
เอกสาร Mapping ภาคีเครือข่าย ประเด็นสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์และเปราะบางทางสังคม  
(๑๓ มีนาคม ๖๒) 

ที ่ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ชื่อ-สกุล ที่อยู่ 

๑ ระดับเขต 
รัฐ/วิชาการ 

ทพ.วิรัตน์ เอ้ืองพูลสวัสดิ์   ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑๒ 
สงขลา เลขที่ ๔๕๖ ถนน เพชรเกษม ซอย ๒ ต.
คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ 

๒  นางสาวฐิติรัตน์ อ าไพ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑๒ 
สงขลา เลขที่ ๔๕๖ ถนน เพชรเกษม ซอย ๒ ต.
คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ 

๓  นายชัยยุทธ หลักเมือง ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑๒ 
สงขลา เลขที่ ๔๕๖ ถนน เพชรเกษม ซอย ๒ ต.
คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ 

๔  นางอารี เตชะวันโต   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑๒ สงขลา  
๑๖๗  หมู่ ๔ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 
๙๐๐๐๐ โทรศัทพ์ ๐-๗๔๓๓-๖๐๖๒ โทรสาร  
๐-๗๔๓๓-๖๐๔๙ 

๕  นางสาวเยาลักษณ์  สองนาม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑๒ สงขลา  
๑๖๗  หมู่ ๔ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 
๙๐๐๐๐ โทรศัทพ์ ๐-๗๔๓๓-๖๐๖๒ โทรสาร  
๐-๗๔๓๓-๖๐๔๙,๐๘๙-๗๓๗๗๕๘๔ 

๖  นางนพรัตน์  กอวัฒนากุล ผู้อ านวยการ ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ ๑๒  ต.พะวง อ.เมือง  จ.สงขลา  
๙๐๑๐๐๐ 

๗  นายแพทย์สุวัฒน์ วิริยะพงษ์สุกิจ  มูลนิธิสุขภาพภาคใต้  ชั้น ๑ อาคารบริหาร 
คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   ๙๐๑๑๐ 

๘  นายนิพนธ์ พรหมเมศร์ ส านักงานศึกษาธิการภาค ๘ เลขที่ ๓ ถ.อาคาร
สงเคราะห์ ต.สะเตง อ.เมือง  จ.ยะลา ๙๕๐๐๐  

๙  นายส าสุดดีน เต๊ะหมาน ผู้จัดการศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อน
ภาคใต้ (มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์) ต าบลท่าชะมวง 



อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ๙๐๑๘๐ โทรศัพท์ ๐๗๔-
๙๕๐๐๐   

๑๐  นางอภิญญา  แพทย์ศรี ส านักงานศึกษาธิการภาค ๘ ที่อยู่ ๓/๒๒ ถ.
อาคารสงเคราะห์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา ,
๐๘๗-๗๕๐๑๑๑๗ 

๑๑  คุณนี ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฏรไทยบริเวณ
ชายแดนปัตตานี ที่อยู่ศูนย์ประสานงานและ
บริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่
ในค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก จ.
ปัตตานี ๙๔๑๗๐ โทร ๐๗๓-๔๒๐๓๖๐ , 
๐๘๑-๔๗๕๘๘๔๓โทรสาร ๐๗๓-๔๒๐๓๖๑  

๑๒  นายจตุพล หนูท่าทอง นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอด
ภาคใต้ 

๑๓  ส านักงานมูลนิธิ สาขาจังหวัด
สงขลา/โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด
ธรรมสากลหาดใหญ่ 
มูลนิธิธรรมิกชนเพ่ือคนตาบอดใน
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

เลขที ่๗๖ หมู่ ๑ ซอยสาธุธรรม ถนนเพชร
เกษม ๔๑ ต าบลควนลัง อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐ 
โทร: ๐๗๔-๓๘๔๔๕๕, ๐๗๔-๓๘๔๔๕๖ 
โทรสาร๐๗๔-๓๘๔๔๕๗ 

๑๔ ประชาสังคม มูลนิธิชุมชนสงขลา ๗๓ อาคารชิตตยาแมนชั่น เพชรเกษมซอย ๕  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐  

๑๕  นายชาญวิทย์  รัตนชาติ มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท 

๑๖  นางวรรณา อ่อนประสงค์ มูลนิธิเพ่ือนหญิง ๘  ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ 
๐๖๓-๕๖๑๙๔๕๓ 

๑๗  นางสาวจุฑา สังขชาติ   ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ จังหวัด
สงขลา เลขที่ ๒ ถ.ไทยสมุทร ถ.เพชรเกษม  
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ 
โทรศัพท์ ๐๗๔-๒๕๔๕๔๒,๐๘๑-๕๔๓๕๘๙๙ 

๑๘  นายประเสริฐ  ทองศิริ ชมรมเพ่ือนช่วยเพื่อนคนพิการจังหวัดสงขลา
สถานีวิทยุ มอ.หาดใหญ่ ๐๘๕-๐๗๙๕๒๗๗ 

๑๙  นางนาซือเราะ  เจะฮะ เครือข่ายสื่อชายแดนใต้ ๑๖๒/๑ ม.๘ ต.ยะหา 
อ.ยะหา จ.ยะลา  



๒๐ ระดับจังหวัดรัฐ/
วิชาการ 

นายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา 

๒๑  นายจรัส  ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม อบจ.
สงขลา 

๒๒  นางวิราวรรณ ประยูรสวัสดิ์เดช พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.หาดใหญ่ 

๒๓  นางปิยะพร  โยธ ี หัวหน้าฝุายส่งเสริมการสาธารณสุข อบจ.
สงขลา 

๒๔  นางฐิตารีย์  เชื้อพราหมณ์ หัวหน้างานบริการสาธารณสุข อบจ.สงขลา 

๒๕  นายมูนิร  ใจดี นักพัฒนาสังคมสงเคราะห์ช านาญการ 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์จังหวัดสงขลา 

๒๖  นายชัยยุทธ  หลักเมือง หัวหน้างานสนับสนุนบริการเครือข่ายบริการ
สปสช.เขต ๑๒ สงขลา 

๒๗  นางสินีนาฏ  สุขอุบล นักกายภาพบ าบัดช านาญการพิเศษ รพ.
หาดใหญ่ 

๒๘  นางบุญญารัตน์  ไกรแก้ว นักกิจกรรมบ าบัด ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต
การศึกษา ๓ สงขลา 

๒๙  นายสมพร  ปาตังตะโร นักพัฒนาสังคม  ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา 

๓๐  นายฮาฟริต  หมัดศิริ ผู้ช่วยนักกายภาพบ าบัด กองทุนฟ้ืนฟูฯ 
๓๑  นางสาวนริศรา พุฒคง ผู้ข่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองทุนฟ้ืนฟูฯ 

๓๒  นางสาวกิตติยาภรณ์ ปานแดง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข อบจ.สงขลา 

๓๓  นางภควดี นนทพันธ์   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ๑๖๑ ถ.
รามวิถี ซอย๑ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 
๙๐๐๐๐ 

๓๔  นางสาวชนิตา  ทองทรุจ ตัวแทนปลัดจังหวัดสงขลา 

๓๕  นางมัลลิกา  อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสงขลา 
๓๖  นางสาวคอทรีหม๊ะ  หะยีอารุณ ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ

มนุษย์จังหวัดสงขลา 

๓๗  นางภัทรวดี  จินดาพันธ์ เกษตรจังหวัดสงขลา 
๓๘  นางส าลี สถิตราช ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา 

๓๙  นางเรณู ทิพย์มณี  



๔๐  นางสาวกาญจนา  จิตมานะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 

๔๑  นายศุภชัย  สิมจุฑามาศ   ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดสงขลา  ต.บ่อยาง อ.เมือง 
จ.สงขลา ๙๐๐๐๐ 

๔๒  นายนิวัติ  อดทน ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมือง 
จ.สงขลา ๙๐๐๐๐,๐๘๘-๕๘๙๘๘๓๘ 

๔๓  นางรัชยา สะนิ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมือง 

จ.สงขลา ๙๐๐๐๐,๐๘๘-๕๘๙๘๘๓๘,๐๘๑-
๔๐๒๐๗๙๖ 

๔๔  ส านักงานประกันสังคมจังหวัด ส านักงานประกันสังคมจังหวัด ๔๓๐/๗๘ ม.๒ 
ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา ๐๑๐๐ 

๔๕  นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง  ๕๐ ถ.
สุรินทร์  อ.เมือง จ.พัทลุง  ๙๓๐๐๐  โทร 
๐๗๔-๖๑๗๐๘๑,๐๗๔-๖๐๙๐๐๐ 

๔๖  นางสาวอุมาพร คงศรีเจริญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง  ๕๐ ถ.
สุรินทร์  อ.เมือง จ.พัทลุง  ๙๓๐๐๐  โทร 
๐๗๔-๖๑๗๐๘๑,๐๗๔-๖๐๙๐๐๐,๐๙๓-
๕๗๖๘๐๒๗ 

๔๗  ดร.รอฮานิ เจะอาแซ     คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
๑๘๑ ม. ๖ ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.
เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐ 
โทรศัพท์: ๐๗๓ ๓๑๓ ๙๒๘ 

๔๘  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ
สงขลา 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ถ.ส าโรง ต.เขารูป
ช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ๙๐๐๐๐ 
โทรศัพท ์๐๗๔-๒๖๐๒๐๐  

๔๙  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เลขที่ ๑ ถ.ราชด าเนินนอก อ.เมืองสงขลา  
จ.สงขลา ๙๐๐๐๐โทรศัพท์ ๐๗๔๓๑-
๗๑๐๐, ๐๗๔๓๑๖๒๖๐-๓, 

https://www.google.co.th/search?client=chrome-omni&hl=th&rlz=1C1NHXL_thTH703TH704&q=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C+%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5+%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjR0oPNvIDcAhVJqI8KHRAMBwoQ6BMI5wEwEQ
https://www.google.co.th/search?rlz=1C1NHXL_thTH807TH807&q=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2+%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C&ludocid=4353742682410382251&sa=X&ved=2ahUKEwiLtv2Yl5neAhWIOI8KHVpjDkEQ6BMwFHoECAcQKQ


๐๗๔๓๒๓๕๐๔-๖ โทรสาร ๐๗๔๓๑๗๑๒๓ 

๕๐  นายรชดี้ บินหวัง กองกิจการนักศึกษา  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขต
หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ 

๕๑  นายสมชาย ตันติ์ศรีสกุล  หอการค้าจังหวัดสตูล ๔๕/๑๔ สตูลธานี ซอย 
สตูลธานี ๑๔ ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 
๙๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๔-๗๒๕๐๒๕ 

๕๒  นางฐิตารีย์  เชื้อพราหมณ์ 
 

กองทุนฟ้ืนฟูสมรรภาพ ฯ จังหวัดสงขลา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ต.พะวง  
อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๑๑๐,๐๘๑-๕๔๒๖๔๖๘ 

๕๓  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พัทลุง 
  

งานกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ฯ จังหวัดพัทลุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ 
อ.เมือง จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐ 

๕๔  นายนิพนธ์ บุญญามณี กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพ
จังหวัด เลขท่ี ๙๐๐ หมู่ ๒ ต.พะวง อ.เมือง จ.
สงขลา ๙๐๑๐๐ 

๕๕  นางสาวนุชนาถ ส านัก 
  

กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ฯ จังหวัดสตูล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ต.คลองขุด  
อ.เมือง จ.สตูล ๙๑๐๐๐,๐๘๑-๐๘๘๐๘๗๑ 

๕๖  นางสาววรรณี  อมตเวทย์ ส านักงานศึกษาธิการ จ.สงขลา ถ.สงขลา-นาทวี 
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐,๐๘๙-
๗๗๐๗๒๕๓ 

๕๗  นางภาวนา  นัครามนตรี ศึกษานิเทศน์ช านาญการพิเศษ ส านักงาน
ศึกษาธิการ จ.สงขลา ถ.สงขลา-นาทวี ต.เขารูป
ช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐ 

๕๘  นางลัลธิมา หมาดปูเต๊ะ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดสงขลา ต าบล 
พะวง อ าเภอเมืองสงขลา สงขลา ๙๑๐๐๐ โทร 
๐๗๔-๓๓๐๒๓๑ 

๕๙  นายราชิต สุดพุ่ม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ศูนย์สวัสดิการ
ประชาชน ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ าเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ 

https://www.google.co.th/search?client=chrome-omni&rlz=1C1NHXL_thTH703TH704&q=%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%A5+%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5+%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99+%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjw4_2xuYDcAhVXTn0KHTLtDZQQ6BMImAEwFQ


โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๔ ๓๑๖๔๗๘-๙  

๖๐  นายโกเมน รอดโกมิล ข้าราชการบ านาญ ๒๙ ถ.เทศบาล ๒๔ อ.ห้วย
ยอด จ.ตรัง ๙๒๑๓๐ 

๖๑  ทน.พญ.ราณี ตาเดอินทร์ 
โรงพยาบาลยะลา 

โรงพยาบาลยะลา ๑๕๒ ถ.สิโรรส ต.สะเตง  
อ.เมือง. จ. ยะลา ๙๕๐๐๐ โทร ๐๗๓-๒๔๔-
๗๑๑-๘ 

๖๒  นางสาวอัยยรัตน์ แสงสุวรรณโณ โรงพยาบาลยะรัง ๐๙๓-๕๗๖๙๙๙๗ 

๖๓  นางสาวสุวิมล สะนิเลาะ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบาเจาะ ๐๘๙-
๒๙๕๐๒๘๐ 

๖๔  นายอภัย คงคาสวัสดิ์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้  
๕๙๐ ม.๑๑ ต.ก าแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ,
๐๘๔-๘๕๗๖๗๑๙ 

๖๕  นางสุดใจ  พุทธนุกูล ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ต.บ่อยาง อ.
เมือง จ.สงขลา 

๖๖ เอกชน/ประชาสังคม นายประสิทธิ์  จันทร์ล าภู  เครือข่ายเฝูาระวังสิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภาพ 
จังหวัดสงขลา ๑๗๔ ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ   
 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ๙๐๑๑๐ 

๖๗  ประธานกรรมการ/ผู้จัดการ  
บริษัทศรีตรังโกลฟล์(ประเทศไทย)
จ ากัด    

บริษัท ศรีตรังโกลฟล์(ประเทศไทย) จ ากัด  
๑๑๐ ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา ๙๐๒๓๐ 

๖๘  นายพิทักษ์ บ ารุงชาติ   ๔๐๔ ม.๓ ซ.รัตนาธิเบศวร์ ถ.กาญจนวนิช 
ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๑๐๐ 

๖๙  นายอรุณ ห้องหมัด   สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ส านักงานภาคใต้ 
(พอช.) ๒๙ ม.๑๐ ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง  
.พัทลุง ๙๓๐๐๐  โทร ๐๙๘-๒๐๔๘๒๕๔ 

๗๐  นางสาวดุสิตา คล้ายเงิน   ศูนย์ประสานงานพหุภาคีจังหวัดตรัง ๑๔๗/๒ 
ม.๕ .บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง ๙๒๐๐๐ 

๗๑  นายปรัชญา  อาแว   ศูนย์ประสานงานพหุภาคีจังหวัดปัตตานี ๓๒/
๑๔ ม.๘ ต.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปัตตานี 
๙๔๐๐๐ 

๗๒  นายชานนท์ เจะหะมะ    ศูนย์ประสานงานพหุภาคีจังหวัดยะลา ๑๒/๒ 



ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา ๙๕๐๐๐ 

๗๓  นายเมฆา เมฆารัฐ   ศูนย์ประสานงานพหุภาคีเพ่ือการพัฒนาจังหวัด
นราธิวาส ๘๑ ถ.พนาสณฑ์ อ.เมือง จ.นราธิวาส 
๙๖๐๐๐  

๗๔  นายแก้ว สังข์ชู  ศูนย์ประสานงานพหุภาคีจังหวัดพัทลุง และ 
๑๑ ต าบลน าร่อง ๒๒๔ ม.๗ ต.มะกอกเหนือ  
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง  ๙๓๑๕๐ 

๗๕  นางกัลยทรรศ ติ้งหวัง  สมาคมผู้บริโภคจังหวัดสตูล ๕๔๗ ม.๑ ต.ละง ู
 อ.ละงู  จ.สตูล  ๙๑๐๐๐ 

๗๖  นายนิพนธ์  รัตนาคม   ศูนย์อาสาสร้างสุข ๗๗๖/๑๑ ม.๓ ต.พะวง  
อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ 

๗๗  ดร.เนตรนภา คู่พันธทวี คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขต
หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ 

๗๘  นายประเสริฐ ทองศิริ ชมรมเพ่ือนช่วยเพื่อนคนพิการสงขลา 
สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 
๙๐๑๑๐ 

๗๙  ดร.วิสุทธิ ์บิลล่าเต๊ะ    มัสยิดกลางประจ าจังหวัดสงขลา อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๗๔ ๓๐๕ ๓๐๐ 

๘๐  นางสาวมาเรียม   ชัยสันทนะ     ศูนย์ฟูาใสเครือข่ายเยาวชนจังหวัดยะลา ๑๘๘/
๑ ถ.เทศบาล ๙ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 
๙๕๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๒-๘๒๗๐๕๙๑/
๐๗๓๒๒๒๑๑๔ 

๘๑  เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
ภาคใต้  

๕๓/๑๓ ถ.เพชรเกษม ซ.๑๘/๑ ต.หาดใหญ่ จ.
สงขลา ๙๐๑๑๐  โทรศัพท์ ๐๗๔-๓๕๘๐๘๙ ,
๐๘๖-๙๖๐๔๐๙๐, ๐๙๔-๕๙๓๘๘๒๓ 

๘๒  ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทางทะเล 
(บ้านสุขสันต์) 

ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา  
๔/๑๗ Rat Utit ๒ Rd., 
Muang , Songkhla ๙๐๐๐๐ 
โทร : (๖๖)๗๔๓๑๓๔๐๙ แฟกซ์ : (๖๖) 

https://www.google.co.th/search?client=psy-ab&hl=th&rlz=1C1NHXL_thTH703TH704&q=%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87+%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2+%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C&sa=X&ved=0ahUKEwi_6ZH2_oTcAhXWbn0KHb5ICMUQ6BMI4AEwHg


๗๔๓๑๓๔๐๙ เมล์  stella_sk@hotmail.com 

๘๓  สมาคมฟูาสีรุ้งแห่งประเทศไทย 
ส านักงานภูมิภาคทะเลใต้ 

๙๗ ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ ๒ ต.หาดใหญ่ 

เทศบาลนครหาดใหญ่ ๙๐๑๑๐ โทร ๐๗๔-

๒๓๒๑๐๑ 

๘๔  มูลนิธิโอโซน 
 

 

 ผู้จัดการศูนย์โอโซนสุไหง โกลก 
สถานที่ปฏิบัติงาน เลขที่ ๓๑๑ ถนน
ประชาวิวัฒน์ ซอย ๑๑ ต าบลสุไหงโก-
ลก  อ าเภอสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส โทร 
๐๗๓-๓๓๓๗๔๔ 

๘๕  เครือข่ายผู้ใช้ยา TDN ๑๓๓/๒๓๕ บ้านชื่นฤดี ๓ ถ.หทัยราษฏร์ แขวง
มีนบุรี กทม.๑๐๕๑๐ โทร(๖๖)๒๑๗๑๕๑๓๕-๖ 
โทรสาร(๖๖) ๒๑๗๑๕๑๒๔ 

๘๖  นางวรรณา อ่อนประสงค์    
 

มูลนิธิเพ่ือนหญิง เลขท่ี ๘ ต.ควนลัง  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ๐๖๓-๕๖๑๙๔๕๓ 

๘๗  น.ส.ธนาพร ตระกูลดิษฐ์  นักวิชาการปุาไม้ ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 
๑๓ (สงขลา) หมู่ทื่ ๑ ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทร ๐๗๔-๒๐๕๙๙๐  ,
๐๖๕-๕๓๘๘๙๙๗ 

๘๘  นายบัญชร  วิเชียรศร ี สถานีวิทยุ มอ.หาดใหญ่ ๐๘๑-๕๙๙๑๗๖๙ 

๘๙  นายวินัย  ขวัญปาน นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา 

๙๐  นายธีระยุทธ สะอิดี นายกสมาคม อสม.จังหวัดสงขลา 
๙๑  นางเสาวนีย์  ประทีปทอง นายกสมาคมเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา 

๙๒  นางไพรัช  วีรการณ์ กรรมการฝุายแผนงานโครงการ สมาคม
ผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา 

๙๓ ระดับอ าเภอ 
รัฐ/วิชาการ 

พชอ.ละงู  จ.สตูล หมู่ ๓, อาคารส านักงานสาธารณสุขอ าเภอละงู, 
ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล, ๙๑๑๑๐
โทรศัพท:์ ๐๗๔ ๗๘๑ ๑๑๓ 

๙๔  พชอ. ควนกาหลง จ.สตูล หมู่ ๑ บ้านห้วยน้ าด า, อาคารส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอควนกาหลง, ต าบลควน
กาหลง อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล, 
๙๑๑๓๐โทรศัพท:์ ๐๗๔ ๗๕๐ ๘๔๘ 

mailto:stella_sk@hotmail.com
https://www.google.com/search?rlz=1C1NHXL_thTH807TH807&q=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%87%E0%B8%B9+%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C&ludocid=16979879839018702340&sa=X&ved=2ahUKEwiZ0tOGlP7gAhUH4o8KHTcXCPkQ6BMwEnoECAkQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1NHXL_thTH807TH807&q=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%87+%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C&ludocid=5878043215459268341&sa=X&ved=2ahUKEwjxxZC_lP7gAhVCs48KHaqUC-MQ6BMwEnoECAoQAg


๙๕  พชอ. ควนโดน จ.สตูล หมู่ ๑, อาคารส านักงานสาธารณสุขอ าเภอควน
โดน, ต าบลควนโดน อ าเภอควนโดน จังหวัด
สตูล, ๙๑๑๖๐  โทรศัพท์: ๐๗๔ ๗๙๕ ๐๖๓ 

๙๖  พชอ. ท่าแพ จ.สตูล หมู่ ๒ บ้านท่าน้ าเค็ม, อาคารส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอท่าแพ, ต าบลท่าแพ อ าเภอ
ท่าแพ จังหวัดสตูล, ๙๑๑๕๐  โทรศัพท:์ ๐๗๔ 
๗๘๗ ๐๓๙ 

๙๗  พชอ.กงหรา จ.พัทลุง หมู่ ๑ ต าบลคลองทรายขาว อ าเภอกงหรา 
จังหวัดพัทลุง ๙๓๑๘๐ โทรศัพท์  ๐-๗๔๖๘-
๗๐๑๘ 

๙๘  นางศิริมาศ รุยไกรรัตน์ พชอ. ควนขนุน จ.พัทลุงถนนควนขนุน-ทะเล
น้อย ๑ ม.๕ ต าบลควนขนุน อ าเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง ๙๓๑๑๐ 
โทรศัพท์  ๐-๗๔๖๘-๑๒๑๒,๐๘๐๑๓๗๓๔๔๓ 

๙๙  พชอ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ต าบลปากพะยูน อ าเภอปากพะยูน จังหวัด
พัทลุง ๙๓๑๒๐  โทรศัพท์ ๐-๗๔๖๙-๙๐๓๙   

๑๐๐  พชอ.ปุาพะยอม จ.พัทลุง หมู่ ๒ ต าบลปุาพะยอม อ าเภอปุาพะยอม 
จังหวัดพัทลุง ๙๓๑๑๐ โทรศัพท์  ๐-๗๔๖๒-
๔๓๘๒  

๑๐๑  พชอ.บางแก้ว จ.พัทลุง ต าบลท่ามะเดื่อ อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 
๙๓๑๔๐ โทรศัพท์ ๐-๗๔๖๙-๗๑๑๒ 

๑๐๒  พชอ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง ถนนศรีบรรพต อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 
๙๓๑๙๐  โทรศัพท์  ๐-๗๔๖๘-๙๐๑๙  

๑๐๓  พชอ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ถนนปิยะพัฒน์ ต าบลเขาชัยสน อ าเภอเขาชัย
สน จังหวัดพัทลุง ๙๓๑๓๐  โทรศัพท์  
๐-๗๔๖๙-๑๑๗๔    

๑๐๔  พชอ.เมือง จ.ปัตตานี ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัด
ปัตตานี ๙๔๐๐๐  โทรศัพท์  ๐-๗๓๓๓-๒๗๖๘  

๑๐๕  พชอ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ถนนเพชรเกษม ต าบลโคกโพธิ์ อ าเภอโคกโพธิ์ 
จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๒๐ 
โทรศัพท์  ๐-๗๓๔๓-๑๔๘๔  

https://www.google.com/search?rlz=1C1NHXL_thTH807TH807&q=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99+%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C&ludocid=8362963998006292062&sa=X&ved=2ahUKEwi5kN72lP7gAhUIso8KHZ7eBsAQ6BMwGXoECA0QAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1NHXL_thTH807TH807&q=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9E+%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C&ludocid=12704067500938250687&sa=X&ved=2ahUKEwjd-eeolf7gAhVMP48KHTrjCjUQ6BMwGHoECA0QAg
tel:074687018
tel:074687018
tel:074681212
tel:074699039
tel:074624382
tel:074624382
tel:074697112
tel:074689019
tel:074691174
tel:073332768
tel:073431484


๑๐๖  พชอ.หนองจิก จ.ปัตตานี หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ต าบลตุยง อ าเภอหนอง
จิก จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๗๐ 
โทรศัพท์  ๐-๗๓๔๗-๗๑๕๒   

๑๐๗  พชอ.มายอ จ.ปัตตานี ๒๔๙ หมู่ ๑ ต าบลมายอ อ าเภอมายอ จังหวัด
ปัตตานี ๙๔๑๔๐  โทรศัพท์  ๐-๗๓๔๙-๗๑๒๔   

๑๐๘  พชอ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี หมู่ ๑ ต าบลตะโละแมะนา อ าเภอทุ่งยางแดง 
จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๔๐  โทรศัพท์ 
๐-๗๓๔๘-๙๑๐๖   

๑๐๙  นายประสิทธิ์ สาและ พชอ.สายบุรี จ.ปัตตานี ถนนลูกเสือ ต าบลตะลุ
บัน อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๑๐  
โทรศัพท์ ๐-๗๓๔๑-๑๑๘๒   

๑๑๐  พชอ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี หมู่ ๑ ต าบลไทรทอง อ าเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานี ๙๔๒๒๐  โทรศัพท์  ๐-๗๓๔๘-๑๐๒๗   

๑๑๑  พชอ.ยะรัง จ.ปัตตานี ถนนสิโรรส อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
๙๔๑๖๐ โทรศัพท์  ๐-๗๓๔๓-๙๐๖๒   

๑๑๒  พชอ.จะนะ จ.สงขลา ถนนราษฎร์บ ารุง ต าบลบ้านนา อ าเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา ๙๐๑๓๐  โทรศัพท์  ๐-๗๔๒๐-
๗๐๘๙   

๑๑๓  พชอ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ๑๗ ถนนชาญนุเคราะห์ ต าบลสะบ้าย้อย 
อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ๙๐๒๑๐   
โทรศัพท์  ๐-๗๔๓๗-๗๐๓๕  

๑๑๔  นายพรชัย อินทร์ทอง พชอ.ระโนด  จ.สงขลา ถนนชายวารี ต าบลระ
โนด อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา ๙๐๑๔๐  
โทรศัพท์  ๐-๗๔๓๙-๒๒๓๑  

๑๑๕  พชอ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา ต าบลกระแสสินธุ์ อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัด
สงขลา ๙๐๒๗๐  โทรศัพท์  ๐-๗๔๓๙-๙๐๖๕   

๑๑๖  พชอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ถนนเพชรเกษม จังหวัดสงขลา  โทรศัพท์   
๐-๗๔๒๕-๒๐๒๑   

๑๑๗  พชอ.นาหม่อม จ.สงขลา ๑๗๖ ถนนผ่องไทย ต าบลนาหม่อม อ าเภอนา
หม่อม จังหวัดสงขลา ๙๐๓๑๐  โทรศัพท์   
๐-๗๔๓๘-๒๒๐๐   

๑๑๘  พชอ.สิงหนคร จ.สงขลา ถนนเขาแดง-ระโนด ต าบลสทิงหม้อ อ าเภอสิง

tel:073437152
tel:073497124
tel:073489106
tel:073411182
tel:073481027
tel:073439062
tel:074207089
tel:074207089
tel:074377035
tel:074392231
tel:074399065
tel:074252021
tel:074382200


หนคร จังหวัดสงขลา ๙๐๒๘๐  โทรศัพท์  ๐-
๗๔๓๓-๑๓๑๒   

๑๑๙  นายเกรียงศักดิ์  เมืองฤกษ์ พชอ.ควนเนียง จ.สงขลา หมู่ ๓ ถนนรัตภูมิ 
ต าบลรัตภูมิ อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 
๙๐๒๒๐ โทรศัพท์  ๐-๗๔๔๓-๒๓๒๗  

๑๒๐  พชอ.นาทวี จ.สงขลา ถนนเพชรเกษม ต าบลนาทวี อ าเภอนาทวี 
จังหวัดสงขลา ๙๐๑๖๐  โทรศัพท์ 
๐-๗๔๓๗-๑๔๔๔   

๑๒๑  พชอ.ยะหา, จ.ยะลา ๑๔๗ ถนนสันติราษฎร์ ต าบล ยะหา อ าเภอ 
ยะหา ยะลา ๙๕๑๒๐  โทรศัพท์ ๐๗๓ ๒๙๑ 
๕๓๕ 

 
 

๑๒๒  พชอ.ธารโต จ.ยะลา ถนนสุขยางค์ จังหวัดยะลา 
โทรศัพท์  ๐-๗๓๒๙-๗๐๔๖   

๑๒๓  พชอ.เมือง จ.นราธิวาส ๑๑ ถนนระแงะมรรคา ต าบลบางนาค อ าเภอ
เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ๙๖๐๐๐  
โทรศัพท์  ๐-๗๓๕๑-๒๒๗๐   

๑๒๔  พชอ.ระแงะจ.นราธิวาส ๑๖ ถนนมะรือโบ-บ่อทอง ต าบลตันหยงมัส 
อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๓๐ 
โทรศัพท์  ๐-๗๓๖๗-๑๓๐๙   

๑๒๕  พชอ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ถนนรือเสาะสนองกิจ ต าบลรือเสาะ อ าเภอรือ
เสาะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๕๐ โทรศัพท์   
๐-๗๓๕๗-๑๑๒๘   

๑๒๖  พชอ.แว้ง จ.นราธิวาส ๑๘๑/๑ ถนนสุขาภิบาล 1 ต าบลแว้ง อ าเภอ
แว้ง จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๖๐  โทรศัพท์  ๐-
๗๓๖๕-๙๑๓๘   

๑๒๗  พชอ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ถนนเพชรเกษม ต าบลบาเจาะ อ าเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๗๐  โทรศัพท์  ๐-
๗๓๕๙-๙๐๙๐   

๑๒๘  พชอ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ถนนรามโกมุท ต าบลยี่งอ อ าเภอยี่งอ จังหวัด
นราธิวาส ๙๖๑๘๐  โทรศัพท์  ๐-๗๓๕๙-
๑๐๐๒   

๑๒๙  พชอ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส หมู่ ๑ ต าบลจวบ อ าเภอก่ิง อ. เจาะไอร้อง 

tel:074331312
tel:074331312
tel:074432327
tel:074371444
tel:073297046
tel:073512270
tel:073671309
tel:073571128
tel:073659138
tel:073659138
tel:073599090
tel:073599090
tel:073591002
tel:073591002


จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๓๐  โทรศัพท์   
๐-๗๓๕๑-๘๒๓๑   

๑๓๐  พชอ.จะแนะ จ.นราธิวาส ถนนดุซงญอ-มะนังกาแยง ต าบลจะแนะ อ าเภอ
จะแนะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๒๒๐  โทรศัพท์   
๐-๗๓๕๓-๙๔๘๗   

๑๓๑  พชอ.ปะเหลียน จ.นราธิวาส ถนนตรัง-ปะเหลียน ต าบลปะเหลียน อ าเภอปะ
เหลียน จังหวัดตรัง ๙๒๑๘๐  โทรศัพท์  
 ๐-๗๕๒๘-๙๐๐๓   

๑๓๒  พชอ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ๒๐๓/๒ หมู่ ๑ ต าบลย่านตาขาว อ าเภอย่านตา
ขาว จังหวัดตรัง ๙๔๑๒๐  โทรศัพท์   
๐-๗๕๒๘-๑๑๖๗  

๑๓๓  นายวสันติ์ ยังสังข ์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา ม.๘ ต.
คลองทราย อ.กงหรา จ.พัทลุง ๐๖๑-
๑๗๘๓๓๓๐ 

๑๓๔  นายอาแว  ลือโมะ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองจิก จ.
ปัตตานี ๒๙๑/๕ ม.๒ ถ.เทศบาล ๖/๙ ต.
มะนังยง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี  ๐๘๙-
๗๓๓๒๙๘๘ 

๑๓๕  นายรอซาลี สะรีเดะ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอยะรัง  จ.ปัตตานี 
ม.๓ ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ๐๘๑-
๙๖๙๖๘๖๓ 

๑๓๖  นางสาวนัชชา  มาหนะ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสะบ้าย้อย  
จ.สงขลา ๐๙๘-๐๑๐๒๑๓๑ 

๑๓๗  นางพรทิพย์ ศรีสุวรรณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสิงหนคร จ.สงขลา 

๑๓๘  นางนิซารีฟะห์ เจ๊ะมะ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอรือเสาะ   
จ.นราธิวาส  ๐๖๕-๓๖๗๕๗๒๔ 

๑๓๙  นางรอดีย๊ะ  สืบสิริ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอยะหา อ.ยะหา จ.
ยะลา ๐๘๗-๘๓๗๓๐๒๓ 

๑๔๐  นายเบญจมินทร์ เจะและ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบาเจาะ อ.บาเจาะ 
จ.นราธิวาส 

๑๔๑  นายวันชัย บ่อเงิน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอธารโต อ.ธารโต  
จ.ยะลา 

tel:073518231
tel:073539487
tel:075289003
tel:075281167


๑๔๒  นพ.ปวิตร วณิชชานนท์  โรงพยาบาลละงู ๑๙๔ ต.ก าแพง อ.ละงู จ.สตูล 
๙๐๑๑๐ โทรศัพท์  ๐๗๔๗๘๑๖๐๐  

๑๔๓  นางสาวเมธปิยา ศิริพูนทรัพย์  โรงพยาบาลตะโหมด ๒๙ ม.๑ ต.แม่ขรี อ.ตะ
โหมด พัทลุง ๙๓๑๖๐ โทรศัพท ์๐๗๔-
๖๙๕๑๔๐  

๑๔๔  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปุาบอน           โรงพยาบาลปุาบอน อ.ปุาบอน จ.พัทลุง 
๙๓๑๗๐ 

๑๔๕  นางจุฬาพร  แสงณ์ธร โรงพยาบาลปุาบอน อ.ปุาบอน จ.พัทลุง 
๙๓๑๗๐ 

๑๔๖  นายบรรเจิด สุวรรณวงศ์    เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาเทือกเขาบรรทัด หมู่ที่ ๗ 
ต.ทุ่งนารี อ.ปุาบอน จ.พัทลุง ๙๓๑๗๐ 

๑๔๗  นายแพทย์สุวัฒน์ วิริยะพงษ์สุกิจ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ อ าเภอนาทวี ๒๐  ม.๑  
ถ.นาทวี – ประกอบ  ต.นาทวี  อ.นาทวี   
จ.สงขลาโทร ๐๗๔ – ๓๗๓๘๐๘ – ๙ หรือ 
๐๗๔๓๗-๑๓๓๓ 

๑๔๘  นายนอม วรรณบริบูรณ์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาทวี เลขที่ ๗ หมู่ 
๑, ถนนแปลงประดิษฐ์, ต าบลนาทวี อ าเภอนา
ทวี จังหวัดสงขลา, ๙๐๑๖๐ เบอร์โทรศัพท์ 
๐๖๖๗๔-๓๗๑-๔๔๔(๐๗๔-๓๗๑-๔๔๔) 

๑๔๙  นายสุวัฒน์  มีอุปการ พัฒนาการอ าเภอจะนะ ส านักงานพัฒนาชุมชน
อ าเภอจะนะ 

๑๕๐  นางนันทนา  ศิริวงศ์ พัฒนาการอ าเภอบางกล่ า ส านักงานพัฒนา
ชุมชนอ าเภอบางกล่ า 

๑๕๑  นางเสาวลักษณ์  เส้งนนท์ พัฒนาการอ าเภอหาดใหญ่ ส านักพัฒนาชุมชน
อ าเภอหาดใหญ่ 

๑๕๒  นางจิตติพัธน์  แก้วสมวงศ์ พัฒนาการอ าเภอเทพา ส านักงานพัฒนาชุมชน
อ าเภอเทพา 

๑๕๓  นางจุติกานต์  ด าส่งแสง นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ  ส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา 

๑๕๔  นางสาวจันทร์ทิภา  สารจันทร์ นักจัดการงานทั่วไป ส านักงานเลขานุการ

https://www.google.co.th/search?rlz=1C1NHXL_thTH807TH807&q=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%87%E0%B8%B9+%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C&ludocid=6316319934660897122&sa=X&ved=2ahUKEwjGvPfipZneAhXLrY8KHcJqApgQ6BMwFnoECAoQNQ
https://www.google.co.th/search?rlz=1C1NHXL_thTH807TH807&q=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94+%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C&ludocid=1920231058616672190&sa=X&ved=2ahUKEwjlnZWpppneAhWLv48KHXLeCkkQ6BMwEnoECAoQMw


กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดจังหวัด
สงขลา 

๑๕๕  นางสาววนิตา ไทรทอง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ส านักงานเลขานุการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดจังหวัด
สงขลา 

๑๕๖ เอกชน/ประชาสังคม นายชาญวิทูร สุขสว่าง  เลขที่ ๓๓/๓  ม.๓  ต.แม่ทอม อ.บางกล่ า 
จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ 

๑๕๗  นายวิทวัส เทพสง  ผู้ประสานงานกลุ่มมันนิและชาวเล 

๑๕๘ ระดับต าบล รัฐ/
วิชาการ 

นายสินธพ อินทรัตน์  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม ๑๔๖ ม.๕  
ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐
โทรศัพท์ ๐๗๔-๓๗๕๓๘๒,๐๗๔-๓๗๕๑๐๐   

๑๕๙  นายอภิชัย เกื้อก่อบุญ   หมู่ที่ ๒ อบต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา 
๙๐๑๑๐ 

๑๖๐  นายวิรัตน์  ประยูรเต็ม เทศบาลคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๐๘๕-
๒๖๑๐๕๒๗ 

๑๖๑  นางสาวซารีนา ดือเราะ อบต.คูหา ๑/๑ ถนนสะบ้าย้อย-เขาแดง ต าบล 
คูหา อ าเภอ สะบ้าย้อย สงขลา ๙๐๒๑๐๐๘๘-
๓๙๕๓๙๓๙ 

๑๖๒  นายอรรถพงศ์ มัชฌิมาภิโร อบต.สนามชัย  ๑๐๔/๔ หมู่ ๔, ถนนเขาแดง-
ระโนด, ต าบลสนามชัย อ าเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลา ๙๐๑๙๐  โทรศัพท:์ ๐๗๔ ๕๒๘ ๐๘๘ 
๐๙๕-๓๓๔๐๓๒๖ 

๑๖๓  นางสาวชฏาพร  สังสังข์แก้ว อบต.สนามชัย ๑๐๔/๔ หมู่ ๔, ถนนเขาแดง-ระ
โนด, ต าบลสนามชัย อ าเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลา ๙๐๑๙๐  โทรศัพท:์ ๐๗๔ ๕๒๘ 
๐๘๘๐๙๔-๙๓๗๔๗๔๔ 

๑๖๔  นางพรศรี จันทรัตน์ อบต.สนามชัย ๑๐๔/๔ หมู่ ๔, ถนนเขาแดง-ระ
โนด, ต าบลสนามชัย อ าเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลา ๙๐๑๙๐  โทรศัพท:์ ๐๗๔ ๕๒๘ ๐๘๘ 
๐๙๓-๖๙๓๔๐๑๙ 

๑๖๕  นางสาวปริญญา ปานแก้ว อบต.คูหา ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ๐๘๖-
๗๘๖๔๖๑๒ 

https://www.google.co.th/search?hl=th&authuser=0&q=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5+%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2+%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C&ludocid=9302450995173947683&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjwj7-kz_7gAhVLu54KHRn7BVIQ6BMwF3oECAwQAg
https://www.google.co.th/search?hl=th&authuser=0&q=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5+%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2+%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C&ludocid=9302450995173947683&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjwj7-kz_7gAhVLu54KHRn7BVIQ6BMwF3oECAwQAg
https://www.google.co.th/search?hl=th&authuser=0&q=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5+%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2+%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C&ludocid=9302450995173947683&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjwj7-kz_7gAhVLu54KHRn7BVIQ6BMwF3oECAwQAg


๑๖๖  นายสุทิน แท่นบ ารุง นายกอบต.ทับช้าง หมู่ที่ ๖, อาคารองค์การ
บริหารส่วนต าบลทับช้าง, ถนนทับช้าง-บ้านลุ่ม, 
ต าบลทับช้าง อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา, 
๙๐๑๖๐ โทรศัพท์: ๐๘๑ ๗๓๘ ๒๗๑๘ 

๑๖๗  ศูนย์สร้างสุขชุมชน ต.คูหา ๑/๑ สะบ้าย้อย-เขาแดง ต าบล คูหา อ าเภอ 
สะบ้าย้อย สงขลา ๙๑๒๑๐ 

๑๖๘  ศูนย์สร้างสุขชุมชน เทศบาลเมือง
สะเดา 

ส านักงานเทศบาลเมืองสะเดา ถ.กาญจนวณิชย์ 
อ.สะเดา จ.สงขลา  
โทร : ๐๗๔-๔๑๑๔๐๐ , โทรสาร : ๐๗๔-
๔๑๑๔๗๐ E-mail : info@sadaocity.go.th  

๑๖๙  ศูนย์สร้างสุขชุมชน เทศบาลเมืองเขา
รูปช้าง 

ถ.กาญจนวนิช ต าบล เขารูปช้าง อ าเภอเมือง
สงขลา สงขลา  โทรศัพท์: ๐๗๔ ๓๐๒ ๕๕๕  
 

๑๗๐  ศูนย์สร้างสุขชุมชน ต.ระโนด เลขที่ ๒๘ หมู่ที่ ๔ ต าบลระโนด อ าเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา ๙๐๑๔๐ 
โทรศัพท์ : ๐-๗๔๓๙-๒๗๗๗ โทรสาร :  
๐-๗๔๓๙-๒๗๗๗ E-mail : 
info@ranode.go.th  

๑๗๑  นายกิตติพงษ์ มุสิกะพันธ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปุาขาด 

๑๗๒  นายธานินทร์ อุยยะพัฒน์ ส านักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง 
๑๗๓  นายภานุมาศ สุขขัง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

ทับช้าง หมู่ที่ ๑ ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา 
๙๐๑๖๐  โทร ๐๘ ๖๒๙๑ ๖๔๗๙  

๑๗๔  นายทวี เชื้อข า ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
เกาะจง หมู่ที่ ๑๐ ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา 
๙๐๑๖๐  โทร ๐๘ ๙๘๗๙๙๙๖๖ 

๑๗๕  นางอรวรรณ เทพรักษ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
วังไทร หมู่ที่ ๖ ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา 
๙๐๑๖๐  โทร ๐๘๖๒๘๕ ๐๑๕๕ 

๑๗๖ ระดับต าบล/ประชา
สังคม 

นางสมจิต ฟูุงทศธรรม ๑๓๑/๑ ถ.ไทรงาม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 
๙๐๑๑๐ โทร ๐๘๑-๕๔๐๖๔๗๗ 

๑๗๗  นางสาวน้ าอ้อย ไกรด า ๔๒/๑ ม.๑ ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 

https://www.google.com/search?rlz=1C1NHXL_thTH807TH807&q=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87+%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C&ludocid=10850846161239607788&sa=X&ved=2ahUKEwiEorKQnP7gAhW573MBHRfVCUoQ6BMwEnoECA0QAg
https://www.google.com/search?hl=th&authuser=0&rlz=1C1NHXL_thTH807TH807&q=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87+%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C&ludocid=13865673292413505368&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwiw5In5nP7gAhXisnEKHasTBr4Q6BMwHnoECAsQAg


๐๘๑-๕๔๐๖๔๗๗ 

๑๗๘  นางอารี สังข์ไล่   ๒๘/๔ ม.๔ ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ า จ.สงขลา 
๐๙๓-๖๒๕๔๐๔๐ 

๑๗๙  นางสาวสุจินดา เสน่ห์หา ๑๖๐/๑ ม.๔ ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ า จ.สงขลา 
๐๘๑-๘๙๖๒๕๔๘ 

๑๘๐  นางสาวสุภาพิมญช์ แพทย์รัตน์ ๓๒/๒๑๑ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
๐๘๕-๖๗๒๒๕๙๘ 

๑๘๑  นางบุณย์บังอร ชนะโชติ   ชุมชนแหลมสนอ่อนสงขลา ๒๑/๒๗ ถ.แหลม
สนอ่อน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ 

 

 


