
 
 

 

1. ที่ปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชนเริ่มดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2550  เปนปแรก  โดยผูตรวจราชการ

สํานักนายกรัฐมนตรีและผูตรวจราชการกระทรวงทุกกระทรวงไดรวมกันพิจารณาผูไดรับการเสนอชื่อใหเปน 

ที่ปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ซึ่งเสนอโดยกระทรวงที่เกี่ยวของ และไดเห็นชอบใหมีที่ปรึกษาผูตรวจราชการ

ใน 4 ดาน ๆ ละ 1 คน ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ  คือ ดานเศรษฐกิจ  ดานวิชาการ  ดานสังคม  และดานสิ่งแวดลอม 

ซึ่งปจจุบันมีที่ปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชนทั้ง  4  ดาน ในทุกจังหวัด  เพื่อทําหนาที่ในการใหขอมูล 

และขอเสนอแนะ โดยเฉพาะขอมูลเชิงพื้นที่แกผูตรวจราชการ  ตลอดจนใหความรวมมือในการตรวจราชการตามที่

ผูตรวจราชการขอความรวมมือ  ดังมีรายชื่อตอไปนี้ 

  

2. นอกจากที่ปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ทั้ง 4 ดานแลว ในบางกระทรวงยังไดสรางเครือขายภาคประชาชน 

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระทรวงแตละกระทรวงดวย  ไดแก 

 เครอืขายปราชญชาวบานการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 คณะทํางานภาคประชาชนของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 ที่ปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชนดานวัฒนธรรม  ของกระทรวงวัฒนธรรม 

  

 

 



 

 

 

ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

1 กระบี ่  

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายวัฒนา  ธนาศักดิ์เจริญ 

วัน/เดือน/ปเกิด  26  มกราคม  2497 

วุฒิการศึกษา     คณะเศรษฐศาสตร  

  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ประธานคณะกรรมการบริหารหอการคา 

 จังหวัดกระบี ่

 กรรมการผูจัดการบริษัทกระบี่เจริญทรัพยจํากัด 

 สามารถวิเคราะหเศรษฐกิจและการเมือง 

สถานที่อยูปจจุบนั  บริษทั กระบี่เจริญทรัพย จํากัด  

 232 ถ.มหาราช ต.ปากน้าํ  

 อ.เมือง กระบี่ 81000   

โทร.081-8952-002, 0817638293, 075-611712  

โทรสาร  075-631212 

 

 

 

  

 

 

 

ชื่อ  นายทวชีัย  ออนนวน 

วัน/เดือน/ปเกิด  28  มีนาคม  2506 

วุฒิการศึกษา    มัธยมศึกษาตอนปลาย  

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 นักประชาสัมพันธ 

 นักกระบวนการจดัการประชุมเวท ี

 นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง 

 แหงประเทศไทย 

 วิทยากรองคกรชมุชนเขมแข็ง 

สถานที่อยูปจจุบัน   137  ม.6 ต.เกาะกลาง  

  อ.เกาะลันตา  

  กระบี ่81150   

โทร. 089-5881-058 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสุพละ  ผลิพัฒน 

วัน/เดือน/ปเกิด  21  กรกฎาคม 2485 

วุฒิการศึกษา     ครุศาสตรมหาบัณฑิต (คม.) 

   การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. ) 

     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

  ผูบริหารโรงเรียน พ.ศ. 2519 - 2541 

 ผูอํานวยการสามัญศึกษาจังหวดั2542 – 2545 

 เปนกรรมการหอการคาจังหวัดกระบี่   

 ผูทรงคุณวุฒิความมั่นคงจังหวัดกระบี ่

สถานที่อยูปจจุบัน    1/1 ถ.สุมงคล ต.ปากน้ํา  

    อ.เมือง  กระบี ่81000  

โทร.085-8831-327, 075-611054 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายรวี บอหนา 

วัน/เดือน/ปเกิด  25  พฤษภาคม  2505 

วุฒิการศึกษา     กําลังศึกษาตอปริญญาตรี 

  (คณะศลิปศาสตร) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 การสรางชุมชนเขมแข็ง 

สถานที่อยูปจจุบัน   34 ม.6 ต.เกาะศรีบอยา  

  อ.เหนือคลอง กระบี่ 81130  

โทร. 087-8902-980 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

2 กาญจนบุรี  

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายธีรชัย  ชตุิมันต 

วัน/เดือน/ปเกิด  23  สิงหาคม 2503 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาโท 

  มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุรี 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 

 คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด 

 แบบบูรณาการ  (กบจ.) 

   ผูพพิากษาสมทบ ศาลแรงงานภาค 7 

   คณะกรรมการการคาชายแดนจังหวัด 

 กาญจนบุรี 

 กรรมการสภาหอการคาแหงประเทศไทย 

 ประธานหอการคาจังหวัด  

 ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 

   คณะอนุกรรมการคุมครองผูริโภคจังหวัด 

สถานที่อยูปจจุบัน   93/3  หมู 5 ถ.แสงชูโต 

  อ.เมือง   กาญจนบุรี 71000  

โทร.082-2489292 ,034-512257  

โทรสาร034-515750 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายพิศษิฐ  ยินดีว ี

วัน/เดือน/ปเกิด   30  ตุลาคม  2500 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี 

  ศิลปศาสตรบัณฑติ 

    ปริญญาโท 

   ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 การเงินการบัญช ี

 วิทยากรกระบวนการ (แผนดนิธรรม 

 แผนดนิทอง, เศรษฐกิจพอเพียง) 

 นักพัฒนาสังคม 

 นักวิชาการ  นักวจิัยอิสระ 

 กรรมการการเลือกตั้งจังหวัดกาญจนบุรี 

 นักสืบสวนสุขภาพและการเปลี่ยนแปลง 

 ทางสังคม 

สถานที่อยูปจจุบัน   96/4 ซ.4/4 ม.10  

  ต.ปากแพรก 

  จ.กาญจนบุรี   71000  

โทร.081-9815-273 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายประทุม  เครือเมฆ 

วัน/เดือน/ปเกิด  8  ตุลาคม  2492 

วุฒิการศึกษา    ก.ศบ  (พลศึกษา) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 เคยรับราชการ  ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 กรมสามัญศึกษา 

 ประกอบธุรกจิสวนตัว 

สถานที่อยูปจจุบัน  21/1 ม.1 ถ.แมน้าํแคว   

 ต.ทามะขาม อ.เมือง  

 กาญจนบุรี 71000   

โทร.081-7571-194, 084-0025598, 034-514085 

โทรสาร  034-624441 

 

 

 

 

ชื่อ  นายวิโรจน  พรหมออน 

วัน/เดือน/ปเกิด  15  กรกฎาคม  2498 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี  (เศรษฐศาสตรบัณฑิต) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 วิทยากรกระบวนการพัฒนาศักยภาพ 

 ผูนําและการพัฒนาองคกร 

 ประธานสถาบันการเรียนรูเพื่อพัฒนา 

 ทองถิน่กาญจนบรุี 

 ประธานขับเคลือ่นยุทธศาสตรทางสังคม 

 ประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษ 

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน 

 ประธานชมรมนักสื่อสารสุขภาพทองถิ่น 

สถานที่อยูปจจุบัน   10/60 หมูบานกาญจนบุรี  

  ต.ทามะขาม อ.เมือง 

  จ.กาญจนบุรี 71000   

โทร. 081 7108058, 

โทรสาร 034-625186 

 

 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

3 กาฬสินธุ  

 

 

 

 

 

 
 

ชื่อ  นายธวัช เจริญศรีพงษา 

วัน/เดือน/ปเกิด  7  มิถุนายน  2503 

วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี   

  (พาณชิยศาสตรและการบัญชี) 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 เหรัญญิกหอการคาจังหวัดกาฬสินธุ 

 รองประธานฝายขอมูลพัฒนาและวางแผน 

 หอการคาจังหวัดกาฬสินธุ 

 เลขาธิการหอการคาจังหวัดกาฬสินธุ 

 รองประธานกลุมเศรษฐกิจหอการคา 

 จังหวัดกาฬสินธุ 

สถานที่อยูปจจุบัน   160 ถ.ถีนานนท ต.กาฬสินธุ  

  อ.เมือง กาฬสินธุ 46000  

โทร.081-6615-489, 043-821148  

โทรสาร 043-821406 

 

 

 

 

 

 

 
 

ชื่อ  นายนีณวฒัน  เดนโยธา 

วัน/เดือน/ปเกิด  6  เมษายน  2505 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี  (พัฒนาชุมชน) 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 เจาหนาที่ฝกอบรมโครงการพัฒนา 

 ชลประทาน  (NEWMASIP)  

 ผูเชี่ยวชาญงานฝกอบรม กองทนุเพือ่ 

 สังคม  (กองทนุ SIF) 

 ผูอํานวยการ โครงการนํารองเพือ่พฒันา 

 เกษตรกรรมยั่งยืนภาคอีสาน จ.รอยเอ็ด 

 ผูประสานงานขบวนองคกรชมุชน 

 จังหวัดกาฬสินธุ 

สถานที่อยูปจจุบัน   57 ม. 2 ต.กมลาไสย 

  อ.กมลาไสย  

  จ.กาฬสินธุ 46130 

โทร. 085-2507215, 043-831-123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายบัณฑิต บุญแสน 

วัน/เดือน/ปเกิด  15  กุมภาพันธ  2485 

วุฒิการศึกษา     ครุศาสตรบัณฑิต  

            (เอกสังคมศาสตร) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

   เปนวทิยากรความมั่นคง 

   เปนวทิยากรงานมงคล 

สถานที่อยูปจจุบัน  82 ม.2 ต.ดงลิง อ.กมลาไสย  

  กาฬสินธุ 46130  

โทร.083-3354915, 025-999910 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายนิคม ไชยชินวรวัฒน 

วัน/เดือน/ปเกิด  11  กันยายน  2090 

วุฒิการศึกษา      มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

    นักปกครองทองที่ 

   ประธานเครือขายปาชุมชนจังหวดั 

     กาฬสินธุ 

สถานที่อยูปจจุบัน   88 ม. 6 ต.เชียงเครือ อ.เมือง  

  กาฬสินธุ 46000    

โทร. 084-7959-272, 043-813973 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

4 กําแพงเพชร  

 

 

 

 

 

ชื่อ   นายรังสรรคธานี      เลิศกสิกรณ 

วัน/เดือน/ปเกิด  8  พฤษภาคม  2502 

วุฒิการศึกษา     อนปุริญญา 

    กําลังศึกษาตอปริญญาตรี 

  (กฎหมาย) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 นายกสโมสรไลออนสกําแพงเพชร 

 ประธานสภาอุตสาหกรรมกําแพงเพชร 

 ประธานผูพพิากษาสมทบศาลแรงงานภาค 6 

 ประธานชมรมพัฒนาอนุรักษอาศยานไทย 

 สาขากําแพงเพชร 

สถานที่อยูปจจุบัน   บ.เลิศกสิกรณ จก.  

  41/5  ม.4 ต.นครชุม  

  ถ.พหลโยธิน  อ.เมือง  

  จ.กําแพงเพชร 62000  

โทร. 081-2840-999, 055-799757  

โทรสาร 055-799306 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นางสายพิน  คําฝอย 

วัน/เดือน/ปเกิด  - 

วุฒิการศึกษา    ปวช. บัญชี  

  (กรุงเทพธุรกิจพาณิชยการ) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 เลขานุการศนูยประสานงานองคการ 

 ชุมชนตําบลสักงาม  (ศอช.ต.) 

 เลขานุการองคกรเครือขายราษฎรอาสา 

 สมัครพิทักษปาอาํเภอคลองลาน 

 เลขานุการเครือขายพัฒนาสังคมและ 

 ความมันคงของมนุษยตําบลสักงาม 

 คณะอนุกรรมการสงเสริมการจัด 

 สวัสดิการสังคมจังหวัดกําแพงเพชร 

 คณะกรรมการศูนยการใหและอาสาสมัคร 

 การชวยเหลอืจังหวัดกาํแพงเพชร 

สถานที่อยูปจจุบัน   13 หมู 6  ต.สักงาม 

  อ.คลองลาน  

  จ.กําแพงเพชร 62180 

โทร. 086-2081351 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นางละเมียด  อินออน 

วัน/เดือน/ปเกิด  2  มกราคม  2484 

วุฒิการศึกษา    ประโยคอาชวีศกึษาชั้นสูง 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

  นายกสมาคมผูบริหารโรงเรียนเอกชน 

  จังหวัดกําแพงเพชร 

  ผูรับใบอนุญาตโรงเรียนอุทิศศกึษา 

  คณะกรรมการคุรุสภาจังหวัดกําแพงเพชร 

  คณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และ 

  วัฒนธรรม อําเภอขาณุวรลักษบุรี 

  คณะกรรมการบริหารงานจังหวดั 

  แบบบูรณาการจังหวัด (กบจ.) 

สถานที่อยูปจจุบัน  75 ม.1 ถ.พหลโยธิน  

  ต.โคงไผ  อ.ขาณวุรลักษบุรี   

  กําแพงเพชร  62130  

โทร.089-7035-670, 055-728273 

โทรสาร 055-728273 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายเจริญ   เลาหศักดิป์ระสิทธิ์ 

วัน/เดือน/ปเกิด  27  เมษายน  2507 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี   

  มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 การเกษตร  (ทําไรออย) 

 อนุรักษสิ่งแวดลอม โดยการดําเนินการ 

 ไมเผาออย   

 ทําโครงการเกษตรธรรมเทค โดยการใช 

 โดยใชรถตัดออยสดเขาโรงงาน   

 ลดการใชสารเคมี 

สถานที่อยูปจจุบัน   119 ม.5 ต.ยางสูง   

  อ.ขาณวุรลักษบุรี  

  กําแพงเพชร 62130   

โทร.089-8599-799, 088-4199899 

โทรสาร  055-701194 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

5 ขอนแกน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายวิฑูรย กมลนฤเมธ 

วัน/เดือน/ปเกิด  17  ตุลาคม 2502 

วุฒิการศึกษา    ปวช.  วทิยาลัยอัสสัมชัญพาณิชย 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 รองประธานสภาอตุสาหกรรมจังหวดัขอนแกน 

 ผูพิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค 4 

 กต.ตร.สถานีตํารวจทางหลวง 2  

 กองกํากบัการ 4 

 เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 

 การแรงงานสภาผแทนราษฎร 

 ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการทรัพยากร 

 ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม สภาผูแทนราษฎร 

สถานที่อยูปจจุบัน   6/7 ถ.ประชาสโมสร  

  อ.เมือง ขอนแกน 40000 

โทร.081-7173-883, 043-337383 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสุภี   ทองมีคา 

วัน/เดือน/ปเกิด  4  มีนาคม  2496 

วุฒิการศึกษา     มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ทําการเกษตรแบบผสมผสาน 

 เปนผูนําชุมชนในการจัดตั้งกลุมอาชีพ 

สถานที่อยูปจจุบัน   153 ม.12 

   ต.หนองแวงโสกพระ  

  อ.พล ขอนแกน  40120

โทร.089-2758-291, 043-418194 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายโอภาส  วัยวัฒน 

วัน/เดือน/ปเกิด  16  มิถนุายน 2488 

วุฒิการศึกษา     วท.บ  (จิตวิทยา) 

  กศ.บ. (การบริหารการศึกษา) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

  ผูเชี่ยวชาญดานแนะแนว, จิตวิทยา 

  การบริหารการศึกษา 

  การบริหารงานบคุคล 

สถานที่อยูปจจุบัน  250/13 หมูบานศริิรัตน  

  ถ.กลางเมือง อ.เมือง  

  ขอนแกน 40000 

โทร. 081-6623-926 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายอภชิาติ  สิงคลีบุตร 

วัน/เดือน/ปเกิด  14  กนัยายน  2503 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี   (กศ.บ.) 

    ปริญญาโท   (รัฐศาสตร) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ทางการเมือง 

 ทางการศกึษา 

 ดานการมีสวนรวมของประชาชน 

 ดานสิ่งแวดลอม 

สถานที่อยูปจจุบัน   159  ม.13  ต.เมืองเพีย 

  อ.บานไผ   

  จ.ขอนแกน 40110    

โทร.081-9740-135 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

6 จันทบุรี  

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายดิเรก ศภุวิวรรธน 

วัน/เดือน/ปเกิด  26  ธันวาคม  2486 

วุฒิการศึกษา     มัธยมศึกษาปที่ 3 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 กรรมการผูจัดการบริษัท เคเบิลทีว ี 

 (จันทบุรี)  จํากดั 

 กรรมการผูจัดการบริษัท เคเบิลทีว ี 

  (ชลบุรี) จํากัด 

 ประธานบริษทัไฮเทคเคเบิลเทเลวิชัน่ จํากดั 

  (กรุงเทพฯ) 

สถานที่อยูปจจุบัน   49/1   ถ.ทาแฉลบ  

  ต. ตลาด   อ.เมือง  

  จ.จันทบุรี 22000  

โทร.081-8623-193, 039-311749 

โทรสาร 039-323784 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นางสรินยา  พูลเวช 

วัน/เดือน/ปเกิด  10  มิถนุายน  2510 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี   

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 บัณฑิตกองทุนเงินลาน 

 ประธานกลุมอาชพีคลองขนุน ต.สะตอน 

 อ.สอยดาว  จ.จันทบุรี   

 อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

 ของมนษุย 

 ผูประสานงานเครือขายองคกรชมุชน 

 จ.จันทบุรี 

 คณะทํางานสงเสริมจัดตั้งกอทุนสวัสดิการ 

 จ.จันทบุรี 

สถานที่อยูปจจุบัน   50/185  หมู 5 ต.ทาชาง 

  อ.เมือง  จ.จันทบรุี  22000 

โทร. 081-7051136 

โทรสาร 039-471-422 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายเดชา  ชํานาญกิจ 

วัน/เดือน/ปเกิด    16  กรกฎาคม  2490 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาโท   

  ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

  สาขาบริหารการศกึษา 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ผูอํานวยการโรงเรียนเนินดินแดง   

 อําเภอทาใหม  จังหวัดจันทบุรี 

 ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 

 อําเภอเมอืง  จังหวัดจันทบุรี 

 ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูจันทบุรี จํากัด 

 อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

สถานที่อยูปจจุบัน   สํานักงานเทศบาล   

              ต.เขาบายศรี หมู 10 

              ต.เขาบายศรี  อ.ทาใหม 

              จ.จันทบุรี  

โทร.081-864-9194 

  120/2 หมู 2 ต.เขาบายศรี 

  อ.ทาใหม  จ.จันทบุรี 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายอํานาจ ชสูนุก 

วัน/เดือน/ปเกิด   10  มีนาคม  2505 

วุฒิการศึกษา    ปริญญา  (ศิลปศาสตร) 

  สาขาพัฒนาชุมชน 

  มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ดานการเกษตร 

 งานกอสราง 

สถานที่อยูปจจุบัน   1/3 ม.6 ถ.หนองออ-พญาลาง  

  ต.มะขาม อ.มะขาม  

  จ.จันทบุรี 22150   

โทร.086-8247-003, 084-6771847, 039-461290 

 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

7 ฉะเชิงเทรา  

 
ชื่อ  นายจีรทัศน  แจมไพบูลย 

วัน/เดือน/ปเกิด  5  มิถุนายน  2502   

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี  (นติิศาสตรบัณฑิต) 

  ประกาศนียบัตร นกักฎหมาย 

  ชั้นสูง รุนที่ 4  จากสภาทนายความ 

  กําลังศึกษาตอปริญญาโท  

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 เปนทนายความประจําธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

 เปนกรรมการผูจัดการ โรงงานบรรจุกาซ 

 บริษทั แจมไพบลูยแกส จํากดั 

 เปนกรรมการตรวจและติดตามการปฏิบัติงาน 

 ขาราชการตาํรวจ (กก.ตร.) 

สถานที่อยูปจจุบัน  บริษัท แจมไพบูลยแกส จํากัด  

                1 ม.7 ถ.สถานีรถไฟบางน้ําเปรี้ยว  

                                ต.บางขนาก อ.บางน้ําเปรี้ยว  

                                จ.ฉะเชิงเทรา 24150  

โทร.081-9451-452, 038-581318,  038-524111 

โทรสาร 038-524110 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายเจษฎา มิ่งสมร 

วัน/เดือน/ปเกิด   6  มกราคม  2504 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี  

  ศิลปศาสตรบัณฑติ 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 คณะอนุกรรมการพัฒนาแผนพัฒนา 

 ทองถิน่ของ อปท. ฉะเชิงเทรา 

 วิทยากรกระบวนการแผนชุมชน 

 (เครือขายแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง 

 4  ภาค  ) 

สถานที่อยูปจจุบัน   3/2 ม.10 ต.หนองยาว  

  อ.พนมสารคาม  

  ฉะเชิงเทรา 24120   

โทร.086-0001-727 ,038-529192 

โทรสาร  038-553487 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายเจริญ  แนนหนา 

วัน/เดือน/ปเกิด  9  ตุลาคม  2484 

วุฒิการศึกษา     ม.6 , ป.กศ., 

  กศ.บ.  (สังคมศกึษา) 

  กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ครูสังกัด สช.1 ป 

 ครูสังกัดองคการบริหารสวนจังหวดั 

 ฉะเชิงเทรา 14 ป 

 ศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา  22  ป 

 ผูประเมินของ สมศ. 6 ป 

สถานที่อยูปจจุบัน  35/3/7 ถ.มหาจักรพรรดิ ์

       ต.หนาเมือง อ.เมือง  

  ฉะเชิงเทรา 24000   

โทร.038-511732, 086 0389568 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายน้ําคาง  มั่นศรีจันทร 

วัน/เดือน/ปเกิด   12  มกราคม 2486 

วุฒิการศึกษา     มัธยมศึกษาปที่ 3 

    ประโยคนักธรรมชั้นตรี 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ทําการเกษตรแบบผสมผสาน   

 (เศรษฐกิจพอเพียง) 

 ขยายพันธุพืช 

 ขับรถยนตทกุชนิด 

สถานที่อยูปจจุบัน   147/13 ม.1 ต.ลาดกระบัง  

  อ.สนามชัยเขต  

  ฉะเชิงเทรา  24160  

โทร.086-0531-348 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

8 ชลบุรี  

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายวรศักดิ์  ทองนพเนื้อ 

วัน/เดือน/ปเกิด  4  กันยายน  2487 

วุฒิการศึกษา     อนปุริญญาตรี 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 อัด-หลอ ดอกยางรถยนต 

สถานที่อยูปจจุบัน    1/31 หมู 1  ถ.เสม็ด 

  ต.เสม็ด  อ.เมือง  

  จ.ชลบุรี  20000 

  หางหุนสวนจํากัด บํารุงยาง 

  47 หมู 4 ถ.เศรษฐกิจ 

  ต.หนองรี  อ.เมือง 

  จ.ชลบุรี  20000 

โทร. 038-476278-9, 081-715-9611 

โทรสาร  038-476-280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายฟรังโก  ไมออคช ิ

วัน/เดือน/ปเกิด   20  มิถุนายน  2511 

วุฒิการศึกษา     ปวช. 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ทําการเกษตร  อินทรีย 

 เปนวิทยากรสวัสดิการชุมชน 

สถานที่อยูปจจุบัน   139/1 ม12. ต.ทาบุญมี  

  อ.เกาะจันทร  

  จ.ชลบุรี   20240   

โทร.089-7263-070 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายฉลวย  สุขสวัสดิ์ 

วัน/เดือน/ปเกิด  19  สิงหาคม  2487 

วุฒิการศึกษา     วทบ. (ศึกษาเกษตร) 

    กศ.ม.การบริหารการศกึษา 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 การบริหารการศึกษา,การจดัการศึกษา,  

 นิเทศกํากับติดตามผลการศึกษา 

สถานที่อยูปจจุบัน    12/2  หมู 6  ต.บานเชิด 

  อ.พนัสนิคม   

  จ.ชลบุรี  20140 

โทร.081-5706435 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายดํารง   ลดหวั่น 

วัน/เดือน/ปเกิด   1  เมษายน  2481 

วุฒิการศึกษา     ปม.ช.  

  (ประโยคครูมัธยมการชางศลิปะ ) 

    คบ. (ครุศาสตรบัณฑิต) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ครูโรงเรียนสัตหีบ 

 ชวยราชการหมวดการศึกษาที่วาการอําเภอ 

 เมืองระยอง 

 อาจารยใหญโรงเรียนบานหนองแฟบ, 

 โรงเรียนวัดคีรีภวนาราม จังหวัดระยอง 

 ประธานเครือขาย ทสม.จังหวัดชลบุรี 

 ประธานสภา อบต. พลตูาหลวง จังหวดัชลบุรี 

สถานที่อยูปจจุบัน   122/5 ม.4 ต.พลูตาหลวง  

  อ.สัตหีบ ชลบุรี 20180  

โทร.089-5433-428,  038-254042 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

9 ชัยนาท  

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายภูวภทั   เมธากีรติกร        

วัน/เดือน/ปเกิด  17  มิถนุายน  2504 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี   

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ประธานหอการคาจังหวัดชัยนาท 

 ผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการขาราชการ 

 องคการบริหารสวนตําบลจังหวัดชยันาท 

 ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 

สถานที่อยูปจจุบัน  บจก.วัฒนาชัยคารเซอรวิส   

  เลขที่ 9 ม. 5 ถ.พหลโยธิน  

  ต..บานกลวย อ.เมืองชัยนาท  

  จ.ชัยนาท 17000  

โทร.081-8873-306, 056-412333  

โทรสาร 056-412333 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสมคิด  อยูโต 

วัน/เดือน/ปเกิด   25  เมษายน  2501 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี (สาขานิติศาสตร) 

   กําลังศกึษาตอปริญญาโท 

  รัฐประศาสนศาสตร 

  มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 เปนผูตรวจสอบกองทุนเพือ่สังคม (Sif) 

 เปนรองประธานคณะขับเคลื่อน 

 ยุทธศาสตรทางสังคมจังหวัด 

 เปนพนักงานองคกรคุรุสภาฝายตรวจสอบ 

 วัสดุครุภัณฑ 

 เปนอนกุรรมการประสานงานเครือขาย 

 องคกรชุมชน 

สถานที่อยูปจจุบัน   328/5 ถ.ชัยณรงค  

  ต.ในเมือง อ.เมือง  

  จ.ชัยนาท  17000   

โทร.056-411667, 081-9727695 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสมชาย  เทศเมือง 

วัน/เดือน/ปเกิด  8  กรกฎาคม 2484 

วุฒิการศึกษา     ประกาศนียบัตรวชิาการศกึษาชั้นสูง 

  ราชภัฏเทพสตรี 

  ศิลปศาสตรบัณฑติ  (ศึกษาศาสตร) 

  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 เปนผูแทนครูเขตการศึกษา 6  

 ผูอํานวยการประถมศึกษาจังหวัดปตตาน ี

 สิงหบุรี, ตราด และชัยนาท 

 ผูแทนครูในคณะกรรมการการประถมศึกษา 

 แหงชาติ (กปช.)   

 ประธานกรรมการสมาคมชาวชัยนาท 

 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ อบต.ชัยนาท 

สถานที่อยูปจจุบัน  264 ม.7 ต.ธรรมามูล  

  อ.เมือง จ.ชัยนาท  17000   

โทร.081-0431-508, 056-416828 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสนั่น  สุพรรณกูล   

วัน/เดือน/ปเกิด  1  กุมภาพันธ 2484  

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี  

  ครุศาสตรบัณฑิต  

  เอกภาษาอังกฤษ 

  มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 เปนผูชวยผูอาํนวยการโรงเรียนวัดสิงห 

 และโรงเรียนชัยนาทพทิยาคม 

 นายกสโมสรโรตารีวัดสิงห  

 คณะกรรมการวัฒนธรรมจังหวดัชัยนาท 

 ประธานโครงขายกับสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ 

 และสังคมแหงชาติจังหวัดชัยนาท 

 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยนาท 

สถานที่อยูปจจุบัน   84 หมู 1  ถ.สุขสําราญ  

  ต.มะขามเฒา อ.วดัสิงห 

  จ.ชัยนาท  17120 

โทร. 087-3130484 

โทรสาร  056-430049 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

10 ชัยภูมิ  

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายอุดมศักดิ ์ มณีวรรณ 

วัน/เดือน/ปเกิด  1  กรกฎาคม 2497 

วุฒิการศึกษา      ค.ว.บ. ออกแบบผลิตภณัฑ 

  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

  ลาดกระบัง 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 นายหนาประกันภยัวินาศภัย 

 ผูจัดการบริษัทเอเชียประกันภัย 

 ผูจัดการกรุงเทพประกันชีวิต 

สถานที่อยูปจจุบัน  254/72  ต.ในเมือง 

 อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  36000 

โทร. 081-5470609 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสมศักดิ์  อาจประจันทร 

วัน/เดือน/ปเกิด   1  กุมภาพันธ  2507 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี 

  (บริหารทรัพยากรมนษุย) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 เปนวิทยากรกระบวนการ 

 ทําการเกษตรแบบผสมผสาน 

 พัฒนากลุมอาชีพ 

 พัฒนาสังคมเชิงระบบ 

 การจัดการความรูชุมชน 

สถานที่อยูปจจุบัน   169 ม.บานโสก  

  ต.บานโสก อ.คอนสวรรค  

  ชัยภูมิ 36140   

โทร.089-8450-054 ,081-7250058 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นางสุธิดา ไพเราะ 

วัน/เดือน/ปเกิด  23  ธันวาคม  2499   

วุฒิการศึกษา     ครุศาสตรบัณฑิต   

  สาขาการอนบุาลศกึษา   

  วิทยาลัยครูสวนดสุิต 

  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

  สาขาการบริหารศกึษา 

  มหาวิทยาลัยวงษชวลติกุล 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 การบริหารสถานศึกษา 

 ผูประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับจังหวัด 

สถานที่อยูปจจุบัน  244 ถ.ชัยประสิทธิ์ ต.ในเมือง  

 ชัยภูมิ 36000    

โทร.081-9172-031,, 044--811540 

โทรสาร 044-813373 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสมภาร  เสี่ยงบุญ 

วัน/เดือน/ปเกิด  2  ม.ค. 2500 

วุฒิการศึกษา      กําลังศกึษาตอระดับปริญญาตรี 

  (คณะรัฐประศาสนศาสตร) 

  มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภูมิ 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษ 

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทสม.) 

 จังหวัดชัยภูมิ 

 อนุกรรมการลุมน้าํชี ตอนบน 

 วิทยากรบรรยายเรื่อง การบริหารจดัการ 

 ทรัพยากรน้าํ ปา ภูมิอากาศ แบบยั่งยืน 

 อบรมไกเกลี่ยกรณีพิพาทดานสิ่งแวดลอม 

 รณรงคอนุรักษสิ่งแวดลอมในพื้นที ่

 ทําการปลูกตนไม 

สถานที่อยูปจจุบัน  172 ม. 6  บานโนนครอ  

 ต.บานขาม  อ.จัตุรัส  

 จ.ชัยภูมิ  36130 

โทร.081-0714395 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

11 ชุมพร  

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายธงชัย  ลิม้ตระกูล 

วัน/เดือน/ปเกิด  12  พฤศจิกายน  2492 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี  (บริหารธุรกิจ) 

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ประธานกรรมการ บริษัทชุมพรอุตสาหกรรม 

 ยางพารา  จํากัด 

 กรรมการผูจัดการ บริษัทชุมพรพรอพเพอรตี้จํากดั 

 กรรมการผูจัดการบริษัทอุตสาหกรรม 

 ยางพารา จํากัด 

 กรรมการผูจัดการบริษัท ชุมพรทวีสิน  จํากัด 

สถานที่อยูปจจุบัน  69/8  ถ.ทาตะเภา  

  อ.เมือง จ. ชุมพร  86000  

โทร.081-6761288, 077-502138, 077-512297-8 

โทรสาร 077-570402, 077-512297 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นางสุณี  คงสุผล 

วัน/เดือน/ปเกิด  21  เมษายน 2499 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี  คณะเศรษฐศาสตร 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

    ปริญญาตรี  บริหารการศกึษา 

  มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 วิทยากรในการอบรมทางดานจริยธรรม 

 วิทยากรในการอบรมบัญชีของธนาคาร 

 หมูบาน 

 เปนเหรัญญิกของเครือขายธนาคาร 

 หมูบานชุมชนเมืองชุมพร 

 กองเลขาเครือขายองคกรชุมชนจังหวัด 

 ชุมพร 

สถานที่อยูปจจุบัน  59/3 ม.2 ต.วังไผ  

  อ.เมือง ชุมพร 86000  

โทร.081-6064-434 

 

 

 

 

 

ชื่อ  น.ส.วิไล เกษสยม 

วัน/เดือน/ปเกิด  12  มกราคม  2486 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี   

  การศึกษาบณัฑติ  (กศ.บ.) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 เปนผูบริหารสถานศึกษาของกรมสามัญศึกษา 

 ขนาดใหญ  3  โรงเรียน  และเปนผูอํานวยการ 

 สามัญศึกษาจังหวดั   

   ปจจุบนัเปนประธานกรรมการสถานศึกษา 

สถานที่อยูปจจุบัน    39/9  หมู 11  ต.วงัไผ  

  อ.เมือง จ.ชุมพร 86000   

โทร.083-1809-515, 077-511014 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสมพงษ  อินทรสุวรรณ 

วัน/เดือน/ปเกิด   13  พฤษภาคม  2489 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี (กศบ.)  

  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

    Cert.on.com.School 

  (Philippins)   

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 นายกสมาคมเพื่อนสิ่งแวดลอมจังหวัดชุมพร 

 อาจารยพิเศษสถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี 

 กรรมการสอบวิทยานิพนธระดับปริญญาโท 

 สถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี 

 ประธานกรรมการสอบสวนทางวินัย 

 ขาราชการครูกรมสามัญศึกษา จังหวัดชุมพร 

สถานที่อยูปจจุบัน   47 ม.7 ต.นาโพธิ์ อ.สวี  

  จ.ชุมพร 86130  

โทร.081-8947-133, 077-531859 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

12 เชียงราย  

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายพัฒนา สิทธิสมบัติ 

วัน/เดือน/ปเกิด  25  กุมภาพันธ 2502 

วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท   

  ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

    นักศกึษาปริญญาเอก สาขาสังคมศาสตร 

  สํานักวิชาศิลปะศาสตร  

  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการ 

 การสมาคมวุฒิสภา 

 ประธานหอการคาจังหวัดเชียงราย 

 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ 

 ราชวิทยาลัย  วทิยาลัยเขตพระเยา จ.เชียงราย 

สถานที่อยูปจจุบัน   1334  ม.19  ถ.พหลโยธิน  

  ต.รอบเวียง อ.เมือง   

  จ.เชียงราย 57000  

โทร.081-6026-333, 053-774880, 053-714595 

โทรสาร 053-744067 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายธนชัย ฟูเฟอง 

วัน/เดือน/ปเกิด   26  เมษายน  2503 

วุฒิการศึกษา     มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 

    วุฒิบัตรทองถิ่นศกึษา 

  สถาบนัชาติพนัธุศกึษา 

  มหาวิทยาลัยเชยีงราย 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 งานดานเศรษฐกิจ 

 (องคกรสาธารณประโยชน) 

สถานที่อยูปจจุบัน   238 ม.13 ต.ทากอ  

  อ.แมสรวย  

  จ.เชียงราย   57180   

โทร.089-9532-782, 053-950066 

โทรสาร 053-748135 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายวิฑูรย จิตตะวิกลุ 

วัน/เดือน/ปเกิด  19 เมษายน  2485 

วุฒิการศึกษา     ประกาศนียบัตรวชิาการศกึษาชั้นสูง 

  (ปกศ.สูง)  ที่วทิยาลัยครูบานสมเด็จ 

  เจาพระยา  จังหวดัเชียงใหม 

  ปริญญาตรี   (ศศบ.) 

  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 รับราชการครู โรงเรียนบานสันทราย จ.เชียงราย 

 ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบานสันตอม 

 จ.เชียงราย 

 ผูบริหารนอกสถานศึกษาในตําแหนง 

 หัวหนาการประถมศึกษาอําเภอแมสรวย, 

 อําเภอแมจัน,  อําเภอเวียงชัย,  

 และอําเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 

สถานที่อยูปจจุบัน  71 ม.6 ถ.พหลโยธิน   

  ต.สันทราย อ.เมือง  

  จ.เชียงราย 57000  

โทร.089-8511-941, 053-774387 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายบุญนาค จอมธรรม 

วัน/เดือน/ปเกิด  27  เมษายน  2505 

วุฒิการศึกษา     นักธรรมเอก 

    เปรียญธรรม 

    มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ครูศิลปะการแสดงพื้นบานลานนา 

 ออกแบบจัดสวนภูมิทัศน 

 โฆษก,  พิธีกร 

 วิทยากรกระบวนการดานสิ่งแวดลอม- 

 วัฒนธรรม 

 ภูมิปญญาพิธีกรรมทางความเชื่อของ 

 ลานนาประเทศ 

สถานที่อยูปจจุบัน   173 ม.6 ต.เวียงกาหลง  

  อ.เวียงปาเปา  

  จ.เชียงราย 57260   

โทร.089-1924818 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

13 เชียงใหม  

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายจักริน วังวิวัฒน 

วัน/เดือน/ปเกิด  10  พฤษภาคม  2507 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาโท   

  UNIVERSITY OF NEW HAVEN 

  CONNECTICUTT  U.S.A. 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 กรรมการผูจัดการ  บริษทั  ชาระมิงค จํากัด 

 เลขาธิการหอการคาจังหวัดเชียงใหม 

 ผูทรงคุณวุฒิไกลเกลี่ย  ศาลแขวง 

 จังหวัดเชียงใหม 

 ที่ปรึกษาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

สถานที่อยูปจจุบัน   บ.ชาระมิงค จก. 151 ม.3  

  ถ.ซุปเปอรไฮเวย ต.ทาศาลา  

  อ.เมือง เชียงใหม 50000  

โทร.081-8152878, 053-242292  

โทรสาร 053-242616 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายอดลุย ยกคําจู 

วัน/เดือน/ปเกิด   1  เมษายน  2499 

วุฒิการศึกษา     ประถมศกึษปที่ 4 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ผูนําองคกรชุมชน 

สถานที่อยูปจจุบัน   118/1 ม.4 บานหวยทราย  

  ต.แมทา อ.แมออน  

  จ.เชียงใหม 50130   

โทร.081-0283-194 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายเฉลิม รัชชนะกุล 

วัน/เดือน/ปเกิด  1 กรกฎาคม 2489 

วุฒิการศึกษา     ม.6    โรงเรียนราชสีมาวทิยาลัย 

  ป.กศ.  วทิยาลัยครูนคราชสีมา 

  กศ.บ. วทิยาลัยวชิาการศกึษา 

  ประสานมิตร 

  กศ.ม    จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ผูอํานวยการสํานกัพัฒนาการศึกษาศาสนา 

 และวัฒนธรรม เขตการศึกษา 8 

 ผูอํานวยการสํานกัตรวจราชการ  

 เขตตรวจราชการที่ 1 

 การบริหารงานหนวยงานภาครัฐ ระดับอําเภอ 

 จังหวัด  และระดบัเขต 

สถานที่อยูปจจุบัน   135/8 ม.3 ต.ปาแดด  

  อ.เมือง เชียงใหม 50100   

โทร.084-1768-178 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายมังกร ใจมณี 

วัน/เดือน/ปเกิด  13  มิถนุายน  2492 

วุฒิการศึกษา     สุขาภบิาลสิ่งแวดลอม 

  (สาธารณสุขชุมชน) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 สาธารณสุขอําเภอ 

 กรรมการประสานงานเหมือง-ฝาย 

 กรรมการสหกรณชาวสวนลําไย 

 งานจัดการและอาสาสมัครพิทักษ 

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 หมูบาน (ทสม.) 

สถานที่อยูปจจุบัน   288 ม. 6  ต.ขวงเปา  

  อ.จอมทอง  

  จ.เชียงใหม 50160  

โทร.081-9981072 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

14 ตรัง  

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายมานิต วงษสุรียรัตน 

วัน/เดือน/ปเกิด  14  มีนาคม  2497 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาโท  บริหารการศกึษา 

    ปริญญาตรี  (วทบ.) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 กรรมการผูจัดการบริษัท ตรังน้ํามันปาลม  

 จํากัด 

 สภาอุตสาหกรรม 

สถานที่อยูปจจุบัน   55 ซ.5 ถ.วิเศษกุล  

  ต.ทับเที่ยง อ.เมือง  

  จ.ตรัง 92000  

โทร.081-3977-650, 086-950283 

โทรสาร 075-570010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายชัยพร  จันทรหอม 

วัน/เดือน/ปเกิด  9  สิงหาคม  2499 

วุฒิการศึกษา     ประกาศนียบัตรพนักงาน 

  อนามัย  กระทรวงสาธารณสุข 

    รัฐศาสตรบณัฑติ 

  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 การบริหารงานบคุคลภาครัฐ 

 การจดักระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม 

สถานที่อยูปจจุบัน   42 ม.4 ต.นาโยงใต  

  อ.เมือง ตรัง 92170   

โทร.081-9796-828 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายเปรียม วรตันติ 

วัน/เดือน/ปเกิด  22  พฤษภาคม  2472 

วุฒิการศึกษา     มัธยมศึกษาปที่  6 

    สอบวิชาชุดครูไดวุฒิ พม. 

    กศ.บ. (บริหารการศึกษา) 

  จากประสานมิตร 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 เคยดํารงตําแหนง ครู ครูใหญ  ศึกษานิเทศน 

 หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก  และผูอํานวยการ

 การประถมศึกษา   

  ปจจุบนัเปนประธาน อ.ส.ค.ก.ยุติธรรม จ.ตรัง 

สถานที่อยูปจจุบัน  25/1 ม.2 ต.ควนธานี อ.กันตัง  

  ตรัง  92110   

โทร.075-263281, 081 8924869 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายไมตรี วิเศษศาสน 

วัน/เดือน/ปเกิด  21  กนัยายน  2486 

วุฒิการศึกษา     มัธยมศึกษาปที่ 3 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 อนกุรรมการนโยบายประมงแหงชาติ 

 กรรมการและโฆษกสมาพันธชาวประมง 

 พื้นบานภาคใต 

 ประธานชมรมชาวประมงพืน้บาน 

 ประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษ 

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ประธานสภา อบต. กันตังใต 

 อนุกรรมการกองทุนหมูบานและคณะทํางาน 

 พิจารณากลั่นกรองโครงการภายใตแผนงาน 

 ยุทธศาสตรอยูดีมีสุข  จังหวัดตรัง 

สถานที่อยูปจจุบัน   52 ม.4 ต.กันตังใต  อ.กันตัง  

  จ.ตรัง 92110  

โทร.075-570606 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

15 ตราด  

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นางดวงใจ  จันทร 

วัน/เดือน/ปเกิด   17  กุมภาพันธ 2505 

วุฒิการศึกษา    มัธยมศึกษาปที ่6   

   ศึกษาเพิม่เติมดานภาษา 

     จากประเทศกัมพูชา 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ที่ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม 

 การลงทุนแหงประเทศไทย (BOI 

 ที่ปรึกษาสถาบันเอเชียตะวันออกศกึษา 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 กรรมการสงเสริมการคากับประเทศ 

 เพื่อนบาน หอการคาไทย 

 รองประธานหอการคาจังหวัดตราด 

 เลขาธิการหอการคาจังหวัดตราด 

สถานที่อยูปจจุบัน   1122 หมู 1  ต.วังกระแจะ 

  อ.เมืองตราด จ.ตราด 

โทร. 081-8557568 , 039-512446 

โทรสาร 039-525232 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นางศิริวรรณ บุตราช 

วัน/เดือน/ปเกิด   27  สิงหาคม  2498 

วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี  (เศรษฐศาสตร็) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 อาจารยสอนวิชาการบัญชีวทิยาลัย 

 พาณิชยการขอนแกน 

 ประธานองคกรชมุชนคนตราด 

สถานที่อยูปจจุบัน   9 ม.4   ต.ตะกาง อ.เมือง  

  ตราด  23000   

โทร.081-1528-787,  039-540643 

โทรสาร 039-540643 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสมบูรณ  ทัศวลิ 

วัน/เดือน/ปเกิด  7  สิงหาคม  2487   

วุฒิการศึกษา     การศึกษามหาบณัฑิต  (กศม.) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 หัวหนาการประถมศึกษาทุกอําเภอใน จ.ตราด 

 เปนประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตราด 

 ปจจุบนัเปน ผอ.สกสค.จังหวัดตราด 

สถานที่อยูปจจุบัน  25 ถ.สุขาภิบาล อ.เมือง  

  จ.ตราด 23000   

โทร.081-2950-676, 039-511730 

โทรสาร 039-520250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายอําพร  แพทยศาสตร 

วัน/เดือน/ปเกิด  11  เมษายน  2492 

วุฒิการศึกษา     มัธยมศึกษาปที่ 6 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ระบบนิเวศปาชายเลนและเกษตรกรรม 

 ทําเกษตรอินทรีย  สวนผลไม 

สถานที่อยูปจจุบัน   31/2 ม.2 ต.หวงน้าํขาว  

  อ.เมือง   จ.ตราด  23000    

โทร.081-5233-314,  039-524741 

โทรสาร 039-524741 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

16 ตาก  

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสบเกษม  แหงมงาม 

วัน/เดือน/ปเกิด  16  มีนาคม  2494 

วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี  (รัฐศาสตร)  

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 

 กรรมการผูจัดการบริษัท ตาก  

 เพาเวอรกรีน  จํากัด 

สถานที่อยูปจจุบัน    69/2  ถนนตากสิน 

  ต.หนองหลวง  อ.เมือง 

  จ.ตาก  63000 

โทร. 055-514-4733,  081-971-8431 

โทรสาร  055-510-014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายวิษณุ  ยอดสุวรรณ 

วัน/เดือน/ปเกิด   26  มีนาคม  2511 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 งานพัฒนาชุมชน 

 การเชื่อมประสานงาน 

สถานที่อยูปจจุบัน   58 ถ.ตากสิน ต.หนองหลวง  

  อ.เมือง ตาก 63000   

โทร.086-9208-184 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายศิวชาติ ศริิเลิศ 

วัน/เดือน/ปเกิด  15  กนัยายน  2485 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี   คบ. 

    ปริญญาตรี   กศบ. 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ผูบริหารสถานศึกษา   

 ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ   

 หน.ปอ. 

 อาจารยพิเศษ 

 ผูบริหารโรงเรียนเอกชน 

 ที่ปรึกษาผลงานวชิาการ 

 คณะกรรมการบริหารหองเรียนวิทยาลัย 

พุทธชินราช (วัดโคกพูล) จังหวัดตาก 

สถานที่อยูปจจุบัน 407 /13 ถ.ตากสิน  

  ต.หนองหลวง  อ.เมือง  

  จ.ตาก 63000  

โทร.083-6968287, 055-541443 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสุวิทย   พุกวงษ 

วัน/เดือน/ปเกิด  3  กุมภาพันธ  2507 

วุฒิการศึกษา     ศศ.บ.  สาขาวิชารัฐศาสตร 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ดานอนุรักษทรัพยากร 

สถานที่อยูปจจุบัน   83/1 ม.รักษรวมใจ ต.น้ํารึม  

  อ.เมือง ตาก 63000   

โทร. 084-8188-645 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

17 นครนายก  

 

 

 

 

ชื่อ  นายวิรัตน  อิงตระกูล 

วัน/เดือน/ปเกิด  13  พฤษภาคม  2506 

วุฒิการศึกษา     ศิลปศาสตรบัณฑติ (รัฐศาสตร) 

     ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร) 

  การบริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชน 

    ประกาศนียบัตรชั้นสูง 

  เศรษฐกิจสาธารณสําหรับผูบริหาร 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 อดีตที่ปรึกษาประจําคณะกรรมการติดตาม 

 การบริหารงบประมาณ สภาผูแทนราษฎร 

 อดตีขาราชการประจําคณะกรรมการติดตาม 

 การบริหารงบประมาณ สภาผูแทนราษฎร 

ประธานหอการคาจังหวัดนครนายก 

สถานที่อยูปจจุบัน   ข/3211/1-2 ถ.พาณิชยเจริญ 

   ต.นครนายก อ.เมือง  

  นครนายก 26000  

โทร.081-2571-515, 037-311401  

โทรสาร 037-315779 

 

 

 

ชื่อ  น.ส.กุลธิชาส บุญจันทร 

วัน/เดือน/ปเกิด  27  ธันวาคม  2510 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 วางแผนงาน 

 เปนวิทยากร กระบวนการแผนชุมชน 

 ภาคตะวันออก ของกรมสงเสริมการ 

 ปกครองสวนทองถิ่น 

 วิทยากรกระบวนการสวัสดิการชุมชน 

 จังหวัดนครนายก 

สถานที่อยูปจจุบัน   63/3 ม.5 ต.ดอนยอ   

  อ.เมือง นครนายก 26000   

โทร.081-365-8065 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายทองหลอ ซุยวงคษา 

วัน/เดือน/ปเกิด  6  เมษายน  2488 

วุฒิการศึกษา     การศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 การบริหารจัดการการศึกษา 

 ดํารงตําแหนงผูบริหารโรงเรียน 

 ผูอํานวยการสามัญศึกษาจังหวดั 

 ผูอํานวยการเขตพืน้ที่การศึกษาจังหวัด 

สถานที่อยูปจจุบัน  2 ม.1 ถ.สุวรรณศร ต.บานนา  

  อ.บานนา นครนายก 26110  

โทร.081-3718-729,  037-381319    

โทรสาร 037-306244 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสมบูรณ ตอมตู 

วัน/เดือน/ปเกิด  27  ธันวาคม  2493 

วุฒิการศึกษา     มัธยมศึกษาปที่ 3 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 การเกษตร 

 แพทยแผนโบราณ 

สถานที่อยูปจจุบัน   176/1 ม.1 ซ.3/1 สุวรรณศร  

  ถ.สุวรรณศร ต.ทาชาง  

  อ.เมือง จ.นครนายก 26000   

โทร.084-6648179 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

18 นครปฐม  

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายณรงค  ปฐมกาญจนา 

วัน/เดือน/ปเกิด  1 พฤศจิกายน  2496 

วุฒิการศึกษา     ม.ศ.5  โรงเรียนอสัสัมชัญศรีราชา 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 - 

สถานที่อยูปจจุบัน    หอการคาจังหวัดนครปฐม 

  เลขที่ 151/79  ถ.ราชวิถ ี

  ต.พระปฐมเจดีย  อ.เมือง 

  จ.นครปฐม  73000 

โทร. 034-254647, 034-254231, 081-942-6080 

โทรสาร  034-254-647, 034-254231 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นางสาวมนธภัสสรณ  พิพัฒนเตชากร 

วัน/เดือน/ปเกิด   7  มิถนุายน  2504 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี 

  บริหารทรัพยากรมนษุย 

  มหาวิทยาราชภัฏนครปฐม 

    กําลังศึกษาปริญญาโท 

  (สาขาพัฒนศกึษาศาสตร) 

  มหาวิทยาลัยศลิปกร 

  วิทยาเขตสนามจันทร นครปฐม 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 เปนวิทยากรชุมชน  วทิยากรจังหวดั 

 เวทีประชาธิปไตยชุมชน 

 วิทยากรแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง 

สถานที่อยูปจจุบัน   39/3  ถ.ปากตนโพธิ์  

  ซอยตนโพธิ์   

  ต.พระปฐมเจดี อ.เมือง  

  จ.นครปฐม 73000   

โทร.034-215739,086-8095844 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายโอสถ  ทองมี 

วัน/เดือน/ปเกิด  2  กรกฎาคม  2489 

วุฒิการศึกษา     มศ.5  (ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย) 

    กศ.บ.(วทิยาลัยวิกรณศกึษา  

  บางแสน  จ.ชลบุรี 

    ศษ.ม.  (ม.ศลิปากร) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชวงชั้นที่ 3  

 และชวงชั้นที่ 4   

 การบริหารสถานศึกษา 

 การจัดการศึกษาตอเนื่องและการศึกษาผูใหญ 

สถานที่อยูปจจุบัน 114 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย  

  อ.เมือง นครปฐม 73000    

โทร.081-9869-350, 034-253600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายปญญา สรอยทอง 

วัน/เดือน/ปเกิด  10  มิถนุายน  2486 

วุฒิการศึกษา     มัธยมศึกษาปที่ 6 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 อาสาสมัครสิ่งแวดลอม 

 อาสาสมัครพัฒนาที่ดิน 

 อาสาสมัครเกษตร 

สถานที่อยูปจจุบัน   40/1 ซ.วัดไทร ม. 2  

  ต.ทากระชับ อ.นครชัยศรี  

  นครปฐม 73120    

โทร.089-0905843, 034-332493 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

19 นครพนม  

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสุรัตน  กองเกียรติกมล 

วัน/เดือน/ปเกิด  5  มีนาคม  2503 

วุฒิการศึกษา    มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 อดีตนายกสโมสรโรตารี  

 เปนประธานการเงินภาคโรตารีสากล 

 เปนกรรมการผูจัดการบริษัทสงออกสินคา 

 ไป สปป.ลาว  

 เปนรองประธานหอการคา ฝายพาณิชย 

สถานที่อยูปจจุบัน  174/1 ถ.นติโย  ต.ในเมือง  

  อ.เมือง นครพนม 48000  

โทร.042-511262, 086-3210566 

โทรสาร  042-522111 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายนิพนธ  เศวตะดุล 

วัน/เดือน/ปเกิด  3  กุมภาพันธ  2503 

วุฒิการศึกษา     อนปุริญญา  

  (ดานการพฒันาชนบท) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 อาจารยสอนวิชาการพัฒนาชนบท 

 ประจําวิทยาลัยเกษตรกรรมการและ 

 ปาไม แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว 

 นักวิชาการฝายผลิตและสื่อขาว 

 ผูนําอาสาพัฒนาชมุชนจังหวัดนครพนม 

 อาสาสมัครมูลนิธิสงเสริมพัฒนาชุมชน 

 ผูประสานงานขบวนองคกรชุมชน 

 จังหวัดนครพนม  

สถานที่อยูปจจุบัน    98 ม.13 ต.โคกหินแฮ  

  อ.เรณูนคร  

  นครพนม 48170   

โทร.087-8582-960 ,042-537179 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายประจักษ  สวยรูป 

วัน/เดือน/ปเกิด   8  ธันวาคม  2488 

วุฒิการศึกษา     ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศบ.ม) 

  การบริหารการศกึษา 

    ศึกษาศาสตรบณัฑิต (ศงบ.)  

  บริหารการศึกษา 

    ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.)  

  คณิต - บรรณารักษ 

  ประกาศนียบัตรวชิาการศกึษาชั้นสูง  

  (ป.กศ.สูง)  คณติ-วิทย 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 การบริหารการศึกษาขั้นพืน้ฐานระดับอาํเภอ 

 และระดับเขตพืน้ที่การศกึษา 

สถานที่อยูปจจุบัน  145/3 ม.5 ต.หนองญาติ 

   อ.เมือง  จ.นครพนม 48000 

โทร. 081 7696961 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสงวน  จุรีมาศ 

วัน/เดือน/ปเกิด   10  มกราคม  2491 

วุฒิการศึกษา     มัธยมศึกษาตอนปลาย  

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษ 

 สิ่งแวดลอม 

 ประธานชุมชนเทศบาลตําบลธาตุพนม 

สถานที่อยูปจจุบัน   223 ม.1 ต.ธาตุพนมเหนือ  

  อ.ธาตุพนม นครพนม 48110   

โทร.089-7125-543, 042-541323 

โทรสร  042-540797 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

20 นครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสมบูรณ  สิงกิ่ง 

วัน/เดือน/ปเกิด   27  ตุลาคม  2505 

วุฒิการศึกษา     มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 เปนผูใหญบาน 2540  เปนรองประธาน 

 บริหาร อบต. 

 เปนประธานเครือขายกลุมอนุรักษ 

 ตนน้ํามูล 

 นายกบริหารสวนตําบลไทยสามัคคี 

 คณะกรรมการประสานงานองคกร 

 ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สถานที่อยูปจจุบัน   175 ม.4 ต.ไทยสามัคคี  

  อ.วังน้าํเขียว  

  จ.นครราชสีมา  30370  

โทร.089-2853-044 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสวัสดิ์  สายขุนทด 

วัน/เดือน/ปเกิด  3  กุมภาพันธ 2484 

วุฒิการศึกษา     กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

    กศ.บ. (การบริหารการศึกษา) 

    พ.ม. 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ครู – ครูใหญ,   

 ศึกษาธิการอําเภอ  ผูชวยศึกษาธิการจังหวัด 

 ผูชวยศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 5 

 ศึกษาธิการจังหวดั 

 ผูอํานวยการสํานกัพัฒนาการศึกษา ศาสนา 

 ปจจุบนัเปนขาราชการบํานาญสังกดั สป.ศธ. 

สถานที่อยูปจจุบัน   234/8 ถ.สืบศิริ ซ.3  

  ต.ในเมือง อ.เมือง   

  จ.นครราชสีมา 30000  

โทร.089-8441472, 044-205160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายปฐมเกียรติ  ไชยคํา 

วัน/เดือน/ปเกิด  3  ก.พ. 2508 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี  (ครุศาสตร) 

  มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 

    ปริญญาโท  (ศกึษาศาสตร) 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษ 

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทสม.) 

 จังหวัดนครราชสีมา 

 .วิทยากรกระบวนการจัดการสิ่งแวดลอม 

 สมาชิก NGOs  ของจังหวัดนครราชสีมา 

 อาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอมเทศบาล 

 ตําบลดานขุนทด ป 2539 

สถานที่อยูปจจุบัน   67 ม. 8  ถ.สระจระเข 

  ต.สระจระเข อ.ดานขุนทด 

  จ.นครราชสีมา 30210 

โทร.081-5935150 

 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

21 นครศรีธรรมราช  

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายจามร  เจริญอภิบาล 

วัน/เดือน/ปเกิด   3  มิถนุายน 2501 

วุฒิการศึกษา     ปวช. ชางไฟฟา 

    กําลังศึกษาตอระดบัปริญญาตรี 

  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

  คณะนิติศาสตร 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ผูประสานความรวมมือองคกรภาครัฐ 

 และเอกชน 

สถานที่อยูปจจุบัน  2112/4 ถ.ราษฎรบํารุง  

  ต.ทาวัง อ.เมือง  

  นครศรีธรรมราช 80000  

โทร.081-9562-053, 075-325223  

โทรสาร 075-312154 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายทว ีสรอยสิริสุนทร 

วัน/เดือน/ปเกิด  25  กรกฎาคม  2509 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 วิทยากรกระบวนการ 

 นักพัฒนาชุมชน  (นักพฒันาอิสระ) 

สถานที่อยูปจจุบัน   51/1 ม.3 ต.การะเกด  

  อ.เชียรใหญ   

  นครศรีธรรมราช 80190  

โทร.084-0648-710 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสมพุทธ ธุระเจน 

วัน/เดือน/ปเกิด  21  ธันวาคม 2479 

วุฒิการศึกษา    อกัษรศาสตรบัณฑติ 

  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

  ครุศาสตรบัณฑิต 

  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 อดีตรองอธิการบดี  สถาบันราชภัฏ นครศรีธรรมราช 

 อดีตประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 

 นครศรีธรรมราช 

 ปจจุบนัเปนผูชวยอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

 มหามงกุฎราชวทิยาลัย วทิยาเขตศรีธรรมาโศกราช 

สถานที่อยูปจจุบัน  52/4 ม.4 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ  

  อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80000   

โทร.081-9588-524, 075-316229 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายวีระฑูรย  สมเขาใหญ 

วัน/เดือน/ปเกิด  11  สิงหาคม  2502 

วุฒิการศึกษา     มัธยมศึกษาปที่ 3 

    ธรรมศกึษาชั้นตรี 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ดานการเกษตร,  ดานสหกรณ 

 ประธานเครือขาย ทสม.นครศรีธรรมราช 

 เปนตัวแทนรวมกบักรรมาธิการสภาผูแทนฯ 

 เปนกรรมการยกรางระเบียบกระทรวง 

 ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม วาดวยเรื่อง 

 สมาชิกและประธานสภา อบต. เสาเภา 

 คณะจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป  

 กรรมการอํานวยการโรงเรียนเทคโลยี 

 พาณิชยการสิชล 

สถานที่อยูปจจุบัน  95/3 ม.5 ต.เสาเภา อ.สิชล  

  นครศรีธรรมราช 80340   

โทร.081-0881992, 075-367020 

โทรสาร 075-367117 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

22 นครสวรรค  

 

 

 

 

 

ชื่อ  นางดารัตน วภิาตะกลัศ 

วัน/เดือน/ปเกิด   18  กรกฎาคม  2497 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี   ครุศาสตรบณัฑติ  

  (เกียรตนิิยมอันดับ 1) 

  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

    ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 รองผูอํานวยการโรงเรียนพาณิชยการ 

 วิริยาลัยนครสวรรค 

 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเจาพระยา 

 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค 

 กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

สถานที่อยูปจจุบัน   บริษัทน้ําตาลไทยเอกลักษณ 

  24  อาคารเอกผล   

  ถ.วิภาวดี  แขวง/เขตดินแดง 

  กรุงเทพฯ  10400 

โทร.056-331236, 056334714 , 081-7358228 

โทรสาร 056-334719 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายอดศิักดิ ์จันทรวิชานุวงษ 

วัน/เดือน/ปเกิด  4  มิถุนายน 2504 

วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี 

  นิติศาสตรบณัฑติ 

  บัณฑิตอาสาสมัคร 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการบริหารงาน 

 จังหวัดแบบบูรณาการ 

 ประธานคณะทาํงานขับเคลื่อน 

 ยุทธศาสตรสังคม 

 ประธานคณะทํางาน ศจพ.ภาคประชาชน 

 เลขาธิการมูลนิธิเครือขายอนุรักษผืนปาตะวันตก 

 เลขาธิการคณะกรรมการสิ่งแวดลอม 

 ภาคเหนือตอนลาง 

สถานที่อยูปจจุบัน  เจริญยนตพารตเซ็นเตอร

  15-17  ถนนอรรถกวี  

  อ.เมือง  จ.นครสวรรค  60000 

โทร.089-9602-577  โทรสาร 056-213205 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ   นายณรงค  สุขพยัคฆ 

วัน/เดือน/ปเกิด  3  พฤษภาคม 2484 

วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี  (นติิศาสตรบัณฑิต) 

  ปริญญาโท  (รัฐศาสตรมหาบณัฑติ) 

  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (EPA6) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 เปนกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวดันครสวรรค 

 เปนเลขาธิการองคกรประชาธิปไตยนครสวรรค 

 เปนผูทรงคุณวุฒิของจังหวัดนครสวรรค 

 เปนกรรมการ  ปปช. (ภาคประชาชน) ระดับประเทศ 

สถานที่อยูปจจุบัน    926/2  ถนนลาดพราว 

  แขวงสามเสนนอก 

  เขตหวยขวาง กทม.10310 

โทร.081-5130224 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายปรารมภ  บัวสําล ี

วัน/เดือน/ปเกิด  18  เมษายน  2480 

วุฒิการศึกษา     ประกาศนียบัตร 

  วิทยาลัยเทคนคิกรุงเทพฯ 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 การผลิตและการแปรรูปผลิตภณัฑขาว 

สถานที่อยูปจจุบัน   30 ถ.สุขาภิบาล 2  

  ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ  

  จ.นครสวรรค 60170    

โทร.089-3600-755, 056-291458, 089-2961110 

โทรสาร  056-291167 

 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

23 นนทบุรี  

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นางเอ็นด ู ซื่อวจี 

วัน/เดือน/ปเกิด  28  กรกฎาคม  2498 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาโท   

  สถาบนัพัฒนบริหารศาสตร 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 กรรมการบริหารบริษัท ภัทรอุตสาหกรรม จํากัด 

 รองประธานฝายอุตสาหกรรม  

 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 

สถานที่อยูปจจุบัน    567/3  ถ.อรุณอมรินทร 

  แขวงศิริราช   

  เขตบางกอกนอย 

  กรุงเทพมหานคร  10700 

โทร.02-903-9999, 081-6136505 

โทรสาร  02-903-9939 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นางสุเนตรา  ภาคเจริญ 

วัน/เดือน/ปเกิด  7  กรกฎาคม  2495 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี  ครุศาสตรบณัฑติ 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 วิทยากรกระบวนการแผนแมบทชมุชน 

 คณะทํางานยุทธศาสตรสังคมจังหวัด 

 งานดานวัฒนธรรม การอนุรักษ 

 สืบสานประเพณี  วัฒนธรรม 

 งานพิธีกร และงานดานสังคม 

 ที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ  อบต. 

สถานที่อยูปจจุบัน   169/90   ม.5 ต.มหาสวัสดิ์  

  อ.บางกรวย  

  จ.นนทบุรี   11130  

โทร.081-3996-258, 02-4225192 

โทรสาร 02-422-0586 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายณรงค  รักเดช 

วัน/เดือน/ปเกิด  3  ธันวาคม 2484 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี (การศกึษาวิชาเอกฟสิกซ) 

    ปริญญาโท  (การบริหารการศึกษา) 

    น.บ.ส. รุน 33 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 เปนรองอธิบดีฯ (การบริหารสวนกลาง) 

 เปนผูบริหารโรงเรียน (การบริหารสวนภูมิภาค) 

 เปนรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

 (การบริหารสวนทองถิน่) 

 ปจจุบันเปนอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา 

 การดําเนินงานของผูตรวจการแผนดนิ 

 ของรฐัสภา 

สถานที่อยูปจจุบัน   97/66 ม.5 ถ.แจงวฒันะ    

  ต.ปากเกร็ด อ.ปาดเกร็ด  

  นนทบุรี 11120  

โทร.086-0668-809, 02-5846133 

โทรสาร 02-9606197 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายจีระ อรุณเทววิโรจน 

วัน/เดือน/ปเกิด  22  มีนาคม  2484 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี  (การศกึษาบณัฑิต) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 การบริหารสถานศึกษาระดบัประถมศึกษา 

 เทคนิคการสอน  การพัฒนาเด็ก  และครู 

 ดานสิ่งแวดลอมและการเกษตร 

สถานที่อยูปจจุบัน   19 ม.3 ซอยบุณยเกียรติ 

  ถ.นครอนิทร  ต.บางไผ  

  อ.เมือง   นนทบุรี 11000   

โทร.086-9906-340, 02-8796695 

โทรสาร 02-879-5080 

 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

24 นราธิวาส 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายซาการียา บิณยูซูฟ 

วัน/เดือน/ปเกิด  10  กุมภาพันธ  2504 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี  (วทิยาลัยครูยะลา) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 เปนครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม 

 ประธานมูลนิธิพฒันาชุมชนเปนสุข 

 คณะกรรมการศนูยประสานงานองคกร 

 เอกชนประจําจังหวัดนราธิวาส  (ศอ.นธ.) 

 คณะกรรมการอํานวยการโครงการ 

 พัฒนาชุมชนเปนสุขที่ภาคใต : ดับบาน 

 ดับเมือง เรียนรูอยูดีที่ปากใต (สสส.) 

 คณะกรรมการประจําสภาที่ปรึกษา 

 เสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนใต 

 คณะอนุกรรมการกองทุนสงเสริม 

 การจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนราธิวาส 

สถานที่อยูปจจุบัน   34/6 ม.2 ต.โละจูด  

  อ.แวง นราธิวาส 96160   

โทร.081-7672-434, 073-586117 

โทรสาร 073-586004 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายกิจจา  จันทสิโร 

วัน/เดือน/ปเกิด  24  มิถนุายน  2483   

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี   

ความรูความชํานาญประสบการณในวิชาชีพ 

 ผูบริหารการศึกษาในระดับอําเภอ  เปนเวลา 20 ป 

 ปจจุบนัอาสาชวยงานดานสังคม 

สถานที่อยูปจจุบัน   33 ม.1  ถ.ระแงะมรรคา 16 

  ต.ตันหยงมัส  อ.ระแวะ 

  จ.นราธิวาส 96130 

โทร.089-4656827, 073-671358 

โทรสาร 073-671684 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ชื่อ  นายแวฮามะ  บากา 

วัน/เดือน/ปเกิด  10  เมษายน 2505 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาโท  คณะศึกษาศาสตร 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ประธาน ทสม. จังหวัดนราธิวาส 

 คณะกรรมการบริหารเครือขาย ทสม. 

 ดานการปองกนัและแกไขปญหา 

 ความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติ 

 และสิ่งแวดลอมโดยสันติวิธี 

สถานที่อยูปจจุบัน   96 ม.7 ต.บาโงสะโต    

  อ.ระแงะ นราธิวาส 96130 

โทร.073-671835 ,087-2931-754 

 

 

 

 

 

 

 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

25 นาน  

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายธนกร  รัชตานนท 

วัน/เดือน/ปเกิด  1  มกราคม  2505 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ที่ปรึกษาทีด่ินจังหวัด 

 อนุกรรมการฝายนายจางประกันสังคม 

 อนุกรรมการสิ่งแวดลอม 

 คณะกรรมการพฒันาโรงพยาบาลนาน 

 ที่ปรึกษาชุมชนบานสวนตาล  

สถานที่อยูปจจุบัน   158/13-14 ถ.สุมนเทวราช  

  ต.ในเวียง อ.เมือง  

  จ.นาน 55000  

โทร.081-6038-487, 054-771477  

โทรสาร 054-751200 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายพัฒน  ขันสลี 

วัน/เดือน/ปเกิด   21  มกราคม  2504 

วุฒิการศึกษา     มัธยมศึกษาตอนปลาย  

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 เครือขายภาคประชาชนดานทรัพยากร 

 และสิ่งแวดลอม ตั้งแตระดบัชุมชน 

 ตําบล อําเภอ  จังหวัดภูมิภาค 

สถานที่อยูปจจุบัน   81 หมู 6 ต.ปว  

   อ.ปว จ. นาน 55120   

โทร.084-5298926 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายจรัญ  วรรณวิไลย 

วัน/เดือน/ปเกิด  6  กรกฎาคม  2487 

วุฒิการศึกษา     กศ.บ. (จาก มศว. ประสานมิตร) 

   พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)  

  จาก NIDA 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 เปนศึกษาธิการจังหวัด 

 ผูอํานวยการเขตพืน้ที่การศึกษา 

สถานที่อยูปจจุบัน   1  ถ.เจตบุตร ต.ในเมือง  

  อ.เมือง จ.นาน 55000     

โทร.081-0270-424, 054-710515, 054-710820 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสําเริง แกวเทพ 

วัน/เดือน/ปเกิด  24  กุมภาพันธ  2508 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี   

  (ศลิปศาสตรบัณฑติ) 

    ประกาศนียบัตรบณัฑติ 

  การจดัการและการประเมิน 

  โครงการ 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 รองประธานคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติ 

 และสิ่งแวดลอมหมูบานจังหวัดนาน  (ทสม.) 

 วิทยากรกระบวนการกองทุนฟนฟูและพัฒนา 

 เกษตรกรจังหวัดนาน 

 คณะกรรมการพัฒนาจังหวัดนาน (กพจ.นาน) 

 ผูจัดการโครงสมาคมพัฒนาไทยพายัพนาน 

สถานที่อยูปจจุบัน   28 ม.1 ต.ยม อ.ทาวังผา  

  จ.นาน 55140  

โทร.089-9514-572, 054-705176 

โทรสาร 054-705176 

 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

26 บุรีรัมย  

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายรัชพล  ตระหนักยศ 

วัน/เดือน/ปเกิด  16  สิงหาคม 2494 

วุฒิการศึกษา      มหาบณัฑติ  

  การจดัการภาครัฐ-ภาคเอกชน 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 

 บุรีรัมย 

สถานที่อยูปจจุบัน  131  ถ.บุรีรัมย-สุรินทร 

 ต.สวายจีก   อ.เมือง 

 จ.บุรีรัมย  31000 

โทร. 081-8763608 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

ชื่อ  นางประมวล เจริญยิ่ง 

วัน/เดือน/ปเกิด   10  ธันวาคม  2501 

วุฒิการศึกษา     มัธยมศึกษาตอนตน ม.3 

    ครูภูมิปญญาไทย รุนที ่5 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 การรวมเครือขายจัดการทรัพยากร 

 ธรรมชาติชุมชน  (ปาชุมชน) 

 จัดกองทุนสวัสดกิารชุมชน 

สถานที่อยูปจจุบัน   44 ม.8 ต.เขาคอก  

  อ.ประโคนชัย  

  จ.บุรีรัมย 31140  

โทร.081-9774209 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นางทองเจียว  วงศสวาสดิ ์

วัน/เดือน/ปเกิด  15 พฤศจิกายน 2485 

วุฒิการศึกษา     ปกศ.สูง  (สาขาคณิต-วิทย) 

    กศ.บ.  (สาขาภาษาไทย) 

    ศษ.ม.  (สาขาการบริหารการศึกษา)  

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 เปนขาราชการครู  เปนครูดีเดน ครูแมแบบไทย 

 เปนวิทยากรพัฒนาวิชาชพีครูของคุรุสภา 

 ปจจุบนัเปนผูอํานวยการเรียนรูศูนยเรียนรู 

 มหาวิทยาลัยชวีิตพุทไธสง คณะวิทยาการจัดการ 

 มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร 

สถานที่อยูปจจุบัน   147/2 ม.1 ถ.พระเลิศ  

  ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง  

  จ.บุรีรัมย 31120   

โทร.081-2646-010,, 044-655663 

โทรสาร 044-655663, 044689016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นางสมศรี  สังขจันทรานนท 

วัน/เดือน/ปเกิด  28 ก.ย. 2504 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี  (รัฐประศาสนศาสตร) 

    กําลังศึกษาตอระดบัปริญญาโท 

  (การปกครองทองถิ่น) 

  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษ 

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 หมูบาน (ทสม.) จังหวัดบุรีรัมย 

 ประธานเครือขายผูหญิงอีสานใต  

 จังหวัดบุรีรัมย 

 สมาชิก อบต. ชุมเห็ด  3  สมัย 

สถานที่อยูปจจุบัน   160/6 ม. 19  บานเมืองใหม 

  ต.ชุมเห็ด อ.เมือง 

  จ.บุรีรัมย   31000 

โทร. 089-9497512 

 

 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

27 ปทุมธานี  

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายวีระ อัครพุทธิพร 

วัน/เดือน/ปเกิด   24  กุมภาพันธ  2492 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี  สาขาเศรษฐศาสตร 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

    ปริญญาโท  เศรษฐศาสตร 

  สหรัฐอเมริกา 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 

 รองประธานบริหารสถาบันการจัดการ 

 บรรจุภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม 

 กรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดลอมอตุสาหกรรม 

 ผูชวยกรรมการผูจัดการองคกรสัมพันธ 

 บริษัทไทยน้าํทพิย จํากัด 

สถานที่อยูปจจุบัน   บ.ไทยน้ําทิพย จก.  

  214 ม.5 ถ.วิภาวดีรังสิต  

  ทุงสองหอง หลักสี่  

  กทม. 10210  

โทร.081-8328696, 0 29842000 

โทรสาร 0 2955 0656 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นางอษุา พูลเอี่ยม 

วัน/เดือน/ปเกิด   9  เมษายน  2513 

วุฒิการศึกษา     มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

  นักบัญช ี

สถานที่อยูปจจุบัน   72 ม.3 ถ.ลําลูกา  

  ต.คูคต  อ.ลําลูกกา  

  ปทุมธานี   12130   

โทร.084-6366-995 

 
 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายแสนยา  สามไชย 

วัน/เดือน/ปเกิด  28  กุมภาพันธ  2487 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี  (กศ.บ.) 

  มหาวิทยาลัยวชิาการศึกษาประสานมิตร 

  ปริญญาโท (คม.) การบริหารการศึกษา 

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ผูอํานวยการประถมศึกษาจังหวัดยะลา,  

 ปทุมธานี, นนทบรุี, สมุทรสาคร   

 ผูอํานวยการเขตพืน้ที่การศึกษาปทมุธานี 

 เขต 1  และเขต 2 

สถานที่อยูปจจุบัน   59/95 หมูที่ 3  

  ถนนกรุงเทพฯ-ปทุมธานี  

  ตําบลบานฉาง อ..เมือง  

  ปทุมธานี 12000 

โทร.081-4985821 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ชื่อ  นายธีระศักดิ์  ชึขุนทด 

วัน/เดือน/ปเกิด  10  มกราคม  2503 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี   (นิติศาสตรบัณฑิต) 

  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ความรูดานกฎหมายสิ่งแวดลอม 

 และทรัพยากรธรรมชาติ 

 กรรมการสิ่งแวดลอมและประธาน 

 อนุกรรมการพิทกัษสิ่งแวดลอม 

 อนุกรรมการรบัเรืองราวรองทุกข 

 สภาทนายความ,  กรรมาธิการวิสามัญศึกษา 

สถานที่อยูปจจุบัน   70/77  ม.16 ซ.พหลโยธิน 75  

  ถ.พหลโยธิน  ต.คูคต   

  อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12130  

โทร.081-8018-796, 02-5319607 

โทรสาร 02 -5337351 

 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

28 ประจวบคีรีขันธ  

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายพันธุชัย  กิจชระโยธิน 

วัน/เดือน/ปเกิด  10  มกราคม 2497 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี   

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  บริหารธุรกิจ 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ประธานที่ปรึกษาหอการคาจังหวัด 

 ประจวบคีรีขันธ 

 เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 

 ประจวบคีรีขันธ 

 กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรม 

 แหงประเทศไทย 

สถานที่อยูปจจุบัน   สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 

  ประจวบคีรีขันธ  

  285 ถ.ปนอนุสรณ  

  ต.เกาะหลัก อ.เมือง  

  จ.ประจวบคีรีขันธ  77000  

โทร.032-611580, 032-611030 ,086-888-8798 

โทรสาร 032-550472 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายโสภณ นาขวัญ 

วัน/เดือน/ปเกิด  6  มีนาคม  2496 

วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี (การศึกษาบณัฑติ) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 อดีตผูอํานวยการศูนยบริการการศกึษา 

 นอกโรงเรียน  (เปนขาราชการบํานาญ) 

 งานพัฒนาชุมชน-สังคม, งานองคกร 

 เครือขายภาคประชาสังคม 

 ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อน 

 ยุทธศาสตรสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 คณะกรรมการบริหารงานจังหวดั 

 แบบบูรณาการ 

 คณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวดั 

 ประจวบคีรีขันธ 

สถานที่อยูปจจุบัน   103/1 ม.2  

  ต.คลองวาฬ อ.เมือง  

  จ.ประจวบคีรีขันธ 77000  

โทร.081-4063-101 

โทรสาร 032-662044 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายพะนอ  จันทวงศ 

วัน/เดือน/ปเกิด  28  กรกฎาคม 2481 

วุฒิการศึกษา     ครุศาสตรบัณฑิต  (คบ.จุฬาฯ) 

    นิติศาสตรบณัฑติ 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 เปนผูอาํนวยการสามัญศึกษาจังหวดัประจวบฯ 

 เปนผูทรงคุณวุฒิใน กทจ. และ อบต. ประจวบฯ 

สถานที่อยูปจจุบัน  12/1 ถ.แนบเคหาสน ต.หัวหิน  

  จ.ประจวบคีรีขันธ  77110             

โทร.089-5870-049, 032-411362 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสมคิด สาหราย 

วัน/เดือน/ปเกิด  1  มิถุนายน  2495 

วุฒิการศึกษา     มัธยมศึกษาตอนปลาย  

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

  การเลี้ยงโคนม  

  การกอสราง 

สถานที่อยูปจจุบัน   98 ม.3 ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี  

  จ.ประจวบคีรีขันธ 77150   

โทร.085-9930611 

โทรสาร  032-681036 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

29 ปราจีนบุรี  

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายชาญชัย  จินดาสถาพร 

วัน/เดือน/ปเกิด  7  สิงหาคม  2500 

วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี  บริหารธุรกจิบณัฑติ 

   วทิยาลัยปองกนัราชอาณาจักร 51 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 

 ปราจีนบุรี  ตั้งแต พ.ศ. 2545 – 2549  

 ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 

 ตั้งแต พ.ศ. 2549 - ปจจุบนั 

 รองนายกองคการบริหารสวนจังหวดั 

 ปราจีนบุรี  ตั้งแต พ.ศ. 2551 – ปจจุบัน 

สถานที่อยูปจจุบัน   26/8  ถ.เทศบาลซอย 3 

   ต.หนาเมือง อ.เมือง  

   จ.ปราจีนบุรี  25000 

โทร. 037-213816, 087-8358585 

โทรสาร  037-211477 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายไชยวัฒน เจริญผล 

วัน/เดือน/ปเกิด   

วุฒิการศึกษา      

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

  

สถานที่อยูปจจุบัน   111 ม.1 ต.หนองกี่  

  อ.กบินทรบุรี  

  ปราจีนบุรี  25110  

โทร.081-8315-845 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายอุดม  ชํานิ 

วัน/เดือน/ปเกิด   26  กรกฎาคม  2495 

วุฒิการศึกษา     ม.ศ. 3  โรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทอง 

    ป.กศ.  วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา 

    กศ.บ.  มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 

  วิโรฒบางแสน 

    ศบ.ม.  มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดใหมกรงทอง 

 นายกสมาคมการศกึษาเอกชนจังหวัดปราจีนบุรี 

 ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 

 ปราจีนบุรี 

 กรรมการผูทรงคุณวุฒิใน คกก.การศึกษาเอกชน 

สถานที่อยูปจจุบัน  303 ม.3 ต.ศรีมหาโพธิ์  

  อ.ศรีมหาโพธิ์  

  จ.ปราจีนบุรี   25140  

โทร. 081-5765-630, 037-279097  

โทรสาร 037-279482 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายวิวัฒน  จันทรสิวานนท 

วัน/เดือน/ปเกิด  26  มกราคม 2505 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี  (ศลิปศาสตรบัณฑิต) 

    กําลังศึกษาตอปริญญาโท 

  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 การมีสวนรวมดานสิ่งแวดลอม 

 ผานการอบรมหลกัสูตร  ผูบริหารทองถิ่น 

 ระดับสูง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

สถานที่อยูปจจุบัน   2 ข/2 ถ.อนุกลู ต.กบินทร  

  อ.กบินทรบุรี  

  จ.ปราจีนบุรี 25110  

โทร. 081-3120765, 089-8154213 

โทรสาร 037-281617 

 

 

 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

30 ปตตาน ี  

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายณัฐนนท พงษธัญญะวิริยา 

วัน/เดือน/ปเกิด  14  เมษายน  2512 

วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี  (อตุสาหกรรมเกษตร) 

   ปริญญาโท  สาขาวิศวกรรมอาหาร 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 วิศวกรรมแปรรูปอาหาร 

 แผนธุรกิจและการเงิน 

 บริหารงานบุคคล  และทรัพยากรมนุษย 

 การจัดทาํแผนกลยุทธ 

 การบริหารจัดการพลังงาน 

สถานที่อยูปจจุบัน   หจก.โรงน้ําแข็งบานด ี 

  43 ม. 10 ถ.รามโกมุท  

  ต.บานา  อ.เมือง  

  ปตตาน ี94000  

โทร.081-7380-365, 073-336114 

โทรสาร 073-349805 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายลาเตะ มาหะมะ 

วัน/เดือน/ปเกิด  1  พฤศจิกายน  2499 

วุฒิการศึกษา     ปวช.  (ชางยนต) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 วิทยากรกระบวนการชุมชนเขมแข็ง 

 คาขาย 

 จัดรายการวิทยุชุมชน 

สถานที่อยูปจจุบัน   333/2 ม.3 ต.บางปู  

  อ.ยะหริ่ง ปตตาน ี 94150   

โทร.081-9570678, 073-491040 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายเจะฮูเซ็ง  เจะอุบง 

วัน/เดือน/ปเกิด  10 พฤศจิกายน 2487   

วุฒิการศึกษา      ศึกษาศาสตรบณัฑิต 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองพัฒนาสังคม 

 (ศอ.บต. ) 

 ปจจุบนัเปนกรรมการอิสลามประจําจังหวัด 

  ปตตาน ีและผูพิพากษาสมทบ จ.ปตตาน ี

 ประธานอนุกรรมการกองทุนสมานฉันทแหงชาติ 

 ผูเชี่ยวชาญประจําสํานักประสานนโยบายการศึกษา 

  ศาสนา  วฒันธรรม  และกฬีา 

 ผูพิพากษาสมทบศาลจังหวัดปตตานี 

สถานที่อยูปจจุบัน  45 ม.7 ปูยุต  อ.เมือง  

 จ.ปตตานี 94000                             

โทร.081-8964-670, 073-434237 

โทรสาร  073-434237 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายดนยา  สะแลแม 

วัน/เดือน/ปเกิด  14  กนัยายน  2507 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี   

  (ศลิปศาสตรบัณฑติ) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 วิทยากรกระบวนการภาคสนาม 

 ประธานอาสาสมคัรพิทักษสิ่งแวดลอม 

 หมูบานจังหวัดปตตาน ี

 ประธานศูนยยุติธรรมชุมชนสายบุรี 

 อนกุรรมการของคณะกรรมการแหงชาติ 

 วาดวยผูนําทองถิน่   

 ประสบการณดานสิ่งแวดลอมในพื้นที ่

 3  จังหวัดชายแดนภาคใต 

สถานที่อยูปจจุบัน   78 ม.1 ต.ละหาร อ.สายบุรี  

  จ.ปตตานี 94110   

โทร.089-4658-881, 087-2999557 

โทรสาร 086-4805027 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

31 พระนครศรี

อยุธยา 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสิทธิศักดิ ์วงศออน 

วัน/เดือน/ปเกิด  3  มิถุนายน  2503 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี   

  สาขาบริหารธุรกจิบัณฑิต 

  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 

 พระนครศรีอยุธยา 

   เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 

 พระนครศรีอยุธยา 

 นายกสโมสรไลออนอยุธยา  กรุงเกา 

 ที่ปรึกษากิตติมศกัดิ ์สภาอุตสาหกรรม 

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สถานที่อยูปจจุบัน   60/205 ม.3 ต.คลองสวนพลู  

  อ.พระนครศรีอยุธยา  

  พระนครศรีอยุธยา 13000  

โทร. 080-4243349, 035-335084  

โทรสาร 035-229763 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสมศักดิ์  สันธินาค 

วัน/เดือน/ปเกิด   23  กันยายน  2483 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี  (ครุศาสตร) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 หัวหนากองบริหารและวางแผนพัฒนา 

 ผูอํานวยการกองแผนงาน 

 ประธานอาสาสมคัรพัฒนาสังคมและ 

 ความมั่นคงของมนุษย 

 ประธานชมรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

 และสิ่งแวดลอม 

 ประธานเครือขายกองทุนหมูบานจังหวัด 

 กรรมการสวัสดิการจังหวัด 

สถานที่อยูปจจุบนั   6 ม.4 ต.แกวฟา อ.บางซาย  

  พระนครศรีอยุธยา 13270  

โทร.081-6459-135 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายดิลก  พัฒนวิชัยโชติ 

วัน/เดือน/ปเกิด   24  กันยายน 2488 

วุฒิการศึกษา     กศบ. (คณิตศาสตร ฟสิกส) 

  มหาวิทยาลัยวิชาการศกึษาพระนคร 

  คม. (บริหารการศกึษา) 

  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 รองเลขาธิการ กปช. 

 ผูตรวจราชการกระทรวงศกึษาธิการ 

 กรรมการและเลขานุการใน อ.ก.ค.จังหวัด 

 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที ่

 การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

 กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนประถมธรรมศาสตร 

สถานที่อยูปจจุบัน   118/17  ซอยนามบัญญัติ 

                 ถ.ราชสีมา  เขตพระนคร   

                                 กทม. 10200 

โทร.081-9913735, 0 2280-2849  โทรสาร 02 8824212 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ   พลเรือเอก ปรีชา    เตชรัตน 

วัน/เดือน/ปเกิด  2  ธันวาคม  2483 

วุฒิการศึกษา     วทบ.ร.น. (เกียรตนิิยม) 

  โรงเรียนนายเรือ 

  โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ 

  วิทยาลัยการทพัเรือ 

  วิทยาลัยปองกนัราชอาณาจกัร 

  วปอ. 37 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ครูฟสิกส, อิเล็กทรอนิกส, คอมพิวเตอร 

 ครูการบินทั้งปกนิ่งและปกหมุน 

สถานที่อยูปจจุบัน   69 ม.1 ต.ตาลาน  อ.ผักไห  

  พระนครศรีอยุธยา 13120  

โทร.035-391896,   081-8287997 

โทรสาร 035-393224 

 

 

 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

32 พะเยา  

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายกูเกียรติ ดํารงวิริยะนุภาพ 

วัน/เดือน/ปเกิด  25  ตุลาคม 2493 

วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 เปนที่ปรึกษาหอการคาพะเยา 

 เปนเลขาชมรมรานทอง จังหวัดพะเยา 

สถานที่อยูปจจุบัน   265  ม.1  ถ.พหลโยธิน  

  ต.แมใจ  อ.แมใจ  

  จ.พะเยา 56130  

โทร.081-7243-557,054-499042  

โทรสาร 054-417559 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  น.ส.ศรีวรรณ ปวงงาม 

วัน/เดือน/ปเกิด   23  มกราคม  2514 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี 

  ศิลปศาสตรบัณฑติ 

    ประกาศนียบัตรวชิาชพี 

  เทคนิค  (ปวท.) บริหารธุรกิจ 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 เปนวิทยากรกระบวน 

 เปนนักประสานงาน 

สถานที่อยูปจจุบัน   59 ม.9 ต.ดงเจน  

  อ.ภูกามยาว พะเยา 56000   

โทร.081-0295558,  054-422630 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายอนุสิทธิ์  อนุศกัดิกลุ 

วัน/เดือน/ปเกิด  25  เมษายน  2488 

วุฒิการศึกษา     ครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.) 

    นิติศาสตรบณัฑติ (น.บ.) 

    การศึกษามหาบณัฑิต  (กศ.ม) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ผูบริหารสถานศึกษา 

สถานที่อยูปจจุบัน    2/1  ซอย 1  ถ.ประสาท 

  ต.เวียง  อ.เมือง 

  จ.พะเยา  56000 

โทร. 089-9507940 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นางนารี  เนื่องกันทา 

วัน/เดือน/ปเกิด   7  มกราคม  2511 

วุฒิการศึกษา     มัธยมศึกษาตอนปลาย 

  โรงเรียนเขลางคนครลําปาง 

    กําลังศึกษาระดบัปริญญาตรี 

  มหาวิทยาลัยราชภฏัพระเยานคร 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ทํางานดานสิ่งแวดลอมรวมกับชุมชน 

 ในพื้นที ่

 ทํางานรวมกับทรัพยากรน้ํา   

 เปนประธาน ทสม.พะเยา 

สถานที่อยูปจจุบัน   108 ม. ดอนเงิน ซ.3  

  ถ.ปง-เชียงคํา ต.ออย    

  อ.ปง พะเยา 56140    

โทร.054-4011-181 ,  086-1860-848    

โทรสาร. 054-401181 

 

 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

33 พังงา  

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสมชาย  ตันติเพชราภรณ 

วัน/เดือน/ปเกิด  18  พฤศจิกายน 2488 

วุฒิการศึกษา     ประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สูง 

  (ปวส.การบัญช)ี 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ประธานหอการคาจังหวัดพังงา 

 ที่ปรึกษานายกองคการบริหาร- 

 สวนจังหวัดพังงา 

 ประธานคณะกรรมการองคกรเอกชน จ.พังงา 

 ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 โรงเรียนกะพงพิทยาคม 

 นายกสโมสรไลออนดตะกั่วปา 

สถานที่อยูปจจุบัน   หอการคาจังหวัดพังงา  

  ศาลากลางจังหวัดพังงา  

  ถ.เพชรเกษม อ.เมือง 

  จ.พังงา พังงา 82000  

โทร.081-7372-779, 076-411656, 076421193 

โทรสาร  076-411656,, 076-411285 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสมใจ ชมขวัญ 

วัน/เดือน/ปเกิด  1  กุมภาพันธ  2505 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี  (การบญัชี) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 วิทยากรกระบวนการพัฒนาชุมชุน 

 เขมแข็งและพัฒนาที่ยั่งยืน 

 สวัสดิการชุมชน,  แผนแมบทชุมชน   

 เกษตรยั่งยืน 

สถานที่อยูปจจุบัน   30 ม.7 ต.ถ้ํา อ.ตะกั่วทุง  

  พังงา 82130   

โทร. 084-3058981, 076496701 

โทรสาร 076-496266 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสมศักดิ์ ไชเดโช 

วัน/เดือน/ปเกิด  7  กันยายน 2489 

วุฒิการศึกษา    การศกึษามหาบณัฑติ (กศ.ม.) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ผูบริหารการศึกษาระดับจังหวัด 

 คณะกรรมการเขตพื้นทีก่ารศกึษา 

สถานที่อยูปจจุบัน   58/1 ม.1 ต.บางนายสี  

  อ.ตะกั่วปา พังงา 82110  

โทร.085-6787-310,  086-8073637 

โทรสาร 076-455168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายเอนก  สิทธิบุตร   

วัน/เดือน/ปเกิด   

วุฒิการศึกษา     

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

  

 

สถานที่อยูปจจุบัน    101 ม. 3  ต.โคกกลอย 

  ต.ตะกั่วทุง  จ.พังงา 

  82140 

โทร. 086-6844895,  076-434430 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

34 พัทลุง  
 

 

 

 

ชื่อ  นายเล็ก  อังศวุารี 

วัน/เดือน/ปเกิด  10  ธันวาคม 2492 

วุฒิการศึกษา      มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ผูผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอรไม 

  

สถานที่อยูปจจุบัน  65-65/2  ถ.ผดุงดอนยอ 

 ต.คูหาสวรรค  อ.เมือง 

 จ.พัทลุง  93000 

โทร. 081-7664650 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายอทุัย บุญดํา 

วัน/เดือน/ปเกิด  6  มิถุนายน  2500 

วุฒิการศึกษา    มัธยมศึกษาปที ่3 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 การทําเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ 

 การบริหารจัดการชุมชน 

สถานที่อยูปจจุบัน   10 ม.9 ต.ลําสินธุ  

  อ.ศรีนครรินทร  

  จ.พัทลุง 93000  

โทร.081-7981-082, 074-605701 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายเปรื่อง ประชาชาต ิ

วัน/เดือน/ปเกิด  13  เมษายน  2480 

วุฒิการศึกษา     ประกาศนียบัตรวชิาครูมัธยม (พ.ม.) 

    ปริญญาตรี 

  การศึกษาบณัฑติ  (กศ.บ.) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 อดีตผูอํานวยการศูนยการศกึษานอกโรงเรียน 

 พัทลุง  ตรัง  และนครศรีธรรมราช 

 ประธานอนุกรรมการควบคุมมาตรฐานและ 

 บริการสาธารณสุข จังหวัดพัทลุง 

 ปจจุบนัประธานชมรมคลังสมองพัทลุง 

 บทประพนัธประเภท กาพย กลอน โคลง 

สถานที่อยูปจจุบัน   31/1 ม.2 ต.ทาแค อ.เมือง  

  จ.พัทลุง 93000    

โทร.089-8794-636, 074-617623 

โทรสาร 074-617-623 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายฟอง  เกื้อสังข 

วัน/เดือน/ปเกิด  2  พฤษภาคม  2499 

วุฒิการศึกษา     มัธยมศึกษาปที่ 6 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 พัฒนาดานสังคมการมีสวนรวมของ 

 ประชาชน  และดานสิ่งแวดลอมทุกระดับ 

 ดานการเมืองทองถิ่น 

 คณะกรรมการภาคประชาชนระดับจังหวัด 

 พัทลุง 

 ประธานเครือขาย ทสม. จังหวัดพัทลุง 

สถานที่อยูปจจุบัน   110 ม.6 ต.ลําสินธุ   

  กิ่ง อ.ศรีนครินทร  

  จ.พัทลุง 93000    

โทร. 089-5997-530, 087-2859878 

โทรสาร 074-605559 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

35 พิจิตร  

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสุธนต  เทียนเฮง 

วัน/เดือน/ปเกิด   7  กุมภาพันธ 2497 

วุฒิการศึกษา    ปวส. สถาบนัแปซิฟค 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 เปนวิทยากร 

 ประธานบริหารอบรมเรารักพิจิตร 

 ประธานหอการคาฯ 

สถานที่อยูปจจุบัน   9/38-39 ถ.ศรีมาลา  

  ต.ในเมือง อ.เมือง  

  จ.พิจิตร 66000  

โทร.086-9289-996, 056-611435 

โทรสาร 056-613114, 056-611435 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสํารอง  โยธาแข็ง 

วัน/เดือน/ปเกิด   1  กุมภาพันธ  2505 

วุฒิการศึกษา     ประกาศนียบัตรวชิาการศกึษา 

  ชั้นสูง  (การพฒันาชุมชน) 

   ปริญญาตรี 

  (ศลิปศาสตรบัณฑติ) 

   ประกาศนียบัตรบณัฑติชัน้สูง 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 นักพัฒนาสังคม (ดานการศึกษา  

 กองทุนตางๆ  การเกษตรและ 

 สิ่งแวดลอม 

สถานที่อยูปจจุบัน   26/1 ม.2 ต.แหลมรัง  

  กิ่ง อ.บึงนาราง  

  จ.พิจิตร 66130   

โทร.081-0395-420 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายดํารงฤทธิ์  เดียวสุรินทร 

วัน/เดือน/ปเกิด  12  พฤศจิกายน  2496 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี  ศลิปศาสตรบัณฑิต 

   ปริญญาโท  การศึกษามหาบณัฑติ (กศบ.) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 เปนผูกอตั้งโรงเรียนบริหารธุรกิจและ 

 เทคโนโลยีพิจิตร   

 เปนผูรับใบอนุญาตโรงเรียนบริหารธุรกิจ 

 และเทคโนโลยีพจิิตร 

สถานที่อยูปจจุบัน   98/1 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง  

  จ.พิจิตร 66140  

โทร.081-8879-215, 056-612474 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายประสิทธิ์ พิลา 

วัน/เดือน/ปเกิด   

วุฒิการศึกษา      

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

  

  

สถานที่อยูปจจุบัน   23 ม.2 ต.สายคําโห  

  อ.เมือง พิจิตร 66000 

โทร.086-6067-569, 056-652423 

 

 

 

 

 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

36 พิษณุโลก  

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายวิเศษ  วชริาศรีศิริกลุ 

วัน/เดือน/ปเกิด  13 สิงหาคม  2501 

วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ประธานชมรมรถยนต, รถจักรยานยนต 

 ประธานชมรมรถจักรยานยนต 

 รองประธานหอการคาจังหวัดพิษณโุลก 

ปจจุบัน 

 ประธานหอการคาจังหวัดพษิณุโลก 

 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครพษิณุโลก 

 กรรมการทีป่รึกษาสมาคมจีน 

 กรรมการสงเสรมกิจการ  มหาวทิยาลัยนเรศวร 

 กรรมการสงเสริมกจิการมหาวทิยาลัย 

 ราชภัฏพบิลูสงคราม 

สถานที่อยูปจจุบัน   44/6  ถ.วิสุทธิกษตัริย   

  ต.ในเมือง  อ.เมือง  

  จ”พษิณุโลก 65000   

โทร.055-122102-4 , 081-604777 

โทรสาร 055-282952 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสนอง  เนียมเหลี่ยม 

วัน/เดือน/ปเกิด   30  กันยายน  2494 

วุฒิการศึกษา     ประถมศกึษาปที ่4 

    มัธยมศึกษาตอนปลาย ม. 6 

  (การศึกษานอกโรงเรียน) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 นักพัฒนาภาคประชาชน 

 ผูประสานงานเครือขายแผนแมบทชมุชน 

 กํานันตําบลหนองแขม 

สถานที่อยูปจจุบัน   214 ม.8 ต.หนองแขม  

  อ.พรหมพิราม  

  จ.พิษณุโลก 65150  

โทร.081-9730-429 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสุนทร  รักเลี้ยง 

วัน/เดือน/ปเกิด  13  กรกฎาคม  2474 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 เปนนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก 

 เจาของ, ผูจัดการ, ผูรับใบอนุญาต 

 โรงเรียนเทคนิคพาณิชยการพษิณุโลก 

สถานที่อยูปจจุบัน   691/11  ถ.มิตรภาพ  

  ต.ในเมือง  

  พิษณุโลก 65000   

โทร.081-8867-377, 055-303401 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายมะลิ  ทองคําปลิว 

วัน/เดือน/ปเกิด  11  พฤศจิกายน  2496 

วุฒิการศึกษา     มัธยมศึกษาปที่ 6 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 เปนวิทยากรขบวนการ 

 เปนวิทยากร เรื่อง การจัดการทรัพยากร 

 แบบมีสวนรวม 

 ทํานาเกษตรอนิทรีย 

สถานที่อยูปจจุบัน   225 ม.4 บานชํารัง  

  ซ.พรสวรรค (ซอย 3)  

  ต.ชมพ ู อ.เนินมะปราง  

  จ.พิษณุโลก 65190   

โทร.089-7068894 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

37 เพชรบุรี  

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสุเทพ  กลั่นรักษา 

วัน/เดือน/ปเกิด   17  กันยายน 2506 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี  (วนศาสตร) 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

    ปริญญาโท  ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

    กําลังศึกษาปริญญาเอก 

  (การจัดการเทคโนโลยี) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 

 ผูพิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง 

 นายกสโมสรไลออนสเพชรบุรี 

 ประธานที่ปรึกษาศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน 

 เพชรบุรี 

สถานที่อยูปจจุบัน   30 ม.1 ต.ไรมะขาม 

  อ.บานลาด  

  จ.เพชรบุรี 76150 

โทร. 081  8436417,  032-586161-2 

โทรสาร 032-586431 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นางสาวสุธิดา แสงเพชร 

วัน/เดือน/ปเกิด   25  กรกฎาคม 2498 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี 

    ประกาศนียบัตรหลักสูตร 

  Technology  จากฟลปิปนส 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 การพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน 

 การพัฒนาประชาสังคมเพื่อสงเสริม 

 “ธรรมาภิบาล” 

 วิทยากรฝกอบรมหลักสูตรตางๆ 

 การจัดทาํแผนยุทธศาสตร 

 การเจรจาไกลเกลีย่กรณีความขัดแยง 

 ดานสิ่งแวดลอม โดยกระบวนการสันติวิธี 

สถานที่อยูปจจุบัน   46  ม.2 ต.ธงชัย อ.เมือง  

  จ.เพชรบุรี  76000  

โทร.081-9861-967, 032-427702 

โทรสาร  032-427702 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายแสวง  เอีย่มองค 

วัน/เดือน/ปเกิด  15  สิงหาคม  2479 

วุฒิการศึกษา     การศึกษาบณัฑติ  (กศ.บ.) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 เปนครู-ครูใหญ  โรงเรียนเอกชน 

 เปนครู-ครูใหญ-อาจารยใหญ-ผูอํานวยการ 

 โรงเรียนรัฐบาล 

 เปนผูตรวจราชการกรมสามัญศึกษา 

    กระทรวงศึกษาธิการ 

 เปนประธานคณะกรรมการสถานศกึษา 

      ขั้นพืน้ฐานโรงเรียนพรหมานุสรจังหวัดเพชรบูรณ 

 ผูพิพากษาสมทบศาลจังหวดัเพชรบุรีแผนกคด ี

     เยาวชนและครอบครัว 

 อ.ก.ค.สามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

สถานที่อยูปจจุบัน   592 ซอย 11 ถนนบันไดอิฐ  

  ตําบลบานหมอ อาํเภอเมือง  

  เพชรบุรี 76000   

โทร.032-419497, 081-0096242 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายนิวัฒน  มั่นหมาย 

วัน/เดือน/ปเกิด   

วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี   

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ประธานกลุมอนุรักษพื้นที่ตนน้ําลําธาร 

 และทรัพยากรธรรมชาติ อ.หนองหญาปลอง 

 สมาชิกชมรมอนรุักษทรัพยากรธรรมชาต ิ

 และสิ่งแวดลอมจังหวัดเพชรบุรี 

สถานที่อยูปจจุบัน   226 หมู 4 ต.หนองหญาปลอง  

  อ.หนองหญาปลอง   

  จ.เพชรบุรี 76160 

โทร. 089-4593301, 032-494331 

 

 

 

 

 

 

 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

38 เพชรบูรณ  

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายกษิต โฆษิตานนท 

วัน/เดือน/ปเกิด  25  สิงหาคม  2503 

วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี  วทิยาลัยครูเพชรบูรณ 

   ปริญญาตรี B.S in Civil 

  Engineering FEATI University 

  Philippines ป 1982 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด 

 ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

 ประธานหอการคาจังหวัดเพชรบูรณ 

สถานที่อยูปจจุบัน   35  ถ.เพชรพัฒนา   

  ต.ในเมือง อ.เมือง 

  จ.เพชรบูรณ  67000  

โทร.081-9710-404, 056-743444 

โทรสาร 056-720567 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นางสาวแสงเดือน  นกมั่น 

วัน/เดือน/ปเกิด   15  มกราคม  2506 

วุฒิการศึกษา     ปวช. 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ติดตามสินเชื่อ  องคกรการเงิน 

 การเงินและการออมทรัพย 

สถานที่อยูปจจุบัน   152 ม.6 ต.นางั่ว อ.เมือง  

  จ.เพชรบูรณ 67000  

โทร.056-560203, 085-538219 

โทรสาร 056-560203 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายเสกสรร  นิยมเพ็ง 

วัน/เดือน/ปเกิด  7  มกราคม  2508 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี    เศรษฐศาสตรบณัฑติ 

    ปริญญาโท  รปศ. นิดา 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 นายกสโมสรโรตารีเพชรบูรณ 

 อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ 

 กรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ 

 รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ 

สถานที่อยูปจจุบัน  57/1 ถ.นิกรบาํรุง ต.ในเมือง  

  อ.เมือง จ.เพชรบูรณ 67000  

โทร.081-8881-222, 056-721320 

โทรสาร  056-721320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสมหมาย คนตรง 

วัน/เดือน/ปเกิด  5  กุมภาพันธ  2493 

วุฒิการศึกษา     มัธยมศึกษาตอนตน 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ผูนําอาสาพัฒนาชมุชน ดีเดน ป 2551 

 นายกสมาคมอาสาพัฒนาชุมชน 

 ประธานเครือขาย 

 อาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและ 

 สิ่งแวดลอม 

สถานที่อยูปจจุบัน   21/1 ม.1 ต.น้ําชนุ   

  อ.หลมสัก   

  จ.เพชรบูรณ  67110  

โทร.087-4235568, 056-794270, 089-1944747 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

39 แพร  

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายเอกชัย วงศวรกุล 

วัน/เดือน/ปเกิด  25  พฤศจิกายน 2509 

วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี  นิเทศศาสตร 

   ปริญญาโท  บริหารธุรกจิ 

  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 อดีตประธานหอการคาจังหวัดแพร 

 กรรมการหอการคาไทย 

 ประธานผูพิพากษาสมทบศาลจังหวดัแพร 

 แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 

สถานที่อยูปจจุบัน  หจก.น้ํามันเมืองเพร  

  400/52 ม.9 ถ.น้ําทอง              

  ต.นาจักร อ.เมือง  

  จ.แพร  54000  

โทร.081-9606-666, 054-533000  

โทรสาร 054-533001 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสามชาย  พนมขวัญ   

วัน/เดือน/ปเกิด   19  ตุลาคม  2494   

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี   

    ปริญญาโท 

  รัฐศาสตรมหาบณัฑิต 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

    ปริญญา filosofi Kandidat 

  มหาวิทยาลัยสตอกโฮลม สวีเดน 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 เปนครูสอนภาษาไทยทีป่ระเทศสวีเดน 

 กรรมการผูจัดการโรงแรมนครแพรทาวเวอร 

 ฝกงานพชืสวนจากประเทศเบลเยี่ยม, 

 เยอรมัน 

สถานที่อยูปจจุบัน   7/6 ถ.ศศบิุตร ต.ในเวียง  

  อ.เมือง แพร 54000  

โทร.081-8821-996,  054-521321 

โทรสาร  054 523503 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายเสงี่ยม  อัมภาราม 

วัน/เดือน/ปเกิด  14  สิงหาคม  2485 

วุฒิการศึกษา     พบ.ม. (NIDA) รัฐประศาสนศาสตร 

   กศ.บ (บริหารการศกึษา) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 อดีต ผอ.ปจ. 7 จังหวัด 

 อดีตผูตรวจราชการของ สปช. เขต กศ. 

 ป 2544 - 2545 

สถานที่อยูปจจุบัน    82 ถ.ธวัชรอดพรอม 

   ต.นาจักร  อ.เมือง 

   จ.แพร  54000 

โทร.054-625535,  085-5222166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายไกรพล  คูหิรัญศิริ 

วัน/เดือน/ปเกิด  11  มกราคม  2497 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี  (ครุศาสตร) 

  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิทยาเขต 

  ภาคพายัพเชียงใหม 

    ปริญญาโท  (บริหารการศึกษา) 

  มหาวิทยาลัยนเรศวร  พษิณุโลก 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 สมาชิกสภาจังหวดัแพร  5  สมัย 

 นายกเทศมนตรีตําบลสอง 

 กรรมการสงเคราะหเด็กและเยาชนสําหรับ 

 สถานพนิิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  

 ประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษ 

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จ.แพร 

สถานที่อยูปจจุบัน   31 ม.5 ถ.สุขาภิบาล 

  ต.บานกลาง อ.สอง   

  จ. แพร 54120   

โทร.054-591712, 089-8501356 

โทรสาร 054-593617 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

40 ภูเก็ต  

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายชวนะ เกยีรติชวนะเสรี 

วัน/เดือน/ปเกิด  3  กุมภาพันธ 2510 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาโท   (นิดา) 

  กําลังศึกษาปริญญาโท 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

  หลักสูตรผูนาํยุคใหม 

  สถาบนัพระปกเกลา 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 กรรมการหอการคา 6 สมัย 

 การคา การลงทุน 8 ป 

สถานที่อยูปจจุบัน   หอการคาจังหวัดภูเก็ต  

  1/1 ถ.มนตรี ต.ตลาดใหญ       

  อ.เมือง ภูเก็ต 83000  

โทร.081-8923-000, 076-212808  

โทรสาร 076-222222 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นางวารุณ ี ธารารัตนากุล 

วัน/เดือน/ปเกิด  15  สิงหาคม  2506 

วุฒิการศึกษา     มัธยมศึกษาปที่ 6 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ประธานชุมชนสะพานรวมพนูผล1 

 เทศบาลนครภูเก็ต พ.ศ. 2544- 2546 

 คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการ 

 สังคม จังหวัดภูเก็ต 

 ประธานคณะกรรมการเครือขาย 

 สวัสดิการชุมชน จังหวัดภูเก็ต 

 เลขานุการคณะทาํงานประสานงาน 

 องคกรชุมชนภาคใต 

 เลขานุการคณะทาํงานเครือขายพัฒนา 

 องคกรชุมชนจังหวัดภูเก็ต 

สถานที่อยูปจจุบัน   19  ซอย 8/1   

  ถ.อนุภาษภูเก็ต 

  ต.ตลาดใหญ 

  อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 

โทร. 086-9475111, 076-234849 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายจําลอง สวนะคุณานนท 

วัน/เดือน/ปเกิด  5  กรกฎาคม 2479 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี  (การศกึษาบณัฑิต) 

    ปริญญาโท (การศกึษามหาบัณฑิต) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 รับราชการครูโรงเรียนประชาบาล 

 ศึกษาธิการอําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี, 

 อําเภอเมอืงพังงา,  อําเภอเมืองภูเก็ต 

 ผูชวยศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต, ราชบรุี,  

 ฉะเชิงเทรา 

 ศึกษาธิการจังหวดัยะลา, ภูเก็ต 

 ผูอํานวยการกองนิติกร  สํานกังาน 

 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวดัภูเก็ต 

สถานที่อยูปจจุบัน   55 ซอย 2/3 ถ.เยาวราช  

  อ.เมือง ภูเก็ต 83000  

โทร.076-524091, 081-3964305 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นางพรพิมล โพธิสุวรรณวัฒน 

วัน/เดือน/ปเกิด   11  มิถุนายน  2498 

วุฒิการศึกษา     มัธยมศึกษาปที่ 6 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 วิทยากร อสม. ดานโรคเอดส   

 วิทยากรลูกเสือชาวบานประจําจังหวดัภูเก็ต 

สถานที่อยูปจจุบัน   77/1  หมู.10   

  ต.ฉลอง อ.เมือง  

  ภูเก็ต 83130  

โทร. 089-7297917,  076-381507 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

41 มหาสารคาม  

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายณรงค เหลาสุวรรณ 

วัน/เดือน/ปเกิด  26  มิถนุายน 2510 

วุฒิการศึกษา     เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ทํางานภาคธุรกิจตลอดหลายสาขา  เชน 

 สาขาการเงิน  เปนผูอนุมัติสินเชื่อ  

 เปนผูบริหารโรงแรม  (สาขาบริการ) 

 เปนผูบริหารรานวสัดุกอสราง และโครงการ 

 กอสรางมูลคากวา  100  ลานบาท 

 เปนผูบริหารและที่ปรึกษาหลายโครงการ   

 เปนเลขาธิการหอการคาจังหวดัมหาสารคาม 

สถานที่อยูปจจุบัน   โรงแรมตักสิลา 1227/68  

  ถ.สมถวิลราษฎร ต.ตลาด  

  อ.เมือง มหาสารคาม 44000  

โทร.085-0072-069, 043-722222   

โทรสาร 043-719997 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายบวร วิเศษดี 

วัน/เดือน/ปเกิด  28  มกราคม  2506 

วุฒิการศึกษา     ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 เจาหนาที่พัฒนาองคการนานาชาติ 

 เพื่อรวมกันพัฒนา 

 ผูประสานงานโครงการสงเสริม 

 กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม (SIF) 

 เจาหนาที่โครงการพัฒนาเพือ่สนับสนุน 

 การพัฒนาตลาดชุมชุม  สถาบันวิจัย 

 และพัฒนามหาวทิยาลัยขอนแกน 

 ผูเชี่ยวชาญดานพฒันากลุมองคกรชุมชน 

 โครงการฟนฟูสภาพแวดลอมที่เสื่อมโทรม 

 ในเขตปฏิรูปทีด่ินดวยการพัฒนาเกษตร 

 ผสมผสาน 

สถานที่อยูปจจุบัน   27 ม.11 บานโนนกลาง 

  ต.หนองมวง อ.บรบือ  

  จ.มหาสารคาม 44130  

โทร.089-981-6271 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นางประดิษฐ ธรรมดวงศรี 

วัน/เดือน/ปเกิด  16  พฤษภาคม 2599 

วุฒิการศึกษา    มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 บริหารงานธุรกิจ 

สถานที่อยูปจจุบัน   39  ม.13 ต.งัวมา อ.วาปปทุม  

  มหาสารคาม 44120  

โทร.081-9118-014, 043-901428 

โทรสาร 043-901429 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายคงศักดิ์  ปุริศรี 

วัน/เดือน/ปเกิด  6  มกราคม  2503 

วุฒิการศึกษา     ประถมศกึษาปที ่4 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ผูใหญบานยอดเยี่ยม  (แหนบทองคํา) 

 ป ๒๕๔๘ 

 ทํานาขาวปลอดสาร  (ขาวอินทรีย) 

สถานที่อยูปจจุบัน   56 ม.1 บานโพนทอง    

  ต.หนองคู อ.นาดนู  

  จ.มหาสารคาม 44180    

โทร.087-8008-975 

 

 

 

 

 

 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

42 มุกดาหาร  

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายอภชิาต  ศรีสวัสดิ์ 

วัน/เดือน/ปเกิด  19  มกราคม  2505   

วุฒิการศึกษา      ปริญญาตรี สาขาบัญช ี

  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

   ปริญญาโท   

  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

   ปริญญาเอก 

  มหาวิทยาลัยราชภฏัดุสิต 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 อดีตผูจัดการบริษทัเงินทุนอุตสาหกรรม 

 แหงประเทศไทย 

สถานที่อยูปจจุบัน  237 ม. 7 ถ.ชยางกรู ข. 

 ต.บางทรายใหญ  อ.เมือง 

 จ.มุกดาหาร  49000 

โทร. 089-8402496 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสุรพร ชัยชาญ 

วัน/เดือน/ปเกิด   5  ตุลาคม  2493 

วุฒิการศึกษา     มัธยมศึกษาตอนปลาย 

    วิชาการบญัชีชัน้สูง 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ประกอบอาชีพสวนตัว 

 เปนประธานอาํนวยการสภาพัฒนา 

 องคกรเครือขายชุมชนจังหวัดมุกดาหาร 

 คณะกรรมการสนบัสนุนการจัดสวัสดิการ 

 ชุมชนทองถิน่  กระทรวงพฒันาสังคมฯ 

 คณะกรรมการศนูยปฏิบัติการตอสูเพื่อ 

 เอาชนะความยากจนภาคประชาชน 

 ระดับชาติ (ศจพ.ปปช.ชาติ) 

สถานที่อยูปจจุบัน   45 ถ.คําสายทองวทิยา  

  ต.มุกดาหาร อ.เมือง  

  มุกดาหาร 49000  

โทร.081-7684-335 

โทรสาร  042-612683 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสนอง  มานิตย 

วัน/เดือน/ปเกิด  12  กรกฎาคม  2479 

วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี 

  การศึกษาบณัฑติ  (กศ.บ.) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 งานการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

 งานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 งานสงเสริมและพัฒนาเด็ก สตรี และผูสูงอายุ 

 การเมือง การปกครอง 

สถานที่อยูปจจุบัน   95 ม.5 ต.บานตอ อ.คําชะอี  

  มุกดาหาร 49110   

โทร.089-3502-050, 042-636050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสุรชาติ  สุพร 

วัน/เดือน/ปเกิด  19  ธันวาคม  2507 

วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี  (รัฐศาสตร) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 กํานันตําบลผึ่งแดด 

 ผูไกลเกลี่ยขอพพิากษา 

 ผูตอสูและพัฒนา, สงเสริมงานทรัพยากร 

 ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สถานที่อยูปจจุบัน     42 ม.2 ต.ผึ่งแดด อ.เมือง  

  จ.มุกดาหาร 44000   

โทร.084-6016-6562, 042-636336 

 

 

 

 

 

 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

43 แมฮองสอน  

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายพูลศักดิ ์สุนทรพานิชกิจ 

วัน/เดือน/ปเกิด  14  มิถนุายน  2487 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี  ศลิปะศาสตร 

  มหาวิทยาราชภัฏเชียงใหม 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ประธานกรรมการหอการคา 

 นายกสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียน 

 หองสอนศกึษา 

 เลขามูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

 แมฮองสอน 

 จัดตั้งชมุชนตาง ๆ เปนศนูยเครือขาย 

 การพัฒนาการประหยัดและอนุรักษพลังงาน 

สถานที่อยูปจจุบัน   43/1  ถนนมรรคสันติ 

  ต.จองคํา  อ.เมือง 

   จ.แมฮองสอน 58000 

โทร.081-9932-291, 053-611313  

โทรสาร 053-620316 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายยงคยุธ  เนตรพงศ 

วัน/เดือน/ปเกิด   17  ตุลาคม  2505 

วุฒิการศึกษา     ประถมศกึษาปที ่4 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ทํางานภาคประชาสังคม 

 บริหารแผนงานและโครงการ 

 อยางตอเนือ่ง 

 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติดิน น้าํ ปา 

สถานที่อยูปจจุบัน   267 ม.1 ต.แมลานอย  

  อ.แมลานอย  

  แมฮองสอน 58120  

โทร.089-631-6816 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายจรูญ  คํานวนตา 

วัน/เดือน/ปเกิด  5  พฤษภาคม  2485 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี  กสิกรรมและ 

  สัตวบาลบัณฑิต  

  ปริญญาเอก Dr.Agr.  

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ผูชํานาญการวิทยาศาสตร 

 ผูอํานวยการฝายอตุสาหกรรม 

 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

สถานที่อยูปจจุบัน    51  ถ.ขุนจุมประหาร 

  ต.จองคํา  อ.เมือง 

  จ.แมฮองสอน  58000 

โทร.081-3098894 

โทรสาร  053-611790 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายเกียรติศักดิ์  วนากมล 

วัน/เดือน/ปเกิด  25  ตุลาคม  2503 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

    ปริญญาโท   

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ดานงานพัฒนาชนบท  

 ดานการเกษตร, สิ่งแวดลอม 

 ประธานกรรมการสหกรณการเกษตรเมือง 

 แมฮองสอน 

 ประธานชุมนุมสหกรณการเกษตร 

 จังหวัดแมฮองสอน 

สถานที่อยูปจจุบัน   -50/1  ต.ขุนลุมประพาส 

   อ.เมือง 

  จ.แมฮองสอน 58000    

โทร.089-2643-448, 053-611543 

โทรสาร  053-311354,  053-613-616 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

44 ยโสธร  

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายประวิทย ทองวทิยาพร 

วัน/เดือน/ปเกิด  17  กรกฎาคม  2492 

วุฒิการศึกษา     มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 กรรมการผูจัดการ หางหุนสวนจํากดั 

 พรวิทยายโสธร 

 ประธานกรรมการบริษัทในเครือ 

 ษริษัทพรวทิยาเซ็นเตอร จํากดั  กรุป 

 ประธานหอการคาจังหวัดยโสธร 

 กรรมการมูลนิธิรวมสามัคคียโสธร 

สถานที่อยูปจจุบัน   147/3-4  ถ.วิทยะธํารง  

  ต.ในเมือง อ.เมือง  

  ยโสธร 35000  

โทร.081-8761-875, 045-714751-4 

โทรสาร 045-714671 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายเกรียงไกร  บุญประจง 

วัน/เดือน/ปเกิด  14  ธันยาคม  2504 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี 

  (ศลิปศาสตรบัณฑติ) 

    ปริญญาโท 

  (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) 

  มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 คณะทํางานจังหวดัศูนยตอสูเอาชนะ 

 ความยากจนภาคประชาชน (สตจ.ปชช.) 

 คณะทํางานขับเคลื่อนงานสภาองคกร 

 ชุมชนตําบล  จังหวัดยโสธร 

 อาจารยพิเศษโครงการรัฐศาสตรบณัฑิต 

 สถาบันสงเสริมการเรียนรูอําเภอไทยเจริญ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

สถานที่อยูปจจุบัน   315 หมู 1 ต.ไทยเจริญ 

  อ.ไทยเจริญ  

  จ.ยโสธร 35120 

โทร.089-7179184, 087-8792933 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสุภณ  ศรีแสน 

วัน/เดือน/ปเกิด  10  มีนาคม  2487 

วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรีการศึกษาบณัฑติ (ก.ศบ.) 

   เกียรติบัตร ผานการอบรม 

  สิ่งแวดลอมศึกษา 

  เกียรติบตัรการวจิัย 

   เกียรติบตัรหลกัสูตร  และนิเทศ 

  การสอนการบริหาร 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ผูเชี่ยวชาญพิเศษ (ระดับ 9) การนิเทศการเรียน 

 การสอน 

 วิทยากรระดับชาติโครงการการศึกษา 

  เพื่ออนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม  

สถานที่อยูปจจุบัน  2 ซ.แจงสนิท2 ต.ในเมือง  

  อ.เมือง ยโสธร 35000 

โทร. 089-4263395, 045-724188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสมศักดิ์ สุขสําราญ 

วัน/เดือน/ปเกิด   22  กันยายน  2504 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

   ปริญญาโท 

  สถาบนับณัฑติพฒันบริหาร 

  ศาสตร (นดิา) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษ 

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 หมูบาน (ทสม.) ยโสธร 

 คณะกรรมการบริหารเครือขาย ทสม. 

 ระดับประเทศ 

 เลขาธิการเครือขาย ทสม. แหงประเทศไทย 

สถานที่อยูปจจุบัน   228 ม.1 ถ.มณีนันท   

  อ.เลิงนกทา  ยโสธร  35120   

โทร.081-4081-323, 084-7336-925 

 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

45 ยะลา 
 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายวิรัช  อศัวสุขสันต 

วัน/เดือน/ปเกิด  14  มีนาคม 2508 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี  วศิวกรรมอตุสหการ 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 กรรมการเหรัญญิกสภาอุตสาหกรรม 

 จังหวัดยะลา 

 กรรมการเลขาธิการหอการคาจังหวดัยะลา 

 ดานอุตสาหกรรมยางพารา  ไมยางพารา 

 ประธานสมาคมสงเสริมวิสาหกิจ 

 ขนาดกลาง, ขนาดยอม 

สถานที่อยูปจจุบัน   118 ถ.ปติ ต.สะเตง  

  อ.เมืองยะลา   

  จ. ยะลา 95000  

โทร.089-6556-499, 073-213844 

โทรสาร 073-213360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นางนิเดาะ อแิตแล 

วัน/เดือน/ปเกิด  5  กรกฎาคม  2500  

วุฒิการศึกษา     มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 เปนวิทยากรกระบวนการดานตางๆ 

 เปนผูประสานงานของภาคประชาชน 

 ประธานชมรม อ.ส.ม. และเครือขาย 

 กลุมอาชีพตางๆ  

 ประธานสตรีของอําเภอยะหา   

สถานที่อยูปจจุบัน   67/1 ม.2  ต.ยาโงยซิแน  

  อ.ยะหา ยะลา 95120  

โทร.086-2928-843 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายอบัดุลอายี  สาแม็ง 

วัน/เดือน/ปเกิด   

วุฒิการศึกษา      

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

  

  

สถานที่อยูปจจุบัน  1 ซ.1 ถ.มุสลิมบํารุง ต.สะแตง  

อ.เมือง ยะลา 95000   

โทร. 081-5403023 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายดอเลาะ  มาหนิ 

วัน/เดือน/ปเกิด   1  มกราคม  2510 

วุฒิการศึกษา     อนปุริญญาตรี 

    กําลังศึกษาตอปริญญาตรี 

  มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ดานการกอสราง 

 วิทยากรอบรมเยาวชนในดานสิ่งแวดลอม 

สถานที่อยูปจจุบัน   55 ม.5 กาตอง อ.ยะหา  

  ยะลา  95120  

โทร., 086-2955578 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

46 รอยเอ็ด  

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายอํานวย  ตันซู 

วัน/เดือน/ปเกิด   15  กรกฎาคม  2500 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ   

    ปริญญาโทบริหารธุรกจ (M.O.A)  

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 เลขาธิการหอการคาจังหวัดรอยเอ็ด 

 รองประธานหอการคาจังหวัด 

 คณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม 

 การบริหารงานตํารวจจังหวัดรอยเอด็ 

สถานที่อยูปจจุบัน 12024-5   ถ.ผดุงพานิช 

  อ.เมือง  จ.รอยเอด็  45000  

โทร.081-8723-053, 043-515004  

โทรสาร 043-511730 

 

 

 

 

ชื่อ  นายพงษศักดิ ์ นวานุช 

วัน/เดือน/ปเกิด  30  ตุลาคม  2507 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี  นิติศาสตรบณัฑติ 

  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

  กรุงเทพมหานคร 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 คณะทํางานสถาบนัพัฒนาองคกรชมุชน 

 คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  

 กรรมการผูทรงคุณวุฒิสภาองคการชุมชน 

 ตําบลคําไฮ 

 รองประธานกรรมการศูนยคุมครอง 

 ผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม 

 คณะกรรมการสภาคุมครองผูบริโภค 

 ในกิจการโทรคมนาคม 

 ผูประสานงานเครือขายวิสาหกิจชุมชน 

 เกษตรอินทรีย ในเขตพื้นที่จังหวดัรอยเอ็ด 

สถานที่อยูปจจุบัน   30  หมู 6  บานโนนศิลา 

  ต.คําไฮ  อ.พนมไพร 

  จ.รอยเอ็ด  45150 

โทร.084-9539940 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายวินัย  แสนมณ ี

วัน/เดือน/ปเกิด   8  ธันวาคม  2489   

วุฒิการศึกษา    ศบ.ม.บริหารการศึกษา 

      มหาวทิยาลัยขอนแกน 

    กศ.บ.สาขามัธยมศึกษา 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  ประสานมิตร 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ผูอํานวยการโรงเรียนกรมสามัญศกึษา 

 ประธานกลุมโรงเรียนกรมสามัญศกึษากลุมที ่1 

 ประธานกลุมกรมวิชาการ กลุม 2, 4 และ 8 

 ประธานสหวิทยาเขตชัยมงคล และสหวิทยา 

 เขตจุรัชดา 

 คณะกรรมการบริหารศูนยปฏิรูปการศึกษา 

 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ อ.ก.ค.ศ.สพท.รอยเอด็ 

สถานที่อยูปจจุบัน 38/67 หมูบานสันติสุข  

  ถ.สันติสุข  ต.ในเมือง 

  อ.เมือง  จ.รอยเอด็ 

โทร. 089-8404191 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสืบพงษ  พนมเขต 

วัน/เดือน/ปเกิด   9  มิถนุายน  2502 

วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี  (นติิศาสตร) 

  มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ประธานเครือขายอาสาสมัครพทิักษ 

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 หมูบาน (ทสม.)จังหวัดรอยเอ็ด 

 ศึกษาดูงานที่จังหวัดภูเก็ต  เรื่องการกําจัด 

 ขยะ ป 2546 

 สมาชิกสภา อบจ. รอยเอ็ด   

 ประธานสภาวัฒนธรรมอําเภอจตุรพักตร 

 พิมาน จังหวดัรอยเอ็ด  ป 2543, 2545 

 รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดรอยเอ็ด 

 ประธานเครือขายองคกรชุมชนอาํเภอ 

 จตุรพกัตรพิมาน 

สถานที่อยูปจจุบัน 141  ม.6  ต.น้ําใส  

  อ.จตุรพกัตรพิมาน  

  จ.รอยเอ็ด  45180 

โทร.  086-0090179 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

47 ระนอง  

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสมชาย   วัชระสุขโพธิ์ 

วัน/เดือน/ปเกิด  10  ธันวาคม 2491 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี  (วทิยาการจัดการ) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ผูสอบบัญชีสหกรณ 

 ที่ปรึกษาหอการคาจังหวัดระนอง 

 ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 

 ที่ปรึกษาสมาคมประมงจังหวัดระนอง 

 ที่ปรึกษาสมาคมทองเที่ยวจังหวัดระนอง 

สถานที่อยูปจจุบัน   7 ม. 3 ต.บางริ้น อ.เมือง 

  ระนอง ระนอง 85000  

โทร.087-8948046, 077-848507 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นางมณเฑียร ธรรมวัติ 

วัน/เดือน/ปเกิด  26  สิงหาคม  2511 

วุฒิการศึกษา     อนปุริญญา 

  สาขาสังคมศาสตร 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 การบริหารจัดการองคกรและวิสาหกิจชุมชน 

 ประสบการณดานเกษตรกรรมยั่งยืนหรือ 

 การผลติที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 การสรางหลักสูตรทองถิน่  

 หลักสูตรโฮมสคูล 

สถานที่อยูปจจุบัน   220/1 ม.8 ต.ลาํเลีย่ง  

  อ.กระบุรี   

  จ.ระนอง 85110  

โทร.084-0383-505, 0873382542, 077-860887 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสิทธิชัย  รักชู 

วัน/เดือน/ปเกิด  2  มิถุนายน 2489 

วุฒิการศึกษา     ครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.)   

  การบริหารการศกึษา 

   ประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) 

   ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 มีประสบการณในการทาํผลงานทางวิชาการ 

 มีทักษะในการบริหารจัดการดานการศึกษา 

สถานที่อยูปจจุบัน    296/4 ม.1 ต.บางริ้น อ.เมือง  

  จ.ระนอง 85000   

โทร.089-5897-173, 077-833222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายศักดา ศรีวิริยะไพบูลย 

วัน/เดือน/ปเกิด   5  พฤษภาคม  2502 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี  (รัฐศาสตร) 

  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

    ปริญญาโท  (รัฐศาสตร) 

  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 กรรมการผูจัดการบริษัท ออลเทคโนโลยี จํากัด 

 และ บริษัท สตารเคานเตอร เซอรวิส จํากัด 

 ผูอํานวยการศูนยประสานงานและใหความ 

 ชวยเหลือประชาชน จังหวัดระนอง 

สถานที่อยูปจจุบัน   726 หมูบานเพอรเฟคเพลส  

   ซอยรามคําแหง 164  

  แขวงคลองสองตนนุน 

  เขตลาดกระบัง   

  กรุงเทพฯ 10520 

โทร.081-8501-960, 077-821515 

โทรสาร  077-821515 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

48 ระยอง  

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสงวนศักดิ์ อัครวรินทรชัย 

วัน/เดือน/ปเกิด  18  มิถนุายน  2491 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี  (วทิยาการจัดการ) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 นายกสมาคมผูผลติปลาปนไทย 

 รองประธานสภาอตุสาหกรรมจังหวัดระยอง 

 กรรมการสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 กรรมการ กต.ตร.สภ.เพ 

 นายกสมาคมการประมงทาเรือแกลง 

สถานที่อยูปจจุบัน   หางหุนสวนจํากัด  

  บานแกลงอตุสาหกรรม       

  97/1 ถ.เพ-แกลงกล่ํา  

  ต.เพ อ.เมือง  ระยอง  21160  

โทร.081-8238064, 038-648220-1,086-3767991 

โทรสาร 038-647222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายชาติชาย   เหลืองเจริญ 

วัน/เดือน/ปเกิด   2  พฤศจิกายน 2504 

วุฒิการศึกษา     มัธยมศึกษา  

  โรงเรียนแกลงวทิยสถาวร 

    มหาวิทยาลัยบานนอก 

  เพื่อการเรียนรูของสังคม 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 เลขาธิการสมัชชาองคกรชุมชน 

 ภาคตะวันออก 

 วิทยากรชุมชน 

สถานที่อยูปจจุบัน   19 ม.7 ต.เนินฆอ อ.แกลง  

  ระยอง  21110   

โทร.087-8178-030, 038-866330 

โทรสาร  038-866330 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายเกษม  บําเพ็ญทาน 

วัน/เดือน/ปเกิด  13  พฤศจิกายน  2489 

วุฒิการศึกษา     กศ.บ.วทิยาลัยวิชาการศึกษา  

  บางแสน จังหวดัชลบุรี 

    คม.สถาบนัราชภฏัรําไพพรรณ ี

  จังหวัดจันทบุรี 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ผูบริหารสถานศึกษาระดบัประถมศกึษา 

 ผูบริหารสถานศึกษาระดบัมัธยมศึกษา 

 ผูอํานวยการสํานกังานสามัญศึกษาจังหวัด 

 จันทบุรี 

 ผูอํานวยการสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

 ระยอง เขต 1 

 อาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัยรําไพพรรณ ี

 จังหวัดจันทบุรี 

สถานที่อยูปจจุบัน   11/10 หมู 2 ต.เนนิพระ 

  อ.เมือง  

  จ.ระยอง   21000 

โทร.081-8647267 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายรุงโรจน  เฉลาฉายแสง 

วัน/เดือน/ปเกิด  8  มีนาคม  2485 

วุฒิการศึกษา     มัธยมศึกษาปที่ 6 

   กําลังศกึษาตอปริญญาตรี 

  (สาขานติิศาสตร) 

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 เจาพนักงานปกครองและวิทยุสื่อสาร 

 ดานการเกษตรพชืสวนและการขยายพันธุพชื 

 งานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ 

 สิ่งแวดลอม 

 งานชางศลิป และการทาํแพรเปดปาย 

 สํานักงานทกุประเภท 

สถานที่อยูปจจุบัน   182 ม.3 ซ.หนองน้ําขุน  

  ถ.สุขุมวิท  ต.วังหวา 

  อ.แกลง  จ.ระยอง 21110  

โทร.089-9310-312 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

49 ราชบุรี  

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นางสาวจินตนา ชิ้นปนเกลียว 

วัน/เดือน/ปเกิด  26  ธันวาคม  2501 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี   

  รัฐศาสตรบณัฑติ 

  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 อนุกรรมการคาจางขั้นต่ํา  

 กรรมการสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 ผูชวยเลขานุการสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง 

 เลขาธิการสภาอตุสาหกรรม จ.ราชบรุี 

 ที่ปรึกษาโครงการบมเพาะผูประกอบการ 

 ธุรกิจ  SME  (ราชบุรี) 

สถานที่อยูปจจุบัน   222 ต.พงสวาย  อ.เมือง  

  จ.ราชบุรี 70000  

โทร. 081-7369399 

โทรสาร  032-328552, 032-337301 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายประสิทธิ์  ชางแกว 

วัน/เดือน/ปเกิด  5  เมษายน  2500 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 การจัดทาํฐานขอมูลองคกรชุมชน 

 การเสริมสรางพัฒนาบุคลากรในการ 

 บริหารจัดการชุมชน 

 การสรางขบวนการเรียนรูในสถาบนั 

 ครอบครัว 

  การจัดทาํปุยหมักชีวภาพ 

สถานที่อยูปจจุบัน   168 ม.3 ต.ทุงหลวง  

  อ.ปากทอ ราชบุรี  70140   

โทร.081-4596-693 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายธนิต คําศรี 

วัน/เดือน/ปเกิด  3  สิงหาคม 2479 

วุฒิการศึกษา     การศึกษาบณัฑติ  (กศ.บ.) 

    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

  (สาขาบริหารการศึกษา) 

  มหาวิทยาลัยศลิปากร 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทศิราชบุรี ระดับ 9 

 ที่ปรึกษาฝายบริหาร/วิชาการโรงเรียนสุริยวงศ 

 ราชบุรี 

สถานที่อยูปจจุบัน   99/95 ม.1 ต.บานไร อ.เมือง  

  ราชบุรี 70000   

โทร.081-7367-330, 032-318653 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสุรชัย  ฉตัรภิญญาคุปต 

วัน/เดือน/ปเกิด  10  สิงหาคม  2494 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี  (ศศบ.) 

  สาขาพัฒนาชุมชน 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 สงเสริมและสนับสนุนประสานผูนาํ 

 ชุมชนและกลุมองคกรในพื้นที ่

 ประธานเครือขายอาสาสมัครทรัพยากร- 

 ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

 อนกุรรมการสงเสริมความประพฤตินักเรียน 

 นักศกึษาและเยาวชนจังหวดัราชบุรี 

 ผูอํานวยการองคกรเอกชนตรวจสอบและ 

 สังเกตการณเลอืกตั้งระดับทองถิน่และ 

 ระดบัชาต ิ

สถานที่อยูปจจุบัน   116 ม.3 ต.บานฆอง   

  อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120  

โทร.081-6518-086, 032-232526 

โทรสาร 032-232526 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

50 ลพบุรี  

 

 

 

 

 

ชื่อ  นางสาวภัสสร จันโทกุล 

วัน/เดือน/ปเกิด  28  กุมภาพนัธ  2509 

วุฒิการศึกษา     ประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สูง 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ออกแบบ ผลิต  และประกอบชิน้สวน 

 อิเลคทรอนิกส 

 ออกแบบ ผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร 

 ที่ใชในอุตสาหกรรมเจียรไนเพชร-พลอย 

สถานที่อยูปจจุบัน   บริษัท สยามทรานสฟอรเมอร 

  เอ็นเตอรไพรซ จํากดั 

  65/4 ม.2 ต.ถนนใหญ  

  อ.เมือง ลพบุรี 15000  

โทร.036-621861-2, 083-6121313, 089-9003008 

โทรสาร 036-640364 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายประทีป ออนสลุง 

วัน/เดือน/ปเกิด   18  มกราคม  2508 

วุฒิการศึกษา    มัธยมศึกษาตอนปลาย 

  กําลังศึกษาตอปริญญาตรี 

  (สาขาการปกครองทองถิน่) 

  มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 วิทยากรกระบวนการ 

สถานที่อยูปจจุบัน   6 ม.3 ต.โคกสลุง  

  อ.พัฒนานิคม  

  จ.ลพบุรี  15140   

โทร.084-978-6782 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสงา เชยประเสริฐ 

วัน/เดือน/ปเกิด  21  มิถนุายน 2484 

วุฒิการศึกษา     กศ.บ.  (เกียรตินิยม อันดับ 2) 

    Master  of  Education 

   น.บ. 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ครูสอนภาษาอังกฤษ  ครูแนะแนว 

 ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 ผูอํานวยการสามัญศึกษาจังหวดั 

 ผูตรวจราชการกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 

 ศึกษาดูงานตางประเทศ  อาทิ  ฝรั่งเศส  

 เยอรมัน  จีน 

สถานที่อยูปจจุบัน  359 ม.6 ต.ทะเลชบุศร  

  เมือง อ.เมือง ลพบุรี 15000   

โทร.089-8001-356, 036-622148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสมภพ โคตรวงษ 

วัน/เดือน/ปเกิด  28  กุมภาพันธ  2508 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี  (วทิยาศาสตรบัณฑิต) 

    ปริญญาโท  

  (วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ) 

    ปริญญาโท  

  (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต) 

    ปริญญาเอก  

  รัฐประศาสนศาสตร  (D.P.A) 

   ประกาศนียบตัรชั้นสูง 

  การบริหารงานภาครัฐและ 

  กฎหมายมหาชน  รุน 4 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 นักวิทยาศาสตรดานจุลชวีวิทยา 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 การจัดการดิน  เกษตรอินทรี 

 การพัฒนาภาวะผูนํา 

สถานที่อยูปจจุบัน   42  ม.12  ต.งิ้วราย 

  อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000   

โทร.083-020-9183, 084-4055899 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

51 ลําปาง  

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายชิงชัย   เหมจินดา 

วัน/เดือน/ปเกิด  25  กรกฎาคม 2515 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี   

  (บริหารธุรกิจการตลาด) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ประธานชมรมผูประกอบการรานอาหาร 

 จังหวัดลําปาง 

 กรรมการหอการคาจังหวัดลําปาง 

 กรรมการสมาคมทองเที่ยวจังหวัดลําปาง 

 งานดนตรี  และขับรองเพลง 

 งานการตลาดดานสงเสริมการขายสินคา 

สถานที่อยูปจจุบัน   243 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง  

  อ.เมือง ลําปาง 52000 

โทร.081-4241-471, 084-266979  

โทรสาร 084-218614 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสามารถ  พุทธา 

วัน/เดือน/ปเกิด   19  มิถุนายน  2503 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี 

  วทบ. สาขาเทคโนโลยีเซรามิคส 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 วิทยากรขยายผล เรื่อง สวัสดิการชุมชน 

 ทองถิน่ 

สถานที่อยูปจจุบัน   17 ซ.11  ถ.นากวม  

  ต.ชมพู อ.เมือง 

  จ. ลําปาง   52100  

โทร.089-9550-832 

ชื่อ  นายเรวัฒน  สุธรรม 

วัน/เดือน/ปเกิด  9  มิถุนายน  2487 

วุฒิการศึกษา      M.A. 

                    ก.ศบ. 

                    ปกศ. สูง 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 เปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะฯ กศน. 

 รองอธิบด ีกศน. 

 ผูตรวจราชการกระทรวงศกึษาธิการ 

 ผอ.ศูนยวทิยพัฒนา มสธ. 

สถานที่อยูปจจุบัน   300/113  ซอย 4  ถ.ลําปาง-งาว 

  ต.พิชัย  อ.เมือง  

  จ.ลําปาง  52000 

โทร. 089-9522880, 084-0048359 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายอุดม ชัยเจริญ 

วัน/เดือน/ปเกิด  14  กรกฎาคม  2492 

วุฒิการศึกษา     มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 เปนผูใหญบาน 

 การเสริมสรางองคความรูใหแกชุมชน 

 การเฝาระวังปญหาเรื่องสิ่งแวดลอม 

สถานที่อยูปจจุบัน   25 ม.2 ถ.ลาํปาง-แจหม  

  ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง  

  จ.ลําปาง 52000   

โทร.081-8829-528,  054-247027 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

52 ลําพูน  

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายมนัส เกียรติเจริญวัฒน 

วัน/เดือน/ปเกิด  30  พฤษภาคม  2511 

วุฒิการศึกษา     MBA (International Management) 

  ปริญญาตรี  (วิศวกรรมศาสตร) 

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 กรรมกการบริษทัลําพูนฮอนดาคารส จํากัด 

 กรรมการบริษทัเซฟเวยออโตเซอรวสิ จํากัด 

 กรรมการบริษทัสามารถ โทแบคโค จํากัด 

 ประธานสภาอุตสาหกรมจังหวัดลําพูน 

สถานที่อยูปจจุบัน   บริษัท ลําพูนฮอนดาคาร จํากัด  

  126 ม.5 ถ.เชียงใหม-ลําปาง  

  ต.เวียงยอง อ.เมือง  

  จ.ลําพนู 51000   

โทร.081-7839-483, 053-581955-7 

โทรสาร 053-581952 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายพิรุณ จันทรธรรม 

วัน/เดือน/ปเกิด   19  สิงหาคม  2503 

วุฒิการศึกษา     ปวส. 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 วิทยากรกระบวนการ  AIC 

 ประธานเครือขายองคกรชุมชนจังหวัด 

 ลําพูน 

 ประธานศูนยประสานงานองคการชุมชน 

 คณะทํางานยุทธศาสตรจงหวัดลําพนู 

สถานที่อยูปจจุบัน   62 ถ.วังขวา ต.ในเมือง  

  อ.เมือง ลําพนู  51000   

โทร.086-1141-810, 053-510873 

โทรสาร 053-510873 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายณัฐจักร  รชตะไพโรจน 

วัน/เดือน/ปเกิด  26  ตุลาคม 2508 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี  สาขานิติศาสตร 

    ปริญญาโท  สาขารัฐประศาสนศาสตร 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ผูประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 

 นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวดัลําพนู 

 กรรมการเขตพื้นที่การศกึษาลําพนู เขต 1 

 ผูประสานงานสมาพันธเครือขายโรงเรียน 

 เอกชนภาคเหนือตอนบน จังหวดัลาํพูน 

 เลขานุการลุคณะอนุกรรมการประสานงาน 

 ป.ป.ช. ประจําจังหวัดลําพูน 

สถานที่อยูปจจุบัน   212 ม.1 ต.ศรีบัวบาน  

  อ.เมือง ลําพนู 51000    

โทร.089-7006-994, 053-551148, 053-560264 

โทรสาร  053-560234 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายบัญญัติ  ตะนาวศรี 

วัน/เดือน/ปเกิด  22 กุมภาพันธ 2500 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี  (รัฐประศาสนศาสตร) 

  มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง 

    ปริญญาโท   

  (บริหารและประเมินโครงการ) 

  มหาวิทยาลัยนอรทเชียงใหม 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 บรรยายสรุป  เวทเีสวนา การประสาน 

 เครือขายทุกภาคสวน 

 งานวิจัย,  การประเมินโครงการ 

 การบริหาร 

สถานที่อยูปจจุบัน   39/2 ม.3 บานปอแกว  

  ถ.ลําพูน-ปาซาง ต.ตนธง  

  อ.เมือง ลําพนู 51000     

โทร.081-5315-360, 053-560221 

โทร. 053-563708, 053-534848 

 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

53 เลย  

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ ์

วัน/เดือน/ปเกิด   7  พฤศจิกายน  2506 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาโท  รัฐศาสตร 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 อดีตนายกสมาคมธุรกิจการทองเที่ยว 

 จังหวัดเลย 

 อดีตเลขาธิการสโมสรไลออนสจังหวัดเลย 

 ประธานหอการคาจังหวัดเลย 

 คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัย 

 ราชภัฏเลย 

 ที่ปรึกษาศนูย UBI  จังหวัดเลย 

 นายกสมาคมผูปกครองโรงเรียนเลยอนุกลู 

สถานที่อยูปจจุบัน  399 ม.1 ถ. ลย.4009  

  ต.ธาตุ อ.เชียงคาน  

  จ.เลย 42110  

โทร.081-8184-098, 042-854298-9  

โทรสาร 042-854298-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  น.ส.อภิญญา  กรรณลา 

วัน/เดือน/ปเกิด     - 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี  (เกษตรศาสตร) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 การทํางานวิจัยแบบมีสวนรวม 

 วิทยากรกระบวนการ 

สถานที่อยูปจจุบัน   145 ม.11 ถ.มะลิวลัย  

  ต.ศรีสงคราม อ.วงัสะพุง  

  จ.เลย 42130   

โทร.081-3695-030, 042-832659 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายศิริบลูย  คุณานันทศักดิ ์

วัน/เดือน/ปเกิด  2  ธันวาคม 2496 

วุฒิการศึกษา     ปวช. พาณิชยการ 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 กรรมการผูทรงคุณวุฒิสภามหาวทิยาลยัราชภัฎเลย 

 ประธานกรรมการขั้นพืน้ฐานโรงเรียนเลยพทิยาคม  

 กรรมการทีป่รึกษาหอการคาจังหวดัเลย 

สถานที่อยูปจจุบัน  37 – 37/1 ถ.รวมใจ ต.กุดปอง  

  อ.เมือง จ.เลย  42000   

โทร.042-832832, 081-7085445 

โทรสาร 042-811220 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายไพฑูรย  ปองนารา 

วัน/เดือน/ปเกิด  12  มีนาคม  2493 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี  (ประวัติศาสตร) 

    ปริญญาโท   

  (การบริหารการศกึษา) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ผูบริหารการศึกษา 

 บริหารจัดการองคกรชุมชนเขมแข็ง 

 เชิงประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและ 

 สิ่งแวดลอม 

 บริหารเครือขาย ทสม.  เลย, ประเทศไทย 

 ประธานโครงขายสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ 

 และสังคมแหงชาติ จังหวัดเลย 

สถานที่อยูปจจุบัน  485 ม.2   ต.ศรีสงคราม   

  อ.วังสะพุง เลย   42130   

โทร.081-0580349 

โทรสาร 042-850228 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

54 ศรีสะเกษ  

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสมบัติ  เกียรติสุรนนท 

วัน/เดือน/ปเกิด  8  ตุลาคม 2512 

วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท  MBA.  

  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

   กําลังศกึษาปริญญาเอก 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 กรรมการที่ปรึกษาหอการคาจังหวัดศรีสะเกษ 

 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 

 ผูพิพากษาสมทบศาลจังหวัดศรีสะเกษ 

 ผูประนปีระนอมประจําศาลจังหวัดศรีสะเกษ 

 ที่ปรึกษาดานการลงทุนประจําจังหวัดศรีสะเกษ 

 ประธานคณะกรรมการขั้นพื้นฐานโรงเรียน 

 เฉลิมพระเกียรต ิ

สถานที่อยูปจจุบัน  364  ม. 6 ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษ  

  ต.โพนขา อ.เมือง   

 จ.ศรีสะเกษ  33000  

โทร.089-7177-777, 045-633111  

โทรสาร 045-617333 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายประสาน ขันติวงศ 

วัน/เดือน/ปเกิด  5  มิถุนายน  2508 

วุฒิการศึกษา     กําลังศึกษาตอปริญญาตรี 

  รัฐประศาสนศาสตร 

  สาขาปกครองทองถิ่น 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 เปนคณะกรรมการกองทุนเพือ่สังคม 

 เปนคณะทํางานเครือขายแผนแมบท 

 ชุมชนภาคอีสาน 

 เปนวิทยากรจดักระบวนการแผนแมบท 

 ชุมชน 4 ภาค 

 เปนคณะกรรมการกองทุนสวัสดกิาร 

 ชุมชนตําบลเสียว 

สถานที่อยูปจจุบัน   26 หมู 10  อบต.เสียว  

  กิ่งอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  

  จ.ศรีสะเกษ 33120   

โทร.-087-9588978, 089-5800997,045-615134 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสมพร  พมิพพรหม 

วัน/เดือน/ปเกิด   

วุฒิการศึกษา      

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

  

  

สถานที่อยู  ปจจุบัน   54/830 ม.10 ถ.มหาราช  

  อ.เมือง ศรีสะเกษ 33000   

โทร.081-7090-968, 086-4900886 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายเกิด  คําเสียง 

วัน/เดือน/ปเกิด  16  ธันวาคม  2486 

วุฒิการศึกษา     มัธยมศึกษาปที่ 6 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 เปนกํานนั,  ผูใหญบาน   

 นายกสมาคมผูปกครองและเปนครูสอน 

 โรงเรียนปรางคดู 

 ประธานสถานศึกษาโรงเรียนหนองคูวิทยา 

 เปนกรรมการเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

สถานที่อยูปจจุบัน   11/1 บานหนองคู   ม.3 ต.ดู  

  อ.ปรางคกู ศรีสะเกษ 33170   

โทร.089-2827-010  

โทรสาร 045-697088 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

55 สกลนคร  

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายประสาท  ตงศิริ 

วัน/เดือน/ปเกิด    3  กนัยายน  2496 

วุฒิการศึกษา    ประกาศนียบตัรวิชาชพีชัน้สูง 

   ศลิปศาสตรมหาบัณฑิตกติติมศักดิ ์

  (ม.ร.ภ.สกลนคร) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ประธานหอการคา 

 กรรมการผูจัดการบริษัทศิริยนตวัฒนา 

 (1995)  จํากัด 

 กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย- 

 ราชภัฏสกลนคร 

 รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท 

 อัลโกเทค จํากัด 

สถานที่อยูปจจุบัน   บ.ศิริยนตวัฒนา (1995) จก.  

  1865/4  ถ.รัฐพัฒนา    

  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง  

  สกลนคร 47000  

โทร.081-8725-555,042-711209  

โทรสาร 042-712287 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสิงห  อุปพงษ 

วัน/เดือน/ปเกิด  1  มกราคม  2484 

วุฒิการศึกษา    ประถมศึกษาปที่ 4 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

   ทํานา,  ทาํเกษตรผสมสาน 

   คณะทาํงานทีป่รึกษาฝายจังหวดั 

สถานที่อยูปจจุบัน   4  หมู 5  ต.นาแกว 

  อ.โพนนาแกว   

  จ.สกลนคร 47230 

โทร. 087-0472250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายบัณฑิต  เชาววลัล 

วัน/เดือน/ปเกิด  15  มีนาคม  2489 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ผูบริหารสถานศึกษา   

 คณะกรรมการประเมินนิเทศและติดตาม 

 โครงการโรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม 

 สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศกึษาธิการ 

สถานที่อยูปจจุบัน   136 ม.5 ต.ไฮหยอง อ.พังโคน  

  สกลนคร  47160   

โทร. 089-576-1444 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ชื่อ  นายประนอม   ไตรวงศยอย 

วัน/เดือน/ปเกิด  27 มกราคม  2495 

วุฒิการศึกษา     มัธยมศึกษาปที่ 6 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ปรับดนิสภาพเสื่อมโทรมใหอุดมสมบูรณ 

 ทําฝายกักเกบ็น้ํา 

 ตั้งกฎระเบียบการจับสัตวน้ําตามธรรมชาติ 

 ใหถูกตองตามฤดกูาล  

สถานที่อยูปจจุบัน   154 ม.1 ต.นาซอ  

  อ.วานรนิวาส  

  จ.สกลนคร 47120    

โทร.081-0541365, 086-2209551  

 

 

 

 

 

 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

56 สงขลา  

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายชํานาญ นพคุณขจร 

วัน/เดือน/ปเกิด  13  กรกฎาคม  2505 

วุฒิการศึกษา     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

    รัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ 

    บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 

 กรรมการสมาคมยางพาราไทย 

 กรรมการสมาคมผูผลิตถุงมือยางไทย 

สถานที่อยูปจจุบัน  บริษัท เซาทแลนดรับเบอร จํากัด   

   55 ถ.ราษฎรยินด ี  

   อ.หาดใหญ สงขลา 90110  

โทร.081-8980-730, 074-211902  

โทรสาร074-211903 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายปาฎิหาริย บุญรัตน 

วัน/เดือน/ปเกิด  7  สิงหาคม  2501 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี (การศกึษาบณัฑิต) 

    ปริญญาตรี (ครุศาสตรบณัฑติ) 

    ปริญญาตรี  

  (รัฐประศาสนศาสตร) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ผูริหารสถานศกึษา 

 วิทยากรงานมวลชน 

 วิทยากรกระบวนการ 

 วิทยากรพัฒนาศักยภาพชุมชน 

 การสรางเครือขายชุมชนเขมแข็ง 

สถานที่อยูปจจุบัน   5  ต.ควนรู  อําเภอรัตภูมิ 

  จ.สงขลา  90180 

โทร. 089-7380311, 074-395055 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายโสภณ  สุขโข 

วัน/เดือน/ปเกิด 27  เมษายน  2488 

วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี  (ศลิปะศาสตรบณัฑติ) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ประธานกลุมโรงเรียนกรมสามัญศึกษาและ 

 กลุมโรงเรียนกรมวิชาการ 

 กรรมการสมาคมบริหารผูบริหารโรงเรียน 

 มัธยมศึกษาแหงประเทศไทย 

 ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 โรงเรียนหาดใหญพิทยาคม อ.หาดใหญ 

 กรรมการมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท 

 โรงเรียนมหาวชิราวุธ  จังหวัดสงขา 

 ประธานกองทนุโสภณ สุขโข  

 โรงเรียนมหาวชิราวุธ  จังหวัดสงขลา 

 วิทยากรบรรยายพิเศษแกนักศึกษาปริญญาโท 

 หลักสูตรบริหารการศึกษา  ราชภัฏสงขลา 

สถานที่อยูปจจุบัน    428/10 ม. 2  ต.พะวง อ.เมือง 

  จ.สงขลา 90000 

โทร. 074-380323, 089-2958656 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสุพจน  แสงจันทร 

วัน/เดือน/ปเกิด  24  ธันวาคม  503 

วุฒิการศึกษา     พ.ม. 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 รับราชการครู  26  ป 

 วิทยากรกระบวนการ 

 เปนครูดีในดวงใจ ป 2547 

สถานที่อยูปจจุบัน   9 ถ.กําพลอทุิศ  ต.สะเดา  

  อ.สะเดา สงขลา 90120    

โทร. 084-6325667, 074412682 

โทรสาร 074-460070 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

57 สตูล  

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายประสิทธิ์ แบสกุล 

วัน/เดือน/ปเกิด   

วุฒิการศึกษา      

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

  

สถานที่อยูปจจุบัน   41/1 ถ.สฤษดิ์ภูมิมารค  

  ต.พิมาน อ.เมือง  

  จ.สตูล 91000   

โทร. 074-72221, 074-721244 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายกอหน ี เหตุฉูนุย 

วัน/เดือน/ปเกิด   5  กุมภาพันธ  2500 

วุฒิการศึกษา     มัธยมศึกษาปที่ 3 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 การจัดตั้งกลุมออมทรัพย 

 ดานการเกษตร  การทําปุยอินทรีย, 

 ดานการประมง  เลี้ยงปลาในกระชงั 

 คณะทํางานกองทนุสวัสดิการจังหวดัสตูล 

สถานที่อยูปจจุบัน   110 ม.6 ต.เจะบีลงั  

  อ.เมือง สตูล 91000   

โทร.089-4660-113, 074-720045 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายบุญเสริม ฤทธาภิรมย 

วัน/เดือน/ปเกิด  25  พฤศจิกายน  2483 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี  (กศ.บ) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ขาราชการครู 

 หัวหนาศึกษานิเทศก สํานักงานการประถม 

 ศึกษาจังหวัดสตูล 

 นักเขียนไดรับรางวัลประเภทหนังสือสารคด ี

สถานที่อยูปจจุบัน   19/5 ถ.ยาตราสวสัดี  

  อ.เมือง จ.สตูล  91000   

โทร.086-9506-070, 074-721585 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายยาโกบ ปะดุกา 

วัน/เดือน/ปเกิด  1  มกราคม  2489 

วุฒิการศึกษา     มัธยมศึกษาปที่ 6 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ประธานสหกรณการเกษตรเพื่อการตลาด 

 ประธาน ทสม. 

 ทําการเกษตร 

สถานที่อยูปจจุบัน   63 ม.7 บานบูเก็ตยามู    

  ต.ควนโดน อ.ควนโดน  

  จ.สตูล  91160  

โทร.086-2857320  074-412682, 074-460070 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

58 สมุทรปราการ  

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายรังษี   เหลืองวารินกุล 

วัน/เดือน/ปเกิด  15  มีนาคม  2493 

วุฒิการศึกษา    สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

   รัฐประศาสตรมหาบณัฑติ (นิดา) 

   ปริญญาบัตรวทิยาลัยปองกนั 

  ราชอาณาจักรภาครัฐและเอกชน  

  (วปรอ.4515) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 กรรมการผูจัดการ บจก.ศรีบุญ 

 อุตสาหกรรมการพิมพ   

 คณะกรรมการกํากับการศึกษาผังประเทศ 

 และผังภาค  กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 ประธานกลุมอตุสาหกรรมการพิมพ 

สถานที่อยูปจจุบัน  3021 ซ.34 ถ.สุขุมวิท 107  

  ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง  

  สมุทรปราการ 10270  

โทร.081-4221-116, 0 2749 8323-32  

โทรสาร0 2398-9402 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  น.ส.งามพศิ โกสราภรณ 

วัน/เดือน/ปเกิด   2  กุมภาพันธ 2491 

วุฒิการศึกษา     ปวช.  (ดานการบญัชี) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 กลุมออมทรัพย/ดแูลเรื่องบานมั่นคง 

สถานที่อยูปจจุบัน   100/741 ม.10  

  ต.บางเมือง  อ.เมือง  

  สมุทรปราการ 10270   

โทร.086-7813-390 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ นายเจต ประภามนตรีพงศ 

วัน/เดือน/ปเกิด   

วุฒิการศึกษา      

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

  

  

สถานที่อยูปจจุบัน   21/405 ม.12 ถ.บางนา-ตราด   

  แขวงบางนา  เขตบางนา    

  กรุงเทพมหานคร 10260  

โทร.081-8347-864, 0 2745-9621-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นางสาวประภาจิต สวางพัฒนา 

วัน/เดือน/ปเกิด  14  มีนาคม  2502   

วุฒิการศึกษา    ปริญญามหาบณัฑติ 

  สาขาการทองเที่ยวและ 

  บริหารจัดการ  ฝรั่งเศส 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 วิทยากรแผนชุมชน 

 นักวิจัยโครงการการมีสวนรวมภาคประชาชน 

 กับที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 หัวหนาวิจัยโครงการสหกรณขจัดปญหา 

 ความยากจน ภาควชิาสหกรณ ม.เกษตรศาสตร 

 กรรมการชาติดานทรัพยากรธรรมชาต ิ

 และสิ่งแวดลอมเพื่อเกษตรยั่งยืน 

สถานที่อยูปจจุบัน   1200 ซ.โครงการหมูบาน 

  มั่นคงนางนวล ม.4  

  ต.บางปูใหม อ.เมือง  

  จ.สมุทรปราการ 10280  

โทร.089-1036192, 089-1258103 

 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

59 สมุทรสงคราม  

 

 

 

 

ชื่อ  นายสัมพันธ  พงษพรรณนากูล 

วัน/เดือน/ปเกิด  18  กนัยายน 2500 

วุฒิการศึกษา    บริหารธุรกจิบณัฑติ  มสธ. 

   ครุศาสตรอุตสาหกรรมบณัฑติ 

   กําลังศกึษาปริญญาโท 

 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 รองประธานหอการคาจังหวดัสมุทรสงคราม 

 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเทศบาล 

 จังหวัดสมุทรสงคราม 

 ประธานฝายพฒันาทกัษะและอาชีพ 

 ในคณะผูพิพากสมทบศาลจังหวัดสมุทรสงคราม 

 ประธานอนกุรรมการประเมินประสิทธิภาพ 

 และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ 

 เทศบาลระดับอําเภอ 

สถานที่อยูปจจุบัน   กนกรัตนวัสดภุัณฑ 8/2  

  ถ.เอกชัย ต.แมกลอง อ.เมือง  

  จ.สมุทรสงคราม 75000  

โทร.081-4348-242, 034-752707 ,034-712397 

โทรสาร 034-711460 

 

 

 

 

 

ชื่อ    นายชษินุวัฒน  มณศีรีขํา 

วัน/เดือน/ปเกิด   

วุฒิการศึกษา      

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

  

สถานที่อยูปจจุบัน   29 หมู 7  ต.ปลายโพงพาง 

  อ.อมัพวา  

  จ.สมุทรสงคราม 74000 

โทร.081-837-2993 

โทรสาร   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายภากร  ยามพิชัย 

วัน/เดือน/ปเกิด  28  มกราคม 2492 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี  (การบริหารโรงเรียน) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 อาจารยโรงเรียนวัดหนองศาลา 

 การบริหารงานสารบรรณ 

 หัวหนาฝายบริหารการศึกษา สปจ. ระนอง 

 การเปนวทิยากรปองกันยาเสพติดของจังหวัด 

 เปนผูอาํนวยการ สกสค. จังหวดัสมุทรสงคราม 

สถานที่อยูปจจุบัน   557 ม.5 ถ.บันไดอฐิ  

  ต.บานหมอ อ.เมือง   

  จ.เพชรบุรี 76000   

โทร.084-0875-333, 034-712935 

โทรสาร 034-712935 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายวีระ  ทบัทิมทอง 

วัน/เดือน/ปเกิด  12  พฤษภาคม  2491 

วุฒิการศึกษา     มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 บริหารจัดการเงินทุนในชุมชน 

 การจัดสวัสดิการ, ระบบบัญช ี 

 (กลุมออมทรัพย, กองทุนหมูบาน) 

สถานที่อยูปจจุบัน   9/1 ม.1 ต.บางชาง    

  อ.อมัพวา  

  จ.สมุทรสงคราม 75110    

โทร.082-1892-088,  

โทรสาร  034-752140 

 

 

 

 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

60 สมุทรสาคร  

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายอภชิิต ประสพรัตน 

วัน/เดือน/ปเกิด   22  มีนาคม  2511 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ 

    ปริญญาโท   

  สาขารัฐประศาสนศาสตร 

  จากจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 

 ผูพิพากษาสมทบฝายนายจาง 

 คณะกรรมการสมาคมนายจางอุตสาหกรรม 

 หลักและหลอโลหะแหงประเทศไทย 

 ผูจัดการทีมชาติไทย  กีฬายิมนาสติกส 

 ผูจัดการบริษัท  บัสไพทฟตติ้งอินดัสตรี จํากัด 

สถานที่อยูปจจุบัน   สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 

  สมุทรสาคร  

  923/49 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย  

  อ.เมือง สมุทรสาคร 74000 

โทร.081-6150-456,034-836740  

โทรสาร 034-836740 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสุทัศน  ตระกูลบางคลา 

วัน/เดือน/ปเกิด  3  มีนาคม  2495 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี 

  (การศึกษาบณัฑติศาสตร) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 คณะทํางาน พอช.ศตช. ปปช. 

 นายกสโมสรโรตารีสมุทรสาคร 

 คณะกรรมการวนิจิฉัยรองทุกข 

 สํานักงานประกันสุขภาพ 

สถานที่อยูปจจุบัน   59/244 ม.2  

  ต.คอกกระบอื อ.เมือง  

  สมุทรสาคร 74000   

โทร.081-9197-001, 034-812500 

โทรสาร 034-424800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายประเสริฐ อักษรทับ 

วัน/เดือน/ปเกิด  2  มิถุนายน  2492 

วุฒิการศึกษา     พม.  กศ.บ. 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ขาราชการครู 

 ดําเนินการธุรกิจบรรทุกขนสง 

 คณะกรรมการกฬีาจังหวัดสมุทรสาคร 

 ที่ปรึกษาสมาคมกฬีาจังหวัดสมุทรสาคร 

สถานที่อยูปจจุบัน   942/40  ซ.บอนไก   

  ถ.เศรษฐกจิ1 ต.มหาชัย  

  อ.เมือง สมุทรสาคร 74000   

โทร.081-8213-832,  

โทรสาร 034-815315 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายนิยม  มงคลมณีผล 

วัน/เดือน/ปเกิด   

วุฒิการศึกษา      

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

  

 

 

สถานที่อยูปจจุบัน   46/1 ม.4 ต.คลองมะเดื่อ  

  อ.กระทุมแบน  

  จ.สมุทรสาคร 74110   

โทร.081-8299-557 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

61 สระแกว  

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายประเสริฐ โสตถิพัฒนพงษ 

วัน/เดือน/ปเกิด  8  มิถุนายน  2490 

วุฒิการศึกษา     ปวช.  

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 เปนสมาชิกสภาจังหวัดปราจีนบุรี 

 กรรมการการคาชายแดนไทย-กัมพูชาของ 

 หอการคาไทย 

 เปนกรรมการวทิยาลัยชุมชนจังหวดัสระแกว 

 ประธานกรรมการบริหาร หจก. โสตถิพัฒน 

 คณะอนุกรรมการพัฒนาลุมน้ําบางปะกง 

 รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว 

สถานที่อยูปจจุบัน  สํานักงานหอการคาจังหวัด 

  สระแกว ศาลากลางจังหวัด  

  (ชั้น 2) ต.ทาเกา  อ.เมือง  

  จ.สระแกว 27000   

โทร.089-9273-130, 037-425076  

โทรสาร 037-425077 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายอํานวย  แกมจินดา 

วัน/เดือน/ปเกิด  15  กรกฎาคม  2493 

วุฒิการศึกษา     มัธยมศึกษาปที่ 3 

    ประกาศนียบัตร 

  วิชาพนักงานอนามัย 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ 

 วิทยากรกระบวนการแผนชุมชน 

 ผูประสานงานเครือขายภาคประชาชน 

 ประธานรวมคณะทํางาน กจพ.  

 ภาคประชาชนจังหวัดสระแกว 

 คณะกรรมการเครือขายองคกรชุมชน 

 ภาคตะวันออก 

สถานที่อยูปจจุบัน   102 ม.6 ต.คลองน้ําใส  

  อ.อรัญประเทศ  

  จ.สระแกว 27120  

โทร.089-4059-394 

โทรสาร  037-431118 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายนิพนธ  ยุวรรณะ 

วัน/เดือน/ปเกิด  28  กุมภาพันธ  2490 

วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี  (กศ.บ.)  

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาล 

 อกค.จังหวัดปราจนีบุรี  และสระแกว 

 กรรมการเขตพื้นที่การศกึษาสระแกว เขต 2 

สถานที่อยูปจจุบัน    165/12  ถ.ชนะวถิี 

  ต.บานใหมหนองไทร 

  อ.อรัญประเทศ  

  จ.สระแกว   

สถานที่ติดตอไดสะดวก  17/49 ม.3 ต.บางเมือง 

         อ.เมือง  

         จ.สมุทรปราการ 

    

โทร.089-9143008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสถาพร  เนาวะวาทอง 

วัน/เดือน/ปเกิด  10  มิถนุายน  2507 

วุฒิการศึกษา     มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ประธานศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง 

 ระดับอําเภอ 

 วิทยากรหมอดินอาสา 

สถานที่อยูปจจุบัน   1 ม.3 ต.ผานศึก  

  อ.อรัญประเทศ  

  จ.สระแกว 27120   

โทร., 084-5352176, 087-4801607 

 

 

 

 

 

 

 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

62 สระบุรี  

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายประพนธ เปาทอง 

วัน/เดือน/ปเกิด  18  ธันวาคม  2508 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑติ 

    ปริญญาโท  (นิดา) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 การประสานงานกับองคกรทั้งภาครัฐและ 

 เอกชน 

 ดานกฎหมายเศรษฐกิจ,  กฎหมายทรัพยสิน 

 ทางปญญา 

สถานที่อยูปจจุบัน   6  ถ.เทศบาล  ต.หนองแค 

  อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230  

โทร.081-8472579, 036-371031  

โทรสาร 036-371032 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นางปฐมมน กันหา 

วัน/เดือน/ปเกิด  - 

วุฒิการศึกษา     มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ชางฝมือ  ลงลักปดทองลองชาด ลวดลาย 

 พระอุโบสถวดัพระแกววรวิหาร 

 วิทยากรกระบวนการ 

 วิทยากรแผนแมบทชุมชน 

 วิทยากรกองทุนหมูบาน 

 วิทยากรยาเสพติด 

สถานที่อยูปจจุบัน   2 ม.7 ต.หนองกบ  

  อ.หนองแซง  

  จ.สระบุรี 18170   

โทร.084-3614533, 036-727057 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายนิพนธ แกวสุทธา 

วัน/เดือน/ปเกิด  18  กุมภาพันธ  2489 

วุฒิการศึกษา     ̀กศ.บ. (เกียรตินิยมฯ) 

    ̀กศ.ม. 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ศึกษาธิการจังหวดั สป.ศช. 

 ผูอํานวยการกองคลัง  

สถานที่อยูปจจุบัน  86/6 ม.5 ต.เสาไห อ.เสาไห  

  สระบุรี 18160   

โทร.081-4516-350, 036-271282, 036-271282 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายทิสาปราโมกข  ปรึกษากิ่ง 

วัน/เดือน/ปเกิด  10  สิงหาคม  2512 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 คณะกรรมการบริหารติดตามสนับสนุน 

 องคกรชุมชนภาคกลางตอนบน  (พอช.) 

 ประธานเครือขายลําน้ําปาสักจังหวดัสระบุรี 

 ศึกษาดูงานดานชมุชนสิ่งแวดลอม 

 ที่ประเทศญี่ปุน 

 ผูประสานงานเครือขายองคกรชมุชน 

 จังหวัดสระบุรี 

 คณะทํางานเครือขายทรัพยากรฯ ภาคกลาง 

 วิทยากรพิเศษดานทรัพยากรธรรมชาติและ 

 สิ่งแวดลอมจังหวัด 

สถานที่อยูปจจุบัน   23 ม.11 ต.บานยาง   

  อ.เสาไห  จ.สระบรุี  18160   

โทร.089-8309-808 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

63 สิงหบุรี  

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายนําชัย  แซตั้ง 

วัน/เดือน/ปเกิด  22  กุมภาพันธ  2508 

วุฒิการศึกษา     มัธยมศึกษาตอนปลาย  

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 เปนที่ปรึกษาหนวยงาน ร.ร. 

 ประสบการณชํานาญกิจการสีขาว 

 ดํารงตําแหนงประธานชมรมโรงสีขาว 

 ประธานหอการคาจังหวัดสิงหบุรี 

 รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสิงหบุรี 

สถานที่อยูปจจุบัน    4/1  ม. 2  ต.เชิงกลัด 

  อ.บางระจัน  จ.สิงหบุรี 

  16130  

โทร. 036-591137-8, 086-1332992, 089-6739706 

โทรสาร  036-591035 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  พ.ท.สุนทร  นพกุลสถิตย 

วัน/เดือน/ปเกิด   22  มิถุนายน  2487 

วุฒิการศึกษา     มัธยมศึกษาปที่ 6 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 เปนวิทยากรกิจกรรมดานผูสูงอายุ 

 ชางสื่อสารอิเลคทรอนิค 

 ดานวชิาการทหาร 

 ประธานผูสูงอายุตําบลถอนสมอ 

สถานที่อยูปจจุบัน   28/1 ม.1 ต.ถอนสมอ  

  อ.ทาชาง สิงหบุรี  16140   

โทร.081-6274-119, 036-595160 

โทรสาร 036-595160 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ   นายพิจิตร ปญญาพิชิต 

วัน/เดือน/ปเกิด  19  ตุลาคม 2489 

วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 เปนผูรวมกอตั้งหอการคาจังหวัดสิงหบุรี 

 เปนประธานประชาคมจังหวัดสิงหบุรี 

 เปนประธานคณะที่ปรึกษาภาคประชาชน 

 ของผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรี : ดานการพฒันา 

 คณะบุคคล  สํานกังาน “รวมเพื่อธุรกิจ 

 การบัญชีและกฎหมาย” 

 ทําสวน  ทําเกษตร  และผลงานทางสังคม 

 ทั้งอดีตถึงปจจุบนั  และประสานประชาคม 

 จังหวัดสิงหบุรี 

สถานที่อยูปจจุบัน  9/44  ม. 7 ต.บางมัญ อ.เมือง  

  สิงหบุรี  16000   

โทร.089-9601-036, 036-520830 

โทรสาร 036-520830 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายวีระ วัฒนกุล 

วัน/เดือน/ปเกิด   6  พฤษภาคม  2480 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ประธานสภา อบต.พัทยา 

 คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  

  (ก.อบต.) 

 ประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษ 

 สิ่งแวดลอม  หมูบานจังหวัดสิงหบุรี 

 และกรรมการระดับชาติ 

 ประธานศูนยพัฒนาครอบครัวในชมุชน 

 ตําบลทับยา 

สถานที่อยูปจจุบัน   25/1 บานวดัสิงห ม.8  

  ต.ทับยา  อ.อนิทรบุรี  

  สิงหบุรี 16110   

โทร.089-8074-163, 036-542160 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

64 สุโขทัย  

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายพิทยา คีรีวิเชียร 

วัน/เดือน/ปเกิด  30  มิถนุายน  2487 

วุฒิการศึกษา     มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 นายกสมาคมพอคาจังหวัดสุโขทัย 

 กรรมการผูจัดการ หจก. โรงสีคลองเรือ 

 กรรมการผูจัดการ บริษทั สยามนิสสัน 

 สุโขทัย จํากัด 

 ประธานชมรมผูปกครอง ครูและนกัเรียน 

 วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดสุโขทัย 

สถานที่อยูปจจุบัน  253/1 ม.2 ต.บานสวน  

  อ.เมือง จ.สุโขทัย 64220  

โทร.081-5966-649, 055-699103-4  

โทรสาร 055-699104 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสุวรรณ  เอี่ยมสะอาด 

วัน/เดือน/ปเกิด   7  เมษายน  2476 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี  (การศกึษาบณัฑิต) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 เปนขาราชการครูและผูบริหารการศึกษา 

 เปนประธานกรรมการสถานศึกษามัธยม 

 1  โรง  ประถม  1  โรง  

 เปนผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 

 ระดับจังหวดั 

สถานที่อยูปจจุบัน  4 ม.7 ต.กลางดง  

  อ.ทุงเสลี่ยม  

  จ.สุโขทัย 64150  

โทร.055-659004  

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายภคบูลย พัฒนเจริญ 

วัน/เดือน/ปเกิด  3  กรกฎาคม  2506 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาโท (การศกึษามหาบัณฑิต) 

  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ผูบริหารสถานศึกษาเอกชน 

 ประธานชมรมการศึกษาเอกชน จังหวัดสุโขทัย 

 กรรมการสงเคราะห จังหวัดสุโขทัย 

 กรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย 

 กรรมการกีฬาจังหวัดสุโขทัย 

สถานที่อยูปจจุบัน  207/8 ม.4 ต.ธาน ี อ.เมือง  

  จ.สุโขทัย   64000  

โทร.081-0804-780, 055-611947, 055-6133519 

โทรสาร 055-613519 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายวีรพล สุพรรณ 

วัน/เดือน/ปเกิด   26  มีนาคม  2500 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี  (สาขาบริหารธุรกิจ) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 งานบริหารการกอสรางทุกประเภท 

 งานบริหารจัดการทั่วไป 

 ผูนําทองถิน่ในเขตอําเภอทุงเสลี่ยม  

 (ส.อบจ.) 

สถานที่อยูปจจุบัน   16 ม.2 ต.เขาแกวศรีสมบูรณ   

  อ.ทุงเสลี่ยม สุโขทัย 64230   

โทร.081-0430-855, 055-624229 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

65 สุพรรณบุรี  

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายนําชัย  โชคนําชัยนิรันดร 

วัน/เดือน/ปเกิด  12  ตุลาคม  2500 

วุฒิการศึกษา    ประถมศึกษาปที่ 4 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ผูชํานาญและเชี่ยวชาญดานการทําแมพิมพ 

 และชิน้สวนรถยนต 

สถานที่อยูปจจุบัน    บริษทั โชคนําชัย  

  ออโตเพรสซิ่ง  จํากัด 

  52/2  ม.2  ต.ตะคา 

  อ.บางปลามา   

  จ.สุพรรณบุรี  72150 

โทร. 035-514-222, 081-580-9319 

โทรสาร  035-514-234, 035-514288 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายจาตุรนต  ธํารงฐิติกุล 

วัน/เดือน/ปเกิด  3  เมษายน  2494 

วุฒิการศึกษา     มัธยมศึกษาปที่ 6 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ประธานกรรมการบริหารสวนตําบล 

 หนองหญาไซ 

 เปนคณะทํางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร 

 จังหวัดสุพรรณบรุี 

 วิทยากรกระบวนการประชาธิปไตย 

 ชุมชน  กระทรวงพัฒนาสังคมและ 

 ความมั่นคงของมนุษย จังหวดัสุพรรณบุรี 

สถานที่อยูปจจุบัน  537/1 ม.13 ต.หนองหญาไซ  

                 อ.หนองหญาไซ  

               จ.สุพรรณบุรี 72240   

โทร.085-1783-508 

โทรสาร 035-411300 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายวิรัช พละเดช 

วัน/เดือน/ปเกิด  23  พฤษภาคม  2494 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาโท 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ผูอํานวยการระดบั 9   

 ประธานบริษทั ดอนเจดีย จํากัด 

 ประธานบริษทั เลศิรัช  จํากัด 

สถานที่อยูปจจุบัน  423 ม.1 ถ.ไรฝาย  ต.รั้วใหญ  

  อ.เมือง สุพรรณบรุี 72000   

โทร.081-0190671, 035-521422 

โทรสาร  035-521422 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายนิมิตร  สมบูรณวทิย 

วัน/เดือน/ปเกิด  28  มีนาคม  2493 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี (กศ.บ.) 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรฒ 

  ประสานมิตร 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 งานดานการพิมพ, การโฆษณา, การตลาด 

 งานบรรณาธิการ 

 การบรรยาย : สังคม,การศึกษา, การเมือง 

 วิทยากรกระบวนการ,  การมีสวนรวม 

 ของชุมชน 

 งานอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

 งานสรางเครือขายประชาสังคม 

สถานที่อยูปจจุบัน   3/7  ถ.คันศรโยธา    

  ต.รั้วใหญ  อ.เมือง 

  จ.สุพรรณบุรี 72000    

โทร. 087-1676782, 035-545894, 035-431166 

โทรสาร  035-545894 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

66 สุราษฎรธาน ี
 

 

 

 

 

ชื่อ  นายธนารักษ  พงษเภตรา 

วัน/เดือน/ปเกิด  31  มีนาคม 2499 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาบัตร  (ปรอ.รุนที่ 17) 

    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

  (Computer  and  Information 

  Sciences)  U.S.A. 

    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 จัดตั้งโครงการสงเสริมเกษตรกรปลูกสวนปาลม 

 กรรมการหอการคาจังหวัดสุราษฏรธานี 

 เปนวิทยากรในการเสวนาของ 

 คณะกรรมาธิการฯ  

สถานที่อยูปจจุบัน  บริษทั ทักษิณปาลม (2512) จํากัด  

  331 ถ.ธราบดี ต.ทาขาม  

  อ.พนุพิน สุราษฎรธานี 84130  

โทร.081-8370550, 077-200654  

โทรสาร077-200656 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายอพิชิต  จันทรเดช 

วัน/เดือน/ปเกิด   21  ธันวาคม 2512 

วุฒิการศึกษา     มัธยมศึกษาปที่ 6 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ทําสวน 

 ชางตัดผม 

 คณะขับเคลื่อนงานสวัสดิการ- 

 จังหวัดสุราษฎรธาน ี

 ประธานกลุมออมทรัพยแดโรบิคพรุฬ 

สถานที่อยูปจจุบัน   709/1  ม.1 ต.พรุพี  

  อ.บานนาสาร  

  จ.สุราษฎรธาน ี84270   

โทร.083-1044-094 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายวิรัช  เศวตศิลป 

วัน/เดือน/ปเกิด   17  สิงหาคม  2489 

วุฒิการศึกษา     กศ.บ. (คณติศาสตร – วิทยาศาสตร) 

    กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 อาจารยสอนวิชาคณิตศาสตร 

 ผูบริหารโรงเรียน 

 อาจารยสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัย- 

 ธรรมาธิราช 

 ผูเชี่ยวชาญตรวจผลงานทางวิชาการ 

 สาขาคณิตศาสตร 

 เปนที่ปรึกษาของผูอํานวยการสํานกังาน 

 เขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

สถานที่อยูปจจุบัน   68/11 ม.2 ถ.ศรีวชิัย 19    

  ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง   

  จ.สุราษฎรธานี 84000   

โทร.081-7878-711, 077-282166 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายประดิษฐ  นวลแกว 

วัน/เดือน/ปเกิด   21  กรกฎาคม  2509 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี   

  วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) 

    ปริญญาโท   

  ศศ.ม.  (รัฐศาสตร) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษ 

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 จังหวัดสุราษฎรธาน ี

 ประธานเครือขายฯ ภาคที ่14 

 การพัฒนาศักยภาพ ทสม. : ภาวะผูนํา 

 การเปลี่ยนแปลง 

สถานที่อยูปจจุบัน   888 ถ.เอเชีย (41)  

  ต.เวียงสระ  อ.เวียงสระ 

  จ.สุราษฎรธาน ี84190    

โทร. 081-0770778 

โทรสาร 077-361346 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

67 สุรินทร  

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายประเสริฐ  ชัยชนะศิริวทิยา 

วัน/เดือน/ปเกิด  4  ตุลาคม  2501 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี  คณะรัฐศาสตร 

  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

    ปริญญาตรี  คณะรัฐประศาสนศาสตร 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 นักธุรกิจคาสงปูนซิเมนต 

 รองประธานหอการคาจังหวัดสุรินทร 

 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะบริหารธุรกิจ 

 มหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตอสีานใต 

สถานที่อยูปจจุบัน   380  ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง  

  อ.เมือง สุรินทร 32000  

โทร.081-6000-814, 044-511094 

โทรสาร 044-531894 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสังคม  เจริญทรัพย 

วัน/เดือน/ปเกิด  9  กรกฎาคม  2499 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี  (สังคมศึกษา) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ประธานกลุมออมทรัพยชุมชนดองกะเม็ด 

 รองประธานคณะกรรมการผูนําชมุชนแหงชาติ 

 ประธานอนุกรรมการผูนําชมุชน 

 ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

 คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิกองทนุฟนฟ ู

 และพัฒนาเกษตรกร 

 ที่ปรึกษากรมสงเสริมการปกครองสวน 

 ทองถิน่ ดานเศรษฐกิจและสังคมทองถิ่น 

 คณะกรรมการมูลพิพิธประชานาถ 

 (หลวงพอนาน)  วดัทาสวาง 

 คณะกรรมการมูลนิธิชุมชนไท 

สถานที่อยูปจจุบัน   9/2 ถ.เรืองเดช ต.ในเมือง  

  อ.เมือง สุรินทร 32000  

โทร.089-8469-927, 044-515756 

โทรสาร  044-515756 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายคธาศักดิ ์ โสวภาค 

วัน/เดือน/ปเกิด  29  กรกฎาคม  2498 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาโท  (ศกึษาศาสตร) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ผูชวยครูใหญโรงเรียนสุรินทรศึกษา 

 ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน 

 กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร 

 กรรมการผูทรงคุณวุฒิเขตพื้นที่การศึกษา 

 สุรินทร เขต 1 

สถานที่อยูปจจุบัน  26 ถ.พรหมมาศ ต.ในเมือง       

  อ.เมือง สุรินทร 32000   

โทร.081-8798-807, 044-520038 

โทรสาร  , 044-520038 ตอ 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายจรูญ  งามแยะ 

วัน/เดือน/ปเกิด   1  มกราคม  2476 

วุฒิการศึกษา     มัธยมศึกษาปที่ 6 

    นักธรรมศกึษาชัน้โท  

    ประกาศนียบัตรการปกครอง 

  ทองที ่จาก มศท. 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ประธานปาชุมชนตําบลนาด ี

 กํานันตําบลนาด ี

 นายก อบต. นาด ี

สถานที่อยูปจจุบัน   104 ม.4 หมูบานสําโรง  

  ต.นาด ี  อ.เมือง  

  จ.สุรินทร 32000    

โทร.087-8115-643, 044-724453 

       044-140536 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

68 หนองคาย 
 

 

 

 

ชื่อ  นางสาวดวงใจ  สุขเกษมสิน 

วัน/เดือน/ปเกิด  13  สิงหาคม  2506 

วุฒิการศึกษา      ปวช.  วทิยาลัยพณิชยการธนบุรี 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ประธานอนุกรรมการการคาชายแดน 

 จังหวัดหนองคาย   

 รองประธานหอการคาจังหวัดหนองคาย 

 หนองคายฝายกิจกรรมพิเศษ 

สถานที่อยูปจจุบัน  101  ถ.พนังชลประทาน 

 ต.มีชัย  อ.เมือง   

 จ.หนองคาย  43000 

โทร. 081-6017777 

โทรสาร  042-465800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายรุงนิรันดร  ขอนเตา 

วัน/เดือน/ปเกิด  10  สิงหาคม  2516 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 วิทยากรกระบวนการ 

 การพัฒนาชุมชนแบบมีสวนรวม 

สถานที่อยูปจจุบัน   228 บานโนนโพธิ์ทอง  

  ม.13 ต.โพนแพง     

  อ.รัตนวาป  

  จ.หนองคาย 43120  

โทร.083-3509230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายพิเชษฐ  ตันเทอดทิตย 

วัน/เดือน/ปเกิด  15  มกราคม 2507   

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ 

 โรงเรียนประจําจังหวัดหนองคาย 

 มีความรูดานพลังงาน  (น้ําเชื้อเพลิง) 

สถานที่อยูปจจุบัน   932  ม.5 ถ.ประจกัษ  

  ต.ในเมือง  อ.เมือง  

  จ.หนองคาย 43000   

โทร.081-8734-848, 042-411293, 042-411508 

โทรสาร 042-411508 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสมพงษ โลธิเสน 

วัน/เดือน/ปเกิด   

วุฒิการศึกษา      

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

  

สถานที่อยูปจจุบัน   123  ม.4 บานทามะเฟอง   

  ต.โพนสา  อ.เมือง  

  จ.หนองคาย 43000    

โทร.085-0029-881 

 

 

 

 

 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

69 หนองบวัลาํภ ู  

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายพิศาล เชยกําแหง 

วัน/เดือน/ปเกิด  15  มกราคม 2490 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบณัฑติ 

    ปริญญาโท   

  พัฒนาบริหารศาสตรมหาบณัฑติ 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 หุนสวนผูจัดการ หจก. นครสวรรค 

 สุราพาณิชย 

   เจาของโรงรับจํานํามิตรภาพ 

 ประธานผูพิพากษาสมทบศาลจังหวดั 

 หนองบัวลําภแูผนกคดีเยาวชนฯ 

สถานที่อยูปจจุบัน   155-157 ถ.วิไสยอุดรกิจ  

  ต.หนองบวั อ.เมือง  

  จ.หนองบวัลําภู 39000  

โทร.081-8721-280, 042-312308-10 

โทรสาร 042-312309 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นางหนูไกร เพ็งธรรม 

วัน/เดือน/ปเกิด   19  มกราคม  2499 

วุฒิการศึกษา     อนปุริญญา  

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ทําการเกษตร , ทอผา   

 เปนวิทยากรดานสังคม สิ่งแวดลอม 

 กลุมออมทรัพยสวัสดิการชุมชน 

สถานที่อยูปจจุบัน   158/1 บานโนนสูง ม.7  

  ต.กุดดนิจี่ อ.นากลาง  

  จ.หนองบวัลําภู 39350  

โทร.081-0605-528, 042-357106 

โทรสาร 042-357162 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายปรีดี นุชติ 

วัน/เดือน/ปเกิด  24  มีนาคม  2506 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต 

    ปริญญาโท  ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 `ผูบริหารโรงเรียนเอกชน 

 ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวดั 

 ประธานองคกรภาคเอกชนจังหวัดหนองบวัลําภ ู

 ประธานชมรมลูกเสือชาวบาน 

 เปนวิทยากรใหกบัจังหวัด 

 เปนรองประธาน  คสจ. เปนคณะกรรมการ 

 สภาผูรูจังหวัดหนองบัวลําภู ฯลฯ 

สถานที่อยูปจจุบัน   19 ม.4  ถ.วรราชภัคดี   

  อ.เมือง  หนองบวัลําภู 39000 

โทร. 083 –3353512 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสิโรจน  สุวรรณโพธิ์ 

วัน/เดือน/ปเกิด   

วุฒิการศึกษา      

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

  

 

สถานที่อยูปจจุบัน   113 ม.2 ถ.วิจารณรังสรรค  

  ต.หนองบวั    อ.เมือง        

  จ.หนองบวัลําภู 39000  

โทร.086-8999-675, 042-311428 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

70 อางทอง  

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสมเจตน  เจริญศรีสัมพันธ 

วัน/เดือน/ปเกิด  2  พฤศจิกายน  2503 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี   

  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

   MBA  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 กรรมการบริหารสมาคมพืชสวน 

 แหงประเทศไทย 

 กรรมการสมาคมการคาเมล็ดพนัธุไทย 

สถานที่อยูปจจุบัน   14/27 ถ.อางทอง-สิงหบุรี  

  ต.ตลาดหลวง อ.เมือง  

  อางทอง 14000  

โทร.035 626185 ,081 9943621, 035-767339 

โทรสาร 035-625577 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นางปราณี จันทวร 

วัน/เดือน/ปเกิด   20  สิงหาคม 2491   

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ผูใหญบานหมูที่ 1  ต.คลองวัว อ.เมือง 

 วิทยากรประจําศนูยการเรียนรู หมูที่ 1 

 ต.คลองววั  อ.เมือง  จ.อางทอง 

 คณะอนุกรรมการปองกันแกไขปญหา 

 ยาเสพติดภาคประชาชน 

สถานที่อยูปจจุบัน   19 ม.1 ต.คลองววั  

  อ.เมือง อางทอง  14000   

โทร.089-9003-474 

โทรสาร 035-613769 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายมงคลธร  บัวประทุม 

วัน/เดือน/ปเกิด   15 พฤศจิกายน 2485 

วุฒิการศึกษา     อกศ. 

    กศ.บ. 

   ศบ.ป. 

    UTCC MINI MBA 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 อดีตผูอํานวยการโรงเรียน 

 ผูอํานวยการสามัญศึกษาจังหวดั 

 ผูตรวจราชการเขตพื้นทีก่ารศกึษา 

 รองนายกเทศมนตรีเมืองอางทอง 

 อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

  และพระนครศรีอยุธยา 

สถานที่อยูปจจุบัน   เลขที่ 1  ตลาดหลวง 

  อ.เมือง  จ.อางทอง  14000   

โทร.081-6117046, 035-611748 

โทรสาร 035-616175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายเดน สดแสงจันทร 

วัน/เดือน/ปเกิด  19  สิงหาคม  2483 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี (คุรุศาสตรบณัฑติ) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 เคยดํารงตําแหนงศึกษาธิการอําเภอ 

 เปนพราหมณประกอบพิธีตาง ๆ  

 ศิลปนแสดงลิเก 

สถานที่อยูปจจุบัน   1 ม.3 ต.บานรี  อ.เมือง   

  จ.อางทอง 14000   

โทร.089-1176-841 

 

 

 

 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

71 อํานาจเจริญ  

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายพงษศักดิ ์ตั้งตระกูลวงศ 

วัน/เดือน/ปเกิด  3  สิงหาคม  2486 

วุฒิการศึกษา     มัธยมศึกษาปที่ 6 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ผูจัดการ หจก.พพีเีอส.เอ็นจิเนียริ่ง 

 ประธานหอการจงัหวัดอํานาจเจริญ 

 ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 

 อนุกรรมการนโยบายขาวแหงชาติระดับจังหวัด 

 อนุกรรมการประสานความรวมมือภาครัฐ-เอกชน 

 กรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดมีีสุข 

 จังหวัดอํานาจเจริญ 

สถานที่อยูปจจุบัน   208  ถ.อรุณประเสริฐ  

  ต.บุง อ.เมือง  

  จ.อํานาจเจริญ 37000   

โทร.081-8773-637, 045-451231  

โทรสาร 045-452393 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายวิรัตน สุขกุล 

วัน/เดือน/ปเกิด  10  ตุลาคม  2509 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี  (ศิลปศาสตร) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 วิทยากรกระบวนการ 

 นักพัฒนาชุมชน-สังคม 

สถานที่อยูปจจุบัน   111 ม.3 ต.นาผอื อ.เมือง  

  อํานาจเจริญ  37000   

โทร.089-5810-724 

โทรสาร 045-542003 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายวุฒิพงศ เผาพันธุ 

วัน/เดือน/ปเกิด  26  เมษายน  2488 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี  (การศกึษาบณัฑิต) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 เปนนักวชิาการศกึษาเขตการศกึษา 10 

 เปนศึกษาธิการอําเภอ 

 เปนวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการศกึษา, 

 การศาสนา และวัฒนธรรม 

 เปนนกัจัดรายการวทิยุกระจายเสียงระบบ เอฟ เอ็ม 

สถานที่อยูปจจุบัน   339/4 ม.4  ต.บุง  อ .เมือง  

  อํานาจเจริญ 37000  

โทร.083-3724983, 045-512094 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  น.ส.ปานทอง  กอแกว 

วัน/เดือน/ปเกิด  18  มีนาคม 2511 

วุฒิการศึกษา     มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 กระบวนการพัฒนาทักษะการเปนผูนํา 

 การผลิตปุยชีวภาพ,  พืชพลังงานทดแทน 

สถานที่อยูปจจุบัน   374  ม.4 ต.บุง  อ.เมือง   

  อํานาจเจริญ  37000        

โทร.081-6005-778 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

72 อุดรธาน ี  

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสวาท  ธีระรัตนนุกลูชัย 

วัน/เดือน/ปเกิด  21  สิงหาคม 2498 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาโท 

  รัฐประศาสนศาสตร    (นิดา) 

    ปจจุบันกาํลงัศกึษาหลกัสูตร  

  ปรอ.รุนที่ 20  (วปอ.) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 กรรมการผูจัดการบริษัท เอ็งจุงฮวดเชลล 

 แอนด เซอรวิส จํากัด   

 ประธานหอการคาจังหวัดอดุรธาน ี

 ผูพิพากษาสมทบจังหวัดหนองบวัลําภ ู

 แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 

สถานที่อยูปจจุบัน  บริษัท เอ็งจุงฮวดเชลล  

  แอนด เซอรวิส จํากัด   

  12/3-4  ถ.พานพราว  

  ต.หมากแขง อ.เมือง  

  อุดรธานี 41000  

โทร.081-8719-999, 042-326500 ตอ 333 

โทรสาร 042-223377 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายคําจันทร  จันทนจําปา 

วัน/เดือน/ปเกิด  25  กมุภาพันธ 2489 

วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  มหาสารคาม   

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ครูใหญโรงเรียนบานหนองลาด  

 อ.บานดุง จ.อดุรธาน ี

 ครูใหญโรงเรียนบานงิ้ว อ.บานดุง 

 ผูชวยหัวหนาการประถมศึกษาอาํเภอ 

 ศรีมหาธาตุ  อ.กุมภาป อ.หนองหาน 

 อ.เมือง อ.ไชยวาน  อ.วังสามหมอ 

 อ.หนองวัวซอ อ.กุดจับ  จ.อุดรธาน ี

 รักษาการหัวหนาการประถมศึกษา 

 กิ่งอําเภอประจักษศิลปาคม จ.อุดรธาน ี

สถานที่อยูปจจุบัน  59 ม.9 บานศรีอุดม 

                ต.ศรีสุทโธ  อ.บานดุง 

                จ.อุดรธานี  41190 

โทร. 081-1836538, 042-271376 

 

 

 

 

 

 

 

ขื่อ  นายอิสระ แพนศรี 

วัน/เดือน/ปเกิด  23  มิถนุายน  2489 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาโท  (ศบ.ม) 

  ศึกษาศาสตรบณัฑิต 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 บริหารการศึกษา 

 บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 6 โรงเรียน 

สถานที่อยูปจจุบัน   73 ถ.บานโนน อ.เมือง    

  อุดรธานี 41000   

โทร.089-8425-145,042-245937 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายภาคภูมิ ปุผมาศ 

วัน/เดือน/ปเกิด   7  กนัยายน  2505 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี  (ครุศาสตรบณัฑติ) 

    มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 นักจัดรายการสถานีวิทยุ 

 นักวิจัยชุมชน 

สถานที่อยูปจจุบัน   851 ม.1 ต.บานเลือ่ม   

  อ.เมือง   อุดรธาน ี41000     

โทร.083-3363515,   042-347523   

โทรสาร.042-222312 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

73 อุตรดิตถ  

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายวีระ รัตนศิริกุลชัย 

วัน/เดือน/ปเกิด  10  สิงหาคม  2496 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี  

  มหาวิทยาลัยราชภฎัอุตรดติถ 

    ปริญญาโท  มหาวทิยาลัยนเรศวร 

    ปริญญา  วปอ. ป 2546 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ดานสินเชื่อในธรกิจ 

 ตรวจสอบคุณภาพของวัสดุกอสราง 

สถานที่อยูปจจุบัน   268  ถ.บรมอาสน   

  ต.ทาอิฐ  อ.เมือง  

  จ.อุตรดติถ  53000  

โทร.081-3791-345, 055-411473  

โทรสาร 055-416483 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสุทัสน เจนประกอบกิจ 

วัน/เดือน/ปเกิด   13  มิถุนายน 2502 

วุฒิการศึกษา    มัธยมศึกษาปที ่6 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 การแกไขปญหาทีอ่ยูอาศัยชุมชนแออัด 

 การสรางขบวนการมีสวนรวมของชมุชน 

สถานที่อยูปจจุบัน   176 ถ.เกษมราษฎร  

  อ.เมือง อุตรดิตถ  53000   

โทร.089-5666-464 , 084-1512296, 055-412238 

โทรสาร 055 -414949 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายณรงค  โภชนจันทร 

วัน/เดือน/ปเกิด  7  กรกฎาคม  2484 

วุฒิการศึกษา     เตรียมอุดมศึกษา   

  แผนกวทิยาศาสตร (ม.8) 

    ประกาศนียบตัรพเิศษการศึกษา 

    นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 

    รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ 

  (รบ.ม.) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 บริหารจัดการศึกษา  การใชกฎหมาย 

 จัดสวัสดิการและสวัสดิภาพแกครู  

 และบุคลากรทางการศึกษา 

สถานที่อยูปจจุบัน 16 ถ.สุขเกษมใน ต.ทาอิฐ     

  อ.เมือง จ.อุตรดติถ 53000   

โทร.081-7509-040 

โทรสาร  055414201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  พ.ต.กิ่งเพชร  สุวรรณเดช 

วัน/เดือน/ปเกิด   21  กันยายน  2482 

วุฒิการศึกษา     หลักสูตรนายพนัทหารมา 

    หลักสูตร FAG  ของ 

  กองทพัอากาศ  สหรัฐอเมริกา 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 นายทหารขาวกรอง กรมทหารมาที่ 2   

 ฝายยุทธการและการขาว  (ฝอ.2) 

 เปนที่ปรึกษา JUSMAG   อุตรดิตถ 

 เปนผูบังคับกองรอยบังคับการทหารมา 

 กองพันทหารมาที่ 12 จังหวัดแพร 

สถานที่อยูปจจุบัน   65 ม.2  บานกลาง 

  ต.แสนตอ อ.เมืองอุตรดิตถ 

  จ. อุตรดิตถ 53000    

โทร.087-5139422,  055-446311 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

74 อุทัยธาน ี  

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายเฉลิมชัย  พัฒนาภรณ 

วัน/เดือน/ปเกิด  24  ตุลาคม  2497 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี (นิติศาสตรบณัฑติ ) 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

    ประกาศนียบัตร หลักสูตร 

  “ผูนําการเมืองยุคใหม” รุนที่ 1 

    ประกาศนียบัตร หลักสูตร 

  พรรคการเมืองกบัการปกครอง 

  ในระบอบประชาธิปไตย รุนที่ 4   

  สถาบนัพระปกเกลา 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ที่ปรึกษาสมาคมนิติศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

 ผูพิพากษาสมทบ ศาลจังหวดัอทุัยธาน ี

 แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 

 ประธานหอการคาจังหวัดอทุัยธาน ี

สถานที่อยูปจจุบัน   455-457 ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม  

  อ.เมือง อุทัยธาน ี61000  

โทร.081-7855-363, 056-511558 

โทรสาร 056-511558 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  น.ส.วิไลวรรณ  จันทรพวง 

วัน/เดือน/ปเกิด  25  มกราคม  2496 

วุฒิการศึกษา     วทบ. (เทคนคิการแพทย) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ประธานชมรมพทิักษสิ่งแวดลอม 

 ประธานคณะกรรมการผืนปาตะวันตก 

 การจัดเวทีสมัชชาสุขภาพ, คุณธรรม 

สถานที่อยูปจจุบัน   119/9 ต.ศรีน้ําซึม  

  อ.เมือง อุทัยธาน ี 61000  

โทร.-081-9720125 

โทรสาร 056-571485 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  วาที่รอยตรีอกุฤษฎ   ชินพีระเสถียร 

วัน/เดือน/ปเกิด  25  ธันวาคม 2518 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี  (ศึกษาศาสตรบณัฑิต) 

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

  ปริญญาโท  (ศึกษาศาสตรบัณฑิต) 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ประธานชมรมการศึกษาเอกชนจังหวดัอทุัยธาน ี

 ครูใหญโรงเรียนพิทักษศษิยวิทยา 

 ผูอํานวยการโรงเรียนพิทักษศษิยวทิยา 

 คณะกรรมการวทิยาลัยชุมชนจังหวดัอุทัยธาน ี

สถานที่อยูปจจุบัน   127-129  ถ.ณรงควิถี  

  ต.อทุัยใหม เมือง อุทัยธาน ี61000  

โทร.081-8866-080 ,056-511495 

โทรสาร 056-514701 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายศิริพงษ  โทหนองตอ 

วัน/เดือน/ปเกิด   1  มิถนุายน  2507 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี  (ค.บ.) 

  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

    Environmental  Education   

  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 เปนรองผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน 

 อุทัยธาน ี

 ดําเนินโครงการดานการอนุรักษ 

 ทรัพยากรธรรมชาติ 

 การวิจัย,  การสํารวจนก 

สถานที่อยูปจจุบัน   175  หมูบานหินตุม    

  ต.บานไร  อ.บานไร  

  อุทัยธานี 61140      

โทร.081-2802-880, 056-596014   

โทรสาร 056-596014 



ลํา

ดับ

ที่ 

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดลอม 

75 อุบลราชธานี  

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายองอาจ  ตั้งมิตรประชา 

วัน/เดือน/ปเกิด  15  กุมภาพันธ  2492 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี  (นติิศาสตรบัณฑิต) 

  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 ประธานกรรมการบริษัท โฮมฮับ จํากัด 

 กรรมการผูทรงคุณวุฒิการประกนัสุขภาพ 

 กระทรวงสาธารณสุข 

 กรรมการการตรวจสอบการทํางานของ 

 ตํารวจ  (กตตร.) 

   ประธานหอการคาจังหวัดอุบลราชธานี 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจังหวัดอุบลราชธาน ี

สถานที่อยูปจจุบัน   บ.โฮมฮับ จก. 270 ม.7  

  ถ.เลี่ยงเมือง  อ.เมือง  

  อุบลราชธานี 34000  

โทร.045-20611, 045-319000, 081- 9550191 

โทรสาร 045-319519 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสมนึก  พวงพันธ   

วัน/เดือน/ปเกิด  7  มิถุนายน  2506 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี 

  ศิลปศาสตรบัณฑติ  (ศศบ.) 

    กําลังศึกษาตอปริญญาโท 

  คณะรัฐศาสตร 

  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 คณะทํางานเครือขายลุมน้ํา จ.อบุลราชธาน ี

 วิทยากรโครงการสิทธิมนุษยชน 

 คณะกรรมการการเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 4 

 จังหวัดอุบลราชธานี 

 คณะทํางาน ศตจ.ปชช. อุบลราชธานี 

 อนุกรรมการบริหารจัดการกองทุน 

 สวัสดิการสังคม  (กสจ.) จังหวัดอุบลราชธานี 

สถานที่อยูปจจุบัน   150 บานบุงหวาย   

  ต.บุงหวาย อ.วารินชําราบ 

  จ.อุบลราชธานี  34310 

โทร. 081-066-0904, 086-649-3515 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายอาคม  วามะลุน 

วัน/เดือน/ปเกิด  (70 ป) 

วุฒิการศึกษา     วท.บ. (เคมี) มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 อดีตรองอธิการบดีสถาบนัราชภัฏอบุลราชธาน ี

 นายกสมาคมศิษยเกา มรภ.อบุลราชธานี 

 คณะอนุกรรมการลุมน้ํา อุบลราชธานี 

 ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมองฯ อบุลราชธานี 

สถานที่อยูปจจุบัน    27  ถ.แจงสนิท 13   

  ต.ในเมือง  อ.เมือง  

  จ.อุบลราชธานี  34000 

โทร.086-4608188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  นายประวัติ ไชยกาล 

วัน/เดือน/ปเกิด   

วุฒิการศึกษา      

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

  

  

สถานที่อยูปจจุบัน   73. ม.14 ต.ทาชาง     

  กิ่ง อ.สวางวีระวงศ  

  อุบลราชธานี 34190   

โทร.086-8769440 



 

 

ชื่อ  นายสมภพ โคตรวงษ 

วัน/เดือน/ปเกิด  28  กุมภาพันธ  2508 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี  (วทิยาศาสตรบัณฑิต) 

    ปริญญาโท  

  (วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ) 

    ปริญญาโท  

  (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต) 

    ปริญญาเอก  

  รัฐประศาสนศาสตร  (D.P.A) 

   ประกาศนียบตัรชั้นสูง 

  การบริหารจัดการภาครัฐ 

  กฎหมายมหาชน  รุน 4 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 นักวิทยาศาสตรดานจุลชวีวิทยา 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 การจัดการดิน  เกษตรอินทรี 

 การพัฒนาภาวะผูนํา 

สถานที่อยูปจจุบัน   42  ม.12  ต.งิ้วราย 

  อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000   

โทร.083-020-9183, 084-4055899 

 

 

 

 

ชื่อ  นายสมภพ โคตรวงษ 

วัน/เดือน/ปเกิด  28  กุมภาพันธ  2508 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี  (วทิยาศาสตรบัณฑิต) 

    ปริญญาโท  

  (วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ) 

    ปริญญาโท  

  (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต) 

    ปริญญาเอก  

  รัฐประศาสนศาสตร  (D.P.A) 

   ประกาศนียบตัรชั้นสูง 

  การบริหารจัดการภาครัฐ 

  กฎหมายมหาชน  รุน 4 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 นักวิทยาศาสตรดานจุลชวีวิทยา 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 การจัดการดิน  เกษตรอินทรี 

 การพัฒนาภาวะผูนํา 

สถานที่อยูปจจุบัน   42  ม.12  ต.งิ้วราย 

  อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000   

โทร.083-020-9183, 084-4055899 

 

 

 

ชื่อ  นายสมภพ โคตรวงษ 

วัน/เดือน/ปเกิด  28  กุมภาพันธ  2508 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี  (วทิยาศาสตรบัณฑิต) 

    ปริญญาโท  

  (วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ) 

    ปริญญาโท  

  (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต) 

    ปริญญาเอก  

  รัฐประศาสนศาสตร  (D.P.A) 

   ประกาศนียบตัรชั้นสูง 

  การบริหารจัดการภาครัฐ 

  กฎหมายมหาชน  รุน 4 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 นักวิทยาศาสตรดานจุลชวีวิทยา 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 การจัดการดิน  เกษตรอินทรี 

 การพัฒนาภาวะผูนํา 

สถานที่อยูปจจุบัน   42  ม.12  ต.งิ้วราย 

  อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000   

โทร.083-020-9183, 084-4055899 

 

 

 

ชื่อ  นายสมภพ โคตรวงษ 

วัน/เดือน/ปเกิด  28  กุมภาพันธ  2508 

วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี  (วทิยาศาสตรบัณฑิต) 

    ปริญญาโท  

  (วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ) 

    ปริญญาโท  

  (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต) 

    ปริญญาเอก  

  รัฐประศาสนศาสตร  (D.P.A) 

   ประกาศนียบตัรชั้นสูง 

  การบริหารจัดการภาครัฐ 

  กฎหมายมหาชน  รุน 4 

ความรูความชํานาญ/ประสบการณในวิชาชีพ 

 นักวิทยาศาสตรดานจุลชวีวิทยา 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 การจัดการดิน  เกษตรอินทรี 

 การพัฒนาภาวะผูนํา 

สถานที่อยูปจจุบัน   42  ม.12  ต.งิ้วราย 

  อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000   

โทร.083-020-9183, 084-4055899 

 

 

  

 

 
 

 

 


