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คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ 21 ร'ี3 /2563

เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 55 มาตรา 57 มาตรา 59 และมาตรา 132 แห่งพระราชบัญญ้ติ

ระเบียบช้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการทดลองปฏํบ้ติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบ้ติหน้าที่ราชการ
พ.ศ. 2553 หนังลือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ที่ นร 1008.1/ว 20
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 และที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 ให้บรรจุแพทย์ และทันตแพทย์

ทุนรัฐบาลและผู้สำเรื่จการศึกษาในจุฒิต่าง ๆ ที่ ก.พ.กำหนด และได้รับคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ

พลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 73 ราย โดยให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่ง

ที่ได้รับแต่งตั้ง ด้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

สั่ง ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563

(ลงชื่อ) ณรงค์ สายวงค์
(นายณรงค์ สายวงฅ์)

รองปลัดกวะทรวงสาธารณสุข ปฏึน้ต'ิราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุช

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชัญชลิ แต้วจิบดา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กองบรีหารทรัพยากรบุคคลุ้ .สป.

2 8 ส.ค. 256?



ลำ
ดับ

ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน บีเกิด

เลขประจำตัวประซาซน
วุฒ/ิ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่
ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่ง

ประ๓ท
ระดับ เลขที่

54 นายปวรินทร์ บัวคำซาว
28 ก.พ. 2539
1 5099 01684 23 8

ปริญญาทันดแพทยคาสตรบัณทิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

สำนักงานสารารณสชจังหวัดสโชท้
โรงพยาบาลทงเสลี่ยม
กล่มงานทันตกรรม

ทันตแพทย์

1

วิชาการ ปฏิน้ตการ 217956 18,750 18 พ.ค. 2563

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหนงที่ได้รับการแดงตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รันเงินเดือนตามวุฒิแบบซวงเงินเดือน ดามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555

- นัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- ป้จจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเที่ม 724 บาท บัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

พ V

ณัฏฐบันท
,
ครั้งที:่578/ 2563 19/08/2563
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ชี่อ/นามสทุล
วัน เดือน บีเกิด

เลขประจำตัวประซาซน
วุฒ/ิ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่งและสวนราซการที่บรรจุ

ตำแหน่ง/สังกัด
ตำแหน่ง
ประ๓ท

ระตับ เลขที่
เงินเดือน ดั้งแด่วันที่

สำนักงานสาธารณสฺชจังหวัดสโชท้
โรงพยาบาลทฺงเสลี่ยม
กลุ่มงานการแพทย์

I

55 นายธนพนธ์ อินทรประพันธ์
9 ก.พ. 2539
1 6599 00746 21 2

ปริญญาแพทยคาสตรบัณทิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
จากแพทยสภา

นายแพทย์ วิชาการ ปฏินัติการ 216007 18,750 18 พ.ค. 2563

หมายเหตุ - ไห!ด้รับเงินเดือนในตำแหนงทีI่ด้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบชวงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555

- นัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท

- นัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ด้งนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท บัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 ะ 18,750 บาท

พV

ณัฏฐนันท์ ครั้งที:่578/ 2563 19/08/2563
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56

ซื่อ/นามสทุล
วัน เดือน ป็เกิด

เลขประจำตัวประซาซน
ๅฒ/ิ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
เงินเดือน ดั้งแต่วันที่

ตำแหน่ง/สังกัด
ตำแหน่ง
ประ๓ท

ระดับ เลขที่

นายชวรินทร์ ฟักรักษา

11 ม.ิย. 2539
1 6401 00259 76 9

ปริญญาแพทยคาสตรบัณทิต

เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ได้รับใบอบุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวซกรรม

จากแพทยสภา

สำนักงาบสาธารณสขจังหวัดสโชท้

โรงพยาบาลท่งเสลี่ยม
กลมงานการแพทย์

นายแพทย์

J

วิชาการ ปฏิบัติการ 216๓8 18,750 18 พ.ค. 2563

หมายเหตุ - ให้ได้รันเงินเดือนในตำแหน่งที!่ดรับการแต่งดั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามจุฒิแบบช่วงเงินเดือน ดามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555

- นัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท

- นัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท

ดังนั้นได้รับเงินเพม 724 บาท นัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบซวง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

พ V

ณัฎฐนันท์ ครั้งที:่578/ 2563 19/08/2563
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ขื่อ/นามสคุล ตำแหน่งและสวนราชการที่บรรจุ

วัน เดือน ป็เกิด

เลขประจำตัวประซาชน
จุฒ/ิ สาขา/ สถานสืกษา

ตำแหน่ง/สังกัด
ตำแหน่ง
ประ๓ท

ระดับ เลขที่
เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

สำนักงานสาธารณสชจังหวัดสโชท้ )

โรงพยาบาลทงเสลี่ยม
กลมงานการแพทย์

นายธนวัฒน่ นัวเกตุ
17 ต.ค. 2538
1 6401 00243 94 3

ปริญญาแพทยศาสตรบัณทิต

เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ได้รับใบอบุญาตเป็นผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
จากแพทยสภา

นายแพทย์ วิชาการ ปฏินัติการ 216010 18,750 18 พ.ค. 2563

หมายเหตุ ให!้ด้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่โด้รับการแต่งตั้ง
หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามจุฒิแบบซวงเงินเดือน ดามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555

- นัจชัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท

- นัจชัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท นัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

พ V

ณัฏฐนันท์ ครั้งที:่578/ 2563 19/08/2563
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ลำ
ลับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วับ เดือน บีเกิด

เลขประจำตัวประซาชน
วุฒ/ิ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่งและส่วนราขการที่บรรจุ

เงินเดือน
ะ J
ตังแตวับท

ตำแหน่ง/สังกัด
ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ เลขที่

58 บายภาณุวิซญ์ ม{นพรายพรรณ
24 ม.ิย. 2537
1 7099 00895 82 9

ปริญญาทับตแพทยคาสดรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

สำนักงานสาธารณสขจังหวัดสโขท้

โรงพยาบาลศรีนคร

กล่มงาบทันตกรรม

ทันตแพทย์ วิชาการ ปฎินัติการ 217955 18,750 18 พ.ค. 2563

หมายเหตุ - ให1้ด้รับเงินเดือนใบตำแหน่งที่ใด้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒินบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงาบปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555

- นัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท

- นัจจ้ยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเที่ม 724 บาท นัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

พ

ณัฏฐบันท์ ครั้งที:่578/ 2563 19/08/2563
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ลำ ชี่อ/นามสกุล ดำแ'Vเน่งนละส่วนราชการที่บรรจุ

ดับ

ที่
วัน เดือน ปิเกิด

เลขประจำตัวประขาขน
ๅฒ/ิ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง/สังกัด
ตำแหน่ง
ประ๓ท ระดับ เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

59 นางสาวชลดา สุทธสุริยะ ปริญญาทับตแพทยคาสดรบัณทิต

ส์านักงานสาธารณสขจังหวัดสโขท้

โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย
กล่มงานทันตกรรม

ทันตแพทย์

j

วิชาการ ปฎินัติการ 217952 18,750 18 พ.ค. 2563
19 ก.ค. 2535
1 5399 00369 12 6

มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันดกรรม
จากทันตแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ใด้รับเงินเดือนใบตำแหนงที่ใด้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามๅฒิแบบซวงเงินเดือน ดามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวับที่ 27 สิงหาคม 2555

- นัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท

- นัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท นัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

นV V

ณัฏฐบันท์ ครั้งที:่578/ 2563 19/08/2563
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สำ ซื่อ/นามสกุล ตำแหน่งและส่วนราขการที่บรรจุ
ดับ

ที่
วับ เดือน ปีเกิด

เลขประจำตัวประซาชน
ๅฌ/ิ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่ง
ประ๓ท

ระดับ เลขที่
เงินเดือน ตั้งแต่วับที่

60 นางสาวปวิณา ใจทิม ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

สำนักงานสาธารณสขชังหวัดสโขท้

โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย
กล่มงาบการแพทย์

บายแพทย์ วิชาการ ปฎิบัตกิาร 215993 18,750 18 พ.ค. 2563
4 ก.ค. 2538
1 6401 00235 99 1

เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ได้รับใบอบุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
จากแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหนงทีI่ด้รับการแตงตั้ง
- หลักเกณท์ให้ได้รับเงินเดือนตามๅฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555

- นัจชัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- นัจชัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท บัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

ณัฎฐบันท' ครั้งที:่578/ 2563 19/08/2563
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ลำ ชี่อ/นามสกุล ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
ลับ

ที่
วัน เดือน ป็เกิด

เลขประจำตัวประชาชน
วุฒ/ิ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง/สังกัด
ตำแหน่ง
ประ๓ท

ระดับ เลขที่
เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

61 บางสาววริศรา นนทธิ ปริญญาแพทยศาสตรบัณทิต

สำนักงานสาธารณสขจังหวัดสโขท้

กล่มงานการแพทย์

บายแพทย์ วิชาการ ปฎิป้ติการ 215994 18,750 18 พ.ค. 2563
7 ก.พ. 2539
1 6599 00745 94 1

เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอบุญาตเป็นผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
จากแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหนงที!่ด้รับการแตงตั้ง
- หลักเกณฑ์ให!้ด้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบชวงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555

- นัจรัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท

- นัจรัยใบประกอบวิขาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท

ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาทนัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

ณัฏฐนันท์ ครั้งที:่578/ 2563 19/08/2563



- 62 - )

ลำ
ดับ

ที่

ชี่อ/นามสกุล
วัน เดือน บีเกิด

เลชประจำตัวประชาชน
ๅฒ/ิ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ

เงินเตือน ตั้งแต่วันที่
ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่ง

ประ๓ท
ระดับ เลขที่

62 นางสาวพัทธ์วริน ไกรวิบูลสิทธ์
10 ก.พ. 2539
1 6407 00127 05 7

ปริญญาแพทยศ'าสดรบัณฑิต
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชึพเวชกรรม
จากแพทยสภา

สำนักงานสาธารณสขชังหวัดสโขท้
โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย
กล่มงานการแพทย์

นายแพทย์ วิชาการ ปฎินัติการ 215995 18,750 18 พ.ค. 2563

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามๅณิแบบขวงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวับที่ 27 สิงหาคม 2555- นัจวัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท

- นัจวัยใบประกอบวิชาขีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท นัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

ณัฏฐนันท์ ครั้งที:่578/ 2563 19/08/2563



) - 63 - )

สำ
ดับ

ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน บีเกิด

เลขประจำตัวประซาขน

วุฒ/ิ สาขา/ สถานศึกษา

สำแ'Vเน่งและส่วนราชการที่บรรจุ

เงินเดือน ตั้งแด่วันที่

ดำแหนง/สังกัด
สำแหนง

ประ๓ท
ระดับ เลขที่

63 นางสาวอภิชญา พลบุญ
19 ด.ค. 2538
1 6401 00244 19 2

ปริญญาแพทยคาสตรนัณทิด

เกียรตินิยมอันดับ 2

มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอบุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

จากแพทยสภา

สำนักงานสาธารณสขชังหวัดสโขท้

โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

กล่มงานการแพทย์

นายแพทย์

J

วิชาการ ปฎินัติการ 215999 18,750 18 พ.ค. 2563

หมายเหตุ - ใหใด้รับเงินเดือนในสำแหน่งที!่ด้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณท์ใหน้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวับที่ 27 สิงหาคม 2555

- นัจวัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท

- นัจวัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท

ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท นัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

พ V

ณัฎฐบันท์ ครั้งที:่578/ 2563 19/08/2563



- 6 4 -

ลำ ชื่อ/นามสกุล ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
ลับ

ที่
วัน เดือน บีเกิด

เลขประจำตัวประซาซน
ๅฌ/ิ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่ง
ประ๓ท

ระดับ เลขที่
เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

64 นางสาวซญานี พนัสขัย ปริญญาแพทยศาสตรนัณ'ทิต

สำนักงานสาธารณสขจังหวัดสโขท้

โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
กล่มงานการแพทย์

บายแพทย์

1

วิชาการ ปฎินัติการ 216001 18,750 18 พ.ค. 2563
26 ส.ค. 2537
1 6599 00653 26 5

มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอบุญาตเป็บผู้ประกอบวิขาชีพเวซกรรม
จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามๅฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวับที่ 27 สิงหาคม 2555

- นัจจัยสายงานที่ ก.ท. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- นัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำบวบ 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท นัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

พ V

ณัฎฐบันฑ์ ครั้งที:่578/ 2563 19/08/2563



- 65 - )

สำ ชี่อ/นามสกุล ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
ดับ

ที่
วัน เดือน บีเกิด

เลซประจำตัวประขาชน
วุฒ/ิ สาซา/ สถานลึกษา

ตำแหน่ง/สังกัด
ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ เลขที่
เงินเดือน ดั้งแด่วันที่

65 นางสาวแก้วชนก แก้วประสิทธึ๋ ปริญญาแพทยคาสตรบัณทิต

สำนักงาบสาธารณสขจังหวัดสโขท้

โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
กล่มงานการแพทย์

นายแพทย์

j

วิชาการ ปฎิน้ติการ 216๓2 18,750 18 พ.ค. 2563
19 พ.ย. 2539
1 6599 00757 93 1

มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวซกรรม
จากแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแตงดั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสีอสำนักงาบปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สร 0201.036/ว 576 ลงวับที่ 27 สิงหาคม 2555

- นัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนค (20 %) จำนวน 362 บาท
- นัจจัยใบประกอบวิซาขีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท นัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

ณัฏฐบันท์ ครั้งที่:578/ 2563 19/08/2563



- 66 -

สำ ชี่อ/นามสคุล ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
ดับ
ที่

วัน เดือน บีเกิด

เลขประจำตัวประซาขน
วุฒ/ิ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่ง
ประ๓ท ระดับ เลขที่

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

สำนักงานสาธารณสขจังหวัดสโขท้

โรงพยาบาลคีรีมาศ
กล่มงานทันตกรรม

]

66 นางสาวสุดารัตน์ ปินไชย
24พ.ย. 2538
1 5099 01640 99 1

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

ทันตแพทย์ วิชาการ ปฏิบัติการ 217953 18,750 18 พ.ค. 2563

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนใบตำแหน่งที!่ด้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให!้ด้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ดามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวับที่ 27 สิงหาคม 2555

- นัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- นัจจัยใบประกอบวิขาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท นัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

พ V

ณัฎฐนันท์ ครั้งที:่578/ 2563 19/08/2563



- 6 7 -

สำ
ด ั บ
ที่

ชี่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปิเกิด

เลขประจำตัวประชาชน
วุฒ/ิ สาขา/ สถานลึกบา

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่
ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่ง

ประเภท
ระดับ เลขที่

67 นางสาวลึโรรัตน์ น้อยใจ
8 ธ.ค. 2538
1 6501 00091 14 1

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ได้รับใบอบุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
จากแพทยสภา

สำนักงานสาธารณสขจังหวัดสโขท้

โรงพยาบาลคีรีมาศ

กล่มงานการแพทย์

นายแพทย์

1

วิชาการ ปฏิบัติการ 215996 18,750 18 พ.ค. 2563

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหนงท้ได้รับการแหงตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สร 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555

- ป้จจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท

- นัจจัยใบประกอบวิขาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ด้งนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท นัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

พ V

ณัฎฐบันท์ ครั้งที:่578/ 2563 19/08/2563



) - 68 -

ลำ ชี่อ/นามสกุล ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ
ดับ
ที่

วัน เดือน ปึเกิด

เลขประจำตัวประซาซน
วุฒ/ิ สาขา/ สถานศึกษา

ดำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่ง
ประ๓ท

ระดับ เลขที่
เงินเดือน ตั้งแต่วันที่

68 นางสาวศกลรัตน์ มั่นศาสตร์ ปริญญาแพทยศาสดรบัณฑิต

สำนักงานสาธารณสขจังหวัดสโชท้

โรงพยาบาลคีรีมาศ

กล่มงาบการแพทย์

นายแพทย์ วิชาการ ปฏิบัติการ 215997 18,750 18 พ.ค. 256313ก.ย. 2538
1 6599 00719 67 3

มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
จากแพทยสภา

หมายเหตุ - ให้Iด้รับเงินเดือนในตำแหน่งที!่ด้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555

- นัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- นัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท นัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

พ V

ณัฎฐบับท์ ครั้งที:่578/ 2563 19/08/2563



- 6 9 -

ลำ ชื่อ/นามสกุล ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ

ดับ
ที่

วับ เดือน ป็เกิด

เลขประจำตัวประขาซน
วุฒ/ิ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่ง
ประ๓ท

ระดับ เลขที่
เงินเดือน ตั้งแด่วันที่

สำนักงานสาธารณสขจังหวัดสโขท้

โรงพยาบาลคีรีมาศ

กส่มงาบการแพทย์

]

69 นายธันยพร อินทะรังษี

1พ.ย. 2539
1 6501 00092 07 4

ปริญญาแพทยศาสตรนัณทิต

เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ได้รับใบอบุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
จากแพทยสภา

นายแพทย์ วิชาการ ปฎินัติการ 215998 18,750 18 พ.ค. 2563

หมายเหตุ - ให!้ด้รับเงินเดือนในตำแหน่งที!่ด้ริบการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบซวงเงินเดือน ดามหนังสิอสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555

- บัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- นัจวัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท นัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 ะ= 18,750 บาท

โ^V

ณัฎฐนันท์ ครั้งที:่578/ 2563 19/08/2563



- 2 9 -

สำ
ดับ
ที่

ชี่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปิเภิด

เลขประจำตัวประซาชน
ๅฌ/ิ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่งและส่วนราขการที่บรรจุ

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่
ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่ง

ประ๓ท ระดับ เลขที่

29 นางสาวธวัลรัตน์ ละเอียด
25 ม.ีค. 2539
1 4199 ๓579 96 2

ปริญญาแพทยคาสดรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
จากแพทยสภา

สำนักงาบสาธารณสขจังหวัดสโชท้

โรงพยาบาลศรึสัชนาลัย

กล่มงานการแพทย์

นายแพทย์

J

วิชาการ ปฎิบัติการ 216000 18,750 18 พ.ค. 2563

หมายเหตุ - ให!้ด้รับเงินเดือนในตำแหน่งทีI่ด้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณท์ให้ได้รับเงินเดือนตามๅฒิแบบชวงเงินเดือน ดามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวับที่ 27 สิงหาคม 2555

- นัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- นัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท นัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบข่วง เป็น 18,020 + 730 18,750 บาท

พ V

ณัฎฐนันท์ ครั้งที่:430/ 2563 11/08/2563



- 30 -

ลำ

ดับ
ที่

ชี่อ/นามสกุล
วับ เดือน ป็เกิด

เลขประจำตัวประขาชน
วุฒ/ิ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่
ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่ง

ประ๓ท ระดับ เลขที่

30 นางสาวป้ญจรัตน์ เสรีทวิพัฒน์
15 ส.ค. 2538
1 1799 00303 14 5

ปริญญาแพทยศาสตรบัณทิต

เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอบุญาดเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
จากแพทยสภา

สำนักงานสาธารณสขจังหวัดสใขท้

โรงพยาบาลสวรรคโลก

กล่มงานการแพทย์

นายแพทย์

J

วิชาการ ปฎินัติการ 216๓6 18,750 18 พ.ค. 2563

หมายเหตุ - ให้^ด้รับเงินเดือนใบตำแหน่งที!่ด้รับการแต่งตั้ง- หลักเกณฑ์ให!ด้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบซวงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงาบปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
- บัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- นัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท นัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

WTV

ณัฎฐนันท' ครั้งที:่430/ 2563 11/08/2563



สาเนา

คส.!.2

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ 2136 /2563

เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก

อาคัยอำนาจตามความในมาตรา 55 มาตรา 57 มาตรา 59 และมาตรา 132 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2551 กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551
กฎก.พ.ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
พ.ศ. 2553 หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ที่ นร 1008.1/ว 20
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 และที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 ให้บรรจุแพทย์ และทันตแพทย์
ทุนรัฐบาลและผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิต่าง ๆ ที่ ก.พ.กำหนด และได้รับคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
พลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 64 ราย โดยให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่ง
ที่ได้รับแต่งตั้ง ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

สั่ง ณ วันที่ 2.1 ลิงหาคม พ.ศ. 2563

'{ลงชํ่อ้rณรงค์ ไสายวงศ
(นายณรงค์ สายวงศ์).รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชกาวแทน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำเนาถูกต้อง7
(นางสาวชัญซลี แกวจินดา)
เขัาพนักงานธุรการสำนาญงาน
กองบริหารทรพยากรบุคคล สป.

2 8 ส.ค. 2563'



- 70 -

ลำ
ดับ

ที่

ชี่อ/นามสกุล
วัน เดือน ป็เกิด

เลขประจำตัวประชาขน
ๅฒ/ิ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่
ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่ง

ประ๓ท
ระดับ เลขที่

70 นางสาวสกาวเดือน ณ เชียงไหม
3พ.ย. 2538
1 5099 01630 38 3

ปริญญาทันดแพทยคาสดรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากท้นตแพทยสภา

สำนักงานสาธารณสขขังหวัดสโชท้
โรงพยาบาลสวรรคโลก
กลมงานทันดกรรม

ทันตแพทย์

1

วิชาการ ปฎินัติการ 217954 18,750 18 พ.ค. 2563

หมายเหตุ - ให้โด้รับเงินเดือนในตำแหน่งที!่ด้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามๅฌิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555

- นัจขัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- นัจขัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท นัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

ณัฎฐนันท์ ครั้งที:่578/ 2563 19/08/2563



- 71 -

ลำ

ตับ
ที่

ชี่อ/นามสๆล
วัน เดือน บีเกิด

เลขประจำตัวประซาซน
จุฒ/ิ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ

เงินเดือน ตั้งแต่วับที่
ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่ง

ประ๓ท
ระตับ เลขที่

71 นางสาวศศึทิพย์ เลาหัตถพงษ์ภูริ
20 เม.ย. 2539
1 6401 00256 45 0

ปริญญาแพทยศาสตรบัณทิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
จากแพทยสภา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขท้
โรงพยาบาลสวรรคโลก
กลมงานการแพทย์

นายแพทย์

)

วิชาการ ปฎินัตการ 216๓4 18,750 18 พ.ค. 2563

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหนงที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนดามๅฒิแบบซวงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555

- บัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- นัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท นัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

พ V

ณัฎฐบันท์ ครั้งที:่578/ 2563 19/08/2563



) - 72 - )

ลำ
ดับ
ที่

ซื่อ/นามสคุล
วัน เดือน ป็เกิด

เลขประจำตัวประซาซน
วุฒ/ิ สาขา/ สถานศึกษา

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ

เงินเดือน ตั้งแต่วันที่
ตำแหน่ง/สังกัด ตำแหน่ง

ประ๓ท
ระดับ เลขที่

72 นายซบุดม ไทยาบุสรณ์
12 ส.ค. 2538
1 1020 02391 03 1

ปริญญาแพทยคาสดรบัณฑิต

เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ได้รับใบอบุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาซีพเวชกรรม
จากแพทยสภา

สำนักงานสาธารณสขจังหวัดสโขท้

โรงพยาบาลสวรรคโลก

กล่มงานการแพทย์

นายแพทย์

1

วิชาการ ปฎินัติการ 216005 18,750 18 พ.ค. 2563

หมายเหตุ - ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหนงที!่,ด้รับการแตงตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนดามวุฒิแบบซวงเงินเดือน ดามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555

- นัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
- นัจจัยใบประกอบวิชาชพ (20 %) จำนวน 362 บาท
ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท บัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท

พ V

ณ้ฎฐนันฑ์ ครั้งที:่578/ 2563 19/08/2563




