
 

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพือ่ประชาชน เขตพื้นที่  3 

เร่ือง บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพืน้ที่  3 

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

 

ตามท่ีคณะกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ได้มีประกาศเรื่อง คุณสมบัติเฉพาะ 
เกณฑ์การให้คะแนนและระยะเวลาการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๓ มีนาคม 
พ.ศ.๒๕๖๔ คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นท่ี 3 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร
เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว อาศัยอ านาจตามค าส่ังคณะกรรมการสรรหา
กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ท่ี ๒/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ และมติคณะอนุกรรมการสรรหา
กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นท่ี 3  เมื่อวันท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ จึงประกาศรายช่ือผู้มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเข้ารับการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นท่ี 3 ตามบัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศนี้ 

อนึ่ง ผู้สมัครที่ไม่ได้รับการประกาศรายช่ือ สามารถสอบถามเป็นหนังสือถึงประธานอนุกรรมการสรร
หากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นท่ี 3 โดยส่งท่ีศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นท่ี 3 
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันประกาศ เป็นต้นไป หากมีเหตุผลอันสมควร คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขต
สุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นท่ี 3 จะได้ออกประกาศเพิ่มเติมต่อไป 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 6  มิถุนายน พ.ศ.  2564 

 

 

 

 (แพทย์หญิงขจีรัตน์  ปรักเอโก) 

ประธานอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นท่ี 3 

 

 

 

 

 

 



บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่  3 

ก. ประเภทผู้แทนองค์กร กลุ่ม ชมรม สมาคม หรือเครือข่าย 
๑. ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาด้านสุขภาพ 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สถาบัน จังหวัด 

1 นางสาววรรณา  ประยุกต์วงศ์ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดต้ังวิทยา
เขตนครสวรรค์ 

นครสวรรค์ 

2 นายสุชาติ  แสงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ นครสวรรค์ 

3 นางชุติมา  มาลัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ชัยนาท 

 

๒. ผู้แทนบุคลากรสาธารณสุข  
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

1 นายณรงค์  ต้ังศิริชัย สมาคมหมออนามัยจังหวัดนครสวรรค์ นครสวรรค์ 

2 นางศรินนา  แสงอรุณ ศูนย์อนามัยท่ี 3 นครสวรรค์ นครสวรรค์ 

3 นายมนตรี  ภู่เกตุ ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เขต

สุขภาพที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 

นครสวรรค์ 

4 นางธรกนก  พฤกษมาศ ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระ

บรมราชูปถัมภ์ 

นครสวรรค์ 

 
๓. ผู้แทนกลุ่ม เครือข่าย หรือองค์กรภาคเอกชนท่ีไม่แสวงหาก าไรที่ด าเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้ 

๓.๑ ด้านสตรี 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

1 นางสาวชนม์กมลพร  ฉัตรพัสกรชัย ชมรมสตรีพิการจังหวัดอุทัยธานี อุทัยธานี 

2 นางบุญตา  รอบคอบ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ต าบลบ้าน

มะเกลือ 

นครสวรรค์ 

๓.๒ ด้านคนพิการ 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

1 นายจตุพล  พรหมอาภรณ์ ชมรมคนพิการทุกประเภทจังหวัดชัยนาท ชัยนาท 

2 นายสุนันท์  แซ่โล้ว สมาคมคนพิการทางการเคล่ือนไหวจังหวัด

อุทัยธานี 

อุทัยธานี 

3 นางสาวรินทร์ลภัส  บัณฑิตสกุลชัย ชมรมคนพิการเทศบาลเมืองตะพานหิน พิจิตร 

 



๓.๓ ด้านผู้สูงอายุ 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

1 นายบรรเทิง  ศรีนาก มูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตร พิจิตร 

2 นางดวงพร  อิฐรัตน ์ สมาคมสานพลังภาคีเครือข่ายชัยนาท ชัยนาท 

๓.๔ ด้านเด็กและเยาวชน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

1 นายศักดิ์ชัย  สัมทับ เครือข่ายชมรมรักบริสุทธิ์จังหวัดก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 

2 นางสาวสุดารัตน์  ถาวร สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ก าแพงเพชร 

๓.๕ ด้านคุ้มครองผู้บริโภค   

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

 1 นางวราภรณ์  สมบัติวงษ์ เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคต าบลรังนก พิจิตร 

 2 นายเสนีย์  นาคา ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
จังหวัดชัยนาท 

ชัยนาท 

๓.๖ ด้านส่ิงแวดล้อม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

1 นายภาษิต  แสงจ านงค์ องค์กรผู้ใช้น้ า “ปิง-ยม” ตอนล่าง พิจิตร 

2 นายณรงค์  แรงกสิกร มูลนิธิสืบศักดิ์สิน แผ่นดินส่ีแคว นครสวรรค์ 

 

๓.๗ ด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมกับพื้นที ่

๓.๗.๑ ด้านพัฒนาสังคมชุมชน และนโยบายสาธารณะ 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

1 นายไพศาล  เจียนศิริจินดา มูลนิธิการจัดการความรู้ และเครือข่าย

โรงเรียนชาวนาจังหวัดนครสวรรค ์

นครสวรรค์ 

๓.๗.๒ ด้านกลุ่มเป้าหมายเฉพาะด้านสุขภาพในพื้นท่ี 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

1 นายรภัทรธรณ์  นุชมอญ เครือข่ายความหลากหลายทางเพศ นครสวรรค์ 

๓.๗.๓ ด้านองค์กรสุขภาวะ 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

1 นายฤทธิรงค์  เกาฎีระ ศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือ
ตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัยก าแพงเพชร 

ก าแพงเพชร 

 



๓.๗.4 ด้านหลักประกันสุขภาพ 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

1 นายเกรียงฤทธิ์  แบบประเสริฐ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาค
ประชาชนจงัหวัด 

ก าแพงเพชร 

๓.๗.5 ด้านสวัสดิการชุมชนและสังคม ในการดูแลช่วยเหลือกันทุกมิติ 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

1 นางจรรยา  กลัดล้อม เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัด
ชัยนาท 

ชัยนาท 

 

๔. ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

1 นายวัชรเสถียร  ว่องวิการณ์ สมาคมอาสาสมัครเพื่อพัฒนาสังคมจังหวัด
อุทัยธานี 

อุทัยธานี 

2 นายสถาปนิตย์  แตงอ่อน ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านดงเมืองใต้ นครสวรรค์ 

3 นางนงนุช  ใจเอี่ยม ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ชัยนาท 

 
๕. ผู้แทนกลุ่ม เครือข่าย หรือองค์กรส่ือมวลชน 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

1 นายปัญญา  เกตุแก้ว สมาคมนักหนังสือพิมพ์และส่ือมวลชน
นครสวรรค ์

นครสวรรค์ 

 
๖. ผู้แทนสถานพยาบาลเอกชน 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

1 นายอนิวรรต  สาลีผล โรงพยาบาลศรีสวรรค์ นครสวรรค์ 

 

๗. ผู้แทนกลุ่มชมรม สมาคม เครือข่ายร้านยา 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

 1 นายอติชาต  อรุณไพโรจน์ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) นครสวรรค์ 

 2 นายนิพนธ์  พนมสุข มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน พิจิตร 

3 นายอติรุจ  ชวลิตวัชระ ชมรมร้านขายยาจังหวัดชัยนาท ชัยนาท 

 
 
 
 



ข. ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑. ด้านนโยบายสาธารณะ รัฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์ 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล จังหวัด 

 1 นายวิสุทธิ  บุญญะโสภิต นครสวรรค์ 

 2 พันต ารวจเอกณรงค์  พิทักษ์ธานิน นครสวรรค์ 

3 นายสุชัย  ศรีสุพัฒนะกุล นครสวรรค์ 

 
๒. ด้านบริหาร หรือเศรษฐศาสตร์  

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 นายไพศาล  สุขปัญญา ชัยนาท 

๓.  ด้านส่ือสารมวลชน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 นายสมชาย  ปั้นเพ็ง นครสวรรค์ 

      ๔. ด้านพัฒนาสังคมและชุมชนท้องถิ่น 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 นายช านาญ  วัฒนศิริ ก าแพงเพชร 

      ๕. ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล จังหวัด 

 1 นายณรงค์  แฉล้มวงศ์ พิจิตร 

2 นายเฉลิม  พีรี ก าแพงเพชร 

      ๖. ด้านพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล จังหวัด 

1 นายประเสริฐ  สุขคง อุทัยธานี 

 

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


