


 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศโรงพยาบาลโคกโพธิ์ ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
บุคลากรผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก 

รอบการประเมินที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565                   

ข้าราชการ 

ระดับดีเด่น 
  

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

1 นางวันนูริมะห์ ดิษฐาภินันท์ เภสัชกร/ชำนาญการพิเศษ 

2 นางอำเพ็ญ  ธุระชาติ เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ชำนาญงาน 

3 นายสกุลวิชย์  พูนนวล นักจัดการงานทั่วไป/ชำนาญการ 

4 นางวรรณา  บัวขาว พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

5 นางสรัญญา  ขวัญเพชร พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

6 นางวิราสินี  สร้อยแก้ว พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

7 นางอมรรัตน์  สีสุข พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

8 นางสาวรอมละ  บาราเฮง พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

9 นางนันทิกานต์  หวังจิ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

10 นางนันทน์ภัส  ประไพ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

11 นายสุชล  แว่นแก้ว นักวิชการสาธารณสุข/ชำนาญการ 

12 นางสาวกะย๊ะ  แขวงบู เจ้าพนักงานเวชสถิติ/ชำนาญงาน 

13 นายนพดล  สีสุข นักเทคนิคการแพทย์/ชำนาญการ 

14 นางจตุพร  พลับช่วย พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการพิเศษ 

15 นางมาเรียม  และหะยามิง พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

16 นางอุดมพร  บุญพรหม พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

17 นางเนาวรัตน์  สาครินทร์ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

18 นางจิตติมา  เพชรมาตย์ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

19 นางอำนวย  สุขประดิษฐ์ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

20 นางอัจฉรา  ไชยรัตน์ทอง พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

21 นางเพียงเพ็ญ  โยธากุล พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

22 นางกนก  สังข์ทอง พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

23 นางสมจิตต์  เลื่อนแก้ว พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 



ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

24 นางอริสรา  พลเสนา พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

25 นางใจดี  เจียรนัย พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

 

ระดับดีมาก 
   

ที ่ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1 นางสาวแสงสุภา ทองบุญล้อม นายแพทย์/ชำนาญการ 

2 นายลาภชลิต วิเชียรรัตน์ นายแพทย์/ปฏิบัติการ 

3 นายไวทยา เกิดมณี นายแพทย์/ปฏิบัติการ 

4 นายกันต์อริย์ธัช ไชยวิเศษ ทันตแพทย์/ชำนาญการ 

5 นายกานต์ พงษ์พยัคเลิศ ทันตแพทย์/ปฏิบัติการ 

6 นางสาวปริณุต สุไลมาน เภสัชกร/ชำนาญการ 

7 นายอาภัย มาลินี เภสัชกร/ชำนาญการ 

8 นางสาวนิชนิภา มะลี เภสัชกร/ชำนาญการ 

9 นายนิรุกนุดดีน นิเลาะ เภสัชกร/ชำนาญการ 

10 นางสาวจันทกานต์ ศรีประยูรไพศาล เภสัชกร/ชำนาญการ 

11 นางสาวชมพูนุท ชูดเทพ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม/ชำนาญงาน 

12 นางสาวมัสรีตา สนิ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม/ชำนาญงาน 

13 นางสาวมารีแย สาเมาะ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม/ชำนาญงาน 

14 นางสาวนูรอัยณี สอมะลี เจ้าพนักงานเภสัชกรรม/ชำนาญงาน 

15 นางสาวแวฮาลีเม๊าะ  หะยีเจ๊ะเต๊ะ แพทย์แผนไทย/ชำนาญการ 

16 นางนิตยา  สังข์ทอง พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

17 นางเปรมจิต  ล่องโพยม พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

18 นางสาวกัลยารัตน์  ไชยรัตน์ทอง พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

19 นางปิยะนุทร์  สุวรรณกุล พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

20 นางวิภารัตน์  กาญจนเพชร พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

21 นางสาวอัจฉราพร  สหวิริยะสิน พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

22 นางจิตตรา  ศรีมหาดไทย พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 



ที ่ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

23 ว่าที่ร.ต.มรุต ไชยรัตน์ทอง นักวิชาการสาธารณสุข/ชำนาญการ 

24 นางจำนงค ์ แก้วนาวี  พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

25 นางดรุณ ี หมาดเต๊ะ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

26 นางเสาวรส  รัตนไพบูลย์ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

27 นางสาวสุไรยา สามอ นักจิตวิทยา/ชำนาญการ 

28 นายอับดุลเลาะ อับดุลซอมะ นักจิตวิทยา/ชำนาญการ 

29 นายพันฤทธิ์  เจ๊ะมามะ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

30 นายอาหามัดบาดาวี หะสาเมาะ นักวิชาการสาธารณสุข/ชำนาญการ 

31 นางมัรยัม พุ่มดอกไม้ นักวิชาการสาธารณสุข/ชำนาญการ 

32 นางซารีปะ  สามะ เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ชำนาญงาน 

33 นางสาวนิซง เฮ็งยามา นักวิชาการสาธารณสุข/ปฏิบัติการ 

34 นางเสาวทิพย์  ศิริเพชร นักกายภาพบำบัด/ชำนาญการ 

35 นายสุทธิรักษ์ มณีรัตน์ นักกายภาพบำบัด/ปฏิบัติการ 

36 นางสาวเปรมจิต  ธัญญเจริญ นักรังสีการแพทย์/ชำนาญการ 

37 นางอมรรัตน์  แสงสุวรรณ์ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

38 นายตารมีซี เจะแว นักวิชาการคอมพิวเตอร์/ชำนาญการ 

39 นางนิอันนิสาอ์  กาหลง นักเทคนิคการแพทย์/ชำนาญการ 

40 นางสาวจรัสศรี อัมพรพันธ์ นักเทคนิคการแพทย์/ปฏิบัติการ 

41 นางสาวซูไรมะ จันโอ๊ะ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์/ชำนาญการ 

42 นางสาววันตัสนีม  อะลีดิมัน พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

43 นางโสม  มะดีเยาะ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

44 นางณัฐนีย์  จันทร์นวล พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

45 นายอับดุลนาเสร์  มะและ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

46 นางปิยะมาศ  พรประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

47 นางสาวพิชชาภา  อัครามีน พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

48 นางสาวอัมพวัน  บุญรักษา พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

49 นางสาวพิอะ  มะแซ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

50 นางสาวอาซีสะ  มูซอ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

51 นางสาวสุดใจ  ภาระกิจโกศล พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 



ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

52 นายวิเชียร  แก้วได้ปาน พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

53 นายมูฮัมหมัดซาอุดี  สาและ พยาบาลวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 

54 นายวันใหม่  สุขแก้วมณี พยาบาลวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 

55 นางสาวสุประวีณ์  สุวรรณรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 

56 นางสาวบุศรา  เพ่ิมยินดี พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

57 น.ส.พัชรินทร์  อนิสงค ์ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

58 นางสุพร  มากหนู พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

59 นางจีรนันท์  สุวรรณรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

60 นางสาวนงเยาว์  ศิลาพัฒน์ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

61 นางโสรญา  รินธิจักร์ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

62 นางสาวนูรีซ๊ะ  สิบู พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

63 นางลัดดาวัลย์  ยอดนุ้ย พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

64 นางสาวสุจิตรา  แสงมณี พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

65 นางสาวกมลวรรณ  ดีสม พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

66 นางสาวสาลิตา  มะลี พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

67 นางสาวสมใจ  พรหมบุตร พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

68 นางสาวยามีล๊ะ  เจะเลาะ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

69 นางสาวตูแวนูรมา  กูโนะ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

70 นางสาวสุนิศา  ยูโซ๊ะ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

71 นางเบญจา  หน่อทอง พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

72 นางสาวพิชตวรรณ  ศรีประคำ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

73 นางสาวฐิติรัตน์  วงศ์พรรณ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

74 นางประพันธ์  จิตต์อารีย์ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

75 นางหวันธนา  กะลูแป พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

76 นางสาวแอลนา  มิหนา พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

77 นางเพ็ญศรี  เรืองนุ้ย พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

78 นายบัซลี  มาหมัด พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

79 นางสาวสิริพันธ์  ประแก้ว พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

80 นางไพลิน  แถบมูล พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 



ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

81 นางสวนีย์  ทองชัย พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

82 นางยุพาภรณ์  ใหญ่กว่าวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

83 นางฟาติมะฮ์  อีบุ๊ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

 
 

 
 

 
พนักงานราชการ 
 
ระดับดีมาก 

 
ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

1 นางสาวนูรไอนี บือโต นักวิชาการเงินและบัญชี 

2 นายสุพจน์ คำศิริ นักวิชาการพัสดุ 

3 นายสูดิง เจะหะ นักวิชาการพัสดุ 

 
ลูกจ้างประจำ 

 
ระดับดีเด่น 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

1 นายมะสุขรี  เจ๊ะมิง ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช 2 

 
 
 

   
   

    
    
    
    
   



 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศโรงพยาบาลโคกโพธิ์ ลงวันที่    9    มิถุนายน พ.ศ. 2565 
บุคลากรผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก 

รอบการประเมินที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565                   

ข้าราชการ 

ระดับดีเด่น 
  

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

1 นางวันนูริมะห์ ดิษฐาภินันท์ เภสัชกร/ชำนาญการพิเศษ 

2 นางอำเพ็ญ  ธุระชาติ เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ชำนาญงาน 

3 นายสกุลวิชย์  พูนนวล นักจัดการงานทั่วไป/ชำนาญการ 

4 นางวรรณา  บัวขาว พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

5 นางสรัญญา  ขวัญเพชร พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

6 นางวิราสินี  สร้อยแก้ว พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

7 นางอมรรัตน์  สีสุข พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

8 นางสาวรอมละ  บาราเฮง พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

9 นางนันทิกานต์  หวังจิ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

10 นางนันท์นภัส  ประไพ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

11 นายสุชล  แว่นแก้ว นักวิชการสาธารณสุข/ชำนาญการ 

12 นางสาวกะย๊ะ  แขวงบู เจ้าพนักงานเวชสถิติ/ชำนาญงาน 

13 นายนพดล  สีสุข นักเทคนิคการแพทย์/ชำนาญการ 

14 นางจตุพร  พลับช่วย พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการพิเศษ 

15 นางมาเรียม  และหะยามิง พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

16 นางอุดมพร  บุญพรหม พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

17 นางเนาวรัตน์  สาครินทร์ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

18 นางจิตติมา  เพชรมาตย์ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

19 นางอำนวย  สุขประดิษฐ์ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

20 นางอัจฉรา  ไชยรัตน์ทอง พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

21 นางเพียงเพ็ญ  โยธากุล พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

22 นางกนก  สังข์ทอง พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

23 นางสมจิตต์  เลื่อนแก้ว พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 



ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

24 นางอริสรา  พลเสนา พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

25 นางใจดี  เจียรนัย พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

26 น.ส.พัชรินทร์  อนิสงค ์ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

27 นางสุพร  มากหนู พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

ระดับดีมาก 
   

ที ่ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1 นางสาวแสงสุภา ทองบุญล้อม นายแพทย์/ชำนาญการ 

2 นายลาภชลิต วิเชียรรัตน์ นายแพทย์/ปฏิบัติการ 

3 นายไวทยา เกิดมณี นายแพทย์/ปฏิบัติการ 

4 นายกันต์อริย์ธัช ไชยวิเศษ ทันตแพทย์/ชำนาญการ 

5 นายกานต์ พงษ์พยัคเลิศ ทันตแพทย์/ปฏิบัติการ 

6 นางสาวปริณุต สุไลมาน เภสัชกร/ชำนาญการ 

7 นายอาภัย มาลินี เภสัชกร/ชำนาญการ 

8 นางสาวนิชนิภา มะลี เภสัชกร/ชำนาญการ 

9 นายนิรุกนุดดีน นิเลาะ เภสัชกร/ชำนาญการ 

10 นางสาวจันทกานต์ ศรีประยูรไพศาล เภสัชกร/ชำนาญการ 

11 นางสาวชมพูนุท ชูดเทพ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม/ชำนาญงาน 

12 นางสาวมัสรีตา สนิ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม/ชำนาญงาน 

13 นางสาวมารีแย สาเมาะ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม/ชำนาญงาน 

14 นางสาวนูรอัยณี สอมะลี เจ้าพนักงานเภสัชกรรม/ชำนาญงาน 

15 นางสาวแวฮาลีเม๊าะ  หะยีเจ๊ะเต๊ะ แพทย์แผนไทย/ชำนาญการ 

16 นางนิตยา  สังข์ทอง พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

17 นางเปรมจิต  ล่องโพยม พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

18 นางสาวกัลยารัตน์  ไชยรัตน์ทอง พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

19 นางปิยะนทุร์  สุวรรณกุล พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

20 นางวิภารัตน์  กาญจนเพชร พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

21 นางสาวอัจฉราพร  สหวิริยะสิน พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 



ที ่ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

22 นางจิตตรา  ศรีมหาดไทย พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

23 ว่าที่ร.ต.มรุต ไชยรัตน์ทอง นักวิชาการสาธารณสุข/ชำนาญการ 

24 นางจำนงค ์ แก้วนาวี  พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

25 นางดรุณ ี หมาดเต๊ะ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

26 นางเสาวรส  รัตนไพบูลย์ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

27 นางสาวสุไรยา สามอ นักจิตวิทยา/ชำนาญการ 

28 นายอับดุลเลาะ อับดุลซอมะ นักจิตวิทยา/ชำนาญการ 

29 นายพันฤทธิ์  เจ๊ะมามะ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

30 นายอาหามัดบาดาวี หะสาเมาะ นักวิชาการสาธารณสุข/ชำนาญการ 

31 นางมัรยัม พุ่มดอกไม้ นักวิชาการสาธารณสุข/ชำนาญการ 

32 นางซารีปะ  สามะ เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ชำนาญงาน 

33 นางสาวนิซง เฮ็งยามา นักวิชาการสาธารณสุข/ปฏิบัติการ 

34 นางเสาวทิพย์  ศิริเพชร นักกายภาพบำบัด/ชำนาญการ 

35 นายสุทธิรักษ์ มณีรัตน์ นักกายภาพบำบัด/ปฏิบัติการ 

36 นางสาวเปรมจิต  ธัญญเจริญ นักรังสีการแพทย์/ชำนาญการ 

37 นางอมรรัตน์  แสงสุวรรณ์ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

38 นายตารมีซี เจะแว นักวิชาการคอมพิวเตอร์/ชำนาญการ 

39 นางนิอันนิสาอ์  กาหลง นักเทคนิคการแพทย์/ชำนาญการ 

40 นางสาวจรัสศรี อัมพรพันธ์ นักเทคนิคการแพทย์/ปฏิบัติการ 

41 นางสาวซูไรมะ จันโอ๊ะ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์/ชำนาญการ 

42 นางสาววันตัสนีม  อะลีดิมัน พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

43 นางโสม  มะดีเยาะ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

44 นางณัฐนีย์  จันทร์นวล พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

45 นายอับดุลนาเสร์  มะและ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

46 นางปิยะมาศ  พรประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

47 นางสาวพิชชาภา  อัครามีน พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

48 นางสาวอัมพวัน  บุญรักษา พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

49 นางสาวพิอะ  มะแซ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

50 นางสาวอาซีสะ  มูซอ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 



ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

51 นางสาวสุดใจ  ภาระกิจโกศล พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

52 นายวิเชียร  แก้วได้ปาน พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

53 นายมูฮัมหมัดซาอุดี  สาและ พยาบาลวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 

54 นายวันใหม่  สุขแก้วมณี พยาบาลวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 

55 นางสาวสุประวีณ์  สุวรรณรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 

56 นางสาวบุศรา  เพ่ิมยินดี พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

57 นางจีรนันท์  สุวรรณรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

58 นางสาวนงเยาว์  ศิลาพัฒน์ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

59 นางโสรญา  รินธิจักร์ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

60 นางสาวนูรีซ๊ะ  สิบู พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

61 นางลัดดาวัลย์  ยอดนุ้ย พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

62 นางสาวสุจิตรา  แสงมณี พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

63 นางสาวกมลวรรณ  ดีสม พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

64 นางสาวสาลิตา  มะลี พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

65 นางสาวสมใจ  พรหมบุตร พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

66 นางสาวยามีล๊ะ  เจะเลาะ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

67 นางสาวตูแวนูรมา  กูโนะ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

68 นางสาวสุนิศา  ยูโซ๊ะ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

69 นางเบญจา  หน่อทอง พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

70 นางสาวพิชตวรรณ  ศรีประคำ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

71 นางสาวฐิติรัตน์  วงศ์พรรณ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

72 นางประพันธ์  จิตต์อารีย์ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

73 นางหวันธนา  กะลูแป พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

74 นางสาวแอลนา  มิหนา พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

75 นางเพ็ญศรี  เรืองนุ้ย พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

76 นายบัซลี  มาหมัด พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

77 นางสาวสิริพันธ์  ประแก้ว พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

78 นางไพลิน  แถบมูล พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

79 นางสวนีย์  ทองชัย พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 



ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

80 นางยุพาภรณ์  ใหญ่กว่าวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

81 นางฟาติมะฮ์  อีบุ๊ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

82 นางสาวปริณุต สุไลมาน เภสัชกร/ชำนาญการ 

 
พนักงานราชการ 
 
ระดับดีมาก 

 
ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

1 นางสาวนูรไอนี บือโต นักวิชาการเงินและบัญชี 

2 นายสุพจน์ คำศิริ นักวิชาการพัสดุ 

3 นายสูดิง เจะหะ นักวิชาการพัสดุ 

 
ลูกจ้างประจำ 

 
ระดับดีเด่น 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

1 นายมะสุขรี  เจ๊ะมิง ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช 2 

 
 
 

   
   

    
    
    
    
   


