
ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง / สังกัด หมำย

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอควนเนียง

1 นำยธีระ  เย่ำเฉ้ือง นวก.สำธำรณสุข ช ำนำญกำร ดีมำก1

รพ.สต.บ้ำนปำกบำงภูมี หมู่ท่ี 3 ต.รัตภูมิ

1 นำงดรุณี  ธนำพิชญ์นันท์ ผอ.รพ.สต.(นวก.สาธารณสุขช านาญการ) ดีมำก1

2 นำงพรทิพย์  บุญเรือง พยำบำลวิชำชีพ ช ำนำญกำร ดีมำก2

3 นำยกฤษฎำ  นิจพันธ์ นวก.สำธำรณสุข ปฎิบัติกำร ดีมำก1

รพ.สต.ควนโส หมู่ท่ี 9 ต.ควนโส

1 น.ส.ปวณี  มณีโชติ พยำบำลวิชำชีพ ปฎิบัติกำร ดีมำก1

2 น.ส.ทิพย์สุมล  มุขมะณีย์ จพ.สำธำรณสุข ช ำนำญงำน ดีมำก1

3 นำยธีระพันธ์ สุวรรณ จพ.สำธำรณสุข  ช ำนำญงำน ดีเด่น2

4 นำยชำนนทร์ หลุ๊ดหล๊ะ จพ.ทันตสำธำรณสุข ปฎิบัติงำน ดีมำก2

รพ.สต.บ้ำนกลำง หมู่ท่ี 6 ต.ควนโส

1 น.ส.สุมลฑำ  เศรษฐกำร พยำบำลวิชำชีพ ช ำนำญกำร ดีมำก1

2 น.ส.มะลิวรรณ  บริกำร นวก.สำธำรณสุข ปฎิบัติกำร ดีมำก1

รพ.สต.บ้ำนหัวปำบ หมู่ท่ี 5 ต.ห้วยลึก

1 นำงจุฬำรัตน์  พุทธสุภะ พยำบำลวิชำชีพ ช ำนำญกำร ดีมำก1

2 น.ส.ธุมำวลี  เอียดแก้ว จพ.สำธำรณสุข ช ำนำญงำน ดีมำก2

3 น.ส.สุภิดำ  ไม่จน พยำบำลวิชำชีพ ช ำนำญกำร ดีเด่น2

รพ.สต.บ้ำนบำงเหรียง หมู่ท่ี 3 ต.บำงเหรียง

1 นำงมยุรำ  ชูทอง ผอ.รพ.สต.(จพ.สาธารณสุขช านาญงาน) ดีเด่น2

2 น.ส.สุวรรณำ  ใบแหล๊ะ พยำบำลวิชำชีพ ปฎิบัติกำร ดีเด่น2

3 นำยวิเชียร  นำศรี นวก.สำธำรณสุข ช ำนำญกำร ดีมำก1

รพ.สต.เกำะใหญ่ หมู่ท่ี 10 ต.บำงเหรียง

1 นำงดรุณี  เพชรพันธ์ุ ผอ.รพ.สต.(นวก.สาธารณสุขช านาญการ) ดีมำก1

2 นำยศุภมิตร  กฤตสัมพันธ์ จพ.สำธำรณสุข ช ำนำญงำน ดีมำก2

3 น.ส.ด ำรงศรี  ไหมทอง จพ.สำธำรณสุข ช ำนำญงำน ดีมำก1

5 น.ส.อภิญญำ แก้วศรีบุญ จพ.ทันตสำธำรณสุข ปฎิบัติงำน ดีมำก2

6 น.ส.นำรีมะ นิภิรมย์ จพ.สำธำรณสุข ปฎิบัติงำน ดีมำก2

              สำธำรณสุขอ ำเภอควนเนียง            

ประกาศแจ้งผลการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการ

รอบสอง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 เมษายน 2565-30 กันยายน 2565)

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

      (ลงช่ือ)

             (นำงสำวเดือนฉำย  โชคอนันต์)



ล ำดับ ช่ือ - สกุล สังกัด/ต ำแหน่ง ระดับผลกำรประเมิน

1 นางสาวชมพูนท จิตสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุข ดีมาก

2 นางสาวจรรยาภรณ์ คงพูล พยาบาลวิชาชีพ ดีเด่น

3 นางสาวชาลิษา  กุละตุลา นักวิชาการสาธารณสุข ดีมาก

4 นางสาวนุสบา สันหละ นักวิชาการสาธารณสุข ดีเด่น

ประกำศผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของลูกจ้ำงช่ัวครำวเงินบ ำรุง (รำยเดือน) 

รอบสอง ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (1 เมษำยน 2565-30 กันยำยน 2565)

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลำ

      (ลงช่ือ)

             (นางสาวเดือนฉาย  โชคอนันต์)

              สาธารณสุขอ าเภอควนเนียง            



ล ำดับ ช่ือ - สกุล  ต ำแหน่ง ระดับผลกำร
1 นางฑริตา  อรรถวุฒิธาดา ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ดีมาก
2 นางสาวนันตยา  ไชยงาม พนักงานธุรการ ดีมาก
3 นางสาวธนวรรณ  มณีภาค พนักงานธุรการ ดีเด่น
4 นางทัศนีย์  รักจิตต์ พนักงานธุรการ ดีมาก
5 นางไหมกะละโสม  ไบบาว ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ดีเด่น
6 นางสาววรรณวิสา มาลย์โรจน์ นักวิชาการสาธารณสุข ดีเด่น
7 นางสาวอัจฉรา ศรีแสง นักวิชาการสาธารณสุข ดีมาก

ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป

              สาธารณสุขอ าเภอควนเนียง            

             (นางสาวเดือนฉาย  โชคอนันต์)

      (ลงช่ือ) 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
รอบสอง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 เมษายน 2565-30 กันยายน 2565)


