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  รายชื่อขา้ราชการผูท้ีส่ามารถส่งเอกสารผลงานทางวชิาการ  (อวช.) เพื่อแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ทีสู่งขึ้นใน
ประเภทวิชาการ  ระดบัช านาญการ   รวม  80  คน   (ทีเ่คยแจ้งเวยีนแล้ว) 

รายชื่อข้าราชการผู้ที่ส่งผลงานแล้วมีทั้งหมด 8 คน ดังนี ้
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
1. น.ส.รัตนาพร  ศรีริรมย์       (อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขหลังจากการตรวจ) 
2. นางภัคดิ์พิมล  แสงทอง  (อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขหลังจากการตรวจ) 
3. นางวิกริชตรา  โปร่งจิต  (อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขหลังจากการตรวจ) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
1. น.ส.เสาวลักษณ์  ลาภสาร (อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขหลังจากการตรวจ) 
2. น.ส.สุกัญญา  โล่ห์ค า  (เข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว) 
3. นายสุนทร  โมทอง     (เข้าที่ประชุมเพ่ือพิจารณาแล้ว) 
4. นายอนุเชษฐ ์ทานะขันธ์ (เข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว) 
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  รายชื่อขา้ราชการผูท้ีส่ามารถส่งเอกสารผลงานทางวชิาการ  (อวช.) เพื่อแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ทีสู่งขึ้นใน
ประเภทวิชาการ  ระดบัช านาญการ   รวม  80  คน   (ทีเ่คยแจ้งเวยีนแล้ว) 

ต าแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ 
1. นายปกรณ์พล  มงคลวงศ์ (มีค าสั่งเล่ือนเป็นระดับช านาญการแล้ว) 

รายชื่อข้าราชการผู้ที่ยังไม่ส่งผลงานมีทั้งหมด 72 คน ดังนี ้

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ มี 36 คน ดังนี ้
1. สิบเอกหญิง รุ่งอรุณ  บาระมี 
2. นางจินตนา  ปะถะมา  
3. น.ส.จิตรานุช  กัลยา  
4. นางเมวดี  ชูจิตต์  
6. นางศิรินทร์ทิพย์  พรหมทา 
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  รายชื่อขา้ราชการผูท้ีส่ามารถส่งเอกสารผลงานทางวชิาการ  (อวช.) เพื่อแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ทีสู่งขึ้นใน
ประเภทวิชาการ  ระดบัช านาญการ   รวม  80  คน   (ทีเ่คยแจ้งเวยีนแล้ว) 

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
7. น.ส.สุมลฑา  สุขเกษม 
8. น.ส.รุ่งทิวา  ทองแจ่ม 
9. นางจุฑารัตน์  ทองลอง  
10. น.ส.ธัญญาภรณ ์ ปามุทา 
11. นางมินตรา  พรหมทา 
12. น.ส.อรพรรณ  แก้วแสน  
13. น.ส.อรุณรัตน์  เสาทอง 
14. น.ส.พรพิศ  สีตะมา  
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  รายชื่อขา้ราชการผูท้ีส่ามารถส่งเอกสารผลงานทางวชิาการ  (อวช.) เพื่อแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ทีสู่งขึ้นใน
ประเภทวิชาการ  ระดบัช านาญการ   รวม  80  คน   (ทีเ่คยแจ้งเวยีนแล้ว) 

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
15. นายอดิศร  อ่อนหวาน 
16. นายอัษฎาวุธ  ศรีโชค  
17. นายหมายเมธา  อุทุกพรรค 
18. นางนภสร  อมรวงศ ์
19. น.ส.วิภาวรรณ  เผ่าหอม 
20. นางเขมจิรา  ศิริรักษ์  
21. น.ส.รัตติกาล  โคตรอาษา  
22. น.ส.มยุรา  อ่อนหวาน 
23. นายธนากร  ศรีริรมย์  
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ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
24. นางฑิฑัมพร  ดิษฐะเนตร 
25. นางพรทิพย์  เถาวถ์่อน 
26. นางพัชรี  สินอ้วน  
27. น.ส.รัตนากร  เผ่าหอม  
28. น.ส.วิลาวัลย์  ญาติเจริญ  
29. น.ส.วรางคณา  โสภพิันธ์  
30. น.ส.นวล  โคตะสิน 
31. นายทนงศักดิ์  มุลจันดา 

 

  รายชื่อขา้ราชการผูท้ีส่ามารถส่งเอกสารผลงานทางวชิาการ  (อวช.) เพื่อแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ทีสู่งขึ้นใน
ประเภทวิชาการ  ระดบัช านาญการ   รวม  80  คน   (ทีเ่คยแจ้งเวยีนแล้ว) 



  แนวทางหลักเกณฑ์การจดัท าเอกสารทางวชิาการ 
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  รายชื่อขา้ราชการผูท้ีส่ามารถส่งเอกสารผลงานทางวชิาการ  (อวช.) เพื่อแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ทีสู่งขึ้นใน
ประเภทวิชาการ  ระดบัช านาญการ    รวม  80  คน   (ทีเ่คยแจ้งเวียนแล้ว) 

ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
32. น.ส.จุฑาลัย  ต้นโพธิ์ 
33. นางลัดดา  เจริญมงคลวิไล 
34. น.ส.ศฤงคาร  ค ามูล 
35. น.ส.ฉัตริรัตน์ กล่อมใจ 
36. น.ส.ลักขณา  สืบนาวิน 

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ มี 8 คน ดังนี ้
1. น.ส.วัชนันท์ญา  สายสพุรรณ ์
2. นายณรงค์ศักดิ์  นวลทอง 
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ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
3. นายวิระวัฒน ์ โสภัณ 
4. น.ส.สวรรค์  สายบัว 
5. นายชัยวุฒิ  สีวังลาศ 
6. นายพรหมพิริยะ  สิงห์ไชย 
7. นายปฏิญญา  วายทุกข์  
8. น.ส.จันทร์ฉาย  วิชางาม 
ต าแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ มี 6 คน ดังนี ้
1. น.ส.ศิรนิารี  พรมหล้า 

  รายชื่อขา้ราชการผูท้ีส่ามารถส่งเอกสารผลงานทางวชิาการ  (อวช.) เพื่อแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ทีสู่งขึ้นใน
ประเภทวิชาการ  ระดบัช านาญการ    รวม  80  คน   (ทีเ่คยแจ้งเวียนแล้ว) 
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ต าแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
2. น.ส.วลัยพร  กันหารักษ ์
3. นายคงฤทธิ์  เผ่าผม 
4. นายอภิชัย  โคนพันธ์ 
5. น.ส.นงลักษณ์  มากดี  
6. น.ส.ธัญญารัตน์  ค ามอญ 
ต าแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ มี 8 คน ดังนี ้
1. น.ส.พิมพ์ดาว  โสวาปี  
2. น.ส.มัลลิกา  สมคิด 
 

  รายชื่อขา้ราชการผูท้ีส่ามารถส่งเอกสารผลงานทางวชิาการ  (อวช.) เพื่อแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ทีสู่งขึ้นใน
ประเภทวิชาการ  ระดบัช านาญการ    รวม  80  คน   (ทีเ่คยแจ้งเวียนแล้ว) 
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ต าแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ 
3. น.ส.ฉัตรสุดา  จันทา  
4. น.ส.วีระฉัตร มรกตเขียว 
5. น.ส.กันยวันต์  ทิวัฑฒานนท์ 
6. น.ส.ธัญญกมล  ผู้ศรัทธาธรรม 
7. น.ส.พลอยบุษบา  อ่อนอัฐ 
8. น.ส.สุคนธา  เมืองจันทร ์
ต าแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ มี 4 คน ดังนี ้
1. น.ส.วิชญาพร  ยืนยั่ง 

  รายชื่อขา้ราชการผูท้ีส่ามารถส่งเอกสารผลงานทางวชิาการ  (อวช.) เพื่อแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ทีสู่งขึ้นใน
ประเภทวิชาการ  ระดบัช านาญการ    รวม  80  คน   (ทีเ่คยแจ้งเวียนแล้ว) 



  แนวทางหลักเกณฑก์ารจดัท าเอกสารทางวชิาการ 
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  รายชื่อขา้ราชการผูท้ีส่ามารถส่งเอกสารผลงานทางวชิาการ  (อวช.) เพื่อแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ทีสู่งขึ้นใน
ประเภทวิชาการ  ระดบัช านาญการ  รวม  80  คน  (ทีเ่คยแจ้งเวยีนแล้ว) 

ต าแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 
2. นางจิราวัฒน ์ ราชภักดี  
3. นายวุฒิพงษ์  ห้วยไผ่  
4. น.ส.ตติยา  ศิริโสม  
ต าแหน่ง ทันตแพทยป์ฏิบัติการ มี 5 คน ดังนี ้
1. น.ส.ชุติมา  แก้วก าไร  
2. นายเจนวิชญ์  พิสุทธิพันธุ์วงศ์  
3. นายวีระภัทร์  มรกตเขียว  
4. น.ส.เจนจิรา  มัธยมนันท ์
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  รายชื่อขา้ราชการผูท้ีส่ามารถส่งเอกสารผลงานทางวชิาการ  (อวช.) เพื่อแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ทีสู่งขึ้นใน
ประเภทวิชาการ  ระดบัช านาญการ  รวม  80  คน  (ทีเ่คยแจ้งเวยีนแล้ว) 

ต าแหน่ง ทันตแพทยป์ฏิบัติการ 
5. นายธนายชิต  พระสนุิน  
ต าแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ มี 5 คน ดังนี ้
1. น.ส.ชมพูนุช  มีศิร ิ 
2. น.ส.ยุพิน  ศรีสุพรรณ  
3. นายสันทัศน์  โกศล  
4. น.ส.ศิริพรรณ  คุณมี  
5. นายทิวทัศน์  สังฆวัตร์ 
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  รายชื่อขา้ราชการผูท้ีส่ามารถส่งเอกสารผลงานทางวชิาการ  (อวช.) เพื่อแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ทีสู่งขึ้นใน
ประเภทวิชาการ  ระดบัช านาญการ  รวม  80  คน  (ทีเ่คยแจ้งเวยีนแล้ว) 

ต าแหน่ง นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ มี 1 คน ดังนี ้
1. นายภูวนันท ์ สุวรรณไตรย ์
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  รายชื่อขา้ราชการผูท้ีส่ามารถส่งเอกสารผลงานทางวชิาการ  (อวช.) เพื่อแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ทีสู่งขึ้นใน
ประเภททัว่ไป  ระดบัช านาญงาน  รวม  30  คน  (ทีเ่คยแจ้งเวยีนแล้ว) 

รายชื่อข้าราชการผู้ที่ส่งผลงานแล้วมีทั้งหมด 7 คน ดังนี ้

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
1. นางสินใจ  เสนามาตย์    (อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขหลังจากการตรวจ) 
2. น.ส.หยาดรุ้ง  พิศชวนชม  (อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขหลังจากการตรวจ) 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
1. น.ส.ขัตตยิา  จันทร์แดง     (อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขหลังจากการตรวจ) 
2. นายอิทธิพงษ์  ขุมทอง     (อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขหลังจากการตรวจ) 
3. นางบุญเตรียม  วรรณโสภา  (อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขหลังจากการตรวจ) 
4. น.ส.รัชดา  อุทิตสาร        (อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขหลังจากการตรวจ) 
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ต าแน่ง เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน 
1. นายเสน  ครองใจ (อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขหลังจากการตรวจ) 
 

  รายชื่อขา้ราชการผูท้ีส่ามารถส่งเอกสารผลงานทางวชิาการ  (อวช.) เพื่อแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ทีสู่งขึ้นใน
ประเภททัว่ไป  ระดบัช านาญงาน  รวม  30  คน  (ทีเ่คยแจ้งเวยีนแล้ว) 
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  รายชื่อขา้ราชการผูท้ีส่ามารถส่งเอกสารผลงานทางวชิาการ  (อวช.) เพื่อแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ทีสู่งขึ้นใน
ประเภททัว่ไป  ระดบัช านาญงาน  รวม  30  คน  (ทีเ่คยแจ้งเวยีนแล้ว) 

รายชื่อข้าราชการผู้ที่ยังไม่ส่งผลงานมีทั้งหมด 23 คน ดังนี ้

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน มี 4 คน ดังนี ้
1. น.ส.นิตยา  มะลิลาด  
2. นายอภัย  สนามเหล่า  
3. น.ส.ลลินทิพย์  ทองผา  
4. นางเพชรพลอย  ศรสีมบัติ 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน มี 1 คน ดังนี ้
1. น.ส.ศศิพิมพ์  ค้าข้าว 
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ต าแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน มี 4 คน ดังนี้ 
1. น.ส.มุธิตา  พิลา 
2. น.ส.ภณัฐฎา  สุวะมาตย์  
3. น.ส.เสาวลักษณ์  ใจบุญ  
4. น.ส.ธิดารัตน์  บรรหารบุตร  
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน มี 13 คน ดังนี้  
1. น.ส.จิตติมา  ค าหล้า  
2. นายพงศกร  บัวลา  
3. นายกฤษดา  ทองเลิศ 

  รายชื่อขา้ราชการผูท้ีส่ามารถส่งเอกสารผลงานทางวชิาการ  (อวช.) เพื่อแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ทีสู่งขึ้นใน
ประเภททัว่ไป  ระดบัช านาญงาน  รวม  30  คน  (ทีเ่คยแจ้งเวยีนแล้ว) 
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  รายชื่อขา้ราชการผูท้ีส่ามารถส่งเอกสารผลงานทางวชิาการ  (อวช.) เพื่อแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ทีสู่งขึ้นใน
ประเภททัว่ไป  ระดบัช านาญงาน  รวม  30  คน  (ทีเ่คยแจ้งเวยีนแล้ว) 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
4. นางประเสริฐ  ฤาไชย  
5. นางวิภารัตน์  ไกยะวินิจ  
6. นายมัธยัสถ์  ธรธนสิริวัฒน ์ 
7. นายประชาธิป  กะทา  
8. น.ส.ฉมาพรรณ  ฤาไชย  
9. นายพงษพ์ิทักษ์  สุภาวงค์  
10. นางสุดารัตน์  ชวลิต  
11. น.ส.ศิริภรณ ์ ธรรมโม 
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  รายชื่อขา้ราชการผูท้ีส่ามารถส่งเอกสารผลงานทางวชิาการ  (อวช.) เพื่อแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ทีสู่งขึ้นใน
ประเภททัว่ไป  ระดบัช านาญงาน  รวม  30  คน  (ทีเ่คยแจ้งเวยีนแล้ว) 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
12. น.ส.บัวไล  วงศ์จันทร ์
13. นายญัฐวุฒิ  บุญเจริญ  

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน มี 1 คน ดังนี้ 
1. น.ส.วารุณี  ผางพันธ์ 
 
 
 
   
 
 
  
 
 
 


