


บัญชีรายชื่อผูมี้คุณสมบัติเขา้รับการสรรหาเปน็กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพืน้ที่  ๑ 

ก. ประเภทผู้แทนองค์กร กลุ่ม ชมรม สมาคม หรือเครือขา่ย 
๑. ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จดัการศึกษาด้านสุขภาพ 
ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล สถาบนั จังหวัด 

๑ นายเมธี  วงค์วีระพันธ์ุ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ เชียงใหม่ 
๒ นางสาวดารณี เสรเมธากุล คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย เชียงราย 
๓ นางสาวสุภา วิตตาภรณ์ 

 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยา
ธรรมศาสตร์ ศนูย์ลำปาง 

ลำปาง 
 

 
๒. ผู้แทนบุคลากรสาธารณสุข  
ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือขา่ย จังหวัด 

๑ นายเฉลิมศักด์ิ รักษา สมาคมเครือขา่ยหมออนามัยวิชาการ น่าน 

๒ นายนิยม ศิร ิ สมาคมสาธารณสุขน่าน น่าน 

๓ นายนพดล จำรัส สมาคมสาธารณสุขพะเยา พะเยา 

 
๓. ผู้แทนกลุ่ม เครือข่าย หรือองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรท่ีดำเนินงานด้านต่างๆ ดังน้ี 

๓.๑ ด้านสตร ี
ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือขา่ย จังหวัด 

๑ นางสาวกาญจนา  แถลงกิจ เครือข่ายสุขภาพผู้หญิงจังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ 
๒ นางสาวศิริพร ปัญญาเสน 

 

สมาคมส่งสริมการพัฒนาสตรีและเยาวชน

ลำปาง 

ลำปาง 

 

 

๓.๒ ด้านคนพิการ 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือขา่ย จังหวัด 

๑ นายยุทธพล ดำรงช่ืนสกุล สมาคมวัฒนธรรมความพิการเชียงใหม่ เชียงใหม่ 
๒ นายอนันต์ แสงบุญ ศูนย์บริการคนพิการตำบลชมภู เชียงใหม่ 

 

 

 

 



๓.๓ ด้านผู้สูงอายุ 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือขา่ย จังหวัด 

๑ นางสาวชัญญา บุศยวงษ์ ชมรม caregiver ตำบลแม่เหียะ เชียงใหม่ 
๒ นายนิรันดร์ แปงคำ สมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย เชียงราย 
๓ 
 

นางจรรยา ธัญน้อม 
 

สาขาสมาคมสภาผูสู้งอายุแห่งประเทศไทย
ประจำจังหวัดลำพูน 

ลำพูน 
 

๔ 
 

นางศรีวรรณา รู้ทำนอง 
 

ชมรมผูสู้งอายุตำบลป่าตาล  
อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 

เชียงราย 
 

๕ นางสาวสรวงสุฎา โพธ์ิแก้ว เครือข่ายลำปางหนา ลำปาง 
 

๓.๔ ด้านเด็กและเยาวชน 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือขา่ย จังหวัด 

๑ นายวีระ อยู่รัมย์ มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานฝาง เชียงใหม่ 
๒ นายศุภพงศ์ เชียรวิชัย มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เชียงใหม่ 
๓ นายวิสุทธ์ิ เหลก็สมบูรณ ์

 

สโมสรผูน้ำเยาวชนเพ่ือการศึกษาและ

พัฒนาชุมชน 
แม่ฮ่องสอน 

 

๓.๕ ด้านคุ้มครองผู้บริโภค   

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือขา่ย จังหวัด 

๑ พระสาธิต ธีรปญโญ (โปธาเศษ) สภาผู้บริโภคภาคประชาชนจังหวัดลำปาง ลำปาง 

๒ 
นางลำดวน มหาวัน 

มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ สำนักงาน
ภาคเหนือ เชียงใหม่ 

 

๓.๖ ด้านสิ่งแวดล้อม 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือขา่ย จังหวัด 

๑ นางสาวสุรีรัตน์ ตรีมรรคา สภาลมหายใจเชียงใหม่ เชียงใหม่ 

 

๓.๗ ด้านอ่ืนๆ ที่เหมาะสมกับพื้นที ่

๓.๗.๑ ด้านเกษตรกรรม 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือขา่ย จังหวัด 

๑ 
นางกัลยา ใหญ่ประสาน 
 

สมาคมเครือขา่ยเกษตรกรรมย่ังยืนจังหวัด
ลำพูน 

ลำพูน 

๒ นายกมล เขื่อนจินดาวงศ์ สมาคมมังสวิรติัไทยสาขาเชียงใหม ่ เชียงใหม่ 



๓.๗.๒ ด้านสมัชชาสุขภาพ 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือขา่ย จังหวัด 

๑ นางนภาพร มหายศนันท์ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดน่าน น่าน 

๒ นายรัฐวุฒิชัย  ใจกล้า ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านตุ่น พะเยา 

๓ นายสุวิทย์ สมบัติ สมัชชาสุขภาพจังหวัดแพร่ แพร ่

๔ นางกานดา นันชัยกลาง สภาพลเมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 

 

๓.๗.๓ ด้านธุรกิจดิจิตัล 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือขา่ย จังหวัด 

๑ นายณรงค์ ตนานุวัฒน์ สมาคมธุรกิจดิจิทัลภาคเหนือ เชียงใหม่ 

 

๓.๗.๔ ด้านภูมิปัญญา 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือขา่ย จังหวัด 

๑ นายณฐปนนท ์ใจคำแปง เครือข่ายภูมิปัญญาไทยจังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ 

 

๔. ผู้แทนกลุ่มเครอืข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข 
ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือขา่ย จังหวัด 

๑ นายจำรัส เลาสัตย์ ชมรม อสม. เมืองพะเยา พะเยา 

 
๕. ผู้แทนกลุ่ม เครือข่าย หรือองค์กรสื่อมวลชน 
ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือขา่ย จังหวัด 

๑ 
นางสาวนัทฤทัย ทวีฤทธ์ิกุล 
 

ชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขต 9 
เชียงใหม่ 

เชียงใหม่ 
 

๒ 
นายวิริยะ  อาษากิจ 
 

สมาคมสื่อมวลชนดิจิตัลแห่งประเทศไทย 
(หนังสือพิมพ์เชียงใหม่ทอล์ค) 

เชียงใหม่ 
 

๓ นายอิสระ บุญอนันต์ ชมรมสื่อมวลชนจิตอาสาภาคเหนือ เชียงราย 
๔ นายวิทย์ พ่ึงสุจริต สมัชชาสุขภาพจังหวัดน่าน น่าน 
๕ นายอนุพงษ์ ตาจินะ 

 
สมาคมนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงนคร
ลำปาง 

ลำปาง 
 

 
 
 
 
 



๖. ผู้แทนสถานพยาบาลเอกชน 
ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือขา่ย จังหวัด 

๑ นายวริทธ์ิ อนุชิราชีวะ 
 

ชมรมโรงพยาบาลเอกชนเชียงใหม่-ลำพูน
เชียงใหม่ 

เชียงใหม่ 

 
๗. ผู้แทนกลุ่มชมรม สมาคม เครือข่ายร้านยา 
ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือขา่ย จังหวัด 

๑ นางผ่องพรรณ สุเมธวานิชย์ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ลำปาง 

 
 
ข. ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑. ด้านนโยบายสาธารณะ รัฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์ 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล จังหวัด 

๑ ผศ.ปิดิเทพ อยู่ยืนยง เชียงใหม่ 

๒. ด้านบริหาร หรือเศรษฐศาสตร์  

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล จังหวัด 

๑ นายศุภชัย บุญอำพันธ์ พะเยา 

๓.  ด้านสื่อสารมวลชน 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล จังหวัด 

๑ นางสาวเกศกนก ชุ่มประดิษฐ ์ เชียงราย 
๒ นายนคร อุนจะนำ ลำพูน 

๔. ด้านพัฒนาสังคมและชุมชนท้องถิ่น 
ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล จังหวัด 

๑ รศ.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ เชียงราย 
๒ นายวิวัฒษ์ กณะบุตร เชียงราย 
๓ นายณรงค์ฤทธ์ิ นุปิง ลำปาง 
๔ นางสาวสยมพร ศิรินาวิน  ลำปาง 
๕ นายนเรศ สงเคราะห์สุข เชียงใหม่ 
๖ นายสายันต์ กลางถิ่น แม่ฮ่องสอน 

 



๕. ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล จังหวัด 

๑ นายบุญเติม ปิงวงศ์ ลำปาง 

๖. ด้านพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล จังหวัด 

๑ พระวิสิทธ์ิ ฐิตวิสิทโธ,ผศ.ดร. เชียงใหม่ 
๒ นายโชคสกุล มหาค้ารุ่ง เชียงใหม่ 
๓ นายศักด์ิดา แสนมี ่ เชียงใหม่ 
๔ นายกีรติกานต์ เตชาวัฒนากูล ลำปาง 
๕ นางปภาดา สายก้อน ลำปาง 

 

 

***************************** 




