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ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด

เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง/สังกัด
ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ

เลขที่
ตั้งแต่วันที่วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา เงินเดือน

214409ปฏิบัติการวิชาการ 17 พ.ค. 256518,750137 นายแพทย์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม
กลุ่มงานการแพทย์

นางสาวพุธิตา เล็กพุฒิกานต์
18 พ.ย. 2540
1 6406 00271 17 2

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
จากแพทยสภา

09/06/2565

หมายเหตุ

มณีรัตน์ ครั้งที่:359/ 2565

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

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด

เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง/สังกัด
ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ

เลขที่
ตั้งแต่วันที่วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา เงินเดือน

127382ปฏิบัติการวิชาการ 17 พ.ค. 256518,750138 นายแพทย์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
โรงพยาบาลศรีนคร
กลุ่มงานการแพทย์

นายสุทธิรักษ์ สุทธรินทร์
9 มิ.ย. 2541
1 6401 00313 41 1

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
จากแพทยสภา

09/06/2565

หมายเหตุ

มณีรัตน์ ครั้งที่:359/ 2565

- ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
    - ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
    - ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
   ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท
- ปรับปรุงตำแหน่งนายแพทย์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 127382 เป็นระดับปฏิบัติการ
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ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด

เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง/สังกัด
ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ

เลขที่
ตั้งแต่วันที่วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา เงินเดือน

ปฏิบัติการวิชาการ 128638       18,750       17 พ.ค. 2565139 นายแพทย์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
โรงพยาบาลคีรีมาศ
กลุ่มงานการแพทย์

นางสาวปิยวรรณ คำบุศย์
23 ต.ค. 2540
1 6406 00270 31 1

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
จากแพทยสภา

09/06/2565

หมายเหตุ

มณีรัตน์ ครั้งที่:359/ 2565

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

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด

เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง/สังกัด
ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ

เลขที่
ตั้งแต่วันที่วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา เงินเดือน

129453ปฏิบัติการวิชาการ 17 พ.ค. 256518,750140 นายแพทย์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
โรงพยาบาลคีรีมาศ
กลุ่มงานการแพทย์

นางสาวมุทิตา เจิมศิริ
22 ก.ค. 2539
1 6599 00774 30 5

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
จากแพทยสภา

09/06/2565

หมายเหตุ

มณีรัตน์ ครั้งที่:359/ 2565

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

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด

เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง/สังกัด
ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ

เลขที่
ตั้งแต่วันที่วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา เงินเดือน

132454ปฏิบัติการวิชาการ 17 พ.ค. 256518,750141 นายแพทย์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
โรงพยาบาลคีรีมาศ
กลุ่มงานการแพทย์

นายศิรสิทธิ์ แสงอบ
8 ส.ค. 2541
1 6401 00317 92 1

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
จากแพทยสภา

09/06/2565

หมายเหตุ

มณีรัตน์ ครั้งที่:359/ 2565

- ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
    - ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
    - ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
   ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท
- ปรับปรุงตำแหน่งนายแพทย์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 132454 เป็นระดับปฏิบัติการ
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ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด

เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง/สังกัด
ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ

เลขที่
ตั้งแต่วันที่วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา เงินเดือน

133812ปฏิบัติการวิชาการ 17 พ.ค. 256518,750142 นายแพทย์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
โรงพยาบาลคีรีมาศ
กลุ่มงานการแพทย์

นางสาวพิมพ์ชนก เขียวเมือง
27 มิ.ย. 2541
1 6401 00315 18 9

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
จากแพทยสภา

09/06/2565

หมายเหตุ

มณีรัตน์ ครั้งที่:359/ 2565

- ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
    - ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
    - ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
   ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท
- ปรับปรุงตำแหน่งนายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 133812 เป็นระดับปฏิบัติการ
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ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด

เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง/สังกัด
ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ

เลขที่
ตั้งแต่วันที่วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา เงินเดือน

171576ปฏิบัติการวิชาการ 17 พ.ค. 256518,750143 นายแพทย์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
โรงพยาบาลคีรีมาศ
กลุ่มงานการแพทย์

นายศิวกร ทองพรรณ
13 ส.ค. 2541
1 1297 00163 05 6

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
จากแพทยสภา

09/06/2565

หมายเหตุ

มณีรัตน์ ครั้งที่:359/ 2565

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

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด

เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง/สังกัด
ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ

เลขที่
ตั้งแต่วันที่วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา เงินเดือน

171584ปฏิบัติการวิชาการ 17 พ.ค. 256518,750144 นายแพทย์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
โรงพยาบาลคีรีมาศ
กลุ่มงานการแพทย์

นางสาวภัทราพร กฤตรนต์รัศมี
6 พ.ย. 2540
1 6401 00298 81 1

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
จากแพทยสภา

09/06/2565

หมายเหตุ

มณีรัตน์ ครั้งที่:359/ 2565

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

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด

เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง/สังกัด
ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ

เลขที่
ตั้งแต่วันที่วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา เงินเดือน

124238ปฏิบัติการวิชาการ 17 พ.ค. 256518,750145 นายแพทย์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง

นางสาวกาญจนา เรืองชาญ
31 พ.ค. 2540
1 5399 00590 87 6

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
จากแพทยสภา

09/06/2565

หมายเหตุ

มณีรัตน์ ครั้งที่:359/ 2565

- ให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
- หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิแบบช่วงเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 576 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555
    - ปัจจัยสายงานที่ ก.พ. กำหนด (20 %) จำนวน 362 บาท
    - ปัจจัยใบประกอบวิชาชีพ (20 %) จำนวน 362 บาท
   ดังนั้นได้รับเงินเพิ่ม 724 บาท ปัดเป็น 730 บาท เงินเดือนบรรจุแบบช่วง เป็น 18,020 + 730 = 18,750 บาท
- ปรับปรุงตำแหน่งนายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 124238 เป็นระดับปฏิบัติการ


