โครงสรางโรงพยาบาลธารโต
ผู้อํานวยการโรงพยาบาล
นายมั ซลัน ตะเระ

1.กลุ่ มงานบริ หารทัวไป
นายอับโดเล๊าะ มะดงแซ

งานการเงินและบัญชี
นางกมลทิพย์ ทองร่าหมาน

นางสาวอัญชลีกร พลับแก้ว

นางสาวพารินดา ปาแนฮียา

งานธุรการ/
งานการเจ้ าหน้ าที
นายอั บโดเล๊าะ มะดงแซ

งานโสตฯ
นางสาวซู ไบด๊ะ สะมะแอ

นางสาวพารี ด๊ะ อามะ

งานพั สดุ
นส.จิราภรณ์ ช่อสม

งานซ่อมบํารุง
นายสวรรค์ โชคศรีนิล

นางสาวนูรอ แวหะยี

นางสาวอังศนา ยะโก๊ะ

นายแวอูเซ็ง ตาเย๊ะ

นางสุ ดารั ตน์ ผาสุข

นางสาวมั รยั ม แยแล

นางสาวอาซีย๊ะ แวเต๊ะ

นายสีฮาบูดนี มิงซู

นายบุญญา ดอเล๊าะ

งานสวน
นายนิวัฒน์ ทองพั นชัง

นายสมเกียรติ คํ าศิริ

นายประสิทธิ ราชวงศ์

นายชั ยวั ฒน์ มงคล
นายซูกิฟลี มะแซ

นายประสงค์ ไชยจรัส
งานยานพาหนะ

งานรักษาความปลอดภั ย
นายโกมล หนู เอียด

นายสุมินทร์ เจ๊ะ ยิ

นายฮาซัน มะยู แด

นายอีซอเฮาะ หามะ

นายอุสมาน เจ๊ะเล๊าะ

นายอั บดุ ล เพชรฌราษฎร์

งานซั กฟอก
นายอั บโดเล๊าะ มะดงแซ

2.กลุ ่มงานเทคนิคการแพทย์
นายแวอดินัน ต์ หะมะ

3.กลุ่มงานทั นตกรรม
นายศรัณย์ ขั บสรา

4.กลุ่มงานเภสัชฯ
นางสาบีมะ๊ เจ๊ะแว

5.กลุ ่มงานการแพทย์
นายมัซลัน ตะเระ

6.กลุ ่มงานโภชนศาสตร์
นางสาวสุ บูรยี ะห์ วาเลาะ

7.กลุ่ มงานรังสีวิทยา
นายนิวัฒน์ วงษ์หลี

นางสาวซั มซียะห์ ยุ มอ

นายพรพิทักษ์ ภักดี

นางวรรณรา คงมณี

นายธนวั ต ตังสินมั นคง

นางสาวมารีแย สามะ

นายฮั มดี ยะดารอ

นางสาวอัครียะห์ ดะอุแม

นางสาวชนม์ นัฐชา เจริญผล

นางศิริพร โชติมณี

นส.ฉวี สิริโชคชัยกุล

นางสาวโนระมาส ยะโก๊ะ

นายพสธร จันทร์ ขาว

นางสาวแวมารีแย ปาเกร์

นางสาวอาซีซ๊ะ ดาโอ๊ะ

นายอะฟ ีฟ ดีสะเอะ

นายกานต์ กิตติ ยีตระกูล

นางยศวดี สาเมาะ

นางพนาวัลย์ ทองพันชัง

นส.สามีเร๊าะ กาเว

นายธนาวุฒิ แก้วนุ รัชดาสร

นางสาวโสโรยา อาแซ

นส.แสงนภา ทั งโสภา

นางสาวปรียาภรณ์ บุญยก

นส.ฮายานา บือราเฮง

นายเอกวิทย์ บัวทอง

นายถิรวัฒน์ นวลเจริญ

นายมัรวาน ลาเต๊ะ

11.กลุ่มงานพยาบาล
นางสมศรี สินโศรก

1.งานการพยาบาลผู้ป ่วยนอก
นางสาวปรางค์ทิพย์ ศรีปราชญ์

2.งานการพยาบาลผู้ป ่วยอุ บัติเหตุ
นางสาวนั ฎผกา ลิมเริมสกุล

3.งานการพยาบาลผู้ป ่วยใน
นางอาตีเฆ๊าะ ยานยา

4.งานจ่ายกลาง
นางสาวนันทนิตย์ ชูทอง

5.งานการพยาบาลผู้คลอด
นางสาวปัทมา บริบูรณ์

นางสาวอามีเนาะ รอเซะนิง

นางสุพรรษา บุญสนอง

นางสุกัญญา ธรรมโชโต

นางจริยา ไชยจรัส

นางสาวสุนิษา คงประสิทธิ

นส.พรทิพย์ ไชยสิทธิ

นางศิริญา ดุกสุกแก้ว

นางอายัวณี สถาวรณ์

นางสุ นา บิลพัสด์

นางสาวซั ลมา บือราเฮง

นางกอบกุล คงคาเนรมิตร

นางสาวสาวิตรี มะมิง

นางสาวนั นทนิตย์ ชูทอง

นายมู ฮาหมั ดไฟซอล ระสมิง

นางสาวสิริรัตน์ เชาว์พลกรัง

นางวรดาห์ เจ๊ะเล๊าะ

นางสาวผกามาศ พรหมเต็ม

นายมุ สตาฟากามั ล ปูโจะอูมง

นางสาวสายน๊ะ สาแล

นางมณี ทานนท์

นางสาวไซนะ หะแว

นางสาวสุ รัยยา หะ

นางสาวเบญจรัต น์ พรหมวาส

นางมด นิลสุ วรรณ

นายอายุ ดะเจ๊ะตู

นางสาววรรณา แวหะยี

นางสาวกนกวรรณ ดวงแป้น

นางสาวกอรีเย๊าะ หะยีสะเอะ

นางสาวนุรไลลา ดอยอ

นางสาวโซเฟ ียณีย์ ดอนิ

นางสาวสุรียาณี กอแลง
นายอั บดุ ลเลาะ แนแปเราะ
นายอัมรัน จือเนาะ

นส.บารูณี สะมะแอ

9.กลุ่มงานประกันฯ
นายสุไลมาน งอปู แล

10.กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ
นส.ละอองศรี ไชยวรรณ

งานแผนและยุทธศาสตร์
นายสุไ ลมาน งอปู แล

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายอับดุลอาซิ เบ็นอับดุ ลเลาะห์

งานประกันสุขภาพ/สั งคมสงเคราะห์
นส.อามีเนาะห์ บือแน

นางสาวุ สนี มะตาเยะ

นายมู ฮํามัดเฟาซั น ดือลง

นางสาวฟารีด า ตาลีอาแฮ

นางสาวชุติมา ชูดวง

นายไซนูดีน เจ๊ะเล๊าะ

นางสาววรินธร แก้ วในเมฆ

นางสาวรุสนี หะยีดามะ

นางสาวอารีมะ สะเตาะ

งานเวชระเบียน
นส.พัตรียา ตะระซี

8.กลุ ่มงานเวชศาสตร์ ฟนฟู
ื
นางสาวนดา อาบู

งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
นส.ละอองศรี ไชยวรรณ

งานสุขภาพจิตชุมชน
นายซาบูดิน ยิงทา

งานส่ งเสริมสุขภาพ
นางนิติมา สาแหละ

งานการพยาบาลในชุมชน
นางมัลลิกา มะสาพา

นางสาวฮุสนานี เลาะยะผา

นางสาวอามีนะห์ ม่ามะ

นางสาวมารียัม แวหะยี

นางสาวฟาดีละห์ สาเต๊าะ

นางสาวลลิตา ดารีซอ

นางสาวฟาตีเมาะห์ มารั ตน์

นายสากีมัน มามะแตหะ

นายอัฟนัน มามะ

นางสาวนัยนา มะแซ

นายพรชัย เจ๊ะเล็ม

นางสาวมัตติกา สะเตาะ

นางอรนลิน หามะ

นางสาวโซเฟีย ยูโซ๊ะ

นางสาวอิลฮัม แยนา

นางมณีพร ประมวลลํ า

นางสาวสิดาพร ทรั พย์ สมบัติ

นางสาวรูวัยยะห์ สุ เร็ง

นางสาวมุ นา บือราเฮง

12.กลุ ่มงานการแพทย์แผนไทย
นางสาวฟิรดาวซ์ หะยีแยนา

นางสาวรั ตณา หะยีอาลี

นางสาวยั สมี ดอเลาะ

นางสาวรุสฟาตีมา ทิวาสมาน

นางสาวยูนัยดา สะแต

นางสาวไซนู บ แวเต๊ะ

นายอนันต์ หมามะ

นางสาวบารูณ ี สนุง

นายกอเดร์ มูเลง

นางสาวสุไลดา และ

