
       

ภาคีเครือข่ายคณะท างานกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธาณะแบบมีส่วนร่วม จ.สงขลา 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล หน่วยงานและสถานที่ติดต่อ(บ้านเลขที)่ โทรศัพท์ / e-mail address 

1 นายชิต สงา่กุลพงศ ์
ประธานกรรมการมูลนิธิชุมชนสงขลา 
444/9 ม.4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

086-9564956 
chitchorchang@gmail.com 

2 นายสนิธพ อินทรัตน ์
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม  
146 ม.5 ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

081-9593291 
Sintop.thakham@yahoo.com 

3 นายพชิัย ศรีใส 
กรรมการมูลนิธิชุมชนสงขลา 
8 ถ.มงคลประชา ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

089-7337080 

4 นายประโชติ  อินทร์ถาวร 
กรรมการมูลนิธิชุมชนสงขลา/มูลนิธิอนุรักษ์ปา่ต้นน้ า 
100 ม.6 ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

081-5412971 
Prachote.i@psu.ac.th 

5 นายสมพร สิริโปราณานนท์ 
ประธานมูลนิธิ SCCCRN 
135 ถ.ปุณณกัณฑ์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

094-7894151 
Lon_gss@hotmail.com 

6 นายชัยวุฒิ บุญวิวฒันาการ 
รองประธานกรรมการมูลนธิิชุมชนสงขลา 
4 ซ.4 ถ.พีราพร ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

089-7380252 
chaiwud71@gmail.com 

7 นายธนวัฒน์ พูนศลิป ์
ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา 
29 ถ.โชติวิทยะกุล 4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

 
081-7662745 
 

8 นายชาคริต โภชะเรือง 
กรรมการผู้จัดการมูลนิธิชุมชนสงขลา 
71 ม.1 ซ.ม.ปริญญา ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

081-5994381 
kahlao@gmail.com 

9 นายนฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ 
สถาบนัสันติศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

081-7661356 
mailnarit@gmail.com 

10 นายรชดี้  บินหวัง 
ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

084-9948153 

11 นายก าราบ พานทอง 
เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต้ เลขที่ 156/8  
ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.ทุ่งต าเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
90110 

086-6961225 
kumrab@gmail.com 

12 
 
นายอภิศักดิ์  ทัศนีย ์

กลุ่ม Beach for life 
7/1 ม.5 ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330 099-3176769 

13 
 
นายชาญวทิูร สุขสว่างไกร 

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสงขลา 
33/3 ม.3 ต.แม่ทอม อ.บางกล่ า จ.สงขลา 

088-7862379 
Aum1278@gmail.com 

14 นายอะหมัด หลีขาหรี 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส้มจุกจะนะ 
35 ม.2 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา 

089-2957981 

15 
 
นายเอกชัย อิสระทะ 

สมาคมพิทักษ์สทิธิชุมชนเขาคูหา 
69/1 ม.1 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 

086-9578081 
saanhatyai@gmail.com 

16 นายวฑิูรย์ ตันติพิมลพันธ ์
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ.สงขลา 
4 ซ.คลองเตย 3 ถ.เพชรเกษม 6 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา 

081-5412599 
Wtt14@hotmail.com 

mailto:chitchorchang@gmail.com
mailto:chaiwud71@gmail.com


       

ล าดับ ชื่อ – สกุล หน่วยงานและสถานที่ติดต่อ(บ้านเลขที)่ โทรศัพท์ / e-mail address 

17 นายกิตธนา สบุรรพวงศ ์
สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยว จ.สงขลา 
44   ถ.ชัยมงคล ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 

088-7884326 
Kitthana999@hotmail.com 

18 นายรัฐพล ประพรม 
เครือข่ายประชาชนพิทักษส์ิ่งแวดล้อมคลองหอยโข่ง 
3 ม.5 ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 

095-0829025 

19 นายสวุรรณ อ่อนรักษ์ 
เครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ ารัตภูม ี
220/1 ม.11 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 

081-6251310 

20 
นายโมกขศักดิ์ ยอดแก้ว 
นางธัญยาภรณ์ ดิสระ 

สมาคมสวสัดิการภาคประชาชนสงขลา 
40 ถ.ริมทางรถไฟ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 

081-6092800 
084-8546549 

21 นายประเสริฐ รักษ์วงศ ์
สมาคมศิลปนิพืน้บา้นสงขลา 
2 ซ.7 ถ.คลองเรียน 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา 

084 3969332 
lungto@hotmail.com 

22 นายนิพนธ์ รัตนาคม 
สมาคมอาสาสร้างสุข 
27 ม.5 ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา 

086-9608334 

23 นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง 
สมาคมอาสาสร้างสุข 
1004 ม.6 ถ.ปุณณกัณฑ์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา 

089-4668562 

24 นางเรณู ทิพย์มณ ี
ศปจ.สงขลา 
20 ซ.18 ถ.ทะเลหลวง ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 

086-6924487 

25 นายวฒุิชัย เพช็รสุวรรณ 
ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม 
60/1 ม.5 ถ.สงขลา-นาทวี ต.เขารูปชา้ง อ.เมือง 
 จ.สงขลา 

089-7385065 
rjankoy@gmail.com 

26 นางณฑัฐวรรณ อิสระทะ 
ห้องเรียนท้องนาเขาคูหา 
69/1 ม.1 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 

081-5422649 
Maewza292@gmail.com 

27 นางจนัทนา เจริญวิริยะภาพ 
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ 
124/2 ม.1 ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา 

086-7493303 
jantana_ket@hotmail.com 

28 นายกรวิชญ์ มาระเสนา 
เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ จ.สงขลา/สท.เขต 3 ทม.เขารูป
ช้าง 119/72 ซ.มาระเสนา 2 ม.8 ต.เขารูปช้าง  
อ.เมือง จ.สงขลา 

096-96324946 

29 นางสุธนี ปรางค์วิเศษ 
เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ จ.สงขลา/สท.เขต 3 ทม.เขารูป
ช้าง  177/29 ม.9 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 

083-3973978 

30 
นายสนธิกาญจน์ วโิสจสง
คราม 

ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลติา 
83 ม.10 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 

063-9691916 

31 นายอิสมา่แอน หมัดอะด้ า 
มูลนิธิคนช่วยฅน 
28/20 ม.4 ต.คลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

081-9597060 

32 นางณัฐกฤตา อารมณฤทธิ ์
เครือข่ายเกษตรสุขภาพสงขลา 
1176 ม.5 ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา 

086-8887335 

mailto:lungto@hotmail.com


       

ล าดับ ชื่อ – สกุล หน่วยงานและสถานที่ติดต่อ(บ้านเลขที)่ โทรศัพท์ / e-mail address 

33 นายบรรเจต นะแส 
ศปจ.สงขลา 
168/2 ม.2 ต.ทุ่งหวัง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 

083-1856270 
bunjet2506@gmail.com 

34 นายนิมิตร แสงเกตุ 
สวนไผ่คนเมืองคลองแห 
112/1 ถ.ประชาสรรค์ ม.4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 

089-466-0733 
s-nimit@hotmail.com 

35 นายวนิัย ขวัญปาน 
สมาคมคนพิการจงัหวัดสงขลา 
23 ม.2 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 

081-5991466 
Dlsongkhla.pdw@gmail.com 

36 นายเทพรัตน์ จันทพันธ์ 
วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 

083-6589789 

37 นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ 
วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 

081-7357810 

38 นายพิพฒัน์พงษ์ หงสส์ัมฤทธิ ์
วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 

088-7911400 

39 นายภิติพฒัน์ หนูม ี องค์การบริหารส่วนต าบลควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา 
089-8707283 
khunphipop12@hotmail.com 

40 นายสุภทัร รอดบน เทศบาลต าบลบ่อตรุ อ.ระโนด จ.สงขลา 088-7882983 

41 นางสกุลศิริ ศิริสงคราม เทศบาลต าบลท่าช้าง อ.บางกล่ า จ.สงขลา 089-1307939 

42 นางพชิยา แก้วขาว 
กรรมการมูลนิธิชุมชนสงขลา 
16 ซ.13 ถ.สาครมงคล 2 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

086-9637744 

43 นางสาวกมลทิพย์ อินทะโณ 
ผู้ประสานงานศูนยป์ระสานงานเขตสุขภาพ 
เพื่อประชาชนเขต 12/เจ้าหน้าที่มูลนิธชิุมชนสงขลา 

086-9554909 
089-4892086 

44 น.ส.ปราณี วุ่นฝ้าย 
มูลนิธิชุมชนสงขลา/ 
ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพ่ือประชาชนเขต 12 

081-6900487 

45 นายนิยม ชูชื่น 
สมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุฯ จ.สงขลา 
34/43 ม.1 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 

081-8963127 

46 นางรดา มีบุญ กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา 063-9691916 

 


