
  

ล าดับ
ที ่

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดล้อม 

1 กระบี ่  
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายภูวดิท  ปรีชานนทแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  17  มิถุนายน 2518 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท  (M.B.A) 
  keller  graduate School 
  of  Management 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 เลขาธิการหอการคาจังหวัดกระบี่ 
 ท่ีปรึกษาท่ีดินจังหวัดกระบี่ 
 คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดกระบี่ 
 ประธานคณะกรรมการบริหารหอการคา 
 จังหวัดกระบี ่       

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    85/3  หมู 2  ต.อาวนาง 
             อ.เมือง  จ.กระบี่ 81000 
โทร.081-5977920,087-6662595  
075-700204 
โทรสาร   075-700205 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายทวีชัย  ออนนวน 
วัน/เดือน/ปีเกิด  28 มีนาคม 2506 
วุฒิการศึกษา    มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 วิทยากรกระบวนการจัดแผนท่ีทางเดิน 
 ยุทธศาสตรแ  (สปสช.) 
 วิทยากรการสรางเครือขายชุมชนเขมแข็ง 
 ตานยาเสพติด 
 วิทยากรกระบวนการพัฒนาสังคม 
 ประธานขับเคลือ่นยุทธศาสตรแสังคม 
 ไมท้ิงกัน จ.กระบี่ (พมจ.) 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    137  หมู 6 ต.เกาะกลาง 
             อ.เกาะลันตา 
             จ.กระบี่  81120 
โทร. 089-5881058 
E-mail   onnuan 2506 @ hotmail.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายพัชรินทรแ  ปลอดฤทธิ์ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  6  มีนาคม 2495 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท 
  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรแ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ผูบริหารสถานศึกษา 
 ผูอ านวยการโรงเรียนกระบุรีวิทยา 
 ผูอ านวยการโรงเรียนตะกั่วปุาเสนานุกูล 
 จังหวัดพังงา 
 ผูอ านวยการโรงเรียนอ ามาตยแพานิชนุกูล 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    258  หมูท่ี 8 
  ต.ทับปริก  อ.เมือง  
  จ.กระบี่  81000 
โทร. 081-5696464 
โทรสาร  - 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นางสาวัน  ตัน 
วัน/เดือน/ปีเกิด  31 กรกฎาคม 2506 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท  (วิศวกรรมศาสตรแ) 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 รองประธานลุมน้ าตาปี 
 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 
 ท่ีปรึกษาดานนโยบายการพัฒนาจังหวัดกระบี่ 
 ผูทรงคุณวุฒิงบประมาณการปกครอง 
 ทองถิ่นจังหวัดกระบี่ 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    145  หมู 2  ต.ล าทับ 
              อ.ล าทับ  จ.กระบี่  81120 
โทร. 081-8953138, 075-643198 
โทรสาร  075-643479 
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2 กาญจนบุร ี  
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายสรรเพชญ  ศลิษฏแอรรถกร 
วัน/เดือน/ปีเกิด   
วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 รองประธานสภาอุตสาหกรรม ปี 2532-2554 
 รองประธานหอการคา ปี 2540 
 ท่ีปรึกษาผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
 ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุุน ฝรั่งเศส เยอรมัน 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    303/23  ถ.แสงชูโต 
  ต.บานเหนือ  อ.เมือง 
  จ.กาญจนบุรี  71000 
โทร. 034-624112 
โทรสาร  034-514197 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นางสิริมา  เจริญศรี 
วัน/เดือน/ปีเกิด  30 เมษายน 2497 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท (ศษ.ม) 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  ปริญญาตรี เกียรตินิยม (กศ.บ) 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  บางแสน 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 นักวิจัยดานสังคมศาสตรแ 
 เลขานุการชมรมแมดีเดนแหงชาติ 
 คณะกรรมการสมาคมผูน าสตรีพัฒนาชุมชน 
 หัวหนางานประกันคุณภาพและมาตรฐาน 
 การศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 
 วิทยากรกระบวนการ/นักสื่อสารมวลชน 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   บานภาษา 10/60 
  หมูบานพฤกษากาญจนแ 5 
  ต.ทามะขาม อ.เมือง 
  จ.กาญจนบุรี 71000 
โทร. 081-4035718 
โทรสาร  034-512446 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายชวลิต  สันถวะโกมล 
วัน/เดือน/ปีเกิด  20  มิถุนายน  2490 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท   
  ประเทศฟิลิปปินสแ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 รองอธิการบดี 
 ประธานสภาคณาจารยแและขาราชการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 กรรมการขาราชการครู 
 ผูทรงคุณวุฒิใน กต.ตร.จังหวัดกาญจนบุรี 
 ท่ีปรึกษาหอการคาจังหวัดกาญจนบุรี 
 สมาชิกสโมสรโรตารีจังหวัดกาญจนบุรี 
 ศึกษาดูงานตางประเทศ 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    1/58  หมู 5   
  ต.ทามะขาม  อ.เมือง 
  จ.กาญจนบุรี  71000 
โทร. 081-9958978 
โทรสาร  - 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นางทิวาพร  ศรีวรกุล 
วัน/เดือน/ปีเกิด  5 กันยายน 2492 
วุฒิการศึกษา    ปวส. (การบัญชี) 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ศึกษาดูงานดานการจัดการทรัพยากร 
 ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประเทศมาเลเซีย 
 อบรมการไกลเกลี่ยความขัดแยงดาน 
 ทรัพยากรธรรมชาติ 
 อบรมหลักสูตร “ผูน าการเปลี่ยนแปลงสังคม” 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    213  หมูบานทามะขาม 
  ต.ทามะขาม  อ.เมือง 
  จ.กาญจนบุรี  71000 
โทร. 081-8572500 
โทรสาร  034-624281 
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3 กาฬสินธุแ  
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายธีรธร  รมไทรทอง 
วัน/เดือน/ปีเกิด  20 กรกฎาคม 2498 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี 
  (นิติศาสตรบัณฑิต) 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ประธานหอการคาจังหวัดกาฬสินธุแ 
 ท่ีปรึกษาหอการคาจังหวัดกาฬสินธุแ 
 คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ก.ร.อ. 
 อบรมโครงการพัฒนาผูประกอบการธุรกิจ 
 อุตสาหกรรม (คพอ.) 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    14/7-10  ถ.ถีนานนทแ 
  ต.กาฬสินธุแ  อ.เมือง 
  จ.กาฬสินธุแ 46000 
โทร. 081-9644845, 043-811361 
โทรสาร  043-811361 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายสุขี  ซองศิริ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  12  ตุลาคม  2477 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี   
  สาขาบริหารการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 นักพัฒนาชุมชนระดับปฏิบัติงาน 
 ในชุมชน ผูบริหารงานพัฒนาระดับกลาง 
 และระดับสูง 
 เป็นผูมีความรู ความช านาญการพัฒนา 
 สังคม การจัดสวัสดิการสังคมในบทบาท 
 คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการ 
 สังคมจังหวัด (กสจ.) ในต าแหนง 
 รองประธานคณะกรรมการ  
 2 วาระติดตอกัน 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   29/1   ถ.บุญกวาง  
                            ต.กาฬสินธุแ  อ.เมือง   
  จ.กาฬสินธุแ  46000 
โทร.089-9448170 
โทรสาร  - 

 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายทองสูนยแ  จันทะคาม 
วัน/เดือน/ปีเกิด  31 ธันวาคม 2495  
วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท (การศึกษามหาบัณฑิต) 
  สาขาบริหารการศึกษา  
  มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ไดรับเกียรติบัตรยกยองเป็นตัวอยางที่ดี ภายใต 
 โครงการเมืองไทย เมืองคนดี จังหวัดกาฬสินธุแ 
 ไดรับโล ยอดเยี่ยม ประเภทผูบริหาร “รักการอาน” 
 โรงเรียนขนาดใหญ จากส านักงานเขตพ้ืนท่ี 

 การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุแ เขต 1 
 ไดรับเกียรติบัตรเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 
 “หน่ึงแสนครูดี” จากคุรุสภา 
 ศึกษาดูงานโครงการศึกษาวัฒนธรรมอาเซียน 
 รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุแ 
 ณ  ประเทศจีน 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   11 หมู 3 ต.ล าปาว   
  อ.เมือง   จ.กาฬสินธุแ  46000 
โทร. 043-884046, 081-8729274 
โทรสาร  - 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายปราโมทยแ  ออนแยม 
วัน/เดือน/ปีเกิด  15 มิถุนายน  2491   
วุฒิการศึกษา    ประถมศึกษาปีท่ี 6 
  นิกรราษฎรแบ ารุงวิทยแ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 สมาชิกสภาเทศบาล 7 หวยเม็ก 
 ประธานคณะกรรมการเครือขาย ทสม.  
 อ าเภอหวยเม็ก 
 คณะกรรมการฝุายเผยแพรและ 
 ประชาสัมพันธแ ทสม. จังหวัดกาฬสินธุแ 
 ประธานสภาเกษตร อ าเภอหวยเม็ก 
 ประธานชุมชนพิทักษแพัฒนา หมู 4 ต.หวยเม็ก  
 ผูทรงคุณวุฒิเทศบาลหวยเม็ก 
 รองประธานขั้นพื้นฐานโรงเรียนหวยเมก็ 
 ราษฎรแนุกูล 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    160 หมู 4  ต.หวยเม็ก 
  อ.หวยเม็ก  
  จ.กาฬสินธุแ 46170 
โทร. 086-2231410 
โทรสาร  - 
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4 ก าแพงเพชร  
 
 
 
 
 
 

ชื่อ  นายเกรียงไกร  ชนะนิธิธรรม 
วัน/เดือน/ปีเกิด  4  พฤศจิกายน 2518 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี (อุตสาหกรรมเกษตร) 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ความรูดานปใจจัยการผลิต การตลาด 
 สินคาเกษตร ปุย สารเคมี  เมล็ดพันธุแ 
 ประธาน คพอ. ปี 2547- 2550 
 สมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดก าแพงเพชร 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    255/6  ถ.พหลโยธิน 
  ต.นครชุม  อ.เมือง 
  จ.ก าแพงเพชร  62000 
โทร. 081-7276171 
โทรสาร  055-738808 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายนริศรแ  ศรีโพธ์ิ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  7  มีนาคม 2488   
วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท  
  (รัฐประศาสนศาสตรแ) 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรแ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 อบรมวิเคราะหแสิ่งแวดลอม (นิดา) ปี 2537 
 บ าบัดน้ าเสีย (จีน ) ปี 2537 
 ตรวจสอบภาค ปปช. เพื่อเพิ่มศักยภาพ 
 ในการตรวจสอบภาครัฐในภูมิภาค 
 อบรมนักบริหารทองถิ่นระดับสูง รุนท่ี 1 
 วิทยาลัยการปกครอง 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    1  ถ.เกาะแขก 1 
  ต.ในเมือง  อ.เมือง 
  จ.ก าแพงเพชร  62000 
โทร. 081-8888524, 055-716303 
โทรสาร   
 
 

 
 

 
 
 
 
 
ชื่อ  นายสมปอง  สมนักพงษแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  29 กันยายน  2492 
วุฒิการศึกษา    Ph.D (การบริหารการศึกษา) 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ผูอ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 6 โรงเรียน 
 อาจารยแพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 ศึกษาดูงานดานการศึกษาท่ี U of A  
 ประเทศแคนาดา 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    11  ซอย 15  ถ.ราชด าเนิน 
  ต.ในเมือง  อ.เมือง 
  จ.ก าแพงเพชร  62000 
โทร. 081-9735475 
โทรสาร  - 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  พันเอก โอภาส  รอดเทศ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  3 กุมภาพันธแ 2495 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี 
  สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ปฏิบัติหนาท่ีผูบังคับกองรอยทหารพราน 
 กรมทหารพรานท่ี 35 
 ปฏิบัติงานรวมเจาหนาท่ีเขตรักษาพันธุแสัตวแปุา 
 หวยขาแขง จ.อุทัยธานี 
 ปฏิบัติงานในราชด าริบานเล็กในปุาใหญ 
 บานอุดมทรัพยแ จ.ก าแพงเพชร 
 รวมแผนการปูองกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 
 ในพื้นท่ี  รวม 5 จังหวัด 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    151/54  หมู 6  
  ต.สระแกว  อ.เมือง 
  จ.ก าแพงเพชร  62000 
โทร. 081-9739823 
โทรสาร  - 
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ล าดับ
ที ่

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดล้อม 

5 ขอนแกน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายกิตติศักดิ์  คงธนไพศาลโสภณ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  21  กันยายน 2509 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท   
     (สังคมวิทยาการพัฒนา) 
  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ผูอ านวยการดานเศรษฐกิจสังคมและ 
 ประชาสัมพันธแสมาคมตระกูลโคว 
 รองประธานและเลขาธกิารสภาอุตสาหกรรม 
 จังหวัดขอนแกน 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    22  ถ.มิตรภาพ   
  ต.น้ าพอง  อ.น้ าพอง  
  จ.ขอนแกน 40310 
โทร. 081-7084116, 043-4730319 
โทรสาร  043-4730319 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายพัลลพ  ดอนเส 
วัน/เดือน/ปีเกิด  15 เมษายน 2486 
วุฒิการศึกษา    อนุปริญญา 
  ศิลปประยุกตแ 
  วิทยาลัยเพาะชาง กทม. 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ผูจัดการฝุายโฆษณาภูมิภาคบริษัท 
 โอสถสภา จ ากัด 
 นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหแสหกรณแ 
 การเกษตร จังหวัดขอนแกน 
 นายกสมาคมศิษยแเกาครูและผูปกครอง 
 โรงเรียนชุมชนบานชนบทขอนแกน 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    156  ถ.มานิตยแบ ารุง 
  ต.ชนบท  อ.ชนบท 
  จ.ขอนแกน  40180 
โทร. 083-3478237 
โทรสาร  - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายไพโรจนแ  สุวรรณจันทรแดี 
วัน/เดือน/ปีเกิด  2 มกราคม 2487 
วุฒิการศึกษา    ประกาศนียบัตรชั้นสูง (การบัญชี) 
  โรงเรียนผูใหญ 2 ราชบพิธ  
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 อบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองการเลือกตั้ง 
 ระดับภูมิภาคและระดับชาติ 
 ศึกษาดูงานดานสังคมท้ังในและตางประเทศ 
 เลขาธิการหอการคา 
 กรรมการดานสังคมจากหนวยงานภาครัฐ 
 และเอกชน 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    728/4-6 ถ.หนาเมือง 
  อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 
โทร. 081-6705152 
โทรสาร  043-02220505 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายอภิชาติ  สิงคลีบุตร 
วัน/เดือน/ปีเกิด  14  กันยายน  2503 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี   (กศ.บ.) 
   ปริญญาโท   (รัฐศาสตรแ) 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ประธานคณะกรรมการเครือขายอาสาสมัคร 
 พิทักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 (ทสม.) ระดับจังหวัด 
 ท่ีปรึกษานายกองคแการบริหารสวนจังหวัด 
 ขอนแกน 
 ฝึกอบรมหลักสูตร “การประชาสัมพันธแ 
 และผูประกาศขาว” ของกรมประชาสัมพันธแ 
 ฝึกอบรมหลักสูตร “การทองเท่ียวอยางยั่งยืน” 
 ของ อบจ.ขอนแกน 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   159  ม.13  ต.เมืองเพีย 
  อ.บานไผ   
  จ.ขอนแกน 40110    
โทร.081-9740-135 
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ล าดับ
ที ่

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดล้อม 

6 จันทบุรี  
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายดิเรก ศุภวิวรรธนแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  26  ธันวาคม  2486 
วุฒิการศึกษา    มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 นายกสมาคมเคเบิลทีวีแหงประเทศไทย 
 ประธานหอการคาจังหวัดจันทบุรี 
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัย 
 เทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตจันทบุรี 
 ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน 
 จังหวัดจันทบุรี 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   49/1   ถ.ทาแฉลบ  
  ต. ตลาด   อ.เมือง  
  จ.จันทบุรี 22000  
โทร.081-8623-193, 039-311749 
โทรสาร 039-323784 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  วาท่ี ร.ต.สุทธิพงษแ  โพธิสวาง 
วัน/เดือน/ปีเกิด  28  มีนาคม 2488   
วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 รบัราชการในกรมประชาสงเคราะหแ 30 ปี 
 พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดจันทบุรี 
 ประธานศูนยแประสานงานองคแการเอกชน 
 ประจ าจังหวัดจันทบุรี 
 ประธานคณะกรรมการสงเคราะหแเด็ก 
 และเยาวชน สถานพินิจและคุมครองเด็ก 
 จังหวัดจันทบุรี 
 คณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดจันทบุรี 
 คณะกรรมการพุทธสมาคมจังหวัดจันทบุรี 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   101/217  ต.ทาชาง 
  อ.เมือง   
  จ.จันทบุรี 22000 
โทร. 081-7302326 
โทรสาร  - 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายเดชา  ช านาญกิจ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  16  กรกฎาคม  2490 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท   
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาบริหารการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ศึกษาดูงานประเทศจีน มาเลเซีย และ 
 สาธารณรัฐประชาชนลาว 
 ผูบริหารโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    130/2  หมู 12  ต.เขาบายศรี 
  อ.ทาใหม  จ.จันทบุรี  22120 
โทร.081-864-9194 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นางสาวอินทิรา  มานะกุล 
วัน/เดือน/ปีเกิด  17  พฤศจิกายน 2511 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี  (การศึกษา) 
  วิทยาลัยครูสงขลา 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 วิทยากรดานทรัพยากรธรรมชาติและ 
 สิ่งแวดลอม 
 คณะกรรมการจัดท าและติดตามประเมินผล 
 การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อ 

 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ผูทรงคุณวุฒิสภาองคแกรชุมชนต าบล  
 จังหวัดจันทบุรี 
 คณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพหมูบาน 
 และชุมชน (SML) ชุมชนยอยท่ี 4 เทศบาล 
 เมืองทาชาง 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    4/657 หมู 9  ต.ทาชาง 
  อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 
โทร. 086-4062544, 039-471868 
โทรสาร  - 
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ล าดับ
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จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดล้อม 

7 ฉะเชิงเทรา  
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายวัฒนา  รัตนวงศแ 
วัน/เดือน/ปีเกดิ  12  ตุลาคม 2489 
วุฒิการศึกษา   มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 
  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ศึกษาดูงานดานเกษตรกรรมเพื่อเตรียม 
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 นายกกิตติมศักดิ์สมาคมโรงสีขาวไทย 
 ประธานหอการคาจังหวัดฉะเชิงเทรา 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    65/1 หมู 5 
  ต.โพรงอากาศ 
  อ.บางน้ าเปรี้ยว 
  จ.ฉะเชิงเทรา 24150 
โทร. 081-6408288 
โทรสาร  038-581438 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายเจษฎา มิ่งสมร 
วัน/เดือน/ปีเกิด   6  มกราคม  2504 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี  
  ศิลปศาสตรบัณฑิต 
         มหาวิทยาลัยราชภัฏฉะเชิงเทรา 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 คณะอนุกรรมการพัฒนาแผนพัฒนา 
 ทองถิ่นของ อปท. ฉะเชิงเทรา 
 วิทยากรกระบวนการแผนชุมชน 
 (เครือขายแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง 
 4  ภาค) 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   3/2 ม.10 ต.หนองยาว  
  อ.พนมสารคาม  
  จ.ฉะเชิงเทรา 24120   
โทร.086-0001-727 ,038-529192 
โทรสาร  038-553487 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อ  นายเอื้อน  รอดบน 
วัน/เดือน/ปีเกิด  30 กรกฎาคม 2495 
วุฒิการศึกษา   รป.ม.  (การจัดการส าหรับนักบริหาร) 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรแ  
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ผูชวยศึกษาธิการอ าเภอ 
 รองผูอ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 มีประสบการณแการสอนและการบริหาร 
 การศึกษา รวม  33  ปี 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    335/2 ถ.มรุพงษแ   
  ต.หนาเมือง  อ.เมือง 
  จ.ฉะเชิงเทรา  24000 
โทร. 082 -0697199 
โทรสาร  - 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
ชื่อ  นายสมภพ  วงศแพยัคฆแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  13  ตุลาคม 2502 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี  (การบัญชี) 
      มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏราชนครินทรแ 
 ก านันต าบลบางกรูด 
 ประธาน  ทสม. 
 ประธานคณะกรรมการลุมน้ าสาขาพ้ืนราบ 
 บางปะกง 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   1  ต.บางกรูด  
            อ.บานโพธ์ิ 
            จ.ฉะเชิงเทรา 24140 
โทร. 081-4461796 
โทรสาร-   
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จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดล้อม 

8 ชลบุรี  
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายสุนทร  ธัญญวัฒนกุล 
วัน/เดือน/ปีเกดิ  20  มกราคม 2492 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี   
  (ยุทธศาสตรแการพัฒนาทองถิ่น) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 สมาชิกสภาจังหวัดชลบุรี 
 รองประธานสภาจังหวัดชลบุรี 
 คณะอนุกรรมการ กรอ. จังหวัดชลบุรี 
 และกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 
 ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการ 
 เศรษฐกิจการพาณิชยแและอุตสาหกรรม 
 ประธานหอการคาจังหวัดชลบุรี  3  สมัย 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    5  ซอย 1  ถ.เมืองเกา 
  ต.พนัสนิคม  อ.พนัสนิคม   
  จ.ชลบุรี  20140 
โทร. 081-8644984 
โทรสาร  038-473373 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายวิทยา  ปิยะพงษแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  24  มิถุนายน 2490 
วุฒิการศึกษา    ประกาศนียบัตร 
  สถาบันพระปกเกลา 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 
 ประธานสภาองคแกรชุมชน 
 ประธานศูนยแสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
 จังหวัด 
 กรรมการยกรางแผนพัฒนาทองถิ่น (อบจ.) 
 กรรมการผูใชพลังงานเขต 8  (ชลบุรี) 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    55/25 ม. 1  
  ต.เสม็ด  อ.เมือง 
  จ.ชลบุรี  20000 
โทร. 081-8634501 
โทรสาร  - 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายฉลวย  สุขสวัสดิ์ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  19  สิงหาคม  2487 
วุฒิการศึกษา    วทบ. (ศึกษาเกษตร) 
  กศ.ม.การบริหารการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ประธานกองทุนหมูบานสวนหมาก 
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการการศึกษา 
 ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนพนัสพิทยาคาร 
 ผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ 
 ประเมินและนิเทศการศึกษา 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน  12/2  หมู 6  ต.บานเชิด 
  อ.พนัสนิคม   
  จ.ชลบุรี  20140 
โทร.081-5706435, 038-473272 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายด ารง   ลดหวั่น 
วัน/เดือน/ปีเกิด   1  เมษายน  2481 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี  (ครุศาสตรบัณฑิต) 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 กรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
 จังหวัดชลบุรี 
 กรรมการชมรมอาสาสมัครพิทักษแ 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 จังหวัดชลบุรี 
 สมาชิกชมรมอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัด 
 ชลบุรี 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   122/5 ม.4 ต.พลูตาหลวง  
  อ.สัตหีบ ชลบุรี 20180  
โทร.089-5433-428,  038-254042 
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9 ชัยนาท  
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายองอาจ  หล าอุบล 
วัน/เดือน/ปีเกิด  2 ตุลาคม 2484 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟูา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
  พระจอมเกลา 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 วิทยาลัยปูองกันราชอาณาจักรหลักสูตร 
 ภาครัฐรวมเอกชน ปรอ.3 
 สมาชิกรางรัฐธรรมนูญ 2540 
 ประธานหอการคาจังหวัดชัยนาท 
 กรรมการหอการคาไทย 
 รักษาการประธานสภาอุตสาหกรรม 
 ทองเท่ียวจังหวัดชัยนาท 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   52/4-5  ถ.วงโต 
            อ.เมือง  จ.ชัยนาท   17000 
โทร. 056-411006, 081-9725588 
โทรสาร  056-411115 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายประพันธแ  ภูสุดแสวง 
วัน/เดือน/ปีเกิด  4  กุมภาพันธแ 2491 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท   
  รัฐประศาสนศาสตรแ 
  มหาวิทยาลัยเวสเทิรแน  
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 นักบริหารงานพัฒนาชุมระดับสูง 
 (นพส.) รุนท่ี 5 
 เสริมสรางสมรรถนะหลักดานการบริหาร 
 ส าหรับนักบริหารระดับสูง 
 บริหารมืออาชีพ เสริมสรางสมรรถนะ 
 การบริหาร รุนท่ี 1 
 กรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดชัยนาท 
 อนุกรรมการขับเคล่ือนกองทุนสวัสดิการ 
 ชุมชน 
 ประธานอนุกรรมการติดตามประเมินผล 
 กองทุนสวัสดิการสังคม 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   598 หมู 4 ต.บานกลวย 
  อ.เมืองชัยนาท 
  จ.ชัยนาท  17000 
โทร. 089-6966156 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายสมชาย  เทศเมือง 
วัน/เดือน/ปีเกิด  8  กรกฎาคม 2484 
วุฒิการศึกษา   ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง 
  ราชภัฏเทพสตรี 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศึกษาศาสตรแ) 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 เป็นผูแทนครูเขตการศึกษา 6  
 ผูอ านวยการประถมศึกษาจังหวัดปใตตานี 
 สิงหแบุรี, ตราด และชัยนาท 
 ผูแทนครูในคณะกรรมการการประถมศึกษา 
 แหงชาติ (กปช.)   
 ประธานกรรมการสมาคมชาวชัยนาท 
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ อบต.ชัยนาท 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน  264 ม.7 ต.ธรรมามูล  
  อ.เมือง จ.ชัยนาท  17000   
โทร.081-0431-508, 056-416828 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายสน่ัน  สุพรรณกูล 
วัน/เดือน/ปีเกิด  6  กุมภาพันธแ 2484 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี  (ภาษาอังกฤษ) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคแ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ผูบริหารชั้นสูงของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ประธาน ทสม.จังหวัดชัยนาท 
 รองประธานชมรมเรารักแมน้ าทาจีนชัยนาท 
 ประธานเครือขายเฝูาระวังมลพิษสถาน 
 ประกอบการจังหวัดชัยนาท 
 ประธานโครงขายท่ีปรึกษาสภาท่ีปรึกษา 
 สภาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 การท าน้ าหมักจุลินทรียแ และท า EM BALL 
 หมูบานตนแบบสิ่งแวดลอมดีเดน 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    84  ถ.สุขส าราญ 
              ต.มะขามเฒา  อ.วัดสิงหแ 
              จ.ชัยนาท 17120 
โทร. 087-3130484 
โทรสาร  056-462022 
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10 ชัยภูมิ  
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นางโชษิตา  จารุโชติรัตนสกุล 
วัน/เดือน/ปีเกิด  19 เมษายน 2511 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท 
  (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) 
  สถาบันพัฒนบริหารศาสตรแ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 อบรมหลักสูตรบัวหลวง “แผนธุรกิจ” รุนท่ี 12 
 อบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 โครงการพัฒนาผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม 
 คพอ.รุนท่ี 92 
 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   388  หมู 2  ต.บานเลา  
  อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 
โทร. 081-4704016 
โทรสาร  044-854244 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายพิชัย  พรหมผุย 
วัน/เดือน/ปีเกิด  9  ตุลาคม  2489 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี  (ศึกษาบัณฑิต) 
  (บริหารการศึกษา) 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ฝึกอบรมหลักสูตรและการสอน 
 จัดรายการวิทยุ การสรางความตระหนัก 
 คุณคาทางวัฒนธรรม 
 การจัดการองคแความรู กระบวนการวิจัย 
 แผนกุลยุทธแ  คอมพิวเตอรแ 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    244/145ถ.ราชพฤกษแ 
  ต.ในเมือง  อ.เมือง 
  จ.ชัยภูมิ  36000 
โทร. 083-1270245 
โทรสาร  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายปราโมทยแ  ขวัญชัยรัตนภูมิ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  22 พฤษภาคม 2492 
วุฒิการศึกษา    ศบ.ม.  (การประถมศึกษา) 
  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ผูน าการเปลี่ยนแปลง 
 ดูงานท่ีประเทศจีน เวียดนาม 
 ผูบริหารโรงเรียน ผูน าหลักสูตร  
 ผูบริหารดานการจัดการ 
 ผลงานวิจัยชุมชนดีเดนระดับชาติ 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    233 หมูบานวังตอตั้ง 
  ต.นางแดด  อ.หนองบัวแดง 
  จ.ชัยภูมิ  36210 
โทร. 081-7903386 
โทรสาร  - 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายสมภาร  เสี่ยงบุญ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  2  ม.ค. 2500 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี (รัฐประศาสนศาสตรแ) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษแ 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทสม.) 
 จังหวัดชัยภูมิ 
 อนุกรรมการลุมน้ าชี ตอนบน 
 วิทยากรบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการ 
 ทรัพยากรน้ า ปุา ภูมิอากาศ แบบยั่งยืน 
 อบรมไกลเกลี่ยกรณีพิพาทดานสิ่งแวดลอม 
 รณรงคแอนุรักษแส่ิงแวดลอมในพื้นท่ี 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน  172 ม. 6  บานโนนครอ  
 ต.บานขาม  อ.จัตุรัส  
 จ.ชัยภูมิ  36130 
โทร.089-5934156  
โทรสาร  - 
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11 ชุมพร  

 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายไอศูรยแ  ภาษยะวรรณแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  9  กันยายน 2504 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท วท.ม. 
  สาขาเทคโนโลยีการบริหาร 
  สิ่งแวดลอม 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ประธาน กอคศ. คณะอนุกรรมการ 
 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ชุมพร  เขต 1 
 หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ 
 ส าหรับนักบริหารระดับสูง  (ปศส.) รุนท่ี 2 
 สถาบันพระปกกลา 
 เลขาธิการหอการคาจังหวัดชุมพร 
 ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน 
 พ.ศ. 2554 - 2555 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    59/2-3  ซอย ทวีสินคา 2 
              ถ.ทวีสินคา ต.ทาตะเภา 
              อ.เมือง  จ.ชุมพร 86000 
โทร. 089-7290463 
โทรสาร  077-507226 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
ชื่อ  นายวินัย  เครือหงษแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  2493 
วุฒิการศึกษา     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 อาสาสมัครคุมประพฤติศาลจังหวัด 
 ชุมพร (หลังสวน)   
 อาสาสมัครกรทรวงแรงงาน จังหวัดชุมพร 
 ก านัน  ผูใหญบาน – ผูชวย 26 ปี 
 กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชุมพร 
 กรรมการวิสาหกิจชุมชน   
 ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคม อ.พ.ม. 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    117 หมูท่ี 12   
  ถ.สายปากน้ า 
              ต.แหลมทราย อ.หลังสวน 
              จ.ชุมพร  86110 
โทร. 077-544977, 087-8959477 
โทรสาร  - 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ  นายธรรมนูญ  เพชรสมุทร 
วัน/เดือน/ปีเกิด  7  มิถุนายน 2477 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี (บริหารการศึกษา) 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 รับราชการครู เป็นผูบริหารการศึกษา 
 กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
 กรรมการพนักงานสวนต าบลจังหวัด 
 กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัด 
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
 พนักงานสวนต าบลจังหวัดชุมพร 
 ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส 
 ทางการศึกษา 
 ประธานอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและ 
 พัฒนาเกษตรกรจังหวัดชุมชร 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    31 หมูท่ี 2 ต.ตะโก  
  อ.ทุงตะโก ชุมพร  86220 
โทร. 089-8749235 
โทรสาร  - 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

ชื่อ  นายสมพงษแ  อินทรสุวรรณ 
วัน/เดือน/ปีเกิด   13  พฤษภาคม  2489 
วุฒิการศึกษา    ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
  (บริหารการศึกษา) 
  จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 นายกสมาคมเพื่อนสิ่งแวดลอมจงัหวัดชุมพร 
 อาจารยแพิเศษสถาบันราชภัฏสุราษฎรแธานี 
 กรรมการสอบวิทยานิพนธแระดับปริญญาโท 
 สถาบันราชภัฏสุราษฎรแธานี 
 ประธานกรรมการสอบสวนทางวินัย 
 ขาราชการครูกรมสามัญศึกษา จังหวัดชุมพร 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   47 ม.7 ต.นาโพธิ์ อ.สวี  
  จ.ชุมพร 86130  
โทร.081-8947-133, 077-531859 
โทรสาร  - 
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12 เชียงราย 

 
 
ชื่อ  นายวิรุณ  ค าภิโล 
วัน/เดือน/ปีเกิด  9  ธันวาคม  2497 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท  (รัฐศาสตรแ) 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ประธานหอการคาจังหวัดเชียงราย 
 วิทยากรบรรยายเรื่อง ความรวมมือ 
 กลุมอนุภาคลุมน้ าโขง  (GMS) 
 รองประธานกรรมการธรรมาภิบาล 
 จังหวัดเชียงราย 
 ผูบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    599  หมู 17 นอรแทเทิรแนซิตี้ 
  ถ.พหลโยธิน  ต.บานดู 
  อ.เมือง  
  จ.เชียงราย  57100 
โทร. 081-8812312, 053-631129 
โทรสาร  - 
 
 
 
 

 

 
 
ชื่อ  นายสมัย  รัตนจันทรแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  17  ธันวาคม 2508 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท  (พัฒนาสังคม) 
  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 นายกองคแการบริหารสวนต าบลทาสาย  
 จังหวัดเชียงราย 
 คณะกรรมการติดตามและสนับสนุน 
 กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  
 คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 
 ประธานเครือขายสมัชชาสุขภาพลานนา 
 ฝึกอบรมหลักสูตร“People’s Participation 
 in Local Governance in Health” Japan 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    31 หมู 7  ต.ทาสาย 
  อ.เมือง  
  จ.เชียงราย 57000 
โทร. 081-3665930 
โทรสาร  - 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ  นายประเสริฐ  เขตช านิ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  16  กรกฎาคม 2488 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี  (บริหารการศึกษา)  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ผูบริหารสถานศึกษาดูดีเดน 
 ขาราชการดีเดน,  โรงเรียนดีเดน 
 ภูมิปใญญาดีเดน (สาขาการบริหารจัดการชุมชน) 
 ผูน ากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    87  หมูบานสันสลิด 
  ต.เวียงเหนือ  อ.เวียงชัย 
  จ.เชียงราย 57210 
โทร. 086-1187447, 053-725102 
โทรสาร  - 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายบุญนาค  จอมธรรม 
วัน/เดือน/ปีเกิด  27  เมษายน  2505 
วุฒิการศึกษา    นักธรรมเอก 
   เปรียญธรรม 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ประธานเครือขาย ทสม.จังหวัดเชียงราย 
 วิทยากรไกลเกลี่ยขอพิพาทดานสิ่งแวดลอม 
 ประธานสภาหมอเมืองลานนา 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   173 ม.6 หมูบานแมหาง 
  ต.เวียงกาหลง  
  อ.เวียงปุาเปูา  
  จ.เชียงราย 57260   
โทร.089-1924818 
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ล าดับ
ที ่

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดล้อม 

13 เชียงใหม  
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายอุดมศักดิ์  ค าปวน 
วัน/เดือน/ปีเกิด  8 มกราคม 2502 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาเอก   
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณแ 
  วิทยาลัย 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ประธานเครือขายวิทยากร แผนชุมชน 
 คณะกรรมการองคแกรพัฒนาชุมชน 
 ระดับจังหวัด 
 คณะกรรมการอาสาพัฒนาชุมชน 
 จังหวัดเชียงใหม 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   312  หมูบานก าแพงงาม     
  ต.หางดง  อ.หางดง 
  จ.เชียงใหม  50230 
โทร. 081-2896821 
โทรสาร  - 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายเชษฐา  หิมอนุกุล 
วัน/เดือน/ปีเกิด  7  กันยายน 2493 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี  (พัฒนาสังคม)
  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ฝึกอบรมการไกลเกลี่ย ระงับขอพิพาท 
 ศาลจังหวัดเชียงใหม  ศาลเยาวชนและ 

 ครอบครัว 
 ฝึกอบรมการไกลเกลี่ย ขอพิพาทยุติธรรม 
 จังหวัดเชียงใหม 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    27/5-6 ชางเผือก ซอย 4 
  ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 
  จ.เชียงใหม 50200  
โทร. 089-4422277 
โทรสาร  053-8433443 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายเกรียงเทพ  วีระนันทนาพันธแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  2 กุมภาพันธแ 2495 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท   
  จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ประกาศนียบัตรการเรียนการสอนภาษาและ 
 วรรณคดีเยอรมัน  
 ต าราการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในอีสาน 
 (ฉบับภาษาเยอรมัน) 
 ผลงานวิจัย 3 เรื่อง 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    149/10  หมูบานชญยล 
  ถ.เลียบคนคลอง  ต.สุเทพ 
  อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 
โทร. 085-0136660 
โทรสาร  - 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายนที  ธีระโรจนพงษแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  31 ตุลาคม 2499 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท 
  เศรษฐศาสตรแการเมือง 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 นักรณรงคแเรื่องสิทธิ์ 
 นักอนุรักษแส่ิงแวดลอม 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    230/8 ถ.แมขัวมุง 
  ต.ชางเผือก  อ.เมือง 
  จ.เชียงใหม 50300 
โทร. 081-5245245 
โทรสาร  - 
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ล าดับ
ที ่

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดล้อม 

14 ตรัง  
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายสุชาติ  เตชานุรักษแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  26  ธันวาคม 2497 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท 
  TEXAS  University 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 
 กรรมการสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    173/4 หมู 3   
  ถ.ตรัง-ปะเหลียน 
  ต.ทาพญา  อ.ปะเหลียน 
  จ.ตรัง  92140 
โทร. 075-281186, 081-5361461 
โทรสาร  075-281187 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายชัยพร  จันทรแหอม 
วัน/เดือน/ปีเกิด  9  สิงหาคม  2499 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี  (รัฐศาสตรแ) 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 วิทยากรกระบวนการ สถาบันการเรียนรู 
 และพัฒนาประชาสังคม หลักสูตร 
 การจัดการความรู ปฏิรูปสุขภาพ  
 ปฏิรูปการเมือง แผนชุมชน   

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   42 ม.4 ถ.ตรัง-พัทลุง 
  ต.นาโยงใต  
  อ.เมือง ตรัง 92170   
โทร.081-9796-828, 086-6866517 
โทรสาร  - 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายสมมาตร  แกวลาย 
วัน/เดือน/ปีเกิด  1 กรกฎาคม 2492 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท  (บริหารการศึกษา) 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรฒ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ผูอ านวยการสถานศึกษา 
 ประธานคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตรัง 
 เขต 2 
 อาจารยแผูสอนในระดับปริญญาโท 
 มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    38  หมูท่ี 2  ต.เขากอบ 
  อ.หวยยอด  จ.ตรัง 92130 
โทร. 075-500011, 081-9789263 
โทรสาร  - 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายไมตรี วิเศษศาสนแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  21  กันยายน  2486 
วุฒิการศึกษา    มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 อนุกรรมการนโยบายประมงแหงชาติ 
 กรรมการและโฆษกสมาพันธแชาวประมง 
 พื้นบานภาคใต 
 ประธานชมรมชาวประมงพื้นบาน 
 ประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษแ 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ประธานสภา อบต. กันตังใต 
 อนุกรรมการกองทุนหมูบานและคณะท างาน 
 พิจารณากลั่นกรองโครงการภายใตแผนงาน 
 ยุทธศาสตรแอยูดีมีสุข  จังหวัดตรัง 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   52 ม.4 ต.กันตังใต   
  อ.กันตัง   จ.ตรัง 92110  
โทร.075-570606, 081-0800218 
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ล าดับ
ที ่

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดล้อม 

15 ตราด  
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายอุทัย  ตันชัย 
วัน/เดือน/ปีเกิด  6 มิถุนายน 2499 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท   
  การบริหารการจัดการ 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 พัฒนาผูน าธุรกิจและชุมชน  (นิดา) 
 เสริมสรางผูประกอบการธุรกิจ  
 (สถาบันทรัพยากรมนุษยแมหาวิทยาลัย 
 ธรรมศาสตรแ) 
 กรรมการหอการคาจังหวัดตราด 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   45/26-27  ถ.เทศบาล 5 
            ต.วังกระแจะ  อ.เมือง 
  จ.ตราด  23000 
โทร. 039-521086 
โทรสาร  039-531372 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นางบุญชวย  นาคประวัติ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  18 ธันวาคม 2504 
วุฒิการศึกษา   มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
  โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ฝึกอบรมแผนชุมชน 4  ภาค 
 จัดต้ังกลุมองคแกรสวัสดิการชุมชน 
 คณะกรรมการสงเคราะหแดีเดน 
 สถานพินิจตราด 
 กรรมการไกลเกลี่ยอ าเภอเมืองตราด 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    1/1  หมู 9   
  ต.หวยแขง  อ.เมือง 
  จ.ตราด  23000 
โทร. 087-0338506 
โทรสาร  - 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายสุมิตร  เขียวขจี 
วัน/เดือน/ปีเกิด  27  กุมภาพันธแ  2502 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท  (บริหารธุรกิจ) 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 อบรมดูงานท่ีประเทศจีน  ญี่ปุุน  เกาหลีใต 
 คณะกรรมการวิชาการของ วชช.ตราด 
 คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน จ.ตราด 
 กรรมาธิการวิสามัญศึกษาปใญหาการบังคับใช 
 กฎหมาย 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    299/19  ต.หนองเสม็ด 
  อ.เมือง จ.ตราด  23000 
โทร. 081-9496489 
โทรสาร  039-511300 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
ชื่อ  นายปรีชา  แสวงหาทรัพยแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  3  กรกฎาคม  2495 
วุฒิการศึกษา   มัธยมศึกษาตอนตน 
  โรงเรียนโพธิสัมพันธแพิทยาคาร 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ฝึกอบรม ทสม. 
 ความช านาญดานประมง 
 รับโลชูเกียรติระดับชาติ 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    204 ซอยแหลมไทร 
  ต.หวังน้ าขาว 
  อ.เมือง จ.ตราด  23000 
โทร. 089-2506705 
โทรสาร  - 
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ล าดับ
ที ่

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดล้อม 

16 ตาก  
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายสบเกษม  แหงมงาม 
วัน/เดือน/ปีเกิด  16  มีนาคม  2494 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี  (รัฐศาสตรแ)  
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 
 กรรมการเศรษฐกิจชายแดน 
 กรรมการผูจัดการบริษัท ตาก  
 เพาเวอรแกรีน  จ ากัด 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   69/2  ถนนตากสิน 
  ต.หนองหลวง  อ.เมือง 
  จ.ตาก  63000 
โทร. 055-511707  081-971-8431 
โทรสาร  055-514-4733  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นางผกายรัตนแ  เพ็ญนิเวศนแสุข 
วัน/เดือน/ปีเกิด  3  เมษายน  2488 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท  (บริหารการศึกษา) 
  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ผูประนีประนอมประจ าจังหวัดตาก 
 คณะกรรมการสหวิชาชีพดานสาธารณสุข 
 ประจ าสถานพินิจและคุมครองเด็กจังหวัดตาก 
 คณะกรรมการสงเคราะหแเด็กและเยาวชน 
 สถานพินิจจังหวัดตาก 
 ผูทรงคุณวุฒิสาขาวิชาชีพ 
 คณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรม 
 คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ 
 มาตรฐานบริการสาธารณสุข 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    91/1  ม.1 
  ถ.ริมน้ าปิง 
  ต.แมทอ  อ.เมืองตาก 
  จ.ตาก  63000 
โทร. 055-512799 
โทรสาร  - 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายสุรพล  โฆษิตเสรีวงคแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  20 ธันวาคม 2550 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี  (นิติศาสตรแ) 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ประธานทนายความจังหวัดตาก 
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    2/57  ถ.พหลโยธิน 
  ต.ระแหง  อ.เมือง 
  จ.ตาก  63000 
โทร. 089-8589220 
โทรสาร  055-540885 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายจักรี  เพ็ญนิเวศนแสุข 
วัน/เดือน/ปีเกิด  28  พฤษภาคม 2487 
วุฒิการศึกษา    วทบ.วิทยาศาสตรแ 
  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 หัวหนาโครงการทดรองรูปแบบการฝึกอบรม 
 อาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจ า จ.ตาก 
 ผูจัดการสหกรณแออมทรัพยแสาธารณสุข  
 จังหวัดตาก 
 หัวหนาโครงการพัฒนาการด าเนินงาน 
 หอกระจายขายประจ าหมูบาน  
 กรรมการมูลนิธิตากรวมใจพัฒนา 
 อนุกรรมการผังเมืองระดับจังหวัด 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    91/1  หมู 1   
  ถ.ริมน้ าปิง 
  ต.แมทอ  อ.เมืองตาก 
  จ.ตาก 63000 
โทร. 088-5458254, 055-512799 
โทรสาร  - 
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ล าดับ
ที ่

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดล้อม 

17 นครนายก  
 
 
 
 
 

ชื่อ  นายวิรัตน  อิงตระกูล 
วัน/เดือน/ปีเกิด  13  พฤษภาคม  2506 
วุฒิการศึกษา    ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตรแ) 
  การบริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชน 
    ประกาศนียบัตรชั้นสูง 
  เศรษฐกิจสาธารณส าหรับผูบริหาร 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ท่ีปรึกษาประจ าคณะกรรมการติดตาม 
 การบริหารงบประมาณ สภาผูแทนราษฎร 
 ขาราชการประจ าคณะกรรมการติดตาม 
 การบริหารงบประมาณ สภาผูแทนราษฎร 
 ประธานหอการคาจังหวัดนครนายก 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   ข3211/1-2 ถ.พาณิชยแเจริญ 
   ต.นครนายก อ.เมือง  
  นครนายก 26000  
โทร.081-2571-515, 037-311401  
โทรสาร 037-315779 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  วาท่ีรอยตรี ชาติชาย  ยอดมิ่ง 
วัน/เดือน/ปีเกิด  19 พฤศจิกายน 2504 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 บัณฑิตอาสาตามโครงการจางบัณฑิตอาสา 
 ฝึกอบรมพัฒนาผูมีศักยภาพเพ่ือประกอบ 
 ธุรกิจชุมชน 
 ผลงานดีเดนดานวัฒนธรรม ดานการทองเท่ียว 
 ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 
 อบรมครือขายยุติธรรมชุมชน  
 กระทรวงยุติธรรม 
 น าเสนอผลงานวิชาการโครงการ 
 แลกเปลี่ยนเรียนรู  มุงสูสุขภาวะชมชน 
 บนเสนทางแหงนวัตกรรมเพื่อสรางสุขภาพ 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    213  หมู 4  ถ.เทศบาล 7 
  ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี 
  จ.นครนายก 26130 
โทร. 088-1330384 
โทรสาร  - 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นางสาวลัดดาวัลยแ  ชินบุรารัตนแ   
วัน/เดือน/ปีเกิด  19  มกราคม  2511 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท 
  สหรัฐอเมริกา 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 งานดานเศรษฐกิจพอเพียงใหกับชุมชนและ 
 โรงงาน 
 สนับสนุนของไทยพัฒนาคุณภาพ OTOP  
 ในทองถิ่นจังหวัดนครนายก 
 ศึกษาดูงานรวมกับนักออกแบบของกรมสงเสริม 
 การสงออก 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    104  หมู 2  
  ต.บางปลากด  อ.องครักษแ 
  จ.นครนายก 25120 
โทร. 037-391705, 081-9156880 
โทรสาร  037-391708 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายบุญยัง  กังใจ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  13  พฤศจิกายน 2484 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี  
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 วิทยากรเผยแพรการจัดท าผลงานทาง 
 วิชาการ อาจารยแ 3 ของ ก.ค. และ สปจ. 
 กรรมการตรวจและประเมินความช านาญการ 
 และผลงานทางวิชาการของขาราชการครู 
 ระดับ 7 – 8 
 คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง/ 
 คณะกรรมการสอบสวนวินัยขาราชการครู 
 ท้ังระดับโรงเรียน สปอ. สปจ. สปช. 
 คณะท างานการพัฒนางานประจ าสูงานวิจัย 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    65 หมู 4   
  ต.วังกระโจม  อ.เมือง 
  จ.นครนายก 26000 
โทร. 081-8645052 
โทรสาร  - 
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จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดล้อม 

18 นครปฐม  
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายจ ารัส  สนประเสริฐ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  6 พฤษภาคม 2500 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี  (นิติศาสตรบัณฑิต) 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 คณะท างานยกรางระเบียบกองทุนหมูบาน 
 คณะท างานบริหารจัดการกองทุนหมูบาน 
 คณะท างานศูนยแการเรียนรูชุมชนต าบล 
 คณะท างานกลุมสัจจะออมทรัพยแ 
 เพื่อการผลิต 
 ศึกษาดูงานท้ังในประเทศและตางประเทศ 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    81 หมู 5  ต.นครปฐม   
  อ.เมือง  จ.นครปฐม 73000 
โทร. 081-9413035 
โทรสาร  - 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นางรัตนแมณี  ตันยิ่งยง 
วัน/เดือน/ปีเกิด  20  ธันวาคม 2495 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาเอก  (บริหารจัดการ) 
  ประเทศฟิลิปปินสแ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 สมาชิกสภากาชาดไทย 
 ผูพิพากษาสมทบศาลเยาวชนและ 
 ครอบครัวจังหวัดราชบุรี 
 ศึกษาดูงานศาลท่ีประเทศออสเตรเลีย 
 และนิวซีแลนดแ 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    339  ถ.หนาพระ 
  ต.หวยจรเข 
  อ.เมือง จ.นครปฐม 
  73000 
โทร. 081-8217096 
โทรสาร  - 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นางสาวเดนศิริ  ทองนพคุณ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  9  พฤษภาคม 2493 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 เป็นครูผูสอน 
 คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนภัทรญาณ 
 วิทยา โรงเรียนโสตศึกษานครปฐม อ.นครชัยศรี  
 จังหวัดนครปฐม 
 ศึกษาดูงานท้ังในประเทศและตางประเทศ 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    67/139 หมู 4  ต.ทาต าหนัก 
  อ.นครชัยศรี  
  จ.นครปฐม  73120 
โทร. 089-7766623 
โทรสาร  - 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายชาญศักดิ์  วุฒิสังคะ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  14  กันยายน  2485 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี 
  วิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 อบรมดูงานในประเทศและตางประเทศ 
 ไดรวมขับเคลื่อนปใญหาส่ิงแวดลอมและ 
 แมน้ าทาจีนอยางตอเนื่อง 
 ไดรับรางวัลคนดีศรีสามพราน และ 
 เกียรติบัตรคนดีแทนแผนดินและผืนน้ า 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    86  ซอยก านันใหญ 
   ถ.ไรขิง  ต.แขวงบางระทึก 
   อ.สามพราน   
  จ.นครปฐม 73210 
โทร. 086-9980052 
โทรสาร  034-288064 
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จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดล้อม 

19 นครพนม  
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายมงคล  ตันสุวรรณ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  18  กันยายน  2503 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท 
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ประธานคณะกรรมการสมาคมตัวแทน 
 ประกันชีวิตประจ าจังหวัดนครพนม 
 อนุกรรมาธิการรับฟใงความคิดเห็นรัฐธรรมนูญ 
 รวมภาครัฐและเอกชนของวุฒิสภา 
 อนุกรรมการตรวจสอบและติดตาม 
 การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐและ 
 องคแกรอิสระในการเลือกตั้ง ส.ส. 
 ประธานหอการคาจังหวัดนครพนม 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    405/2-3  ถ.อภิบาลบัญชา 
  ต.ในเมือง  อ.เมือง 
  จ.นครพนม  48000 
โทร.081-6018123, 042-512095 
โทรสาร  042-515774 

 
 

 
 
 
 
 
ชื่อ  พ.ต.ท.ประสาร  สุระเสียง 
วัน/เดือน/ปีเกิด  10  ธันวาคม 2476 
วุฒิการศึกษา    นักเรียนนายรอย  
  (กฎหมายแพง, อาญา) 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ฝึกอบรมตามหลักสูตรการพัฒนา 
 สงเคราะหแชาวเขา และประชาชน 
 ศึกษาดูงานโครงการพระราชด าริ 
 เศรษฐกิจพอเพียง 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    18  ถ.หนองแสง 
  ต.หนองแสง  อ.เมือง  
  จ.นครพนม  48000 
โทร. 042-512020, 089-6231291 
โทรสาร  042-512020 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
ชื่อ  นายเดนชัย  ไตรยะถา 
วัน/เดือน/ปีเกิด  31  กรกฎาคม 2493 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท  (การบริหารการศึกษา) 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 วิทยากรบรรยายอบรมพัฒนาบุคลากรใหกับ 
 องคแกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดนครพนม 
 มุกดาหาร ยโสธร อุบลราชธานี 
 ผูอ านวยการกลุมนิเทศ สพป.นครพนม เขต 1 
 วิทยากรอบรมบุคลากรครูดานภาษาไทย 
 ศิลปินดีเดนภาคอีสาน, รับรางวัลผูมีผลงาน 
 ดีเดนระดับประเทศจากกระทรวงวัฒนธรรม 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    121/1  ถ.นครพนม-ทาอุเทน 
  ต.อาจสามารถ  อ.เมือง 
  จ.นครพนม  48000 
โทร. 081-5461709,042-512843 
โทรสาร  - 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายอาทิตยแ  พนาศูนยแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  21  ธันวาคม 2501 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี   
  (ความสัมพันธแระหวางประเทศ) 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ประธานชมรมอนุรักษแสิ่งแวดลอมนครพนม 
 คณะท างานลุมแมน้ าโขง 
 คณะกรรมการภาคอีสาน สถาบันลูกโลก 
 สีเขียว  บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    80/9  ถ.พินิจรังสรรคแ 
  ต.ในเมือง  อ.เมือง 
  จ.นครพนม  48000 
โทร. 085-6807885 
โทรสาร  - 
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ที ่

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดล้อม 

20 นคร 
ราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายจักริน  เชิดฉาย 
วัน/เดือน/ปีเกิด  7  กุมภาพันธแ 2503 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี  
  (เภสัชศาสตรบัณฑิต) 
  จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 รองประธานกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน 
 เพื่อแกไขปใญหาทางเศรษฐกิจ 
 อบรมธุรกิจแฟรนไชสแ B to รุน 1   
 ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    2076/1 ถ.มุขมนตรี   
  ต.ในเมือง  อ.เมือง  
  จ.นครราชสีมา  30000 
โทร. 089-8443251 
โทรสาร  044-205218 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายเสมอ  จินดาพงษแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  13  พฤศจิกายน  2491 
วุฒิการศึกษา   ก าลังศึกษาตอปริญญาตรี 
  (นิติศาสตรแ) 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 นายกสมาคมธุรกิจทองเท่ียวจังหวัด 
 นครราชสีมา 
 รองประธานสมาพันธแทองเท่ียว 
 แหงประเทศไทย 
 ผูประนอมศาลแรงงานภาค 3 
 ท่ีปรึกษาประธานหอการคา 
 เจาของธุรกิจรีสอรแท 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    444 ถ.มิตรภาพ ซอย 13 
  ต.ในเมือง  อ.เมือง 
  จ.นครราชสีมา  30000 
โทร. 044-222399, 089-8451562 
โทรสาร  044-222399 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  รศ.นิภาพรรณ  ศรีพงษแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  2 ธันวาคม 2496 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท   
  รัฐประศาสนศาสตรแ 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรแ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ผลงานทางวิชาการ ภาษาไทย วรรณคดี 
 สื่อการสอน การน าเสนอ 
 เขียนบทความท่ัวไปทางวิชาการและวรรณคดี 
 ในสื่อสิ่งพิมพแ 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    1143/64  ถ.สุรนารายณแ 
  ต.ในเมือง อ.เมือง 
  จ.นครราชสีมา  30000 
โทร. 081-877-8242 
โทรสาร  - 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นางมุกดา  หนาดส าโรง 
วัน/เดือน/ปีเกิด  10  มีนาคม  2500 
วุฒิการศึกษา   ประถมศึกษาปีท่ี 4 
  โรงเรียนบานหนองโสนง 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 เกษตรกรดีเดน สาขาอาชีพปลูกสวนปุา 
 ตะวันออกเฉียงเหนือ  
 ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 อ าเภอครบุรี 
 ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    35  หมู 12  
   ถ.ปอแดง-มูลมน 
  ต.จระเขหิน  อ.ครบุรี 
  จ.นครราชสีมา  30250 
โทร. 081-8771715 
โทรสาร  - 
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21 นครศรี 
ธรรมราช 

 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นางสาววาริน  ชิณวงศแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  10 กันยายน 2518 
วุฒิการศึกษา     ปริญญาตรี   
   วิทยาการคอมพิวเตอรแ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   นครศรีธรรมราช  
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ผูบริหาร  หจก. ชิณวงศแคอมพิวเตอรแ 
 และนครไอทีพลาซา 
 รองประธานหอการคาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 คณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม 
 การบริหารงานต ารวจจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ดานเศรษฐกิจ 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   127  ต.เกาะทวด 
  อ.ปากพนัง 
  จ.นครศรีธรรมราช 80330 
โทร. 089-8712762 
โทรสาร  075-342936 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายชัยณรงคแ  สวัสดีนฤนาท 
วัน/เดือน/ปีเกิด  26 กรกฎาคม 2495 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี  (สังคมศาสตรแ) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  นครศรีธรรมราช 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง 
 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 คณะกรรมการเทศบาลจังหวัด 
 นครศรีธรรมราช 2 วาระ 
 ท่ีปรึกษาส านักงานท่ีดิน 
 สาขานครศรีธรรมราช  

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   138  ถ.พาณิชยแสัมพันธแ 
  อ.ปากพนัง 
  จ.นครศรีธรรมราช 80140 
โทร. 081-9567889. 081-7977688 
โทรสาร  075-517766 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายรุจาธิตยแ  สุชาโต 
วัน/เดือน/ปีเกิด  12  พฤศจิกายน 2492 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี  (บัญชีบัณฑิตตนทุน) 
  จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 นักศึกษาวิทยาลัยปูองกันราชอาณาจักร รุนท่ี 15 
 ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
 กรรมการสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
 ศึกษาดูงาน ณ  กรุงปใกกิ่ง ประเทศจีน 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    113/2  ถ.ชายน้ า 
  ต.ปากพนัง  อ.ปากพนัง 
   จ.นครศรีธรรมราช  80140 
โทร.  081-5697887, 075-517722 
โทรสาร  075-517511 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายวิญโู  รังษีธรรม 
วัน/เดือน/ปีเกิด  15 กรกฎาคม 2511 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท  (รัฐศาสตรแ) 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ทนายความ  17  ปี 
 ประธานกรรมการเครือขายอาสาสมัครพิทักษแ 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 หมูบานจังหวัดนครศรีธรรมราช  

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    156 หมู 14  ต.นาบอน 
  อ.นาบอน   
  จ.นครศรีธรรมราช 80220 
โทร. 081-087-1144 
โทรสาร  - 
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22 นครสวรรคแ  
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายวิรัช  ตั้งประดิษฐแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  25  ตุลาคม  2494 
วุฒิการศึกษา    ก าลังศึกษาตอปริญญาตรี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคแ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุุน  จีน ไตหวัน 
 ดานเคมีโพลิเมอรแและเครื่องจักรอุตสาหกรรม 
 ฝึกอบรมระบบโลจิสติกสแ 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    434/63-64  ถ.หิมพานตแ 
  ต.ปากน้ าโพ  อ.เมือง 
  จ.นครสวรรคแ  60000 
โทร. 056-312626, 081-9732874 
โทรสาร  056-311391 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายประพนธแ  อุดมทอง 
วัน/เดือน/ปีเกิด  25 ธันวาคม  
วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท  (รัฐศาสตร) 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 รองประธานมูลนิธิสืบศักดิ์สินแผนดินสี่แคว 
 อบรมหลักสูตร system thinking 
 กรรมการมูลนิธิการวัดความรูโรงเรียน 
 ชาวนา 
 ศึกษาดูงานการปกครองทองถิ่นและ 
 วิทยุชุมชนในเยอรมัน 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    ง 88/55  ถ.ดาวดึงสแ 
  ต.ปากน้ าโพ อ.เมือง 
  จ.นครสวรรคแ  6000 
โทร. 087-2100058 
โทรสาร  056-334329 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นางดารัตนแ  วิภาตะกลัศ 
วัน/เดือน/ปีเกิด   18  กรกฎาคม  2497 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท (ครุศาสตรมหาบัณฑิต) 
  จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ประธานคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
 อาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรคแ 
 รองอธิการบดฝีุายบริหารมหาวิทยาลัยเจาพระยา 
 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรคแ 
 กรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 แหงประเทศไทย 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   50/1  ต.นครสวรรคแออก 
  อ.เมือง  จ.นครสวรรคแ  60000 
สถานที่ท างาน มหาวิทยาลัยเจาพระยา 
  13/1 ม.6 ถ.พหลโยธิน 
  ต.หนองกรด  อ.เมือง 
  จ.นครสวรรคแ  60240 
โทร.056-331236, 056334714 , 081-7358228 
โทรสาร 056-334719 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายปรารมภแ  บัวส าลี 
วัน/เดือน/ปีเกิด  18  เมษายน  2480 
วุฒิการศึกษา    ปวส. 
  วิทยาลัยเทคนิค  (ทุงมหาเมฆ) 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 การผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑแขาว 
 ศึกษาดูงานประเทศเกาหลี  อินโดนีเซีย 
 และสวิสเซอรแแลนดแ 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   30  ถ.เทศบาล 2  
  ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ  
  จ.นครสวรรคแ 60170    
โทร.089-3600-755, 056-291458,  
     089-2961110 
โทรสาร  056-291167 
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23 นนทบุรี  
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายรอด  ฟูวงศแเจริญ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  16 พฤศจิกายน  2491 
วุฒิการศึกษา    มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
  โรงเรียนสหะพาณิชยแ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 - 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน    57/247  หมู 1 
  ถ.บางกรวย-ไทรนอย 
  ต.บางบัวทอง  อ.บางบัวทอง 
  จ.นนทบุรี  11100 
โทร. 02-9833900, 081-4922912 
โทรสาร  02-9833911 
Email. ROD@SSILPS.COM 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายปรีชา  สุขสมอรรถ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  24 กันยายน  2493 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท (รัฐประศาสนศาสตรแ) 
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ด ารงต าแหนงประธาน ท่ีปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ 
 รองประธานและกรรมการ 
 ผานการอบรมและท างานดานสังคม 
 20 ปีเศษ 
 อาสาสมัครตางๆ ของจงัหวัดหลายกระทรวง

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    109/44  ซอยจันทิมาธานี 
  ถ.กาญจนาภิเษก 
  ต.บางรักพัฒนา 
  อ.บางบัวทอง 
  จ.นนทบุรี 11110 
โทร. 02-9201480, 083-2985366 
โทรสาร  - 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นางพรรษชล  บุญคง 
วัน/เดือน/ปีเกิด  19  มีนาคม  2505 
วุฒิการศึกษา   แพทยแศาสตรบัณฑิต (เวชกรรม) 
  มหาวิทยาลัยสงขลา 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 รองประธานฝุายบริหารศูนยแไกลเกลี่ย 
 จังหวัดนนทบุรี 
 แพทยแโรงพยาบาลนครสวรรคแ 
 อุปนายกสมาคมครูผูปกครองโรงเรียนสามเสน 
 วิทยาลัย 
 นายกสมาคมครู ผูปกครองโรงเรียน 
 อนุบาลนนทบุรี 
 กรรมการฝุายบริหารดานวิชาการของสภาสตรี 
 แหงชาติ 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    19/42-43  หมู 5 
  ต.คูคต  อ.เมือง 
  จ.ปทุมธานี  12130 
โทร.02-9675962-3, 089-2020974 
โทรสาร  02-9711963 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายสุพล  แสนเยีย 
วัน/เดือน/ปีเกิด  18 มิถุนายน 2484 
วุฒิการศึกษา    มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
  โรงเรียนประจ าจังหวัดนครพนม 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ดูแลสิ่งแวดลอมในจังหวัดนนทบุรี 
 ประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษแ 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 จังหวัดนนทบุรี 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน    5/539  ซอย 10  
  ถนนสามัคคี  ต.บางตลาด 
  อ.ปากเกร็ด  
  จ.นนทบุรี  11120 
โทร. 081-8149566 
โทรสาร   
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24 นราธิวาส  
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายพีระ  เบญจมานนทแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  1 มกราคม 2496 
วุฒิการศึกษา   อนุปริญญา  (การบัญชี) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารี 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ผูจัดการธนาคารทหารไทย สาขาสตูล 
 ผูจัดการธนาคารทหารไทย สาขานราธิวาส 
 ผูจัดการธนาคารทหารไทย สาขาสุไหงโกลก 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    21-23  ถ.ภูมาภักดี 
  ต.บางนาค  อ.เมือง 
  จ.นราธิวาส  96000 
โทร. 089-7355888 
โทรสาร  - 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายสมนึก  เนื้อนอย 
วัน/เดือน/ปีเกิด  16 ก.พ. 2489 
วุฒิการศึกษา   ประกาศนียบัตรพนักงานวิชาชีพ 
  วิทยาลัยการสาธารณสุข 
  จังหวัดขอนแกน  
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ศึกษาดูงานประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน    219 หมู 10   
  ถ.สุริยะประดิษฐแ 
  ต.ล าภู  อ.เมือง 
  จ.นราธิวาส  96000 
โทร. 089-6578004 
โทรสาร  - 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายกิจจา  จันทสิโร 
วัน/เดือน/ปีเกิด  24  มิถุนายน  2483   
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี   
ความรู้ความช านาญประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ผูบริหารการศึกษาในระดับอ าเภอ  
 เป็นเวลา 20 ปี 
 คณะกรรมการจริยธรรมประจ าสวนราชการ 
 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนราธิวาส 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   33 ม.1  ถ.ระแงะมรรคา 16 
  ต.ตันหยงมัส  อ.ระแงะ 
  จ.นราธิวาส 96130 
โทร.089-4656827, 073-671358 
โทรสาร 073-671684 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
ชื่อ  นายแวฮามะ  บากา 
วัน/เดือน/ปีเกิด  10  เมษายน 2505 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท (ศึกษาศาสตรแ) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแ 
  วิทยาเขตปใตตานี 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 เกษตรกรกาวหนาท่ีมีผลงานดีเดนแหงชาติ 
 ปี 2530, 2540 
 คณะกรรมการลุมน้ าภาคใตฝใ่งตะวันออก 
 อาจารยแพิเศษมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแ 
 วิทยาเขตปใตตานี 
 คณะท างานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง 
 มหาดไทย (นายถาวร  เสมเนียม) 
 หัวหนาส านักงานสภาเกษตรจังหวัดนราธิวาส 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   96 ม.7 ต.บาโงสะโต    
  อ.ระแงะ  
  จ.นราธิวาส 96130 
โทร.073-671835 ,087-2931-754 
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25 นาน  
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายสาธิต  บุญทอง 
วัน/เดือน/ปีเกิด  24  ตุลาคม 2504 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี  (การตลาด) 
  วิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ประธานหอการคาจังหวัดนาน 
 กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนาน 
 นายกสมาคมกีฬาจังหวัดนาน 
 เจาของกิจการบริษัท พราไฮเปอรแมารแค 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    155  ถ.สุมนเทวราช 
  ต.ในเวียง  อ.เมือง 
  จ.นาน  55000 
โทร. 081-8856792 
โทรสาร  054-751249 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายภาวัต  สัตยวงคแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  7  กุมภาพันธแ 2504 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี (นิติศาสตรแ) 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 อบรมท้ังในประเทศและตางประเทศ 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน    44  หมูบานสวนตาล 
  ถ.ค ายอด  ต.ในเวียง 
  อ.เมือง จ.นาน 55000 
โทร. 081-0248804 
โทรสาร  - 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายประทวน  โนไชยา 
วัน/เดือน/ปีเกิด  17 กันยายน 2487 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถแ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ปราชญแชาวบาน 
 ผูบริหารโรงเรียน 
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิใน อบต.จังหวัดนาน 
 ประธานชมรมผูสูงอายุ 
 ประธานชมรมขาราชการครูบ านาญ 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    239  หมูบานแสงดาวพัฒนา 
  ถ.พุทธบูชา  ต.ฝายแกว 
  อ.ภูเพียง   
  จ.นาน  55000 
โทร. 089-7581102, 054-783704 
โทรสาร  - 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายจรัญ  โทปุรินทรแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  3  กุมภาพันธแ 2489 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี  (บริหารการศึกษา) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถแ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ประธานอนุรักษแปุาตนน้ านานตอนบน 
 สรางความตะหนักและปลูกจิตส านึก 
 ในการอนุรักษแปุาตนน้ า 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    135 หมู 15  
  ถ.อดุลยเดชจรัส   
  ต.เปือ  อ.เชียงกลาง 
  จ.นาน  55160 
โทร. 081-7161589 
โทรสาร  - 
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26 บึงกาฬ  
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายประเสริฐ  อดุลสุทธานนทแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  19 ตุลาคม 2498 
วุฒิการศึกษา   มัธยมศึกษาตอนตน 
  กศน. 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 กรรมการผูจัดการ พี เอส มอเตอรแ บึงกาฬ 
สถานที่อยู่ปัจจุบนั    260  ต.บึงกาฬ 
  อ.เมือง  จ.บึงกาฬ 38000 
โทร. 042-491377 
โทรสาร  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายนัฐวุฒิ  พินิจภาณุมาศ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  22  พฤษภาคม 2502 
วุฒิการศึกษา   มัธยมศึกษาตอนปลาย 
  โรงเรียนอุตรดิตถแดรุณี 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 สมาชิกสภาเกษตรจังหวัดบึงกาฬ 
 ประธานชมรมอาสาพัฒนาชุมชน 
 ไดรับรางวัลโลสิงหแทอง จากกระทรวง 
 มหาดไทย 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    34 หมู 1   
  ต.วังชมภู  อ.พรเจริญ 
  จ.บึงกาฬ 38180 
โทร. 087-2359191 
โทรสาร  - 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายประจวบ  สุวรรณภักดี 
วัน/เดือน/ปีเกิด  10 พฤศจิกายน 2492 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี  (การศึกษาบัณฑิต) 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพลศึกษา 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ผูอ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณแ 
 คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
 เทศบาลจังหวัดบึงกาฬ 
 ผูทรงคุณวุฒิในคณะรกรมการเครือขายมัธยม 
 ศึกษา สพม. 21 หนองคาย – บึงกาฬ 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    245  หมู 9  ซอยคาบอยอุทิศ 
  ถ.บึงกาฬ-พังโคน   
  ต.บึงกาฬ  อ.บึงกาฬ 
  จ.บึงกาฬ  38000 
โทร.  081-8737156, 042-419464 
โทรสาร  - 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายอ านาจ  จันทรแโคตร 
วัน/เดือน/ปีเกิด  1  สิงหาคม 2495 
วุฒิการศึกษา   ประกาศนียบัตรเจาหนาท่ี 
  สาธารณสุข  (พนักงานอนามัย) 
  วิทยาลัยสาธารณสุข 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  จ.ขอนแกน 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 หลักสูตรการประยุกตแวิทยาการระบาด 

 เพื่อการปฏิบัติงานในหนวยคูสัญญาของ 
 บริการระดับปฐมภูมิ 

 อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการทรัพยากร 
 ธรรมชาติ 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    85  ถ.โพธ์ิศรี 
  ต.เซกา  อ.เซกา 
  จ.บึงกาฬ 38150 
โทร. 089-9444048 
โทรสาร  - 
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27 บุรีรัมยแ  
 
 
 
 
 
 

ชื่อ  นางวิลาวัลยแ  จันทสิทธิ์ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  31 มกราคม 2506 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี (นาฏศิลป) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  มหาสารคาม 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ฝึกอบรมศึกษาดูงานดานการท ากลวยตาก 
 ท่ีจังหวัดพิษณุโลก 
 ประธานวิสาหกิจชุมชน 
 อาสาสมัครดานแรงงาน 
 ครูบัญชีดีเดน 
 คณะท างานขบวนองคแกรชุมชนจังหวัด 
 บุรีรัมยแ 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    54  หมูบานกลันทา 
  ต.กลันทา  อ.เมือง 
  จ.บุรีรัมยแ  31000 
โทร. 083-3721963 
โทรสาร  - 
 

 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ  นางนันทพร  ทรงวิชา 
วัน/เดือน/ปีเกิด  30  พฤศจิกายน 2504 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี   
  มหาวิทยาลัยครูธนบุรี 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 หลักสูตรเสริมสรางความเขมแข็งกับ 
 การมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
 กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
 การอบรมวิทยากรกระบวนการ 
 การฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพ 
 ผูวางงานเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ 
 และสังคมในชุมชน ส านักงานปลัดส านัก
 นายกรัฐมนตรี 
 หลักสตูรโครงการพัฒนาการเกษตร 
 ตามแนวทฤษฎีใหม โดยยึดหลักปรัชญา 
 เศรษฐกิจพอเพียง  

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    33  ต.ประทัดบุ   
  อ.ประโคนชัย 
  จ.บุรีรัมยแ  31140 
โทร. 089-2837868 
โทรสาร  - 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ  นางสาหราย เกี้ยวไธสง 
วัน/เดือน/ปีเกิด  7 เมษายน 2505 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรแ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 คณะท างานเครือขายถิ่นอีสานจังหวัดบุรีรัมยแ 
 คณะกรรมการโครงการพัฒนาการเมือง 
 ภาคพลเมืองจังหวัดบุรีรัมยแ 
 อาจารยแประจ าสาขาสหวิทยาการจัดการ 
 เพื่อการพัฒนาทองถิ่น 
 รองประธานโครงการถายทอดภูมิปใญญา 
 ชาวบานสูชุมชนบานกระทุมเหนือ หมู 15 
 ผูทรงคุณวุฒิโครงการภูมิปใญญาทองถิ่น 
 ฟื้นฟูสังคมไทย 
 รองประธานสภาองคแกรชุมชนจังหวัดบุรีรัมยแ 
 ทีมก ากับติดตามประเมินผลประเด็นงาน 
 กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตงานอีสานใต 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   26  หมู 15  ต.รอนทอง 
  อ.สตึก  จ.บุรีรัมยแ 31150 
โทร.087-2505337 
โทรสาร  - 

 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ  นางสมศรี  ศังขจันทรานนทแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  28 กันยายน 2504 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท 
  (รัฐประศาสนศาสตรแ) 
  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 การมีสวนรวมดานสิ่งแวดลอม 
 ผานการอบรมหลักสูตรผูบริหารทองถิ่น 
 ปใจจุบันรองนายกเทศบาลเมืองต าบลชุมเห็ด 
 อดีตประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษแ 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 หมูบาน (ทสม.) จังหวัดบุรีรัมยแ 
 ประธานเครือขายผูหญิงอีสานใต  
 จังหวัดบุรีรัมยแ 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   160/6  หมูบานเมืองใหม 
  ต.ชุมเห็ด อ.เมือง 
  จ.บุรีรัมยแ   31000 
โทร. 089-9497512 
 



 28 

ล าดับ
ที ่

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดล้อม 

28 ปทุมธานี  
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายวรชัย  ชูชัยศรี 
วัน/เดือน/ปีเกิด  7  มีนาคม 2493 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท  (เศรษฐศาสตรแ) 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 วิทยากรบรรยายเรื่อง “เปิดโลกทัศนแ 
 มุมมองใหมในการท าธุรกิจธนาคาร” 
 “ประชาคมอาเซียนความทาทายและ 
 การเตรียมความพรอม” และ “วิธีรับมือ 

 การขึ้นคาแรงขั้นต่ า 300 บาท 
 ประธานหอการคายอดเยี่ยม ปี 2554-2555 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    1 หมู 10 ต.บางคูวัด 
  อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
โทร. 02-9752391 
โทรสาร  02-9752395 
 
 

 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายเฉลิมพล  รัตนวงศแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  19  มกราคม  2490 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท   
  สาขารัฐประศาสนศาสตรแ 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตรแ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 อบรมหลักสูตร น.อ.รุนท่ี 25  
 อบรมหลักสูตร  นปส.รุนท่ี 26 
 นายอ าเภอสามโคก  ลาดหลุมแกว  
 ล าลูกกา  จังหวัดปทุมธานี   
 ปลัดจังหวัดสุราษฎรแธานี 
 รองผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี ปี 45-50 
 ปใจจุบันเป็นอนุกรรมการของ ก.กลาง  
 อบต. 4 คณะ  ก.กลางเทศบาล 2 คณะ 
 และ ก.กลาง อบจ. 2 คณะ 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    472 รังสิต- นครนายก 52 
  ถ.รังสิต – นครนายก 
  ต.ประชาธิปไตย  อ.ธัญบุรี 
  จ.ปทุมธานี  12130 
โทร. 02-9741014, 081-8147600 
โทรสาร  02-9741014 
 
 

 
 
 

 
 
 
ชื่อ  นายทัชเชษฐแ  นิยมสุข 
วัน/เดือน/ปีเกิด  8  มิถุนายน 2501 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาเอก 
  การบริหารพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 การฝึกอบรมท่ีกรมกิจการทหารบก หลักสูตร 
 “พัฒนาสัมพันธแระดับบริหาร” 
 การฝึกอบรมนายกเทศมนตรี รุนท่ี ๓  
 หลักสูตรวิทยากรรักษาความมั่นคง 
 แบบบูรณาการกองอ านวยการรักษา 
 ความมั่นคงภายใน 
 วิทยากรอบรมความรูดานการเมืองปกครอง 
 ทองถิ่น 
 อาจารยแประจ าคณะรัฐศาสตรแ  

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   79/43  ถ.ปทุม-โคก 
   ต.บางเตย  อ.สามโคก 
  จ.ปทุมธานี 12160 
โทร. 081-9114333, 02-5931061 
โทรสาร  02-9772518 
 

 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นางฉลวย  กะเหวานาค 
วัน/เดือน/ปีเกิด  13 มีนาคม 2506 
วุฒิการศึกษา    มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
  สาขาวิทยาศาสตรแสิ่งแวดลอม 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 เป็นวิทยากรเผยแพรความรูดานสิ่งแวดลอม 
 ศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศ 
 รวมแกไขปใญหาน้ าเนาเสียในพื้นท่ีตาง ๆ 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    40  ถ.พัฒนสัมพันธแ 
  ต.บางปรอก  อ.เมือง 
  จ.ปทุมธานี  12000 
โทร. 02-5811252 
โทรสาร  02-5811252 
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29 ประจวบ 
คีรีขันธแ 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายสนิท  บุญกอสกุล 
วัน/เดือน/ปีเกิด  3 มิถุนายน 2492 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท 
  สถาบันบัณฑิต 
  พัฒนบริหารศาสตรแ (นิดา) 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 นายอ าเภอ 7 อ าเภอ 
 รองผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธแ 
 นครนายก และสุราษฏรแธานี 
 ท่ีปรึกษาบริษัทเครือเนเชอรัลฟรุต ปราณบุรี 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    99/13 ถ.เพชรเกษม 
  ต.หนองตาแตม   
  อ.ปราณบุรี 
  จ.ประจวบคีรีขันธแ  77120 
โทร. 081-7543262 
โทรสาร  - 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นางอัจฉรียแ  บัวงาม 
วัน/เดือน/ปีเกิด  1 พฤษภาคม 2481 
วุฒิการศึกษา    การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) 
  มหาวิทยาลัยประสานมิตร 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ขาราชการครูกรมสามัญศึกษา  
 วิทยากรของ กอ.รม บรรยายความมั่นคง 

 ให ผศ.วิชาการ ใน กทม. 
 วิทยากรของอทุยานวิทยาศาสตรแ 
 พระจอมเกลา จ.ประจวบคีรีขันธแ 
 สมาชิกภาคประชาสังคม 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   59/13 ถ.เพชรเกษม 
            ต.หัวหิน  อ.หัวหิน 
            จ.ประจวบคีรีขันธแ 77110 
โทร.086-7798298, 032-520649 
โทรสาร  - 
 
 
 
 
 

ชื่อ   
วัน/เดือน/ปีเกิด   
วุฒิการศึกษา     
   
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 วิทยากรของ  
  

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    
             
             
โทร. 
โทรสาร  - 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  เรือตรี กฤษฏแ  ศรีเพ็ญ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  3  กันยายน 2503 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี    
  (รัฐประศาสนศาสตรแ) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ผูประสานงานสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 
 จังหวัดประจวบคีรีขันธแ 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    9/7  ถ.สุขสมบูรณแ 
  ต.ประจวบฯ  อ.เมือง 
  จ.ประจวบคีรีขันธแ 77000 
โทร. 086-8257520 
โทรสาร  - 
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30 ปราจีนบุรี  
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายชุมพล  สมใจ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  25  กันยายน  2492 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี  (บริหารธุรกิจ) 
  สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ประธานหอการคาจังหวัดปราจีนบุรี 
 เจาของธุรกิจเครื่องเขียน  
 เครื่องใชส านักงาน  เครื่องกอสราง 
 ศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศ 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    138-140 ถ.ราษฎรด าริ 
  ต.หนาเมือง  อ.เมือง 
  จ.ปราจีนบุรี  25000 
โทร.081-6381868 
โทรสาร  037-213501 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายกิตติ  เลิศล้ า 
วัน/เดือน/ปีเกิด  3  พฤษภาคม 2492 
วุฒิการศึกษา   มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
  โรงเรียนบาลสาธิตศึกษา 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ประธานเครือขายโอท฿อปจังหวัดปราจีนบุรี 
 กรรมการ อบจ.จังหวัดปราจีนบุรี 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    110  หมูบานส าพันตา 
  ถ.ชมะนันทแ   
  ต.ส าพันตา  อ.นาดี   
  จ.ปราจีนบุรี  25220 
โทร. 081-8131935 
โทรสาร  - 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายธีรยุทธ  รุจิเมธาภาส 
วัน/เดือน/ปีเกิด  3  พฤษภาคม  2512 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท  (เภสัชกรรมชุมชน) 
  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 หัวหนางานคุมครองผูบริโภค ส านักงาน 
 สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี 
 วิทยากรตอตานยาเสพติดระดับจังหวัด  
 กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี 
 ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน 
 อนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน 
 บริการสาธารณสุขระดับจังหวัดปราจีนบุรี 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    239-243  ถ.ปราจีนธานี 
  ต.หนาเมือง อ.เมือง 
  จ.ปราจีนบุรี  25000 
โทร. 037-211383, 081-8635295 
โทรสาร  037-211383 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายวิวัฒนแ  จันทรแสิวานนทแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  26  มกราคม 2505 
วุฒิการศึกษา     ปริญญาโท 
  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
  มหาวิทยาลยัขอนแกน 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 การมีสวนรวมดานสิ่งแวดลอม 
 ผานการอบรมหลักสูตร  ผูบริหารทองถิ่น 
 ระดับสูง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   2 ข/2 ถ.อนุกูล  
  ต.กบินทรแ  อ.กบินทรแบุรี 
  จ.ปราจีนบุรี 25110  
โทร. 081-3120765, 089-8154213 
โทรสาร 037-281617 
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31 ปใตตานี  
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายณัฐนนทแ พงษแธัญญะวิริยา 
วัน/เดือน/ปีเกิด  14  เมษายน  2512 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท  (สาขาวิศวกรรมอาหาร) 
  มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 เลขาธิการหอการคาจังหวัดปใตตานี 
 ประธานหอการคาจังหวัดปใตตานี 
 ท่ีปรึกษาประธานหอการคาจังหวัดปใตตานี 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   หจก.โรงน้ าแข็งบานดี  
  43 ม. 10 ถ.รามโกมุท  
  ต.บานา  อ.เมือง  
  จ.ปใตตานี 94000  
โทร.081-7380-365, 073-336114 
โทรสาร 073-349805 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายลาเต฿ะ มาหะมะ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  1  พฤศจิกายน  2499 
วุฒิการศึกษา    ปวช.  (ชางยนตแ) 
  วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 วิทยากรกระบวนการถายทอดบทเรียน 
 ของบัณฑิตอาสา 
 วิทยากรท าความเขาใจการกระจาย 
 อ านาจของสถาบันพระปกเกลา 
 อบรมการไกลเกลี่ยขอพิพาท 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   333/2 ม.3 ต.บางปู  
  อ.ยะหริ่ง ปใตตานี  94150   
โทร.081-9570678, 073-491040 
โทรสาร  - 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายเจะฮูเซ็น  เจะอุบง 
วัน/เดือน/ปีเกิด  10 พฤศจิกายน 2487   
วุฒิการศึกษา   ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
 มอ.ปใตตานี 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ด ารงต าแหนงผูอ านวยการกองพัฒนาสังคม 
 (ศอ.บต. ) 
 ปใจจุบันเป็นกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด 

  ปใตตานี และผูพิพากษาสมทบ จังหวัดปใตตานี 
 ประธานอนุกรรมการกองทุนสมานฉันทแ 

  แหงชาติ 
 ผูเชี่ยวชาญประจ าส านักประสานนโยบาย 

  การศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม  และกีฬา 
 ผูพิพากษาสมทบศาลจังหวัดปใตตานี 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน  45 ม.7 ต.ปุยุด  อ.เมือง  
 จ.ปใตตานี 94000                                            
โทร.081-8964-670, 073-434237 
โทรสาร  073-434237 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายดนยา  สะแลแม 
วัน/เดือน/ปีเกิด  14  กันยายน  2507 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี   
  (ศิลปศาสตรบัณฑิต) 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 วิทยากรกระบวนการภาคสนาม 
 ประธานอาสาสมัครพิทักษแสิ่งแวดลอม 
 หมูบานจังหวัดปใตตานี 
 ประธานศูนยแยุติธรรมชุมชนสายบุรี 
 อนุกรรมการของคณะกรรมการแหงชาติ 
 วาดวยผูน าทองถิ่น   
 ประสบการณแดานสิ่งแวดลอมในพื้นท่ี 
 3  จังหวัดชายแดนภาคใต 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   78 ม.1 ต.ละหาร อ.สายบุรี  
  จ.ปใตตานี 94110   
โทร.089-4658-881, 087-2999557 
โทรสาร 086-4805027 
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32 พระนคร
ศรีอยุธยา 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  ร.ต.ฐกรณแ  พงษแพันธุแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  17  มกราคม  2487 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี  (เศรษฐศาสตรแ) 
  University  of  manila 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม  
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 กรรมการผูจัดการ Siam craft for you co.Ltd. 
 อุปนายก Thai-Asian  Business Promotion 
 Association 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน 47  หมู 7  ถ.โรจนะ   
  ต.บานสราง  อ.บางปะอิน 
  จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 
โทร.  035-230265, 035-230589,  
081-8237197 
โทรสาร  035-230265, 035-230589 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ชื่อ  นายวินัย  บุญรอด 
วัน/เดือน/ปีเกิด  24 กุมภาพันธแ 2491 
วุฒิการศึกษา    ครุศาสตรแอุตสาหกรรม (คอบ.) 
  วิทยาลัยครูพระนคร 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษยแ 
 วิทยากรโครงการการมีสวนรวมสงเสริม 
 ประชาธิปไตย 
 ท่ีปรึกษา ทสม. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    1/6  ซ.อบต.บานโพธ์ิ 
  ถ. ชลประทาน 
  ต.บานโพธ์ิ อ.เสนา 
  จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 
โทร. 081-4419541 
โทรสาร  - 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ   พลเรือเอก ปรีชา  เตชรัตนแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  2  ธันวาคม  2483 
วุฒิการศึกษา    วิทยาลัยปูองกันราชอาณาจักร 
  (ความมั่นคง)  วปอ. 37 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ครูฟิสิกสแ, คณิตศาสตรแ 
 ประธานกรรมการสถานศึกษา  3  แหง 
 ประธานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 2 
 วิทยากรคอมพิวเตอรแ, วิทยากรประชาธิปไตย 
 ราชองครักษแพิเศษในพระบาทสมเด็จ 
 พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   69 ถ.ผักไห – ปุาโมก 
  ต.ตาลาน  อ.ผักไห  
  จ.พระนครศรีอยุธยา 13120  
โทร.035-391896,   081-8287997 
โทรสาร 035-393224 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายสมศักดิ์  สันธินาค 
วัน/เดือน/ปีเกิด   16  กันยายน  2483 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี  (ครุศาสตรแ) 
  วิทยาครูจันทรเกษม 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 หัวหนากองบริหารและวางแผนพัฒนา 
 ผูอ านวยการกองแผนงาน 
 คณะกรรมการรางระเบียบขอบังคับ 
 ของมหาวิทยาลัย 
 ประธานกรรมการฝุายสถานท่ีในงานพิธี 
 พระราชทานปริญญาบัตร 
 ประธานสภาขาราชการและลูกจาง 
 มหาวิทยาลัย 
 อนุกรรมการขาราชการพลเรือนใน 
 มหาวิทยาลัย  (อ.ก.ม.) 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   6 ม.4 ต.แกวฟูา อ.บางซาย  
  พระนครศรีอยุธยา 13270  
โทร.081-6459-135 
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33 พะเยา  
 

 
 
 
 
 
ชื่อ  นายหัสนัย  แกวกุล 
วัน/เดือน/ปีเกิด  13  ธันวาคม  2499 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี  (ครุศาสตรบัณฑิต) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ผูประนีประนอมประจ าศาลจังหวัดพะเยา 
 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพะเยา 
 ผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการสงเสริม 
 วิสาหกิจชุมชนจังหวัดพะเยา 
 คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
 สวนจังหวัดวาดวยราคาสินคาและบริการ  
 ผูแทนฝุายนายจางสวัสดิการและคุมครอง 
 แรงงานจังหวัดพะเยา 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    12/29 ถ.รอบเวียงประตูคลอง 
  ต.เวียง  อ.เมือง  
  จ.พะเยา 56000 
โทร. 054-483030 081-8837859 
โทรสาร  054-411245 
 

 

 
 
 
 
 

 
ชื่อ  นายเจษฎา  ชัยดรุณ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  23  พฤษภาคม 2487 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาเอก 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ประธานหอการคาจังหวัดพะเยา 
 ประธานจริยธรรมจังหวัดพะเยา 
 ผูน าภาคเอกชน (หอการคาไทย)  
 วิชากฎหมาย  และการปกครอง 
 กรรมการการศึกษา การศาสนาและ 
 วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    37-39  ถ.ดอนสนาม 
  ต.เวียง  อ.เมืองพะเยา 
  จ.พะเยา  56000 
โทร. 054-431837,081-8856349 
โทรสาร  054-481038 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ชื่อ  นายช านาญ  มวงศรีศักดิ์ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  16  มีนาคม 2493 
วุฒิการศึกษา   ครุศาสตรแมหาบัณฑิต 
  จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ผูอ านวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
 ผูทรงคุณวุฒิตรวจผานผลงานวิชาการ สพท. 
 ศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศจีน  
 เกาหลี มาเลเซีย สิงคโปรแ และเวียดนาม 
 ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    421 หมู 17  ถ.พหลโยธิน 
  ต.บานตเอม อ.เมือง   
  จ.พะเยา  56000 
โทร. 081-7831395 
โทรสาร  - 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายทอน  ใจดี 
วัน/เดือน/ปีเกิด  3 เมษายน 2502 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ประธานราษฎรอาสาสมัครพิทักษแปุา 
 เพื่อรักษาชีวิตจังหวัดพะเยา 
 รองประธานอาสาสมัครพิทักษแทรัพยากร 
 ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดพะเยา 
 คณะอนุกรรมการปูองกันตัดไมท าลายปุา 
 จังหวัดพะเยา 
 รองประธานปุาชุมชนจังหวัดพะเยา 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    160 หมู 1 
  ต.เวียง  อ.เชียงค า 
  จ.พะเยา 56110 
โทร. 089-9539476 
โทรสาร  - 
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34 พังงา  
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายจ าเริญ  ทองตัน 
วัน/เดือน/ปีเกิด  22  กุมภาพันธแ 2472 
วุฒิการศึกษา   ประถมศึกษาปีท่ี 4 
  โรงเรยีนประชาบาลต าบลโคกกลอย 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ประธานหอการคาจังหวัดพังงา 
 ประธานท่ีปรึกษาหอการคากิตติมศักดิ์ 
 จังหวัดพังงา 
 กรรมการประเมินโรงงานตามโครงการ 
 ธรรมาภิบาลและสิ่งแวดลอมจังหวัดพังงา 
 อนุกรรมการขาราชการพลเรือน (อกพ.) 
 ประธานคระกรรมการจริยธรรมจังหวัดพังงา 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    18/10  ถ.เพชรเกษม 
  ต.ทายชาง อ.เมือง 
  จ.พังงา  82000 
โทร. 081-2731861, 076-413983 
โทรสาร  076-411711 

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายก าธร  ขันธรรม 
วัน/เดือน/ปีเกิด  6  มกราคม 2504 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 อาสาสมัครคุมประพฤติ ยุติธรรม 
 คณะกรรมการ กบก. กบจ. กรอ. 
 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
 ประธานสภาองคแกรชุมชนจังหวัดพังงา 
 ประธานคณะกรรมการ ปปช. 
 ภาคประชาสังคมจังหวัดพังงา 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    38/1 หมูบานเขาทะลุ 
  ต.ตากแดด  อ.เมือง 
  จ.พังงา  82000 
โทร. 081-9583302 
โทรสาร  076-440200 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายธีรชัย  สังขแทอง 
วัน/เดือน/ปีเกิด  4 กันยายน 2493 
วุฒิการศึกษา    คบ. (บริหารโรงเรียน) 
  วิทยาลัยครูภูเก็ต 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 อบรมโครงการกฎหมายส าหรับผูบริหาร 
 ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดูงานในประเทศและตางประเทศ 
 ผูบริหารสถานศึกษา 20 ปี 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    102/84  ถ.มนตรี 
  ต.ทายชาง  อ.เมือง 
  จ.พังงา  82000 
โทร. 081-7875742, 076-411560 
โทรสาร   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายไตรภพ  สิริพันธแวราภรณแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  5 ธันวาคม 2498 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี   
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 คณะอนุกรรมการปูองกันและปราบปราม 
 การคามนุษยแจังหวัดพังงา 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    134  หมู 2  ถ.เพชรเกษม 
  ต.โคกกลอย   
  อ.ตะกั่วทุง  
  จ.พังงา 82140 
โทร. 081-5380635 
โทรสาร  076-581237 
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35 พัทลุง  
 
 
 
 
 
 

ชื่อ  นายเริ่ม  เพชรศรี 
วัน/เดือน/ปีเกิด  28 ตุลาคม 2482 
วุฒิการศึกษา    ประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง 
  มหาวิทยาลัยเกษตรและ 
  เทคโนโลยี 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมอง 
 กรรมการลุมน้ าทะเลสาบสงขลา 
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
 พนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง 
 อนุกรรมการคุมครองผูบริโภคประจ า 
 จังหวัดพัทลุง  

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    294/1  ถนนราเมศวรแ 
  ต.คูหาสวรรคแ 
  อ.เมือง  จ.พัทลุง  93000 
โทร. 081-7385112 
โทรสาร  - 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายนิวัติ  อินทรสมบัติ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  5 มกราคม 2493   
วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท  
  (การบริหารการศึกษา) 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเสริม 
 การจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพัทลุง 
 ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน 
 สวัสดิการสังคมจังหวัดพัทลุง 
 รองนายก อบจ.พัทลุง 
 หัวหนาคณะวิชาบริหารธุรกิจเทคนิคพัทลุง 
 อาจารยแมหาวิทยาลัยแมโจ 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    51 ถ.ควนขนุนเขาปูุ 
  ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน 
  จ.พัทลุง  93110 
โทร. 081-4982816 
โทรสาร 074-621722 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายกาจ  ดิษฐาอภิชัย 
วัน/เดือน/ปีเกิด  15  กุมภาพันธแ 2488 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี (การศึกษา) 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 วิทยากรกระบวนการ (จาก L.D.I) 
 กรรมการสงเสริมการเมืองภาคพลเมืองภาคใต 
 อุปนายกสมาคมครอบครัวเขมแข็งพัทลุง- 
 ขับเคลื่อนสิ่งแวดลอมในจังหวัดพัทลุง 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    179  หมู 9  ต.ทะเลนอย 
  อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง 93150 
โทร. 086-2926721 
โทรสาร  - 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
ชื่อ  นายสมนึก  พรรณศักดิ์ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  14  มิถุนายน  2502 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 กรรมการสรรหาผูจะไดรางวัลโลกสีเขียว 
 อาสาสมัครพิทักษแทรัพยากรธรรมชาติและ 
 สิ่งแวดลอมหมูบาน (กรมสงเสริมคุณภาพ 
 สิ่งแวดลอม) 
 รวมกระบวนการในการท าแผนแมบท 
 ลุมน้ าทะเลสาบ 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    340  ต.โคกมวง 
  อ.เขาชัยสน   
  จ.พัทลุง  93130 
โทร. 081-4783401 
โทรสาร  - 
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36 พิจิตร  
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นางวนิดา  นิลพงษแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  27 เมษายน 2502   
วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท 
  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 การบริหารการจัดการโดยการทองเท่ียว 
 แหงประเทศไทย 
 ศึกษาดูงานประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส 
 และสาธารณประชาชนลาว 
 ผานการฝึกอบรมไกลเกลี่ยคดีตาง ๆ 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    2/153  ถ.ศรีมาลา 
  ต.ในเมือง  อ.เมือง 
  จ.พิจิตร  66000 
โทร. 056-611674 
โทรสาร  056-651002 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นางลวน  ขุนดาน 
วัน/เดือน/ปีเกิด  19  สิงหาคม  2501 
วุฒิการศึกษา   มัธยมศึกษาตอนปลาย 
  การศึกษานอกโรงเรียน 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 อาสาสมัครดีเดนแหงชาติ สภาสังคม 
 สงเคราะหแแหงประเทศไทย 
 อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
 ของมนุษยแ 
 อาสาสมัครปูองกันภัยพลเรือน 
 อาสาสมัครคุมประพฤติ  

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    85/3  หมู 3 
  ต.ยานยาว  อ.เมือง 
  จ.พิจิตร  66000 
โทร. 089-2712494 
โทรสาร  - 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายอนุสรณแ  ศิริโชคธนทรัพยแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  7  กุมภาพันธแ 2502 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรแ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ศึกษาดูงานประเทศลาว 
 อบรมสัมมนาโครงการท่ีหอการคาจังหวัดพิจิตร 
 ประชุมหารือกับหนวยงานภาครัฐ 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    4/50 ถ.สระหลวง 
  ต.ในเมือง  อ.เมือง 
  จ.พิจิตร  66000 
โทร. 056-613718, 087-1658668 
โทรสาร   056-611357 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายธนาเทพ  วันบุญ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  20 พฤษภาคม 2494 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี  (ครุศาสตรแ) 
  วิทยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยา 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 กรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพิจิตร 
 วิทยากรการเลือกตั้งทุกระดับ  
 วิทยากรกระบวนการเพื่อสังคม 
 ประธานกรรมการเครือขาย ปปช.  
 ภาคประชาสังคม 
 ผูประสานงานสภาองคแกรชุมชนต าบล  
 จังหวัดพิจิตร 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    162 หมู 11 หมูบานสะพานยาว  
  ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก  
  จ.พิจิตร  66120 
โทร.081-4743285 
โทรสาร  - 
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37 พิษณุโลก  
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายวิโรจนแ  จิรัฐติกาลโชติ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  8  พฤษภาคม 2492 
วุฒิการศึกษา    เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 รองประธานสภาจังหวัดพิษณุโลก 
 กรรมการบริหารสมาคมจีน จังหวัดพิษณุโลก 
 เลขาธิการหอการคาจังหวัดพิษณุโลก 
 รองประธานหอการคาจังหวัดพิษณุโลก 
 ประธานหอการคาจังหวัดพิษณุโลก 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    99/22-23  ต.ในเมือง 
   อ.เมือง   
  จ.พิษณุโลก 65000 
โทร. 055-303697-9 
โทรสาร  055-303700 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นางปราณี  บ ารุงพงศแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  6  เมษายน  2486 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี 
  สาขาคหกรรมศาสตรแ 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 พัฒนาการจังหวัดพิจิตร  
 และจังหวัดพิษณุโลก 
 ท างานดานการพัฒนาชุมชน 
 เป็นคณะกรรมการกองทุน 
 การจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพิษณุโลก 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   235 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 
            อ.เมือง  
            จ.พิษณุโลก  65000 
โทร. 081-5328198 
โทรสาร  - 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นางสาวดวงนภา  สราญรมยแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  10  ตุลาคม  2480 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท  (บริหารการศึกษา) 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  พิษณุโลก 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาอ าเภอพรหมพิราม 
 ผูพิพากษาสมทบศาลจังหวัดพิษณุโลก 
 แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    145/4  หมู 5 
  ถ.พิษณุโลก-แสงดาว 
  ต.หวัรอ  อ.เมือง 
  จ.พิษณุโลก  65000 
โทร. 055-321198,  081-6041346 
โทรสาร   055-321269 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายเชาวรัตนแ  คลายสอน 
วัน/เดือน/ปีเกิด  10 กรกฎาคม 2493 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท   
  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 กรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
 พิษณุโลก เขต 1 
 รองหัวหนาสถานีวิทยุชุมชนคนพิษณุโลก 
 ครูตนแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู 
 สมาชิกครุสภาดีเดน เขาเกณฑแมาตรฐาน 
 วิชาชีพ 
 ชุมชนดีเดนการจัดการดานสิ่งแวดลอม 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    765/38 ซ.21   
  ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 
  ต.ในเมือง อ.เมือง 
  จ.พิษณุโลก 65000 
โทร. 055-217227 
โทรสาร  055-251166 
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38 เพชรบุรี  
 

 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายกรัณยแ  สุทธารมณแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  27  ธันวาคม 2519 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาเอก  
  (การจัดการเทคโนโลยี) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ฝึกอบรมหลักสูตรผูน าการเปลีย่นแปลง รุนท่ี 3 
 ผูกอตั้งตลาดสีเขียว (Green Market) 
 เพื่อสงเสริมชองทางการจ าหนายสินคา 
 ปลอดภัย ผักผลไม ผลิตภัณฑแจากตนตาล 
 ดูงานเสนทางเศรษฐกิจคาชายแดน 
 กลุมจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือ 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    462  ซอยสุทธารมณแ 
  ถ.เพชรเกษม ต.บานหมอ 
  อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 
โทร. 032-488555, 082-8888099 
โทรสาร  032-424810 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
ชื่อ  นายนิพนธแ  พิทักษานุรัตนแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  7  ตุลาคม 2487 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี  (วิทยาการจัดการ)  
  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ประธานสหกรณแทางเกษตรเขายอย จ ากัด 
 ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน 
 อบรมหลักสูตร การรักษาความม่ันคง 
 ภายในรุนท่ี 1  ของกองอ านวยการ 
 ความมั่นคงภายใน 
 ประธานชมรมมวยสากลสมัครเลน  
 จงัหวัดเพชรบุรี 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    146  ถ.เพชรเกษม 
  ต.เขายอย  อ.เขายอย 
  จ.เพชรบุรี  76140 
โทร. 081-9446757 
โทรสาร  - 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายสมชัย  บังจิต 
วัน/เดือน/ปีเกิด  3  สิงหาคม 2498 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี 
  (ศึกษาศาสตรแบัณฑิต) 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ผูแทนขาราชการครู ใน อกค.จังหวัดเพชรบุรี 
 ประธานสหกรณแเครดิตยูเนียนโพลีลอยพัฒนา 
 ประธานกองทุนหมูบานหนองโสน 
 กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
 ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    144  ต.หวยของ   
  อ.บานลาด   
  จ.เพชรบุรี  76150 
โทร. 081-8576948 
โทรสาร  - 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ชื่อ  นางสาวสุธิดา แสงเพชร 
วัน/เดือน/ปีเกิด   25  กรกฎาคม 2498 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี  (วิทยาศาสตรแ) 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 กรรมการบริหารจังหวัดบูรณาการ 
 กรรมการบริหารกลุมจังหวัดภาคกลาง 
 ตอนลาง 2 
 วิทยากรหลักสูตรยกระดับบริการสาธารณะ 
 สถาบันพระปกเกลา 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   46  ม.2 ต.ธงชัย  
   อ.เมือง จ.เพชรบุรี  76000  
โทร.081-9861-967, 032-427702 
โทรสาร  032-427702 
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39 เพชรบูรณแ  
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายวินัย  ทองบอ 
วัน/เดือน/ปีเกิด   1 มกราคม 2505 
วุฒิการศึกษา   ประถมศึกษาปีท่ี 4 
  โรงเรียนอนุบาลวัดสวางวัฒนา 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 กรรมการสถานศึกษา 
 บริหารงานชวยเหลือเกษตรกรชาวไรออย 
 ดูแลความสงบสุขใหกับพี่นองประชาชน 
 ในพื้นท่ี 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    112 หมู 1  
  ถ.สระบุรี- หลมสัก   
  ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ  
  จ.เพชรบูรณแ  67170 
โทร. 089-5667765 
โทรสาร  056-799545 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นางสมจิตร  ลีสินลา 
วัน/เดือน/ปีเกิด  30 มกราคม 2495 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณแ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 รับราชการเป็นหัวหนาสถานีอนามัย 
 ปี 2516-2546 
 รักษาการปลัด อบต.น้ ารอน 
 รองนายก อบต. 
 ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทของกรมคุมครอง 
 สิทธิเสรีภาพ 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   76  หมู 10 ต.น้ ารอน  
            อ.วิเชียรบุรี 
            จ.เพชรบูรณแ 67130 
โทร.081-2802542 
โทรสาร  - 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายโสภา  เปรมโสภณ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  30 กันยายน 2505 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี  (รัฐศาสตรแ) 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 วิทยากรกระบวนการจัดเวทีสภาการเมือง 
 ภาคพลเมือง  ภูมิภาค/ภาคเหนือ 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    21 หมู 5  หมูบานปใญญาคี 
  ต.เขาคอ อ.เขาคอ 
  จ.เพชรบูรณแ   
  
โทร. 089-6830698 
โทรสาร  - 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นางอัมพรทิพยแ  พุทธสิมมา 
วัน/เดือน/ปีเกิด  22 กันยายน 2502 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี  (สังคมศึกษา) 
  มหาวิทยาลัยครูเพชรบูรณแ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน 
 ศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
 ภายในจังหวัด 
 คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อ 
 จัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด 
 คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อ 
 แกไขปใญหาทางเศรษฐกิจกลุมจังหวัด 
 คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัด 
 แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   201  พิทักษแบ ารุง   
  ต.หลมเกา  อ.หลมเกา 
  จ.เพชรบูรณแ  67120 
โทร. 081-9531019 
โทรสาร  - 
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40 แพร  
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายพัลลภ  ถนอมทรัพยแทวี 
วัน/เดือน/ปีเกิด  7  กันยายน  2505 
วุฒิการศึกษา    มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
  โรงเรียนวัดคงคาราม 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคจังหวัดแพร 
 ประธานสภาอุตสาหกรรม 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    183/1  ต.ทุงโฮง 
  อ.เมือง  จ.แพร  54000 
โทร. 081-8841818 
โทรสาร  054-523233 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นางอนงคแ  แกนหอม 
วัน/เดือน/ปีเกิด  24 มกราคม 2479 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี 
  ครุศาสตรบัณฑิต 
  สถาบันราชภัฏจังหวัดอุตรดิตถแ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 หัวหนางานและวิทยากรท่ีศูนยแพัฒนา 
 ฝีมือแรงงานจังหวัดแพร 
 วิทยากรถายทอดความรูดานสุขภาพกาย 
 และจิตแกหนวยงานตาง ๆ 
 ประธานมูลนิธิผูสูงอายุจังหวัดแพร 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    172/4  ถ.ยันตรกิจโกศล 
  ต.ในเวียง  อ.เมือง 
  จ.แพร  54000 
โทร. 086-9138712 
โทรสาร  054-530007 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อ  นายเสงี่ยม  อัมภาราม 
วัน/เดือน/ปีเกิด  14  สิงหาคม  2485 
วุฒิการศึกษา    พบ.ม. (NIDA) รัฐประศาสนศาสตรแ 
   กศ.บ (บริหารการศึกษา) 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ผอ.ปจ. 7 จังหวัด 
 ผูตรวจราชการของ สปช. เขต กศ. 
 ปี 2544 – 2545 
 ศึกษาดูงานประเทศสิงคโปรแ  มาเลเซีย  จีน 
 นิวซีแลนดแ  ออสเตรเลีย 
 อบรมเพิ่มพูนความรูดานการบริหารและจัดการ 
 ผูบริหารระดับสูงจาก TDRI 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    82 ถ.ธวัชรอดพรอม 
   ต.นาจักร  อ.เมือง 
   จ.แพร  54000 
โทร.054-625535, 094-4397652, 085-5222166 
โทรสาร  - 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
ชื่อ  นายปรีชา  อุปการ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  1  มิถุนายน 2495 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี 
  เกษตรศาสตรบัณฑิต 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ปุาไมอ าเภอเมืองปาน, อ าเภอเถิน, 
 อ าเภอแมพริก  จังหวัดล าปาง 
 หัวหนากลุมงานสิ่งแวดลอม 
 หัวหนากลุมงานทรัพยากรน้ า 
 ผูอ านวยการสวนทรัพยากรธรรมชาติ 
 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 
 สิ่งแวดลอมจังหวัดแพร 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    94  หมู 9  ถ.ชอแฮ 
  ต.นาจักร  อ.เมือง 
  จ.แพร  54000 
โทร. 097-9291841 
โทรสาร  - 
 



 41 

ล าดับ
ที ่

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดล้อม 

41 ภูเก็ต  
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายส าราญ  สินธแทอง 
วัน/เดือน/ปีเกิด  9  มิถุนายน 2510 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ประธานคณะท างานท่ีปรึกษา (รักษาการ 
 รัฐมนตรีวาการมหาดไทย และโฆษก) 
 กรรมการ ก.ร.อ.รวมภาครัฐและเอกชน 
 คณะกรรมการบริหารหอการคาจังหวัดภูเก็ต 
 กรรมการบริหารสมาคมชาวนครศรีธรรมราช 
 จังหวัดภูเก็ต 
 นายกองคแการบริหารนักศึกษา กศบป. 
 มหาวิทยาลยัภูเก็ต 
 ประธานเครือขายชมรมคนรักษแคลอง 
 ลุมน้ าปากพนัง 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    47  ซอย 2  ถ.สุทัศนแ 
  ต.ตลาดใหญ  อ.เมือง 
  จ.ภูเก็ต  83000 
โทร. 076-232270, 086-4753520,  
      089-7238822 
โทรสาร  - 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  วาท่ีรอยตรี ไตรบัญญัติ  จริยะเลอพงษแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  20  กุมภาพันธแ 2503 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท (เศรษฐศาสตรแ) 
  สถาบันเทคโนโลยีสังคม (เกริก) 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ประธานหมูบานวัฒนธรรมถลาง 
 พัฒนาชุมชน ประวัติศาสตรแ วัฒนธรรม 
 ภูมิปใญญาทองถิ่น  งานดานพัฒนา 
 ดานเกษตร งานพัฒนาสังคม 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    255 หมู 2 
  ต.เทพกระบัตรี 
  อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  83110 
โทร. 086-6821371 
โทรสาร  - 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายบุญเลิศ  พรหมบุตร 
วัน/เดือน/ปีเกิด  20 ธันวาคม 2490 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท 
  รัฐประศาสนศาสตรแ 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรแ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 สาธารณสุขอ าเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต 
 ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลเทพกระษัตรี 
 จังหวัดภูเก็ต 
 คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ 
 บูรณาการ (กบจ.) จังหวัดภูเก็ต 
 อาจารยแพิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตรแ 
 มหาวิทยาลัยทักษิณ 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    -39/10 หมูท่ี 3  ซ.หมอบุญ 
  ต.เทพกระบัตรี 
  อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  83110 
โทร. 084-1330032 
โทรสาร  - 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายจรูญ  ค าวิเศษณแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  26  พฤษภาคม 2490 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี  (บริหารการศึกษา) 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ประธานเครือขายกองทุนหมูบานระดับ 
 จังหวัด 
 ประธาน ศ.อช.จังหวัดภูเก็ต 
 พอดีศรีสุนทร ปี 2554 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    134  หมู 6   
  ต.ศรีสุนทร  อ.ถลาง 
  จ.ภูเก็ต  83110 
โทร. 086-6821318 
โทรสาร  - 
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42 มหา 
สารคาม 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายสุทิน  พรมงคลชัย 
วัน/เดือน/ปีเกิด  6  กรกฎาคม 2500 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ศึกษาดูงานประเทศจีน ญี่ปุุน พมา ลาว 
 ประกอบธุรกิจจ าหนายยางรถยนตแ 
 ประธานหอการคาจังหวัดมหาสารคาม 
 ท่ีปรึกษาหอการคาจังหวัดมหาสารคาม 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    597 ถ.นครสวรรคแ 
  ต.ตลาด  อ.เมือง 
  จ.มหาสารคาม  44000 
โทร. 081-3923655 
โทรสาร  043-722436 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายพรชัย  สัจจพงษแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  11 กุมภาพันธแ 2493 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ศึกษาดูงานประเทศจีน ญี่ปุุน 
 รองประธานหอการคาจังหวัดมหาสารคาม 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    60 หมู 1  ต.หวยขวาง 
  อ.โกสุมพิสัย  
  จ.มหาสารคาม  44140 
โทร. 081-9646900 
โทรสาร  043-761649 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายโชคชัย  รัตนค า 
วัน/เดือน/ปีเกิด  21  ธันวาคม  2493 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี  (ประวัติศาสตรแ) 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  มหาสารคาม  
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 การบริหารการศึกษา 
 คณะกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน  
 จังหวัดมหาสารคาม 
 ประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองตรวจสอบ 
 องคแกรสวัสดิการชุมชน 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    176/1 ถ.นาควิชัย 
  ต.ตลาด  อ.เมือง 
  จ.มหาสารคาม  44000 
โทร. 086-1052434 
โทรสาร  - 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายธารา  ภวภูตานนทแ ณ มหาสารคาม 
วัน/เดือน/ปีเกิด  27 มกราคม 2501 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี  (นิติศาสตรแ) 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ทูลเกลาถวายฎีกาตอพระเจาแผนดิน 
 กรณีความเดือดรอนของประชาชน 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    75/255 ถ.นครสวรรคแ 
  ต.ตลาด  อ.เมือง 
  จ.มหาสารคาม 44000 
โทร. 081-7220607 
โทรสาร  - 
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43 มุกดาหาร  
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายกิตติรัตนแ  กุลตังวัฒนา 
วัน/เดือน/ปีเกิด  24 ธันวาคม 2500 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาเอก  (Ph.D Candidate) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 เลขาธิการหอการคาจังหวัดมุกดาหาร 
 รองประธานสภาอุตสาหกรรม 
 ประกอบกิจการขนสงไทย-ลาว 
 กรรมการวิทยาลัยชุมชน 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    79/4-5  
  ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล 
  ต.ศรีบุญเรือง  อ.เมือง 
  จ.มุกดาหาร 49000 
โทร. 081-8725895 
โทรสาร  042-614214 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายอรรครัตนแ  รัตนจันทรแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  4 มีนาคม 2508 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท  
  (ยุทธศาสตรแการพัฒนา) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 2550 
 สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง  
 กกต.จังหวัดมุกดาหาร 
 ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน 
 ท่ีปรึกษา กมธ.กิจการองคแการตาม 
 รัฐธรรมนูญและติดตามการบริหาร 

 งบประมาณวุฒิสภา 
 กรรมการสภาทนายความจังหวัดมุกดาหาร 
 ประธาน อสต.ภาค 4 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    36 ถ.ด ารงคแมุกดา 
  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง 
  จ.มกุดาหาร  49000 
โทร. 042-612919 
โทรสาร  042-612973 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
ชื่อ  นายไชยยง  อาจวิชัย 
วัน/เดือน/ปีเกิด  10 กุมภาพันธแ 2490 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี  (ภาษาไทย) 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  มหาสารคาม 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ผูบริหารสถานศึกษาเชี่ยวชาญ 
 ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
 ประธานสภาศูนยแวัฒนธรรมจังหวัด 
 ผูทรงคุณวุฒิ (กทจ.) สายการศึกษา 
 ผูอ านวยการโรงเรียนมุกดาหาร 
 ประธานกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 ผูทรงคุณวุฒิในการประเมินโรงเรียน 
 เพื่อ เขารับรางวัลพระราชทาน ปี 53 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    50  ถ.เมืองใหม 
  ต.มุกดาหาร 
  อ.เมือง จ.มุกดาหาร  49000 
โทร. 081-7397532, 042-612834 
โทรสาร  042-612834 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายประสิทธิ์  โนรี 
วัน/เดือน/ปีเกิด  20  สิงหาคม  2494 
วุฒิการศึกษา   ประถมศึกษาปีท่ี 4 
  โรงเรียนบานโพนสวาง 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 พิธีกรภาคประชาชนเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 
 ไดรับประกาศเกียรติบัตรปราชญแเศรษฐกิจ 
 พอเพียงระดับจังหวัด 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    124 หมูบานโพนสวาง 
  ต.ดอนตาล  อ.ดอนตาล 
  จ.มุกดาหาร  49120 
โทร. 087-2132813 
โทรสาร  - 
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44 แมฮองสอน  
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายจิระเดช  ตันติฤทธิพร 
วัน/เดือน/ปีเกิด 1  เมษายน 2511 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี  (พัฒนาสังคม) 
  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 - 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน    219/1 ถ.ปาย-แมฮองสอน 
  ต.สบปุอง   
  อ.ปางมะผา 
  จ.แมฮองสอน 58150 
โทร. 081-9920232 
โทรสาร  - 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ชื่อ  นางเกียรติสุดา  สิทธิ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  24  มีนาคม 2506 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี  (การจัดการชุมชน) 
  มหาวิทยาลัยแมโจ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

  
สถานที่อยู่ปัจจุบัน    194/3  หมูบานโปุงนอก 
  ต.บานกาศ   
  อ.แมสะเรียง  
  จ.แมฮองสอน 58110 
โทร. 086-1808633 
โทรสาร  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายสุรเดช  พหลโยธิน 
วัน/เดือน/ปีเกิด  24 พฤศจิกายน 2497 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี  (ศึกษาศาสตรแ-เกษตร) 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ศึกษาดูงานประเทศสิงคโปรแ จีน นิวซีแลนดแ 
 มีความรู ความช านาญดานเกษตรศาสตรแ   
 ดาน IT  และการไฟฟูา 
 รองผูอ านวยการ สพป.  ผช.ผอ.สศจ. 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    141  หมูบานน้ าดิบ 
  ต.แมยวม  อ.แมสะเรียง 
  จ.แมฮองสอน 38110 
โทร.084-3780680 
โทรสาร  053-681437 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายอ าพล  อาทิตยแรุงโรจนแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  17 มีนาคม 2500 
วุฒิการศึกษา   มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
  กศน. 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 รวมรณรงคแหยุดภาวะโลกรอน การตัดไม 
 ท าลายปุา การเผาปุา เพื่อปลูกจิตส านึก 

 ประชาชนในพื้นท่ี 
 ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุุน จีน ฝรั่งเศส 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   79/2 ถ.แหลงพาณิชยแ 
  ต.แมลานอย  
  อ.แมลานอย 
  จ.แมฮองสอน  58120 
โทร. 053-689085 
โทรสาร  - 
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45 ยโสธร  
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายพีระวัฒนแ  โพธิวัฒนแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  2  เมษายน  2488 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท  (นิดา) 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 บริหารงานบุคคล   
 การจัดท างบประมาณรายจายประจ าปี 
 ผูอ านวยการกอง อบจ. รุนท่ี 2 
 การจัดท ายุทธศาสตรแการพัฒนา 
 การพัฒนาสังคม 
 งานดานการบริหารธุรการ 
 งานการเลือกตั้ง 
 การจัดท าแผนพัฒนา 
 กรรมการและเลขานุการสภาองคแกรชุมชน 
 ต าบลสวาท อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 
 ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน 
 ปี พ.ศ. 2554 - 2555 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    506  ต.สวาท อ.เลิงนกทา   
  จ.ยโสธร  35120 
โทร.088-105-9299 
โทรสาร  - 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายประยุทธ  รูปหลอ   
วัน/เดือน/ปีเกิด  5  พฤษภาคม 2514 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ทักษะการบริหารงานระดับสูงดานบริการ 
 อาจารยแพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 ท่ีปรึกษาผูจัดการรานเนรมิตการพิมพแ 
 ผูไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท 
 คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด 
 แบบบูรณาการ (กบจ.ยส.) 
 การศึกษาดูงานโครงการปริญญาโท 
 ณ  เมืองคุณหมิง  ประเทศจีน 
 ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มัธยมศึกษา โรงเรียนปุาติ้ววิทยา 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    32/1  ถ.อรุณประเสริฐ 
   ต.โพธ์ิไทร  อ.ปุาติ้ว 
  จ.ยโสธร  35150 
โทร. 045-795056  088-1050226 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายวรวิทยแ  สุจริต 
วัน/เดือน/ปีเกิด  28  ตุลาคม 2496   
วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท 
  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ขาราชการครูต าแหนงอาจารยแ 2 ระดับ 7 
 นายก อบต. โนนเปือย 
 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จังหวัดยโสธร 
 กรรมการสถานศึกษา ศูนยแการศึกษานอกระบบ 
 ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน 
 ปี พ.ศ. 2554 - 2555 
 อาจารยแบรรยายพิเศษท่ีจังหวัดยโสธร 
 ท่ีปรึกษาสภาองคแกรชุมชนต าบลสวาท  
 อ.เลิงนกทา  จังหวัดยโสธร 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    240  ต.โนนเปือย   
  อ.กุดชุม  จ.ยโสธร  35140 
โทร.  045-583200, 087-0476319 
โทรสาร  - 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายสมศักดิ์ สุขส าราญ 
วัน/เดือน/ปีเกิด   22  กันยายน  2504 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรแ 
  (นิดา) 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษแ 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 หมูบาน (ทสม.) ยโสธร 
 คณะกรรมการบริหารเครือขาย ทสม. 
 ระดับประเทศ 
 เลขาธิการเครือขาย ทสม. แหงประเทศไทย 
 อาจารยแพิเศษคณะเกษตร มหาวิทยาลัย 
 เกษตรศาสตรแก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   228 ม.1 ถ.มณีนันทแ   
  ต.สวาท  อ.เลิงนกทา  
  จ.ยโสธร 35120    
โทร.081-4081323, 084-7336925 
โทรสาร  - 
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46 ยะลา  
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายณพพงศแ  ธีระวร 
วัน/เดือน/ปีเกิด  16  ตุลาคม 2515 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาเอก  (บริหารธุรกิจ) 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 โครงการพัฒนาผูประกอบการ 
 อุตสาหกรรมขนาดกลางและยอม 
 ของกระทรวงอุตสาหกรรม (คพอ.) 
 โครงการสรางที่ปรึกษาธุรกิจของกระทรวง 
 อุตสาหกรรม (Consular) 
 กรรมการหอการคาจังหวัดยะลา 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   12  ถ.เทศบาล 4   
            ต.สะเตง  อ.เมือง 
            จ.ยะลา  95000 
โทร. 081-4066623 
โทรสาร  - 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายอาบีดีน  มนูญทวี 
วัน/เดือน/ปีเกิด  4  พฤษภาคม  2507 
วุฒิการศึกษา   มัธยมศึกษาตอนปลาย 
  โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ 
  จังหวัดสตูล 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 วิทยากรประจ าโรงเรียนปกครองทองที่ 
 จังหวัดยะลา 
 วิทยากรทักษะวัฒนธรรม 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   40  ต.พรอน 
              อ.เมือง จ.ยะลา 95160  
โทร. 087-8361027 
โทรสาร  - 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายมาโนชญแ  บุญญานุวัตร 
วัน/เดือน/ปีเกิด  9  กรกฎาคม 2478 
วุฒิการศึกษา    กศ.บ., M.A สหรัฐอเมริกา 
  บริหารการศึกษา 
  University of Northern  
  Colorodo U.S.A 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ผูตรวจราชการกรมสามัญศึกษา 
 ประจ าเขตการศึกษา 2 
 หัวหนาหนวยศึกษานิเทศกแ กรมสามัญศึกษา 
 ระดับ  9  เขตการศึกษา 2 
 วิทยากรพิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 ศึกษาดูงานประเทศสหรัฐอเมริกา 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    7 ไชยจรัส 1 ซอยมนตรี 
              ต.สะเตง  อ.เมือง   
            จ.ยะลา 95000 
โทร. 081- 9572526, 073-213654 
โทรสาร  073-211050 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายอับดุลรอนิง ลงซา 
วัน/เดือน/ปีเกิด  14 มีนาคม 2506 
วุฒิการศึกษา   มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
  โรงเรียนสายบุรี 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 นายก อบต.  
 รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดยะลา 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    19/1 หมู 6 ต.อัยเยอรแเวง 
  อ.เบตง จ.ยะลา 95110 
โทร. 080-8636139 
โทรสาร  - 
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47 รอยเอ็ด  
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายพูลศักดิ์  ทวีกุล 
วัน/เดือน/ปีเกิด  5  กรกฎาคม 2506 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ผูบริหารการตลาดเจริญโภคภัณฑแวิศวกรรม 
 ผูช านาญการกรรมาธิการศิลปะและ 
 วัฒนธรรมรัฐสภา 
 ผูช านาญการกรรมาธิการตางประเทศรัฐสภา 
 เลขาธิการคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตรแ 
 และรัฐสภา 
 เลขาธิการหอการคารอยเอ็ด 
 รองประธานสภาอุตสาหกรรมรอยเอ็ด 
 ระดับทองถิ่น 
 ประธานผูประกอบการธุรกิจตลอดหนองแคน 
 จังหวัดรอยเอ็ด 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    192/8-10  ซอย 12 
  ถ.ราชการด าเนิน ต.ในเมือง   
  อ.เมือง จ.รอยเอ็ด 45000 
โทร. 043-512175 
โทรสาร  043-511881 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายสุชาติ  มีเสม 
วัน/เดือน/ปีเกิด  24 มิถุนายน  2488 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี   
  (สาขาเศรษฐศาสตรแสหกรณแ) 
  ราชภัฏมหาสารคาม 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 นักบริหาร รุนท่ี 16 
 ผูประนีประนอมประจ าศาล รอ. 
 ท่ีปรึกษา สผก.รอ. 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    327 หมู 1 
             ต.โนนรัง  อ.เมือง 
  จ.รอยเอ็ด  45000 
โทร. 081-9550804 
โทรสาร  - 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นางบัณจง  ธนะแพสยแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  20 ตุลาคม 2496 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) 
  การจัดการท่ัวไป  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ฝึกอบรมและสอบคัดเลือกเป็นผูพิพากษา 
 เป็นผูพิพากษาสมทบตั้งแตปี 2538 
 จนถึงปใจจุบัน 
 ไดรับคัดเลือกเป็นสตรีไทยดีเดน พ.ศ. 2549 
 ไดรับคัดเลือกเปน็แมดีเดนแหงชาติ พ.ศ. 2552 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    364  ถ.เทศาภิบาล   
  ต.ในเมือง  อ.เมือง 
  จ.รอยเอ็ด 45000 
โทร. 043-527191-9 
โทรสาร  043-527209 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายสืบพงษแ  พนมเขต 
วัน/เดือน/ปีเกิด   9  มิถุนายน  2502 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท (รัฐประศาสนศาสตรแ) 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษแ 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 หมูบาน (ทสม.)จังหวัดรอยเอ็ด 
 สมาชิกสภา อบจ. รอยเอ็ด   
 ประธานสภาวัฒนธรรมอ าเภอจตุรพักตร 
 พิมาน จังหวัดรอยเอ็ด  ปี 2543, 2545 
 รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดรอยเอ็ด 
 ประธานเครือขายองคแกรชุมชนอ าเภอ 
 จตุรพักตรพิมาน 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน 141  หมูบาน้ าใส 
  ต.น้ าใส อ.จตุรพักตรพิมาน  
  จ.รอยเอ็ด  45180 
โทร.  086-0090179 
โทรสาร  - 
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48 ระนอง  
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายสมชาย   วัชระสุขโพธ์ิ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  10  ธันวาคม 2491 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี  (จัดการท่ัวไป) 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 หัวหนาส านักงานตรวจบัญชีสหกรณแ 
 กรมตรวจบัญชีสหกรณแ 
 ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมอง 
 ผูสอบบัญชีภาคเอกชน 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   7 หมู 3 ต.บางริ้น  
  อ.เมือง ระนอง 85000  
โทร.087-8948046, 077-848507 
โทรสาร  - 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายสุชีพ  พัฒนแทอง 
วัน/เดือน/ปีเกิด  15 เมษายน 2507   
วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี   
  (การพัฒนาชุมชน) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ไดรับการคัดเลือก “คนดีแทนคุณแผนดิน 
 ภาคใต จังหวัดระนอง” 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    112 หมู 4   
  ต.บางแกว   อ.ละอุน   
  จ.ระนอง 85130 
โทร. 081-7285854 
โทรสาร  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายเดโช  พรประสิทธิ์ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  10 ธันวาคม 2490 
วุฒิการศึกษา    มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
  โรงเรียนมัธยมชายด ารงเวช 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 - 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน    130/203  ถ.ทาเมือง 
  ต.เขานิเวศนแ  อ.เมือง 
  จ.ระนอง  85000 
โทร. 086-9470823 
โทรสาร  - 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นางยุพิน  ลิกขะไชย 
วัน/เดือน/ปีเกิด  20 กุมภามพันธแ 2497 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี  (ศิลปศาสตรแ) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน 
 ดานสิ่งแวดลอม ปี พ.ศ. 2554-2555 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    161/4  บานดาน  หมู 1   
  ถ.กะเปอรแ-บานนา 
  ต.กะเปอรแ  อ.กะเปอรแ 
  จ.ระนอง  85120 
โทร.  084-3776263 
โทรสาร  - 
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49 ระยอง  
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายพงษแศักดิ์  เอกเดชาพงศแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  18 ธันวาคม 2513 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท 
  (บริหารธุรกิจ) 
  Asian University 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 รองประธานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
 ผูประนีประนอมศาลแรงงานจังหวัดระยอง 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   125/82  ม. 2  ต.ทับมา 
 อ.เมือง  จ.ระยอง  21000 
โทร. 089-8162046 
โทรสาร  - 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นางสุธีรา  ผองใส 
วัน/เดือน/ปีเกิด  9  กรกฎาคม 2502 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 คณะท างาน/ผูประสานงานเครือขายองคแกร 
 ชุมชนจังหวัดระยอง 
 กรรมการบูรณาการแผนจังหวัด (กบจ.) 
 วิทยากรโรงเรียนนักปกครองทองที่  

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    102  หมู 8   
  ต.บานนา  อ.แกลง   
  จ.ระยอง 21110 
โทร. 081-3778104 
โทรสาร  - 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายณัฐเสฐ  โพธิ์ศรีทอง 
วัน/เดือน/ปีเกิด  28 กรกฎาคม 2493 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท 
  (การบริหารการศึกษา) 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ผูอ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ระยอง เขต ๑ เขต ๒ 
 ผูอ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 ชลบุรี เขต ๓ 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    49/19  หมู 2 ต.ส านักทอง 
  อ.เมือง จ.ระยอง 21100 
โทร. 086-1523366 
โทรสาร  - 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  จ.อ.สุรสิทธิ์  ไชยลาภ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  8  กรกฎาคม 2476   
วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี  (นิติศาสตรแ) 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 กรรมการพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนรอบโรงไฟฟูา 
 ประธานศูนยแเฝูาระวังตรวจสอบคุณภาพน้ า  
 คณะกรรมการลุมน้ าชายฝใ่งทะเลตะวันออก 
 ประธานศูนยแพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 
 สถาบันพระปกเกลา จังหวัดระยอง 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    105  หมู 2  ต.ปลวกแดง   
  อ.ปลวกแดง 
  จ.ระยอง  21140 
โทร. 080-0159853 
โทรสาร  - 
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50 ราชบุรี  
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นางสาวจินตนา ชิ้นปิ่นเกลียว 
วัน/เดือน/ปีเกิด  26  ธันวาคม  2501 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท (MPA) 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ผูพิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว 
 จังหวัดราชบุรี 
 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  
 ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน 
 ท่ีปรึกษาวิสาหกิจชุมชน (เกษตรและสหกรณแ) 
 ผูจัดการบริษัท พานาฟฺูดสแ จ ากัด 
 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 
 รองประธานสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง 
 กรรมการสายงานแรงงาน สอท. 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   67 หมู 1   
  ต.หนองกลางนา 
  อ.เมือง  
  จ.ราชบุรี 70000  
โทร. 081-7369399 
โทรสาร  032-328552, 032-337301 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายโกมล  ตันติวรนุกูล 
วัน/เดือน/ปีเกิด  30 กรกฎาคม 2497 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท 
  สังคมศาสตรแเพื่อการพัฒนา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ประธานชมรมรานขายยา จังหวัดราชบุรี 
 ประธานมูลนิธิสงเคราะหแเด็กพิการทางสมอง 
 ประธานหอการคาจังหวัดราชบุรี 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    34/26  ถ.รถไฟ 
  ต.หนาเมือง  อ.เมือง 
  จ.ราชบุรี 70000 
โทร. 032-323590 
โทรสาร  032-329943 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายนวม  หวงทอง 
วัน/เดือน/ปีเกิด  5  เมษายน 2480 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี  (นิติศาสตรแ) 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ 
  (การศึกษาบัณฑิต) 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  ประสานมิตร 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 เชี่ยวชาญการสอนกฎหมาย 
 การด าเนินการทางวินัย  
 การเผยแพรความรูดานกฎหมาย ความมั่นคงภายใน 
 ท่ีปรึกษาปใญหากฎหมายแกประชาชน 
 ประธานมูลนิธิชาวลานนาราชบุรี 
 นิติกรของกรมอาชีวศึกษา 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    30/13 ถ.แมนร าลึก 
  ต.หนาเมือง  อ.เมือง 
  จ.ราชบุรี  70000 
โทร. 081-4893214, 032-321363 
โทรสาร  - 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายสุรชัย  ฉัตรภิญญาคุปตแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  10  สิงหาคม  2494 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี  (ศศบ.) 
  สาขาพัฒนาชุมชน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 คณะท างานภาคประชาชน ส านักบริหาร 
 จัดการน้ าและอุทกภัยแหงชาติ (สบอช.) 
 ท่ีปรึกษากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
 คณะกรรมการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท  
 ของประชาชนจังหวัดราชบุรี 
 เครือขายภาคประชาชนจังหวัดราชบุรี 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   116 ม.3 ต.บานฆอง   
  อ.โพธาราม  
  จ.ราชบุรี 70120  
โทร.081-6518-086, 032-232526 
โทรสาร 032-232526 
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51 ลพบุรี  
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นางสาวภัสสร จันโทกุล 
วัน/เดือน/ปีเกิด  28  กุมภาพันธแ  2509 
วุฒิการศึกษา   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรคแ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเจียระไนเพชร 
 ท่ีศูนยแกลางอัญมณี ประเทศเบลเยี่ยม 
 อบรมโฆษกมืออาชีพ 
 ศึกษาดูงานประเทศจีน สิงคโปรแ 
 อบรมการจัดการส าหรับนักบริหาร 
 อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการโลจิสติกสแ 

สถานที่อยู่ปัจจบัุน   98 ม.5 ต.เขาสามยอด 
  อ.เมือง ลพบุรี 15000  
โทร.036-621861-2, 083-6121313,  
      089-9003008, 089-082499 
โทรสาร 036-640364 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายสมภพ  โสมาภา 
วัน/เดือน/ปีเกิด  13  กุมภาพันธแ 2489 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท 
  รัฐประศาสนศาสตรแ 
  สถาบันพัฒนบริหารศาสตรแ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 คณะกรรมการลุมน้ าปุาสัก 
 ประธานคณะวิทยากรจัดท าแผนยุทธศาสตรแ 
 จังหวัดลพบุรี 
 ประธานโสมาภา  ปุาสัก รีสอรแท   
 อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
 เจาของและผูบริหารสูงสุดโสมาภา   
 ปุาสัก รีสอรแท จ.ลพบุรี 
 ประธานชมรมรักลพบุรี  

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   110/4 หมู 1  
 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม 
 จ.ลพบุรี  15140 
โทร. 081-6110608 
โทรสาร  036-451259 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายสุรพงษแ  ปนาทกูล 
วัน/เดือน/ปีเกิด  13  พฤษภาคม  2491 
วุฒิการศึกษา    กศ.ม. , (การศึกษา) 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตรแ) 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรแ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ดูงานตางประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย   
 ฟิลิปปินสแ เยอรมัน  ฝรั่งเศส  เนเธอรแแลนดแ 

 เบลเยี่ยม  สวิสเซอรแแลนดแ   
 ผูอ านวยการส านักวิจัย 
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    148/1 หมู  1  ซอยเทพสตรี 2 
  ถ.พหลโยธิน  ต.เขาสามยอด 
  อ.เมือง  จ.ลพบุรี 15000 
โทร. 081-846-6237 
โทรสาร  036-421033 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายไพฑูรยแ  สิงหแไขมุกขแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  27 กุมภาพันธแ 2498 
วุฒิการศึกษา   รัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณแ 
  ในพระบรมราชูปถัมภแ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 การจัดการความปลอดภัย ชีวอนามัย 
 และสิ่งแวดลอม 
 งานดานวิศวโยธา   
 งานดานวิศวอุตสาหกรรม 
 อบรมดูงานตางประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน 
 เบลเยี่ยม  ฟินแลนดแ สิงคแโปรแ เกาหลี จีน 

 อินเดีย  และมาเลเซีย 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน    147/5 หมู 4   
  ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม 
  จ.ลพบุรี  15140 
โทร. 081-8899248 
โทรสาร  036-638223 
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52 ล าปาง  
 

 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายอนุวัตร  ภูวเศรษฐ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  6  ตุลาคม 2500 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ผูวาการภาค 3360 โรตารีสากล ปี 2550-2551 
 กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ มทร.ลานนา  
 จังหวัดล าปาง 
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิคณะวิทยาการจัดการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดล าปาง 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    522 หมู 11 
  ต.ปงแสนทอง  อ.เมือง 
  จ.ล าปาง  521000 
โทร. 054-810219 
โทรสาร  054-810220 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายสุวิทยแ  ขันธาโรจนแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  24  กุมภาพันธแ 2491 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี (ภูมิศาสตรแ) 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
 พ.ศ. 2548 -2549 
 ด ารงต าแหนงผูอ านวยการส านักงานกิจการ 
 สตรีและสถาบันครอบครัว 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    11  ถ.เจริญประเทศ 
  ต.เวียงเหนือ อ.เมือง 
  จ.ล าปาง  52000 
โทร. 081-8211161 
โทรสาร  - 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายเรวัฒนแ  สุธรรม 
วัน/เดือน/ปีเกิด  9 มิถุนายน 2487 
วุฒิการศึกษา      M.A. 
   Michigan State University 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 รองอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน 
 ท่ีปรึกษาโครงการสวนพระองคแสมเด็จ 
 พระเทพรัตนราชสุดา 
 คณะกรรมการโครงการพระเมตตาสมเด็จยาฯ 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   300/113  ซอย 4   
  ถ.ล าปาง-งาว  ต.พิชัย   
  อ.เมือง  จ.ล าปาง  52000 
โทร. 089-9522880, 084-0048359 
โทรสาร 054-334197  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายควง  ทากอง 
วัน/เดือน/ปีเกิด  25  มกราคม 2510 
วุฒิการศึกษา   มัธยมศึกษาตอนปลาย 
  โรงเรียนบุญวาทยแ  
  วิทยาลัยล าปาง 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ผูใหญบานบานใหมพัฒนา 
 ประธานเครือขายปุาชุมชนบานใหมพัฒนา 
 คณะกรรมการเครือขายปุาชุมชนจังหวัดล าปาง 
 รองประธานเครือขาย ป.ป.ช.ภาคประชาสังคม 

 จังหวัดล าปาง 
 ประธานเครือขายกลุมรักษแน้ าจางสาแมน้ าวัง 
 ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลดอนไฟ 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    93  ซอย 2  ต.ดอนไฟ 
  อ.แมทะ  จ.ล าปาง  52150 
โทร. 081-9984983 
โทรสาร  054-829139 
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53 ล าพูน  
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายวีนัส  มานมุงศิลป 
วัน/เดือน/ปีเกิด  1 มิถุนายน 2508 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
 ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ 
 คณะท างานเศรษฐกิจมหภาคการเงิน การคลัง 
 สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    45  บานศรีบุญยืน 
  ม.3  ต.เหมืองงา 
  อ.เมือง จ.ล าพูน 51000 
โทร. 053-554530, 081-7831885 
โทรสาร  053-554530 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายอุดม  สุริยะวงคแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  13 กันยายน 2492 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี  (ศึกษาศาสตรแ) 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 คณะกรรมการ อบต. จังหวัดล าพูน 
 คณะอนุกรรมการกระจายอ านาจองคแการ 
 บริหารสวนทองถิ่นจังหวัดล าพูน 
 ประธานการคุมครองผูบริโภคดาน 
 สุขภาพจังหวัดล าพูน 
 คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดล าพูน 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    123/5 ต.ตนธง หมู 5 
  อ.เมือง  จ.ล าพูน 51000 
โทร. 086-1957734 
โทรสาร  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายประสิทธิ์  คงสมัย 
วัน/เดือน/ปีเกิด  11  มิถุนายน 2493 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี (การบริหารการศึกษา) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 รับราชการครู สปช. (จ.ชียงใหม ล าพูน พะเยา) 
 ผูบริหารโรงเรียนเอกชน 
 ผูประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    227  หมูบานเพิ่มทรัพยแ 
  ต.ตนธง  อ.เมือง 
  จ.ล าพูน 51000 
โทร. 053-534568 
โทรสาร  - 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายชลิต  พรหมปใทมะ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  14 ตุลาคม2503 
วุฒิการศึกษา   อนุปริญญา  (บริหารการตลาด) 
  พาณิชยการดรุณพิทยา  
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ประธานผูน าอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดล าพูน 
 รองประธาน ศปสจ.ล าพูน  

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    73  หมูท่ี 8  
  ต.บานเรือน อ.ปุาซาง   
  จ.ล าพูน  51120 
โทร. 053-593105 
โทรสาร  - 
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54 เลย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายกิตติศักดิ์  ยุติธรรม 
วัน/เดือน/ปีเกิด  26 กันยายน 2495 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท 
  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุุน เยอรมัน  
 ออสเตรีย  สแกนดิเนเวีย 
 มีความรูความช านาญดานสังคม 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    42  บานทาเปิบ 
  ต.กกดู  อ.เมือง 
  จ.เลย 42000 
โทร. 080-1839006 
โทรสาร  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายปรีชา  กมลรัตนแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  25  กรกฎาคม  2493 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท  (บริหารการศึกษา) 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ดานงานบริหารงานบุคคล 
 ดานบริหารการศึกษา 
 ดานวิชาการ 
 บริหารส างานไดอันดับหน่ึงระดับประเทศ 
 ๓ ปีติดตอกัน ตั้งแต ปี พ.ศ. 2541-2543 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    466  ซอยอินค าดี 1 
  ถ.อินค าดี  ต.นาอาน 
   อ.เมือง  จ.เลย 42000 
โทร. 081-5441333, 042-811926 
โทรสาร  042-811926 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายปรีชา  ทองอูเ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  2  มิถุนายน 2502 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี  (นิติศาสตรแ) 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 คณะกรรมการปฏิรูปท่ีดิน (คปก.) 
 คณะกรรมการผูน าชุมชนแหงชาติ  
 (ส านักนายกรัฐมนตรี) 
 อาสาสมัครเพื่อสังคม (ดานสิ่งแวดลอม) 

สถานทีอ่ยู่ปัจจุบัน    38  หมูบานโคกผักหวาน 
  ต.ผาขาว อ.ผาขาว 
  จ.เลย  42240 
โทร. 081-320-3364 
โทรสาร  - 
 
 
 
 
 



 55 

ล าดับ
ที ่

จังหวัด เศรษฐกิจ สังคม วิชาการ สิ่งแวดล้อม 

55 ศรีสะเกษ  
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายธาดา  ลิมปิจ านงคแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  24 มกราคม 2499 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท  (รัฐประศาสนศาสตรแ) 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตรแ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 - 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน    332/3  ถ.ราชการรถไฟ 
  ต.เมืองเหนือ  อ.เมือง 
  จ.ศรีสะเกษ  33000 
โทร. 045-620330 
โทรสาร  045-614008 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายจรูญ  ค าผาง 
วัน/เดือน/ปีเกิด  27  ตุลาคม  2510 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท   
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 นายก อบต.ส าโรงตาเจ็น 
 เลขานุการภาคประชาชนคณะกรรมการ 
 สงเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อน 
 งานสวัสดิการชุมชน 
 รองประธานขบวนองคแกรชุมชน 
 วิทยากรส านักงานสรางเสริมสุขภาพ สสส. 
 วิทยากรสถาบันพระปกเกลา 
 ฝึกอบรมดูงานการพัฒนาท่ีประเทศ 
 เนเธอรแแลนดแ 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    212  ต.ส าโรงตาเจ็น 
  อ.ขุขันธแ  
  จ.ศรีสะเกษ  33140 
โทร. 089-9462308 
โทรสาร  - 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายเกษม  สืบเสน 
วัน/เดือน/ปีเกิด  14 มีนาคม 2489 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท (บริหารการศึกษา) 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ผูบริหารสถานศึกษา 
 ศึกษานิเทศกแ 
 ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    175  หมู 8  ถ.อุบล 
  ต.โพธ์ิ  อ.เมือง 
  จ.ศรีสะเกษ  33000 
โทร. 089-7178189 
โทรสาร  - 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อ  ด.ต.ฉัตรชัย  จันทะศิลา 
วัน/เดือน/ปีเกิด  9 กรกฎาคม 2488 
วุฒิการศึกษา    อนุปริญญา 
  โรงเรียนต ารวจภูธร 2  
  จังหวัดนครราชสีมา 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพิเศษ 
 วิทยากรเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 วิทยากรตนแบบ กกต. 
 ไดรับประกาศนียบัตรการมีสวนรวม 
 ภาคประชาชนดีเดน ปี 2555 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   255  หมู 3  ต.น้ าค า 
  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 
โทร. 089-4277502 
โทรสาร  - 
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56 สกลนคร  
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายประพันธแ  เตชะสกลกิจกูร 
วัน/เดือน/ปีเกิด  3  พฤศจิกายน 2493 
วุฒิการศึกษา    มัธยมศึกษาตอนตน 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 กรรมการหอการคาไทย 
 ผูทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 จังหวัดสกลนคร 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    1891/10  ถ.สุขเกษม 
  ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง 
  จ.สกลนคร 47000 
โทร. 081-7396252 
โทรสาร  042-711932 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายประสาท  ตงศิริ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  3 กันยายน  2496 
วุฒิการศึกษา    ปวส.  (เขียนแบบเครื่องกล) 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
  วิทยาเขตพระนครเหนือ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ท างานดานสังคมและธุรกิจมานานกวา 
 30 ปี ในองคแกรตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
 ไดรับปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 สาขายุทธศาสตรแการพัฒนาจาก 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน    1865/4  ถ.รัฐพัฒนา 
  ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง 
  จ.สกลนคร  47000 
โทร. 081-8725555 
โทรสาร  042-712287 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ชื่อ  สิบเอก บัณฑิต  เชาวแวัลลแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  15  มีนาคม  2489 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี  (ครุศาสตรบัณฑิต) 
  วิทยาลัยครูสกลนคร 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ผูบริหารสถานศึกษา   
 คณะกรรมการประเมินนิเทศและติดตาม 
 โครงการโรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม 

 สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน   136 ม.5 ต.ไฮหยอง  
  อ.พังโคน  
  จ.สกลนคร  47160   
โทร. 089-576-1444 
โทรสาร - 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายสรรคแสนธิ  บุณโยทยาน 
วัน/เดือน/ปีเกิด  6  สิงหาคม  2493 
วุฒิการศึกษา    BSC.Agniultone 
  University  India 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 คณะท างานสถาบันสิ่งแวดลอมไทย 
 คณะท างานใน Mekong Water Dialogue  
 IUCN 
 ท างานกับโครงการอนุรักษแความหลากหลาย 
 ทางชีวภาพในลุมน้ าสงคราม   
 ท่ีปรึกษาศูนยแหนองหารศึกษามหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏสกลนคร 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    700/44  ถ.เฉลิมพระเกียรติ 
  ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง 
  จ.สกลนคร  47000 
โทร. 081-6708624 
โทรสาร  - 
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57 สงขลา  
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายสุรชัย  จิตภักดีบดินทรแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด 18  ตุลาคม 2498  
วุฒิการศึกษา    ปริญญาเอก  (บริหารธุรกิจ) 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ประธานหอการคาจังหวัดสงขลา 
 ประธานจัดงาน SMEs  ไทยเขมแข็ง 2010  
 จ.สงขลา 
 ผลักดันโครงการรถไฟรางคู 
 ผลักดันโครงการ land bridge สงขลา –สตูล 
 ผลักดันโครงการทางหลวงพิเศษระหวาง 
 เมืองสายหาดใหญ-ชายแดนมาเลเซีย 
 คณะผูพิพากษาสมทบศาลยาวชนและ 
 ครอบครัวจังหวัดสงขลา 
 รองประธานสภาธุรกจิชายแดนภายใต IMT-GT 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   262  ถ.คลองเรียน 1 
  ต.หาดใหญ  อ.หาดใหญ 
  จ.สงขลา  90110 
โทร. 074-445467,081-9909797 
โทรสาร  071-212885 

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายชิต  สงากุลพงศแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  29  กุมภาพันธแ 2491 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรแ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ประธานกรรมการมูลนิธิชุมชนสงขลา 
 ประธานผูพิพากษาสมทบศาลเยาวชน 
 และครอบครัว จ.สงขลา 
 ประธานหอการคาจังหวัดสงขลา 
 กรรมการมูลนิธิสงเคราะหแเด็ก 
 ท่ีปรึกษาเครือขายผูปกครองโรงเรียน 
 หาดใหญวิทยาลัย 
 กรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาเขต 2 สงขลา 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    444/9 หมู 4 
  ต.คลองแห  อ.หาดใหญ 
  จ.สงขลา  90110 
โทร. 086-9564956 
โทรสาร  074-427050 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายมาโนช  พัฒนกิจ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  16  มิถุนายน 2507 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี  (รัฐศาสตรแ) 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 มีความรูในเรื่อง “การจัดการขยะฝอยชมุชน” 
 จากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 

 สิ่งแวดลอมจังหวัดสงขลา 
 ประธานครือขายอาสาสมัครพิทักษแทรัพยากร 
 ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    35/1 หมู 4   
  ถ.วิจารณแศีลคุณ   
  ต.จะท้ิงพระ  อ.สทิงพระ 
  จ.สงขลา 90190 
โทร. 086-9914549 
โทรสาร  - 
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58 สตูล  
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายสมชาย  ตันติ์ศรีสกุล 
วัน/เดือน/ปีเกิด  11  กรกฎาคม 2504 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท (การปกครองทองถิ่น) 
  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ท่ีปรึกษาคณะผูบริหารการคลังประจ า 
 จังหวัดสตูล-ปใจจุบัน 
 คณะกรรมการพัฒนาองคแการบริหารสวนจังหวัด 
 กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสตูล 
 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและ 
 ยุทธศาสตรแก าลังคนจังหวัดสตูล 
 คณะท างานพิจารณาระบบโลจิสติกสแ 
 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกลุมจังหวัด 
 ภาคใตชายแดน 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    62  ถ.สฤษดิ์ภูมินารถ 
  ต.พิมาน   อ.เมือง  
  จ.สตูล  91000 
โทร. 081-8965911 
โทรสาร  074-721777 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายกิตติโชติ  ชนะหลวง 
วัน/เดือน/ปีเกิด  12 เมษายน 2505   
วุฒิการศึกษา    มัธยมศึกษาตอนปลาย 
  กศน. 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 การท างานขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน 
 จังหวัดสตูล 
 ท างานดานท่ีอยูอาศัยแกผูดอยโอกาส 
 คณะอนุกรรมการสถาบันพัฒนาองคแกร 
 ชุมชน (องคแกรมหาชน) ภาคใต 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    145 หมู 7  
  ต.นิคมพัฒนา 
  อ.นะมัง  จ.สตูล 91130 
โทร. 087-3952142 
โทรสาร  - 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายเจน  ขวัญทอง 
วัน/เดือน/ปีเกิด  10 เมษายน 2494 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี  (สังคมศึกษา) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ผูบริหารโรงเรียน 
 ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ประถมศึกษาสตูล 
 คณะท างานดานการวางแผนและก าหนดนโยบาย 
 พัฒนาดานการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีฯ 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    195  หมูบานตันหยงโป 
  ต.ตันหยงโป 
  อ.เมือง จ.สตูล  91000 
โทร. 081-2751822 
โทรสาร  - 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ นายยาโกบ  ปะดุกา 
วัน/เดือน/ปีเกิด  1  มกราคม 2489 
วุฒิการศึกษา    มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
  กศน. 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ผูใหญบานดีเดน  
 ประธานกรรมการสถานศึกษาควนโดนวิทยา 
 ประธาน ทสม.จังหวัดสตูล 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    63  หมูบานบูเกตบามู 
  ต.ควนโดน  อ.ควนโดน 
  จ.สตูล  91160 
โทร. 086-2857320 
โทรสาร   
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59 สมุทร 
ปราการ 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายชาญศิลป  ปานแกว 
วัน/เดือน/ปีเกิด  6  กุมภาพันธแ 2497 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรแ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารและการจัดการ 
 ใน อ.ก.พ. จังหวัดสมุทรปราการ 
 ผูทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการก าหนด 
 ราคาประเมินทุนทรัพยแ 
 กต.ตร.สถานีต ารวจภูธรส าโรงเหนือ 
 กรอ.จังหวัดสมุทรปราการ 
 รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
 สมุทรปราการ 
 ท่ีปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชยแ 
 ท่ีปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    107/1 หมู 8  
  ต.บางเมือง  อ.เมือง 
  จ.สมุทรปราการ 10270 
โทร. 02-1827200 
โทรสาร  02-3880494 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายมงคลัตถแ  พุกะนัดดแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  15 เมษายน 2497 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท  
  มหาวิทยาลัยแมโจ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ประธานสันนิบาตสหกรณแแหงประเทศไทย 
 ปราชญแสหกรณแ ประจ าจังหวัดสมุทรปราการ 
 สมาชิกสภาเกษตรแหงประเทศไทย 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    354/38 ซอยเทศบาล 2 
  ถ.รัตนราช ต.บางบอ 
  อ.บางบอ  
  จ.สมุทรปราการ 10560 
โทร. 081-3418814 
โทรสาร  - 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายสกล  รุงโรจนแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  26 กุมภาพันธแ 2491 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท  (บริหารการศึกษา) 
  จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ผูอ านวยการโรงเรียนหนามแดง จ.สมุทรปราการ 
 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรปราการ 
 รองประธานหอการคาจังหวัดสมุทรปราการ 
 วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดสมุทรปราการ 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    61/321 ถ.เทพารักษแ 
  ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี 
  จ.สมุทรปราการ 10540 
โทร. 089-8975233 
โทรสาร  02-7505599 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ชื่อ  นายบุญยืน  นาคดี 
วัน/เดือน/ปีเกิด  6  มิถุนายน 2487 
วุฒิการศึกษา    มัธยมศึกษาตอนปลาย 
  โรงเรียนบางพลีราษฎรแบ ารุง 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ประธานเครอืขายอาสาสมัครพิทักษแทรัพยากร 
 ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสมุทรปราการ 
 ประธานท่ีปรึกษาเครือขายอาสาสมัครพิทักษแ 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด 
 สมุทรปราการ 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    37/2  หมู 12 ถ.กิ่งแกว 
  ต.บางพลีใหญ  อ.บางพลี 
  จ.สมุทรปราการ  10540 
โทร. 02-3250029, 081-7012112 
โทรสาร  - 
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60 สมุทร 
สงคราม 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายไพบูลยแ  ลิ้มประเสริฐ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  5 มีนาคม 2491 
วุฒิการศึกษา   มัธยมศึกษาตอนปลาย 
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 เทศมนตรีเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
 ประกอบอาชีพประมงอวนลาก เลี้ยงกุง 
 พัฒนาท่ีดิน ตอ-ซอมเรือ 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    198 ถ.แหลมใหญ 
  ต.แมกลอง  อ.เมือง 
  จ.สมุทรสงคราม 75000 
โทร. 081-5703533 
โทรสาร  - 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายโชติวิชญแ  เสือเล็ก 
วัน/เดือน/ปีเกิด  5  กุมภาพันธแ 2492 
วุฒิการศึกษา   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
  โรงเรียนธรรมาวุฒิธาราม 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ผูชวยวิศวกรประเทศไตหวัน 
 กรรมการหมูบาน  
 ประธานกลุมเกษตรอินทรียแ 
 หมอดินอาสาหมูบาน 
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิของหมูบาน 
 ไดรับคัดเลือกใหเป็นศูนยแการเรียนรู 
 ปราชญแชาวบานของจังหวัดสมุทรสงคราม 

 ตามโครงการพัฒนาเกษตร โดยยึดหลัก 
 เศรษฐกิจพอเพียง 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    43/1  ต.ยายแพง 
  อ.บางคนที 
  จ.สมุทรสงคราม 75120 
โทร. 089-7786855, 034-738144 
โทรสาร   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายวีระ  เทพกรณแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  3  มิถุนายน 2486 
วุฒิการศึกษา   ประกาศนียบัตรชั้นสูง 
  (การวิจัยและประเมินผล) 
  วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 การอบรมหลักสูตรผูบริหารระดับสูง ศธ. 
 ผูทรงคุณวุฒประเมินคุณภาพครู – อาจารยแ- 
 สถานศึกษา 
 ศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศ 
 ท าหนาท่ีเป็นภูมิปใญญาทองถิ่น เขียนงานวิชาการ 
 และเป็นท่ีปรึกษาบัณฑิต 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    55/1  ถ.บางแสมนอย 
               ต.ทายหาด  อ.เมือง  
               จ.สมุทรสงคราม  75000 
โทร. 089-8240835 
โทรสาร   - 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายวีระ  ทับทิมทอง 
วัน/เดือน/ปีเกิด  12  พฤษภาคม  2491 
วุฒิการศึกษา    มัธยมศึกษาตอนปลาย 
  โรงเรียนศรัทธาสมุทร 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ประธานเครือขายอาสาสมัครพลังงาน 
 จังหวัดสมุทรสงคราม 
 ประธานเครือขายอาสาสมัคร 
 ทรัพยากรธรรมชาติ 
 เครือขายประชาชนพิทักษแสาธารณสมบัติ 
 ของแผนดิน 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   9/1 ม.1 ต.บางชาง    
  อ.อัมพวา  
  จ.สมุทรสงคราม 75110    
โทร.082-1892-088,  
โทรสาร  034-752140 
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61 สมุทร 
สาคร 

ชื่อ  นายชัยพร  ศิริพงษแเวคิน 
วัน/เดือน/ปีเกิด  12  ธันวาคม  2495 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี   
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ศึกษาดูงานดานพัฒนาสังคม 
 ประเทศไตหวัน 
 ศึกษาดูงานดานสิ่งแวดลอม ประเทศจีน 
 ศึกษาดูงานดานเศรษฐกิจ ประเทศจีน 
 ศึกษาดูงานดานสังคม ประทศสาธารณรัฐ 
 ประชาชนลาว 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    19 หมู 2  ถ.เศรษฐกิจ 1 
  ต.สวนหลวง 
  อ.กระทุมแบน 
  จ.สมุทรสาคร  74110 
โทร. 081-5732741 
โทรสาร  034-846222 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อ  นายสมเจตนแ  เลิศไตรภพ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  17  พฤษภาคม  2483 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี  (รัฐศาสตรแ) 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 หลักสูตรนกัเรียนนายอ าเภอ  
 ท่ีปรึกษาโรงพยาบาลบานแพว 
 รองประธานสภาวัฒนธรรม  
 จงัหวัดสมุทรสาคร 
 หลักสูตรก ากับดูแลกิจการส าหรับ 
 กรรมการและผูบริหารระดับสูงของรัฐ   
 และองคแการมหาชนรุนพิเศษจาก 
 สถาบันพระปกเกลา 
 รวมพิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
 สังคมแหงชาติ ในแผน 10 , 11 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    99/9  หมู 7  หนองนกไข 
  ถ.บานแพว-พระประโทน 
  ต.หลักสาม  อ.บานแพว 
  จ.สมุทรสาคร  74120 
โทร. 034-483219,086-0459935 
โทรสาร  034-483219 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อ  นายวิมุติ  บัวจันทรแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  20  กันยายน  2487 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท  (บริหารรัฐกิจ) 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 อาจารยแพิเศษ บรรยายโรงเรียนนายอ าเภอ 
 นายอ าเภอยางชุมนอย จ.ศรีสะเกษ จ.ปทุมธานี 
 ผูบริหารงานองคแกรสวนทองถิ่น 
 รองผูวาราชการจังหวัดอ านาจเจริญ,  
 นครสวรรคแ  กาญจนบุรี 
 ผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร 
 ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
 สมุทรสาคร 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    25/464  ซอย 2   
  หมูบานมหาชัยเมืองทอง 
  ถ.สหกรณแ-โคกขาม   
  ต.บางหญาแพรก  อ.เมือง 
  จ.สมุทรสาคร  74000 
โทร.034-434789, 081-8888167 
โทรสาร  034-434788 

 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อ  พ.ต.ท.สุรินทรแ  ชัยพานิช 
วัน/เดือน/ปีเกิด  1  มกราคม  2489 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี  (สาขานิติศาสตรแ) 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 หลักสูตรการบริหารงานบุคคล 
 ผูก ากับการต ารวจ รุนท่ี 31 
 อนุกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสมุทรสาคร 
 รองประธานหอการคาจังหวัดสมุทรสาคร 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    75/4  ต.หลักสาม   
  อ.บานแพว   
  จ.สมุทรสาคร  74120 
โทร. 081-3734946 
โทรสาร  - 
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62 สระแกว  
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายนิธิโชติ  นวมมณีรัตนแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  26 กันยายน 2491 
วุฒิการศึกษา    M.B.A  (นักบริหารสหกรณแ) 
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ผานการฝึกอบรมหลายหลักสูตร 
 ดูงานตางประเทศ ไดแก เยอรมัน อิตาลี สเปน 
 ฝรั่งเศส อังกฤษ จีน 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    2/22  ถ.ราษฎรแอุทิศ  
  ต.อรัญประเทศ  
  อ.อรัญประเทศ 
  จ.สระแกว 27120 
โทร. 037-222385, 081-6664247 
โทรสาร  037-222374 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
ชื่อ  นายอ านวย  แกมจินดา 
วัน/เดือน/ปีเกิด  15  กรกฎาคม  2493 
วุฒิการศึกษา   ประกาศนียบัตร  
  (พนักงานอนามัย) 
  ศูนยแฝึกและอบรมอนามัย 
  ภาคใตจังหวัดยะลา 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ผูชวยสาธารณสุขอ าเภอ 
 วิทยากรกระบวนการแผนชุมชน 
 ผูประสานงานเครือขายภาคประชาชน 
 ประธานรวมคณะท างาน กจพ.  
 ภาคประชาชนจังหวัดสระแกว 
 คณะกรรมการเครือขายองคแกรชุมชน 
 ภาคตะวันออก 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   102 ม.6 ต.คลองน้ าใส  
  อ.อรัญประเทศ  
  จ.สระแกว 27120  
โทร.089-4059-394 
โทรสาร  037-431118 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายอรรคชัย  ใจผอง 
วัน/เดือน/ปีเกิด  6 มกราคม 2485 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณแ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 รับราชการทหาร 
 รับราชการครู   
 ผูชวยศึกษาธิการอ าเภอ 
 กรรมการสถานศึกษา 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    44  ซอย 2 หมู 1 
  ต.ฝากหวย  อ.อรัญประเทศ 
  จ.สระแกว  27120 
โทร. 081-9188218 
โทรสาร  - 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
ชื่อ  นายสุระพง  ธรรมวรางกูร 
วัน/เดือน/ปีเกิด  10  กันยายน 2513 
วุฒิการศึกษา    มัธยมศึกษาตอนตน 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 วิทยากรดานสิ่งแวดลอม 
 ประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษแ 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสระแกว 
 ท่ีปรึกษากรมอุทยานสัตวแปุาและพันธุแพืช 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
 สิ่งแวดลอม 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    15 ถ.เทศบาล 35  
  ต.สระแกว  อ.เมือง   
  จ.สระแกว  27000   
สถานที่ท างาน ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
  และสิ่งแวดลอมจังหวัดสระแกว 
  ศาลากลางจังหวัดสระแกว 
  อ.เมือง  จ.สระแกว  27000 
โทร. 081-2093615 
โทรสาร  - 
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63 สระบุรี  
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายเรวัต  แสงนิล 
วัน/เดือน/ปีเกิด  19 พฤษภาคม 2500 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี  (นิติศาสตรแ) 
   มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

  
สถานที่อยู่ปัจจุบัน    919  ถ.พหลโยธิน 
  ต.หวยบง  
  อ.เฉลิมพระเกียรติ 
  จ.สระบุรี  18000 
โทร. 081-2074670 
โทรสาร  036-369090 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นางเข็มทอง  คัมภิรานนทแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  28 เมษายน 2511 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี   
  รัฐประศาสนศาสตรแ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  ลพบุรี 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ผูน าหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง   
 สมาชิก อบต., วิทยากรครูบัญชี 
 ผูน าอาสาพัฒนาชุมชนการแกไขปใญหา 
 ความยากจน 
 หมอดินอาสาอ าเภอ 
 ประธานเครือขายกองทุน 
 คณะกรรมการสตรีภาคกลาง 
 ประธานคณะกรรมการบทบาทสตรีต าบล 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    37 ต.ผึง้รวง   
  อ.เฉลิมพระเกียรติ 
  จ.สระบุรี  18000 
โทร. 089-7467592 
โทรสาร  - 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายธงไชย  เผารัชตพิบูลยแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด 8  ตุลาคม 2499  
วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท 
  จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ศึกษาความเป็นไปไดโครงการตาง ๆ 
 การเขียนบทความ  หนังสือ 
 การออกแบบสถาปใตยกรรม 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    143/24 หมู 5 
  ต.บานหมอ อ.บานหมอ 
  จ.สระบุรี  18130 
โทร. 085-1304547, 036-201114 
โทรสาร  036-202224 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายทิสาปาโมกขแ  ปรึกษากิ่ง 
วัน/เดือน/ปีเกิด  10  สิงหาคม  2512 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท 
  รัฐประศาสนศาสตรแ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ประธานเครือขายอาสาสมัครทรัพยากร 
 ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน 
 คณะกรรมการลุมน้ าปุาสัก 
 ประธานเครือขายอนุรักษแล าน้ าปุาสัก 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   23 ม.11 ต.บานยาง   
  อ.เสาไห  จ.สระบุรี  18160   
โทร.089-8309-808 
โทรสาร  - 
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64 สิงหแบุรี  
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายศุภสิทธิ์  ภูพงษแพานิช 
วัน/เดือน/ปีเกิด  26  สิงหาคม 2509 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท (วิศวกรรมโยธา) 
  จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 รองประธานหอการคาจังหวัดสิงหแบุรี 
 ประธานกรรมการสถานศึกษา 
 โรงเรียนสิงหแบุรี รวมเวลา 8 ปี 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    617/9-10   
  ถ.นายจันหนวดเขี้ยว 
  ต.บางพุทรา อ.เมือง 
  จ.สิงหแบุรี  16000 
โทร. 081-9948501 
โทรสาร  - 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นางวลัยวรรณ  สุทธิโพธิ์ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  26 มีนาคม  2488 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 วิทยากรกระบวนการ 
 คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการ 
 สังคมจังหวัดสิงหแบุรี 
 ประธานศูนยแประสานงานองคแการชุมชน 
 (ศอช.) จังหวัดสิงหแบุรี 
 รองประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนา 
 บทบาทสตรีจังหวัดสิงหแบุรี 
 คณะกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัย 
 อาชีวศึกษาสิงหแบุรี 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    55  ถนนวิไลจิตตแ 
  ต.บางพุทรา   
  อ.เมือง จ.สงิหแบุรี  16000 
โทร. 081-7111931 
โทรสาร  036-520417 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายบ าเหน็จ  บุษบงคแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  8  สิงหาคม 2493 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ฝึกอบรมโครงการยกระดับคุณภาพครูและ 
 ผูบริหารสถานศึกษาท้ังระบบ 
 ประชุมสัมมนาวิชากร “การศึกษา 
 มัธยมศึกษาไทยในอนาคต” 
 ฝึกอบรมตามหลักสูตรการด าเนินการทางวินัย 
 ของ ก.ค.ศ. 
 อบรมโครงการเผยแพรความรูดานกฎหมายแก 
 ขาราชการครูและอุตสาหกรรมการศึกษา 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    30 หมู 2 ต.โพชนไก 
  อ.บางระจัน   
  จ.สิงหแบุรี  16130 
โทร. 036-591280, 081-9495059 
โทรสาร   - 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายขจิต  นาวีระ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  29  กันยายน 2490 
วุฒิการศึกษา    การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม) 
  มศว.ประสานมิตร 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 หัวหนาหนวยอนุรักษแส่ิงแวดลอมจังหวัดสิงหแบุรี 
 เลขานุการศูนยแวัฒนธรรมจังหวัดสิงหแบุรี 
 ศึกษาดูงานดานการจัดการจัดหอวัฒนธรรม 
 ประเทศฝรั่งเศส ญี่ปุุน เวียดนาม จีน 
 ไดรับเกียรติบัตร โล ยกยอยเชิดชูเกียรติ 
 ดานวัฒนธรรม 
 ประธานเครือขายสิงหแรักษแจาพระยา 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    111/23 ต.บางมัญ 
  อ.เมือง  จ.สิงหแบุรี  16000 
โทร. 036-507459, 036-507459, 
        036-512076  081-8520401 
โทรสาร  036-507459 
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65 สุโขทัย  
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายนิวัธนแ  เสตะสวัสด์ิพงษแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  8  มกราคม 2484   
วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรแ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ผูจัดการธนาคารกรุงไทยสาขาสุโขทัย 
 ผูพิพากษาสมทบศาลจังหวัดพิษณุโลก 
 กรรมการขาราชการองคแการบริหาร 
 สวนจังหวัดสุโขทัย  
 ผูตรวจสอบกิจการสหกรณแออมทรัพยแ 
 ต ารวจภูธรสุโขทัย จ ากัด 
 กรรมการหอการคาจังหวัดสุโขทัย 
 อุปนายกสมาคมพอคาจังหวัดสุโขทัย 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    153  ถ.สิงหวัฒนแ 
  ต.บานหลุม  อ.เมือง 
  จ.สุโขทัย  64000 
โทร.055-613129, 081-8866494 
โทรสาร  055-613129 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายภคบูลยแ พัฒนเจริญ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  3  กรกฎาคม  2506 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท (การบริหารจัดการ) 
  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ประธานชมรมการศึกษาเอกชน  
 จังหวัดสุโขทัย 
 กรรมการเขตพื้นท่ีการประถมศึกษาเขต 1 
 ผูทรงคุณวุฒิเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 มัธยมศึกษา 
 ผูแทนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะหแ 
 ชวยเพื่อนครูและบุคลากรการศึกษา 
 กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย 
 ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน  207/8 ม.4 ต.ธานี   
  อ.เมือง  
  จ.สุโขทัย   64000  
โทร.081-0804-780, 055-611947,  
โทรสาร 055-613519 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายมังกร  ทองสุขดี 
วัน/เดือน/ปีเกิด  25  พฤษภาคม  2478 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาเอก 
  สหรัฐอเมริกา 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 อธิการบดีวิทยาลัยครูอุตรดิตถแ 
 อธิการบดีวิทยาลัยครูเชียงใหม 
 ประธานอธิการบดีวิทยาลัยครูแหงประเทศไทย 
 ผูบรรยายในเรื่องศาสนา วัฒนธรรม  
 และสิ่งแวดลอม 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    190/3 ถ.วิเชียรจ านง 
  ต.ธานี  อ.เมือง 
  จ.สุโขทัย  64000 
โทร. 081-9731878 
โทรสาร  055-612738 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายถวิล  จอมสืบ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  28  พฤษภาคม  2487 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท   
  มหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม 
  จังหวัดพิษณุโลก 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 สาธารณสุขอ าเภอเมืองสุโขทัย 
 คณะกรรมการการเลือกตั้งเขต 1 และ 2 
 อบรมหลักสูตรนักบริหารจากสถาบัน 
 พระบรมราชชนนก กระทรวงสาธารณสุข 
 ผูประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 
 ของ สมศ. 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    22/11 ซอย เทศบาลด าริ 2 
  ถ.จรดวิถีถอง  ต.ธานี 
  อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 
โทร. 081-2838906 
โทรสาร  - 
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66 สุพรรณ 
บุรี 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายมนัสทพงษแ  หวยหงษแทอง 
วัน/เดือน/ปีเกิด  26 กุมภาพันธแ 2497 
วุฒิการศึกษา    มัธยมศึกษาปีท่ี 5 
  โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ประกอบกิจการโรงสีขาว  
 นายกสมาคมโรงสีขาวสุพรรณบุรี 
 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 

 ปี 2555 - 2556 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน   9  ถ.นางแกนจันทรแ 
            ต.ทาพี่เล้ียง  อ.เมือง 
            จ.สุพรรณบุรี  72000 
โทร. 081-8476869, 081-5665959 
โทรสาร  035-521589 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
ชื่อ  นายเนตร  ปิ่นแกว 
วัน/เดือน/ปีเกิด  16  พฤษภาคม 2499 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี 
  วิทยาลัยครูกาญจนบุรี 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ประธานคณะประสานงานองคแกรชุมชน 
 จังหวัดสุพรรณบุรี 
 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการ 
 ชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสงเสริม 
 การจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    125 หมูบานโพธ์ิเงิน 
  ต.จระเขสามพัน 
  อ.อูทอง  
  จ.สุพรรณบุรี  71170 
โทร. 081-0053665 
โทรสาร  - 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายศักดา  วังทอง 
วัน/เดือน/ปีเกิด  16 ตุลาคม  2485 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี  (การบริหารการศึกษา) 
  วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ผูอ านวยการสามัญจังหวัดสุพรรณบุรี 
 ผูตรวจการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัด 
 สุพรรณบุรี 
 ศึกษาดูงานประเทศจีน เกาหลี ออสเตรเลีย 
 ญี่ปุุน ฯลฯ 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    13-14  หมู 5   
  ต.หนองมะคาโยง   
  อ.ดานชาง  
  จ.สุพรรณบุรี 72180 
โทร. 081-8573059 
โทรสาร  035-595063 
 

 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ  นายประดิษฐแ  บุญตันตราภิวัฒนแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด 13  กรกฎาคม  2489 
วุฒิการศึกษา    วท.ม  (เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 
  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ผูอ านวยการศูนยแอนามัยสิ่งแวดลอม เขต 1 
 รองอธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 ผูช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหแ 
 ผลกระทบส่ิงแวดลอม 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   88 หมู 2  (ไมงามรีสอรแท) 
  ถ.สุพรรณบุรี ชัยนาท  
  ต.วังยาง  อ.ศรีประจันตแ     
  จ.สุพรรณบุรี  72140 
โทร. 089-7724343, 035-581522 
โทรสาร  035-535352 
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67 สุราษฎรแ
ธานี 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายพงศแนรินทรแ  วนสุวรรณกุล 
วัน/เดือน/ปีเกิด  24 พฤษภาคม 2517 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท 
  RMIT  University  Australia 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ศึกษาดูงานดานปาลแมร ามัน  ยางพารา 
 ตางประเทศ  เชน มาเลเซีย  สิงคโปรแ  จีน 
 ศึกษาดูงานดานโลจิสติกสแตางประเทศ 
 ศึกษาดูงานท้ังในประเทศและตางประเทศ 
 ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ทิศทางนโยบาย 
 ดานเศรษฐกิจและสังคม 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    172 ถ.ตลาดใหม   
  ต.ตลาด  อ.เมือง 
  จ.สุราษฎรแธานี  84000 
โทร. 077-223167, 081-1244330 
โทรสาร  077-223168 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายทรงยศ  ยอดดนตรี 
วัน/เดือน/ปีเกิด  25  มิถุนายน  2507 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรแ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ความรูดานกฎหมาย  สังคม  การศึกษา 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน    173/76  ซอยวัดโพธ์ิ 18 
  ถ.วัดโพธิ์  ต.มะขามเตี้ย 
  อ.เมือง 
  จ.สุราษฎรแธานี  84000 
โทร. 081-7979723,077-284770 
โทรสาร 077-284770 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
ชื่อ  ผศ.ดร.สมศักดิ์  ชอบตรง 
วัน/เดือน/ปีเกิด  1  พฤษภาคม  2493   
วุฒิการศึกษา    ปริญญาเอก (การบริหารการพัฒนา) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 คณบดีคณะครุศาสตรแ และคณบดีคณะวิทยาการ 
 จัดการ 
 ศึกษาดูงานประเทศจีน เกาหลี ออสเตรเลีย 
 และกลุมยุโรป 
 คณะกรรมการบริหารจัดการเครือขายการวิจัย 
 และนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน 
 ฐานราก  สกอ.ภาคใตตอนบน 
 ผูอ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏรแธานี 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    19/14  ซอยสุชน1  ถ.เลี่ยงเมือง 
  ต.มะขามเตี้ย  อ.เมือง 
  จ.สุราษฎรแธานี  84000 
โทร. 081-3269829 
โทรสาร  - 
 

 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ  นายประวีณ  จุลภักดี 
วัน/เดือน/ปีเกิด  22  เมษายน  2514 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท (ยุทธศาสตรแการพัฒนา) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรแธานี 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ศึกษาดูงานดานการจัดการทรัพยากร 
 ธรรมชาติโดยองคแกรชุมชนประเทศ 
 มาเลเซีย  อินโดนีเซีย 
 อาจารยแพเิศษมหาวิทยาลัยแมโจ,   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรแธานี 
 จัดต้ังองคแกรชุมชนเขามามีสวนรวม 
 ในการอนุรักษแฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
 ศึกษาวิจัยเรื่อง การทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
 โดยองคแกรชุมชน 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    103/25  ถ.นาเนียน 
  ต.มะขามเตี้ย   
  อ.เมือง 
  จ.สุราษฎรแธานี  84000 
โทร. 081-3977442 
โทรสาร  077-437038 
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68 สุรินทรแ  
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายสุรพล  โชติโสภณ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  4  พฤษภาคม 2495 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท  (วิศวกรรมเครื่องกล) 
  สหรัฐอเมริกา 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ประธานหอการคาจังหวัดสุรินทรแ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรแ 
 ผูอ านวยการเลือกตั้งสุรินทรแ 
 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุรินทรแ 
 นายกสโมสรโรตารีสุรินทรแ 
 กรรมการต ารวจจังหวัดสุรินทรแ 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน 52/2  ถ.กรุงศรีนอก 
  ต.ในเมือง  อ.เมือง 
  จ.สุรินทรแ  32000 
โทร. 089-7173421 
โทรสาร  044-521413 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายปรีชา  สุวรรณโสภี 
วัน/เดือน/ปีเกิด  22 กรกฎาคม 2495 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี (เกษตรศาสตรแ) 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแ 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 การพัฒนาชนบท  ประเทศเกาหลี 
 การพัฒนาผูดอยโอกาสเด็ก สตรี ผูสูงอายุ 
 ประเทศญี่ปุุน จีน  ออสเตรเลีย นิวซีแลนดแ 
 มาเลเซีย  สิงคโปรแ เยอรมัน  เนเธอรแแลนดแ 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    121/27 หมู 16 
  ต.นอกเมือง 
  อ.เมือง จ.สุรินทรแ 32000 
โทร. 089-8471637 
โทรสาร  - 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายสวัสดิ์  โพธิวัฒนแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  1 พฤษภาคม  2492 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาเอก  (การบริหารการศึกษา) 
  สหรัฐอมริกา 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 อาจารยแวิทยาลัยครูยะลา จังหวัดยะลา 
 อาจารยแวิทยาลัยครูนครราชสมีา 
 อาจารยแสถาบันราชภัฏสุรินทรแ 
 อาจารยแพิเศษมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยแ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณแราชวิทยาลัย 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    292 หมู 16 ซอย 7  
  ถ.เล่ียงเมือง 
  ต.สลักได  อ.เมือง   
  จ.สุรินทรแ  32000 
โทร. 081-9765056 
โทรสาร  044-141661 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายพราวุฒิ  ไวรวัจนกุล 
วัน/เดือน/ปีเกิด  21 สิงหาคม  2508 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี   
  (โฆษณาประชาสัมพันธแ) 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 พัฒนาลุมน้ ามูล  กลุมน้ าหวยระวี  
 การฟื้นฟูสุขภาวะดวยพืชผักสมุนไพร 
 คณะกรรมการลุมน้ ามูล ทรัพยากรน้ า 
 แหงชาติ 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน  19  หมู 4   
  หมูบานโคงเจริญ 
  ต.บะ  อ.ทาตูม   
  จ.สุรินทรแ  32120 
โทร. 089-5839319 
โทรสาร  - 
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69 หนองคาย 
 

 

 
 
 
ชื่อ  นางสาวดวงใจ  สุขเกษมสิน 
วัน/เดือน/ปีเกิด  13  สิงหาคม  2506 
วุฒิการศึกษา     ปวช.  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ประธานอนุกรรมการการคาชายแดน 
 จังหวัดหนองคาย   
 รองประธานหอการคาจังหวัดหนองคาย 
 หนองคายฝุายกิจกรรมพิเศษ 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน  444/4  ถ.มิตรภาพ 
 ต.มีชัย  อ.เมือง   
 จ.หนองคาย  43000 
โทร. 081-6017777, 042-465888 
โทรสาร  042-465800 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายประดิษฐแ  พรหมเนาวแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  29 พฤศจิกายน 2486 
วุฒิการศึกษา    มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
  โรงเรียนทาบอ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 คณะกรรมการสถานศึกษาดีเดน 2543 
 อาสาพัฒนาสังคมดีเดน 
 พอดีเดนจังหวัดหนองคาย 2554 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    151  ต.หนองนาง 
  อ.ทาบอ 
  จ.หนองคาย  43110 
โทร. 089-9372729, 042-991422 
โทรสาร  - 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายศิริ  เพชรคีรี 
วัน/เดือน/ปีเกิด  20  มิถุนายน  2489 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรแ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองทาบอ 
 ประธานสหกรณแออมทรัพยแเสมาหนองคาย จ ากัด 
 ศึกษาดูงานการจัดการประเทศสหรัฐอเมริกา 
 จีน สิงคโปรแ และเวียดนาม 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    530  ถ.บรรเทาทุกขแ 
  ต.ทาบอ  อ.ทาบอ 
  จ.หนองคาย  43110 
โทร.081-8726409 
โทรสาร  - 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นางสาวศุภมาศ  ปุณประเสริฐ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  10  สิงหาคม  2505 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท  ร.ปม. (MPA) 
  วิทยาลัยทองสุข 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ประดิษฐแสิ่งของเหลือใชสามารถสรางให 
 ชุมชนมีรายได 
 ประชาสัมพันธแดานสิ่งแวดลอม 
 การขับเคลื่อนเครือขายจังหวัดพระนครศรี 
 อยุธยา 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    161  ถ.พิสัยสรเดช 
  ต.จุมพล  อ.โพนพิสัย 
  จ.หนองคาย  43120 
โทร.  088-7364235 
โทรสาร  - 
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70 หนองบัว
ล าภู 

 
 

 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายชัยสิทธิ์  ชัยชนะสุวัฒนแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  24  พฤษภาคม 2502 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาเอก 
  Southwest  University 
  ประเทศฟิลิปปินสแ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ศึกษานิเทศกแ  ดูแลโรงเรียนระดับ 
 มัธยมศึกษา และประถมศึกษา 
 ผูบริหารโรงเรียนเอกชน 
 เป็นผูประเมินสถานศึกษาจากภายนอก 
 โรงเรียนนานาชาติของส านักงานมาตรฐาน 
 และประเมินคุณภาพการศึกษา  
 (องคแการมหาชน) ตั้งแตปี 2550 - ปใจจุบัน 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    71  หมู 2  ถ.วิจารณแรังสรรคแ 
  ต.หนองบัว  อ.เมือง 
  จ.หนองบัวล าภู  39000 
โทร. 081-2631522 
โทรสาร  - 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายจักรพงศแ  โสนะแสง 
วัน/เดือน/ปีเกิด  16  มีนาคม 2497 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท   
  มหาวิทยาลัยราชธานี 
  วิทยาเขตอุดรธานี 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ศึกษาดูงานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
 ฝึกอบรมเกษตรกรสมาชิก“รายการอยูดมีีสุข” 
 วิทยากรอบรมอบรมเกษตรกร 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    261  ม. 2  ต.กุดจิก 
  อ.เมือง   
  จ.หนองบัวล าภู  39000 
โทร. 081-9655975 
โทรสาร  - 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อ  นางกองแกว  ไสยโสภณ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  7  สิงหาคม 2486 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเสริม 
 การจัดสวัสดิการจังหวัดหนองบัวล าภู 
 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 ของจังหวัด ปีงบประมาณ 2555 
 พิธีกรท้ังภาครัฐและเอกชน 
 ไดรับโลเกียรติยศครูสอนภาษาไทยดีเดน 
 ระดับจังหวัด 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    123 หมูบานมวงแกว 
  ต.เมืองใหม อ.ศรีบุญเรือง 
  จ.หนองบัวล าภู  39180 
โทร. 087-2236817 
โทรสาร  - 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายบัวลัย  โนนสกุล 
วัน/เดือน/ปีเกิด  10 พฤศจิกายน 2503 
วุฒิการศึกษา   ประถมศึกษาปีท่ี 7  
  โรงเรียจ าปาโมงวิทยากาล 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 หัวหนาโครงการวิจัยเพื่อทองถิ่น 
 ประธานเครือขายปุาชุมชนจังหวัดหนองบัวล าภู 
 วิทยากรชุมชน 
 ผูประสานงานการท างานลุมน้ า 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    68 หมู 6 หมูบานหนองเห็น 
  ต.นาดาน  อ.สุวรรณคูหา 
  จ.หนองบัวล าภู  39270 
โทร. 087-9513286 
โทรสาร  - 
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71 อางทอง  
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายเอนก  สีเขียวสด 
วัน/เดือน/ปีเกิด  14  เมษายน 2500 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  พระนครศรีอยุธยา 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ฝึกอบรมสถาบันการศึกษาสถาบันชุมชนไทย 
 นายกสมาคมผูน าอาชีพกาวหนาพัฒนาชุมชน 
 (สิงหแทอง) ภาคกลาง 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   57/1 หมู 2   
  ถ.ทาเรือ – โพธ์ิพระยา 
  ต.ปุางิ้ว  อ.เมือง 
  จ.อางทอง  14000 
โทร. 081-6525666 
โทรสาร  035-611444 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายสุรินทรแ  นิลเลิศ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  12  พฤศจิกายน 2496 
วุฒิการศึกษา    ปริญญากิตติมศักดิ์ 
  (พัฒนาชุมชน) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
  พระนครศรีอยุธยา 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 คณะท างานเครือขายแผนชุมชน 4 ภาค  
 สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง ปี 52-55 
 คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด 
 แบบบูรณาการจังหวัดอางทอง 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    64  หมู 8   
  ต.บางเจาฉา  อ.โพธ์ิทอง   
  จ.อางทอง  14120 
โทร.081-5874226 
โทรสาร  035-644091 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายเฉลิมวุฒิ  พรหมทอง 
วัน/เดือน/ปีเกิด  6 ธันวาคม 2493 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยธุยา 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ฝึกอบรมโครงการพัฒนาการเกษตรตาม 
 แนวเกษตรทฤษฎีใหม 
 ท าการเกษตรปลอดสารพิษ 
 รองประธานกลุมปุยอินทรียแ 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    149/1  ต.ยี่ลน   
  อ.วิเศษชัยชาญ 
  จ.อางทอง  14110 
โทร. 089-6954921 
โทรสาร  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายสุชิน  เจริญจิตรแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  5  มีนาคม 2509 
วุฒิการศึกษา    ป.ว.ส.  (บริหารธุรกิจ) 
  มหาวิทยาลัยสยาม 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ประธานอุตสาหกรรมรักษแส่ิงแวดลอม 
 จ.อางทอง 
 ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน  
 ปี พ.ศ. 2554 - 2555 
 ท่ีปรึกษาสภาองคแกรชุมชนต าบลบางเสด็จ 
 อ.ปุาโมก จ.อางทอง 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    13/2 หมู 5   
  ต.บางเสด็จ  อ.ปุาโมก   
  จ.อางทอง  14130 
โทร. 086-1219633 
โทรสาร  - 
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72 อ านาจ 
เจริญ 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายพงษแศักดิ์ ตั้งตระกูลวงศแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  3  สิงหาคม  2486 
วุฒิการศึกษา   ปวส. (คอมพิวเตอรแธุรกิจ) 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ผูจัดการ หจก.พีพีเอส.เอ็นจิเนียริ่ง 
 ประธานหอการจังหวัดอ านาจเจริญ 
 ท่ีปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
 อนุกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ 
 ระดับจังหวัด 
 อนุกรรมการประสานความรวมมือ 
 ภาครัฐ-เอกชน 
 กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอ านาจเจริญ 
 อนุกรรมการนโยบายขาวแหงชาติระดับ 
 จังหวัด 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   208  ถ.อรุณประเสริฐ  
  ต.บุง อ.เมือง  
  จ.อ านาจเจริญ 37000   
โทร.081-8773-637, 045-451231  
โทรสาร 045-452393 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายสมพร  สีหาวงษแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  24 เมษายน 2501 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัด 
 อีสานใต 
 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
 อ านาจเจริญ 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    900 หมู 9 ถ.ชยางกูร 
  ต.บุง  อ.เมือง 
  จ.อ านาจเจริญ 37000 
โทร. 081-1202100 
โทรสาร  045-451774 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายสุพรรณ  สืบสิงหแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  16 มกราคม  2501 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ผูบริหารโรงเรียน 
 ศึกษานิเทศกแอ าเภอ, ศึกษานิเทศกแจังหวัด 
 คณะกรรมการ กอบต.คณะท างานขับเคลื่อน 
 จังหวัดอ านาจเจริญนาอยูท่ีสุด 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    228  หมูบานแสงทอง 
  ถ.อรุณประเสริฐ ต.บุง 
  อ.เมือง  
  จ.อ านาจเจริญ  37000 
โทร. 085-2042394 
โทรสาร  045-451526 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นางสาวปานทอง  กอแกว 
วัน/เดือน/ปีเกิด  18  มีนาคม 2511 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี  (รัฐศาสตรแ) 
  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณแ 
  ราชวิทยาลัย 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 นักวิจัยชุมชนโครงการอนุรักษแ 
 พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
 กระบวนการพัฒนาทักษะการเป็นผูน า 
 การผลิตปุยชีวภาพ,  พืชพลังงานทดแทน 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   374  ม.4 ต.บุง  อ.เมือง   
  จ.อ านาจเจริญ  37000        
โทร.087-9624331 
โทรสาร 045-511022 
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73 อุดรธานี  
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายสวาท  ธีระรัตนนุกูลชัย 
วัน/เดือน/ปีเกิด  21  สิงหาคม 2498 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท 
  รัฐประศาสนศาสตรแ    
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรแ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 หลักสูตรปูองกันราชอาณาจักรภาครัฐ 
 รวมเอกชน (วปรอ.) รุนท่ี 20 วิทยาลัย 
 ปูองกันราชอาณาจักร 
 กรรมการผูจัดการบริษัท เอ็งจุงฮวดเชลลแ 
 แอนดแ เซอรแวิส จ ากัด   
 ประธานหอการคาจังหวัดอุดรธานี 
 ผูพิพากษาสมทบจังหวัดหนองบัวล าภู 
 แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน  3/1  ถ.อุดรดุษฎี  
  ต.หมากแขง อ.เมือง  
  จ.อุดรธานี 41000  
โทร.081-8719-999, 042-326500 ต่อ 333 
โทรสาร 042-223377 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นางเพชรลดา  คุณปิติลักษณแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  14 ธันวาคม 2493 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี  (การจัดการ) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 การจัดการองคแกร  การบริหารธุรกิจ   
 นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจแหงประเทศไทย 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    286/3-4  ถ.โพธ์ิศรี 
  ต.หมากแขง  อ.เมือง 
  จ.อุดรธานี 41000 
โทร. 088-4646465 
โทรสาร  - 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นางพิศมัย  ธารเลิศ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  11  ธันวาคม  2487 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท  (เทคโนโลยีการศึกษา) 
  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศ 
 อาจารยแมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 รองคณบดีฝุายบริหารคณะครุศาสตรแ 
 ผูอ านวยการส านักงานฝึกอบรมและ 
 บริการวิชาการ 
 อาจารยแพิเศษของมหาวิทยาลัย 
 ประธานคณะท างานพัฒนาองคแกรชุมชน 
 ประธานมูลนิธิชุมชนอุดรธานี 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    607  ซอย ธารเลิศ 
  ถ.รอบเมือง ต.หมากแขง 
  อ.เมือง จ. อุดรธานี  41000 
โทร. 081-873-7736 
โทรสาร  042-322401 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายสิทธิพล  เหลาสิงลา 
วัน/เดือน/ปีเกิด  24  มิถุนายน  2513 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท   
  (ยุทธศาสตรแการพัฒนา) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 วิทยากรจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
 สิ่งแวดลอม (ทสม.) 
 กรรมการธนาคารตนไมระดับชาติ 
 กรรมการโครงการพัฒนาการประมง 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 อาจารยแสอนแผนแมบทชุมชน 
 กรรมการพัฒนา/ขับเคลื่อนหลักสูตร 
 การแกไขความยากจน 
 ผูประสานงานโครงการความรวมมือไทย-ลาว 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    186/37 หมู 2  ถ.อุดร-เลย   
  ซอยรมเย็น 4 ต.นาดี   
  อ.เมือง จ.อุดรธานี  41000 
โทร. 082-8400796, 083-2819060 
Email : laosingla@hotmail.co.th 
 
 
 
 

mailto:laosingla@hotmail.co.th
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74 อุตรดิตถแ  
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายเสริฐศักดิ์ กุลสิทธิ์ 
วัน/เดือน/ปีเกดิ  23  สิงหาคม 2493 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 พัฒนากรอ าเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถแ 
 นักวิชาการฝุายแผนงานและโครงการ 
 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถแ 
 หัวหนางานจัดการเลือกตั้ง สนง.กกต. 
 จังหวัดพิษณุโลก 
 หัวหนางานสืบสวนสอบสวน สนง.กกต. 
 จังหวัดอุตรดิตถแ 
 กกต.ประจ าเขตเลือกตั้งท่ี 2 จังหวัดอุตรดิตถแ 
 ประธานกรรมการสืบสวนสอบสวน สนง.กกต. 
 จังหวัดอุตรดิตถแ 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    15  หมู 1 หมูบานน้ าพี้ 
  ต.น้ าพ้ี  อ.ทองแสนขัน 
  จ.อุตรดิตถแ  53230 
โทร. 085-6065665 
โทรสาร  055-826141 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายละเอียด  สนแยม 
วัน/เดือน/ปีเกิด  28  พฤศจิกายน 2481 
วุฒิการศึกษา   ประกาศนียบัตรการศึกษา 
  (พลศึกษา) 
  โรงเรียนฝึกหัดครูพลานามัย 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ประธานชมรมครูขาราชการบ านาญ 
 อ าเภอเมืองอุตรดิตถแ 
 รองประธานเครือขายคุมครองสิทธิเสรีภาพ 
 จังหวัดอุตรดิตถแ 
 ผูอ านวยการฝึกลูกเสือชาวบานจังหวัด 
 อุตรดิตถแ 
 ประธานศูนยแประสานงานตรวจสอบ 
 การเลือกตั้งจังหวัดอุตรดิตถแ 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    137/9 ซอย 6 
  ถ.ส าราญรื่น  
  ต.ทาอิฐ  อ.เมือง   
  จ.อุตรดิตถแ 53000 
โทร. 086-0821469 
โทรสาร  - 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายเชียรทอง  ทองนุน 
วัน/เดือน/ปีเกิด  3  มีนาคม 2495 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท   
  ศิลปศาสตรบัณฑิต 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถแ  
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ผูทรงคุณวุฒิคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณแ 
 และรองทุกขแของคณะกรรมการพนักงาน 

 สวนต าบล จังหวัดอุตรดิตถแ พ.ศ. 2545 - 2551 
 ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ประธานคณะกรรมาธิการ 
 การศึกษา สภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2552 – ปใจจุบัน 
 ผูทรงคุณวุฒิ (ภาคเอกชน) คณะอนุกรรมการ 
 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตร จังหวัดอุตรดิตถแ 

 พ.ศ. 2552 – ปใจจุบัน 
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสงเสริม 
 กิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถแ 
 (พ.ศ. 2553 – ปใจจุบัน) 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    300 หมูท่ี 1 ต.น้ ารีด 
  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถแ 53000 
โทร. 089-9598567 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ  นายเกียรติ  ดนตรีรักษแ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  6  สิงหาคม  2482 
วุฒิการศึกษา    กศ.บ. 
  มหาวิทยาลัยวิชาการศึกษา 
  พิษณุโลก 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ศึกษาดูงานดานการจัดการศึกษา 
 ระดับมัธยมศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย 
 สิงคโปรแ 
 ฝึกอบรมการเขียนโครงการ การจัดสวัสดิการ 
 ผูสูงอายุ  โครงการสงเสริมศักยภาพ 
 ผูรวมกอตั้ง “นิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
 ทองไพจิตรปารแควิว” 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    39/320  หมูบานจัดสรร 
   ทองไพจิตรปารแควิว” 

  ซ.หนองบัว ถ.เจษฎาบดินทรแ 
  ต.ทาอิฐ  อ.เมืองอุตรดิตถแ 
  จ.อุตรดิตถแ  53000 
โทร. 055-494860, 087-8417682 
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75 อุทัยธานี  
 
 
 
 
 
 

ชื่อ  นายสมเกียรติ  ฐิตะฐาน 
วัน/เดือน/ปีเกิด  17  พฤษภาคม  2482 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท   
  ประเทศฟิลิปปินสแ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน 
 ปี พ.ศ. 2554 - 2555 
 ตัวแทนประเทศไทยเขารวมประชุมโรคพืช 
 นานาชาติท่ีประเทศอินเดีย ออสเตรเลีย   
 และมาเลเซีย 
 ศึกษาดูงานท่ีประเทศออสเตรเลีย   
 เลขานุการและคณะท างานโครงการพิเศษ 
 ภาคใต 
 ไดรับรางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติสาขา 
 เกษตรศาสตรแและชีววิทยา ประจ าปี 2528 
 สภาวิจัยแหงชาติ 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    311  หมูท่ี 3  ต.หวยคต 
  อ.หวยคต   
  จ.อุทัยธานี  61170 
โทร. 056-518351, 087-1082504 
โทรสาร  056-518351 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ  นางสาววิไลวรรณ  จันทรแพวง 
วัน/เดือน/ปีเกิด  25  มกราคม  2496 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี  (เทคนิคการแพทยแ) 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ประธานชมรมพิทักษแสิ่งแวดลอม 
 ประธานคณะกรรมการผืนปุาตะวันตก 
 การจัดเวทีสมัชชาสุขภาพ, คุณธรรม 
 หนวยจัดการความรูอิสระ: จัดการความรู 
 และสงเสริมสนับสนุนใหแกนน าชุมชน 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   119/9 ต.ศรีน้ าซึม  
  อ.เมือง อุทัยธานี  61000  
โทร.-081-9720125 
โทรสาร 056-571485 

 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ  นายเสถียร  แผวัฒนากุล 
วัน/เดือน/ปีเกิด  7  มิถุนายน 2494 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี 
  มศว.ประสานมิตร 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ครูช านาญการพิเศษ 
 ศึกษาประวัติศาสตรแเมืองอุทัยธานี 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    698/2  ถ.ศรีอุทัย 
  ต.อุทัยใหม  อ.เมือง 
  จ.อุทัยธานี  61000 
โทร. 056-511811, 081-5322287 
โทรสาร - 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ  นายส าเริง  โพธิ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  19  พฤษภาคม 2489 
วุฒิการศึกษา    ชางตรีกรมโยธาธิการ 
  กรมโยธาธิการ  
  กระทรวงมหาดไทย 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 อบรมหลักสูตรผูบริหารระดับสูง 
 ศึกษาดูงานดานผังเมือง, สิ่งแวดลอม 
 ดานโครงสรางพื้นฐาน 
 ด ารงต าแหนงโยธาธิการและผังเมือง 
 จังหวัดมุกดาหาร  แมฮองสอน  ชัยนาท  
 และสิงหแบุรี 
 ดูงานตางประเทศออสเตรเลีย  
 ญี่ปุุน  และจีน 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    89/1  ต.ทุงพึง 
  อ.หนองขาหยาง 
  จ.อุทัยธานี  61130 
โทร.081-8818936 
โทรสาร  - 
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76 อุบล 
ราชธานี 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายองอาจ  ตั้งมิตรประชา 
วัน/เดือน/ปีเกิด  15 กุมภาพันธแ  2492 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี  (นิติศาสตรแ) 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ประธานหอการคา ปี 2546 – 2547 
 นายกอุบลวานิชสมาคม 
 ประธานกรรมการบริหารธุรกิจ  Moderntrad 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   55  ถ.ชยางกูร 
  ต.ในเมือง  อ.เมือง 
  จ.อุบลราชธานี 34000 
โทร. 045-241311, 081- 9550191 
โทรสาร  045-319519 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายประสงคแ  จันจ าปา 
วัน/เดือน/ปีเกิด  8 กันยายน 2497 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท 
  รัฐประศาสนศาสตรแ 
  สถาบันพัฒนาบริหารศาสตรแ 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 ศึกษาดูงานประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ฝรั่งเศส  ออสเตรเลีย จีน  สิงคโปรแ 
 รองประธาน กสจ.อุบลราชธานี 
 ผูทรงคุณวุฒิ กสจ. 
 ประธานศูนยแประสานงานภาคเอกชน  
 จังหวัดอุบลราชธานี 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   570/1 ถ.สรรพสิทธิ์ 
  ต.ในเมือง  อ.เมือง 
  จ.อุบลราชธานี 34000 
โทร. 081-9553625 
โทรสาร  045-285122 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ  นายนพภา  พันธุแเพ็ง 
วัน/เดือน/ปีเกิด  7 กันยายน 2502 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท 
  สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 รวมกอตั้งรายการ “รวมคิด รวมท า”  
 สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  
 FM 985 
 รวมกอตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 

 เฉียงเหนือ 4 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน    15/1  ซ.สุริยาตรแ ๔ 
  ถ.สุริยาตรแ   ต.ในเมือง 
  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี 34000 
โทร. 081-7607603 
โทรสาร  - 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
ชื่อ  นายค าพวง  ทัดเทียม 
วัน/เดือน/ปีเกิด  15  มิถุนายน  2491 
วุฒิการศึกษา    มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ความรู้ความช านาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ 

 วิทยากร ทสม.ในชุมชน 
 วิทยากรภูมิปใญญาทองถิ่น 
 เป็นท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน 
 ปี 2554-2555 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน    142 หมู 2  ต.โนนกาเล็น 
  อ.ส าโรง   
  จ.อุบลราชธานี  34360 
โทร.086-0415227 
โทรสาร  - 
 
 
 
 
 
 

 


