ลาดับ
จังหวัด
ที่
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เศรษฐกิจ

สังคม

วิชาการ

สิ่งแวดล้อม

จันทบุรี

ชื่อ นายดิเรก ศุภวิวรรธนแ
วัน/เดือน/ปีเกิด 26 ธันวาคม 2486
วุฒิการศึกษา  มัธยมศึกษาปีที่ 3
ความรู้ความชานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
 นายกสมาคมเคเบิลทีวีแหงประเทศไทย
 ประธานหอการคาจังหวัดจันทบุรี
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตจันทบุรี
 ที่ปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน
จังหวัดจันทบุรี
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 49/1 ถ.ทาแฉลบ
ต. ตลาด อ.เมือง
จ.จันทบุรี 22000
โทร.081-8623-193, 039-311749
โทรสาร 039-323784

ชื่อ วาที่ ร.ต.สุทธิพงษแ โพธิสวาง
วัน/เดือน/ปีเกิด 28 มีนาคม 2488
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ
ความรู้ความชานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
 รับราชการในกรมประชาสงเคราะหแ 30 ปี
 พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดจันทบุรี
 ประธานศูนยแประสานงานองคแการเอกชน
ประจาจังหวัดจันทบุรี
 ประธานคณะกรรมการสงเคราะหแเด็ก
และเยาวชน สถานพินิจและคุมครองเด็ก
จังหวัดจันทบุรี
 คณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดจันทบุรี
 คณะกรรมการพุทธสมาคมจังหวัดจันทบุรี
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 101/217 ต.ทาชาง
อ.เมือง
จ.จันทบุรี 22000
โทร. 081-7302326
โทรสาร -
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ชื่อ นายเดชา ชานาญกิจ
วัน/เดือน/ปีเกิด 16 กรกฎาคม 2490
วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
ความรู้ความชานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
 ศึกษาดูงานประเทศจีน มาเลเซีย และ
สาธารณรัฐประชาชนลาว
 ผูบริหารโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 130/2 หมู 12 ต.เขาบายศรี
อ.ทาใหม จ.จันทบุรี 22120
โทร.081-864-9194

ชื่อ นางสาวอินทิรา มานะกุล
วัน/เดือน/ปีเกิด 17 พฤศจิกายน 2511
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี (การศึกษา)
วิทยาลัยครูสงขลา
ความรู้ความชานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
 วิทยากรดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
 คณะกรรมการจัดทาและติดตามประเมินผล
การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 ผูทรงคุณวุฒิสภาองคแกรชุมชนตาบล
จังหวัดจันทบุรี
 คณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพหมูบาน
 และชุมชน (SML) ชุมชนยอยที่ 4 เทศบาล
เมืองทาชาง
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 4/657 หมู 9 ต.ทาชาง
อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 086-4062544, 039-471868
โทรสาร -

ลาดับ
จังหวัด
ที่
7

เศรษฐกิจ

สังคม

วิชาการ

สิ่งแวดล้อม

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

ชื่อ นายเอื้อน รอดบน
วัน/เดือน/ปีเกิด 30 กรกฎาคม 2495
วุฒิการศึกษา  รป.ม. (การจัดการสาหรับนักบริหาร)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรแ
ความรู้ความชานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
 ผูชวยศึกษาธิการอาเภอ
 รองผูอานวยการเขตพื้นที่การศึกษา
 มีประสบการณแการสอนและการบริหาร
การศึกษา รวม 33 ปี
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 335/2 ถ.มรุพงษแ
ต.หนาเมือง อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 082 -0697199
โทรสาร -

ชื่อ นายสมภพ วงศแพยัคฆแ
วัน/เดือน/ปีเกิด 13 ตุลาคม 2502
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ความรู้ความชานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
 คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทรแ
 กานันตาบลบางกรูด
 ประธาน ทสม.
 ประธานคณะกรรมการลุมน้าสาขาพื้นราบ
บางปะกง
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 1 ต.บางกรูด
อ.บานโพธิ์
จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โทร. 081-4461796
โทรสาร-

ฉะเชิงเทรา

ชื่อ นายวัฒนา รัตนวงศแ
วัน/เดือน/ปีเกิด 12 ตุลาคม 2489
วุฒิการศึกษา  มัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ความรู้ความชานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
 ศึกษาดูงานดานเกษตรกรรมเพื่อเตรียม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
 นายกกิตติมศักดิ์สมาคมโรงสีขาวไทย
 ประธานหอการคาจังหวัดฉะเชิงเทรา
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 65/1 หมู 5
ต.โพรงอากาศ
อ.บางน้าเปรี้ยว
จ.ฉะเชิงเทรา 24150
โทร. 081-6408288
โทรสาร 038-581438
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ลาดับ
จังหวัด
ที่
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เศรษฐกิจ

สังคม

วิชาการ

ชื่อ นายสุนทร ธัญญวัฒนกุล
วัน/เดือน/ปีเกิด 20 มกราคม 2492
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
(ยุทธศาสตรแการพัฒนาทองถิ่น)
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
ความรู้ความชานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
 สมาชิกสภาจังหวัดชลบุรี
 รองประธานสภาจังหวัดชลบุรี
 คณะอนุกรรมการ กรอ. จังหวัดชลบุรี
และกลุมจังหวัดภาคตะวันออก
 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการ
เศรษฐกิจการพาณิชยแและอุตสาหกรรม
 ประธานหอการคาจังหวัดชลบุรี 3 สมัย
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 5 ซอย 1 ถ.เมืองเกา
ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม
จ.ชลบุรี 20140
โทร. 081-8644984
โทรสาร 038-473373

ชื่อ นายวิทยา ปิยะพงษแ
วัน/เดือน/ปีเกิด 24 มิถุนายน 2490
วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตร
สถาบันพระปกเกลา
ความรู้ความชานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
 สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
 ประธานสภาองคแกรชุมชน
 ประธานศูนยแสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน
จังหวัด
 กรรมการยกรางแผนพัฒนาทองถิ่น (อบจ.)
 กรรมการผูใชพลังงานเขต 8 (ชลบุรี)
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 55/25 ม. 1
ต.เสม็ด อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000
โทร. 081-8634501
โทรสาร -

ชื่อ นายฉลวย สุขสวัสดิ์
วัน/เดือน/ปีเกิด 19 สิงหาคม 2487
วุฒิการศึกษา  วทบ. (ศึกษาเกษตร)
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
ความรู้ความชานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
 ประธานกองทุนหมูบานสวนหมาก
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนพนัสพิทยาคาร
 ผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ประเมินและนิเทศการศึกษา
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 12/2 หมู 6 ต.บานเชิด
อ.พนัสนิคม
จ.ชลบุรี 20140
โทร.081-5706435, 038-473272

สิ่งแวดล้อม

ชลบุรี
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ชื่อ นายดารง ลดหวั่น
วัน/เดือน/ปีเกิด 1 เมษายน 2481
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี (ครุศาสตรบัณฑิต)
ความรู้ความชานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
 กรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
จังหวัดชลบุรี
 กรรมการชมรมอาสาสมัครพิทักษแ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดชลบุรี
 สมาชิกชมรมอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัด
ชลบุรี
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 122/5 ม.4 ต.พลูตาหลวง
อ.สัตหีบ ชลบุรี 20180
โทร.089-5433-428, 038-254042

ลาดับ
จังหวัด
ที่
15

เศรษฐกิจ

สังคม

วิชาการ

สิ่งแวดล้อม

ตราด

ชื่อ นายอุทัย ตันชัย
วัน/เดือน/ปีเกิด 6 มิถุนายน 2499
วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
การบริหารการจัดการ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ความรู้ความชานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
 พัฒนาผูนาธุรกิจและชุมชน (นิดา)
 เสริมสรางผูประกอบการธุรกิจ
(สถาบันทรัพยากรมนุษยแมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรแ)
 กรรมการหอการคาจังหวัดตราด
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 45/26-27 ถ.เทศบาล 5
ต.วังกระแจะ อ.เมือง
จ.ตราด 23000
โทร. 039-521086
โทรสาร 039-531372

ชื่อ นางบุญชวย นาคประวัติ
วัน/เดือน/ปีเกิด 18 ธันวาคม 2504
วุฒิการศึกษา  มัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม
ความรู้ความชานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
 ฝึกอบรมแผนชุมชน 4 ภาค
 จัดตั้งกลุมองคแกรสวัสดิการชุมชน
 คณะกรรมการสงเคราะหแดีเดน
สถานพินิจตราด
 กรรมการไกลเกลี่ยอาเภอเมืองตราด
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 1/1 หมู 9
ต.หวยแขง อ.เมือง
จ.ตราด 23000
โทร. 087-0338506
โทรสาร -

15

ชื่อ นายสุมิตร เขียวขจี
วัน/เดือน/ปีเกิด 27 กุมภาพันธแ 2502
วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ความรู้ความชานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
 อบรมดูงานที่ประเทศจีน ญี่ปุน เกาหลีใต
 คณะกรรมการวิชาการของ วชช.ตราด
 คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน จ.ตราด
 กรรมาธิการวิสามัญศึกษาปใญหาการบังคับใช
กฎหมาย
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 299/19 ต.หนองเสม็ด
อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทร. 081-9496489
โทรสาร 039-511300

ชื่อ นายปรีชา แสวงหาทรัพยแ
วัน/เดือน/ปีเกิด 3 กรกฎาคม 2495
วุฒิการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตน
โรงเรียนโพธิสัมพันธแพิทยาคาร
ความรู้ความชานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
 ฝึกอบรม ทสม.
 ความชานาญดานประมง
 รับโลชูเกียรติระดับชาติ
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 204 ซอยแหลมไทร
ต.หวังน้าขาว
อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทร. 089-2506705
โทรสาร -

ลาดับ
จังหวัด
ที่
17

เศรษฐกิจ

สังคม

วิชาการ

สิ่งแวดล้อม

ชื่อ นายวิรัตน อิงตระกูล
วัน/เดือน/ปีเกิด 13 พฤษภาคม 2506
วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตรแ)
การบริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชน
 ประกาศนียบัตรชั้นสูง
เศรษฐกิจสาธารณสาหรับผูบริหาร
ความรู้ความชานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
 ที่ปรึกษาประจาคณะกรรมการติดตาม
การบริหารงบประมาณ สภาผูแทนราษฎร
 ขาราชการประจาคณะกรรมการติดตาม
 การบริหารงบประมาณ สภาผูแทนราษฎร
 ประธานหอการคาจังหวัดนครนายก
สถานที่อยู่ปัจจุบัน ข3211/1-2 ถ.พาณิชยแเจริญ
ต.นครนายก อ.เมือง
นครนายก 26000
โทร.081-2571-515, 037-311401
โทรสาร 037-315779

ชื่อ วาที่รอยตรี ชาติชาย ยอดมิ่ง
วัน/เดือน/ปีเกิด 19 พฤศจิกายน 2504
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ความรู้ความชานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
 บัณฑิตอาสาตามโครงการจางบัณฑิตอาสา
 ฝึกอบรมพัฒนาผูมีศักยภาพเพื่อประกอบ
ธุรกิจชุมชน
 ผลงานดีเดนดานวัฒนธรรม ดานการทองเที่ยว
สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
 อบรมครือขายยุติธรรมชุมชน
กระทรวงยุติธรรม
 นาเสนอผลงานวิชาการโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู มุงสูสุขภาวะชมชน
บนเสนทางแหงนวัตกรรมเพื่อสรางสุขภาพ
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 213 หมู 4 ถ.เทศบาล 7
ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี
จ.นครนายก 26130
โทร. 088-1330384
โทรสาร -

ชื่อ นางสาวลัดดาวัลยแ ชินบุรารัตนแ
วัน/เดือน/ปีเกิด 19 มกราคม 2511
วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
สหรัฐอเมริกา
ความรู้ความชานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
 งานดานเศรษฐกิจพอเพียงใหกับชุมชนและ
โรงงาน
 สนับสนุนของไทยพัฒนาคุณภาพ OTOP
ในทองถิ่นจังหวัดนครนายก
 ศึกษาดูงานรวมกับนักออกแบบของกรมสงเสริม
การสงออก
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 104 หมู 2
ต.บางปลากด อ.องครักษแ
จ.นครนายก 25120
โทร. 037-391705, 081-9156880
โทรสาร 037-391708

ชื่อ นายบุญยัง กังใจ
วัน/เดือน/ปีเกิด 13 พฤศจิกายน 2484
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ความรู้ความชานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
 วิทยากรเผยแพรการจัดทาผลงานทาง
วิชาการ อาจารยแ 3 ของ ก.ค. และ สปจ.
 กรรมการตรวจและประเมินความชานาญการ
 และผลงานทางวิชาการของขาราชการครู
ระดับ 7 – 8
 คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง/
 คณะกรรมการสอบสวนวินัยขาราชการครู
ทั้งระดับโรงเรียน สปอ. สปจ. สปช.
 คณะทางานการพัฒนางานประจาสูงานวิจัย
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 65 หมู 4
ต.วังกระโจม อ.เมือง
จ.นครนายก 26000
โทร. 081-8645052
โทรสาร -

นครนายก
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ลาดับ
จังหวัด
ที่
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สังคม

วิชาการ

สิ่งแวดล้อม

ปราจีนบุรี

ชื่อ นายชุมพล สมใจ
วัน/เดือน/ปีเกิด 25 กันยายน 2492
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ)
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
ความรู้ความชานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
 ประธานหอการคาจังหวัดปราจีนบุรี
 เจาของธุรกิจเครื่องเขียน
เครื่องใชสานักงาน เครื่องกอสราง
 ศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศ
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 138-140 ถ.ราษฎรดาริ
ต.หนาเมือง อ.เมือง
จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร.081-6381868
โทรสาร 037-213501

ชื่อ นายกิตติ เลิศล้า
วัน/เดือน/ปีเกิด 3 พฤษภาคม 2492
วุฒิการศึกษา  มัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบาลสาธิตศึกษา
ความรู้ความชานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
 ประธานเครือขายโอท฿อปจังหวัดปราจีนบุรี
 กรรมการ อบจ.จังหวัดปราจีนบุรี
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 110 หมูบานสาพันตา
ถ.ชมะนันทแ
ต.สาพันตา อ.นาดี
จ.ปราจีนบุรี 25220
โทร. 081-8131935
โทรสาร -

30

ชื่อ นายธีรยุทธ รุจิเมธาภาส
วัน/เดือน/ปีเกิด 3 พฤษภาคม 2512
วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท (เภสัชกรรมชุมชน)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ความรู้ความชานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
 หัวหนางานคุมครองผูบริโภค สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
 วิทยากรตอตานยาเสพติดระดับจังหวัด
 กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี
 ที่ปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน
 อนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
บริการสาธารณสุขระดับจังหวัดปราจีนบุรี
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 239-243 ถ.ปราจีนธานี
ต.หนาเมือง อ.เมือง
จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร. 037-211383, 081-8635295
โทรสาร 037-211383

ชื่อ นายวิวัฒนแ จันทรแสิวานนทแ
วัน/เดือน/ปีเกิด 26 มกราคม 2505
วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ความรู้ความชานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
 การมีสวนรวมดานสิ่งแวดลอม
 ผานการอบรมหลักสูตร ผูบริหารทองถิ่น
ระดับสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 2 ข/2 ถ.อนุกูล
ต.กบินทรแ อ.กบินทรแบุรี
จ.ปราจีนบุรี 25110
โทร. 081-3120765, 089-8154213
โทรสาร 037-281617

ลาดับ
จังหวัด
ที่
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เศรษฐกิจ

สังคม

วิชาการ

ชื่อ นายพงษแศักดิ์ เอกเดชาพงศแ
วัน/เดือน/ปีเกิด 18 ธันวาคม 2513
วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
(บริหารธุรกิจ)
Asian University
ความรู้ความชานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
 รองประธานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
 ผูประนีประนอมศาลแรงงานจังหวัดระยอง
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 125/82 ม. 2 ต.ทับมา
อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร. 089-8162046
โทรสาร -

ชื่อ นางสุธีรา ผองใส
วัน/เดือน/ปีเกิด 9 กรกฎาคม 2502
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
ความรู้ความชานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
 คณะทางาน/ผูประสานงานเครือขายองคแกร
ชุมชนจังหวัดระยอง
 กรรมการบูรณาการแผนจังหวัด (กบจ.)
 วิทยากรโรงเรียนนักปกครองทองที่
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 102 หมู 8
ต.บานนา อ.แกลง
จ.ระยอง 21110
โทร. 081-3778104
โทรสาร -

สิ่งแวดล้อม

ระยอง
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ชื่อ นายณัฐเสฐ โพธิ์ศรีทอง
วัน/เดือน/ปีเกิด 28 กรกฎาคม 2493
วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
(การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความรู้ความชานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
 ผูอานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระยอง เขต ๑ เขต ๒
 ผูอานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต ๓
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 49/19 หมู 2 ต.สานักทอง
อ.เมือง จ.ระยอง 21100
โทร. 086-1523366
โทรสาร -

ชื่อ จ.อ.สุรสิทธิ์ ไชยลาภ
วัน/เดือน/ปีเกิด 8 กรกฎาคม 2476
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี (นิติศาสตรแ)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ความรู้ความชานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
 กรรมการพัฒนาพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟูา
 ประธานศูนยแเฝูาระวังตรวจสอบคุณภาพน้า
 คณะกรรมการลุมน้าชายฝใ่งทะเลตะวันออก
 ประธานศูนยแพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
สถาบันพระปกเกลา จังหวัดระยอง
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 105 หมู 2 ต.ปลวกแดง
อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง 21140
โทร. 080-0159853
โทรสาร -

ลาดับ
จังหวัด
ที่
59

เศรษฐกิจ

สังคม

วิชาการ

สิ่งแวดล้อม

ชื่อ นายชาญศิลป ปานแกว
วัน/เดือน/ปีเกิด 6 กุมภาพันธแ 2497
วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรแ
ความรู้ความชานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
 ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารและการจัดการ
ใน อ.ก.พ. จังหวัดสมุทรปราการ
 ผูทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกาหนด
ราคาประเมินทุนทรัพยแ
 กต.ตร.สถานีตารวจภูธรสาโรงเหนือ
 กรอ.จังหวัดสมุทรปราการ
 รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
สมุทรปราการ
 ทีป
่ รึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชยแ
 ทีป
่ รึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 107/1 หมู 8
ต.บางเมือง อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 02-1827200
โทรสาร 02-3880494

ชื่อ นายมงคลัตถแ พุกะนัดดแ
วัน/เดือน/ปีเกิด 15 เมษายน 2497
วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยแมโจ
ความรู้ความชานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
 ประธานสันนิบาตสหกรณแแหงประเทศไทย
 ปราชญแสหกรณแ ประจาจังหวัดสมุทรปราการ
 สมาชิกสภาเกษตรแหงประเทศไทย
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 354/38 ซอยเทศบาล 2
ถ.รัตนราช ต.บางบอ
อ.บางบอ
จ.สมุทรปราการ 10560
โทร. 081-3418814
โทรสาร -

ชื่อ นายสกล รุงโรจนแ
วัน/เดือน/ปีเกิด 26 กุมภาพันธแ 2491
วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท (บริหารการศึกษา)
จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย
ความรู้ความชานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
 ผูอานวยการโรงเรียนหนามแดง จ.สมุทรปราการ
 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรปราการ
 รองประธานหอการคาจังหวัดสมุทรปราการ
 วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดสมุทรปราการ
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 61/321 ถ.เทพารักษแ
ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 089-8975233
โทรสาร 02-7505599

ชื่อ นายบุญยืน นาคดี
วัน/เดือน/ปีเกิด 6 มิถุนายน 2487
วุฒิการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนบางพลีราษฎรแบารุง
ความรู้ความชานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
 ประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษแทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสมุทรปราการ
 ประธานที่ปรึกษาเครือขายอาสาสมัครพิทักษแ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
สมุทรปราการ
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 37/2 หมู 12 ถ.กิ่งแกว
ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 02-3250029, 081-7012112
โทรสาร -

สมุทร
ปราการ
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ชื่อ นายนิธิโชติ นวมมณีรัตนแ
วัน/เดือน/ปีเกิด 26 กันยายน 2491
วุฒิการศึกษา  M.B.A (นักบริหารสหกรณแ)
มหาวิทยาลัยบูรพา
ความรู้ความชานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
 ผานการฝึกอบรมหลายหลักสูตร
 ดูงานตางประเทศ ไดแก เยอรมัน อิตาลี สเปน
 ฝรั่งเศส อังกฤษ จีน
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 2/22 ถ.ราษฎรแอุทิศ
ต.อรัญประเทศ
อ.อรัญประเทศ
จ.สระแกว 27120
โทร. 037-222385, 081-6664247
โทรสาร 037-222374

ชื่อ นายอานวย แกมจินดา
วัน/เดือน/ปีเกิด 15 กรกฎาคม 2493
วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตร
(พนักงานอนามัย)
ศูนยแฝึกและอบรมอนามัย
ภาคใตจังหวัดยะลา
ความรู้ความชานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
 ผูชวยสาธารณสุขอาเภอ
 วิทยากรกระบวนการแผนชุมชน
 ผูประสานงานเครือขายภาคประชาชน
 ประธานรวมคณะทางาน กจพ.
ภาคประชาชนจังหวัดสระแกว
 คณะกรรมการเครือขายองคแกรชุมชน
ภาคตะวันออก
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 102 ม.6 ต.คลองน้าใส
อ.อรัญประเทศ
จ.สระแกว 27120
โทร.089-4059-394
โทรสาร 037-431118

สิ่งแวดล้อม

สระแกว
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ชื่อ นายอรรคชัย ใจผอง
วัน/เดือน/ปีเกิด 6 มกราคม 2485
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณแ
ความรู้ความชานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
 รับราชการทหาร
 รับราชการครู
 ผูชวยศึกษาธิการอาเภอ
 กรรมการสถานศึกษา
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 44 ซอย 2 หมู 1
ต.ฝากหวย อ.อรัญประเทศ
จ.สระแกว 27120
โทร. 081-9188218
โทรสาร -

ชื่อ นายสุระพง ธรรมวรางกูร
วัน/เดือน/ปีเกิด 10 กันยายน 2513
วุฒิการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตน
ความรู้ความชานาญ/ประสบการณ์ในวิชาชีพ
 วิทยากรดานสิ่งแวดลอม
 ประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษแ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสระแกว
 ที่ปรึกษากรมอุทยานสัตวแปุาและพันธุแพืช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 15 ถ.เทศบาล 35
ต.สระแกว อ.เมือง
จ.สระแกว 27000
สถานที่ทางาน
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดสระแกว
ศาลากลางจังหวัดสระแกว
อ.เมือง จ.สระแกว 27000
โทร. 081-2093615
โทรสาร -

