รายชื่อทีป่ รึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ปี 2554-2555
ลําดับ
ที่

จังหวัด

เศรษฐกิจ

1.

กระบี่

นายภูวดิท ปรีชานนท์
081-5977920
นายธีรชัย ชุตมิ ันต์
082-2489292
น.ส.มัณฑนา เล็กสมบูรณ์
089-8411499

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

สังคม

นายทวีชัย อ่อนนวน
089-5881058
กาญจนบุรี
นายพิศิษฐ ยินดีวี
081-9815273
กาฬสินธุ์
นายสุขี ซองศิริ
089-9448170
กําแพงเพชร นายเกรียงไกร ชนะนิธิธรรม นายนริศร์ ศรีโพธิ์
081--7276171
081-8888524
นายกิ
ต
ติ
ศ
ก
ั
ดิ
์
คงธนไพศาลโสภณ
ขอนแก่น
นางสุลภา เถาทวงษ์
081-7084116
081-3205363
จันทบุรี นายดิเรก ศุภวิวรรธน์
ร.ต.สุทธิพงษ์ โพธิสว่าง
039-311749, 081-8623-193 081-7302326
ฉะเชิงเทรา นายจีรทัศน์ แจ่มไพบูลย์ นายเจษฎา มิง่ สมร
081-9451452
086-0001727
ชลบุรี
นายสุนทร ธัญญวัฒนกุล นายวิทยา ปิยะพงษ์
081-8644984
081-8634501
ชัยนาท นายองอาจ หลําอุบล
นายประพันธ์ ภู่สุดแสวง
056-411006,081-9725588 089-696-6156
ชัยภูมิ
นายอุดมศักดิ์ มณีวรรณ นายเสนอ นราพล
081-5470609
089-9474548
ชุมพร
นายไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์ นายวินัย เครือหงษ์
089-7290463
087-8959477
เชียงราย นายวิรุณ คําภิโล
นายสมัย รัตนจันทร์
081-8812312
081-3665930
เชียงใหม่ นายธนา อานนทวิลาศ
นายณรงค์ สมณะ
081-9515221
089-8506091
ตรัง
นายสุชาติ เตชานุรักษ์
นายชัยพร จันทร์หอม
075-281186
086-6866517
ตราด
นางดวงใจ จันทร
นายวีระ จงไพศาล
081-8557568
089-5435007
นายสบเกษม แหงมงาม
นางผกายรัตน์ เพ็ญนิเวศน์สุข
ตาก
081-9718431
055-512799
นครนายก นายสายศักดิ์ สิทธิธรรม
นายรังสรรค์ ผดุงธรรม
083-0323264,084-6758335 081-4212289
นครปฐม นายสมบัติ แจ่มจันทร์เกษม นางสาวมนธ์ภัสรณ พิพัฒน์เตชากร
081-777-4549

นครพนม

นายมงคล ตันสุวรรณ
081-6018123
นครราชสีมา นายทศพล ตันติวงษ์
044-233200-49
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086-8095844

พ.ต.ท.ประสาร สุระเสียง
042-512020,089-6231291

นายเสมอ จินดาพงษ์
044-222399

วิชาการ

สิ่งแวดล้อม

นายสมศักดิ์ บุรินทร์กุล
075-643189
นายชวลิต สันถวะโกมล
081-9958978
นายสนธิ์ จรัสแผ้ว
043-812717,081-6614166

นางสาวัน ตัน
081-8953138
นางทิวาพร ศรีวรกุล
081-8572500
นายนิคม ไชยชินวรวัฒน์
084-7959272

นายสมปอง สมนึกพงษ์
081-9735475

นายอํานวย สุดวิลัย
086-2097886
นายอภิชาติ สิงคลีบุตร
081-9740135

นายสินธุ์ รัตนปัญญา
081-7490663
นายเดชา ชํานาญกิจ
081-8649194
นายสมนึก เมธาวศิน

นายอํานาจ ชูสนุก
086-8247003
นายสมภพ วงศ์พยัคฆ์
038-588560,086-1472685 081-4461796
นายดํารง ลดหวั่น
นายฉลวย สุขสวัสดิ์
089-5433428
081-5706435
นายสนั่น สุพรรณกูล
นายธนิต มณฑา
087-3130484
081-8862527
นางสาวอรอุมา ไชยเศรษฐ นายสมภาร เสี่ยงบุญ
044-811331,081-7503331 081-0714395
นายธรรมนูญ เพชรสมุทร นายสมพงษ์ อินทรสุวรรณ
081-8947133
089-8749235
นายภาณุภาค ยอดพังเทียม นายบุญนาค จอมธรรม
089-1924818
081-9808874
นายบรรเจิด อารมย์เกลี้ยง นายสถาพร สุขใหญ่
086-1158625
081-883-0088
นายสมมาตร แก้วลาย
นายไมตรี วิเศษศาสน์
081-9789263
081-0800218
นายสมโภชน์ วาสุกรี
นายปรีชา แสวงหาทรัพย์
039-597367,081-7611972 089-2506705
นางแสงทอง อรุณ
นายจักรี เพ็ญนิเวศน์สุข
055-512072, 081-2848783 088-5458254
นางสาวลัดดาวัลย์ ชินบุรารัตน์ นายสมบูรณ์ ต่อมตู้
037-391705
084-6648179
นางสาวเด่นศิริ ทองนพคุณ นายชาญศักดิ์ วุฒิสังคะ
089-7766623
086-9980052
นายเด่นชัย ไตรยะถา
นายสงวน จุรีมาศ
081-5461709
089-7125543
นายสวัสดิ์ สายขุนทด
นางมุกดา หนาดสําโรง
089-8441472
081-8771715

ลําดับ
ที่

จังหวัด

เศรษฐกิจ

21.

นครศรี
ธรรมราช

นายบุญทวี ริเริ่มสุนทร
081-8924088

22.

นครสวรรค์

นายวิรัช ตัง้ ประดิษฐ์

23.

นนทบุรี

24.

นราธิวาส

25.

น่าน

26.

บึงกาฬ

27.

บุรีรัมย์

28.

ปทุมธานี

29.
30.

ประจวบ
คีรีขันธ์
ปราจีนบุรี

31.

ปัตตานี

32.
33.

พระนคร
ศรีอยุธยา
พะเยา

34.

พังงา

35.

พัทลุง

36.

พิจิตร

สังคม
นายวีระฑูรย์ สมเขาใหญ่
081-0881992

นายประพนธ์ อุดมทอง
056-312626,081-9732874 087-2100058
นายกฤษณะ วจีไกรลาศ นายปรีชา สุขสมอรรถ
02-9201480, 086-7807788
086-9807788
นายกู้เกียรติ บูรพาพงศ์ นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง
081-5993777
081-7374559
นายพรเทพ ขันทะสอน
นายสามารถ วัฒนะ
054-710987
089-8552668
นายสมควร ราษี
นายศุภทัต พรรษา
081-8722879
081-0513624
นายสุรสิทธิ์ เรืองสุขศรีวงศ์ นางนันทพร ทรงวิชา
044-602602
089-2837868
นายฉลวย พวงกาหลง
นายเฉลิมพล รัตนวงศ์
081-8392906
081-8147600
นางนิลวรรณ เรืองสวัสดิ์ นางอัจฉรีย์ บัวงาม
032-611297,081-8568045 086-7798298
นายชุมพล สมใจ
นายไชยวัฒน์ เจริญผล
081-6381868
081-8315845

วิชาการ
นายรุจาธิตย์ สุชาโต
081-5697887

นางวานิช พันธุ์พิพัฒน์
081-8934413

นางดารัตน์ วิภาตะกลัศ
056-325181
พญ.พรรษชล บุญคง

นายปรารมภ์ บัวสําลี
056-241167
นายจีระ อรุณเทววิโรจน์
086-9906340
นายแวฮามะ บากา
087-2931754
นายสมคิด โสภารัตน์
081-8827339
นายบุญนํา นิกรเทศ
087-9458319

02-9675923,089-2020974

นายกิจจา จันทสิโร
089-4656827
นายจรัญ วรรณวิไลย
081-0256677
นายประจวบ สุวรรณภักดี
081-8737156
นายเชาวน์วัศ วรเชษฐ์
084-8238254
นายทัชเชษฐ์ นิยมสุข
081-9114333
นายทิวา ศุภจรรยา
081-8398337
นายธีรยุทธ รุจิเมธาภาส
037-211383

นายณัฐนนท์ พงษ์ธัญญะวิริยา นายลาเต๊ะ มาหะมะ
นายเจะฮูเซ็น เจะอุบง
081-7380-365, 073-336114 081-9570678, 073-491040 081-8964-670, 073-434237

ร.ต.ฐกรณ์ พงษ์พันธุ์

นายวินัย บุญรอด
035-230265,081-8237179 081-4419541
นายหัสนัย แก้วกุล
นายเจษฎา ชัยดรุณ
054-483030
054-431837
นายพีระ เพชรพาณิชย์
นายทรงวุฒิ อินทรสวัสดิ์
081-8923545
081-4167753
นายเริ่ม เพชรศรี
นายแก้ว สังข์ชู
081-7385112
087-9670625
นายอนุสรณ์ ศิริโชคธนทรัพย์ นายสุธนต์ เทียนเฮง
056-613781
086-9289996
นายวิโรจน์ จิรฐั ติกาลโชติ นายสนอง เนียมเหลี่ยม
055-3036697-9
081-9730429
นายนิพนธ์ พิทักษานุรัตน์
นายกรัณย์ สุทธารมณ์

37.

พิษณุโลก

38.

เพชรบุรี

39.

เพชรบูรณ์

นายสุจิตร จันทร์สา
084-7779815

40.

แพร่

นายเอกชัย วงศ์วรกุล
081-9606666

พลเรือเอก ปรีชา เตชรัตน์
081-8287997
นายชํานาญ ม่วงศรีศักดิ์
081-7831395
นายธีรชัย สังข์ทอง
081-7875742
นายพล จันทวงศ์
086-6946871
นายวัลลภ เหล่าดํารงกุล
081-8888441

นางสมศรี สังขจันทรานนท์
089-9497512

นายดําเกิง อัศวสุนทรางกูร
081-3245573
นายไพรินทร์ เชาวนะปัญจะ
032-631379
นายวิวัฒน์ จันทร์สิวานนท์
089-8154213

นายประสงค์ ไทยเกื้อ
081-0983538
นายสมศักดิ์ สันธินาค
081-6459135
นายลอง วงศ์ประสิทธิ์
086-1798935
นายเฉลิมศักดิ์ อบสุวรรณ
081-9700889

นายสมนึก พรรณศักดิ์
081-4783401
นายชํานาญ ประภัสโร
056-653145,081-9537750

นางสมจิตร ลีสินลา
080-1191997

นางสาวดวงนภา สราญรมย์
081-6041346
นายสมชัย บังจิต
081-8576948
นายจํารัส พูดคล่อง
089-4360550

นายมะลิ ทองคําปลิว
089-7068894
นายนิวัฒน์ มั่นหมาย
089-4593301
นางอัมพรทิพย์ พุทธสิมมา
081-9531019

นายสุนทร หอมขจร
081-7848048

นายเสงี่ยม อัมภาราม
085-5222166

นายสนิท บุญพิทักษ์

032-488555,082-8888099 081-9446757
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สิ่งแวดล้อม

054-523091,0814468914

ลําดับ
ที่

จังหวัด

41.

ภูเก็ต

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

เศรษฐกิจ
นางนภารัสมิ์ ละอองเพชร
076-617278-80,086-9520697

มหาสารคาม นายสมพงษ์ พวงเวียง
081-9123130
มุกดาหาร นายสกล รักสัตย์
042-611701-2
แม่ฮ่องสอน นายสุทิน ปินตาอุ้ย

สังคม

วิชาการ

นายสุพจน์ สงวนกิตติพันธุ์
081-397-2853

นายจรัล ส่างสาร
นางพรพิมล โพธิสวุ รรณวัฒน์
076-222979,089-9733479 089-7297917

นางสดศรี ศรีรตั น์ดีจรัส
081-7088388
นางอัมพร ไชยเพ็ชร

นายอุทัย มาโชติ
089-5767991
นายคําสิงห์ ทองขอน
081-9759971
นายสงกรานต์ บุญหล่อ
089-0639101
นายอยุทธ หอมอ่อน
086-2546655
นายดอเล๊าะ มาหนิ
086-2955578
นายสืบพงษ์ พนมเขต
086-0090179
นางยุพิน ลิกขะไชย
084-3776263
จ.อ.สุรสิทธิ์ ไชยลาภ
081-4105653

นางสาวสถาพร พันธุ์มณี
043-711191
นายไชยยง อาจวิชัย
042-694266,083-3541926 081-7397532
นายประเวช คําสวัสดิ์
นายเดช พรรณบุตร
053-685559, 086-9212777 081-9500925
089-2681413
ยโสธร
นายพีระวัฒน์ โพธิวัฒน์ นายประยุทธ รูปหล่อ
นายวรวิทย์ สุจริต
088-1059299
088-1050226
087-0476319
ยะลา
นายณพพงศ์ ธีระวร
นายอาบีดีน มนูญทวี
นายมาโนชญ์ บุญญานุวัตร
081-4066623
087-8361027
081-9572526
ร้อยเอ็ด นายพูลศักดิ์ ทวีกุล
นายปรีชา แสนรัตน์
นายวินัย แสนมณี
043-611600, 085-6447626 089-8404191
043-512175
ระนอง
นายอติคม ธนบัตร
นางมณเฑียร ธรรมวัติ
นายสิทธิชัย รักชู
081-1254025
082-2795203
089-5897173
นายพงษ์ศักดิ์ เอกเดชาพงศ์
ระยอง
นายชาติชาย เหลืองเจริญ นายเกษม บําเพ็ญทาน
089-8162046
087-8178030
081-8647267
ราชบุรี
นางสาวจินตนา ชิ้นปิ่นเกลียว นายประสิทธิ์ ช้างแก้ว
นายธนิต คําศรี
081-7369399
081-4596693
081-7367330
ลพบุรี
นางสาวภัสสร จันโทกุล
นายสมภพ โสมาภา
นายสุรพงษ์ ปนาทกูล
089-9003008,089-0824499 081-6110608
081-8466327
ลําปาง
นายธนโชติ วนาวัฒน์
นางชนูสี อินดาวงศ์
นายเรวัฒน์ สุธรรม
054-313806,087-1921001 081-5958019
054-334197,084-0048359
นายณัฐจักร์ รชตะไพโรจน์
ลําพูน
นายสันติสุข วีรพันธุ์
นายธงชัย ช่อประดิษฐ
053-560264, 089-7006-994
053-512010,085-0352977 081-9508494
เลย
นายเกรียงศักดิ์ ตันกิจเจริญ นางสาวอภิญญา กรรณลา นายปรีชา กมลรัตน์
042-811045
081-3695030
081-5441333
ศรีสะเกษ นายธนชัย แซ่จึง
นายจรูญ คําผาง
นายประดิษฐ์ พรหมเสนา
045-611339,089-7173464
045-682-144
089-9462308
สกลนคร นายประสาท ตงศิริ
นายธนรัตน์ ตีรสวัสดิชัย นางวัฒนา สุวรรณไตรย์
081-8725555
081-9012774
081-8713997
สงขลา
นายสุรชัย จิตภักดีบดินทร์ นายอนันต์ ดิสระ
นายสมนึก มีแสง
074-445467
081-7668234
081-9691561
สตูล
นายสมชาย ตันติ์ศรีสกุล นายกอหนี เหตุฉูนุ้ย
นายก่อเดช หวังกุหลํา
081-8965911
089-4660113
074-795026,081-9905218
นางสาวชูศรี สัตยานนท์
สมุทรปราการ นายสกนธ์ วนาดอนพิศาล นายสมศักดิ์ สุทธิเกษม
086-9083770
02-3373705, 081-8095578
081-4207581
สมุทรสงคราม นายสัมพันธ์ พงษ์พรรณนากูล นายมนตรี เล็กวิจิตรธาดา นายวีระ เทพกรณ์
034-712397,081-4348242 034-711348
089-8240835
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สิ่งแวดล้อม

นายสุรชัย ฉัตรภิญญาคุปต์
081-6518086

นายสมภพ โคตรวงษ์
083-020-9183,084-4055899

นายควง ทากอง
081-9984983
นายบัญญัติ ตะนาวศรี
081-5315360
นายไพฑูรย์ ป้องนารา
081-0580349
นางกานจ์บุญญานาถ
ศตเรืองชัยศรี 085-2069669

นายสรรค์สนธิ บุณโยทยาน
081-6708624

นายสุพจน์ แสงจันทร์
084-6325667
นางสมจิตร์ จันทมุณี
081-7486755
นายบุญยืน นาคดี
02-3250029,081-7012112

นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีขํา
034-732388,081-7012112

ลําดับ
ที่

จังหวัด

61.

สมุทรสาคร

62.

สระแก้ว

63.

สระบุรี

64.

สิงห์บุรี

65.

สุโขทัย

66.

สุพรรณบุรี

เศรษฐกิจ
นายสุนทร วัฒนาพร
081-8226138

นายสมเจตน์ เลิศไตรภพ
034-483219
นายประเสริฐ โสตถิพัฒนพงศ์ นายอํานวย แกมจินดา
089-9273130
089-4059394
นายประพนธ์ เป้าทอง
นางปฐมมน กัณหา
081-8472579
084-3614533
นายนําชัย แซ่ตั้ง
พ.ท.สุนทร นพกุลสถิตย์
089-6739706
081-6274119
นายนิวัธน์ เสตะสวัสดิ์พงษ์ นายภคบูลย์ พัฒนเจริญ
081-0804-780
081-8866494
นายอมรินทร์ เกิดสงกรานต์ นายเนตร ปิน่ แก้ว
035-508465-6, 081-7636207

67.

สุราษฎร์ธานี

นายพงศ์นรินทร์ วนสุวรรณกุล

71.

081-1244330
สุรินทร์
นายสุรพล โชติโสภณ
089-7173421
หนองคาย นางสาวดวงใจ สุขเกษมสิน
081-6017777
หนองบัวลําภู นายชัยสิทธิ์ ชัยชนะสุวัฒน์
081-2631522
นายสมเจตน์ เจริญศรีสัมพันธ์
อ่างทอง

72.

อํานาจเจริญ

73.

อุดรธานี

นายธีระ ตัง้ หลักมั่นคง

อุตรดิตถ์

042-221312,081-8737736
นายทวีศักดิ์ ปึงวงศานุรักษ์
055-412813

68.
69.
70.

74.
75.

อุทัยธานี

081-9943621
นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งตระกูลวงศ์
081-8773637

นายสมเกียรติ ฐิตะฐาน
056-518351,081-8867223

76

อุบลราชธานี

สังคม

นายชวลิต องควานิช
045-254273
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วิชาการ

นายวิมุติ บัวจันทร์
034-434789
นายปกรณ์ ภูมิเขต
084-6403929
นายนิพนธ์ แก้วสุทธา
081-4516-350
นายบําเหน็จ บุษบงค์
081-9495059
นายมังกร ทองสุขดี
081-9731878
นายทองเหมาะ แจ่มแจ้ง
081-0053665
087-0251240
นายทรงยศ ยอดดนตรี
นายสมศักดิ์ ชอบตรง
081-7979723
081-3269829
นายประหยัด พุดจีบ
นายสุชีพ พฤฒิพันธ์พิศุทธ์
081-976-3301
081-8777645
นายกุล พิมดี
นายศิริ เพชรคีรี
089-9429863
081-8726409
นายจักรพงศ์ โสนะแสง
นางกองแก้ว ไสยโสภณ
081-9655575
087-2236817
นางปราณี จันทวร
นายเตชสิทธิ์ สุขเจริญ
089-9003474
083-7535879
นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี นายสุพรรณ สืบสิงห์
081-6003600
085-2042394
นางสาวสุพิศ ธาตุทําเล
นางพิศมัย ธารเลิศ
081-9647806
081-8737736
นางอมรพรรณ ยมจินดา นายชูชาติ มั่นคง
081-7852470
055-414767,086-9281676
นางสาววิไลวรรณ จันทร์พ่วง ว่าที่ ร.ต.สรวิชญ์ ชินพีระเสถียร
056-511495,081-8866-080
081-9720125
นายสุบรรณ จันทบุตร
นายศาสตร์ ศรีนาง
081-976-3394
081-9765572

สิ่งแวดล้อม
พ.ต.ท.สุรินทร์ ชัยพานิช
081-3734946
นายสุระพง ธรรมวรางกูร

081-2093615
นายทิสาปาโมกข์ ปรึกษากิง่

089-8309-808
นายขจิต นาวีระ
081-852-0401,081-8518507

นายถวิล จอมสืบ
081-2838906
นายประดิษฐ์ บุญตันตราภิวัฒน์

089-7724343
นายประวีณ จุลภักดี
081-3977442
นายพราวุฒิ ไวรวัจนกุล
089-5839319
นางสาวศุภมาศ ปุณประเสริฐ
085-1831860

นายเผด็จ วงษาหาญ
080-7565323
นายสุชิน เจริญจิตร์
086-1219633
นายมงคล ศรีสุขา
081-0729597
นายคําจันทร์ จันทน์จําปา
081-1836538

นายเกียรติ ดนตรีรกั ษ์
055-414320,055-494860

นายวีระ บํารุงศรี
081-8300653
นายคําพวง ทัดเทียม
086-0415227

