
 

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่   ๑๓ 
เรื่อง บัญชีรายช่ือผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่  ๑๓ 

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

 

ตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ได้มีประกาศเร่ือง คุณสมบัติเฉพาะ 
เกณฑ์การให้คะแนนและระยะเวลาการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม 
พ.ศ.๒๕๖๔ คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๑๓ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว  อาศัยอำนาจตามคำสั่งคณะกรรมการ
สรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ และมติคณะอนุกรรมการ
สรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๑๓  เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ จึงประกาศรายชื่อผู้มี
คุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๑๓ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย
ประกาศน้ี 

อน่ึง ผู้สมัครที่ไม่ได้รับการประกาศรายชื่อ สามารถสอบถามเป็นหนังสือถึงประธานอนุกรรมการสรรหา
กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๑๓ โดยส่งที่ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๑๓ 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ เป็นต้นไป หากมีเหตุผลอันสมควร คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพ
เพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๑๓ จะได้ออกประกาศเพิ่มเติมต่อไป 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 ……………..…………..……………..…..…… 

(นายแพทย์วงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์) 

ประธานอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่  ๑๓ 

 

 

 

 

 

 



บัญชีรายช่ือผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่  ๑๓ 

ก. ประเภทผู้แทนองค์กร กลุ่ม ชมรม สมาคม หรือเครือข่าย 

๑. ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสุขภาพ 
ลำดับที่ ช่ือ-สกุล สถาบัน จังหวัด 

๑ นายสิทธิชัย อรัณยกานนท์ วิทยาลัยทองสุข กรุงเทพมหานคร 

๒ รศ.สายัณ พุทธลา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 
๓ ศ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
๔ นางอรทิพา ส่องศิริ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร 
๕ ผศ.ณัฐวุธ แก้วสุทธา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 
๖ นางโสภณา จิรวงศ์นุสรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 
๗ นายชวนันท์ สุมนะเศรษฐกุล  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร 
๘ นางชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร 
 

๒. ผู้แทนบุคลากรสาธารณสุข  
ลำดับที่ ช่ือ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

๑ นางสาวสุพัตรา ศรีวณิชชากร สมาคมแพทย์เวชปฏิบตัิทั่วไป/เวชศาสตร์

ครอบครัวแห่งประเทศไทย 

กรุงเทพมหานคร 

๒ นางลลิดา วีระวิทยานันท์ สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

๓ นายพินัย ล้วนเลิศ ชมรมแพทย์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 

๓. ผู้แทนกลุ่ม เครือข่าย หรือองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรที่ดำเนินงานด้านต่างๆ ดังน้ี 
๓.๑ ด้านสตรี 

ลำดับที่ ช่ือ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

๑ นายบัณฑิต แป้นวิเศษ มูลนิธิเพื่อนหญิง กรุงเทพมหานคร 

๓.๒ ด้านคนพิการ 

ลำดับที่ ช่ือ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

๑ นายวันเสาร์ ไชยกุล เครือข่ายคนพิการรักสุขภาพ กรุงเทพมหานคร 

๓.๓ ด้านผู้สูงอายุ 

ลำดับที่ ช่ือ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

๑ นายอิฐ เอี่ยมขอพึ่ง ชมรมผู้สูงอายุวัดสารอด กรุงเทพมหานคร 
๒ นางจรรยาภรณ์ วงศ์สุขวิวัฒนา สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 

๓ นางเสาวลักษณ์ จารุภูมิ 
 

ชมรมคนบางกอกน้อย  
เพื่อพัฒนาสวัสดิการสังคม 

กรุงเทพมหานคร 



ลำดับที่ ช่ือ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

๔ นางสาวอรนุช เลิศกุลดิลก เครือข่ายพลังผู้สูงวัย กรุงเทพมหานคร 

๓.๔ ด้านเด็กและเยาวชน 

ลำดับที่ ช่ือ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 
๑ นางสาวสุดใจ พรหมเกิด มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน กรุงเทพมหานคร 

๒ นายพงศ์ธร จันทรัศมี มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 

๓ นายพาคุณ นนท์ก่ำ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

๓.๕ ด้านคุ้มครองผู้บริโภค   

ลำดับที่ ช่ือ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

๑ นายสมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กรุงเทพมหานคร 

๒ 
นางประดับ เทพคุณ 

 
ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร 

 

๓.๖ ด้านสิ่งแวดล้อม 

ลำดับที่ ช่ือ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

๑ นายสัญชัย สูติพันธ์วิหาร เครือข่ายสิ่งแวดล้อมไทย กรุงเทพมหานคร 

 

๓.๗ ด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมกับพื้นที่ 

๓.๗.๑ ด้านแรงงานและอาชีพ 

ลำดับที่ ช่ือ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 
๑ นางสาวพุทธิณี โกพัฒน์ตา มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ กรุงเทพมหานคร 

๒ นางณีรมล สุทธิพรรณพงศ์  สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ 

(ประเทศไทย) กรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร 

๓.๗.๒ ด้านการพัฒนาสุขภาวะ 

ลำดับที่ ช่ือ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

๑ พ.ท.สิทธิชัย แสงพันธุ์ หน่วยจัดการร่วมกับ สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร 

 

 

 



๓.๗.๓ ด้านการพัฒนาพื้นที่ 

ลำดับที่ ช่ือ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

๑ นางสาววิไล แซ่โอ๊ว 
 

ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์  
องค์กรสาธารณประโยชน์ 

กรุงเทพมหานคร 

๒ นายศิริพงษ์ เกี้ยวสกุล สมาคมสมาพันธ์สภาองค์กรชุมชน กรุงเทพมหานคร 

๓ นายณัชพล เกิดเกษม สมัชชาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 

๔ นายรพีพงศ์ ยงค์ประดิษฐ์ 
 

เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน  
ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก 

กรุงเทพมหานคร 

๓.๗.๔ ด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม 

ลำดับที่ ช่ือ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

๑ นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ บริษัทออทิสติกไทยวสิาหกจิเพื่อสังคม 
จำกัด 

กรุงเทพมหานคร 

 

๔. ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข 
ลำดับที่ ช่ือ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

๑ นางวิศัลย์สิริ ตันตระกูล ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร 

 
๕. ผู้แทนกลุ่ม เครือข่าย หรือองค์กรสื่อมวลชน 
ลำดับที่ ช่ือ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

๑ นายคณาโชค ตามจิตเจริญ องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนวิทยทุีวีเสรี กรุงเทพมหานคร 

๒ นายประสาร ประดิษฐ์โสภณ เครือข่ายนักสื่อสารชุมชน กรุงเทพมหานคร 

๓ นางสาวกุลนาถ พิริยพูล เครือข่ายผู้ผลิตดำเนินรายการวิทยุและ
วิทยุโทรทัศน์ (ประเทศไทย) 

กรุงเทพมหานคร 

๔ นางเมธ์วดี เรียววิไลสุข 
 

สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์ 
แห่งประเทศไทยในพระบรมชูปถัมภ์ 

กรุงเทพมหานคร 

๕ นางวนิดา วินิจจะกูล สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ 

กรุงเทพมหานคร 

 
๖. ผู้แทนสถานพยาบาลเอกชน 

ลำดับที่ ช่ือ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

๑ พล.อ.ประจักษ์ บุญจิตต์พิมล 
 

นวมินทร์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร 



 
๗. ผู้แทนกลุ่มชมรม สมาคม เครือข่ายร้านยา 
ลำดับที่ ช่ือ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

๑ นางเพ็ญทิพา แก้วเกตุทอง มูลนิธิเภสัชกรชุมชน กรุงเทพมหานคร 
๒ นางศิริรัตน์ ตันปิชาติ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) กรุงเทพมหานคร 

๓ นายธีระพงษ์ มงคลวัฒนลีลา สมาคมร้านขายยา กรุงเทพมหานคร 

 
ข. ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑. ด้านนโยบายสาธารณะ รัฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์ 

ลำดับที่ ช่ือ-สกุล จังหวัด 

๑ นายวิรุฬ ลิ้มสวาท กรุงเทพมหานคร 

 

๒. ด้านบริหาร หรือเศรษฐศาสตร์  

ลำดับที่ ช่ือ-สกุล จังหวัด 

๑ นายสมศักดิ์ หิรัญสินสุนทร  กรุงเทพมหานคร 

๒ นางสุภาพร ภคสิริกุล กรุงเทพมหานคร 

๓.  ด้านสื่อสารมวลชน 

ลำดับที่ ช่ือ-สกุล จังหวัด 

๑ นายกิตติธนาสร แก้วขวัญ กรุงเทพมหานคร 

๔. ด้านพัฒนาสังคมและชุมชนท้องถิ่น 
ลำดับที่ ช่ือ-สกุล จังหวัด 

๑ นายสุเมต บุญสุด กรุงเทพมหานคร 

๒ นายไพโรจน์ สุวรรณหงส์ กรุงเทพมหานคร 

๓ นางสาวเมธาวี ธารดำรงค์ กรุงเทพมหานคร 

๕. ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ลำดับที่ ช่ือ-สกุล จังหวัด 

 ไม่มีผู้สมัคร กรุงเทพมหานคร 

 
 
 



๖. ด้านพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
ลำดับที่ ช่ือ-สกุล จังหวัด 

๑ นางสาวภาสิณี วงศ์ศรีรัตน์ กรุงเทพมหานคร 
๒ นางพรวรินทร์ นุตราวงศ์ กรุงเทพมหานคร 

๓ ศ.นฤมล นิราทร กรุงเทพมหานคร 

 

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

 


