
ผู้อํานวยการโรงพยาบาล

นายมัซลัน ตะเระ

7.กลุ่มงานรังสีวิทยา
นายนิวัฒน์ วงษ์หลี

9.กลุ่มงานประกันฯ
นายสุไลมาน งอปูแล

5.กลุ่มงานการแพทย์
นายมัซลัน ตะเระ

10.กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ
นส.ละอองศรี ไชยวรรณ

4.กลุ่มงานเภสัชฯ
นางสาบีมะ๊ เจ๊ะแว

11.กลุ่มงานพยาบาล
นางสมศรี สินโศรก

3.กลุ่มงานทันตกรรม
นายศรัณย์ ขับสรา

2.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
นายแวอดินันต์ หะมะ

1.กลุ่มงานบริหารทัวไป
นายอับโดเล๊าะ มะดงแซ

งานการเงนิและบัญชี

นางกมลทิพย์ ทองร่าหมาน

งานธุรการ/
งานการเจ้าหน้าที

นายอับโดเล๊าะ มะดงแซ

งานโสตฯ

นางสาวซูไบด๊ะ สะมะแอ

งานพัสดุ

นส.จิราภรณ์ ช่อสม

งานซ่อมบํารงุ

นายสวรรค์ โชคศรีนิล

งานสวน

นายนิวัฒน์ ทองพันชัง

นายประสงค์ ไชยจรัส

งานยานพาหนะ

งานรักษาความปลอดภัย

นายโกมล หนูเอียด

งานซักฟอก

นายอับโดเล๊าะ มะดงแซ

12.กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
นางสาวฟริดาวซ์ หะยีแยนา

1.งานการพยาบาลผู้ปว่ยนอก
นางสาวปรางค์ทิพย์ ศรีปราชญ์

2.งานการพยาบาลผู้ปว่ยอุบัติเหตุ
นางสาวนัฎผกา ลมิเริมสกุล

3.งานการพยาบาลผู้ปว่ยใน
นางอาตีเฆ๊าะ ยานยา

4.งานจ่ายกลาง
นางสาวนันทนิตย์ ชูทอง

5.งานการพยาบาลผู้คลอด
นางสาวปทัมา บริบูรณ์

6.กลุ่มงานโภชนศาสตร์
นางสาวสุบูรยีะห์ วาเลาะ

8.กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟนืฟู
นางสาวนดา อาบู

นางสาวพารินดา ปาแนฮียา

นางสาวอัญชลีกร พลับแก้ว นางสาวพารีด๊ะ อามะ

นางสุดารัตน์ ผาสุข

นางสาวนูรอ แวหะยี

นางสาวอาซีย๊ะ แวเต๊ะ

นายสีฮาบูดนี มิงซู

นายบุญญา ดอเล๊าะ

นายแวอูเซ็ง ตาเย๊ะ นายสมเกยีรติ คําศิริ

นายประสิทธิ ราชวงศ์

นายซูกิฟลี มะแซ

นายชัยวัฒน์ มงคล

นายสุมินทร์ เจะ๊ยิ

นายอีซอเฮาะ หามะ

นายถิรวัฒน์ นวลเจริญ

นายอับดุล เพชรฌราษฎร์

นายอุสมาน เจ๊ะเล๊าะ

นายฮาซัน มะยูแด

นายเอกวิทย์ บัวทอง

นายมัรวาน ลาเต๊ะ

นส.ฮายานา บือราเฮง

นางสาวอัครียะห์ ดะอุแม

นางสาวซัมซียะห์ ยุมอ

นางสาวแวมารีแย ปาเกร์

นางพนาวัลย์ ทองพันชงั

นางสาวอาซีซ๊ะ ดาโอ๊ะ

นางสาวชนม์นัฐชา เจริญผล

นายพรพิทักษ์ ภักดี

นางสาวสิริรัตน์ เชาว์พลกรัง

นางสาวซัลมา บือราเฮง

นางสาวสุนิษา คงประสิทธิ

นางสาวสายน๊ะ สาแล

นางมด นิลสุวรรณ

นางมณี ทานนท์

นางวรดาห์ เจ๊ะเล๊าะ

นางกอบกุล คงคาเนรมิตร

นส.พรทิพย์ ไชยสิทธิ

นางสาวอามีเนาะ รอเซะนิง

นายกอเดร์ มูเลง

นายอนันต์ หมามะ

นางสาวยูนัยดา สะแต

นางสาวรัตณา หะยีอาลี

นางสาวรวัูยยะห์ สุเร็ง

นายอายุ ดะเจ๊ะตู

นางสาวไซนะ หะแว

นางสาวกนกวรรณ ดวงแป้น

นางสาวผกามาศ พรหมเต็ม

นางสาวสาวิตรี มะมิง

นางศิริญา ดุกสุกแก้ว

นางสุพรรษา บุญสนอง

นางสาวสุไลดา และ

นางสาวบารณูี สนุง

นางสาวไซนูบ แวเตะ๊

นางสาวมุนา บือราเฮง

นางสาวโซเฟยีณีย์ ดอนิ

นางสาววรรณา แวหะยี

นางสาวสุรัยยา หะ

นายมุสตาฟากามัล ปูโจะอูมง

นางสาวนันทนิตย์ ชูทอง

นางอายัวณี สถาวรณ์

นางสาวกอรีเย๊าะ หะยีสะเอะ

นางสุกัญญา ธรรมโชโต

นส.บารณูี สะมะแอ

นายมูฮาหมัดไฟซอล ระสมงิ

นางสุนา บิลพัสด์

นางจริยา ไชยจรัส

นายอัมรัน จือเนาะ

นส.แสงนภา ทังโสภา

นส.สามเีร๊าะ กาเว

นายอะฟฟี ดีสะเอะ

นางศิริพร โชติมณี

นางวรรณรา คงมณี

นายกานต์กิตติ ยตีระกูล

นส.ฉวี สิริโชคชัยกุล

นายธนวัต ตังสินมันคง

นายพสธร จันทร์ขาว

นางสาวมารียัม แวหะยี

นางสาวนัยนา มะแซ

นางสาวฟาดีละห์ สาเต๊าะ

นางสาวมัตติกา สะเตาะ

งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

นส.ละอองศรี ไชยวรรณ
งานส่งเสริมสุขภาพ

นางนิติมา สาแหละ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายอับดุลอาซิ เบ็นอับดุลเลาะห์

งานประกันสุขภาพ/สังคมสงเคราะห์
นส.อามีเนาะห์ บือแน

งานแผนและยุทธศาสตร์

นายสุไลมาน งอปูแล

งานเวชระเบียน

นส.พัตรียา ตะระซี

นางสาวุสนี มะตาเยะ

นายไซนูดีน เจ๊ะเล๊าะ

นายมูฮํามัดเฟาซัน ดือลง

นางสาวอารีมะ สะเตาะ

นางสาววรินธร แก้วในเมฆ

นางสาวฟารีดา ตาลีอาแฮ นางสาวฮุสนานี เลาะยะผา

นางสาวมารีแย สามะ

นางสาวโนระมาส ยะโกะ๊

นางยศวดี สาเมาะ

นางสาวองัศนา ยะโก๊ะ

นางมณีพร ประมวลลํา

นางสาวปรียาภรณ์ บุญยก

นายพรชัย เจ๊ะเล็มนางสาวฟาตีเมาะห์ มารัตน์

นางสาวเบญจรัตน์ พรหมวาส

นางสาวลลิตา ดารีซอนางสาวอามนีะห์ ม่ามะ

งานสุขภาพจิตชุมชน

นายซาบูดิน ยิงทา

งานการพยาบาลในชุมชน

นางมัลลิกา มะสาพา

นางสาวรสุฟาตีมา ทิวาสมาน

นางสาวอิลฮัม แยนา

นางสาวชุติมา ชูดวง

นางอรนลิน หามะ

โครงสรางโรงพยาบาลธารโต

นางสาวมัรยัม แยแล

นายอับดุลเลาะ แนแปเราะ

นางสาวโสโรยา อาแซ

นางสาวสุรียาณี กอแลง

นายธนาวุฒิ แก้วนุรัชดาสร

นายฮัมดี ยะดารอ

นางสาวนุรไลลา ดอยอ

นางสาวยัสมี ดอเลาะ

นายอัฟนัน มามะ

นางสาวโซเฟยี ยูโซ๊ะ

นายสากีมัน มามะแตหะ

นางสาวสิดาพร ทรัพย์สมบัติ

นางสาวรุสนี หะยีดามะ


