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ลำดับ
ชื่อ - สกุล
1 นายวิระ มาวิจักขณ์

อำชีพปัจจุบัน
ข้าราชการบานาญ ตาแหน่งอธิบดีกรม
โรงงานอุตสาหกรรม

รำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
อำยุ
กำรศึกษำ
68 - ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหการเคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโทสาขา Chemical Engineering, University OF TEXAS AUSTIN

2

ดร.ยุทธชัย บรรเทิงจิตร

ผู้ช่วยอธิบดีฝ่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

63 - ปริญญาตรีสาขา เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ (อส.บ.), ม.เทคโนโลยีพรนะจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ปริญญาโทสาขา วิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.ม.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาเอกสาขา Safety Science (Ph.D.) University Of New South Wales Australia

3

รศ.ดร.ชมภูศักดิ์ พูลเกษ

รองศาสตราจารย์สาธารณสุขศาสตร์
ม.มหิดล

65 -ปริญญาตรีสาขา อาชีวอนามัย, ม.มหิดล
-ปริญญาโทสาขา สุขศาสตร์ อุตสาหกรรม, University of CINEINNATI
-ปริญญาเอกสาขา สุขศาสตร์ อุตสาหกรรม และEnv Health University of CINEINNATI
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นายบุญยง โล่ห์วงศ์วัฒน วิศวกรวิชาชีพอิสระ

67 - ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมโยธา ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโทสาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, University of lllinios ,Urbana ,USA

5

นายชุมพล ชีวะประภานันท์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

57 - ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมศาสตร์ ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโทสาขา CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, University Of WISCONSIN
- MADISON

6

นายธีระศักดิ์ พงศ์พนาไกร ข้าราชการบานาญ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

66 - ปริญญาตรีสาขา เคมีเทคนิค ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโทสาขา วิศวกรรมสุขาภิบาล ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7

นายมงคล เจียรนัยอาภรณ์ ผู้อานวยการฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี
บ. ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง
(เอสซีจีซิเมนต์)

58 - ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (โยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโทสาขา Master of Engineering (Structural Mechanics) , AIT
- ปริญญาโทสาขา พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ), ม.ธรรมศาสตร์
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ลำดับ
ชื่อ - สกุล
8 ดร.จิรดา สิงขรรัตน์

9

ดร.กุลยา สาริชีวิน

อำชีพปัจจุบัน
อาจารย์ วิทยาศาสตร์เคมี ม.ธรรมศาสตร์

รำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
อำยุ
กำรศึกษำ
36 -ปริญญาตรีสาขา วิทยาศาสตร์เคมี, ม.มหิดล
-ปริญญาโทสาขา Advanced Chemical Technology, U. of Manchester
-ปริญญาเอกสาขา Synthetic Organic Chemistry, Cardiff University

อาจารย์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

39 -ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, ม.เชียงใหม่
-ปริญญาโทสาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, ม.เชียงใหม่
-ปริญญาเอกสาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, ม.เกษตรศาสตร์

10 ผศ.กุณฑล ทองศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจาภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

46 - ปริญญาตรีสาขา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา, ม.ราชภัฏกาญจนบุรี
- ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมอุตสาหการ, ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ปริญญาโทสาขา วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม, ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

11 นายสดุดี สุพรรณไพ

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

34 - ปริญญาตรีสาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, ม.มหิดล
- ปริญญาโทสาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, ม.เกษตรศาสตร์
- ปริญญาเอกสาขา วิศวกรรมโยธา, ม.รังสิต (อยู่ระหว่างการศึกษา)

12 ดร.สมชัย หิรัญวโรดม

อาจารย์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

55 -ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมไฟฟ้า, วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
-ปริญญาโทสาขา วิศวกรรมไฟฟ้า, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาเอกสาขา วิศวกรรมไฟฟ้า, University of Northumbria

13 นายกวิพงษ์ นิสสัยพันธุ์

อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

51 -ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมอุตสาหการ, วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทเวศน์
-ปริญญาโทสาขา วิศวกรรมอุตสาหการ, ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

14 นายมณฑล ฉายอรุณ

รองอธิการบดีวิทยาเขตวังไกลกังวล

-ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมอุตสาหการ, ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
-ปริญญาโทสาขา Industrial Engineering, AIT
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ลำดับ
ชื่อ - สกุล
15 นายภูสิต เพ็ญศิริ

16 รศ.สมศักดิ์ บุตราช

อำชีพปัจจุบัน
รองประธานศูนย์วิจัยพัฒนาธุรกิจและ
จริยธรรม คณะวิทยาการการจัดการ
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
รองศาสตราจารย์
สานักวิชาสหเวชศาสตร์และ
สาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

รำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
อำยุ
กำรศึกษำ
41 - ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม
69 - ปริญญาตรี อนามัยสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล
- ปริญญาโท วิทยาการระบาด ม.มหิดล

17 ดร.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ กรรมการสภาวิศวกร

62 - ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี-อาหาร University of Science and Technology (Lille, France)
- ปริญญาเอก วิศวกรรมเคมี-อาหาร University of Science and Technology (Lille, France)

18 นายพงศ์นรินทร์ เพชรชู ทีป่ รึกษาด้านความปลอดภัยในการชนส่ง
สินค้าอันตรายฯ
บริษัท เคมเซฟ คอนซัลแทนทส์ จากัด

43 - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล State University of New York at Stony Brook, USA
- ปริญญาโท สาขาMBA ด้านการจัดการทัว่ ไป Dowling College, New York, USA

19 นายชาตวิทย์ มงคลแสน

56 - ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ ม.รามคาแหง
34 - ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (องค์รักษ์)
- ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาโท Environment Engineering Management University of Technology,Sydney

นายกสมาคมพัฒนาผู้บริโภคไทย

20 นายสุพงษ์ พันธ์จันทรอุไร ผจก.ความปลอดภัยฯ
บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จากัด(มหาชน)
21 ดร.จิรชัย เชาวลิต

ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาความยั่งยืน
ท้องถิ่นไทย

22 นางสาวกนกกร บุญทัน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.เอส.พริ้นท์
แอนด์ แพคเกจจิ้ง จากัด

54 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เหมืองแร่) ม.สงขลานครินทร์
- ปริญญาโท การจัดการสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์
- ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ (การมีส่วนร่วม) ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
51 - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์การปกครอง ม.รามคาแหง
- ปริญญาโท การบริหารจัดการสาธารณะ ม.ธรรมศาสตร์
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ลำดับ
ชื่อ - สกุล
23 ผศ.ดร.ไพรัตน์ แก้วสาร

24 นายทินกร ไผ่แก้ว
25 นายเดชา พิมพิสุทธิ์

อำชีพปัจจุบัน
อาจารย์ประจาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ข้าราชการบานาญ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ

26 นายเชิดชัย ประภานวรัตน์ อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
27 รศ.ดร.บุญชนะ วิชัยกุล นักวิชาการอิสระ

28 ผศ.ดร.พัฒนา ศิริโชติบัณฑิตอาจารย์ประจาคณะวิทยาการจัดการ
ม.วิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
อำยุ
กำรศึกษำ
48 - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี ม.ขอนแก่น และปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ ม.รามคาแหง
- ปริญญาโท สาขา Chemical and Metallurgical Engineering มหาวิทยาลัย Royal
Melbourne Institute of Technology Australia
- ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ ม.รามคาแหง
- ปริญญาเอก สาขา Environmental Engineering มหาวิทยาลัย Griffith University, Australia
61 - ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตรบัณฑิต ม.รามคาแหง
54 - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปริญญาโท สาขา Msc.(Environmental Engineering) Unversity of New Haven; USA
- ปริญญาเอก สาขา Environmental Management จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
50 - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ปริญญาโท Electrical Power Engineering for University of Manchester (UMIST)
- ปริญญาเอก Electrical Power Engineering for University of Manchester (UMIST)
50 - ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) ม.บูรพา
- ปริญญาเอก สาขา Hon.Ph.D. in World Peace (Internation Trade and Economies World
Peace) World Peace University
47 - ปริญญาตรี บธ.บ.การบริหารทัว่ ไป ม.รามคาแหง
- ปริญญาโท บธ.ม.การบริหารทัว่ ไป ม.รามคาแหง
- ปริญญาเอก Ph.D.Social Development and Environmental Management (NIDA)
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ลำดับ
ชื่อ - สกุล
29 นายพลาเดช เฉลยกิตติ

30 นายเอิบ ทวีชาติ

อำชีพปัจจุบัน
ข้าราชการบานาญ

อาจารย์ประจาคณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่

31 นางนันทวัน ยันตะดิลก

อาจารย์ประจาหลักสูตรนิเทศศาสตร์
มหาบัณฑิต ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
32 นางสาวสิริกร นามลาบุตร นักวิจัยอิสระ

33 นายปรีชา รุ่งรัตน์

ข้าราชการบานาญ
สังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
34 นางบุษบา พฤกษ์ธาราธิกูล ข้าราชการบานาญ
สังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
35 นางศรีจันทร์ อุทโยภาส ข้าราชการบานาญ
สังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

รำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
อำยุ
กำรศึกษำ
60 - ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล
- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สาขาบริหารโครงการ
- ปริญญาเอก สาขาการศึกษาและการพัฒนาสังคม ม.ราชภัฏเชียงราย
49 - ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (สังคมศึกษา) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ และรัฐศาสตร์บัณฑิต
(ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทัว่ ไป) ม.บูรพา
- กาลังศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรบริหารรัฐกิจ ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
56 - ปริญญาตรี สาขาภาษาและวรรณคดี คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์พัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
45 - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาชุมชน ม.ราชภัฏอุดรธานี
และครุศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว
- ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ม.รามคาแหง
62 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต ม.รามคาแหง
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
61 - ปริญญาตรี สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล
65 - ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (อาชีวอนามัย) มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)
มหาวิทยาลัยมหิดล

6

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
อำชีพปัจจุบัน
36 ดร.พิณลัพธพร นาคสมบูรณ์ เจ้าของกิจการ
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสันติวัน

37 นายวรวุฒิ โตมอญ

ข้าราชการบานาญ
สังกัดสานักพัฒนาการทรัพยากรมนุษย์
ระหว่างประเทศ

รำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
อำยุ
กำรศึกษำ
54 - ปริญญาตรี ศศบ. เอกภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปริญญาโท MS in Curriculum Planning and Psychology University of Southem
California, Los Angles, CA, USA
- ปริญญาเอก Ph.D. in Policy and Administration University of Southem
California, Los Angles, CA, USA
64 - ปริญญาตรี สาขาการปกครอง รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาโท สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

