ข้อมูลการประสานงานกับนายกสภา / อธิการบดี / กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ลาดับที่
ชื่อ – นามสกุล
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
E-mail
โรงเรียนพัฒนาผู้นาและสร้างสันติธรรม
1
ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์
081-873-4444
v.vatanasapt@gmail.com
รักสคูล เลขที่ 99/2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
45/332 หมู่บ้านศรีนครพัฒนา 1 (อุเทน 17/1)
2
รศ.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล
081-315-8998
kpsiriwa@hotmail.com
ซอยนวมินทร์ 24 ถ.นวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
เลขที่ 318 หมู่ 6 ตาบลจอหอ อ.เมือง
Seefah@hotmail.com
4
ผศ.ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
081-725-0769
จ.นครราชสีมา 30310
ผู้ประสานงาน
สานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5
ศ.เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร
081-544-1908
kessarawan2559@gmail.com
เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เลขที่ 24/77 อาคารบ้านเกษมสันต์ 1 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพระราม 1
6
ศ.กิตติคุณ ดร.สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์
098-963-9361
surin1950@hotmail.com
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขที่ 52/208-9 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 96/1 แขวงบางออ เขตบางพลัด
7
นายอภิมุข สุขประสิทธิ์
090-980-4071
apimukkris@gmail.com
กรุงเทพฯ 10700
สานักงานคลังจังหวัด ถนนบรรณาการ
081-312-6021
8
นางสาวภิรมย์ จันทร์วงษ์
pirom.cha@cgd.go.th
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
สนง. 044-811-178
สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาค
9
รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท
081-975-2526
rannia@kku.ac.th
ตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สานักงบประมาณ แขวงพญาไท
10
นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์
087-074-1661
sommai@bb.go.th
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เลขที่ 9/2128 พิมานธานี ถ.กลางเมือง
ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
081-262-4256
11
รศ.อุดม บัวศรี
หรือ นายรัฐการ บัวศรี
081-5454515
Din54@yahoo.co.th
999/12 หมู่บ้าน พ เอส โฮม หนองไผ่
นัฐการ
ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

ลาดับที่
12

ชื่อ – นามสกุล
นายพิชัย พรหมผุย

13

นายรัฐการ ด่านกุล

14

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ โชควรกุล

15

นพ.บัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย

16

ผศ.ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์

17
18
19
20
21
22
23
24

ดร.เทิดศักดิ์ สุพันดี
นายวิโรจน์ อภินันท์ธนากร
นายอาวุธ ปะเมโท
ผศ.ดร.ธิติรัตน์ เหล่าคมพฤฒาจารย์
ดร.นฤมล ภูสิงห์
ดร.รัศมีเพ็ญ นาครินทร์
อาจารย์ศศิรินทร์ กระสินธุ์หอม
ดร.สานนท์ ด่านภักดี

ที่อยู่
เลขที่ 244/145 หมู่บ้านราชพฤกษ์ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ เลขที่ 310/90 ถนนนนทนาคร ตาบล
ในเมือง อาเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
เลขที่ 167 หมู่ 2 ตาบล นาฝาย อาเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000
เลขที่ 333 ถ.นนทนาคร ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ขัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
เลขที่ 167 หมู่ 2 ตาบล นาฝาย อาเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000
เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 12 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
เลขที่ 52/304 ถ.โนนไฮ-เมืองเก่า ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
เลขที่ 490 หมู่ที่ 1 ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
เลขที่ 67 หมู่ที่ 10 ต.คาน้าแสบ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
เลขที่ 432 หมู่ที่ 1 ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
เลขที่ 34 หมู่ที่ 3 ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
เลขที่ 196 หมู่ที่ 15 ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา
เลขที่ 107/300ก ถ.โนนม่วง ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

เบอร์โทรศัพท์
E-mail
083-127-0245
pichai2489.prom@gmail.com
081-725-7686
ple028@hotmail.com
สนง. 044-812-795
081-120-4170

dr.kreang@gmail.com

089-949-6969

Buntoon2007@hotmail.com

081-785-6060

achitpon@yahoo.com

087-776-9001
081-977-2516
097-936-4528
095-547-0541
081-974-4216
088-357-7327
097-336-5055
087-331-9999

terdsakspd@hotmail.com
wirote@cpru.ac.th
Spiderman3346@hotmail.com

narumolpusing@gmail.com
Rassamepen.cpru@gmail.com

sasirin11724@gmail.com
Sanon_tu@hotmail.com

