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ที่
1
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วิชาการ

สิ่งแวดล้อม

กระบี่

ชื่อ นายภูวดิท ปรีชานนท์
วัน/เดือน/ปีเกิด 17 มิถุนายน 2518
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท (M.B.A)
keller graduage School of
Management
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดกระบี่
§ ที่ปรึกษาทีด
่ ินจังหวัดกระบี่
§ คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดกระบี่
§ ประธานคณะกรรมการบริหารหอการค้า
จังหวัดกระบี่
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 85/3 หมู่ 2 ต.อ่าวนาง
อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร.081-5977920
โทรสาร 075-620581

ชื่อ นายทวีชัย อ่อนนวน
วัน/เดือน/ปีเกิด 28 มีนาคม 2506
วุฒิการศึกษา § มัธยมศึกษาตอนปลาย
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ วิทยากรกระบวนการจัดแผนที่ทางเดิน
ยุทธศาสตร์ (สปสช.)
§ วิทยากรการสร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง
ต้านยาเสพติด
§ วิทยากรกระบวนการพัฒนาสังคม
§ ประธานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สังคม
ไม่ทิ้งกัน จ.กระบี่ (พมจ.)
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 137 ต.เกาะกลาง
อ.เกาะลันตา
จ.กระบี่ 81120
โทร. 089-5881058
โทรสาร -075-620581

ชื่อ นายสมศักดิ์ บุรินทร์กลุ
วัน/เดือน/ปีเกิด 10 มกราคม 2490
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาเขตบางเขน
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ผู้อํานวยการโรงเรียนลําทับประชานุเคราะห์
§ ผู้อํานวยการโรงเรียนเกาะยาววิทยา จ.พังงา
§ ผู้อํานวยการโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ จ.ภูเก็ต
§ ผู้อํานวยการโรงเรียนพนมเบญจา จ.กระบี่
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 122/ ต.ลําทับ อ..ลําทับ
จ.กระบี่ 81220
โทร.075-643189
โทรสาร -

ชื่อ นางสาวัน ตัน
วัน/เดือน/ปีเกิด 31 กรกฎาคม 2506
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท (วิศวกรรมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ รองประธานลุม
่ น้ําตาปี
§ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
§ ที่ปรึกษาด้านนโยบายการพัฒนา จ.กระบี่
§ ผู้ทรงคุณวุฒง
ิ บประมาณการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 145 หมู่ 2 ต.ลําทับ
อ.ลําทับ จ.กระบี่ 81220
โทร. 081-8953138
โทรสาร 075-643479

ลําดับ
จังหวัด
ที่
2

เศรษฐกิจ

สังคม

วิชาการ

ชื่อ นายธีรชัย ชุติมันต์
วัน/เดือน/ปีเกิด 23 สิงหาคม 2503
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ฝึกอบรมผู้นา
ํ การเมืองยุคใหม่รุ่น 4
สถาบันพระปกเกล้า
§ ศึกษาดูงานตามโครงการสานสัมพันธ์
§ เศรษฐกิจเพื่อนบ้าน ณ กรุงย่างกุ้ง
สหภาพเมียนมาร์
§ ฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างเกาะคุ้มกัน
§ ผู้ส่งออก SME รองรับต่อสภาวะค่าเงินบาท
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 93/3 หมู่ 5 ถ.แสงชูโต
ต.ปากแพรก อ.เมือง
กาญจนบุรี 71000
โทร.082-2489292 ,034-514960
โทรสาร034-515740

ชื่อ นายพิศิษฐ ยินดีวี
วัน/เดือน/ปีเกิด 30 ตุลาคม 2500
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น “แผ่นดินธรรม
แผ่นดินทอง” “กองทุนเพื่อการลงทุน
ทางสังคม” (SIF)
§ การขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
§ คณะทํางานศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี
§ ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาญจนบุรี
§ รองประธานศูนย์พัฒนาการเมือง
ภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 96/4 ซ.4/4 ม.10
ต.ปากแพรก อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี 71000
โทร.081-9815-273

สิ่งแวดล้อม

กาญจนบุรี

2

ชื่อ นายชวลิต สันถวะโกมล
วัน/เดือน/ปีเกิด 20 มิถุนายน 2490
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท
ประเทศฟิลปิ ปินส์
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ รองอธิการบดี
§ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
§ กรรมการข้าราชการครู
§ ผู้ทรงคุณวุฒใ
ิ น กต.ตร.จังหวัดกาญจนบุรี
§ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี
§ สมาชิกสโมสรโรตารีจง
ั หวัดกาญจนบุรี
§ ศึกษาดูงานต่างประเทศ
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 1/58 หมู่ 5
ต.ท่ามะขาม อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 081-9958978
โทรสาร -

ชื่อ นางทิวาพร ศรีวรกุล
วัน/เดือน/ปีเกิด 5 กันยายน 2492
วุฒิการศึกษา § ปวส. (การบัญชี)
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ศึกษาดูงานด้านการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเทศมาเลเซีย
§ อบรมการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
§ อบรมหลักสูตร “ผูน
้ ําการเปลี่ยนแปลงสังคม”
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 213 หมู่บา้ นท่ามะขาม
ต.ท่ามะขาม อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี 71000
โทร. 081-8572500
โทรสาร 034-624281

ลําดับ
จังหวัด
ที่
3

เศรษฐกิจ

สังคม

วิชาการ

ชื่อ นางสาวมัณฑนา เล็กสมบูรณ์
วัน/เดือน/ปีเกิด 1 มิถุนายน 2498
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ กรรมการที่ปรึกษา/หัวหน้าคณะทํางาน
จัดทํายุทธศาสตร์เศรษฐกิจการค้าจังหวัด
กาฬสินธุ์
§ กรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพือ
่ แก้ไข
§ ปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดกาฬสินธุ์ (กรอ.)
§ กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
§ ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากกระทรวง
พาณิชย์ด้านให้ความร่วมมือในด้านข้อมูล
ข่าวสารแก่สาํ นักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 35/5-6 ถ.ทุ่งศรีเมือง
ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง
จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทร. 043-820868, 089-8411499
โทรสาร 043-820868

ชื่อ นายสุขี ซองศิริ
วัน/เดือน/ปีเกิด 12 ตุลาคม 2477
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี
สาขาบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ อดีตนักพัฒนาชุมชนระดับปฏิบัติงาน
ในชุมชน ผูบ้ ริหารงานพัฒนาระดับกลาง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนระดับเขต
(พัฒนานิเทศก์) ผูบ้ ริหารงานพัฒนา
ชุมชนระดับสูง (พัฒนาการจังหวัด)
§ รองประธานคณะกรรมการส่งเสริม
การจัดสวัสดิการจังหวัดกาฬสินธุ์
§ คณะกรรมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดกาฬสินธุ์
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 29/1 ถ.บุญกว้าง
ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง
จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทร.089-9448170
โทรสาร -

สิ่งแวดล้อม

กาฬสินธุ์

3

ชื่อ นายสนธิ์ จรัสแผ้ว
วัน/เดือน/ปีเกิด 15 มีนาคม 2491
วุฒิการศึกษา § ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ อดีตครูผส
ู้ อน 5 ปี
§ ครูช่วยงานบริหารบุคคล 8 ปี
§ หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 6 ปี
§ ผู้ช่วยผู้อํานวยการประถมศึกษาจังหวัด 19 ปี
§ รองผู้อา
ํ นวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 44/1 ถนนสุจินดา
ต.กาฬสินธุ์
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทร. 043-812717
โทรสาร -

ชื่อ นายนิคม ไชยชินวรวัฒน์
วัน/เดือน/ปีเกิด 11 กันยายน 2490
วุฒิการศึกษา § มัธยมศึกษาปีที่ 6
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ นักปกครองท้องที่
§ ประธานอาสาสมัครทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
กาฬสินธุ์
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 88 ม. 6 ต.เชียงเครือ
อ.เมืองกาฬสินธุ์
จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทร. 084-7959-272, 043-813973
โทรสาร -

ลําดับ
จังหวัด
ที่
4

เศรษฐกิจ

สังคม

วิชาการ
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ชื่อ นายเกรียงไกร ชนะนิธิธรรม
วัน/เดือน/ปีเกิด 4 พฤศจิกายน 2518
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี (อุตสาหกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ความรูด
้ ้านปัจจัยการผลิต การตลาด
สินค้าเกษตร ปุ๋ย สารเคมี เมล็ดพันธุ์
§ ประธาน คพอ. ปี 2547- 2550
§ สมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกําแพงเพชร
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 255/6 ถ.พหลโยธิน
ต.นครชุม อ.เมือง
จ.กําแพงเพชร 62000
โทร. 081-7276171
โทรสาร 055-738808

ชื่อ นายนริศร์ ศรีโพธิ์
วัน/เดือน/ปีเกิด 7 มีนาคม 2488
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท
(รัฐประศาสนศาสตร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ อบรมวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม (นิดา
้ ) ปี 2537
บําบัดน้าํ เสีย (จีน ) ปี 2537
§ ตรวจสอบภาค ปปช. เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการตรวจสอบภาครัฐในภูมิภาค
§ อบรมนักบริหารท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 1
วิทยาลัยการปกครอง
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 1 ถ.เกาะแขก 1
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.กําแพงเพชร 62000
โทร. 081-8888524, 055-716303
โทรสาร

ชื่อ นายสมปอง สมนึกพงษ์
วัน/เดือน/ปีเกิด 29 กันยายน 2492
วุฒิการศึกษา § Ph.D (การบริหารการศึกษา)
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 6 โรงเรียน
§ อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
§ ศึกษาดูงานด้านการศึกษาที่ U of A
ประเทศแคนาดา
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 10 ซอย 15 ถ.ราชดําเนิน
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.กําแพงเพชร 62000
โทร. 081-9735475
โทรสาร -

ชื่อ นายอํานวย สุดวิลัย
วัน/เดือน/ปีเกิด 1 พฤษภาคม 2511
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี (รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับจังหวัด
§ ดูงานด้านสิง
่ แวดล้อม
§ ประชุม ทสม.ระดับประเทศ
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 101 หมู่ 1 ต.วังบัว
อ.คลองขลุง
จ.กําแพงเพชร 62120
โทร. 086-2097886
โทรสาร -

กําแพงเพชร
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ลําดับ
จังหวัด
ที่
5

เศรษฐกิจ

สังคม

วิชาการ

สิ่งแวดล้อม

ชื่อ นายกิตติศักดิ์ คงธนไพศาลโสภณ
วัน/เดือน/ปีเกิด 21 กันยายน 2509
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท
(สังคมวิทยาการพัฒนา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ผู้อํานวยการด้านเศรษฐกิจสังคมและ
ประชาสัมพันธ์สมาคมตระกูลโคว้
§ รองประธานและเลขาธิการสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดขอนแก่น
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 22 ถ.มิตรภาพ
ต.น้ําพอง อ.น้ําพอง
จ.ขอนแก่น 40310
โทร. 081-7084116
โทรสาร 043-4730319

ชื่อ นางสุลภา เถาทวงษ์
วัน/เดือน/ปีเกิด 3 กุมภาพันธ์ 2488
วุฒิการศึกษา § มัธยมศึกษาปีที่ 6
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ศึกษางานโครงการป้องปรามยาเสพติด
ของ ป.ป.ส.
§ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง กรมพัฒนาชุมชน
§ เป็นวิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดิน
§ เป็นผู้ใหญ่ดีเด่น 2 สมัย
§ ประธานศูนย์ยุติธรรมอําเภอบ้านแฮด
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 149 ต.โนนสมบูรณ์
อ.บ้านแฮด
จ.ขอนก่น 40110
โทร. 081-3205363
โทรสาร -

ชื่อ นายสินธุ์ รัตนปัญญา
วัน/เดือน/ปีเกิด 15 เมษายน 2489
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท (บริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ศึกษาดูงานด้านการศึกษาที่ประเทศเกาหลี
§ ศึกษาดูงานที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 52 ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู
จ.ขอนแก่น 40220
โทร. 081-7490663
โทรสาร -

ชื่อ นายอภิชาติ สิงคลีบตุ ร
วัน/เดือน/ปีเกิด 14 กันยายน 2503
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี (กศ.บ.)
§ ปริญญาโท (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
(ทสม.) ระดับจังหวัด
§ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น
§ ฝึกอบรมหลักสูตร “การประชาสัมพันธ์
และผู้ประกาศข่าว” ของกรมประชาสัมพันธ์
§ ฝึกอบรมหลักสูตร “การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ของ อบจ.ขอนแก่น
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 159 ม.13 ต.เมืองเพีย
อ.บ้านไผ่
จ.ขอนแก่น 40110
โทร.081-9740-135

ขอนแก่น
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ลําดับ
จังหวัด
ที่
6

เศรษฐกิจ

สังคม

วิชาการ

ชื่อ นายดิเรก ศุภวิวรรธน์
วัน/เดือน/ปีเกิด 26 ธันวาคม 2486
วุฒิการศึกษา § มัธยมศึกษาปีที่ 3
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ กรรมการผู้จด
ั การบริษัท เคเบิลทีวี
(จันทบุรี) จํากัด
§ กรรมการผู้จด
ั การบริษัท เคเบิลทีวี
(ชลบุรี) จํากัด
§ ประธานบริษัทไฮเทคเคเบิลเทเลวิชน
ั่ จํากัด
(กรุงเทพฯ)
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 49/1 ถ.ท่าแฉลบ
ต. ตลาด อ.เมือง
จ.จันทบุรี 22000
โทร.081-8623-193, 039-311749
โทรสาร 039-323784

ชื่อ ร.ต.สุทธิพงษ์ โพธิสว่าง
วัน/เดือน/ปีเกิด 28 มีนาคม 2488
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ รัชราชการในกรมประชาสงเคราะห์ 30 ปี
§ พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดจันทบุรี
§ ประธานศูนย์ประสานงานองค์การเอกชน
ประจําจังหวัดจันทบุรี
§ ประธานคณะกรรมการสงเคราะห์เด็ก
และเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
จังหวัดจันทบุรี
§ คณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดจันทบุรี
§ คณะกรรมการพุทธสมาคมจังหวัดจันทบุรี
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 101/217 ต.ท่าช้าง
อ.เมือง
จ.จันทบุรี 22000
โทร. 081-7302326
โทรสาร -

สิ่งแวดล้อม

จันทบุรี
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ชื่อ นายเดชา ชํานาญกิจ
วัน/เดือน/ปีเกิด 16 กรกฎาคม 2490
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาบริหารการศึกษา
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ศึกษาดูงานประเทศจีน
§ ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 130/2 หมู่ 12 ต.เขาบายศรี
ต.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
โทร.081-864-9194

ชื่อ นายอํานาจ ชูสนุก
วัน/เดือน/ปีเกิด 10 มีนาคม 2505
วุฒิการศึกษา § ปริญญา (ศิลปศาสตร์)
สาขาพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ประธาน ทสม.จังหวัดจันทบุรี
§ ฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 1/3 ม.6 ถ.หนองอ้อ-พญาล่าง
ต.มะขาม อ.มะขาม
จ.จันทบุรี 22150
โทร.086-8247-003, 084-6771847,
039-461290

ลําดับ
จังหวัด
ที่
7

เศรษฐกิจ

สังคม

วิชาการ

ชื่อ นายจีรทัศน์ แจ่มไพบูลย์
วัน/เดือน/ปีเกิด 5 มิถุนายน 2502
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี (นิติศาสตรบัณฑิต)
§ ประกาศนียบัตร นักกฎหมาย
ชั้นสูง รุ่นที่ 4 จากสภาทนายความ
§ กําลังศึกษาต่อปริญญาโท
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ เป็นทนายความประจําธนาคารกรุงศรีอยุธยา
§ เป็นกรรมการผูจ
้ ัดการ โรงงานบรรจุก๊าซ
บริษัท แจ่มไพบูลย์แก๊ส จํากัด
§ เป็นกรรมการตรวจและติดตามการปฏิบัติงาน
ข้าราชการตํารวจ (กก.ตร.)
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั บริษัท แจ่มไพบูลย์แก๊ส จํากัด
1 ม.7 ถ.สถานีรถไฟบางน้ําเปรี้ยว
ต.บางขนาก อ.บางน้าํ เปรี้ยว
จ.ฉะเชิงเทรา 24150
โทร.081-9451-452, 038-581318,
038-524111
โทรสาร 038-524110

ชื่อ นายเจษฎา มิ่งสมร
วัน/เดือน/ปีเกิด 6 มกราคม 2504
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏฉะเชิงเทรา
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ คณะอนุกรรมการพัฒนาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของ อปท. ฉะเชิงเทรา
§ วิทยากรกระบวนการแผนชุมชน
(เครือข่ายแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง
4 ภาค)
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 3/2 ม.10 ต.หนองยาว
อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โทร.086-0001-727 ,038-529192
โทรสาร 038-553487

ชื่อ นายสมนึก เมธาวศิน
วัน/เดือน/ปีเกิด 22 มกราคม 2484
วุฒิการศึกษา § ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.ม.)
สาขาบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ รับราชการครู ตําแหน่งศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
เพชรบูรณ์ กาฬสินธุ์ อุดรธานี มหาสารคาม และ
ปราจีนบุรี
§ ฝึกอบรมจิตวิทยา ฝ่ายอํานวยการจาก
สถาบันจิตวิทยามัน่ คง
§ ศึกษาดูงานการปฏิรูปการศึกษา และภาวะผู้นํา
ในสหรัฐอเมริกา
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 108/2 หมู่ 1 ถ.บ้านโพธิ-์ ดอนสีนนท์
ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์
จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โทร. 038-588560
โทรสาร -

สิ่งแวดล้อม

ฉะเชิงเทรา
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ชื่อ นายสมภพ วงศ์พยัคฆ์
วัน/เดือน/ปีเกิด 13 ตุลาคม 2502
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี (การบัญชี)
ราชภัฏราชนครินทร์
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ อดีตกํานันตําบลบางกรูด
§ อดีตประธาน ทสม.
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 1 ต.บางกรูด
อ.บางกรูด
จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โทร. โทรสาร-

ลําดับ
จังหวัด
ที่
8

เศรษฐกิจ

สังคม

วิชาการ

สิ่งแวดล้อม

ชลบุรี

ชื่อ นายสุนทร ธัญญวัฒนกุล
วัน/เดือน/ปีเกิด 20 มกราคม 2492
วุฒิการศึกษา § บัญชี
วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ สมาชิกสภาจังหวัดชลบุรี
§ รองประธานสภาจังหวัดชลบุรี
§ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการ
เศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรม
§ ประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี 2 สมัย
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 5 ซอย 1 ถ.เมืองเก่า
ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม
จ.ชลบุรี 20140
โทร. 081-8644984
โทรสาร 038-473373

ชื่อ นายวิทยา ปิยะพงษ์
วัน/เดือน/ปีเกิด 24 มิถุนายน 2490
วุฒิการศึกษา § ประกาศนียบัตร
สถาบันพระปกเกล้า
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
§ ประธานสภาองค์กรชุมชน
§ ประธานศูนย์สง
่ เสริมเศรษฐกิจชุมชน
จังหวัด
§ กรรมการยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (อบจ.)
§ กรรมการผู้ใช้พลังงานเขต 8 (ชลบุรี)
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 137/7 หมู่บา้ นไร่กลาง
ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรี 20170
โทร. 081-8634501
โทรสาร -
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ชื่อ นายฉลวย สุขสวัสดิ์
วัน/เดือน/ปีเกิด 19 สิงหาคม 2487
วุฒิการศึกษา § วทบ. (ศึกษาเกษตร)
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ การบริหารและการจัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
§ ความรูด
้ ้านการเกษตร ด้านไม้ประดับ
พืชสวน พืชไร่
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 12/2 หมู่ 6 ต.บ้านเชิด
อ.พนัสนิคม
จ.ชลบุรี 20140
โทร.081-5706435

ชื่อ นายดํารง ลดหวั่น
วัน/เดือน/ปีเกิด 1 เมษายน 2481
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ครูโรงเรียนสัตหีบ
§ ช่วยราชการหมวดการศึกษาที่วา
่ การอําเภอ
เมืองระยอง
§ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองแฟบ,
โรงเรียนวัดคีรีภวนาราม จังหวัดระยอง
§ ประธานเครือข่าย ทสม.จังหวัดชลบุรี
§ ประธานสภา อบต. พลูตาหลวง จังหวัดชลบุรี
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 122/5 ม.4 ต.พลูตาหลวง
อ.สัตหีบ ชลบุรี 20180
โทร.089-5433-428, 038-254042

ลําดับ
จังหวัด
ที่
9

เศรษฐกิจ

สังคม

วิชาการ

ชื่อ นายองอาจ หลําอุบล
วัน/เดือน/ปีเกิด 2 ตุลาคม 2484
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหลักสูตร
ภาครัฐร่วมเอกชน ปรอ.3
§ สมาชิกร่างรัฐธรรมนูญ 2540
§ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดชัยนาท
§ กรรมการหอการค้าไทย
§ รักษาการประธานสภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 52/4-5 ถ.วงโต
อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
โทร. 056-411006
โทรสาร 056-411115

ชื่อ นายประพันธ์ ภู่สุดแสวง
วัน/เดือน/ปีเกิด 4 กุมภาพันธ์ 2491
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ นักบริหารงานพัฒนาชุมระดับสูง
(นพส.) รุ่นที่ 5
§ เสริมสร้างสมรรถนะหลักด้านการบริหาร
สําหรับนักบริหารระดับสูง
§ บริหารมืออาชีพ เสริมสร้างสมรรถนะ
การบริหาร รุ่นที่ 1
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 598 หมู่ 4 ต.บ้านกล้วย
อ.เมืองชัยนาท
จ.ชัยนาท 17000
โทร. 089-6966156
โทรสาร -

สิ่งแวดล้อม

ชัยนาท
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ชื่อ นายธนิต มณฑา
วัน/เดือน/ปีเกิด 2 กรกฎาคม 2493
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท (บริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ อบรมหลักสูตรเตรียมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา รุ่นที่ 18/2524
§ ศึกษาดูงานประเทศจีน ตามโครงการ
แลกเปลี่ยน ASF
§ ศึกษาดูงานประเทศสิงคโปร์ตามโครงการ
โรงเรียนในฝัน
§ อดีตผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 7 โรงเรียน
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 513 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย
อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
โทร. 081-8862527
โทรสาร -

ชื่อ นายสนั่น สุพรรณกูล
วัน/เดือน/ปีเกิด 6 กุมภาพันธ์ 2484
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ประธาน ทสม.จังหวัดชัยนาท
§ รองประธานชมรมเรารักแม่น้ําท่าจีนชัยนาท
§ ประธานเครือข่ายเฝ้าระวังมลพิษสถาน
ประกอบการจังหวัดชัยนาท
§ ประธานโครงข่ายที่ปรึกษาสภาที่ปรึกษา
สภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 84 ถ.สุขสําราญ
ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์
จ.ชัยนาท 17120
โทร. 087-3130484
โทรสาร 056-430049
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ชื่อ นายอุดมศักดิ์ มณีวรรณ
วัน/เดือน/ปีเกิด 1 กรกฎาคม 2497
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี (ศิลปอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ลาดกระบัง
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ วิทยาการด้านการวางแผนการตลาด
§ ประธานฝ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยว
§ ดุงานในประเทศและต่างประเทศ
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 254/72 หมู่บ้านนครชัยวิลล่า
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 081-5470609
โทรสาร 044-8130752

ชื่อ นายเสนอ นราพล
วัน/เดือน/ปีเกิด 2943
วุฒิการศึกษา § มัธยมศึกษาตอนปลาย
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ เกษตรกรรม
§ ค้าขาย
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 155 หมู่ 1 ต.บ้านบัว
อ.เกษตรสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ 36120
โทร. 089-9474548
โทรสาร -

ชื่อ นางสาวอรอุมา ไชยเศรษฐ
วัน/เดือน/ปีเกิด 11 ตุลาคม 2505
วุฒิการศึกษา § ปริญญาเอก
Technological University
Of the Philippines
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ อบรมหลักสูตร “ผู้นําการเมืองยุคใหม่”
จากสถาบันพระปกเกล้า
§ ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
โครงการผู้บริหารการศึกษา
§ อบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลง
สําหรับผูบ้ ริหารการศึกษา รุ่นที่ 4
§ อบรมหลักสูตร การบริหารมุง
่ ผลสัมฤทธิ์ รุน่ ที่ 2
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 264 ถ.ชัยประสิทธิ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ 36000
โทร.044-811331
โทรสาร -

ชื่อ นายสมภาร เสี่ยงบุญ
วัน/เดือน/ปีเกิด 2 ม.ค. 2500
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี (รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (ทสม.)
จังหวัดชัยภูมิ
§ อนุกรรมการลุ่มน้า
ํ ชี ตอนบน
§ วิทยากรบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าํ ป่า ภูมิอากาศ แบบยัง่ ยืน
§ อบรมไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทด้านสิง
่ แวดล้อม
§ รณรงค์อนุรก
ั ษ์สงิ่ แวดล้อมในพื้นที่
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 172 ม. 6 บ้านโนนคร้อ
ต.บ้านขาม อ.จัตรุ ัส
จ.ชัยภูมิ 36130
โทร.081-0714395
โทรสาร -

ชัยภูมิ
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ชื่อ นายวินัย เครือหงษ์
วัน/เดือน/ปีเกิด 2493
วุฒิการศึกษา § ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ อาสาสมัครคุมประพฤติศาลจังหวัด
ชุมพร (หลังสวน)
§ อาสาสมัครกรทรวงแรงงาน จังหวัดชุมพร
§ อดีตกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน – ผู้ช่วย 26 ปี
§ กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชุมพร
§ กรรมการวิสาหกิจชุมชน
§ ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคม อ.พ.ม.
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 117 หมู่ที่ 12
ถ.สายปากน้ํา
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
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ รับราชการครู เป็นผู้บริหารการศึกษา
§ กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
§ กรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
§ กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัด
§ ประธานอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ
§ ฝึกอบรมอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
อาสาสมัครพัฒนาสังคม ฯลฯ
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 31 หมู่ที่ 2 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก
ชุมพร 86220
โทร. 089-8749235
โทรสาร -

ชื่อ นายสมพงษ์ อินทรสุวรรณ
วัน/เดือน/ปีเกิด 13 พฤษภาคม 2489
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี (กศบ.)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
§ Cert.on.com.School
(Philippines)
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ นายกสมาคมเพื่อนสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร
§ อาจารย์พิเศษสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี
§ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี
§ ประธานกรรมการสอบสวนทางวินัย
ข้าราชการครูกรมสามัญศึกษา จังหวัดชุมพร
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 47 ม.7 ต.นาโพธิ์ อ.สวี
จ.ชุมพร 86130
โทร.081-8947-133, 077-531859
โทรสาร -

ชุมพร

ชื่อ นายไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์
วัน/เดือน/ปีเกิด 9 กันยายน 2504
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท วท.ม.
สาขาเทคโนโลยีการบริหาร
สิ่งแวดล้อม
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ประธาน กอคศ. คณะอนุกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ชุมพร เขต 1
§ หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
สําหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 2
สถาบันพระปกกล้า
§ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดชุมพร
(พ.ศ.2546-2552)
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 59/2-3 ซอย ทวีสินค้า 2
ถ.ทวีสินค้า ต.ท่าตะเภา
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร. 089-7290463
โทรสาร 077-507226
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ชื่อ นายสมัย รัตนจันทร์
วัน/เดือน/ปีเกิด 17 ธันวาคม 2508
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท (พัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าสาย
อ.เมือง จ.เชียงราย
§ คณะกรรมการติดตามและสนับสนุน
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
§ คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
§ ประธานคณะทํางานประสานสมัชชา
สุขภาพล้านนา
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 31 หมู่ 7 ต.ท่าสาย
อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000
โทร. 081-3665930
โทรสาร -

ชื่อ นายภานุภาค ยอดพังเทียม
วัน/เดือน/ปีเกิด 15 กุมภาพันธ์ 2505
วุฒิการศึกษา § กําลังศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ อบรมอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม
§ ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจพอเพียง
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 3 หมู่บา้ นชวา
ต.สันทรายงาม อ.เทิง
จ.เชียงราย 57160
โทร. 081-9808874
โทรสาร -

ชื่อ นายบุญนาค จอมธรรม
วัน/เดือน/ปีเกิด 27 เมษายน 2505
วุฒิการศึกษา § นักธรรมเอก
§ เปรียญธรรม
§ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ประธานเครือข่าย ทสม.จ.เชียงราย
§ วิทยากรไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านสิง
่ แวดล้อม
§ ประธานสภาหมอเมืองล้านนา
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 173 ม.6 หมู่บา้ นแม่หา่ ง
ต.เวียงกาหลง
อ.เวียงป่าเป้า
จ.เชียงราย 57260
โทร.089-1924818

เชียงราย

ชื่อ นายวิรุณ คําภิโล
วัน/เดือน/ปีเกิด 9 ธันวาคม 2497
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย
§ วิทยากรบรรยายเรื่อง ความร่วมมือ
กลุ่มอนุภาคลุ่มน้ําโขง (GMS)
§ รองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงราย
§ ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 599 นอร์ทเทิร์นซิตี้
ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่
อ.เมือง
จ.เชียงราย 57100
โทร. 081-8812312
โทรสาร -
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เชียงใหม่

ชื่อ นายธนา อานนทวิลาศ
วัน/เดือน/ปีเกิด 31 ตุลาคม 2492
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท (บริหารการพัฒนา)
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ หลักสูตร CMU MINI MBA รุ่นที่ 1
§ หลักสูตร Chiangmai (MAT) รุ่นที่ 5
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 148-154 ถ.วัดสิงห์ดาํ
ต.ป่าตัน อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 081-9515221
โทรสาร -

ชื่อ นายณรงค์ สมณะ
วัน/เดือน/ปีเกิด 24 มีนาคม 2491
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ศึกษาธิการอําเภอนายวม แม่อาย
§ เชียงดาว แม่แตง แม่รม
ิ
§ กรรมการการเลือกตัง
้ ประจําจังหวัดเชียงใหม่
§ อาสาสมัครไกลเกลี่ยข้อพิพาทและ
§ ผู้ประนีประนอมศาลจังหวัดเชียงใหม่
§ ผู้อํานวยการศูนย์การเรียนรูด
้ อยสะเกิด
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 109 ซอย 3
ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่ 50210
โทร. 089-8506091, 053-490649
โทรสาร 053-490649
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ชื่อ นายบรรเจิด อารมย์เกลี้ยง
วัน/เดือน/ปีเกิด 28 ก.พ. 2492
วุฒิการศึกษา § กศม.
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ อบรม กอ.รมน. ฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติ
§ อบรมบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
§ อบรมทําปุ๋ยชีวภาพ
§ วิทยากรลูกเสือชาวบ้าน
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 128/71 ถ.เชียงใหม่
ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 086-1158625, 053-854342
โทรสาร -

ชื่อ นายสถาพร สุขใหญ่
วัน/เดือน/ปีเกิด 21 มกราคม 2484
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท (บริหารการพัฒนา)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ข้าราชการกรมชลประทาน
§ คณะกรรมการโครงการ “เติมน้า
ํ ใจ เพิม่ น้าํ ใส
ให้คลองแม่ข่า”
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 52/3 ซอย 9 ถ.ลําพูน
ต.วัดเกตุ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 081-883-0088
โทรสาร 053-801200

ลําดับ
จังหวัด
ที่
14

เศรษฐกิจ

สังคม

วิชาการ

สิ่งแวดล้อม

ชื่อ นายชัยพร จันทร์หอม
วัน/เดือน/ปีเกิด 9 สิงหาคม 2499
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ การบริหารงานบุคคลภาครัฐ
§ วิทยากรกระบวนการ สถาบันการเรียนรู้
และพัฒนาประชาสังคม หลักสูตร
การจัดการความรู้ ปฏิรูปสุขภาพ
ปฏิรูปการเมือง แผนชุมชน
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 42 ม.4 ถ.ตรัง-พัทลุง
ต.นาโยงใต้
อ.เมือง ตรัง 92170
โทร.081-9796-828, 086-6866517

ชื่อ นายสมมาตร แก้วลาย
วัน/เดือน/ปีเกิด 1 กรกฎาคม 2492
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท (บริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรฒ
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ผู้อํานวยการสถานศึกษา
§ ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตรัง
เขต 2
§ อาจารย์พิเศษในระดับบัณฑิตศึกษา
ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 38 หมู่ที่ 2 ต.เขากอบ
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โทร. 075-500011, 0819789263
โทรสาร -

ชื่อ นายไมตรี วิเศษศาสน์
วัน/เดือน/ปีเกิด 21 กันยายน 2486
วุฒิการศึกษา § มัธยมศึกษาปีที่ 3
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ อนุกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ
§ กรรมการและโฆษกสมาพันธ์ชาวประมง
พื้นบ้านภาคใต้
§ ประธานชมรมชาวประมงพื้นบ้าน
§ ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
§ ประธานสภา อบต. กันตังใต้
§ อนุกรรมการกองทุนหมู่บ้านและคณะทํางาน
พิจารณากลั่นกรองโครงการภายใต้แผนงาน
ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสขุ จังหวัดตรัง
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 52 ม.4 ต.กันตังใต้
อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
โทร.075-570606, 081-0800218

ตรัง

ชื่อ นายสุชาติ เตชานุรักษ์
วัน/เดือน/ปีเกิด 26 ธันวาคม 2497
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท
TEXASA&M University
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
§ รองประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 173/4 หมู่ 3
ถ.ตรัง-ปะเหลียน
ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน
จ.ตรัง 92140
โทร. 075-281186
โทรสาร 075-281187
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ลําดับ
จังหวัด
ที่
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เศรษฐกิจ

สังคม

วิชาการ

ชื่อ นางดวงใจ จันทร
วัน/เดือน/ปีเกิด 17 กุมภาพันธ์ 2505
วุฒิการศึกษา § มัธยมศึกษาปีที่ 3
§ ศึกษาเพิ่มเติมด้านภาษา
จากประเทศกัมพูชา
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ที่ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI
§ ที่ปรึกษาสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
§ กรรมการส่งเสริมการค้ากับประเทศ
เพื่อนบ้าน หอการค้าไทย
§ รองประธานหอการค้าจังหวัดตราด
§ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตราด
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 1122 หมู่ 1 ถ.ชลประทาน
ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด
จ.ตราด 23000
โทร. 081-8557568 , 039-512446
โทรสาร 039-525232

ชื่อ นายวีระ จงไพศาล
วัน/เดือน/ปีเกิด 2495
วุฒิการศึกษา § อนุปริญญา (ศิลปศาสตร์)
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ
อินเดีย
§ หลักสูตรนโยบายสาธารณะกับ
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
สถาบันพระปกเกล้า
§ ประกาศนียบัตรชัน
้ สูง เสริมสร้างสังคม
สันติสุข รุ่นที่ 2
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 42/3 หมู่ 8 ต.ห้วยแร้ง
อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทร. 089-5435007
โทรสาร -

สิ่งแวดล้อม

ตราด
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ชื่อ นายสมโภชน์ วาสุกรี
วัน/เดือน/ปีเกิด 1 เมษายน 2494
วุฒิการศึกษา § คม., ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
จ.จันทบุรี
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 39/2 หมู่ที่ 3
ถ.ตราด-แหลมงอบ
ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ
จ.ตราด 23120
โทร. .039-597367
โทรสาร 039-597367

ชื่อ นายปรีชา แสวงหาทรัพย์
วัน/เดือน/ปีเกิด 3 กรกฎาคม 2495
วุฒิการศึกษา § มัธยมศึกษาตอนต้น
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ฝึกอบรม ทสม.
§ ความชํานาญด้านประมง
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 23/1 หมู่ 1 ต.ห้วงน้ําขาว
อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทร. 089-2506705
โทรสาร -

ลําดับ
จังหวัด
ที่
16

เศรษฐกิจ

สังคม

วิชาการ

สิ่งแวดล้อม

ชื่อ นางผกายรัตน์ เพ็ญนิเวศน์สุข
วัน/เดือน/ปีเกิด 3 เมษายน 2488
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท (บริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ หัวหน้าโครงการแพทย์แผนไทยเมืองตาก
§ คณะกรรมการโครงการสาธารณสุขตาม
พระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ
§ คณะก่อตั้งและกรรมการสหกรณ์
ออมทรัพย์
§ คณะกรรมการพัฒนาการออกกําลังกาย
และชมรมสร้างสุขภาพเขต 8 นครสวรรค์
§ คณะกรรมการแพทย์อาสาสมเด็จ
พระราชชนนีศรีสงั วาล
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 41/1 ม.1
ถ.ยุทธหัตถี – ตาก
ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก
จ.ตาก 6300
โทร. 055-512799
โทรสาร

ชื่อ นางแสงทอง อรุณ
วัน/เดือน/ปีเกิด 24 พฤษภาคม 2482
วุฒิการศึกษา § กศ.บ.
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดตากแผนกคดีเยาวชน
และครอบครัว
§ ประธานสภาวัฒนธรรมอําเภอเมืองตาก
§ ประธานชมรมเครือข่ายผู้สง
ู อายุจังหวัดตาก
§ แม่ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2552
§ ศึกษาดูงานประเทศสิงคโปร์ เวียดนาม เขมร
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 91 ถ.ท่านา –เจดีย์
ต.แม่ท้อ อ.เมือง
จ.ตาก 63000
โทร. 055-512072
โทรสาร

ชื่อ นายจักรี เพ็ญนิเวศน์สุข
วัน/เดือน/ปีเกิด 28 พฤษภาคม 2487
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท (บริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ หัวหน้าโครงการทดรองรูปแบบการฝึกอบรม
อาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจํา จ.ตาก
§ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดตาก
§ หัวหน้าโครงการพัฒนาการดําเนินงาน
หอกระจายข่ายประจําหมู่บา้ น
§ กรรมการมูลนิธิตากรวมใจพัฒนา
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 91/1 หมู่ 1
บ้านปากหวยแม่ทอ้
ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก
จ.ตาก 63000
โทร. 088-5458254
โทรสาร -

ตาก

ชื่อ นายสบเกษม แหงมงาม
วัน/เดือน/ปีเกิด 16 มีนาคม 2494
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี (รัฐศาสตร์)
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
§ กรรมการเศรษฐกิจชายแดน
§ กรรมการผู้จด
ั การบริษัท ตาก
เพาเวอร์กรีน จํากัด
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 69/2 ถนนตากสิน
ต.หนองหลวง อ.เมือง
จ.ตาก 63000
โทร. 055-511707 081-971-8431
โทรสาร 055-514-4733,
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ชื่อ นายสายศักดิ์ สิทธิธรรม
วัน/เดือน/ปีเกิด 12 กรกฎาคม 2478
วุฒิการศึกษา § อนุปริญญา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพฯ
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ประธานกรรมการยกร่างแก้ไขเพิม
่ เติม
กฎระเบียบกองทุนหมู่บา้ นเตยน้อย
เพื่อยกระดับนิติบคุ คล
§ รองประธานศูนย์การเรียนรู้สภาองค์กรชุมชน
§ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาร่วมด้าน
เกษตรกรรมระหว่างภาครัฐกับ
ภาคประชาชน
§ ผู้ทรงคุณวุฒใ
ิ นคณะกรรมการกลุม่ โรงเรียน
ตําบลบางสมบูรณ์ จังหวัดนครนายก
§ ประธานกองทุนสืบสานวัฒนธรรมไทย
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 46 หมู่ 3 ต.บางสมบูรณ์
อ.องครักษ์
จ.นครนายก 26120
โทร. 083-0323264,0846758335
โทรสาร -

ชื่อ นายรังสรรค์ ผดุงธรรม
วัน/เดือน/ปีเกิด 20 กันยายน 2496
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเซีย
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
§ อบรมหลักสูตรโครงการสร้างสํานึก
พลเมืองสถาบันพระปกเกล้า
§ ประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพจังหวัดนครนายก
§ ประธานศูนย์การเรียนรู้และพัฒนา
ประชาสังคมจังหวัดนครนายก
§ ประธานศูนย์การพัฒนาการเมือง
ภาคพลเมืองจังหวัดนครนายก
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 137/1 ต.ทรายมูล
อ.องครักษ์
จ.นครนายก 86120
โทร. 037-300748, 081-4212289
โทรสาร 037-300748

ชื่อ นางสาวลัดดาวรรณ ชินบุรารัตน์
วัน/เดือน/ปีเกิด 19 มกราคม 2511
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท
สหรัฐอเมริกา
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ งานด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชนและ
โรงงาน
§ สนับสนุนของไทยพัฒนาคุณภาพ OTOP
ในท้องถิ่นจังหวัดนครนายก
§ ศึกษาดูงานร่วมกับนักออกแบบของกรมส่งเสริม
การส่งออก
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 104 หมู่ 2 ต.บางปลากด
ต.บางปลากด อ.องครักษ์
จ.นครนายก 25120
โทร. 037-391705,
โทรสาร 037-391708

ชื่อ นายสมบูรณ์ ต่อมตู้
วัน/เดือน/ปีเกิด 27 ธันวาคม 2493
วุฒิการศึกษา § มัธยมศึกษาปีที่ 3
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ อบรมเกษตรกรเพือ
่ การพึง่ ตนเอง
(กสิกรรมธรรมชาติ)
§ อบรมด้านพลังงานทดแทน
§ อบรมด้านสิง
่ แวดล้อมจากสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 176/1 ม.1 ซ.3/1 สุวรรณศร
ถ.สุวรรณศร ต.ท่าช้าง
อ.เมือง จ.นครนายก 26000
โทร.084-6648179
โทรสาร

นครนายก
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ลําดับ
จังหวัด
ที่
18

เศรษฐกิจ

สังคม

วิชาการ

ชื่อ นายสมบัติ แจ่มจันทร์เกษม
วัน/เดือน/ปีเกิด 25 เมษายน 2494
วุฒิการศึกษา § ปวส. (บริหารธุรกิจ)
ธนกิจพณิชยการ
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ประธานกรรมการบริษัทคลังซีเมนต์ จํากัด
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 12/29 หมู่ 6
ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม
โทร. 081-7774549
โทรสาร 02-4410268

ชื่อ นางสาวมนธ์ภัสสรณ พิพัฒน์เตชากร
วัน/เดือน/ปีเกิด 7 มิถุนายน 2504
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท
(สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสนามจันทร์ นครปฐม
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ เป็นวิทยากรชุมชน วิทยากรจังหวัด
เวทีประชาธิปไตยชุมชน
§ ทํางานวิจัยและพัฒนา
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 39/3 ถ.ตรอกต้นโพธิ์
ซอยตรอกต้นโพธิ์
ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000
โทร.034-215739,086-8095844

ชื่อ นางสาวเด่นศิริ ทองนพคุณ
วัน/เดือน/ปีเกิด 9 พฤษภาคม 2493
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ เป็นครูผู้สอน
§ คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนภัทรญาณ
วิทยา โรงเรียนโสตศึกษานครปฐม อ.นครชัยศรี
จ.นครปฐม
§ ศึกษาดูงานประเทศสหรัฐอเมริกา เวียดนาม ลาว
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 67/139 หมู่ 4 ต.ท่าตําหนัก
อ.นครชัยศรี
จ.นครปฐม 73120
โทร. 089-7766623
โทรสาร -

สิ่งแวดล้อม

นครปฐม
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ชื่อ นายชาญศักดิ์ วุฒิสงั คะ
วัน/เดือน/ปีเกิด 14 กันยายน 2485
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี
วิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ อบรมดูงานในประเทศและต่างประเทศ
§ ได้ร่วมขับเคลื่อนปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
แม่น้ําท่าจีนอย่างต่อเนื่อง
§ ได้รับรางวัลคนดีศรีสามพราน และ
เกียรติบัตรคนดีแทนแผ่นดินและผืนน้ํา
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 86 ซอยกํานันใหญ่
ถ.ไร่ขงิ ต.แขวงบางระทึก
อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73210
โทร. 086-9980052
โทรสาร 034-288064

ลําดับ
จังหวัด
ที่
19

เศรษฐกิจ

สังคม

วิชาการ

ชื่อ พ.ต.ท.ประสาร สุระเสียง
วัน/เดือน/ปีเกิด 10 ธันวาคม 2476
วุฒิการศึกษา § นักเรียนนายร้อย
(กฎหมายแพ่ง, อาญา)
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ฝึกอบรมตามหลักสูตรการพัฒนา
สงเคราะห์ชาวเขา และประชาชน
§ ศึกษาดูงานโครงการพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 18 ถ.หนองแสง
ต.หนองแสง อ.เมือง
จ.นครพนม 48000
โทร. 042-512020
โทรสาร 042-512020

ชื่อ นายเด่นชัย ไตรยะถา
วัน/เดือน/ปีเกิด 31 กรกฎาคม 2493
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ วิทยากรบรรยายอบรมพัฒนาบุคลากรให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.นครพนม
มุกดาหาร ยโสธร อุบลราชธานี
§ ผู้อํานวยการกลุม
่ นิเทศ สพป.นครพนม เขต 1
§ วิทยากรอบรมบุคลากรครูดา
้ นภาษาไทย
§ ศิลปินดีเด่นภาคอีสาน, รับรางวัลผู้มผ
ี ลงาน
ดีเด่นระดับประเทศจากกระทรวงวัฒนธรรม
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 121/1 ถ.นครพนม-ท่าอุเทน
ต.อาจสามารถ อ.เมือง
จ.นครพนม 48000
โทร. 081-5461709
โทรสาร -

สิ่งแวดล้อม

นครพนม

ชื่อ นายมงคล ตันสุวรรณ
วัน/เดือน/ปีเกิด 18 กันยายน 2503
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ประธานคณะกรรมการสมาคมตัวแทน
ประกันชีวิตประจําจังหวัดนครพนม
§ อนุกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นรัฐธรรมนูญ
ร่วมภาครัฐและเอกชนของวุฒิสภา
§ อนุกรรมการตรวจสอบและติดตาม
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
องค์กรอิสระในการเลือกตั้ง ส.ส.
§ ประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 405/2 ถ.อภิบาลบัญชา
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครพนม 48000
โทร.081-6018123
โทรสาร 042-515774
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ชื่อ นายสงวน จุรีมาศ
วัน/เดือน/ปีเกิด 10 มกราคม 2496
วุฒิการศึกษา § มัธยมศึกษาตอนปลาย
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม
§ ประธานชมรมกํานัน-ผู้ใหญ่บ้าน
อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
§ กํานันตําบลธาตุพนมเหนือ
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 223 หมู่บา้ นหัวบึงท่า
ต.ธาตุพนมเหนือ
อ.ธาตุพนม
จ.นครพนม 48110
โทร. 089-7125543
โทรสาร 042-540700

ลําดับ
จังหวัด
ที่
20

เศรษฐกิจ

สังคม

วิชาการ

สิ่งแวดล้อม

นคร
ราชสีมา

ชื่อ นายทศพล ตันติวงษ์
วัน/เดือน/ปีเกิด 27 พฤศจิกายน 2480
วุฒิการศึกษา § ประถมศึกษาปีที่ 4
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ประธานคณะกรรมการพัฒนา
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ( 2545 – 2549)
§ ประธานผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน
ภาค 3 สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงงานจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 120 หมู่ 4
ถ.นครราชสีมา – โชคชัย
ต.หนองศาลา อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 044-233200-49
โทรสาร 044-212720

ชื่อ นายเสมอ จินดาพงษ์
วัน/เดือน/ปีเกิด 13 พฤศจิกายน 2491
วุฒิการศึกษา § มัธยมศึกษาปีที่ 4
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ รองประธานสมาพันธ์การท่องเที่ยว
ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
§ รองประธานผูป
้ ระนีประนอมศาลแรงงาน
ภาค 3
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 99 หมู่ 4 ต.ไทยสามัคคี
อ.วังน้ําเขียว
จ.นครราชสีมา 30370
โทร. 044-222399
โทรสาร 044-222399

20

ชื่อ นายสวัสดิ์ สายขุนทด
วัน/เดือน/ปีเกิด 3 กุมภาพันธ์ 2484
วุฒิการศึกษา § กศ.ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด รุน
่ ที่ 16
ของวิทยาลัยนักบริหารของ ก.พ.
§ อบรมหลักสูตรการบริหารระดับสูงของ
กระทรวงศึกษาธิการ
§ อบรมผูบ
้ ริหารงานวัฒนธรรมระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิการ
§ ศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ จีน
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 234/8 ซอย 3 ถ.สืบศิริ 3
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 089-8441472
โทรสาร -

ชื่อ นางมุกดา หนาดสําโรง
วัน/เดือน/ปีเกิด 10 มีนาคม 2500
วุฒิการศึกษา § ประถมศึกษาปีที่ 4
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ อบรมด้านการเกษตร โครงการส่งเสริม
ปลูกไม้เศรษฐกิจ ปี 2541
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 35 หมู่ 12
ถ.ปอแดง-มูลมน
ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา 30250
โทร. 081-8771715
โทรสาร -

ลําดับ
จังหวัด
ที่
21

เศรษฐกิจ

สังคม

วิชาการ

สิ่งแวดล้อม

ชื่อ นายบุญทวี ริเริ่มสุนทร
วัน/เดือน/ปีเกิด 8 สิงหาคม 2503
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท (สาขาบริหารบัณฑิต)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ดูงานต่างประเทศสปน นิวซีแลนด์ ออสเตรีย
§ งานตลาดวัสดุก่อสร้าง ประเทศสหรัฐอเมริกา
อิตาลี ญี่ปุ่น จีน ออสเตรเลีย อัฟริกาใต้
§ กรรมการบริษัทเซเว่นสตาร์คอนกรีต จํากัด
§ กรรมการผู้จด
ั การบริษัทปากพนังคอนกรีต
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 137 ถ.พัฒนาการคูขวาง
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-321333-4
โทรสาร 075-321-335

ชื่อ นายวีระฑูรย์ สมเขาใหญ่
วัน/เดือน/ปีเกิด 11 สิงหาคม 2502
วุฒิการศึกษา § มัธยมศึกษาปีที่ 3
§ ธรรมศึกษาชั้นตรี
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ด้านการเกษตร, ด้านสหกรณ์
§ ประธานเครือข่าย ทสม.นครศรีธรรมราช
§ เป็นตัวแทนร่วมกับกรรมาธิการสภาผู้แทนฯ
§ เป็นกรรมการยกร่างระเบียบกระทรวง
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยเรื่อง
สมาชิกและประธานสภา อบต. เสาเภา
§ คณะจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
§ กรรมการอํานวยการโรงเรียนเทคโนโลยี
พาณิชยการสิชล
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 95/3 ม.5 ต.เสาเภา
อ.สิชล
จ.นครศรีธรรมราช 80340
โทร.081-0881992, 075-367020
โทรสาร 075-367117

ชื่อ นายรุจาธิตย์ สุชาโต
วัน/เดือน/ปีเกิด 12 พฤศจิกายน 2492
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี (บัญชีบณ
ั ฑิตต้นทุน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 15
§ ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
§ กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
§ ศึกษาดูงาน ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 113/2 ถ.ชายน้ํา
ต.ปากพนัก อ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช 80140
โทร. 081-5797887
โทรสาร 075-517511

ชื่อ นางวานิช พันธุ์พิพัฒน์
วัน/เดือน/ปีเกิด 30 กรกฎาคม 2504
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ อบรมนักวิจัย (ประเทศจีน)
§ ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น อินเดีย
§ รองประธานสมาคมไม้ยางพาราไทย
§ รองประธานโลจิสติกสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
§ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
นครศรีธรรมราช
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 87 ถ. มะขามชุม
ต.นาเคียน อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-312040, 075-357083
โทรสาร 075-312040

นครศรี
ธรรมราช
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นครสวรรค์

ชื่อ
วัน/เดือน/ปีเกิด
วุฒิการศึกษา §

ชื่อ
วัน/เดือน/ปีเกิด
วุฒิการศึกษา §

ชื่อ
วัน/เดือน/ปีเกิด
วุฒิการศึกษา §

ชื่อ
วัน/เดือน/ปีเกิด
วุฒิการศึกษา §

ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ

ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ

ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ

ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

สถานที่อยูป่ ัจจุบัน

สถานที่อยูป่ ัจจุบัน

สถานที่อยูป่ ัจจุบัน

สถานที่อยูป่ ัจจุบัน

โทร.
โทรสาร

โทร.
โทรสาร

โทร.
โทรสาร

โทร.
โทรสาร
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ชื่อ นายกฤษณะ วจีไกรลาศ
วัน/เดือน/ปีเกิด 7 พฤศจิกายน 2508
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท
Youngstown state University
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี
§ รองประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี
§ กรรมการหอการค้าจังหวัดนนทบุรี
§ อบรมหลักสูตรนักบริหารรุ่นใหม่ของ
คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ร่วมกับธนาคาร
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 14/4 ต.บางบัวทอง
อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี 11110
โทร. 086-9807788, 02-5917879
โทรสาร -

ชื่อ นายปรีชา สุขสมอรรถ
วัน/เดือน/ปีเกิด 24 กันยายน 2493
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี (รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ อบรมความรูข
้ องกลุ่มอาสาสมัครต่าง ๆ
เช่น คุมประพฤติ วัฒนธรรม
§ คณะกรรมการของหน่วยงานราชการ
ในจังหวัด
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 109/44 ซอยจันทิมาธานี
ถ.กาญจนาภิเษก
ต.บางรักพัฒนา
อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี 11110
โทร. 02-9201480
โทรสาร -

ชื่อ แพทย์หญิงพรรษชล บุญคง
วัน/เดือน/ปีเกิด 19 มีนาคม 2505
วุฒิการศึกษา § แพทย์ศาสตรบัณฑิต (เวชกรรม)
มหาวิทยาลัยสงขลา
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบดินเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
§ รองประธานฝ่ายบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ย
จังหวัดนนทบุรี
§ แพทย์โรงพยาบาลนครสวรรค์
§ นายกสมาคมครู ผูป
้ กครองโรงเรียน
อนุบาลนนทบุรี
§ กรรมการฝ่ายบริหารด้านวิชาการของสภาสตรี
แห่งชาติ
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 2/83 ถ.ประชาราษฎร์
ต.สวนใหญ่ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000
โทร.02-9675962-3
โทรสาร 02-9711963

ชื่อ นายจีระ อรุณเทววิโรจน์
วัน/เดือน/ปีเกิด 22 มีนาคม 2484
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี (การศึกษาบัณฑิต)
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ฝึกอบรมนักบริหารการศึกษา
§ ศึกษาดูงานประเทศรัสเซีย เดนมาร์ก
นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ เกาหลี ญี่ปนุ่
§ ผู้อํานวยการโรงเรียน ระดับ 8
§ ประธานศูนย์วิชาการ
§ วิทยากรการเลือกตั้งเขต
§ ครูใหญ่ดีเด่น ปี 2523
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 19 มู่ 3 ซ.บุณยเกียรติ
หมู่บา้ นบางไผ่ใหญ่
ถ.นครอินทร์ ต.บางไผ่
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 086-9906340, 02-8796695
โทรสาร 02-8795080

นนทบุรี
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ชื่อ นายกิจจา จันทสิโร
วัน/เดือน/ปีเกิด 24 มิถุนายน 2483
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี
ความรู้ความชํานาญประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ผู้บริหารการศึกษาในระดับอําเภอ เป็นเวลา 20 ปี
§ คณะกรรมการจริยธรรมประจําส่วนราชการ
§ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนราธิวาส
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 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 (ศึกษาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ คณะกรรมการสหกรณ์การเกษตร
ตันหยงมัส จํากัด
§ กรรมการบริหารองค์การส่วนตําบลบาโงสะโต
§ คณะกรรมการบริหารเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ระดับประเทศ
§ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
§ ประธานกรรมการบริหารสภาสินค้าเกษตร
จังหวัดนราธิวาส
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 96 ม.7 ต.บาโงสะโต
อ.ระแงะ
จ.นราธิวาส 96130
โทร.073-671835 ,087-2931-754

นราธิวาส

ชื่อ นายกู้เกียรติ บูรพาพงศ์
วัน/เดือน/ปีเกิด 1 เมษายน 2484
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ)
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ นายกสมาคมฮากกาสุไหงโก-ลก
§ พัฒนาผู้นําการบริหารการเปลี่ยนแปลง
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 43 ซอย 1 ถ.เจริญเขต
ต.สุไหงโก-ลก
อ.สุไหงโก-ลก
จ.นราธิวาส 96120
โทร. 081-5993777
โทรสาร 073-615169

ชื่อ
วัน/เดือน/ปีเกิด
วุฒิการศึกษา §
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§
§
§

สถานที่อยูป่ ัจจุบัน
โทร.
โทรสาร
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ชื่อ นายพรเทพ ขันทะสอน
วัน/เดือน/ปีเกิด 25 ธันวาคม 2483
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ เจ้าพนักงานรับผิดชอบงานด้านการพัฒนา
อาชีพด้านการเกษตร
§ ผู้ประนีประนอมประจําศาลจังหวัดน่าน
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 4/1 ซอย 3
หมู่บา้ นดอนศรีเสริม
ถ.หน่อคํา ต.ในเวียง
อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทร. 054-710987
โทรสาร -

ชื่อ นายสามารถ วัฒนะ
วัน/เดือน/ปีเกิด 5 มกราคม 2485
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี (การพัฒนาชุมชน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ พัฒนาการอําเภอ นักวิชาการพัฒนา
ชุมชน
§ อบรมหลักสูตรพัฒนาการอําเภอ
§ อบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน
ระดับสูง (นพส.)
§ รองประธานสภาผูส
้ ูงอายุ
แห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน
§ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบลจังหวัดน่าน
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 774 หมู่บา้ นฟ้าใหม่
ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน
จ.น่าน 55000
โทร. 054-771264, 089-8552668
โทรสาร -

สิ่งแวดล้อม

น่าน

25

ชื่อ นายจรัญ วรรณวิไลย
วัน/เดือน/ปีเกิด 6 กรกฎาคม 2487
วุฒิการศึกษา § กศ.บ. (จาก มศว. ประสานมิตร)
§ พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
จาก NIDA
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ศึกษาธิการจังหวัดอํานาจเจริญ ชัยภูมิ
เชียงราย และน่าน
§ ผู้อํานวยการเขตพืน
้ ที่การศึกษา จ.น่าน
และเชียงราย
§ ผู้พิพากษาสมทบ
§ อบรมรมหลักสูตรธรรมาภิบาลของสถาบัน
พระปกเกล้า
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 1 ถ.เจตบุตร ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทร. 081-0256677
โทรสาร 054-772628

ชื่อ นายสมคิด โสภารัตน์
วัน/เดือน/ปีเกิด 15 พฤศจิกายน 2487
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์
§ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเพชรบูรณ์ (ปี 2546-2548)
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 319 ม. 2 (หมู่บา้ นแสงดาว)
ต.ฝายแก้ว อ.ภูเวียง
จ.น่าน 55000
โทร. 081-8827339
โทรสาร -

ลําดับ
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ชื่อ นายสุรสิทธิ์ เรืองสุขศรีวงศ์
วัน/เดือน/ปีเกิด 27 กันยายน 2515
วุฒิการศึกษา § บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)
มหาวิทยาลัย ดี พอล
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ รองประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรม
ั ย์
§ รองประธานฝ่ายตรวจสอบมูลนิธิ
สว่างจรรยาธรรมสถาน
§ สัมมนาระดับประเทศ เรื่อง ความเกีย
่ วข้อง
ของการพาณิชย์
§ สัมมนาเรื่องการเคลื่อนไหวของ
เศรษฐศาสตร์และธุรกิจในอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 14/1 ถ.สันติประชา
ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร. 044-602-602
โทรสาร 044-602559

ชื่อ นางนันทพร ทรงวิชา
วัน/เดือน/ปีเกิด 30 พฤศจิกายน 2504
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยครูธนบุรี
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ หลักสูตรเสริมสร้างความเข้มแข็งกับ
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
กองทุนหมู่บ้านและชาชนเมือง
§ การอบรมวิทยากรกระบวนการ
§ การฝึกอบรมโครงการเพิม
่ ศักยภาพ
ผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และสังคม
ในชุมชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
§ หลักสูตรโครงการพัฒนาการเกษตร
ตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 33 ต.ประทัดบุ
อ.ประโคนชัย
จ.บุรีรัมย์ 31140
โทร. 089-2837868
โทรสาร -

ชื่อ นายเชาวน์วศั วรเชษฐ์
วัน/เดือน/ปีเกิด 6 มกราคม 2490
วุฒิการศึกษา § การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ การบริหารการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
§ วิทยากรปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครู
§ ศึกษาดูงานการบริหารการศึกษาประเทศ
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มาเลเซีย และสิงคโปร์
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 419 ซอย พุทราธานี
ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร.084-8238254
โทรสาร -

ชื่อ นางสมศรี สังขจันทรานนท์
วัน/เดือน/ปีเกิด 28 ก.ย. 2504
วุฒกิ ารศึกษา § ปริญญาตรี (รัฐประศาสนศาสตร์)
§ กําลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
(การปกครองท้องถิ่น)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บา้ น (ทสม.) จังหวัดบุรีรมั ย์
§ ประธานเครือข่ายผู้หญิงอีสานใต้
จังหวัดบุรีรัมย์
§ สมาชิก อบต. ชุมเห็ด 3 สมัย
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 160/6 หมู่บา้ นเมืองใหม่
ต.ชุมเห็ด อ.เมือง
จ.บุรีรัมย์ 31000
โทร. 089-9497512

บุรีรัมย์
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ลําดับ
จังหวัด
ที่
27

เศรษฐกิจ

สังคม

วิชาการ

สิ่งแวดล้อม

ปทุมธานี

ชื่อ นายศุภสิทธิ์ กุลวิวัฒน์
วัน/เดือน/ปีเกิด 27 กรกฎาคม 2504
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี
สหรัฐอเมริกา
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานี
§ ผู้ประนีประนอมศาลจังหวัดธัญบุรี
(ปทุมธานี)
§ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี
§ กรรมการผู้จด
ั การบริษัท โรงเลื่อย
อุดรพัฒนา จํากัด
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 51/577 หมู่ 7
ต.หลักหก อ.เมือง
จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 02-9972095
โทรสาร -

ชื่อ นายเมฆินทร์ เมธาวิกูล
วัน/เดือน/ปีเกิด 21 กรกฎาคม 2491
วุฒิการศึกษา § ปริญญาเอก
(การพัฒนานักบริหารระดับสูง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ระยอง
ปทุมธานี
§ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี/มหาวิทยาลัยสยาม)
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 628/40 หมู่บา้ นสิริวลัย
ต.ประชาธิปตั ย์
อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12130
โทร. 02-1912047
โทรสาร 02-1912047
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ชื่อ นายทัชเชษฐ์ นิยมสุข
วัน/เดือน/ปีเกิด 8 มิถุนายน 2501
วุฒิการศึกษา § ปริญญาเอก
การบริหารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ การฝึกอบรมที่กรมกิจการทหารบก หลักสูตร
“พัฒนาสัมพันธ์ระดับบริหาร”
§ การฝึกอบรมนายกเทศมนตรี รุ่นที่ ๓
หลักสูตรวิทยากรรักษาความมั่นคง
แบบบูรณาการกองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน
§ วิทยากรอบรมความรู้ดา
้ นการเมืองปกครอง
ท้องถิ่น
§ อาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 79/43 ต.บางเตย
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
โทร. 081-9114333
โทรสาร 02-9772518

ชื่อ นายดําเกิง อัศวสุนทรางกูร
วัน/เดือน/ปีเกิด 14 กุมภาพันธ์ 2493
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท (นิด้า)
(การปกครองท้องถิ่น)
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ข้าราชการบํานาญ
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 99/140 ถ.ปทุม-สมโคก
ต.บางปรอก
อ.เมือง
จ..ปทุมธานี 12000
โทร. 081-3245573
โทรสาร -

ลําดับ
จังหวัด
ที่
28

เศรษฐกิจ

สังคม

วิชาการ

ชื่อ นางนิลวรรณ เรืองสวัสดิ์
วัน/เดือน/ปีเกิด 20 สิงหาคม 2500
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี (บริหารการจัดการ)
สหรัฐอเมริกา
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ที่ปรึกษาการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์
เอเชีย จํากัด
§ เทศมนตรีฝา
่ ยการศึกษาเทศบาลเมือง
ประจวบคีรขี ันธ์
§ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดประจวบคีรข
ี ันธ์
§ รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ประจวบคีรขี ันธ์
§ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการกีฬา
วุฒิสภา
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 19 ซอย 8
ต.ประจวบฯ อ.เมือง
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร. 032-611297
โทรสาร 032-601410

ชื่อ นางอัจฉรีย์ บัวงาม
วัน/เดือน/ปีเกิด 1 พ.ค. 2481
วุฒิการศึกษา § การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
มหาวิทยาลัยประสานมิตร
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ข้าราชการครูกรมสามัญศึกษา
ปี พ.ศ. 2504-2518
§ วิทยากรของ กอ.รม บรรยายความมัน
่ คง
ให้ ผศ.วิชาการ ใน กทม.
§ วิทยากรของอุทยานวิทยาศาสตร์
พระจอมเกล้า จ.ประจวบคีรขี ันธ์
§ สมาชิกภาคประชาสังคม
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 59/13 ถ.เพชรเกษม
ต.หัวหิน อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร.086-7798298, 032-520649
โทรสาร -

สิ่งแวดล้อม

ประจวบ
คีรีขันธ์
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ชื่อ นายทิวา ศุภจรรยา
วัน/เดือน/ปีเกิด 24 ธันวาคม 2481
วุฒิการศึกษา § วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
ประเทศเนเธอร์แลนด์
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ คณะอนุกรรมการบริหารงานประกันสุขภาพ
ระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
§ อนุกรรมการฟืน
้ ฟูสรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด
§ คณะอนุกรรมการการอนุรก
ั ษ์ธรรมชาติ
และศิลปกรรม
§ เลขาธิการสมาคมเหมืองแร่ไทย
§ คณะอนุกรรมการผังเมืองรวม
§ คณะกรรมการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน
§ ที่ปรึกษาคณะกรรมการแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
วังไกกังวล เมืองประจวบคีรีขันธ์
§ คณะที่ปรึกษาว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 215/2 ต.ห้วยทราย
อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
77000
โทร.081-8398337
โทรสาร 032-603003

ชื่อ นายไพรินทร์ เชาวนะปัญจะ
วัน/เดือน/ปีเกิด 18 ม.ค. 2496
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ อบรม/ดูงาน โดย ปตท. ตั้งแต่ปี 2540-53
§ การจัดขยะป่าชายเลนและแม่ปราจีนบุรี
ได้รับทุนวิจัย IUCN การจัดการขยะ
ในชุมชนเขตเทศบาลปากน้าํ ปราน
§ ได้รับรางวัลกินรีทองคํา ปี 2553
การบริหารศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศ
ป่าชายเลนสิรินาถราชินีเชิงท่องเที่ยว
นิเวศวิทยา
§ คณะกรรมการบริหารศูนย์การเรียนรู้
ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 64 หมู่ 3 ต.ปากน้ําปราณ
อ.ปราณบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220
โทร. 032-631379, 085-4091439
โทรสาร -

ลําดับ
จังหวัด
ที่
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เศรษฐกิจ

สังคม

วิชาการ

สิ่งแวดล้อม

ปราจีนบุรี

ชื่อ นายชุมพล สมใจ
วัน/เดือน/ปีเกิด 25 กันยายน 2492
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ)
สถาบันราชภัฏสวนดุสติ
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ประธานหอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี
§ เจ้าของธุรกิจเครื่องเขียน
เครื่องใช้สาํ นักงาน เครื่องก่อสร้าง
§ ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 138-140 ถ.ราษฎรดําริ
ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร.081-6381868
โทรสาร 037-213501

ชื่อ นายไชยวัฒน์ เจริญผล
วัน/เดือน/ปีเกิด 26 สิงหาคม 2500
วุฒิการศึกษา § ปวส. (การบริหารจัดการ)
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ อาจารย์สอนพิเศษ หลักสูตรนักพัฒนา
ชุมชน กรมส่งเสริมการปกครอง
§ อนุกรรมการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน
§ คณะกรรมการส่งเสริมความเข้มแข็ง
การเมืองภาคพลเมือง
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 111 ต.หนองกี่
อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี 25110
โทร. 051-8315845
โทรสาร -
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ชื่อ นายธีรยุทธ รุจิเมธาภาส
วัน/เดือน/ปีเกิด 3 พฤษภาคม 2512
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท (เภสัชกรรมชุมชน)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ หัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภค สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
§ วิทยากรต่อต้านยาเสพติดระดับจังหวัด
§ กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี
§ อนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
บริการสาธารณสุขระดับจังหวัดปราจีนบุรี
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 239-243 ถ.ปราจีนธานี
ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร. 037-211383
โทรสาร 037-211383

ชื่อ นายวิวัฒน์ จันทร์สิวานนท์
วัน/เดือน/ปีเกิด 26 มกราคม 2505
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี (ศิลปศาสตรบัณฑิต)
§ กําลังศึกษาต่อปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ การมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม
§ ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารท้องถิ่น
ระดับสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 2 ข/2 ถ.อนุกูล ต.กบินทร์
อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี 25110
โทร. 081-3120765, 089-8154213
โทรสาร 037-281617

ลําดับ
จังหวัด
ที่
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วิชาการ

ชื่อ นายณัฐนนท์ พงษ์ธญ
ั ญะวิริยา
วัน/เดือน/ปีเกิด 14 เมษายน 2512
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี (อุตสาหกรรมเกษตร)
§ ปริญญาโท (สาขาวิศวกรรมอาหาร)
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
§ แผนธุรกิจและการเงิน
§ บริหารงานบุคคล และทรัพยากรมนุษย์
§ การจัดทําแผนกลยุทธ์
§ การบริหารจัดการพลังงาน
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั หจก.โรงน้าํ แข็งบ้านดี
43 ม. 10 ถ.รามโกมุท
ต.บานา อ.เมือง
จ.ปัตตานี 94000
โทร.081-7380-365, 073-336114
โทรสาร 073-349805

ชื่อ นายลาเต๊ะ มาหะมะ
วัน/เดือน/ปีเกิด 1 พฤศจิกายน 2499
วุฒิการศึกษา § ปวช. (ช่างยนต์)
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ วิทยากรกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง
§ ค้าขาย
§ จัดรายการวิทยุชุมชน
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 333/2 ม.3 ต.บางปู
อ.ยะหริ่ง ปัตตานี 94150
โทร.081-9570678, 073-491040
โทรสาร -

สิ่งแวดล้อม

ปัตตานี
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ชื่อ นายเจะฮูเซ็น เจะอุบง
วัน/เดือน/ปีเกิด 10 พฤศจิกายน 2487
วุฒิการศึกษา § ศึกษาศาสตรบัณฑิต
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองพัฒนาสังคม
(ศอ.บต. )
§ ปัจจุบันเป็นกรรมการอิสลามประจําจังหวัด
ปัตตานี และผูพ้ ิพากษาสมทบ จ.ปัตตานี
§ ประธานอนุกรรมการกองทุนสมานฉันท์
แห่งชาติ
§ ผู้เชี่ยวชาญประจําสํานักประสานนโยบาย
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา
§ ผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดปัตตานี
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 45 ม.7 ปูยุต อ.เมือง
จ.ปัตตานี 94000
โทร.081-8964-670, 073-434237
โทรสาร 073-434237

ชื่อ นายประสงค์ ไทยเกื้อ
วัน/เดือน/ปีเกิด 15 กุมภาพันธ์ 2485
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ดูงานด้านการส่งเสริมการเกษตรประเทศ
อินเดีย มาเลเซีย
§ อบรมการบริหารงานด้านการส่งเสริม
การเกษตรของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
§ ปฏิบัติงานหัวหน้าฝ่ายแผนงานสํานักงาน
เกษตรจังหวัดปัตตานี
§ นักวิชาการเกษตรภาคใต้จังหวัดสงขลา
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 10 ถนนเกษมสุข
ตําบลสะบารัง
อําเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี 94000
โทร. 081-0983538, 073-331312
โทรสาร -

ลําดับ
จังหวัด
ที่
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ชื่อ ร.ต.ฐกรณ์ พงษ์พันธุ์
วัน/เดือน/ปีเกิด 17 มกราคม 2487
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์)
University of manila
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
§ กรรมการผู้จัดการ Siam craft for you co.Ltd.
§ อุปนายก Thai-Asian Business Promotion
Association
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 47 หมู่ 7 ถ.โรจนะ
ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทร. 035-230265, 035-230589
โทรสาร 035-230265, 035-230589

ชื่อ นายวินัย บุญรอด
วัน/เดือน/ปีเกิด 24 กุมภาพันธ์ 2491
วุฒิการศึกษา § ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (คอบ.)
วิทยาลัยครูพระนคร
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์
§ วิทยากรโครงการการมีส่วนร่วมส่งเสริม
ประชาธิปไตย
§ ที่ปรึกษา ทสม. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
§ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 1/6 ซ.อบต.บ้านโพธิ์
ถ. คลองชลประทาน
ต.บ้านโพธิ์ อ.เสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โทร. 081-4419541
โทรสาร -

สิ่งแวดล้อม

พระนคร
ศรีอยุธยา
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ชื่อ พลเรือเอก ปรีชา เตชรัตน์
วัน/เดือน/ปีเกิด 2 ธันวาคม 2483
วุฒิการศึกษา § วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
(ความมั่นคง) วปอ. 37
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ครูฟิสิกส์, คณิตศาสตร์
§ ประธานกรรมการสถานศึกษา 3 แห่ง
§ ประธานเขตพื้นทีก
่ ารศึกษา เขต 2
§ วิทยากรคอมพิวเตอร์, วิทยากรประชาธิปไตย
§ ราชองครักษ์พิเศษในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั ภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 42 หมู่ 7 ต.ตาลาน
อ.ผักไห่
จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
โทร.035-391896, 081-8287997
โทรสาร 035-393224

ชื่อ นายสมศักดิ์ สันธินาค
วัน/เดือน/ปีเกิด 16 กันยายน 2483
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี (ครุศาสตร์)
วิทยาครูจนั ทรเกษม
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ หัวหน้ากองบริหารและวางแผนพัฒนา
§ ผู้อํานวยการกองแผนงาน
§ คณะกรรมการร่างระเบียบข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
§ ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ในงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร
§ ประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย
§ อนุกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัย (อ.ก.ม.)
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 6 ม.4 ต.แก้วฟ้า อ.บางซ้าย
พระนครศรีอยุธยา 13270
โทร.081-6459-135

ลําดับ
จังหวัด
ที่
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สังคม

วิชาการ

สิ่งแวดล้อม

ชื่อ นายหัสนัย แก้วกุล
วัน/เดือน/ปีเกิด 13 ธันวาคม 2549
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี (ครุศาสตรบัณฑิต)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ผู้ประนีประนอมประจําศาลจังหวัดพะเยา
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพะเยา
§ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดพะเยา
§ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
§ ผู้แทนฝ่ายนายจ้างสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดพะเยา
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 479 ม. 3 ต.ท่าวังทอง
อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร. 054-483030
โทรสาร 054-411245

ชื่อ นายเจษฎา ชัยดรุณ
วัน/เดือน/ปีเกิด 23 พฤษภาคม 2487
วุฒิการศึกษา § ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา
§ ประธานจริยธรรมจังหวัดพะเยา
§ ผู้นําภาคเอกชน (หอการค้าไทย)
วิชากฎหมาย และการปกครอง
§ กรรมการการศึกษา การศาสนาและ
วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 37-39 ถ.ดอนสนาม
ต.เวียง อ.เมืองพะเยา
จ.พะเยา 56000
โทร. 054-431837
โทรสาร -

ชื่อ นายชํานาญ ม่วงศรีศกั ดิ์
วัน/เดือน/ปีเกิด 16 มีนาคม 2493
วุฒิการศึกษา § ครุศาสตร์มหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ผู้อํานวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
§ ผู้ทรงคุณวุฒต
ิ รวจผ่านผลงานวิชาการ สพท.
§ ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศจีน
เกาหลี มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 421 หมู่ 17 ถ.พหลโยธิน
ต.บ้านต๋อม อ.เมือง
จ.พะเยา 56000
โทร. 081-7831395
โทรสาร -

ชื่อ นายลอง วงค์ประสิทธิ์
วัน/เดือน/ปีเกิด 1 มกราคม 2499
วุฒิการศึกษา § ประถมศึกษาปีที่ 4
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ประธานสภาตําบลบุญเกิด ปราชญ์ชาวบ้าน
§ ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 90 ม.ร่มโพธิ์งาม
ต.บุญเกิด อ.ดอกคําใต้
จ.พะเยา 56120
โทร. 086-1798935
โทรสาร -

พะเยา
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ลําดับ
จังหวัด
ที่
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สังคม

วิชาการ

ชื่อ นายพีระ เพชรพาณิชย์
วัน/เดือน/ปีเกิด 7 เมษายน 2506
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ทําธุรกิจไม้แปรรูป
§ ศึกษาดูงานต่างประเทศ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี
สิงคโปร์ มาเลเซีย เยอรมัน อเมริกา ฝรั่งเศส
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 5/5 ถ.เพชรเกษม
ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง
จ.พังงา 82130
โทร. 081-8923545
โทรสาร 076-481066-9

ชื่อ นายทรงวุฒิ อินทรสวัสดิ์
วัน/เดือน/ปีเกิด 15 กันยายน 2514
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี (พัฒนาชุมชน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ วิทยากรการปกครอง
§ ดูงานประเทศจีน ญี่ปุ่น แอฟริกาใต้
§ วิทยากรกระบวนการ งานด้านชุมชน
§ ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน จ.พังงา
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 109 ต.บางวัน
อ.คุระบุรี
จ.พังงา 82150
โทร. 081-4167753, 076-417065
โทรสาร -

สิ่งแวดล้อม

พังงา
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ชื่อ นายธีรชัย สังข์ทอง
วัน/เดือน/ปีเกิด 4 กันยายน 2493
วุฒิการศึกษา § คบ. (บริหารโรงเรียน
วิทยาลัยครูภูเก็ต
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
§ อบรมโครงการพัฒนาผู้บริหาร
§ ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม
§ รองผู้อา
ํ นวยการวิชาการ 9 ปี
§ ผู้บริหารโรงเรียน 21 ปี
§ ทําธุรกิจและทําสวน
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 102/84 ซอย 14
ถ.มนตรี ต.ท้ายช้าง
อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทร. 076-411560, 081-7875742
โทรสาร -

ชื่อ นายเฉลิมศักดิ์ อบสุวรรณ
วัน/เดือน/ปีเกิด 20 ตุลาคม 2506
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ คณะกรรมการหอการค้าไทย
§ ทําธุรกิจพัฒนาที่ดน
ิ และน้าํ มัน
§ อบรมดูงานพัฒนาที่ดินที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
§ ประธานหอการค้าจังหวัดพังงา ปี 2544 - 2546
§ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน จังหวัดพังงา
§ ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
พังงา ปี 2551 - 2553
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 647 ถ.เพชรเกษม
ต.ท้ายช้าง อ.เมือง
จ.พังงา 82000
โทร. 076-460627, 081-9700889
โทรสาร 076-460627

ลําดับ
จังหวัด
ที่
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พัทลุง

ชื่อ นายเริ่ม เพชรศรี
วัน/เดือน/ปีเกิด 28 ตุลาคม 2482
วุฒิการศึกษา § ประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง
มหาวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยี
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ปี 2548
จนถึงปัจจุบัน
§ แกนนําอาสาสมัครแรงงานระดับอําเภอ
เมืองพัทลุง ตั้งแต่ พ.ศ. 2522 – ปัจจุบัน
§ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัด
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดพัทลุง
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 294/1 ถนนราเมศวร์
ต.คูหาสวรรค์
อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทร. 081-7385112
โทรสาร -

ชื่อ นายแก้ว สังข์ชู
วัน/เดือน/ปีเกิด 11 มกราคม 2493
วุฒิการศึกษา § มัธยมศึกษาตอนต้น
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ นักจัดตัง
้ กลุ่มองค์กรชุมชนที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาสังคม
§ กรรมการสถาบันองค์กรชุมชน
(องค์กรมหาชน)
§ คณะอนุกรรมการนโยบายการบริหาร
จังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ
ต้นแบบและด้านงบประมาณ (กนจ.)
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 48 ต.พนางตุง
อ.ควนขนุน
จ.พัทลุง 93110
โทร. 087-9670625
โทรสาร -
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ชื่อ นายพล จันทวงศ์
วัน/เดือน/ปีเกิด 28 สิงหาคม 2491
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี
มศว.สงขลา (ม.ทักษิณ)
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ครูสอนดีเด่น จ.สตูล ปี 2522
§ พัฒนาสํานักงานศึกษาธิการอําเภอดีเด่น
ระดับประเทศ
§ ประธานกรรมการชุมชนหมู่บ้านในสวน
§ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน ๑๗ ปี
§ หัวหน้ากลุ่มดีเด่นของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพัทลุง 2544
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 145/28 ซอย 3
ถ.เพชรเกษม ต.คูหาสวรรค์
อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทร. 086-6946871
โทรสาร -

ชื่อ นายสมนึก พรรณศักดิ์
วัน/เดือน/ปีเกิด 14 มิถุนายน 2502
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ กรรมการสรรหาผูจ
้ ะได้รางวัลโลกสีเขียว
§ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม)
§ รวมกระบวนการในการทําแผนแม่บท
ลุ่มน้ําทะเลสาบ
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 340 ต.โคกม่วง
อ.เขาชัยสน
จ.พัทลุง 93130
โทร. 081-4783401
โทรสาร -

ลําดับ
จังหวัด
ที่
35

เศรษฐกิจ

สังคม

วิชาการ

ชื่อ นายอนุสรณ์ ศิริโชคธนทรัพย์
วัน/เดือน/ปีเกิด 7 กุมภาพันธ์ 2502
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท
นิด้า
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ศึกษาดูงานประเทศลาว
§ อบรมสัมมนาโครงการที่หอการค้า จ.พิจิตร
§ ประชุมหารือกับหน่วยงานภาครัฐ
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 4150 ถ.สระหลวง
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิจิตร 66000
โทร. 056-613718, 087-1658668
โทรสาร 056-611357

ชื่อ นายสุธนต์ เทียนเฮง
วัน/เดือน/ปีเกิด 7 กุมภาพันธ์ 2497
วุฒิการศึกษา § ปวส. สถาบันแปซิฟิค
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ศึกษาดูงานประเทศจีน พม่า ลาว
§ จัดอมรมสัมมนากาให้ความรู้แก่สมาชิก
§ โครงการประหยัดพลังงาน, โครงการ
ถนนคนเดินฯ
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 9/38-39 ถ.ศรีมาลา
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิจิตร 66000
โทร.086-9289-996, 056-611435
โทรสาร 056-613114, 056-611435

สิ่งแวดล้อม

พิจิตร
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ชื่อ นายวัลลภ เหล่าดํารงกุล
วัน/เดือน/ปีเกิด 20 มกราคม 2512
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท
Western Michigan
University
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ประธานผู้พิพากษาสมทบจังหวัดพิจต
ิร
§ รองประธานหอการค้าจังหวัดพิจต
ิร
§ ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 111/7 หมู่ 8
ต.คลองคะเชนทร์
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร. 056-613445, 081-8888441
โทรสาร 056-652954

ชื่อ นายชํานาญ ประภัสโร
วัน/เดือน/ปีเกิด 11 พฤษภาคม 2499
วุฒิการศึกษา § ปวส.
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ศึกษาดูงานประเทศลาว
§ อบรมสัมมนาที่หอการค้าจัดขึ้น
§ ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 273/2 ต.สากเหล็ก
ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก
จ.พิจิตร 66160
โทร. 056-653145
โทรสาร 056-653145

ลําดับ
จังหวัด
ที่
36

เศรษฐกิจ

สังคม

วิชาการ

ชื่อ นายวิโรจน์ จิรัฐติกาลโชติ
วัน/เดือน/ปีเกิด 8 พฤษภาคม 2492
วุฒิการศึกษา § เศรษฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์
รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการการค้า
§ อบรมโครงการผู้วา
่ ราชการจังหวัด
แบบบูรณาการ
§ ดูงานองค์กรการค้าโลก ณ นครเจนีวา
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (พ.ศ. 2550)
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 99/22-23 ต.ในเมือง
อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 055-303697-9
โทรสาร -

ชื่อ นายสนอง เนียมเหลี่ยม
วัน/เดือน/ปีเกิด 30 กันยายน 2494
วุฒิการศึกษา § มัธยมศึกษาตอนปลาย
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ อบรมด้านปกครองมหาดไทย
§ กรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน
§ อนุกรรมการประสานงานสภาองค์กรชุมชน
ภาคเหนือ
§ กรรมการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง
ภาคเหนือ
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 214 ม.8 ต.หนองแขม
อ.พรหมพิราม
จ.พิษณุโลก 65150
โทร.081-9730-429
โทรสาร 055-2477366

ชื่อ นางสาวดวงนภา สราญรมย์
วัน/เดือน/ปีเกิด 10 ตุลาคม 2480
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท (บริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิษณุโลก
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา อ.พรหมพิราม
§ ผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดพิษณุโลก
แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 145/4 ซอยราษฎร์ศรัทธาทํา
ถ.พิษณุโลก-แสงดาว
ต.หัวรอ อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 055-321198, 081-6041346
โทรสาร -

สิ่งแวดล้อม

พิษณุโลก
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ชื่อ นายมะลิ ทองคําปลิว
วัน/เดือน/ปีเกิด 1 มกราคม 2496
วุฒิการศึกษา § มัธยมศึกษาปีที่ 6
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ วิทยากรขบวนการ
§ วิทยากร เรื่อง การจัดการทรัพยากร
แบบมีส่วนร่วม
§ ทํานาเกษตรอินทรีย์
§ สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง จ.พิษณุโลก
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 225 ม.4 บ้านชํารัง
ซ.พรสวรรค์ (ซอย 3)
ต.ชมพู อ.เนินมะปราง
จ.พิษณุโลก 65190
โทร.089-7068894
โทรสาร -

ลําดับ
จังหวัด
ที่
37

เศรษฐกิจ

สังคม

วิชาการ

ชื่อ นายกรัณย์ สุทธารมณ์
วัน/เดือน/ปีเกิด 27 ธันวาคม 2519
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท (ธุรกิจศึกษา)
มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ศึกษาดูงาน World Expo 2010 ร่วมกับ
คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม 16 จังหวัด
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
§ นายกสโมสรโรตารีเพชรบุรี ปี 2551-2552
§ กรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบุรี (อบจ.) ปี 2548-2551, 2553
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 462 ซอยสุทธา
ถ.เพชรเกษม ต.บ้านหม้อ
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร. 032-488555
โทรสาร -

ชื่อ นายนิพนธ์ พิทักษานุรตั น์
วัน/เดือน/ปีเกิด 7 ตุลาคม 2487
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี (วิทยาการจัดการ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จ.เพชรบุรี
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
§ อบรมหลักสูตร การรักษาความมั่นคง
ภายในรุ่นที่ 1 ของกองอํานวยการ
ความมั่นคงภายใน
§ ประธานชมรมมวยสากลสมัครเล่น
จ.เพชรบุรี
§ สัมมนาหลักสูตร การสัมมนาสมาชิก
สภาจังหวัด ตามโครงการพัฒนาพลเมือง
ระบอบประชาธิปไตยของวิทยาลัย
การปกครอง
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 146 ถ.เพชรเกษม
ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย
จ.เพชรบุรี 76140
โทร. 081-9446757
โทรสาร -

ชื่อ นายสมชัย บังจิต
วัน/เดือน/ปีเกิด 3 สิงหาคม 2498
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี
(ศึกษาศาสตร์บณ
ั ฑิต)
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ผู้แทนข้าราชการครู ใน อกค.จังหวัดเพชรบุรี
§ ประธานสหกรณ์เครดิตยูเนียนโพลีลอยพัฒนา
§ ประธานกองทุนหมู่บ้านหนองโสน
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 144 ต.ห้วยข้อง
อ.บ้านลาด
จ.เพชรบุรี 76150
โทร. 081-8576948
โทรสาร -

สิ่งแวดล้อม

เพชรบุรี
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ชื่อ นายนิวัฒน์ มั่นหมาย
วัน/เดือน/ปีเกิด 14 พฤษภาคม 510
วุฒิการศึกษา § อนุปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ประธานคณะกรรมการเครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จ.เพชรบุรี
§ อบรมการไกล่เกลีย
่ ข้อพิพาท
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 226 หมู่ 4
ต.หนองหญ้าปล้อง
อ.หนองหญ้าปล้อง
จ.เพชรบุรี 76160
โทร. 089-4593301, 032-494331
โทรสาร -

ลําดับ
จังหวัด
ที่
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เศรษฐกิจ

สังคม

วิชาการ

สิ่งแวดล้อม

เพชรบูรณ์

ชื่อ นายสุจิตร จันทร์สา
วัน/เดือน/ปีเกิด 1 พฤษภาคม 2495
วุฒิการศึกษา § มัธยมศึกษาตอนต้น
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ กํานันตําบลหินฮาว ปี 30
§ เป็นหุ้นส่วนผูจ
้ ัดการเดือนวงเด่น
ปี 2538 -2554
ฝึกอบรมดูงานในด้านเศรษฐกิจพอเพียง
§ ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน
อําเภอหล่มสัก
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 12 หมู่ 1 ต.หินฮาว
อ.หล่มเก่า
จ.เพชรบูรณ์ 67120
โทร. 084-7779815
โทรสาร -

ชื่อ นางสมจิตร ลีสินลา
วัน/เดือน/ปีเกิด 30 ม.ค.2495
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท (สาขาพัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ รับราชการเป็นหัวหน้าสถานีอนามัย
ปี 2516-2546
§ รักษาการปลัด อบต.น้ําร้อน
§ รองนายก อบต.
§ ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของกรมคุม
้ ครอง
สิทธิเสรีภาพ
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 76 ต.น้าํ ร้อน
อ.วิเชียรบุรี
จ.เพชรบูรณ์ 67130
โทร.080-1191997
โทรสาร -
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ชื่อ นายจํารัส พูดคล่อง
วัน/เดือน/ปีเกิด 26 ก.ค. 2501
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี (สาขาเกษตรศาสตร์)
วิทยาลัยเพชรบูรณ์
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ข้าราชการครู 31 ปี
§ ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 119 หมู่ 4 ถ.กูแ่ ก้ว
ต.หล่มสัก อ.หล่มเก่า
จ.เพชรบูรณ์ 67120
โทร. 089-4360550
โทรสาร -

ชื่อ นางอัมพรทิพย์ พุทธสิมมา
วัน/เดือน/ปีเกิด 22 กันยายน 2502
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี (สังคมศึกษา)
มหาวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ที่ปรึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามแนว
พระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อ.หล่มเก่า
§ ฝึกอบรมนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
เข้าร่วมการแข่งขันการแปรรูปอาหาร
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 201 พิทักษ์บาํ รุง
ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า
จ.เพชรบูรณ์ 67120
โทร. 081-9531019
โทรสาร -

ลําดับ
จังหวัด
ที่
39

เศรษฐกิจ

สังคม

วิชาการ

ชื่อ นายเอกชัย วงศ์วรกุล
วัน/เดือน/ปีเกิด 25 พฤศจิกายน 2509
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ประธานหอการค้าจังหวัดแพร่ ปี 2546-49
§ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่
ปี 2551 – ปัจจุบนั
§ กรรมการหอการค้าไทย (2550 – ปัจจุบัน)
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 400/52 หมู่ 9
ต.นาจักร อ.เมือง
จ.แพร่ 54000
โทร. 081-9606666
โทรสาร -

ชื่อ นายสุนทร หอมขจร
วัน/เดือน/ปีเกิด 8 มีนาคม 2481
วุฒิการศึกษา § อาชีวศึกษาชั้นสูง
วิทยาลัยเกษตรกรรมแม่โจ้
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ วิชาชีพเกษตรกรรมด้านพืชไร่
§ ผู้จัดการระดับ 9 สํานักงานยาสูบแพร่
กระทรวงการคลัง
§ สมาชิกสภาเทศบาลช่อแฮ่
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 117/2 หมู่ที่ 3
ต.ป่าแดง อ.เมือง
จ.แพร่ 54000
โทร. 081-7848048
โทรสาร -

ชื่อ นายเสงี่ยม อัมภาราม
วัน/เดือน/ปีเกิด 14 สิงหาคม 2485
วุฒิการศึกษา § พบ.ม. (NIDA) รัฐประศาสนศาสตร์
§ กศ.บ (บริหารการศึกษา)
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ผอ.ปจ. 7 จังหวัด
§ ผู้ตรวจราชการของ สปช. เขต กศ.
ปี 2544 – 2545
§ ศึกษาดูงานประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย จีน
นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย
§ อบรมเพิม
่ พูนความรู้ด้านการบริหารและจัดการ
ผู้บริหารระดับสูงจาก TDRI
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 82 ถ.ธวัชรอดพร้อม
ต.นาจักร อ.เมือง
จ.แพร่ 54000
โทร.054-625535, 085-5222166
โทรสาร -

สิ่งแวดล้อม

แพร่
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ชื่อ นายสนิท บุญพิทักษ์
วัน/เดือน/ปีเกิด 19 กรกฎาคม 2490
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท
(บริหารทรัพยากรป่าไม้)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ อบรมพัฒนาครูป่าไม้ ประเทศฟิลิปปินส์
§ ศึกษาดูงานอนุรก
ั ษ์ป่าไม้ประเทศญีป่ ุ่น
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เกาหลี
อินโดนีเซีย และมาเลเซีย
§ ผู้อํานวยการโรงเรียนการป่าไม้
§ ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมที่ 1 (แพร่)
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 80/1 ถ.พระร่วง
ต.ในเวียง อ.เมือง
จ.แพร่ 54000
โทร. 054-523091
โทรสาร -

ลําดับ
จังหวัด
ที่
40

เศรษฐกิจ

สังคม

วิชาการ

ชื่อ นางนภารัสมิ์ ละอองเพชร
วัน/เดือน/ปีเกิด 22 ตุลาคม 2521
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท (การตลาด)
Middlesex University (London)
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ผู้อํานวยการฝ่ายการตลาด
บริษัทสยามเซาเทิร์นฟูดไลน์ จํากัด
§ รองประธานเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
§ ประธานเครือข่ายโอทอป 5 จังหวัดอันตามัน
§ วิทยากรบรรยายความรู้ในการจัดทําระบบ
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 33/1 หมูบ่ ้านสะบํา
ถ.เทพกระษัตรี
ต.เกาะแก้ว
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 076-617278-80
โทรสาร 076-6177282

ชื่อ นายสุพจน์ สงวนกิตติพันธุ์
วัน/เดือน/ปีเกิด 24 มกราคม 2495
วุฒิการศึกษา § วิชาชีพก่อสร้างและออกแบบ
สถาบันบรรลุวิทย์ กทม.
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ วิทยากรกระบวนการจากสโมสรไลออนส์
ประเทศสิงคโปร์
§ หลักสูตรการมีสว
่ นร่วมภาคประชาชน
จากกองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายใน
§ หลักสูตรอาสาสมัครไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ชุมชน จากกระทรวงยุติธรรม
§ หลักสูตรวิทยากรกระบวนการสร้าง
สํานึกพลเมือง จากสถาบันพระปกเกล้า
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 63/735 หมู่ 4
ต.วิชิต อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 081-3972853
โทรสาร 076-222915

สิ่งแวดล้อม

ภูเก็ต
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ชื่อ นายชยต วิสารทพงศ์
วัน/เดือน/ปีเกิด 28 ตุลาคม 2494
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท (การศึกษา)
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ วิทยากรประจําฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ต
§ จัดรายการวิทยุ สวท.ภูเก็ต
§ พิธีกรงานกิจกรรมต่าง ๆ
§ วิทยากรฝึกอบรม
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 85/9 หมู่ที่ 2
ต.ป่าคลอก อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต 83110
โทร. 081-1251761, 076-529052
โทรสาร -

ชื่อ นางพรพิมล โพธิสุวรรณวัฒน์
วัน/เดือน/ปีเกิด 14 มิถุนายน 2498
วุฒิการศึกษา § มัธยมศึกษาปีที่ 6
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ วิทยากร อสม. ด้านโรคเอดส์
§ วิทยากรลูกเสือชาวบ้านประจําจังหวัดภูเก็ต
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 77/1 หมู่.10
ต.ฉลอง อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83130
โทร. 089-7297917, 089-7242475
โทรสาร -

ลําดับ
จังหวัด
ที่
41

เศรษฐกิจ

สังคม

วิชาการ

ชื่อ นายสมพงษ์ พวงเวียง
วัน/เดือน/ปีเกิด 11 มีนาคม 2498
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี (ครุศาสตรบัณฑิต)
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ศึกษาดูงานที่สถานีโทรทัศน์ CNN
ประเทศสหรัฐอเมริกา
§ ศึกษาดูงานที่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศจีน
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 135 หมู่ 8 บ้านหัวหนอง
ต.ดอนหว่าน อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000
โทร. 081-9123130
โทรสาร 043-9000669

ชื่อ นางสดศรี ศรีรัตน์ดจี รัส
วัน/เดือน/ปีเกิด 13 กุมภาพันธ์ 2500
วุฒกิ ารศึกษา § ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ บริหารจัดการองค์กรสตรีอําเภอวาปีปทุม
§ บริหารจัดการชุมชนและหมู่บา
้ นชุมชน
เข้มแข็ง และเศรษฐกิจพอเพียง
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 183/2 หมู่บา้ นบ้านวาปี
ถ.สื่อสาร ต.หนองแสง
อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม
โทร. 081-7088388
โทรสาร -

สิ่งแวดล้อม

มหา
สารคาม
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ชื่อ
วัน/เดือน/ปีเกิด
วุฒิการศึกษา §
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§
§
§

สถานที่อยูป่ ัจจุบัน
โทร.
โทรสาร

ชื่อ นายอุทัย มาโชติ
วัน/เดือน/ปีเกิด 15 พฤศจิกายน 2488
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ คณะกรรมการอาสาสมัครคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพภาคประชาชน
§ ศึกษาดูงานประเทศจีน ไต้หวัน
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 17 ต.เกิ้ง
อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000
โทร. 089-5767991
โทรสาร -

ลําดับ
จังหวัด
ที่
42

เศรษฐกิจ

สังคม

วิชาการ

ชื่อ นายสกล รักสัตย์
วัน/เดือน/ปีเกิด 9 ตุลาคม 2504
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท (รัฐประศาสนศาสตร์)
นิด้า
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ การบริหารองค์กร
§ วิทยากรสถานศึกษา
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 26 ถ.วิวิธสุรการ
ต.มุกดาหาร อ.เมือง
จ.มุกดาหาร 49000
โทร. 042-611701-2
โทรสาร 042-611703

ชื่อ นางอัมพร ไชยเพ็ชร
วัน/เดือน/ปีเกิด 10 เมษายน 2506
วุฒิการศึกษา § อนุปริญญา
วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ อบรมโครงการส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชน
§ อบรมหลักสูตรสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล รุ่นที่ 708
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 95 ต.บางทรายน้อย
อ.หว้านใหญ่
จ.มุกดาหาร
โทร. 042-694266
โทรสาร 042-694266

สิ่งแวดล้อม

มุกดาหาร
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ชื่อ นายไชยยง อาจวิชัย
วัน/เดือน/ปีเกิด 10 กุมภาพันธ์ 2490
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ผู้บริหารสถานศึกษาเชี่ยวชาญ
§ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
§ ประธานสภาศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด
§ ผู้ทรงคุณวุฒิ (กทจ.) สายการศึกษา
§ ผู้อํานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
§ ประธานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
§ ผู้ทรงคุณวุฒใ
ิ นการประเมินโรงเรียน
เพื่อ เข้ารับรางวัลพระราชทาน ปี 53
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 50 ถ.เมืองใหม่
ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร. 081-7397532, 042-612834
โทรสาร 042-612834

ชื่อ นายคําสิงห์ ทองขอน
วัน/เดือน/ปีเกิด 1 เมษายน 2482
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี (การพัฒนาชุมชน)
วิทยาลัยครูสกลนคร
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ คณะกรรมการขับเคลื่อนงานสภาองค์กร
ชุมชน จ.มุกดาหาร
§ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
§ งานด้านการพัฒนาชุมชน
§ จัดตั้งกลุม
่ /องค์กร และการบริหารกลุม่ /องค์กร
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 4 ซอยสายเชื้อ ถ.ชยางกูร
ต.มุกดาหาร อ.เมือง
จ.มุกดาหาร 49000
โทร. 081-9759971
โทรสาร -

ลําดับ
จังหวัด
ที่
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เศรษฐกิจ

สังคม

วิชาการ

สิ่งแวดล้อม

แม่ฮ่องสอน

ชื่อ
วัน/เดือน/ปีเกิด
วุฒิการศึกษา §

ชื่อ
วัน/เดือน/ปีเกิด
วุฒิการศึกษา §

ชื่อ
วัน/เดือน/ปีเกิด
วุฒิการศึกษา §

ชื่อ
วัน/เดือน/ปีเกิด
วุฒิการศึกษา §

ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ

ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ

ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ

ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

สถานที่อยูป่ ัจจุบัน

สถานที่อยูป่ ัจจุบัน

สถานที่อยูป่ ัจจุบัน

สถานที่อยูป่ ัจจุบัน

โทร.
โทรสาร

โทร.
โทรสาร

โทร.
โทรสาร

โทร.
โทรสาร
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ลําดับ
จังหวัด
ที่
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เศรษฐกิจ

สังคม

วิชาการ

สิ่งแวดล้อม

ชื่อ นายประยุทธ รูปหล่อ
วัน/เดือน/ปีเกิด 5 พฤษภาคม 2514
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ทักษะการบริหารงานระดับสูงด้านบริการ
§ อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
§ ที่ปรึกษาผู้จด
ั การร้านเนรมิตการพิมพ์
§ ผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 32/1 ถ.อรุณประเสริฐ
ต.โพธิ์ไทย อ.ป่าติ้ว
จ.ยโสธร 35150
โทร. 088-1050226
โทรสาร -

ชื่อ นายวรวิทย์ สุจริต
วัน/เดือน/ปีเกิด 28 ตุลาคม 2496
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม จ.ยโสธร
§ กรรมการสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบ
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 240 ต.โนนเปือย
อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140
โทร. 045-583200, 087-0476319
โทรสาร -

ชื่อ นายอยุทธ หอมอ่อน
วัน/เดือน/ปีเกิด 20 ธันวาคม 2489
วุฒิการศึกษา § ปวส.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ รับราชการตําแหน่งนายช่างอุทวิทยา
กรมชลประทาน
§ อดีตนายก อบต. กุดน้ําใส
§ คณะกรรมการลุ่มน้ําชี
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 136 หมู่บา้ นสังข์
กุดน้ําใส อ.ค้อวัง
จ.ยโสธร
โทร. 086-2546655
โทรสาร -

ยโสธร

ชื่อ นายพีระวัฒน์ โพธิวัฒน์
วัน/เดือน/ปีเกิด 2 เมษายน 2488
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท
(นิด้า)
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ บริหารงานบุคคล
§ การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
§ ผู้อํานวยการกอง อบจ. รุ่นที่ 2
§ การจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนา
§ การพัฒนาสังคม
§ งานด้านการบริหารธุรการ
§ งานการเลือกตัง
้
§ การจัดทําแผนพัฒนา
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 506 ต.สวาท
อ.เลิงนกทา
จ.ยโสธร 35120
โทร.088-105-9299
โทรสาร -
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ลําดับ
จังหวัด
ที่
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เศรษฐกิจ

สังคม

วิชาการ

ชื่อ นายณพพงศ์ ธีระวร
วัน/เดือน/ปีเกิด 16 ตุลาคม 2515
วุฒิการศึกษา § ปริญญาเอก (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ โครงการพัฒนาผูป
้ ระกอบการ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและย่อม
ของกระทรวงอุตสาหกรรม (คพอ.)
§ โครงการสร้างที่ปรึกษาธุรกิจของกระทรวง
อุตสาหกรรม (Consular)
§ กรรมการหอการค้าจังหวัดยะลา
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 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
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ วิทยากรประจําโรงเรียนปกครองท้องที่
จังหวัดยะลา
§ วิทยากรทักษะวัฒนธรรม
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 40 ต.พร่อน
อ.เมือง จ.ยะลา 95160
โทร. 087-8361027
โทรสาร -

สิ่งแวดล้อม

ยะลา
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ชื่อ นายมาโนชญ์ บุญญานุวัตร
วัน/เดือน/ปีเกิด 9 กรกฎาคม 2478
วุฒิการศึกษา § กศ.บ., M.A สหรัฐอเมริกา
นิเทศและบริหารการศึกษา
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ผู้ตรวจราชการกรมสามัญศึกษา
ประจําเขตการศึกษา 2
§ หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา
ระดับ 9 เขตการศึกษา 2
§ วิทยากรพิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
§ ศึกษาดูงานประเทศสหรัฐอเมริกา
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 7 ซอยมนตรี ถ.ไชยจรัส
ต.สะเตง อ.เมือง
จ.ยะลา 95000
โทร. 081- 9572526, 073-213654
โทรสาร 073-211050

ชื่อ นายดอเล๊าะ มาหนิ
วัน/เดือน/ปีเกิด 1 มกราคม 2510
วุฒิการศึกษา § อนุปริญญาตรี
§ กําลังศึกษาต่อปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ด้านการก่อสร้าง
§ วิทยากรอบรมเยาวชนในด้านสิ่งแวดล้อม
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 55 หมู่ 5 ต.กาตอง
อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
โทร., 086-2955578
โทรสาร -

ลําดับ
จังหวัด
ที่
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สังคม

วิชาการ

ชื่อ นายพูลศักดิ์ ทวีกุล
วัน/เดือน/ปีเกิด 5 กรกฎาคม 2506
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ผู้บริหารการตลาดเจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม
§ ผู้ชํานาญการประจําทําเนียบรัฐบาล
§ เลขาธิการหอการค้าร้อยเอ็ด
§ รองประธานสภาอุตสาหกรรมร้อยเอ็ด
ระดับท้องถิ่น
§ ประธานผู้ประกอบการธุรกิจตลอดหนองแคน
จังหวัดร้อยเอ็ด
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 192/8-10 ซอย 12
ถ.ราชการดําเนิน
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. 043-512175
โทรสาร 043-511881

ชื่อ นายปรีชา แสนรัตน์
วัน/เดือน/ปีเกิด 26 มิถุนายน 2513
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ พัฒนาชุมชนตั้งแต่ปี 2536-ปัจจุบัน
§ ทํางานประเด็นเอดส์/เด็กและเยาวชน/
ผู้สูงอายุ
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 99 หมู่บ้านดอนแคน
ต.ทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด 45130
โทร. 043-611600
โทรสาร 043-580121

สิ่งแวดล้อม

ร้อยเอ็ด
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ชื่อ นายวินัย แสนมณี
วัน/เดือน/ปีเกิด 8 ธันวาคม 2489
วุฒิการศึกษา § ศบ.ม.บริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
§ กศ.บ.สาขามัธยมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ หลักสูตรบริหารสถานศึกษาระดับสูง
กรมสามัญศึกษา 2543
§ หลักสูตรผู้นา
ํ การเปลี่ยนแปลง สถาบันพัฒนา
ผู้บริหาร 2550
§ ศึกษาดูงานทีม
่ หาวิทยาลัยปักกิง่ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และประเทศเกาหลี
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 38/67 หมู่บา้ นสันติสุข
ถ.สันติสุข ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. 089-8404191, 043-520199
โทรสาร -

ชื่อ นายสืบพงษ์ พนมเขต
วัน/เดือน/ปีเกิด 9 มิถนุ ายน 2502
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท (รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทก
ั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
หมู่บา้ น (ทสม.)จังหวัดร้อยเอ็ด
§ ศึกษาดูงานที่จง
ั หวัดภูเก็ต เรื่องการกําจัด
ขยะ ปี 2546
§ สมาชิกสภา อบจ. ร้อยเอ็ด
§ ประธานสภาวัฒนธรรมอําเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2543, 2545
§ รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
§ ประธานเครือข่ายองค์กรชุมชนอําเภอ
จตุรพักตรพิมาน
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 141 หมู่บา้ น้ําใส
ต.น้ําใส อ.จตุรพักตรพิมาน
จ.ร้อยเอ็ด 45180
โทร. 086-0090179
โทรสาร -

ลําดับ
จังหวัด
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ชื่อ นายอติคม ธนบัตร
วัน/เดือน/ปีเกิด 13 ตุลาคม 2500
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ปลัดอําเภอจัดทําแผนพัฒนาอําเภอ
และงานพัฒนาท้องที่ ปลัดอาวุโส
§ เลขานุการผู้วา
่ ราชการจังหวัดระนอง ภูเก็ต
สุรินทร์
§ รองประธานหอการค้าจังหวัดระนอง
§ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
§ คณะทํางานโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ
§ วิทยากรโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 300/31 ซอยประปา
ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์
อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร. 077-823967
โทรสาร 077-823978

ชื่อ นางมณเฑียร ธรรมวัติ
วัน/เดือน/ปีเกิด 26 สิงหาคม 2511
วุฒิการศึกษา § อนุปริญญา
สาขาสังคมศาสตร์
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ วิทยากรกระบวนการสร้างสํานึกพลเมือง
§ คณะกรรมการบริหารเครือข่าย
เกษตรกรรมทางเลือกภาคใต้
§ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการเมือง
ภาคพลเมืองภาคใต้
§ เป็นวิทยากรกระบวนการวิธก
ี ารผลิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 220/1 ม.8 ต.ลําเลียง
อ.กระบุรี
จ.ระนอง 85110
โทร.084-0383-505, 082-2785203
โทรสาร -

ชื่อ นายสิทธิชัย รักชู
วัน/เดือน/ปีเกิด 2 มิถุนายน 2489
วุฒิการศึกษา § ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
การบริหารการศึกษา
วิทยาลัยครูสงขลา
§ ประโยคครูพเิ ศษมัธยม (พ.ม.)
§ ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ผู้บริหารระดับสูง
§ การปฏิรูปการศึกษา
§ ศึกษาดูงานต่างประเทศ มาเลเซีย เวียดนาม
สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 296/4 ม.1 ต.บางริ้น
จ.ระนอง 85000
โทร.089-5897-173, 077-833222
โทรสาร -

สิ่งแวดล้อม

ระนอง
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ชื่อ นางยุพิน ลิกขะไชย
วัน/เดือน/ปีเกิด 20 ก.พ. 2497
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี (ศิลปศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 161/4 หมู่ 1
ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์
จ.ระนอง 85120
โทร. 084-3776263
โทรสาร -

ลําดับ
จังหวัด
ที่
48

เศรษฐกิจ

สังคม

วิชาการ

ชื่อ นายพงษ์ศักดิ์ ปิยพงศ์ไพโรจน์
วัน/เดือน/ปีเกิด 18 ธันวาคม 2513
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี วิศวกรรมเครือ่ งยนต์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
§ กําลังศึกษาปริญญาโท
(บริหารธุรกิจ)
Asian University
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ รองประธานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
§ ผู้ประนีประนอมศาลแรงงานจังหวัดระยอง
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 125/82 ม. 2 ต.ทับมา
อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร. 089-8162046
โทรสาร -

ชื่อ นายชาติชาย เหลืองเจริญ
วัน/เดือน/ปีเกิด 2 พฤศจิกายน 2504
วุฒิการศึกษา § ปวช.
พาณิชยการธนบุรี
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ เลขาธิการสมัชชาองค์กรชุมชน
ภาคตะวันออก
§ วิทยากรชุมชน
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 19 ม.7 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง
จ.ระยอง 21110
โทร.087-8178-030, 038-866330
โทรสาร 038-866330

สิ่งแวดล้อม

ระยอง
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ชื่อ นายเกษม บําเพ็ญทาน
วัน/เดือน/ปีเกิด 13 พฤศจิกายน 2489
วุฒิการศึกษา § กศ.บ.วิทยาลัยวิชาการศึกษา
บางแสน จังหวัดชลบุรี
§ คม.สถาบันราชภัฏรําไพพรรณี
จังหวัดจันทบุรี
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
§ ผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
§ ผู้อํานวยการสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด
จันทบุรี
§ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระยอง เขต 1
§ อาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยรําไพพรรณี
จังหวัดจันทบุรี
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 11/10 หมู่ 2 ต.เนินพระ
อ.เมือง
จ.ระยอง 21000
โทร.081-8647267
โทรสาร -

ชื่อ จ.อ.สุรสิทธิ์ ไชยลาภ
วัน/เดือน/ปีเกิด 8 กรกฎาคม 2476
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี (นิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ กรรมการพัฒนาพืน
้ ที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
§ ประธานศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพน้า
ํ
§ คณะกรรมการลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลตะวันออก
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 105 ต.ปลวกแดง
อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง 21140
โทร. 081-4105653
โทรสาร -

ลําดับ
จังหวัด
ที่
49

เศรษฐกิจ

สังคม

วิชาการ

สิ่งแวดล้อม

ชื่อ นางสาวจินตนา ชิ้นปิ่นเกลียว
วัน/เดือน/ปีเกิด 26 ธันวาคม 2501
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี
รัฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ อนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ํา
§ กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
§ ผู้ช่วยเลขานุการสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง
§ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม จ.ราชบุรี
§ ที่ปรึกษาโครงการบ่มเพาะผูป
้ ระกอบการ
ธุรกิจ SME (ราชบุรี)
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 222 ต.พงสวาย อ.เมือง
จ.ราชบุรี 70000
โทร. 081-7369399
โทรสาร 032-328552, 032-337301

ชื่อ นายประสิทธิ์ ช้างแก้ว
วัน/เดือน/ปีเกิด 5 เมษายน 2500
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ การจัดทําฐานข้อมูลองค์กรชุมชน
§ การเสริมสร้างพัฒนาบุคลากรในการ
บริหารจัดการชุมชน
§ การสร้างขบวนการเรียนรู้ในสถาบัน
ครอบครัว
§ การจัดทําปุ๋ยหมักชีวภาพ
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 168 ม.3 ต.ทุ่งหลวง
อ.ปากท่อ ราชบุรี 70140
โทร.081-4596-693

ชื่อ นายธนิต คําศรี
วัน/เดือน/ปีเกิด 3 สิงหาคม 2479
วุฒิการศึกษา § การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
§ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี ระดับ 9
§ ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร/วิชาการโรงเรียนสุริยวงศ์
ราชบุรี
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 99/95 ม.1 ต.บ้านไร่
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร.081-7367-330, 032-318653

ชื่อ นายสุรชัย ฉัตรภิญญาคุปต์
วัน/เดือน/ปีเกิด 10 สิงหาคม 2494
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี (ศศบ.)
สาขาพัฒนาชุมชน
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ส่งเสริมและสนับสนุนประสานผู้นํา
ชุมชนและกลุ่มองค์กรในพื้นที่
§ ประธานเครือข่ายอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
§ อนุกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
นักศึกษาและเยาวชนจังหวัดราชบุรี
§ ผู้อํานวยการองค์กรเอกชนตรวจสอบ
และสังเกตการณ์เลือกตัง้ ระดับท้องถิน่
และระดับชาติ
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 116 ม.3 ต.บ้านฆ้อง
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
โทร.081-6518-086, 032-232526
โทรสาร 032-232526

ราชบุรี
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ลําดับ
จังหวัด
ที่
50

เศรษฐกิจ

สังคม

วิชาการ

ชื่อ นางสาวภัสสร จันโทกุล
วัน/เดือน/ปีเกิด 28 กุมภาพันธ์ 2509
วุฒิการศึกษา § ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ออกแบบ ผลิต และประกอบชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์
§ ออกแบบ ผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร
ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเจียระไนเพชร-พลอย
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน บริษัท สยามทรานส์เฟอร์เมอร์
เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด
65/4 ม.2 ต.ถนนใหญ่
อ.เมือง ลพบุรี 15000
โทร.036-621861-2, 083-6121313,
089-9003008, 089-082499
โทรสาร 036-640364

ชื่อ นายสมภพ โสมาภา
วัน/เดือน/ปีเกิด 13 กุมภาพันธ์ 2489
วุฒิการศึกษา § พัฒนบริหารศาสตร์
มหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ประธานสถาบันฝึกอบรมและสัมมนา
บางกอก เทรนนิง่ พร็อพเพอร์ตี้
แมนเนจเมนท์
§ ประธานโสมาภา ป่าสัก รีสอร์
อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
§ เจ้าของธุรกิจสวนเกษตร และจัดสรรที่ดิน
โสมาภา การ์เด้นท์ แอนด์ รีสอร์ท
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 110/4 ซอย 15
ต.พัฒนานิคม
อ.พัฒนานิคม
จ.ลพบุรี 15140
โทร. 081-6110608
โทรสาร 036-451033

สิ่งแวดล้อม

ลพบุรี
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ชื่อ นายสุรพงษ์ ปนาทกูล
วัน/เดือน/ปีเกิด 13 พฤษภาคม 2491
วุฒิการศึกษา § กศ.ม. , (การศึกษา)
มหาวิทยาลัยประสานมิตร
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ดูงานต่างประเทศ ออสเตรเลีย ฟิลป
ิ ปินส์
เยอรมัน ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม
สวิสเซอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 148/1 เทพสตรี 2
ถ.พหลโยธิน ต.เขาสามยอด
อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทร. 081-846-6237
โทรสาร 036-421033

ชื่อ นายสมภพ โคตรวงษ์
วัน/เดือน/ปีเกิด 28 กุมภาพันธ์ 2508
วุฒิการศึกษา § ปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตร์ (D.P.A)
§ ประกาศนียบัตรชั้นสูง
การบริหารงานภาครัฐและ
กฎหมายมหาชน รุ่น 4
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ นักวิทยาศาสตร์ดา
้ นจุลชีววิทยา
§ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
§ การจัดการดิน เกษตรอินทรี
§ การพัฒนาภาวะผูน
้ ํา
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 42 ม.12 ต.งิ้วราย
อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทร.083-020-9183, 084-4055899

ลําดับ
จังหวัด
ที่
51

เศรษฐกิจ

สังคม

วิชาการ

สิ่งแวดล้อม

ชื่อ นายธนโชติ วนาวัฒน์
วัน/เดือน/ปีเกิด 12 เมษายน 2509
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ กรรมการผู้จด
ั การบริษัทกระเบื้องดินเผา
ลําปาง-ไทย จํากัด
§ กรรมการผู้จด
ั การบริษัท ยู-เอ็ม โภคภัณฑ์ จํากัด
§ กรรมการผู้จด
ั การบริษัท ธันเดอร์
เอ็กซ์เพรส จํากัด
§ นายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผา จ.ลําปาง
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 453 ถ.พระเจ้าทันใจ
ต.ต้นธงชัย อ.เมือง
จ.ลําปาง 52000
โทร. 054-313806
โทรสาร 054-824323

ชื่อ นางชนูสี อินดาวงศ์
วัน/เดือน/ปีเกิด 4 มิถุนายน 2492
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี (สังคมศาสตร์)
วิทยาลัยครูลาํ ปาง
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ งานกรมการพัฒนาชุมชน
§ พัฒนาจังหวัดลําปาง
§ ศึกษาดูงานประเทศ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย
§ อิตาลี ฝรั่งเศส แอฟริกาใต้ รัสเซีย
ดูไบ และจีน
§ ประธานฝ่ายพัฒนาชุมชน สมาคมสตรี
นครลําปาง
§ ที่ปรึกษาสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ
แห่งประเทศไทย จ.ลําปาง
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 48 :ซอย 1 ถ.จามเทวี
ต.เวียงเหนือ
อ.เมืองลําปาง
จ.ลําปาง 52000
โทร. 081-5958019
โทรสาร -

ชื่อ นายเรวัฒน์ สุธรรม
วัน/เดือน/ปีเกิด 9 มิถุนายน 2487
วุฒิการศึกษา § M.A.
§ ก.ศบ.
§ ปกศ. สูง
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ นบส.ระดับสูงของ ก.พ.
§ ศึกษาดูงานต่างประเทศสหรัฐอเมริกา จีน
ออสเตรเลีย มาเลเซีย สิงคโปร์
§ อบรมการบริหาร (PDM) ที่สถาบัน AIT ฟิลิปปินส์
§ ผู้เชี่ยวชาญของ UNESCO ของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยลาว
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 300/113 ซอย 4
ลําปาง-งาว ต.พิชยั
อ.เมือง จ.ลําปาง 52000
โทร. 089-9522880, 084-0048359
โทรสาร 054-334197

ชื่อ นายควง ทากอง
วัน/เดือน/ปีเกิด 25 มกราคม 2510
วุฒิการศึกษา § มัธยมศึกษาตอนปลาย
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของสถาบันพระปกเกล้า
§ เครือข่ายพิทักษ์อาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมูบ่ ้าน (ทสม.)
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 93 ซอย 2 ต.ดอนไฟ
อ.แม่ทะ จ.ลําปาง 52150
โทร. 081-9984983
โทรสาร 054-829139

ลําปาง
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ชื่อ นายสันติสุข วีรพันธุ์
วัน/เดือน/ปีเกิด 6 ธันวาคม 2511
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท (รัฐประศาสนศาสตร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ รองประธานหอการค้าจังหวัดลําพูน
§ รองเลขาธิการคณะกรรมการเพื่อโครงการ
สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ
§ หอการค้า 10 จังหวัดภาคเหนือ
§ ประธานอนุกรรมการพัฒนาการค้า
ระหว่างประเทศภาคเหนือ
§ กรรมการยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดลําพูน
และกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
§ ศึกษาดูงานต่างประเทศจีน ลาว พม่า ฯลฯ
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 28/51 หมู่ 6 ต.เหมืองง่า
อ.เมืองลําพูน
จ.ลําพูน 51000
โทร. 053-512010
โทรสาร 053-512010

ชื่อ นายธงชัย ช่อประดิษฐ
วัน/เดือน/ปีเกิด 29 เมษายน 2498
วุฒิการศึกษา § กศ.บ. (บริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ กกต.จ.ลําพูน
§ กรรมการเขตพื้นที่ สพท.ลพ.เขต 1
§ ผอ. โรงเรียนอรพินพิทยา
§ อนุกรรมการ/คณะทํางานของ พมจ.
ด้านสวัสดิการ
§ รองประธานเครือข่ายวิทยุชุมชน จ.ลําพูน
§ ประธานศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชน
จังหวัดลําพูน
§ กรรมการสถาบันวิจัยหริภุญชัย
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 182/8 ม. 8 (ม.เฟื่องฟ้าธานี)
ถ.เลี่ยงเมือง ต.ป่าสัก
อ.เมือง จ.ลําพูน 51000
โทร.081-9508494
โทรสาร -

ชื่อ นายณัฐจักร์ รชตะไพโรจน์
วัน/เดือน/ปีเกิด 26 ตุลาคม 2508
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท (รัฐประศาสนศาสตร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ผู้ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
§ นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลําพูน
§ กรรมการเขตพื้นทีก
่ ารศึกษาลําพูน เขต 1
§ ผู้ประสานงานสมาพันธ์เครือข่ายโรงเรียน
เอกชนภาคเหนือตอนบน จังหวัดลําพูน
§ เลขานุการลุคณะอนุกรรมการประสานงาน
ป.ป.ช. ประจําจังหวัดลําพูน
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 212 ม.1 ต.ศรีบัวบาน
อ.เมือง จ.ลําพูน 51000
โทร.089-7006-994, 053-551148, 053-560264
โทรสาร 053-560234

ชื่อ นายบัญญัติ ตะนาวศรี
วัน/เดือน/ปีเกิด 22 กุมภาพันธ์ 2500
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี (รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
§ ปริญญาโท
(บริหารและประเมินโครงการ)
มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ บรรยายสรุป เวทีเสวนา การประสาน
เครือข่ายทุกภาคส่วน
§ งานวิจัย, การประเมินโครงการ
§ การบริหาร
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 39/2 ม.3 บ้านปอแก้ว
ถ.ลําพูน-ป่าซาง ต.ต้นธง
อ.เมือง ลําพูน 51000
โทร.081-5315-360, 053-560221
โทร. 053-563708, 053-534848

ลําพูน

52

ลําดับ
จังหวัด
ที่
53

เศรษฐกิจ

สังคม

วิชาการ

สิ่งแวดล้อม

เลย

ชื่อ เกรียงศักดิ์ ตันกิจเจริญ
วัน/เดือน/ปีเกิด 22 สิงหาคม 2499
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 20 ถ.พิพัฒนมงคล
ต.กุดป่อง อ.เมือง
จ.เลย 42000
โทร. 042-811045
โทรสาร 042-812100

ชื่อ นางสาวอภิญญา กรรณลา
วัน/เดือน/ปีเกิด 31 ตุลาคม 2513
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี (เกษตรศาสตร์)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ การทํางานวิจัยแบบมีส่วนร่วม
§ วิทยากรกระบวนการ
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 145 ม.11 ถ.มะลิวัลย์
ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง
จ.เลย 42130
โทร.081-3695-030, 042-832659
โทรสาร -

53

ชื่อ นายปรีชา กมลรัตน์
วัน/เดือน/ปีเกิด 25 กรกฎาคม 2493
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท (บริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ด้านงานบริหารงานบุคคล
§ ด้านบริหารการศึกษา
§ ด้านวิชาการ
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 466 ซอยอินคําดี 1
ถ.อินคําดี ต.นาอาน
อ.เมือง จ.เลย 42000
โทร. 081-5441333
โทรสาร 042-811926

ชื่อ นายไพฑูรย์ ป้องนารา
วัน/เดือน/ปีเกิด 12 มีนาคม 2493
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี (ประวัติศาสตร์)
§ ปริญญาโท
(การบริหารการศึกษา)
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ผู้บริหารการศึกษา
§ บริหารจัดการองค์กรชุมชนเข้มแข็ง
เชิงประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
§ บริหารเครือข่าย ทสม. เลย, ประเทศไทย
§ การจัดขบวนการเรียนรู้
§ ประธานโครงข่ายสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ จังหวัดเลย
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 485 ม.2 ถ.มะลิวัลย์
ต.ศรีสงคราม
อ.วังสะพุง
จ.เลย 42130
โทร.081-0580349
โทรสาร 042-850228

ลําดับ
จังหวัด
ที่
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วิชาการ

ชื่อ นายธนชัย แซ่จึง
วัน/เดือน/ปีเกิด 20 กันยายน 2502
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี (บริหารการจัดการ)
มหาวิทยาลัยการจัดการและ
เทคโลโนยีเอเชีย
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 3-3/1 ถ.บริหาร
อ.เมืองคง อ.ราษีไศล
จ.ศรีสะเกษ 33160
โทร. 045-682144
โทรสาร 045-682144

ชื่อ นายจรูญ คําผาง
วัน/เดือน/ปีเกิด 27 ตุลาคม 2510
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ นายก อบต.สําโรงตาเจ็น
§ เลขานุการภาคประชาชนคณะกรรมการ
ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อน
งานสวัสดิการชุมชน
§ รองประธานขบวนองค์กรชุมชน
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 212 ต.สําโรงตาเจ็น
อ.ขุขันธ์
จ.ศรีสะเกษ 33140
โทร. 089-9462308
โทรสาร -

ชื่อ นายประดิษฐ์ พรหมเสนา
วัน/เดือน/ปีเกิด 1 ตุลาคม 2491
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ หัวหน้าการประถมศึกษาอําเภอ
§ ผู้ช่วยผู้อํานวยการประถมศึกษาจังหวัด
§ ศึกษาดูงานประเทศเกาหลีใต้ ฮ่องกง มาเลเซีย
และญี่ปุ่น
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 219/22 หมู่บ้านมิตรชายเจริญ
ถ.โชติพันธ์ ต.หนองครก
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร. 045-611339
โทรสาร 045-612681

สิ่งแวดล้อม

ศรีสะเกษ
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ชื่อ นางกานจ์บญ
ุ ญานาถ ศตเรืองชัยศรี
วัน/เดือน/ปีเกิด 10 กรก
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี (สาขานิตศิ าสตร์)
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ อบรมเครือข่าย ทสม. อําเภอปรางค์กู่
§ เลขานุการเครือข่าย ทสม. จ.ศรีสะเกษ
§ ประธานสภาองค์กรชุมชนตําบลพิมาย
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 30 ต.พิมาย
อ.ปรางค์กู่
จ.ศรีสะเกษ 33170
โทร. 085-2069669
โทรสาร -

ลําดับ
จังหวัด
ที่
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ชื่อ นายประสาท ตงศิริ
วัน/เดือน/ปีเกิด 3 กันยายน 2496
วุฒิการศึกษา § ปวส. (เขียนแบบเครือ่ งกล)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
วิทยาเขตพระนครเหนือ
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ประธานหอการค้า
§ กรรมการผู้จด
ั การบริษัทศิริยนต์วัฒนา
(1995) จํากัด
§ กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
§ รองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท อัลโกเทค จํากัด
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 1865/4 ถ.รัฐพัฒนา
ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
จ.สกลนคร 47000
โทร. 081-8725555
โทรสาร 042-712287

ชื่อ นายธนรัตน์ ตีรสวัสดิชัย
วัน/เดือน/ปีเกิด 16 กรกฎาคม 2499
วุฒิการศึกษา § ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ กรรมการสโมสรสกลนคร
§ กรรมการเขตพื้นทีก
่ ารศึกษา
§ ประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเอกชน
สพท.เขต 1 จังหวัดสกลนคร
§ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 1773/46 ถ.รัฐพัฒนา
ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมือง
จ.สกลนคร 47000
โทร.081-9012774
โทรสาร -

ชื่อ นางวัฒนา สุวรรณไตรย์
วัน/เดือน/ปีเกิด 28 กุมภาพันธ์ 2493
วุฒิการศึกษา § ปริญญาเอก
ประเทศแคนาดา
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ อบรมด้านการศึกษาประเทศออสเตรเลีย
§ ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และพัฒนา สถาบันราชภัฏสกลนคร
§ ดํารงตําแหน่งอธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
§ ศึกษาดูงานประเทศเยอรมัน ออสเตรเลีย
สวิสเซอร์แลนด์ นิวซีแลนด์
§ ผู้ทรงคุณวุฒใ
ิ นคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลสกลนคร
และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 1262/1 หมู่ 12
ถ.เจริญเมือง ซอย 7
ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
จ.สกลนคร 47000
โทร. 081-8713997
โทรสาร -

ชื่อ นายสรรค์สนธิ บุณโยทยาน
วัน/เดือน/ปีเกิด 6 สิงหาคม 2493
วุฒิการศึกษา § BSC.Agniultone
University India
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ คณะทํางานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
§ ฝึกอบรมด้านการจัดการทรัพยากร
ในพื้นที่ชุ่ม
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 700/44 ถ.เฉลิมพระเกียรติ
ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
จ.สกลนคร 47000
โทร. 081-6708624
โทรสาร -

สกลนคร
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ชื่อ นายสุรชัย จิตภักดีบดินทร์
วัน/เดือน/ปีเกิด 18 ตุลาคม 2498
วุฒิการศึกษา § ปริญญาเอก (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา
§ ประธานจัดงาน SMEs ไทยเข้มแข็ง 2010
จ.สงขลา
§ ผลักดันโครงการรถไฟรางคู่
§ ผลักดันโครงการ landbridge สงขลา –สตูล
§ ผลักดันโครงการทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมืองสายหาดใหญ่-ชายแดนมาเลเซีย
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 262 ถ.คลองเรียน 1
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
โทร. 074-445467
โทรสาร 071-212885

ชื่อ นายอนันต์ ดิศระ
วัน/เดือน/ปีเกิด 18 พฤษภาคม 2496
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท
(รัฐประศาสนศาสตร์)
สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ หัวหน้าศูนย์พัฒนานิคมสร้างตนเอง
§ นักวิชาการเกษตร
§ พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดสงขลา
§ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมสวัสดิการ
สังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
§ ประธานอนุกรรมการด้านบรรเทาทุกข์
เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา
§ ที่ปรึกษาสมาคมสวัสดิการภาคประชาชน
§ ที่ปรึกษาอนุกรรมการภาคใต้ สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
สํานักงานปฏิบัติการภาคใต้ จ.พัทลุง
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 35/3 หมู่ 4 ซอยบุญบํารุง
ถ.คลองเตย-บ้านใต้
ต.คลองแห อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
โทร. 081-7668234
โทรสาร -

ชื่อ นายสมนึก มีแสง
วัน/เดือน/ปีเกิด 27 เมษายน 2493
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท - การศึกษามหาบัณฑิต
(การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ผู้ทรงคุณในคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย
ทักษิณ
§ ผู้ทรงคุณวุฒใ
ิ นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
§ อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
§ อบรมผูบ
้ ริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ
§ ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ เช่น
อังกฤษ ฝรั่งเศส จีน ญีป่ ุ่น เกาหลี มาเลเซีย
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 104/2 หมู่ 4 ต.สนามชัย
อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
โทร. 081-9691561
โทรสาร -

สิ่งแวดล้อม

สงขลา

56

ชื่อ นายสุพจน์ แสงจันทร์
วัน/เดือน/ปีเกิด 24 ธันวาคม 503
วุฒิการศึกษา § พ.ม.
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ รับราชการครู 26 ปี
§ วิทยากรกระบวนการ
§ เป็นครูดีในดวงใจ ปี 2547
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 9 ถ.กําพลอุทิศ ต.สะเดา
อ.สะเดา สงขลา 90120
โทร. 084-6325667, 074-412682
โทรสาร 074-460070

ลําดับ
จังหวัด
ที่
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เศรษฐกิจ

สังคม

วิชาการ

ชื่อ นายสมชาย ตันติ์ศรีสกุล
วัน/เดือน/ปีเกิด 11 กรกฎาคม 2504
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ที่ปรึกษาคณะผู้บริหารการคลังประจํา
จังหวัดสตูล-ปัจจุบัน
§ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
§ กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสตูล
§ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและ
ยุทธศาสตร์กําลังคนจังหวัดสตูล
§ คณะทํางานพิจารณาระบบโลจิสติกส์
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ชายแดน
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 62 ต.พิมาน อ.เมือง
จ.สตูล 91000
โทร. 081-8965911
โทรสาร 074-730777

ชื่อ นายกอหนี เหตุฉูนุ้ย
วัน/เดือน/ปีเกิด 5 กุมภาพันธ์ 2500
วุฒิการศึกษา § มัธยมศึกษาปีที่ 3
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ คณะทํางานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสตูล
§ คณะกรรมการมูลนิธิกองทุนชุมชน
เพื่อการพัฒนาที่ยงั ยืนจังหวัดสตูล
§ คณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสตูล
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 110 ม.6 ต.เจ๊ะบีลัง
อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทร.089-4660-113, 074-720045
074-720381

สิ่งแวดล้อม

สตูล
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ชื่อ นายก่อเดช หวังกุหลํา
วัน/เดือน/ปีเกิด 25 กันยายน 2490
วุฒิการศึกษา § กศบ. (บริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 19/1 ม.5 ต.ย่านซื่อ
อ.ควนโคน จ.สตูล 99160
โทร. 074-795026
โทรสาร -

ชื่อ นางสมจิตร์ จันทมุณี
วัน/เดือน/ปีเกิด 28 เมษายน 2502
วุฒิการศึกษา § มัธยมศึกษาตอนปลาย
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จ.สตูล
§ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ต.คลองขุด
§ กลุ่มแม่บา
้ นเกษตรกรบ้านหน้าเมือง
และเครือข่าย
§ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 487 ต.คลองขุด
อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทร. 081-7486755
โทรสาร -

ลําดับ
จังหวัด
ที่
58

เศรษฐกิจ

สังคม

วิชาการ

สิ่งแวดล้อม

ชื่อ นายสกนธ์ วนาดอนพิศาล
วัน/เดือน/ปีเกิด 25 มีนาคม 2501
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ รองเลขานุการสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดสมุทรปราการ
§ เจ้าหน้าที่ฝา
่ ยข่าว กอ.รมน.จังหวัดสมุทรปราการ
§ ประธานโครงการโรงงานสีขาว บจก.
นิวสมไทย มอเตอร์เวิร์ค
§ อส.กอ.รมน. กทม.
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 39/421 ซอย 10/1
ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว
อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 081-4207581
โทรสาร 02-7536745

ชื่อ นายสมศักดิ์ สุทธิเกษม
วัน/เดือน/ปีเกิด 9 มิถุนายน 2482
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี (นิติศาสตร์)
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ฝึกอบรมด้านความมั่นคง, ด้านการเงินบัญชี
§ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
§ ประธานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
§ นายกสมาคมผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน
จังหวัดสมุทรปราการ
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 138/63 ม.8 ซ.ธรรมเจริญ
ถ.สุขุมวิท ต.บางด้วน
อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 086-9087730
โทรสาร 02-7564545

ชื่อ นางสาวชูศรี สัตยานนท์
วัน/เดือน/ปีเกิด 20 กันยายน 2489
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ อบรมหลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพบริหาร
โรงเรียนเอกชน” กระทรวงศึกษาธิการ
§ ฝึกอบรมการพัฒนาครูตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูของคุรสุ ภา จังหวัดสมุทรปราการ
§ คณะกรรมการสมาคมสตรีพัฒนาชุมชนไทย
กระทรวงมหาดไทย
§ รองประธานสภาวัฒนธรรมอําเภอบางพลี
§ นายกเทศมนตรีตา
ํ บลบางพลี จ.สมุทรปราการ
§ นายกสโมสรไลออนส์บางพลี จ.สมุทรปราการ
§ ประธานคณะทํางานโครงการคนดี ศรีแผ่นดิน
§ ประธานอนุกรรมการข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา (อกคศ.)
§ คณะกรรมการประเมินนักเรียน นักศึกษา
และสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 19/1 หมู่ 9 ถ.เทพารักษ์
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 02-3373705

ชื่อ นายบุญยืน นาคดี
วัน/เดือน/ปีเกิด 6 มิถุนายน 2487
วุฒิการศึกษา § มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บาํ รุง
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ประธานเครือข่าย ทสม. ปี 2551-ปัจจุบัน
§ อบรมหลักสูตร ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้าน
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2552
§ ประธานเครือข่ายมลพิษจากการประกอบ
อุตสาหกรรม จ.สมุทรปราการ
§ ศึกษาดูงานบ่อขยะด้านฝังกลบขยะมลพิษ
จ.ระนอง
§ ดูงานด้านบ่อบําบัดที่นิคมอัมตะนคร
จ.ฉะเชิงเทรา
§ ดูงานด้านการปลูกป่าชายเลน
อ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 37/2 หมู่ 12 ถ.กิง่ แก้ว
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 02-3250029
โทรสาร -

สมุทร
ปราการ
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ชื่อ นายสัมพันธ์ พงษ์พรรณนากูล
วัน/เดือน/ปีเกิด 18 กันยายน 2500
วุฒิการศึกษา § ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ รองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม
§ ผู้ทรงคุณวุฒใ
ิ นคณะกรรมการเทศบาล
จังหวัดสมุทรสงคราม
§ ประธานฝ่ายพัฒนาทักษะและอาชีพ
ในคณะผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัด
สมุทรสงคราม
§ ประธานอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบตั ิราชการของ
เทศบาลระดับอําเภอ
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั หจก. กนกรัตน์วสั ดุภัณฑ์
8/2 ถ.เอกชัย ต.แม่กลอง
เมือง .สมุทรสงคราม 75000
โทร. 081-4348-242, 034-752707 ,
034-712397
โทรสาร 034-711460

ชื่อ นายมนตรี เล็กวิจิตรธาดา
วัน/เดือน/ปีเกิด 28 สิงหาคม 2498
วุฒิการศึกษา § บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด
§ หลักสูตรยุทธศาสตร์ศึกษาสําหรับ
ผู้บริหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
§ ประธานหอการค้ากลุม
่ จังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง
§ ประธานคณะกรรมการจริยธรรม
จังหวัดสมุทรสงคราม
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 173/1 ถ.แหลมใหญ่
ต.แม่กลอง อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร.034-711348
โทรสาร 034-756678

ชื่อ นายวีระ เทพกรณ์
วัน/เดือน/ปีเกิด 3 มิถุนายน 2486
วุฒิการศึกษา § ประกาศนียบัตรชัน้ สูง
(การวิจัยและประเมินผล)
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ การอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ศธ.
§ ผู้ทรงคุณวุฒประเมินคุณภาพครู – อาจารย์สถานศึกษา
§ ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ
§ ทําหน้าทีเ่ ป็นภูมป
ิ ญ
ั ญาท้องถิ่น เขียนงานวิชากา
และเป็นทีป่ รึกษาบัณฑิต
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 55/1 ถ.บางแสมน้อย
ต.ท้ายหาด อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร. 089-8240835
โทรสาร -

ชื่อ นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีขาํ
วัน/เดือน/ปีเกิด 21 มิถนุ ายน 2509
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี (พัฒนาการเกษตร)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
คุณทหารลาดกระบัง
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ การวิชัยเชิงปฏิบัตก
ิ ารแบบมีส่วนร่วม
§ การพัฒนาระบบการทํางานในหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน
§ การพัฒนาสังคมและสวัสดิการภาคประชาชน
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 208 หมู่ 8 ต.ปลายโพงพาง
อ.อัมพวา
จ.สมุทรสงคราม 74000
โทร.081-837-2993
โทรสาร 034-753958

สมุทร
สงคราม
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ชื่อ นายสมเจตน์ เลิศไตรภพ
วัน/เดือน/ปีเกิด 17 พฤษภาคม 2483
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ หลักสูตรนักเรียนนายอําเภอ
§ ที่ปรึกษาโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
§ รองประธานสภาวัฒนธรรม
จ.สมุทรสาคร
§ หลักสูตรกํากับดูแลกิจการสําหรับ
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐ
และองค์การมหาชนรุ่นพิเศษจาก
สถาบันพระปกเกล้า
§ ร่วมพิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ในแผน 10 , 11
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 99/9 หมู่ 7
ถ.บ้านแพ้ว-พระประโทน
ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว
จ.สมุทรสาคร 74120
โทร. 034-483219
โทรสาร 034-483219

ชื่อ นายวิมุติ บัวจันทร์
วัน/เดือน/ปีเกิด 20 กันยายน 2487
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท (บริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ อาจารย์พิเศษ บรรยายโรงเรียนนายอําเภอ
§ นายอําเภอยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ จ.ปทุมธานี
§ ผู้บริหารงานองค์กรส่วนท้องถิ่น
§ รองผูว
้ ่าราชการจังหวัดอํานาจเจริญ,
นครสวรรค์ กาญจนบุรี
§ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
§ ประธานกรรมการการเลือกตัง
้ ประจําจังหวัด
สมุทรสาคร
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 25/464 ซอย 2
ถ.สหกรณ์-โคกขาม
ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร 74000
โทร.034-434789
โทรสาร 034-434788

ชื่อ พ.ต.ท.สุรินทร์ ชัยพานิช
วัน/เดือน/ปีเกิด 1 มกราคม 2489
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี (สาขานิตศิ าสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ หลักสูตรการบริหารงานบุคคล
ผู้กํากับการตํารวจ รุ่นที่ 31
§ อนุกรรมการการเลือกตัง
้ จังหวัดสมุทรสาคร
§ รองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร
สถานที่อยูป่ จั จุบนั 75/4 ต.หลักสาม
อ.บ้านแพ้ว
จ.สมุทรสาคร 74120
โทร. 081-3734946
โทรสาร -

สมุทร
สาคร

ชื่อ นายสุนทร วัฒนาพร
วัน/เดือน/ปีเกิด 3 เมษายน 2497
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว
จ.สมุทรสาคร
§ รองประธานหอการค้าสมุทรสาคร
§ รองประธานสภาอุตสาหกรรม
§ รักษาการประธานสภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว จ.สมุทรสาคร
§ อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยรามคําแหง
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 5/12 ถ.สหกรณ์
ต.โคกขาม อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร 74000
โทร. 081-8226138 , 034-857562
โทรสาร -
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ชื่อ นายประเสริฐ โสตถิพัฒนพงษ์
วัน/เดือน/ปีเกิด 8 มิถุนายน 2490
วุฒิการศึกษา § ปวช.
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ สมาชิกสภาจังหวัดปราจีนบุรี
§ กรรมการการค้าชายแดนไทย-กัมพูชาของ
หอการค้าไทย
§ กรรมการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดสระแก้ว
§ ประธานกรรมการบริหาร หจก. โสตถิพัฒน์
§ คณะอนุกรรมการพัฒนาลุ่มน้า
ํ บางปะกง
§ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั สํานักงานหอการค้าจังหวัด
สระแก้ว ศาลากลางจังหวัด
(ชั้น 2) ต.ท่าเกา อ.เมือง
จ.สระแก้ว 27000
โทร.089-9273-130, 037-425076
โทรสาร 037-425077

ชื่อ นายอํานวย แกมจินดา
วัน/เดือน/ปีเกิด 15 กรกฎาคม 2493
วุฒิการศึกษา § มัธยมศึกษาปีที่ 3
§ ประกาศนียบัตร
วิชาพนักงานอนามัย
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ผู้ช่วยสาธารณสุขอําเภอ
§ วิทยากรกระบวนการแผนชุมชน
§ ผู้ประสานงานเครือข่ายภาคประชาชน
§ ประธานร่วมคณะทํางาน กจพ.
ภาคประชาชนจังหวัดสระแก้ว
§ คณะกรรมการเครือขายองค์กรชุมชน
ภาคตะวันออก
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 102 ม.6 ต.คลองน้ําใส
อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว 27120
โทร.089-4059-394
โทรสาร 037-431118

สิ่งแวดล้อม

สระแก้ว
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ชื่อ นายปกรณ์ ภูมิเขต
วัน/เดือน/ปีเกิด 1 มีนาคม 2493
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท (บริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยบูรพา
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ อบรมผูบ
้ ริหารระดับสูง รุ่นที่ 19
§ ศึกษาดูงานต่างประเทศเกาหลี ฮ่องกง
§ ประธานจริยธรรมจังหวัดสระแก้ว
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 287/1 ถ.สุวรรณศร
ต.สระแก้ว อ.เมือง
จ.สระแก้ว 27000
โทร. 084-640-3929
โทรสาร -

ชื่อ นายสุระพง ธรรมวรางกูร
วัน/เดือน/ปีเกิด 10 กันยายน 2513
วุฒิการศึกษา § มัธยมศึกษาตอนต้น
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ วิทยากรด้านสิง
่ แวดล้อม
§ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
§ ประชาสัมพันธ์เครือข่าย ทสม.
แห่งประเทศไทย
§ ที่ปรึกษากรมอุทยานสัตว์ปา
่ และพันธุ์พืช
§ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 15 ถ.เทศบาล 35
ต.สระแก้ว อ.เมือง
จ.สระแก้ว 27000
โทร. 081-2093615
โทรสาร
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ชื่อ นายประพนธ์ เป้าทอง
วัน/เดือน/ปีเกิด 18 ธันวาคม 2508
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี นิตศิ าสตรบัณฑิต
§ ปริญญาโท (นิด้า)
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ การประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชน
§ ด้านกฎหมายเศรษฐกิจ, กฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญา
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 6 ถ.เทศบาล ต.หนองแค
อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โทร.081-8472579, 036-371031
โทรสาร 036-371032

ชื่อ นางปฐมมน กัณหา
วัน/เดือน/ปีเกิด วุฒิการศึกษา § มัธยมศึกษาตอนปลาย
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ช่างฝีมือ ลงลักปิดทองล่องชาด ลวดลาย
พระอุโบสถวัดพระแก้ววรวิหาร
§ วิทยากรกระบวนการ
§ วิทยากรแผนแม่บทชุมชน
§ วิทยากรกองทุนหมู่บ้าน
§ วิทยากรยาเสพติด
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 2 ม.7 ต.หนองกบ
อ.หนองแซง
จ.สระบุรี 18170
โทร.084-3614533, 036-727057

ชื่อ นายนิพนธ์ แก้วสุทธา
วัน/เดือน/ปีเกิด 18 กุมภาพันธ์ 2489
วุฒิการศึกษา § `กศ.บ. (เกียรตินิยมฯ)
§ `กศ.ม.
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ศึกษาธิการจังหวัด สป.ศช.
§ ผู้อํานวยการกองคลัง
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 86/6 ม.5 ต.เสาไห้ อ.เสาไห้
จ.สระบุรี 18160
โทร.081-4516-350, 036-271282, 036-271282

ชื่อ นายทิสาปราโมกข์ ปรึกษากิ่ง
วัน/เดือน/ปีเกิด 10 สิงหาคม 2512
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ คณะกรรมการบริหารติดตามสนับสนุน
องค์กรชุมชนภาคกลางตอนบน (พอช.)
§ ประธานเครือข่ายลําน้ําป่าสักจังหวัดสระบุรี
§ ศึกษาดูงานด้านชุมชนสิ่งแวดล้อม
ที่ประเทศญี่ปุ่น
§ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชน
จังหวัดสระบุรี
§ คณะทํางานเครือข่ายทรัพยากรฯ ภาคกลาง
§ วิทยากรพิเศษด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 23 ม.11 ต.บ้านยาง
อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โทร.089-8309-808

สระบุรี
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ชื่อ พ.ท.สุนทร นพกุลสถิตย์
วัน/เดือน/ปีเกิด 22 มิถุนายน 2487
วุฒิการศึกษา § มัธยมศึกษาปีที่ 6
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ทํางานด้านการปฏิบัติการจิตวิทยา
§ จัดตั้งศูนย์บริการผู้สูงอายุอําเภอท่าช้าง
เป็นแห่งแรกในจังหวัดสิงห์บุรี
§ เป็นคณะกรรมการในชมรมอนุรักษ์
แม่น้ําน้อยตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
§ ศึกษาดูงานในจังหวัดต่าง ๆ
เรื่อง การจัดสวัสดิการสังคม
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 28/1 ม.1 ต.ถอนสมอ
อ.ท่าช้าง
จ.สิงห์บุรี 16140
โทร.081-6274-119, 036-595160
โทรสาร 036-595160

ชื่อ นายบําเหน็จ บุษบงค์
วัน/เดือน/ปีเกิด 8 สิงหาคม 2493
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ฝึกอบรมโครงการยกระดับคุณภาพครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งระบบ
§ ประชุมสัมมนาวิชากร “การศึกษา
มัธยมศึกษาไทยในอนาคต”
§ ฝึกอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย
ของ ก.ค.ศ.
§ อบรมโครงการเผยแพร่ความรู้ดา
้ นกฎหมายแก่
ข้าราชการครูและอุตสาหกรรมการศึกษา
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 30 หมู่ 2 ต.โพชนไก่
อ.บางระจัน
จ.สิงห์บุรี 16130
โทร. 036-591280, 081-9495059
โทรสาร -

ชื่อ นายขจิต นาวีระ
วัน/เดือน/ปีเกิด 29 กันยายน 2490
วุฒิการศึกษา § การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม)
มศว.ประสานมิตร
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ครูโสตทัศนศึกษาดีเด่น ปี 2538
ชํานาญการพิเศษ
§ อบรมหลักสูตรผู้บริหารหอวัฒนธรรม
นิทัศน์ ศึกษาดูงานประเทศฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น
เวียดนาม จีน
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 111/23 ต.บางมัญ
อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
โทร. 036-507459, 036-507459,
036-512076 081-8520401
โทรสาร 036-507459

สิงห์บุรี

ชื่อ นายนําชัย แซ่ตั้ง
วัน/เดือน/ปีเกิด 22 กุมภาพันธ์ 2508
วุฒิการศึกษา § มัธยมศึกษาตอนปลาย
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ประกอบอาชีพโรงสีข้าว ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2527 - ปัจจุบัน
§ คณะกรรมการของจังหวัดสิงห์บุรี
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 4/1 ม. 2 ต.เชิงกลัด
อ.บางระจัน
จ.สิงห์บุรี 16130
โทร. 036-591137-8, 086-1332992,
089-6739706
โทรสาร 036-591035
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ชื่อ นายนิวัธน์ เสตะสวัสดิ์พงษ์
วัน/เดือน/ปีเกิด 8 มกราคม 2484
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ผู้จัดการธนาคารกรุงไทยสาขาสุโขทัย
§ ผู้พิพากษาสมทบ ศาลจังหวัดพิษณุโลก
§ กรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุโขทัย
§ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
ตํารวจภูธรสุโขทัย จํากัด
§ กรรมการหอการค้าจังหวัดสุโขทัย
§ อุปนายกสมาคมพ่อค้าจังหวัดสุโขทัย
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 153 ถ.สิงหวัฒน์
ต.บ้านหลุม อ.เมือง
จ.สุโขทัย 64000
โทร.055-613129, 081-8866494
โทรสาร 055-613129

ชื่อ นายภคบูลย์ พัฒนเจริญ
วัน/เดือน/ปีเกิด 3 กรกฎาคม 2506
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท (การบริหารจัดการ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ประธานชมรมการศึกษาเอกชน
จังหวัดสุโขทัย
§ กรรมการเขตพืน
้ ที่การประถมศึกษาเขต 1
§ ผู้ทรงคุณวุฒิเขตพืน
้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
§ ผู้แทนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์
ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรการศึกษา
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 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
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ อธิการบดีวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์
§ อธิการบดีวิทยาลัยครูเชียงใหม่
§ ประธานอธิการบดีวิทยาลัยครูแห่งประเทศไทย
§ ผู้บรรยายในเรื่องศาสนา วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 190/3 ถ.วิเชียรจํานง
ต.ธานี อ.เมือง
จ.สุโขทัย 64000
โทร. 081-9731878
โทรสาร 055-612738

ชื่อ นายถวิล จอมสืบ
วัน/เดือน/ปีเกิด 28 พฤษภาคม 2487
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยพิบลู สงคราม
จังหวัดพิษณุโลก
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ สาธารณสุขอําเภอเมืองสุโขทัย
§ คณะกรรมการการเลือกตั้งเขต 1 และ 2
§ อบรมหลักสูตรนักบริหารจากสถาบัน
พระบรมราชชนนก กระทรวงสาธารณสุข
§ ผู้ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
ของ สมศ.
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 22/11 ซอย เทศบาลดําริ 2
ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร. 081-2838906
โทรสาร -

สุโขทัย
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ชื่อ นายอมรินทร์ เกิดสงกรานต์
วัน/เดือน/ปีเกิด 20 มีนาคม 2492
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ประธานหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี
§ ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
§ กรรมการในคณะกรรมการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
§ ดูงานประเทศญี่ปน
ุ่ ออสเตรเลีย
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 106/2 หมู่ 7 ต.เดิมบาง
อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี 72120
โทร. 035-508465-6
โทรสาร -

ชื่อ นายเนตร ปิน่ แก้ว
วัน/เดือน/ปีเกิด 16 พฤษภาคม 499
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี
วิทยาลัยครูกาญจนบุรี
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ รับราชการครู (ตําแหน่งครูใหญ่)
§ วิทยากรฝึกอบรมเกษตรชีวภาพ
โรงเรียนชาวนา อ.บางปลาม้า
§ วิทยากรการจัดตัง
้ กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน และการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 125 ต.จระเข้สามพัน
อ.อู่ทอง
จ.สุพรรณบุรี 71170
โทร. 081-0053665
โทรสาร -

สิ่งแวดล้อม

สุพรรณ
บุรี
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ชื่อ นายทองเหมาะ แจ่มแจ้ง
วัน/เดือน/ปีเกิด 23 เมษายน 2487
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท (พืชศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิ
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ครูภูมิปัญญาไทยของสภาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ
§ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาทํานา
§ ปราชญ์ชาวบ้าน
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 52 หมู่ 6 หมู่บ้านวังหว้า
ต.วังหว้า อ.ศรีประจันทร์
จ.สุพรรณบุรี 72140
โทร. 087-0251240
โทรสาร -

ชื่อ นายประดิษฐ์ บุญตันตราภิวัฒน์
วัน/เดือน/ปีเกิด 13 กรกฎาคม 2489
วุฒิการศึกษา § วท.ม
(เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยสิง
่ แวดล้อม เขต 1
§ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิง
่ แวดล้อม
§ ผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมคณะกรรมการองค์การ
จัดการน้ําเสีย กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 88 หมู่ 2 (ไม้งามรีสอร์ท)
ถ.สุพรรณบุรี ชัยนาท
ต.วังยาง อ.ศรีประจันทร์
จ.สุพรรณบุรี 72140
โทร. 089-7724343, 035-581522
โทรสาร 035-581522
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ชื่อ นายพงศ์นรินทร์ วนสุวรรณกุล
วัน/เดือน/ปีเกิด 24 พฤษภาคม 2517
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท
RMIT University Australia
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ศึกษาดูงานด้านปาล์มรํามัน ยางพารา
ต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ จีน
§ ศึกษาดูงานด้านโลจิสติกส์ต่างประเทศ
§ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
§ ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ทิศทางนโยบาย
ด้านเศรษฐกิจและสังคม
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 172 ถ.ตลาดใหม่
ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 077-223167
โทรสาร 077-223168

ชื่อ นายทรงยศ ยอดดนตรี
วัน/เดือน/ปีเกิด 25 มิถุนายน 2507
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ความรูด
้ ้านกฎหมาย สังคม การศึกษา
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 173/76 ซอยวัดโพธิ์ 18
ถ.วัดโพธิ์ ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 081-7979723
โทรสาร -

ชื่อ นายสมศักดิ์ ชอบตรง
วัน/เดือน/ปีเกิด 1 พฤษภาคม 2493
วุฒิการศึกษา § ปร.ด (Ph.D)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ คณบดีคณะครุศาสตร์ และคณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ
§ ศึกษาดูงานประเทศจีน เกาหลี ออสเตรเลีย
และกลุม่ ยุโรป
§ คณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัย
และนวัตกรรมเพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
ฐานราก สกอ.ภาคใต้ตอนบน
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 19/14 ซอยสุชน1 ถ.เลี่ยงเมือง
ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 081-3269829
โทรสาร -

ชื่อ นายประวีณ จุลภักดี
วัน/เดือน/ปีเกิด 22 เมษายน 2514
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ศึกษาดูงานด้านการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติโดยองค์กรชุมชนประเทศ
มาเลเซีย อินโดนีเซีย
§ อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยแม่โจ้,
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
§ จัดตั้งองค์กรชุมชนเข้ามามีสว
่ นร่วม
ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
§ ศึกษาวิจัยเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
โดยองค์กรชุมชน
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 103/25 ถ.นาเนียน
ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 081-3977442
โทรสาร -

สุราษฎร์
ธานี
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ชื่อ นายสุรพล โชติโสภณ
วัน/เดือน/ปีเกิด 4 พฤษภาคม 2495
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท (วิศวกรรมเครือ่ งกล)
สหรัฐอเมริกา
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ผู้ทรงคุณวุฒก
ิ รรมการสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์
§ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการตํารวจ
จังหวัดสุรินทร์
§ ผู้ทรงคุณวุฒก
ิ รรมการเทศบาล จ.สุรนิ ทร์
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 52/2 ถ.กรุงศรีนอก
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.สุรินทร์ 32000
โทร. 089-7173421
โทรสาร 044-521413

ชื่อ นายประหยัด พุดจีบ
วัน/เดือน/ปีเกิด 5 มิถุนายน 2522
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี (วท.บ.)
มหาวิทยาเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ประธานกองทุนหมู่บ้าน
§ ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ่
§ แกนนําขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชน
ระดับหมูบ่ ้านและตําบล
§ วิทยากรการพัฒนาทุนทางสังคม
การจัดทําแผนชุมชน กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 3 หมู่ 13 ต.ไผ่
อ.รัตนบุรี
จ.สุรินทร์ 32130
โทร. 081-9763301
โทรสาร -

สิ่งแวดล้อม

สุรินทร์
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ชื่อ นายสุชีพ พฤฒิพันธ์พิศุทธิ์
วัน/เดือน/ปีเกิด 5 มิถุนายน 2493
วุฒิการศึกษา § ครุศาสตรมหาบัณฑิต
(บริหารการศึกษา)
สถาบันราชภัฏสุรนิ ทร์
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศญี่ปุ่น
สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม ไต้หวัน
สาธารณรัฐประชาชน เกาหลีใต้ มาเลเซีย
สิงคโปร์ ฮ่องกง และกัมพูชาประชาธิปไตย
§ ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ได้รับ
รางวัลโรงเรียนพระราชทาน 3 ปีติดต่อกัน
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 24 ถนนเทพสุนทร
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.สุรินทร์ 32000
โทร.081-8777645
โทรสาร -

ชื่อ นายพราวุฒิ ไวรวัจนกูล
วัน/เดือน/ปีเกิด 21 สิงหาคม 2508
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี
(โฆษณาประชาสัมพันธ์)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ พัฒนาลุ่มน้า
ํ มูล กลุ่มน้าํ ห้วยระวี
การฟื้นฟูสุขภาวะด้วยผืชผักสมุนไพร
§ คณะกรรมการลุ่มน้ํามูล ทรัพยากรน้ํา
แห่งชาติ
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 19 หมู่ 4
หมู่บา้ นโค้งเจริญ
ต.บะ อ.ท่าตูม
จ.สุรินทร์ 32120
โทร. 089-5839319
โทรสาร -

ลําดับ
จังหวัด
ที่
68

เศรษฐกิจ

สังคม

วิชาการ

สิ่งแวดล้อม

ชื่อ นางสาวดวงใจ สุขเกษมสิน
วัน/เดือน/ปีเกิด 13 สิงหาคม 2506
วุฒิการศึกษา § ปวช. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ประธานอนุกรรมการการค้าชายแดน
จังหวัดหนองคาย
§ รองประธานหอการค้าจังหวัดหนองคาย
หนองคายฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 101 ถ.พนังชลประทาน
ต.มีชัย อ.เมือง
จ.หนองคาย 43000
โทร. 081-6017777, 042-465888
โทรสาร 042-465800

ชื่อ นายกุล พิมดี
วัน/เดือน/ปีเกิด 5 พฤศจิกายน 2479
วุฒิการศึกษา § ประถมศึกษาปีที่ 4
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ศึกษาด้านกลุ่มออมทรัพย์ ด้านการเกษตร
§ เป็นสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
ผู้แทนจังหวัดหนองคายและ
ตัวแทนภาคอีสาน
§ ผู้อนุมัติโครงการ ZIP ของอีสานร่วมกับ
นายอําเภอในภาคอีสานโซนเหนือ
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 54 ถ.แก้ววรวุฒิ
ต.ปะโค อ.เมือง
จ.หนองคาย 43000
โทร. 089-9429863
โทรสาร -

ชื่อ นายศิริ เพชรคีรี
วัน/เดือน/ปีเกิด 20 มิถุนายน 2498
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ครูภาษาอังกฤษ
§ ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียนท่าบ่อ
§ ผู้อํานวยการโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม,
§ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีชมภูวิทยา
§ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ
ด้านการศึกษา
§ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จํากัด
§ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนท่าบ่อ
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 530 ถ.บรรเทาทุกข์
ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ
จ.หนองคาย 43110
โทร.081-8726409
โทรสาร -

ชื่อ นายบุญนํา นิกรเทศ
วัน/เดือน/ปีเกิด 15 พฤศจิกายน 2492
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ศึกษาดูงานประเทศอังกฤษ อิตาลี เยอรมัน
สวิตเซอร์แลนด์ จีน และฮ่องกง
§ คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
§ ประธานอนุกรรมการกํากับการดูแลกิจการ
ที่ดี และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 66 หมู่ 15 ต.โช่
อ.โซ่พิสัย
จ.หนองคาย 43170
โทร.087-9458319
โทรสาร -

หนองคาย
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ลําดับ
จังหวัด
ที่
69

เศรษฐกิจ

สังคม

วิชาการ

ชื่อ นายชัยสิทธิ์ ชัยชนะสุวัฒน์
วัน/เดือน/ปีเกิด 24 พฤษภาคม 2502
วุฒิการศึกษา § ปริญญาเอก
Southwest University
ประเทศฟิลปิ ปินส์
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ศึกษานิเทศก์ ดูแลโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา และประถมศึกษา
§ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
§ เป็นผู้ประเมินสถานศึกษาจากภายนอก
โรงเรียนนานาชาติของสํานักงานมาตรฐาน
§ และประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) ตั้งแต่ปี 2550 - ปัจจุบัน
สถานที่อยูป่ จั จุบนั 71 หมู่ 2 ถ.วิจารณ์รังสรรค์
ต.หนองบัว อ.เมือง
จ.หนองบัวลําภู 39000
โทร. 081-2631552
โทรสาร -

ชื่อ นายจักรพงศ์ โสนะแสง
วัน/เดือน/ปีเกิด 16 มีนาคม 2497
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชธานี
วิทยาเขตอุดรธานี
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ศึกษาดูงานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
§ ฝึกอบรมเกษตรกรสมาชิก“รายการอยู่ดม
ี ีสุข”
§ วิทยากรอบรมอบรมเกษตรกร
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 261 ต.กุดจิก
อ.เมือง
จ.หนองบัวลําภู 39000
โทร. 081-9655575
โทรสาร -

สิ่งแวดล้อม

หนองบัว
ลําภู
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ชื่อ นางกองแก้ว ไสยโสภณ
วัน/เดือน/ปีเกิด 7 สิงหาคม 2486
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการจังหวัดหนองบัวลําภู
§ การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี
ของจังหวัด ปีงบประมาณ 2555
§ พิธีกรทั้งภาครัฐและเอกชน
§ ได้รับโล่เกียรติยศครูสอนภาษาไทยดีเด่น
ระดับจังหวัด
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 7 ต.เมืองใหม่
อ.ศรีบุญเรือง
จ.หนองบัวลําภู 39180
โทร. 087-2236817
โทรสาร -

ชื่อ นายเผด็จ วงษาหาญ
วัน/เดือน/ปีเกิด 4 มีนาคม 2493
วุฒิการศึกษา § ประถมศึกษาปีที่ 4
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ยอดผู้นําอาชีพ ก้าวหน้า
§ ความสามารถพิเศษ ผลิตปุ๋ยชีวภาพ,
ติดตาต่อกิง่ ไม้ดอกไม้ผล ทําฮอร์โมน
สารอีเอ็ม
§ อาสาสมัครประจําหมู่บา
้น
§ ประธานกลุ่มเกษตรกรประจําตําบล
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 172 ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง
จ.หนองบัวลําภู 39170
โทร. 080-7565323
โทรสาร -

ลําดับ
จังหวัด
ที่
70

เศรษฐกิจ

สังคม

วิชาการ

ชื่อ นายสมเจตน์ เจริญศรีสมั พันธ์
วัน/เดือน/ปีเกิด 2 พฤศจิกายน 2503
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี (นิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
§ MBA มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ กรรมการบริหารสมาคมพืชสวน
แห่งประเทศไทย
§ กรรมการสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 14/27 ถ.อ่างทอง-สิงห์บุรี
ต.ตลาดหลวง อ.เมือง
อ่างทอง 14000
โทร.035 626185 ,081-9943621
โทรสาร 035-625577

ชื่อ นางปราณี จันทวร
วัน/เดือน/ปีเกิด 20 ธันวาคม 2491
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ อบรมเครือข่ายด้านการพัฒนาและ
สวัสดิการสังคม
§ แกนนําเครือข่ายภาคประชาชน
(อพม.ระดับตําบล)
§ คณะกรรมการประสานงาน จ.อ่างทอง
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 19 ม.1 ต.คลองวัว
อ.เมือง อ่างทอง 14000
โทร.089-9003-474
โทรสาร 035-856294

สิ่งแวดล้อม

อ่างทอง
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ชื่อ นายเตชสิทธิ์ สุขเจริญ
วัน/เดือน/ปีเกิด 5 เมษายน 2489
วุฒิการศึกษา § กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
มศว.พิษณุโลก
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 58 หมู่ 4 ต.จําปาหล่อ
อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทร. 083-7535879
โทรสาร -

ชื่อ นายสุชิน เจริญจิตร์
วัน/เดือน/ปีเกิด 5 มีนาคม 2509
วุฒิการศึกษา § ป.ว.ส. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยสยาม
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ เจ้าหน้าที่วางแผน
§ หัวหน้างานขนส่ง
§ ประธานอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
จ.อ่างทอง
§ ประธานเครือข่ายเฝ้าระวังลุ่มน้า
ํ เจ้าพระยา
ตอนกลาง
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 13/1 หมู่ 5
ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก
จ.อ่างทอง 14130
โทร. 086-1219633
โทรสาร -

ลําดับ
จังหวัด
ที่
71

เศรษฐกิจ

สังคม

วิชาการ

ชื่อ นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งตระกูลวงศ์
วัน/เดือน/ปีเกิด 3 สิงหาคม 2486
วุฒิการศึกษา § มัธยมศึกษาปี่ที่ 6
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ผู้จัดการ หจก.พีพเี อส.เอ็นจิเนียริง
่
§ ประธานหอการจังหวัดอํานาจเจริญ
§ ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
§ อนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ
ระดับจังหวัด
§ อนุกรรมการประสานความร่วมมือ
ภาครัฐ-เอกชน
§ กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอํานาจเจริญ
§ อนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติระดับ
จังหวัด
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 208 ถ.อรุณประเสริฐ
ต.บุ่ง อ.เมือง
จ.อํานาจเจริญ 37000
โทร.081-8773-637, 045-451231
โทรสาร 045-452393

ชื่อ นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี
วัน/เดือน/ปีเกิด 18 ธันวาคม 2501
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท (รัฐศาสตร์)
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ พนักงานกรุงไทย จํากัด
§ อบรมเชิงปฏิบต
ั ิการโครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม
§ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดอํานาจเจริญ
§ กรรมการสโมสร โรตารีอา
ํ นาจเจริญ
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 497 ต.บุ่ง
อ.เมือง
จ.อํานาจเจริญ 37000
โทร. 081-6003600
โทรสาร 045-511586

สิ่งแวดล้อม

อํานาจ
เจริญ
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ชื่อ นายสุพรรณ สืบสิงห์
วัน/เดือน/ปีเกิด 16 มกราคม 2501
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ผู้บริหารโรงเรียน
§ ศึกษานิเทศก์อา
ํ เภอ, ศึกษานิเทศก์จงั หวัด
§ คณะกรรมการ กอบต.คณะทํางานขับเคลื่อน
จังหวัดอํานาจเจริญน่าอยู่ที่สดุ
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 228 หมู่บา้ นแสงทอง
ถ.อรุณประเสริฐ ต.บุ่ง
อ.เมือง
จ.อํานาจเจริญ 37000
โทร. 085-2042394
โทรสาร 045-451526

ชื่อ นายมงคล ศรีสุขา
วัน/เดือน/ปีเกิด 4 สิงหาคม 2503
วุฒิการศึกษา § มัธยมศึกษาตอนต้น
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ อบรมอาสาพัฒนาสังคมและความมัน
่ คง
ของมนุษย์
§ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนการทํางานด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
§ คณะทํางานโครงการรักษ์ป่า สร้างคน
84 ตําบลวิถีพอเพียง
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 149 หมู่บา้ นห้วยฆ้อง
ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน
จ.อํานาจเจริญ 37210
โทร. 081-0729597
โทรสาร -

ลําดับ
จังหวัด
ที่
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สังคม

วิชาการ

ชื่อ นายธีระ ตั้งหลักมั่นคง
วัน/เดือน/ปีเกิด 26 สิงหาคม 2500
วุฒิการศึกษา § มัธยมศึกษาตอนปลาย
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ศึกษาดูงานในต่างประเทศร่วมกับ
หอการค้าไทยและหอการค้า จ.อุดรธานี
§ ผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดอุดรธานี
แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
§ ผู้ประนีประนอมประจําศาลจังหวัดอุดรธานี
แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 178 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 042-221312
โทรสาร 042-244567

ชื่อ นางสาวสุพิศ ธาตุทําเล
วัน/เดือน/ปีเกิด 27 กุมภาพันธ์ 2489
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี (สังคมศาสตร์)
สถาบันราชภัฏอุดรธานี
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ฝึกอบรมด้านการบริหารบุคคล
§ งานด้านเยาวชน งานประสานแผน
งานจัดซื้อจัดจ้างของสํานักงาน รพช.
และสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 122 ถ.อุดร-หนองคาย
ต.กุดสระ อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000
โทร. 081-9647806
โทรสาร -

สิ่งแวดล้อม

อุดรธานี
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ชื่อ นางพิศมัย ธารเลิศ
วัน/เดือน/ปีเกิด 11 ธันวาคม 2487
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ
§ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรธานี
§ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์
§ ผู้อํานวยการสํานักงานฝึกอบรมและ
บริการวิชาการ
§ อาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัย
§ ประธานคณะทํางานพัฒนาองค์กรชุมชน
§ ประธานมูลนิธิชุมชนอุดรธานี
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 607 ซอย ธารเลิศ
ถ.รอบเมือง ต.หมากแข้ง
อ.เมือง จ. อุดรธานี 41000
โทร. 081-873-7736
โทรสาร 042-322401

ชื่อ นายคําจันทร์ จันทน์จาํ ปา
วัน/เดือน/ปีเกิด 25 กุมภาพันธ์ 2489
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาสารคาม
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองลาด
อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
§ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านงิ้ว อ.บ้านดุง
§ ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอําเภอ
ศรีมหาธาตุ อ.กุมภาปี อ.หนองหาน
อ.เมือง อ.ไชยวาน อ.วังสามหมอ
อ.หนองวัวซอ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
§ รักษาการหัวหน้าการประถมศึกษา
กิ่งอําเภอประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 59 ม.9 บ้านศรีอดุ ม
ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง
จ.อุดรธานี 41190
โทร. 081-1836538, 042-271376

ลําดับ
จังหวัด
ที่
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สังคม

วิชาการ

ชื่อ นายทวีศักดิ์ ปึงวงศานุรกั ษ์
วัน/เดือน/ปีเกิด 14 พฤษภาคม 2500
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์
§ กรรมการที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
§ กรรมการที่ปรึกษาสมาคม ATSME อุตรดิตถ์
§ กรรมการที่ปรึกษาสภาประชาชนสํานักงาน
อัยการจังหวัด
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 144 หมู่ 3 ถ.พาดวารี
อ.ป่าเซ่า อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 055-412813
โทรสาร 055-442-244

ชื่อ นางอมรพรรณ ยมจินดา
วัน/เดือน/ปีเกิด 5 สิงหาคม 2485
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท
สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ อาจารย์พยาบาลสอนทฤษฎีและปฏิบัติ
วิชาอนามัยชุมชน
§ ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงมนุษย์
§ ดูงานด้านยาเสพติดและควบคุมโรคเอดส์
ที่ประเทศออสเตรเลีย
§ คณะอนุกรรมการควบคุมมาตรฐาน
และบริการสาธารณสุข
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 1/14 ซอย 15
ถ.บรมอาสน์
ต.ท่าอิฐ อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 081-7852470
โทรสาร -

สิ่งแวดล้อม

อุตรดิตถ์
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ชื่อ นายชูชาติ มัน่ คง
วัน/เดือน/ปีเกิด 20 มีนาคม 2490
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของประเทศ
มาเลเซีย และสิงคโปร์
§ ศึกษาดูงาน Decentralizing Education
The New Zealand Experience
§ ฝึกอบรมบุคลากรแกนนําการสร้างระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 136/1 ซอย 9
ถ.เจริญบัณฑิต ต.ท่าอิฐ
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 055-414767
โทรสาร -

ชื่อ นายเกียรติ ดนตรีรักษ์
วัน/เดือน/ปีเกิด 6 สิงหาคม 2482
วุฒิการศึกษา § กศ.บ.
มหาวิทยาลัยวิชาการศึกษา
พิษณุโลก
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย
สิงคโปร์
§ ฝึกอบรมการเขียนโครงการ การจัดสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริมศักยภาพ
§ ผู้ร่วมก่อตัง
้ “นิติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรร
§ ทองไพจิตรปาร์ควิว”
§ เสนอแนวคิดการเก็บน้ําริมทางรถไฟ
ด้านทิศตะวันออก
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 39/320
หมู่บา้ นทองไพจิตรปาร์ควิว
ซ.หนองบัว ถ.เจษฎาบดินทร์
ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์
จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 055-414320
โทรสาร -

ลําดับ
จังหวัด
ที่
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ชื่อ นายสมเกียรติ ฐิตะฐาน
วัน/เดือน/ปีเกิด 17 พฤษภาคม 2482
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท
ประเทศฟิลปิ ปินส์
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมโรคพืช
นานาชาติที่ประเทศอินเดีย ออสเตรเลีย
และมาเลเซีย
§ ศึกษาดูงานที่ประเทศออสเตรเลีย
§ เลขานุการและคณะทํางานโครงการพิเศษ
ภาคใต้
§ ได้รับรางวัลนักวิจย
ั ดีเด่นแห่งชาติสาขา
เกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประจําปี 2528
สภาวิจัยแห่งชาติ
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 311 หมู่ที่ 3 ต.ห้วยคต
อ.ห้วยคต
จ.อุทัยธานี 61170
โทร. 056-518351
โทรสาร 056-518351

ชื่อ นางสาววิไลวรรณ จันทร์พ่วง
วัน/เดือน/ปีเกิด 25 มกราคม 2496
วุฒิการศึกษา § วทบ. (เทคนิคการแพทย์)
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ประธานชมรมพิทก
ั ษ์สิ่งแวดล้อม
§ ประธานคณะกรรมการผืนป่าตะวันตก
§ การจัดเวทีสมัชชาสุขภาพ, คุณธรรม
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 119/9 ต.ศรีน้ําซึม
อ.เมือง อุทัยธานี 61000
โทร.-081-9720125
โทรสาร 056-571485

สิ่งแวดล้อม

อุทัยธานี
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ชื่อ ว่าที่ร้อยตรีสรวิชญ์ ชินพีระเสถียร
วัน/เดือน/ปีเกิด 25 ธันวาคม 2518
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท (ศึกษาศาสตรบัณฑิต)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุทัยธานี
§ ประธานกรรมการประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชนจังหวัดอุทัยธานี
§ ประชุมสภาครูอาเซียน ครั้งที่ 26
ณ สาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์
สถานที่อยูป่ ัจจุบนั 127-129 ถ.ณรงค์วิถี
ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง
จ.อุทัยธานี 61000
โทร.081-8866-080 ,056-511495
โทรสาร 056-514701

ชื่อ นายวีระ บํารุงศรี
วัน/เดือน/ปีเกิด 6 พฤศจิกายน 2488
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ นักเรียนทุน Colombo Plan
(รัฐบาลออสเตรเลีย)
§ ศึกษาวัฒนธรรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น
§ ทุนการศึกษาการท่องเที่ยวเชิงอนุรก
ั ษ์
(รัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา)
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 108 ซอย 1
ถ.อุทัยมโนรมณ์
ต.น้ําซึม อ.เมือง
จ.อุทัยธานี 61000
โทร. 081-8300653
โทรสาร 056-513062

ลําดับ
จังหวัด
ที่
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สังคม

วิชาการ

ชื่อ นายชวลิต องควานิช
วัน/เดือน/ปีเกิด 21 สิงหาคม 2493
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี (สาขาสัตวแพทย์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
(2548-2551)
§ ประธานคณะกรรมการทีป
่ รึกษาหอการค้า
จังหวัดอุบลราชธานี (2552 - 2553)
§ ประธานชมรมนิสต
ิ เก่ามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี
§ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 72-74 ถ.ยุทธภัณฑ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 045-254273
โทรสาร 045-245257

ชื่อ นายสุบรรณ จันทบุตร
วัน/เดือน/ปีเกิด ๑๒ สิงหาคม ๒๔๘๐
วุฒิการศึกษา § ปริญญาโท
Delhi University India
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ศึกษาดูงานด้านปัญหาสังคมและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด นครนิวยอร์ค
§ ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์พัฒนาและ
ขับเคลื่อนสังคมอุบลราชธานี
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 429 ถ.คลังอาวุธ
ต.ขามใหม่ อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 045-3520029, 081-9763394
โทรสาร -

สิ่งแวดล้อม

อุบล
ราชธานี
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ชื่อ นายศาสตร์ ศรีนาง
วัน/เดือน/ปีเกิด 24 กุมภาพันธ์ 2488
วุฒิการศึกษา § ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ ครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
§ ผอ.เลือกตั้ง เขต 1
§ ศึกษาธิการอําเภอทรายแห้ง
§ รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 13/9 ถ.ภาษีเจริญ
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 081-9765572
โทรสาร -

ชื่อ นายคําพวง ทัดเทียม
วัน/เดือน/ปีเกิด 15 มิถุนายน 2491
วุฒิการศึกษา § มัธยมศึกษาปีที่ 3
ความรู้ความชํานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
§ วิทยากร ทสม.ในชุมชน
§ วิทยากรภูมป
ิ ัญญาท้องถิ่น
สถานที่อยูป่ ัจจุบัน 142 หมู่ 2 ต.โนนกาเล็น
อ.สําโรง
จ.อุบลราชธานี 34360
โทร.086-0415227
โทรสาร -

