
 

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่  ๘ 

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่  ๘ 

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

 

ตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ได้มีประกาศเรื่อง คุณสมบัติเฉพาะ 
เกณฑ์การให้คะแนนและระยะเวลาการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม 
พ.ศ.๒๕๖๔ คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่  ๘  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชนเรียบร้อยแล้ว อาศยัอำนาจตามคำสั่งคณะกรรมการ
สรรหากรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน ที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ และมติคณะอนุกรรมการ
สรรหากรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขตพ้ืนที่ ๘   เมื่อวันที่ ๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  จึงประกาศรายชื่อผู้มี
คุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๘  ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย
ประกาศนี ้

อนึ่ง ผู้สมัครที่ไม่ได้รับการประกาศรายชื่อ สามารถสอบถามเป็นหนังสือถึงประธานอนุกรรมการสรรหา
กรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขตพ้ืนที่ ๘  โดยส่งที่ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขตพ้ืนที่  ๘
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ เป็นต้นไป หากมีเหตุผลอันสมควร คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพ
เพ่ือประชาชน เขตพ้ืนที่ ๘ จะได้ออกประกาศเพ่ิมเติมต่อไป 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๖  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
 ( นายปรีดา  แต้อารักษ์ ) 

ประธานอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขตพ้ืนที่ ๘ 

 

 

 

 

 



บัญชีรายช่ือผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่  ๘ 

ก. ประเภทผู้แทนองค์กร กลุ่ม ชมรม สมาคม หรือเครือข่าย 
๑. ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสุขภาพ 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สถาบัน จังหวัด 

๑ พระมหาอำพล  ธนปญโญ (ชัยสารี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตหนองคาย 

หนองคาย 

๒ ผศ.พิเชษฐ    เวชวฐิาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสกลนคร 

สกลนคร 

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

๑ นายชำนาญ  มีมูล ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยเขต

สุขภาพที่ ๘ 

เลย 

๒ นายบัน  ยีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย หนองคาย 

๓ นายสมชัย คำหงษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ บึงกาฬ 

๓. ผู้แทนกลุ่ม เครือข่าย หรือองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรที่ดำเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้ 
๓.๑ ด้านสตร ี

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

๑ นางสาวรจนา  สดงศรี กลุ่มแม่บ้านหลุบหวาย อุดรธานี 

๒ นางปรัชญานันท์  บรันเกอร์ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ

ประชาชน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  

อุดรธานี 

๓.๒ ด้านคนพิการ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

๑ นางสาวธันย์ชนก   นามวงศ ์ สมาคมรวมใจคนพิการจังหวัดอุดรธานี อุดรธาน ี

๒ นางสาววิลัย  สะตะ คลินิกมนุษย์ล้อจังหวัดหนองบัวลำภ ู หนองบัวลำภู 

๓.๓ ด้านผู้สูงอายุ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

๑ นายหมวดตรีบัญญัติ พูลทรัพย์ สมาคมผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานี อุดรธานี 

๒ นายมงคล  สุมาลี สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 

หนองบัวลำภู 

 

 



๓.๔ ด้านเด็กและเยาวชน 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

๑ นายกิตติพงษ์   ภาษี สถาบันไทเลยเพ่ือการพัฒนา             

(กลุ่มก่อการดีเลย) 

เลย 

๒ นายสิทธิชัย  คล่องดี มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาชุมชน หนองคาย 

๓ นายวีระวงษ์  วิมลจิตร ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุว

กาชาดและกิจกรรมเยาวชนจังหวัดอุดรธานี  

อุดรธานี 

๔ นายสุริยันต์    ศรพรหมา มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาชุมชน สาขาอุดรธานี อุดรธานี 

 

๓.๕ ด้านคุ้มครองผู้บริโภค   

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

๑ นางสาวนันทนา   นาคำ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ
ประชาชนจังหวัดหนองบัวลำภูและ
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด
หนองบัวลำภู  

หนองบัวลำภู 

๒ นายปุรินทร์      จุนโกเศศ สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี  อุดรธานี 

๓ นายราเชนทร์   พิเชฐพันธุ์ ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดหนองคาย หนองคาย 

 

๓.๖ ด้านสิ่งแวดล้อม 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

๑ นายธนดล  บุญสิทธิ ์ สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนอุดรธานี อุดรธาน ี

๒ นายอรรถพล  ปาณศรี สมาคมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลลุ่ม

น้ำโขง ๗ จังหวัดภาคอีสาน 

หนองคาย 

๓ นายจรัส  เต็มเมธาวิทยาเลิศ กลุ่มพิทักษ์ป่าเพ่ือรักษาชีวิต-ป่าโคกคึมม่วง หนองบัวลำภ ู

๔ นายโชคอนันต์  ธรรมโหร กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัด

อุดรธานี  

อุดรธาน ี

๕ 
 

นายสรรค์ชัย  นาควันธนกิตต์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

อุดรธานี (ทสม.) 

อุดรธาน ี

 

 

 

 



 

๓.๗ ด้านอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมกับพื้นที่ 

๓.๗.๑ ด้านอาสาสมัครคุมประพฤติ  

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

๑ นายหมวดตรีธีรภัทร  พรหมทะสาร   ชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวง

ยุติธรรม จังหวัดอุดรธานี 

อุดรธานี 

 

๓.๗.๒ ด้านนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

๑ ผศ.ดร.อัจฉรา  จินวงษ์ Node สสส.จังหวัดอุดรธานี  ( สำนัก๖ ) อุดรธานี 

 

๓.๗.๓ ด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

๑ นายอุบล  กรมโคตร ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู 

หนองบัวลำภู 

 

๓.๗.๔ ด้านพิทักษ์สิทธิสุขภาพ  

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

๑ นายคงศักดิ์  สวัสดิภาพ ศูนย์พิทักษ์สิทธิสุขภาพภาคประชาชน หนองบัวลำภู 

 

๓.๗.๕ ด้านการเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤติ  

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

๑ นายไพบูลย์   เหลืองอิงคะสุต เครือข่ายเฝ้าระวังและส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา             
จังหวัดอุดรธานี 

อุดรธานี 

 

๓.๗.๖ ด้านภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

๑ นายบุญจันทร์    ภูนาเพชร กลุ่มภูมิปัญญาพ้ืนบ้านบะยาว อุดรธานี 

 

 

 



๓.๗.๗ ด้านเครือข่ายองค์กรชุมชน 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

๑ นายพิพัฒน์  วิญโก เครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดสกลนคร สกลนคร 

 

๓.๗.๘ ด้านพัฒนาชุมชน 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

๑ นายอดุลย์  ตระกูลมา  มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาชุมชนสาขาสกลนคร สกลนคร 

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

๑ นายสมควร  น้อยหลานเมือง ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี 

อุดรธานี 

๒ นายบุญล้อม  กางศรี ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ
จังหวัดบึงกาฬ 

บึงกาฬ 

๓ นายอำนาจ เจริญอินทร์ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดเลย เลย 

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

๑ นายเอกอมตะอุทรฑ์     เกฐสิทธิ์ สมาคมผูป้ระกอบวิชาชีพวทิยุโทรทัศน์และ
สื่อสารมวลชนชายแดน 

หนองคาย 

๒ นายลำดวน  อ่อนละมุล สมาคมนักจัดรายการวิทยุอุดรธาน ี อุดรธาน ี

๓ นายสรรเพชญ สงคราม UDONNEXTSTEP อุดรธาน ี

 
๖. ผู้แทนสถานพยาบาลเอกชน 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

๑ นางจิดาภา สุนทรธนากุล ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงพยาบาลพิสัยเวช หนองคาย 

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

๑ นายเรืองมงคล  ต.วัฒนผล มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน อุดรธานี 

 
 
 
 



ข. ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑. ด้านนโยบายสาธารณะ รัฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล จังหวัด 

๑ นายสุภาพ  โพนสิงห์ หนองคาย 

๒ นายณรงค์  พลละเอียด อุดรธานี 

๓ นายไชยพศ จันทราวราสรรค์ อุดรธานี 

๔ นายพิชัย  ขวัญทอง อุดรธานี 

 
๒. ด้านบริหาร หรือเศรษฐศาสตร์  

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล จังหวัด 

๑ นายอิทธิพล  สูงแข็ง อุดรธานี 

๒ นายศุภกร มูลสุวรรณ อุดรธานี 

๓ นายพงศกร  กงพาน อุดรธานี 

๓.  ด้านสื่อสารมวลชน 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล จังหวัด 

๑ นายอภิรัตน์ชัย     จอมศร ี หนองคาย 

๒ นายกิตติศักดิ์     ศิริคลังเจริญรุ่ง อุดรธานี 

๔. ด้านพัฒนาสังคมและชุมชนท้องถิ่น 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล จังหวัด 

๑ นายสิทธิชัย        ศรีวะอุไร อุดรธานี 

๒ นางปทุมทิพย์  ม่านโคกสูง สกลนคร 

๓ ว่าที่ร้อยตรีพิศดาร แสนชาติ สกลนคร 

๔ นายปรีดาศักดิ์ หนูแก้ว บึงกาฬ 

๕ ผศ.พิศมัย  ธารเลิศ อุดรธานี 

๖ นายสมปอง  จันทพันธ์ หนองคาย 

๕. ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล จังหวัด 

๑ นางสาวเทวา  น้อยนรินทร์ อุดรธานี 

๒ นางสาวชญาพัฒน์   คำศรีแก้ว อุดรธานี 



๖. ด้านพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล จังหวัด 

๑ นางจิระพา     เทียนนาวา หนองคาย 

๒ นางสาวอรพรรณ    บุตรเวียงพันธ์ อุดรธานี 

๓ นายปัญญา  สมสมัย อุดรธานี 

๔ นางรัชนี  คอมแพงจันทร์ อุดรธานี 

๕ นายวรกฤต โยทองยศ เลย 

 

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


