
๑ 

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๙ 
เรื่อง บัญชีรายช่ือผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่   ๙ 

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

ตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ได้มีประกาศเร่ือง คุณสมบัติเฉพาะ เกณฑ์
การให้คะแนนและระยะเวลาการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ .ศ .
๒๕๖๔ คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๙ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับ
การสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามคำสั่งคณะกรรมการสรรหากรรมการ
เขตสุขภาพเพื่อประชาชน ที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ และมติคณะอนุกรรมการสรรหากรรมก ารเขต
สุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๙ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ จึงประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการ
สรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๙ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศน้ี  

อน่ึง ผู้สมัครที่ไม่ได้รับการประกาศรายชื่อ สามารถสอบถามเป็นหนังสือถึงประธานอนุกรรมการส รรห า
กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๙ โดยส่งที่ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่  ๙
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ เป็นต้นไป หากมีเหตุผลอันสมควร คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเ พื่อ
ประชาชน เขตพื้นที่ ๙ จะได้ออกประกาศเพิ่มเติมต่อไป  

 
  

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  
 

 (นายทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ)  
ประธานอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๙ 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

 บัญชีรายช่ือผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่   ๙ 
………………………………………………………… 

 
ประเภทผู้แทนองค์กร กลุ่ม ชมรม สมาคม หรือเครือข่าย ประกอบด้วยสาขาต่าง ๆ  ดังนี้ 
 

๑. ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสุขภาพ  
 

 ลำดับที่  ช่ือ-สกุล  สถาบัน  จังหวัด  
๑ นายวรัญญู สัตยวงศ์ทิพย์    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  นครราชสีมา  

 ๒ นางสาววรัญชัชยา เขตบำรุง  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  นครราชสีมา  

๓ นางสาวพรฤดี นิธิรัตน์  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา  นครราชสีมา  

๔ นางสาวกฤษณียา ศังขจันทรานนท์  วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์  บุรีรัมย์ 

๕ นางสาวจุฑามาส ขุมทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  สุรินทร์ 

 
๒. ผู้แทนบุคลากรสาธารณสุข   

 
  ลำดับที่ ช่ือ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย จังหวัด 

๑ นายสมพงษ์ เบอร์ไธสง  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปักธงชัย   นครราชสีมา  
๒ นางสาวรุจิวรรณ สอนสมภาร  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  นครราชสีมา  

๓ นายวิกร วัฒนะดิษฐ์ ชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล จังหวัดนครราชสีมา 

นครราชสีมา  

๔ นายสมชาย วงศ์พิริยะไพฑูรย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์ 

๕ นางพรอนันต์ กิตติมั่นคง สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๙ นครราชสีมา นครราชสีมา  

๖ นายเฉิดพันธุ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ โรงพยาบาลหนองบัวระเหว  ชัยภูมิ 

๗ นายประสาน ชัยวิรัตนะ ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา นครราชสีมา  
 

๓. ผู้แทนกลุ่ม เครือข่าย หรือองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรที่ดำเนินงานด้านต่าง ๆ  ดังนี้  
 
๓.๑ ด้านสตรี  
 

  ลำดับที่  ช่ือ-สกุล  กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย  จังหวัด  

๑   นางลาวัลย์ งามชื่น  ศูนย์ประสานงานภาคีการพัฒนาจังหวัดสุรินทร์  สุรินทร์ 

๒  นางอภิญญา ด่านวิทยากุล  เครือข่ายสตรี ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  สุรินทร์ 



๓ 

๓.๒ ด้านคนพิการ  
 

  ลำดับที่  ช่ือ-สกุล  กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย  จังหวัด  

๑  นางปารณีย์  ศกุนตนาค   ชมรมผู้ปกครองเด็กออทิสติกไทย  
 จังหวัดนครราชสีมา (องค์กรสาธารณประโยชน์) 

 นครราชสีมา 

๒  นายสนิท  ไกรโสดา  ชมรมผู้พิการบ้านโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ  ชัยภูมิ 

๓  นางสาวประวีนา  ก่อแก้ว  เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง  
 ของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์ 

 สุรินทร์ 

 
๓.๓ ด้านผู้สูงอายุ  
 

 ลำดับที่ ช่ือ-สกุล  กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย  จังหวัด  

๑   นางปราณี ประไพวัชรพันธ์  มูลนิธิเครือข่ายบริการปฐมภูมิเพื่อสุขภาวะ   
 จังหวัดนครราชสีมา  

 นครราชสีมา 

๒  นายสามารถ  ศาสตร์สูงเนิน  ชมรมผู้สูงอายุอำเภอปักธงชัย  นครราชสีมา 

 
๓.๔ ด้านเด็กและเยาวชน  
 

  ลำดับที่  ช่ือ-สกุล  กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย  จังหวัด  

๑   นางอังศุณิชฐา ศิริพูลวัฒนา  เครือข่ายส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
 เด็กและเยาวชน จังหวัดนครราชสีมา 

 นครราชสีมา  

๒  นายกรัณย์พล สวัสดิ์คุณมี  เครือข่ายเยาวชนกล้าดีนครราชสีมา  นครราชสีมา 

๓  นางเมธาวี  นินนานนท์  เครือข่ายสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น (LDP)  ชัยภูมิ 
๔  นายทรงพล  ชินพะวอ  สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์  สุรินทร์ 

 
๓.๕ ด้านคุ้มครองผู้บริโภค   
  

  ลำดับที่  ช่ือ-สกุล  กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย  จังหวัด  

๑ นายวินัย เมฆขุนทด  เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน อำเภอสูงเนิน   นครราชสีมา 

๒ นางมีนา ดวงราษี  หน่วยรับเร่ืองร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูก 
ร้องเรียน ตามมาตรา ม ๕๐(๕) อำเภอเมืองสุรินทร์ 

 สุรินทร์ 

๓ นางสายรมย์ เขียวรัมย์  เครือข่ายตลาดนัดสีเขียวจังหวัดบุรีรัมย์  บุรีรัมย์ 

  
 
 



๔ 

๓.๖ ด้านสิ่งแวดล้อม  
 

  ลำดับที่  ช่ือ-สกุล  กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย  จังหวัด  
๑   นางอรนุช ผลภิญโญ  เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน   ชัยภูมิ 

    
๓.๗ ด้านอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับพื้นที่   
 

๓.๗.๑ ด้านกลุ่ม เครือข่าย หรือองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในเขตพื้นที่ 
  ลำดับที่  ช่ือ-สกุล  กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย  จังหวัด  

 ๑  พระครูอมรชัยคุณ   เครือข่ายพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะนครชัย  
 บุรินทร์ 

 นครราชสีมา 

๒  นายพิสิษฐ์ พลหาราช  เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนอำเภอแก้งค้อ (องค์กร 
 สาธารณประโยชน์) 

 ชัยภูมิ 

๓  นางหนูปัน สุภาพร   คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการ 
 ชุมชนจังหวัดชัยภูมิ 

 ชัยภูมิ 

๔  นางจรรยาวัฒน์ ทับจันทร์   มูลนิธิเครือข่ายพยาบาลชุมชน   นครราชสีมา 
๕  นายธาดา วรรธนปิยะกุล  มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย   บุรีรัมย์ 
๖  นายสังเวียน งาหัตถี  เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยภูมิ  ชัยภูมิ 
๗  นายบำรุง  เป็นสุข  สมาคมอีสานสานสุข ภายใต้เครือข่ายองค์กรงด  

 เหล้าภาคอีสานตอนล่าง 
 สุรินทร์ 

๘  นางกัญญานันท์ ตาทิพย์  เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง  สุรินทร์ 
 

๔. ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข  
 

  ลำดับที่ ช่ือ-สกุล  กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย  จังหวัด  

๑   นายธัญญา ประวรรณรัมย์  ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  บุรีรัมย์ 

๒  นางสาววิลัยวัลย์ ธงสันเทียะ  ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  นครราชสีมา 

  
 
 
 
 
 
 



๕ 

๕. ผู้แทนกลุ่ม เครือข่าย หรือองค์กรสื่อมวลชน  
 

  ลำดับที่  ช่ือ-สกุล  กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย  จังหวัด  
๑   นายผดุง จตุรภักดิ์  เครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ สปสช.เขต ๙  นครราชสีมา 

๒  นางสาวปาริชาติ นามวัฒน์  คณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ และ  
 องค์กรเอกชนจังหวัดชัยภูมิ 

 ชัยภูมิ 

๓  นางสาวรัตนา วิริยะกูล  ศูนย์ประสานงานเครือข่ายสื่อมวลชน จังหวัด 
 นครราชสีมา 

 นครราชสีมา 

  
๖. ผู้แทนสถานพยาบาลเอกชน  

 
  ลำดับที่  ช่ือ-สกุล  กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย  จังหวัด  

๑   นางมนัสลักษ์ อริยะชัยพาณิชย์  โรงพยาบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์)  สุรินทร์ 

  
๗. ผู้แทนกลุ่มชมรม สมาคม เครือข่ายร้านยา  

 
  ลำดับที่  ช่ือ-สกุล  กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย  จังหวัด  

๑   นายจักริน  เฉิดฉาย  มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน  นครราชสีมา 

๒  นางสาวอนุสรา โมงขุนทด  สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)  นครราชสีมา 

  
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ  ได้แก่  

 
๑. ด้านนโยบายสาธารณะ รัฐศาสตร์ หรือ นิติศาสตร์  

  ลำดับที่  ช่ือ-สกุล  จังหวัด  

 ๑  นายสำเริง  แหยงกระโทก  นครราชสีมา 

  
๒. ด้านบริหารหรือเศรษฐศาสตร์   

  ลำดับที่  ช่ือ-สกุล  จังหวัด  

๑  นายวิชัย  ขัตติยวิทยากุล  นครราชสีมา 

๒  นายศักดิ์ชัย  กาญจนวัฒนา  นครราชสีมา 
 
 
 



๖ 

๓. ด้านสื่อสารมวลชน  
  ลำดับที่  ช่ือ-สกุล  จังหวัด  

๑  นายวิศิษฐ์  ประวีณวงศ์วุฒิ  นครราชสีมา 

  
๔. ด้านพัฒนาสังคมและชุมชนท้องถิ่น  

  ลำดับที่  ช่ือ-สกุล  จังหวัด  

๑  นางสาวอัญชลี  ศรีจันทึก  นครราชสีมา 

๒  นางจารินี  คูณทวีพันธ ุ์  บุรีรัมย์ 
  

๕. ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  

  ลำดับที่  ช่ือ-สกุล  จังหวัด  

๑   นายเกษมศักดิ์  แสนโภชน์  สุรินทร์ 

 
๖. ด้านพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  

  ลำดับที่  ช่ือ-สกุล  จังหวัด  

๑   ว่าที่ร้อยตรี ธัชทฤต สุขเจริญ  นครราชสีมา 

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


