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ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ/นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด

เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง/สังกัด
ตำแหน่ง
ประเภท

ระดับ

ตำแหน่งและส่วนราชการที่บรรจุ

เลขที่
ตั้งแต่วันที่วุฒิ/ สาขา/ สถานศึกษา เงินเดือน

218388ปฏิบัติการวิชาการ 1 มิ.ย. 256518,75010 ทันตแพทย์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม
กลุ่มงานทันตกรรม

นางสาวมนัชญา นาคอ่อง
9 ส.ค. 2540
1 6401 00292 03 1

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

21/07/2565

หมายเหตุ

อรอนงค์ ครั้งที่:452/ 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

218414ปฏิบัติการวิชาการ 1 มิ.ย. 256518,75011 ทันตแพทย์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
กลุ่มงานทันตกรรม

นางสาวปริษา ศิริอาภากุล
27 พ.ย. 2540
1 3099 02520 96 6

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

21/07/2565

หมายเหตุ

อรอนงค์ ครั้งที่:452/ 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

214340ปฏิบัติการวิชาการ 1 มิ.ย. 256518,75012 ทันตแพทย์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
กลุ่มงานทันตกรรม

นางสาวป่านทอ วิทยาจันทร์
7 พ.ย. 2540
1 5799 00752 74 4

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

21/07/2565

หมายเหตุ

อรอนงค์ ครั้งที่:452/ 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

215681ปฏิบัติการวิชาการ 1 มิ.ย. 256518,75013 ทันตแพทย์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
กลุ่มงานทันตกรรม

นางสาวณัฐชา จำแลงนคร
19 ก.พ. 2541
1 5099 70085 99 2

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
จากทันตแพทยสภา

21/07/2565

หมายเหตุ

อรอนงค์ ครั้งที่:452/ 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




