
แนบท้ายคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เลขที่สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างใหม่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างเดิม

เลขที่
ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล
ลำ

หมายเหตุดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

1 พนักงานซักฟอก 1ลพ00071 พนักงานซักฟอกนางสายฝน หมื่นไชยศรี ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00071 7,590ไม่กำหนดวุฒิ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
โรงพยาบาลแม่ทา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป(ใหม่)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
โรงพยาบาลแม่ทา

2 พนักงานบริการ 1ลพ00088 พนักงานบริการนายชัยยันต์ คำซาว ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00088 11,580ไม่กำหนดวุฒิ

3 พนักงานบริการ 1ลพ00089 พนักงานบริการนายชารินทร์ สิงมะหัน ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00089 8,810ไม่กำหนดวุฒิ

4 พนักงานบริการ 1ลพ00090 พนักงานบริการนายอภิชาติ หมื่นไชยศรี ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00090 9,510ไม่กำหนดวุฒิ

5 ช่างไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ 1ลพ00091 ช่างไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์นายณัฐวุฒิ วิศววิสุทธิ์ วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ลพ00091 9,010วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

6 ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1ลพ00092 ผู้ช่วยช่างทั่วไปนายสุนานนท์ อุดมบุตร ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00092 7,590ไม่กำหนดวุฒิ

7 เจ้าพนักงานธุรการ 1ลพ00094 เจ้าพนักงานธุรการนายกรวิชญ์ หล้ากาศ วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00094 10,690วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

8 เจ้าพนักงานธุรการ 1ลพ00095 เจ้าพนักงานธุรการนางสาวชลินทรา บุญยืน วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00095 12,160วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

9 เจ้าพนักงานธุรการ 1ลพ00096 เจ้าพนักงานธุรการนางสาวธารทิพย์ ธิกาศ วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00096 10,640วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี
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10 เจ้าพนักงานธุรการ 1ลพ00097 เจ้าพนักงานธุรการนางสาวรัชฎาภรณ์ โนกาศ วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00097 10,200วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

11 เจ้าพนักงานธุรการ 1ลพ00098 เจ้าพนักงานธุรการนายวิวิชชัย คารินทา วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00098 11,780วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

12 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1ลพ00099 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนางสาวรินทร์วรัท แสนขัด วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00099 11,000วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

13 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1ลพ00100 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนางสาวยุคลฉัตร เดชผล วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00100 10,600วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

14 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1ลพ00101 นักวิชาการโสตทัศนศึกษานางสาววิภารัตน์ ราชปัญญา วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า

บริหาร
ทั่วไป

บริหาร
ทั่วไป

1ลพ00101 13,300วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า

15 พนักงานประจำห้องทดลอง 1ลพ00087 พนักงานประจำห้องทดลองนางสาวพีรภาว์ สุยะดุก ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00087 11,730ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์(ใหม่)

16 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00073 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวเกษณี อินมะกอก วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00073 9,020วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มงานทันตกรรม(ใหม่)

17 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00081 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางรจรีย์ เทโวขัด วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00081 9,490วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า
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18 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1ลพ00084 ผู้ช่วยทันตแพทย์นางกิ่งแก้ว เสรีศักดิ์ วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ลพ00084 9,600วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

19 พนักงานประจำห้องยา 1ลพ00085 พนักงานประจำห้องยานายจรัล คำแก้ว ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00085 9,860ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค(ใหม่)

20 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1ลพ00477 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม-ว่าง- วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00477 11,450วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

21 พนักงานประจำห้องยา 1ลพ00487 พนักงานประจำห้องยา-ว่าง- วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00487 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

22 นักกายภาพบำบัด 1ลพ00056 นักกายภาพบำบัด-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00056 14,020วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู(ใหม่)

23 ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1ลพ00086 ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดนางสาวอมราภรณ์ เลสัก ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00086 10,020ไม่กำหนดวุฒิ

24 เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1ลพ00054 เจ้าพนักงานเวชสถิติ-ว่าง- วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00054 10,590วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์(ใหม่)

25 พนักงานเก็บเอกสาร 1ลพ00072 พนักงานเก็บเอกสารนางปทุมมาลย์ ชินายะ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00072 10,120ไม่กำหนดวุฒิ
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26 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1ลพ00093 นักวิชาการคอมพิวเตอร์-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ค)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ค)

1ลพ00093 16,010วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

27 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ลพ00057 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนางณัฐนันท์ จันทรา วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00057 12,240วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม(ใหม่)

28 พนักงานบริการ 1ลพ00059 พนักงานบริการนายดำรงค์ ชมพูกาศ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00059 10,600ไม่กำหนดวุฒิ

29 แพทย์แผนไทย 1ลพ00055 แพทย์แผนไทยนางสาวพรนภา อ้ายตั้ง วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00055 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก(ใหม่)

30 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ลพ00058 เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(อายุรเวท)

นายภาณุพงศ์ ปาจุวัง วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00058 12,240วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

31 พนักงานประจำตึก 1ลพ00063 พนักงานประจำตึกนายวัฒนา ใจขาว ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00063 7,590ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

32 พนักงานเปล 1ลพ00065 พนักงานเปลนายธีรพล เตจ๊ะเสาร์ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00065 8,520ไม่กำหนดวุฒิ

33 พนักงานเปล 1ลพ00066 พนักงานเปลนายวีระพงษ์ จอมเมืองกาศ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00066 7,650ไม่กำหนดวุฒิ

34 พนักงานเปล 1ลพ00068 พนักงานเปลนายสมบัติ ถึงกาศ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00068 10,850ไม่กำหนดวุฒิ

35 พนักงานเปล 1ลพ00069 พนักงานเปลนายสว่าง อินกองงาม ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00069 8,150ไม่กำหนดวุฒิ
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36 พนักงานเปล 1ลพ00070 พนักงานเปลนายอภิชิต จันทร์น้ำ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00070 9,080ไม่กำหนดวุฒิ

37 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00076 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวเด่นเดือน ดวงกาศ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00076 9,550วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

38 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00083 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นายสรวิศ สมมะเวียง วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00083 9,270วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

39 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00078 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวพิราวรรณ์ ปินตากาศ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00078 8,560วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

40 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00079 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวแพรถญา กันทะ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00079 8,820วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

41 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00080 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวพิมาย เรือนมา วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00080 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

42 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00082 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางวิไลรัตน์ วงค์ใจ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00082 10,160วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า
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เลขที่สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างใหม่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างเดิม

เลขที่
ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล
ลำ

หมายเหตุดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

43 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00479 พยาบาลวิชาชีพนางสาวอรนุช กันทะ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00479 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

44 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00480 พยาบาลวิชาชีพนางสาววิภาพร เรือนทราย วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00480 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

45 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00481 พยาบาลวิชาชีพนางสาวสุภัสสร ศศิพงศ์พนา วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00481 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

46 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00483 พยาบาลวิชาชีพนางสาวนันทินี โปร่งใจ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00483 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

47 พนักงานเปล 1ลพ00067 พนักงานเปลนายวรรณประสิทธิ์ พุ่มเจริญ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00067 8,560ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้ป่วยใน

48 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00074 พนักงานช่วยเหลือคนไข้-ว่าง- วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00074 8,050วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

49 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00075 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวชัญญาภัค นามวงค์ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00075 8,930วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

50 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00077 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางพรนิภา ผาด่านสกุล วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00077 9,600วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า
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เลขที่สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างใหม่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน
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หมายเหตุดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

51 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00478 พยาบาลวิชาชีพนายมนัส มัฏฐานธง วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00478 12,380วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

52 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00482 พยาบาลวิชาชีพนางสาวเมริญา สุขกาศ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00482 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

53 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00484 พยาบาลวิชาชีพนายกฤษฎา แสนสองแคว วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00484 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

54 พนักงานบริการ 1ลพ00060 พนักงานบริการนางสาวพรรณิภา มะโนศิลา ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00060 9,550ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลหน่วยควบคุมติดเชื้อและงานจ่ายกลาง

55 พนักงานบริการ 1ลพ00061 พนักงานบริการนายพิศณุ ปาระมีโชค ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00061 8,190ไม่กำหนดวุฒิ

56 พนักงานบริการ 1ลพ00062 พนักงานบริการนางรัชดาวัลย์ จินะเป็งกาศ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00062 11,060ไม่กำหนดวุฒิ

57 พนักงานเปล 1ลพ00064 พนักงานเปลนายธนเดช เรือนมา ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00064 11,070ไม่กำหนดวุฒิ

58 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1ลพ00476 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00476 11,450วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กล่องเฉพาะกิจ(ใหม่)

59 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00485 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00485 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

60 นักเทคนิคการแพทย์ 1ลพ00486 นักเทคนิคการแพทย์-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00486 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี
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เลขที่สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างใหม่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างเดิม

เลขที่
ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล
ลำ

หมายเหตุดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

61 พนักงานบริการ 1ลพ00121 พนักงานบริการนายอนันต์ อินต๊ะขัติ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00121 10,110ไม่กำหนดวุฒิ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป(ใหม่)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง

62 พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1ลพ00122 พนักงานเกษตรพื้นฐานนายจรูญ คำแดง ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00122 10,130ไม่กำหนดวุฒิ

63 พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1ลพ00123 พนักงานเกษตรพื้นฐานนายชาญณรงค์ ปัญญาอุ่น ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00123 8,370ไม่กำหนดวุฒิ

64 พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1ลพ00124 พนักงานเกษตรพื้นฐานนายนพพร อ่องกิจ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00124 7,590ไม่กำหนดวุฒิ

65 พนักงานบริการ 1ลพ00125 พนักงานบริการนายชิตพล นามจันทร์ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00125 8,820ไม่กำหนดวุฒิ

66 พนักงานบริการ 1ลพ00126 พนักงานบริการนายบุญส่ง  จักขุเรือง ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00126 8,510ไม่กำหนดวุฒิ

67 พนักงานบริการ 1ลพ00127 พนักงานบริการนายพิสิษฐ์   ศิริป้อม ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00127 8,610ไม่กำหนดวุฒิ

68 พนักงานซักฟอก 1ลพ00129 พนักงานซักฟอกนางพัสริน ชนันชนะ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00129 10,210ไม่กำหนดวุฒิ

69 พนักงานซักฟอก 1ลพ00130 พนักงานซักฟอกนางพิกุล หวันยอง ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00130 10,200ไม่กำหนดวุฒิ

70 พนักงานซักฟอก 1ลพ00131 พนักงานซักฟอกนางเสาวภา  จินดาหลวง ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00131 10,120ไม่กำหนดวุฒิ

71 พนักงานบริการ 1ลพ00138 พนักงานบริการนายไพโรจน์ จินดาหลวง ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00138 10,190ไม่กำหนดวุฒิ

72 พนักงานบริการ 1ลพ00146 พนักงานบริการนายอินทร มั่นขัน ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00146 10,120ไม่กำหนดวุฒิ

73 ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1ลพ00147 ผู้ช่วยช่างทั่วไปนายวรินทร์ทร อินทะนันท์ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00147 11,340ไม่กำหนดวุฒิ
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74 นักวิชาการเงินและบัญชี 1ลพ00150 นักวิชาการเงินและบัญชีนางสาวภาวิณี ติยวัฒน์เรืองกุล วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า

บริหาร
ทั่วไป

บริหาร
ทั่วไป

1ลพ00150 13,900วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า

75 นักวิชาการเงินและบัญชี 1ลพ00151 นักวิชาการเงินและบัญชีนางสาวสุมิตรา ขันธรรมะ วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า

บริหาร
ทั่วไป

บริหาร
ทั่วไป

1ลพ00151 14,180วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า

76 นักเทคนิคการแพทย์ 1ลพ00119 นักเทคนิคการแพทย์นายกฤษฎา ติธรรมมา วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00119 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์(ใหม่)

77 พนักงานประจำห้องทดลอง 1ลพ00145 พนักงานประจำห้องทดลองนายฉัตรฐากร บุญก้ำ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00145 7,590ไม่กำหนดวุฒิ

78 พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 1ลพ00132 พนักงานบริการเอกสารทั่วไปนายจรัญ  กันทะจี้ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00132 9,180ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์(ใหม่)

79 นักวิชาการสาธารณสุข 1ลพ00120 นักวิชาการสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ลพ00120 12,170วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม(ใหม่)

80 นักวิชาการสาธารณสุข 1ลพ00572 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวมาฆนุช ชูราษี วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ลพ00572 11,760วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

81 พนักงานช่วยการพยาบาล 1ลพ00148 พนักงานช่วยการพยาบาลนางชฎาพร ทองเพ็ญ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00148 9,030ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก(ใหม่)

82 พนักงานช่วยการพยาบาล 1ลพ00149 พนักงานช่วยการพยาบาลนางพิชญ์สินี เขื่อนมณี ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00149 8,780ไม่กำหนดวุฒิ
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83 พนักงานบริการ 1ลพ00128 พนักงานบริการ-ว่าง- ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00128 8,370ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

84 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00135 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นายเดชกัมพล กาปัญญา วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00135 10,140วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

85 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00141 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นายวรรณกร แขกเสนา วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00141 8,700วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

86 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00142 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาววริสรา วังหล้า วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00142 8,700วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

87 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00144 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางอภัสดา  ไชยสมภาร วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00144 9,520วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

88 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00133 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวพิมพ์พิศา มงคล
ภาสกรณ์

วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00133 9,160วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
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เลขที่สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างใหม่
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เงินเดือน
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ที่ ระดับประเภทประเภท

89 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00137 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางพัชรินทร์  ศิริป้อม วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00137 9,610วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

90 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00143 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวสายพิณ ปัญญาอุ่น วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00143 9,470วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

91 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00134 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางดาวัลย์ ศรีไม้ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00134 8,450วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้ป่วยใน

92 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00136 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวทิพวรรณ ปันทะช้าง วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00136 9,150วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

93 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00139 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางภัทธิรา วรรณภิระ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00139 9,520วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

94 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00140 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางยุพินธ์  แหล่งป่าหมุ้น วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00140 10,290วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

95 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00488 พยาบาลวิชาชีพนางสาวสุพรรณี พงศ์สันติพิทักษ์ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00488 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี
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เลขที่สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างใหม่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน
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หมายเหตุดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

96 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00489 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00489 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กล่องเฉพาะกิจ(ใหม่)

97 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1ลพ00161 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษานายวินัย ต๊ะยานะ วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00161 10,510วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
โรงพยาบาลลี้

กลุ่มงานบริหารทั่วไป(ใหม่)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
โรงพยาบาลลี้

98 พนักงานบริการ 1ลพ00184 พนักงานบริการนายพรมกนก กิติหล้า ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00184 7,940ไม่กำหนดวุฒิ

99 พนักงานบริการ 1ลพ00186 พนักงานบริการนายรัฐภูมิ ณ เชียงใหม่ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00186 7,860ไม่กำหนดวุฒิ

100 พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1ลพ00187 พนักงานเกษตรพื้นฐานนายณรงค์ศักดิ์ ตันสุข ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00187 7,720ไม่กำหนดวุฒิ

101 พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1ลพ00188 พนักงานเกษตรพื้นฐาน-ว่าง- ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00188 8,480ไม่กำหนดวุฒิ

102 พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1ลพ00189 พนักงานเกษตรพื้นฐานนายอุทิศ ยอดแปง ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00189 8,860ไม่กำหนดวุฒิ

103 พนักงานประจำตึก 1ลพ00190 พนักงานประจำตึกนางสาวมีนา กันชูรี ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00190 9,320ไม่กำหนดวุฒิ

104 พนักงานประจำตึก 1ลพ00191 พนักงานประจำตึกนางสาวสุพิศ ปราบพาลา ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00191 9,250ไม่กำหนดวุฒิ

105 พนักงานบริการ 1ลพ00192 พนักงานบริการนายกรกฎ วงค์เพ็ชร ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00192 8,280ไม่กำหนดวุฒิ

106 พนักงานบริการ 1ลพ00193 พนักงานบริการนายชูวิด มะโนตัน ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00193 9,240ไม่กำหนดวุฒิ
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107 พนักงานบริการ 1ลพ00194 พนักงานบริการนายธนกฤต ตุ่นกันทา ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00194 8,270ไม่กำหนดวุฒิ

108 พนักงานบริการ 1ลพ00195 พนักงานบริการนายประมวน สมใจ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00195 9,340ไม่กำหนดวุฒิ

109 พนักงานบริการ 1ลพ00196 พนักงานบริการนายประสิทธิ์ อโนมา ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00196 9,270ไม่กำหนดวุฒิ

110 พนักงานบริการ 1ลพ00197 พนักงานบริการนายสมหมาย กันแสน ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00197 9,300ไม่กำหนดวุฒิ

111 พนักงานบริการ 1ลพ00198 พนักงานบริการนายพงศกร เปี้ยฝั้น ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00198 9,090ไม่กำหนดวุฒิ

112 พนักงานประจำตึก 1ลพ00199 พนักงานประจำตึกนางชุติกาญจน์ เลิศอนันต์ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00199 9,170ไม่กำหนดวุฒิ

113 พนักงานบริการ 1ลพ00244 พนักงานบริการนายธนเทพ รัตนสารโปร่ง ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00244 7,590ไม่กำหนดวุฒิ

114 พนักงานบริการ 1ลพ00245 พนักงานบริการนายบุญธรรม ชมภูเทพา ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00245 11,070ไม่กำหนดวุฒิ

115 พนักงานบริการ 1ลพ00246 พนักงานบริการนายพรศักดิ์ ทองแสงธรรม ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00246 9,040ไม่กำหนดวุฒิ

116 พนักงานบริการ 1ลพ00247 พนักงานบริการนายมนตรี ตาวงค์ษา ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00247 9,990ไม่กำหนดวุฒิ

117 พนักงานบริการ 1ลพ00248 พนักงานบริการนายสมหวัง ปวนคำมา ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00248 10,130ไม่กำหนดวุฒิ

118 พนักงานบริการ 1ลพ00249 พนักงานบริการนายสุเทพ ไชยวารี ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00249 10,960ไม่กำหนดวุฒิ

119 พนักงานบริการ 1ลพ00250 พนักงานบริการนายหัสดิน อินต๊ะฝั้น ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00250ไม่กำหนดวุฒิ

120 ช่างฝีมือทั่วไป 1ลพ00251 ช่างฝีมือทั่วไปนายธีรเดช เมืองขวา วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00251 10,880วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า
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121 เจ้าพนักงานธุรการ 1ลพ00255 เจ้าพนักงานธุรการนายบุญส่ง บุญมา วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00255 11,810วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

122 เจ้าพนักงานธุรการ 1ลพ00257 เจ้าพนักงานธุรการนางพิมพ์ เป็งดอย วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00257 10,610วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

123 เจ้าพนักงานธุรการ 1ลพ00258 เจ้าพนักงานธุรการนางสาวพิมพ์นารา พัฒนดำรง
ศักดิ์

วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00258 12,130วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

124 เจ้าพนักงานธุรการ 1ลพ00259 เจ้าพนักงานธุรการนางสงกรานต์ เอี่ยมศิริ วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00259 11,990วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

125 เจ้าพนักงานธุรการ 1ลพ00260 เจ้าพนักงานธุรการนางสาวพิมพ์ชนก อินต๊ะนนท์ วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00260 10,610วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

126 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1ลพ00261 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนางสาวณัฐชนิกา สุยะระ วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00261 11,340วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

127 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1ลพ00262 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนางสาววิไลวรรณ ปุ๊ดภาษี วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00262 10,110วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

128 เจ้าพนักงานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

1ลพ00265 เจ้าพนักงานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

นางสาวรุ่งอรุณ สุยะวงค์ วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00265 10,610วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

ทศพร03/07/2561

Administrator
Textbox



- 15 -

เลขที่สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างใหม่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างเดิม

เลขที่
ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล
ลำ

หมายเหตุดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

129 นายช่างเทคนิค 1ลพ00266 นายช่างเทคนิคนายอาทิตย์ อ้ายมูล วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00266 11,270วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

130 เจ้าพนักงานธุรการ 1ลพ00557 เจ้าพนักงานธุรการนายกฤษดา ชุมภูวัน วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00557 10,100วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

131 พนักงานประจำห้องทดลอง 1ลพ00204 พนักงานประจำห้องทดลองนางกัญณิการ์ พิวะศักดิ์ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00204 10,440ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์(ใหม่)

132 พนักงานประจำห้องทดลอง 1ลพ00211 พนักงานประจำห้องทดลองนางณไร เยินยุบ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00211 10,260ไม่กำหนดวุฒิ

133 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1ลพ00180 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขนางสาวอรุณรัตน์ ใจเมา วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00180 11,670วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานทันตกรรม(ใหม่)

134 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00207 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวแฉล้ม สุขเกตุ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00207 11,200วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

135 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00217 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางนารี สาระติ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00217 10,300วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

136 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00230 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางวีนัสรา สืบต่อ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00230 9,970วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า
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137 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00231 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางศศิวรรณ ตาแก้ว วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00231 10,860วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

138 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1ลพ00241 ผู้ช่วยทันตแพทย์นางสาวญาณิศา กันแสน วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ลพ00241 10,300วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

139 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1ลพ00171 เจ้าพนักงานเภสัชกรรมนางสาวเดือนเพ็ญ ถาสนัส วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00171 12,180วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค(ใหม่)

140 พนักงานประจำห้องยา 1ลพ00185 พนักงานประจำห้องยานายภราดร ป้าดีเหนือ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00185 10,990ไม่กำหนดวุฒิ

141 นักโภชนาการ 1ลพ00165 นักโภชนาการนางสาวสุดารัตน์ วังงิ้ว วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ลพ00165 12,730วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานโภชนศาสตร์(ใหม่)

142 นักกายภาพบำบัด 1ลพ00167 นักกายภาพบำบัดนายวชิรวิทย์  ใจต๊ะ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00167 12,000วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู(ใหม่)

143 นักกายภาพบำบัด 1ลพ00168 นักกายภาพบำบัดนางสาวจารุวรรณ จันทร์ผ่อง วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00168 15,330วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

144 นักกายภาพบำบัด 1ลพ00169 นักกายภาพบำบัดนางสาวปภิชญา กันไชยสัก วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00169 15,660วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี
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145 ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1ลพ00242 ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดนางนภปภัส อินอุดออน ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00242 9,650ไม่กำหนดวุฒิ

146 ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1ลพ00243 ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดนางสาวเอมยุพา ทาเงิน ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00243 7,800ไม่กำหนดวุฒิ

147 เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1ลพ00160 เจ้าพนักงานเวชสถิตินางสาวสุทธิดา มาต๊ะพาน วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00160 11,760วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์(ใหม่)

148 นักวิชาการสาธารณสุข 1ลพ00175 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวปทุมวดี จินดาสวัสดิ์ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ลพ00175 14,860วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

149 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00205 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวขวัญเรือน คำเครือ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00205 9,800วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

150 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00209 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวชุติมา แป้นศิริ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00209 10,380วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

151 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00225 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวมยุรี แปงริน วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00225 8,990วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

152 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00228 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวรุ่งทิวา โปธา วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00228 9,610วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า
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153 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00235 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวสายบัว สุขแดง วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00235วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

154 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1ลพ00253 นักวิชาการคอมพิวเตอร์นายชัยยุทธ์ วัฒนคามินทร์ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ค)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ค)

1ลพ00253 16,590วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

155 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1ลพ00254 นักวิชาการคอมพิวเตอร์นายวินัย ปาปวง วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ค)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ค)

1ลพ00254 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

156 นักวิชาการสาธารณสุข 1ลพ00173 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวจินดาพร เปาป่า วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ลพ00173 16,190วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม(ใหม่)

157 นักวิชาการสาธารณสุข 1ลพ00174 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวพลับพลึง ปัญญาวงค์ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ลพ00174 14,280วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

158 นักวิชาการสาธารณสุข 1ลพ00176 นักวิชาการสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ลพ00176 14,310วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

159 นักวิชาการสาธารณสุข 1ลพ00179 นักวิชาการสาธารณสุขว่าที่ร้อยตรี เอกรัฐ บุญมา วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ลพ00179 16,460วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

160 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00240 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางอำนวยพร จันสุ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00240 11,030วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

161 นักจิตวิทยา 1ลพ00495 นักจิตวิทยา-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ลพ00495 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
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162 แพทย์แผนไทย 1ลพ00163 แพทย์แผนไทยนางสาวนันทกร อะกะเรือน วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00163 15,370วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก(ใหม่)

163 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ลพ00182 เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(อายุรเวท)

นางสาวมุกรินทร์ มานะศรี วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00182 12,700วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

164 พนักงานช่วยการพยาบาล 1ลพ00252 พนักงานช่วยการพยาบาลนายวิทยา สุภา ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00252 10,500ไม่กำหนดวุฒิ

165 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00206 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางจันทร์จิรา แก้วมาลัย วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00206 10,190วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

166 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00210 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางฐิติกานต์ กาวารี วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00210 7,980วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

167 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00214 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวทัศนา กันทาอินต๊ะ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00214 8,950วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

168 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00218 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางนิรัชพร หม่นสุ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00218 10,390วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า
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169 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00219 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวเบญจมาศ กิติน่าน วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00219 9,950วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

170 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00220 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางประกายทิพย์ มูลกันทา วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00220 10,180วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

171 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00221 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวพรทิพย์ คำสมุทร วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00221 9,430วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

172 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00222 พนักงานช่วยเหลือคนไข้-ว่าง- วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00222 9,490วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

173 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00223 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางพิมพ์มาลา พยาเรือน วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00223 9,980วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

174 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00227 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวรัชฎาภรณ์ อูปอิ่น วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00227 9,210วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

175 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00232 พนักงานช่วยเหลือคนไข้-ว่าง- วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00232 9,320วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

ทศพร03/07/2561

Administrator
Textbox



- 21 -

เลขที่สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างใหม่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างเดิม

เลขที่
ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล
ลำ

หมายเหตุดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

176 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00234 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นายสมาน คำไวโย วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00234 10,340วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

177 เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจ
ฉุกเฉิน)

1ลพ00181 เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจ
ฉุกเฉิน)

นางสาวจันทร์จิรา สามา วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00181 12,770วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

178 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ลพ00183 เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจ
ฉุกเฉิน)

นางสาวจุฬากาญจน์ วงษา วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00183 11,760วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

179 พนักงานเปล 1ลพ00200 พนักงานเปลนายเกียรติศักดิ์ เป็งมณี ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00200 8,350ไม่กำหนดวุฒิ

180 พนักงานเปล 1ลพ00201 พนักงานเปลนายณัฐกิตต์ เลิศอนันต์ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00201 10,850ไม่กำหนดวุฒิ

181 พนักงานเปล 1ลพ00202 พนักงานเปลนายพิชิต ธนะแก้ว ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00202 10,760ไม่กำหนดวุฒิ

182 พนักงานเปล 1ลพ00203 พนักงานเปลนายอนันต์ อูปอิ่น ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00203 9,280ไม่กำหนดวุฒิ

183 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00213 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวดวงใจ คำมูล วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00213 8,490วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า
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184 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00226 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นายเม็งราย แซ่โซ้ง วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00226 7,900วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

185 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00229 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาววรินทร ตีรลานนท์ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00229 9,910วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

186 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00233 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวสมเพชร ดำริห์ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00233 9,510วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

187 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00492 พยาบาลวิชาชีพนางสาวรัชนีกร อาภัย วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00492 15,250วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

188 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00208 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวชมัยภรณ์ สุวรรณรินทร์ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00208 7,930วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้ป่วยใน

189 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00212 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวณัฐพร วงษ์วาล วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00212 8,470วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

190 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00216 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางนันทนา หยกลักษณะไพร วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00216 8,250วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า
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191 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00224 พนักงานช่วยเหลือคนไข้-ว่าง- วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00224 9,520วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

192 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00237 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวสุภิญญา ป้อมฝั้น วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00237 9,770วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

193 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00238 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางอรพรรณ ติ๊บงา วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00238 10,010วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

194 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00490 พยาบาลวิชาชีพนางสาวญาราภรณ์ คำทะลา วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00490 15,250วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

195 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00493 พยาบาลวิชาชีพนางสาวกัญญาวีร์ พุทธิ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00493 14,120วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

196 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00494 พยาบาลวิชาชีพนางสาวสาลินี วงศ์ศรีใส วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00494 14,120วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

197 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00215 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวนงคราญ ไทยใหม่ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00215 9,760วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลหน่วยควบคุมติดเชื้อและงานจ่ายกลาง
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198 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00236 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสุพิชญา ตาก่ำ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00236 9,860วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

199 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00239 พนักงานช่วยเหลือคนไข้-ว่าง- วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00239 9,860วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้คลอด

200 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00491 พยาบาลวิชาชีพนางสาววราภรณ์ มหายศ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00491 15,250วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

201 นักเทคนิคการแพทย์ 1ลพ00162 นักเทคนิคการแพทย์-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00162 12,120วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กล่องเฉพาะกิจ(ใหม่)

202 แพทย์แผนไทย 1ลพ00164 แพทย์แผนไทย-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00164 13,940วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

203 นักรังสีการแพทย์ 1ลพ00166 นักรังสีการแพทย์-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00166 12,230วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

204 นักกิจกรรมบำบัด 1ลพ00170 นักกิจกรรมบำบัด-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00170 12,940วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

205 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1ลพ00172 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม-ว่าง- วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00172 11,800วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)
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206 นักวิชาการสาธารณสุข 1ลพ00177 นักวิชาการสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ลพ00177 13,160วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

207 นักวิชาการสาธารณสุข 1ลพ00178 นักวิชาการสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ลพ00178 15,570วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

208 เจ้าพนักงานธุรการ 1ลพ00256 เจ้าพนักงานธุรการ-ว่าง- วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00256 10,200วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

209 นักวิชาการเงินและบัญชี 1ลพ00263 นักวิชาการเงินและบัญชี-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า

บริหาร
ทั่วไป

บริหาร
ทั่วไป

1ลพ00263 9,510วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า

210 นักวิชาการเงินและบัญชี 1ลพ00264 นักวิชาการเงินและบัญชี-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า

บริหาร
ทั่วไป

บริหาร
ทั่วไป

1ลพ00264 9,600วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า

211 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00496 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00496 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

212 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00497 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00497 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

213 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00498 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00498 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

214 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00499 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00499 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

215 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00500 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00500 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี
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216 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00501 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00501 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

217 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00502 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00502 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

218 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00503 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00503 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

219 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00504 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00504 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

220 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00505 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00505 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

221 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00506 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00506 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

222 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00507 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00507 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

223 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00508 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00508 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

224 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00509 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00509 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

225 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00510 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00510 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี
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226 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00511 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00511 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

227 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00512 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00512 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

228 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00513 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00513 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

229 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00514 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00514 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

230 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00515 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00515 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

231 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00516 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00516 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

232 นักวิชาการสาธารณสุข 1ลพ00558 นักวิชาการสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ลพ00558 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

233 พนักงานบริการ 1ลพ00287 พนักงานบริการนายอดิเรก พรหมายน ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00287 7,590ไม่กำหนดวุฒิ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป(ใหม่)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง

234 พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1ลพ00288 พนักงานเกษตรพื้นฐานนายยมลา สุต๋า ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00288 11,290ไม่กำหนดวุฒิ

235 พนักงานบริการ 1ลพ00308 พนักงานบริการนายปฏิกร ยศอิ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00308 9,740ไม่กำหนดวุฒิ
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236 พนักงานบริการ 1ลพ00309 พนักงานบริการนายไพโรจน์ คำทา ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00309 10,020ไม่กำหนดวุฒิ

237 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1ลพ00311 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีว่าที่ร้อยตรีหญิง ธนัชพร เสนาลัย วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00311 9,360วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

238 นักเทคนิคการแพทย์ 1ลพ00282 นักเทคนิคการแพทย์นางสาวจิราภรณ์ โกสุโท วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00282 15,460วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์(ใหม่)

239 พนักงานวิทยาศาสตร์ 1ลพ00300 พนักงานวิทยาศาสตร์นายอาคม ทานา วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00300 7,650วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

240 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00307 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางอารีย์ ยอดวงศ์ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00307 10,940วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค(ใหม่)

241 พนักงานการแพทย์และรังสี
เทคนิค

1ลพ00562 พนักงานการแพทย์และรังสี
เทคนิค

นายไมตรี ตาปู วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00562 7,280วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มงานรังสีวิทยา(ใหม่)

242 นักกายภาพบำบัด 1ลพ00284 นักกายภาพบำบัดนางสาวรุ่งนภา คำราพิช วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00284 13,500วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู(ใหม่)
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เลขที่สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างใหม่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างเดิม

เลขที่
ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล
ลำ

หมายเหตุดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

243 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00304 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางโศภิษฐ์ ยาวิละนนท์ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00304 9,360วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

244 นักกายภาพบำบัด 1ลพ00563 นักกายภาพบำบัด-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00563 13,500วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

245 เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1ลพ00310 เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์-ว่าง- วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00310 8,300วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์(ใหม่)

246 นักวิชาการสาธารณสุข 1ลพ00564 นักวิชาการสาธารณสุขนายประเวทย์ ยาแปง วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ลพ00564 12,000วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

247 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ลพ00286 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนางสังวาล อุตชมภู วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00286 12,980วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม(ใหม่)

248 พนักงานบริการ 1ลพ00290 พนักงานบริการนายกัมพล ตาธิยะ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00290 7,280ไม่กำหนดวุฒิ

249 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00295 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นายประกิต เป็งทา วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00295 10,110วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก(ใหม่)
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เลขที่สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างใหม่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างเดิม

เลขที่
ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล
ลำ

หมายเหตุดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

250 แพทย์แผนไทย 1ลพ00522 แพทย์แผนไทย-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00522 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

251 พนักงานช่วยการพยาบาล 1ลพ00291 พนักงานช่วยการพยาบาล-ว่าง- ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00291 8,280ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

252 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00297 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวการะเกด สุภา วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00297 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

253 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00302 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางวันวิสาข์ เงินดังสิงห์ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00302 8,480วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

254 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00305 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวสาวิตรี  มูลทา วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00305 8,480วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

255 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00306 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวสุดาพร เป็งโก๊ะ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00306 9,020วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

256 พนักงานเปล 1ลพ00517 พนักงานเปลนายดนุพล ปันเปอร์ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00517 7,000ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มการพยาบาล
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เลขที่สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างใหม่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างเดิม

เลขที่
ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล
ลำ

หมายเหตุดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

257 เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจ
ฉุกเฉิน)

1ลพ00285 เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจ
ฉุกเฉิน)

นางสาวทิพย์วรรณ ยะวะแก้ว วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00285 12,000วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

258 พนักงานเปล 1ลพ00289 พนักงานเปลนายคมศักดิ์ อุตมะ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00289 9,220ไม่กำหนดวุฒิ

259 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00303 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวณัฐกฤตา ปันทนันท์ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00303 7,280วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

260 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00519 พยาบาลวิชาชีพนางสาวศิริพร แก้วกันยา วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00519 11,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มการพยาบาล

261 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00299 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวมะลิวัลย์ ไพบูลย์ศักดิ์ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00299 9,600วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้ป่วยใน

262 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00301 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางวราพร จายศ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00301 9,210วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

263 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00526 พยาบาลวิชาชีพนางสาวศิราณี ทาธิ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00526 11,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มการพยาบาล
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เลขที่สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างใหม่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างเดิม

เลขที่
ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล
ลำ

หมายเหตุดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

264 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00293 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางนงเยาว์ วงค์ษา วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00293 9,520วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลหน่วยควบคุมติดเชื้อและงานจ่ายกลาง

265 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00294 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางนิภาพร คำตุมมี วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00294 9,870วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

266 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00296 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางประวีณา บุตรจุมปา วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00296 9,260วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

267 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00298 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวภัณฑิลา จอปี วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00298 8,720วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

268 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00292 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวนงคราญ กาใจ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00292 10,790วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้คลอด

269 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00283 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00283 16,210วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กล่องเฉพาะกิจ(ใหม่)
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เลขที่สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างใหม่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างเดิม

เลขที่
ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล
ลำ

หมายเหตุดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

270 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00518 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00518 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มการพยาบาล

271 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00520 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00520 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

272 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00521 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00521 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

273 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00523 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00523 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

274 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00524 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00524 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

275 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00525 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00525 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

276 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00527 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00527 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

277 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00528 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00528 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

278 พนักงานบริการ 1ลพ00328 พนักงานบริการนายภูพิทักษ์   ปู่เงิน ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00328 9,900ไม่กำหนดวุฒิ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
โรงพยาบาลป่าซาง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป(ใหม่)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
โรงพยาบาลป่าซาง
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เลขที่สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างใหม่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างเดิม

เลขที่
ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล
ลำ

หมายเหตุดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

279 พนักงานบริการ 1ลพ00329 พนักงานบริการนางสาวกันยารัตน์ ใจกล้า ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00329 7,590ไม่กำหนดวุฒิ

280 ช่างตัดเย็บผ้า 1ลพ00330 ช่างตัดเย็บผ้านางศรีพรรณ์ บุญธรรม วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00330 10,600วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

281 พนักงานบริการ 1ลพ00331 พนักงานบริการนางปิยนุช หนูฟุ่น ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00331 7,590ไม่กำหนดวุฒิ

282 พนักงานบริการ 1ลพ00332 พนักงานบริการนางสมศรี จุมปาลี ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00332 8,840ไม่กำหนดวุฒิ

283 พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1ลพ00334 พนักงานเกษตรพื้นฐานนายทักษิณัตว์   ปัญญา ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00334 10,900ไม่กำหนดวุฒิ

284 พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1ลพ00336 พนักงานเกษตรพื้นฐานนายสุภินทร์   ภูดอนตอง ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00336 8,360ไม่กำหนดวุฒิ

285 พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1ลพ00337 พนักงานเกษตรพื้นฐานนายสุรชาติ   มูลกาวิน ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00337 8,620ไม่กำหนดวุฒิ

286 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00355 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางนิทรา แก้ววัน วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00355 8,760วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

287 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00374 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางศรีวรรณ   ปู่เงิน วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00374 9,920วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

288 พนักงานบริการ 1ลพ00386 พนักงานบริการนายธนกร  ภูมิพันธ์ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00386 9,230ไม่กำหนดวุฒิ

289 พนักงานบริการ 1ลพ00387 พนักงานบริการนายเจษฎา อิ่มทอง ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00387 7,590ไม่กำหนดวุฒิ

290 พนักงานบริการ 1ลพ00388 พนักงานบริการนายณัฐพล กันธาศรี ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00388 7,590ไม่กำหนดวุฒิ
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เลขที่สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างใหม่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างเดิม

เลขที่
ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล
ลำ

หมายเหตุดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

291 พนักงานบริการ 1ลพ00389 พนักงานบริการนายเอกรัตน์   สุวิชาดาสกุล ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00389 9,740ไม่กำหนดวุฒิ

292 ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1ลพ00391 ผู้ช่วยช่างทั่วไป-ว่าง- ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00391 7,470ไม่กำหนดวุฒิ

293 ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1ลพ00392 ผู้ช่วยช่างทั่วไป-ว่าง- ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00392 8,170ไม่กำหนดวุฒิ

294 เจ้าพนักงานธุรการ 1ลพ00393 เจ้าพนักงานธุรการ-ว่าง- วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00393 9,680วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

295 เจ้าพนักงานธุรการ 1ลพ00394 เจ้าพนักงานธุรการ-ว่าง- วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00394 9,780วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

296 เจ้าพนักงานธุรการ 1ลพ00395 เจ้าพนักงานธุรการนางสาวรุ่งนภาพร  แสงผึ้ง วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00395 10,710วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

297 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1ลพ00396 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนางมณีรัตน์   ณ ลำพูน วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00396 10,710วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

298 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1ลพ00397 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนางสาวรุ่งนภา กัณธรรม วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00397 10,610วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

299 นักวิชาการเงินและบัญชี 1ลพ00398 นักวิชาการเงินและบัญชีนางวิไลพร พรมชิตมาตย์ วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า

บริหาร
ทั่วไป

บริหาร
ทั่วไป

1ลพ00398 14,650วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า

300 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00356 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางนิภา  เทิดสุวรรณ์ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00356 9,430วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์(ใหม่)
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เลขที่สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างใหม่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างเดิม

เลขที่
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ชื่อ/นามสกุล
ลำ

หมายเหตุดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

301 นักเทคนิคการแพทย์ 1ลพ00531 นักเทคนิคการแพทย์นายณัฐพงศ์  ปารีแก้ว วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00531 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเทคนิคบริการ

302 นักเทคนิคการแพทย์ 1ลพ00532 นักเทคนิคการแพทย์นางสาวพีรยา ศักดาวิโรจน์ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00532 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

303 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1ลพ00325 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขนางสาวกุลณัฐ กันทะวงค์ วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00325 12,340วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานทันตกรรม(ใหม่)

304 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00344 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวจันทิรา ใจมา วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00344 8,510วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

305 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00385 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวดาวใจ พงค์กู่ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00385 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มการพยาบาล

306 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00543 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวทิพพาพรรณ เนตรผาบ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00543 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

307 พนักงานประจำห้องยา 1ลพ00327 พนักงานประจำห้องยานายประพัส   ใจสิทธิ์ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00327 9,180ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค(ใหม่)
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สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน
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หมายเหตุดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

308 พนักงานบริการ 1ลพ00335 พนักงานบริการ-ว่าง- ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00335 7,590ไม่กำหนดวุฒิ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

309 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00365 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวโยทะกา บัวใจ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00365 11,200วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

310 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00371 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นายวิษณุพงษ์ ผันยอด วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00371 10,790วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

311 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00380 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสุดารัตน์  พงษ์ชูศักดิ์ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00380 9,640วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

312 พนักงานประจำห้องยา 1ลพ00382 พนักงานประจำห้องยานางสาวสุภาภรณ์ กองอะรินทร์ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00382 11,050ไม่กำหนดวุฒิ

313 นายแพทย์ 1ลพ00571 นายแพทย์-ว่าง- วุฒิปริญญา
แพทยศาสตรบั

ณ
ฑิตและทันต

แพทยศาสตรบั
ณ

ฑิต และได้รับใบ
อนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00571 20,310วุฒิปริญญา
แพทยศาสตรบัณ

ฑิตและทันต
แพทยศาสตรบัณ
ฑิต และได้รับใบ

อนุญาต
ประกอบวิชาชีพ

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ กลุ่มงานการแพทย์(ใหม่)
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ที่ ระดับประเภทประเภท

314 นักโภชนาการ 1ลพ00534 นักโภชนาการนางสาววิลาวัลย์ ซาวฟู วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ลพ00534 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มงานโภชนศาสตร์(ใหม่)

315 พนักงานการแพทย์และรังสี
เทคนิค

1ลพ00372 พนักงานการแพทย์และรังสี
เทคนิค

นายวีระศักดิ์   สุภัคธรรมคุณ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00372 9,050ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มงานรังสีวิทยา(ใหม่)

316 นักกายภาพบำบัด 1ลพ00319 นักกายภาพบำบัดนางสาวจุฑารัตน์ มีสูงเนิน วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00319 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู(ใหม่)

317 นักกายภาพบำบัด 1ลพ00320 นักกายภาพบำบัด-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00320 13,650วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

318 ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1ลพ00333 ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดนางสายทอง มะกอกทิพย์ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00333 10,630ไม่กำหนดวุฒิ

319 ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1ลพ00377 ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดว่าที่ร้อยตรีหญิง เบญจมาต
กันธิยะ

ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00377 7,590ไม่กำหนดวุฒิ

320 พนักงานเก็บเอกสาร 1ลพ00342 พนักงานเก็บเอกสารนางเกษศิรินทร์ มณีทอง ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00342 11,110ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์(ใหม่)

321 พนักงานเก็บเอกสาร 1ลพ00353 พนักงานเก็บเอกสารนางธันวา จอมขันเงิน ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00353 11,300ไม่กำหนดวุฒิ

322 พนักงานเก็บเอกสาร 1ลพ00354 พนักงานเก็บเอกสารนางนิตยา ใจมา ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00354 11,300ไม่กำหนดวุฒิ
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323 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00358 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางปรารถนา ตาปาง วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00358 10,860วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

324 พนักงานเก็บเอกสาร 1ลพ00359 พนักงานเก็บเอกสารนางสาวปิ่นฤทัย กาโน ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00359 10,900ไม่กำหนดวุฒิ

325 พนักงานเก็บเอกสาร 1ลพ00362 พนักงานเก็บเอกสารนางสาวพิไลวรรณ เตมีซิว ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00362 11,200ไม่กำหนดวุฒิ

326 เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1ลพ00541 เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์-ว่าง- วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00541 8,300วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

327 นักวิชาการสาธารณสุข 1ลพ00322 นักวิชาการสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ลพ00322 12,300วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม(ใหม่)

328 นักวิชาการสาธารณสุข 1ลพ00323 นักวิชาการสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ลพ00323 11,760วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

329 นักวิชาการสาธารณสุข 1ลพ00324 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวสุจิตรา จอมพันธ์ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ลพ00324 11,760วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

330 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00350 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นายณรงค์ชัย มณีทอง วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00350 10,360วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก(ใหม่)
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331 แพทย์แผนไทย 1ลพ00533 แพทย์แผนไทยนางสาววรัญชา ไชยนวล วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00533 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

332 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00345 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวจันทิรา   สอนแก้ว วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00345 10,050วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

333 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00347 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวชญานิศ จันทร์แสง วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00347 9,020วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

334 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00348 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางช่อผกา  กิติ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00348 9,350วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

335 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00351 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางณัฐศิริ วงค์จักร์ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00351 10,280วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

336 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00357 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวนิภาพร จันทะวัง วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00357 10,020วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า
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337 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00361 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางพัชรินทร์   เรือนมะกอก วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00361 9,870วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

338 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00363 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวเมธวารี แสนสุข วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00363 9,710วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

339 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00364 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวบัณฑิตา   อิ่นปัญญา วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00364 9,230วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

340 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00375 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นายสามารถ   ปันวารี วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00375 8,920วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

341 พนักงานเปล 1ลพ00376 พนักงานเปลนางสายฝน เขียวทอง ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00376 10,700ไม่กำหนดวุฒิ

342 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00378 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวสิริลักษณ์   บุญอุปละ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00378 9,170วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

343 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00384 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวอมรรัตน์   ฟูฟุ้ง วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00384 9,260วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

344 พนักงานเปล 1ลพ00338 พนักงานเปลนายนิพนธ์   แก้ววัน ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00338 9,010ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
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345 พนักงานเปล 1ลพ00339 พนักงานเปลนายอุพันธ์   ใจแก้ว ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00339 8,800ไม่กำหนดวุฒิ

346 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00343 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาววราพร พงค์กู่ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00343 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

347 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00352 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางณิชนันทน์   ประทุมธา วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00352 9,100วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

348 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00381 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสุพรรษา   ปันดอนตอง วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00381 9,530วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

349 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00535 พยาบาลวิชาชีพนางสาวพรรณิภา วันปั๋น วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00535 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มการพยาบาล

350 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00341 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวเกศรา จันทวาลย์ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00341 8,680วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้ป่วยใน

351 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00349 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางณพิชญ   นันทะชัย วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00349 9,530วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า
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352 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00360 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางพัชรินทร์ เหล็กกัณทา วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00360 10,670วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

353 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00366 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาววาสนา ยะบึง วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00366 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

354 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00367 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวสกุลลักษณ์   ผันยอด วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00367 9,550วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

355 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00368 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาววริศรา กาวิล วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00368 8,500วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

356 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00370 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาววันวิสาข์ อะนุมะ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00370 8,520วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

357 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00373 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวศรณี  นาภี วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00373 9,530วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

358 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00383 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวสุมิตตรา  จันทรา วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00383 9,530วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า
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ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างใหม่
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หมายเหตุดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

359 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00542 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นายนที จ่อจันทร์ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00542 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มการพยาบาล

360 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00340 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางเขมิกา สุขจิตต์ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00340 9,970วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลหน่วยควบคุมติดเชื้อและงานจ่ายกลาง

361 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00346 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางจุรีรัตน์ มูลชีพ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00346 8,840วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

362 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00369 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาววันเพ็ญ วงษา วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00369 8,850วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

363 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00379 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสุดาทิพย์ ธรรมตา วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00379 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

364 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1ลพ00321 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม-ว่าง- วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00321 10,320วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กล่องเฉพาะกิจ(ใหม่)
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365 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1ลพ00326 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00326 11,130วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

366 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1ลพ00529 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00529 11,450วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

367 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1ลพ00530 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00530 11,450วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

368 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00536 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00536 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มการพยาบาล

369 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00537 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00537 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

370 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00538 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00538 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

371 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00539 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00539 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

372 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00540 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00540 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี
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ที่ ระดับประเภทประเภท

373 พนักงานซักฟอก 1ลพ00411 พนักงานซักฟอกนายปฐวี ปินตาวะนา ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00411 8,880ไม่กำหนดวุฒิ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
โรงพยาบาลบ้านธิ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป(ใหม่)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
โรงพยาบาลบ้านธิ

374 พนักงานซักฟอก 1ลพ00412 พนักงานซักฟอกนางพัสรา คุ้มทรัพย์ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00412 10,430ไม่กำหนดวุฒิ

375 พนักงานซักฟอก 1ลพ00413 พนักงานซักฟอกนางอุดมลักษณ์ ชวนดี ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00413 9,660ไม่กำหนดวุฒิ

376 พนักงานผลิตน้ำประปา 1ลพ00414 พนักงานผลิตน้ำประปานายศักดิ์ชัย มูลงาม วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ลพ00414 10,490วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

377 พนักงานบริการ 1ลพ00435 พนักงานบริการนายจินต์ อ่อนสำอางค์ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00435 9,370ไม่กำหนดวุฒิ

378 พนักงานบริการ 1ลพ00436 พนักงานบริการนายปิยพงษ์ ใสสอาด ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00436 8,660ไม่กำหนดวุฒิ

379 พนักงานบริการ 1ลพ00437 พนักงานบริการนางจันทร์ศรี ปินตาวะนา ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00437 9,650ไม่กำหนดวุฒิ

380 พนักงานบริการ 1ลพ00438 พนักงานบริการนางชาน สีนวลใหญ่ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00438 9,430ไม่กำหนดวุฒิ

381 นายช่างเทคนิค 1ลพ00439 นายช่างเทคนิคนายยรรยง แก้วพนัส วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00439 10,580วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

382 ช่างฝีมือทั่วไป 1ลพ00440 ช่างฝีมือทั่วไปนายสาคร ปัญโญใหญ่ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00440 8,870วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า
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383 เจ้าพนักงานธุรการ 1ลพ00441 เจ้าพนักงานธุรการนางสาวนริศรา สายเครื่อง วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00441 11,580วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

384 เจ้าพนักงานพัสดุ 1ลพ00442 เจ้าพนักงานพัสดุนางทัศวรรณ พรมโย วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00442 11,700วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

385 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1ลพ00475 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนางนราภรณ์ มูลงาม วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00475 10,600วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

386 พนักงานบริการ 1ลพ00560 พนักงานบริการนายเอนก ขันพนัส ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00560 7,590ไม่กำหนดวุฒิ

387 พนักงานช่วยการพยาบาล 1ลพ00422 พนักงานช่วยการพยาบาลนางพิชญาภา ปัญญาทิพย์ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00422 8,340ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มงานทันตกรรม(ใหม่)

388 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1ลพ00544 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00544 11,450วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

389 พนักงานเภสัชกรรม 1ลพ00433 พนักงานเภสัชกรรมนายทะนงศักดิ์ สุภาษี วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ลพ00433 10,700วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค(ใหม่)

390 พนักงานการแพทย์และรังสี
เทคนิค

1ลพ00434 พนักงานการแพทย์และรังสี
เทคนิค

นายสำราญ มหาไม้ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00434 10,210ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มงานรังสีวิทยา(ใหม่)
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391 นักกายภาพบำบัด 1ลพ00547 นักกายภาพบำบัดนางสาวธิติพร หัวทอง วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00547 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเทคนิคบริการ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู(ใหม่)

392 นักกายภาพบำบัด 1ลพ00556 นักกายภาพบำบัดนางสาวปวิตรา รังน้อย วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00556 13,520วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

393 เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1ลพ00410 เจ้าพนักงานเวชสถิติ-ว่าง- วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00410 11,080วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์(ใหม่)

394 พนักงานช่วยการพยาบาล 1ลพ00415 พนักงานช่วยการพยาบาลนางสาวเกศินี อินทอง ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00415 9,270ไม่กำหนดวุฒิ

395 พนักงานช่วยการพยาบาล 1ลพ00418 พนักงานช่วยการพยาบาลนายฐิติพันธ์ ปวนคำ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00418 9,980ไม่กำหนดวุฒิ

396 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00419 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางปุณยวีย์ ปัญญาใหญ่ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00419 8,160วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

397 พนักงานช่วยการพยาบาล 1ลพ00423 พนักงานช่วยการพยาบาลนายปฐมพงษ์ แก้วแจ่ม ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00423 7,590ไม่กำหนดวุฒิ

398 พนักงานช่วยการพยาบาล 1ลพ00425 พนักงานช่วยการพยาบาลนางรุ้งระวีย์ พรมเศษ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00425 10,250ไม่กำหนดวุฒิ

399 พนักงานช่วยการพยาบาล 1ลพ00429 พนักงานช่วยการพยาบาลนางศศิกานต์ สมบูรณ์ชัย ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00429 10,400ไม่กำหนดวุฒิ

400 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1ลพ00548 นักวิชาการคอมพิวเตอร์-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ค)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ค)

1ลพ00548 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี
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401 พนักงานช่วยการพยาบาล 1ลพ00416 พนักงานช่วยการพยาบาลนางสาวจันทร์จิรา สิทธิใหญ่ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00416 10,540ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม(ใหม่)

402 พนักงานช่วยการพยาบาล 1ลพ00417 พนักงานช่วยการพยาบาลนางสาวจุรีรัตน์ มหาไม้ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00417 10,410ไม่กำหนดวุฒิ

403 นักวิชาการสาธารณสุข 1ลพ00567 นักวิชาการสาธารณสุขนายอภิรักษ์ ตันกุละ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ลพ00567 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

404 แพทย์แผนไทย 1ลพ00566 แพทย์แผนไทยนางสาวฐิติกานต์ จาไชย วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00566 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก(ใหม่)

405 พนักงานช่วยการพยาบาล 1ลพ00420 พนักงานช่วยการพยาบาลนายเผชิญ ดวงตั้ง ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00420 9,330ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

406 พนักงานช่วยการพยาบาล 1ลพ00424 พนักงานช่วยการพยาบาลนางสาวภาวิดา อินล๊อกฟอง ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00424 9,430ไม่กำหนดวุฒิ

407 พนักงานช่วยการพยาบาล 1ลพ00432 พนักงานช่วยการพยาบาลนางสาวอรินทร์รักณ์ แปงตำ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00432 8,770ไม่กำหนดวุฒิ

408 พนักงานช่วยการพยาบาล 1ลพ00430 พนักงานช่วยการพยาบาล-ว่าง- ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00430 9,650ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

409 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00431 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสุพินธ์ ใจมุข วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00431 10,560วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า
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410 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00549 พนักงานช่วยเหลือคนไข้-ว่าง- วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00549 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มการพยาบาล

411 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ลพ00565 เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจ
ฉุกเฉิน)

นางสาวพัชราภรณ์  กูลตา วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00565 10,200วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

412 พนักงานช่วยการพยาบาล 1ลพ00421 พนักงานช่วยการพยาบาลนายพยุงศักดิ์ ทายะ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00421 8,730ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้ป่วยใน

413 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00426 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวลภัสรดา ไทยธานี วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00426 9,250วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

414 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00427 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาววรินทร์ดา สังขพิมพ์ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00427 8,090วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

415 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00428 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาววันเพ็ญ ดวงเกิด วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00428 10,500วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

416 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00545 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00545 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มการพยาบาล กล่องเฉพาะกิจ(ใหม่)
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417 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00546 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00546 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

418 พนักงานบริการ 1ลพ00471 พนักงานบริการนายสุชาติ แก้วฉวี ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00471 7,890ไม่กำหนดวุฒิ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป(ใหม่)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง

419 พนักงานบริการ 1ลพ00472 พนักงานบริการนายเกียรตินิรันดร์ อินต๊ะปัน ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00472 8,350ไม่กำหนดวุฒิ

420 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1ลพ00473 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนางนิภาพร พญาวงษ์ วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00473 10,610วุฒิ ปวส. หรือ
เทียบเท่า

421 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1ลพ00474 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนางสาวอรินดา กันใหม่ วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00474 8,640วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

422 นักเทคนิคการแพทย์ 1ลพ00552 นักเทคนิคการแพทย์นายวรวุฒิ คำปัญญา วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00552 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเทคนิคบริการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์(ใหม่)

423 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1ลพ00550 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00550 11,450วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานทันตกรรม(ใหม่)

ทศพร03/07/2561

Administrator
Textbox



- 52 -

เลขที่สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างใหม่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างเดิม

เลขที่
ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล
ลำ

หมายเหตุดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

424 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1ลพ00551 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม-ว่าง- วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00551 11,450วุฒิ ปวท. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค(ใหม่)

425 นักกายภาพบำบัด 1ลพ00568 นักกายภาพบำบัดนางสาวกรรณิการ์ ฝั้นพรม วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00568 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเทคนิคบริการ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู(ใหม่)

426 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00468 พยาบาลวิชาชีพนางสาวปวีณา ยศน่าน วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00468 16,620วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

427 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00469 พยาบาลวิชาชีพนางสาวสุพรรณี ฝั้นพะยอม วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00469วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

428 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00466 พยาบาลวิชาชีพนางสาวดาริกา จันดง วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00466 16,570วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลผู้ป่วยใน

429 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00467 พยาบาลวิชาชีพนางสาวเบญจมาภรณ์ ชัยวินิจ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00467 16,570วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี
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ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างใหม่
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หมายเหตุดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

430 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00569 พยาบาลวิชาชีพนางสาวอังคณา เตชะคำ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00569 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มการพยาบาล

431 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00570 พยาบาลวิชาชีพนางสาวอัญชิษฐา ตาโล๊ะ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00570 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

432 พนักงานบริการ 1ลพ00470 พนักงานบริการนางประทุม เตชะคำ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00470 8,390ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มงานการพยาบาล(ใหม่)
งานการพยาบาลหน่วยควบคุมติดเชื้อและงานจ่ายกลาง

433 นักรังสีการแพทย์ 1ลพ00561 นักรังสีการแพทย์-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00561 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กล่องเฉพาะกิจ(ใหม่)

434 นักวิชาการสาธารณสุข 1ลพ00001 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวจิรามณี คงนาค วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ลพ00001 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน
สถานีอนามัยบ้านหลุก ตำบลเหมืองง่า

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลุก ตำบลเหมืองง่า

435 นักวิชาการสาธารณสุข 1ลพ00002 นักวิชาการสาธารณสุขนายสิงหา พริบไหว วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ลพ00002 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

436 พนักงานบริการ 1ลพ00003 พนักงานบริการนางสาวบัวลอย จอมพิจิตร ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00003 8,510ไม่กำหนดวุฒิ
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เลขที่สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างใหม่
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หมายเหตุดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

437 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00004 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวธนาภรณ์ ปัญญามี วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00004 8,760วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)

438 พนักงานช่วยการพยาบาล 1ลพ00005 พนักงานช่วยการพยาบาลนางสาวแสงอรุณ ตันนวลเวียง ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00005 8,510ไม่กำหนดวุฒิ

439 พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1ลพ00008 พนักงานเกษตรพื้นฐานนายสุริยัณห์ สุยะโมงค์ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00008 7,590ไม่กำหนดวุฒิ

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน
สถานีอนามัยตำบลอุโมงค์

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลอุโมงค์

440 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ลพ00010 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนางสาวณัฐพร สุริยะ วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ลพ00010 9,520วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

441 นักวิชาการสาธารณสุข 1ลพ00007 นักวิชาการสาธารณสุขนายณรงค์ สมทราย วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ลพ00007 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

442 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ลพ00012 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนางสาวอังคณา ดาวเรือง วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ลพ00012 8,790วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

443 นักวิชาการสาธารณสุข 1ลพ00006 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวกนกวรรณ แก้วแสน
เมือง

วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ลพ00006 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)
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เลขที่สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างใหม่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างเดิม
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ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล
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หมายเหตุดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

444 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ลพ00009 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนายฉลอง จายอุโมงค์ วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ลพ00009 9,510วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

445 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ลพ00011 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนางสาวเสาวลักษณ์ ปกปิงเมือง วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ลพ00011 9,170วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

446 พนักงานช่วยการพยาบาล 1ลพ00013 พนักงานช่วยการพยาบาลนางสาวณัฐธยาน์ สารศิริ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00013 7,860ไม่กำหนดวุฒิ

447 นักวิชาการสาธารณสุข 1ลพ00014 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวสุดาทิพย์ เรือนแก้ว วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ลพ00014 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน
สถานีอนามัยตำบลหนองช้างคืน

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลหนองช้างคืน

448 พนักงานบริการ 1ลพ00015 พนักงานบริการนางสาวสุนทรี เก็บเจริญ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00015 8,460ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)

449 พนักงานบริการ 1ลพ00017 พนักงานบริการนายธัญชนก ดวงวะนา ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00017 8,490ไม่กำหนดวุฒิ

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน
สถานีอนามัยตำบลประตูป่า

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลประตูป่า

450 พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1ลพ00019 พนักงานเกษตรพื้นฐาน-ว่าง- ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00019 6,760ไม่กำหนดวุฒิ
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451 นักวิชาการสาธารณสุข 1ลพ00016 นักวิชาการสาธารณสุขนายวิศณุพงษ์ เอ็นเมืองเหล็ก วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ลพ00016 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

452 พนักงานบริการ 1ลพ00018 พนักงานบริการ-ว่าง- ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00018 7,760ไม่กำหนดวุฒิ

453 พนักงานบริการ 1ลพ00020 พนักงานบริการนางนฤมล สุวรรณ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00020 8,500ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)

454 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00021 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางนันทรีย์ ณ ลำพูน วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00021 8,100วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน
สถานีอนามัยตำบลริมปิง

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลริมปิง

455 พนักงานช่วยการพยาบาล 1ลพ00022 พนักงานช่วยการพยาบาลนางสาวชุมสาย บุษนนท์ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00022 8,560ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)

456 พนักงานบริการ 1ลพ00024 พนักงานบริการนางสาววันวิสาข์ ทาเจริญ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00024 8,140ไม่กำหนดวุฒิ

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน
สถานีอนามัยตำบลต้นธง หมู่ที่ 3

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลต้นธง หมู่ที่ 3
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457 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ลพ00023 เจ้าพนักงานสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00023 11,380วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

458 พนักงานบริการ 1ลพ00025 พนักงานบริการ-ว่าง- ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00025 8,170ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)

459 พนักงานบริการ 1ลพ00452 พนักงานบริการนางสาวพัชราภรณ์ พรหมพิงค์ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00452 8,510ไม่กำหนดวุฒิ

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน
สถานีอนามัยบ้านสันมะนะ หมู่ 6 ตำบลต้นธง

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันมะนะ หมู่ 6 ตำบลต้น
ธง

460 พนักงานบริการ 1ลพ00026 พนักงานบริการนายเหลิม กระชอนสุข ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00026 8,890ไม่กำหนดวุฒิ

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน
สถานีอนามัยบ้านป่าซางน้อย หมู่ 10 ต.บ้านแป้น

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าซางน้อย หมู่ 10 ต.
บ้าน
แป้น

461 พนักงานช่วยการพยาบาล 1ลพ00027 พนักงานช่วยการพยาบาลนางสาวลำเจิด ฟูวิโรจน์ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00027 8,420ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)
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ที่ ระดับประเภทประเภท

462 พนักงานบริการ 1ลพ00028 พนักงานบริการนายไกรศร น้อยวรรณา ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00028 8,500ไม่กำหนดวุฒิ

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน
สถานีอนามัยตำบลเหมืองจี้

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลเหมืองจี้

463 พนักงานช่วยการพยาบาล 1ลพ00029 พนักงานช่วยการพยาบาลนางมัชฌิมา สมุทรคำ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00029 8,500ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)

464 พนักงานบริการ 1ลพ00450 พนักงานบริการ-ว่าง- ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00450 7,120ไม่กำหนดวุฒิ

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน
สถานีอนามัยบ้านป่าห้า หมู่ที่ 14 ตำบลเหมืองจี้

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าห้า หมู่ที่ 14 ตำบล
เหมืองจี้

465 นักวิชาการสาธารณสุข 1ลพ00449 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวแพรวพรรณ แก้วโขง วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ลพ00449 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

466 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ลพ00031 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนางสาวสกุณา ต๊ะกาบโพ วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00031 12,700วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน
สถานีอนามัยบ้านหนองหลุม

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหลุม
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467 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ลพ00034 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนางดวงนภา สมบุญโสด วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ลพ00034 8,280วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

468 นักวิชาการสาธารณสุข 1ลพ00030 นักวิชาการสาธารณสุขนางปัทมา ไชยนันท์ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ลพ00030 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)

469 พนักงานบริการ 1ลพ00032 พนักงานบริการนางสาวรพีพรรณ ซุนสัก ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00032 8,500ไม่กำหนดวุฒิ

470 พนักงานบริการ 1ลพ00033 พนักงานบริการนางวันดี กุณะแสงคำ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00033 7,880ไม่กำหนดวุฒิ

471 พนักงานบริการ 1ลพ00554 พนักงานบริการ-ว่าง- ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00554 7,590ไม่กำหนดวุฒิ

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน
สถานีอนามัยบ้านหนองหล่ม

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหล่ม

472 นักวิชาการสาธารณสุข 1ลพ00035 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวกฤษฎาพร กันทะเลิศ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ลพ00035 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

473 พนักงานบริการ 1ลพ00036 พนักงานบริการนายเฉลิมพงษ์ พรหมมินทร์ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00036 8,060ไม่กำหนดวุฒิ

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน
สถานีอนามัยตำบลเวียงยอง หมู่ที่ 3

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลเวียงยอง หมู่ที่ 3
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474 พนักงานบริการ 1ลพ00037 พนักงานบริการนายสุริยพงษ์ วงค์มุนิล ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00037 8,500ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)

475 พนักงานบริการ 1ลพ00039 พนักงานบริการนางสาวปวีณา คำรังษี ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00039 8,760ไม่กำหนดวุฒิ

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน
สถานีอนามัยตำบลบ้านกลาง

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านกลาง

476 เจ้าพนักงานธุรการ 1ลพ00555 เจ้าพนักงานธุรการ-ว่าง- วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00555 8,300วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

477 พนักงานบริการ 1ลพ00040 พนักงานบริการ-ว่าง- ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00040 5,750ไม่กำหนดวุฒิ

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

478 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ลพ00038 เจ้าพนักงานสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00038 11,380วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)

479 พนักงานช่วยการพยาบาล 1ลพ00041 พนักงานช่วยการพยาบาลนางมณฑา ไชยนวล ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00041 8,430ไม่กำหนดวุฒิ
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480 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ลพ00046 เจ้าพนักงานสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00046 12,240วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน
สถานีอนามัยตำบลมะเขือแจ้

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลมะเขือแจ้

481 พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1ลพ00049 พนักงานเกษตรพื้นฐานนายเกษม ไชยสิทธิ์ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00049 7,590ไม่กำหนดวุฒิ

482 พนักงานบริการ 1ลพ00050 พนักงานบริการนางลาวัลย์ สมคำ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00050 9,240ไม่กำหนดวุฒิ

483 นักวิชาการสาธารณสุข 1ลพ00043 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวเกศริน สุธรรมแจ่ม วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ลพ00043 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

484 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1ลพ00045 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขนางสาววรางคณา ขานวล วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00045 12,240วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

485 นักวิชาการสาธารณสุข 1ลพ00044 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวลลิตา ศรีสฤงฆาร วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ลพ00044 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)

486 พนักงานบริการ 1ลพ00047 พนักงานบริการนางสาวชวนพิศ ชื่นชม ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00047 8,130ไม่กำหนดวุฒิ

487 พนักงานบริการ 1ลพ00048 พนักงานบริการนางสาวพรทิวา ปันแจ้ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00048 8,580ไม่กำหนดวุฒิ
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เลขที่สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างใหม่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างเดิม

เลขที่
ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล
ลำ

หมายเหตุดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

488 พนักงานช่วยการพยาบาล 1ลพ00051 พนักงานช่วยการพยาบาลนางสาวบุญหลาย ศรีสมุทร ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00051 8,740ไม่กำหนดวุฒิ

489 พนักงานบริการ 1ลพ00553 พนักงานบริการ-ว่าง- ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00553 7,590ไม่กำหนดวุฒิ

490 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00042 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00042 13,390วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กล่องเฉพาะกิจ(ใหม่)

491 พนักงานบริการ 1ลพ00052 พนักงานบริการว่าที่ร้อยตรี ขนิษฐา สิงมะหัน ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00052 8,310ไม่กำหนดวุฒิ

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน
สถานีอนามัยบ้านม้า ตำบลศรีบัวบาน

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม้า ตำบลศรีบัวบาน

492 พนักงานบริการ 1ลพ00053 พนักงานบริการนางยุพา ยะสง่า ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00053 8,340ไม่กำหนดวุฒิ

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน
สถานีอนามัยตำบลหนองหนาม

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลหนองหนาม

493 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00451 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางกัลยา นันทกิจรัตนกูล วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00451 8,520วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทา
สถานีอนามัยบ้านป่าเลา

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าเลา
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เลขที่สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างใหม่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างเดิม

เลขที่
ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล
ลำ

หมายเหตุดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

494 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00102 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นายวราธร รุ่งโรจน์ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00102 8,520วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทา
สถานีอนามัยตำบลทาปลาดุก

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลทาปลาดุก

495 พนักงานบริการ 1ลพ00104 พนักงานบริการนางสาวณาตยา ทสพนัสสัก ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00104 8,190ไม่กำหนดวุฒิ

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทา
สถานีอนามัยบ้านทาป่าสัก

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทาป่าสัก

496 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00105 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวหัทยา เจนพนัสสัก วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00105 8,520วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

497 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00103 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00103 14,100วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)

498 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00106 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางจินตนา ปละอุด วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00106 8,520วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทา
สถานีอนามัยบ้านแม่สะป๊วด

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่สะป๊วด
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เลขที่สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างใหม่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างเดิม

เลขที่
ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล
ลำ

หมายเหตุดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

499 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1ลพ00108 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00108 10,600วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทา
สถานีอนามัยตำบลทากาศ

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลทากาด

500 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00109 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางกนกทิพย์ โชคอรพันธ์ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00109 9,130วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

501 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00107 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00107 14,560วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)

502 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00559 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นายสุชานันท์ ศรียะกาศ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00559 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

503 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1ลพ00110 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขนางสาวธีราพร สิงห์คะราช วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00110 12,240วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทา
สถานีอนามัยตำบลทาขุมเงิน

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลทาขุมเงิน
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เลขที่สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างใหม่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างเดิม

เลขที่
ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล
ลำ

หมายเหตุดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

504 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00112 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางธัญญา จินะเป็งกาศ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00112 9,130วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

505 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ลพ00111 เจ้าพนักงานสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00111 12,310วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)

506 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00114 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวอุไรวรรณ ใจแก้ว วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00114 7,590วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทา
สถานีอนามัยบ้านปงแม่ลอบ ตำบลทาขุมเงิน

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงแม่ลอบ
ตำบลทาขุมเงิน

507 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00113 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00113 14,010วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)

508 นักวิชาการสาธารณสุข 1ลพ00115 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวนิภาวรรณ ร่มป่าตัน วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ลพ00115 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทา
สถานีอนามัยบ้านห้วยฮ้อม

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยฮ้อม
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เลขที่สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างใหม่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างเดิม

เลขที่
ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล
ลำ

หมายเหตุดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

509 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ลพ00116 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนางสาวกรัญญ์กรณ์ โชติเธียรธน
ดล

วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00116 12,670วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

510 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00117 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวภัทริกา ดอกแซ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00117 8,530วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

511 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00118 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางรวงทอง ชัยเนตร วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00118 8,560วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทา
สถานีอนามัยตำบลทาทุ่งหลวง

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลทาทุ่งหลวง

512 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ลพ00152 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนางสาวญาณิศา ดิโน๊ะ วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ลพ00152 8,590วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง
สถานีอนามัยบ้านห้วยหละ

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหละ

513 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ลพ00153 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนางสาวธัญสิริ อินทร์ตา วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ลพ00153 8,550วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี
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เลขที่สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างใหม่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างเดิม

เลขที่
ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล
ลำ

หมายเหตุดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

514 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00154 พนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสาวกิตติกา หม่อมปัญโญ วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

บริการ บริการ 1ลพ00154 7,680วุฒิ ม.3 หรือ
ม.6 หรือ
เทียบเท่า

515 นักวิชาการสาธารณสุข 1ลพ00155 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวพัชรี อินถา วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ลพ00155 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง
สถานีอนามัยบ้านหล่ายแก้ว

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหล่ายแก้ว

516 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ลพ00157 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนางสาวคณิศร รัตนพงษ์ วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00157 12,240วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง
สถานีอนามัยบ้านสันปูเลย ตำบลศรีเตี้ย

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันปูเลย ตำบลศรีเตี้ย

517 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00156 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00156 13,290วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)

518 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ลพ00158 เจ้าพนักงานสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00158 11,510วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง
สถานีอนามัยตำบลหนองปลาสวาย

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลหนองปลาสวาย
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เลขที่สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างใหม่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างเดิม

เลขที่
ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล
ลำ

หมายเหตุดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

519 พนักงานบริการ 1ลพ00159 พนักงานบริการนางมณีพรรณ บุญพัฒน์ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00159 7,590ไม่กำหนดวุฒิ

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง
สถานีอนามัยบ้านห้วยแพ่ง หมู่ 12 ต.บ้านโฮ่ง

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแพ่ง หมู่ 12 ต.
บ้านโฮ่ง

520 นักวิชาการสาธารณสุข 1ลพ00448 นักวิชาการสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ลพ00448 14,120วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง
สถานีอนามัยบ้านหนองเขียด ตำบลหนองปลาสวาย

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเขียด ตำบลหนอง
ปลาสวาย

521 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ลพ00281 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนางสาวธนพร ปะวัลละ วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00281 11,920วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้
สถานีอนามัยบ้านห้วยแหน

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแหน

522 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00267 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00267 13,390วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้
สถานีอนามัยบ้านปวงคำ

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปวงคำ
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เลขที่สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างใหม่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างเดิม

เลขที่
ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล
ลำ

หมายเหตุดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

523 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ลพ00268 เจ้าพนักงานสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00268 11,710วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)

524 นักวิชาการสาธารณสุข 1ลพ00574 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวกรรณิการ์ กันธรรม วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ลพ00574 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้
สถานีอนามัยตำบลแม่ตืน

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลแม่ตืน

525 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ลพ00269 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนางสาวนฤมล หล้าสุใจ วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00269 12,260วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)

526 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ลพ00272 เจ้าพนักงานสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00272 11,840วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้
สถานีอนามัยบ้านปาง ตำบลแม่ตืน

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปาง ตำบลแม่ตืน
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เลขที่สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างใหม่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างเดิม

เลขที่
ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล
ลำ

หมายเหตุดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

527 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00270 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00270 13,400วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

528 นักวิชาการสาธารณสุข 1ลพ00271 นักวิชาการสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ลพ00271 12,270วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)

529 นักวิชาการสาธารณสุข 1ลพ00573 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวฐิตินันท์ ศรีอดิศักดิ์ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ลพ00573 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้
สถานีอนามัยบ้านแม่เทย ตำบลแม่ตืน

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่เทย ตำบลแม่ตืน

530 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ลพ00273 เจ้าพนักงานสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00273 10,580วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)

531 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ลพ00275 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนางสาวปทิตตา สุนทรเมฆ วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00275 12,240วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้
สถานีอนามัยบ้านพระบาทห้วยต้ม

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระบาทห้วยต้ม
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เลขที่สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างใหม่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างเดิม

เลขที่
ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล
ลำ

หมายเหตุดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

532 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ลพ00274 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนางสาวจรัสดาว รังสรรค์ วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00274 11,770วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)

533 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ลพ00276 เจ้าพนักงานสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00276 10,930วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้
สถานีอนามัยตำบลดงดำ

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลดงดำ

534 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ลพ00278 เจ้าพนักงานสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00278 11,760วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้
สถานีอนามัยตำบลก้อ

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลก้อ

535 พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00277 พยาบาลวิชาชีพ-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ก)

1ลพ00277 12,240วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)
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เลขที่สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างใหม่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างเดิม

เลขที่
ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล
ลำ

หมายเหตุดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

536 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ลพ00279 เจ้าพนักงานสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00279 11,870วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)

537 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ลพ00280 เจ้าพนักงานสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00280 10,930วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้
สถานีอนามัยตำบลแม่ลาน

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลแม่ลาน

538 พนักงานบริการ 1ลพ00313 พนักงานบริการนางสาวมาดี คำแก้ง ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00313 7,940ไม่กำหนดวุฒิ

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง
สถานีอนามัยบ้านโป่งแดง

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งแดง

539 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ลพ00312 เจ้าพนักงานสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00312 12,440วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)
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เลขที่สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างใหม่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างเดิม

เลขที่
ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล
ลำ

หมายเหตุดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

540 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ลพ00455 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนางสาวศิรินภา สุขปราศรัย วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00455 12,420วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง
สถานีอนามัยบ้านไม้สลี

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้สลี

541 พนักงานบริการ 1ลพ00457 พนักงานบริการนางรุ่งนภา นุเงิน ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00457 8,590ไม่กำหนดวุฒิ

542 นักวิชาการสาธารณสุข 1ลพ00454 นักวิชาการสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ลพ00454 13,400วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

543 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ลพ00456 เจ้าพนักงานสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00456 11,440วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)

544 พนักงานบริการ 1ลพ00315 พนักงานบริการนางสาวกฤษณา  วิบูลย์มา ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00315 8,110ไม่กำหนดวุฒิ

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง
สถานีอนามัยตำบลบ้านปวง

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านปวง
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เลขที่สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างใหม่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างเดิม

เลขที่
ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล
ลำ

หมายเหตุดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

545 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ลพ00314 เจ้าพนักงานสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00314 11,280วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

546 พนักงานบริการ 1ลพ00317 พนักงานบริการนางสาวศรัญญา บุญตันแดง ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00317 7,580ไม่กำหนดวุฒิ

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง
สถานีอนามัยตำบลตะเคียนปม

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลตะเคียนปม

547 พนักงานบริการ 1ลพ00318 พนักงานบริการนางศรีลา หุละสุข ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00318 7,070ไม่กำหนดวุฒิ

548 นักวิชาการสาธารณสุข 1ลพ00316 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวอรอนงค์ ปู่แก้ว วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ลพ00316 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

549 พนักงานบริการ 1ลพ00399 พนักงานบริการนางศิรินญา มณีขัติย์ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00399 7,880ไม่กำหนดวุฒิ

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง
สถานีอนามัยบ้านหนองสะลีก

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสะลีก

550 พนักงานบริการ 1ลพ00453 พนักงานบริการนางสาววรรณวิภา อุดสม ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00453 7,490ไม่กำหนดวุฒิ

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง
สถานีอนามัยบ้านห้วยอ้อ

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยอ้อ
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เลขที่สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างใหม่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างเดิม

เลขที่
ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล
ลำ

หมายเหตุดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

551 พนักงานบริการ 1ลพ00400 พนักงานบริการนางสาวกัญญารัตน์ จอมการ์ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00400 7,700ไม่กำหนดวุฒิ

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง
สถานีอนามัยตำบลป่าซาง

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลป่าซาง

552 พนักงานบริการ 1ลพ00401 พนักงานบริการนางอริศรา ธัญสม ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00401 7,490ไม่กำหนดวุฒิ

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง
สถานีอนามัยตำบลแม่แรง

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลแม่แรง

553 พนักงานบริการ 1ลพ00445 พนักงานบริการนางสาววิริยา กัณทะวงค์ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00445 8,540ไม่กำหนดวุฒิ

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง
สถานีอนามัยบ้านดอนหลวง

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนหลวง

554 นักวิชาการสาธารณสุข 1ลพ00575 นักวิชาการสาธารณสุขนายสายัณห์ ขัดมโน วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ลพ00575 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

555 พนักงานบริการ 1ลพ00402 พนักงานบริการนางสาววันเพ็ญ ตาลเงิน ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00402 8,450ไม่กำหนดวุฒิ

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง
สถานีอนามัยตำบลม่วงน้อย

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลม่วงน้อย
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เลขที่สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างใหม่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างเดิม

เลขที่
ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล
ลำ

หมายเหตุดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

556 พนักงานบริการ 1ลพ00403 พนักงานบริการนางสาวสาวิตรี พงษ์จันตา ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00403 8,450ไม่กำหนดวุฒิ

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง
สถานีอนามัยตำบลบ้านเรือน

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านเรือน

557 พนักงานบริการ 1ลพ00404 พนักงานบริการนางสาวกรรณิการ์ แสนเหนือ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00404 8,570ไม่กำหนดวุฒิ

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง
สถานีอนามัยตำบลมะกอก

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลมะกอก

558 พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1ลพ00405 พนักงานเกษตรพื้นฐานนายเอกนรินทร์ วงค์เยาว์ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00405 7,340ไม่กำหนดวุฒิ

559 พนักงานบริการ 1ลพ00406 พนักงานบริการนางสาวจารุวรรณ หมื่นกัณฑ์ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00406 7,860ไม่กำหนดวุฒิ

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง
สถานีอนามัยบ้านท่าตุ้ม

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าตุ้ม

560 นักวิชาการสาธารณสุข 1ลพ00390 นักวิชาการสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ลพ00390 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)

561 พนักงานบริการ 1ลพ00459 พนักงานบริการนางรำจวน วงศยา ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00459 8,510ไม่กำหนดวุฒิ

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง
สถานีอนามัยบ้านมงคลชัย

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมงคลชัย
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เลขที่สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างใหม่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างเดิม

เลขที่
ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล
ลำ

หมายเหตุดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

562 พนักงานบริการ 1ลพ00460 พนักงานบริการนางวันทณีย์ มาแดง ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00460 8,510ไม่กำหนดวุฒิ

563 พนักงานบริการ 1ลพ00407 พนักงานบริการนางนวพรรษ กาวารี ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00407 8,440ไม่กำหนดวุฒิ

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง
สถานีอนามัยตำบลน้ำดิบ

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลน้ำดิบ

564 พนักงานบริการ 1ลพ00458 พนักงานบริการนางสาวกุสุมาลย์ ปาต๊ะ ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00458 8,320ไม่กำหนดวุฒิ

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง
สถานีอนามัยบ้านวังสวนกล้วย หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำดิบ

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังสวนกล้วย หมู่ที่ 12
ตำบลน้ำดิบ

565 พนักงานบริการ 1ลพ00409 พนักงานบริการนางสาวศิริโสภา โต๊ะสาลี ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00409 7,880ไม่กำหนดวุฒิ

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง
สถานีอนามัยบ้านห้วยไฟ หมู่ที่ 6 ตำบลนครเจดีย์

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไฟ หมู่ที่ 6 ตำบลนคร
เจดีย์

566 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ลพ00408 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนางพรพรรณ พึ่งปัญญา วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00408 12,240วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

567 พนักงานบริการ 1ลพ00444 พนักงานบริการนางสมจิต ปินตาเสน ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00444 8,930ไม่กำหนดวุฒิ

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านธิ
สถานีอนามัยตำบลห้วยยาบ

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านธิ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลห้วยยาบ
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เลขที่สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างใหม่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างเดิม

เลขที่
ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล
ลำ

หมายเหตุดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

568 นักวิชาการสาธารณสุข 1ลพ00443 นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวกุลธิดา มหาไม้ วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ลพ00443 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

569 พนักงานบริการ 1ลพ00446 พนักงานบริการ-ว่าง- ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00446 8,050ไม่กำหนดวุฒิ

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านธิ
สถานีอนามัยบ้านห้วยไซ หมู่ที่ 9

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข(ใหม่)

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านธิ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไซ หมู่ที่ 9

570 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1ลพ00447 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนางสาวทนาลักษณ์ ปาลี วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

บริการ บริการ 1ลพ00447 8,640วุฒิ ปวช. หรือ
ประสบการณ์

5 ปี

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)

571 พนักงานบริการ 1ลพ00461 พนักงานบริการนางนภัสสร ปัญญาโน ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00461 8,340ไม่กำหนดวุฒิ

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง
สถานีอนามัยบ้านเหล่าดู่

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค(ใหม่)

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าดู่

572 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ลพ00462 เจ้าพนักงานสาธารณสุขนายจตุพงษ์ จันตัน วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00462 12,670วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง
สถานีอนามัยตำบลหนองล่อง

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลหนองล่อง
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เลขที่สังกัด/ตำแหน่งระดับ

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างใหม่

สังกัด/ตำแหน่ง
เงินเดือน

ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างเดิม

เลขที่
ตำแหน่ง

ชื่อ/นามสกุล
ลำ

หมายเหตุดับ
ที่ ระดับประเภทประเภท

573 พนักงานบริการ 1ลพ00463 พนักงานบริการนางภิรมณ์ แจ่มผล ไม่กำหนดวุฒิบริการ บริการ 1ลพ00463 7,940ไม่กำหนดวุฒิ

574 นักวิชาการสาธารณสุข 1ลพ00464 นักวิชาการสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

วิชาชีพ
เฉพาะ(ข)

1ลพ00464 15,960วุฒิปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง
สถานีอนามัยตำบลวังผาง

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว(ใหม่)

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลวังผาง

575 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ลพ00465 เจ้าพนักงานสาธารณสุข-ว่าง- วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

เทคนิค เทคนิค 1ลพ00465 11,660วุฒิ ปวส. (ที่
เป็นสายงาน

วิชาชีพ)

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง
สถานีอนามัยบ้านดงหลวง ตำบลวังผาง

จังหวัดลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงหลวง ตำบลวังผาง

ทศพร03/07/2561

Administrator
Textbox




