
             
 

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพืน้ที่  ๑๒ 

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีคณุสมบัติเขา้รับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่  ๑๒ 

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

 

ตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน ได้มีประกาศเรื่อง คุณสมบัติเฉพาะ 
เกณฑ์การให้คะแนนและระยะเวลาการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม 
พ.ศ.๒๕๖๔ คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขตพ้ืนที่ ๑๒ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชนเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง
คณะกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ และมติ
คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพ้ืนที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ จึง
ประกาศรายช่ือผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขตพื้นที่ ๑๒ ตามบัญชี
รายช่ือแนบท้ายประกาศน้ี 

อน่ึง ผู้สมัครที่ไม่ได้รับการประกาศรายช่ือ สามารถสอบถามเป็นหนังสือถึงประธานอนุกรรมการสรร
หากรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชนเขตพ้ืนที่ ๑๒ โดยส่งที่ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพ่ือประชาชนเขตพ้ืนที่ 
๑๒ ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันประกาศ เป็นต้นไป หากมีเหตุผลอันสมควร คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขต
สุขภาพเพ่ือประชาชน เขตพ้ืนที่ ๑๒  จะได้ออกประกาศเพ่ิมเติมต่อไป 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

 

 (  นายอรรถพร    ลิม้ปัญญาเลิศ  ) 

ประธานอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสขุภาพเพ่ือประชาชน เขตพ้ืนที่ ๑๒ 

 

 

 

 

 



บัญชีรายชื่อผูมี้คุณสมบัติเขา้รับการสรรหาเปน็กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพืน้ที่  ๑๒ 

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

๑ ผศ.รอฮานิ เจะอาแซ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ ปัตตานี 

๒ นางสาวรุสลีนาห์ โตะอาดัม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ์ นราธวิาส 
๓ นางประไพพิศ สิงหเสม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ตรงั 
๔ นายฉัตรชัย ขวัญแก้ว วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ตรงั 
 

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

๑ นางฐิติมา ปลื้มใจ  โรงพยาบาลสงขลา สงขลา 

๒ นายบุญเรือง ขาวนวล สมาคมเครือขา่ยหมออนามัยวิชาการ พัทลุง 

๓ นายสุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข

อำเภอนาทวี 

สงขลา 

 

๓. ผู้แทนกลุ่ม เครือข่าย หรือองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรท่ีดำเนินงานด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
๓.๑ ด้านสตร ี

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือขา่ย จังหวัด 

๑ นางสาวปาตีเมาะ เปาะอิแตดาโอะ สมาคมผูห้ญิงเพ่ือสันติภาพ ยะลา 
 

๓.๒ ด้านคนพิการ 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือขา่ย จังหวัด 

๑ นายวินัย ขวัญปาน สมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา สงขลา 

๒ นางสาวสุกานดา สุริยะรังษี ชมรมคนพิการเทศบาลนครตรัง ตรัง 

๓ นางสุขศรี ใจวงษ์ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย  

สาขาภาคใต้ตอนล่าง 

สงขลา 

๔ นายสุรเดช สุรยิวานิช ชมรมเพ่ือนพ้องน้องพ่ีชาวโรงเรียนธรรม

สากลหาดใหญ ่

สงขลา 

 

 



๓.๓ ด้านผู้สูงอายุ 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือขา่ย จังหวัด 

๑ นางรติรส กาญจนธาร สมาคมเครือขา่ยสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัด
สงขลา 

สงขลา 

 

๓.๔ ด้านเด็กและเยาวชน 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือขา่ย จังหวัด 

๑ นายอับดุลปาตะ ยูโซะ สมาคมเยาวชนพัฒนาบ้านเกิด นราธิวาส 

 

๓.๕ ด้านคุ้มครองผู้บริโภค   

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือขา่ย จังหวัด 

๑ นางสาวปัณณ์ญลินท ์ฉัตรจนิดาพร 
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ
จังหวัดปัตตานี 

ปัตตานี 

๒ นางกัลยทรรศน์ ต้ิงหวัง สมาคมผู้บริโภคสตูล สตูล 

 

๓.๖ ด้านสิ่งแวดล้อม 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือขา่ย จังหวัด 

๑ นายไพฑูรย์ ทองสม มูลนิธิภาคใต้สเีขียว พัทลุง 

๒ นางสาวธนนันท์ยา สะหะวิริยะ เครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

จังหวัดสงขลา 

สงขลา 

๓ นายเอกชัย อิสระทะ สมาคมพิทักษส์ิทธิชุมชนเขาคูหา สงขลา 

 

๓.๗ ด้านอ่ืนๆ ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือขา่ย จังหวัด 

๑ นายณัฐวัฒน์ กิตติธนาชูพันธ์ สมาคมสร้างเสริมสุขภาวะภาคใต้ สงขลา 

๒ นายรอซีดี เลิศอริยะพงษ์กุล ศูนย์ประสานงานการป้องกันแก้ไขปัญหา
เอดส์และมาลาเรียในชุมชน 

ยะลา 

๓ นายชาญวิทูร สุขสว่างไกร สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสงขลา สงขลา 

๔ นายเจ๊ะอับดุลล่าห์ แดหวัน เครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดสตูล สตูล 

๕ นายอัสมัน วันสอารี มูลนิธิซะกาตและสาธารณกุศล ยะลา 

๖ นายกำราบ พานทอง เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต้ สงขลา 

๗ นางสาวศรัณย์พัช ชีระจินต์ เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดปัตตานี ปัตตานี 



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

๑ นางสาวมานิดา สาเล็ง เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขตำบล      
รูสะมิแล 

ปัตตานี 

๒ นางนิชนันท์ เส็มสัน ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอละงู สตูล 

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

๑ นางสาวยะห์ อาลี เครือข่ายส่ือชุมชนชายแดนใต ้ ปัตตานี 

๒ นางสาวณิชนารญาณ์ สรุะตโก เครือข่ายนักส่ือสารชุมชน สงขลา 

๓ นายวิวัฒน์ หนูมาก กลุ่มคนวิทยกุระจายเสียงชุมชนสวนป่าห้วยพดู พัทลุง 

๔ นายชณะกฤช อ้ิววังโส เครือข่ายส่ือชุมชนคนตรังค์ ตรัง 

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

๑ นายสมชัย เจียรนัยศิลป์ โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช ตรัง 

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

๑ นางสาวภาชินี เสาร์แก้ว สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) สงขลา 

 
ข. ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑. ด้านนโยบายสาธารณะ รัฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์ 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล จังหวัด 

๑ รศ.ณฐพงศ์ จติรนิรัตน์ พัทลุง 

 
๒. ด้านบริหาร หรือเศรษฐศาสตร์  

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล จังหวัด 

๑ นายทรงชัย ไชยสุวรรณ์ สงขลา 

๒ นายสมพร สิริโปราณานนท์ สงขลา 

 



๓.  ดานสื่อสารมวลชน 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล จังหวัด 

๑ นายชัด ไพรพฤกษ พัทลุง 

๒ รศ.พิเชฐ แสงทอง ปตตานี 

 

๔. ดานพัฒนาสังคมและชุมชนทองถิ่น 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล จังหวัด 

๑ นายอิสมาแอน หมัดอะด้ำ สงขลา 

๒ นางฟาตีมะ พุมโพธิ์ สตูล 

๓ ผศ.นฤทธ์ิ ดวงสุวรรณ สงขลา 

๕. ดานภูมิปญญาทองถ่ิน 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล จังหวัด 

๑ นายวิสุทธิ์  บิลลาเตะ สงขลา 

 

๖. ดานพัฒนาประชาชนกลุมเปาหมายเฉพาะ 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล จังหวัด 

๑ ผศ.แสงอรุณ อิสระมาลยั สงขลา 

๒ นางวัลลภา เชยบัวแกว พัทลุง 

 

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