
 

 

ประกาศโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
เรื่อง   รายชื่อลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก 

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

เพื่อให้การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ จังหวัด
เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 2 (1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2564) 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 7 มกราคม 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.2564 รอบที่ 2 (1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2564) เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และเป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0428/ว90 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 และต าม
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว117 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2540 จึงประกาศรายชื่อ
พนักงานราชการ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60พรรษา  ผู้มีผลการปฏิบัติราชการสูงกว่า
ระดับดีเด่น ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565  

                     

(นายจักร์ชัย   ติตตะบุตร)  
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่ง 
    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล  

   เฉลิมพระเกียรติ  60 พรรษา  
 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
เรื่อง   รายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก 

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

เพื ่อให้การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การปฏิบัติ งานของพนักงานกระทรวง
สาธารณสุขทั่วไป จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 2 (1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 
2564) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0428/ว90 ลงวันที่ 24 
สิงหาคม 2553 และตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่  นร 0205/ว117 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 
2540 จึงประกาศรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 
60พรรษา  ผู้มีผลการปฏิบัติราชการสูงกว่าระดับดีเด่น ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565  

                   

(นายจักร์ชัย   ติตตะบุตร)  
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่ง 
    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล  

   เฉลิมพระเกียรติ  60 พรรษา  
 

 

 

 

 

 

 



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

 
ดีเด่น  1 นางสาวเรือนแก้ว  โยรภัตร  
 2 นายพิทักษ์พล  พิทาคำ  
 3 นายนฤทธิ์  คิดสม  
 4 นางสุทัศน์  ศรีนวล  
 5 นางสาวอังคณา  สักกะโต  
 6 นางนฤมล  ธรรมสอน  
 7 นางสาววาร์ฌินี  จิรักษา  
 8 นางสาวจุฑามาศ  แกนุ  
 9 นางสาวสุทธิพร   หน่อคำ  
 10 นางสาววิภาดา  สุวรรณนวล  
 11 นายภาณุพงษ ์ ถวาย  
 12 นางสาวรัชนาถ  ถาวร  
 13 นางสาววรัญญา  อ่อนตา  
    
ดีมาก 1 นางแสงหล้า  พิทาคำ  
 2 นายสุรเชษฐ์   ธิติมุทา  
 3 นายเกียรติศักดิ ์ต้นภู  
 4 นางสาวสุชาดา ทวีรัตนพันธ์  
 5 นายสมเด็จ  ชุ่มศักดิ์  
 6 นายมณเฑียร ดีขุนทด  
 7 นางสาวภณสา  สุวรรณา  
 8 นางสาวจรินทร  ดวงแสง  
 9 นายดิเรก   อกิญจนานนท์  
 10 นางสาววิพารัตน์  เป็งหล้า  
    
    
    

    

 

 

 



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

 
ดีเด่น  1 นายอินทร   จัทโลหิต  พนักงานขับรถยนต์ ส.2 
 2 นางยุพิน    เพชรเมือง พนักงานวิทยาศาสตร์ ส.2 
ดีมาก  1 นายทศพร   เจริญผล  พนักงานบัตรรายงานโรค ส.2 
 2 นางคำพลอย   ศรีสุข  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส.2  
 3 นางวนิดา   จอยศิริ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส.2 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีรายชื่อ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก           
รอบประเมินที่ 2 ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่  30 กันยายน 2564 

โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
 
ดีเด่น  1 นายศุภชัย   นะท ี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 2 น.ส.เบญจรตัน์   กันทะศิร ิ พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
 3 นางสาวปราริฉตัร   นันตา พยาบาลวิชาชีพ 
ดีมาก 1 นายอัมรินทร์   ธรรมสอน พนักงานขับรถยนต์ 
 2 นายไพบูลย์  กาวิน่าน พนักงานขับรถยนต์ 
 3 นางนงค์รักษ ์  เจริญสุข พนักงานซักฟอก 
 4 นางสาวพัชรา แสงทรทวีศักดิ ์ นักเทคนิคการแพทย์ 
 5 นายพิทักษ์ชัย    รบชนะ พนักงานซักฟอก 
 6 นางยุวดี   สุภาประพันธ์พงศ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
 7 นางพรทิภา  วงศ์ชูเวช พนักงานธุรการ 
 8 นายรุ่งฤทธิ ์  มนทนม พนักงานเทคนิคการแพทย์ 
 9 นางสาวกันตนา  กุณะ พนักงานเภสัชกรรม  
 10 นางสาวจันจิรา  ดอกดวงพุฒิกุล พยาบาลวิชาชีพ 
 11 อารรีรตัน์    สาตะถา นักกายภาพบำบัด  
    
    

    

 

 

 

 


