
 

ประกาศโรงพยาบาลเมืองปาน 
เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 

------------------------------------ 

  ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1012/ว20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อ
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน 
เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

 ดังนั้น โรงพยาบาลเมืองปาน จึงประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการ อยู่ใน
ระดับดีเด่นและดีมากในรอบการประเมินที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ (ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 
มีนาคม 256๔) ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

 ประกาศ ณ วันที่    ๕ พฤษภาคม 256๔ 
 

                               
 
 
 

 



บัญชีรายช่ือข้าราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินท่ี 1 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี  31  มีนาคม 2564

โรงพยาบาลเมืองปาน  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง 

ระดับดีเด่น

นางสาวศศิธร ฟังอารมณ์ 

3521300070676

นักเทคนิคการแพทย์ ช านาญการ

นางสาวนฤทัย จะงาม 

1529900571227

นายแพทย์ ปฏิบัติการ

นางสาวสิตานันท์ อวดคร่อง 

1521300007676

แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ

นางพวงเพ็ชร์ จันทร์ศักด์ิ 

3521200361865

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ช านาญงาน

นางวารุณี ศรีแสง                  พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

พันโทศุภชัย คูสุวรรณ 

3529900443616

นายแพทย์ ช านาญการพิเศษ

นางวิไลวัลย์ แข็งขัน 

3521300252839

พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

นางสาวยุวดี พิศกูล 

1529900138981

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน

นางสาวพิณญาดา ดวงสาร 

3521000525368

นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติการ

นางอ าพร ค าปาละ 

3520100992455

เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน

นางสาวเยาว์เรศ เครือเพลา 

3520100210961

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ช านาญงาน

นางธนาภรณ์ ใจมา 

3529900008715

พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

นายสัญญา มีมานะ 

3520600097986

นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ

นายสมคิด วังทอง                   นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ

นางศิรินาค แต้มคม 

3520100531920

พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

นางอัจฉรา สุทธิพรมณีวัฒน์ 

3521300154225

พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการพิเศษ

นางขวัญทอง มาเมือง 

3520100631622

พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

นางกรรณิกา วงค์อ๊อด 

3520100540341

พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

นางแสงเดือน จาตุนันท์ 

3520101655614

พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

นางอภิญญา นันทวงค์ 

3169700064721

พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

นางรัตติยา ยังไว                  พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

นางจิตติมา เนตรวิศุทธ 

3520800169867

พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

นางสาวศิริรัตน์ อุดมชัย 

3520100651607

พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

นางสาวชาริณี ตุงใย 

3520300312971

พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ



บัญชีรายช่ือข้าราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินท่ี 1 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี  31  มีนาคม 2564

โรงพยาบาลเมืองปาน  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง 

ระดับดีเด่น

นางสาวกาญจนา พรมเสน 

3520101040229

พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

นางปริชาติ บริรักษ์ 

3521300036141

พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

นางกานต์พิชชา เพ็งพะยม 

3520600064832

พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

นางสาวสุจิตรา จะมัง 

1521300034541

พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

นางสาวอรัญญา วิจิตรจรัสแสง 

3521300308729

พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

นางสาวขนิษฐา กาวีวล 

1529900516871

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน

นางสาวปิยาภรณ์ เช่ียววานิช 

1529900711215

นายแพทย์ ปฏิบัติการ

นายภานุเดช แก้วปิง 

1529900540305

แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ

นางฐิตินันท์ แก่นจันทร์หอม 

3521300256931

พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

นางศิริพร รณหงษา 

3521300219777

พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

นางสาววราลักษณ์ ทะนะค า 

3550100636853

พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

นางสาวจันจิรา นภานพพรรรณ 

3520100980791

พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

นางสาววันทนี จันทร์จอม 

3520100892515

พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

นางนฤมล สุรินทร์ 

3520300342403

เภสัชกร ช านาญการ

นายทิวทัศน์ กองวงศ์ 

1579900355183

ทันตแพทย์ ช านาญการ

นายชัยวัฒน์ อยู่ทิม 

1560300105413

เภสัชกร ช านาญการ

นางสาวจุฑารัตน์ พรมเรือง 

1529900221340

เภสัชกร ช านาญการ

นางสาวหทัยนันท์ เก้ียวไธสง 

1310900009433

พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

นางสาวพัชราวดี ปีบไธสง 

1311300009077

พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

นางสาวภาวิณี เทพสิงห์ 

1529900045746

นักกายภาพบ าบัด ช านาญการ

นางสาวเสาวนีย์ ชมภูแก้ว 

1510300003327

นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ

นางสาวนารีรัตน์ กามาด 

1520600033523

พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

นางสาวปนัดดา ดุษฎีโรจน์ 

1521300010111

พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

นางสาวศิวาพร ค าวังพฤกษ์ 

1510100157347

เภสัชกร ปฏิบัติการ



บัญชีรายช่ือข้าราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินท่ี 1 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี  31  มีนาคม 2564

โรงพยาบาลเมืองปาน  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง 

ระดับดีเด่น

นายเชาวฤทธ์ิ นฤมิตเลิศ 

1529900094968

นายแพทย์ ปฏิบัติการ

นางจุฬาลักษณ์ พรหมเรืองฤทธ์ิ 

1509900658161

นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ

นางสาวอรวรรณ หวานแหลม 

1521300040584

พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

นางสาวนิตยา โตสุพรรณ์ 

1521300037451

พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

นางสาววิลิตตา อ่ิมปัญญา 

1521390000561

พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

นางสาวอรุณรัตน์ วงค์เวียน 

1529900310822

พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

นายกรัณย์ วิทยานุภาพยืนยง 

1103701075155

นายแพทย์ ปฏิบัติการ

นางสาวพิชญาดา พิชยภูมิชัย 

1100200837840

นายแพทย์ ปฏิบัติการ

นายปริญญา โนนันธิ 

1520100102810

ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ

นางสาวมณฑิตา อารีพิพัฒ 

1509901176275

ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ

นางสาวจิตราภรณ์ หงส์สามสิบเจ็ด 

1529900707609

พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

นางสาวบุษราคัม สุริยะ 

1560100367805

นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ

นางสาวจินดารัตน์ แมะบ้าน 

1521300043133

นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ

นายจิรายุทธ แสนเมืองมูล 

1520500106341

นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ

นางสาวนิภาพร ก๋าแก่น 

1520100117621

นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ

นายภานุสรณ์ แซ่ซ่ัน 

1520600073754

นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ

นางสาวจันทร์จีรา หน้าขาว 

1529900534933

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน

นางสาววราพร เมทา 

1529900697948

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน

นายชัยวิชิต จันตะมะ 

3520700180656

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

นางสาวนลินนิภา ลีลาศีลธรรม 

1520600063864

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน


