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1 นางดวงใจ อ่อนแก้ว พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ เทศบาลเมืองคลองแห สงขลา
2 นายสมโภช ยอดดี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.คลองหอยโข่ง สงขลา
3 นายศุภชัย เผือกผ่อง ผอ.กองสวัสดิการสังคม อบต.คลองรี สงขลา
4 นางสุราลัย  สุขแดง นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ ทต.กําแพงเพชร สงขลา
5 นายธนพนธ์ จรสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.จะนะ สงขลา
6 นายปริญญา  ถิระวุฒิ นักวิชาการ สาธารณสุข รพ.สต.จะ โ ห นง สงขลา
7 นายอะหมัด  หลี ขา หรี ร องผู้ อํานวยการ โรงเรียน สมบูรณ์ ศาสน์ สงขลา
8 นางปิยะนุช บูยูโส๊ะ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ทต.สะบ้าย้อย สงขลา
9 นางสาวบารีย๊ะ  ยาดํา เจ้าหน้าที่ประสานงาน ศูนย์ประสานงานฯ จ.สงขลา สงขลา
10 นางสาวอารียา มามะ เจ้าหน้าที่ ศูนย์ประสานงานฯ จ.สงขลา สงขลา
11 นางสาวจุฑา  สังขชาติ เลขาธิการสมาคมผู้บริโภคสงขลา สมาคมผู้บริโภคสงขลา สงขลา
12 นางสาวนลินี  สังขชาติ เจ้าหน้าที่ สมาคมผู้บริโภคสงขลา สงขลา
13 นางชโลม  เกตุจินดา ที่ปรึกษา ศูนย์ประสานงานฯ จ.สงขลา สงขลา
14 นางสาวปราณี  วุ่นฝ้าย ผู้ประสานงาน เครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ํารัตภูมี สงขลา
15 นายสมศักดิ์ สุคนธรัตน์ ผู้ประสานงาน เครือข่ายผู้บริโภคอําเภอคลองหอยโข่ง สงขลา
16 นายจํารัส  หวังมณี เจ้าหน้าที่ สมาคมรักษ์ทะเลไทย สงขลา
17 นางสมจิต  ฟุ้งทศธรรม ผู้ประสานงาน ศูนย์ประสานงานฯ จ.สงขลา สงขลา
18 นางสาวดวงดาว อุปสิทธิ์ เจ้าหน้าที่สมาคมผู้บริโภคจังหวัดสงขลา สมาคมผู้บริโภคจังหวัดสงขลา สงขลา
19 นายณัฎฐเกียรติ  ชํานิธรุะการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลสะเดา สงขลา
20 นางสาวกรอุไร  ใบตาเย็บ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.สะเดา สงขลา
21 นายธนกฤต นุ้ยกูลวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สต.เขารูปช้าง สงขลา
22 นายท นงค์ ศักดิ์  ภักดี ไพบูลย์ สกุล ผอ.กอง สาธารณ สุข และ สิ่ง แวดล้อม อบต.ท่า บอน สงขลา
23 ปริญญา  ถิร ะ วุฒิ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.จะโหนง  อ.จะนะ สงขลา
24 นายคฑาวุธ   คงเย็น รองปลัด อบต. อบต.ระโนด สงขลา
25 นางเพียงขวัญ    กาญจนเพ็ญ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ชุมพล สงขลา
26 นายอรรถพงษ์ แวสือนิ รองปลัดเทศบาลตําบลนาทวีนอก ทต.นาทวีนอก สงขลา
27 นายพงษ์ศักดิ์  ศรีรัตน์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทน.จะนะ สงขลา
28 นายพิเชษฐ์ สุขทร ผอ.รพ.สต.ปากแตระ รพ.สต.ปากแตระ สงขลา
29 นางสาวชัญญานุช พุ่มพวง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ละงู สตูล
30 นายอับดุลเลาะฮ์ นารอยี เจ้าพนักงานสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล สตูล
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31 นายเจ๊ะอับดุลล่าห์ แดหวัน ที่ปรึกษาสมาคมผู้บริโภค สมาคมผู้บริโภคจังหวัดสตูล สตูล
32 นางสาวิตรี  อนันตะพงษ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน อบต.อุใดเจริญ สตูล
33 นายวรวิทย์ กาเส็มส๊ะ ผอ.กองสาธารณสุขฯ อบต.ย่านซื่อ สตูล
34 นางเกศวรางค์ สารบัญ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข ทต.คลองขุด สตูล
35 นางสาวอนัญญา  แสะหลี ปฎิคม สมาคมผู้บริโภคสตูล สตูล
36 นายลิขิต  อังศุภานิช ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.กําแพง สตูล
37 นางสาวนิสากร  บุญช่วย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ทต.คลองขุด สตูล
38 นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง นายกสมาคมผู้บริโภคสตูล ศูนย์ประสานงานฯ จ.สตูล สตูล
39 นายตรา เหมโคกน้อย ปลัดอบต.ปากน้ํา อบต.ปากน้ํา สตูล
40 นายวีรพล  มรรคาเขต ผอ.รพ.สต.ย่านซื่อ รพ.สต.ย่านซื่อ สตูล
41 นายกูดนัย  ราเหม รองปลัดอบต.นาทอน อบต.นาทอน สตูล
42 นายรัฐพงศ์   วรวรรณสงคราม รองปลัดอบต.ปาล์มพัฒนา อบต.ปาล์มพัฒนา สตูล
43 นายประสิทธิวิทย์ ฉัตรชัยวงศ์ รองปลัดอบต.ละงู อบต.ละงู สตูล
44 นายปฏิพัฒน์  ไกรสุทธิ์ รองปลัดอบต.นาวง อบต.นาวง  ตรัง
45 นางสาวช่อผกา หนูรอด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลรัษฎา ตรัง
46 นางสาวศรินรัตน์ ภูสิทธิรัชพงศ์ ผู้ประสานงาน ศูนย์ประสานงานฯ จ.ตรัง ตรัง
47 นางสาวอรุณี คงแก้ว ผู้ประสานงาน ศูนย์ประสานงานฯ จ.ตรัง ตรัง
48 นางสาวเบญจมาศ สุขศรีเพ็ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.บ้านสะพานเคียน ตรัง
49 นางสาวสินีนาถ รักไทย ผู้ประสานงาน ศูนย์ประสานงานฯ จ.ตรัง ตรัง
50 นางสาวธมลวรรณ  รอดเข็ม รองปลัดอบต.หนองตรุด อบต.หนองตรุด ตรัง
51 นางสุภารัตน์  ภักดี รองปลัดอบต.ห้อวยยอด อบต.ห้วยยอด ตรัง
52 นางสาวณพัชญ์ปภา  เกรียงไกรศักดิ์ รองปลัดอบต.บ้านโพธิ์ อบต.บ้านโพธิ์ ตรัง
53 นางธนิญาภรณ์. ทองแจ้ง หัวหน้าสํานักปลัด อบต.น้ําผุด ตรัง
54 พ.จ.อ.ไชยา  สุทธิโภชน์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.นาตาล่วง ตรัง
55 นายกิตติศักดิ์  บุญทอง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อบต.หาดสําราญ ตรัง
56 นายสราวุธ พรหมมินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ ทต.คลองปาง ตรัง
57 นางสมใจ เป้าทอง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.บางเป้า ตรัง
58 นางวลัยภรณ์ เยาดํา รองปลัดอบต.นาโยงเหนือ อบต.นาโยงเหนือ ตรัง
59 นางสาวธมล มงคลศิลป์ ปลัดเทศบาลท่ามิหรํา ทต.ท่ามิหรํา พัทลุง
60 นายศราวุฒิ  เอียดดํา ปลัดเทศบาลมะกอกเหนือ ทต.มะกอกเหนือ พัทลุง
61 นางวาลัยพร     ด้วงคง นักบริหารงานคลัง ทต.โคกม่วง พัทลุง
62 พันจ่าเอกหญิงอมรรัตน์ ทวีตา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน ทต.โคกม่วง พัทลุง
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63 นายอ่ารีด พลนุ้ย รองปลัดเทศบาลคลองทรายขาว ทต.คลองทรายขาว พัทลุง
64 นายนราวุฒิ แก้วหนูนวล ผอ.รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร พัทลุง
65 นายเสงี่ยม  ศรีทวี นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านฝาละมี พัทลุง
66 นางอมรรัตน์. ทุ่มพุ่ม ผอ.รพ.สต.บ้านศาลามะปราง - พัทลุง
67 นางปรียาภรณ์ คงผอม นักวิชาการอิสระ - พัทลุง
68 นางกาญจนา ผอมดํา ภาคประชาชน - พัทลุง
69 นายณัฐพงศ์ คงสง ภาคประชาชน - พัทลุง
70 นายกําพล เศรษฐสุข ผอ.รพ.สต.ดอนประดู่ รพ.สต.ดอนประดู่  พัทลุง
71 นางกชกานต์ คงชู ปลัดเทศบาลตําบลนาท่อม ทต.นาท่อม พัทลุง
72 นางมธุภาณี    เจ้ยชุม ข้าราชการบํานาญ - พัทลุง
73 นายสมนึก นุ่นด้วง ข้าราชการบํานาญ - พัทลุง
74 นายประเทือง  อมรวิริยะชัย ผอ.รพ.สต.ชะรัด รพ.สต.ชะรัด พัทลุง
75 นายอัลดุลกอเดร์  การีนา ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บานา ปตัตานี
76 นางสาวรูซีละห์ ขามิจะ จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน สสอ.โคกโพธิ์ ปัตตานี
77 นายการียา  ยือแร ผอ.รพ.สต. รพ.สต.ยะรัง ปัตตานี
78 นายแวอิลยัส  อีบุ๊ ผช.สาธารณสุขอําเภอ สสอ.ยะรัง ปัตตานี
79 นายมะรอกี  เวาะเล็ง ผอ.กองสาธารณสุข ทต.หนองจิก ปัตตานี
80 นางกัลยา  เอ่ียวสกุล ประธานศูนย์ประสานงานฯ ศูนย์ประสานงานฯ จ.ปัตตานี ปัตตานี
81 นางวรรณาพร  บัวสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ โรงพยาบาลยะหร่ิง ปตัตานี
82 นายอับดุลก้อเดช  โต๊ะยะลา หัวหน้าสํานักปลัด อบต.นาประดู่ ปัตตานี
83 นายไพจิตร  บุญทอง ปลัดเทศบาล ทต.ยะหริ่ง ปัตตานี
84 นายมูหะหมัด วันสุไลมาน ผอ.กองสาธารณสุข อบต.ดอนรัก ปัตตานี
85 นางสาวซําซียะห์  ดือราแม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุการ ทต.หนองจิก ปัตตานี
86 นายฮาริซ์ กาซอร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.บานา ปัตตานี
87 นายอัสมิน   หะยีนิเงาะ ผอ.กองสาธารณสุข อบต.ปล่องหอย ปัตตานี
88 นางสาวรอฮิหม๊ะ จูบิง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ อบต.บานา ปัตตานี
89 นางเครือวัลย์  ลาภานันท์ นักพัฒนาชุมชน อบต.ป่าไร่ ปัตตานี
90 นางวลีรวี ขุนรอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.ตาแกะ ปัตตานี
91 นายรอมซี  สาและ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.ปัตตานี ปัตตานี
92 นางสุภร สมบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.ปัตตานี ปัตตานี
93 นายมูฮําหมัดนาเซร์  ดอเลาะ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ยะรัง ปัตตานี
94 นายอับดลุราซัค กุลตามา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ยะหริ่ง ปัตตานี
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95 นายอิดเรส  อาบู นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ทุ่งยางแดง ปัตตานี
96 นางสาวนิกามีลา  นิกะจิ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสอ.มายอ ปัตตานี
97 นางพรศิริ  ขันติกุลานนท์ ผช.สาธารณสุขอําเภอ สสอ.หนองจิก ปัตตานี
98 นายอิมรอน กะสูเมาะ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.กะพ้อ ปัตตานี
99 นายมานิตย์   ครอบครอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.ปัตตานี ปัตตานี
100 นางสาวซากียะ  บาราเฮง อาสาสมัครสาธารณสุข ตําบลบานา ปัตตานี
101 นางซัมซีย๊ะ  ดูมาลี เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สสอ.ปะนาเระ ปัตตานี
102 นายอิสมาแอล  สิเดะ อุปนายกสมาคม สมาคมสะพานปัญญาชายแดนใต้ ยะลา
103 นางสุชาดา  สุวรรณคีรี นักบริหารงานทั่วไป เทศบาลนครยะลา ยะลา
104 นายนาร์ดิน  เทษา นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ อบต.สะเอะ ยะลา
105 นางเพ็นศรี  มานันตพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.ยะลา ยะลา
106 นางสาวแวปาตีเมาะ    เจะปูเตะ ธุรการ ที่ทําการปกครองอําเภอธารโต ยะลา
107 นางสาวมาเรียม สันชัยทนะ ประธานศูนย์ประสานงานฯ ศูนย์ประสานงานฯ จ.ยะลา ยะลา
108 นายเสรี  เซะ หัวหน้าสํานักปลัด อบต.ตังหยงมัส นราธิวาส
109 นายสวรรค์  สาและ รองปลัดเทศบาล ทต.แว้ง นราธิวาส
110 นางสาวฟาตีฮะ อาแว นักวิชาการสาธารณสุข อบต.ผดุงมาตร นราธิวาส
111 ว่าที่ร้อยตรีสหัฐ  มะดาแฮ ครูอาสา กศน.อําเภอสุไหงปาดี กศน.อําเภอสุไหงปาดี นราธิวาส
112 โนร์ไอดา เจ๊ะโก๊ะ นักวิชาการสาธารณสุข อบต.สากอ นราธิวาส
113 นายรุสลัน บือราเฮ็ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เทศบาลเมืองนราธิวาส นราธิวาส
114 นางซูไวบ๊ะห์ สมานธรรมกุล เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน ทต.ปะลุรู นราธิวาส
115 นางสาวซากีนา ดอเล๊าะ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ อบต.สุไหงปาดี นราธิวาส
116 นายอายิ   หะมาดุลลาห์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลัอม อบต.สุไหวปาดี นราธิวาส
117 อัฟนัน ยะโกะ นักวิชาการสาธารณสุข อบต.ปูโยะ นราธิวาส
118 นายมะยูนัน  มามะ วิทยากรอิสระ - นราธิวาส
119 นายมูหมัด  อีอาซา พนักงานจ้างทั่วไป ทต.มะรือโบตก นราธิวาส
120 นายอับดุลรอฮิม  มะดาโอ๊ะ ผอ.กองสาธารณสุข ทต.แว้ง นราธิวาส
121 นางสาวอาอีซ๊ะฮ์  หะมะ ลูกจ้างโครงการ ทต.ปะลุรู นราธิวาส
122 นางสาวสุรียา เดียได เจ้าพนักงานสาธารณสุข อบต.ปะลุกาสาเมาะ นราธิวาส
123 นางสาวนูรไอณี เจ๊ะลง  จ้างเหมาบริการทั่วไป อบต.บูกิต นราธิวาส


