
รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ชุดที่ 39 (2565 – 2566) 
 

ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง สถานที่ติดต่อ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา 

หาญพล 

 
 

นายกสมาคม  

 
ข้าราชการบ านาญ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ที่อยู่ 3776 (42/1)  ซอยลาดพร้าว101 ซอย 50 
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
โทรศัพท์มือถือ 089 744 9197 
email tassanastou@gmail.com 

ศาสตรเมธีสุวคนธ์ 
ศิริวงศ์วรวัฒน์ 

    
 

อุปนายก  
 

ผู้อ านวยการ ส านักหอสมุดและสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
ที่อยู่ 39/230 หมู่บ้านเนเบอร์โฮม  
ถนนสุขาภิบาล 5 (ซอย 82)  แขวงสามวา
ตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 
โทรศัพท์มือถือ : 081 802 4011 
email: khonwat@gmail.com 
suwakhon.si@northbkk.ac.th 

รองศาสตราจารย์ ดร.น  าทิพย์ 
วิภาวิน 

 
 

อุปนายก ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ถนนแจ้งวัฒนะ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
โทรศัพท์ 02 504 8512  
โทรศัพท์มือถือ 089 799 9303 
email: namtipstou@gmail.com 

   
 
 



นางสาวเอมอร ตันเถียร 
 

 

อุปนายก  ข้าราชการบ านาญ ส านักงานอัยการสูงสุด 
ที่อยู่ 84/220 แกรนด์เลอจาแดงส์ คอนโดมีเนียม 
ห้อง 1707 ซอยพหลโยธิน 37 ถนนพหลโยธิน 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 02 939 4670  
โทรศัพท์มือถือ 081 686 2958 
 

นางสาวสุจิตร สุวภาพ 

 
 

กรรมการและ
เลขานุการ  

ที่ปรึกษา มูลนิธิวิชาชีพการศึกษา 
เลขานุการมูลนิธิทวีปัญญา 
ที่อยู่ 152/87  ศุลาลัย ซีตี้ รีสอร์ท 
ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  
กรุงเทพฯ 10240 
โทรศัพท์มือถือ 091 536 5396 
email : suvaphab.suchit@gmail.com 

นางสาวปรียาพร ฤกษ์พินัย 

 
 

กรรมการและ
เลขานุการ 

ข้าราชการบ านาญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ที่อยู่ 449/142 บวรคอนโด  
ถนนพหลโยธิน 50 แยก 11  
คลองถนน สายไหม กรุงเทพฯ 10220  
โทรศัพท์มือถือ 084 115 4998 
email : preeyaporn.r@chula.ac.th 

นางวีระวรรณ วรรณโท  

 

 

กรรมการและ
เหรัญญิก  

 

ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
ที่อยู่ 75/129 หมู่บ้านปรีชาร่มเกล้า ถนนร่มเกล้า 
ซอยร่มเกล้า 1 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี 
กรุงเทพฯ 10510  
โทรศัพท์มือถือ 081 564 1308  
email: weerawan2494@hotmail.com 

นางสาวกรองกาญจน์ ถนอมพล  

 
 

กรรมการและ
ปฏิคม 

ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
ที่อยู่ 1302 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 75 แยก17  
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 
โทรศัพท์ 02 424 8640  
โทรศัพท์มือถือ 090 984 8315  
email: krongkarn30@gmail.com 

mailto:krongkarn30@gmail.com


นางกิ่งแก้ว อ่วมศรี  

 
 

กรรมการและ
ปฏิคม  

ข้าราชการบ านาญ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ที่อยู่ 877/470 รีเจนท์โฮมบางซ่อน27  
ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี 23/1 
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800   
โทรศัพท์มือถือ 089 125 5532 
email kingkaew.aum@hotmail.com 

นางสุรัสวดี ดิษฐสกลุ 

 
 

 

กรรมการและ
นายทะเบียน 

บรรณารักษ์ ผู้ช านาญการพิเศษ 
หัวหน้าห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต าบลศาลายา 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 
โทรศัพท์ 02 800 2680-4 ต่อ 49 
โทรศัพท์มือถือ 089 445 7524 
email : suratsawadi.dit@mahidol.ac.th 

 นางสาวพูลสุข ปริวัตรวรวุฒิ  

 
 

กรรมการและ
ประธานแผนก

วิชาการ  

ข้าราชการบ านาญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
9 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 62 แยก 2-6  
ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพฯ 10150 
โทรศัพท์มือถือ 089 188 6842 
email : priwatr@gmail.com 

นางสาวกัลยา ยังสุขย่ิง 

 
 

กรรมการและ
ประธานแผนก

วิชาการ 

ข้าราชการบ านาญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ที่อยู่ 268 ซอยเจริญกรุง 11 ถนนเจริญกรุง 
แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
กรุงเทพฯ 10100 
โทรศัพท์มือถือ 089 122 4616 
email : kalaya.y@car.chula.ac.th 
 

   
 
 

mailto:suratsawadi.dit@mahidol.ac.th


ดร.สรคม ดิสสะมาน 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการและ
ประธานแผนก

มาตรฐานวิชาชีพ 

อาจารย์ประจ าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 
และผู้ช่วยคณบดี (รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพ) 
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ที่ท างาน 02 218 1714 
โทรศัพท์มือถือ 092 951 4263 
email: Sorakom.d@chula.ac.th 

นางสาววรารักษ์  
พัฒนเกียรติพงศ์ 

 
 

กรรมการและ
ประธานแผนก

มาตรฐานวิชาชีพ 

บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ 
ผู้อ านวยการส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
239 ถนนห้วยแก้ว ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
โทรศัพท์มือถือ 086 921 0437 
email : wara2531@gmail.com 

ดร.ปริญญ์ ขวัญเรียง 

 
 

กรรมการและ
ประธานแผนก
วิจัยและพัฒนา 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนว
นิช ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมืองสงขลา  
จังหวัดสงขลา 90000 
โทรศัพท์ที่ท างาน 074 317 600 ต่อ 1204 
โทรศัพท์มือถือ 098 252 7347 
email: jring1971@gmail.com 

นางพยอม ยุวะสุต 

 
 

กรรมการและ
ประธานแผนก
วารสารและสื่อ

วิชาการ 

ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
ที่อยู่ 38 หมู่ 2 ต าบลบางแค อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
โทรศัพท์มือถือ : 087 371 2640 
email : ppayom@hotmail.com 

   
 



ดร.นฤมล รื่นไวย์ 
 

 
 

กรรมการและ
ประธานแผนก
ประชาสัมพันธ์  

 

ผู้อ านวยการส านักสื่อสารองค์กร 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย 
35 หมู่ 3 ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 12120  
โทรศัพท์มือถือ 081 795 1221  
email: narumolrw@gmail.com 

นางสาวบุบผา ชูชาติ 

 
 

กรรมการและ
ประธานแผนก
ประชาสัมพันธ์ 

บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ 
ผู้อ านวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
ส านักหอสมุดแห่งชาติ 
ที่อยู่ 1575/104 คอนโดชาโตว์ พระราม 8  
ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด  
กรุงเทพฯ 10300  
 

ดร.ประจักษ์ วัฒนานุสิทธิ์  

 
 

กรรมการและ
ประธานแผนก
วิเทศสัมพันธ์ 

 

ข้าราชการบ านาญ กระทรวงวัฒนธรรม 
ที่อยู่ 97/7 สัมมากร B4 รามค าแหง 112 
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 
โทรศัพท ์02-373-9654  
โทรศัพท์มือถือ 081 912 0883 
email: prachwat@hotmail.com 
 

นางสาวปุณณภา สุขสาคร 

 
 

กรรมการและ
ประธานแผนก
วิเทศสัมพันธ์ 

 

บรรณารักษ์ช านาญการ  
หัวหน้ากลุ่มงานบริการพิเศษ ISSN ISBN  
และจดแจ้งการพิมพ์  
กลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ  
ส านักหอสมุดแห่งชาติ 
ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ  10300 
โทรศัพท์มือถือ 081 612 2642 
email : punnapa7796@gmail.com 



นางสาววาสนา งามดวงใจ 

 
 

กรรมการและ
ประธานแผนก 

หาทุน 

ผู้อ านวยการส านักหอสมุดแห่งชาติ 
ที่อยู่ : 649 ต าบลตลาด อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 
โทรศัพท์มือถือ 09 8273 9326 
e-mail : ng.vassana@gmail.com 

นางอัจฉรา จารุวรรณ 

 
 

กรรมการและ
ประธานแผนก 

หาทุน 

บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ 
ส านักหอสมุดแห่งชาติ 
ที่อยู่ : 64/101 หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านใหม่ 
อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
โทรศัพท์มือถือ 081 442 8218 
email : kokkaiatchara888@gmail.com 

นางร าไพร ทิพยชยางกุล 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการและ
บรรณารักษ์ 

ครูบรรณารักษ์เชี่ยวชาญ โรงเรียนสูงเนิน  
อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380  
โทรศัพท ์044-419202 
ที่อยู่ 642 หมู่ 2 ถนนเพชมาตุคลา ซอย 16 
ต าบลตัวทะเล อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา 30000 
โทรศัพท์มือถือ 081 879 5462, 081 999 6086  
email: rumpraitip@gmail.com 

นางอังสนา เกิดบุญส่ง 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานชมรม
บรรณารักษ์

ห้องสมุดโรงเรียน 

ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
ที่อยู่ 78 ชลนิเวศน์ ถนนประชาชื่น  แขวง
ลาดยาว   
เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท ์ 02 585 4453  
โทรศัพท์มือถือ 081 845 9089 
email: angsanaka@live.com  
 



นางดาวรัตน์ แท่นรัตน์ 

 
 

ประธานชมรม
ห้องสมุดเฉพาะ 

หัวหน้าหอจดหมายเหตุ ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน 
ต าบลหลักหก อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
12000 
โทรศัพท์ที่ท างาน. 02 997 2222 ต่อ 3457  
โทรศัพท์มือถือ 092 329 8787  
email : dowrat.v@rsu.ac.th 

นายยุทธนา ไอยราพรต 

 
 

ประธานชมรม
ห้องสมุด
ประชาชน 

บรรณารักษ์ ระดับ ช านาญการพิเศษ 
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนจิตร
เพลิน ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์ 
โทรศัพท์ที่ท างาน. 055 411011 
โทรศัพท์มือถือ 084 249 6353 
email : whitepritty@gmail.com 

นางสมปอง มิสิตะ 

 
 

ประธานชมรม 
บรรณารักษ์

สถาบันอุดมศึกษา 

บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ 
หัวหน้าหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ที่อยู่ 138/1 หมู่ 1 ต าบลดอนยายหอม อ าเภอ
เมือง  
จังหวัดนครปฐม 73000   
โทรศัพท์มือถือ 081 647 5466  
email : missitaa@gmail.com 

ดร.ประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล 

 
 

ประธานชมรม 
บรรณารักษ์และ
นักสารสนเทศ

นานาชาติ 

บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ 
ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาห้องสมุด 
ส านักหอสมุดแห่งชาติ 
ที่อยู่ 9/94 หมู่บ้านเดอะพณา ถนนนครลุง 17 
แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10600 
โทรศัพท์มือถือ 089 085 1476 
email : eak.pras@hotmail.com 

 
 
 
 

  



รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา 
พงศ์พัฒนโยธิน 

 

ประธานชมรม 
ผู้สอนวิชา

บรรณารักษ์และ
สารสนเทศ

ศาสตร์ 

รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี 
กรุงเทพฯ 10600 
โทรศัพท์มือถือ 081 917 9717 
email : chollada65@yahoo.com หรือ  
          chollada.po@bsru.ac.th 

ผู้อ านวยการ 
ส านักหอสมุดแห่งชาติ  

(นางวาสนา งามดวงใจ) 

 
 

ประธานชมรม 
เพ่ือหอสมุด
แห่งชาติ 

ผู้อ านวยการส านักหอสมุดแห่งชาติ 
ที่อยู่ : 649 ต าบลตลาด อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 
โทรศัพท์มือถือ 098 273 9326 
email : ng.vassana@gmail.com 

ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ 

 
 

ประธานชมรม 
ห้องสมุดสีเขียว 

ข้าราชการบ านาญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู่ 9/83 มิติชีวา เกษตรสเตชั่น (ข้าง ธกส.) 
ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์มือถือ : 092 666 5638 
email: aree@ku.th 

 


