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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 
๑ นายสมใจ สุตันตยาวลี ผอ.กอง คบ. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

๒ นางศรีสุดา ฉ ่าทรัพย์ เภสัชกรช่านาญการพิเศษ กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

๓ นางสาวสุชัญญา พลเพชร เภสัชกรช่านาญการพิเศษ กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

๔ นางนุชน้อย ประภาโส เภสัชกรช่านาญการพิเศษ กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

๕ นางอรัญญา เทพพิทักษ์ เภสัชกรช่านาญการพิเศษ กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

๖ นางสาวอุษณีย์ อนุวรรตวรกุล เภสัชกรช่านาญการ กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

๗ นางศศิวิมล แก้วประพันธ์ เภสัชกรช่านาญการ กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

๘ นายกีรติ นันทสมสราญ นวช.ช่านาญการ กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

๙ ว่าที ร้อยตรี ภาสญกรณ์ ปรีชาจารย์ นวช.ช่านาญการ กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

๑๐ นายอาทิตย์   พันเดช เภสัชกรช่านาญการ กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

๑๑ นางสาวปาวีณา ศิริด่ารงค์ เภสัชกรช่านาญการ กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

๑๒ นายสิทธิศักดิ์ อมรสมานลักษณ์ เภสัชกรช่านาญการ กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

๑๓ นางสาวรณิดา จิวารุ่งเรือง เภสัชกรช่านาญการ กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

๑๔ นางสาววนิดา สุริยะไชยากร เภสัชกรช่านาญการ กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

๑๕ นายชัยพร รักษากุล เภสัชกรช่านาญการ กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

๑๖ นางศิรภรณ์ กรุยรุ่งโรจน์ เภสัชกรปฏิบัติการ กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

๑๗ นายสุรศักดิ์ ชิตพงศ์ เภสัชกรปฏิบัติการ กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

๑๘ นางสาวปานชนก ปวงนิยม เภสัชกรปฏิบัติการ กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

๑๙ นายเสริมรัฐ ไชยคุณ เภสัชกรช่านาญการ ส่านักยา 

๒๐ นางสาวปิยะรส วัชระนุกูล เภสัชกรช่านาญการ ส่านักยา 

๒๑ นางสาวอนัญญา มณีภาค เภสัชกรช่านาญการ ส่านักควบคุมเครื องส่าอางและวัตถุอันตราย 

๒๒ นางสาวทิพย์วรรณ มาวัฒนพงศ์ เภสัชกรช่านาญการ ส่านักควบคุมเครื องส่าอางและวัตถุอันตราย 

๒๓ นางสาวศศิวีณ์ นรากร เภสัชกรช่านาญการ ส่านักอาหาร 
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๒๔ นางสาวฉันทวรรณ วิทยาวิโรจน ์ เภสัชกรช่านาญการ ส่านักอาหาร 

๒๕ นายสัญชัย จันทร์โต เภสัชกรช่านาญการ กองควบคุมวัตถุเสพติด 

๒๖ นางสาววิภา เต็งอภิชาติ เภสัชกรช่านาญการ กองควบคุมวัตถุเสพติด 

๒๗ นางวารีรัตน์ เลิศนที เภสัชกรช่านาญการพิเศษ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 

๒๘ นายณรงค์ชัย จันทร์พร เภสัชกรช่านาญการพิเศษ ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 

๒๙ นายพงศ์นรินทร์ สุภานันท์ เภสัชกรปฏิบัติการ ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดล่าปาง 

๓๐ นายกิตติ จันทร์ทักษิโณภาส เภสัชกรช่านาญการ ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 

๓๑ นางสาวเรณู เผ่าวณิช เภสัชกรช่านาญการ ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี  

๓๒ นายวีระศักดิ์ เจียมอนุกูลกิจ เภสัชกรช่านาญการ ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 

๓๓ นางสาววนิชา สุประดิษฐอาภรณ ์ เภสัชกรช่านาญการ ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 

๓๔ นายภินันท์ สิงห์กฤตยา เภสัชกรช่านาญการ ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 

๓๕ นางวีรยา ถาอุปชิต เภสัชกรช่านาญการ ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

๓๖ นางสาวอังศุรัตน์ ยิ้มละมัย เภสัชกรช่านาญการ ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

๓๗ นายเรวัต ไชยเพชร เภสัชกรช่านาญการ ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๓๘ นายปฏิภาณ อ้นเงิน เภสัชกรช่านาญการ ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 

๓๙ นายสาธิต เจริญพงษ์ เภสัชกรช่านาญการ ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดล่าพูน 

๔๐ นางสาวอารีวัล มหาธนรัตน์ เภสัชกรช่านาญการ ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 

๔๑ นางสาวอัจฉรียา ฟองศรี เภสัชกรช่านาญการ ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 

๔๒ นางสาวรติยา อินทเกษ เภสัชกรช่านาญการ ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 

๔๓ นางสาวจันทร์จรัส จงสุขวิโรจน ์ เภสัชกรช่านาญการ ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 

๔๔ นางสุทธิดา ผกากรอง เภสัชกรช่านาญการ ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 

๔๕ นางสุธาทิพย์ จุลบุตร นักวิชาการสาธารณสุขช่านาญการ ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 

๔๖ นางสาวมิ งขวัญ ธนเศรษฐกร เภสัชกรปฏิบัติการ ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 

๔๗ นางสาวฐัติมา ค่าสวนจิรา เภสัชกรปฏิบัติการ ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ 



รายชื่อคณะผู้จัดท า 
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัตงิาน (SOP) และคู่มือวิธกีารปฏิบัติงาน (WI) 

ส าหรับจังหวัดน าร่องตามโครงการส่งเสริมและพฒันาระบบการควบคมุ ก ากับ ดูแล  
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค 

ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2557 (ครั้งที่ 1) 
ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวดันนทบุรี 
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๔๘ นายปรเมษฐ์ พรหมพินิจ เภสัชกรปฏิบัติการ ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

๔๙ นางสาวจุฑามาศ อนุสรณ์ธีระกุล เภสัชกรปฏิบัติการ ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล่าภู 

๕๐ นางสาวพรรณธิดา  วรรณลี เภสัชกรปฏิบัติการ ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

๕๑ นายจักร ี แก้วค่าบ้ง เภสัชกรปฏิบัติการ ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

๕๒ นายอภิชาติ ลายทอง เภสัชกรปฏิบัติการ ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 

๕๓ นายเฉลิมรัช ประเสริฐสังข์ เภสัชกรปฏิบัติการ ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 

     

 
     



รายชื่อคณะผู้จัดท า 
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัตงิาน (SOP) และคู่มือวิธกีารปฏิบัติงาน (WI) 

ส าหรับจังหวัดน าร่องตามโครงการส่งเสริมและพฒันาระบบการควบคมุ ก ากับ ดูแล  
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค 

ระหว่างวันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2557 (ครั้งที่ 2) 
ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 
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๑ นายสมใจ สุตันตยาวลี ผู้อ านวยการกอง คบ. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

๒ นายปรีชา ฉัตรวัฒนานันท์ เภสัชกรช านาญการพิเศษ กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

๓ นางสาวณธิป วิมุตติโกศล เภสัชกรช านาญการพิเศษ กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

๔ นางศรีสุดา ฉ  าทรัพย์ เภสัชกรช านาญการพิเศษ กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

๕ นางสาวสุชัญญา พลเพชร เภสัชกรช านาญการพิเศษ กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

๖ นางนุชน้อย ประภาโส เภสัชกรช านาญการพิเศษ กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

๗ นายชัยพฤกษ์ สีลวานิช นักวิชาการอาหารและยาช านาญการพิเศษ กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

๘ นางอรัญญา เทพพิทักษ์ เภสัชกรช านาญการพิเศษ กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

๙ นายฉัตรชัย เลื อนเชย เภสัชกรช านาญการพิเศษ กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

๑๐ นางศศิวิมล แก้วประพันธ์ เภสัชกรช านาญการ กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

๑๑ นายธนิต ตรีธนพันธ์ เภสัชกรช านาญการ กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

๑๒ นายอาทิตย์ พันเดช เภสัชกรช านาญการ กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

๑๓ นางสาวอุษณีย์ อนุวรรตวรกุล เภสัชกรช านาญการ กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

๑๔ นางสาวปาวีณา ศิริด ารงค์ เภสัชกรช านาญการ กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

๑๕ นายทวีศักดิ์ ไพรสุวรรณ เภสัชกรช านาญการ กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

๑๖ นายเพียรพันธุ์ พิระภิญโญ เภสัชกรช านาญการ กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

๑๗ นางสาวอุษณีย์ ทองใบ เภสัชกรช านาญการ กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

๑๘ นายชัยพร รักษากุล เภสัชกรช านาญการ กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

๑๙ นายสิทธิศักดิ์ อมรสมานลักษณ ์ เภสัชกรช านาญการ กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

๒๐ นางสาววนิดา สุริยะไชยากร เภสัชกรช านาญการ กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

๒๑ นายกีรติ นันทสมสราญ นักวิชาการอาหารและยาช านาญการ กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

๒๒ นายสุรพงษ์ ชิดปราง นักวิชาการอาหารและยาช านาญการ กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 



รายชื่อคณะผู้จัดท า 
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัตงิาน (SOP) และคู่มือวิธกีารปฏิบัติงาน (WI) 

ส าหรับจังหวัดน าร่องตามโครงการส่งเสริมและพฒันาระบบการควบคมุ ก ากับ ดูแล  
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค 

ระหว่างวันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2557 (ครั้งที่ 2) 
ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 
 

 

167 
 

๒๓ ว่าที ร้อยตรภีาสญกรณ ์ ปรีชาจารย์ นักวิชาการอาหารและยาช านาญการ กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

๒๔ นางศิรภรณ์ กรุยรุ่งโรจน์ เภสัชกรปฏิบัติการ กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

๒๕ นายสุรศักดิ์ ชิตพงศ์ เภสัชกรปฏิบัติการ กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 

๒๖ นางสาวปิยะรส วัชระนุกูล เภสัชกรช านาญการ ส านักยา 

๒๗ นายเสริมรัฐ ไชยคุณ เภสัชกรช านาญการ ส านักยา 

๒๘ นางสาวศศิวีณ์ นรากร นักวิชาการอาหารและยาช านาญการ ส านักอาหาร 

๒๙ นางสาวฉันทวรรณ วิทยาวิโรจน ์ นักวิชาการอาหารและยาช านาญการ ส านักอาหาร 

๓๐ นายสัญชัย จันทร์โต เภสัชกรช านาญการ กองควบคุมวัตถุเสพติด 

๓๑ นางสาววิภา เต็งอภิชาติ เภสัชกรช านาญการ กองควบคุมวัตถุเสพติด 

๓๒ นางสาวอนัญญา มณีภาค เภสัชกรช านาญการพิเศษ กลุ่มควบคุมเครื องส าอาง 

๓๓ นางสาวทิพย์วรรณ มาวัฒนพงศ์ เภสัชกรช านาญการ กลุ่มควบคุมเครื องส าอาง 

๓๔ นายไพรัตน์ หริณวรรณ เภสัชกรช านาญการพิเศษ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง 

๓๕ นายศราวุธ มณีวงศ์ เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง 

๓๖ นายสาธิต เจริญหงษ์ เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

๓๗ นายเกรียงไกร ยังฉิม เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

๓๘ นายกิตติ จันทร์ทักษิโณภาส เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชยีงราย 

๓๙ นางสาวนัทธินี วัฒนวราสันติ ์ เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชยีงใหม่ 

๔๐ นายมโนรมภ์ สินธพอาชากุล เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชยีงใหม่ 

๔๑ นางสาวนิภาพร พูลศรี เภสัชกรปฏิบัติการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 

๔๒ นางสาวน  าทิพย์ มุมมาลา เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 

๔๓ นายสุรเดช ด่านชลวิจิตร เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพษิณุโลก 

๔๔ นางสาววนิชา สุประดิษฐอาภรณ ์ เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทยัธานี 



รายชื่อคณะผู้จัดท า 
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๔๕ นางสาวสุธาทิพย์ จุลบุตร นวช.สาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 

๔๖ นางสาวอรุณศรี ทิพย์สมบัติ เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 

๔๗ นางสาวกาญจนา ปรวัตวิจิตร เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 

๔๘ นางสาวจันทร์จรัส จงสุขวิโรจน ์ เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 

๔๙ นางสุจิตราภรณ์ เฟ่ืองประชากร เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 

๕๐ นายบัณฑิต ต้วมศรี เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 

๕๑ น.ต.หญิงเบญจพร พุฒค า เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 

๕๒ นางสาวศิราภรณ ์ ประสพชัยชนะ เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 

๕๓ นางสาวมิ งขวัญ ธนเศรษฐกร เภสัชกรปฏิบัติการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 

๕๔ นางปรัชญา อักษร เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 

๕๕ นางสาวสุธีรา ดาวแดน เภสัชกรปฏิบัติการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 

๕๖ นายภินันท์ สิงห์กฤตยา เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 

๕๗ นายภาณ ุ ศรีวรรัตน์ เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 

๕๘ นางวีรยา ถาอุปชิต เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

๕๙ นางพรกช พิทักษ์ธรรม เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

๖๐ นางสาวณัฐณรี จิรบุญเรือง เภสัชกรปฏิบัติการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ 

๖๑ นางสาวณัฐกุล ณ ล าปาง เภสัชกรปฏิบัติการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ 

๖๒ นางสาวรติยา อินทเกษ เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 

๖๓ นายสิริชัย ข าสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 

๖๔ นางปิยมาศ ปรีชาฏก เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 

๖๕ นางสาวภัครชนม์ นนทจิตต์ เภสัชกรปฏิบัติการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล าภ ู

๖๖ นางสาวจุฑามาศ อนุสรณ์ธีระกุล เภสัชกรปฏิบัติการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล าภ ู
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๖๗ นางสาวกิตติยาพร ทองไทย เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

๖๘ นางเกศแก้ว เจ๊ะโส้ะ เภสัชกรช านาญการพิเศษ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี  

๖๙ นางสาวเรณู เผ่าวณิช เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี  

๗๐ นางสาวอโนชา ณ ตะกั วทุ่ง เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 

๗๑ นางสาวทิยานันท์ สุทธิจุฑามณี เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 

๗๒ นางสุทธิดา ผกากรอง เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 

๗๓ นางสาวปิยโรจน์ สุวรรณรัตน์ เภสัชกรปฏิบัติการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 

๗๔ นางสาวดวงใจ ผะสารพันธ์ เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 

๗๕ นางสาวสุธาสิน ี ทองสง เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 

๗๖ นายเรวัต ไชยเพชร เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

๗๗ นายอัษฎาว์ เทพรักษ์  เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

๗๘ นางสาวสุมณฑา ลีพัฒนากิจ เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

๗๙ นางสาวอรอนงค์ ทับยาง เภสัชกรปฏิบัติการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง 

๘๐ นางสาวจุฑามาศ ณ นคร เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง 

๘๑ นายปฏิภาณ อ้นเงิน เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 

๘๒ นางสาวกฤติกา นันทประเสริฐ เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 

๘๓ นางสาวกัตติมาส ชื นปิติกุล เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 

๘๔ นางสาวณัฐวรรณ กล่อมทอง เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 

๘๕ นางอัจจิมา เหลืองดิลก เภสัชกรเชี ยวชาญ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 

๘๖ นางโสภิดา ตั งวรางกูร เภสัชกรเชี ยวชาญ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

๘๗ นางจุฑาทิพย์ สานุกูล เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 

๘๘ นางสาวอัจฉรียา ฟองศรี เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
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๘๙ นายราชัน คงชุม เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

๙๐ นางกมลรัตน์ นุตยกุล เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

๙๑ นายสมพงศ์ สราญกวิน เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 

๙๒ นางสาวโศภิต สุขสุพันธ์ เภสัชกรปฏิบัติการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 
 




