




ข้าราชการ 

 

ระดับดีมาก 
   

ที ่ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1 นายภาสกร บัวขาว นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

2 นายอนันต์ ดิษฐาภินันท์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ 

3 นายจีระศักดิ์ เต๊ะปูยู นายแพทย์/ชำนาญการพิเศษ 

4 นางสาวสุจิตรา ลักษณะ นายแพทย์/ชำนาญการพิเศษ 

5 นายฮาเรศ ยานยา นายแพทย์/ชำนาญการพิเศษ 

6 นางสาวแสงสุภา ทองบุญล้อม นายแพทย์/ชำนาญการ 

7 นางสาวธัญชนก นิลวิสุทธิ ์ นายแพทย์/ปฏิบัติการ 

8 นายลาภชลิต วิเชียรรัตน์ นายแพทย์/ปฏิบัติการ 

9 นายพงศภัค พูลสวัสดิ์ นายแพทย์/ปฏิบัติการ 

10 นายไวทยา เกิดมณี นายแพทย์/ปฏิบัติการ 

11 นายกันต์อริย์ธัช ไชยวิเศษ ทันตแพทย์/ชำนาญการ 

12 นางสาวกัลยรัตน์ สิมะโรจน์ ทันตแพทย์/ปฏิบัติการ 

13 นางสาวภัสราพร เหล่ามงคลชัยศรี ทันตแพทย์/ชำนาญการพิเศษ 

14 นางสาวนูรี แวอาแซ นักวิชาการสาธารณสุข/ปฏิบัติการ 

15 นายกานต์ พงษ์พยัคเลิศ ทันตแพทย์/ปฏิบัติการ 

16 นางสาวปริณุต สุไลมาน เภสัชกร/ชำนาญการ 

17 นายอาภัย มาลินี เภสัชกร/ชำนาญการ 

18 นายอิสระ เลื่อนแป้น เภสัชกร/ชำนาญการ 

19 นางสาวกิติยาภรณ์ พัฒนพงศ์ เภสัชกร/ชำนาญการ 

20 นางสาวนิชนิภา มะลี เภสัชกร/ชำนาญการ 

21 นายนิรุกนุดดีน นิเลาะ เภสัชกร/ชำนาญการ 

22 นางสาวจันทกานต์ ศรีประยูรไพศาล เภสัชกร/ชำนาญการ 

23 นางสาวชมพูนุท ชูดเทพ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม/ชำนาญงาน 

24 นางสาวมัสรีตา สนิ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม/ชำนาญงาน 

25 นางสาวมารีแย สาเมาะ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม/ชำนาญงาน 



ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

26 นางสาวแวฮาลีเม๊าะ  หะยีเจ๊ะเต๊ะ แพทย์แผนไทย/ชำนาญการ 

27 นางกูกามารีย๊ะ สุดทองคง นักวิชาการพัสดุ/ชำนาญการ 

28 นางสาวจำเรียง  สืบศิริ เจ้าพนักงานธุรการ/ชำนาญงาน 

29 นางสาวนิรมล จีนเอียด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี/ปฏิบัติงาน 

30 นางนิตยา  สังข์ทอง พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

31 นางเปรมจิต  ล่องโพยม พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

32 นางสาวกัลยารัตน์  ไชยรัตน์ทอง พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

33 นางปิยะนุทร์  สุวรรณกุล พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

34 นางวิภารัตน์  กาญจนเพชร พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

35 นางสาวอัจฉราพร  สหวิริยะสิน พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

36 นางจิตตรา  ศรีมหาดไทย พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

37 ว่าทีร่.ต.มรุต ไชยรัตน์ทอง นักวิชาการสาธารณสุข/ชำนาญการ 

38 นางจำนงค ์ แก้วนาวี  พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

39 นางดรุณ ี หมาดเต๊ะ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

40 นางเสาวรส  รัตนไพบูลย์ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

41 นางสาวสุไรยา สามอ นักจิตวิทยา/ชำนาญการ 

42 นายอับดุลเลาะ อับดุลซอมะ นักจิตวิทยา/ชำนาญการ 

43 นางสรัญญา  ขวัญเพชร พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

44 นางวิราสินี  สร้อยแก้ว พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

45 นางอมรรัตน์  สีสุข พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

46 นายพันฤทธิ์  เจ๊ะมามะ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

47 นายอาหามัดบาดาวี หะสาเมาะ นักวิชาการสาธารณสุข/ชำนาญการ 

48 นางมัรยัม พุ่มดอกไม้ นักวิชาการสาธารณสุข/ชำนาญการ 

49 นางซารีปะ  สามะ เจ้าพนักงานสาธารณสุข/ชำนาญงาน 

50 นางสาวนิซง เฮ็งยามา นักวิชาการสาธารณสุข/ปฏิบัติการ 

51 นางเสาวทิพย์  ศิริเพชร นักกายภาพบำบัด/ชำนาญการ 

52 นายสุทธิรักษ์ มณีรัตน์ นักกายภาพบำบัด/ปฏิบัติการ 

53 นางสาวเปรมจิต  ธัญญเจริญ นักรังสีการแพทย์/ชำนาญการ 

54 นางนันท์นภัส  ประไพ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 



ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

55 นายวีรพล พงศ์รัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์/ปฏิบัติการ 

56 นายตารมีซี เจะแว นักวิชาการคอมพิวเตอร์/ชำนาญการ 

57 นางนิอันนิสาอ์  กาหลง นักเทคนิคการแพทย์/ชำนาญการ 

58 นางสาวจรัสศรี อัมพรพันธ์ นักเทคนิคการแพทย์/ปฏิบัติการ 

59 นางสาวซูไรมะ จันโอ๊ะ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์/ชำนาญการ 

60 นางสาวกาญจนา  ไชยชนะ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

61 นายสุจิไกร  คงกระจ่าง พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

62 นายบัสรี  หมัดโรโรจน ์ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

63 นางอัญชลี  ไชยรัตน์ทอง พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

64 นางสาวบังอร  ขุนรักษ์ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

65 นางสาวสุจิตรา  เพชรนุ้ย พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

66 นางสาวอารียะ  เหมตำ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

67 นางโสม  มะดีเยาะ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

68 นางณัฐนีย์  จันทร์นวล พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

69 นางสาวกชกานต์  หังสพฤกษ์ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

70 นางดวงขวัญ  คงเรือง พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

71 นางสาวภัทรพร  แก้วพิมล พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

72 นายวิศิษฏ์  ดิษฐาภินันท์ พยาบาลวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 

73 นางสาวดายิน  ชัยสิทธิ ์ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

74 นางสาวธนาภรณ์  บุญเกลี้ยง พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

75 นายศุภรงค ์ สามะ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

76 นายอับดุลเล๊าะ  กาเต็ม พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

77 นางแวสะปียะห์  ยามิน พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

78 นางสาวอัมพวัน  บุญรักษา พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

79 นางสาวลีซาวาตี  สาเล็ม พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

80 นางสาวสุดใจ  ภาระกิจโกศล พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

81 นางสาวกนิษฐา  สุวรรณคูหา พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

82 นายมูฮัมหมัดซาอุดี  สาและ พยาบาลวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 

83 นายวันใหม่  สุขแก้วมณี พยาบาลวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 



ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

84 นางสาวสุประวีณ์  สุวรรณรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 

85 นางสาวบุศรา  เพ่ิมยินดี พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

86 นางสุพร  มากหนู พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

87 นางจีรนันท์  สุวรรณรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

88 นางสาวกมลวรรณ  ดีสม พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

89 นางบุษราคัม  สำเภาแก้ว พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

90 นางสาวตูแวนูรมา  กูโนะ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

91 นางสาวสุนิศา  ยูโซ๊ะ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

92 นางเบญจา  หน่อทอง พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

93 นางสาวพิชตวรรณ  ศรีประคำ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

94 นางประพันธ์  จิตต์อารีย์ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

95 นางสาวสุธาทิพย์ สินวารินทร์ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

96 นางหวันธนา  กะลูแป พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

97 นางสาวซาเดียร์  โต๊ะแหล้ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

98 นางเภาซียะ  เบ็ญฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

99 นางเพ็ญศรี  เรืองนุ้ย พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

100 นางวาสนา  ชูแว่น พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

101 นางเสาวลักษณ์  ไกรดำ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

102 นางธนพร  จะนะจินา พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

103 นางสาวฟาดีละห์ ฮาโรม พยาบาลวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 

104 นางสาวสิริพร  ปุยชุมผล พยาบาลวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 

105 นางสาวเสาวลักษณ์  ชัยสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

106 นางสาวกานต์สินี  จันทวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

107 นางสวนีย์  ทองชัย พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

108 นางหทัยรัตน์  แว่นแก้ว พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

109 นางฟูซยีะห์  พรหมสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

110 นางยุพาภรณ์  ใหญ่กว่าวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

111 นางหนิสากิหน๊ะ  เจ๊ะเห็ง พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

112 นางสาวรัชยา  นิลวิสุทธิ ์ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 



ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

113 นางสาวรินดา  เจะปอ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

114 นางสาวกนกวรรณ  บุญยอด พยาบาลวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 

115 นางสาวปริศนา ไตรศรี พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

116 นางอามาลีนา  สามะ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

117 นางสาวฟารีดา ขามิ พยาบาลวิชาชีพ/ชำนาญการ 

 
พนักงานราชการ 

 
ระดับดีมาก 

 
ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

1 นางสาวนูรไอนี บือโต นักวิชาการเงินและบัญชี 

 
ลูกจ้างประจำ 

 
ระดับดีเด่น 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

1 นายไชยา  หาญณรงค์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 2 

2 นางนพร  แก้วแสงอ่อน พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 2 

3 นางกนกวรรณ  ศรสิทธิ์ พนักงานวิทยาศาสตร์ ส 2 

4 นางชวนชื่น  สุขสบาย พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 2 

5 นายณรงค์  แดงเย็น พนักงานขับรถยนต์ ส 2 

6 นายอาคม  ประสิทธิ์ศร พนักงานขับรถยนต์ ส 2/หัวหน้า 

7 นายมะสุขรี  เจ๊ะมิง ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช 2 

8 นางอุษา  วั่นลี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 2 

9 นางชาลี  ทันธวะกาญจน์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 2 

10 นางเพ็ญแข  บุญศรี พนักงานเก็บเงิน บ 2 

11 นายธงชัย  สาครินทร์ ช่างประปา ช 3 

12 นางสาวสุภาวดี เต๊ะหลง พนักงานประจำห้องยา ส 2 

 
 



ลูกจ้างชั่วคราว 
 
ระดับดีมาก 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

1 นางสาวอัสมี จรบุรี เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 

 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

 
ระดับดีเด่น 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

1 นางสาวพรเพ็ญ พุฒแย้ม ผู้ช่วยทันตแพทย์ 

2 นางสาวเด่นเดือน ทองอินทร์ พนักงานธุรการ 

3 นางสาวยาวาเราะห์ สามะ พนักงานบริการ 

   
ระดับดีมาก 
   

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
1 นายอิบรอเฮง สาชู พนักงานบริการ 
2 นางเฉลา เทพอุบล พนักงานซักฟอก 
3 นางชื่นจิต สุทธิโชต ิ พนักงานบริการ 
4 นายนุกูล ทัพวาทิน พนักงานเกษตรพ้ืนฐาน 
5 นางจัด เจียระนัย พนักงานซักฟอก 
6 นายสุมิตร ไชยรัตน์ พนักงานบริการ 
7 นายอนุชา พรหมแก้ว พนักงานบริการ 
8 นางประภามาศ พรหมมีฤทธิ์ พนักงานบัตรรายงานโรค 
9 นางพัชญา สาหลำ พนักงานเก็บเอกสาร 
10 นางสาวสนธยา แก้วอ่อน พนักงานเก็บเอกสาร 
11 นางสมจิตร อินทกาศ พนักงานบัตรรายงานโรค 
12 นางณัฐชานันท์ ไชยประสิทธิ์ โภชนากร 
13 นางสาวเพ็ญศรี เปลวมาศ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
14 นางสุพิศ มานะชำนิ ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 
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15 นางวิราวรรณ สิทธิชัย ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 

16 นางอรจิตร ไชยแพทย์ พนักงานช่วยการพยาบาล 

17 นางวิจิตร หาญณรงค์ พนักงานเภสัชกรรม 

18 นายอัฟฟาน สอเหาะ พนักงานประจำห้องยา 

19 นางอารีย์ เมียดกลม พนักงานเภสัชกรรม 

20 นายซุลกิฟลี สาแม ผู้ช่วยทันตแพทย์ 

21 นางสาวนาตยา กรุงมณี พนักงานบริการ 

22 นางสาวสุภัทตรา สืบประดิษฐ์ ผู้ช่วยพนักงานสุขศึกษา 

23 นางสาวศิราทิพย์ วิชัยโย พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

24 นางมารียานี ตนคลัง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

25 นางสาวมาย๊ะ สีบู พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

26 นางวัลยา จันทร์ทองเล็ก พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

27 นางสาวสุธิดา สุรสิทธิ ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

28 นางสุนิสา เพชรยอดศรี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

29 นางสาวสุพิชญา บูรณะ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

30 นายมูหัมมัดสุขรี แวแยนา เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 

31 นางสาวปรีดา บุญหลง พนักงานซักฟอก 

32 นางอัจจิมา จันทรัตน์ พนักงานธุรการ 

33 นางสาวภริดา จันทนวล พนักงานธุรการ 

34 นายธำรงศักดิ์ พรหมสุข พนักงานประจำห้องทดลอง 
35 นางโนรไอนี เจะหมะหลี พนักงานประกอบอาหาร 
36 นางสาวฮีดาย๊ะ ปูเตะ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
37 นายอับดุลเล๊าะ กาหลง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
38 นางสาวรอฮานา สิบู พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
39 นายประเสริฐ พูนเพียร พนักงานบริการ 
40 นางมณีเนตร พรหมบังเกิด พนักงานประจำตึก 
41 นายเชนตร อินทโกษี พนักงานเกษตรพ้ืนฐาน 
42 นายวิวัตน์ นิลวิเชียร พนักงานบริการ 
43 นางสาวนิตยา ทองศรีแก้ว พนักงานประจำตึก 
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44 นางสาวพจณี สว่างรุ่งเรือง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
45 นายมัยตรี เมียดกลม พนักงานเกษตรพ้ืนฐาน 
46 ว่าที ่ร.ต.หญิงยุวันดา ธรรมโชติ เจ้าพนักงานพัสดุ 
47 นางสาวภรทิพย์ ศรีวรรณ์ พนักงานประจำตึก 
48 นางสาวละออ สันจรโคกสูง พนักงานประจำตึก 
49 นางจุฑามาศ บุญมี พนักงานประจำตึก 
50 นายอามีลี บาเหม พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
51 นางสาวอติกานต์ บุญหลง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
52 นางสาวกนกวรรณ ราชบุตร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
53 นางสาววนิดา เจะมะ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
54 นางสาวกิ่งชบา พรมจันทร์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 
55 นางสาวสารีปะ สาเมาะ พนักงานประจำห้องยา 
56 นายชารีฟ ชัยศิริ เจ้าพนักงานการแพทย์แผนไทย 
57 นางสาวยัสมี แขวงบู เจ้าพนักงานเวชสถิติ 
58 นางสาวฮูดา โยธา นักวิชาการสาธารณสุข 

 
   
   
   

    
    
    
    
   


