
คําสั่งคณะกรรมการสรรหากรรมการเขตสขุภาพเพื่อประชาชน 
ที่   ๑ / ๒๕๖๐ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนระดบัเขต 
 

สืบเน่ืองจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการเขต
สุขภาพเพ่ือประชาชน เพ่ือดําเนินการสรรหา คัดเลือก หรือดําเนินการใด ให้ได้มาซึ่งกรรมการในคณะกรรมการ
เขตสุขภาพเพ่ือประชาชนน้ัน 

เพ่ือให้การสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจ
ตามความในข้อ ๒.๓ แห่งคําสั่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา
กรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ประกอบกับมติการประชุมคณะกรรมการ
สรรหากรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ จึงแต่งต้ังคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขต
สุขภาพเพ่ือประชาชนระดับเขต จํานวน ๑๓ คณะ โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอํานาจ ดังน้ี 

๑. องค์ประกอบ 

๑.๑ คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขตที่ ๑ 

๑) นายศุภกิจ  ศิริลักษณ์ ประธานอนุกรรมการ 

๒) นายประกาศิต  กายะสิทธ์ิ อนุกรรมการ 

๓) นายไพศาล  ธัญญาวินิชกุล อนุกรรมการ 

๔) นายสรกิจ  ภาคีชีพ อนุกรรมการ 

๕) นายสุทธิพงษ์  วสุโสภาพล อนุกรรมการ 

๖) นายสุวิทย์  สมบัติ เลขานุการ 

๗) นายจตุชัย  มณีรัตน์ เลขานุการร่วม 

๘) นางรัชนีวัลย์  ปาณธูป  เลขานุการร่วม 

๙) นางสาวรษิดา  เรืองศิริ เลขานุการร่วม 

๑.๒ คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขตที่ ๒ 

๑) นายศุภกิจ  ศิริลักษณ์ ประธานอนุกรรมการ 

๒) นายไชยนันท์  ทยาวิวัฒน์ อนุกรรมการ 

๓)  นายนิติธร  ธนธัญญา อนุกรรมการ 

๔) นายประกาศิต  กายะสิทธ์ิ  อนุกรรมการ 

๕) นายภูวนนท์  เอ่ียมจันทร ์ อนุกรรมการ 

๒ / ๖) นางสุเนตร... 

(สําเนา) 

nattaya
Stamp



๒ 

 

๖) นางสุเนตร  ทองคําพงษ์ เลขานุการ 

๗) นายปิยะ  ศิริลักษณ์ เลขานุการร่วม 

๘) นายสันติ  ศิริวัฒนไพศาล  เลขานุการร่วม 

๙) นางสาววรวรรณ  ชายไพฑูรย์ เลขานุการร่วม 

๑.๓ คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขตที่ ๓ 

๑) นายไพโรจน์  เสาน่วม ประธานอนุกรรมการ 

๒) นายธีรวัฒน์  อภิปรัชญาฐิติกุล อนุกรรมการ 

๓) นายวงษ์สวัสด์ิ  ตันวิสุทธ์ิ อนุกรรมการ 

๔) นายสมเกียรติ  ขํานุรักษ์ อนุกรรมการ 

๕) นายสมเกียรติ  พิทักษ์กมลพร อนุกรรมการ 

๖) นายเหรียญ  บุญสําลี เลขานุการ 

๗) นายอดิสรณ์  วรรธนะศกัด์ิ เลขานุการร่วม 

๘) นายวิสุทธิ  บุญญะโสภิต  เลขานุการร่วม 

๙) นางสาววาสุรี  พัดเย็น เลขานุการร่วม 

๑.๔ คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขตที่ ๔ 

๑) นายชาญวิทย์  วสันต์ธนารัตน์ ประธานอนุกรรมการ 

๒) นายชะลอ  ศานติวรางคณา อนุกรรมการ 

๓)  นางสาวทิพิชา  โปษยานนท์ อนุกรรมการ 

๔) นางสาวนิรมล  ราศี อนุกรรมการ 

๕) นางสาวอังคณา  จรรยากุลวงศ์ อนุกรรมการ 

๖) นายวันพิพัฒน์  คมภักดี เลขานุการ 

๗) นายประสิทธิชัย  มั่งจิตร เลขานุการร่วม 

๘) นางพนิต  มโนการ  เลขานุการร่วม 

๙) นางสาวปัญญณัฏฐ์  ว่องวณิชย์อรุณ เลขานุการร่วม 

๑.๕ คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขตที่ ๕ 

๑) นายเจษฎา  มิ่งสมร ประธานอนุกรรมการ 

๒) นายณัฐพันธ์ุ  ศุภกา อนุกรรมการ 

 ๓ / ๓) นายวรชัย... 



๓ 

 

๓) นายวรชัย  อ้ึงอภินันท์ อนุกรรมการ 

๔) นายสุพจน์  จิระราชวโร อนุกรรมการ 

๕) นายอนุศักด์ิ  สุภาพร อนุกรรมการ 

๖) นายวิเชียร  คุตตวัส เลขานุการ 

๗) นายนรินทร์รัชต์  พิชญคามินทร์ เลขานุการร่วม 

๘) นายอนุสรณ์  ศิริโชติ เลขานุการร่วม 

๙) นางสาวกมลา  วัฒนพร เลขานุการร่วม 

๑.๖ คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขตที่ ๖ 

๑) นายเจษฎา  มิ่งสมร ประธานอนุกรรมการ 

๒) นางเพ็ญพรรณ  จิตตะเสนีย์ อนุกรรมการ 

๓) นายวิบูลย์  สุพุทธิธาดา อนุกรรมการ 

๔) นางสาวสิริกร  เค้าภูไท อนุกรรมการ 

๕) นายอภิชาติ  รอดสม อนุกรรมการ 

๖) นายวิจิตต์  สีมา เลขานุการ 

๗) นายอภิรัต  กตัญญุตานนท์ เลขานุการร่วม 

๘) นายวิศิษฐ์   ย่ีสุนทอง เลขานุการร่วม 

๙) นางสาวชัชณารัช  จันทนะ เลขานุการร่วม 

๑.๗ คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขตที่ ๗ 

๑) นายศุมล  ศรีสุขวัฒนา ประธานอนุกรรมการ 

๒) นายทรงพล  ตุละทา อนุกรรมการ 

๓) นายปรีดา  แต้อารักษ์ อนุกรรมการ 

๔) นายพีระ  อารีรัตน์ อนุกรรมการ 

๕) นายวิทยา  ชาติบัญชาชัย อนุกรรมการ 

๖) นายศักด์ิเจริญ  ภวภูตานนท์ เลขานุการ 

๗) นายอิทธิพล  สูงแข็ง เลขานุการร่วม 

๘) นายดุสิต  ศรีโคตร  เลขานุการร่วม 

๙) นางสาวศิริกุล  กุลเลียบ เลขานุการร่วม 

๔ / ๑.๘ คณะอนุกรรมการ... 

 



๔ 

 

๑.๘ คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขตที่ ๘ 

๑) นายศุมล  ศรีสุขวัฒนา ประธานอนุกรรมการ 

๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักด์ิ  พุทธาศรี อนุกรรมการ 

๓) นายกวี  วีระเศรษฐกุล อนุกรรมการ 

๔) นายศิริเกียรติ  เหลียงกอบกิจ อนุกรรมการ 

๕) นางสิริพรรณ  โชติกมาศ อนุกรรมการ 

๖) ว่าที่ร้อยโทอิสเรศณุชิตภ์  จันทร์ศรี เลขานุการ 

๗) นายปรเมษฐ์  ก่ิงโก้ เลขานุการร่วม 

๘) นางสาวอุษณีย์ หลอดเณร  เลขานุการร่วม 

๙) นางสาวปรีดารัตน์  ศรัทธานนท์กุล เลขานุการร่วม 

๑.๙ คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขตที่ ๙ 

๑) นายทวีเกียรติ  บุญยไพศาลเจริญ ประธานอนุกรรมการ 

๒)  นางสาวดวงพร  เฮงบุณยพันธ์ อนุกรรมการ 

๓) นางสาวพัชรา  อุบลสวัสด์ิ อนุกรรมการ 

๔) นายยุทธนา  พูนพานิช อนุกรรมการ 

๕) นางลลิตยา  กองคํา อนุกรรมการ 

๖) นายสันทนา  ธรรมสโรจน์ เลขานุการ 

๗) นายสุวิทย์  โรจนศักด์ิโสธร เลขานุการร่วม 

๘) นางสุภาพรรณ  กิตติวิศิษฐ์  เลขานุการร่วม 

๙) นางธัญญา  แสงอุบล เลขานุการร่วม 

๑.๑๐ คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขตที่ ๑๐ 

๑) นายทวีเกียรติ  บุญยไพศาลเจริญ ประธานอนุกรรมการ 

๒) นางนาตยา  พรหมทอง อนุกรรมการ 

๓) นายเรืองศิลป์  เถื่อนนาดี อนุกรรมการ 

๔) นายศิริเกียรติ  เหลียงกอบกิจ อนุกรรมการ 

๕) นายสุรพร  ลอยหา อนุกรรมการ 

๖) นายวิรัตน์  พุ่มจันทร์ เลขานุการ 

 ๕ / ๗) นายวิชิต.... 



๕ 

 

๗) นายวิชิต  พุ่มจันทร์ เลขานุการร่วม 

๘) นางสาวพรทิพย์  ชนะภัย  เลขานุการร่วม 

๙) นางอวรพร  พิศเพ็ง เลขานุการร่วม 

๑.๑๑ คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขตที่ ๑๑ 

๑) นายประจักษวิช  เล็บนาค ประธานอนุกรรมการ 

๒) นางจุฑามาศ  โมฬี อนุกรรมการ 

๓) นายเจษฎา  ฉายคุณรัฐ อนุกรรมการ 

๔) นายทวีสา  เครือแพ อนุกรรมการ 

๕) นางเบญจมาภรณ์  ลิมปิษเฐียร อนุกรรมการ 

๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สอรัฐ  มากบุญ เลขานุการ 

๗) นายขจรศักด์ิ  แก้วจรัส เลขานุการร่วม 

๘) นายชญานิน  เอกสุวรรณ เลขานุการร่วม 

๙) นางสาวนิสา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เลขานุการร่วม 

๑.๑๒ คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขตที่ ๑๒ 

๑) นายประจักษวิช  เล็บนาค ประธานอนุกรรมการ 

๒) นายจารึก  ไชยรักษ์ อนุกรรมการ 

๓) นายณัฐพันธ์ุ  ศุภกา อนุกรรมการ 

๔) นายยอร์น  จิรนคร อนุกรรมการ 

๕) นายวิรัตน์  เอ้ืองพูลสวัสด์ิ อนุกรรมการ 

๖) นายชาคริต  โภชะเรือง เลขานุการ 

๗) นายประเวศ  หมีดเส็น เลขานุการร่วม 

๘) นางนิธินาถ  ศิริเวช  เลขานุการร่วม 

๙) นางกุลฑัต  หงส์ชยางกูร เลขานุการร่วม 

๑.๑๓ คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขตที่ ๑๓ 

๑) นายชวินทร์  ศิรินาค ประธานอนุกรรมการ 

๒) นางจิตรา  อยู่ประเสริฐ อนุกรรมการ 

๓) นายชาญวิทย์  วสันต์ธนารัตน์ อนุกรรมการ 

๖ / ๔) นางป่านฤดี... 



๖ 

 

๔) นางป่านฤดี  มโนมัยพิบูลย์ อนุกรรมการ 

๕) นายวีระพันธ์  ลีธนะกุล อนุกรรมการ 

๖) นางอรพรรณ  ศรีสุขวัฒนา อนุกรรมการ 

๗) นายวงวัฒน์  ลิ่วลักษณ์ เลขานุการ 

๘) นางสาวฐิติพร  คหัฏฐา เลขานุการร่วม 

๙) นายปานเนตร  ปางพุฒิพงศ์ เลขานุการร่วม 

๑๐) นางสาวบุษกร  รังสรรค์ เลขานุการร่วม 

๑๑) นางสาววรวรรณ  อาภารตัน์ เลขานุการร่วม 

๒. หน้าที่และอํานาจ 

๒.๑ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร และผู้ได้รับการเสนอช่ือ เพ่ือจัดทําบัญชีรายช่ือผู้มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเข้ารับการสรรหา กขป. และประกาศต่อสาธารณะ ตามกําหนดระยะเวลา และ
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ที่คณะกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพ่ือ
ประชาชน ประกาศกําหนด 

๒.๒ พิจารณาคัดเลือก กขป. ในองค์ประกอบที่เก่ียวข้อง โดยใช้คุณสมบัติเฉพาะและเกณฑ์การให้คะแนน
ที่คณะกรรมการสรรหาฯประกาศกําหนด โดยสามารถเชิญผู้เข้ารับการสรรหา เข้าให้ข้อมูลเพ่ิมเติม
ประกอบการพิจารณาได้ตามความเหมาะสม 

๒.๓ เสนอรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น กขป. เพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาฯพิจารณา 
๒.๔ แต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือดําเนินการที่เก่ียวข้องตามความจําเป็น 
๒.๕ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ มอบหมาย 

 
ทั้งน้ี  นับแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๐  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

              (ลงช่ือ)  ทวีเกียรติ  บุญยไพศาลเจริญ  
(นายทวีเกียรติ  บุญยไพศาลเจริญ) 

ประธานกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน 

 
รับรองสําเนาถูกต้อง 

  

(นางอรพรรณ  ศรีสุขวัฒนา) 
รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

วันท่ี ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ 


