บัญชีรายชื�อข้าราชการสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นขอย้ายภายในจังหวัดขอนแก่น
ลําดับ
ที�

ชื�อ - สกลุ

1 น.ส.เนตรา เนตรโพธิ�แก้ว

ตําแหน่ง/ส่วนราชการ

นายแพทย์ชํานาญการ

ส่วนราชการที�ขอย้าย

รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

เหตุผลในการย้าย

เพื�ออยู่ใกล้ครอบครัว

รพ.นํ�าพอง (ปฏิบัติราชการที� รพ.บ้านไผ่)

2 นายจักรพงศ์ โคตรวงศ์

นายแพทย์ชํานาญการ

นายแพทย์ปฏิบัติการ

หมายเหตุ

-ขออัตรากําลังทดแทน
-วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์

-รพ.สิรินธร รับย้าย /จัดสรรแพทย์เพิ�มพูน
ทักษะทดแทน

รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

-ใกล้ภูมิลําเนา (อ.พล จ.ขอนแก่น)

-เห็นควรให้ย้าย

-ดูแลบิดา มารดา

-วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา

(บิดาอายุ 57 ปี , มารดา อายุ 55 ปี)

-รพ.สิรินธร รับย้าย

รพ.เวียงเก่า

หาประสบการณ์

ให้ย้ายได้

รพร.กระนวน

-กลับภูมิลําเนา

ขออัตรากําลังทดแทน

รพร.กระนวน

3 น.ส.อิสรีย์ พรมโนนศรี

เอกสารหมายเลข 1

รพ.ภูเวียง
4 น.ส.มนธิรา ชมภูโคตร

นายแพทย์ปฏิบัติการ
รพ.พล

-ดูแลบุพการี (มีโรคประจําตัว)

(ปฏิบัติราชการที� รพ.ภูเวียง 1 มิ.ย.59)
5 น.ส.วีณา รินสาธร

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

รพ.พล

กลับภูมิลําเนา

ขออัตรากําลังทดแทน

รพ.เวียงเก่า

หาประสบการณ์ และพัฒนาวิชาชีพของตนเอง ให้ย้ายได้

1. รพ.หนองเรือ

1. สะดวกในการปฏิบัติราชการ

2. รพ.นํ�าพอง

2. อยู่ใกล้คู่สมรส

รพ.แวงใหญ่
6 นางอรุณรัตน์ จงโยธา

ทันตแพทย์ชํานาญการพิเศษ (ด้านทันตกรรม)
รพ.ภูเวียง

7 นางสาววิราณี พัฒนพนิชธํารงค์ เภสัชกรปฏิบัติการ
รพ.ชนบท

3. หาประสบการณ์ในการทํางาน

ขออัตรากําลังทดแทน

มติ

เห็นชอบ

ไม่
เห็นชอบ

หนาที่ 2
ลําดับ
ที�

ชื�อ - สกลุ

8 น.ส.จุฬาลักษณ์ อุปดิษฐ์

ตําแหน่ง/ส่วนราชการ

เภสัชกรปฏิบัติการ

ส่วนราชการที�ขอย้าย

เหตุผลในการย้าย

หมายเหตุ

รพ.หนองนาคํา

ใกล้ภูมิลําเนา

ให้ย้ายได้

รพ.เวียงเก่า

1. ย้ายติดตามสามี

ให้ย้ายได้

รพ.ภูเวียง
9 น.ส.สุวรรณี สุวรรณราช

เภสัชกรชํานาญการ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)
รพ.ภูเวียง

2.หาประสบการณ์
3. บุกเบิกโรงพยาบาลเปิดใหม่

10 นางวิชชุดา ลุนพรหม

เภสัชกรปฏิบัติการ

รพ.อุบลรัตน์

รพ.มัญจาคีรี
11 นายศาสตรา สารสมัคร

เภสัชกรปฏิบัติการ

รพร.กระนวน

-เพื�ออยู่ร่วมกับคู่สมรส

ขออัตรากําลังทดแทน

-ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

(ลําดับที� 12 มาทดแทน)

กลับภูมิลําเนา

ขออัตรากําลังทดแทน

รพ.อุบลรัตน์
12 นายวีรศักดิ� แผ่นเงิน

เภสัชกรปฏิบัติการ

(ลําดับที� 10 มาทดแทน)
รพ.มัญจาคีรี

รพร.กระนวน
13 น.ส.นุศรา จันดาเวียง

14 นางณัฐรดา ปัตลา

-กลับภูมิลําเนา

ขออัตรากําลังทดแทน

-ดูแลบิดา มารดา

(ลําดับที� 11 มาทดแทน)

จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน

1. รพ.หนองเรือ

ย้ายไปใกล้ภูมิลําเนาเดิม เพื�อดูแลบิดา มารดา ขออัตรากําลังทดแทน

รพ.เขาสวนกวาง

2. รพ.บ้านฝาง

จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน

รพ.บ้านฝาง

ใกล้ภูมิลําเนา

ขออัตรากําลังทดแทน

รพ.ชุมแพ

ติดตามคู่สมรส

ขออัตรากําลังทดแทน

สสอ.เมืองขอนแก่น (ต.พระลับ)

-ดูแลครอบครัว

ขออัตรากําลังทดแทน

รพ.หนองเรือ
15 น.ส.ษริดา ยนต์วิลาศ

จพ.เภสัชกรรมชํานาญงาน
รพ.อุบลรัตน์

16 นายศิริศักดิ� พิมพาเรือ

จพ.ทันตสาธารณสุขชํานาญงาน
รพ.มัญจาคีรี

-ลดค่าใช้จ่ายและลดความเสี�ยงในการเดินทาง

มติ
เห็นชอบ

ไม่
เห็นชอบ

หนาที่ 3
ลําดับ
ที�

ชื�อ - สกลุ

ตําแหน่ง/ส่วนราชการ

17 นางสาวรัชติญา นิธิธรรมธาดา จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

18 น.ส.ธัญรดี เสนาเพ็ง

ส่วนราชการที�ขอย้าย

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

เหตุผลในการย้าย

หมายเหตุ

กลับภูมิลําเนา

ขออัตรากําลังทดแทน

ขออัตรากําลังทดแทน

รพ.ชนบท

สสจ.ขอนแก่น

จพ.ทันตสาธารณสุขชํานาญงาน

สอ.บ้านหนองแดง ต.ใหม่นาเพียง

1. เพื�อหาประสบการณ์

รพ.แวงใหญ่

สสอ.แวงใหญ่

2. ดูแลบิดา มารดา

สอ.บ้านโคกไร่ ต.สงเปือย สสอ.ภูเวียง

เพื�อดูแลมารดา ที�อยู่คนเดียว

ขออัตรากําลังทดแทน

จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

สอ.บ้านเป็ด ต.เมืองเก่า (PCU หัวทุ่ง)

หาประสบการณ์

ขออัตรากําลังทดแทน

สอ.บ้านสว่าง ต.สวนหม่อน สสอ.มัญจาคีรี

สสอ.เมืองขอนแก่น

จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

สอ.บ้านซําจาน ต.บ้านค้อ

-เพื�อหาประสบการณ์

-

สอต.ท่าศาลา สสอ.มัญจาคีรี

สสอ.เมืองขอนแก่น

-เพื�อความสะดวกในการเดินทาง

รพร.กระนวน

กลับภูมิลําเนา

19 น.ส.จุฑาทิพย์ วัฒนวิมลภิญโญ จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

มติ
เห็นชอบ

รพ.หนองเรือ
20 นางวัฒนาพร พิทักษ์

21 น.ส.วิลัยวรรณ วงชัยยา

(ปฏิบัติราชการที� สอต.ดอนช้าง สสอ.เมืองขอนแก่น)
22 นายอัมพร ดวงพรม

จพ.ธุรการชํานาญงาน
รพ.หนองสองห้อง

23 นายพรหมมินทร์ แนวพิลา

จพ.เวชกรรมฟื�นฟูชํานาญงาน
รพ.นํ�าพอง

-อนุญาตให้ย้าย
หากมีอัตรากําลังมาทดแทน
-รพร.กระนวน ยินดีรับย้าย

งานบริการสุขภาพชุมชน
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.ขอนแก่น

เพื�อดูแลครอบครัว

-ยินดีให้ย้าย
-รพ.ขอนแก่น ยินดีรับย้าย โดยให้ตัดโอน
ตําแหน่ง ฯ หรือรับไว้ช่วยราชการ

24 นายเฉลิมเกียรติ เมาะราษี

จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน
สอต.นางิ�ว สสอ.เขาสวนกวาง
(รก.ผอ.รพ.สต.โนนสมบูรณ์ สสอ.เขาสวนกวาง)

สสอ.อุบลรัตน์

เพื�อหาประสบการณ์ในการทํางาน

ขออัตรากําลังทดแทน

ไม่
เห็นชอบ

หนาที่ 4
ลําดับ
ที�

ชื�อ - สกลุ

25 นายมนัส ตุติ

ตําแหน่ง/ส่วนราชการ

ส่วนราชการที�ขอย้าย

จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน

1. สอ.บ้านโนนข่า ต.วังแสง สสอ.ชนบท

1. สะดวกในการปฏิบัติราชการ

สสจ.ขอนแก่น

2. สอ.บ้านวังแสง ต.วังแสง สสอ.ชนบท

2. หาประสบการณ์ในการทํางาน

(ปฏิบัติราชการที� รพ.ชนบท)
26 นายจักริน สละ

เหตุผลในการย้าย

หมายเหตุ

ขออัตรากําลังทดแทน

3. ดูแลบิดา มารดา ที�สูงอายุและมีโรคประตัว

จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน

สอ.บ้านวังยาว ต.บ้านหัน

เพื�อทดแทนข้าราชการที�เกษียณอายุราชการ -

สอ.บ้านนาวิลัย ต.บ้านโคก สสอ.โคกโพธิ�ไชย

สสอ.โนนศิลา

(รก.ผอ.รพ.สต.)

จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน

1. รพ.แวงน้อย (PCU)

-

ขออัตรากําลังทดแทน

สอ.บ้านโนนเขวา ต.ท่านางแนว สสอ.แวงน้อย

2. สอ.บ้านหนองแวงก้านเหลือง ต.ก้านเหลือง

(ปฏิบัติราชการที� สอ.บ้านหนองแวงท่าวัด ต.ท่าวัด

สสอ.แวงน้อย

สสอ.แวงน้อย)

3. สอ.บ้านโนนงิ�ว ต.ทางขวาง สสอ.แวงน้อย

จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน

1. สอ.บ้านหนองหญ้าแพรก ต.ดอนหัน

กลับภูมิลําเนาและดูแลครอบครัว

-

สอ.บ้านโนนพัฒนา ต.หนองกุงเซิน สสอ.ภูเวียง

สสอ.เมืองขอนแก่น

ใกล้ชิดครอบครัว และดูแลครอบครัว

-

กลับภูมิลําเนา

ให้ชะลอไว้ก่อน

(ปฏิบัติราชการที� สอต.บ้านหัน สสอ.โนนศิลา)
27 น.ส.สุจรรยา ช่วยนา

28 น.ส.ภัทราวดี ดวงบรรเทา

2. สอ.ในสังกัด สสอ.เมืองขอนแก่น
29 นางภัทรกมล พลหล้า

30 นายวนิตย์ โพธิ�คา

31 น.ส.เกษฎา ช่างภา

จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน

สอ.บ้านโคกสงเปือย ต.ทุ่งชมพู

สอ.บ้านหว้าทอง ต.หว้าทอง สสอ.ภูเวียง

สสอ.ภูเวียง

จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน

1. สอต.บ้านลาน สสอ.บ้านไผ่

สอ.บ้านวังแสง ต.วังแสง สสอ.ชนบท

2. สสอ.บ้านไผ่

จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน

สอ.บ้านดอนดู่ ต.ศรีบุญเรือง

1. โยกย้ายปรับเกลี�ยอัตรากําลังภายในอําเภอ เห็นควรให้ย้ายได้

สอต.ห้วยแก สสอ.ชนบท

สสอ.ชนบท

2. สะดวกในการเดินทาง

(ปฏิบัติราชการที� สอ.บ้านวังแสง ต.วังแสง สสอ.ชนบท)

มติ
เห็นชอบ

ไม่
เห็นชอบ

หนาที่ 5
ลําดับ
ที�

ชื�อ - สกลุ

32 นายกชกร ยืนยาว

ตําแหน่ง/ส่วนราชการ

จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน

ส่วนราชการที�ขอย้าย

เหตุผลในการย้าย

หมายเหตุ

สอต.บ้านแท่น สสอ.ชนบท

เพื�อหาประสบการณ์

เห็นควรให้ย้ายได้

จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน

1. สอต.พระบุ สสอ.พระยืน

เพื�อดูแลพ่อ แม่ที�เจ็บป่วยและมีปัญหาทางครอบครัว ขออัตรากําลังทดแทน

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.ขอนแก่น

2. สสอ.พระยืน

สอ.บ้านหัวนากลาง ต.บ้านแท่น สสอ.ชนบท
33 น.ส.มณีรัตน์ ช่างไม้

(ปฏิบัติราชการที� สอ.บ้านหนองโอง ต.หนองกุงใหญ่ 3. สอ.ในสังกัด สสอ.พระยืน
สสอ.กระนวน)
34 นายวิวรรธน์ ชาวเหนือ

35 น.ส.สุภางค์ ภักดีแสน

จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน

สอ.บ้านกุดโง้ง ต.หนองโน

เพื�อดูแลบุตร และกิจการของครอบครัว

ขออัตรากําลังทดแทน

สอ.บ้านโนนสัง ต.ห้วยโจด สสอ.กระนวน

สสอ.กระนวน

จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน

1. สอต.ลอมคอม สสอ.พล

-เพื�อดูแลบุพการี

ขออัตรากําลังทดแทน

สอ.บ้านโคกไม้งาม ต.ศรีสุข สสอ.สีชมพู

2. สอ.บ้านชาด ต.เมืองพล สสอ.พล

-เพื�อหาประสบการณ์

3. สอ.ในสังกัด สสอ.พล
36 นางสมพร แสนศรี

จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน

สอต.กุดพังทุย สสอ.นํ�าพอง

เพื�อหาประสบการณ์

เห็นควรให้ย้ายได้

สอต.บ้านหว้า สสอ.เมืองขอนแก่น

ใกล้บ้าน

ขออัตรากําลังทดแทน

สอต.ดงเมืองแอม(หมู่ 4)

เพื�อหาประสบการณ์

เห็นควรให้ย้ายได้

สอ.บ้านนาศรี ต.สะอาด สสอ.นํ�าพอง
37 น.ส.สุธาสินี ทองเทพ

จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน
สอ.บ้านเม็ง ต.บ้านเม็ง สสอ.หนองเรือ

38 น.ส.พิชญ์ชนก ปุริศรี

จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน

สอ.บ้านเขาสวนกวาง ต.เขาสวนกวาง สสอ.เขาสวนกวาง สสอ.เขาสวนกวาง

(ปฏิบัติราชการที� สอ.บ้านหนองแวงเรือ ต.ดงเมืองแอม

สสอ.เขาสวนกวาง)

มติ
เห็นชอบ

ไม่
เห็นชอบ

หนาที่ 6
ลําดับ
ที�

ชื�อ - สกลุ

39 น.ส.พัชรินทร์ นครชัย

ตําแหน่ง/ส่วนราชการ

จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน

ส่วนราชการที�ขอย้าย

เหตุผลในการย้าย

หมายเหตุ

สอ.บ้านนาดี ต.วังหินลาด สสอ.ชุมแพ

เพื�อหาประสบการณ์

เห็นควรให้ย้ายได้

สอต.กุดเพียขอม สสอ.ชนบท

-กลับภูมิลําเนา

ขออัตรากําลังทดแทน

สอต.หนองเขียด สสอ.ชุมแพ
40 นายธีระชัย กระพี�แดง

จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน
สอต.นาคํา สสอ.อุบลรัตน์

-เลี�ยงดูบิดา มารดา ที�ป่วย มีโรคประจําตัว

(ปฏิบัติราชการที� สอต.โคกสูง สสอ.อุบลรัตน์)
41 น.ส.ภัทรพร รอนยุทธ

42 นายฉัตรชัย คําดอกรับ

43 นางสมจิตร ไปปะวิล

จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน

สอ.บ้านหนองเซียงซุย ต.ป่าหวายนั�ง

สอ.บ้านคลองใหญ่ ตําบลป่ามะนาว สสอ.บ้านฝาง

สสอ.บ้านฝาง

จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน

1. สอ. ในสังกัด สสอ.ภูเวียง

สอ.บ้านแสนสุข ต.โนนสะอาด สสอ.ชุมแพ

2. สอ. ในสังกัด สสอ.เวียงเก่า

เพื�อหาประสบการณ์

เห็นควรให้ย้ายได้

กลับภูมิลําเนาเพื�อดูแลบิดา มารดา

ขออัตรากําลังทดแทน

นวก.สาธารณสุขชํานาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ) สอ.ในสังกัด สสอ.เมืองขอนแก่น

-ดูแลบุตรที�อยู่ในวัยเรียน และใกล้ชิดครอบครัว ขออัตรากําลังทดแทน

สอ.บ้านหนองปลาหมอ ต.หนองปลาหมอ

-ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

สสอ.โนนศิลา (รก.ผอ.รพ.สต.เปือยใหญ่ สสอ.โนนศิลา)

44 น.ส.พยุดา ชาเวียง

นวก.สาธารณสุขชํานาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ) 1.สอ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 1. กลับภูมิลําเนา เพื�อดูแลบิดา มารดา
สอต.เปือยใหญ่ สสอ.โนนศลา

บ้านเมืองใหม่ ต.ในเมือง สสอ.เวียงเก่า

(ปฏิบัติราชการที� สอต.บ้านหัน สสอ.โนนศิลา)

2.สอ.บ้านเมืองเก่า ต.เมืองเก่าพัฒนา สสอ.เวียงเก่า 3. เพื�อหาประสบการณ์

ขออัตรากําลังทดแทน

2.สะดวกในการเดินทาง

3.สอ.บ้านหนองแวง ต.เขาน้อย สสอ.เวียงเก่า
45 นางจิราวรรณ พันธ์ลี

นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ

1. สสอ.พล

สสอ.แวงใหญ่

2. สอต.ลอมคอม สสอ.พล
3. สอ.บ้านชาด ต.เมืองพล สสอ.พล

เพื�อดูแลครอบครัว

ขออัตรากําลังทดแทน

มติ
เห็นชอบ

ไม่
เห็นชอบ

หนาที่ 7
ลําดับ
ที�

ชื�อ - สกลุ

46 นายสุพล เซี�ยงใช่

ตําแหน่ง/ส่วนราชการ

ส่วนราชการที�ขอย้าย

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

1. สอต.บ้านหว้า สสอ.เมืองขอนแก่น

(ด้านบริการทางวิชาการ)

2. สอต.บ้านทุ่ม สสอ.เมืองขอนแก่น

เหตุผลในการย้าย

หมายเหตุ

เพื�อหาประสบการณ์

-

เพื�อหาประสบการณ์

-

สอต.ดอนช้าง สสอ.เมืองขอนแก่น
47 นางขวัญตา ดวงกุณา

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สอต.บ้านหว้า สสอ.เมืองขอนแก่น

(ด้านบริการทางวิชาการ)
งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.ชุมแพ
(ปฏิบัติราชการที� สอต.ดอนช้าง สสอ.เมืองขอนแก่น)
48 นางเบญจวรรณ ผิวอ่อน

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

1. สอ.บ้านเป็ด ต.เมืองเก่า สสอ.เมืองขอนแก่น เพื�อเพิ�มพูนประสบการณ์ในการทํางาน

(ด้านบริการทางวิชาการ)

2. สอต.แดงใหญ่ สสอ.เมืองขอนแก่น

-

สอต.แดงใหญ่ สสอ.เมืองขอนแก่น
(ปฏิบัติราชการที� สอต.บ้านหว้า สสอ.เมืองขอนแก่น)
49 นางพรทิพย์ ขุนจันทร์

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สอ.บ้านโคก ต.สําราญ สสอ.เมืองขอนแก่น

(ด้านบริการทางวิชาการ)

-เพื�อพูนประสบการณ์

-

-ทํางานใกล้บ้าน

สอต.หนองตูม สสอ.เมืองขอนแก่น
(ปฏิบัติราชการที� สอต.บ้านค้อ สสอ.เมืองขอนแก่น)
50 นายกฤษณ์ ผิวอ่อน

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
(ด้านบริการทางวิชาการ)
สอ.บ้านหนองเซียงซุย ต.ป่าหวายนั�ง สสอ.บ้านฝาง
(ปฏิบัติราชการที� สสอ.บ้านฝาง)

สอ. ในสังกัด สสอ.เมืองขอนแก่น

เพื�อหาประสบการณ์ในการทํางานที�หลากหลายมากขึ�น

ขออัตรากําลังทดแทน

มติ
เห็นชอบ

ไม่
เห็นชอบ

หนาที่ 8
ลําดับ
ที�

ชื�อ - สกลุ

51 นายมุข ทําลา

ตําแหน่ง/ส่วนราชการ

ส่วนราชการที�ขอย้าย

เหตุผลในการย้าย

หมายเหตุ

ไปปฏิบัติงานตาม จ.18

ทดแทน นางสมจิตร ย้ายไป สสอ.เมือง ฯ

สสอ.แวงน้อย

ช่วยราชการ

เห็นควรให้ย้ายได้

ผอ.รพ.สต.(นวก.สาธารณสุขชํานาญการ)

1. สอต.เปือยใหญ่ สสอ.โนนศิลา

กลับภูมิลําเนาเพื�อดูแลครอบครัว

ขออัตรากําลังทดแทน

สอ.บ้านหนองแวงท่าวัด ต.ท่าวัด สสอ.แวงน้อย

2. สอ.บ้านวังยาว ต.บ้านหัน สสอ.โนนศิลา

ผอ.รพ.สต.(นวก.สาธารณสุขชํานาญการ)

สอ.บ้านโนนสัมพันธ์ ต.หนองแปน

เพื�อทํางานใกล้บ้าน

เห็นควรให้ย้ายได้

สอ.บ้านศรีภูธร ต.บ้านฝาง สสอ.กระนวน

สสอ.มัญจาคีรี

สอต.กุดเพียขอม สสอ.ชนบท

เพื�อใกล้ชิดครอบครัว

เห็นควรให้ย้ายได้

สอต.นํ�าพอง สสอ.นํ�าพอง

-เพื�อความเหมาะสม

เห็นควรให้ย้ายได้

ผอ.รพ.สต.(นวก.สาธารณสุขชํานาญการ)
สอ.บ้านหนองแวงก้านเหลือง ต.ก้านเหลือง
สสอ.แวงน้อย (ปฏิบัติราชการที� สอ.บ้านหนองแวงท่าวัด

ต.ท่าวัด สสอ.แวงน้อย)
53 นายจักรพันธุ์ ทําสีทา

54 นายกฤษฎา ฆ้องคํา

(ปฏิบัติราชการที� สอต.นางาม สสอ.มัญจาคีร)ี
55 นายสงกรานต์ โทหล้า

ผอ.รพ.สต.(นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ)
สอ.บ้านดอนดู่ ต.ศรีบุญเรือง สสอ.ชนบท

56 นายสุรัตน์ ป่าโพธิ�ชัย

ผอ.รพ.สต.(นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ)
สอต.กุดพังทุย สสอ.นํ�าพอง

57 นางพรวิสาข์ ชาทุม

เห็นชอบ

สอต.เปือยใหญ่ สสอ.โนนศิลา

ผอ.รพ.สต.(นวก.สาธารณสุขชํานาญการ)
สอต.เปือยใหญ่ สสอ.โนนศิลา
(ปฏิบัติราชการที� สสอ.โนนศิลา)

52 นายพินิจ สิมมาลี

มติ

ผอ.รพ.สต.(นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ)
สอต.กุดนํ�าใส สสอ.นํ�าพอง
(ปฏิบัติราชการที� สอต.กุดพังทุย สสอ.นํ�าพอง)

-เพื�อหาประสบการณ์
สสอ.นํ�าพอง

เพื�อหาประสบการณ์

เห็นควรให้ย้ายได้

ไม่
เห็นชอบ

หนาที่ 9
ลําดับ
ที�

ชื�อ - สกลุ

58 นายณรงค์ บึงมุม

ตําแหน่ง/ส่วนราชการ

ผอ.รพ.สต.(นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ)

ส่วนราชการที�ขอย้าย

เหตุผลในการย้าย

หมายเหตุ

มติ
เห็นชอบ

สสอ.เมืองขอนแก่น

เพื�อดูแลบุตรที�กําลังศึกษา

เห็นควรให้ย้ายได้

ผอ.รพ.สต.(เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส)

1. สอ.ในสังกัด สสอ.ภูเวียง

-เพื�อกลับภูมิลําเนา (อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น) - ติดเงื�อนไขห้ามย้าย/โอน/ไปปฏิบัติราชการ

สอต.กุดเพียขอม สสอ.ชนบท

2. สอ.ในสังกัด สสอ.หนองนาคํา

-ใกล้ชิดครอบครัว

สอต.โคกสูง สสอ.อุบลรัตน์
(ปฏิบัติราชการที� สอ.บ้านสําราญ ต.ศรีสุขสําราญ สสอ.อุบลรัตน์)

59 นางกองสิน ผานาค

3. สอ.ในสังกัด สสอ.เวียงเก่า

หรือการยืมตัว ภายใน 5 ปี นับจากได้เลื�อน ฯ
(มติคณะกรรมการคัดเลือก ฯ ให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภททั�วไป ระดับอาวุโส เมื�อ 2 ธ.ค.58)
- ปัจจุบันดํารงตําแหน่งเป็นเวลา 8 เดือน
- สสอ.ชนบท ให้จังหวัดพิจารณา

60 นางวัลยา ศรีเศรษฐการ

ผอ.รพ.สต. (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส)

สอต.บ้านลาน สสอ.บ้านไผ่

กลับไปปฏิบัติงานตาม จ.18

-

สอต.บ้านลาน สสอ.บ้านไผ่
(ปฏิบัติราชการที� รพ.บ้านไผ่)
61 น.ส.สิริสา เทียมทัน

62 นางศรัณย์รัชต์ แหล่ป้อง

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ด้านการพยาบาล)

1. สอ.บ้านนาโน ต.หนองนํ�าใส สสอ.บ้านไผ่ ใกล้บ้านการเดินทางสะดวก

เห็นควรให้ย้ายได้

รพ.บ้านไผ่

2. รพ.บ้านไผ่ (PCU ในนสว่างประชารักษ์)

(ปฏิบัติราชการที� สอต.ภูเหล็ก สสอ.บ้านไผ่)

3. สอต.หินตั�ง สสอ.บ้านไผ่

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

สอต.หัวหนอง สสอ.บ้านไผ่

เพื�อดูแลบุพการี และบุตร

ให้ชะลอไว้ก่อน

รพ.บ้านไผ่

1. ติดตามคู่สมรส

ขออัตรากําลังทดแทน

สอต.หินตั�ง สสอ.บ้านไผ่
(ปฏิบัติราชการที� สอต.ภูเหล็ก สสอ.บ้านไผ่)
63 นางรัชฎา ไสวารี

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ด้านการพยาบาล)
รพ.ชนบท

2. ดูแลบุตร และมารดา

ไม่
เห็นชอบ

หนาที่ 10
ลําดับ
ที�

ชื�อ - สกลุ

64 นางศุภานัน ยอดแคล้ว

ตําแหน่ง/ส่วนราชการ

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ด้านการพยาบาล)

ส่วนราชการที�ขอย้าย

รพ.บ้านไผ่

เหตุผลในการย้าย

ไปปฏิบัติงานตาม จ.18

หมายเหตุ

ขออัตรากําลังทดแทน

รพ.บ้านไผ่
(ปฏิบัติราชการที� สอต.บ้านหัน สสอ.โนนศิลา)
65 น.ส.นริศรา สว่างพิทักษ์

สอ.บ้านหนองแวงท่าวัด ต.ท่าวัด สสอ.แวงน้อย อยู่ร่วมกับครอบครัว

ขออัตรากําลังทดแทน

สอ.บ้านวังยาว ต.บ้านหัน สสอ.โนนศิลา

เพื�อดูแลครอบครัว

เห็นควรให้ย้ายได้

สอต.ละหานนา สสอ.แวงน้อย

เพื�อหาประสบการณ์

เห็นควรให้ย้ายได้

รพ.บ้านฝาง

ดูแลครอบครัว

เห็นควรให้ย้ายได้

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ด้านการพยาบาล)

1. สอ.บ้านชาด ต.เมืองพล สสอ.พล

-

เห็นควรให้ย้ายได้

รพ.พล

2. สอ.บ้านป่าเป้า ต.โสกนกเต็น สสอ.พล

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ด้านการพยาบาล)

สอ.บ้านกอก ต.สวนหม่อน สสอ.มัญจาคีรี

เพื�อหาประสบการณ์

เห็นควรให้ย้ายได้

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รพ.แวงน้อย

66 นางสุขใจ สิงห์ขวา

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ด้านการพยาบาล)
สอ.บ้านหนองแวงก้านเหลือง ต.ก้านเหลือง
สสอ.แวงน้อย

67 นางจุฬาลักษณ์ สิงหรา

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ด้านการพยาบาล)
สอ.บ้านโนนเขวา ต.ท่านางแนว สสอ.แวงน้อย
(ปฏิบัติราชการที� สอ.บ้านหนองแวงท่าวัด ต.ท่าวัด
สสอ.แวงน้อย)

68 นางสมฉัน ชํานาญพล

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ด้านการพยาบาล)
รพ.หนองเรือ

69 นางยุภา บุญหล่อ

70 นางอุบลรัตน์ หนูจิตร

สอ.บ้านโพธิ�ทอง ต.โพนพ็ก สสอ.มัญจาคีรี

มติ
เห็นชอบ

ไม่
เห็นชอบ

หนาที่ 11
ลําดับ
ที�

ชื�อ - สกลุ

71 นางอิงอร จันทร์วิเศษ

ตําแหน่ง/ส่วนราชการ

ส่วนราชการที�ขอย้าย

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ด้านการพยาบาล)

สอ.บ้านโนนสัมพันธ์ ต.หนองแปน

รพ.มัญจาคีรี

สสอ.มัญจาคีรี

เหตุผลในการย้าย

หมายเหตุ

เพื�อทํางานใกล้บ้าน และกลับภูมิลําเนา

-

-ติดตามคู่สมรส

ขออัตรากําลังทดแทน

(ปฏิบัติราชการที� สอต.ท่าศาลา สสอ.มัญจาคีร)ี
72 นางสุภาพร จันภูงา

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ด้านการพยาบาล)

สอ.บ้านนาโน ต.หนองนํ�าใส สสอ.บ้านไผ่

รพ.มัญจาคีรี
73 น.ส.ทัศวรรณ์ สงจันทร์

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

-ดูแลครอบครัว
สอ.ในสังกัด สสอ.มัญจาคีรี

เพื�อมีเวลาดูแลครอบครัวมากขึ�น

ขออัตรากําลังทดแทน

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ด้านการพยาบาล)

1. สอต.ปอแดง สสอ.ชนบท

เพื�อความสะดวกในการดูแลครอบครัว

ให้ชะลอไว้ก่อน

สอต.ยางคํา สสอ.หนองเรือ

2. สอ.บ้านวังแสง ต.วังแสง สสอ.ชนบท

เนื�องจากใกล้บ้าน

1. สอต.บ้านหัน สสอ.โนนศิลา
2. สอต.หินตั�ง สสอ.บ้านไผ่

เพื�อหาประสบการณ์

รพ.มัญจาคีรี
74 นางรัตนา โคตรวงษ์

(ปฏิบัติราชการที� สอ.บ้านโนนข่า ต.วังแสง สสอ.ชนบท)

75 นางจิรัฐติกาล บุตรรักษ์

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ด้านการพยาบาล)
รพ.พล

ขออัตรากําลังทดแทน

(ปฏิบัติราชการที� สอต.ปอแดง สสอ.ชนบท)
76 น.ส.ปิยธิดา ล้นเหลือ

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ด้านการพยาบาล)

สอ.บ้านกุดกว้าง ต.เมืองเก่า สสอ.เมืองขอนแก่น เพื�อหาประสบการณ์

-

สอ.บ้านดอนบม ต.เมืองเก่า สสอ.เมืองขอนแก่น เพื�อดูแลครอบครัว

-

สอ.บ้านโคก ต.สําราญ สสอ.เมืองขอนแก่น

-

รพ.มัญจาคีรี
(ปฏิบัติราชการที� สอต.ดอนช้าง สสอ.เมืองขอนแก่น)
77 นางสมร น้อยธรรมศักดิ�

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ด้านการพยาบาล)
สอต.บ้านหว้า สสอ.เมืองขอนแก่น

78 นางอรทัย พรมสอน

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ด้านการพยาบาล)
สอต.โนนท่อน สสอ.เมืองขอนแก่น

-กลับภูมิลําเนา
-ดูแลบิดา (อายุ 77 ปี)

มติ
เห็นชอบ

ไม่
เห็นชอบ

หนาที่ 12
ลําดับ
ที�

ชื�อ - สกลุ

79 นางกลิ�นผกา สินธุเดช

ตําแหน่ง/ส่วนราชการ

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ด้านการพยาบาล)

ส่วนราชการที�ขอย้าย

สอ.บ้านผือ ต.พระลับ สสอ.เมืองขอนแก่น

สอต.บ้านค้อ สสอ.เมืองขอนแก่น
80 นางกรทิพย์ ภูห้องเพชร

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ด้านการพยาบาล)

เหตุผลในการย้าย

-หาประสบการณ์

หมายเหตุ

-

-ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
สอ.ในสังกัด สสอ.เมืองขอนแก่น

เพื�อดูแลบุตรและบุพการี

ขออัตรากําลังทดแทน

รพ.ภูเวียง
(ปฏิบัติราชการ รพ.พระยืน)
81 นางศิริพร เปี�ยมชัยนันท์

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

1. สอ.บ้านวังยาว ต.นาหนองทุ่ม สสอ.ชุมแพ เพื�อหาประสบการณ์ และดูแลครอบครัว

รพ.ชุมแพ

2. สอ.บ้านหนองม่วง ต.โนนหัน สสอ.ชุมแพ

(ปฏิบัติราชการที� สอ.บ้านหนองเสาเล้า

3. สอต.นาหนองทุ่ม สสอ.ชุมแพ

เห็นควรให้ย้ายไป ลําดับที� 1

ต.ขัวเรียง สสอ.ชุมแพ)
82 นางอรอนงค์ คําภาพงษ์

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

รพ.ชุมแพ (PCU ชุมแพ)

สอ.บ้านหนองสังข์ ต.ไชยสอ สสอ.ชุมแพ
83 นางศุภลักษณ์ ภูวิเศษ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ด้านการพยาบาล)

ขออัตรากําลังทดแทน

2. เพื�อพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองให้เพิ�มขึ�น

สอ.บ้านโนนสว่าง ต.โนนอุดม สสอ.ชุมแพ 1. เพื�อหาประสบการณ์

สอ.บ้านวังยาว ต.นาหนองทุ่ม สสอ.ชุมแพ
84 นางกนกวรรณ บึงมุม

1. เพื�อหาประสบการณ์

เห็นควรให้ย้ายได้

2. เพื�อดูแลครอบครัว
สสอ.เมืองขอนแก่น

เพื�อดูแลบุตรที�กําลังศึกษา

ขออัตรากําลังทดแทน

สอ.บ้านสําราญ ต.ศรีสุขสําราญ สสอ.อุบลรัตน์
85 น.ส.ปวริศา ชุ้ยไกร

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ด้านการพยาบาล)

สอ.บ้านซําจาน ต.บ้านค้อ สสอ.เมืองขอนแก่น -กลับภูมิลําเนา

สอต.นาคํา สสอ.อุบลรัตน์

ขออัตรากําลังทดแทน

-เลี�ยงดูบิดา มารดา และบุตร

(ปฏิบัติราชการที� สอต.โคกสูง สสอ.อุบลรัตน์)
86 นางสมปอง พิมพ์ทอง

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ด้านการพยาบาล)
สอต.โนนฆ้อง สสอ.บ้านฝาง

สอ.บ้านแก่นเท่า ต.บ้านฝาง สสอ.บ้านฝาง

เพื�อหาประสบการณ์

เห็นควรให้ย้ายได้

มติ
เห็นชอบ

ไม่
เห็นชอบ

หนาที่ 13
ลําดับ
ที�

ชื�อ - สกลุ

87 นางสุขใจ ทีเหล็ก

88 น.ส.สมพร ครุธวงษ์

ตําแหน่ง/ส่วนราชการ

ส่วนราชการที�ขอย้าย

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ด้านการพยาบาล)

1. สอต.ลอมคอม สสอ.พล

สอ.บ้านร่มโพธิ�ทอง ต.ใหม่นาเพียง สสอ.แวงใหญ่

2. สอต.เพ็กใหญ่ สสอ.พล

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ด้านการพยาบาล)

รพ.เวียงเก่า

รพ.หนองเรือ

เหตุผลในการย้าย

เพื�อดูแลครอบครัวและกลับภูมิลําเนา

หมายเหตุ

มติ
เห็นชอบ

ขออัตรากําลังทดแทน

-หาประสบการณ์และพัฒนางานบริการให้มีคุณภาพ เสนอจังหวัดพิจารณา

-บุกเบิก รพ.เวียงเก่า

(ปฏิบัติราชการที� สอ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
นวมินทราชินี บ้านเมืองใหม่ ต.ในเมือง สสอ.เวียงเก่า)
89 นางณัฐวศาร์ รุ่งแจ้ง

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ด้านการพยาบาล)

รพ.โคกโพธิ�ไชย

รพ.อุบลรัตน์
90 นางธัญชนก สุรพล

91 นางเจตนา พรมทอง

ขออัตรากําลังทดแทน หรือรอ

-ดูแลมารดาที�มีโรคประจําตัว และพิการ

นักเรียนทุน ฯ รพ.อุบลรัตน์ กลับมาปฏิบัติงาน
ขออัตรากําลังทดแทน

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ด้านการพยาบาล)

รพ.ขอนแก่น

-กลับภูมิลําเนา

รพ.อุบลรัตน์

(กลุ่มงานเวชกรรมสังคม)

-ดูแลบุพการี

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ด้านการพยาบาล)

รพ.เวียงเก่า

-เพื�อความก้าวหน้าในวิชาชีพ

รพ.ภูเวียง
92 นางสุพัตรา ศรศักดา

-กลับภูมิลําเนา

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ด้านการพยาบาล)

ขออัตรากําลังทดแทน

-เพิ�มพูนประสบการณ์
รพ.เวียงเก่า

เพื�อความก้าวหน้าในวิชาชีพ

ขออัตรากําลังทดแทน

รพ.เวียงเก่า

-ใกล้บ้าน

ขออัตรากําลังทดแทน

รพ.ภูเวียง
93 นางศศิธร ศุภรมย์

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ด้านการพยาบาล)
รพ.ภูเวียง

94 น.ส.ดารัณ ธนะภูมิชัย

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ด้านการพยาบาล)

-หาประสบการณ์
รพ.เวียงเก่า

ใกล้บ้าน

ขออัตรากําลังทดแทน

รพ.เวียงเก่า

หาประสบการณ์

ขออัตรากําลังทดแทน

รพ.ภูเวียง
95 นางกิตติพร ตันติอมรชัยกุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ด้านการพยาบาล)
รพ.ภูเวียง

ไม่
เห็นชอบ

หนาที่ 14
ลําดับ
ที�

ชื�อ - สกลุ

96 นางศฐา รัตนพันธ์

ตําแหน่ง/ส่วนราชการ

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ด้านการพยาบาล)

ส่วนราชการที�ขอย้าย

เหตุผลในการย้าย

หมายเหตุ

รพ.เวียงเก่า

ดูแลบุพการีที�เจ็บป่วย

ขออัตรากําลังทดแทน

รพ.เวียงเก่า

หาประสบการณ์

ขออัตรากําลังทดแทน

รพ.เวียงเก่า

ติดตามสามี

ขออัตรากําลังทดแทน

รพ.หนองนาคํา

หาประสบการณ์

ขออัตรากําลังทดแทน

สอ.ในสังกัด สสอ.เมืองขอนแก่น

-ดูแลมารดา

ขออัตรากําลังทดแทน

มติ
เห็นชอบ

รพ.ภูเวียง
97 นางนภาพร ศรียา

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ด้านการพยาบาล)
รพ.ภูเวียง

98 นางอัญชลีพร ครุธวงษ์

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ด้านการพยาบาล)
รพ.ภูเวียง

99 นางนิกร วงษ์ปัญญา

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ด้านการพยาบาล)
ภูเวียง

100 น.ส.ศรินญา ไพราม

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ด้านการพยาบาล)
รพ.ภูเวียง

101 น.ส.ปราณี คลังมั�น

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ด้านการพยาบาล)

-เพิ�มพูนประสบการณ์
รพ.พล

รพ.ขอนแก่น
102 น.ส.กลิ�นผกา ปู่แก้ว

103 น.ส.มะยุลี ประพันธ์

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

-

-ดูแลบิดา มารดาที�ชรา
รพ.เปือยน้อย

เพื�อหาประสบการณ์

-ขออัตรากําลังทดแทน

รพ.แวงน้อย

-สับเปลี�ยนกับ น.ส.มะยุลี ประพันธ์

(ปฏิบัติราชการที� สอต.วังม่วง สสอ.เปือยน้อย)

ลําดับที� 103

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ด้านการพยาบาล)

สอต.วังม่วง สสอ.เปือยน้อย

รพ.เปือยน้อย
104 น.ส.นิรดา เทียมสิงห์

-กลับภูมิลําเนา

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
สอ.บ้านหนองแวงเรือ ต.ดงเมืองแอม สสอ.เขาสวนกวาง

(ปฏิบัติราชการที� รพ.เขาสวนกวาง)

รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

-เพื�อหาประสบการณ์

สับเปลี�ยนกับ น.ส.กลิ�นผกา ปู่แก้ว

-สะดวกในการดูแลบุตร และบิดา มารดา

ลําดับที� 102

-ดูแลบุพการี

-ขออัตรากําลังทดแทน

-กลับภูมิลําเนา

-สับเปลี�ยนกับ น.ส.ปาริฉัตร จันทะสิน
ลําดับที� 105

ไม่
เห็นชอบ

หนาที่ 15
ลําดับ
ที�

ชื�อ - สกลุ

105 น.ส.ปาริฉัตร จันทะสิน

ตําแหน่ง/ส่วนราชการ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ส่วนราชการที�ขอย้าย

รพ.เขาสวนกวาง

พยาบาลเทคนิคชํานาญงาน

สอต.ห้วยแก สสอ.ชนบท

รพ.ชนบท
107 น.ส.สุลาลัย เหลาเจริญ

108 นางอุดมลักษณ์ อาจศิริ

เพื�อดูแลบุตร และมารดาสามี ที�ป่วย

หมายเหตุ

สับเปลี�ยนกับ น.ส.นิรดา เทียมสิงห์

เป็นโรคหลอดเลืดสมองต้องรักษาอย่างต่อเนื�อง ลําดับที� 104

รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น
106 นางขวัญดาว มาลี

เหตุผลในการย้าย

1. ดูแลแม่สามีที�ป่วยเป็นมะเร็งปอด

ขออัตรากําลังทดแทน

2. ต้องการศึกษาต่อ

นักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ

1. รพ.พระยืน

กลับไปทํางานใกล้บ้าน

รพ.แวงน้อย

2. กลุ่มงานนิติการ สสจ.ขอนแก่น

(ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น)

นักรังสีการแพทย์ชํานาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ) 1. รพ.ขอนแก่น
รพ.อุบลรัตน์
2. รพ.บ้านฝาง

-กลับภูมิลําเนา

ขออัตรากําลังทดแทน

ขออัตรากําลังทดแทน

-ดูแลบุพการี

3. รพ.บ้านไผ่
109 น.ส.จารุณี มูลตรี

นักเทคนิคการแพทย์ชํานาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ) รพ.หนองนาคํา

กลับภูมิลําเนา

ให้ย้ายได้

-

รพ.ชนบท
(ปฏิบัติราชการที� รพ.ภูเวียง)
110 น.ส.ศิรินาถ ยางป้อม

จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชํานาญงาน

1. รพ.ภูเวียง

ดูแลมารดา และกลับภูมิลําเนา

รพ.แวงน้อย

2. รพ.หนองเรือ

(อ.หนองนาคํา จ.ขอนแก่น)

3. รพ.บ้านฝาง

มติ
เห็นชอบ

ไม่
เห็นชอบ

