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1 เชียงราย นายพรชัย  พรสวรรค์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 083 8608624     chai2538@hotmail.com  

2 เชียงใหม่ นางจันทร์พลอย สินสุขเศรษฐ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ   053-211048-50 053-289102   

    นายวษิณุกร ยาสมุทร์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   053-211048-50 053-289102   

    นางสาวพรรณ ีแซ่วัง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน         

3 น่าน นายแพทย์ปยิะ ศิริลักษณ ์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.น่าน 081-3795935 054-751891 054-751891 mhopiya@gmail.com  

    นางสาวอุบลรัตน ์จันต๊ะโมกข ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 081-9922770 054-710383 ต่อ 142 054-710559 healthnan@gmail.com  

4 พะเยา นายแพทย์พพิัฒน์ จิรนัยราดูล นายแพทย์ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรมเชี่ยวชาญ 081-0353779 054-409300 054-409330   

    นางณัฐธิดา นิมิตรดี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 084-6104470 054-409300ต่อ1406 054-409330 noi_nutthida@hotmail.com  

    นางแสงทวน แก้วจิโน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 086-1825659 054-409148-49 054-409198 jaosan@yahoo.com  

5 แพร ่             

6 แม่ฮ่องสอน นายศุภกจิ จันทร์เหมือน นักวิชาการสาธารณสุข 080-1276750 053-611324ต่อ110 053-611322 suppakit-k-@hotmail.com 

7 ล าปาง นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์เช่ียวชาญ 086-4215726 054-227527-8ต่อ407-8 054-227524 prasertbb@gmail.com  

    นายพนม  จอมอินตา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 083-1521471 054-227527-8ต่อ407-8 054-227524 mor_nom@yahoo.com 

8 ล าพูน นายปัจจุบัน เหมหงษา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน 081-9622727     patjuban@yahoo.com  

    นายสุนทร สุริยพงศกร นายแพทย์เช่ียวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 082-8223359     soontornmju@hotmail.com  

    นางสาวอรพินธ ์ใจสุนทร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 081-9932276     pplamphun@gmail.com  

    นางวัชรี วีรพันธุ ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 089-9524248     patvee24@gmail.com  
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1 ตาก             

2 พิษณุโลก เทอดศักดิ์  เนียมเปีย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 081-9624623 055-252052ต่อ611 055-245088   

3 เพชรบูรณ์ นางศิริวรรณ พลกลาง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 088-2932292 056-712256 056-711299 siri0522@hotmail.com  

    นางสาวรวินอร ชานินทร ์ นักวิชาการสาธารณสุข 083-2046589 056-712256 056-711299 pr_rawinon@hotmail.com 

4 สุโขทัย             

5 อุตรดิตถ ์
นายขจร วินยัพานิช 

นายแพทย์ช านาญการด้านเวชกรรมป้องกัน   055-411439ต่อ 115 055-411848   

    นายจิตสวรรค์ ศรสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 089-6720058 055-411439ต่อ 115 055-411848   

    นายปยิวรรน ์อุทัยฉาย เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 081-8862753 055-411439ต่อ 115 055-411848 Hs5vod@hotmail.com  
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1 ก าแพงเพชร วัฒนา  นาคนาม สสจ.ก าแพงเพชร 086-4466094     wathana6@gmail.com  

2 ชัยนาท นายสมเกียรติ ข านุรักษ ์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.ชัยนาท 081-8877270 056-405518 056-405521 somroon1@gmail.com 

    นางสาวสุจิตรา อุยถาวรยิ่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 081-1150048 056-405518ต่อ227 056-405521 uisujitra@gmail.com  

3 พิจิตร             

4 นครสวรรค์ นายแพทย์อดิศร วรรธนะศักดิ ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 081-7187765 056-232001 ต่อ 102 056-225212 Adisorn.fetp@gmail.com  

    นางสาวเจิมจันทร ์เดชปั้น นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 081-5965971 056-232001 ต่อ 130 056-225212 Jermjunde@gmail.com  

    นายพนม สิทธิชนาสุทธิ ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 084-6247457 056-232001 ต่อ 130 056-225212 Katoon.katam@gmail.com  

5 อุทัยธาน ี นายพูลสิทธิ ์ศีติสาร นายแพทย์สาธารณสุข จ.อุทัยธาน ี 080-1197711 056-970154 056-511327 sitisara2010@hotmail.com  

    นางสาววนิดา กีรติกรณ์สุภัค นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา 089-5858690 056-511565 056-511327 dauthai2009@hotmail.com  

    นางลภัสณัฐ์ นิลวัชราภรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 089-8604745 056-511565 ต่อ 301 056-511327 nop.51@hotmail.com  

    นายทวีศักดิ ์ค ากลึง นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ 086-5661936 056-511565 ต่อ 301 056-511327 kh_thaweesak@hotmail.com  
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1 นครนายก นายแสวง หอมนาน นายแพทย์สาธารณสุข จ.นครนายก 081-8628967 037-386390ต่อ206 037-386393 Sawang.h@moph.mail.go.th  

    นายภุชเคนธ ์ทองสุข นักวิชาการสาธารณสุข 089-7790658 037-386389 ต่อ 207 037-386392 jar_2511@windowslive.com 

2 นนทบุร ี             

3 ปทุมธาน ี นายแพทย์ณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.ปทุมธาน ี   02-5816454 02-5817569   

    นางนัทธทนวรรณ ยิ่งเจริญสุข หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ   02-5816454 02-5817569   

    นายรณพงศ์ ไทยแท ้ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 089-2135130 02-5816454 02-5817569 R-thaithae@hotmail.com  

4 พระนครศรีอยุธยา             

5 ลพบุร ี             

6 สระบุรี นายแพทย์วิทยา  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 081-9913564 036-223118 036-212084   

    นางสาวชฎาการ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 081-6323027 036-223118 036-212084 nongk03@hotmail.com 

7 สิงห์บุร ี             

8 อ่างทอง             
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1 กาญจนบุร ี นายแพทย์จุมพล สมประสงค์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 086-8001049 034-622999ต่อ6031 034-511507 joompol2000@hotmail.com 

    นางสาวกฤชญา ตั้งสุวรรณศรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 093-5614161 034-622982-3ต่อ124 034-515344 muay2904@hotmail.com  

    นางมาณวิภา พัฒนมาศ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 0819203973 034-622982-3ต่อ124 034-515344 manwiphameaw@gmail.com  

2 นครปฐม นายสุภัทร  กตัญญูทิตา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 081-9815330     supat_2510@hotmail.com  

3 เพชรบุร ี นายชาญชยั ปวงนิยม นายแพทย์เช่ียวชาญด้านเวชกรรมสาขาจิตเวข 086-7579508 032-709999   pchanchai@yahoo.com  

    นางปัทมา แก้วด า นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 083-5059184 032-425100 032425100 keawdum@hotmail.com  

    นางสุกัญญา ปวงนิยม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 089-3464815 032-425100 032425100 sukanya_2702@hotmail.com  

4 ประจวบคีรีขันธ ์             

5 ราชบุร ี นายเจตนา คันธาทิพย ์ สสจ. ราชบุร ี 081 8806966 032 326268-71 032 325225 jadtana2513@gmail.com  

6 สมุทรสงคราม นายแพทย์ระว ีสิริประเสริฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 081 377 2273 034 712273 035 712274 rawee_27@yahoo.com  
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    นายธีระพงษ ์ธิติธนากุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 092 423 0111 034 711571 034 712274 t.ole12525@gmail.com  

7 สมุทรสาคร             

8 สุพรรณบุรี นายแพทย์ชัยวัฒน ์จัตตุพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 081 8383367 035-454069 
035-454066-
7 chaiwat.jatt17@gmail.com  

    นางสาววิชิต  อินทร์ล าพันธ ์ สสจ.สุพรรณบุรี 081 3186103 
035-454069 ต่อ 113, 
115 035-45406 vichit2509@gmail.com ,  

              prerunner6047@hotmail.com  
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1 จันทบุรี             

                

2 ฉะเชิงเทรา นายแพทย์ภาสกร ลีนิวา นายแพทย์ช านาญการ 089-4497416 038-814375     

    นางโสภา เวฬุตันต ิ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 081-9410204   038-512400 s_sopa06@yahoo.com  

    นายโมชิต ชุมเกษียร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 085-9230694   038-512400 Kositchum@gmail.com  

3 ชลบุร ี อัจฉรา  เกตุรัตนกุล สสจ.ชลบุร ี 086-3111022     add_mum@hotmail.com  

    พรทิพย ์ เอมอ่อน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 086 3110001      lekchon1@hotmail.com  

4 ตราด นางอัจฉราภรณ์ ละเอียดด ี นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 089-1416722 039-511011 039-530347   

    นางชวินี  วรรณรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 087-1362614   039-530347 wchawinee@hotmail.com  

    นางนากนภา กิตติกุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 083-0101617 039-511011 039-530347 napakittikol@gmail.com  

5 ปราจีนบุร ี นายแพทย์นพพร พงศ์ปลื้มปิติชัย นายแพทย์สาธารณสุข จ.ปราจีนบุร ี 081-4560610   037-452160 NP2501@hotmail.com  

    นายสุกฤษ  ชัยพงษ ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 081-7570459   037-211124 alexkhs61@gmail.com  

6 ระยอง นางอภิญญา โล่งจิต นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 086-8440190 038-967415-7ต่อ102 038-620532   

7 สระแก้ว นายแพทย์ภาน ุไพศาลสุกิจ นายแพทย์ช านาญการ 087-9723588     Panuphisansukit@gmail.com  

    นางกฤษณา ฤทธิ์เดช นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 081-7918292 037-425141-4 037-425 nanajang85@hotmail.com  
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 8 สมุทรปราการ นางละออ ประเทืองจิตต ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 089 7667351       
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1 กาฬสินธุ ์             

2 ขอนแก่น นายสุริยา รัตนปริญญา นายแพทย์สาธารณสุข จ.ขอนแก่น   043-221125ต่อ119 043-224037   

    นางนภาพร ธีระตันติกานนท ์
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านสง่เสริม
พัฒนา)   043-221125ต่อ119 043-224037   

    นางจินตนา ศรีธรรมา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ   043-221125ต่อ119 043-224037   

    นางกิตติมา ก้านจักร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 087-7707761 043-221125ต่อ119 043-224037 kittima_1234@hotmail.com  

    นางสาววนิดา จอมอาจ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 089-1042819 043-221125ต่อ119 043-224037 wanida.chom85@gmail.com  

3 มหาสารคาม             

4 ร้อยเอ็ด นายแพทย์ธงชยั เสรีรัตน์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 086-8612999 043-518200ต่อ7100 043-711553   

    นางปิยกัณญา แก่นวิชา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 095-5488875 043-511754 043-511087 piyakanyaapp@gmail.com  

    นางชุมสาย พันแสง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 086-6321866 043-518200ต่อ7100 043-711553 chomsai2009@hotmail.com  

    นางสุกัญญา คงเพชร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 086-6925364       
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1 นครพนม นายชูชีพ  มณีพรรณ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 081 7683431     asuschi@hotmail.com  

2 บึงกาฬ นายแพทย์ไพบูลย ์จัตกุล นายแพทย์ช านาญการ 081 9754607 042 491161     

    นายบุญมาก ไชยฤทธิ ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 081 7998676     mvbk2511@gmail.com  

    นางสายวสันต ์ สวยสมเรียน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 084 9426744     saiwasansuai@gmail.com  

3 เลย นายสิริพงษ ์ วัฒนศรีทานัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 081-8720108  042-812754 042 811702 champproject@hotmail.com 

    นางสุนทรียา มะโรณีย ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 081 9759919  042-812754 042 811702 sher_rys@hotmail.com 

4 สกลนคร นายแพทย์ประวิตร สรีบุญรัตน์ นายแพทย์เช่ียวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 086-2183456 042-711157 ต่อ 1102 
042-711157 
ต่อ 1001 prawitsri@gmail.com  

    นางสาววรพรรณ ีพิสิษฐพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 081-8732129 042-711157 ต่อ 1102 
042-711157 
ต่อ 1001 worrapannee24@gmail.com 
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5 หนองคาย             

6 หนองบัวล าภ ู นางสาวสุจินดา พงษ์เมธา หัวหน้างานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 089-4166184     suchindatia@gmail.com  

    นางเยาวด ีศรีสถาน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 081-9543950     srisathan_y@hotmail.com  

    นายอิทธิพล พลบูรณ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญการ 080-8021533     ittipol1055@hotmail.com  

7 อุดรธาน ี นายสมชายโชต ิปิยวัชร์เวลา นายแพทย์เช่ียวชาญ(ด้านเวชกรรม) 081-8721224 042-2223656 042-240482 sccwatch@gmail.com  

    นางสุปราณ ีสูงแข็ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 081-7696013 042-2223656 042-240482 supranee27@hotmail.com  

    นางศิริพร  จินตนากูล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 089-2002743 042-2223656 042-240482 san_udon@hotmail.com  

    นายวัชรินทร์ พันธุ์เทศ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 086-0705955 042-2223656 042-240482 epidon1@hotmail.com  

9 

1 ชัยภูม ิ นายแพทย์ดุสิต ข าชัยภูม ิ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 089 6308222 044 836826 044 832 195   

    นางสมพักตร์  เหล็กสูงเนิน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 081-5487402 044 836826 ต่อ 502 
046 836826 
ต่อ 505 lsompak@hotmail.com 

    นางสาวนิภารัตน์ รชตภัชกุล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  081 7897633 044 836826 ต่อ 505 
044 836826 
ต่อ 505 niphatchakun@gmail.com  

2 นครราชสีมา นางจรูญศร ีโคมพุดซา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 081 8740966 044-456010 - 4 044 465021 pooky2511@gmail.com  

    นายชัยภัทร ธีรชาญไชย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 085 6369559 044-456010 - 4 044 465021 tikchaipat@gmail.com  

3 บุรีรัมย์ นายสังคม ล าไธสง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ         

    นางสาวพักตร์พิไล พิทักษ์สงค์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการปฏิบตัิการ         

4 สุรินทร์ นายพีรศักดิ ์ผลพฤกษา นายแพทย์ชี่ยวชาญ(ดา้นเวชกรรมป้องกนั) 081-7188997 044-518403-5 044-520645 ppsuin@gmail.com 

    นางกุลนาถ อยู่ทองออ่น นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 081-8765346 044-518403-5 044-520645 kul_antidrug@hotmail.com 

    นางสาวจารุรัตน ์บุตะเคียน นักวิชาการสาธารณสุข(พนักงานราชการ) 081-7188997 044-518403-5 044-520645 jarurat_b_1@hotmail.com 

    นางสาวณัฐปภัสร์ นิลจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานเอกสารทัว่ไป 088-1067092 044-518403-5 044-520645 m2m5200@hotmail.com 
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1 มุกดาหาร แพทย์หญิงสุวีณา  สุพร นายแพทย์ช านาญการ 089 5731970 042-611379 ต่อ 1339 042 633270   

    นางวราภรณ์  ปานกล่ า เจ้าพนักงานสาธารรสุขช านาญงาน 099 0296997 042 611430 ต่อ 116 042 611741   

    นางวรนุช  เกราะชูกุล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 081 2614874 042-611379 ต่อ 1339 042 633270   

2 ยโสธร นายแพทย์สุใหญ ่หลิ่มโตประเสริฐ นายแพทย์สาธารณสุข    045-712233-4ต่อ102 045-724718   

    นางพิศมัย รัตนเดช นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 085-0020169 045-712233-4ต่อ148 045-724718 pis_4444@outlook.co.th 

    นายนพพร รากวงค์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 093-5247676 045-712233-4ต่อ102 045-724718 nop.dee@hotmail.com  

3 ศรีสะเกษ นายแพทย์ประว ิอ่ าพันธุ ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 081-8786265 045-616040-6 045-616042 Pravi_am@hotmail.com  

    นายทว ีบุตรสอน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 085-1052402 045-616040-6 045-616042 taweebootsorn@yahoo.com 

4 อุบลราชธาน ี นายสุรพร  ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 081 5488 598 045 262 692-6 045 242225 loiha201038@gmail.com  

    นางนภาพร  จันทนบ นักวิชาการสาธารสุขช านาญการพิเศษ 081 3211902 045 262 692-6 045 242225 napaporn.002@gmail.com  

    นางรัชนีพร  เช้ือสระคู สสจ.อุบลราชธาน ี 084-4735320 045 262 692-6 045 242225 bobby_kg@hotmail.com 

5 อ านาจเจริญ             
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1 กระบี ่             

2 ชุมพร             

3 นครศรีธรรมราช นางสุวรรณา สุนทรมุสิก นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 081-6760211     suwanna47@gmail.com  

4 พังงา นายแพทย์ปกกิจ สาระเทพ นายแพทย์ช านาญการ 081-9147872 076-440623 076-481724 tamagott_man@hotmail.com  

    นางจันวรรณ สัจจารกัษ ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 082-4269405 076-481721 076-481724 J_anwan@hotmail.com  

    นางพจนีย ์สิงทาวิเขต เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญการ 081-3263180 076-481721 076-481724 photnee@gmail.com  

5 ภูเก็ต นายขจรศักดิ ์แก้วจรัส นายแพทย์สาธารณสุข จ.ภูเก็ต   076-211330 076222915 Kaewjar@gmail.com 

    นางสาวประพรศร ีนรินทร์รักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ   076-211330 076222915 Pornsri@gmail.com 
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    นางเจ๊ะฮาลือเมาะ พันทรกิจ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 081-12775215 076-211330ต่อ503 076-222915 Phunjema@hotmail.com 

6 ระนอง นางนพวรรณ เลฃิศการณ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 084-6300361 077-811583 077-811584 NopEMS1669@gmail.com  

7 สุราษฎร์ธาน ี นายแพทย์ยงยศ ธรรมาวุฒิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 081-4777744 077-272784 077-272784   

    นางรัติยา เพชรน้อย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 089-4742236 077-272784 077-600907 Ruttiyaphetnoi@yahoo.com  

    นางภิญญา หมื่นศร ี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 081-7973910 077-272784 077-600907   

    นายอภิเดช พรหมคุ้ม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 081-5366935 077-272784 077-600907   
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1 ตรัง พญ.ดลฤดี เพชรสุวรรณ นายแพทย์ช านาญการ 081-4766869 075-201500   donrpet@gmail.com  

    นางวันดี แสงศรี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 089-4742415 075-2056151 075-205623 wandee227@yahoo.co.th 

    นางพรทิพย ์ชนฮื้อ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 089-4754381 075-2015500   nokarunrat@hotmail.com  

2 นราธิวาส นายแพทย์สรรพงษ ์ฤทธิรักษา นายแพทย์สาธารณสุข จ.นราธิวาส 081-9909013 073-532058 073-532058 sunpong13@hotmail.com  

    นายเพ็ญภาส เพชรภาน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 089-8785206 073-532056-60 
073-532056-
60 kawazx14@hotmail.com  

    นางปาริชาต  ชูทิพย ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 089-7330896 073-532056-60 
073-532056-
60 parichat_ssj@hotmail.com  

3 ปัตตานี นายวิชยั  ดาโอะ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 087-2989519 073-336026 073-336027 wichoda@hotmail.com  

    นางสาวรอฮานา กะลูแป เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญการ 084-9642417 073-336026 073-336027 nakanaka_555@hotmail.com  

4 ยะลา นายอิสมาอิล  โดย ิ สสจ.ยะลา 081-8976330       

5 สงขลา นางสาวรวมพร  กูลเริ่มต้ัง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 081 9591658       

6 สตูล นางลัดดา  อาแวบือซา เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญการ 081-5418774 074-732341-2 074-721523 rena_0011@hotmail.com 
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