
เอกสาร Mapping ภาคีเครือข่าย ประเด็นการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย 

(เพิ่มเติมข้อมูล ณ ๒๘ กพ.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  นายแพทย์บุญแสง  บุญอ านวยกิจ  ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา ๙๕ เทศบาล ๑ ต.สะเตง  
อ.เมือง จ.ยะลา ๙๕๐๐๐ โทร ๐๗๓-๒๑-
๒๘๖๒,๐๗๓-๒๑๒๐๐ แฟกซ์ ๐๗๓-๒๑๓๗๔๘ 

๓  นายแพทย์เจษฏา ฉายคุณรัฐ  ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ ๑๒ 
ส านักงานเขตสุขภาพท่ี ๑๒ ๑๖๑/๑ อาคารมหิดล
อดุลยเดช ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 
๙๐๐๐  โทร ๐๗๔๓๒๓๔๓๑ โทรสาร  
๐๗๔๓๒๓๒๘๕ 

๔  นายนุลอัฟฎา  สาและ  ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕  
จ.สงขลา ๔๒๔ ม.๒ ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา
๙๐๑๑๐   

๕  ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 
  

ผู้อ านวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพสถาบัน
การจัดการระบบสุขภาพ   ชั้น ๑๐ อาคาร ๑ ศูนย์
ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC)  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ 

๖  นางสาววราภรณ์ เส็นสมมาตร   ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดน
ภาคใต้(ศบ.สต.) ๖๐ ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง
ยะลา จ.ยะลา ๙๕๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๓-๒๐๓๘๘๖ 

๗  นายมานะ  หะสาเมาะ ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา ๙๕ เทศบาล ๑ ต าบลสะ
เตง อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐  

๘  นางเริงฤทัย หลีเส็น ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 
๐๘๕-๘๙๔๑๕๔๐ 

๙  นายแพทย์สรรพงษ์  ฤทธิรักษา ผู้อ านวยการศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัด
ชายแดนใต้ ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัด
ชายแดนภาคใต้(ศบ.สต.) ๖๐ ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง  

https://www.google.co.th/search?client=psy-ab&hl=th&rlz=1C1NHXL_thTH703TH704&q=%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%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%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89+%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=0ahUKEwi8253qx4TcAhXFf5AKHYPfByMQ6BMIxwEwFA


อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ๙๕๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๓-
๒๐๓๘๘๖ 

๑๐  นางสาวปนัดดา อิสเฮาะ ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้  ๖๐ ถ.สุข
ยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา ๐๘๘-๗๙๒๐๒๖๓ 

๑๑  นางกนกรัตน์  เกื้อกิจ ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้  ๖๐ ถ.สุข
ยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา ๐๘๘-๗๙๒๐๒๖๓ 

๑๒  นายแพทย์สุเทพ  วัชรปิยานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 
๑๒ ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดน
ภาคใต้(ศบ.สต.) ๖๐ ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง
ยะลา จ.ยะลา ๙๕๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๓-๒๐๓๘๘๖ 

๑๓  นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัด
ชายแดนใต้ ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัด
ชายแดนภาคใต้(ศบ.สต.) ๖๐ ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง  
อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ๙๕๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๓-
๒๐๓๘๘๖ 

๑๔  เภสัชกรประเวศ หมีดเส็น รองผู้อ านวยการศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์บริหารการพัฒนา
สุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศบ.สต.) ๖๐ ถ.สุข
ยางค์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ๙๕๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๗๓-๒๐๓๘๘๖ 

๑๕  พ.จ.อ.หญิง ญามิลลา  มะนาหิง หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๒ ส านักงานพัฒนาภาค
๔ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  กองบัญชาการ
กองทัพไทย  ๙๘ ม.๓ ต.บาโระ๊  อ.ยะหา จ.ยะลา 

๑๖ ประชาสังคม นายแพทย์สุวัฒน์ วิริยะพงษ์สุกิจ   ประธานมูลนิธิสุขภาพภาคใต้  มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ 
ชั้น ๑ อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
๙๐๑๑๐ 

๑๗ ระดับจังหวัดรัฐ/
วิชาการ 

นายสุจิตร คงจันทร์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา  ๑๖๑/๑   
ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐ โทร 
๐๗๔-๓๒๖๐๙๑-๗,๐๗๔-๓๒๖๐๙๓ โทรสาร ๐๗๔-
๓๒๖๐๙๘,๐๗๔-๓๑๑๓๘๖ 

๑๘  ดร.รอฮานิ เจะอาแซ    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

https://www.google.co.th/search?client=psy-ab&hl=th&rlz=1C1NHXL_thTH703TH704&q=%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%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%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89+%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=0ahUKEwi8253qx4TcAhXFf5AKHYPfByMQ6BMIxwEwFA
https://www.google.co.th/search?client=psy-ab&hl=th&rlz=1C1NHXL_thTH703TH704&q=%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%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%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89+%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=0ahUKEwi8253qx4TcAhXFf5AKHYPfByMQ6BMIxwEwFA
https://www.google.co.th/search?client=psy-ab&hl=th&rlz=1C1NHXL_thTH703TH704&q=%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%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%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89+%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=0ahUKEwi8253qx4TcAhXFf5AKHYPfByMQ6BMIxwEwFA
https://www.google.co.th/search?client=psy-ab&hl=th&rlz=1C1NHXL_thTH703TH704&q=%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%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%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89+%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=0ahUKEwi8253qx4TcAhXFf5AKHYPfByMQ6BMIxwEwFA


วิทยาเขตปัตตานี ๑๘๑ ม.๖ ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะ
มิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๗๓-๓๑๓๙๒๘ 

๑๙  นางรอยัน หะยีมะเย็ง  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ๓๖ หมู่ที่ ๙ ต.โคก
เคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๓-
๕๓๒๐๕๖-๖๕    

๒๐  นายสุประพล บินต ามะหงง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ถ.ยาตราสวัสดี ต.
พิมาน อ.เมือง จ.สตูล ๙๑๐๐๐ 

๒๑  นางโรสมีนี ยูนุห ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส  
๓๖ หมู่ ๙ ถนนศูนย์ราชการ ต าบลโคกเคียน อ าเภอ
เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ๙๖๐๐๐ 
โทรศัพท์  ๐-๗๓๕๓-๒๐๕๖   

๒๒  นายอดิศักดิ์  หวันประรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี   ต. รูสะมิแล อ.เมือง  
จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐ 

๒๓  นางสาวพิสมัย  ยอดพรรณ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ต าบลโคกเคียน  
อ.เมืองนราธิวาส นราธิวาส ๙๖๐๐๐ 

๒๔  นายนิมิตร แสงเกตุ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ๑๖๑/๑ ถ.รามวิถี ต. บ่อ
ยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ๙๐๐๐๐ 

๒๕  ดร.กิติพร เนาว์สุวรรณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ๖๔ ถ.รามวิถี 
ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐  

๒๖  นางแวสะลาเมาะ สะนิ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี  ๑๘/๑ ม.๒ ต.
บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี ๐๙๐-
๙๐๙๑๒๑๙,๐๘๙-๘๗๐๕๙๙๒ 

๒๗  นายกิตติเชษฐ์ สุขเกษม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา  ๙๓ ถ.เทศบาล 
๑ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา  ๐๙๐-๘๘๑๔๕๓๓ 

๒๘  นางสาวลัลน์ลลิต  อริยพยัคฆ์ ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
จังหวัดสงขลา ๐๘๑-๐๙๙๒๖๙๖ 

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


๒๙  นางสาวซารีนา  สาและ สมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข ๓๙ ซ.
ศรีเจริญ ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา ๐๘๙-
๙๙๖๖๐๗๑ 

๓๐  นางไซหนับ  ยิงทา สมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข ๓๙ ซ.
ศรีเจริญ ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา ๐๘๙-
๙๙๖๖๐๗๑ ๐๘๖-๔๘๖๓๑๖๔ 

๓๑  นางปิยะรัตน์  ณ นคร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี   
บ้านพัก ๔ ถนนสฤษดิ์ ต าบลสะบารัง อ าเภอเมือง
ปัตตานี จังหวัดปัตตานี ๙๔๐๐๐  โทรศัพท์ 
๐-๗๓๓๓-๕๙๔๒ 

๓๒ เอกชน/ประชาสังคม ดร.สมพร สิริโปราณานนท์  เลชที่ ๑๓๕-๑๓๗ ถ.ปุณณกัณฑ์ ต.คอหงส์  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๙๔-
๗๘๙๔๑๕๑ 

๓๓  นายประยูร โขขัด   บริษัทประชารัฐรักสามัคคีสตูล(วิสาหกิจเพ่ือสังคม)
จ ากัด ๑๕/๗ ถ.ยาตราสวัสดี ต.พิมาน  อ.เมือง  
จ.สตูล ๙๑๐๐๐ 

๓๔  นายพิทักษ์ บ ารุงชาติ  มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาแรงงานและอาชีพ (เครือข่าย
แรงงานนอกระบบจังหวัดสงขลา ๔๐๔ ม.๓  
ซ.รัตนาธิเบศวร์ ถ.กาญจนาวนิช ต.พะวง อ.เมือง   
จ.สงขลา ๙๐๑๐๐ 

๓๕  นางสาวปาตีเมาะ  เปาะอิแตดาโอะ  สมาคมผู้หญิงเพ่ือสันติภาพ we peace ๑๔๕/๓๒ 
ม.๑๒ ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา ๙๕๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๗๓-๒๔๒๔๕๕,๐๘๗-๒๓๙๙๕๕๖ 

๓๖  นางสาวนูรีศัณย์ อูเซ็ง  เครือข่ายผู้น าพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ (จังหวัด
นราธิวาส) ๐๘๖-๙๖๖๙๒๕๓ 

๓๗  นางกัลยทรรศ ติ้งหวัง   สมาคมผู้บริโภคจังหวัดสตูล ๕๗๔ ม.๒  
ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล ๙๐๑๑๐ 

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

๓๙  นายชานนท์ เจะหะมะ  ศูนย์ประสานงานพหุภาคีจังหวัดยะลา ๑๒/๒ ต.วัง
พญา อ.รามัน จ.ยะลา ๙๕๐๐๐ 

๔๐  นายอิลฟาน ตอแลมา   สมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข ๑๘๓ 

tel:073335942


 ม.๓ ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา ๙๕๑๔๐ 

๔๑ ระดับอ าเภอ 
รัฐ/วิชาการ 

นายไซฟุดดีน  สาและ   งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลรามัน
๒๐๗ ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา ๙๕๑๔๐ 

๔๒  นางเปรมยุดา พัฒชนะ โรงพยาบาลสตูล ๑๔๐ ถ.สฤษดิ์ภูมินารถ ต.พิมาน  
อ.เมือง จ.สตูล  ๙๑๐๐๐ 

๔๓  พชอ. อ.เมือง อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี   
ต. รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐ 

๔๔  นายวันชัย บ่อเงิน ผู้ช่วยส านักงานสาธารณสุขอ าเภอธาร หมู่ที่ ๑ 
อาคารส านักงานสาธารณสุขอ าเภอธารโต ถ.สุขยางค์ 
ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา ๙๕๑๕๐ โทรศัพท์ ๐๗๓-
๒๙๗๐๔๖ 

๔๕  พชอ.ธารโต จ.ยะลา หมู่ที่ ๑ อาคารส านักงานสาธารณสุขอ าเภอธารโต ถ.
สุขยางค์ ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา ๙๕๑๕๐ 
โทรศัพท์ ๐๗๓-๒๙๗๐๔๖ 

๔๖  นายวุฒิชัย มณีกาญจน์ ส านักงานธารณสุขอ าเภอบางกล่ า หมู่ที่ ๑ ต.บาง
กล่ า อ.บางกล่ า จ.สงขลา โทร ๐๗๔-๓๒๘๐๓๔ 
แฟกซ์ ๐๗๔-๓๒๘๐๓๓ 

๔๗  นายวีระศักดิ์ เบญอะหลี ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทพา ถ.เกษตรขันต์ 
ต าบลเทพา อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
E-mail : warroomthepha@gmail.com 
Tel. : ๐๗๔-๓๗๖-๒๙๖ 

๔๘  นายมาหะมะ เมาะมูลา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลรือเสาะ ๑๘๔/๕ ม.๒  
ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ๙๖๑๕๐ 
โทรศัพท์ ๐๗๓-๕๗๑๑๙๒  

๔๙  นายอับดุลเลาะ  อาลี ปลัดอ าเภอเมืองปัตตานี มัสยิดกามิยอ อ.เมือง จ.
ปัตตานี ๙๔๐๐๐ 

๕๐  นายสุธน โสระเนตร์ เจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาทวี   ๗ หมู่
ที่ ๑ ถ.แปลงประดิษฐ์, ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา
๙๐๑๖๐  โทรศัพท์ ๐๗๔-๓๗๑๔๔๔  

๕๑  นายชัยชนะ  แก้วมณี เจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุข ถ.ยาตราสวัสดี ต.
พิมาน อ.เมือง จ.สตูล ๙๑๐๐๐ 



  นายชอบรี  มณีหยา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ าเภอกาบัง ๒๐๔ ม.๕ ต.กา
บัง อ.กาบัง จ.ยะลา โทร ๐๗๓-๒๓๙๐๒๒  

๕๒  นางเพ็ญณี ศรีสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ อ.สุไหงโกลก   
จ.นราธิวาส ๙๖๑๒๐ 

๕๓  นายมาหามะรุสลี อาแว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ าเภอยี่งอ จ.นราธิวาส ๑๖ 

หมู่ที่ ๑ ถ.รามโกมุท ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 

๙๖๑๘๐ โทร ๐๗๓-๕๙๑๐๐๒ 

๕๔  นางประกาย  เพชรบุญ โรงพยาบาลสะบ้าย้อย 

๕๕  นางสุภาณี  เพ็งเขียว โรงพยาบาลสมเด็จบรมราชินีนาถ อ าเภอนาทวี  
๐๘๙-๖๕๗๓๓๓๙ 

๕๖ ระดับต าบล รัฐ/
วิชาการ 

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

๕๗  นายสุไรดิง  อิสมาแอ  องค์การบริหารส่วนต าบลกะมิยอ ม.๗ ต.กะมิยอ  
อ.เมืองปัตตานี  จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐ , ๐๘๓-
๕๑๔๓๐๗๙ 

๕๘  นายมนัส เชื้อพราหมณ์ รพ.สต.ท่าจีน ต.น้ าน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
๙๐๑๑๐ โทร ๐๖๒-๖๔๑๔๑๕๗,๐๘๙-๗๓๓๓๔๒๑ 

๕๙  นายแวรอมลี แวะปูละ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางปู ต.บางปู อ.ยะหริ่ง 
จ.ปัตตานี ๙๔๑๕๐ 

๖๐  นายแพทย์ซุลกิพลี ยูโซะ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลไม้แก่น ๑๐๘ ม.๔ ต.ไทร
ทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ๙๔๒๒๐  โทร ๐๗๓-
๔๘๐๑๔๐   

 
 

๖๑  นายกอเส็ม  ดาอี ส านักงานเทศบาลต าบลปริก  อ.สะเดา จ.สงขลา  
๐๘๔-๗๔๗๗๕๖๙ 

๖๒  นายสมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  ๓๒/๓ ม.๙ ต.นา
ทอน  อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล  ๐๘๑-๐๙๘๒๕๒๖ 

๖๓  นางสาวสิฌานา พูลสวัสดิ์ ส านักงานเทศบาลต าบลพะวง อ.เมือง  จ.สงขลา  



๐๘๐-๙๗๘๔๓๘๘ 

๖๔  นายสฤษดิ์  โต๊ะหีม เทศบาลต าบลปริก ๕๓ หมู่ที่ ๓ ถ.รวมประชา  
ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา ๙๐๑๒๐ 
โทร ๐๗๔-๒๙๘๓๐๐ แฟกซ์ ๐๗๔-๒๙๘๒๘๒ 
Email: tonprik0๑@gmail.com 

๖๕ ระดับต าบล/ 
ประชาสังคม 

นายชัยยุทธ หมันหลง ผู้ใหญ่บ้าน อ.นาทวี จ.สงขลา ๙๐๑๖๐ 

๖๖  นายอะห์มัด อิสัน ผู้แทนประธานกลุ่มมุสลิมรักษ์สะอาดประเทศไทย/
ประธานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดพัทลุง 
ที๑่๒๐ ม.๕  ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง 
๙๓๑๘๐ โทร ๐๗๔-๖๙๕๐๕๑  

๖๗  นายอาหะมะ เดะเบาะ ผู้แทนปอเนาะป่าพร้าว จ.ยะลา   

๖๘  นายจิรนันท์ ทองผ่อง ผู้แทนวัดคงคาเลียบ อ. บางกล่ า จ.สงขลา ๙๐๑๑๐
โทรศัพท:์ ๐๘๑๙๕๙๑๕๖๕   

๖๙  นายดลฮาบ สาหร าสุหลี ผู้แทนมัสยิดนัจมุดดีน จ.ปัตตานี ต.ทรายขาว อ.โคก
โพธิ์ จ. ปัตตานี  ๙๔๑๒๐  

๗๐  นายอะหมัด เหมสนิท ผู้แทนมัสยิดดารุสสาลาม (บ้านทุ่งใหญ่) จ.สงขลา 

๗๑  วัดยูปาราม     หมู่ ๑ ต.ยุโป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ๙๕๐๐๐ 
๗๒  วัดนางโอ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี ๙๔๑๘๐ 

๗๓  มัสยิดดารุลฟเลาะห์ อ.รามัน จ.ยะลา ๙๕๑๔๐ 

๗๔  มัสยิดอัลฮีดายาตุลอิสลามีฮะห์ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ๙๖๑๗๐ 
๗๕  มัสยิดนาปริก  อ.ควนโดน จ.ปัตตานี  

๗๖  นางสาวกรภัทร์ มานก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านวัดสวนเทศ ต.แป-ระ อ.ท่าแพ  
จ.สตูล ๙๑๑๕๐ 

๗๗  นางสาวคอยเซ๊าะ อโละ สมาชิกกลุ่มสตรี มัสยิดสามัคคีธรรม ต.อัยเยอร์เวง 
อ.เบตง จ.ยะลา ๙๕๑๑๐ 

๗๘  นางจิตรกร หมายเชื้อ มัสยิดดารุลอามานบ้านเทพา ต.คลองทราย อ.นาทวี 
จ.สงขลา ๙๐๑๖๐ 

๗๙  นายชัยนุวัฒน์ เพ็ชรช่วย วัดสุนทรวารี บ้านบางโกร๊ะ  อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 
๙๔๑๒๐ 

๘๐  นายชัยวัฒน์ เนี่ยมจิตต์  กรรมการชุมชนมัสยิดยาเมย์  ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ  

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A+%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=14781201252479523427&sa=X&ved=2ahUKEwjC3MGNvd7gAhXTfH0KHWtTBVIQ6BMwEnoECAwQAg


จ.นราธิวาส ๙๖๑๘๐ 

๘๑  นายโชติทวี เอ้ือนมงคล  ประธานชมรมผู้สูงอายุวัดสุนทรวารี ต.บางโกะ  
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ๙๔๑๒๐ 

๘๒  นายซอและ หลงสมัย  คอเต็บมัสยิดดารุลนาอีม ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน  
จ.สตูล ๙๑๑๖๐ 

๘๓  นายซอบรี แวะหะยีโต๊ะ   ครูสถาบันปอเนาะมัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอน  
อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ๙๖๑๗๐ 

๘๔  นายตอฮ๊าด นิหะ  กรรมการมัสยิดฟูหล่าหลบนาอีม (บ้านพรุหมาก) 
ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา ๙๐๑๕๐ 

๘๕  นายถาวร สุวรรณเรืองศรี มัสยิดบ้านตะโละใส ต.ปากน้ า อ.ละงู จ.สตูล 
๙๑๑๑๐ 

๘๖  พระนรกมล  กนตนธมโม วัดวังใหม่ ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ๙๕๑๑๐ 

๘๗  นางนัฎธิยา สวัสดิ์วงศ์  มัสยิดบ้านคลองน้ าเค็ม  ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล 
๙๑๑๕๐ 

๘๘  นางนัฎธิยา สวัสดิ์วงศ์  ศูนย์เรียนรู้สมุนไพรลดเสี่ยง ลดโรค วัดผังปาล์ม ๓  
ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล ๙๑๑๓๐ 

๘๙  นายบุญรัตน์ ยะรินทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ มัสยิดอูนูดีย๊ะ ต.ควนโดน อ.ควน
โดน จ.สตูล ๙๑๑๖๐ 

๙๐  นายบรรจง จงรักษ์ อาสาสมัครสาธารณสุข ต.ก าแพง มัสยิดบ้านท่าแล
หลา อ.ละงู จ.สตูล ๙๑๑๑๐ 

๙๑  นายประยูร สงขาว อิหม่ามมัสยิดโกตา ต.ก าแพง อ.ละงู จ.สตูล  
๙๑๑๑๐ 

๙๒  นายประโยค ณะนวล ประธานกรรมการวัดน้ าขาว อ.จะนะ จ.สงขลา 
๙๐๑๓๐  

๙๓  นางสาวพะยอม สุขศรีแดง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านวัดเกาะสวาด ต.ไพรวัณ อ.ตากใบ 
จ.นราธิวาส  

๙๔  นายไพโรจน์ ประสีทอง วัดแช่ม ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา  ๙๐๐๐๐ 
๙๔  นายมามะนะบีเยาะ  สะแวบา มัสยิดดารุลอามานบือราแง ต.ลูโบะสาวอ อ.บาเจาะ 

จ.นราธิวาส ๙๖๑๗๐ 
๙๖  นายมิตรชา  โตะลาตีโง อิหม่ามมัสยิดบ้านบารายี ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า  

จ.สตูล ๙๑๑๒๐ 
๙๗  นางสาวมูรีหลยาม  เกษบุตร ครูตาดีกามัสยิดยามีดุลอิคราบ ต.ก าแพง อ.ละงู  



จ.สตูล ๙๑๑๑๐ 

๙๘  นายยงยุทธ เพ็ญสุข  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะกอม วัดคง
คาสวัสดิ์ บ้านท่าแมงลัก อ.เทพา จ.สงขลา ๙๐๑๕๐ 

๙๙  นายรุ่งโรจน์ มะหะหมัดซอ อิหม่ามและครูตะดีกาประจ ามัสยิดดารุลตักวา อ.นา
ทวี จ.สงขลา ๙๐๑๖๐ 

๑๐๐  นางรอบีย๊ะ ยือราและ สมาชิกกลุ่มมัสยิดสามัคคีธรรม ต.อัยเยอร์เวง  
อ.เบตง จ.ยะลา ๙๕๑๑๐ 

๑๐๑  นางลัด  จันทร์รัตน์ สมาชิกอบต.จะโหนง  มัสยิดมุลตานุดดีน อ.จะนะ  
จ.สงขลา ๙๐๑๓๐ 

๑๐๒  นางสม เทพจันทร์ คณะกรรมการวัดเกาะสวาท  ต.ไพรวัณ  อ.ตากใบ 
จ.นราธิวาส  ๙๖๑๑๐ 

๑๐๓  นายสุเมธ  หมานหมีน กรรมการเลขานุการมัสยิดดารุลามเทพา อ.เทพา  
จ.สงขลา ๙๐๑๕๐ 

๑๐๔  นางอารีย์ เจะเอาะ มัสยิดมาตอรูซอ ต.พร่อน อ.เมือง จ.ยะลา ๙๕๐๐๐ 

๑๐๕  นายฮานิด สาเมาะ มัสยิดดารุลอามาน  ต.ลูโบะสาวอ อ.บาเจาะ  
จ.นราธิวาส ๙๖๑๗๐ 

๑๐๖   นายอิสมาแอน  หมัดอะด้ า ประธานกลุ่มมุสลิมรักษ์ความสะอาด  จ.สงขลา 

๑๐๗  นายแวรอมลี  แวะบูละ   กลุ่มก าปงตักวา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาลี
อายร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี  ๙๔๑๕๐ 

๑๐๘  นางสาวทิมาพร  ทองไพ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.วังใหญ่ 
อ.เทพา จ.สงขลา  ๙๐๑๕๐ 

๑๐๙  นายเกษมศิลป์  กาเดร์ ผู้อ านวยการ รพ.สต.ท่าก าช า  อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 
๙๔๑๗๐ 

๑๑๐  นางสาวเสาวนีย์ จินากุล  อสม.รพ.สต.ตาชี/กลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้
(ท างานกับสตรีและเด็กในพ้ืนที่สามจังหวัด) 

๑๑๑  นางสาวคอลีเยาะ  หะหลี ๙๑/๓ ม.๓ ต.ควนโนรี  อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 

 


