
 

 

 

 

ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

ที ่๐๔๘ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำจังหวัดระนอง  

---------------------------------  
   ตามที่ คณะกรรมการอ านวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ได้หมดวาระการด ารงต าแหน่งลง        

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น  

      เพ่ือให้การบริหารงานของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง พ.ศ.๒๕๕๙  

และการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงแต่งตั้ง

คณะกรรมการอ านวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ดังรายนามต่อไปนี้ 

              ๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประธานกรรมการ 

              ๒. รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ รองประธานกรรมการ 

              ๓. นายคงกฤษ   ฉัตรมาลีรัตน์    กรรมการ 

                   (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

              ๔. นายชัยภัทร    เศรษฐยุกานนท์   กรรมการ  

                  (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

              ๕. นายวรเชษฐ  เศวตรพนิต    กรรมการ 

                  (ผู้ทรงคุณวุฒิ)    

              ๖. นายพรศักดิ์  แก้วถาวร    กรรมการ 

                  (ผู้ทรงคุณวุฒิ)  

              ๗. คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  กรรมการ 

              ๘. คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  กรรมการ 

              ๙. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  กรรมการ 

              

 



 

   ๑๐. คณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง  กรรมการ 

             ๑๑. ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  กรรมการและเลขานุการ 

        

                  ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

                                                                สั่ง  ณ  วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

                                                           

                                         (รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย) 

                             นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 



 

สรุปกำรเปลี่ยนคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิม ผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ 

 
นายคงกฤษ   ฉัตรมาลีรัตน์ 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนอง  
สังกัดพรรคภูมิใจไทย 

คงเดิม 

 
นายชัยภัทร    เศรษฐยุกานนท ์

อดีต สมาชิกวุฒิสภา 
อดีต ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ระนอง 

คงเดิม 

 

ดร.พัฒพงศ์     พงษ์สกุล  
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง (คนเดิม) 

 
 

นายวรเชษฐ  เศวตรพนิต 
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง (คนใหม่) 

 
นายธีระพล ชลิศราพงศ์  

ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง (คนเดิม) 

 
นายพรศักดิ์  แก้วถาวร 

ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง (คนใหม่) 



 

ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิ  
ชื่อ-สกุล: นายคงกฤษ  ฉัตรมาลีรัตน์ 

สัญชาติ-เชื้อชาติ : ไทย, ไทย  

เกิดวันที ่ : ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ 

ที่อยู่ : ๘๖/๑ หมู่ที่ ๒ ต. บางริ้น อ. เมืองระนอง จ. ระนอง ๘๕๐๐๐  

โทรศัพท์ : ๐๗๗ ๘๑๐ ๔๕๑ 

 โทรสาร : ๐๗๗ ๘๑๐ ๔๕๑  

E-Mail : kongkrit๓๓๐@gmail.com. 

ภูมิล ำเนำ : จังหวัดระนอง 

 

ประวัติกำรศึกษำ 

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบริหารทั่วไป) จากมหาวิทยาลัยเกริก  

- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกริก  

-  

ประวัติกำรท ำงำน 

- ป๒ี๕๕๑-๒๕๖๑ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง  

- ป๒ี๕๕๑-๒๕๖๑ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดระนอง 

- ป๒ี๕๖๒-ปัจจุบัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนอง  

 

เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 

- พ.ศ. ๒๕๖๓  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นที่ ๒ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)[๙] 

- พ.ศ. ๒๕๖๐ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ ๒ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)[๑๐] 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9_%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C#cite_note-9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9_%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C#cite_note-10


 

ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิ 

ชื่อ-สกุล นายชัยภัทร เศรษฐยุกานนท์  

ที่อยู ่: ๒๙๔/๓๑  ถนนเรืองราษฎร์ ต าบล เขานิเวศน์   อ าเภอ เมืองระนอง    

จังหวัด ระนอง  รหัสไปรษณีย์ ๘๕๐๐๐ 

สัญชำติ-เชื้อชำติ : ไทย, ไทย  

ศำสนำ : พุทธ   

ภูมิล ำเนำ :  จังหวัดระนอง 

 

ประวัติกำรศึกษำ 

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า 

 

ประวัติกำรท ำงำน 

- กรรมการหอการค้า จ.ระนอง 

- อดีต สมาชิกวุฒิสภา จ.ระนอง 

- อดีต ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ระนอง 

- ปัจจุบัน เจ้าของกิจการธาริน ฮอทสปริง และ เจ้าของโครงการหมู่บ้านทรัพย์เศรษฐี บางนอน 

 

เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 

- ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ( ท.ช. ) 

 

 

 

 

 

 



 

         ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิ 

ชื่อ-สกุล นายวรเชษฐ  เศวตรพนิต 

ต ำแหน่ง : ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง 

เกิดวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๐๔  

ภูมิล ำเนำ : จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ประวัติกำรศึกษำ 

- ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตพละศึกษา วิทยาลัยครูสงขลา 

 

ประวัติกำรท ำงำน 

- ตุลาคม ๒๕๖๐ - สิงหาคม ๒๕๖๒  ปฏิบัติหน้าที่ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง 

- สิงหาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๔  ปฏิบัติหน้าที่ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา 

-       ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง 



 

ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ชื่อ-สกุล : นายพรศักดิ์ แก้วถาวร  

ที่อยู่ปัจจุบัน : ๔๘/๓๐-๓๑ ถนนเรืองราษฎร์ ต าบลเขานิเวศน์ อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐  

วัน เดือน ปี เกิด : ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ อายุ ๕๔ ปี  

สัญชำติ-เชื้อชำติ : ไทย, ไทย  

ศำสนำ : พุทธ  

เบอร์ติดต่อ : ๐๗๗-๘๒๕๗๐๐, ๐๘๑-๙๕๖๒๑๑๒  

E-mail : pkaewthavorn@gmail.com  

อำชีพ-ต ำแหน่งในปัจจุบัน :  

- ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง 

- ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ ส านักนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจจังหวัดระนอง  

- หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรพรนวภัณฑ์ ๔๘/๓๐-๓๑ ถนนเรืองราษฎร์ ต าบลเขานิเวศน์ 

อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐ โทร.๐๗๗-๘๒๕๗๐๐ 

ประวัติกำรศึกษำ  

 - ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง 

 - ระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บันทิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 - ก าลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

ประสบกำรณ์ท ำงำน  

๒๕๕๖ - ปัจจุบัน หุ้นส่วนผู้จดัการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรพรนวภัณฑ์ ท าธุรกิจค้าวัสดุ ก่อสร้างและรับเหมา

งานก่อสร้าง-โยธา  

๒๕๔๐ – ๒๕๕๖ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ (Operation Manager) บริษัท มินเนอรัลรีซอร์สเซส ดีเวลลอป

เม้นท์จ ากัด ในเครือ บริษัทบ้านปู (มหาชน) จ ากัด และ IMERYS  

๒๕๓๖ – ๒๕๔๐ หัวหน้าแผนกวางแผนเหมือง,Plant Manager บริษัท มินเนอรัลรีซอร์สเซส ดีเวลลอป

เม้นท์ 

 จ ากัด ในเครือ บริษัทบ้านปู (มหาชน) จ ากัด  

๒๕๓๓ – ๒๕๓๕ วิศวกรเหมืองแร่ บริษัท เหมืองบ้านปู จ ากัด 

mailto:pkaewthavorn@gmail.com


 


