
๑ 

บัญชีรายช่ือผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที ่๑๒ 

ก. ประเภทผู้แทนองค์กร กลุ่ม ชมรม สมาคม หรือเครือข่าย 

๑. ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสุขภาพ 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สถาบัน 
(๑) นางกิติยา  ฤทธิ์ภักดี วิทยาลัยชุมชนสตูล 

(๒) ดร.กัลยา  ตันสกุล มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

(๓) ดร.รอฮานิ  เจะอาแซะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

(๔) ว่าที่ร้อยตรี สุชาติ  บินโต๊ะหีม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 

(๕) ดร.ขวัญตา บุญวาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
 

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

(๑) ทันตแพทย์สมฤทธิ์  จิโรจน์วณิชชา
กร 

เครือข่ายทันตสาธารณสุขภาคใต้ 

(๒) นายแพทย์สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ ชมรมเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ 

(๓) นายบุญเรือง  ขาวนวล สมาคมหมออนามัย 
 

๓. ผู้แทนกลุ่ม เครือข่าย หรือองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหาก าไรที่ด าเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้ 
๓.๑ ด้านสตร ี

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย 
(๑) นางสาวปาตีเมาะ  เปาะอิแตดาโอะ สมาคมผู้หญิงเพ่ือสันติภาพ 

(๒) นางสาวรอซิดะห์  ปูซู เครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพ ๓ จังหวัด
ชายแดนใต้ 

 

๓.๒ ด้านคนพิการ 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย 
(๑) ดร.พิพัฒน์  ทองฉิม สมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา 

(๒) นางเจตนิพิฐ  สุขกัลยา ชมรมบุหงารายา จังหวัดปัตตานี 

(๓) นางสาวสุกานดา  สุริยะรังสี ชมรมคนพิการเทศบาลนครตรัง 

(๔) นายพทิักษ์  บ ารุงชาติ ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสงขลา 

 



๒ 

๓.๓ ด้านผู้สูงอายุ 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย 
(๑) นายประยูร  โขขัด เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสตูล 

 

๓.๔ ด้านเด็กและเยาวชน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย 
(๑) นายสถาพร  มุ่งเพียรมั่น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์บ้านโคกพลา จังหวัดตรัง 

(๒) นายยุสรี  เฮาะมะ กลุ่มเยาวชนต้นกล้าสันติสุขบ้านทุ่งเค็จ จังหวัดปัตตานี 

(๓) นางสาวมาเรียม  ชัยสันทนะ ศูนย์ฟ้าใสเครือข่ายเยาวชนจังหวัดยะลา 

(๔) นายมะยูนัน มามะ สภาเด็กเพ่ือสุขภาวะ จังหวัดนราธิวาส 

(๕) นายณัฐวัฒน์ กิตติธนาชูพันธ์ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง 

 

๓.๕ ด้านคุ้มครองผู้บริโภค 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย 
(๑) นางสาวจุฑา  สังขชาติ สมาคมผู้บริโภคสงขลา 

 

๓.๖ ด้านสิ่งแวดล้อม 

ล าดับที่ ชือ่-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย 
(๑) นายจิต  บุญเลื่อง ศูนย์การเรียนรู้หมอพ้ืนบ้านวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

(๒) นายเอกชัย  อิสระทะ สมาคมพิทักษ์สิทธิชุมชนเขาคูหา จังหวัดสงขลา 
 

 

๓.๗ ด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

๓.๗.๑ ด้านกลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ 

ล าดับที่ ชือ่-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย 
(๑) นายวันอาฟันดี  เจ๊ะสาเหาะ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง 

 

 

 

 

 

 



๓ 

๓.๗.๒ ด้านกลุ่มอาชีพ 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย 
(๑) นายอับดุลรอซัก  เหมหวัง ชมรมประมงพ้ืนบ้านจังหวัดสตูล 

(๒) นายรัฐพล  ประพรม เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ต าบลโคกม่วง จังหวัดสงขลา 

(๓) นายก าราบ พานทอง เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต้ 
 

๓.๗.๓ ด้านกลุ่มเฉพาะที่นอกเหนือออกไป 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย 
(๑) นายรอซีดี  เลิศอริยะพงษ์กุล ศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในเยาวชน

พ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ 
(๒) นายธัชพล  เปรมใจชน ชมรมผู้ป่วยฮีโมฟีเลียและโรคเลือดออกง่ายทางพันธุกรรม

ภาคใต้ 
 

๓.๗.๔ ด้านกลุ่มอ่ืน ๆ  

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย 
(๑) นางกัลยา  เอ่ียวสกุล ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัด

ปัตตานี 
(๒) นายอภินันต์  ชนะคช สมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา 

(๓) นายแก้ว  สังข์ชู สมาคมเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดพัทลุง 

(๔) นายชาญวิทูร  สุขสว่าง สภาวัฒนธรรมอ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา 

(๕) นางชโลม  เกตุจินดา เครือข่ายหลักประกันสุขภาพภาคใต้ 

(๖) นายชัยพร  จันทร์หอม เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน
จังหวัดตรัง 

 

๔. ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย 

(๑) นายประสิทธิ์  จันทร์ล าภู ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอ าเภอหาดใหญ่ 
 
 
 
 
 
 



๔ 

๕. ผู้แทนกลุ่ม เครือข่าย หรือองค์กรสื่อมวลชน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย 
(๑) นายวิวัฒน์  หนูมาก กลุ่มคนวิทยุกระจายเสียงชุมชนสวนป่าห้วยพูด 

จังหวัดพัทลุง 
(๒) นายชัยวุฒิ  เกิดชื่น กลุ่มสวีทจูเนียร์ จังหวัดสงขลา 

 

๖. ผู้แทนสถานพยาบาลเอกชน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย 

(๑) นายทรงชัย  ไชยสุวรรณ์ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จังหวัดสงขลา 
 

๗. ผู้แทนกลุ่มชมรม สมาคม เครือข่ายร้านยา 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล กลุ่ม ชมรม สมาคม เครือข่าย 
(๑) นายสมพงษ์  อภิรมย์รักษ์ ชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดสงขลา 

(๒) นายจรัญวิทย์  แซ่พัว สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) 
 
 

ข. ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑. ด้านนโยบายสาธารณะ รัฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์  

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

๑ นายฮาเสส  หนูวงศ์ 

๒ ผศ.ดร.บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ 

๒. ด้านบริหาร หรือเศรษฐศาสตร์  

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 
๑ นายสมพร  สิริโปราณานนท์ 

๓. ด้านสื่อสารมวลชน  
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

๑ นายวิชาญ  ช่วยชูใจ 

 
 
 

 



๕ 

๔. ด้านพัฒนาสังคมและชุมชนท้องถิ่น  
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

๑ ดร.นฤทธิ์  ดวงสุวรรณ ์

๒ รศ.ดร.สมยศ  ทุ่งหว้า 

๓ นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล 

๔ ผศ.สะสือรี  วาลี 
 

๕. ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 

๑ นายประเสริฐ  รักษ์วงศ์ 

๖. ด้านพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 
๑ รศ.ดร.นงนุช  บุญยัง 

๒ ดร.วิสุทธิ์  บิลล่าเต๊ะ 
 

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


