
 

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพืน้ที่  11 

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีคณุสมบัติเขา้รับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 11 

---------------------------------------------------------- 

ตามท่ีคณะกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน ได้มีประกาศเร่ือง คุณสมบัติเฉพาะ 
เกณฑ์การให้คะแนนและระยะเวลาการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ 
มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 11 ได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง
คณะกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ และมติ
คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 11  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
จึงประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 11 
ตามบัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศน้ี 

อน่ึง ผู้สมัครที่ไม่ได้รับการประกาศรายช่ือ สามารถสอบถามเป็นหนังสือถึงประธานอนุกรรมการ
สรรหากรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขตพื้นที่ 11 โดยส่งที่ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขต
พ้ืนที่ 11 ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันประกาศ เป็นต้นไป หากมีเหตุผลอันสมควร คณะอนุกรรมการสรรหา
กรรมการเขตสขุภาพเพ่ือประชาชน เขตพ้ืนที่ 11 จะได้ออกประกาศเพ่ิมเติมต่อไป 

 

ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2564 

 

 

 (นายอรรถพร  ลิม้ปัญญาเลศิ) 

ประธานอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสขุภาพเพ่ือประชาชน เขตพ้ืนที่ 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บัญชีรายช่ือผูท่ีมีคุณสมบัติเขารับการสรรหาเปนกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 11 

ก. ประเภทผูแทนองคกร กลุม ชมรม สมาคม หรือเครือขาย 
๑. ผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาดานสุขภาพ 

ลำดับที่ ช่ือ-สกุล สถาบัน จังหวัด 

1. ผศ.นัยนา หนูนิล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ นครศรีธรรมราช 

2. นายสุทัศน เหมทานนท  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช 

3. ผศ.ชฎาพร เกลี้ยงจันทร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช 

4. นางสาวอัจริยา วัชราวิวัฒน  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
สุราษฎรธาน ี

สุราษฎรธานี 

5. นางสาวกัญญาภัค นันทชัย  วิทยาลัยชุมชนพังงา พังงา 

๒. ผูแทนบุคลากรสาธารณสุข  

ลำดับที่ ช่ือ-สกุล กลุม ชมรม สมาคม เครือขาย จังหวัด 

1. นายสุริยา น้ำขาว  สำนักงานสาธารณสขุอำเภอคีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี 

2. นายกฤตยติวัฒน ฉัตรทอง   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ชุมพร 

3. นางสุพัสจี เดชทิพยพรพงศ  โรงพยาบาลพระแสง สุราษฎรธานี 

4. นายสุธีศักดิ์  ภูษิตากรณ  โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี  

5. นายวชัระ เกตุทอง  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคุระบุรี พังงา  

6. นายคมสัน หนูนำวงศ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี  

7. นายสกลวรรธน นะนวน  โรงพยาบาลเหนือคลอง กระบี่ 

8. นายไตรรงค คงดี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ นครศรีธรรมราช 

๓. ผูแทนกลุม เครือขาย หรือองคกรภาคเอกชนที่ไมแสวงหากำไรที่ดำเนินงานดานตางๆ ดังนี้ 
๓.๑ ดานสตร ี

ลำดับที่ ช่ือ-สกุล กลุม ชมรม สมาคม เครือขาย จังหวัด 

1. นางแสงนภา หลีรัตนะ ศนูยควบคุมปจจัยเสี่ยง สำนักงานเครือขาย

องคกรงดเหลาจังหวัดชุมพร  

ชุมพร 

๓.๒ ดานคนพิการ 

ลำดับที่ ช่ือ-สกุล กลุม ชมรม สมาคม เครือขาย จังหวัด 

1. นายวนิช ภาระกิจ  สมาคมคนพิการจังหวัดสุราษฎรธานี  สุราษฎรธานี  
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๓.๓ ดานผูสูงอายุ 

ลำดับที่ ช่ือ-สกุล กลุม ชมรม สมาคม เครือขาย จังหวัด 

1. นายทวีชัย  ออนนวน  สมาคมสานพลังเครือขายพัฒนาสุขภาวะ
กระบ่ี 

กระบ่ี 

2. พันเอกสุธรรม ชูเรือง  สาขาสมาคมผูสูงอายุแหงประเทศไทย
จังหวัดระนอง 

ระนอง 

3. นายคำนึง คลองแคลว  ชมรมผูสูงอายุองคการบริหารสวนตำบล 
สิชล 

นครศรีธรรมราช 

4. นายทรงยศ มงคลบุตร หนวยรบัเรื่องรองเรียนอ่ืนที่เปนอิสระ 
จากผูถูกรองเรยีน ตามมาตรา 50(5) 

พังงา 

 

๓.๔ ดานเด็กและเยาวชน 

ลำดับที่ ช่ือ-สกุล กลุม ชมรม สมาคม เครือขาย จังหวัด 

1. นางสาววณิชญา ฉันสำราญ เครือขายยุวทัศนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

สังคมและสิ่งแวดลอม 

นครศรีธรรมราช 

2. นายชานนท ปรีชาชาญ ศูนยสืบสานมโนราหปกษใต (ศูนยฝกที่ 1      

บานปากลัด) 

สุราษฎรธาน ี

3.  นางสาวสุพัตรา พัฒนทอง ประชาคมงดเหลาจังหวัดระนอง ระนอง 

4. นายสมบัติ วานิช ศูนยกีฬาเยาวชนตานยาเสพติดตำบลเขาตอ กระบี่ 

5. นายธีรภัทร คหะวงษ สมาคมเพื่อนเยาวชนและพัฒนาสังคม

ภาคใตตอนบน 

นครศรีธรรมราช 

 

๓.๕ ดานคุมครองผูบริโภค   

ลำดับที่ ช่ือ-สกุล กลุม ชมรม สมาคม เครือขาย จังหวัด 

1. นายทวีวัตร เครือสาย สมาคมประชาสังคมชุมพร ชุมพร 

2. นางอรวรรณ ภักดี เครือขายผูบริโภคอำเภอปลายพระยา กระบ่ี 

 

๓.๖ ดานสิ่งแวดลอม 

ลำดับที่ ช่ือ-สกุล กลุม ชมรม สมาคม เครือขาย จังหวัด 

1. นายอนันต เขียวสด สมาคมสานพลังชวยราษฎร กระบี่ 

2.  นายประวีณ จุลภักดี มูลนิธิปา-ทะเลเพ่ือชีวิต สุราษฎรธานี  

3. นางพรจิต ชูชื่น กลุมมโนราหสานศิลปถิ่นเมืองเวียง สุราษฎรธานี 

 

 

- 2 - 



                                                  

๓.๗ ดานอื่นๆ ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

 ลำดับที่ ชื่อ-สกุล กลุม ชมรม สมาคม เครือขาย จังหวัด 

1. นายอารม วงศอำไพพิสิฐ หอการคาจังหวัดสุราษฎรธานี สุราษฎรธาน ี

   2. นายสุพจน สงวนกิตติพันธุ สถาบันประชาคมภูเก็จ ภูเก็ต 

3. นายวิเชียร จิตตพิศาล มูลนิธิเครือขายหมออนามัย พังงา 

4. นายชูเกียรติ เขียวแดง สมาคมบริหารงานทั่วไป กระทรวง
สาธารณสุข 

สุราษฎรธาน ี

5. นางสาวชุติมาพร วงษหลา สมาคมสรางสุขจังหวัดระนอง ระนอง 

6. นายสหัส ทุมรัตน ศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพ
ประชาชนจังหวัดกระบี่ (หนวยรับเรื่อง
รองเรยีนอื่นที่เปนอิสระจากผูถูกรองเรียน 
ตามมาตรา 50(5)) 

กระบี่ 

7. นายทรงวุฒิ อินทรสวัสดิ์ สมาคมประชาสังคมพังงาแหงความสุข พังงา 

8. นางลาวัลย ปจจักขภัติ สมาคมศิษยเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สุราษฎรธานี 

9. นายกอเดช ยะลา สมาคมเครือขายหมออนามัยวิชาการ กระบี่ 

 

๔. ผูแทนกลุมเครือขายอาสาสมัครสาธารณสขุ 

ลำดับที่ ช่ือ-สกุล กลุม ชมรม สมาคม เครือขาย จังหวัด 

1. นางสาวสุภาพร ทองอราม ชมรม อสม. อำเภอชัยบุรี สุราษฎรธานี 

2. นายสวาง แกวเจริญ ชมรม อสม.จังหวัดระนอง ระนอง 

                                                                                          

๕. ผูแทนกลุม เครือขาย หรือองคกรสื่อมวลชน 

ลำดับที่ ช่ือ-สกุล กลุม ชมรม สมาคม เครือขาย จังหวัด 

1. นายทวีศักดิ์ ปยะวิสุทธิกุล สมาคมสื่อวิทยุโทรทัศนพังงาอันดามัน พังงา 

2. นางสาวมินนา นิ่งราวี ศูนยประสานงานหลักประกันสขุภาพ
ประชาชน 

ระนอง 

3. นายศุภกิจ นิลพันธ สื่อมวลชน  กระบี่ 

4. นายอานนท มีศรี สมาคมสื่อชุมชนภาคใต  นครศรีธรรมราช  

 
๖. ผูแทนสถานพยาบาลเอกชน 

ลำดับที่ ช่ือ-สกุล กลุม ชมรม สมาคม เครือขาย จังหวัด 

1. นางอุทุมพร กำภู ณ อยุธยา โรงพยาบาลทักษิณ สุราษฎรธานี 
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๗. ผูแทนกลุมชมรม สมาคม เครือขายรานยา 

ลำดับที่ ช่ือ-สกุล กลุม ชมรม สมาคม เครือขาย จังหวัด 

1. นางสาวนนัทวัน วิเชียร ชมรมเภสัชกรปฐมภูมิแหงประเทศไทย นครศรีธรรมราช 

2. นางเสาวลี จันทโร มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน สุราษฎรธานี 

3. วาที่รอยตรีกฤษฎา ฉิมพลีวัฒน ชมรมรานขายยาจังหวัดระนอง ระนอง 

 
 
ข. ประเภทผูทรงคุณวุฒิ 

๑. ดานนโยบายสาธารณะ รัฐศาสตรหรือนิติศาสตร 

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล จังหวัด 

1. วาที่รอยตรีทัศนมินทร รัชตาธนรชัต ปทุมธานี 

2. ผศ.วาที่รอยตรชีุมพล อังคณานนท ชุมพร 

3. นายพรสุข หลิมจานนนท  ภูเก็ต 

4. นายสมบูรณ ทองพัฒน สุราษฎรธานี 

5. นายไพฑูรย ทองปาน สุราษฎรธานี 

 
๒. ดานบริหาร หรือเศรษฐศาสตร  

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล จังหวัด 

1. นายปรเมษฐ จินา สุราษฎรธานี 

2. นายวรวิชญ กฐินหอม นครศรีธรรมราช 

 

๓.  ดานสื่อสารมวลชน 

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล จังหวัด 

1. นายทรงพล ชื่นอารมณ สุราษฎรธานี 
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๔. ดานพัฒนาสังคมและชุมชนทองถิ่น 

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล จังหวัด 

1. นางทัศนีย เอกวานิช ภูเก็ต 

2. นายจำนง หนูนิล นครศรีธรรมราช 

3. นายสยาม สมบัตทิอง สุราษฎรธานี 

4. นายสมชาย หัสจักร ระนอง 

5. นายจรินทร  เฉยเชยชม สุราษฎรธานี  

6. นายศักดิ์โกศล ถาวรพร สุราษฎรธานี 

7. นายอุสาห ดวงจันทร นครศรีธรรมราช 

8. นายสุชาติ คงชุม นครศรีธรรมราช 

๕. ดานภูมิปญญาทองถ่ิน 

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล จังหวัด 

1. วาที่รอยตรีเกรียงไกร บรรจงเมือง นครศรีธรรมราช 

2. นายพิษณพุงศ เชาวเหม สุราษฎรธานี 

3. นายรัตตพล สุวรรณโชติ สุราษฎรธานี 

๖. ดานพัฒนาประชาชนกลุมเปาหมายเฉพาะ 

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล จังหวัด 

1. นางจิราพร วัฒนศรีสิน นครศรีธรรมราช 

2. นายสายัณห วรวิสุทธิ์ ระนอง 

3. นางมาลา รักษาพราหมณ สุราษฎรธานี 

4. นางสาวอุไรวรรณ ตัณฑอาริยะ พังงา 

5. นางสาวอัญชนา โสภณ สุราษฎรธานี 

 

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