
ขั้นสูง ขั้นต่ํา

จํานวน

เจ้าหน้าที่

ที่ปฏิบัติงาน

จริง

1 น.ส.สุพรรณิการ์
     ณ  พิจิตร

ทันตแพทย์ ชํานาญการ 193658 กลุ่มงานทันตกรรม
รพช.ควนขนุน

กลุ่มงานทันตกรรม
รพช.ห้วยยอด
สสจ.ตรัง

12 9 10 เพื่อกลับภูมิลําเนา

2 น.ส.สุภัค  หลิมศิโรรัตน์ นายแพทย์ ชํานาญการ
พิเศษ

213160 กลุ่มงานการแพย์
รพช.ควนขนุน

กลุ่มงานการแพทย์
รพช.กันตัง
สสจ.ตรัง

23 19 18 เพื่อดูแลบุตร

3 นายชํานาญ  
     วรสุวรรณรักษ์

นายแพทย์ ชํานาญการ
พิเศษ

163805 กลุ่มงานการแพย์
รพช.ควนขนุน

กลุ่มงานการแพทย์
รพช.กันตัง
สสจ.ตรัง

23 19 18 เพื่อดูแลบุตร

4 น.ส.จารี  หีมหมะ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน 200949 งานการพยาบาลผู้ป่วย
อุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
กลุ่มงานการพยาบาล
รพช.ปากพะยูน

งานการพยาบาลผู้ป่วย
อุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
กลุ่มงานการพยาบาล
รพท.สงขลา

12 10 10 เพื่อกลับภูมิลําเนา

5 น.ส.สุดารัตน์
     ชูเสียงแจ้ว

เจ้าพนักงานทันต
สาธารณสุข

ปฏิบัติงาน 253393 กลุ่มงานส่งเสริมป้องกัน
ควบคุมโรค
รพ.สต.บ้านตลิ่งชัน  หมู่ที่ 2
ตําบลพร้าว  
สสอ.ป่าพะยอม

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกัน
ควบคุมโรค
รพ.สต.ตําบลไม้ฝาด
สสอ.สิเกา
จ.ตรัง

1 1 1 เพื่อดูแลครอบครัว

เหตุผลการขอย้าย
เงื่อนไขการย้าย 

จากต้นทาง

ความเห็น

ผู้มีอํานาจ 

สั่งบรรจุ 

(ต้นทาง)

ข้าราชการขอย้ายออกในระบบย้ายออนไลน์  ปี  2565  (รอบวันที่  1  สิงหาคม  2565)

ค่า  FTE (ต้นทาง)

ลําดับ ชื่อ/นามสกุล
ตําแหน่ง และ 

ด้านความเชี่ยวชาญ
ระดับ

ตําแหน่ง

ตําแหน่ง 

เลขที่
ขอย้ายจาก ขอย้ายไปที่



ขั้นสูง ขั้นต่ํา

จํานวน

เจ้าหน้าที่

ที่ปฏิบัติงาน

จริง

เหตุผลการขอย้าย
เงื่อนไขการย้าย 

จากต้นทาง

ความเห็น

ผู้มีอํานาจ 

สั่งบรรจุ 

(ต้นทาง)

ข้าราชการขอย้ายออกในระบบย้ายออนไลน์  ปี  2565  (รอบวันที่  1  สิงหาคม  2565)

ค่า  FTE (ต้นทาง)

ลําดับ ชื่อ/นามสกุล
ตําแหน่ง และ 

ด้านความเชี่ยวชาญ
ระดับ

ตําแหน่ง

ตําแหน่ง 

เลขที่
ขอย้ายจาก ขอย้ายไปที่

6 นางปิยาณี  อภิวัจนีวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ 136199 กลุ่มงานส่งเสริมป้องกัน
ควบคุมโรค
สสอ.เมืองพัทลุง

สสจ.นครปฐม 2 2 2 เพื่อดูแลครอบครัว

7 น.ส.จันทร์เพ็ญ  อิสโร นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ 178079 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและ
องค์รวม
รพช.เขาชัยสน

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกัน
ควบคุมโรค
สสอ.ควนกาหลง
จ.สตูล

12 10 10 เพื่อกลับภูมิลําเนา



ขั้นสูง ขั้นต่ํา

จํานวน

เจ้าหน้าที่

ที่ปฏิบัติ

งานจริง

1 นางปิ่นนภา
        แก้วเนียม

เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี

ชํานาญงาน 118556 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รพช.ชะอวด
สสจ.นครศรีธรรมราช

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รพช.ป่าพะยอม
สสจ.พัทลุง

174 111 2 เพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์การ
ทํางาน

ย้ายเลขว่าง
136339

2 น.ส.นันท์อรอันน์
     เนียมรัตน์

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ 55923 กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
สสจ.ชัยภูมิ

กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
สสจ.พัทลุง

7 6 5 เพื่อดูแลบิดามารดา ย้ายเลขว่าง
136764

3 น.ส.ถาวรีย์
      หมัดสะแหล๊ะ

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ 372 งานจัดสรรและคัดเลือก
นักเรียนทุนรัฐบาล
กลุ่มงานสรรหาบุคคล
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
(ปฏิบัติฯ กองบริหารทรัพยากร
บุคคล)

กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
สสจ.พัทลุง

7 6 5 เพื่อดูแลบิดามารดา ย้ายเลขว่าง
136764

4 น.ส.พวงทิพย์  คงสุข นักวิชาการเงิน
และบัญชี

ชํานาญการ 139129 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สสจ.ยะลา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สสจ.พัทลุง

7 6 3 เพื่อดูแลบิดามารดา ย้ายตัดโอนหรือ
ปฏิบัติราชการ

เงื่อนไขการย้าย 

จากต้นทาง

ลําดับ ชื่อ/นามสกุล
ตําแหน่ง และ 

ด้านความเชี่ยวชาญ
ระดับ

ตําแหน่ง

ตําแหน่ง 

เลขที่
ขอย้ายจาก

ข้าราชการขอย้ายเข้าในระบบย้ายออนไลน์  ปี  2565  (รอบวันที่  1  สิงหาคม  2565)

ขอย้ายไปที่

ค่า  FTE (ปลายทาง)

เหตุผลการขอย้าย



ขั้นสูง ขั้นต่ํา

จํานวน

เจ้าหน้าที่

ที่ปฏิบัติ

งานจริง

เงื่อนไขการย้าย 

จากต้นทาง

ลําดับ ชื่อ/นามสกุล
ตําแหน่ง และ 

ด้านความเชี่ยวชาญ
ระดับ

ตําแหน่ง

ตําแหน่ง 

เลขที่
ขอย้ายจาก

ข้าราชการขอย้ายเข้าในระบบย้ายออนไลน์  ปี  2565  (รอบวันที่  1  สิงหาคม  2565)

ขอย้ายไปที่

ค่า  FTE (ปลายทาง)

เหตุผลการขอย้าย

5 นายสุไอมี  หีมหมัน เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม

ปฏิบัติงาน 131650 กลุ่มงานเภสัชกรรม
รพท.สงขลา
สสจ.สงขลา

กลุ่มงานเภสัชกรรมและ
คุ้มครองผู้บริโภค
รพช.ป่าบอน
สสจ.พัทลุง

4 3 3 กลับภูมิลําเนา ย้ายตัดโอน

6 น.ส.ปาณชีวิตา  
       ผอมนุ่ม

ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ 218456 กลุ่มงานทันตกรรม
รพช.ท่าฉาง
สสจ.สุราษฎร์ธานี

กลุ่มงานทันตกรรม
รพช.ป่าบอน
สสจ.พัทลุง
(เกินกรอบอัตรา

กําลังขั้นสูง)

7 6 7 เพื่อกลับภูมิลําเนา ย้ายตัดโอน

7 น.ส.น้ําทิพย์  
      ชัยพรหม

พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ 118523 กลุ่มงานการพยาบาล
ผู้ป่วยศัลยกรรม
กลุ่มการพยาบาล
รพศ.มหาราชนครศรีธรรมราช
สสจ.นครศรีธรรมราช

กลุ่มงานการพยาบาล
รพช.ป่าบอน
สสจ.พัทลุง
(เกินกรอบอัตรา

กําลังขั้นสูง)

43 34 43 เพื่อใกล้ภูมิลําเนา ย้ายเลขว่าง

8 นางจุไรรัตน์  เหมมณี เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

ชํานาญงาน 201181 กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว
รพ.สต.คลองยางแดง
ต.ท่าชะมวง  สสอ.รัตภูมิ
จ.สงขลา

กลุ่มงานเวชปฏิบัติ
ครอบครัว
รพ.สต.บ้านโหล๊ะจังกระ
หมู่ 9 ต.คลองเฉลิม
สสอ.กงหรา
จ.พัทลุง

1 1 3 เพื่อกลับภูมิลําเนา ย้ายตัดโอนหรือ
ปฏิบัติราชการ



ขั้นสูง ขั้นต่ํา

จํานวน

เจ้าหน้าที่

ที่ปฏิบัติ

งานจริง

เงื่อนไขการย้าย 

จากต้นทาง

ลําดับ ชื่อ/นามสกุล
ตําแหน่ง และ 

ด้านความเชี่ยวชาญ
ระดับ

ตําแหน่ง

ตําแหน่ง 

เลขที่
ขอย้ายจาก

ข้าราชการขอย้ายเข้าในระบบย้ายออนไลน์  ปี  2565  (รอบวันที่  1  สิงหาคม  2565)

ขอย้ายไปที่

ค่า  FTE (ปลายทาง)

เหตุผลการขอย้าย

9 น.ส.อภาภรณ์  
     จันทร์คง

นักวิชาการ
สาธารณสุข

ปฏิบัติการ 250524 กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข
รพ.สต.บ้านควน  ต.เขาพนม
สสอ.เขาพนม  จ.กระบี่

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกัน
ควบคุมโรค
รพ.สต.ตําบลทะเลน้อย
สสอ.ควนขนุน  
จ.พัทลุง

5 3 3 กลับภูมิลําเนา ย้ายตัดโอนหรือ
ปฏิบัติราชการ

10 น.ส.สุดารัตน์
     วิชัยนราพงศ์

นักวิชาการ
สาธารณสุข

ปฏิบัติการ 237443 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและ
รูปแบบบริการ
สสจ.พังงา

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ทางการแพทย์
รพช.ควนขนุน
สสจ.พัทลุง

12 10 8 เพื่อกลับภูมิลําเนา ปฏิบัติราชการ

11 นางนันทิดา  
       ทองอนันต์

พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ 120808 กลุ่มงานการพยาบาล
ผู้ป่วยศัลยกรรม
กลุ่มการพยาบาล
รพศ.มหาราชนครศรีธรรมราช
สสจ.นครศรีธรรมราช

กลุ่มงานการพยาบาล
รพช.ควนขนุน
สสจ.พัทลุง
(เกินกรอบอัตรา

กําลังขั้นสูง)

79 63 86 เพื่อดูแลบิดามารดา ย้ายเลขว่าง

12 น.ส.วีรวรรณ  หนูแดง นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ 195792 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
รพช.ชัยบาดาล  
สสจ.ลพบุรี

รพช.ตะโหมด
สสจ.พัทลุง

3 3 3 เพื่อดูแลบิดามารดา ย้ายเลขว่าง



ขั้นสูง ขั้นต่ํา

จํานวน

เจ้าหน้าที่

ที่ปฏิบัติ

งานจริง

เงื่อนไขการย้าย 

จากต้นทาง

ลําดับ ชื่อ/นามสกุล
ตําแหน่ง และ 

ด้านความเชี่ยวชาญ
ระดับ

ตําแหน่ง

ตําแหน่ง 

เลขที่
ขอย้ายจาก

ข้าราชการขอย้ายเข้าในระบบย้ายออนไลน์  ปี  2565  (รอบวันที่  1  สิงหาคม  2565)

ขอย้ายไปที่

ค่า  FTE (ปลายทาง)

เหตุผลการขอย้าย

13 น.ส.เพลินดาว  
       ทองหนูนุ้ย

นักวิชาการ
สาธารณสุข

ปฏิบัติการ 237457 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัย
สสจ.ภูเก็ต

กลุ่มงานบริการ
ด้านปฐมภูมิและองค์รวม
รพช.ตะโหมด
สสจ.พัทลุง

12 10 7 เพื่อดูแลบิดามารดา ย้ายเลขว่าง

14 นางธิดารัตน์  
       แก้วชุมพล

พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ 116631 กลุ่มงานการพยาบาล
ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
กลุ่มการพยาบาล
รพท.ปากช่องนานา
สสจ.นครราชสีมา

รพ.สต.บา้นควนเคียม
ตําบลฝาละมี
สสอ.ปากพะยูน
สสจ.พัทลุง

1 1 - เพื่อดูแลบิดามารดา ย้ายเลขว่าง

15 นายอภินันท์  
      ชูสุวรรณ

นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ 124928 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รพช.เกาะพะงัน
สสจ.สุราษฎร์ธานี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รพช.ศรีบรรพต

1 1 - เพื่อกลับภูมิลําเนา ย้ายเลขว่าง
136161


