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รายช่ือคณะกรรมการผู้ทรงวุฒิพิจารณาข้อเสนอ 

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพส าหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2563 

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

 

 

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการพัฒนาทักษะอาชีพส าหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่

ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2563 ด าเนินการโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนรวม 138 ท่าน โดยคณะกรรมการ

พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการจาก 4 ภาคส่วน ภาควิชาการ ภาคท้องถิ่น/ปราชญ์ชุมชน ภาคเอกชน และ

ภาคสื่อมวลชน 

 

คณะอนุกรรมการก ากับทิศทางโครงการ 

ต าแหน่ง ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

ประธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ที่ปรึกษากองทุนเพ่ือความเสมอ
ภาคทางการศึกษา 
อาจารย์ประจ า คณะคุรุศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

กรรมการ นายโชคชัย ลิ้มประดิษฐ์ 
 

อดีตผู้ ใหญ่บ้ านหนองกลางดง 
ต าบลศิลาลอย อ าเภอสามร้อยยอด 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กรรมการ พญ.ทานทิพย์ ธ ารงวรางกูร  
 

เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตดี 

กรรมการ นายสุทิน แก้วพนา 
 

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กรรมการ นายภัทระ ค าพิทักษ์ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคธุรกิจ 
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา 

 

 

 

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2019/01/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-1.pdf
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คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ภาควิชาการ  

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

1 ผศ. (พิเศษ) กาญจนา ทองทั่ว ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นอุบลราชธานี 

2 ผศ.ดร.เกศสุดาสิทธิสันติกุล อาจารย์ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

3 นายค าล่า มุสิกา อาจารย์ประจ าคณะศิลปศาตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

4 นางสาวง่ายงาม ประจวบวัน นักวิชาการอิสระ 

5 ดร.ชมชวน บุญระหงส์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

6 ผศ.ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา อดี ตผู้ อ า นวยการฝ่ า ย วิ จั ย เ พ่ื อท้ อ งถิ่ น  ส านั ก ง าน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
(สกสว.) 

7 นางณัฐกฤตา พ่ึงสุข ผู้อ านวยการ กศน.กลุ่มเป้าหมายพิเศษ ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 

8 ดร.ธนานนท์ บัวทอง นักวิจัยสถาบันวิจัยสังคม   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/
เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการแรงงานวุฒิสภา/ 
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการทรัพยากรมนุษย์วุฒิสภา 

9 นาย นเรศ สงเคราะห์สุข ที่ปรึกษาศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

10 นางสาวบุญศรี เลิศวิริยจิตต์ อาจารย์ประจ าภาควิชาวิทยศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยสหเวช 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

11 นาวสาวเบญจวรรณ วงศ์ค า นักวิชาการด้านการจัดท าแผนบูรณา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือชุมชนและพ้ืนที่ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (สกสว.) 

12 ดร.พิสมัย ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

13 ผศ.ดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี  คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

14 ดร.มณทกานต์ ฉิมมามี นักวิจัยสถาบันวิจัยสังคม   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/
เลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการแรงงานวุฒิสภา/ 
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการทรัพยากรมนุษย์วุฒิสภา 

15 ผศ.ดร.มานะ นาค า อาจารย์ประจ าคณะมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

16  ดร.ยุทธนา กาเด็ม กรรมการบริหารหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตรพัฒนา
ชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎยะลา 

17 นายวศิน โกมุท คณะศิลปศาตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

18 นายวิพัฒน์ ดวงโภชน์ อดีตหัวหน้าสถานีเกษตรหลวงปางดะ จังหวัดเชียงใหม่ 

19 ดร.วิภาวรรณ ตินนังวัฒนะ นักวิชาการอิสระ/อาจารย์ 

20 นางสาวศรันยา เสี่ยงอารมณ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

21 ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการภาควิชาบริหารธุรกิจ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

22 ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก อาจารย์ประจ าคณะมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

23 นายสุทธิโรจน์ ค ามั่น ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล สถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน ส านักนายกรัฐมนตรี 

24 นางสาวสุนทรี สังข์อยุทธ์ อดีตหัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 
จังหวัดตรัง 

25 ผศ.ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

26 นายอนรรฆ พิทักษ์ธานิน ศูนย์แม่โขงศึกษา  สถาบันเอเชียศึกษา  จุฬาลงการณ์
มหาวิทยาลัย 

27 รศ.ดรอภินันท์ สุวรรณรักษ์ อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากร
ทางน้ า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

28 ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีร์ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

29 นายเอกชัย ยุทธชัยวรกุล ข้าราชการบ านาญ 

30 ดร.โอฬาร อ่องฬะ อาจารย์ประจ าวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ 

31 นางสาววรินทร์ จ้อยชารัตน์ นักวิชาการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

32 นางสาวอ าพาพร โอสถานนท์ นักพัฒนาสังคม กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ 

 

ภาคธุรกิจ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

33 นางสาวกชกร วิสุทธิวสุธาร ที่ปรึกษางานการศึกษา ส่วนงานชุมชนและสังคม ฝ่ายสื่อสาร
องค์กร บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) (EGCO) 

34 ดร.ก่อศักดิ์ โตวรรธกวณิชย์ ผู้จัดการระบบนิเวศและบ่มเพาะธุรกิจ Startup สถาบัน
นวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น  
จ ากัด (มหาชน) 

35 ดร.กิตติ รัตนราษี บริษัท ซี พี ออล์ จ ากัด 

36 ดร.กิตติพันธ์ ใจดี ส านักงานคอมแพคลอว์ แอนด์บิสสิเน็ส 

37 นายโกสิน ถือแก้ว อดีต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
จ ากัด (มหาชน) 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

38 นายจงรักษ์ แช่มศรี ผู้ประสานงานจังหวัด พังงา กระบี่ สตูล โครงการประมง
พ้ืนบ้านสัตว์น้ าอินทรีย์ มูลนิธิสายใยแผ่นดิน (บริษัทปลาออร์
แกนิค  วิสาหกิจเพ่ือสังคม จ ากัด) 

39 นางสาวจารุชา ทองพินิจ กรรมการสมาคมการค้าส่งเสริมหัตถกรรมไทย 

40 นายฉัตรพงศ์ สมทิพย์ Senior Copywriter บริษัท GTB Asian 

41 นางสาวณภัสธนนท์  พรชัยอังกูร ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์บริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ 
จ ากัด 

42 นางสาวนิญตา ลิ้มปิติ  independent consultant  

43 นายบัณฑิต ปัตทวีคงคา ส านักงานพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด
(มหาชน)  

44 นายบุญธรรม ว่องประพิณกุล ผู้อ านวยการประจ ากลุ่มงาน บริษัท มิตรผล 

45 นางสาวปาณิสสร์นันท์ อภิภัทรกิตติ Project Manager & Producer ทรูปลูกปัญญา 
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  (มหาชน) 

46 นายพรเทพ เจริญผลจันทร์ ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์บริษัท เบรทาโกร จ ากัด (มหาชน) 

47 นายพศิน เผ่าพงษ์ กรรมการผู้จัดการ  มูลนิธิสยามกัมมาจล 

48 นางสาวพิลาสลักษณ์ อนันตธนโชคดี กรรมการบริหาร หจก.เดอะแม่นายส์ วายเนอรี่ 

49 นางสาวรัฐน์ญาณัน ยุทธ์ธนอุดม ผู้ช่วยผู้จัดการ Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd. 

50 นายเลิศชาย พงษ์โสภณ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 
และกรรมการบริษัท Customs Clearance Services Ltd. 

51 นางวรรณา ดุลยาสิทธิพร ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จ ากัด 

52 นายวิทยา ศรีสุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการพัฒนาการศึกษาอย่าง
ยั่งยืนกลุ่มเซ็นทรัล 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

53 นายสมชาย  บรรลือเสนาะ ผู้อ านวยการบริหาร  สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ (TIFFA) 

54 นายสันทัด จริยะเลอพงษ์ ที่ปรึกษาขึ้นทะเบียนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กระทรวงอุ
ตาสหกรรม) และกรรมการบริหาร บริษัท อาร์ท ออน สติทช์ 
จ ากัด 

55 นายสิริกร จันทร์มา ผจก.แผนกโครงการเพ่ือความยั่งยืน  TCP Group 

56 นายสุภชาติ เชิดเกียรติกุล อดีตที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลและฝึกอบรม บริษัท 
A.I.Group 

57 นางสาว สุวิตราว่องวารี เชฟ A little wild และ หัวหน้าคณะท างาน Planetary 
Health Southeast Asia (Yale-NUS college Singapore) 

58 นางสาวอนงค์นาฏ เจือจันอัด พนักงานพัฒนาลูกค้า 9 ส านักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครราชสีมา 

59 นายอนกุูล  ทรายเพชร ผู้ก่อตั้ง Folkrice Ltd. 

60 นางสาวอมรรัตน์ แซ่โค้ว Head of Corporate Sourcing and Education Service 
Central Group เซ็นทรัล 

61 นางสาวอ าไพวรรณ บุญลิ้มสกุล เจ้าหน้าที ่บริษัท เอเชียติกอุตสาหกรรมเกษตร จ ากัด 

62 นางสาวภัทชาด้วงกลัด Business Director บริษัท พันซ์อัพ เวิลด์ จ ากัด 

 

 

ภาคสื่อสารมวลชน 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

63 นายกฤษกร เทียมไธสง บริษัท บางกอกบุรี ครีเอทีฟเฮ้าส์ จ ากัด 

64 นายคณพล วงศ์วิเศษไพบูลย์ สื่อมวลชนอิสระ 

65 นางสาวจินตนา ปัญญาอาวุธ นักเขียนอิสระและอดีตผู้สื่อข่าวเนชั่น 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

66 นางสาวจุฑามาศ สุกิจจานนท์ สื่อมวลชนอิสระ 

67 นางสาวจุฬารัตน์ แสงปัสสา สื่อมวลชนอิสระ อดีตนักข่าวเดอะเนชั่น  

68 นางสาวชุติมา ซุ้นเจริญ บรรณาธิการจุดประกาย กรุงเทพธุรกิจ 

69 นางสาวดาริน ก าเนิดรัตน์ สื่อมวลชนอิสระ/ผู้ประกาศข่าว 

70 นายธนชัย แสงจันทร์ เจ้าหน้าที่สื่อสารสังคม ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมฯ 

71 นางบุษบา สุธีธร อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

72 นางสาวปรารถนา ฉายประเสริฐ บรรณาธิการข่าวไอที-วิทยาการ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 

73 นางสาวภัทราพร สังข์พวงทอง 
Content Director พิธีกรรายการ กบนอกกะลา บริษัท ทีวี
บูรพา จ ากัด  

74 นายภุสพงศ์ ฉายประเสริฐ รักษาการบรรณาธิการบริหาร ส านักข่าวไทย อสมท. 

75 ดร.มนัสชนก สุรชัยกุลวัฒนา  อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ 

76 ผศ.ดร.รรินทร วสุนันต ์
คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตร์นวัตกรรมและ
ผู้ประกอบการธุรกิจ 

77 นางสาวรัชดา ธราภาค นักวิชาการอิสระ และผู้ด าเนินรายการวิทยุโทรทัศน์ ThaiPBS 

78 นายเลอพงศ์ อ่ าเสงี่ยม อดีตผู้สื่อข่าวเดอะเนชั่น  

79 นางสาววรัญญา ศรีเสวก 
บรรณาธิการร่วมด้านความยั่งยืน ส านักข่าวออนไลน์ไทยพับ
ลิก้า 

80 นางวิมลพร ใบสนธิ์ ผู้จัดการบริษัท ไอแอนด์ไอ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 

81 นางสาวศิริพร กิจประกอบ ผู้ด าเนินรายการโทรทัศน์ อสมท. 

82 นายศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ นักวิชาการอิสระ คอลัมนิสต์ และผู้ด าเนินรายการโทรทัศน์ 

83 นางสาวสงวนศรี ตรีเทพประติมา นักวิชาการอิสระ และอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยศิลปากร 

84 นางสาวสถาพร มีเจตนา สื่อบริษัทเจตนาดี รีพับลิค จ ากัด 

85 นายสมภพ ยี่จอหอ ผู้ริเริ่มเพจ DoiSter ดอยสเตอร์ 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

86 นางสาวสินีพร มฤคพิทักษ์ นักข่าวอิสระ 

87 นางสาวสิริลักษณ์ พัฒนลีลาวงศ์ อาจารย์พิเศษสอนที่คณะนิเทศจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

88 นางสาวสุภาภรณ์    อัษฏมงคล       นักข่าวอิสระ 

89 ดร.สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล 
อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย 

90 นางสาวสุริสา ศรีกุลทรัพย์ อดีตบรรณาธิการเศรษฐกิจ ไทยพีบีเอช 

91 นายอรรถกานท์ พิมพ์วงศ์ อดีตโปรดิวเซอร์รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง 

92 นางสาววรรณสม  สีสังข ์
เจ้าหน้าที่สื่อสารสังคม ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 

 

ภาคท้องถิ่น/ปราชญ์ชุมชน 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

93 นายกนกศักดิ ์ดวงแก้วเรือน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่ 

94 นางสาวกมลจรัส ไววิทยา เจ้าหน้าที่แผนงานมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

95 นายค าเดื่อง ภาษี ประธานศูนย์เรียนรู้พ่อค าเดื่อง ภาษีจังหวัดบุรีรัมย์ 

96 นางจินห์นิภา จันที ปราชญ์ชุมชน 

97 นายเฉลิมชัย อินทรชัยศรี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

98 นพ.ชัยพร ทองประเสริฐ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ  

99 นายชาญ อุทธิยะ ปราชญ์ชุมชนภาคเหนือ จังหวัดล าปาง 

100 นางสาวชุล ีลิ้มประดิษฐ์ ผู้น าท้องถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

101 นางทองค า เจือไทย นักวิจัยท้องถิน่ 

102 นางทองดี โพธิยอง 
ปราชญ์ชุมชนภาคเหนือศูนย์เรียนรู้สานสัมพันธ์เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่ 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

103 นายธัญญา ประวรรณรัมย์ 

อนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 9 นครราชสีมา/
ประธานชมรมอสม.อ าเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์/) นักจัด
รายการวิทยุอิสระสังกัดสถานีวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศ
ไทยจังหวัดบุรีรัมย์ 

104 นางนุทอง เนตรสว่าง ปลัดเทศบาลต าบลบ่อหลวง อ าเภอฮอด จ.เชียงใหม่ 

105 นางประมวล มาลัย ปราชญ์ชุมชน 

106 นายปรีชา ทองอู๋ ปราชญ์ชุมชนภาคอีสาน ศูนย์ปราชญ์ไทเกษตร 

107 นายปัญญา โตกทอง ประธานกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 

108 พระมหาบุญช่วย ดูใจ พระ 

109 นายพลสิทธิ์ แย้มเจริญกิจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองกลางดง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

110 ดร.มโนชญ์ เทศอินทร์ 
ประธานศูนย์เรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จังหวัดพะเยา 

111 นางสาวยุรี แก้วชูช่วง นักวิชาการ 

112 นายรุ่งธนทรัพย์ หลวงยานะ ปราชญ์ชุมชน 

113 นายวชิระ สายจันทร์ ปราชญ์ชุมชน 

114 นายวิชาญ อุ่นอก ปราชญ์ชุมชน 

115 นายวินิจ ชัยชิต ปราชญ์ชุมชน 

116 นายวิสูตร อยู่คง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากร 

117 นายสมคิด ตุ้มอินมูล ปราชญ์ชุมชน 

118 นายสรพงษ ์พาลีบุตร ปราชญ์ชุมชน 

119 นายสุชีพ พัฒน์ทอง ที่ปรึกษาผู้ตรวจกระทรวง 

120 นางสาวสุธิดา แสงเพชร ผู้ประสานงานภาคประชาสังคม 

121 นางสาวอภิรดี  หนองสิมมา ปราชญ์ชุมชน 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

122 ดร.อุษา เทียนทอง ประธานเครือข่ายประชาสังคม 

123 นางสาวกชกร ชิณะวงศ์ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่น 

124 นางสาวปวีณา ราชสีห์ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่น 

125 นายธวัชชัย  จันจุฬา พ่ีเลี้ยงภาคเหนือ 

126 นายพันธกานต์ อินต๊ะมูล พ่ีเลี้ยงภาคเหนือ 

127 นายค ารณ นิ่มอนงค์ พ่ีเลี้ยงภาคกลาง 

128 นางสาววนิดา ด่านชัยสิทธิ ์ ผู้ช่วยผู้ประสานงาน 

129 นางสาวพวงทอง เม้งเกร็ด พ่ีเลี้ยงภาคกลาง 

130 นายสันติ จียะพันธ์ ผู้ประสานงาน/นักวิชาการอิสระ 

131 นางสาวสุพัตรา  ส าราญจิตร์ นักวิชาการภาคท้องถิ่น 

132 ดร.ยุทธนา  วงศ์โสภา ศูนย์ประสานงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นจังหวัดเลย 

133 นางสาวกิ่งกาญจน์ ส านวนเย็น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

134 นายทัพไท ชุ่มนาเสียว 
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นชุด อปท.กับการวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่น 

135 นางสาวอรอนงค์ วิจิตรสุนทร ศูนย์วิจัยนวัตกรรมเกษตรกรรมทางเลือกอีสาน 

136 นางสาวกริย๊ะ หลีเคราะห์ ผู้ประสานงาน วิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสตูล 

137 นางสาวสุกัญญา สุขสุพันธ์ ผู้ประสานงาน วิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดปัตตานี 

138 นางสาวขนิษฐา จุลบล ผู้ประสานงาน วิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดตรัง 

 


