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ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

1

นางสาวปาณิสรา ซังปาน

2

นางสาวโศรดากรณ์ พิมลา

3

นางทัชชกร บุญเหมือน

4

นายเกรียงไกร จิรวัชระวงศ์

5

นายประวีณ บุญหนุน

6

นายกฤษณะ สกุลไพศาลวารี

7

นายสถิตย์ เรียนพิศ

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

ปฏิบัติการ

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์

ปฏิบัติการ

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์

ปฏิบัติการ

ปฏิบัติการ
ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติการ

ปฏิบัติการ

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพศ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร สสจ.
ปราจีนบุรี
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข

สสจ.ตรัง

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สสจ.ตราด

เพิ่มพูนประสบการณ์ทำงาน

อนุมัติ

ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ

กองบริหารการสาธารณสุข
สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสา
ร

รพช.ไทรน้อย สสจ.นนทบุรี

เพื่อดูแลครอบครัว

อนุมัติ

สสจ.อุทัยธานี

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

สสจ.ราชบุรี

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

สสจ.ขอนแก่น

เพื่อดูแลครอบครัว

อนุมัติ
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ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

8
9
10
11
12

นางสาวอาทิตยา พันโท
นางนิศากร สวัสดิกูล
นางวรรณภา ชูรัตน์
นางสาวทัชชา ชาววังฆ้อง
นายวีระ เกตุเคน

นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติการ

รพช.คลองใหญ่ สสจ.ตราด
รพช.กะเปอร์ สสจ.ระนอง
รพช.มวกเหล็ก สสจ.สระบุรี
รพท.จอมทอง สสจ.เชียงใหม่
รพช.เวียงเก่า สสจ.ขอนแก่น

สสจ.เพชรบุรี
รพช.จุฬาภรณ์ สสจ.นครศรีธรรมราช
รพศ.ราชบุรี สสจ.ราชบุรี
รพท.สิงห์บุรี สสจ.สิงห์บุรี
กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข

ดูแลบิดามารดา
เพื่อดูแลครอบครัว
กลับภูมิลำเนา
เพื่อดูแลมารดา
กลับภูมิลำเนา

13
14
15

นางสาวศิราพร จันทร์เหลือง
นางสาวภัคสรัช สีเขียว
นางอรพิณ คงเจริญถิ่น

นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ชำนาญการ

รพช.วิหารแดง สสจ.สระบุรี
รพช.พานทอง สสจ.ชลบุรี
รพช.หนองเสือ สสจ.ปทุมธานี

รพท.มุกดาหาร สสจ.มุกดาหาร
รพท.กำแพงเพชร สสจ.กำแพงเพชร
รพช.บางปะหัน สสจ.พระนครศรีอยุธยา

กลับภูมิลำเนา
ติดตามคู่สมรส
ติดตามคู่สมรส

16

นายอุเทน จันบุตรดี

นักจัดการงานทั่วไป

ชำนาญการพิเศษ

รพท.หนองคาย สสจ.หนองคาย

รพศ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี

เพื่อสะดวกในการเดินทาง

ผลการพิจารณา
ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย โปรดติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ปลายทาง
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย โปรดติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ปลายทาง
อนุมัติ
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ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก

ขอย้ายไปที่
รพศ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

รพช.กงไกรลาศ สสจ.สุโขทัย

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

สสจ.สมุทรสาคร

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

รพศ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

สสจ.ระนอง
สถาบันพระบรมราชชนก

เพื่อใกล้ภูมิลำเนา
ดูแลบิดามารดา

อนุมัติ

รพศ.นครพิงค์ สสจ.เชียงใหม่
รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห์ สสจ.
เชียงราย

เพิ่มพูนประสบการณ์ทำงาน
เพิ่มพูนประสบการณ์ทำงาน

ไม่อนุมัติ
อนุมัติ

17

นางสาวจิราพร แก้วมณี

นักทรัพยากรบุคคล

ปฏิบัติการ

18

นายศุภชัย บุญผสม

นักทรัพยากรบุคคล

ปฏิบัติการ

19

นางสาวกัญญา เลิศลดาลักษณ์ นักทรัพยากรบุคคล

ชำนาญการ

20

นายวรวุฒิ เอกวุฒิ

นักทรัพยากรบุคคล

ปฏิบัติการ

21
22

นางสาวฐิติพรรณ บุญมา
นางสาวขวัญสุวีย์
อภิจันทรเมธากุล
นางสาวลัดดาวัลย์ สีทอง
นายวิชิต วงศ์อินอยู่

นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล

ปฏิบัติการ
ชำนาญการพิเศษ

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
สสจ.อุทัยธานี
สถาบันพระบรมราชชนก

นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล

ชำนาญการ
ชำนาญการ

สสจ.แม่ฮ่องสอน
รพท.น่าน สสจ.น่าน

23
24

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา
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ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

25
26
27

นางรุ่งสวรรค์ นวลวรรณ
นางสาวสิรินา ทบวอ
สิบเอก ทรงศักดิ์ ภูกองไชย

เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ

ชำนาญงาน
ปฏิบัติงาน
ชำนาญงาน

สสจ.อำนาจเจริญ
รพท.หนองคาย สสจ.หนองคาย
รพช.พระยืน สสจ.ขอนแก่น

รพช.บุณฑริก สสจ.อุบลราชธานี
รพท.นางรอง สสจ.บุรีรัมย์
รพช.วัฒนานคร สสจ.สระแก้ว

เพื่อดูแลครอบครัว
กลับภูมิลำเนา
เพิ่มพูนประสบการณ์ทำงาน

28

นางสุรีย์พร ธิสาร

เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงาน

รพช.นาน้อย สสจ.น่าน

กลับภูมิลำเนา

29
30
31

นางสาวขวัญฤดี บัวเขียว
นางสาวชมัยพร จรเทศ
นางสาวพิมพ์ลดา เลขนอก

เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ

ชำนาญงาน
ปฏิบัติงาน
ชำนาญงาน

สสจ.อำนาจเจริญ
รพช.ท่าวุ้ง สสจ.ลพบุรี
รพช.จักราช สสจ.นครราชสีมา

เพื่อดูแลมารดา
กลับภูมิลำเนา
กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ

32
33
34

นางสุธาสินี ขอดแก้ว
นางสาวดารารัตน์ ไชยวุฒิ
นายสมชาย ผดุงผล

เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ

ชำนาญงาน
ปฏิบัติงาน
ชำนาญงาน

กองบริหารการสาธารณสุข
สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
สสจ.แม่ฮ่องสอน
รพช.อุ้มผาง สสจ.ตาก
กองตรวจราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
รพช.สะเมิง สสจ.เชียงใหม่
รพศ.ระยอง สสจ.ระยอง
รพช.เกาะยาวชัยพัฒน์ สสจ.พังงา

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากเกินกรอบอัตรากำลัง
ที่ สป. กำหนด โปรดติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ต้นทาง และปลายทาง
อนุมัติ

รพช.ภูซาง สสจ.พะเยา
รพช.วังเหนือ สสจ.ลำปาง
สสจ.ภูเก็ต

เพื่อดูแลมารดา
กลับภูมิลำเนา
เพื่อดูแลบุตร

35
36
37

นางสาวเภานรี บุญช่วยเหลือ
นางสาวอนัญญา บัวละภา
นางสมถวิล ขุนโขลน

เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงาน
ชำนาญงาน
ชำนาญงาน

รพช.บางเลน สสจ.นครปฐม
รพช.นาน้อย สสจ.น่าน
สสจ.ปทุมธานี

สสจ.ยโสธร
สสอ.วังเหนือ จ.ลำปาง
สสจ.สระบุรี

เพื่อดูแลมารดา
กลับภูมิลำเนา
เพื่อดูแลมารดา

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย โปรดติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ปลายทาง
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติ เนื่องจากต้นสังกัดขาดแคลน
บุคลากร
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ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

38

นางสาวเพชรสิริรวี หัมพานนท์ เจ้าพนักงานธุรการ

ชำนาญงาน

รพท.ปทุมธานี สสจ.ปทุมธานี

รพศ.สกลนคร สสจ.สกลนคร

กลับภูมิลำเนา

39
40
41

นางสาวยุพิน ครุธอาจ
นายสุทธิเกียรติ ของกิ่ง
นางสาววราภรณ์ แซ่คา

เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน

รพท.ศรีสังวรสุโขทัย สสจ.สุโขทัย
รพช.สูงเนิน สสจ.นครราชสีมา
รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ สสจ.นครสวรรค์

กลับภูมิลำเนา
กลับภูมิลำเนา
กลับภูมิลำเนา

42
43
44

นางสุฑาทิพย์ บุญเทพ
นางสาวโศรดา สวัสดี
นางสาวปิยะพร
สีแก้วบันดาลสุข

เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน

รพช.ท่าลี่ สสจ.เลย
สสจ.อุทัยธานี
รพท.ศรีสังวาลย์ สสจ.แม่ฮ่องสอน

กลับภูมิลำเนา
กลับภูมิลำเนา
กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ

45
46

นางสาวรัตติยา พลงาม
นางสาวน้ำอ้อย อินทับทิม

เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ

ชำนาญงาน
ชำนาญงาน

สสอ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
รพช.พรหมพิราม สสจ.พิษณุโลก

ดูแลบิดามารดา
เพื่อดูแลครอบครัว

อนุมัติ
อนุมัติ

47
48

นายอักษร ชำนาญธรรม
นางสาวลภัสนันท์
ขันตรีสะพังหลวง
นางสาวณัฐรดา มังษา

เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ

ชำนาญงาน
ปฏิบัติงาน

รพช.พรหมบุรี สสจ.สิงห์บุรี
รพช.เกาะช้าง สสจ.ตราด
กองบริหารการสาธารณสุข
สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
รพช.ชนแดน สสจ.เพชรบูรณ์
สสจ.สมุทรปราการ
กองบริหารการสาธารณสุข
สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
รพช.โซ่พิสัย สสจ.บึงกาฬ
รพท.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
สสจ.
ตาก
รพศ.ชลบุรี สสจ.ชลบุรี
สสจ.บึงกาฬ

ไม่อนุมัติ
เนื่องจากเกินกรอบอัตรากำลัง
ที่ สป. กำหนด โปรดติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ต้นทาง และปลายทาง
อนุมัติ
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ

สสจ.แม่ฮ่องสอน
สสจ.หนองคาย

ติดตามคู่สมรส
กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ
อนุมัติ

เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงาน

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

รพช.ศรีรัตนะ สสจ.ศรีสะเกษ

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

49
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ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก

50
51
52

นายจักรกฤษ ต้นเกษ
นายชนัชพงษ์ แสนปัญญา
นางสาวสุพัตรา ไพรเจริญ

เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานพัสดุ

ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน

53
54

นางกนกพร ตั้งตระกูล
นางสาววันดี ศรีภูมิพฤกษ์

เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานพัสดุ

ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน

55
56
57

นางสาวนันทณา ไปบน
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางภัทธนันท์ ก่ำจันทึก
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวณภาภัช มงคลเอกอมร เจ้าพนักงานเวชสถิติ

ชำนาญงาน
ปฏิบัติงาน
ชำนาญงาน

รพศ.พระปกเกล้า สสจ.จันทบุรี
รพช.ชุมตาบง สสจ.นครสวรรค์
รพช.วัดญาณสังวราราม ตำบลห้วยใหญ่
อำเภอบางละมุง สสจ.ชลบุรี
สสจ.ศรีสะเกษ
รพท.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สสจ.
สมุทรสงคราม
รพช.เกาะสีชัง สสจ.ชลบุรี
รพช.ทุ่งเขาหลวง สสจ.ร้อยเอ็ด
รพช.แปลงยาว สสจ.ฉะเชิงเทรา

58
59

นางสาวสุจิตรา ทองแก้ว
นายสุเมธ โต๊ะไธสง

เจ้าพนักงานเวชสถิติ
เจ้าพนักงานเวชสถิติ

ชำนาญงาน
ปฏิบัติงาน

รพช.พยุหะคีรี สสจ.นครสวรรค์
รพช.แก้งสนามนาง สสจ.นครราชสีมา

60

นางสาวภคพร สังข์ทอง

เจ้าพนักงานเวชสถิติ

ปฏิบัติงาน

รพช.เสิงสาง สสจ.นครราชสีมา

61

นางชฎาพร ตฤณานนทกุล

เจ้าพนักงานเวชสถิติ

ชำนาญงาน

62

นางชฎาพร ตฤณานนทกุล

เจ้าพนักงานเวชสถิติ

ชำนาญงาน

63

นายเฉลิมกิจ พุ่มสำเภา

นิติกร

ปฏิบัติการ

รพศ.สรรพสิทธิประสงค์
สสจ.อุบลราชธานี
รพศ.สรรพสิทธิประสงค์
สสจ.อุบลราชธานี
รพศ.ชลบุรี สสจ.ชลบุรี

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

รพช.ปลาปาก สสจ.นครพนม
รพช.แม่ออน สสจ.เชียงใหม่
รพช.แก่งหางแมว สสจ.จันทบุรี

กลับภูมิลำเนา
กลับภูมิลำเนา
เพื่อดูแลครอบครัว

อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ

รพท.อำนาจเจริญ สสจ.อำนาจเจริญ
รพช.เวียงเก่า สสจ.ขอนแก่น

เพื่อดูแลบุตร
กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติ

รพช.เชียงขวัญ สสจ.ร้อยเอ็ด
สสจ.ยโสธร
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพท.อินทร์บุรี สสจ.สิงห์บุรี
รพช.ลำปลายมาศ สสจ.บุรีรัมย์

เพื่อดูแลครอบครัว
ดูแลบิดามารดา
เพิ่มพูนประสบการณ์ทำงาน

ไม่อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ

กลับภูมิลำเนา
ติดตามคู่สมรส

ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากเกินกรอบอัตรากำลัง
ที่ สป. กำหนด โปรดติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ต้นทาง และปลายทาง
อนุมัติ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงาน
เพื่อดูแลบิดา
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพศ.สรรพสิทธิประสงค์ สสจ.อุบลราชธานี ดูแลบิดามารดา

ไม่อนุมัติ

รพศ.สรรพสิทธิประสงค์ สสจ.อุบลราชธานี กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ

รพท.พระนารายณ์มหาราช สสจ.ลพบุรี

อนุมัติ

เพื่อดูแลมารดา
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64

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี
นางสาวภาวดี ธัณรัฒม์สกุล
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี
นางสาวเบญจพร สิทธิโชติ
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี
นางสาวรุ่งรัศมี คำภีละ
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี
นางสาวน้ำฝน มุขวันโน
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี
นางปริศนาภรณ์ ฆ้องคำ
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี
นางสาววชิราภรณ์ คำศรีใส
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี
นางไพรวัลย์ เพชรา
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี
นางสาวอรัญญา อินทะมาตย์ เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี
นางสาวสาลิกา หยังสู
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี
นางสาวบวรลักษณ์ ดอกม่วง นักวิชาการเงินและ
บัญชี
นางสาวศุภมาส จิตตพิทักษ์ชัย นักวิชาการเงินและ
บัญชี

ปฏิบัติงาน

รพช.ลาดยาว สสจ.นครสวรรค์

รพศ.ลำปาง สสจ.ลำปาง

ดูแลบิดามารดา

อนุมัติ

ชำนาญงาน

รพช.โนนนารายณ์ สสจ.สุรินทร์

รพท.ศรีสะเกษ สสจ.ศรีสะเกษ

เพิ่มพูนประสบการณ์ทำงาน

ไม่อนุมัติ

ปฏิบัติงาน

รพช.คุระบุรีชัยพัฒน์ สสจ.พังงา

สสจ.หนองบัวลำภู

เพื่อดูแลมารดา

อนุมัติ

ปฏิบัติงาน

รพศ.ชลบุรี สสจ.ชลบุรี

รพช.ดอยหล่อ สสจ.เชียงใหม่

เพื่อใกล้ภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ

ปฏิบัติงาน

รพช.สีดา สสจ.นครราชสีมา

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

ปฏิบัติงาน

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพช.พนัสนิคม สสจ.ชลบุรี

รพช.หนองม่วงไข่ สสจ.แพร่

เพื่อดูแลครอบครัว

อนุมัติ

ปฏิบัติงาน

รพช.ประจันตคาม สสจ.ปราจีนบุรี

รพช.เฉลิมพระเกียรติ สสจ.น่าน

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

ชำนาญงาน

รพช.นาแก สสจ.นครพนม

สสจ.หนองคาย

ดูแลบิดามารดา

อนุมัติ

ปฏิบัติงาน

รพท.มุกดาหาร สสจ.มุกดาหาร

สสจ.ร้อยเอ็ด

กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ

ชำนาญงาน

รพช.ตะโหมด สสจ.พัทลุง

เพื่อดูแลมารดา

ไม่อนุมัติ

ปฏิบัติการ

กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
รพท.สิงห์บุรี สสจ.สิงห์บุรี

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

ปฏิบัติการ

สสจ.สมุทรสงคราม

เพิ่มพูนประสบการณ์ทำงาน

อนุมัติ

76

นางสาวณัชชา ป้อมสุวรรณ์

ปฏิบัติการ

รพช.พนัสนิคม สสจ.ชลบุรี

รพศ.พระนครศรีอยุธยา สสจ.
พระนครศรีอยุธยา
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกัน
สุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
รพช.เขาสวนกวาง สสจ.ขอนแก่น

เพื่อดูแลครอบครัว

ไม่อนุมัติ

77

นางสาวขวัญฤทัย มาทเนตร

ปฏิบัติการ

รพท.นครพนม สสจ.นครพนม

สสจ.ยโสธร

ดูแลบิดามารดา

อนุมัติ

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

นางพรทิพย์ หาญเก่ง

ระดับตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและ
บัญชี
นักวิชาการเงินและ
บัญชี
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ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

78

นางสาวนันทินี สิตะหิรัญ

79

นายโอภาส จิตต์มั่น

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

นักวิชาการตรวจสอบ ชำนาญการ
ภายใน
เจ้าพนักงานโสต
ปฏิบัติงาน
ทัศนศึกษา

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก

ขอย้ายไปที่

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน

รพท.เกาะสมุย สสจ.สุราษฎร์ธานี

รพท.ศรีสะเกษ สสจ.ศรีสะเกษ

เหตุผลการขอย้าย
เพื่อความก้าวหน้าในงานอาชี อนุมัติ
พ
กลับภูมิลำเนา
อนุมัติ

ผลการพิจารณา
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ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

80
81

นายธนภัทร์ จงไพบูลย์พัฒนะ
นางสาวสาวิณี วงศ์เศรษฐี

นายแพทย์
นายแพทย์

ชำนาญการ
ปฏิบัติการ

82
83
84
85

นางสาวนัยนา หงส์กาญจนกุล
นายอำรุง เลียวรักษ์โอฬาร
นายฉัตรเฉลิม เพียรลุประสิทธิ์
นางสาวชมนาด ศิริรัตน์

นายแพทย์
นายแพทย์
นายแพทย์
นายแพทย์

ชำนาญการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ

86
87
88

นางสาวสุภัชชา จันทร์ปรีดา
นางสาวศศิธร สายยศ
นางสาวแพรวพรรณ พรมยศ

นายแพทย์
นายแพทย์
นายแพทย์

ชำนาญการพิเศษ
ชำนาญการ
ชำนาญการ

89
90
91
92
93
94

นางสาวศศิธาภรณ์ ธนานุวงษ์
นายศุภณัฏฐ์ บุญเยี่ยมเยียน
นางสาวรุ่งฤดี ไกรเสน
นายศรัณย์ สุขกมลสันติพร
นายชำนาญ วรสุวรรณรักษ์
นายอธิป แสงรุ่งเรือง

นายแพทย์
นายแพทย์
นายแพทย์
นายแพทย์
นายแพทย์
นายแพทย์

ชำนาญการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ
ปฏิบัติการ
ชำนาญการพิเศษ
ชำนาญการ

95

นายสุชาติ เวชอินทร์

นายแพทย์

96

นายชิตพล สินไชย

97

นายอิทธิพล อุดตมะปัญญา

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

รพท.อินทร์บุรี สสจ.สิงห์บุรี
รพช.พนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา สสจ.สุรินทร์
รพท.นครพนม สสจ.นครพนม
รพศ.พระนั่งเกล้า สสจ.นนทบุรี
รพศ.ลำปาง สสจ.ลำปาง
รพท.มหาสารคาม สสจ.มหาสารคาม

รพท.สมุทรปราการ สสจ.สมุทรปราการ
รพช.สบปราบ สสจ.ลำปาง

กลับภูมิลำเนา
กลับภูมิลำเนา

รพศ.วชิระภูเก็ต สสจ.ภูเก็ต
รพช.บ้านบึง สสจ.ชลบุรี
รพท.พะเยา สสจ.พะเยา
รพท.ชัยภูมิ สสจ.ชัยภูมิ

ติดตามคู่สมรส
กลับภูมิลำเนา
กลับภูมิลำเนา
ติดตามคู่สมรส

รพท.ชุมแพ สสจ.ขอนแก่น
รพท.ศรีสะเกษ สสจ.ศรีสะเกษ
รพช.ศรีสมเด็จ สสจ.ร้อยเอ็ด

รพร.เดชอุดม สสจ.อุบลราชธานี
รพศ.สกลนคร สสจ.สกลนคร
รพท.มหาสารคาม สสจ.มหาสารคาม

รพศ.บุรีรัมย์ สสจ.บุรีรัมย์
รพท.โพธาราม สสจ.ราชบุรี
รพท.ชุมแพ สสจ.ขอนแก่น
รพศ.ลำปาง สสจ.ลำปาง
รพท.สุไหงโก-ลก สสจ.นราธิวาส
รพศ.ราชบุรี สสจ.ราชบุรี

รพช.สามพราน สสจ.นครปฐม
รพศ.พระนั่งเกล้า สสจ.นนทบุรี
รพท.มหาสารคาม สสจ.มหาสารคาม
รพท.ปทุมธานี สสจ.ปทุมธานี
รพช.ควนขนุน สสจ.พัทลุง
รพศ.ชลบุรี สสจ.ชลบุรี

ปฏิบัติการ

รพช.เทพสถิต สสจ.ชัยภูมิ

รพท.แกลง สสจ.ระยอง

นายแพทย์

ชำนาญการ

รพท.พัทลุง สสจ.พัทลุง

รพศ.ตรัง สสจ.ตรัง

นายแพทย์

ชำนาญการ

รพช.บ้านเหลื่อม สสจ.นครราชสีมา

รพช.เขาฉกรรจ์ สสจ.สระแก้ว

ด้านเวชกรรม

ด้านเวชกรรม
ด้านเวชกรรม

ผลการพิจารณา
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ

ไม่อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากเกินกรอบอัตรากำลัง
ที่ สป. กำหนด โปรดติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ต้นทาง และปลายทาง
กลับภูมิลำเนา
ไม่อนุมัติ
ติดตามคู่สมรส
อนุมัติ
เพื่อความก้าวหน้าในงานอาชี อนุมัติ
พ
กลับภูมิลำเนา
อนุมัติ
เพื่อดูแลครอบครัว
อนุมัติ
อนุมัติ
ดูแลบิดามารดา
อนุมัติ (ยายไดเมื่อไดรับวุฒิบัตรฯ
เพื่อดูแลบุตร
อนุมัติ
เพื่อดูแลครอบครัว
ไม่อนุมัติ เกินกรอบอัตรากําลังขั้นสูง
ติดต่อปลายทางเปลี่ยนสถานที่ย้าย
เพิ่มพูนประสบการณ์ทำงาน ไม่อนุมัติ เนื่องจากต้นสังกัดขาดแคลน
บุคลากร
เพื่อดูแลบิดา
ไม่อนุมัติ เกินกรอบอัตรากําลังขั้นสูง
ติดต่อปลายทางเปลี่ยนสถานที่ย้าย
เพิ่มพูนประสบการณ์ทำงาน อนุมัติ
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ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

98
99
100

นายวสันต์ อภิบาลพูลผล
นายกฤตภาส กฤตพัฒนพงศ์
นางสาวชนมน ลีโทชวลิต

นายแพทย์
นายแพทย์
นายแพทย์

ชำนาญการ
ชำนาญการ
ปฏิบัติการ

รพศ.สมุทรปราการ สสจ.สมุทรปราการ
รพศ.ลำปาง สสจ.ลำปาง
รพช.บ้านแท่น สสจ.ชัยภูมิ

รพศ.พระปกเกล้า สสจ.จันทบุรี
รพร.ปัว สสจ.น่าน
รพท.กระทุ่มแบน สสจ.สมุทรสาคร

เพื่อดูแลครอบครัว
เพิ่มพูนประสบการณ์ทำงาน
กลับภูมิลำเนา

101

นางสาวทิพานัน เปลี่ยมปลื้ม

นายแพทย์

ปฏิบัติการ

รพช.เกษตรสมบูรณ์ สสจ.ชัยภูมิ

รพช.ปะคำ สสจ.บุรีรัมย์

เพิ่มพูนประสบการณ์ทำงาน

102

นางสาววาสิฏฐี บุญรัศมี

นายแพทย์

ปฏิบัติการ

รพช.รัตภูมิ สสจ.สงขลา

กลับภูมิลำเนา

103
104
105
106
107
108
109
110

นางสาววิราภา เสนารักษ์
นางสาวปานทิพย์ วงศ์พุฒ
นางสาวนีลนุช เจริญชาศรี
นายนพดล กีรติวงศา
นายกรี สมศรีรื่น
นายกษเดช เพชรสุข
นายณัฐพล พงศ์พัฒนโชติ
นางสาวนวลจุฑา ไทยแท้

นายแพทย์
นายแพทย์
นายแพทย์
นายแพทย์
นายแพทย์
นายแพทย์
นายแพทย์
นายแพทย์

ชำนาญการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ
ชำนาญการพิเศษ
ชำนาญการ
ปฏิบัติการ
ชำนาญการ

รพท.ศรีสะเกษ สสจ.ศรีสะเกษ
รพท.บึงกาฬ สสจ.บึงกาฬ
รพท.สมุทรสาคร สสจ.สมุทรสาคร
รพช.ท่าวุ้ง สสจ.ลพบุรี
รพช.บัวใหญ่ สสจ.นครราชสีมา
รพศ.ราชบุรี สสจ.ราชบุรี
รพท.ยโสธร สสจ.ยโสธร
รพท.พะเยา สสจ.พะเยา

เพื่อดูแลมารดา
เพิ่มพูนประสบการณ์ทำงาน
ดูแลบิดามารดา
ติดตามคู่สมรส
เพื่อดูแลครอบครัว
เพื่อดูแลครอบครัว
กลับภูมิลำเนา
กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ (ยายไดเมื่อไดรับวุฒิบัตรฯ)

111
112
113
114

นางสาวภัทริน บูรพาสมบูรณ์
นางสาวน้ำผึ้ง สุคันธรัต
นายกัมปนาท หัสจินดา
นางสาวธนาภรณ์ โชติเอี่ยม

นายแพทย์
นายแพทย์
นายแพทย์
นายแพทย์

ชำนาญการ
ชำนาญการพิเศษ
ชำนาญการ
ปฏิบัติการ

รพช.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี
เมืองยาง สสจ.นครราชสีมา
รพท.ยโสธร สสจ.ยโสธร
รพร.บ้านดุง สสจ.อุดรธานี
รพศ.ราชบุรี สสจ.ราชบุรี
รพช.บึงสามพัน สสจ.เพชรบูรณ์
รพศ.ร้อยเอ็ด สสจ.ร้อยเอ็ด
รพท.พหลพลพยุหเสนา สสจ.กาญจนบุรี
รพศ.ขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น
รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห์ สสจ.
เชียงราย
รพศ.ลำปาง สสจ.ลำปาง
รพท.ชุมแพ สสจ.ขอนแก่น
รพศ.พระปกเกล้า สสจ.จันทบุรี
รพช.ซับใหญ่ สสจ.ชัยภูมิ

ไม่อนุมัติ
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ เนื่องจากต้นสังกัดขาดแคลน
บุคลากร
ไม่อนุมัติ เนื่องจากต้นสังกัดขาดแคลน
บุคลากร
ไม่อนุมัติ

รพศ.สมุทรปราการ สสจ.สมุทรปราการ
รพท.จอมทอง สสจ.เชียงใหม่
รพศ.สมุทรปราการ สสจ.สมุทรปราการ
รพท.โพธาราม สสจ.ราชบุรี

ติดตามคู่สมรส
เพื่อใกล้ภูมิลำเนา
เพื่อดูแลครอบครัว

115

นางสาวพลอยทิพย์
จันทร์ศิริโยธิน
นางสาวเพ็ญนภา วงษ์สีชา
นางเสาวลักษณ์ ชนม์ยืน

นายแพทย์

ชำนาญการ

รพศ.ลำปาง สสจ.ลำปาง

รพท.ศรีสังวาลย์ สสจ.แม่ฮ่องสอน

เพิ่มพูนประสบการณ์ทำงาน

อนุมัติ
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติ เนื่องจากต้นสังกัดขาดแคลน
บุคลากร
อนุมัติ

นายแพทย์
นายแพทย์

ชำนาญการ
ชำนาญการพิเศษ

รพท.กำแพงเพชร สสจ.กำแพงเพชร
รพท.น่าน สสจ.น่าน

รพท.ชัยภูมิ สสจ.ชัยภูมิ
รพศ.นครพิงค์ สสจ.เชียงใหม่

เพื่อดูแลมารดา
ดูแลบิดามารดา

อนุมัติ
อนุมัติ

116
117

ด้านเวชกรรม

ด้านเวชกรรม

ด้านเวชกรรม
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ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

118

นางสาวธนาวรรณ ติรวีรขจร

นายแพทย์

ชำนาญการ

รพศ.ขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น

รพท.เทพรัตน์นครราชสีมา
สสจ.นครราชสีมา

กลับภูมิลำเนา

119
120
121

นางสาวฟ้าใส อุไรรัตน์
ทันตแพทย์
นางสาวปทุมพรรณ พรมสินชัย ทันตแพทย์
นางสาวอาวีคุณ
ทันตแพทย์
ธนะสารสมบูรณ์

ปฏิบัติการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ

รพท.เบตง สสจ.ยะลา
รพร.นครไทย สสจ.พิษณุโลก
รพช.วาปีปทุม สสจ.มหาสารคาม

รพช.สะเดา สสจ.สงขลา
รพช.บรรพตพิสัย สสจ.นครสวรรค์
รพช.ถลาง สสจ.ภูเก็ต

กลับภูมิลำเนา
เพื่อดูแลบุตร
เพิ่มพูนประสบการณ์ทำงาน

122
123
124
125
126
127

นายภาวิช ขวัญใจ
นายวศิน โกมลหิรัญ
นางกัญญารัตน์ จันทร์ตาบูรณ์
นายทัตพงศ์ นักหล่อ
นางสาวจินตนา ชันคุปต์
นางสาวณัฐธิดา ตรีรัตนพันธ์

ทันตแพทย์
ทันตแพทย์
ทันตแพทย์
ทันตแพทย์
ทันตแพทย์
ทันตแพทย์

ปฏิบัติการ
ชำนาญการ
ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติการ
ชำนาญการ
ปฏิบัติการ

นางสาวสุหัชชา เมธีวรกุล

ทันตแพทย์

ชำนาญการ

รพช.ปง สสจ.พะเยา
รพช.สวนผึ้ง สสจ.ราชบุรี
รพช.อมก๋อย สสจ.เชียงใหม่
รพช.อมก๋อย สสจ.เชียงใหม่
รพช.โพธิ์ทอง สสจ.อ่างทอง
รพช.หาดสำราญ เฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา สสจ.ตรัง
รพท.กระทุ่มแบน สสจ.สมุทรสาคร

กลับภูมิลำเนา
เพื่อดูแลมารดา
ติดตามคู่สมรส
กลับภูมิลำเนา
ดูแลบิดามารดา
กลับภูมิลำเนา

128

รพช.เขมราฐ สสจ.อุบลราชธานี
รพช.กันทรลักษ์ สสจ.ศรีสะเกษ
รพช.สุคิริน สสจ.นราธิวาส
รพช.เชียงม่วน สสจ.พะเยา
รพท.กบินทร์บุรี สสจ.ปราจีนบุรี
วสส.จังหวัดยะลา สถาบันพระบรมราช
ชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพท.พระพุทธบาท สสจ.สระบุรี

129
130
131

นางสาวนิสภาสินี ศรีสรรพวัต
นายสมาน ทันต์เจริญกิจ
นายธีธัช มานิตพิศาลกุล

ทันตแพทย์
ทันตแพทย์
ทันตแพทย์

ปฏิบัติการ
ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติการ

รพช.ปักธงชัย สสจ.นครราชสีมา
สสจ.พิจิตร
รพท.นางรอง สสจ.บุรีรัมย์

รพท.พระนั่งเกล้า สสจ.นนทบุรี
สสจ.เลย
รพท.ปทุมธานี สสจ.ปทุมธานี

กลับภูมิลำเนา
เพิ่มพูนประสบการณ์ทำงาน
กลับภูมิลำเนา

ทันตสาธารณสุข
ด้านทันตกรรม

ด้านทันตสาธารณสุข

ติดตามคู่สมรส

ผลการพิจารณา
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากเกินกรอบอัตรากำลัง
ที่ สป. กำหนด โปรดติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ต้นทาง และปลายทาง
ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย โปรดติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ปลายทาง
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ เกินกรอบอัตรากําลังขั้นต่ำ
เสนอผู้ตรวจฯ เขตปลายทาง พิจารณา
ขยายกรอบการจ้าง
อนุมัติ
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากเกินกรอบอัตรากำลัง
ที่ สป. กำหนด โปรดติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ต้นทาง และปลายทาง

- 12 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบการย้าย/ปฏิบัติราชการ รอบเดือน สิงหาคม ปี 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

132

นางจันทร์ฉาย โพดาพล

133

นางพรรณีย์ แดงนุ้ย

134

นายสมชัย เทพพิทักษ์

ตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์
นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์
นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์

ระดับตำแหน่ง

ด้านความเชี่ยวชาญ

ปฏิบัติการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ

ด้านบริการทาง
วิชาการ
ด้านบริการทาง
วิชาการ

ขอย้ายจาก

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

รพช.วังสะพุง สสจ.เลย

รพศ.ร้อยเอ็ด สสจ.ร้อยเอ็ด

เพื่อดูแลบิดา

อนุมัติ

รพท.สุไหงโก-ลก สสจ.นราธิวาส

รพศ.หาดใหญ่ สสจ.สงขลา

เพื่อดูแลบุตร

อนุมัติ

รพช.รัษฎา สสจ.ตรัง

รพท.ทุ่งสง สสจ.นครศรีธรรมราช

เพื่อดูแลครอบครัว

ไม่อนุมัติ

- 13 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบการย้าย/ปฏิบัติราชการ รอบเดือน สิงหาคม ปี 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

135

นางสาวภิญญาพัชญ์ บุญศรี

นักเทคนิคการแพทย์

ชำนาญการ

136

นางสาวมัตรวา โอกฤษ

นักเทคนิคการแพทย์

ชำนาญการ

137

นางสาวกัลยาณี ผลภาษี

นักเทคนิคการแพทย์

ชำนาญการ

138
139

นายณัฐพัฒณ์ พงษ์พันธ์
นายสุรพล พิบูลย์

นักเทคนิคการแพทย์
นักเทคนิคการแพทย์

ปฏิบัติการ
ชำนาญการ

140

นักเทคนิคการแพทย์

ปฏิบัติการ

141
142

นางสาวเยาวลักษณ์
จันทร์อำไพ
นางสาวทิพยวรรณ บินรินทร์
นางสาวลักขณา จันทร์โสฬส

นักเทคนิคการแพทย์
นักเทคนิคการแพทย์

ปฏิบัติการ
ชำนาญการ

143

นางจารุวรรณ ธนะสีลังกูร

นักเทคนิคการแพทย์

ชำนาญการ

144

นางศิริญญา เพชรพิชัย

นักเทคนิคการแพทย์

ชำนาญการ

145

นายต่อศักดิ์ ตาวงค์

นักเทคนิคการแพทย์

ชำนาญการ

146

นางสาวกัลยา แสนแสง

นักเทคนิคการแพทย์

ชำนาญการ

147

นางสาวพิชาพัทธ์
บัณฑิตย์ปกรณ์

นักเทคนิคการแพทย์

ปฏิบัติการ

148

นางสาวหนูออย ผิวคล้าม

นักเทคนิคการแพทย์

ชำนาญการ

ด้านความเชี่ยวชาญ
ด้านบริการทาง
วิชาการ
ด้านบริการทาง
วิชาการ
ด้านบริการทาง
วิชาการ
ด้านบริการทาง
วิชาการ

ด้านบริการทาง
วิชาการ
ด้านบริการทาง
วิชาการ
ด้านบริการทาง
วิชาการ
ด้านบริการทาง
วิชาการ
ด้านบริการทาง
วิชาการ

ด้านบริการทาง
วิชาการ

ขอย้ายจาก

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

รพช.อากาศอำนวย สสจ.สกลนคร

รพท.หนองคาย สสจ.หนองคาย

เพื่อดูแลครอบครัว

อนุมัติ

รพท.พังงา สสจ.พังงา

ดูแลบิดามารดา

อนุมัติ

รพท.นครนายก สสจ.นครนายก

รพศ.มหาราชนครศรีธรรมราช สสจ.
นครศรีธรรมราช
รพช.เวียงสา สสจ.น่าน

ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ

รพร.เดชอุดม สสจ.อุบลราชธานี
รพช.แม่สรวย สสจ.เชียงราย

รพช.นาดูน สสจ.มหาสารคาม
รพศ.นครพิงค์ สสจ.เชียงใหม่

เพื่อสะดวกในการเดินทาง
ดูแลบิดามารดา

ไม่อนุมัติ
อนุมัติ

รพช.บางกล่ำ สสจ.สงขลา

รพช.ท่าศาลา สสจ.นครศรีธรรมราช

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

รพช.ระโนด สสจ.สงขลา
รพศ.สมุทรสาคร สสจ.สมุทรสาคร

รพช.ละงู สสจ.สตูล
รพช.ดงหลวง สสจ.มุกดาหาร

ติดตามคู่สมรส
ติดตามคู่สมรส

ไม่อนุมัติ
อนุมัติ

รพร.เลิงนกทา สสจ.ยโสธร

ติดตามคู่สมรส

ไม่อนุมัติ

รพช.เวียงป่าเป้า สสจ.เชียงราย

รพศ.มหาราชนครราชสีมา
สสจ.นครราชสีมา
รพช.ไทรงาม สสจ.กำแพงเพชร

เพื่อใกล้ภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ

รพช.บ้านหมอ สสจ.สระบุรี

รพช.แม่สรวย สสจ.เชียงราย

ดูแลบิดามารดา

รพช.โนนสัง สสจ.หนองบัวลำภู

รพช.วานรนิวาส สสจ.สกลนคร

เพื่อดูแลมารดา

รพช.บึงสามพัน สสจ.เพชรบูรณ์

รพท.พระนารายณ์มหาราช สสจ.ลพบุรี

ติดตามคู่สมรส

รพช.พบพระ สสจ.ตาก

รพช.เขาค้อ สสจ.เพชรบูรณ์

กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ เนื่องจากต้นสังกัดขาดแคลน
บุคลากร
ไม่อนุมัติ เนื่องจากต้นสังกัดขาดแคลน
บุคลากร
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย โปรดติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ปลายทาง
อนุมัติ

- 14 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบการย้าย/ปฏิบัติราชการ รอบเดือน สิงหาคม ปี 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก

149

นางสาวรังสินิจ พากเพียร

นักเทคนิคการแพทย์

ปฏิบัติการ

รพช.น้ำปาด สสจ.อุตรดิตถ์

150
151

นางอรุณรัตน์ ศรีสว่าง
นางกรรณิกา พิบูลย์

นักเทคนิคการแพทย์
นักเทคนิคการแพทย์

ปฏิบัติการ
ชำนาญการ

152
153

นางสาววรรณิภา ทาโสม
นางสาวกาญจนีย์ มณีธนกฤต

นักเทคนิคการแพทย์
นักเทคนิคการแพทย์

ปฏิบัติการ
ชำนาญการ

154
155

นางสุวรรณา สอนสิทธิ์
นางสาวศุภนิมิตร สุบูรณ์

นักเทคนิคการแพทย์
นักเทคนิคการแพทย์

ปฏิบัติการ
ชำนาญการ

156

นางนิตย์ รัตนปรีดา

นักเทคนิคการแพทย์

ชำนาญการ

ด้านบริการทาง
วิชาการ
ด้านบริการทาง
วิชาการ
ด้านบริการทาง
วิชาการ
ด้านบริการทาง
วิชาการ

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

เพื่อดูแลครอบครัว

อนุมัติ

รพช.เขมราฐ สสจ.อุบลราชธานี
รพช.แม่สรวย สสจ.เชียงราย

รพช.วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา สสจ.เชียงใหม่
รพศ.ร้อยเอ็ด สสจ.ร้อยเอ็ด
รพศ.นครพิงค์ สสจ.เชียงใหม่

ติดตามคู่สมรส
กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ
อนุมัติ

รพช.พิชัย สสจ.อุตรดิตถ์
รพศ.นครพิงค์ สสจ.เชียงใหม่

รพช.ไทรงาม สสจ.กำแพงเพชร
รพช.แม่สรวย สสจ.เชียงราย

กลับภูมิลำเนา
ดูแลบิดามารดา

ไม่อนุมัติ
อนุมัติ

รพช.วานรนิวาส สสจ.สกลนคร
รพช.แวงใหญ่ สสจ.ขอนแก่น

รพช.ศรีวิไล สสจ.บึงกาฬ
ติดตามคู่สมรส
รพศ.สรรพสิทธิประสงค์ สสจ.อุบลราชธานี กลับภูมิลำเนา

รพท.เลย สสจ.เลย

รพช.แวงใหญ่ สสจ.ขอนแก่น

ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย โปรดติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ปลายทาง
ไม่อนุมัติ

- 15 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบการย้าย/ปฏิบัติราชการ รอบเดือน สิงหาคม ปี 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

157

นางสาวยุพิน จันดา

แพทย์แผนไทย

ชำนาญการ

158

นางสาวนิโลบล วงศ์เสนา

แพทย์แผนไทย

ชำนาญการ

159

นางสาวศิรินันท์ อยู่เพชร

แพทย์แผนไทย

ชำนาญการ

160

นายอทิกานต์ พิมพ์หล่อ

แพทย์แผนไทย

ปฏิบัติการ

161
162
163

นางวาทินี แสงอ่อน
นายไพวัลย์ โคศรีสุทธิ์
นางสาวนภาจรีย์
สยามประโคน

แพทย์แผนไทย
แพทย์แผนไทย
แพทย์แผนไทย

ปฏิบัติการ
ชำนาญการ
ปฏิบัติการ

164

นายสุเมธ ทรงสวัสดิ์วงศ์

แพทย์แผนไทย

ปฏิบัติการ

165

นางสาวสุธิมา สิงคุณา

แพทย์แผนไทย

ปฏิบัติการ

166

นายนพพร ไพรพฤกษ์

แพทย์แผนไทย

ปฏิบัติการ

ด้านความเชี่ยวชาญ
ด้านบริการทาง
วิชาการ

ขอย้ายจาก

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

รพช.องครักษ์ สสจ.นครนายก

รพ.สต.ศาลานเรศวร ตำบลบ้านพระ สสอ. กลับภูมิลำเนา
เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
สอ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินท รพ.สต.ตำบลร่มเย็น สสอ.เชียงคำ
กลับภูมิลำเนา
ราชินี จ.ตาก สสอ.แม่ระมาด จ.ตาก
จ.พะเยา
สอ.ตำบลหนองกระทุ่ม สสอ.ทัพทัน จ. สสอ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
ดูแลบิดามารดา
อุทัยธานี
รพช.วังยาง สสจ.นครพนม
รพร.ท่าบ่อ สสจ.หนองคาย
เพื่อความก้าวหน้าในงานอาชี
พ
รพศ.ระยอง สสจ.ระยอง
สสจ.อำนาจเจริญ
กลับภูมิลำเนา
รพช.กาบเชิง สสจ.สุรินทร์
รพช.กันทรารมย์ สสจ.ศรีสะเกษ
เพื่อดูแลมารดา
สอ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินท รพช.แคนดง สสจ.บุรีรัมย์
เพื่อดูแลมารดา
ราชินี จ.สระแก้ว สสอ.วังสมบูรณ์ จ.สระ
แก้ว
สอ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินท รพช.เขาค้อ สสจ.เพชรบูรณ์
เพื่อดูแลบิดา
ราชินี จ.พิษณุโลก สสอ.วังทอง
จ.พิษณุโลก
รพศ.ร้อยเอ็ด สสจ.ร้อยเอ็ด
รพ.สต.บ้านเจดีย์โค๊ะ ตำบลมหาวัน สสอ. ติดตามคู่สมรส
แม่สอด จ.ตาก
รพช.ปาย สสจ.แม่ฮ่องสอน

รพช.ไชยปราการ สสจ.เชียงใหม่

ติดตามคู่สมรส

ผลการพิจารณา
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากเกินกรอบอัตรากำลัง
ที่ สป. กำหนด โปรดติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ต้นทาง และปลายทาง
อนุมัติ

- 16 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบการย้าย/ปฏิบัติราชการ รอบเดือน สิงหาคม ปี 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

167
168
169
170

นายสมชาย ประจญกล้า
นางสาวณัฐภรณ์ สมบุตร
นางลักขณา วงศ์เสาร์
นางสาวณัฐกานต์ ปลอดปล้อง

เภสัชกร
เภสัชกร
เภสัชกร
เภสัชกร

ชำนาญการพิเศษ
ชำนาญการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ

171
172
173
174

เภสัชกร
เภสัชกร
เภสัชกร
เภสัชกร

ปฏิบัติการ
ชำนาญการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ

175
176

นางสาววรรณภา กลางสุ่ม
นางนันทวรรณ ภู่เนาวรัตน์
นายรัฐพล ผิวจันทร์
นางสาวจุฬาลักษณ์
พลยางนอก
นางณัชชา จรลี
นางมณีวรรณ ทองอ่อน

นักโภชนาการ
นักโภชนาการ

ชำนาญการ
ชำนาญการ

177
178

นางสาวจิราภรณ์ ใจอ่อน
นางสาวจิรวรรณ อุยานันท์

นักโภชนาการ
นักจิตวิทยา

ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ

179
180

นางสุธาทิพย์ จักร์แก้ว
นางสาวศิรินทิพย์ ผอมน้อย

นักจิตวิทยา
นักจิตวิทยาคลินิก

ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก

ด้านเภสัชกรรมคลินิก
ด้านเภสัชสาธารณสุข
ด้านเภสัชสาธารณสุข
ด้านเภสัชกรรมคลินิก

รพท.มหาสารคาม สสจ.มหาสารคาม
สสจ.สุรินทร์
สสจ.สระบุรี
รพท.ประจวบคีรีขันธ์ สสจ.
ประจวบคีรีขันธ์
รพท.ชุมแพ สสจ.ขอนแก่น
ด้านเภสัชกรรมคลินิก รพท.ชุมแพ สสจ.ขอนแก่น
รพท.กบินทร์บุรี สสจ.ปราจีนบุรี
รพช.พิมาย สสจ.นครราชสีมา
ด้านบริการทาง
วิชาการ

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

สสจ.ชัยภูมิ
สสจ.นครราชสีมา
สสจ.สมุทรปราการ
รพช.ไชยา สสจ.สุราษฎร์ธานี

ดูแลบิดามารดา
เพื่อดูแลครอบครัว
เพื่อดูแลบุตร
กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ

รพช.บรบือ สสจ.มหาสารคาม
รพท.ชัยภูมิ สสจ.ชัยภูมิ
สสจ.ชลบุรี
รพท.น่าน สสจ.น่าน

กลับภูมิลำเนา
เพื่อดูแลครอบครัว
กลับภูมิลำเนา
ติดตามคู่สมรส

ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ

รพท.ยโสธร สสจ.ยโสธร
รพศ.ตรัง สสจ.ตรัง

รพท.นครพนม สสจ.นครพนม
รพศ.หาดใหญ่ สสจ.สงขลา

ไม่อนุมัติ
อนุมัติ

รพท.แพร่ สสจ.แพร่
รพท.หัวหิน สสจ.ประจวบคีรีขันธ์

รพท.ยโสธร สสจ.ยโสธร
รพท.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 สสจ.
สุพรรณบุรี
รพท.หัวหิน สสจ.ประจวบคีรีขันธ์
รพท.พัทลุง สสจ.พัทลุง

ติดตามคู่สมรส
เพื่อความก้าวหน้าในงานอาชี
พ
กลับภูมิลำเนา
เพื่อดูแลบิดา
ติดตามคู่สมรส
ดูแลบิดามารดา

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากตำแหน่งติดเงื่อนตรึง
ตำแหน่งไว้ในเขตสุขภาพ โปรดติดต่อ
งานการเจ้าหน้าที่ต้นทาง
และปลายทาง

รพช.ท่าศาลา สสจ.นครศรีธรรมราช
รพท.พังงา สสจ.พังงา

ไม่อนุมัติ
อนุมัติ

- 17 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบการย้าย/ปฏิบัติราชการ รอบเดือน สิงหาคม ปี 2562
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ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

ด้านความเชี่ยวชาญ

181

นางพัสตราภรณ์ หาญบาง

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

182

นางสาวสุภรัตน์ วิเวก

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ

183
184
185
186
187

นางสาวอรพรรณ สุปัญญา
นางสุคนธ์ทิพย์ เขื่อนแก้ว
นางสาวธนัชญา ปิงกุล
นายศิวะพงษ์ แจ่มแจ้ง
นางนุสรินทร์ ตาวงค์

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ

188

นางสาวปรมาภรณ์
เชื้อกิตติศักดิ์
นางสาวอุบลรัตน์ มาตขาว
นางสาวสุภาลักษณ์ ถานโอภาส
นางสาวเสาวลักษณ์
คงโนนกอก

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ

ด้านการพยาบาล

192

นางสาวนิตยา โอรนำ

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ

193

นางพิมพ์พิศา พรหมศิริ

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

189
190
191

ด้านการพยาบาล

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

ด้านการพยาบาล

ขอย้ายจาก

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

รพ.สต.ตำบลหาดทรายรี
สสอ.เมืองชุมพร
จ.ชุมพร

รพ.สต.ตำบลสำโรงเหนือ หมู่ที่ 3 สสอ.
เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

ติดตามคู่สมรส

สอ.บ้านโคกไม้แดง ตำบลสำโรงใหม่
สสอ.
ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
รพศ.บุรีรัมย์ สสจ.บุรีรัมย์
รพท.หนองบัวลำภู สสจ.หนองบัวลำภู
รพช.ชุมพวง สสจ.นครราชสีมา
รพศ.เจ้าพระยายมราช สสจ.สุพรรณบุรี
สอ.ตำบลบ้านหัน สสอ.เกษตรสมบูรณ์ จ.
ชัยภูมิ
รพช.โพนทอง สสจ.ร้อยเอ็ด

รพ.สต.ตำบลคลองอุดมชลจร สสอ.เมือง
ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

ติดตามคู่สมรส

ไม่อนุมัติ
เนื่องจากต้นทางไม่ให้ความเห็น
การย้าย โปรดติดต่องานการเจ้าหน้าที่
ต้นทาง
ไม่อนุมัติ

รพท.หนองบัวลำภู สสจ.หนองบัวลำภู
รพช.หนองวัวซอ สสจ.อุดรธานี
สสจ.สระแก้ว
รพท.อ่างทอง สสจ.อ่างทอง
รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย
สสอ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
รพศ.ขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น

กลับภูมิลำเนา
เพื่อดูแลครอบครัว
ติดตามคู่สมรส
กลับภูมิลำเนา
ติดตามคู่สมรส

ไม่อมนุัตมิ ัติ
อนุ
อนุมัติ
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติ

ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ

รพช.กุดชุม สสจ.ยโสธร
รพศ.ขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น
รพศ.ขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น

รพช.ปากพลี สสจ.นครนายก
ติดตามคู่สมรส
รพท.บึงกาฬ สสจ.บึงกาฬ
กลับภูมิลำเนา
รพ.สต.ตำบลบ้านเดื่อ สสอ.เกษตรสมบูรณ์ กลับภูมิลำเนา
จ.ชัยภูมิ

รพศ.ขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น

รพท.มหาสารคาม สสจ.มหาสารคาม

กลับภูมิลำเนา

รพช.นาหว้า สสจ.นครพนม

สสจ.สกลนคร

กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากเกินกรอบอัตรากำลัง
ที่ สป. กำหนด โปรดติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ต้นทาง และปลายทาง
ไม่อนุมัติ เนื่องจากต้นสังกัดขาดแคลน
บุคลากร
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากเกินกรอบอัตรากำลัง
ที่ สป. กำหนด โปรดติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ต้นทาง และปลายทาง

- 18 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบการย้าย/ปฏิบัติราชการ รอบเดือน สิงหาคม ปี 2562
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ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

194
195

นางตวงรัตน์ ณรงค์ธรรม
นางพัชริศา นาสำแดง

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ปฏิบัติการ

ด้านการพยาบาล

รพช.ไม้แก่น สสจ.ปัตตานี
รพร.บ้านดุง สสจ.อุดรธานี
สอ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินท รพร.สว่างแดนดิน สสจ.สกลนคร
ราชินี จ.นครพนม สสอ.นาทม
จ.นครพนม

กลับภูมิลำเนา
ติดตามคู่สมรส

196

นางสุปราณี เพียราช

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

รพร.ธาตุพนม สสจ.นครพนม

รพ.สต.บ้านโนนสว่าง ตำบลหมากหญ้า
สส
อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

ดูแลบิดามารดา

197

นางสุวรรณี ประทุมวัน

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

รพช.ปทุมราชวงศา สสจ.อำนาจเจริญ

ติดตามคู่สมรส

198

นางมลิวรรณ์ แสงทอง

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

สสอ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

199

นางปุณยนุช สุกุล

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

สสอ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ดูแลบิดามารดา

อนุมัติ

200
201

นางกนกวรรณ เผ่าเวียงคำ
นางสุรภี คุณยศยิ่ง

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

รพช.ปะคำ สสจ.บุรีรัมย์
รพศ.นครพิงค์ สสจ.เชียงใหม่

กลับภูมิลำเนา
ติดตามคู่สมรส

ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติ

202

นายไพฑูรย์ สารครศรี

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ

203

นางสาวสุนันทา ทุมวงค์

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

รพช.เอราวัณ สสจ.เลย

เพื่อใกล้ภูมิลำเนา

204

นางฮาวา ชนะภัย

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

สสจ.นราธิวาส

กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ เนื่องจากต้นสังกัดขาดแคลน
บุคลากร
ไม่อนุมัติ

205
206

นายวุฒิชัย แสงสว่าง
นางวรรณา งาเนียม

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

รพช.พระอาจารย์แบน ธนากโร สสจ.
สกลนคร
รพช.นาวัง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
สสจ.หนองบัวลำภู
สอ.ตำบลคอหงส์ สสอ.หาดใหญ่
จ.สงขลา
รพช.พุทไธสง สสจ.บุรีรัมย์
รพศ.พระนั่งเกล้า สสจ.นนทบุรี

รพ.สต.บ้านค้อใหญ่ ตำบลค้อใหญ่ สสอ.
พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
รพ.สต.บ้านโคกกลาง ตำบลไผ่ สสอ.ทราย
มูล จ.ยโสธร
รพ.สต.บ้านจิกคู่ ตำบลจิกคู่ สสอ.หัว
ตะพาน จ.อำนาจเจริญ
รพช.เสิงสาง สสจ.นครราชสีมา
รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลรอบเวียง สสอ.
เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
รพช.ทุ่งเขาหลวง สสจ.ร้อยเอ็ด

ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากเกินกรอบอัตรากำลัง
ที่ สป. กำหนด โปรดติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ต้นทาง และปลายทาง
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากเกินกรอบอัตรากำลัง
ที่ สป. กำหนด โปรดติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ต้นทาง และปลายทาง
อนุมัติ

สสอ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
เพื่อดูแลครอบครัว
รพ.สต.ลาดบัวหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลลาดบัว เพือ่ ดูแลมารดา
หลวง สสอ.ลาดบัวหลวง จ.
พระนครศรีอยุธยา

ไม่อนุมัติ
อนุมัติ
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ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

207

นางสาวรินดา กาฬเนตร

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

รพศ.พระนั่งเกล้า สสจ.นนทบุรี

รพท.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัด เพื่อดูแลบิดา
อุบลราชธานี สสจ.อุบลราชธานี

208

นางชูศรี มโนการ

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการพิเศษ

ด้านการสอน

วพบ.นพรัตน์วชิระ สถาบันพระบรมราช
ชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เพื่อสะดวกในการเดินทาง

209
210
211
212

นางสาวสุภัสสา มาลี
นางสาวสมหญิง จำปาปรีดา
นางอัชรา พิลาทอง
นางสาวอภัสริน มะโน

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล
ด้านการสอน

อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ

นางสาวดารารัตน์ บุญรักษา

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

รพช.วชิรบารมี สสจ.พิจิตร
รพท.ปากช่องนานา สสจ.นครราชสีมา
รพท.อำนาจเจริญ สสจ.อำนาจเจริญ
วพบ.อุตรดิตถ์ สถาบันพระบรมราชชนก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพช.กันทรลักษ์ สสจ.ศรีสะเกษ

ติดตามคู่สมรส
กลับภูมิลำเนา
เพื่อดูแลบุตร
กลับภูมิลำเนา

213

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

214
215
216
217

นางจุฑารัตน์ ชุติภาณุ
นางบุษบง นุชิต
นางสาวนิลุบล วิเศษดี
นางสาวสิริยากร ปัตถา

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ชำนาญการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

วพบ.จังหวัดนนทบุรี
สถาบันพระบรมราช
ชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ สสจ.นครสวรรค์
รพศ.สระบุรี สสจ.สระบุรี
รพช.พรหมบุรี สสจ.สิงห์บุรี
วพบ.กรุงเทพ สถาบันพระบรมราชชนก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพศ.สรรพสิทธิประสงค์
สสจ.อุบลราชธานี
รพช.ละงู สสจ.สตูล
รพท.เลย สสจ.เลย
รพศ.ชลบุรี สสจ.ชลบุรี
รพท.เลย สสจ.เลย

เพื่อดูแลครอบครัว
ติดตามคู่สมรส
เพื่อดูแลบิดา
ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ

218
219
220

นางสาวยุพิน เทอำรุง
นางสุธาสินี จ้อยลี
นายพงษ์ศักดิ์ อุบลวรรณี

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

กลับภูมิลำเนา
ติดตามคู่สมรส
เพื่อดูแลครอบครัว

ไม่อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ

221

นางสาวนภสรณ์
หอมแก่นจันทร์

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

รพศ.ตรัง สสจ.ตรัง
รพท.ชุมแพ สสจ.ขอนแก่น
รพศ.สกลนคร สสจ.สกลนคร
รพท.ประจวบคีรีขันธ์ สสจ.
ประจวบคีรีขันธ์
รพช.เต่างอย สสจ.สกลนคร
รพช.พานทอง สสจ.ชลบุรี
รพ.สต.ประจำอำเภอ อินทร์บุรี
สสอ.อินทร์
บุรี จ.สิงห์บุรี
รพช.ดอนตูม สสจ.นครปฐม

เพื่อดูแลครอบครัว

อนุมัติ

รพช.พนมสารคาม สสจ.ฉะเชิงเทรา
รพท.ศรีสังวาลย์ สสจ.แม่ฮ่องสอน
รพ.สต.ตำบลคลองควาย สสอ.สามโคก
จ.
ปทุมธานี
รพช.คลองลาน สสจ.กำแพงเพชร

ไม่อนุมัติ เกินกรอบอัตรากําลังขั้นต่ำ
เสนอผู้ตรวจฯ เขตปลายทาง พิจารณา
ขยายกรอบการจ้าง
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ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

ด้านความเชี่ยวชาญ

222

นางรุ่งนภา อาระหัง

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

223

นางสาวน้ำฝน แก้ววิชัย

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ

224
225

นางสาวกัลยา บุญจันทร์
นางสาวศรีวรรณ มีบุญ

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ชำนาญการพิเศษ

226

นางจินตนา ปะถะมา

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ

227

นางสาวสุกัญญา พงษ์วิถี

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

228
229

นางสาวสุนทรีกร วรรณรส
นางสนธยา มณีรัตน์

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ชำนาญการพิเศษ

ด้านการพยาบาล
ด้านการสอน

230

นางจันทร์นภา สุทธิประภา

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

231

นางสายทอง หาญอินทร์

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

232

นางสาวธีรนุช สวัสดิวงษ์

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

233
234

นางสาวพัชรา เขื่อนกองแก้ว
นางวันทนีย์ ยศต๊ะนิล

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ
ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

235

นางภาสินี โทอินทร์

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการพิเศษ

ด้านการสอน

ด้านการพยาบาล
ด้านการสอน

ขอย้ายจาก
รพ.สต.ตำบลสนามจันทร์ สสอ.เมือง
นครปฐม จ.นครปฐม
รพช.เบญจลักษ์ เฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา สสจ.ศรีสะเกษ
รพท.มหาสารคาม สสจ.มหาสารคาม
วพบ.จังหวัดนนทบุรี
สถาบันพระบรมราช
ชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพ.สต.บ้านจิกคู่ ตำบลจิกคู่ สสอ.หัว
ตะพาน จ.อำนาจเจริญ
รพศ.พระนครศรีอยุธยา สสจ.
พระนครศรีอยุธยา
รพท.นครพนม สสจ.นครพนม
วพบ.นพรัตน์วชิระ สถาบันพระบรมราช
ชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพช.บางบัวทอง 2 สสจ.นนทบุรี
รพท.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
สสจ.
ตาก
รพศ.พุทธโสธร สสจ.ฉะเชิงเทรา
รพศ.สกลนคร สสจ.สกลนคร
รพท.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 สสจ.
สุพรรณบุรี
วพบ.อุดรธานี สถาบันพระบรมราชชนก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

รพ.สต.ตำบลแหลมกลัด สสอ.เมืองตราด
จ.
ตราด
รพช.ไชยา สสจ.สุราษฎร์ธานี

ดูแลบิดามารดา

อนุมัติ

ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ

รพศ.ขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น
วพบ.นพรัตน์วชิระ สถาบันพระบรมราช
ชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดูแลบิดามารดา
เพื่อสะดวกในการเดินทาง

อนุมัติ

รพช.สำโรง สสจ.อุบลราชธานี

ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ

รพศ.เจ้าพระยายมราช สสจ.สุพรรณบุรี

ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ

รพศ.สกลนคร สสจ.สกลนคร
ติดตามคู่สมรส
วพ.พระปกเกล้า จันทบุรี สถาบันพระบรม เพือ่ สะดวกในการเดินทาง
ราชชนก
รพท.ปากช่องนานา สสจ.นครราชสีมา
เพือ่ ดูแลครอบครัว

อนุมัติ

รพช.พรหมพิราม สสจ.พิษณุโลก

ติดตามคู่สมรส

ไม่อนุมัติ เนื่องจากต้นสังกัดขาดแคลน
บุคลากร
ไม่อนุมัติ

รพ.สต.บ้านท้องคุ้ง สสอ.เมืองชลบุรี จ.
ชลบุรี
รพศ.ชลบุรี สสจ.ชลบุรี
รพท.น่าน สสจ.น่าน

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

ติดตามคู่สมรส
กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ
อนุมัติ

วพบ.ขอนแก่น สถาบันพระบรมราชชนก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ติดตามคู่สมรส
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ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

ด้านความเชี่ยวชาญ

236
237

นางสาวนิตยา เตชะกันทา
นางสาวนูรีดา กาเดร์

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ
ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

238

นางจันทนา ศรีจันทร์

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

239

นางพรรณนี แสงสว่าง

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

240

นางสาวทัศนีย์วรรณ สกุลแก้ว

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการสอน

241
242
243
244

นางสาวนภา กฤษดาเรืองศรี
นางนันทนัช มาดาวิศิษฎ์
นางสุทธสินี ทองมูลไพร
นางฐิตารีย์ นวมดี

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

245

นางสาวน้ำทิพย์ ฤทธิทิศ

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

246
247

นางศิริทิพย์ จิโน
นางอาภารัตน์ พรมวัง

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ปฏิบัติการ

ด้านการพยาบาล

248

นางสาวอำไพ ศรีทอง

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

249
250

นางสาววิภารัตน์ สุวรรณโณ
นางสาววิลันดา อนนท์

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ปฏิบัติการ

251

นางวิชชุตา ครองยุติ

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ขอย้ายจาก

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

รพ.สต.บ้านป่ากลาง สสอ.ปัว จ.น่าน
รพ.สต.ตำบลยุโป สสอ.เมืองยะลา
จ.ยะลา
รพ.สต.บ้านหนองโขมง หมู่ 4 ตำบลสระ
แก้ว สสอ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
รพช.แม่จัน สสจ.เชียงราย

รพศ.ลำปาง สสจ.ลำปาง
กลับภูมิลำเนา
รพ.สต.ตำบลตะปอเยาะ หมู่ที่ 2 ตำบลตะ กลับภูมิลำเนา
ปอเยาะ สสอ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
สสจ.ตราด
ดูแลบิดามารดา

ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติ

อนุมัติ

วพบ.อุดรธานี สถาบันพระบรมราชชนก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพช.โคกเจริญ สสจ.ลพบุรี
รพท.เชียงคำ สสจ.พะเยา
รพช.บ่อพลอย สสจ.กาญจนบุรี
รพช.ด่านมะขามเตี้ย สสจ.กาญจนบุรี

รพ.สต.ตำบลบางเตย สสอ.สามพราน จ.
นครปฐม
สสจ.น่าน

ติดตามคู่สมรส

ดูแลบิดามารดา

อนุมัติ

รพช.ทรายมูล สสจ.ยโสธร
รพช.เทิง สสจ.เชียงราย
รพช.วังทอง สสจ.พิษณุโลก
รพ.สต.ตำบลบ่อนอก สสอ.เมือง
ประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
รพช.เขมราฐ สสจ.อุบลราชธานี
สอ.เฉลิมพระเกียรติ สสอ.ลำลูกกา จ.
ปทุมธานี
รพช.เทิง สสจ.เชียงราย
รพท.เชียงคำ สสจ.พะเยา
รพช.เชียงคาน สสจ.เลย
รพ.สต.บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลปะโค สสอ.
กุดจับ จ.อุดรธานี
รพ.สต.ตำบลท่าบุญมี สสอ.เกาะจันทร์ จ. รพช.ศรีมหาโพธิ สสจ.ปราจีนบุรี
ชลบุรี

กลับภูมิลำเนา
ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ

ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ

กลับภูมิลำเนา
เพื่อดูแลครอบครัว

อนุมัติ
อนุมัติ

เพื่อดูแลครอบครัว

ด้านการพยาบาล

สอ.ตำบล จ.ป.ร. สสอ.กระบุรี จ.ระนอง
รพท.ฝาง สสจ.เชียงใหม่

เพื่อดูแลครอบครัว
ดูแลบิดามารดา

ไม่อนุมัติ
เนื่องจากเกินกรอบอัตรากำลัง
ที่ สป. กำหนด โปรดติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ต้นทาง และปลายทาง
ไม่อนุมัติ
อนุมัติ

ด้านการพยาบาล

รพช.เฝ้าไร่ สสจ.หนองคาย

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

สสจ.ชุมพร
รพ.สต.บ้านนาม่วง ตำบลนาหม่อม
สสอ.นา
หม่อม จ.สงขลา
สสอ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

- 22 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบการย้าย/ปฏิบัติราชการ รอบเดือน สิงหาคม ปี 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

ด้านความเชี่ยวชาญ

252
253

นางสาวชื่นกมล ด้วงอ้าย
นางสาวสุครรณทิพย์
หนองหาร

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ
ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

254

นางเขมจิรา นองเนือง

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

255

นางสาวสุธาสินี ลือใจ

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

256

นางวรรณา อิ่มคุ้ม

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

257

นางโชติกา เทพพงษ์

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ

258

นางณิชาธัญ โชติสุขหทัย

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการพิเศษ

ด้านการสอน

259

นางสาวจินตนา สุขพร้อม

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

260
261
262

นางสาวผาณิต รอดประดิษฐ์
นางสุรินทร์ ดวงคำน้อย
นางบุษบง บุตรลาเพ็ง

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

263

นางสาวพิมพ์วลัญช์
บุญรัตนพันธุ์

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

ขอย้ายจาก
รพศ.นครพิงค์ สสจ.เชียงใหม่
รพช.เหนือคลอง สสจ.กระบี่

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

รพช.ลี้ สสจ.ลำพูน
รพ.สต.บ้านต้นผึ้ง ตำบลต้นผึ้ง
สสอ.พังโคน
จ.สกลนคร
รพ.สต.บ้านร้องยุ้งข้าว ตำบลดอนทอง
สสอ.
เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
รพ.สต.ตำบลเมืองพาน สสอ.พาน จ.
เชียงราย
รพท.บ้านโป่ง สสจ.ราชบุรี

ดูแลบิดามารดา
กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ
อนุมัติ

เพื่อดูแลบุตร

อนุมัติ

ดูแลบิดามารดา

อนุมัติ

เพิ่มพูนประสบการณ์ทำงาน

ไม่อนุมัติ

ติดตามคู่สมรส

ไม่อนุมัติ

รพช.ตะกั่วทุ่ง สสจ.พังงา
รพช.บ้านฝาง สสจ.ขอนแก่น
รพศ.ลำปาง สสจ.ลำปาง

รพศ.มหาราชนครราชสีมา
สสจ.นครราชสีมา
วพบ.นพรัตน์วชิระ สถาบันพระบรมราช
ชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพท.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี สสจ.
เพชรบุรี
รพศ.วชิระภูเก็ต สสจ.ภูเก็ต
สสอ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
รพช.อุบลรัตน์ สสจ.ขอนแก่น

รพช.เขาสมิง สสจ.ตราด

รพช.ปากท่อ สสจ.ราชบุรี

เพื่อดูแลครอบครัว

รพ.สต.ตำบลท่าช้าง สสอ.เมืองจันทบุรี
จ.
จันทบุรี
รพศ.นครพิงค์ สสจ.เชียงใหม่
รพ.สต.บ้านเขาช่อง
ตำบลเขาสามสิบหาบ
สสอ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
รพ.สต.บ้านนาเจริญ หมู่ 13 ตำบลบ้าน
จันทร์ สสอ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
วพบ.นพรัตน์วชิระ สถาบันพระบรมราช
ชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพท.บ้านโป่ง สสจ.ราชบุรี

เพื่อความก้าวหน้าในงานอาชี
พ
กลับภูมิลำเนา
อนุมัติ
เพื่อดูแลบุตร
ดูแลบิดามารดา
ติดตามคู่สมรส

ไม่อนุมัติ
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย โปรดติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ปลายทาง
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากเกินกรอบอัตรากำลัง
ที่ สป. กำหนด โปรดติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ต้นทาง และปลายทาง
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ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก

264

นางสาวปาณญาดา ธานีวรรณ

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

รพช.โนนสะอาด สสจ.อุดรธานี

รพช.สหัสขันธ์ สสจ.กาฬสินธุ์

265

นางสาวเสาวภา แขวงเมฆ

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

รพ.สต.ตำบลตะโก สสอ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร เพื่อสร้างครอบครัว

266
267

นางสาวมัลลิกา มาชู
นางสาวกนกวรรณ
ปัญญาศร

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ

รพช.วังวิเศษ สสจ.ตรัง
รพช.บางคล้า สสจ.ฉะเชิงเทรา

เพื่อดูแลครอบครัว
กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติ

268
269

นางศิรินุช สวาสดิ์ธรรม
นายวรวุฒิ พาจันดี

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

สอ.ตำบลถ้ำทองหลาง สสอ.ทับปุด
จ.พังงา
รพช.กะปงชัยพัฒน์ สสจ.พังงา
รพ.สต.บ้านคำเลาะ ตำบลคำเลาะ
สสอ.ไชย
วาน จ.อุดรธานี
รพศ.ลำปาง สสจ.ลำปาง
รพช.ทุ่งฝน สสจ.อุดรธานี

ไม่อนุมัติ
เนื่องจากปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย โปรดติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ปลายทาง
อนุมัติ

สสอ.บางกล่ำ จ.สงขลา
รพช.นาเยีย สสจ.อุบลราชธานี

กลับภูมิลำเนา
เพื่อดูแลครอบครัว

270
271

นางสาวสุพรรณี ผิวไธสง
นางสาวอภิญญา ยุทธกาศ

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

รพร.บ้านดุง สสจ.อุดรธานี
รพช.เขาพนม สสจ.กระบี่

รพท.บึงกาฬ สสจ.บึงกาฬ
รพ.สต.ตำบลไม้ขาว สสอ.ถลาง จ.ภูเก็ต

เพิ่มพูนประสบการณ์ทำงาน
กลับภูมิลำเนา

272
273
274

นางสาวปนัดดา ผานิล
พยาบาลวิชาชีพ
นางวรรณวณัช วรรธนะมณีกุล พยาบาลวิชาชีพ
นางสาวศศิธร ชัยชิต
พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

รพศ.สกลนคร สสจ.สกลนคร
รพท.ชัยภูมิ สสจ.ชัยภูมิ
รพช.พรเจริญ สสจ.บึงกาฬ

กลับภูมิลำเนา
เพื่อดูแลบุตร
เพื่อดูแลมารดา

275
276

นางสลิลทิพย์ เสมอการ
นายจรัญ เจริญมรรค

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

รพช.หนองเรือ สสจ.ขอนแก่น
รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ สสจ.นครสวรรค์
รพ.สต.บ้านส้งเปือย ตำบลขัวก่าย สสอ.
วานรนิวาส จ.สกลนคร
รพช.โพนทราย สสจ.ร้อยเอ็ด
สสจ.นราธิวาส

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ เนื่องจากต้นสังกัดขาดแคลน
บุคลากร
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากเกินกรอบอัตรากำลัง
ที่ สป. กำหนด โปรดติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ต้นทาง และปลายทาง
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ

เพื่อดูแลมารดา
เพื่อดูแลครอบครัว

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ

277

นางวรางคณา สุพรรณกูล

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ

รพท.นครพนม สสจ.นครพนม

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

รพช.เกาะคา สสจ.ลำปาง
สอ.ตำบลในวงเหนือ สสอ.ละอุ่น
จ.ระนอง
รพศ.สกลนคร สสจ.สกลนคร

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย
กลับภูมิลำเนา

ผลการพิจารณา
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ลำดับ
278

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

ด้านความเชี่ยวชาญ

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการสอน

279

นางสาวปรานต์ศศิ
เหล่ารัตน์ศรี
นางสาวพรพรรณ มนสัจจกุล

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการสอน

280

นายซูกีมัน ต่วนโน๊ะ

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ

281

นางสาวประภัสสร วันวิเศษ

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ

282
283
284
285

นางสุมาลี ประจันตะเสน
นางชใมพร พันเดช
นางปัตติยา รักษาวงศ์
นางประนอม เฉิดสถิตย์

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

286
287
288
289
290

นางสาวสุปราณี กิติพิมพ์
นางสาวอรสา วงค์ชาชม
นายมานิต เหลืองวิไล
นางสุปรียา ศรีทอง
นางสมหมาย วิระสิทธิ์

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ปฏิบัติการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

291
292

นางเสาวลักษณ์ สินธววิบูลย์
นางสาวดารุณี ทิพย์ปัญญา

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

ขอย้ายจาก

ขอย้ายไปที่

วพบ.อุดรธานี สถาบันพระบรมราชชนก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วพบ.อุดรธานี สถาบันพระบรมราชชนก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพท.เกาะสมุย สสจ.สุราษฎร์ธานี

วพ.ศรีมหาสารคาม สถาบันพระบรมราช
ชนก
วพบ.เชียงใหม่ สถาบันพระบรมราชชนก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพท.นราธิวาสราชนครินทร์ สสจ.
นราธิวาส
รพท.มหาสารคาม สสจ.มหาสารคาม

ดูแลบิดามารดา

รพศ.มหาราชนครราชสีมา
สสจ.นครราชสีมา
รพช.พล สสจ.ขอนแก่น
รพช.ศรีวิไล สสจ.บึงกาฬ
รพท.เกาะสมุย สสจ.สุราษฎร์ธานี
รพช.เกาะยาวชัยพัฒน์ สสจ.พังงา

รพช.นากลาง สสจ.หนองบัวลำภู
รพช.นาแก สสจ.นครพนม
รพร.สระแก้ว สสจ.สระแก้ว
รพช.พนัสนิคม สสจ.ชลบุรี
รพช.แม่แตง สสจ.เชียงใหม่
รพช.พุทไธสง สสจ.บุรีรัมย์
สอ.ยายแย้ม ตำบลยายแย้ม
สสอ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

กลับภูมิลำเนา
กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

รพศ.บุรีรัมย์ สสจ.บุรีรัมย์
รพช.เสิงสาง สสจ.นครราชสีมา
รพช.พระพรหม สสจ.นครศรีธรรมราช
รพช.นามน สสจ.กาฬสินธุ์

กลับภูมิลำเนา
ดูแลบิดามารดา
กลับภูมิลำเนา
กลับภูมิลำเนา

รพช.บ้านผือ สสจ.อุดรธานี
รพช.บ้านบึง สสจ.ชลบุรี
รพช.จัตุรัส สสจ.ชัยภูมิ
รพช.มะขาม สสจ.จันทบุรี
รพ.สต.ตำบลธนู สสอ.อุทัย จ.
พระนครศรีอยุธยา
รพช.นาแก สสจ.นครพนม
สสจ.น่าน

ติดตามคู่สมรส
ติดตามคู่สมรส
เพิ่มพูนประสบการณ์ทำงาน
ดูแลบิดามารดา
เพื่อดูแลบิดา

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย โปรดติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ปลายทาง
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ

ดูแลบิดามารดา
เพื่อดูแลบุตร

ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
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ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

ด้านความเชี่ยวชาญ

293

นางสาวบุญแทน กิ่งสายหยุด

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการพิเศษ

ด้านการสอน

294

นางสาวสิริพร วงศาพาน

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

295

นางดลนภา แสนขัติ

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล
วิสัญญี
ด้านการพยาบาล

296

นางสาวปฏิณญา ทับจีน

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ

297

นางจันทรา เครือศรี

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

298

นางภคนันท์ อรพันธ์ุเศรษฐ์

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

299
300

นางสาวพิรดา เณระสุระ
นางจันทนี สุรกิจ

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ

301
302
303
304
305

นางละอองดาว แสงไกร
นางสาวเจษสุดา วิเศษดี
นางอนงค์นาถ คงรวยทรัพย์
นางสาวกรรณิกา ด่านขุนทด
นางกรรณิการ์ ขำเกื้อ

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ปฏิบัติการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

ขอย้ายจาก

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

วสส.จังหวัดตรัง
สถาบันพระบรมราชชนก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพท.มหาสารคาม สสจ.มหาสารคาม

วพบ.สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
รพศ.สกลนคร สสจ.สกลนคร

ดูแลบิดามารดา
ดูแลบิดามารดา

อนุมัติ

รพท.บ้านหมี่ สสจ.ลพบุรี

รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห์ สสจ.
เชียงราย
รพช.พิบูลมังสาหาร สสจ.อุบลราชธานี

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

รพศ.พุทธชินราช พิษณุโลก
สสจ.พิษณุโลก
รพ.สต.บ้านหัววัว ตำบลเสม็ด สสอ.เมือง รพ.สต.ตำบลเมืองที สสอ.เมืองสุรินทร์ จ.
บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
สุรินทร์

ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ

กลับภูมิลำเนา

รพช.กระแสสินธุ์ สสจ.สงขลา

ติดตามคู่สมรส

ไม่อนุมัติ
เนื่องจากเกินกรอบอัตรากำลัง
ที่ สป. กำหนด โปรดติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ต้นทาง และปลายทาง
อนุมัติ

ติดตามคู่สมรส
กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ
อนุมัติ

กลับภูมิลำเนา
ดูแลบิดามารดา
ติดตามคู่สมรส
ติดตามคู่สมรส
กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากเกินกรอบอัตรากำลัง
ที่ สป. กำหนด โปรดติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ต้นทาง และปลายทาง

รพท.บึงกาฬ สสจ.บึงกาฬ
รพท.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สสจ.
สมุทรสงคราม
รพช.โกสุมพิสัย สสจ.มหาสารคาม
รพท.บึงกาฬ สสจ.บึงกาฬ
รพช.นาหมื่น สสจ.น่าน
รพช.หนองเรือ สสจ.ขอนแก่น
รพช.ร่อนพิบูลย์ สสจ.นครศรีธรรมราช

รพ.สต.บ้านทุ่ง ตำบลเขาคราม สสอ.เมือง
กระบี่ จ.กระบี่
รพช.โพนพิสัย สสจ.หนองคาย
รพ.สต.ตำบลตรอกนอง สสอ.ขลุง
จ.จันทบุรี
รพช.พยุหะคีรี สสจ.นครสวรรค์
รพช.โพนทอง สสจ.ร้อยเอ็ด
รพช.ศรีเทพ สสจ.เพชรบูรณ์
รพศ.สกลนคร สสจ.สกลนคร
รพท.สตูล สสจ.สตูล
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ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

ด้านความเชี่ยวชาญ
ด้านการพยาบาล

ขอย้ายจาก

306

นางรัตนาวรรณ ศรจิตติโยธิน

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

307

นางสาวศศิธร ทวีเปล่ง

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

308

นางจันทกานต์ คงฤทธิ์

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

309
310
311

นางสาววรางคณา อ่อนพิมพ์
นางสาวพิชญ์ณภัทร ศรีโพธิ์
นายธีระยุทธ หล้าบุญมา

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ชำนาญการ
ปฏิบัติการ

312

นางสาวสมศรี ช่วยธรรมกิจ

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

313
314

นางโสภิต วีระนาคินทร์
นางสาวเครือวัลย์ บำรุงเขต

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ
ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

315
316
317

นางเพ็ญพิชญา ขวัญสวัสดิ์
นางสายวสันต์ สวยสมเรียม
นางสกีน๊ะ วาเลาะ

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

รพท.กาฬสินธุ์ สสจ.กาฬสินธุ์
รพ.สต.เกษมสุข ตำบลเพชรละคร สสอ.
หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
รพช.บึงสามพัน สสจ.เพชรบูรณ์
รพช.สระใคร สสจ.หนองคาย
รพช.สะบ้าย้อย สสจ.สงขลา

318

นางสาววลัยลักษณ์ จตุนาม

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ

319
320

นางชิดชนก อ่อนสา
นางพรวิลัย บวรณรงค์เดช

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

สอ.ท่าด้วง ตำบลท่าด้วง สสอ.หนองไผ่
จ.
เพชรบูรณ์
รพช.วิเชียรบุรี สสจ.เพชรบูรณ์
รพช.เทพา สสจ.สงขลา

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง
สส
อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
รพท.บึงกาฬ สสจ.บึงกาฬ

สสจ.นครสวรรค์

ดูแลบิดามารดา

อนุมัติ

รพช.พล สสจ.ขอนแก่น

ดูแลบิดามารดา

กลับภูมิลำเนา
ติดตามคู่สมรส
ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ

ด้านการพยาบาล

รพช.เทพา สสจ.สงขลา

รพ.สต.บ้านดอนศาลา ตำบลมะกอกเหนือ
สสอ.ควนขนุน จ.พัทลุง
รพช.นากลาง สสจ.หนองบัวลำภู
รพศ.สระบุรี สสจ.สระบุรี
รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม สสอ.สัน
ป่าตอง จ.เชียงใหม่
รพ.สต.ตำบลจระเข้หิน สสอ.ครบุรี จ.
นครราชสีมา
สสจ.มหาสารคาม
รพช.พรหมพิราม สสจ.พิษณุโลก

กลับภูมิลำเนา

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

รพช.คลองหอยโข่ง (ยุวสมาคมแห่ง
ประเทศไทย) สสจ.สงขลา
รพช.บ้านผือ สสจ.อุดรธานี
รพช.ท่าตูม สสจ.สุรินทร์
รพ.สต.บ้านนาหลวง สสอ.สอง จ.แพร่

ไม่อนุมัติ
เนื่องจากปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย โปรดติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ปลายทาง
ไม่อนุมัติ

ติดตามคู่สมรส

ไม่อนุมัติ

กลับภูมิลำเนา
เพื่อดูแลครอบครัว

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ

รพท.ชุมแพ สสจ.ขอนแก่น
รพท.บึงกาฬ สสจ.บึงกาฬ
รพ.สต.ตำบลพิเทน สสอ.ทุ่งยางแดง จ.
ปัตตานี
รพช.เทิง สสจ.เชียงราย

เพื่อดูแลมารดา
เพื่อดูแลครอบครัว
ติดตามคู่สมรส

ไม่อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ

กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ

รพศ.อุตรดิตถ์ สสจ.อุตรดิตถ์
รพ.สต.ทุ่งนเรนทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อทอง
สสอ.หนองจิก จ.ปัตตานี

ดูแลบิดามารดา
เพิ่มพูนประสบการณ์ทำงาน

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
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ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

ด้านความเชี่ยวชาญ

321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333

นางกฤษ์ธญามนต์ พุ่มวารี
นางประกายดาว ดอนละ
นางสาวรินดา พิมพ์ทอง
นางสาวเปรมจิตร จันทร์พร้อม
นางสาววราภรณ์ ลาโมะ
นางวิไลลักษณ์ ยันต์วิเศษ
นางสาวสูไนนี เจ๊ะอาแซ
นางสาวพรรณราย ยันต์วิเศษ
นางสาวพลอยนภัส ทองคำ
นางสาวจีระดา บุญชวลิต
นางสาวสุภาพร เพาะไธสง
นางสาวนุจรินทร์ มาสุขา
นางพรทิพา วงษาบุตร

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ชำนาญการ
ปฏิบัติการ
ชำนาญการ
ปฏิบัติการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ
ปฏิบัติการ
ชำนาญการ
ปฏิบัติการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

334
335
336
337

นางสุนิตา ตันสมรส
นางสาวสุจิตรา เทศวัง
นางสาวหทัยกาญจน์ เทพบุรี
นางธิดาพร สร้อยทอง

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ชำนาญการ
ปฏิบัติการ
ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

338
339
340

นางสาวแคทลียา สินเธาว์
นางพรรณี แซ่ฉั่ว
นางสาวจุฑามาศ เกื้อสกุล

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ
ชำนาญการ
ปฏิบัติการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

ด้านการพยาบาล

ด้านการพยาบาล

ด้านการพยาบาล

ขอย้ายจาก

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

สสอ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
รพช.สระใคร สสจ.หนองคาย
รพช.โพนพิสัย สสจ.หนองคาย
รพช.โพนทราย สสจ.ร้อยเอ็ด
รพช.เทพา สสจ.สงขลา
รพช.สวรรคโลก สสจ.สุโขทัย
รพช.สะบ้าย้อย สสจ.สงขลา
รพช.สวรรคโลก สสจ.สุโขทัย
รพช.ท่าคันโท สสจ.กาฬสินธุ์
รพท.กบินทร์บุรี สสจ.ปราจีนบุรี
รพศ.ชลบุรี สสจ.ชลบุรี
รพช.บ้านเหลื่อม สสจ.นครราชสีมา
สอ.ตำบลท่าช้าง สสอ.เฉลิมพระเกียรติ
จ.
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา
รพร.กุฉินารายณ์ สสจ.กาฬสินธุ์
รพช.วชิรบารมี สสจ.พิจิตร
รพศ.นครปฐม สสจ.นครปฐม
รพศ.วชิระภูเก็ต สสจ.ภูเก็ต

สสอ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
รพศ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
รพร.บ้านดุง สสจ.อุดรธานี
รพช.เกาะคา สสจ.ลำปาง
รพช.โคกโพธิ์ สสจ.ปัตตานี
รพท.เลย สสจ.เลย
รพช.หนองจิก สสจ.ปัตตานี
รพช.แม่จัน สสจ.เชียงราย
รพช.โคกสำโรง สสจ.ลพบุรี
รพท.นครพนม สสจ.นครพนม
รพท.ชุมแพ สสจ.ขอนแก่น
รพช.เนินสง่า สสจ.ชัยภูมิ
รพ.สต.บ้านค้อ ตำบลบ้านค้อ สสอ.คำชะอี
จ.มุกดาหาร

เพื่อดูแลครอบครัว
เพื่อดูแลบุตร
กลับภูมิลำเนา
เพื่อดูแลครอบครัว
เพื่อดูแลบุตร
ดูแลบิดามารดา
ดูแลบิดามารดา
ติดตามคู่สมรส
เพื่อดูแลครอบครัว
กลับภูมิลำเนา
กลับภูมิลำเนา
เพื่อดูแลมารดา
ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ

รพช.สีชมพู สสจ.ขอนแก่น
รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ สสจ.นครสวรรค์
รพท.พหลพลพยุหเสนา สสจ.กาญจนบุรี
รพศ.สรรพสิทธิประสงค์ สสจ.อุบลราชธานี

ติดตามคู่สมรส
กลับภูมิลำเนา
กลับภูมิลำเนา
เพื่อดูแลบุตร

รพท.ชุมแพ สสจ.ขอนแก่น
รพศ.วชิระภูเก็ต สสจ.ภูเก็ต
รพช.ระโนด สสจ.สงขลา

รพช.พนมสารคาม สสจ.ฉะเชิงเทรา
รพช.ตะกั่วทุ่ง สสจ.พังงา
รพท.พัทลุง สสจ.พัทลุง

เพื่อดูแลบุตร
เพื่อดูแลมารดา
เพื่อดูแลบุตร

อนุมัติ
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย โปรดติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ปลายทาง
ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติ

- 28 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบการย้าย/ปฏิบัติราชการ รอบเดือน สิงหาคม ปี 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก

341

นายศุภชัย เอื้อมมณี

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

รพช.ชนแดน สสจ.เพชรบูรณ์

342

นางอุษา พุทธพงศ์

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

รพช.ปาดังเบซาร์ สสจ.สงขลา

343
344
345
346
347
348

นายจักรี สีดามุย
นางสาวอิบตีซาน กะจิ
นางสาววิภาวรรณ ชาวไร่ผัก
นางสาวสุจิตรา กรนพเกล้า
นางสาวฑิมภ์พร กลั่นสี
นางสาวพัชรา สุนา

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ
ชำนาญการ
ปฏิบัติการ
ชำนาญการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ

349

นางเสาวนีย์ แสนศรี

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

350
351

นางนงนภัส ขันธ์ดวง
นางสาวจีรนันท์ สิงห์พันธ์

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ปฏิบัติการ

ด้านการพยาบาล

352

นางสาวนงนุช เมืองคำ

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

353
354
355

นางสาวจันทร์เพ็ญ เอี้ยวถาวร
นางสาวนัยนา สุเสนา
นายปิยะวุฒิ ชื่นไธสง

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ

ด้านการพยาบาล

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

รพ.สต.บ้านแม่กิ๊ สสอ.ขุนยวม จ.
แม่ฮ่องสอน
รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห์ สสจ.
เชียงราย
รพช.เพ็ญ สสจ.อุดรธานี
สสจ.นราธิวาส
รพศ.สกลนคร สสจ.สกลนคร
รพท.บ้านโป่ง สสจ.ราชบุรี
รพท.บ้านโป่ง สสจ.ราชบุรี
รพท.ชัยภูมิ สสจ.ชัยภูมิ

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

เพื่อดูแลบุตร

ไม่อนุมัติ

ติดตามคู่สมรส
ดูแลบิดามารดา
เพื่อดูแลบุตร
เพื่อดูแลครอบครัว
ติดตามคู่สมรส
เพื่อดูแลครอบครัว

รพช.พิบูลมังสาหาร สสจ.อุบลราชธานี

เพื่อสะดวกในการเดินทาง

ไม่อนุมัติ
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากตำแหน่งติดเงื่อนตรึง
ตำแหน่งไว้ในเขตสุขภาพ โปรดติดต่อ
งานการเจ้าหน้าที่ต้นทาง
และปลายทาง
ไม่อนุมัติ

ติดตามคู่สมรส
ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ

สสจ.ชลบุรี

สสจ.บุรีรัมย์
รพ.สต.บ้านทุ่งค่าย หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งค่าย
สสอ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
รพท.แกลง สสจ.ระยอง

กลับภูมิลำเนา

รพท.กระทุ่มแบน สสจ.สมุทรสาคร
รพศ.ขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น
รพท.นางรอง สสจ.บุรีรัมย์

รพช.กำแพงแสน สสจ.นครปฐม
รพท.หนองบัวลำภู สสจ.หนองบัวลำภู
รพช.พยัคฆภูมิพิสัย สสจ.มหาสารคาม

เพื่อดูแลครอบครัว
กลับภูมิลำเนา
เพื่อดูแลครอบครัว

ไม่อนุมัติ
เนื่องจากเกินกรอบอัตรากำลัง
ที่ สป. กำหนด โปรดติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ต้นทาง และปลายทาง
อนุมัติ
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ

รพช.ศรีบุญเรือง สสจ.หนองบัวลำภู
รพท.สตูล สสจ.สตูล
รพศ.ชลบุรี สสจ.ชลบุรี
รพท.กระทุ่มแบน สสจ.สมุทรสาคร
รพท.กระทุ่มแบน สสจ.สมุทรสาคร
รพช.ท่าคันโท สสจ.กาฬสินธุ์

สอ.บ้านหนองขอน
สสอ.เมืองอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
สสจ.ขอนแก่น
รพท.เลย สสจ.เลย

- 29 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบการย้าย/ปฏิบัติราชการ รอบเดือน สิงหาคม ปี 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

ด้านความเชี่ยวชาญ

356

นางสาวสุกัญญา วรรณโรจน์

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ

357
358
359
360

นางภาวิณี ทองเงิน
นางปาริฉัตร จันทร์ดำ
นางสาวเจนจิรา แดงศรี
นางสาวสุภิมล แสนคำปิน

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ชำนาญการ
ปฏิบัติการ
ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

361

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

362
363

นางสาวธนัตตาภา
พงษ์ประเทศ
นางสอาด จันจาตุรงค์
นางนภาพร อยู่ประโคน

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล
วิสัญญี
ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

364
365

นางสาวธารารัตน์ ทรัพย์สังข์
นางสาวปนัดดา ภูบรรทัด

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ
ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

366

นางอรอุมา สิงห์งาม

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

367
368

นางสาวนิศารัตน์ ศรีคำ
นางสาวปิยนุช สหธรรมสกุล

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

369
370

นางณัฏฐ์ณริน ดารีย์
นางสาวเบ็ญจวรรณ เทพสาร

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ

ด้านการพยาบาล

ขอย้ายจาก

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

รพท.นางรอง สสจ.บุรีรัมย์

รพท.ยโสธร สสจ.ยโสธร

ดูแลบิดามารดา

รพช.เกาะคา สสจ.ลำปาง
สสอ.วังสะพุง จ.เลย
รพช.บางบ่อ สสจ.สมุทรปราการ
รพท.จอมทอง สสจ.เชียงใหม่

สสจ.อุตรดิตถ์
รพศ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
รพช.วังจันทร์ สสจ.ระยอง
รพช.วังน้อย สสจ.พระนครศรีอยุธยา

ติดตามคู่สมรส
เพื่อดูแลบุตร
ติดตามคู่สมรส
ติดตามคู่สมรส

รพศ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี

รพศ.สมุทรสาคร สสจ.สมุทรสาคร

เพิ่มพูนประสบการณ์ทำงาน

ไม่อนุมัติ
เนื่องจากเกินกรอบอัตรากำลัง
ที่ สป. กำหนด โปรดติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ต้นทาง และปลายทาง
อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ เกินกรอบอัตรากําลังขั้นต่ำ
เสนอผู้ตรวจฯ เขตปลายทาง พิจารณา
ขยายกรอบการจ้าง
อนุมัติ

รพศ.เจ้าพระยายมราช สสจ.สุพรรณบุรี
รพศ.มหาราชนครราชสีมา
สสจ.นครราชสีมา
รพท.สุโขทัย สสจ.สุโขทัย
รพศ.อุตรดิตถ์ สสจ.อุตรดิตถ์
สอ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินท รพ.สต.บ้านเสียว ตำบลหัวงัว สสอ.ยาง
ราชินี สาขาวัดบางปิ้ง สสอ.เมือง
ตลาด จ.กาฬสินธุ์
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
รพช.เขื่องใน สสจ.อุบลราชธานี
รพ.สต.บ้านแดงหม้อ ตำบลแดงหม้อ สสอ.
เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
รพท.อำนาจเจริญ สสจ.อำนาจเจริญ
รพศ.บุรีรัมย์ สสจ.บุรีรัมย์
รพศ.ยะลา สสจ.ยะลา
รพท.หัวหิน สสจ.ประจวบคีรีขันธ์

ดูแลบิดามารดา
ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ
อนุมัติ

เพื่อดูแลครอบครัว
กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ
อนุมัติ

กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ

ติดตามคู่สมรส
ดูแลบิดามารดา

รพท.หนองบัวลำภู สสจ.หนองบัวลำภู
รพศ.ขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น

ติดตามคู่สมรส
กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ
รอการพิจารณาการรับย้ายจากปลายท
าง
อนุมัติ
อนุมัติ

รพศ.ยะลา สสจ.ยะลา
รพท.มหาสารคาม สสจ.มหาสารคาม

รพศ.ขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น
รพท.มหาสารคาม สสจ.มหาสารคาม

- 30 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบการย้าย/ปฏิบัติราชการ รอบเดือน สิงหาคม ปี 2562
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ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

ด้านความเชี่ยวชาญ

371

ว่าที่ร้อยเอก หัสดินทร์
ถนอมถิ่น

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ

372
373
374

นางจุรีรัตน์ ศรีโคตร
นางสาวิตรี บุญเกื้อ
นายวีรพล มาตโยธี

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ปฏิบัติการ
ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

375

นางคนัมพร เกิดศิริ

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

376

นางธารทิพย์ สุดเสน่ห์

พยาบาลวิชาชีพ

377
378

นางสาวดวงตะวัน หงษ์ทอง
นางเรียม สุภาพงษ์

379

ขอย้ายจาก

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

รพช.ศรีสัชนาลัย สสจ.สุโขทัย

เพื่อความก้าวหน้าในงานอาชี ไม่อนุมัติ
พ

รพช.จังหาร สสจ.ร้อยเอ็ด
รพช.คอนสวรรค์ สสจ.ชัยภูมิ
สสอ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

ติดตามคู่สมรส
เพื่อดูแลครอบครัว
ดูแลบิดามารดา

ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติ

ด้านการพยาบาล

สอ.ตำบลชุมแสงสงคราม สสอ.บางระกำ
จ.
พิษณุโลก
รพช.สีชมพู สสจ.ขอนแก่น
รพช.มัญจาคีรี สสจ.ขอนแก่น
รพ.สต.บ้านหัวนา หมู่ที่ 1 ตำบลหัวนา
สส
อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
รพช.ภูเวียง สสจ.ขอนแก่น

รพท.พระนารายณ์มหาราช สสจ.ลพบุรี

เพื่อดูแลบุตร

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

รพช.เวียงสา สสจ.น่าน

เพื่อดูแลบุตร

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

รพช.นากลาง สสจ.หนองบัวลำภู
รพช.ตาคลี สสจ.นครสวรรค์

ดูแลบิดามารดา
ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ
อนุมัติ

นางสาวกัญภร ทรงคะรักษ์

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ

เพิ่มพูนประสบการณ์ทำงาน

อนุมัติ

380

นางปิติยา บุตรวงศ์

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

รพ.สต.บ้านโคกขมิ้น ตำบลโคกขมิ้น
สสอ.
วังสะพุง จ.เลย
รพช.นากลาง สสจ.หนองบัวลำภู

รพ.สต.ตำบลบ้านเหล่า สสอ.สูงเม่น
จ.แพร่
รพช.หนองวัวซอ สสจ.อุดรธานี
รพศ.พุทธชินราช พิษณุโลก
สสจ.พิษณุโลก
รพ.สต.ตำบลตะเคียนเตี้ย สสอ.บางละมุง
จ.
ชลบุรี
รพ.สต.ตำบลหนองนาคำ สสอ.เมือง
อุดรธานี จ.อุดรธานี

ไม่อนุมัติ
เนื่องจากปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย โปรดติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ปลายทาง
ไม่อนุมัติ

ติดตามคู่สมรส

381

นางหยดเทียน หมื่นจี้

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

รพช.ฮอด สสจ.เชียงใหม่

ติดตามคู่สมรส

382

นางไทรงาม พงศ์สมานวรกุล

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

รพช.ภูเรือ สสจ.เลย

รพ.สต.ตำบลหนองปลาสวาย
สสอ.บ้านโฮ่ง
จ.ลำพูน
รพช.ศรีประจันต์ สสจ.สุพรรณบุรี

ไม่อนุมัติ
เนื่องจากเกินกรอบอัตรากำลัง
ที่ สป. กำหนด โปรดติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ต้นทาง และปลายทาง
อนุมัติ

เพิ่มพูนประสบการณ์ทำงาน

อนุมัติ
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ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

ด้านความเชี่ยวชาญ
ด้านการพยาบาล

ขอย้ายจาก

383
384
385
386

นางสาวศศินัดดา ภูธาตุเพชร
นายรุ่งนิวัฒน์ แก้วโพนยอ
นางนิติภรณ์ ทองฤทธิ์
นางสาวจิฬาพร ผาลี

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ปฏิบัติการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ

387
388

นางรุจน์จิรา รอยศรี
นางธันยาภรณ์ ภูอ่อน

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ

389

นางสาวภคมน ถ่อเงิน

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

รพช.นิคมคำสร้อย สสจ.มุกดาหาร

390
391
392

นางสาวอัจฉรา ญาณพันธ์ุ
พยาบาลวิชาชีพ
นางสาวอมรรัตน์ มนตราภิบูลย์ พยาบาลวิชาชีพ
นางอภิญญา เครือพงษ์ศักดิ์
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ชำนาญการ
ปฏิบัติการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

393
394
395

นางนันทพร ใจเดช
นางโกลัญญา เชื้อเจ็ดตน
นางธนกมล ล้ำเลิศ

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

รพท.ยโสธร สสจ.ยโสธร
รพช.หนองวัวซอ สสจ.อุดรธานี
รพ.สต.บ้านหนองเหมือดแอ หมู่ที่ 11
ตำบลหนองเรือ สสอ.โนนสัง
จ.หนองบัวลำ
ภู
รพช.บางบ่อ สสจ.สมุทรปราการ
รพช.สนามชัยเขต สสจ.ฉะเชิงเทรา
รพช.ปางศิลาทอง สสจ.กำแพงเพชร

396

นางอัจฉรพรรณ ค้ายาดี

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

รพช.บ้านไร่ สสจ.อุทัยธานี

397

นางวรัญญา แซ่กือ

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

รพท.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
สสจ.
ตาก

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

รพท.หนองบัวลำภู สสจ.หนองบัวลำภู
รพศ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
รพช.ท่าศาลา สสจ.นครศรีธรรมราช
รพช.โคกสำโรง สสจ.ลพบุรี
รพช.พยัคฆภูมิพิสัย สสจ.มหาสารคาม
รพช.มัญจาคีรี สสจ.ขอนแก่น

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

รพช.ยางตลาด สสจ.กาฬสินธุ์
รพช.พังโคน สสจ.สกลนคร
รพช.ปะเหลียน สสจ.ตรัง
รพท.ประจวบคีรีขันธ์ สสจ.
ประจวบคีรีขันธ์
รพท.นางรอง สสจ.บุรีรัมย์
รพช.ยางตลาด สสจ.กาฬสินธุ์

เพื่อดูแลมารดา
ดูแลบิดามารดา
เพื่อดูแลครอบครัว
เพื่อดูแลครอบครัว

อนุมัติ
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
อนุมัติ

เพื่อดูแลครอบครัว
ติดตามคู่สมรส

รพ.สต.บ้านศรีแก้ว ตำบลศรีแก้ว สสอ.
เลิงนกทา จ.ยโสธร
รพช.หางดง สสจ.เชียงใหม่
รพศ.บุรีรัมย์ สสจ.บุรีรัมย์
รพ.สต.บ้านบาก ต.กู่สวนแตง
สสอ.บ้านใหม่
ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์

เพิ่มพูนประสบการณ์ทำงาน

ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย โปรดติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ปลายทาง
อนุมัติ

กลับภูมิลำเนา
ดูแลบิดามารดา
กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ เนื่องจากต้นสังกัดขาดแคลน
บุคลากร

รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ สสจ.นครสวรรค์
รพช.แม่อาย สสจ.เชียงใหม่
รพศ.พุทธชินราช พิษณุโลก
สสจ.พิษณุโลก
วพบ.ชัยนาท สถาบันพระบรมราชชนก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพศ.นครพิงค์ สสจ.เชียงใหม่

กลับภูมิลำเนา
กลับภูมิลำเนา
เพื่อดูแลครอบครัว

อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ

เพื่อความก้าวหน้าในงานอาชี ไม่อนุมัติ
พ
เพื่อดูแลครอบครัว
อนุมัติ
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ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

ด้านความเชี่ยวชาญ

398

นางกมลทิพย์ ยอดเถื่อน

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ

399

นางนิตยา สุคนธากรณ์

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

400

นางสาวณภาส์ณัฐ ดวงนิล

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ

401

นางดามพวรรณ เพี๊ยตร

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ

402

นางสมหวัง จิเนราวัต

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

403

นางคณิดา สลางสิงห์

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ

404

นางสาวจันทรัตร์ กฤชอาคม

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

405

นางสาวจุรีมาศ ธรรมปัต

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

406

นางสาวอนุตรา คงคาน้อย

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

407

นายต่วนอัซมิน สุรีย์

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

ขอย้ายจาก
รพช.หนองไผ่ สสจ.เพชรบูรณ์

ด้านการพยาบาล

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

รพ.สต.ตำบลหลักแก้ว สสอ.วิเศษชัยชาญ กลับภูมิลำเนา
จ.
อ่างทอง
รพ.สต.บ้านน้ำตก หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำตก สส กลับภูมิลำเนา
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
รพช.บางปะกง สสจ.ฉะเชิงเทรา
กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

รพท.แพร่ สสจ.แพร่

กลับภูมิลำเนา

รพศ.ขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น

รพท.มุกดาหาร สสจ.มุกดาหาร

กลับภูมิลำเนา

รพศ.ขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น

รพ.สต.บ้านบุ่ง ตำบลภูวง สสอ.หนองสูง
จ.
มุกดาหาร

กลับภูมิลำเนา

รพ.สต.บ้านห้วยไร่ ตำบลโนนพยอม
สสอ.
ชนบท จ.ขอนแก่น
รพช.สีชมพู สสจ.ขอนแก่น

รพ.สต.บ้านห้วยจันทร์ ตำบลโคกตูม สสอ. กลับภูมิลำเนา
เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

ไม่อนุมัติ
เนื่องจากตำแหน่งติดเงื่อนตรึง
ตำแหน่งไว้ในเขตสุขภาพ โปรดติดต่อ
งานการเจ้าหน้าที่ต้นทาง
และปลายทาง
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากเกินกรอบอัตรากำลัง
ที่ สป. กำหนด โปรดติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ต้นทาง และปลายทาง
ไม่อมนุัตมิ ัติ
อนุ
เนื่องจากตำแหน่งติดเงื่อนตรึง
ตำแหน่งไว้ในเขตสุขภาพ โปรดติดต่อ
งานการเจ้าหน้าที่ต้นทาง
และปลายทาง
อนุมัติ

รพช.ตะโหมด สสจ.พัทลุง
รพ.สต.ตำบลสามเมือง
สสอ.ลาดบัวหลวง
รพศ.อุตรดิตถ์ สสจ.อุตรดิตถ์

ด้านการพยาบาล

ขอย้ายไปที่

รพ.สต.บ้านเมืองหลวง ตำบลเมืองหลวง
สสอ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
รพศ.ยะลา สสจ.ยะลา

อนุมัติ
อนุมัติ

รพ.สต.ตำบลบางแก้ว สสอ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ
รพช.ท่าตะโก สสจ.นครสวรรค์

ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ

ดูแลบิดามารดา

อนุมัติ

รพช.ยะหริ่ง สสจ.ปัตตานี

ติดตามคู่สมรส

ไม่อนุมัติ
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ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก

408
409

นางสาวอรสา พรมโสภา
นางสาวเขมรัศม์ แก้วสุข

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ
ชำนาญการ

รพศ.อุดรธานี สสจ.อุดรธานี
รพช.พนา สสจ.อำนาจเจริญ

ด้านการพยาบาล

410

นายจักรพงษ์ พระสุรัตน์

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

411

นางกิรณา กัลยบุตร

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

รพ.สต.ตำบลหนองไฮ สสอ.เสนางคนิคม
จ.
อำนาจเจริญ
รพช.เสนางคนิคม สสจ.อำนาจเจริญ

412
413

นางหทัยชนก อาทรกิจวัฒน์
นางสาวนุชนาถ พรมมานุรักษ์

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ
ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล
ด้านการพยาบาล

รพช.นิคมคำสร้อย สสจ.มุกดาหาร
รพท.นางรอง สสจ.บุรีรัมย์

414
415

นางสาวอุไร ไวยกรรณ์
นางสุภานุสร นาควิสุทธิ์

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ
ชำนาญการ

416
417

นางอรสา วิชาดี
นางสาววิไลวรรณ ลายจันทึก

พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ

418

นายอดุลย์ วุฒิจุรีพันธุ์

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการพิเศษ

ด้านการสอน

419

นางสาวปุณณดา ผลาทิพย์

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

420

นางสุภิดา อุ่นใจ

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

รพช.นาด้วง สสจ.เลย
รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระ
โพหลุ่ม สสอ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
สสอ.นาดูน จ.มหาสารคาม

กลับภูมิลำเนา
กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ

เพื่อดูแลครอบครัว

ไม่อนุมัติ

เพื่อดูแลครอบครัว

ไม่อนุมัติ

ติดตามคู่สมรส
เพื่อดูแลมารดา

อนุมัติ
อนุมัติ

รพศ.บุรีรัมย์ สสจ.บุรีรัมย์
รพช.ชุมพวง สสจ.นครราชสีมา

รพท.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัด
อุบลราชธานี สสจ.อุบลราชธานี
รพช.หนองใหญ่ สสจ.ชลบุรี
รพ.สต.บ้านโดง ตำบลสังขะ สสอ.สังขะ จ.
สุรินทร์
รพช.พล สสจ.ขอนแก่น
รพช.สำโรง สสจ.อุบลราชธานี

กลับภูมิลำเนา
กลับภูมิลำเนา

รพท.นางรอง สสจ.บุรีรัมย์
รพช.สีคิ้ว สสจ.นครราชสีมา

รพช.ศิลาลาด สสจ.ศรีสะเกษ
รพท.พระนารายณ์มหาราช สสจ.ลพบุรี

ติดตามคู่สมรส
ติดตามคู่สมรส

วพบ.อุตรดิตถ์ สถาบันพระบรมราชชนก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพช.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี
เมืองยาง สสจ.นครราชสีมา
รพช.จัตุรัส สสจ.ชัยภูมิ

วพบ.แพร่ สถาบันพระบรมราชชนก สำนัก
งานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วพบ.พระพุทธบาท สถาบันพระบรมราช
ชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพช.สันทราย สสจ.เชียงใหม่

ดูแลบิดามารดา

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากเกินกรอบอัตรากำลัง
ที่ สป. กำหนด โปรดติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ต้นทาง และปลายทาง
ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติ เนื่องจากต้นสังกัดขาดแคลน
บุคลากร
อนุมัติ

เพื่อความก้าวหน้าในงานอาชี ไม่อนุมัติ
พ
ติดตามคู่สมรส
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากตำแหน่งติดเงื่อนตรึง
ตำแหน่งไว้ในเขตสุขภาพ โปรดติดต่อ
งานการเจ้าหน้าที่ต้นทาง
และปลายทาง
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ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

ด้านความเชี่ยวชาญ

421

นางสาวศันสนีย์ ลดภูเขียว

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ

422

นางสาวรุ่งนภา ต่อโชติ

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

423

นางสาวประภาพรรณ
พินิจมะเริง

พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติการ

424

นางวิรินทร์ธร หทัยวรรธน์

พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ

ด้านการพยาบาล

425

นางมณีพรรณ ภูวิทูรวัฒนเมธี

นักรังสีการแพทย์

ชำนาญการ

426

นางสาววรปภา สอนสุภาพ

นักรังสีการแพทย์

ชำนาญการ

427
428

นายพิบูลย์ ชูขันธ์
นางรุ่งนภา แสนผาลา

ปฏิบัติการ
ปฏิบัติงาน

429

นางกาญจนา นิติศักดิ์

430

นายกุญช์พิสิฎฐ์ ฉิมกลางดอน

นักรังสีการแพทย์
เจ้าพนักงานรังสี
การแพทย์
เจ้าพนักงานรังสี
การแพทย์
เจ้าพนักงานรังสี
การแพทย์

ด้านบริการทาง
วิชาการ
ด้านบริการทาง
วิชาการ

ด้านการสอน

ขอย้ายจาก
สอ.บ้านชวน สสอ.บำเหน็จณรงค์
จ.ชัยภูมิ
รพช.บำเหน็จณรงค์ สสจ.ชัยภูมิ
รพศ.มหาราชนครราชสีมา
สสจ.นครราชสีมา

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

รพช.แก่งกระจาน สสจ.เพชรบุรี

ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ

วพบ.ชัยนาท สถาบันพระบรมราชชนก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สสจ.ชัยภูมิ

ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ

ติดตามคู่สมรส

ไม่อนุมัติ
เนื่องจากเกินกรอบอัตรากำลัง
ที่ สป. กำหนด โปรดติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ต้นทาง และปลายทาง
ไม่อนุมัติ

สอ.ตำบลวัดพริก สสอ.เมืองพิษณุโลก จ. รพ.สต.ตำบลวังชะโอน สสอ.บึงสามัคคี จ. ติดตามคู่สมรส
พิษณุโลก
กำแพงเพชร
รพช.เฝ้าไร่ สสจ.หนองคาย
รพช.เซกา สสจ.บึงกาฬ
กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ

รพช.หนองบุญมาก สสจ.นครราชสีมา

รพช.หนองกี่ สสจ.บุรีรัมย์

กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ

รพศ.ชลบุรี สสจ.ชลบุรี
รพช.โกสุมพิสัย สสจ.มหาสารคาม

รพช.ท่าสองยาง สสจ.ตาก
รพช.พยุห์ สสจ.ศรีสะเกษ

ดูแลบิดามารดา
เพื่อดูแลมารดา

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ

ชำนาญงาน

รพช.ชานุมาน สสจ.อำนาจเจริญ

รพช.ดอนตาล สสจ.มุกดาหาร

เพิ่มพูนประสบการณ์ทำงาน

ไม่อนุมัติ

ชำนาญงาน

รพช.หนองกี่ สสจ.บุรีรัมย์

รพช.หนองบุญมาก สสจ.นครราชสีมา

เพิ่มพูนประสบการณ์ทำงาน

ไม่อนุมัติ
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ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

431
432

นายภราดร อันบุรี
นางสาวสงวน นาคาแก้ว

นักกายภาพบำบัด
นักกายภาพบำบัด

ปฏิบัติการ
ชำนาญการ

433

นางวรรณไพร จันทร์วิเศษ

นักกายภาพบำบัด

ชำนาญการ

434
435

นางสาวปราวดี จงเจริญ
นางสาวเอมิกา วงษ์ชาลี

นักกายภาพบำบัด
นักกายภาพบำบัด

ปฏิบัติการ
ชำนาญการ

436
437

นางสาวลัดดา ห้าวแสน
นางสาวปิยะเรศ ดงขันตี

นักกายภาพบำบัด
นักกายภาพบำบัด

ปฏิบัติการ
ชำนาญการ

438
439
440

นักกายภาพบำบัด
นักกายภาพบำบัด
นักกายภาพบำบัด

ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ

441
442

นางสาวสุทธินี ขันทะสอน
นางสาวพุทธรักษา นาคทอง
นางสาวเบญจลักษณ์
หงส์ผาแก้ว
นางสาวเกศมณี ลาโภ
นางพัชรา หมวดทอง

นักกายภาพบำบัด
นักกายภาพบำบัด

ปฏิบัติการ
ชำนาญการ

443
444

นางสาวอุสุมา เชื้อกล้วย
นางสาวสุพรรณี ขัติรัตน์

นักกายภาพบำบัด
นักกายภาพบำบัด

ปฏิบัติการ
ชำนาญการ

ด้านความเชี่ยวชาญ
ด้านบริการทาง
วิชาการ
ด้านบริการทาง
วิชาการ

ด้านบริการทาง
วิชาการ
ด้านบริการทาง
วิชาการ

ด้านบริการทาง
วิชาการ

ด้านบริการทาง
วิชาการ

ขอย้ายจาก

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

รพท.บึงกาฬ สสจ.บึงกาฬ
รพช.พยัคฆภูมิพิสัย สสจ.มหาสารคาม

รพท.หนองคาย สสจ.หนองคาย
รพช.จัตุรัส สสจ.ชัยภูมิ

ดูแลบิดามารดา
เพื่อดูแลมารดา

ไม่อนุมัติ
อนุมัติ

รพศ.บุรีรัมย์ สสจ.บุรีรัมย์

รพศ.ขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น

กลับภูมิลำเนา

รพช.ทัพทัน สสจ.อุทัยธานี
รพช.ปากคาด สสจ.บึงกาฬ

รพช.วชิรบารมี สสจ.พิจิตร
รพช.ห้วยเม็ก สสจ.กาฬสินธุ์

เพื่อดูแลมารดา
เพิ่มพูนประสบการณ์ทำงาน

ไม่อนุมัติ
เนื่องจากเกินกรอบอัตรากำลัง
ที่ สป. กำหนด โปรดติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ต้นทาง และปลายทาง
อนุมัติ
อนุมัติ

รพช.ค้อวัง สสจ.ยโสธร
รพช.พระยืน สสจ.ขอนแก่น

รพช.เนินมะปราง สสจ.พิษณุโลก
รพช.อาจสามารถ สสจ.ร้อยเอ็ด

กลับภูมิลำเนา
กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติ

รพช.เชียงดาว สสจ.เชียงใหม่
รพช.บ้านแพง สสจ.นครพนม
รพช.กุดชุม สสจ.ยโสธร

รพช.เวียงสา สสจ.น่าน
รพช.โพธิ์ไทร สสจ.อุบลราชธานี
รพช.เชียงขวัญ สสจ.ร้อยเอ็ด

ดูแลบิดามารดา
ดูแลบิดามารดา
ดูแลบิดามารดา

อนุมัติ
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ

รพช.พุทไธสง สสจ.บุรีรัมย์
รพช.วังวิเศษ สสจ.ตรัง

รพช.พยัคฆภูมิพิสัย สสจ.มหาสารคาม
รพศ.มหาราชนครศรีธรรมราช สสจ.
นครศรีธรรมราช

เพื่อดูแลครอบครัว
ติดตามคู่สมรส

รพช.แก้งสนามนาง สสจ.นครราชสีมา
รพศ.ขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น

รพช.ศรีสัชนาลัย สสจ.สุโขทัย
รพช.สันกำแพง สสจ.เชียงใหม่

ติดตามคู่สมรส
เพื่อดูแลครอบครัว

ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากตำแหน่งติดเงื่อนตรึง
ตำแหน่งไว้ในเขตสุขภาพ โปรดติดต่อ
งานการเจ้าหน้าที่ต้นทาง
และปลายทาง
อนุมัติ
อนุมัติ
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ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

445

นางอโณทัย สุมากรณ์

นักกายภาพบำบัด

ชำนาญการ

446

นางกชมน พานิช

นักกิจกรรมบำบัด

ชำนาญการ

447

นายภูตะวัน คทวณิช

นักกิจกรรมบำบัด

ชำนาญการ

ด้านความเชี่ยวชาญ
ด้านบริการทาง
วิชาการ
ด้านบริการทาง
วิชาการ
ด้านบริการทาง
วิชาการ

ขอย้ายจาก

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

รพช.ทัพทัน สสจ.อุทัยธานี

รพช.สรรพยา สสจ.ชัยนาท

ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ

รพศ.นครพิงค์ สสจ.เชียงใหม่

รพศ.ยะลา สสจ.ยะลา

ดูแลบิดามารดา

ไม่อนุมัติ

รพท.ศรีสังวรสุโขทัย สสจ.สุโขทัย

รพศ.อุตรดิตถ์ สสจ.อุตรดิตถ์

กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ
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ชื่อ/นามสกุล

448

นางณัฐฐา อินทรโสภา

449

นายอรุณ ยอดดี

450

นายวิรวิชญ์ ธุระวรณ์

451

นางจารุณี จันทรักษรังษี

452

นางสาวเพชรรัตน์ อันยงค์

453

นางสาวอโณทัย โพธิมณี

454

นางสาวธนพร อินทร์ล้ำ

455

นายธนาวิทย์ ปะกังลำภู

ตำแหน่ง
เจ้าพนักงาน
วิทยาศาสตร์
การแพทย์
เจ้าพนักงาน
วิทยาศาสตร์
การแพทย์
เจ้าพนักงาน
วิทยาศาสตร์
การแพทย์
เจ้าพนักงาน
วิทยาศาสตร์
การแพทย์
เจ้าพนักงาน
วิทยาศาสตร์
การแพทย์
เจ้าพนักงาน
วิทยาศาสตร์
การแพทย์
เจ้าพนักงาน
วิทยาศาสตร์
การแพทย์
เจ้าพนักงาน
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

ระดับตำแหน่ง

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

ชำนาญงาน

รพท.มะการักษ์ สสจ.กาญจนบุรี

รพศ.นครพิงค์ สสจ.เชียงใหม่

เพื่อดูแลบุตร

ไม่อนุมัติ

ชำนาญงาน

รพท.เบตง สสจ.ยะลา

รพช.แม่สรวย สสจ.เชียงราย

ดูแลบิดามารดา

ไม่อนุมัติ

ชำนาญงาน

รพศ.สมุทรสาคร สสจ.สมุทรสาคร

รพช.เจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม สสจ.
ราชบุรี

กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ

ชำนาญงาน

รพท.บ้านโป่ง สสจ.ราชบุรี

รพร.ปัว สสจ.น่าน

ดูแลบิดามารดา

อนุมัติ

ปฏิบัติงาน

รพช.วังเจ้า สสจ.ตาก

รพท.วารินชำราบ สสจ.อุบลราชธานี

ติดตามคู่สมรส

ไม่อนุมัติ เนื่องจากต้นสังกัดขาดแคลน
บุคลากร

ชำนาญงาน

รพช.สามร้อยยอด สสจ.ประจวบคีรีขันธ์

รพช.ปลาปาก สสจ.นครพนม

ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ

ชำนาญงาน

รพศ.ชลบุรี สสจ.ชลบุรี

รพช.ท่ายาง สสจ.เพชรบุรี

ติดตามคู่สมรส

ไม่อนุมัติ

ปฏิบัติงาน

รพช.เชียงยืน สสจ.มหาสารคาม

รพช.บ้านด่านลานหอย สสจ.สุโขทัย

ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ
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ชื่อ/นามสกุล

456

นางเสาวลักษณ์ พรมศิริ

457

นางสาวแวฟารีดา แวฮายี

458

นางสาวแวสานีซะห์ วายะโยะ

459

นางสาวฐาปณี ธิติโรจนโภคิน

460

นางสาวสุลัยณี บินตอยยีบี

461

นางจิราภรณ์ คุ้มเดช

462

นางสาวเกศรินทร์ สมจิตต์

463

นางสาวจุฬาลักษณ์ วงเส

464

นางสาววรารัตน์ อังคสิงห์

465

นายโยธิน เกิดศิริ

466

นายอิสระ อยู่เอม

467

นางรัตนา ทองดียิ่ง

468

นางสาวณัฐธิญากร ปากหวาน

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม
เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม
เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม
เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม
เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม

ชำนาญงาน

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

รพท.เทพรัตน์นครราชสีมา
สสจ.นครราชสีมา
รพช.ยะรัง สสจ.ปัตตานี

ติดตามคู่สมรส

ไม่อนุมัติ

ชำนาญงาน

รพช.พระอาจารย์แบน ธนากโร สสจ.
สกลนคร
รพศ.ยะลา สสจ.ยะลา

เพื่อดูแลครอบครัว

ไม่อนุมัติ

ชำนาญงาน

รพศ.ยะลา สสจ.ยะลา

รพช.หนองจิก สสจ.ปัตตานี

กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ

ปฏิบัติงาน

รพช.ดอนมดแดง สสจ.อุบลราชธานี

รพท.แพร่ สสจ.แพร่

ติดตามคู่สมรส

ไม่อนุมัติ

ปฏิบัติงาน

รพช.ควนเนียง สสจ.สงขลา

รพร.สายบุรี สสจ.ปัตตานี

ดูแลบิดามารดา

เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม
เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม
เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม
เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม
เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม

ปฏิบัติงาน

รพช.คุระบุรีชัยพัฒน์ สสจ.พังงา

ชำนาญงาน

รพช.เสลภูมิ สสจ.ร้อยเอ็ด

รพช.ศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) สสจ. ติดตามคู่สมรส
พัทลุง
รพท.บางละมุง สสจ.ชลบุรี
กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ เกินกรอบอัตรากําลังขั้นต่ำ
เสนอผู้ตรวจฯ เขตปลายทาง พิจารณา
ขยายกรอบการจ้าง
ไม่อนุมัติ

ปฏิบัติงาน

รพช.เชียงขวัญ สสจ.ร้อยเอ็ด

รพช.สวนผึ้ง สสจ.ราชบุรี

ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ

ชำนาญงาน

รพช.บึงสามพัน สสจ.เพชรบูรณ์

รพช.บ้านฉาง สสจ.ระยอง

ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ

ปฏิบัติงาน

รพช.ปากเกร็ด สสจ.นนทบุรี

สสจ.สิงห์บุรี

กลับภูมิลำเนา

เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม
เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม
เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม

ชำนาญงาน

รพช.หนองแซง สสจ.สระบุรี

รพช.ท่าเรือ สสจ.พระนครศรีอยุธยา

เพื่อดูแลครอบครัว

ชำนาญงาน

รพช.เกาะยาวชัยพัฒน์ สสจ.พังงา

รพ.สต.ตำบลเขาวิเศษ สสอ.วังวิเศษ จ.ตรัง เพื่อดูแลบุตร

ไม่อนุมัติ เกินกรอบอัตรากําลังขั้นต่ำ
เสนอผู้ตรวจฯ เขตปลายทาง พิจารณา
ขยายกรอบการจ้าง
ไม่อนุมัติ เนื่องจากต้นสังกัดขาดแคลน
บุคลากร
อนุมัติ

ชำนาญงาน

รพช.สวนผึ้ง สสจ.ราชบุรี

รพช.เชียงขวัญ สสจ.ร้อยเอ็ด

อนุมัติ

ดูแลบิดามารดา

อนุมัติ
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ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

469

นางวันวิสา คลี่แก้ว

470

นางอุษา เสมาทอง

471

นายปุญญพัฒน์ บัวเทศ

472

นางสาวษริดา ยนต์วิลาศ

473

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม
เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม
เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม
เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม

ปฏิบัติงาน

รพช.คุระบุรีชัยพัฒน์ สสจ.พังงา

รพช.ปากน้ำชุมพร สสจ.ชุมพร

เพื่อดูแลบุตร

ไม่อนุมัติ

ชำนาญงาน

รพช.พยุหะคีรี สสจ.นครสวรรค์

สสจ.พิษณุโลก

ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ

ปฏิบัติงาน

รพช.สองแคว สสจ.น่าน

รพช.แม่ใจ สสจ.พะเยา

กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ

ชำนาญงาน

รพช.อุบลรัตน์ สสจ.ขอนแก่น

รพร.กุฉินารายณ์ สสจ.กาฬสินธุ์

กลับภูมิลำเนา

นางอรอุมา คำสิงห์วงษ์

เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม

ชำนาญงาน

รพช.หนองบัวแดง สสจ.ชัยภูมิ

รพช.พล สสจ.ขอนแก่น

กลับภูมิลำเนา

474

นายประชา ขุนโพธิ์

ชำนาญงาน

รพช.โกสุมพิสัย สสจ.มหาสารคาม

สสจ.อุดรธานี

ดูแลบิดามารดา

475

นางปวีณา ดวงทิพย์

เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม
เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม

ไม่อนุมัติ
เนื่องจากปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย โปรดติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ปลายทาง
ไม่อนุมัติ
เนื่องจากตำแหน่งติดเงื่อนตรึง
ตำแหน่งไว้ในเขตสุขภาพ โปรดติดต่อ
งานการเจ้าหน้าที่ต้นทาง
และปลายทาง
อนุมัติ

ปฏิบัติงาน

รพช.สันกำแพง สสจ.เชียงใหม่

รพช.ปง สสจ.พะเยา

ติดตามคู่สมรส

476

นางสากีเร๊าะ เลาะแม

ปฏิบัติงาน

รพท.สงขลา สสจ.สงขลา

รพช.หนองจิก สสจ.ปัตตานี

กลับภูมิลำเนา

477

นางสาวเมธาวี บัวบกหวาน

เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม
เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม

ชำนาญงาน

รพช.เพ็ญ สสจ.อุดรธานี

รพช.ศรีบุญเรือง สสจ.หนองบัวลำภู

กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ เกินกรอบอัตรากําลังขั้นต่ำ
เสนอผู้ตรวจฯ เขตปลายทาง พิจารณา
ขยายกรอบการจ้าง
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ เกินกรอบอัตรากําลังขั้นสูง
ติดต่อปลายทางเปลี่ยนสถานที่ย้าย
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ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

478

นางสาวธารารัตน์ สัญญะโม

479

นางมนชนก แสงอรุณ

480

นางสาวนีสรีน สาเร๊ะ

481

นางณัตถวรรช เหลืองอ่อน

482

นายสมพงศ์ อ่ำปลอด

483

นางรักขณา สิงห์เทพ

484

นางภัทราภรณ์ จิระอานนท์

485

นายกิตติ ประจันตเสน

486

นายสมยศ อินทรสุวรรณ

487

นางธิรัญดา อินโท

488

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

นักวิชาการ
สาธารณสุข
นักวิชาการ
สาธารณสุข
นักวิชาการ
สาธารณสุข
นักวิชาการ
สาธารณสุข
นักวิชาการ
สาธารณสุข
นักวิชาการ
สาธารณสุข
นักวิชาการ
สาธารณสุข
นักวิชาการ
สาธารณสุข
นักวิชาการ
สาธารณสุข
นักวิชาการ
สาธารณสุข

ชำนาญการ

นางเพชรี ไชยนาพันธุ์

นักวิชาการ
สาธารณสุข

ชำนาญการ

489

นางสาวช่อผกา หนูรอด

ปฏิบัติการ

490

นายณเรศ เขาค่าย

นักวิชาการ
สาธารณสุข
นักวิชาการ
สาธารณสุข

ปฏิบัติการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ

ด้านความเชี่ยวชาญ
ด้านบริการทาง
วิชาการ
ด้านบริการทาง
วิชาการ
ด้านบริการทาง
วิชาการ

ปฏิบัติการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ

ชำนาญการ

ด้านบริการทาง
วิชาการ
ด้านบริการทาง
วิชาการ
ด้านบริการทาง
วิชาการ

ขอย้ายจาก

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

รพช.สวนผึ้ง สสจ.ราชบุรี

สสจ.นครปฐม

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

รพ.สต.บ้านต้อน ตำบลสร้างค้อ สสอ.ภู
พาน จ.สกลนคร
สอ.บ้านบลูกาฮีแล ตำบลบาตง สสอ.รือ
เสาะ จ.นราธิวาส
รพ.สต.บ้านเขาชะอางค์ สสอ.บ่อทอง จ.
ชลบุรี
รพ.สต.ตำบลตะเครียะ สสอ.ระโนด จ.
สงขลา
รพ.สต.ตำบลวังม่วง สสอ.เปือยน้อย จ.
ขอนแก่น
สสจ.อุบลราชธานี

สสอ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ

สสจ.สตูล

ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ

รพ.สต.ตำบลสิบเอ็ดศอก สสอ.บ้านโพธิ์ จ. กลับภูมิลำเนา
ฉะเชิงเทรา
รพ.สต.บ้านเขาชะอางค์ สสอ.บ่อทอง จ.
ชลบุรี
สอ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินท เพื่อดูแลบิดา
ราชินี จ.พังงา สสอ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
สสจ.สมุทรปราการ
ติดตามคูส่ มรส

อนุมัติ

สสจ.เลย

สสจ.อำนาจเจริญ

เพื่อสร้างครอบครัว

อนุมัติ

สสจ.ปัตตานี

รพช.พรหมคีรี สสจ.นครศรีธรรมราช

กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ

รพ.สต.บ้านปงตา หมู่ที่ 5 ตำบลบือมัง
สส
อ.รามัน จ.ยะลา
สอ.บ้านหินตลาด สสอ.ศรีบุญเรือง
จ.หนอง
บัวลำภู
รพช.รัษฎา สสจ.ตรัง

รพ.สต.บ้านสามสัก ตำบลเวียง สสอ.ไชยา เพื่อดูแลบิดา
จ.สุราษฎร์ธานี

อนุมัติ

สสอ.หนองหาน จ.อุดรธานี

กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ

สสจ.พัทลุง

ดูแลบิดามารดา

ไม่อนุมัติ

รพ.สต.บ้านบางลาด หมู่ที่ 4 ตำบลหนอง รพ.สต.บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 ตำบลวังแสง เพิ่มพูนประสบการณ์ทำงาน
หัววัว สสอ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร สสอ.แกดำ จ.มหาสารคาม

อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ

อนุมัติ
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ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

491

นางโฉมพร คลังอาวุธ

492

นางสาวสุพินพิทักษ์ บุญลอย

493

นางสาวพัฒน์นรี หงสนันทน์

494

นายธนกฤต พ่วงพิศ

495

นายนรินทร โพธิ์ทอง

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

ด้านความเชี่ยวชาญ

นักวิชาการ
สาธารณสุข
นักวิชาการ
สาธารณสุข
นักวิชาการ
สาธารณสุข

ชำนาญการ

นักวิชาการ
สาธารณสุข

ชำนาญการ

นักวิชาการ
สาธารณสุข
นางสาวสะใบทอง หาญบุ่งคล้า นักวิชาการ
สาธารณสุข
นายสิทธิ์ถา จันทร์เทศ
นักวิชาการ
สาธารณสุข
นางสาวสุพาภรณ์ คนองเดช
นักวิชาการ
สาธารณสุข

ปฏิบัติการ

499

นางภูมิใจ แย้มนวล

นักวิชาการ
สาธารณสุข

ชำนาญการ

ด้านบริการทาง
วิชาการ

500

นางสาวณิชาภา ตั้งสกุลระหง

นักวิชาการ
สาธารณสุข
นางนิตยา แข็งขัน
นักวิชาการ
สาธารณสุข
นางสาวจุฑาภรณ์ กุละศรีธงชัย นักวิชาการ
สาธารณสุข

ชำนาญการ

ด้านบริการทาง
วิชาการ
ด้านบริการทาง
วิชาการ

496
497
498

501
502

ปฏิบัติการ
ชำนาญการ

ปฏิบัติการ

ชำนาญการ
ปฏิบัติการ

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

ด้านบริการทาง
วิชาการ

สสจ.สุโขทัย

สสจ.เชียงใหม่

ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ

รพช.เนินมะปราง สสจ.พิษณุโลก

สสจ.สมุทรสาคร

ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ

ด้านบริการทาง
วิชาการ

รพ.สต.บ้านนาดี หมู่ที่ 2 ตำบลนาดี
สสอ.
เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
รพ.สต.ตำบลเขาตอก สสอ.เคียนซา จ.
สุราษฎร์ธานี

สสอ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ เกินกรอบอัตรากําลังขั้นสูง
ติดต่อปลายทางเปลี่ยนสถานที่ย้าย

รพ.สต.ตำบลขุนพิทักษ์
สสอ.ดำเนินสะดวก
จ.ราชบุรี
รพ.สต.บ้านบ่อหวี สสอ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี รพ.สต.ตำบลห้วยจระเข้ สสอ.เมือง
นครปฐม จ.นครปฐม
สสจ.ราชบุรี
สสจ.ชัยภูมิ

ดูแลบิดามารดา

อนุมัติ

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

กลับภูมิลำเนา

สอ.บ้านดู่ ตำบลดู่ สสอ.ราษีไศล จ.
ศรีสะเกษ
รพท.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
จังหวัด
อุบลราชธานี สสจ.อุบลราชธานี
กองบริหารการสาธารณสุข
สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
สสจ.สมุทรสาคร

สสอ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ เนื่องจากต้นสังกัดขาดแคลน
บุคลากร
อนุมัติ

สสจ.หนองคาย

ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ

รพ.สต.ตำบลระบำ สสอ.ลานสัก
จ.อุทัยธานี

ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ

สสจ.ราชบุรี

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

รพศ.สมุทรปราการ สสจ.สมุทรปราการ

รพช.ผาขาว สสจ.เลย

กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ

รพ.สต.ตำบลบางปูใหม่ หมู่ที่ 4
สสอ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

สสจ.ลพบุรี

กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ

ปฏิบัติการ
ชำนาญการ

ขอย้ายจาก

ด้านบริการทาง
วิชาการ
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ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

503

นายสราวุธ สินธู

นักวิชาการ
สาธารณสุข

ปฏิบัติการ

รพท.ชัยภูมิ สสจ.ชัยภูมิ

รพท.หนองคาย สสจ.หนองคาย

เพื่อใกล้ภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก สป. นำตำแหน่งไป
บริหารจัดการในภาพรวมแล้ว โปรด
ติดต่องานการเจ้าหน้าที่ต้นทาง และ
ปลายทาง

504

นางสาวนลินดา ขำผา

นักวิชาการ
สาธารณสุข

ปฏิบัติการ

สสอ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

505

นางสาวกุลธิดา กิ่งสวัสดิ์

นักวิชาการ
สาธารณสุข

ชำนาญการ

รพ.สต.ตำบลดอนคลัง
สสอ.ดำเนินสะดวก
จ.ราชบุรี
สสอ.บางเลน จ.นครปฐม

506

นางปวีณา แก้วเขียว

นักวิชาการ
สาธารณสุข

ปฏิบัติการ

507

นางสาวเนตรนภา บัวแก้ว

ปฏิบัติการ

508

นางสาววิไลวรรณ สาสังข์

509

นางภาวมาศ สุขกลิ่น

510

นางสาวสุกัญญา ชาไธสง

511

นางสาวธิติยา จารุกิจพิพัฒน์

512

นางสุวพิทย์ แก้วสนิท

นักวิชาการ
สาธารณสุข
นักวิชาการ
สาธารณสุข
นักวิชาการ
สาธารณสุข
นักวิชาการ
สาธารณสุข
นักวิชาการ
สาธารณสุข
นักวิชาการ
สาธารณสุข

ชำนาญการ
ชำนาญการ
ปฏิบัติการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ

ด้านบริการทาง
วิชาการ

รพ.สต.น้ำอ้อม ตำบลวังหิน สสอ.วังโป่ง
จ.
เพชรบูรณ์
สสอ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์

วสส.จังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันพระบรม
ราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
สสจ.พิษณุโลก

ไม่อนุมัติ
กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ

สสอ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ

ด้านบริการทาง
วิชาการ
ด้านบริการทาง
วิชาการ

สสอ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

สสจ.กระบี่

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

สสจ.ลพบุรี

เพื่อดูแลครอบครัว

อนุมัติ

สสจ.หนองบัวลำภู

รพ.สต.ตำบลไทรน้อย สสอ.บางบาล จ.
พระนครศรีอยุธยา
สสอ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ

ด้านบริการทาง
วิชาการ
ด้านบริการทาง
วิชาการ

สสอ.คง จ.นครราชสีมา

รพช.ปากน้ำชุมพร สสจ.ชุมพร

ดูแลบิดามารดา

อนุมัติ

สสจ.นครปฐม

สสจ.สงขลา

เพื่อดูแลมารดา

อนุมัติ
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ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

513

นางสาวนีรนุช ประสานศรี

นักวิชาการ
สาธารณสุข

ปฏิบัติการ

514

นางฐิติชยา ไทยพาท

ชำนาญการ

515

นายชยานนท์ โชติมณี

516

นางสาวกูฮัจย๊ะ สัญญา

517

นางสุนันทา เปรื่องธรรมกุล

518

นางพัฒนพร พวงแก้ว

519

นางดลนภัส สุทธิวงศ์

นักวิชาการ
สาธารณสุข
นักวิชาการ
สาธารณสุข
นักวิชาการ
สาธารณสุข
นักวิชาการ
สาธารณสุข
นักวิชาการ
สาธารณสุข
นักวิชาการ
สาธารณสุข

520

นายรุ่งศักดิ์ แตงศรี

ชำนาญการ

521

นายบดินทร์ บุญขันธ์

522

นางศศิเลขา สมณะ

523

นางปทุมพร ทวีวัฒน์

524

นางสาวปิยะวรรณ จันทร์สุข

นักวิชาการ
สาธารณสุข
นักวิชาการ
สาธารณสุข
นักวิชาการ
สาธารณสุข
นักวิชาการ
สาธารณสุข
นักวิชาการ
สาธารณสุข

ชำนาญการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ
ชำนาญการ

ชำนาญการ
ปฏิบัติการ
ชำนาญการ
ปฏิบัติการ

ด้านความเชี่ยวชาญ

ด้านบริการทาง
วิชาการ
ด้านบริการทาง
วิชาการ
ด้านบริการทาง
วิชาการ
ด้านบริการทาง
วิชาการ
ด้านบริการทาง
วิชาการ
ด้านบริการทาง
วิชาการ
ด้านบริการทาง
วิชาการ
ด้านบริการทาง
วิชาการ
ด้านบริการทาง
วิชาการ

ขอย้ายจาก

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

รพ.สต.บ้านหัวนา ตำบลห้วยแก้ง
สสอ.กุด
ชุม จ.ยโสธร

สสอ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

เพื่อดูแลมารดา

สสจ.นครสวรรค์

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 3 สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
สสอ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

เพิ่มพูนประสบการณ์ทำงาน

ไม่อนุมัติ
เนื่องจากตำแหน่งติดเงื่อนไขไม่มี
การโยกย้ายในเวลา 3 ปี โปรดติดต่อ
งานการเจ้าหน้าที่ต้นทาง
และปลายทาง
ไม่อนุมัติ

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

รพ.สต.ตำบลบ้านพรุ สสอ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา
สสจ.พิษณุโลก

เพื่อสร้างครอบครัว

อนุมัติ

ติดตามคู่สมรส

ไม่อนุมัติ

รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลมะอึ สสอ.ธวัช
บุรี จ.ร้อยเอ็ด
สถาบันพระบรมราชชนก

ติดตามคู่สมรส

ไม่อนุมัติ

เพิ่มพูนประสบการณ์ทำงาน

ไม่อนุมัติ

สอ.ตำบลปากน้ำ สสอ.เมืองระนอง จ.
ระนอง
รพช.ละงู สสจ.สตูล
สสอ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.
นครศรีธรรมราช
รพท.นครพนม สสจ.นครพนม
กองบริหารการสาธารณสุข
สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
สอ.บ้านหัววัง ต.บ่อสุพรรณ สสอ.สอง
พี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
สสจ.อุบลราชธานี
สอ.บ้านม่วงสร้อย ตำบลแม่นาเติง สสอ.
ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
สสจ.แม่ฮ่องสอน
รพช.ศรีนคร สสจ.สุโขทัย

รพ.สต.บ้านฆะมัง หมู่ที่ 5 ตำบลฆะมัง สส ดูแลบิดามารดา
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
รพ.สต.ตำบลแก้ง สสอ.เดชอุดม จ.
กลับภูมิลำเนา
อุบลราชธานี
สสอ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เพื่อดูแลครอบครัว

อนุมัติ

สสจ.ลำปาง

เพื่อดูแลมารดา

ไม่อนุมัติ

วสส.จังหวัดพิษณุโลก
สถาบันพระบรมราช
ชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ติดตามคู่สมรส

ไม่อนุมัติ

ไม่อนุมัติ
อนุมัติ
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ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

525

นายเกียรติศักดิ์ เชิญกลาง

นักวิชาการ
สาธารณสุข

ปฏิบัติการ

526

นางธิตินัดดา จารัตน์

นักวิชาการ
สาธารณสุข

ปฏิบัติการ

527

นางสาวศิวพร บุญเสก

นักวิชาการ
สาธารณสุข

ปฏิบัติการ

528

นางกระบวน นาสูงเนิน

ชำนาญการ

529

นางณัฐกาญ อินทุวงศ์

นักวิชาการ
สาธารณสุข
นักวิชาการ
สาธารณสุข

530

นายปรีชา ชนะพาล

นักวิชาการ
สาธารณสุข

ชำนาญการ

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

รพ.สต.คอนเมือง ตำบลเทพาลัย สสอ.คง รพ.สต.ผาท่าพล ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เพื่อดูแลครอบครัว
จ.
สสอ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
นครราชสีมา
รพช.ประทาย สสจ.นครราชสีมา
รพ.สต.บ้านทับใต้ ตำบลทับใต้ สสอ.หัวหิน ติดตามคู่สมรส
จ.ประจวบคีรีขันธ์

ปฏิบัติการ
ด้านบริการทาง
วิชาการ

กองบริหารการสาธารณสุข
สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
รพ.สต.ตำบลคอนสวรรค์ สสอ.คอน
สวรรค์ จ.ชัยภูมิ
รพ.สต.บ้านห้วยตีนตั่ง ตำบลเนินเพิ่ม
สสอ.
นครไทย จ.พิษณุโลก
สอ.นาทราย หมู่ 1 ตำบลนาทราย สสอ.
พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี

ผลการพิจารณา
ไม่อนุมัติ เนื่องจากต้นสังกัดขาดแคลน
บุคลากร

รพศ.สุรินทร์ สสจ.สุรินทร์

กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ
เนื่องจากปลายทางไม่ให้ความ
เห็นการรับย้าย โปรดติดต่องานการ
เจ้าหน้าที่ปลายทาง
อนุมัติ

สสจ.ขอนแก่น

เพื่อดูแลบุตร

อนุมัติ

รพ.สต.ตำบลผาจุก สสอ.เมืองอุตรดิตถ์ จ. เพื่อดูแลครอบครัว
อุตรดิตถ์

ไม่อนุมัติ

รพ.สต.ตะลอมไผ่ สสอ.หนองบัวระเหว จ.
ชัยภูมิ

อนุมัติ

กลับภูมิลำเนา
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ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

531

นายสันติชัย เข่งเงิน

532

นางสาวอมรรัตน์ ซื่อตรง

533

นางสาวสายฝน ชำนาญ

534

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก

เจ้าพนักงาน
ทันตสาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
ทันตสาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
ทันตสาธารณสุข

ปฏิบัติงาน

นางสุภาวดี โพธิ์ทัย

เจ้าพนักงาน
ทันตสาธารณสุข

ชำนาญงาน

รพ.สต.ตำบลควนลัง สสอ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา
รพ.สต.บ้านหนองปรือกันยาง ตำบลท่า
ตะเกียบ สสอ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
รพ.สต.บ้านคลองเจ็ด ตำบลคลองหก
สสอ.
คลองหลวง จ.ปทุมธานี
รพช.สังขะ สสจ.สุรินทร์

535

นางสาวปรทิพย์ ปู่หล้า

ชำนาญงาน

536

นางวันเพ็ญ ถาพินนา

เจ้าพนักงาน
ทันตสาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
ทันตสาธารณสุข

ชำนาญงาน

537

นางสาวรอซีนะฮ์ แวนาแว

538

นางจรรยา มูลศรี

539

นางสาวซัลมา โตะดะ

540

นางสาวรุลณดา สะอุ

541

นางสาวธิดารัตน์ หมื่นคำลือ

เจ้าพนักงาน
ทันตสาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
ทันตสาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
ทันตสาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
ทันตสาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
ทันตสาธารณสุข

542

นางรัฐดา จันทร์เหมย

เจ้าพนักงาน
ทันตสาธารณสุข

ชำนาญงาน

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

รพ.สต.ตำบลเขาขาว สสอ.ละงู จ.สตูล

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

รพ.สต.ตำบลบ้านหนองเกตุใหญ่ สสอ.
บางละมุง จ.ชลบุรี
รพ.สต.ซับมงคล สสอ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ

รพช.ฟากท่า สสจ.อุตรดิตถ์

รพ.สต.บ้านทรัพย์บุญชู ตำบลลำลูกกา
สสอ.
ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
รพช.แม่ออน สสจ.เชียงใหม่

ดูแลบิดามารดา

อนุมัติ

รพ.สต.บ้านกุดกุง ตำบลกุดกุง
สสอ.คำเขื่อน
แก้ว จ.ยโสธร
รพช.บาเจาะ สสจ.นราธิวาส

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

ปฏิบัติงาน

รพ.สต.ตำบลคลองสอง (ประจำอำเภอ)
สส
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
รพช.ระโนด สสจ.สงขลา

เพื่อดูแลบุตร

ไม่อนุมัติ

ชำนาญงาน

รพท.หนองคาย สสจ.หนองคาย

สสจ.ชัยภูมิ

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

ชำนาญงาน

รพ.สต.ตำบลลำไพล สสอ.เทพา จ.สงขลา รพ.สต.บ้านตันหยงลูโละ หมู่ที่ 2 ตำบล
ตันหยงลูโละ สสอ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
รพ.สต.ตำบลคอหงส์ สสอ.หาดใหญ่ จ. รพ.สต.บ้านยะรม หมู่ที่ 3 ตำบลยะรม สส
สงขลา
อ.เบตง จ.ยะลา
รพ.สต.ตำบลสวนเมี่ยง สสอ.ชาติตระการ รพศ.มหาราชนครราชสีมา
จ.
สสจ.นครราชสีมา
พิษณุโลก
รพช.โพนสวรรค์ สสจ.นครพนม
รพ.สต.บ้านโหล่งปง ตำบลกองแขก
สสอ.แม่
แจ่ม จ.เชียงใหม่

กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ

เพื่อดูแลครอบครัว

อนุมัติ

ติดตามคู่สมรส

ไม่อนุมัติ

ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ

ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
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ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

543

นางยินดี กะกุลพิมพ์

เจ้าพนักงาน
ทันตสาธารณสุข

ชำนาญงาน

544

นางอนงค์ สายจันทร์

ชำนาญงาน

545

นายสถาพร ทิพรักษ์

เจ้าพนักงาน
ทันตสาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
ทันตสาธารณสุข

546

นายเจษฎาพร พลสิงห์

เจ้าพนักงาน
ทันตสาธารณสุข

ปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงาน

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก
สอ.นาเฉลียง ตำบลนาเฉลียง
สสอ.หนองไผ่
จ.เพชรบูรณ์
รพ.สต.ตำบลตำหรุ สสอ.บ้านลาด จ.
เพชรบุรี
รพ.สต.ตำบลฝั่งแดง สสอ.ธาตุพนม จ.
นครพนม

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

รพ.สต.ตำบลค่ายบกหวาน สสอ.เมือง
หนองคาย จ.หนองคาย

ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ

รพท.พหลพลพยุหเสนา สสจ.กาญจนบุรี

เพิ่มพูนประสบการณ์ทำงาน

ไม่อนุมัติ เกินกรอบอัตรากําลังขั้นสูง
ติดต่อปลายทางเปลี่ยนสถานที่ย้าย
อนุมัติ

รพ.สต.บ้านหนองสระพัง หมู่ 1
เพื่อดูแลครอบครัว
ตำบลเขวา
ไร่ สสอ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
รพ.สต.ตำบลบ้านนา สสอ.เมืองชุมพร จ. รพ.สต.บ้านขัน หมู่ที่ 4 ตำบลชุมพล สสอ. เพือ่ ดูแลครอบครัว
ชุมพร
ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

อนุมัติ
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ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

547

นางสาวศศิวิมล โรงสะอาด

548

นางสาวเจนจิรา เวียงเงิน

549

นางสาวรัตน์ฤดี ศรีพุทธิรัตน์

550

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

ชำนาญงาน

นางสาวกนกวรรณ ชาวอุบล

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

ปฏิบัติงาน

551

นายวิทวัส เมืองใจ

ชำนาญงาน

552

นางสาวสุชานรี รำเพยพล

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

553

นายจิรายุ ขาวผ่อง

ชำนาญงาน

554

นางใยใหม มิ่งขวัญ

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

555

นางสาวรดามณี น้อยมา

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

ปฏิบัติงาน

556

นางสาวชุติมา มีปิ่น

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

ปฏิบัติงาน

ชำนาญงาน
ปฏิบัติงาน

ชำนาญงาน

ปฏิบัติงาน

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

รพ.สต.บ้านร่มเกล้าสหมิตร ตำบลคีรี
ราษฎร์ สสอ.พบพระ จ.ตาก
รพช.แม่จริม สสจ.น่าน

รพ.สต.บ้านบ่อเบี้ย ตำบลมาง สสอ.เชียง
ม่วน จ.พะเยา
สสอ.ร้องกวาง จ.แพร่

รพ.สต.ตำบลวังท่าช้าง สสอ.กบินทร์บุรี
จ.
ปราจีนบุรี
รพ.สต.บ้านแดงหม้อ ตำบลแดงหม้อ
สสอ.
เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
สสจ.ชุมพร

สสอ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ

รพ.สต.บ้านชัยชนะ ตำบลบึงแก สสอ.มหา กลับภูมิลำเนา
ชนะชัย จ.ยโสธร

ไม่อนุมัติ

รพ.สต.ตำบลปากจั่น สสอ.กระบุรี
จ.ระนอง
สสอ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

เพื่อดูแลครอบครัว

อนุมัติ

ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ

สสอ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

เพื่อดูแลครอบครัว

อนุมัติ

สสอ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ

รพ.สต.ตำบลบ้านเสี้ยว สสอ.ฟากท่า จ.
อุตรดิตถ์

ดูแลบิดามารดา

ไม่อนุมัติ

สสจ.อุตรดิตถ์

กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ เนื่องจากต้นสังกัดขาดแคลน
บุคลากร

รพ.สต.บ้านเปือย ตำบลโนนทัน
สสอ.หนอง
เรือ จ.ขอนแก่น
รพ.สต.บ้านห้วยคู หมู่ที่ 4 ตำบลสำนัก
แต้ว สสอ.สะเดา จ.สงขลา
รพ.สต.บ้านโคกเลาะ ตำบลหนองแก้ว
สสอ.
หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
รพ.สต.บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6
ตำบลแม่อุสุ
สสอ.ท่าสองยาง จ.ตาก
รพ.สต.ตำบลบ้านตึก สสอ.ศรีสัชนาลัย จ.
สุโขทัย

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ
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ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

557

นางสาวฐิตารีย์ บริคุต

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

ปฏิบัติงาน

รพ.สต.บ้านเรกะติ ตำบลแม่อุสุ
สสอ.ท่าสอง
ยาง จ.ตาก

558

นางปณิชา มาตรโคกสูง

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

ชำนาญงาน

ดูแลบิดามารดา

559

นางสาวนิภัทรา ศรไชยญาติ

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

ปฏิบัติงาน

กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ

560

นางธนาภรณ์ อนุศรี

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

ปฏิบัติงาน

เพื่อดูแลครอบครัว

ไม่อนุมัติ

561

นายรุ่งโรจน์ สมเพชร

ชำนาญงาน

ดูแลบิดามารดา

อนุมัติ

562

นายดุรากร จิตรดร

กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ

563

นางสาวรัฐติยาพร ท่านมุข

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

รพ.สต.บ้านโนนตะครอง ตำบลหินโคน สสอ.จักราช จ.นครราชสีมา
สส
อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
รพ.สต.บ้านบากเรือ ตำบลบากเรือ สสอ. รพ.สต.บ้านบอน ตำบลบอน สสอ.สำโรง
มหาชนะชัย จ.ยโสธร
จ.
อุบลราชธานี
สอ.บ้านโนนดินแดง ตำบลโนนดินแดง
สสจ.นครราชสีมา
สสอ.
โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
รพช.ลี้ สสจ.ลำพูน
รพ.สต.ตำบลหนองแรด สสอ.เทิง จ.
เชียงราย
รพช.โพนพิสัย สสจ.หนองคาย
รพช.หนองวัวซอ สสจ.อุดรธานี

ไม่อนุมัติ
เนื่องจากตำแหน่งติดเงื่อนตรึง
ตำแหน่งไว้ในเขตสุขภาพ โปรดติดต่อ
งานการเจ้าหน้าที่ต้นทาง
และปลายทาง
ไม่อนุมัติ

ติดตามคู่สมรส

ไม่อนุมัติ เนื่องจากต้นสังกัดขาดแคลน
บุคลากร

564

นางสาววิไลพร เด็ดประโคน

ปฏิบัติงาน

ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ

565

นางสาวชุตินันท์ ไชยเนตร

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

รพ.สต.บ้านสะพานยาว ตำบลแม่สำ
สสอ.
ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
สอ.บ้านโนนเจริญ ตำบลโนนเจริญ สสอ.
บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
รพช.สันป่าตอง สสจ.เชียงใหม่

ดูแลบิดามารดา

อนุมัติ

566

นางสาววรัญญา ค้อชากูล

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

ปฏิบัติงาน

กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ เนื่องจากต้นสังกัดขาดแคลน
บุคลากร

ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน

ชำนาญงาน

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก

ขอย้ายไปที่
รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลน้ำพาง
สสอ.แม่จ
ริม จ.น่าน

สสอ.วชิรบารมี จ.พิจิตร

รพ.สต.บ้านไทย ตำบลค้อทอง สสอ.เขื่อง
ใน จ.อุบลราชธานี
รพ.สต.บ้านฮ่องแฮ่ ตำบลห้วยไคร้
สสอ.แม่
สาย จ.เชียงราย
รพ.สต.สุมเส้า ตำบลสุมเส้า สสอ.เพ็ญ จ. รพ.สต.ตำบลโคกม่วง สสอ.โนนสัง
อุดรธานี
จ.หนอง
บัวลำภู

เหตุผลการขอย้าย
กลับภูมิลำเนา

ผลการพิจารณา
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ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

567

นางกนกวรรณ คุ้มพงษ์

568

นางสาวสุราณี เล๊าะหมาน

569

นางสาวจิตกรานต์ ผิวอ่อนดี

570

นางอัฮลาม มะดีเย๊าะ

571

นางนิตยา เจดีย์วุฒิ

572

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

ชำนาญงาน

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

ปฏิบัติงาน

นายเฉลิมเกียรติ เมาะราษี

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

ชำนาญงาน

573

นางลลิตา เพชรภา

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

ชำนาญงาน

574

นางสาวจิตริยา บุญชุม

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

ชำนาญงาน

575

นางสาวอุทุมพร ทองกลาง

ปฏิบัติงาน

576

นางวิกานดา จารุหิรัญญากร

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

577

นางสาวพาขวัญ ท้าวสาลี

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

ปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงาน
ชำนาญงาน

ชำนาญงาน

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก
รพ.สต.ตำบลม่วงหวาน สสอ.น้ำพอง จ.
ขอนแก่น
รพช.ควนเนียง สสจ.สงขลา

ขอย้ายไปที่
สสอ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

รพ.สต.บ้านผังปาล์ม 2 หมู่ที่ 4
ตำบลปาล์ม
พัฒนา สสอ.มะนัง จ.สตูล
รพ.สต.บ้านดงรัง ตำบลวังคัน สสอ.ด่าน รพ.สต.ตำบลช่องด่าน สสอ.บ่อพลอย จ.
ช้าง จ.สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
สอ.ตำบลดีหลวง สสอ.สทิงพระ จ.สงขลา รพ.สต.บ้านบือเระ สสอ.บาเจาะ จ.
นราธิวาส
รพ.สต.บ้านผักเฮือก ตำบลบ่อเกลือใต้
รพ.สต.บ้านปางส้าน ตำบลด่านแม่ละเมา
สสอ.
สสอ.แม่สอด จ.ตาก
บ่อเกลือ จ.น่าน
สอ.ตำบลดงเมืองแอม (หมู่ 4)
รพ.สต.บ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ๊
สสอ.เขาสวน
สสอ.เขื่อง
กวาง จ.ขอนแก่น
ใน จ.อุบลราชธานี
สอ.คลองหนึ่ง หมู่ 13 ตำบลคลองหนึ่ง รพ.สต.ตำบลเก่างิ้ว สสอ.พล จ.ขอนแก่น
สส
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
รพ.สต.ตำบลบ่อภาค สสอ.ชาติตระการ รพ.สต.ตำบลยม สสอ.ท่าวังผา จ.น่าน
จ.
พิษณุโลก
รพช.สีคิ้ว สสจ.นครราชสีมา
รพ.สต.บ้านหว้าใต้ ตำบลหนองเต็ง สสอ.
กระสัง จ.บุรีรัมย์
รพ.สต.บ้านหินตั้ง ตำบลจอมศรี
สสอ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
สสอ.เชียง
คาน จ.เลย
รพ.สต.ตำบลห้วยเฮี๊ยะ สสอ.นครไทย จ. สสอ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
พิษณุโลก

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

เพื่อดูแลครอบครัว

ไม่อนุมัติ

เพื่อดูแลครอบครัว

ไม่อนุมัติ

ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

เพื่อดูแลครอบครัว

อนุมัติ

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

ติดตามคู่สมรส

ไม่อนุมัติ

กลับภูมิลำเนา
เพื่อสร้างครอบครัว

ไม่อนุมัติ เนื่องจากต้นสังกัดขาดแคลน
บุคลากร
อนุมัติ

กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ

- 50 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบการย้าย/ปฏิบัติราชการ รอบเดือน สิงหาคม ปี 2562
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ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

578

นางสุประวีณ์ ไวกสิกรรม

579

นางเกตน์สิรี สุวรรณพราย

580

นายณรงค์ แซ่ด่าน

581

นางสาวอัจฉราพร แสนคำวงศ์

582

นางสาวปริมประภา ตายัน

583

นางสาวศิริวรรณ์ ผึ่งวงษ์

584

นางสาวจิรัสยา จันทร์ตะละ

585

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

ปฏิบัติงาน

สสจ.กำแพงเพชร

สสอ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

ดูแลบิดามารดา

อนุมัติ

ชำนาญงาน

สสอ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ

สสอ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

ติดตามคู่สมรส

ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติ

ปฏิบัติงาน

รพ.สต.บ้านบึงบอน ตำบลกลางดง
สสอ.ทุ่ง
เสลี่ยม จ.สุโขทัย
สสอ.ร้องกวาง จ.แพร่

กลับภูมิลำเนา

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

สอ.ตำบลเชี่ยวเหลียง สสอ.กะเปอร์ จ.
ระนอง
รพ.สต.บ้านโนนตารอด หมู่ 4 ตำบลเกาะ
ตาล สสอ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
รพ.สต.บ้านทุ่งยาว ตำบลวังโพรง
สสอ.เนิน
มะปราง จ.พิษณุโลก
รพ.สต.ตำบลแก่งโสภา สสอ.วังทอง จ.
พิษณุโลก
รพช.สีคิ้ว สสจ.นครราชสีมา

กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ

รพ.สต.บ้านโจด ตำบลปะเคียบ สสอ.คู
เมือง จ.บุรีรัมย์
รพ.สต.บ้านแม่ระเมิง ตำบลแม่สอง สสอ. สสอ.ภูซาง จ.พะเยา
ท่าสองยาง จ.ตาก

ดูแลบิดามารดา

นางน้ำฝน มัฆวาล

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

ชำนาญงาน

รพ.สต.ตำบลป่าสัก สสอ.เชียงแสน จ.
เชียงราย

เพื่อดูแลบิดา

586

นางสาวณัฐพร แก้วคำ

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

ปฏิบัติงาน

รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพ
เสด็จ สสอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ

587

นางสาวสุนารี อินต๊ะ

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

ชำนาญงาน

สอ.ตำบลห้วยลาน สสอ.ดอกคำใต้
จ.พะเยา

ดูแลบิดามารดา

อนุมัติ

588

นางซัยลา อิ่มโสภณ

ปฏิบัติงาน

อนุมัติ

นางสาววัชรินทร์ ชาญโพธิ์

รพ.สต.บ้านเขาคันธมาทน์ หมู่ที่ 9 ตำบล
สัตหีบ สสอ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
รพ.สต.บ้านแมด ตำบลดงชน สสอ.เมือง
สกลนคร จ.สกลนคร

ติดตามคู่สมรส

589

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

รพ.สต.ตำบลบ้านมุง สสอ.เนินมะปราง
จ.
พิษณุโลก
รพ.สต.บ้านสะจุก ตำบลขุนน่าน
สสอ.เฉลิม
พระเกียรติ จ.น่าน จ.น่าน
รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลน้ำพาง
สสอ.แม่จ
ริม จ.น่าน
รพ.สต.คลองสี่ หมู่ที่ 14 สสอ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ
สอ.ตำบลหนองหอย สสอ.พระทองคำ จ.
นครราชสีมา

ไม่อนุมัติ เนื่องจากต้นสังกัดขาดแคลน
บุคลากร
ไม่อนุมัติ เกินกรอบอัตรากําลังขั้นต่ำ
เสนอผู้ตรวจฯ เขตปลายทาง พิจารณา
ขยายกรอบการจ้าง
ไม่อนุมัติ

กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ เนื่องจากต้นสังกัดขาดแคลน
บุคลากร

ชำนาญงาน
ชำนาญงาน

ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน

ชำนาญงาน

ดูแลบิดามารดา
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ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

590

นางสาวลำดวน วงศ์คำพันธ์

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

ปฏิบัติงาน

591

นายถิรวัฒน์ เอ่งฉ้วน

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

ชำนาญงาน

592

นางสาวอรพรรณ ปรัสพันธ์

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

ปฏิบัติงาน

593

นางสาวนิฟาตีฮะห์ เจ๊ะอาแว

ปฏิบัติงาน

594

นางสาวรจรีย์ จันทร์แก้ว

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

595

นางสาวเรณู แสงพระจันทร์

ปฏิบัติงาน

596

นางสาวรัชฎาภรณ์ เสาร์แก้ว

597

นางอุทัย เกษรา

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

598

นายกฤษฎา หมั่นคง

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

ชำนาญงาน

ปฏิบัติงาน

ชำนาญงาน
ชำนาญงาน

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

รพ.สต.บ้านตูม ตำบลกุดน้ำใส
สสอ.ค้อวัง
จ.ยโสธร
รพ.สต.ตำบลศรีสุนทร สสอ.ถลาง
จ.ภูเก็ต

รพ.สต.ตำบลกลาง สสอ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี

กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ

สสอ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ติดตามคู่สมรส

รพ.สต.บ้านชัยชนะ ตำบลบึงแก
สสอ.มหา
ชนะชัย จ.ยโสธร
รพช.กระแสสินธุ์ สสจ.สงขลา

รพ.สต.บ้านแดงหม้อ ตำบลแดงหม้อ สสอ. กลับภูมิลำเนา
เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

ไม่อนุมัติ
เนื่องจากต้นทางไม่ให้ความเห็น
การย้าย โปรดติดต่องานการเจ้าหน้าที่
ต้นทาง
ไม่อนุมัติ

รพช.กาบัง สสจ.ยะลา

ดูแลบิดามารดา

อนุมัติ

รพ.สต.บ้านน้ำรีพัฒนา ตำบลขุนน่าน
สสอ.
เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน จ.น่าน
รพ.สต.ตำบลวังฆ้อง สสอ.พรหมพิราม จ.
พิษณุโลก
รพ.สต.ตำบลแม่หละ สสอ.ท่าสองยาง จ.
ตาก
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกัน
สุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
รพ.สต.คอนเมือง ตำบลเทพาลัย สสอ.คง
จ.
นครราชสีมา

รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่า
เมี่ยง สสอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ

สสอ.เสริมงาม จ.ลำปาง

ดูแลบิดามารดา

ไม่อนุมัติ

รพ.สต.ตำบลป่าพลู สสอ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ

กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัด เพิ่มพูนประสบการณ์ทำงาน
กระทรวงสาธารณสุข

ไม่อนุมัติ

รพ.สต.ป่าคา ตำบลแคมป์สน สสอ.เขาค้อ เพื่อดูแลครอบครัว
จ.เพชรบูรณ์

ไม่อนุมัติ เนื่องจากต้นสังกัดขาดแคลน
บุคลากร

- 52 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบการย้าย/ปฏิบัติราชการ รอบเดือน สิงหาคม ปี 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

599

นายศุภฤกษ์ จันทร์กลับ

600

นางสาวนริศรา ธารประเสริฐ

601

นางสาวชนิศา มานักฆ้อง

602

นางสาวอาซีเราะ สาแลมะ

603

นางสาวชญาภา พูนอภินันท์

604

นายวีรพงศ์ สง่าลี

605

นางสาวณัฐธยาน์ แสงสวาสดิ์

606

นายอภิวัฒน์ โสมทอง

607

นางสาวสุดา กำมะหาวงษ์

608

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

ผลการพิจารณา

ชำนาญงาน

รพศ.ยะลา สสจ.ยะลา

รพท.ปัตตานี สสจ.ปัตตานี

ติดตามคู่สมรส

ไม่อนุมัติ

ชำนาญงาน

รพช.กุสุมาลย์ สสจ.สกลนคร

ติดตามคู่สมรส

อนุมัติ

ปฏิบัติงาน

รพช.ไชยปราการ สสจ.เชียงใหม่

รพ.สต.ตำบลพุ่มแก สสอ.นาแก
จ.นครพนม
รพช.เขาค้อ สสจ.เพชรบูรณ์

ดูแลบิดามารดา

อนุมัติ

ชำนาญงาน

รพช.รือเสาะ สสจ.นราธิวาส

รพช.ทุ่งยางแดง สสจ.ปัตตานี

กลับภูมิลำเนา

อนุมัติ

ปฏิบัติงาน

รพช.แวงน้อย สสจ.ขอนแก่น

รพช.วาริชภูมิ สสจ.สกลนคร

กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ

ชำนาญงาน

รพท.เลย สสจ.เลย

สสจ.หนองบัวลำภู

ติดตามคู่สมรส

ไม่อนุมัติ

ปฏิบัติงาน

รพช.บรบือ สสจ.มหาสารคาม

รพช.จังหาร สสจ.ร้อยเอ็ด

เพื่อดูแลครอบครัว

อนุมัติ

ปฏิบัติงาน

รพช.ศีขรภูมิ สสจ.สุรินทร์

รพท.ศรีสะเกษ สสจ.ศรีสะเกษ

เพื่อดูแลครอบครัว

อนุมัติ

ปฏิบัติงาน

รพช.โซ่พิสัย สสจ.บึงกาฬ

รพช.กันทรวิชัย สสจ.มหาสารคาม

ดูแลบิดามารดา

อนุมัติ

ชำนาญงาน

สสจ.พิษณุโลก

สสจ.อุดรธานี

เพิ่มพูนประสบการณ์ทำงาน

อนุมัติ

609
610
611
612
613

นางสาวธัญลักษณ์
กิตติธันยพัชร์
นายจเร บุญเสนา
นายแวจิ เจ๊ะเย๊าะ
นายสมบัติ บับภาสังข์
นายวัชรพงษ์ ปรีชา
นายณภัทร อ่วมอ้อ

เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
นายช่างเทคนิค
นายช่างเทคนิค
นายช่างเทคนิค
นายช่างเทคนิค
นายช่างเทคนิค

ปฏิบัติงาน
ชำนาญงาน
ชำนาญงาน
ชำนาญงาน
ชำนาญงาน

ไม่อนุมัติ
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
อนุมัติ
อนุมัติ

นายอุทัย สุดใจ
นายชัชวาลย์ เอื้อกิจ

นายช่างเทคนิค
นายช่างเทคนิค

ปฏิบัติงาน
ชำนาญงาน

สสจ.ชัยภูมิ
รพท.ปัตตานี สสจ.ปัตตานี
รพท.เลย สสจ.เลย
รพช.สองพี่น้อง สสจ.จันทบุรี
รพท.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี สสจ.
เพชรบุรี
รพร.สระแก้ว สสจ.สระแก้ว
รพช.บ้านไผ่ สสจ.ขอนแก่น

กลับภูมิลำเนา
เพื่อดูแลครอบครัว
ดูแลบิดามารดา
กลับภูมิลำเนา
กลับภูมิลำเนา

614
615

รพศ.สุราษฎร์ธานี สสจ.สุราษฎร์ธานี
รพท.เบตง สสจ.ยะลา
รพท.เพชรบูรณ์ สสจ.เพชรบูรณ์
รพร.สระแก้ว สสจ.สระแก้ว
รพท.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สสจ.
สมุทรสงคราม
รพศ.สมุทรสาคร สสจ.สมุทรสาคร
รพช.เสลภูมิ สสจ.ร้อยเอ็ด

เพื่อดูแลครอบครัว
เพื่อดูแลครอบครัว

อนุมัติ
อนุมัติ

- 53 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบการย้าย/ปฏิบัติราชการ รอบเดือน สิงหาคม ปี 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่ง

ด้านความเชี่ยวชาญ

ขอย้ายจาก

ขอย้ายไปที่

เหตุผลการขอย้าย

616

นายสุทธิศักดิ์ สุริรักษ์

วิทยาจารย์

ชำนาญการ

ด้านการสอน

617

นายสุทัศน์ เสียมไหม

วิทยาจารย์

ชำนาญการ

ด้านการสอน

618

นายทวีศักดิ์ เสมาใหญ่

วิทยาจารย์

ชำนาญการ

ด้านการสอน

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และ
สาธารณสุขกาญจนาภิเษก สถาบันพระ
บรมราชชนก
สสจ.สตูล

วสส.จังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันพระบรม
ราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
วสส.จังหวัดตรัง สถาบันพระบรมราชชนก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วพบ.พระพุทธบาท สถาบันพระบรมราช
ชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วสส.จังหวัดชลบุรี สถาบันพระบรมราช
ชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วพบ.สงขลา สถาบันพระบรมราชชนก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพช.เชียงแสน สสจ.เชียงราย
สสจ.ลำปาง

เพิ่มพูนประสบการณ์ทำงาน

619

นางสาวสุรัสวดี สินวัต

วิทยาจารย์

ปฏิบัติการ

620

นางบุษราภรณ์ ดวงจันทร์

บรรณารักษ์

ปฏิบัติการ

621
622

นายศิริชัย มั่นเหมาะ
นางสาวจุรีรัตน์ พัดบัว

623

นางสิริณัฎฐ์กร ล่องอำไพ

รพท.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สสจ.
สมุทรสงคราม
รพช.โนนศิลา สสจ.ขอนแก่น
กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
รพช.ปะทิว สสจ.ชุมพร

กลับภูมิลำเนา
กลับภูมิลำเนา

ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติ

รพช.บางสะพานน้อย สสจ.
ประจวบคีรีขันธ์

เพื่อดูแลบุตร

รพท.พะเยา สสจ.พะเยา
รพช.บางน้ำเปรี้ยว สสจ.ฉะเชิงเทรา

เพื่อดูแลครอบครัว
ติดตามคู่สมรส

ไม่อนุมัติ
เนื่องจากต้นทางไม่ให้ความเห็น
การย้าย โปรดติดต่องานการเจ้าหน้าที่
ต้นทาง
ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติ

624
625

นางสาวนัทรินทร์ ศักดิ์ดี
นายวีระศักดิ์ กองเงิน

รพช.พานทอง สสจ.ชลบุรี
รพช.ชนบท สสจ.ขอนแก่น

รพช.บางสะพานน้อย สสจ.
ประจวบคีรีขันธ์
รพศ.พระปกเกล้า สสจ.จันทบุรี

ผลการพิจารณา

เพิ่มพูนประสบการณ์ทำงาน

อนุมัติ

เพิ่มพูนประสบการณ์ทำงาน

อนุมัติ

เพื่อความก้าวหน้าในงานอาชี
พ
เพื่อดูแลครอบครัว
อนุมัติ

