
 
(สำเนาคู่ฉบับ) 

 
ประกาศโรงพยาบาลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้มีผลงานอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก 
รอบการประเมินวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 

................................................. 
  ตามหนังสือที่ นธ 0032.009/4581 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนราธิวาส ได้แจ้งให้ส่วนราชการในสังกัด พิจารณาความดีความชอบข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
โดยให้ใช้เงินเลื่อนเงินเดือนภายในวงเงิน 2.98% ของฐานเงินเดือนรวมของข้าราชการในสังกัด และหักไว้ 
0.02% เป็นโควตากลางของจังหวัดนราธิวาส และพิจารณาเลื่อนเงินเดือนไม่เกินร้อยละ 4 ของฐานการคำนวณ
เงินเดือนของข้าราชการแต่ละราย นั้น 
  

  เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการรอบการประเมินวันที่ 1 เมษายน 2564 
ถึง 30 กันยายน 2564 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสและเป็นธรรม คณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการได้ประชุมเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 โดยได้พิจารณากลั่นกรอง และมีมติให้
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ที่มีผลงานอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 

1. ข้าราชการผู้มีผลงานอยู่ในระดับดีเด่น ตามลำดับ มีดังนี้ 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
1 นายยูโซะ  ดือเลาะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
2 นางอาณิตตา  เมฆารัฐ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
3 นางพจนา  เม่งอำพัน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
4 นางสาวพัชณี  รีรา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
5 นางสือน๊ะ  แมะเต๊ะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
6 นางสาวอารียา  พีรีซี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
7 นางสาวพารียาล นิฮะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
8 นางกามีละห์  ดือเลาะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
9 นางสาวฟามีละห์  มีดิง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ 

10 นายการีมี  บือเราเฮง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
11 นางมนิษฐา  แก้วมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ข้าราชการผู้มีผลงานอยู่ในระดับดีมาก ตามลำดับ มีดังนี้ 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
1 นายณัฐพงศ์  อินทองคำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
2 นางนิอัสนา  นิเซ็ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
3 นางจุไรรัตน์  สกุลจีน นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
4 นางนิตยา  กิจชอบ นักโภชนาการชำนาญการ 
5 นางสาวอาดีลา  อัลฮามาดีย์ เภสัชกรชำนาญการ 
6 นางสาวอานีสา  หะยียูโซ๊ะ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 
7 นางสาวดารียะห์  ตะเย๊าะ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
8 นางธัญชนก  ชัยสิงห์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
9 นางสาววาฮิดาห์  ลอแมง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 

10 นางสาวพิจักษณา  มณีพันธุ์ เภสัชกรชำนาญการ 
11 นางสาวสุภาวดี  ใจห้าว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
12 นางนินูรีดา  ตาเหร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
13 นายบาฮารี  แม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
14 นางณัฏฐนรี  แสงจ้าย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
15 นายชัญวิช  ทวีโชคพงศา นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ 
16 นางสาวสายศิริ  เดชะศิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
17 นางสาวอรณิชา  จีนธาดา นายแพทย์ชำนาญการ 
18 นายอับดุลการีม  สาแม เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน 
19 นางสาวมุสลีฮา  มะแซ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
20 นางแวซารีนา  รายอคาลี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
21 นางดรุณี  อ่องสว่าง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
22 นางสาลิณี  ตะโละมือแย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
23 นางสาวสีตีนอรฮาวา  อุมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
24 นางสาวมารีนา  แวปามะ นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ 
25 นายศรีสุข  ขวัญคง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
26 นางสาวนิยตา  ศิริวัลลภ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
27 นางสาวศุภรัต  ภารตกฤตยาพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
28 นางสาวยูรัสมีย์  มีเหาะ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน 
29 นางสาวนูรอีมาน  ซีเซ็ง นักกายภาพบำบัดชำนาญการ 
30 นางประภา  กล้าหาญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
31 นายโจม  เสนแก้ว แพทย์แผนไทยชำนาญการ 
32 นายซุลกิฟลี  สาหะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

 
 
 
 



2. ข้าราชการผู้มีผลงานอยู่ในระดับดีมาก ตามลำดับ (ต่อ) มีดังนี้ 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
33 นายมูหัมมัดอัฟวัน  ลีมอปาแล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
34 นายแอนซอรี  อาลี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
35 นางสาวษานิยาห์  ลอแมง เภสัชกรชำนาญการ 
36 นางสาววศินี  ศรีประเสริฐ ทันตแพทย์ชำนาญการ 
37 นายอำมาร์  ดารามะ เภสัชกรชำนาญการ 
38 นายรวมศักดิ์  หวันสบูดิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
39 นางฮาซามินทร์  สากิกา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
40 นางพาตีเมาะ  นิแว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
41 นางสาวต่วนฮานีซะห์  ต่วนสะนิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
42 นางสาวแวฮุสนา  แวดือเร๊ะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
43 นางจันทร์จิรา  อินทราช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
44 นายพีระพล  โชติกสถิต นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
45 นายแวซุลกิฟลี  มะดาเอ็ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
46 นางสาวสาพินี  แซหม๊ะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
47 นางรอสนี  แวบือซา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
48 นางสาวนูรีซา  หามิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
49 นางสาวไซนับ  มะกาเซ็ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
50 นางโศจิรัตน์  เบ็ญนาวี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
51 นางอามีเนาะ  ราแดง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
52 นางสาวซาวียะ  เปาะจิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
53 นางสาวศันสนีย์  สะมาแอ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
54 นางสาววนิดา  ถีราวุธ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
55 นางนูรีสัน  ยาหะยู พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
56 นางสาวอารซะ  ดาโอะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
57 นางสาวสูไรณี  ละนิเพ็ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
58 นายอัสฮา  เปาะโซะ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
59 นางสาวสีตีอาอีเสาะ  แดเบาะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
60 นางสาวฟาฎีมาห์  วาเด็งพงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
61 นายต่วนมะสักรี  รายอคาลี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
62 นายอิดรีส  มะเร๊ะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
63 นางซาลือมา  อินนูยูซี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
64 นางสาวรอฎียะห์  รออิตี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

 
 
 
 



2. ข้าราชการผู้มีผลงานอยู่ในระดับดีมาก ตามล าดับ (ต่อ) มีดังนี้ 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 
65 นางสาวปาตีฮะห์  สนิกอเด็ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
66 นางสาวนูรียะ  ดินนาวา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
67 นางสาวโนรสามีลา  บินดอเลาะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
68 นายกฤษฎา  กิตอจะแจ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
69 นางนูรียาม  มิ่งประเสริฐกุล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
70 นางสาวอัสมัต  อาแว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
71 นางสาวไยนะห์  สะมะแอ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
72 นางสาวอักมา  ยูโซะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
73 นายมะซ าซู  กือเต๊ะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
74 นางสาวรุสมีนี  ดอหะอูมา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
75 นางแวตีเม๊าะ  มะเกะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
76 นางจิรวรรณ  แสงสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
77 นางสาวฟาซูลา  มาหะมะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
78 นายอาลีย๊ะ  เจ๊ะมะมิง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
79 นางสาวฮาซามา  สาเมาะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
80 นายซุอัยบ์  สุขวิเศษ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
81 นางสาวซีตีนอ  มะสาแม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
82 นางสาวฮาซามา  สูหลง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
83 นางสาวมาซูรา  ดามุง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
84 นางสาวอานีซะ  อาแซ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
85 นางสาวยัสมีนี  ลีซียง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
86 นางสาวกาญจนา  สาแมแว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
87 นางสาวอาลีนา  บินยูโซะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
88 นางสาวยามีล๊ะ  มะเร๊ะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
89 นางสุภาพร  เพ็ชรนุ้ย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

 
 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
 
 
 

(นายอดุลย์  เร็งมา) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

 
 
 

iPad (3)


