ประกาศผลการตรวจสอบการย้าย/ปฏิบัตริ าชการ รอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค.2562
ลาดับ
ชื่อ/นามสกุล
1 นายเกรียงไกร จิรวัชระวงศ์

ตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ระดับตาแหน่ง
ปฏิบตั กิ าร

ด้านความเชี่ยวชาญ

2
3
4

นางสาวนริญญา กาลาตระกูล
นางจีรวดี ศรีสุเทพ
นางสาวศิวรรจน์ กุลจิตติสําราญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบตั กิ าร
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการ

5

นางวาสนา ตรีเนตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชํานาญการ

6

นายวิเชียร ระดมสุทธิศาล

นักจัดการงานทั่วไป

ชํานาญการพิเศษ

7

นางสาวเบญจวรรณ จิตอํานวย

นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบตั กิ าร

ขอย้ายจาก
กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สสจ.อุทยั ธานี
สสจ.นครศรีธรรมราช
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกัน
สุขภาพ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 6
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพศ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
สสจ.ปราจีนบุรี
รพช.เกาะสีชัง สสจ.ชลบุรี

ขอย้ายไปที่
รพช.ไทรน้อย สสจ.นนทบุรี

ผลการพิจารณา
ไม่อนุมตั ิ

รพศ.นครพิงค์ สสจ.เชียงใหม่
สสจ.จันทบุรี
รพ.สต.บ้านหนองคูณ ตําบลแคนเหนือ
สสอ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ

สสจ.ชลบุรี

อนุมตั ิ

รพศ.สระบุรี สสจ.สระบุรี

อนุมตั ิ

8

นางฐิตพิ ร กิมาโส

นักจัดการงานทั่วไป

ชํานาญการ

รพช.ทองผาภูมิ สสจ.กาญจนบุรี

รพช.สมเด็จพระบรมราชินนี าถ
ณ อําเภอนาทวี สสจ.สงขลา
สสจ.สระบุรี

อนุมตั ิ

9

นางศรีธนา เหล่ารอด

นักจัดการงานทั่วไป

ชํานาญการ

นายวุฒิชัย นุนารถ
นางสาวทัชชา ชาววังฆ้อง

นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป

ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ

สํานักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพช.สามเงา สสจ.ตาก
รพท.สิงห์บรุ ี สสจ.สิงห์บรุ ี

อนุมตั ิ

10
11

กองกลาง
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพช.บางน้ําเปรี้ยว สสจ.ฉะเชิงเทรา
รพท.จอมทอง สสจ.เชียงใหม่

12
13
14

นายคฑาวุธ คุณวันดี
นายอธิวัฒน์ ธัญพรจิรวัชร์
นางสาวจินดาวรรณ มาลี

นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป

ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ
ปฏิบตั กิ าร

รพช.ศรีมหาโพธิ สสจ.ปราจีนบุรี
สสจ.ประจวบคีรีขันธ์
รพช.นาหว้า สสจ.นครพนม

รพช.หนองม่วง สสจ.ลพบุรี
สสจ.เพชรบุรี
รพช.บ้านด่าน สสจ.บุรีรัมย์

อนุมตั ิ
รอการพิจารณา
อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ เนื่องจากเกิน
กรอบอัตรากําลัง
ที่ สป. กําหนด โปรด
ติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ตน้ ทาง และ
ปลายทาง

ไม่อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ เนื่องจากต้น
ทางไม่ให้ความเห็น
การย้าย โปรดติดต่องาน
การเจ้าหน้าที่
ต้นทาง

ประกาศผลการตรวจสอบการย้าย/ปฏิบัตริ าชการ รอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค.2562
ลาดับ
ชื่อ/นามสกุล
15 นายสัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย
16 นายพัดตรากฤติ พรมมี
17 นายพรชัย หาญต๊ะ
18 นางสาวลาวรรณ พรัดขํา

ตาแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล

ระดับตาแหน่ง
ชํานาญการ
ชํานาญการ
ชํานาญการ
ชํานาญการ

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก
รพช.จุฬาภรณ์ สสจ.นครศรีธรรมราช
รพช.พบพระ สสจ.ตาก
รพช.บางบ่อ สสจ.สมุทรปราการ
สสจ.ปัตตานี

ขอย้ายไปที่
รพช.ควนขนุน สสจ.พัทลุง
รพช.ศรีรัตนะ สสจ.ศรีสะเกษ
รพท.อุทยั ธานี สสจ.อุทยั ธานี
รพศ.ยะลา สสจ.ยะลา
สสจ.หนองคาย
รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห์
สสจ.เชียงราย
รพท.มหาสารคาม สสจ.มหาสารคาม

19
20

นางสาวฤทัย บัวหลวง
นายวิชิต วงศ์อนิ อยู่

นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล

ชํานาญการ
ชํานาญการ

รพท.บึงกาฬ สสจ.บึงกาฬ
รพท.น่าน สสจ.น่าน

21

นางสาวสุจิราพร ศรีตระการโกศล

นักทรัพยากรบุคคล

ชํานาญการ

22

นางนิมมานรดี ชูยัง

นักทรัพยากรบุคคล

ปฏิบตั กิ าร

23
24
25

นางสาวอนัญญา บัวละภา
นางฐิตมิ า หวันเหล็ม
นางสาวกินรี นามนา

เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ

ชํานาญงาน
ปฏิบตั งิ าน
ปฏิบตั งิ าน

รพท.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น
สสจ.ขอนแก่น
วสส.จังหวัดตรัง
สถาบันพระบรมราชชนก
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพช.นาน้อย สสจ.น่าน
รพศ.หาดใหญ่ สสจ.สงขลา
รพช.โซ่พสิ ัย สสจ.บึงกาฬ

26
27
28

นางกนิษฐา ดวงสูงเนิน
นางสาวฐิตมิ า มีแสง
นางกัญญาภัคธิ์ สุพพิ ฒ
ั นนันท์

เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบตั งิ าน
ปฏิบตั งิ าน
ปฏิบตั งิ าน

29
30

นางสาวขวัญฤดี บัวเขียว
นางนันทิยา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ

ชํานาญงาน
ปฏิบตั งิ าน

31

นางสาวหทัยรัตน์ เวสารนันท์

เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบตั งิ าน

32

นางวราพร รัตนานิคม

เจ้าพนักงานธุรการ

ชํานาญงาน

รพช.วัฒนานคร สสจ.สระแก้ว
รพร.สระแก้ว สสจ.สระแก้ว
กองการต่างประเทศ สํานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
สสจ.แม่ฮ่องสอน
รพท.พังงา สสจ.พังงา
กองบริหารการคลัง
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพท.นครพนม สสจ.นครพนม

หน้า 2 จาก 39
ผลการพิจารณา
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
รอการพิจารณาการรับ
ย้ายจากปลายทาง
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

สสจ.ตรัง

อนุมตั ิ

รพช.เกาะคา สสจ.ลําปาง
รพช.ภูซาง สสจ.พะเยา
รพช.วังยาง สสจ.นครพนม

ไม่อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ เนื่องจาก
ปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย โปรด
ติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ปลายทาง

สสอ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
รพช.โนนสูง สสจ.นครราชสีมา
รพช.สําโรง สสจ.อุบลราชธานี

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ

สสจ.มุกดาหาร
รพศ.มหาราชนครศรีธรรมราช
สสจ.นครศรีธรรมราช
สสอ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

ไม่อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

สสจ.สกลนคร

อนุมตั ิ

อนุมตั ิ

ประกาศผลการตรวจสอบการย้าย/ปฏิบัตริ าชการ รอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค.2562
ลาดับ
ชื่อ/นามสกุล
33 นางสาวหทัยภัทร วันโส

ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ

ระดับตาแหน่ง
ปฏิบตั งิ าน

ด้านความเชี่ยวชาญ

หน้า 3 จาก 39

ขอย้ายจาก
ขอย้ายไปที่
กองบริหารการสาธารณสุข
สสจ.ขอนแก่น
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วพบ.นครราชสีมา
รพช.พรเจริญ สสจ.บึงกาฬ
สถาบันพระบรมราชชนก
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัด รพท.ศรีสังวาลย์ สสจ.แม่ฮ่องสอน
กระทรวงสาธารณสุข

ผลการพิจารณา
อนุมตั ิ

34

นางสาวณัฐธิดา แก้วกุล

เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบตั งิ าน

อนุมตั ิ

35

นางสาวปิยะพร สีแก้วบันดาลสุข

เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบตั งิ าน

36

นางสาวสมพิศ ฮกทา

เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบตั งิ าน

รพช.บางสะพานน้อย
สสจ.ประจวบคีรีขันธ์

รพศ.ตรัง สสจ.ตรัง

ไม่อนุมตั ิ เนื่องจาก
ปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย โปรด
ติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ปลายทาง

37

นางสาวรัตติยา พลงาม

เจ้าพนักงานธุรการ

ชํานาญงาน

รพช.โซ่พสิ ัย สสจ.บึงกาฬ

รพช.พังโคน สสจ.สกลนคร

ไม่อนุมตั ิ เนื่องจาก สป.
นําตําแหน่งไป
บริหารจัดการใน
ภาพรวมแล้ว โปรด
ติดต่องานการเจ้าหน้าที่
ต้นทาง และ
ปลายทาง

38
39

นางสาวจันทร์เพ็ญ วังคีรี
นางสาวปราณิศา หงษ์สนั่น

เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบตั งิ าน
ปฏิบตั งิ าน

สสจ.พิษณุโลก
รพช.วังทอง สสจ.พิษณุโลก

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

40

นางสาวนฤมล เพียรไลย์

เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบตั งิ าน

รพร.กุฉินารายณ์ สสจ.กาฬสินธุ์

อนุมตั ิ

41

นางพัชรีญา เงินสัจจา

เจ้าพนักงานธุรการ

ชํานาญงาน

42
43

นางสาวฐิตกิ าญจน์ เสนสิงห์
นางณัฐธยาน์ ทองศรีมะดัน

เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ

ชํานาญงาน
ปฏิบตั งิ าน

สสจ.สุโขทัย
กองการต่างประเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองกลาง
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองกฎหมาย
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพช.กันตัง สสจ.ตรัง
สสจ.ยโสธร

ไม่อนุมตั ิ

รพช.เวียงเชียงรุ้ง (เวียงชัย) สสจ.เชียงราย อนุมตั ิ
รพช.ตะโหมด สสจ.พัทลุง
สสจ.นครราชสีมา

ไม่อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

ประกาศผลการตรวจสอบการย้าย/ปฏิบัตริ าชการ รอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค.2562
ลาดับ
ชื่อ/นามสกุล
44 นางสาวอัมพร จรรยาบัณฑิต

ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ

ระดับตาแหน่ง
ปฏิบตั งิ าน

ด้านความเชี่ยวชาญ

หน้า 4 จาก 39

ขอย้ายจาก
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพท.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระยอง สสจ.ระยอง
รพท.ปทุมธานี สสจ.ปทุมธานี
กองกลาง
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ขอย้ายไปที่
สสจ.กําแพงเพชร

ผลการพิจารณา
ไม่อนุมตั ิ

วพบ.ชลบุรี สถาบันพระบรมราชชนก

อนุมตั ิ

รพศ.สกลนคร สสจ.สกลนคร
สสจ.นครปฐม

ไม่อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ เนื่องจากเกิน
กรอบอัตรากําลัง
ที่ สป. กําหนด โปรด
ติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ตน้ ทาง และ
ปลายทาง

รพช.อุทมุ พรพิสัย สสจ.ศรีสะเกษ
สสจ.แม่ฮ่องสอน
สสจ.ปัตตานี
รพศ.นครพิงค์ สสจ.เชียงใหม่
สสอ.ปง จ.พะเยา
รพท.ชัยภูมิ สสจ.ชัยภูมิ
รพช.ภูซาง สสจ.พะเยา
รพท.อรัญประเทศ สสจ.สระแก้ว
รพช.บ้านแพง สสจ.นครพนม
รพช.เชียงแสน สสจ.เชียงราย
สสจ.ตรัง
สสจ.อ่างทอง
รพช.เชียงขวัญ สสจ.ร้อยเอ็ด
รพช.นบพิตํา สสจ.นครศรีธรรมราช
รพช.พร้าว สสจ.เชียงใหม่
รพศ.มหาราชนครราชสีมา
สสจ.นครราชสีมา
รพท.ระนอง สสจ.ระนอง

ไม่อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

45

นางสาวดวงรัตน์ จรัสสมบูรณ์สุข

เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบตั งิ าน

46
47

นางสาวเพชรสิริรวี หัมพานนท์
นายจิรายุทธ์ พฤฒาลิขิต

เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ

ชํานาญงาน
ปฏิบตั งิ าน

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

นางสาวธมน บุญวงค์
นายอักษร ชํานาญธรรม
นางสาวสุณี วงษ์สนิท
นางสาวธนัญภรณ์ ศิริวรรณ
นางสาวดารารัตน์ ไชยวุฒิ
นางสาวญนันทิยา งามประเสริฐ
นางสุธาสินี ขอดแก้ว
สิบเอก ทรงศักดิ์ ภูกองไชย
นายจักรกฤษ ต้นเกษ
นายศิริชัย มั่นเหมาะ
นางสาววันวิสาข์ ชูแก้ว
นางสาววงเดือน กลั่นศรี
นางสาวนันทณา ไปบน
นางกมลวรรณ สมัยกาญจน์
นายชนัชพงษ์ แสนปัญญา
นายมงคลกิตต์ เชิญกลาง

เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานพัสดุ

ปฏิบตั งิ าน
ปฏิบตั งิ าน
ชํานาญงาน
ปฏิบตั งิ าน
ปฏิบตั งิ าน
ปฏิบตั งิ าน
ชํานาญงาน
ชํานาญงาน
ปฏิบตั งิ าน
ปฏิบตั งิ าน
ปฏิบตั งิ าน
ปฏิบตั งิ าน
ปฏิบตั งิ าน
ปฏิบตั งิ าน
ปฏิบตั งิ าน
ปฏิบตั งิ าน

รพช.ศรีวิไล สสจ.บึงกาฬ
รพศ.ชลบุรี สสจ.ชลบุรี
รพศ.ยะลา สสจ.ยะลา
สสจ.นนทบุรี
รพศ.ระยอง สสจ.ระยอง
สสจ.ปราจีนบุรี
รพช.สะเมิง สสจ.เชียงใหม่
รพช.พระยืน สสจ.ขอนแก่น
รพศ.พระปกเกล้า สสจ.จันทบุรี
รพช.โนนศิลา สสจ.ขอนแก่น
รพศ.หาดใหญ่ สสจ.สงขลา
รพศ.เจ้าพระยายมราช สสจ.สุพรรณบุรี
รพช.เกาะสีชัง สสจ.ชลบุรี
รพช.สิเกา สสจ.ตรัง
รพช.ชุมตาบง สสจ.นครสวรรค์
รพศ.นครปฐม สสจ.นครปฐม

64

นางสาวเกศณี วงษ์ศลิ ป์

เจ้าพนักงานพัสดุ

ปฏิบตั งิ าน

รพศ.สุราษฎร์ธานี สสจ.สุราษฎร์ธานี

อนุมตั ิ

ประกาศผลการตรวจสอบการย้าย/ปฏิบัตริ าชการ รอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค.2562
ลาดับ
ชื่อ/นามสกุล
65 นางณัฎปภัสร์ แก้วเมือง
66 นางสาวสุพตั รา ไพรเจริญ

ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานพัสดุ

ระดับตาแหน่ง
ปฏิบตั งิ าน
ปฏิบตั งิ าน

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก
สสจ.ตรัง
รพช.วัดญาณสังวราราม ตําบลห้วยใหญ่
อําเภอบางละมุง สสจ.ชลบุรี
รพช.บึงนาราง สสจ.พิจิตร

ขอย้ายไปที่
รพศ.หาดใหญ่ สสจ.สงขลา
รพช.แก่งหางแมว สสจ.จันทบุรี

หน้า 5 จาก 39
ผลการพิจารณา
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ

67

นางวิมลณัฐ อุ่นพงษ์

เจ้าพนักงานพัสดุ

ปฏิบตั งิ าน

รพศ.พุทธชินราช พิษณุโลก สสจ.พิษณุโลก อนุมตั ิ

68

นางสาวจิรวรรณ แห้วเพ็ชร

นักวิชาการพัสดุ

ชํานาญการ

กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัด รพช.บ้านไร่ สสจ.อุทยั ธานี
กระทรวงสาธารณสุข

อนุมตั ิ

69
70
71

นางพิมลรัตน์ ชูศรี
นางสาววิยดา รอดพ่าย
นางกนกวรรณ เจียจันทร์

นักวิชาการสถิติ
เจ้าพนักงานสถิติ
เจ้าพนักงานเวชสถิติ

ชํานาญการ
ชํานาญงาน
ชํานาญงาน

รพท.สมุทรสาคร สสจ.สมุทรสาคร
สสอ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

72

นายทวีป ฉายบัณฑิต

เจ้าพนักงานเวชสถิติ

ปฏิบตั งิ าน

รพท.สงขลา สสจ.สงขลา
สสจ.สิงห์บรุ ี
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกัน
สุขภาพ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพช.ป่าตอง สสจ.ภูเก็ต

รพช.ลําทับ สสจ.กระบี่

ไม่อนุมตั ิ เนื่องจากเกิน
กรอบอัตรากําลัง
ที่ สป. กําหนด โปรด
ติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ตน้ ทาง และ
ปลายทาง

73
74

นายสุเมธ โต๊ะไธสง
นายสมชาย รําจวน

เจ้าพนักงานเวชสถิติ
นิตกิ ร

ปฏิบตั งิ าน
ชํานาญการพิเศษ

รพช.แก้งสนามนาง สสจ.นครราชสีมา
สสจ.สมุทรสงคราม

ไม่อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

75
76

นายวิทลู ปลูกสร้าง
นางกานดา พงศ์ธารา

นิตกิ ร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปฏิบตั กิ าร
ชํานาญงาน

สสจ.ตาก
รพศ.ชลบุรี สสจ.ชลบุรี

รพช.ลําปลายมาศ สสจ.บุรีรัมย์
กองกฎหมาย
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพท.สุโขทัย สสจ.สุโขทัย
รพศ.สรรพสิทธิประสงค์ สสจ.อุบลราชธานี

77
78

นางดวงนภา จันทรา
นางสาวสาลิกา หยังสู

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปฏิบตั งิ าน
ปฏิบตั งิ าน

รพช.โคกโพธิไ์ ชย สสจ.ขอนแก่น
รพช.ตะโหมด สสจ.พัทลุง

อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ

79

นางสาวรุ่งรัศมี คําภีละ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปฏิบตั งิ าน

รพช.บุ่งคล้า สสจ.บึงกาฬ
กองบริหารการคลัง
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพศ.ชลบุรี สสจ.ชลบุรี

รพศ.ลําปาง สสจ.ลําปาง

ไม่อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

ประกาศผลการตรวจสอบการย้าย/ปฏิบัตริ าชการ รอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค.2562
ลาดับ
ชื่อ/นามสกุล
80 นางพัชรินทร์ เฉื่อยฉ่ํา

ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ระดับตาแหน่ง
ชํานาญงาน

ด้านความเชี่ยวชาญ

หน้า 6 จาก 39

ขอย้ายจาก
รพท.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ระยอง สสจ.ระยอง

ขอย้ายไปที่
รพช.บางปะหัน สสจ.พระนครศรีอยุธยา

ผลการพิจารณา
อนุมตั ิ

สสจ.น่าน
รพช.บัวลาย สสจ.นครราชสีมา
รพช.ดอยหล่อ สสจ.เชียงใหม่
รพช.เก้าเลี้ยว สสจ.นครสวรรค์
รพช.ตะโหมด สสจ.พัทลุง
กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพท.กาฬสินธุ์ สสจ.กาฬสินธุ์
สสจ.ลําปาง

ไม่อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

รพช.แม่พริก สสจ.ลําปาง
รพท.หนองบัวลําภู สสจ.หนองบัวลําภู

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

รพช.ขาณุวรลักษบุรี สสจ.กําแพงเพชร

ไม่อนุมตั ิ

รพท.ศรีสะเกษ สสจ.ศรีสะเกษ

ไม่อนุมตั ิ เนื่องจาก
ปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย โปรด
ติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ปลายทาง

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก
สถาบันพระบรมราชชนก
รพท.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สสจ.ชุมพร
รพศ.ลําปาง สสจ.ลําปาง

ไม่อนุมตั ิ

81
82
83
84
85
86

นางสาววชิราภรณ์ คําศรีใส
นางสาวมาลินี เสยกระโทก
นางสาวฐิตกิ านต์ พงษ์คํา
นางสาวสุภาภรณ์ แสงเทียรมงคล
นางสาวชฎารัตน์ จิตสวาสดิ์
นางสาวจารุณี ภัทรเคหะ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปฏิบตั งิ าน
ปฏิบตั งิ าน
ปฏิบตั งิ าน
ชํานาญงาน
ชํานาญงาน
ปฏิบตั งิ าน

รพช.ประจันตคาม สสจ.ปราจีนบุรี
รพช.ปากเกร็ด สสจ.นนทบุรี
รพช.นาดี สสจ.ปราจีนบุรี
รพท.พิจิตร สสจ.พิจิตร
สสจ.นราธิวาส
รพศ.สมุทรสาคร สสจ.สมุทรสาคร

87
88

นางสาวสายป่าน สมบัตวิ งค์
นางสาวจุรีรัตน์ พัดบัว

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี

ปฏิบตั งิ าน
ปฏิบตั กิ าร

89
90

นางสาวเสาวนีย์ ปิงยอม
นางโสภา แสงนิล

นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี

ปฏิบตั กิ าร
ปฏิบตั กิ าร

91

นายชัชพิมขุ ชิณวงศ์

ปฏิบตั งิ าน

92

นายโอภาส จิตต์มั่น

เจ้าพนักงานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ปฏิบตั งิ าน

รพช.นิคมคําสร้อย สสจ.มุกดาหาร
กองบริหารการคลัง
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพท.น่าน สสจ.น่าน
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 8
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองตรวจราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพท.เกาะสมุย สสจ.สุราษฎร์ธานี

93

นายรัฐวิชญ์ อินเมือง

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ชํานาญงาน

รพศ.สมุทรปราการ สสจ.สมุทรปราการ

94
95

นางสาวสุนนั ทรัตน์ เอี่ยมทองกุล
นางสาวสุธาทิพย์ ตะสุก

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักเทคโนโลยีหวั ใจและทรวงอก

ปฏิบตั กิ าร
ปฏิบตั กิ าร

รพท.พังงา สสจ.พังงา
รพศ.ชลบุรี สสจ.ชลบุรี

อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

ประกาศผลการตรวจสอบการย้าย/ปฏิบัตริ าชการ รอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค.2562
ลาดับ
ชื่อ/นามสกุล
96 นายกิตติพงษ์ แก้วตา

ตาแหน่ง
นักเทคโนโลยีหวั ใจและทรวงอก

ระดับตาแหน่ง
ปฏิบตั กิ าร

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก
รพศ.มหาราชนครราชสีมา
สสจ.นครราชสีมา

นายแพทย์
นายแพทย์

ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ

ด้านเวชกรรม
ด้านเวชกรรม

สสจ.บุรีรัมย์
รพช.ไทยเจริญ สสจ.ยโสธร

นายแพทย์
นายแพทย์
นายแพทย์
นายแพทย์
ทันตแพทย์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

ชํานาญการ
ชํานาญการ
ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ
ปฏิบตั กิ าร
ปฏิบตั กิ าร

105 นางสาวภัคชัญญา ทันชม
106 นางสาวประภาพร แย้มโกสุมภ์

นักเทคนิคการแพทย์
นักเทคนิคการแพทย์

ปฏิบตั กิ าร
ชํานาญการ

107
108
109
110
111

นางสาววาสนา จองต๊ะ
นายณัฐพัชร์ บุญมาก
นางอุไลพร มิตรประพันธ์
นางสาววรรณิภา ทาโสม
นางสาวพรรณารักษ์ มีอาหาร

นักเทคนิคการแพทย์
นักเทคนิคการแพทย์
นักเทคนิคการแพทย์
นักเทคนิคการแพทย์
นักเทคนิคการแพทย์

ชํานาญการ
ชํานาญการ
ปฏิบตั กิ าร
ปฏิบตั กิ าร
ชํานาญการ

112 นางสาวขนบพันธ์ พิสุทธิร์ ัตนาภรณ์

นักเทคนิคการแพทย์

ปฏิบตั กิ าร

รพช.ไทรงาม สสจ.กําแพงเพชร

113
114
115
116

นักเทคนิคการแพทย์
นักเทคนิคการแพทย์
นักเทคนิคการแพทย์
นักเทคนิคการแพทย์

ชํานาญการ
ปฏิบตั กิ าร
ชํานาญการ
ปฏิบตั กิ าร

ด้านบริการทางวิชาการ รพช.เวียงหนองล่อง สสจ.ลําพูน
รพศ.ราชบุรี สสจ.ราชบุรี
ด้านบริการทางวิชาการ รพท.นครนายก สสจ.นครนายก
รพช.น้ําปาด สสจ.อุตรดิตถ์

97
98

นายภาคภูมิ พึ่งบุญ
นางกัญญาภัค ศิลารักษ์

99
100
101
102
103
104

นางสาวมัทนียา จําปาพันธุ์
นางสาวภัทรีพนั ธุ์ ฦาชา
นายศุภเดช เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์
นางสาวเพชรดา อึ้งอร่าม
นางสาวสุรวรรณ บรรณวัฒน์
นางสาวสุวิชาดา ชิณวงค์

นางสาวเกสรา ภูมาศ
นางเนตรนภา สุขตังไตยกุล
นางสาวกัลยาณี ผลภาษี
นางสาวรังสินจิ พากเพียร

ด้านเวชกรรม

ด้านบริการทางวิชาการ
ด้านบริการทางวิชาการ
ด้านบริการทางวิชาการ

ด้านบริการทางวิชาการ

ขอย้ายไปที่
รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห์
สสจ.เชียงราย

รพท.ปทุมธานี สสจ.ปทุมธานี
รพช.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร (พรรณา
นิคม)
สสจ.สกลนคร
รพท.ศรีสะเกษ สสจ.ศรีสะเกษ
รพท.นครนายก สสจ.นครนายก
รพท.ชัยภูมิ สสจ.ชัยภูมิ
รพท.ชุมแพ สสจ.ขอนแก่น
รพท.พังงา สสจ.พังงา
รพท.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สสจ.ชุมพร
รพศ.บุรีรัมย์ สสจ.บุรีรัมย์
รพศ.สมุทรปราการ สสจ.สมุทรปราการ
รพร.เลิงนกทา สสจ.ยโสธร
รพท.แม่สอด สสจ.ตาก
รพศ.สรรพสิทธิประสงค์ สสจ.อุบลราชธานี รพช.ขุขันธ์ สสจ.ศรีสะเกษ
รพช.พยัคฆภูมพิ สิ ัย สสจ.มหาสารคาม
รพช.นภาลัย อําเภอบางคนที
สสจ.สมุทรสงคราม
รพช.ท่าศาลา สสจ.นครศรีธรรมราช
รพช.ปรางค์กู่ สสจ.ศรีสะเกษ
รพช.ท่าอุเทน สสจ.นครพนม
รพช.พิชัย สสจ.อุตรดิตถ์
รพศ.อุตรดิตถ์ สสจ.อุตรดิตถ์
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ผลการพิจารณา
ไม่อนุมตั ิ เนื่องจากต้น
สังกัดขาดแคลน
บุคลากร
ไม่อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

รพช.กาญจนดิษฐ์ สสจ.สุราษฎร์ธานี
รพช.ปรางค์กู่ สสจ.ศรีสะเกษ

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

รพช.แม่สะเรียง สสจ.แม่ฮ่องสอน
รพศ.สุรินทร์ สสจ.สุรินทร์
รพช.บ้านสร้าง สสจ.ปราจีนบุรี
รพช.ไทรงาม สสจ.กําแพงเพชร
รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห์
สสจ.เชียงราย
รพช.สวรรคโลก สสจ.สุโขทัย

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

รพช.สารภี สสจ.เชียงใหม่
รพท.ปากช่องนานา สสจ.นครราชสีมา
รพช.เวียงสา สสจ.น่าน
รพช.วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษาสสจ.เชียงใหม่

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ

อนุมตั ิ

ประกาศผลการตรวจสอบการย้าย/ปฏิบัตริ าชการ รอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค.2562
ลาดับ
ชื่อ/นามสกุล
117 นางสาวสุภาวรรณ สุขประเสริฐ
118 นางสาวสุภดิ า จินดาหลวง
119 นายชยพล ดีไพร
120 นางสมใจ โคศรีสุทธิ์
121 นางสาวสุจารี พนมเขต

ตาแหน่ง
นักเทคนิคการแพทย์
นักเทคนิคการแพทย์
นักเทคนิคการแพทย์
แพทย์แผนไทย
แพทย์แผนไทย

ระดับตาแหน่ง
ปฏิบตั กิ าร
ชํานาญการ
ชํานาญการ
ปฏิบตั กิ าร
ปฏิบตั กิ าร

122 นางสาวสุพรรษา มีวิชา

แพทย์แผนไทย

ปฏิบตั กิ าร

รพช.ปากคาด สสจ.บึงกาฬ

123
124
125
126

แพทย์แผนไทย
แพทย์แผนไทย
แพทย์แผนไทย
แพทย์แผนไทย

ปฏิบตั กิ าร
ปฏิบตั กิ าร
ปฏิบตั กิ าร
ปฏิบตั กิ าร

127 นางวาทินี แสงอ่อน
128 นายสุบนิ ก้องเมือง

แพทย์แผนไทย
แพทย์แผนไทย

ปฏิบตั กิ าร
ปฏิบตั กิ าร

129 นางสาวบงกชณชสร คงยืน

แพทย์แผนไทย

ปฏิบตั กิ าร

130 นางสาวสุรัสวดี สินวัต

แพทย์แผนไทย

ปฏิบตั กิ าร

รพท.ร้อยเอ็ด สสจ.ร้อยเอ็ด
รพช.ป่าพะยอม สสจ.พัทลุง
รพช.ปาย สสจ.แม่ฮ่องสอน
สอ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
นวมินทราชินี สาขาวัดบางปิ้ง
สสอ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
รพศ.ระยอง สสจ.ระยอง
สสจ.อํานาจเจริญ
รพช.น้ําพอง สสจ.ขอนแก่น
รพ.สต.บ้านชวน สสอ.บําเหน็จณรงค์
จ.ชัยภูมิ
สอ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินท รพ.สต.บ้านบึงงาม ตําบลบึงงาม
ราชินี จ.นครราชสีมา สสอ.ปากช่อง
สสอ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
จ.นครราชสีมา
รพศ.พระปกเกล้า สสจ.จันทบุรี
วสส.จังหวัดชลบุรี สถาบันพระบรมราช
ชนก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

131 นายยุนนั ท์ เต๊ะเจะ

แพทย์แผนไทย

ชํานาญการ

รพ.สต.ตําบลนาประดู่ สสอ.โคกโพธิ์
จ.ปัตตานี

รพ.สต.บ้านสะกอม หมู่ที่ 2 ตําบลสะกอม อนุมตั ิ
สสอ.จะนะ จ.สงขลา

132 นางสาวลัดดาวัลย์ พนมพิบลู

แพทย์แผนไทย

ปฏิบตั กิ าร

รพช.ดอกคําใต้ สสจ.พะเยา

รพช.ดอกคําใต้ สสจ.พะเยา

นางสาวสุธิมา สิงคุณา
นางรัชฎาพร สุวรรณ
นายนพพร ไพรพฤกษ์
นางสาวธัชกร ศรีระเริญ

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก
รพท.ระนอง สสจ.ระนอง
ด้านบริการทางวิชาการ รพช.ฮอด สสจ.เชียงใหม่
ด้านบริการทางวิชาการ รพร.กระนวน สสจ.ขอนแก่น
รพช.เขวาสินรินทร์ สสจ.สุรินทร์
รพช.กมลาไสย สสจ.กาฬสินธุ์
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ขอย้ายไปที่
รพศ.พุทธโสธร สสจ.ฉะเชิงเทรา
รพช.เวียงหนองล่อง สสจ.ลําพูน
รพท.หนองบัวลําภู สสจ.หนองบัวลําภู
รพช.ยางชุมน้อย สสจ.ศรีสะเกษ
รพช.จตุรพักตรพิมาน สสจ.ร้อยเอ็ด

ผลการพิจารณา
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ เนื่องจาก
ปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย โปรด
ติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ปลายทาง

รพ.สต.ตําบลกองนาง สสอ.ท่าบ่อ
จ.หนองคาย
รพท.แม่สอด สสจ.ตาก
รพช.ควนเนียง สสจ.สงขลา
รพช.ไชยปราการ สสจ.เชียงใหม่
รพช.ขุนหาญ สสจ.ศรีสะเกษ

อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ
รอการพิจารณา
ไม่อนุมตั ิ เนื่องจากต้น
สังกัดขาดแคลน
บุคลากร
ไม่อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ

ประกาศผลการตรวจสอบการย้าย/ปฏิบัตริ าชการ รอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค.2562
ลาดับ
ชื่อ/นามสกุล
133 นางสาวกุลนาถ มากบุญ

ตาแหน่ง
เภสัชกร

ระดับตาแหน่ง
ชํานาญการพิเศษ

เภสัชกร
เภสัชกร
นักโภชนาการ
นักโภชนาการ

ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ
ปฏิบตั กิ าร
ปฏิบตั กิ าร

138 นางมลิวัลย์ วงศ์พยัคฆ์
139 นางณัชชา จรลี
140 นางสุธาทิพย์ จักร์แก้ว

นักโภชนาการ
นักโภชนาการ
นักจิตวิทยา

ชํานาญการ
ชํานาญการ
ปฏิบตั กิ าร

141 นางสาวจิรวรรณ อุยานันท์

นักจิตวิทยา

ปฏิบตั กิ าร

142 นางบุญทารัตน์ แสงศรีจันทร์
143 นางสาวอินธิรา ปิ่นญาติ

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ
ชํานาญการ

144
145
146
147
148

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ
ชํานาญการ
ปฏิบตั กิ าร
ชํานาญการ
ปฏิบตั กิ าร

134
135
136
137

นางธีรยา วรปาณิ
นายวิษณุ เกตุรักษา
นางสาวอรทัย ใจบุญ
นางสาวพิมพ์พรรณ นิตย์คําหาญ

นางจตุพร ขุนพิทกั ษ์
นายเอกชัย ชัยวุฒิ
นางสาวศศิธร แสงสว่าง
นางสาวรภัสร ดอนมูล
นางสาวจริยา ปานสวี

ด้านความเชี่ยวชาญ
ขอย้ายจาก
ด้านการสอน
วสส.จังหวัดตรัง
สถาบันพระบรมราชชนก
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ด้านเภสัชสาธารณสุข สสจ.ตาก
ด้านเภสัชสาธารณสุข รพช.เขาย้อย สสจ.เพชรบุรี
รพศ.ชลบุรี สสจ.ชลบุรี
รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห์
สสจ.เชียงราย
รพท.นครพนม สสจ.นครพนม
รพท.ยโสธร สสจ.ยโสธร
รพช.ท่าศาลา สสจ.นครศรีธรรมราช
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ขอย้ายไปที่
วสส.จังหวัดสุพรรณบุรี
สถาบันพระบรมราชชนก สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สสจ.สุโขทัย
สสจ.อุตรดิตถ์
รพท.น่าน สสจ.น่าน
รพศ.นครพิงค์ สสจ.เชียงใหม่

ผลการพิจารณา
ไม่อนุมตั ิ

รพศ.นครพิงค์ สสจ.เชียงใหม่
รพท.นครพนม สสจ.นครพนม
รพท.หัวหิน สสจ.ประจวบคีรีขันธ์

อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ เนื่องจาก
ตําแหน่งติดเงื่อนตรึง
ตําแหน่งไว้ในเขตสุขภาพ
โปรดติดต่อ
งานการเจ้าหน้าที่ตน้ ทาง
และปลายทาง

รพท.หัวหิน สสจ.ประจวบคีรีขันธ์

รพท.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17
สสจ.สุพรรณบุรี

ไม่อนุมตั ิ เนื่องจาก
ปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย โปรด
ติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ปลายทาง

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

รพศ.ลําปาง สสจ.ลําปาง
รพท.ลําพูน สสจ.ลําพูน

อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

รพ.สต.บางจาก สสอ.ปะทิว จ.ชุมพร
รพท.น่าน สสจ.น่าน
รพท.สงขลา สสจ.สงขลา
รพท.ลําพูน สสจ.ลําพูน
รพท.สงขลา สสจ.สงขลา

รพช.ลานกระบือ สสจ.กําแพงเพชร
รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตําบลบ่อหลวง
สสอ.ฮอด จ.เชียงใหม่
รพศ.ยะลา สสจ.ยะลา
รพศ.นครพิงค์ สสจ.เชียงใหม่
รพศ.วชิระภูเก็ต สสจ.ภูเก็ต
รพท.เชียงคํา สสจ.พะเยา
รพ.สต.บางจาก สสอ.ปะทิว จ.ชุมพร

ด้านการพยาบาล

ไม่อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ

ประกาศผลการตรวจสอบการย้าย/ปฏิบัตริ าชการ รอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค.2562
ลาดับ
ชื่อ/นามสกุล
149 นางสาวสุรีรัตน์ โชคอํานวย

ตาแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ

ระดับตาแหน่ง
ชํานาญการ

ด้านความเชี่ยวชาญ
ขอย้ายจาก
ด้านการพยาบาล รพศ.พระปกเกล้า สสจ.จันทบุรี

150 นางนุชวดี วรรณคํา
151 นางเพ็ญทิพย์ ชัยเสน

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ
ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

152 นางเชฏฐนา วราโภ

พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล

153 นางเบญญาภา สายเสน
154 นางสาวยุวรี พลธรรม

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ
ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

155
156
157
158

นางสาวณราภรณ์ พันทุม
นายวีรพงศ์ บุราณเดช
นางสาวสุทธิดา รอดทองอยู่
นางสุกญ
ั ญา สุรารักษ์

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ
ชํานาญการ
ชํานาญการ
ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล

159
160
161
162
163
164
165

นางภควรรณ ทองอินทร์
นางนิตยา จารุรักษ์
นางอรพรรณ แสนใจวุฒิ
นางสมปอง สอนยศ
นางสาวศิริลักษณ์ สุ่มมาตย์
นางสาวรักษ์ตยิ า สุขยานุดษิ ฐ
นางสาวเจนจิรา หมื่นอาด

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ
ปฏิบตั กิ าร
ชํานาญการ
ปฏิบตั กิ าร
ปฏิบตั กิ าร
ชํานาญการ
ปฏิบตั กิ าร

ด้านการพยาบาล

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

ด้านการพยาบาล

ด้านการพยาบาล

หน้า 10 จาก 39

ขอย้ายไปที่
รพช.เขื่องใน สสจ.อุบลราชธานี

ผลการพิจารณา
ไม่อนุมตั ิ เนื่องจากเกิน
กรอบอัตรากําลัง
ที่ สป. กําหนด โปรด
ติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ตน้ ทาง และ
ปลายทาง

รพศ.ร้อยเอ็ด สสจ.ร้อยเอ็ด
รพท.สงขลา สสจ.สงขลา

รพท.หนองคาย สสจ.หนองคาย
รพร.ฉวาง สสจ.นครศรีธรรมราช

ไม่อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ เนื่องจากเกิน
กรอบอัตรากําลัง
ที่ สป. กําหนด โปรด
ติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ตน้ ทาง และ
ปลายทาง

สอ.ประจําอําเภอ อินทร์บรุ ี
สสอ.อินทร์บรุ ี จ.สิงห์บรุ ี
รพท.ศรีสะเกษ สสจ.ศรีสะเกษ
รพท.กาฬสินธุ์ สสจ.กาฬสินธุ์

รพ.สต.บ้านโนนสะอาด ตําบลห้วยม่วง
สสอ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
รพศ.บุรีรัมย์ สสจ.บุรีรัมย์
รพท.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น
สสจ.ขอนแก่น
รพช.ละหานทราย สสจ.บุรีรัมย์
รพช.สระใคร สสจ.หนองคาย
รพช.นาบอน สสจ.นครศรีธรรมราช
รพช.มัญจาคีรี สสจ.ขอนแก่น

อนุมตั ิ

รพช.สบเมย สสจ.แม่ฮ่องสอน
รพช.โชคชัย สสจ.นครราชสีมา
สสอ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
รพท.น่าน สสจ.น่าน
รพช.แหลมฉบัง สสจ.ชลบุรี
สสจ.เชียงใหม่
รพศ.หาดใหญ่ สสจ.สงขลา

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

รพช.พิมาย สสจ.นครราชสีมา
รพช.บึงโขงหลง สสจ.บึงกาฬ
รพช.กะพ้อ สสจ.ปัตตานี
รพ.สต.ตําบลหนองยอง
สสอ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
รพท.หัวหิน สสจ.ประจวบคีรีขันธ์
รพท.บางละมุง สสจ.ชลบุรี
รพช.วังสะพุง สสจ.เลย
รพท.เพชรบูรณ์ สสจ.เพชรบูรณ์
รพช.โขงเจียม สสจ.อุบลราชธานี
สสจ.สุรินทร์
รพท.สตูล สสจ.สตูล

อนุมตั ิ
รอการพิจารณา
ไม่อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

ประกาศผลการตรวจสอบการย้าย/ปฏิบัตริ าชการ รอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562

หน้า 11 จาก 39

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค.2562
ลาดับ
ชื่อ/นามสกุล
166 นางสาวสาวิตรี มามาตย์

ตาแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ

ระดับตาแหน่ง
ปฏิบตั กิ าร

ด้านความเชี่ยวชาญ

167 นางสุจิตรา ปรีชาธนวิชญ์

พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล

168 นางสาวเปรมกมล ขุนบํารุง

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบตั กิ าร

169 นางสาวนวิยา ไสยรัตน์

พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล

รพ.สต.วัดลาดปลาดุก หมู่ 8 ตําบลบางรัก รพ.สต.บ้านทรายทอง ตําบลเสด็จ
พัฒนา สสอ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
สสอ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง

อนุมตั ิ

170 นางปาริฉัตร จันทร์ดํา

พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล

รพช.วังสะพุง สสจ.เลย

สสจ.อุดรธานี

ไม่อนุมตั ิ เกินกรอบ
อัตรากําลังขั้นสูง
ติดต่อปลายทางเปลี่ยน
สถานที่ย้าย

171 นางอุมาพร พิทกั ษ์บรู พา

พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ
ปฏิบตั กิ าร
ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

175 นางสาวอรนุช นวลมุล

พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล

รพช.ท่าแซะ สสจ.ชุมพร

176
177
178
179

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ
ชํานาญการ
ชํานาญการ
ปฏิบตั กิ าร

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

รพท.สงขลา สสจ.สงขลา
รพท.สุโขทัย สสจ.สุโขทัย
รพศ.สกลนคร สสจ.สกลนคร
รพช.ขุนยวม สสจ.แม่ฮ่องสอน

รพ.สต.บ้านเกาะไม้ไผ่ สสอ.เมืองพังงา
จ.พังงา
สสอ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
รพศ.ร้อยเอ็ด สสจ.ร้อยเอ็ด
รพ.สต.ตําบลท่าทองใหม่ สสอ.กาญจน
ดิษฐ์
จ.สุราษฎร์ธานี
รพ.สต.วัดสนามนอก สสอ.บางกรวย
จ.นนทบุรี
สสจ.สิงห์บรุ ี
รพท.สุโขทัย สสจ.สุโขทัย
รพท.กุมภวาปี สสจ.อุดรธานี
รพศ.นครพิงค์ สสจ.เชียงใหม่

อนุมตั ิ

172 นางนภาพร สุขวัฒนาวิทย์
173 นางสาวลภัสรดา แสนคาร
174 นางฉวีวรรณ สมบูรณ์

รพ.สต.ตําบลบางลึก สสอ.เมืองชุมพร
จ.ชุมพร
รพช.บางกรวย สสจ.นนทบุรี
รพท.บางละมุง สสจ.ชลบุรี
รพศ.หาดใหญ่ สสจ.สงขลา

นางมารศรี เนื้อทอง
นางจิราพร วงษ์ประดิษฐ์
นางสาวธัญญรัตน์ มหาจักษ์
นางจิราพร ใจคํา

ขอย้ายจาก
รพ.สต.บ้านเขาดิน ตําบลหน้าเขา
สสอ.เขาพนม จ.กระบี่
รพช.ทุ่งตะโก สสจ.ชุมพร
รพท.เพชรบูรณ์ สสจ.เพชรบูรณ์

ขอย้ายไปที่
ผลการพิจารณา
กองบริหารการสาธารณสุข
ไม่อนุมตั ิ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพ.สต.ตําบลทาปลาดุก สสอ.แม่ทา จ. อนุมตั ิ
ลําพูน
รพศ.พุทธชินราช พิษณุโลก สสจ.พิษณุโลก อนุมตั ิ

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ

ประกาศผลการตรวจสอบการย้าย/ปฏิบัตริ าชการ รอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค.2562
ลาดับ
ชื่อ/นามสกุล
180 นางสาวจันทร์เพ็ญ เอี้ยวถาวร

ตาแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ

ระดับตาแหน่ง
ชํานาญการ

ด้านความเชี่ยวชาญ
ขอย้ายจาก
ด้านการพยาบาล รพท.กระทุ่มแบน สสจ.สมุทรสาคร

181 นางนิภาพร หวังวัฒนะ

พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล

182 นางสุทธสินี ทองมูลไพร

พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล

183 นางสาวแคทลียา สินเธาว์

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบตั กิ าร

184 นางนิภาพร หวังวัฒนะ

พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล

185 นางสาวกชกานต์ หังสพฤกษ์

พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล

กองตรวจราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพช.โคกโพธิ์ สสจ.ปัตตานี

186 นางละมัย กัลยา

พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล

รพช.เกาะกูด สสจ.ตราด

187 นางสาวศศิธร ชัยชิต

พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล

รพช.พรเจริญ สสจ.บึงกาฬ

หน้า 12 จาก 39

ขอย้ายไปที่
รพช.กําแพงแสน สสจ.นครปฐม

ผลการพิจารณา
ไม่อนุมตั ิ เนื่องจากเกิน
กรอบอัตรากําลัง
ที่ สป. กําหนด โปรด
ติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ตน้ ทาง และ
ปลายทาง

กองตรวจราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพช.บ่อพลอย สสจ.กาญจนบุรี

กองตรวจราชการ

ไม่อนุมตั ิ

รพช.วังทอง สสจ.พิษณุโลก

ไม่อนุมตั ิ เนื่องจากเกิน
กรอบอัตรากําลัง
ที่ สป. กําหนด โปรด
ติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ตน้ ทาง และ
ปลายทาง

รพท.ชุมแพ สสจ.ขอนแก่น

รพ.สต.บ้านหนองเขิน ตําบลหนองชาก
สสอ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
กองตรวจราชการ

ไม่อนุมตั ิ

รพ.สต.ตําบลเกาะสะบ้า สสอ.เทพา
จ.สงขลา

ไม่อนุมตั ิ เนื่องจากเกิน
กรอบอัตรากําลัง
ที่ สป. กําหนด โปรด
ติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ตน้ ทาง และ
ปลายทาง

รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห์
สสจ.เชียงราย
รพช.วานรนิวาส สสจ.สกลนคร

อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ เกินกรอบ
อัตรากําลังขั้นสูง
ติดต่อปลายทางเปลี่ยน
สถานที่ย้าย

ประกาศผลการตรวจสอบการย้าย/ปฏิบัตริ าชการ รอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค.2562
ลาดับ
ชื่อ/นามสกุล
188 นางธารทิพย์ สุดเสน่ห์

ตาแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ

ระดับตาแหน่ง
ชํานาญการ

ด้านความเชี่ยวชาญ
ขอย้ายจาก
ด้านการพยาบาล รพช.เวียงสา สสจ.น่าน

189 ร.อ.หญิง รัชฎาพร ประพันธ์วิทยา

พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล

รพศ.พระนั่งเกล้า สสจ.นนทบุรี

190 นางพรทิพา วงษาบุตร

พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล

สอ.ตําบลท่าช้าง สสอ.เฉลิมพระเกียรติ
จ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา

191 นางหทัยชนก ศึกษา

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบตั กิ าร

รพท.บึงกาฬ สสจ.บึงกาฬ

192 นางสาวกันติชา เสาสูง
193 นางสาวอัญชลี จิตรหลัง

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบตั กิ าร
ชํานาญการ

รพช.บางบ่อ สสจ.สมุทรปราการ
รพช.รัษฎา สสจ.ตรัง

194 นางสาวมยุเรศ ตรงเจริญสุข
195 นางสาวอภิรุจี ชื่นพัฒนรัฐ
196 นางสาวศิริวรรณ ณ นครพนม

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ
ชํานาญการ
ปฏิบตั กิ าร

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

197 นางสาวนันณภัชสรน์ โสภา

พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล

198 นางสาวอารีรัตน์ วงศ์แก้ว

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบตั กิ าร

199 นางวรัญญา แซ่กอื

พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล

ด้านการพยาบาล

รพช.รัษฎา สสจ.ตรัง
รพช.บ้านบึง สสจ.ชลบุรี
สอ.บ้านหัวโพน สสอ.เมืองนครพนม
จ.นครพนม
รพ.สต.ตําบลบ้านคลองสวน
สสอ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
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ขอย้ายไปที่
รพ.สต.บ้านป่าผึ้ง ตําบลหัวฝาย
สสอ.สูงเม่น จ.แพร่
รพท.เทพรัตน์นครราชสีมา
สสจ.นครราชสีมา
สสจ.อุบลราชธานี

ผลการพิจารณา
ไม่อนุมตั ิ

รพท.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระยอง สสจ.ระยอง
รพศ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
รพช.นาหม่อม สสจ.สงขลา

อนุมตั ิ

รพช.หลังสวน สสจ.ชุมพร
รพช.บ้านเขว้า สสจ.ชัยภูมิ
สสจ.สกลนคร

ไม่อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ เกินกรอบ
อัตรากําลังขั้นสูง
ติดต่อปลายทางเปลี่ยน
สถานที่ย้าย

อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ เนื่องจากเกิน
กรอบอัตรากําลัง
ที่ สป. กําหนด โปรด
ติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ตน้ ทาง และ
ปลายทาง

รพ.สต.บ้านหนองก้านเหลือง ตําบลนาข่า อนุมตั ิ
สสอ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

รพ.สต.ตําบลบ้านต๋อม สสอ.เมืองพะเยา จ. รพช.พาน สสจ.เชียงราย
พะเยา

ไม่อนุมตั ิ

รพท.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
สสจ.ตาก

ไม่อนุมตั ิ

รพศ.นครพิงค์ สสจ.เชียงใหม่

ประกาศผลการตรวจสอบการย้าย/ปฏิบัตริ าชการ รอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค.2562
ลาดับ
ชื่อ/นามสกุล
200 นางอุบล ด่านรัตนกุล

ตาแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ

ระดับตาแหน่ง
ชํานาญการ

201 นางสาวชไมพร สุดโลก
202 นายภูษติ จิรายุนรากูร

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบตั กิ าร
ชํานาญการ

203 นางอาภารัตน์ พรมวัง

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบตั กิ าร

204
205
206
207
208

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ
ชํานาญการ
ปฏิบตั กิ าร
ชํานาญการ
ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

209 นางสาวเสาวณี ปวีณพัฒน์

พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล

210
211
212
213
214
215

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ
ปฏิบตั กิ าร
ชํานาญการ
ปฏิบตั กิ าร
ชํานาญการ
ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล

216 นางสาวประทุม สังข์กร

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบตั กิ าร

217 นางอรวรรณ ภู่ระหงษ์

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบตั กิ าร

นางสาวนงนุช เมืองคํา
นางปัตติยา รักษาวงศ์
นางสาวสวภัทร อ้อมแก้ว
นางสาวสาวิตรี วารี
นางสาวเกวลิน ฟองชล

นางสาวทัศนีย์ บุญหล้า
นางสาวสุกญ
ั ญา บัวลาราช
นางสาวลักษณาวดี เนตรทิพย์
นางหิรัญญา แสงอรุณ
นางอนุชิดา ไพศาล
นางสาวดุษฎี บุญกาญจน์

ด้านความเชี่ยวชาญ
ขอย้ายจาก
ด้านการพยาบาล รพศ.พุทธชินราช พิษณุโลก
สสจ.พิษณุโลก
รพศ.ขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น
ด้านการพยาบาล รพช.หว้านใหญ่ สสจ.มุกดาหาร

ขอย้ายไปที่
รพท.เพชรบูรณ์ สสจ.เพชรบูรณ์

ผลการพิจารณา
อนุมตั ิ

รพช.คําม่วง สสจ.กาฬสินธุ์
รพ.สต.ตําบลนาหนาด สสอ.ธาตุพนม
จ.นครพนม
สสจ.อุดรธานี

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

สสจ.ชลบุรี
รพท.เกาะสมุย สสจ.สุราษฎร์ธานี
รพศ.บุรีรัมย์ สสจ.บุรีรัมย์
สสจ.นครราชสีมา
รพช.วาริชภูมิ สสจ.สกลนคร

รพท.แกลง สสจ.ระยอง
รพช.พระพรหม สสจ.นครศรีธรรมราช
รพท.ศรีสะเกษ สสจ.ศรีสะเกษ
สสจ.ลําพูน
รพ.สต.ตลาดเหมืองแร่ ตําบลนาหูกวาง
สสอ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

ไม่อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ เนื่องจาก
ปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย โปรด
ติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ปลายทาง

รพ.สต.บ้านใน ตําบลบางลูกเสือ
สสอ.องครักษ์ จ.นครนายก
รพช.คําม่วง สสจ.กาฬสินธุ์
รพศ.นครพิงค์ สสจ.เชียงใหม่
รพช.ทุ่งช้าง สสจ.น่าน
รพท.ศรีสะเกษ สสจ.ศรีสะเกษ
รพช.ส่องดาว สสจ.สกลนคร
รพช.ทับปุด สสจ.พังงา

รพ.สต.บ้านช่องแสมสาร ตําบลสัตหีบ
สสอ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
รพศ.ขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น
รพช.เวียงป่าเป้า สสจ.เชียงราย
รพท.แพร่ สสจ.แพร่
รพศ.บุรีรัมย์ สสจ.บุรีรัมย์
รพช.ศรีธาตุ สสจ.อุดรธานี
รพ.สต.บ้านนิคม หมู่ที่ 4 ตําบล
กําแพงเพชร สสอ.รัตภูมิ จ.สงขลา
รพท.พิจิตร สสจ.พิจิตร

อนุมตั ิ

รพท.พระพุทธบาท สสจ.สระบุรี

อนุมตั ิ

รพช.เชียงคาน สสจ.เลย

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล
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รพศ.พุทธชินราช พิษณุโลก
สสจ.พิษณุโลก
รพท.พระนารายณ์มหาราช สสจ.ลพบุรี

ไม่อนุมตั ิ เกินกรอบ
อัตรากําลังขั้นสูง
ติดต่อปลายทางเปลี่ยน
สถานที่ย้าย

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

ประกาศผลการตรวจสอบการย้าย/ปฏิบัตริ าชการ รอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค.2562
ลาดับ
ชื่อ/นามสกุล
218 นางสาวมัญฑิตา อักษรดี
219 นางอภิชา พลอยวิเศษ

ตาแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ระดับตาแหน่ง ด้านความเชี่ยวชาญ
ขอย้ายจาก
ชํานาญการ
ด้านการพยาบาล รพร.สระแก้ว สสจ.สระแก้ว
ชํานาญการ ด้านการพยาบาลวิสัญญี รพศ.พุทธชินราช พิษณุโลก
สสจ.พิษณุโลก
ชํานาญการ
ด้านการพยาบาล รพช.สิรินธร สสจ.อุบลราชธานี
ปฏิบตั กิ าร
รพช.บ่อทอง สสจ.ชลบุรี
ชํานาญการ
ด้านการพยาบาล รพช.บ้านฝาง สสจ.ขอนแก่น

220 นางสาวละมุน คําเสนา
221 นางสาวสิริพชั รีญา ตะวังทัน
222 นางสุรินทร์ ดวงคําน้อย

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

223 นางนวลฉวี คงมณี

พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล

224 นางเบญญาภา ไพโรจน์

พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล

225 นางสาวสายฝน ปานพลับ
226 นางสาวนิตยา เตชะกันทา
227 นางสาวจุรีมาศ ธรรมปัต

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ
ปฏิบตั กิ าร
ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

รพช.ชุมแสง สสจ.นครสวรรค์
รพ.สต.บ้านป่ากลาง สสอ.ปัว จ.น่าน
รพช.สีชมพู สสจ.ขอนแก่น

228
229
230
231

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ
ชํานาญการ
ชํานาญการ
ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

รพศ.สุราษฎร์ธานี สสจ.สุราษฎร์ธานี
รพศ.ขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น
รพช.บ้านค่าย สสจ.ระยอง
รพช.เขาพนม สสจ.กระบี่

นางจิราพร พลหงษ์
นางสาวลัดดาพร บุบผารักษ์
นางนุสรา วงษ์พานิช
นายถนอมศักดิ์ สมมิตร

รพ.สต.บ้านคําชะอี ตําบลคําชะอี
สสอ.คําชะอี จ.มุกดาหาร
รพช.แจ้หม่ สสจ.ลําปาง
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ขอย้ายไปที่
รพศ.ชลบุรี สสจ.ชลบุรี
รพศ.นครปฐม สสจ.นครปฐม

ผลการพิจารณา
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ

สอ.ตําบลส้มป่อย สสอ.จัตรุ ัส จ.ชัยภูมิ
รพช.วังยาง สสจ.นครพนม
สสอ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ เนื่องจาก
ปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย โปรด
ติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ปลายทาง

รพ.สต.บ้านหนองผักแว่น ตําบลสมเด็จ
เจริญ สสอ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตําบลสันผีเสื้อ
สสอ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
สสอ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
รพศ.ลําปาง สสจ.ลําปาง
รพ.สต.วัดสลุด ตําบลบางแก้ว
สสอ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

อนุมตั ิ

รพศ.พระนั่งเกล้า สสจ.นนทบุรี
รพท.กาฬสินธุ์ สสจ.กาฬสินธุ์
สสอ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่
รพช.ทับปุด สสจ.พังงา

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ เนื่องจาก
ปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย โปรด
ติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ปลายทาง

ประกาศผลการตรวจสอบการย้าย/ปฏิบัตริ าชการ รอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค.2562
ลาดับ
ชื่อ/นามสกุล
232 นางจุฑาวรรณ ดวงกมล

ตาแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ

ระดับตาแหน่ง
ปฏิบตั กิ าร

ด้านความเชี่ยวชาญ

233 นางกรรณิการ์ ขําเกื้อ

พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ

234 นางนันท์นภัส สุขา
235 นางสาวอภัสริน มะโน

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

236 นางนภาภรณ์ พึ่งเกศสุนทร
237 นางศันสนีย์ อุย่ เจริญ
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ขอย้ายจาก
รพช.ชะอวด สสจ.นครศรีธรรมราช

ขอย้ายไปที่
สสอ.ตะโหมด จ.พัทลุง

ผลการพิจารณา
ไม่อนุมตั ิ เนื่องจาก
ตําแหน่งติดเงื่อนตรึง
ตําแหน่งไว้ในเขตสุขภาพ
โปรดติดต่อ
งานการเจ้าหน้าที่ตน้ ทาง
และปลายทาง

ด้านการพยาบาล

รพช.ร่อนพิบลู ย์ สสจ.นครศรีธรรมราช

รพช.ท่าแพ สสจ.สตูล

ไม่อนุมตั ิ เนื่องจากเกิน
กรอบอัตรากําลัง
ที่ สป. กําหนด โปรด
ติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ตน้ ทาง และ
ปลายทาง

ชํานาญการ
ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการสอน

รพท.มุกดาหาร สสจ.มุกดาหาร
วพบ.กรุงเทพ สถาบันพระบรมราชชนก
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รพศ.ขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น
วพบ.อุตรดิตถ์ สถาบันพระบรมราชชนก
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ เนื่องจากต้น
ทางไม่ให้ความเห็น
การย้าย โปรดติดต่องาน
การเจ้าหน้าที่
ต้นทาง

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ
ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

รพช.สามโคก สสจ.ปทุมธานี
รพช.สบปราบ สสจ.ลําปาง

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

238 นางศรีสุดา ไชยมงคล

พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล

รพช.วังชิ้น สสจ.แพร่

239 นางรุ่งนภา จันทร์จําปา

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบตั กิ าร

240 นางสาวญาณิภทั ร นันท์ชญาคุณ

พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ

รพท.สมุทรปราการ สสจ.สมุทรปราการ
รพ.สต.บ้านป่าบง หมู่ 5 ตําบลผางาม
สสอ.เวียงชัย จ.เชียงราย
รพ.สต.บ้านนาแช่ ตําบลจางเหนือ
สสอ.แม่เมาะ จ.ลําปาง
รพศ.มหาราชนครราชสีมา
สสจ.นครราชสีมา
รพ.สต.บ้านนาเมือง ตําบลนาเมือง
สสอ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

รพศ.บุรีรัมย์ สสจ.บุรีรัมย์
ด้านการพยาบาล

รพช.ภูผาม่าน สสจ.ขอนแก่น

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ เนื่องจากต้น
ทางไม่ให้ความเห็น
การย้าย โปรดติดต่องาน
การเจ้าหน้าที่
ต้นทาง

ประกาศผลการตรวจสอบการย้าย/ปฏิบัตริ าชการ รอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค.2562
ลาดับ
ชื่อ/นามสกุล
241 นางกรรณิการ์ ล้อธรรมมา
242 นางอรวิมล ตั้งเจริญ
243 นางจุฑารัตน์ ชุตภิ าณุ

ตาแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ระดับตาแหน่ง
ชํานาญการ
ชํานาญการ
ชํานาญการ

ด้านความเชี่ยวชาญ
ขอย้ายจาก
ขอย้ายไปที่
ด้านการพยาบาล รพช.บ้านด่านลานหอย สสจ.สุโขทัย
รพศ.อุตรดิตถ์ สสจ.อุตรดิตถ์
ด้านการพยาบาล รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ สสจ.นครสวรรค์ รพศ.นครพิงค์ สสจ.เชียงใหม่
ด้านการพยาบาล รพช.ละงู สสจ.สตูล
รพศ.ตรัง สสจ.ตรัง

244 นางปัทมา แวสะแลแม
245 นางสาวณิชนันทน์ ศรีจําปา
246 นางทิพวัลย์ จงดี

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบตั กิ าร
ชํานาญการ
ปฏิบตั กิ าร

ด้านการพยาบาล

247 นางธีรภัทร์ อินทะจําปา
248 นางสาวอุมา บุญนาค

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ
ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

รพศ.หาดใหญ่ สสจ.สงขลา
รพช.ชุมพวง สสจ.นครราชสีมา
รพท.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
สสจ.สมุทรสงคราม
รพช.พุทธมณฑล สสจ.นครปฐม
รพช.ปราณบุรี สสจ.ประจวบคีรีขันธ์

249 นางสาวอุษณีย์ ถานุ
250 นางสาวปริญญาภรณ์ ธนะบุญปวง

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ
ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

รพช.วังเหนือ สสจ.ลําปาง
รพช.สามร้อยยอด สสจ.ประจวบคีรีขันธ์

251 นางสาวหทัยชนก อ่อนเบา

พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล

รพช.อู่ทอง สสจ.สุพรรณบุรี

252 นายประสงค์ คําจันทร์

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบตั กิ าร

253 นางสาวอฐิกา แก้วปลั่ง

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบตั กิ าร

254 นางสาวเปรมจิตร จันทร์พร้อม

พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล

รพท.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระยอง สสจ.ระยอง
รพศ.มหาราชนครราชสีมา
สสจ.นครราชสีมา
รพช.โพนทราย สสจ.ร้อยเอ็ด
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ผลการพิจารณา
ไม่อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ เนื่องจาก
ปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย โปรด
ติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ปลายทาง

รพท.ปัตตานี สสจ.ปัตตานี
รพท.ชัยภูมิ สสจ.ชัยภูมิ
สสอ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ไม่อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

รพช.สุวรรณคูหา สสจ.หนองบัวลําภู
สอ.วัดสนามนอก สสอ.บางกรวย
จ.นนทบุรี
รพท.ฝาง สสจ.เชียงใหม่
วพบ.ราชบุรี สถาบันพระบรมราชชนก
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพ.สต.บ้านโป่งช้าง ตําบลหนองปรือ
สสอ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
รพร.ท่าบ่อ สสจ.หนองคาย

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

รพช.บัวเชด สสจ.สุรินทร์

อนุมตั ิ

รพช.เกาะคา สสจ.ลําปาง

ไม่อนุมตั ิ เนื่องจากเกิน
กรอบอัตรากําลัง
ที่ สป. กําหนด โปรด
ติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ตน้ ทาง และ
ปลายทาง

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ

ประกาศผลการตรวจสอบการย้าย/ปฏิบัตริ าชการ รอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค.2562
ลาดับ
ชื่อ/นามสกุล
255 นางวนิดา วงษาพรหม

ตาแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ

ระดับตาแหน่ง
ชํานาญการ

256 นางนภัสนันท์ บัณฑิต
257 นางสาวจิริยา อ่ําอินทร์

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ
ปฏิบตั กิ าร

258 นางสาวดวงทิพย์ ก่อกิจงาม

พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล

รพช.หนองม่วง สสจ.ลพบุรี

259 นางสาวเจ๊ะซาวียะห์ เบญจเหม

พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล

รพศ.ยะลา สสจ.ยะลา

260 นางพีราวรรณ เก่งสงวนสิทธิ์
261 นางพรทิพย์ ไชยรัตน์

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ
ชํานาญการ

262 นางสาวกฤษณา สุยังกุล

พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ

263 นางสาวยุพาธร เสือเฒ่า

พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล

264 นางศศิธร ชิดนายี

พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการพิเศษ

ด้านการสอน

265 นางสาวศิริรัตน์ ศรีสมวงศ์

พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล

266 นางชลณภัทร สอนสนาม

พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล

267 นางภาวิณี ทองเงิน

พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล

ด้านความเชี่ยวชาญ
ขอย้ายจาก
ด้านการสอน
วสส.จังหวัดอุบลราชธานี
สถาบันพระบรมราชชนก
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ด้านการพยาบาล รพช.ละหานทราย สสจ.บุรีรัมย์
รพศ.พุทธโสธร สสจ.ฉะเชิงเทรา

ด้านการพยาบาล รพช.แม่ใจ สสจ.พะเยา
ด้านการพยาบาลวิสัญญี รพศ.มหาราชนครศรีธรรมราช
สสจ.นครศรีธรรมราช
ด้านการพยาบาล รพช.พนม สสจ.สุราษฎร์ธานี
สอ.บ้านคลองแอ่ง ตําบลบ่อพลอย
สสอ.บ่อไร่ จ.ตราด
วพบ.อุตรดิตถ์
สถาบันพระบรมราชชนก
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพศ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
สสจ.ปราจีนบุรี
รพร.ธาตุพนม สสจ.นครพนม
รพ.สต.บ้านวังพร้าว ตําบลวังพร้าว
สสอ.เกาะคา จ.ลําปาง
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ขอย้ายไปที่
สสอ.กุดจับ จ.อุดรธานี

ผลการพิจารณา
อนุมตั ิ

รพช.หนองบุญมาก สสจ.นครราชสีมา
รพศ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
สสจ.ปราจีนบุรี
วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
สถาบันพระบรมราชชนก
รพ.สต.ตําบลบาราเฮาะ
สสอ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
รพ.สต.ตําบลปากกาง สสอ.ลอง จ.แพร่
รพ.สต.บ้านเกาะหมากน้อย
สสอ.เมืองพังงา จ.พังงา
รพ.สต.ตําบลสงเปลือย สสอ.นามน
จ.กาฬสินธุ์
รพ.สต.ตําบลบางกะจะ
สสอ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
วพบ.เชียงใหม่
สถาบันพระบรมราชชนก
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพศ.พุทธโสธร สสจ.ฉะเชิงเทรา

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

รพ.สต.บ้านหนองบัว ตําบลหนองบัว
สสอ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
สสจ.อุตรดิตถ์

อนุมตั ิ

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ เนื่องจากอยู่
ระหว่างการระงับใช้
ตําแหน่ง โปรดติดต่องาน
การเจ้าหน้าที่
ต้นทาง และปลายทาง

ประกาศผลการตรวจสอบการย้าย/ปฏิบัตริ าชการ รอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค.2562
ลาดับ
ชื่อ/นามสกุล
268 นางคณิดา สลางสิงห์

ตาแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ

ระดับตาแหน่ง
ปฏิบตั กิ าร

269 นางสาวอิร์ซาน มะหะยอ
270 นางสาวณัฎฐธินนั ท์ ชินคํา

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบตั กิ าร
ปฏิบตั กิ าร

271 นางดารารัตน์ หมื่นโฮ้ง
272 นางมาลัยวรรณ ทิพย์ปนิ วงค์
273 นางวิชุดา ภูบานชื่น

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบตั กิ าร
ชํานาญการ
ปฏิบตั กิ าร

ด้านการพยาบาล

274
275
276
277
278

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ
ชํานาญการ
ชํานาญการ
ชํานาญการ
ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

279 นางรุจิรา คําเพ็ญ

พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล

280 นางสาวสาวิตตรี ช่วยมาก
281 นางสาวอาตีกะห์ อาแว
282 นายวีรพล มาตโยธี

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบตั กิ าร
ชํานาญการ
ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

283 นางสิริพร ฤทธิพชิ ัยสงคราม
284 นางรัญชนา สุขมาก

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ
ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

นางกัณติกา เนตรสระน้อย
นางพิกลุ แหวนแก้ว
นางชนัญชิดา หาจันดา
นางสุพชิ ฌาย์ ปิตโิ ชติโชคโภคิน
นางสาวสุจารี เมฆบุตร

ด้านความเชี่ยวชาญ

หน้า 19 จาก 39

ขอย้ายจาก
รพศ.ขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น

ขอย้ายไปที่
รพท.มุกดาหาร สสจ.มุกดาหาร

ผลการพิจารณา
ไม่อนุมตั ิ เนื่องจากเกิน
กรอบอัตรากําลัง
ที่ สป. กําหนด โปรด
ติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ตน้ ทาง และ
ปลายทาง

รพศ.ยะลา สสจ.ยะลา
รพท.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระยอง สสจ.ระยอง
รพช.บ้านหลวง สสจ.น่าน
รพศ.อุตรดิตถ์ สสจ.อุตรดิตถ์
รพศ.มหาราชนครราชสีมา
สสจ.นครราชสีมา
รพช.วังน้อย สสจ.พระนครศรีอยุธยา
รพท.พระพุทธบาท สสจ.สระบุรี
รพท.กุมภวาปี สสจ.อุดรธานี
รพช.สามโคก สสจ.ปทุมธานี
รพช.เหนือคลอง สสจ.กระบี่

รพศ.หาดใหญ่ สสจ.สงขลา
รพท.บึงกาฬ สสจ.บึงกาฬ

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

สสจ.แพร่
สสจ.เชียงใหม่
รพศ.บุรีรัมย์ สสจ.บุรีรัมย์

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

รพช.บัวใหญ่ สสจ.นครราชสีมา
รพท.พระนารายณ์มหาราช สสจ.ลพบุรี
รพศ.สกลนคร สสจ.สกลนคร
สสจ.ลําพูน
รพ.สต.บ้านโล๊ะโป๊ะ สสอ.เกาะยาว
จ.พังงา
รพ.สต.บ้านสบไพร ตําบลบ้านเป้า
สสอ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง
รพท.สุไหงโก-ลก สสจ.นราธิวาส
รพท.สุไหงโก-ลก สสจ.นราธิวาส
รพ.สต.ตําบลโคกสะอาด
สสอ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
สสอ.สุขสําราญ จ.ระนอง
รพศ.พุทธชินราช พิษณุโลก
สสจ.พิษณุโลก

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

สอ.ตําบลบ้านฉาง หมู่ที่ 4
สสอ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
รพศ.หาดใหญ่ สสจ.สงขลา
รพท.ปัตตานี สสจ.ปัตตานี
รพ.สต.บ้านหัวนา หมู่ที่ 1 ตําบลหัวนา
สสอ.เมืองหนองบัวลําภู จ.หนองบัวลําภู
รพท.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สสจ.ชุมพร
รพท.พิจิตร สสจ.พิจิตร

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

ประกาศผลการตรวจสอบการย้าย/ปฏิบัตริ าชการ รอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค.2562
ลาดับ
ชื่อ/นามสกุล
285 นางสาวอภิญญา ยุทธกาศ

ตาแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ

ระดับตาแหน่ง
ชํานาญการ

286 นางสาวดุจดาว ประเสริฐ

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบตั กิ าร

287 นางสาวสร้อยพรม ยาหอม
288 นางน้ําทิพย์ แสนใจวุฒิ
289 นางสาวสุพณ
ิ ญา เจียมจํารัสโรจน์

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ
ปฏิบตั กิ าร
ชํานาญการ

290 นางสาววิลันดา อนนท์

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบตั กิ าร

291 นางสาววัลยา จันทรมุกดานนท์

พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ

292 นางสาวเนตรนภา จุมปาเขียว
293 นางสมพิศ ฉิมพาลี

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบตั กิ าร
ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล

294 นางพรรัตนา พรหมเขต
295 นางกัญจน์ชรัตน์ ชุ่มวงศ์

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ
ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

296 นางสาวโซนีรา ต่วนจอลง
297 นางพรรณทิพา พิทกั ษ์ศกั ดิ์ธาํ รง

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบตั กิ าร
ชํานาญการ

ด้านความเชี่ยวชาญ
ขอย้ายจาก
ด้านการพยาบาล รพช.เขาพนม สสจ.กระบี่

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

ด้านการพยาบาล

ด้านการพยาบาล

หน้า 20 จาก 39

ขอย้ายไปที่
รพ.สต.ตําบลไม้ขาว สสอ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ผลการพิจารณา
ไม่อนุมตั ิ เนื่องจาก
ปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย โปรด
ติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ปลายทาง

สอ.คลองอุดม สสอ.สนามชัยเขต
จ.ฉะเชิงเทรา
รพช.นาแก สสจ.นครพนม
รพร.นครไทย สสจ.พิษณุโลก
สอ.เฉลิมพระเกียรติ สสอ.ลําลูกกา
จ.ปทุมธานี
รพท.ฝาง สสจ.เชียงใหม่

รพ.สต.ตําบลศรีภริ มย์ สสอ.พรหมพิราม
จ.พิษณุโลก
รพช.โกสัมพีนคร สสจ.กําแพงเพชร
รพช.ภูเรือ สสจ.เลย
สอ.บ้านหนองบัว ตําบลหนองบัว
สสอ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
รพช.นาหม่อม สสจ.สงขลา

อนุมตั ิ

รพท.นราธิวาสราชนครินทร์
สสจ.นราธิวาส
รพช.หนองสองห้อง สสจ.ขอนแก่น
รพท.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น
สสจ.ขอนแก่น
รพช.ชนบท สสจ.ขอนแก่น
สอ.ตําบลบ้านตุ่น สสอ.เมืองพะเยา
จ.พะเยา
รพศ.ชลบุรี สสจ.ชลบุรี
รพช.บ้านตาขุน สสจ.สุราษฎร์ธานี

รพ.สต.ตําบลบ้านระกาศ หมู่ที่ 3
สสอ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
รพช.แม่อาย สสจ.เชียงใหม่
รพท.กาฬสินธุ์ สสจ.กาฬสินธุ์

อนุมตั ิ

รพช.รัตนวาปี สสจ.หนองคาย
รพช.ภูกามยาว สสจ.พะเยา

อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ

สสอ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
รพ.สต.ตําบลมะรุ่ย สสอ.ทับปุด จ.พังงา

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ เนื่องจากเกิน
กรอบอัตรากําลัง
ที่ สป. กําหนด โปรด
ติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ตน้ ทาง และ
ปลายทาง

อนุมตั ิ
รอการพิจารณา

ประกาศผลการตรวจสอบการย้าย/ปฏิบัตริ าชการ รอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค.2562
ลาดับ
ชื่อ/นามสกุล
298 นางหทัยชนก อาทรกิจวัฒน์

ตาแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ

ระดับตาแหน่ง
ชํานาญการ

299 นางสาวประภัสสร วันวิเศษ

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบตั กิ าร

300 นางสาวอธิษฐาน พิมขวา

พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล

301 นางปาริชาติ มหาธรรม

พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล

302 นางเหมือนไหม เลิศรัตน์
303 นางสาวทรรศพร แก้วทอง

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ
ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

304 นายกลศาสตร์ เกตุกรม
305 นางสาวดวงตะวัน หงษ์ทอง

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ
ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

306 นางสาวปรียาภรณ์ บัวแดง

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบตั กิ าร

307 นางธัญญ์ธิยา อัครทวีพนั ธุ์
308 นางสุธาสินี จ้อยลี
309 นายกฤษณพันธุ์ เดชบัญชา

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ
ชํานาญการ
ปฏิบตั กิ าร

310 นางเนืองนิตย์ คําพิศาล

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบตั กิ าร

311 นางสาวณัฐรุจา ชูหมวด

พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ

312 นางสาวยุภาภรณ์ ยาพันธ์

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบตั กิ าร

ด้านความเชี่ยวชาญ
ขอย้ายจาก
ด้านการพยาบาล รพช.นิคมคําสร้อย สสจ.มุกดาหาร

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

ด้านการพยาบาล

หน้า 21 จาก 39

ขอย้ายไปที่
รพช.หนองใหญ่ สสจ.ชลบุรี

ผลการพิจารณา
ไม่อนุมตั ิ เนื่องจาก
ปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย โปรด
ติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ปลายทาง

รพศ.มหาราชนครราชสีมา
สสจ.นครราชสีมา

รพท.มหาสารคาม สสจ.มหาสารคาม

รพท.นราธิวาสราชนครินทร์
สสจ.นราธิวาส
สอ.บ้านขอนแก่น ตําบลนาโป่ง
สสอ.เมืองเลย จ.เลย
รพช.โพนทอง สสจ.ร้อยเอ็ด
สอ.บ้านหนองสังข์ ตําบลศรีสําราญ
สสอ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
รพช.ภูเรือ สสจ.เลย
รพช.นากลาง สสจ.หนองบัวลําภู

รพ.สต.ตําบลพันชาลี สสอ.วังทอง
จ.พิษณุโลก
รพ.สต.บ้านโนนม่วง ตําบลศิลา
สสอ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
รพช.พานทอง สสจ.ชลบุรี
สสอ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

ไม่อนุมตั ิ เนื่องจากต้น
สังกัดขาดแคลน
บุคลากร
ไม่อนุมตั ิ

รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห์
สสจ.เชียงราย
รพท.น่าน สสจ.น่าน
รพท.ศรีสังวาลย์ สสจ.แม่ฮ่องสอน
สอ.บ้านโป่งแดง ตําบลโป่งแดง
สสอ.เมืองตาก จ.ตาก
รพช.นาวัง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
สสจ.หนองบัวลําภู
รพช.ชัยบุรี สสจ.สุราษฎร์ธานี
รพช.สุวรรณคูหา สสจ.หนองบัวลําภู

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

รพร.นครไทย สสจ.พิษณุโลก
รพ.สต.บ้านโนนสว่าง ตําบลหมากหญ้า
สสอ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
รพช.ปง สสจ.พะเยา

อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ

รพท.เพชรบูรณ์ สสจ.เพชรบูรณ์
รพช.พานทอง สสจ.ชลบุรี
รพช.แม่พริก สสจ.ลําปาง

อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ

รพช.กุดรัง สสจ.มหาสารคาม

ไม่อนุมตั ิ

รพ.สต.บ้านพรุพอ้ ตําบลโคกทราย
สสอ.ป่าบอน จ.พัทลุง
รพช.กุดจับ สสจ.อุดรธานี

อนุมตั ิ

อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ

ประกาศผลการตรวจสอบการย้าย/ปฏิบัตริ าชการ รอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค.2562
ลาดับ
ชื่อ/นามสกุล
313 นางอภิญญา เครือพงษ์ศกั ดิ์

ตาแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ

ระดับตาแหน่ง
ปฏิบตั กิ าร

ด้านความเชี่ยวชาญ

314 นางทัศนีย์ภรณ์ ตุ้มมี

พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล

315 นางสาววิลาวัลย์ จีนขี
316 นางสุภาพร มูลชัยลังการ์
317 นางปิตกิ าญจน์ ไพฑูรย์รังสฤษดิ์

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบตั กิ าร
ชํานาญการ
ชํานาญการ

318 นางฉวีวรรณ ภู่ตระกูล

พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล

319
320
321
322

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ
ชํานาญการ
ปฏิบตั กิ าร
ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

323 นางสาวนุชจรี สุโส๊ะ
324 นางบุญญาพร เที่ยงบุญ

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบตั กิ าร
ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล

325 นางสาวกัลยาณี โนอินทร์

พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ

326
327
328
329

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ
ชํานาญการ
ชํานาญการ
ชํานาญการ

นางพัทธนันท์ เพียรลุประสิทธิ์
นางรอฮานา แลกามา
นางจีรพันธ์ ลือเดชกังวารไกร
นางสาวดารารัตน์ บุญรักษา

นางศิรดา ทิ้งโคตร
นางรุ่งทิวา ภูกาบเพชร
นางศศมน กันธิยะ
นางสาวศศิกญ
ั ญาพร เกิดศรี

ขอย้ายจาก
รพ.สต.บ้านหนองเหมือดแอ หมู่ที่ 11
ตําบลหนองเรือ สสอ.โนนสัง
จ.หนองบัวลําภู
รพช.สระใคร สสจ.หนองคาย
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ขอย้ายไปที่
สอ.บ้านใหม่ไชยพจน์ ต.หนองแวง
สสอ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์

ผลการพิจารณา
ไม่อนุมตั ิ

รพ.สต.อําเภอลําลูกกา สสอ.ลําลูกกา
จ.ปทุมธานี
รพช.เลาขวัญ สสจ.กาญจนบุรี
รพช.ขุนยวม สสจ.แม่ฮ่องสอน
รพท.เพชรบูรณ์ สสจ.เพชรบูรณ์

อนุมตั ิ

รพ.สต.หนองข้าวงาย หมู่ที่ 4
ตําบลสระพัง
ลาน สสอ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
รพศ.ลําปาง สสจ.ลําปาง
รพศ.หาดใหญ่ สสจ.สงขลา
รพช.สันทราย สสจ.เชียงใหม่
รพศ.สรรพสิทธิประสงค์ สสจ.อุบลราชธานี

รพช.ห้วยกระเจา เฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา สสจ.กาญจนบุรี

อนุมตั ิ

สสจ.พะเยา
รพศ.ยะลา สสจ.ยะลา
รพช.ท่าลี่ สสจ.เลย
รพช.กันทรลักษ์ สสจ.ศรีสะเกษ

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ

รพท.สตูล สสจ.สตูล
สสอ.ปากคาด จ.บึงกาฬ

อนุมตั ิ
รอการพิจารณา

ด้านการพยาบาล

รพศ.หาดใหญ่ สสจ.สงขลา
สอ.ตําบลโนนแดง สสอ.บรบือ
จ.มหาสารคาม
รพช.นาน้อย สสจ.น่าน

อนุมตั ิ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

สสจ.ขอนแก่น
รพท.กาฬสินธุ์ สสจ.กาฬสินธุ์
รพช.เชียงดาว สสจ.เชียงใหม่
รพช.ไพศาลี สสจ.นครสวรรค์

วพบ.แพร่
สถาบันพระบรมราชชนก
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สสจ.มหาสารคาม
รพศ.ขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น
รพช.บางจาก สสจ.สมุทรปราการ
รพ.สต.ตําบลเขากวางทอง
สสอ.หนองฉาง
จ.อุทยั ธานี

รพท.บ้านโป่ง สสจ.ราชบุรี
ด้านการพยาบาล รพศ.นครพิงค์ สสจ.เชียงใหม่
ด้านการพยาบาลวิสัญญี รพศ.อุตรดิตถ์ สสจ.อุตรดิตถ์

ด้านการพยาบาล

อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

ประกาศผลการตรวจสอบการย้าย/ปฏิบัตริ าชการ รอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค.2562
ลาดับ
ชื่อ/นามสกุล
330 นางสาวสุครรณทิพย์ หนองหาร

ตาแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ

ระดับตาแหน่ง
ชํานาญการ

331 นางสาวปิยะนันท์ คงสะอาด
332 นางสาวจันทร์เพ็ญ แก้วมณี
333 นางสาวเจนจิรา แดงศรี

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบตั กิ าร
ชํานาญการ
ปฏิบตั กิ าร

334 นางธัญสินี อาสนไพบูลย์
335 นางอุฬาริน พรกระแส

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ
ชํานาญการ

336 นางรุ่งเพชร นันทะบุตร
337 นางสาวจันทิมา สุระกําแหง
338 นางสาวณัฏฐมนฑน์ โกศัย

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบตั กิ าร
ปฏิบตั กิ าร
ชํานาญการ

339 นางสาวสุดารัตน์ สังขผล

พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ

340 นางกวิสรา ประชากิตติกลุ
341 นางดลนภา แสนขัติ

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ
ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

รพท.ปัตตานี สสจ.ปัตตานี
รพท.บ้านหมี่ สสจ.ลพบุรี

342 นางสาววรรณา ทรัพย์เจริญมาก

พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล

รพช.สีชมพู สสจ.ขอนแก่น

ด้านความเชี่ยวชาญ
ขอย้ายจาก
ด้านการพยาบาล รพช.เหนือคลอง สสจ.กระบี่
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ขอย้ายไปที่
รพ.สต.บ้านโคกสะอาด ตําบลแร่
สสอ.พังโคน จ.สกลนคร

ผลการพิจารณา
ไม่อนุมตั ิ เนื่องจาก
ปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย โปรด
ติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ปลายทาง

ด้านการพยาบาล

รพศ.หาดใหญ่ สสจ.สงขลา
รพศ.วชิระภูเก็ต สสจ.ภูเก็ต
รพช.บางบ่อ สสจ.สมุทรปราการ

รพท.พัทลุง สสจ.พัทลุง
รพท.สงขลา สสจ.สงขลา
รพท.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ระยอง สสจ.ระยอง

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ เนื่องจากเกิน
กรอบอัตรากําลัง
ที่ สป. กําหนด โปรด
ติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ตน้ ทาง และ
ปลายทาง

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

รพศ.สมุทรปราการ สสจ.สมุทรปราการ
รพท.นครพนม สสจ.นครพนม

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

ด้านการพยาบาล

รพช.ค้อวัง สสจ.ยโสธร
รพท.พัทลุง สสจ.พัทลุง
รพท.สุโขทัย สสจ.สุโขทัย

รพช.พนมสารคาม สสจ.ฉะเชิงเทรา
รพ.สต.บ้านหนองแก่ง หมู่ที่ 3 ตําบล
นครสวรรค์ออก สสอ.เมืองนครสวรรค์
จ.นครสวรรค์
รพช.คําตากล้า สสจ.สกลนคร
รพศ.หาดใหญ่ สสจ.สงขลา
วพบ.อุตรดิตถ์
สถาบันพระบรมราชชนก
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพท.สงขลา สสจ.สงขลา
รพศ.หาดใหญ่ สสจ.สงขลา
รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห์
สสจ.เชียงราย
รพช.ขามทะเลสอ สสจ.นครราชสีมา

ไม่อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ

ด้านการพยาบาลวิสัญญี รพศ.ยะลา สสจ.ยะลา

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ

รอการพิจารณา

ประกาศผลการตรวจสอบการย้าย/ปฏิบัตริ าชการ รอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค.2562
ลาดับ
ชื่อ/นามสกุล
343 นางสาวพิมพ์ณภัสร ทองทราย

ตาแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ

ระดับตาแหน่ง
ชํานาญการ

344 นางวิชยาภา เชิดโกทา
345 นางสาวขวัญยืน กมลเรือง

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบตั กิ าร
ชํานาญการ

346 นางสาวพัชรินทร์ ร้องกาศ
347 นางปนันธ์สรณ์ วรรณพงศ์

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบตั กิ าร
ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล

348 นายเกรียงไกร ทุมพร
349 นางสาวสิรินาถ ศรีอําพร

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ

ด้านการพยาบาล
ด้านการสอน

350
351
352
353

นางสาววัลภา ขาวสะอาด
นายธารา เจริญสว่าง
นางสาววิไลพร วรวงศ์
นายนิรุติ อ่ําพิจิตร

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ
ปฏิบตั กิ าร
ชํานาญการ
ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล

354 นางจินฏาพัฒน์ นิลพันธุ์
355 นางสาวสุธาลักษณ์ เศรษฐ์คณ
ุ ารัฐ
356 นางสาวทัศณีย์ แสนคาร

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ
ชํานาญการ
ปฏิบตั กิ าร

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

357 นางอังคณา หาญมะโน

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบตั กิ าร

358 นางทัศนีย์ นาคน้อย
359 นางสาวสุนสิ า กาญจนจันทร์

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ
ชํานาญการ

ด้านความเชี่ยวชาญ
ขอย้ายจาก
ด้านการพยาบาล รพช.น้ําเกลี้ยง สสจ.ศรีสะเกษ

ด้านการพยาบาล

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

รพช.ม่วงสามสิบ สสจ.อุบลราชธานี
รพช.เขาสวนกวาง สสจ.ขอนแก่น

รพช.พานทอง สสจ.ชลบุรี
รพ.สต.บ้านหนองแอก หมู่ที่ 1
ตําบลหนองหม้อ สสอ.ตาคลี
จ.นครสวรรค์
รพช.เขาฉกรรจ์ สสจ.สระแก้ว
วพบ.เชียงใหม่
สถาบันพระบรมราชชนก
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพช.แหลมฉบัง สสจ.ชลบุรี
รพช.แหลมฉบัง สสจ.ชลบุรี
รพศ.บุรีรัมย์ สสจ.บุรีรัมย์
รพช.เขาฉกรรจ์ สสจ.สระแก้ว

หน้า 24 จาก 39

ขอย้ายไปที่
ผลการพิจารณา
วพบ.พระพุทธบาท
อนุมตั ิ
สถาบันพระบรมราชชนก
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพช.บ้านไผ่ สสจ.ขอนแก่น
อนุมตั ิ
รพ.สต.โพนจาน ตําบลโพนจาน สสอ.โพน รอการพิจารณา
สวรรค์ จ.นครพนม
รพช.พญาเม็งราย สสจ.เชียงราย
รพ.สต.ตําบลบ้านขาม สสอ.จัตรุ ัส
จ.ชัยภูมิ

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

รพท.กบินทร์บรุ ี สสจ.ปราจีนบุรี
วพบ.กรุงเทพ
สถาบันพระบรมราชชนก
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพช.โขงเจียม สสจ.อุบลราชธานี
รพช.เวียงเก่า สสจ.ขอนแก่น
รพท.ศรีสะเกษ สสจ.ศรีสะเกษ
รพ.สต.ตําบลบางพระ
สสอ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
รพช.บ้านหลวง สสจ.น่าน
รพช.บางเลน สสจ.นครปฐม
รพช.โพนทอง สสจ.ร้อยเอ็ด

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

รพช.ปง สสจ.พะเยา
รพช.องครักษ์ สสจ.นครนายก
รพ.สต.เขาสิงห์โต ตําบลบ้านแก้ง
สสอ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
รพ.สต.บ้านหนองโสน ตําบลสนับทึบ
รพท.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สสจ.ชุมพร
สสอ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
รพช.แหลมฉบัง สสจ.ชลบุรี
รพท.สุโขทัย สสจ.สุโขทัย
รพ.สต.ตําบลเขารูปช้าง สสอ.เมืองสงขลา สสอ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
จ.สงขลา

ไม่อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

ประกาศผลการตรวจสอบการย้าย/ปฏิบัตริ าชการ รอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค.2562
ลาดับ
ชื่อ/นามสกุล
360 นางสาวฐาปนันทน์ อมรางกูร

ตาแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ

ระดับตาแหน่ง
ชํานาญการ

ด้านความเชี่ยวชาญ
ขอย้ายจาก
ด้านการพยาบาล รพช.บางมูลนาก สสจ.พิจิตร

361 นางสาวธัญยรัตน์ นิเฮง

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบตั กิ าร

362 นางสาวแสงอรุณ ใจวงศ์ผาบ

พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ

363 นางสาวพรทิพย์ ฉลาดรอบ

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบตั กิ าร

364 นางสาวกัญญารัตน์ กุฎที อง
365 นายปราโมทย์ เปียธัญญา

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ
ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

366 นางสาวสุพดา มณีรัตน์
367 นางสาวกัญญาภัค บุตรบุรี
368 นางสาวรินดา กาฬเนตร

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ
ชํานาญการ
ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

369 นางสาวพรรณภา พิมพ์พระธรรม

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบตั กิ าร

370 นางรุธจิฬา เถื่อนแก้ว

พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล

รพท.แม่สอด สสจ.ตาก

371 นางสาวปวันรัตน์ ธนพัฒนานันท์

พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล

372 นางสุริยประภา สงคราม
373 นางแก้วจิต มากปาน

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ

ด้านการพยาบาล
ด้านการสอน

374 นางสาวนภา กฤษดาเรืองศรี

พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล

รพ.สต.ตําบลบางกะจะ
สสอ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
รพช.ชื่นชม สสจ.มหาสารคาม
วพบ.ขอนแก่น
สถาบันพระบรมราชชนก
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพช.โคกเจริญ สสจ.ลพบุรี

ด้านการพยาบาล

สอ.ตําบลบางตะไนย์ สสอ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี
รพท.ลําพูน สสจ.ลําพูน

รพช.บัวเชด สสจ.สุรินทร์
รพช.บางจาก สสจ.สมุทรปราการ
รพ.สต.บ้านศาลาวัน ตําบลศาลายา
สสอ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
รพท.สุไหงโก-ลก สสจ.นราธิวาส
รพช.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ สสจ.ชัยภูมิ
รพศ.พระนั่งเกล้า สสจ.นนทบุรี

รพช.พานทอง สสจ.ชลบุรี

หน้า 25 จาก 39

ขอย้ายไปที่
รพ.สต.ตําบลหนองกุลา สสอ.บางระกํา
จ.พิษณุโลก
รพ.สต.ตําบลหลักหก
สสอ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
วพบ.แพร่
สถาบันพระบรมราชชนก
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพศ.มหาราชนครราชสีมา
สสจ.นครราชสีมา
รพช.แปลงยาว สสจ.ฉะเชิงเทรา
สสอ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

ผลการพิจารณา
อนุมตั ิ

รพศ.หาดใหญ่ สสจ.สงขลา
รพช.แม่แตง สสจ.เชียงใหม่
รพท.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
จังหวัดอุบลราชธานี สสจ.อุบลราชธานี

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ เกินกรอบ
อัตรากําลังขั้นต่ํา
เสนอผู้ตรวจฯ เขต
ปลายทาง พิจารณา
ขยายกรอบการจ้าง

รพ.สต.เขาสิงห์โต ตําบลบ้านแก้ง
สสอ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
รพ.สต.ตําบลเชียงเคี่ยน สสอ.เทิง
จ.เชียงราย
รพ.สต.บ้านคลองโอน หมูที่ 2
ตําบลบ่อพลอย สสอ.บ่อไร่ จ.ตราด
รพช.เวียงเก่า สสจ.ขอนแก่น
สสจ.พิจิตร

อนุมตั ิ

รพช.ทรายมูล สสจ.ยโสธร

ไม่อนุมตั ิ

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

ประกาศผลการตรวจสอบการย้าย/ปฏิบัตริ าชการ รอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค.2562
ลาดับ
ชื่อ/นามสกุล
375 นางธิดารัตน์ ยะวิเชียร
376 นางวรรณนภา เพิ่มนาม
377 นางสาวจันทรัตร์ กฤชอาคม

ตาแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ระดับตาแหน่ง
ปฏิบตั กิ าร
ปฏิบตั กิ าร
ชํานาญการ

ด้านความเชี่ยวชาญ

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ
ชํานาญการ
ปฏิบตั กิ าร
ชํานาญการ
ชํานาญการ
ปฏิบตั กิ าร

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

384 นางกิมบวย เพ็ชรพันธ์ เบ็งลวง

พยาบาลวิชาชีพ

ชํานาญการ

ด้านการพยาบาล

385 นางสาววนิดา เหลืองทอง

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบตั กิ าร

พยาบาลวิชาชีพ
นักรังสีการแพทย์
นักรังสีการแพทย์
นักรังสีการแพทย์
เจ้าพนักงานรังสี
การแพทย์
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์
นักกายภาพบําบัด
นักกายภาพบําบัด
นักกายภาพบําบัด
นักกายภาพบําบัด
นักกายภาพบําบัด

ชํานาญการ
ปฏิบตั กิ าร
ชํานาญการ
ชํานาญการ
ปฏิบตั งิ าน
ชํานาญงาน
ชํานาญงาน
ปฏิบตั กิ าร
ชํานาญการ
ปฏิบตั กิ าร
ชํานาญการ
ปฏิบตั กิ าร

378
379
380
381
382
383

นางวิลาสิณี ฮาเลทท์
นางภารดี ขีดขั้น
นางสาวธารารัตน์ ทรัพย์สังข์
นางสายใจ จันแดง
นางมาริสา วัฒนาพล
นางสาวกลิกา คงโพธิน์ อ้ ย

386
387
388
389
390

นางณิชกานต์ กากแก้ว
นางสาวดวงจันทร์ สีทาสี
นายสมบูรณ์ กิจเวชเจริญ
นางมณีพรรณ ภูวิทรู วัฒนเมธี
นางพัชรีพรรณ วาฤทธิ์

391
392
393
394
395
396
397

นางจุฑามาศ วรพิมพ์รัตน์
นางเยาวดี เหมียดไธสง
นายเอกสิทธิ์ แก้วใบงาม
นางสาวสุชาดา เจียรกุล
นางสินนี าฎ ขนุนนิล
นางสาววัชราภรณ์ ทับรัตน์
นางสาววนิดา ชาญโพธิ์

ขอย้ายไปที่
รพช.ท่าศาลา สสจ.นครศรีธรรมราช
รพท.บ้านโป่ง สสจ.ราชบุรี
รพ.สต.บ้านห้วยจันทร์
ตําบลโคกตูม สสอ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
รพช.ละหานทราย สสจ.บุรีรัมย์
รพช.หนองเรือ สสจ.ขอนแก่น
รพศ.อุตรดิตถ์ สสจ.อุตรดิตถ์
สสจ.นราธิวาส
รพท.บ้านโป่ง สสจ.ราชบุรี
รพ.สต.ตําบลหนองข่า
สสอ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
รพ.สต.บ้านห้วยใหญ่ สสอ.บางละมุง
จ.ชลบุรี
รพ.สต.ตําบลไม้เค็ด สสอ.เมืองปราจีนบุรี
จ.ปราจีนบุรี

ผลการพิจารณา
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ

รพช.ปากคาด สสจ.บึงกาฬ
รพท.กบินทร์บรุ ี สสจ.ปราจีนบุรี
ด้านบริการทางวิชาการ รพช.กุดจับ สสจ.อุดรธานี
ด้านบริการทางวิชาการ รพช.เซกา สสจ.บึงกาฬ
รพช.ไชยปราการ สสจ.เชียงใหม่

รพช.หนองเรือ สสจ.ขอนแก่น
รพช.บ้านค่าย สสจ.ระยอง
รพท.หนองบัวลําภู สสจ.หนองบัวลําภู
รพช.เฝ้าไร่ สสจ.หนองคาย
รพท.พะเยา สสจ.พะเยา

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ

รพท.กาฬสินธุ์ สสจ.กาฬสินธุ์
รพช.คอนสวรรค์ สสจ.ชัยภูมิ
รพช.เกาะช้าง สสจ.ตราด
ด้านบริการทางวิชาการ รพช.โชคชัย สสจ.นครราชสีมา
รพช.พุนพิน สสจ.สุราษฎร์ธานี
ด้านบริการทางวิชาการ รพศ.ขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น
รพช.ทุ่งศรีอดุ ม สสจ.อุบลราชธานี

รพช.นาเยีย สสจ.อุบลราชธานี
รพท.หนองคาย สสจ.หนองคาย
รพศ.ลําปาง สสจ.ลําปาง
รพช.ทุ่งศรีอดุ ม สสจ.อุบลราชธานี
รพช.นาบอน สสจ.นครศรีธรรมราช
รพช.โนนสะอาด สสจ.อุดรธานี
รพช.โชคชัย สสจ.นครราชสีมา

อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

ด้านการพยาบาล

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

ขอย้ายจาก
รพท.สงขลา สสจ.สงขลา
รพช.สังขละบุรี สสจ.กาญจนบุรี
รพ.สต.บ้านห้วยไร่ ตําบลโนนพยอม
สสอ.ชนบท จ.ขอนแก่น
รพช.หนองบุญมาก สสจ.นครราชสีมา
รพช.โพนพิสัย สสจ.หนองคาย
รพท.สุโขทัย สสจ.สุโขทัย
รพท.พัทลุง สสจ.พัทลุง
รพท.มะการักษ์ สสจ.กาญจนบุรี
สอ.บ้านหนองเขิน ตําบลหนองชาก
สสอ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
รพช.วัฒนานคร สสจ.สระแก้ว

หน้า 26 จาก 39

รพช.บางบ่อ สสจ.สมุทรปราการ

ด้านการพยาบาล

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

ประกาศผลการตรวจสอบการย้าย/ปฏิบัตริ าชการ รอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562

หน้า 27 จาก 39

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค.2562
ลาดับ
ชื่อ/นามสกุล
398 นางภัทรพร แก้วขัน

ตาแหน่ง
นักกายภาพบําบัด

ระดับตาแหน่ง
ปฏิบตั กิ าร

399 นางอนุสรา มหาวัน
400 นางสาวปราวดี จงเจริญ

นักกายภาพบําบัด
นักกายภาพบําบัด

ชํานาญการ
ปฏิบตั กิ าร

ด้านบริการทางวิชาการ รพช.บางปะอิน สสจ.พระนครศรีอยุธยา
รพช.ทัพทัน สสจ.อุทยั ธานี

รพช.น้ําพอง สสจ.ขอนแก่น
รพช.บางระกํา สสจ.พิษณุโลก

ผลการพิจารณา
ไม่อนุมตั ิ เนื่องจากต้น
สังกัดขาดแคลน
บุคลากร
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ เนื่องจาก
ตําแหน่งติดเงื่อนตรึง
ตําแหน่งไว้ในเขตสุขภาพ
โปรดติดต่อ
งานการเจ้าหน้าที่ตน้ ทาง
และปลายทาง

401 นางอรวรรณ สิปยิ ารักษ์

นักกายภาพบําบัด

ปฏิบตั กิ าร

รพช.บางจาก สสจ.สมุทรปราการ

อนุมตั ิ

402
403
404
405
406

นักกายภาพบําบัด
นักกายภาพบําบัด
นักกายภาพบําบัด
นักกายภาพบําบัด
นักกายภาพบําบัด

ชํานาญการ
ปฏิบตั กิ าร
ชํานาญการ
ปฏิบตั กิ าร
ชํานาญการ

รพช.พนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา สสจ.สุรินทร์
ด้านบริการทางวิชาการ รพช.ประโคนชัย สสจ.บุรีรัมย์
รพช.แก้งสนามนาง สสจ.นครราชสีมา
ด้านบริการทางวิชาการ รพศ.ลําปาง สสจ.ลําปาง
รพช.เขื่องใน สสจ.อุบลราชธานี
ด้านบริการทางวิชาการ รพช.อู่ทอง สสจ.สุพรรณบุรี

รพศ.สุรินทร์ สสจ.สุรินทร์
รพช.ศรีสัชนาลัย สสจ.สุโขทัย
รพช.เกาะช้าง สสจ.ตราด
รพท.บางละมุง สสจ.ชลบุรี
รพท.ชัยนาทนเรนทร สสจ.ชัยนาท

อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

407 นางพัชรา หมวดทอง

นักกายภาพบําบัด

ชํานาญการ

ด้านบริการทางวิชาการ รพช.วังวิเศษ สสจ.ตรัง

รพช.เฉลิมพระเกียรติ
สสจ.นครศรีธรรมราช

408 นางสาวรัชนิดา แก้วผัด
409 นายโอฬาร หงษ์บตุ ร
410 นางสาวพนิดา ลิมป์กติ ติกลุ

นักกายภาพบําบัด
นักกายภาพบําบัด
นักกิจกรรมบําบัด

ปฏิบตั กิ าร
ชํานาญการ
ชํานาญการ

รพท.กําแพงเพชร สสจ.กําแพงเพชร
ด้านบริการทางวิชาการ รพช.หลังสวน สสจ.ชุมพร
ด้านบริการทางวิชาการ รพท.เพชรบูรณ์ สสจ.เพชรบูรณ์

รพศ.อุตรดิตถ์ สสจ.อุตรดิตถ์
รพช.ถลาง สสจ.ภูเก็ต
รพท.ศรีสังวรสุโขทัย สสจ.สุโขทัย

ไม่อนุมตั ิ เนื่องจากต้น
สังกัดขาดแคลน
บุคลากร
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ เกินกรอบ
อัตรากําลังขั้นต่ํา
เสนอผู้ตรวจฯ เขต
ปลายทาง พิจารณา
ขยายกรอบการจ้าง

นางสาวสุวรรณี บุญพูนเลิศ
นางสาวอุสุมา ดวงสุพรรณ์
นายธวัชชัย เลือดศรี
นางสาวธัญพร ทองด้วง
นางสาววรารักษ์ เหลืองเอกตระกูล

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก
รพช.ทุ่งเสลี่ยม สสจ.สุโขทัย

ขอย้ายไปที่
รพท.กําแพงเพชร สสจ.กําแพงเพชร

ประกาศผลการตรวจสอบการย้าย/ปฏิบัตริ าชการ รอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค.2562
ลาดับ
ชื่อ/นามสกุล
411 นายภูตะวัน คทวณิช

หน้า 28 จาก 39

ตาแหน่ง
นักกิจกรรมบําบัด

ระดับตาแหน่ง
ชํานาญการ

ด้านความเชี่ยวชาญ
ขอย้ายจาก
ด้านบริการทางวิชาการ รพท.ศรีสังวรสุโขทัย สสจ.สุโขทัย

ขอย้ายไปที่
รพศ.อุตรดิตถ์ สสจ.อุตรดิตถ์

ผลการพิจารณา
ไม่อนุมตั ิ เกินกรอบ
อัตรากําลังขั้นสูง
ติดต่อปลายทางเปลี่ยน
สถานที่ย้าย

ปฏิบตั กิ าร
ชํานาญการ
ชํานาญงาน

รพท.ชัยนาทนเรนทร สสจ.ชัยนาท
ด้านบริการทางวิชาการ รพศ.อุตรดิตถ์ สสจ.อุตรดิตถ์
รพช.จักราช สสจ.นครราชสีมา

รพท.กําแพงเพชร สสจ.กําแพงเพชร
รพช.สันป่าตอง สสจ.เชียงใหม่
รพช.บ้านแท่น สสจ.ชัยภูมิ

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ

418 นายอํานาจ เมฆทวีป
419 นางพัชรี เทพส่ง

นักกิจกรรมบําบัด
นักกิจกรรมบําบัด
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
การแพทย์
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
การแพทย์
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
การแพทย์
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
การแพทย์
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

420 นางอารยา เทียบรัตน์
421 นางสากีเร๊าะ เลาะแม

412 นางปณัฐพร แสงเมล์
413 นางอัณณ์ชญา กิ่วแก้ว
414 นายกิตติภณ จะเรียกรัมย์
415 นางสาวเพชรมณี แจ่มใส

ชํานาญงาน

รพช.เหล่าเสือโก้ก สสจ.อุบลราชธานี

รพช.ปักธงชัย สสจ.นครราชสีมา

อนุมตั ิ

ปฏิบตั งิ าน

รพท.พิจิตร สสจ.พิจิตร

รพท.กําแพงเพชร สสจ.กําแพงเพชร

อนุมตั ิ

ปฏิบตั งิ าน

รพท.ปราสาท สสจ.สุรินทร์

รพศ.ชลบุรี สสจ.ชลบุรี

อนุมตั ิ

ปฏิบตั งิ าน
ชํานาญงาน

รพช.วังม่วงสัทธรรม สสจ.สระบุรี
รพช.ชัยบุรี สสจ.สุราษฎร์ธานี

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

ชํานาญงาน
ปฏิบตั งิ าน

รพช.ท่าวุง้ สสจ.ลพบุรี
รพท.สงขลา สสจ.สงขลา

สสจ.พิจิตร
สอ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
นวมินทราชินี จ.ตรัง สสอ.รัษฎา จ.ตรัง
รพท.พระพุทธบาท สสจ.สระบุรี
รพช.กรงปินงั สสจ.ยะลา

422 นางสาวสุวิมล ทิพย์พมิ ล

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

ชํานาญงาน

รพท.ชัยภูมิ สสจ.ชัยภูมิ

อนุมตั ิ

423
424
425
426

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

ชํานาญงาน
ปฏิบตั งิ าน
ปฏิบตั งิ าน
ชํานาญงาน

รพศ.ชลบุรี สสจ.ชลบุรี
รพช.สองแคว สสจ.น่าน
รพช.สันกําแพง สสจ.เชียงใหม่
รพช.แม่แตง สสจ.เชียงใหม่

รพศ.มหาราชนครศรีธรรมราช
สสจ.นครศรีธรรมราช
รพท.แกลง สสจ.ระยอง
รพท.พะเยา สสจ.พะเยา
รพช.ปง สสจ.พะเยา
สสจ.เชียงราย

416 นายสุรศักดิ์ ศรีเมือง
417 นางนันทวดี ตอโนนสูง

นายวิทยา ประสพกิจพรชัย
นายปุญญพัฒน์ บัวเทศ
นางปวีณา ดวงทิพย์
นางสาวนรินทร สุขเกษม

อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ เกินกรอบ
อัตรากําลังขั้นต่ํา
เสนอผู้ตรวจฯ เขต
ปลายทาง พิจารณา
ขยายกรอบการจ้าง

ไม่อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

ประกาศผลการตรวจสอบการย้าย/ปฏิบัตริ าชการ รอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค.2562
ลาดับ
ชื่อ/นามสกุล
427 นายดลย์ นภสุวรรณ

ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

ระดับตาแหน่ง
ชํานาญงาน

428 นางสาวจุฑารัตน์ หวานฉ่ํา

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

ชํานาญงาน

429 นางปาลีนา เทพานุพฒ
ั น์
430 นางสาววันดี จงปลูกกลาง

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

431
432
433
434
435

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก
รพศ.พระนครศรีอยุธยา
สสจ.พระนครศรีอยุธยา
รพช.บางไทร สสจ.พระนครศรีอยุธยา

ขอย้ายไปที่
รพช.สันกําแพง สสจ.เชียงใหม่

หน้า 29 จาก 39
ผลการพิจารณา
ไม่อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

ปฏิบตั งิ าน
ชํานาญงาน

รพ.สต.บ้านรางหางม้า
ตําบลปลายนา สสอ.ศรีประจันต์
จ.สุพรรณบุรี
รพช.กุสุมาลย์ สสจ.สกลนคร
รพช.บรรพตพิสัย สสจ.นครสวรรค์
รพช.อ่าวอุดม อําเภอศรีราชา สสจ.ชลบุรี รพช.แหลมฉบัง สสจ.ชลบุรี

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

ชํานาญงาน
ชํานาญงาน
ปฏิบตั งิ าน
ปฏิบตั งิ าน
ชํานาญงาน

รพช.สะบ้าย้อย สสจ.สงขลา
รพช.โนนไทย สสจ.นครราชสีมา
รพช.พยุหะคีรี สสจ.นครสวรรค์
รพช.สามเงา สสจ.ตาก
รพช.เกาะยาวชัยพัฒน์ สสจ.พังงา

รพช.โคกโพธิ์ สสจ.ปัตตานี
รพช.ทับสะแก สสจ.ประจวบคีรีขันธ์
รพช.พรานกระต่าย สสจ.กําแพงเพชร
รพช.ศรีสัชนาลัย สสจ.สุโขทัย
รพ.สต.ตําบลเขาวิเศษ สสอ.วังวิเศษ
จ.ตรัง

อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ เนื่องจาก
ปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย โปรด
ติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ปลายทาง

436 นางสาวนุชนาถ เมืองมอง
437 นางอุษา เสมาทอง
438 นายวัชระ การเร็ว

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

ปฏิบตั งิ าน
ชํานาญงาน
ปฏิบตั งิ าน

รพท.บางพลี สสจ.สมุทรปราการ
รพช.พยุหะคีรี สสจ.นครสวรรค์
รพช.แม่ใจ สสจ.พะเยา

อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

439 นายณัฐพล ธรรมโคตร

นักวิชาการสาธารณสุข

ชํานาญการ

440 นายทรงยศ ฉิมพาลี

นักวิชาการสาธารณสุข

ปฏิบตั กิ าร

รพช.ห้างฉัตร สสจ.ลําปาง
สสจ.พิษณุโลก
รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห์
สสจ.เชียงราย
รพ.สต.หนองแวง ตําบลหนองหว้า
สสอ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
สสอ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

441 นายสมโชค ขวัญเมือง
442 นางสาววรณัน สุรินทร์แปง

นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข

ชํานาญการ
ชํานาญการ

443 นางสาวสุธาสินี ประเดชบุญ

นักวิชาการสาธารณสุข

ปฏิบตั กิ าร

นางสาวนูรอัยณี สอมะลี
นางพรพิมล ตั้งเขาทอง
นางสาวณิชาพร กลิ่นอังกาบ
นางสาวทิพวรรณ ยาจิ๋ว
นางรัตนา ทองดียิ่ง

ด้านบริการทางวิชาการ รพ.สต.ตําบลหนองมะเขือ สสอ.พล
จ.ขอนแก่น
สอ.บ้านคลองทองหลาง หมู่ที่ 4
ตําบลคลองมะเดื่อ สสอ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร
ด้านบริการทางวิชาการ สสจ.ตรัง
ด้านบริการทางวิชาการ รพท.ตราด สสจ.ตราด
รพท.แพร่ สสจ.แพร่

อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ

รอการพิจารณา
ไม่อนุมตั ิ

สสจ.กระบี่
อนุมตั ิ
รพ.สต.ตําบลแม่ไร่ สสอ.แม่จัน จ.เชียงราย ไม่อนุมตั ิ
รพท.เชียงคํา สสจ.พะเยา

อนุมตั ิ

ประกาศผลการตรวจสอบการย้าย/ปฏิบัตริ าชการ รอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค.2562
ลาดับ
ชื่อ/นามสกุล
444 นายคมสรรค์ ชื่นรัมย์

ตาแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุข

ระดับตาแหน่ง
ชํานาญการ

ด้านความเชี่ยวชาญ
ขอย้ายจาก
ด้านบริการทางวิชาการ ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

445 นางสาวมนชนก ธุระนนท์

นักวิชาการสาธารณสุข

ปฏิบตั กิ าร

446 นางสาวธิตยิ า จารุกจิ พิพฒ
ั น์
447 นางสาวนิศาชล เสนาคํา
448 นางสาวนารี ผดุงศิลป์

นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข

ชํานาญการ
ชํานาญการ
ปฏิบตั กิ าร

รพ.สต.บ้านต้อน ตําบลสร้างค้อ
สสอ.ภูพาน จ.สกลนคร
ด้านบริการทางวิชาการ สสอ.คง จ.นครราชสีมา
ด้านบริการทางวิชาการ สสจ.หนองคาย
รพช.บางเลน สสจ.นครปฐม

449 นางสาวลิลลี่ สุวามีน

นักวิชาการสาธารณสุข

ปฏิบตั กิ าร

450 นายสมพร เจือจันทึก

นักวิชาการสาธารณสุข

ชํานาญการ

ด้านบริการทางวิชาการ สสจ.หนองคาย

451 นางพรพิมล จรูญภาค

นักวิชาการสาธารณสุข

ปฏิบตั กิ าร

452 นางสาวรัตนา สายเสน

นักวิชาการสาธารณสุข

ชํานาญการ

453 นางสาวอังจินนั ท์ กิจชํานิ

นักวิชาการสาธารณสุข

ปฏิบตั กิ าร

454 นางสาวเสาวลักษณ์ เลียบวาณิช

นักวิชาการสาธารณสุข

ชํานาญการ

455 นายคมสรรค์ ชื่นรัมย์

นักวิชาการสาธารณสุข

ชํานาญการ

สอ.บ้านจู๊ด ตําบลลําปางหลวง
สสอ.เกาะคา จ.ลําปาง
สอ.บ้านคานหัก(หมู่ที่ 11) ตําบลสีแก้ว
สสอ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
รพ.สต.ตําบลบ้านวัง สสอ.โนนไทย
จ.นครราชสีมา
ด้านบริการทางวิชาการ กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ด้านบริการทางวิชาการ ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

456 นางสาวสุพนิ พิทกั ษ์ บุญลอย

นักวิชาการสาธารณสุข

ปฏิบตั กิ าร

รพ.สต.บ้านสามยอด ตําบลโคกโพธิ์
สสอ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

รพช.เนินมะปราง สสจ.พิษณุโลก

หน้า 30 จาก 39

ขอย้ายไปที่
วสส.จังหวัดยะลา
สถาบันพระบรมราชชนก
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพ.สต.ตําบลบ้านวัง สสอ.โนนไทย
จ.นครราชสีมา
สสจ.นนทบุรี
สสจ.มหาสารคาม
รพ.สต.ตําบลไผ่จําศีล
สสอ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
สสจ.สตูล

ผลการพิจารณา
ไม่อนุมตั ิ

รพ.สต.ตําบลกุดจิก สสอ.สูงเนิน
จ.นครราชสีมา
รพ.สต.ตําบลบ้านต๋อม สสอ.เมืองพะเยา
จ.พะเยา
รพ.สต.บ้านหนองแวง ตําบลหนองแวง
สสอ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
รพ.สต.บ้านต้อน ตําบลสร้างค้อ
สสอ.ภูพาน จ.สกลนคร
รพช.พยุห์ สสจ.ศรีสะเกษ

อนุมตั ิ

วสส.จังหวัดยะลา
สถาบันพระบรมราชชนก
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สสจ.สมุทรปราการ

ไม่อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ เนื่องจาก
ตําแหน่งติดเงื่อนไขไม่มี
การโยกย้ายในเวลา 3 ปี
โปรดติดต่อ
งานการเจ้าหน้าที่ตน้ ทาง
และปลายทาง

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ

ประกาศผลการตรวจสอบการย้าย/ปฏิบัตริ าชการ รอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค.2562
ลาดับ
ชื่อ/นามสกุล
457 นายทํานอง ชาวเวียง

ตาแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุข

ระดับตาแหน่ง
ชํานาญการ

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก
สสอ.สองแคว จ.น่าน

458 นางเพชรินทร์ แต้ประจิตร

นักวิชาการสาธารณสุข

ชํานาญการ

459 นางจิตลาวรรณ ฉันทจิตปรีชา
460 นางสาววิลาวัณย์ ไพราม

นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข

ปฏิบตั กิ าร
ปฏิบตั กิ าร

461 นางสาวณัฐรินยี ์ เนื่องจํานงค์
462 นางสาวเนาวรัตน์ ศรีสันติแสง

นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข

ปฏิบตั กิ าร
ชํานาญการ

ด้านบริการทางวิชาการ สอ.ตําบลบางเดื่อ หมู่ที่ 4
สสอ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
สสจ.เลย
กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพช.ตระการพืชผล สสจ.อุบลราชธานี
ด้านบริการทางวิชาการ สสจ.บุรีรัมย์

463 นางสาวธัญวรัชญ์ สุวรรณวัฒน์

นักวิชาการสาธารณสุข

ชํานาญการ

ด้านบริการทางวิชาการ รพช.สันทราย สสจ.เชียงใหม่

464 นางรอฮีหม๊ะ มะมิง

นักวิชาการสาธารณสุข

ชํานาญการ

465 นางสาวพัฒน์นรี หงสนันทน์

นักวิชาการสาธารณสุข

ชํานาญการ

466 นางสาวสุกญ
ั ญา ชื่นนิ่ม
467 นางสาวจันทิมา อยู่ถมสังข์

นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข

ชํานาญการ
ปฏิบตั กิ าร

ด้านบริการทางวิชาการ รพ.สต.ตําบลสะเตงนอก อําเภอเมือง
สสอ.เมืองยะลา จ.ยะลา
ด้านบริการทางวิชาการ รพ.สต.บ้านนาดี หมู่ที่ 2 ตําบลนาดี
สสอ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
ด้านบริการทางวิชาการ รพท.กระทุ่มแบน สสจ.สมุทรสาคร
รพท.หนองคาย สสจ.หนองคาย

468 นางอารี ควรเนตร
469 นางยุพนิ ทิพย์ปญ
ั ญาชัย

นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข

ชํานาญการ
ชํานาญการ

ด้านบริการทางวิชาการ สสจ.ระยอง
ด้านบริการทางวิชาการ รพ.สต.ตําบลชัยจุมพล สสอ.ลับแล
จ.อุตรดิตถ์
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ขอย้ายไปที่
รพ.สต.บ้านร้องยุ้งข้าว ตําบลดอนทอง
สสอ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
สสอ.เสริมงาม จ.ลําปาง

ผลการพิจารณา
อนุมตั ิ

สสจ.สมุทรปราการ
รพช.บัวลาย สสจ.นครราชสีมา

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

สสอ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
สอ.บ้านแต้ ตําบลแต้ สสอ.อุทมุ พรพิสัย
จ.ศรีสะเกษ
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 1 สํานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
รพ.สต.ตําบลตรัง สสอ.มายอ จ.ปัตตานี

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

สสอ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

ไม่อนุมตั ิ

รพช.วัดสิงห์ สสจ.ชัยนาท
สสจ.เพชรบูรณ์

อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ เนื่องจาก
ตําแหน่งติดเงื่อนไขไม่มี
การโยกย้ายในเวลา 3 ปี
โปรดติดต่อ
งานการเจ้าหน้าที่ตน้ ทาง
และปลายทาง

สสอ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
รพ.สต.ตําบลแม่กา สสอ.เมืองพะเยา
จ.พะเยา

ไม่อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

อนุมตั ิ

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

ประกาศผลการตรวจสอบการย้าย/ปฏิบัตริ าชการ รอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค.2562
ลาดับ
ชื่อ/นามสกุล
470 นายสุทศั น์ เสียมไหม

ตาแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุข

ระดับตาแหน่ง
ชํานาญการ

471 นางกฤษณี จันทะนะ

นักวิชาการสาธารณสุข

ชํานาญการ

ด้านบริการทางวิชาการ สสจ.อุดรธานี

472 นางสาวมายีดะ๊ ตามะ
473 นายอนันท์ ดวงอินต๊ะ

นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข

ชํานาญการ
ชํานาญการ

474 นายทรงยศ ฉิมพาลี

นักวิชาการสาธารณสุข

ปฏิบตั กิ าร

ด้านบริการทางวิชาการ รพช.ตากใบ สสจ.นราธิวาส
ด้านบริการทางวิชาการ รพ.สต.บ้านเขาล่อม ตําบลเขาใหญ่
สสอ.อ่าวลึก จ.กระบี่
รพ.สต.บ้านคลองทองหลาง หมู่ที่ 4
ตําบลคลองมะเดื่อ สสอ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร

475 นางพัชรี เมืองฤกษ์

นักวิชาการสาธารณสุข

ชํานาญการ

476 นางสาวปิยะนุช บัวขม

นักวิชาการสาธารณสุข

ปฏิบตั กิ าร

477 นายปริญญา พ่อค้า

นักวิชาการสาธารณสุข

478 นางธมลวรรณ พงษ์พสิ ิฏฐ์

นักวิชาการสาธารณสุข

ด้านความเชี่ยวชาญ
ด้านบริการทางวิชาการ สสจ.สตูล

ขอย้ายจาก
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ขอย้ายไปที่
วสส.จังหวัดตรัง
สถาบันพระบรมราชชนก
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผลการพิจารณา
ไม่อนุมตั ิ เนื่องจาก สป.
นําตําแหน่งไป
บริหารจัดการใน
ภาพรวมแล้ว โปรด
ติดต่องานการเจ้าหน้าที่
ต้นทาง และ
ปลายทาง

รพ.สต.บ้านคําผาสุก สสอ.เรณูนคร
จ.นครพนม
รพร.ยะหา สสจ.ยะลา
รพ.สต.บ้านแม่เปา ตําบลแม่เปา
สสอ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
รพ.สต.บ้านสามัคคีธรรม
ตําบลหนองโพธิ์ สสอ.หนองหญ้าไซ
จ.สุพรรณบุรี

อนุมตั ิ

ด้านบริการทางวิชาการ รพ.สต.บ้านท้องนายปาน
รพ.สต.ตําบลทํานบ สสอ.สิงหนคร
สสอ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
จ.สงขลา
สอ.ตําบลสถาน สสอ.เชียงของ จ.เชียงราย สสอ.ไทรงาม จ.กําแพงเพชร

อนุมตั ิ

ชํานาญการ

ด้านบริการทางวิชาการ รพ.สต.บ้านดอนเสียด ตําบลคําแก้ว สสอ. รพศ.สุรินทร์ สสจ.สุรินทร์
โซ่พสิ ัย จ.บึงกาฬ

ไม่อนุมตั ิ เกินกรอบ
อัตรากําลังขั้นสูง
ติดต่อปลายทางเปลี่ยน
สถานที่ย้าย

ชํานาญการ

ด้านบริการทางวิชาการ รพ.สต.โนนสําราญ ตําบลบุ่งแก้ว
สสอ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

อนุมตั ิ

รพ.สต.ยางหวาย สสอ.คอนสวรรค์
จ.ชัยภูมิ

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ เนื่องจาก
ตําแหน่งติดเงื่อนไขไม่มี
การโยกย้ายในเวลา 3 ปี
โปรดติดต่อ
งานการเจ้าหน้าที่ตน้ ทาง
และปลายทาง

อนุมตั ิ

ประกาศผลการตรวจสอบการย้าย/ปฏิบัตริ าชการ รอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค.2562
ลาดับ
ชื่อ/นามสกุล
479 นางสาวกรณิกา พลฤทธิ์
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ตาแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุข

ระดับตาแหน่ง
ชํานาญการ

ด้านความเชี่ยวชาญ
ขอย้ายจาก
ด้านบริการทางวิชาการ สสอ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

ขอย้ายไปที่
สสอ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

ผลการพิจารณา
ไม่อนุมตั ิ เนื่องจาก
ปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย โปรด
ติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ปลายทาง

480 นางสุนนั ทา เปรื่องธรรมกุล

นักวิชาการสาธารณสุข

ชํานาญการ

ด้านบริการทางวิชาการ สสอ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.
นครศรีธรรมราช
รพ.สต.ตําบลเหล่าทอง สสอ.โซ่พสิ ัย
จ.บึงกาฬ
กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สสจ.สุพรรณบุรี

ไม่อนุมตั ิ

481 นางสาวอัจฉรา พิมพ์พนั ธ์

นักวิชาการสาธารณสุข

ปฏิบตั กิ าร

รพ.สต.บ้านหนองกุ้งใต้ ตําบลกุดบง
สสอ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
รพ.สต.บ้านโคกไม้แดง
ตําบลสําโรงใหม่ สสอ.ละหานทราย
จ.บุรีรัมย์
รพ.สต.ตําบลแม่เงิน สสอ.เชียงแสน
จ.เชียงราย
สสจ.ร้อยเอ็ด

อนุมตั ิ

482 นางสาวศศินภิ า รินสบาย

นักวิชาการสาธารณสุข

ปฏิบตั กิ าร

483 นายพงษ์ศกั ดิ์ รูปพรม

นักวิชาการสาธารณสุข

ชํานาญการ

ด้านบริการทางวิชาการ สสอ.เด่นชัย จ.แพร่

484 นางพัฒนพร พวงแก้ว

นักวิชาการสาธารณสุข

ชํานาญการ

ด้านบริการทางวิชาการ รพท.นครพนม สสจ.นครพนม

485 นางสาวนุจนาถ ขวาไทย

นักวิชาการสาธารณสุข

ชํานาญการ

ด้านบริการทางวิชาการ สอ.ตําบลหนองคู สสอ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ รพ.สต.บ้านสังสงยาง หมู่ที่ 8
อนุมตั ิ
ตําบลสะอาดสมบูรณ์ สสอ.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด

486 นายกิจจ์ธนาภณ จิวนิตคิ ณ
ุ านนท์
487 นางสาวปิน่ ผกา เป็ดทอง

นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข

ชํานาญการ
ปฏิบตั กิ าร

ด้านบริการทางวิชาการ รพช.สีชมพู สสจ.ขอนแก่น
รพ.สต.ตําบลกะทู้ สสอ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

รพช.เมยวดี สสจ.ร้อยเอ็ด
รพ.สต.ตําบลบ้านทําเนียบ
สสอ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

อนุมตั ิ

อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ เนื่องจาก
ปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย โปรด
ติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ปลายทาง

รอการพิจารณา
ไม่อนุมตั ิ

ประกาศผลการตรวจสอบการย้าย/ปฏิบัตริ าชการ รอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค.2562
ลาดับ
ชื่อ/นามสกุล
488 นายสิทธิถ์ า จันทร์เทศ

ตาแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุข

ระดับตาแหน่ง
ชํานาญการ

489 นางสาวสิราณี เจนคจบ

นักวิชาการสาธารณสุข

ปฏิบตั กิ าร

490 นายอนุสรณ์ บุญทรง

นักวิชาการสาธารณสุข

491 นางสาวพุทธมาศ คงปราบ

หน้า 34 จาก 39

ด้านความเชี่ยวชาญ
ขอย้ายจาก
ด้านบริการทางวิชาการ สอ.บ้านดู่ ตําบลดู่ สสอ.ราษีไศล
จ.ศรีสะเกษ

ขอย้ายไปที่
สสอ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

ผลการพิจารณา
ไม่อนุมตั ิ เนื่องจาก
ปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย โปรด
ติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ปลายทาง

นักวิชาการสาธารณสุข

ชํานาญการ

ด้านบริการทางวิชาการ รพศ.ยะลา สสจ.ยะลา

รพ.สต.ตําบลบ้านแถว สสอ.เสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา
วสส.จังหวัดอุบลราชธานี
สถาบันพระบรมราชชนก
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพศ.มหาราชนครศรีธรรมราช
สสจ.นครศรีธรรมราช

อนุมตั ิ

ชํานาญการ

รพ.สต.บ้านกําแพงแสน ตําบลทุ่งขวาง
สสอ.กําแพงแสน จ.นครปฐม
ด้านบริการทางวิชาการ สสจ.อุบลราชธานี

492 นางดารวรรณ คําดีบญ
ุ
493 นางพรนภา ศรีศลิ า

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

ปฏิบตั งิ าน
ปฏิบตั งิ าน

รพช.สีชมพู สสจ.ขอนแก่น
รพช.นาหว้า สสจ.นครพนม

รพช.รัตนวาปี สสจ.หนองคาย
รพช.อากาศอํานวย สสจ.สกลนคร

494 นางสาวปัญจมาพร รัตนหน

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

ชํานาญงาน

สอ.บ้านโนนเรือ ตําบลนาหัวบ่อ
สสอ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

495 นายสุรศักดิ์ ทองเดือน

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

ชํานาญงาน

496 นางนวลอนงค์ อมราพิทกั ษ์

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

ชํานาญงาน

สอ.บ้านห้วยหินลาด ตําบลห้วยหินลาด
สสอ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
รพช.ป่าบอน สสจ.พัทลุง

รพ.สต.บ้านแสงสว่าง
ตําบลแสงสว่าง สสอ.หนองแสง
จ.อุดรธานี
รพช.หนองบัวระเหว สสจ.ชัยภูมิ

รอการพิจารณา
ไม่อนุมตั ิ เนื่องจากต้น
สังกัดขาดแคลน
บุคลากร
อนุมตั ิ

497 นางสาวนารถรพี ปินตาดง

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

ชํานาญงาน

รพท.ปัตตานี สสจ.ปัตตานี

รพช.คลองหอยโข่ง (ยุวสมาคมแห่ง
ประเทศไทย) สสจ.สงขลา
สอ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
นวมินทราชินี จ.เชียงราย
สสอ.แม่ฟา้ หลวง จ.เชียงราย

อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ เกินกรอบ
อัตรากําลังขั้นต่ํา
เสนอผู้ตรวจฯ เขต
ปลายทาง พิจารณา
ขยายกรอบการจ้าง

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

ประกาศผลการตรวจสอบการย้าย/ปฏิบัตริ าชการ รอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค.2562
ลาดับ
ชื่อ/นามสกุล
498 นางสาวเกศรินทร์ พรมรักษ์

ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

ระดับตาแหน่ง
ชํานาญงาน

499 นางสาววรรณภา หงษ์ยนต์

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

ชํานาญงาน

รพช.บึงสามัคคี สสจ.กําแพงเพชร

500 นายภานุวัฒน์ ตั้งเขาทอง

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

ชํานาญงาน

501 นางสาวอมรรัตน์ รินทะรึก

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

502 นางสุภคั นันท์ พฤฒิสาร

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก
รพช.บ่อเกลือ สสจ.น่าน

หน้า 35 จาก 39

ขอย้ายไปที่
รพ.สต.หมู่ 12 ตําบลบางบัวทอง
สสอ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
รพ.สต.ตําบลโคกสี สสอ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น

ผลการพิจารณา
ไม่อนุมตั ิ

รพช.พระทองคํา เฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา สสจ.นครราชสีมา

รพ.สต.ตําบลเขาล้าน สสอ.ทับสะแก
จ.ประจวบคีรีขันธ์

ไม่อนุมตั ิ เนื่องจาก
ปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย โปรด
ติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ปลายทาง

ชํานาญงาน

รพช.ปากเกร็ด สสจ.นนทบุรี

อนุมตั ิ

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

ปฏิบตั งิ าน

503 นางสาวพรรณทิพา วิเชียร

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

ชํานาญงาน

สสจ.ตรัง

อนุมตั ิ

504 นางสาวนิตกิ านต์ ผุสดี
505 นางสาวอรปรียา มามาก

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

ปฏิบตั งิ าน
ปฏิบตั งิ าน

รพ.สต.ตําบลหมู่มน่ สสอ.เมืองอุดรธานี
จ.อุดรธานี
รพ.สต.บ้านศาลาด่าน ตําบลศาลาด่าน
สสอ.เกาะลันตา จ.กระบี่
สอ.ตําบลป่าหุ่ง สสอ.พาน จ.เชียงราย
รพท.บางละมุง สสจ.ชลบุรี

รพ.สต.บ้านท่าทราย ตําบลท่าทราย
สสอ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
สสอ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

506 นางสาวจิราภรณ์ แสนทอน

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

ชํานาญงาน

สสจ.ลําปาง

507 นางสาวฟาเดีย รุ่งเพียรพงศ์

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

ปฏิบตั งิ าน

รพท.เบตง สสจ.ยะลา

508 นายชาญ สุขกาย

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

ชํานาญงาน

รพ.สต.ตําบลโนนทองหลาง
สสอ.บัวใหญ่จ.นครราชสีมา

ไม่อนุมตั ิ เนื่องจากเกิน
กรอบอัตรากําลัง
ที่ สป. กําหนด โปรด
ติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ตน้ ทาง และ
ปลายทาง

ไม่อนุมตั ิ

รพศ.นครพิงค์ สสจ.เชียงใหม่
ไม่อนุมตั ิ
รพ.สต.ตําบลกระแจะ สสอ.นายายอาม จ. อนุมตั ิ
จันทบุรี
รพ.สต.ตําบลไม้ยา สสอ.พญาเม็งราย
จ.เชียงราย
รพ.สต.ตําบลคลองใหม่ สสอ.ยะรัง
จ.ปัตตานี
รพ.สต.บ้านทุ่งโพธิ์ ตําบลหนองสนม
สสอ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

ประกาศผลการตรวจสอบการย้าย/ปฏิบัตริ าชการ รอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค.2562
ลาดับ
ชื่อ/นามสกุล
509 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ศรีหลง

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก
รพช.หนองบัวแดง สสจ.ชัยภูมิ

ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

ระดับตาแหน่ง
ชํานาญงาน

510 นางรัฐดา จันทร์เหมย

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

ชํานาญงาน

รพช.โพนสวรรค์ สสจ.นครพนม

511 นางสาวรุลณดา สะอุ

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

ปฏิบตั งิ าน

สอ.ตําบลคอหงส์ สสอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รพท.เบตง สสจ.ยะลา

ไม่อนุมตั ิ เกินกรอบ
อัตรากําลังขั้นต่ํา
เสนอผู้ตรวจฯ เขต
ปลายทาง พิจารณา
ขยายกรอบการจ้าง

512 นางอนงค์ สายจันทร์

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

ชํานาญงาน

รพท.พหลพลพยุหเสนา สสจ.กาญจนบุรี

ไม่อนุมตั ิ

513 นางชุตมิ าพร ภักดีศภุ ผล

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

ชํานาญงาน

รพ.สต.ตําบลตําหรุ สสอ.บ้านลาด
จ.เพชรบุรี
รพท.พระนารายณ์มหาราช สสจ.ลพบุรี

อนุมตั ิ

514 นายสุเมธ วิลาศรี

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ชํานาญงาน

515 นายเฉลิมเกียรติ เมาะราษี

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ปฏิบตั งิ าน

รพ.สต.ตําบลนิคมพัฒนา
สสอ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
รพ.สต.บ้านนาคู ตําบลนาคู สสอ.นาคู
จ.กาฬสินธุ์
รพ.สต.บ้านธาตุนอ้ ย ตําบลธาตุนอ้ ย
สสอ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

516 นางสาววิรันดร์ดา เลาศรี

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ชํานาญงาน

สสจ.พะเยา

อนุมตั ิ

517 นางสาววรัชยา หะยีบอื ราเฮง

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ปฏิบตั งิ าน

518 นางสาวสุธณัฐรดา กุบแก้ว

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ชํานาญงาน

รพ.สต.บ้านนาอินทนินงาม
สสอ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
สสอ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

รพ.สต.ตําบลบ้านถิ่น สสอ.เมืองแพร่
จ.แพร่
สสจ.นราธิวาส
รพ.สต.บ้านห้องข่า ตําบลน้ําคําใหญ่
สสอ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

อนุมตั ิ

รพ.สต.บ้านนาโน ตําบลหนองน้ําใส
สสอ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
สอ.ตําบลดงเมืองแอม (หมู่ 4)
สสอ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

ขอย้ายไปที่
สอ.ตําบลสาวะถี สสอ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
รพท.จอมทอง สสจ.เชียงใหม่

หน้า 36 จาก 39
ผลการพิจารณา
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ เกินกรอบ
อัตรากําลังขั้นต่ํา
เสนอผู้ตรวจฯ เขต
ปลายทาง พิจารณา
ขยายกรอบการจ้าง

รอการพิจารณา
ไม่อนุมตั ิ เนื่องจากเกิน
กรอบอัตรากําลัง
ที่ สป. กําหนด โปรด
ติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ตน้ ทาง และ
ปลายทาง

อนุมตั ิ

ประกาศผลการตรวจสอบการย้าย/ปฏิบัตริ าชการ รอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค.2562
ลาดับ
ชื่อ/นามสกุล
519 นายจักรกฤษฎ์ แก้วขวาน้อย

ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ระดับตาแหน่ง
ปฏิบตั งิ าน

520 นายสุขุม รักษ์ศรีทอง

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ปฏิบตั งิ าน

521 นายสาธิต ชมภูวิเศษ

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ชํานาญงาน

522 นางสาวรุ่งรัตน์ ก๊วยสุวรรณ

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

523 นางอุบล เดชะรัฐ

ด้านความเชี่ยวชาญ

หน้า 37 จาก 39

ขอย้ายจาก
ขอย้ายไปที่
รพ.สต.จอมแก้ว สสอ.บําเหน็จณรงค์
สสอ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
จ.ชัยภูมิ
รพ.สต.ตําบลอ่าวตง สสอ.วังวิเศษ จ.ตรัง รพ.สต.ตําบลควนกาหลง
สสอ.ควนกาหลง จ.สตูล
สอ.บ้านเขาสวนกวาง ตําบลเขาสวนกวาง รพ.สต.บ้านวังยาว (หมู่ที่ 9) ตําบล
สสอ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
พลับพลา สสอ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด

ผลการพิจารณา
อนุมตั ิ

ชํานาญงาน

รพช.หนองไผ่ สสจ.เพชรบูรณ์

อนุมตั ิ

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ชํานาญงาน

สสอ.พิบลู มังสาหาร จ.อุบลราชธานี

524 นายนําศิลป์ วันดี
525 นางสินนี าฏ ธรรมรงค์

เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ชํานาญงาน
ชํานาญงาน

526 นางสาวเบญจวรรณ จันหัวโทน

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ปฏิบตั งิ าน

527 นางสาวศิริพร เรืองแสง

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ปฏิบตั งิ าน

สสอ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

ไม่อนุมตั ิ

528 นายอรรถฐาพร ไชยบุญแก้ว

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ชํานาญงาน

สสอ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

ไม่อนุมตั ิ

529 นางประภัสสร ไชยบุญแก้ว

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ปฏิบตั งิ าน

สสอ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

ไม่อนุมตั ิ

530 นางกนกวรรณ คุ้มพงษ์

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ชํานาญงาน

สสอ.บางกรวย จ.นนทบุรี
รพ.สต.ตําบลบางยาง สสอ.บ้านสร้าง
จ.ปราจีนบุรี
รพ.สต.ตําบลหนองนกไข่ หมู่ที่ 4
สสอ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
รพ.สต.บ้านสวนหลวง หมู่ที่ 10 ตําบล
สวนหลวง สสอ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร
สอ.บ้านกระซ้าขาว หมู่ที่ 9
ตําบลบ้านบ่อ สสอ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร
รพ.สต.บ้านชายทะเล หมู่ที่ 1
ตําบลบางกระเจ้า สสอ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร
รพ.สต.ตําบลม่วงหวาน สสอ.น้ําพอง
จ.ขอนแก่น

รพ.สต.บ้านขอม หมู่ที่ 7 ตําบลโคกขาม
สสอ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
รพ.สต.บ้านสวอง ตําบลหนองไผ่ล้อม
สสอ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
สสอ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
รพ.สต.บึงทองหลาง หมู่ 14 ตําบลบึง
ทองหลาง สสอ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี
สสอ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

สสอ.หนองฉาง จ.อุทยั ธานี

531 นางสาวนัทธมน น้ําทอง

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ปฏิบตั งิ าน

ไม่อนุมตั ิ เนื่องจากต้น
สังกัดขาดแคลน
บุคลากร
อนุมตั ิ

รพช.ท่าช้าง สสจ.สิงห์บรุ ี

รพช.พรเจริญ สสจ.บึงกาฬ

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ

ประกาศผลการตรวจสอบการย้าย/ปฏิบัตริ าชการ รอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค.2562
ลาดับ
ชื่อ/นามสกุล
532 นางสาวสุชานรี รําเพยพล

ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ระดับตาแหน่ง
ชํานาญงาน

533 นายพงศ์ปณต พิทกั ษ์

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ชํานาญงาน

534 นางวรรณา หนูแก้ว

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ชํานาญงาน

535 นางสาวมสารัศม์ แก้วดนุเดช

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ชํานาญงาน

536 นางสาวจุฑามาศ จินจู
537 นายปิยวิทย์ จันทร์ทะเขต

เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ปฏิบตั งิ าน
ปฏิบตั งิ าน

538 นางสาวกาญจนา คลังเงิน

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ชํานาญงาน

539 นายกฤษฎา หมั่นคง

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ชํานาญงาน

540 นายภัคภาคิน พึ่งถิ่น

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ชํานาญงาน

541 นายณรงค์ แซ่ดา่ น

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ชํานาญงาน

542 นางขวัญฤดี ปัดตาเนย์

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ปฏิบตั งิ าน

543 นายจักรกริช ภู่พงษ์
544 นางสาวกัณจนพร กุญชรชัย

เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

อาวุโส
ชํานาญงาน

545 นายศราวุฒิ พรมสาย

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ปฏิบตั งิ าน

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก
สอ.บ้านเปือย ตําบลโนนทัน
สสอ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

ขอย้ายไปที่
รพ.สต.บ้านโนนสว่าง ตําบลหนองเข็ง
สสอ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

สอ.บ้านอุปราช ตําบลท่าสองคอน
สสอ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
รพช.พล สสจ.ขอนแก่น

สสจ.ขอนแก่น

รพ.สต.ตําบลห้วยขมิ้น สสอ.ด่านช้าง
จ.สุพรรณบุรี
รพช.ท่าตะเกียบ สสจ.ฉะเชิงเทรา
รพ.สต.บ้านวังยาว (หมู่ที่ 9) ตําบล
พลับพลา สสอ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
สอ.ตําบลสีสุก สสอ.แก้งสนามนาง
จ.นครราชสีมา
รพ.สต.คอนเมือง ตําบลเทพาลัย
สสอ.คง จ.นครราชสีมา

สสอ.แม่ระมาด จ.ตาก

รพ.สต.บ้านพรุเตย ตําบลเพหลา
สสอ.คลองท่อม จ.กระบี่
รพ.สต.บ้านโนนตารอด หมู่ 4
ตําบลเกาะตาล สสอ.ขาณุวรลักษบุรี
จ.กําแพงเพชร
สอ.ตําบลคันไร่ สสอ.สิรินธร
จ.อุบลราชธานี
สสอ.บ้านไร่ จ.อุทยั ธานี
รพ.สต.บ้านไร่หนึ่ง ตําบลบึง
สสอ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
รพช.วาริชภูมิ สสจ.สกลนคร

รพ.สต.บ้านโล๊ะโป๊ะ สสอ.เกาะยาว
จ.พังงา
สสอ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

รพช.นาโยง สสจ.ตรัง

สสจ.ปราจีนบุรี
รพ.สต.บ้านเขาสวนกวาง ตําบลเขาสวน
กวาง สสอ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
รพ.สต.ตําบลนาหนองทุ่ม สสอ.แก้งคร้อ
จ.ชัยภูมิ
รพ.สต.ป่าคา ตําบลแคมป์สน
สสอ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

สอ.บ้านดงยาง หมู่ที่ 1 ตําบลดงยาง
สสอ.นาดูน จ.มหาสารคาม
สสอ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
รพ.สต.บ้านทรายขาว หมู่ที่ 8
ตําบลทุ่งหวัง สสอ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
รพท.กุมภวาปี สสจ.อุดรธานี

หน้า 38 จาก 39
ผลการพิจารณา
ไม่อนุมตั ิ เนื่องจากต้น
สังกัดขาดแคลน
บุคลากร
รอการพิจารณา
ไม่อนุมตั ิ เนื่องจากต้น
สังกัดขาดแคลน
บุคลากร
ไม่อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ เนื่องจากต้น
สังกัดขาดแคลน
บุคลากร
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

ประกาศผลการตรวจสอบการย้าย/ปฏิบัตริ าชการ รอบเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค.2562
ลาดับ
ชื่อ/นามสกุล
546 นางสาวสุดา กํามะหาวงษ์

ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ระดับตาแหน่ง
ปฏิบตั งิ าน

ขอย้ายจาก
รพช.โซ่พสิ ัย สสจ.บึงกาฬ

ขอย้ายไปที่
รพช.พยัคฆภูมพิ สิ ัย สสจ.มหาสารคาม

ผลการพิจารณา
ไม่อนุมตั ิ เกินกรอบ
อัตรากําลังขั้นต่ํา
เสนอผู้ตรวจฯ เขต
ปลายทาง พิจารณา
ขยายกรอบการจ้าง

เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายช่างเทคนิค
นายช่างเทคนิค
นายช่างเทคนิค
นายช่างเทคนิค
นายช่างเทคนิค
นายช่างเทคนิค

ปฏิบตั งิ าน
ปฏิบตั งิ าน
ชํานาญงาน
ชํานาญงาน
ปฏิบตั งิ าน
ชํานาญงาน
ปฏิบตั งิ าน
ชํานาญงาน

รพช.สามชัย สสจ.กาฬสินธุ์
รพช.ศรีสัชนาลัย สสจ.สุโขทัย
รพช.เสลภูมิ สสจ.ร้อยเอ็ด
สสจ.เชียงราย
สสจ.ชัยภูมิ
รพร.สระแก้ว สสจ.สระแก้ว
รพศ.สมุทรสาคร สสจ.สมุทรสาคร
รพท.เบตง สสจ.ยะลา

รพศ.ขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น
สสจ.อุตรดิตถ์
รพช.บ้านไผ่ สสจ.ขอนแก่น
สสจ.แพร่
รพช.หนองหาน สสจ.อุดรธานี
รพช.สองพี่นอ้ ง สสจ.จันทบุรี
รพร.สระแก้ว สสจ.สระแก้ว
รพท.ปัตตานี สสจ.ปัตตานี

นายช่างเทคนิค
ช่างภาพการแพทย์
วิทยาจารย์

ชํานาญงาน
ปฏิบตั กิ าร
ชํานาญการ

558 นางสาวนฤมล กิ่งแก้ว

วิทยาจารย์

ปฏิบตั กิ าร

รพท.เพชรบูรณ์ สสจ.เพชรบูรณ์
รพร.สระแก้ว สสจ.สระแก้ว
วพบ.ชัยนาท
สถาบันพระบรมราชชนก
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพ.สต.บ้านโคกกลาง ตําบลดงมะยาง
สสอ.ลืออํานาจ จ.อํานาจเจริญ

559 นายอิทธิพล ดวงจินดา

วิทยาจารย์

ชํานาญการ

560 นายกฤษดา ปาสําลี

วิทยาจารย์

ชํานาญการ

รพท.เลย สสจ.เลย
รพท.สิงห์บรุ ี สสจ.สิงห์บรุ ี
วสส.จังหวัดสุพรรณบุรี
สถาบันพระบรมราชชนก
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วสส.จังหวัดอุบลราชธานี
สถาบันพระบรมราชชนก
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วสส.จังหวัดสุพรรณบุรี
สถาบันพระบรมราชชนก
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพ.สต.ตําบลแม่คํา สสอ.แม่จัน
จ.เชียงราย

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
รอการพิจารณาการรับ
ย้ายจากปลายทาง
ไม่อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

555 นายสมบัติ บับภาสังข์
556 นายวันชัย สังคะ
557 นายอิทธิพล ดวงจินดา

นักสังคมสงเคราะห์

ชํานาญการ

547
548
549
550
551
552
553
554

นายกฤษดา แกล้วกล้า
นางสุมนิ ตรา ลัยนันท์
นายชัชวาลย์ เอื้อกิจ
นายธีระ ฤทธิคปุ ต์
นายธนาพงศ์ ชมบุญ
นายวัชรพงษ์ ปรีชา
นายอุทยั สุดใจ
นายแวจิ เจ๊ะเย๊าะ

561 นางสาวจุฑามาศ มหานันทโพธิ์

ด้านความเชี่ยวชาญ

หน้า 39 จาก 39

ด้านการสอน

ด้านการสอน

วพบ.ชัยนาท
สถาบันพระบรมราชชนก
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ด้านการสอน
วสส.จังหวัดพิษณุโลก
สถาบันพระบรมราชชนก
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ด้านบริการทางวิชาการ รพท.นครนายก สสจ.นครนายก

กองบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อนุมตั ิ

อนุมตั ิ

อนุมตั ิ

อนุมตั ิ

