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ประกาศโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
เรื่อง   รายชื่อข้าราชการ  ผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก 

................................................... 

เพ่ือให้การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การปฏิบัติงานของข้าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และเป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0428/ว90 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 และตามหนังสือสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที ่ นร 0205/ว117 ลงวันที ่ 23 มิถุนายน 2540 จึงประกาศรายชื่อ ข้าราชการ 
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60พรรษา  ผู้มีผลการปฏิบัติราชการสูงกว่าระดับดีเด่น ดังบัญชี
รายละเอียดแนบท้ายนี้  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ วันที่   31  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  

                    

(นายจักร์ชัย   ติตตะบุตร)  
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่ง 
    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล  

   เฉลิมพระเกียรติ  60 พรรษา  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

ประกาศโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
เรื่อง   รายชื่อลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก 

................................................... 

เพื่อให้การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ จังหวัด
เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565) เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และเป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0428/ว90 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 และตาม
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว117 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2540 จึงประกาศรายชื่อ
ลูกจ้างประจำ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60พรรษา  ผู้มีผลการปฏิบัติราชการสูงกว่าระดับ
ดีเด่น ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ วันที่   31  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  

                    

(นายจักร์ชัย   ติตตะบุตร)  
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่ง 
    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล  

   เฉลิมพระเกียรติ  60 พรรษา  
 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
เรื่อง   รายชื่อพนักงานราชการ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก 

................................................... 

เพ่ือให้การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  จังหวัด
เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565) เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และเป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0428/ว90 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 และตาม
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว117 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2540 จึงประกาศรายชื่อ
พนักงานราชการ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60พรรษา  ผู้มีผลการปฏิบัติราชการสูงกว่า
ระดับดีเด่น ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ วันที่  31  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  

                     

(นายจักร์ชัย   ติตตะบุตร)  
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่ง 
    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล  

   เฉลิมพระเกียรติ  60 พรรษา  
 

 

 

 

 

 

 



บัญชีรายชื่อ ข้าราชการ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบประเมินที่ 1  
ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่  31 มีนาคม 2565 

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
 
ดีเด่น  1 นางภณสา   สุวรรณา   
 2 นางสาวจรินทร   ดวงแสง  
 3 นายสันติ   ซุยใจทัศน์  
 4 นายนฤทธิ์    คิดสม  
 5 นางสาวเรือนแก้ว   โยรภัตร  
 6 นางสาวดารารัตน์  สร้อยวงศ์  
 7 นางศิริพร  กันทจันทร์  
 8 นางสาวปุณยาพร  ติดตะบุตร  
 9 นายมณเฑียร  ดีขุนทด  
 10 นางสาวสุชาดา ทวีรัตน์พันธ์  
 11 นายสุรเชษฐ์    ธิติมุทา  
 12 นางสาวเสาวลักษณ์  ทิพย์มาตร  
 13 นางสุทัศน์  ศรีนวล  
 14 นางนฤมล  ธรรมสอน   
 15 นางสาววิพารัตน์  เป็งหล้า  
 16 นางสาวประนอม  บรรณศาสตร์  
 17 นางสาววาร์ฌินี  จิรักษา  
 18 นายประพันธ์   กันทจันทร์  
 19 นางสาววราภรณ์   ร่มโพธิ์  
 20 นางแสงหล้า   พิทาคำ  
    
ดีมาก 1 นางสาวนริศรา   หมูทา  
 2 นางปวีณา   จันทร์บรรจง   
 3 นางสาววาสนา   เก่งการทำ  
 4 นางสาวประภัสสร  รู้เที่ยง  
 5 นางสาวปัทมา  นันตา   
 6 นางสาวดารา  สมนวน  
 7 นางสาวรัตติกาล  ทุมโคตร  
 8 นางสาวจิรสุดา สนธิคุณ  
 9 นางสาวรักษิณา  รุ่งเรือง   
 10 นางสาวขวัญชีวา  ธรรมสโรช  
    



  

บัญชีรายชื่อ ลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบประเมินที่ 2  
ตั้งแต่ วันที่1 เมษายน 2564 ถึงวันที่  30 กันยายน 2564 
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 

 
ดีเด่น  1 นางภารดี   พิมพานนท์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส.2 
 2 นายทศพร   เจริญผล พนักงานบัตรรายงานโรค ส.2 
ดีมาก  1 นางวนิดา   จอยศิริ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส.2 
 2 นางนงเยาว์   ทาเอ้ือ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส.2 
 3 นางสาวบุปผา  เกษมสุขพูนวัตถุ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส.2 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บัญชีรายชื่อ พนักงานราชการ  ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบประเมินที่ 2  
ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่  30 กันยายน 2565 
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 

 
ดีเด่น  1 นางจันทร์จิรา  วิเศษคุณ นักวิชาการการเงินและบัญชี  
    
ดีมาก  1 นางสาวไอรดา  กัณฑะ  นักวิชาการพัสดุ 
 2 นายวีรภัทร    สวุรรณวงศ์ นักจัดการงานทั่วไป 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 


