(สําเนา)
ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้ทรงคุณวุฒิ
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเข้ารับการเลือก
เป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘

ตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติได้มีประกาศลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง
วิธีการ หลักเกณฑ์และระยะเวลาการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย
กําหนดวิธีการ หลักเกณฑ์ และระยะเวลาการเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งกําหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีความสนใจสมัครเข้าอยู่ในกลุ่ม เพื่อเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการและลงคะแนนเลือกกันเองทาง
ไปรษณีย์ โดยให้ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นั้น
บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ได้ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง
ของเอกสารประกอบการสมัครและตรวจสอบคุณสมบั ติของผู้สมั ครแล้ว มีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามประกาศดังกล่าวข้างต้น จํานวน ๗๒ คน จําแนกตามรายกลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ กลุ่มนโยบายสาธารณะ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์
จํานวน ๒๒ คน
กลุ่มที่ ๒ กลุ่มการบริหาร เศรษฐศาสตร์ การต่างประเทศ
จํานวน ๑๐ คน
กลุ่มที่ ๓ กลุ่มธุรกิจ
จํานวน ๑๑ คน
กลุ่มที่ ๔ กลุ่มสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน ๘ คน
กลุ่มที่ ๕ กลุ่มพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น กลุ่มชาติพันธุ์
จํานวน ๑๓ คน
เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นต้น
กลุ่มที่ ๖ กลุ่มการพัฒนาสังคมและชุมชนท้องถิ่น
จํานวน ๘ คน
ดังมี รายนามในบัญ ชีร ายชื่อผู้ทรงคุ ณวุฒิที่ มีคุ ณสมบั ติเ ข้า รับการเลือกเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๘ จําแนกรายกลุ่ม ดังท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้

๑. สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จะส่งเอกสารการลงคะแนนให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และให้ส่งบัตรลงคะแนน โดยบรรจุในซองปิดผนึก แล้วส่งด้วยตนเองหรือส่งทาง
ไปรษณีย์ถึงประธานกรรมการสรรหากรรมการสุ ขภาพแห่งชาติ ณ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ ภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ น.
๒. อนุกรรมการสรรหาจากผู้ ท รงคุณวุฒิ จะตรวจนับคะแนน ในวัน ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่ เวลา
๑๐.๐๐ น. ณ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
๓. คณะกรรมการสรรหาฯ ประกาศรายชื่ อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ไ ด้ รั บ เลื อ กเป็ น กรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ ณ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและทางเว็บไซต์ของสํานักงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(รองศาสตราจารย์ ดรุณี รุจกรกานต์)
ประธานอนุกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ
จากผู้ทรงคุณวุฒิ

๒

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๘
กลุ่ม ๑ กลุ่มนโยบายสาธารณะ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์
จํานวน ๒๒ คน
หมายเลขประจําตัว

ชื่อ-นามสกุล

๑

นางสาวกาญจนา กาญจนสินิทธ์

๒

นายเกรียงไกร วิบูลย์ผล

๓

ว่าที่ ร.ต.จราวุฒิ อํานักมณี

๔

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์

๕

นายนรเทพ บุญเก็บ

๖

นางสาวนฤมล ทับจุมพล

๗

นายบรรลือ สันถวไมตรี

๘

นายประภาส ปิ่นตบแต่ง

๙

นายพิชัย เอี่ยมอ่อน

๑๐

นางมาลีทิพย์ จันทร์คง

๑๑

นายวานิช ทองเกตุ

๑๒

นางวารุณี สุรนิวงค์

๑๓

ดร.วิทยา เจียรพันธุ์

๑๔

นางศรุดา สมพอง

๑๕

นายสมชาติ เจศรีชัย

๑๖

นายสมชาย ตู้แก้ว

๑๗

นางสุชาดา สุขวิบูลย์

๑๘

นางสุมณฑา ธัญญผล
๓

หมายเลขประจําตัว

ชื่อ-นามสกุล

๑๙

นางสาวสุรางค์รัตน์ จําเนียรผล

๒๐

นายสุริชัย หวันแก้ว

๒๑

นางสาวอรทัย ปาละศักดิ์

๒๒

นายอุบล เอื้อศรี

๔

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๘
กลุ่ม ๒ กลุ่มการบริหาร เศรษฐศาสตร์ การต่างประเทศ
จํานวน ๑๐ คน
หมายเลขประจําตัว

ชื่อ-นามสกุล

๑

นายจํารัส ศักดิ์จิรพาพงษ์

๒

นางชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา

๓

นอ.ธนิศร์ เจียตระกูล

๔

ศาสตราจารย์ ดร. ปิติ สุคนธสุขกุล

๕

นางสาวพรทิพย์ กุลไพจิตร

๖

นายวิชยั โกวฤทธิ์

๗

นางสุจิตราภรณ์ คําสอาด

๘

นายอารยะ มาอินทร์

๙

นายอิสระ โพธิจันทร์

๑๐

นางสาวอุบลรัตน์ ลิมป์ปิยาภิรมย์

๕

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๘
กลุ่ม ๓ กลุ่มธุรกิจ
จํานวน ๑๑ คน
หมายเลขประจําตัว

ชื่อ-นามสกุล

๑

นางกัลยา ไวยานนท์

๒

นายธวัชชัย พงษ์ประสิทธิ์

๓

นางบุญเกื้อ เฉลยโภชน์

๔

นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี

๕

นางประดิษฐา จงวัฒนา

๖

นายมังกร ธนสารศิลป์

๗

นายสากล เซียสกุล

๘

นายสายชล ศีติสาร

๙

นายสุจจิตต์ วงศ์บุญสิน

๑๐

นายสุจริต ปัจฉิมนันท์

๑๑

นายสุรัช พัฒนาวงค์ยืนยง

๖

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๘
กลุ่ม ๔ กลุ่มสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน ๘ คน
หมายเลขประจําตัว

ชื่อ-นามสกุล

๑

นายกฤตภาส ต๊ะประจํา

๒

นางสาวกิติมาภรณ์ จิตราทร

๓

นายขวัญชาติ ดาสา

๔

นายธวัชชัย ศรีพูล

๕

นายประพจน์ ภู่ทองคํา

๖

นางสาวภัทชา ณิลังโส

๗

นายมานิจ สุขสมจิตร

๘

นางสาวสังกมา สารวัตร

๗

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๕๘
กลุ่ม ๕ กลุ่มพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นต้น
จํานวน ๑๓ คน
หมายเลขประจําตัว

ชื่อ-นามสกุล

๑

ว่าที่ ร.ต.นรภัทร ทิพย์ภกั ดี

๒

นางน้อย ประกอบปราณ

๓

นายบัญชา หาดทรายทอง

๔

นางปรีดา คงแป้น

๕

นายพีรศักดิ์ ชุ่มเจริญสุข

๖

นางเพ็ญพิศ แก้วนวล

๗

นายไมตรี จงไกรจักร์

๘

นางรสิตา ชุ่ยยัง

๙

นางวงเดือน เกษมทรัพย์ เกษสุภะ

๑๐

นางสาววรรธิดา เมืองแก้ว

๑๑

นางวีณา ชวนชอบ

๑๒

นายสมภพ ศรีประเสริฐ

๑๓

นางสุนีย์ ชัยเจนกิจ

๘

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๘
กลุ่ม ๖ กลุ่มการพัฒนาสังคมและชุมชนท้องถิ่น
จํานวน ๘ คน
หมายเลขประจําตัว

ชื่อ-นามสกุล

๑

นายกฤษดา สมประสงค์

๒

นายคณุสสัน ศุภวัตรวรคุณ

๓

นายเจษฎา มิ่งสมร

๔

นางฑิฆัมพร กองสอน

๕

นายนันธวัฒน์ ปรารภกุล

๖

นายยรรยงค์ อินทร์ม่วง

๗

นายสุรพงษ์ พรมเท้า

๘

นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ

๙

