
รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดแหง่ประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ชุดที่ 37 (เมษายน 2560 – มีนาคม 2562) 
 

ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง สถานที่ติดต่อ 
ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา 

สัจจานันท์ 

   
      

นายกสมาคม ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญา 
ดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ถนนแจ้งวัฒนะ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
โทรศัพท์ 02-5048515-7  
มือถือ 081-697-9351 
e-mail: chutimastou@gmail.com 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม 
เฉลยทรัพย์ 

 
 

 

อุปนายก  
คนที่ 1 

ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   
295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต  
กรุงเทพฯ 10300 
โทรศัพท์ 02 244 5004   
มือถือ 081 939 4692 
e-mail: sukhum_cha@dusit.ac.th 
 

ศาสตรเมธีสุวคนธ์ 
ศิริวงศ์วรวัฒน์ 

’ 
 

อุปนายก 
คนที่ 2 

ผู้อ านวยการ ส านักหอสมุดและสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
39 / 230 หมู่บ้านเนเบอร์โฮม ถนนสุขาภิบาล 5  
(ซอย 82)  แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา 
กรุงเทพฯ 10510 
มือถือ : 081 802 4011 
e-mail: khonwat@gmail.com 
suwakhon.si@northbkk.ac.th 

นางสาวสุจิตร สุวภาพ 
 

 
 

เลขานุการ 
คนที่ 1 

ที่ปรึกษา มูลนิธิวิชาชีพการศึกษา 
เลขานุการมูลนิธิทวีปัญญา 
152/87  ศุลาลัย ซีตี้ รีสอร์ท 
ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  
กทม. 10240 
มือถือ 091-536-5396 
e-mail : suvaphab.suchit@gmail.com 



ดร.ชมภูนุช สุนทรนนท์ 
 

 
 

เลขานุการ 
คนที่ 2 

23/322 หมู่บ้านสินทวีสวนธน 2   
ซอยประชาอุทิศ 76 
ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพฯ 10140 
มือถือ 081-626-6057  
e-mail: chompoo_nuchs@hotmail.com 
 

นางดาวรัตน์ แท่นรัตน ์
 

 
 

เลขานุการ 
คนที่ 3 

ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต   
52/347 ถนน พหลโยธิน อ าเภอเมือง  
จังหวัดปทุมธานี 12000 
มือถือ 081-373-2330 
e-mail:  dowrat.v@rsu.ac.th 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา 
หาญพล 

 
 

เหรัญญิก 
คนที่ 1 

 

ข้าราชการบ านาญ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
และอาจารย์ประจ า แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ถนนแจ้งวัฒนะ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
โทรศพัท์ 02-376-0318, 02-736-8011 
มือถือ 089-744-9197 
e-mail tassanastou@gmail.com 

นางสาวเอมอร ตันเถียร 
 

 
 

เหรัญญิก  
คนที่ 2 

ข้าราชการบ านาญ ส านักงานอัยการสูงสุด 
84/220 แกรนด์เลอจาแดงส์ คอนโดมีเนียม 
ห้อง 1707 ซอยพหลโยธิน 37 ถนนพหลโยธิน 
แขวงลาดขาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
โทรศัพท์ 02-939-4670 มือถือ 081-686-2958 
e-mail: aimorn@icloud.com 

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา 
ท้วมสุข  

 
 

ประธานแผนก
มาตรฐานวิชาชีพ 

คนที่ 1 
 
 

คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
123 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 40002 
โทรศัพท์ 043-202-861 มือถือ 089-861-4696 
e-mail kultua@kku.ac.th 

mailto:chompoo_nuchs@hotmail.com


 นางสาวรุ้งทิพย์ ห่อวโนทยาน 

 
 

ประธานแผนก
มาตรฐานวิชาชีพ 

คนที่ 2 
 
 

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

นางสาวปรียาพร ฤกษ์พินัย 
 

 
 

ประธานแผนก
วิชาการ คนที่ 1 

และ 
ประธานชมรม
บรรณารักษ์
ห้องสมุด

สถาบันอุดมศึกษา 

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

นางนภาลัย ทองปัน 
 

 
 

ประธานแผนก
วิชาการ คนที่ 2 

 
 
 

บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ 
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
มือถือ 083-268-6677 
e-mail: libnlt@ku.ac.th 

นางสาวพิณทิมา เลิศสมบูรณ์ 

 
 

ประธานแผนก
วิชาการ คนที่ 3 

 
 

ข้าราชการบ านาญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
5/48 ประชานิเวศน์ 2 ระยะ3 ต าบลบางตลาด  
เขตปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120    
มือถือ 081-777-5916 

e-mail: pintimal193@gmail.com 

นางกมลชนก คชทรัพย์ 
 

 
 

ประธานแผนก
วิชาการ คนที่ 4 

 
 
 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอดุมศึกษาน้อมเกล้า 
248/89 ซ.รามค าแหง 112  ถนนรามค าแหง                         
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรงุเทพฯ 10240                        
โทร 02-3720228 ต่อ 215                                            
มือถือ 062-992-9351                                                                    
e-mail: Kamonchanok554@gmail.com 

 

https://research.rdi.ku.ac.th/forest/Department.aspx?CampusID=01&FacultyID=14


รองศาสตราจารย์ ดร.น  าทิพย์ 
วิภาวิน 

 
 

ประธานแผนก
วารสารและสื่อ
วิชาการ คนที่ 1 

และ 
ประธานชมรม

บรรณารักษ์และนัก
สารสนเทศ
นานาชาติ 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปรัชญา                
ดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชา
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ถนนแจ้งวัฒนะ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
โทรศัพท์ 02 5048512 มือถือ 089 799 9303 
e-mail: namtipstou@gmail.com 

นางจิรายุ ดาศรี 

 
 

ประธานแผนก
วารสารและสื่อ
วิชาการ คนที่ 2 

ข้าราชการบ านาญ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อดีตผู้อ านวยการ  
มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด 
74/27 ซอยมัณฑนา 20 ถนนฉิมพลี 
แขวงฉิมพลี  เขตตลิ่งชัน  กทม. 10170 
มือถือ  087 014 4728 
e-mail: chira43@hotmail.com 

นางสุภาพร สมจิตต์  
  

 
 

ประธานแผนก
วารสารและสื่อ
วิชาการ คนที่ 3 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ 
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ  
1160 อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง 
แขวงบางรัก  เขตบางรัก  กทม. 10501 
โทร 02-105-7462, 02-105-7400 ต่อ 205  
โทรสาร 02-105-7450 
มือถือ 092-664-9945 
e-mail:  supaporn@tcdc.or.th 

ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล 
 

 
 

ประธานแผนกวิจัย
และพัฒนา คนที่ 1 

ผู้อ านวยการ  
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต าบลศาลายา  
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170  
โทรศัพท์ 02-441-9741 โทรสาร 02-441-9580 
มือถือ 082-974-5550                           
e-mail : ruchareka.wit@mahidol.edu 

ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว 
 

 
 

ประธานแผนกวิจัย
และพัฒนา คนที่ 2 
และประธานชมรม

ผู้สอนวิชา
บรรณารักษศาสร์
และสารสนเทศ

ศาสร์ 

อาจารย์ประจ า สาขาการจัดการสารสนเทศ  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ  
แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600 
โทรศัพท์ 02-473-7000 มือถือ 081-918-2189                           
e-mail : luknam06@yahoo.com 



ดร.ประจักษ์ วัฒนานุสิทธิ์ 
  

 
 

ประธานแผนก
วิเทศสัมพันธ์ 

คนที่ 1 
 

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

 นางสาวพูลสุข ปริวัตรวรวุฒิ  
 

 
 

ประธานแผนก
วิเทศสัมพันธ์          

คนที่ 2 

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

ดร.นฤมล รื่นไวย์ 
 

 
 

ประธานแผนก
ประชาสัมพันธ์           
คนที่ 1 และ 

ประธานชมรม
ห้องสมุดเฉพาะ 

 

ผู้อ านวยการส านักดิจิทัลและสารสนเทศ 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย 
35 หมู่ 3 ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง 
ปทุมธานี 12120  โทรศัพท์ 02 577 9081  
มือถือ 081 795 1221, 081 921 2841    
e-mail: narumolrw@gmail.com 

นางอังสนา เกิดบุญส่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานแผนก
ประชาสัมพันธ์             
คนที่ 2 และ 

ประธานชมรม
บรรณารักษ์

ห้องสมุดโรงเรียน 
 

ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
โรงเรียนมหรรณพาราม 
68/5  หมู่  2  ถนนฉิมพลี  แขวงฉิมพลี   
เขตตลิ่งชัน  กทม. 10170   
โทรศัพท ์02-4486617  ต่อ  131 
78  ชลนิเวศน์  ถนนประชาชื่น  แขวงลาดยาว   
เขตจตุจักร  กทม. 10900 
โทรศัพท ์ 02-5854453 มือถือ 081-8459089 
e-mail: angsanaka@live.com  

นางสาวกนกอร ศักดาเดช  
 

 

ประธานแผนก 
หาทุน คนที่ 1 

ผู้อ านวยการ ส านักหอสมุดแห่งชาติ  
ถนนสามเสน  
เขตดุสิต กทม. 10300 
โทรศัพท์ 02 281 0263   
มือถือ 081 816 8702 
e-mail:  kanokon.nlt@gmail.com 



นางนัยรัตน์ กล้าวิเศษ 
 

 
 

ประธานแผนก 
หาทุน คนที่ 2 และ 

ประธานชมรม
ห้องสมุดเพ่ือ

อาชีวศึกษาและ
เทคโนโลยี 

 

อาจารย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
670  ถนนธนาลัย  ต.เวียง  อ.เมือง  
จ.เชียงราย 57000 
มือถือ  0987474151 
e-mail: tugtua@gmail.com 

นางสาวกรองกาญจน์ ถนอมพล  
 

 
 

ปฏิคม คนที่ 1 
 

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

นางกิ่งแก้ว อ่วมศรี  
 

 
 

ปฏิคม คนที่ 2 ข้าราชการบ านาญ มหาวิทยาลัยมหิดล 
117 ซอยปทุมทิพย์ ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี 17 
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800 
มือถือ 089-125-5532 
e-mail kingkaew.aum@hotmail.com 

นางสาวไข่มุก เหล่าสุนทร 
 

 
 

ปฏิคม คนที่ 3 
 

หัวหน้างานห้องสมุด 
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)  
176 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กทม. 10110  
โทรศัพท ์02-2609986-8 ต่อ 146,147   
e-mail: moony2032@gmail.com 

นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม  
 

 
 

นายทะเบียน คนที ่
1 

บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ 
ส านักหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน 
แขวงวชิระ เขตดุสิต กทม. 10300 
โทรศัพท์ 02-281-5212  โทรสาร 02-281-0263 
มือถือ 089-528-0978 
e-Mail navaratp@yahoo.com 

mailto:krongkarn30@gmail.com


นายยุทธนา ไอยราพรต 
 

 
 

นายทะเบียน คนที่ 
2 และ 

ประธานชมรม
ห้องสมุดประชาชน 

บรรณารักษ์  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 
โทรศัพท์ 055-411-011  
57/115 ถนนเจษฏาบดินทร์ ต าบลท่าอิฐ 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ถนนจิตรเพลิน ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 
e-mail: whitepritty@gmail.com 

นางวีระวรรณ วรรณโท  
 

 
 

บรรณารักษ์ 
 

ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
75/129 หมู่บ้านปรีชาร่มเกล้า ถนนร่มเกล้า 
ซอยร่มเกล้า 1 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี 
กทม. 10510 
โทรศัพท์ 02-917-3694 มือถือ 081-564-1308  
e-mail: weerawan2494@hotmail.com 

 


