
รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 
ในพระราชปูถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ชุดที่ 38 (เมษายน 2562 – มีนาคม 2564) 
 

ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง สถานที่ติดตอ่ 
 

ศาสตรเมธี สวุคนธ์ ศิริวงศว์รวัฒน์  

       

 

นายกสมาคม ผู้อํานวยการ สํานักหอสมุดและสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
เลขที่ 59 ม.2 ต.บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 
โทรศัพท์ : 02 533 1000 
มือถือ : 081 802 4011 
e-mail : khonwat@gmail.com; 
          suwakhon.si@northbkk.ac.th 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทศันา หาญพล  

 
 

 

อุปนายก  
  

ข้าราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
และอาจารย์ประจําพิเศษ แขนงวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์  สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
ถนนแจ้งวัฒนะ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
โทรศัพท์ : 02-376-0318  มอืถือ : 089-744-9197 
e-mail : tassanastou@gmail.com 

รองศาสตราจารย์ ดร.น้าํทพิย์ วิภาวิน  

  
 

อุปนายก 
  

ประธานกรรมการประจําสาขาวิชาศิลปศาสตร์ และ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรชัญาดุษฎี
บัณฑิตสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
ถนนแจ้งวัฒนะ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
โทรศัพท์ : 02 5048512  มือถือ : 089 799 9303 
e-mail : namtipstou@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์             
ดร.พิมพ์ราํไพ เปรมสมิทธ ์

 
 

อุปนายก ข้าราชการบํานาญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่  
เขตปทุมวัน กทม. 10330  
โทรศัพท ์: 02-218-4817  
มือถือ : 081-563-5753  
e-mail : Pimrumpai.P@chula.ac.th 

นางสาวสุจิตร สุวภาพ 
 

 
 

กรรมการและ
เลขานุการ 

  

ที่ปรึกษา มลูนิธิวิชาชีพการศึกษา 
เลขานุการ มูลนิธิทวีปัญญา 
เลขที่ 152/87  ศุลาลัย ซีตี้ รสีอร์ท 
ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก                           
เขตบางกะปิ กทม. 10240 
มือถือ : 091-536-5396 
e-mail : suvaphab.suchit@gmail.com 

นางดาวรัตน์ แท่นรัตน ์

 
 

กรรมการและ
เลขานุการ 

  

สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยรงัสิต   
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน อําเภอเมือง  
จังหวัดปทุมธานี 12000 
มือถือ : 081-373-2330 
e-mail :  dowrat.v@rsu.ac.th 

นางสาวเอมอร ตันเถียร 
 

 
 

กรรมการและ
เหรัญญิก  

  

ข้าราชการบํานาญ สํานักงานอัยการสูงสุด 
84/220 แกรนด์เลอจาแดงส์ คอนโดมีเนียม 
ห้อง 1707 ซอยพหลโยธิน 37 ถนนพหลโยธิน 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
โทรศัพท ์: 02-939-4670  
มือถือ : 081-686-2958 
e-mail : aimorn@icloud.com 

นางกัญญา กิติศรีวรพนัธ ์

 

กรรมการและ
เหรัญญิก  

ประธานชมรม
ห้องสมุดเฉพาะ 

 

ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกฎหมายเหตุมหาชน 
สํานักงานศาลปกครอง   
เลขที่ 120 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี่ กทม. 10210  
โทรศัพท ์: 02-141-0666  มือถือ : 081-867-2630  
e-mail : kanya1kanya@yahoo.com 

นางนายิกา เดิดขุนทด 

 

กรรมการและ
ประธานแผนก

มาตรฐานวิชาชีพ 

ข้าราชการบํานาญ ตําแหน่งบรรณารักษ์เชี่ยวชาญ 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เลขที่ 444/1 หมู่บ้านพีเอสโฮม 2 หมู่ 2                
ถนนมิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  
มือถือ : 081-739-9245 
e-mail : nayder@kku.ac.th 



นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ 

 
 

กรรมการและ
ประธานแผนก

มาตรฐานวิชาชีพ 

บรรณารักษ์ ชํานาญการพิเศษ และผู้อํานวยการ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ 50200  
โทรศัพท์ : 053-944-501   
มือถือ : 086-921-0437 
e-mail : wararak.p@cmu.ac.th 

นางเพญ็สุวรรณส์ นาคะปรีชา 

 
 

กรรมการและ
ประธานแผนก

มาตรฐานวิชาชีพ 

ผู้จัดการศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหลวง  
อ.รังสิต จ.ปทุมธานี 12121  
โทรศัพท ์: 02-564-2724  
มือถือ : 081-881-2719  
e-mail : pensuwan@lib.cmu.ac.th 

นางสาวพิมลอร ตันหัน 

 
 

กรรมการและ
ประธานแผนก

วิชาการ 

อาจารย์ 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ถ.รามคําแหง เขตบางกะปิ กทม. 10240  
มือถือ : 081-697-6994  
E-mail : pimtanhan@gmail.com 

นางสาวกัลยา ยังสุขยิ่ง 

 

กรรมการและ
ประธานแผนก

วิชาการ 

นักเอกสารสนเทศชํานาญการพิเศษ สํานักงานวิทย
ทรัพยากร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
254 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน  
กทม. 10330  
โทรศัพท ์: 02-218-2930  
มือถือ : 089-122-4616 
e-mail : kalaya.y@car.chula.ac.th 

นางพยอม ยุวะสุต 

 
 

กรรมการและ
ประธานแผนก

วิชาการ 

ข้าราชการบํานาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
38 หมู่ 2 ตําบลบางแค อําเภออัมพวา 
จ.สมุทรสงคราม 
มือถือ : 087 371 2640 
e-mail : ppayom@hotmail.com                    
 

 นางสาวรุ้งทพิย์ ห่อวโนทยาน 

  

กรรมการและ
ประธานแผนก
วารสารและสือ่

วิชาการ   
  

ที่ปรึกษาห้องสมุดโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาการเรียนรู้
และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง  
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121   
มือถือ : 086-528-4042 
e-mail : rungtipho@gmail.com 

ดร.มนัส สายเสมา 

 
 

กรรมการและ
ประธานแผนก
วารสารและสือ่

วิชาการ 
ประธานชมรม

ผู้สอนฯ 

ข้าราชการบํานาญและลกูจ้างรายปี 
อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์  
เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.ลองหนึ่ง 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 
มือถือ : 081-934-7803 
e-mail : machismoth@hotmail.com 

ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ 

 
 

กรรมการและ
ประธานแผนก
วิจัยและพัฒนา 
ประธานชมรม
บรรณารักษ์และ

นักเอกสาร
นานาชาติ 

ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดและอาจารย์ประจําสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต  
ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมอืง จ.ปทุมธานี 12000  
โทรศัพท์ : 02-997-2222 ต่อ 3460 
E-mail : malivan@rsu.ac.th 

นางสาวปรียาพร ฤกษ์พินัย 
 

 
 

กรรมการและ
ประธานแผนก
วิจัยและพัฒนา   
ประธานชมรม
บรรณารักษ์

สถาบันอุดมศึกษา 

บรรณารักษ์ชํานาญการ  
หัวหน้าหอสมุด คณะแพทยศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
1873 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนนพระราม 4 
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
มือถือ : 084-115-4998 
e-mail : preeyaporn.r@chula.ac.th 

นางละเอียด ศรีวรนันท ์

 

กรรมการและ
ประธานวิจัยและ

พัฒนา 

ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์  
เลขที่ 1 หมู่ 5 ซ.นวมินทร์ 81 ถ.นวมินทร์  
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240  
โทรศัพท ์: 02-733-4060-5 
มือถือ : 086-381-5293  
E-mail : ade_2503@yahoo.co.th 



ดร.ประจักษ์ วัฒนานสุิทธิ ์
  

 

กรรมการและ
ประธานแผนก
วิเทศสัมพันธ์ 

  
 

ข้าราชการบํานาญ กรมศิลปากร  
กระทรวงวัฒนธรรม 
97/7 สัมมากร B4 รามคําแหง 112 
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 
โทรศัพท์ : 02-378-9654  
มือถือ : 081 9120883 
e-mail : prachwat@hotmail.com 

 นางสาวพลูสขุ ปริวัตรวรวุฒิ  
 

 
 

กรรมการและ
ประธานแผนก
วิเทศสัมพันธ์     

ข้าราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
9 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 62 แยก 2-6  
ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน 
กทม. 10150 
มือถือ : 08 9188 6842 
e-mail : priwatr@gmail.com 

ดร.นฤมล รืน่ไวย์ 
 

 
 

กรรมการและ
ประธานแผนก
ประชาสัมพันธ์    

 

ผู้อํานวยการสํานักดิจิทัลและสารสนเทศ 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย 
35 หมู่ 3 ตําบลคลองห้า อําเภอคลองหลวง 
ปทุมธานี 12120   
โทรศัพท ์: 02 577 9081  
มือถือ : 081 795 1221, 081 921 2841    
e-mail : narumolrw@gmail.com 

นางสาวกนกวรรณ บัวงาม 

 
 

กรรมการและ
ประธานแผนก
ประชาสัมพันธ์    

 

หัวหน้าหน่วยสื่อสารองค์กรและเครือข่าย 
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
2 ถ.พระจันทร ์แขวงพระบรมมหาราชวัง  
เขตพระนคร กทม. 10200  
โทรศัพท ์: 02-613-3506   
มือถือ: 098-614-2826  
E-mail : bkanokwan-25@hotmail.com 

นางอังสนา เกิดบุญสง่ 

 

กรรมการและ
ประธานแผนก
ประชาสัมพันธ์   

ข้าราชการบํานาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
78 ถ.ชลนิเวศน์ แขวงลาดยาว  
เขตจตุจักร กทม. 10900  
โทรศัพท ์: 02-585-4453 
E-mail : angsanaka@live.com 
 

นางสาวกนกอร ศักดาเดช  

 
 

กรรมกามรและ
ประธานแผนก 

หาทุน   
ประธานชมรม
เพื่อหอสมุด      
แห่งชาติ 

ผู้อํานวยการ สํานักหอสมุดแห่งชาติ  
ถนนสามเสน เขตดุสิต  
กทม. 10300 
โทรศัพท ์: 02 281 0263   
มือถือ : 081 816 8702 
e-mail :  kanokon.nlt@gmail.com 

นางสาวกรองกาญจน์ ถนอมพล 
 

 
 

กรรมการและ
ปฏิคม 

 

ข้าราชการบํานาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
1302 จรัญสนิทวงศ์ 75 สกุลชัย ซอย 5 
ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด  
กทม. 10700 
โทรศัพท์ : 02-424-8640  
มือถือ : 090-984-8315  
e-mail : krongkarn30@gmail.com 

นางกิ่งแก้ว อ่วมศรี  
 

 
 

กรรมการและ
ปฏิคม 

 

ข้าราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยมหิดล 
117 ซอยปทุมทิพย์ ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี 17 
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
กทม. 10800 
มือถือ : 089-125-5532 
e-mail : kingkaew.aum@hotmail.com 

นางจริยา หวังเชิดชเูกียรติ 

 
 

กรรมการและ
ปฏิคม 

ประธานชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน 

 

หัวหน้างานบรรณารักษ์ โรงเรียนบดินเดชา  
(สิงห์ สิงหาเสนี) เลขที่ 40 ซ.รามคําแหง 43/1  
ถ.รามคําแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง 
กทม. 10310  
โทรศัทพ์ : 02-538-2573 ต่อ 611  
มือถือ : 062-659-6454  
e-mail : jariya_w10@hotmail.com 

นายเมฆินทร์ ลิขิตบญุฤทธิ ์

 

กรรมการและ
นายทะเบียน 

รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาความรู้การเงินขั้น
พื้นฐาน ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
เลขที่ 93 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง  
เขตดินแดง กทม. 10400  
โทรศัพท์ : 02-009-9851  
มือถือ : 086-500-8809  
e-mail : dcy_4430323@hotmail.com 



นางรชัประภา มณีโรจน ์

 

กรรมการและ
นายทะเบียน 
ประธานชมรม
ห้องสมุดเพื่อ
อาชีวศึกษาฯ 

ครูชํานาญการพิเศษ วิทยาลยัพณิชยาการเชตุพน 
เลขที่ 126 ซ.ประชาอุทิศ ถ.ประชาอุทิศ  
แขวงประชาอุทิศ เขตราษฎรบ์ูรณะ กทม.  
โทรศัพท ์: 02-427-3399 ต่อ 511  
มือถือ : 095-606-5464  
E-mail : krukiewkoy@gmail.com 

นางรชัดา ศรปีาน 

 
 

กรรมการและ
บรรณารักษ ์

ประธานชมรม
ห้องสมุด
ประชาชน 

บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชน
อําเภอศรีสัชนาลัย เลขที ่379 หมู ่3 ถ.ศรพีิทักษ์  
ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 
โทรศัพท ์: 055-673-072  
มือถือ : 093-135-8814 
E-mail : rathada1472@gmail.com 

 


