
 
 

 
 

ประกาศโรงพยาบาลแม่ลาน้อย 
เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 

                       

  ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื ่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ก าหนดให้ผู้ประเมินประกาศ         
รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ  
โดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไป  
ให้ดียิ่งขึ้น 
  ดังนั้น โรงพยาบาลแม่ลาน้อย จึงประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการ             
อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 
2562 ดังนี้ 
  ระดับดีเด่น 
  นางชาญทอง  เหล่าอุบล  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน 
  นางสาวอ่ิมใจ  สุธาไพร  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
  ระดับดีมาก  
  นายราชันย์  สุพรรณ  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
  นางวันเพ็ญ สุวรรณราช  ต าแหน่ง   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
  นางสาวอาโณทัย ใฝ่ฝากมานะ ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  นางสาวภัทรา วิไลจันทร์  ต าแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 
  นางสาวพรรณิดา นันต๊ะภูมิ ต าแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 
  นายอนุชิต พิชผล   ต าแหน่ง  ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
  นางพุฒิพร วังมูล   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน 
  นายชิติวานัส บุญพิสุทธินันท์ ต าแหน่ง  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 
  นายคุณากร ค าจันทร์  ต าแหน่ง  เภสัชกรปฏิบัติการ 
  นางสาวรติรส ลือชัย  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน 
  นางปนัดดา แสงเศวตมณีงาม ต าแหน่ง  เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
  นางสาวปาริชาติ กุลชา  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน 
  นายอินทรพันธ์ อินทจักร์  ต าแหน่ง  เภสัชกรช านาญการ 
  นางสาวมัทนา ค าสม  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน 
  นายอุทัย อาวารักษ์  ต าแหน่ง  เภสัชกรปฏิบัติการ 
  นางสาวยลดา  เดือนเพ็ญ  ต าแหน่ง  นายแพทย์ปฏิบัติการ 
  นายฤกษ์ชัย  ต่องสู่  ต าแหน่ง  นายแพทย์ปฏิบัติการ 



  นางสาวพิมพ์มาดา  สมภิพงษ์ ต าแหน่ง  นายแพทย์ปฏิบัติการ 
นางสาวสุธาทิพย์ สิงห์แก้ว  ต าแหน่ง  นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 

  นางสาวเณริศา ใจแก้ว  ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
  นางสาวจตุพร ปัญญาไว  ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
  นางปรางทิพย์  บ้านคุ้ม  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
  นางมัตติกา กมลศรี  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
  นางวรรธนี  ใจถา   ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
  นางสาววัลลี  สนธิคุณ  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
  นางพุดตาน  ทรัพย์สิรี  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
  นางสุมาลี อินตา   ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
  นางจันทกานติ์ เขื่อนทา  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
  นางกาญจนา ฤทธาเกริกไกล ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
  นางสาวพรทิพย์ พรสินโลก  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
  นางสาววิจิตรา มหาชัย  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
  นางจุฑาทิพย์ พันกับ  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
  นางวรพรรณ สัมฤทธิ์สกุล  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
  นางสาวอภิญญา  ย่านเจริญกิจ ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
  นางสาวอารีย์ ชัยเลิศ  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
  นางสาวกนกวรรณ แสงทอง ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
  นางจันทร์เรือง ปัญญา  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
  นายบุญทา เตียงศรี  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
  นางมณีรัตน์ กรุณาคุณ  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
  นายชาญชัย กมลศรี  ต าแหน่ง  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
  นางสาวฐิติมา วัฒนสมบูรณ์ ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
  นางสุดาวรรณ เตชะตา  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

 
 

 (นายบัณฑิต   ดวงดี) 
นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ลาน้อย 


