
ประวัตวิิทยากร 
 

ช่ือ  : นางสงวนศรี   แสงเงิน  อายุ  ๖๙ ปี  

จบการศึกษา : ปวช.พาณิชย์การ ราชด าเนิน สาขาการบัญชี 

วุฒิบัตร : ผ่านการอบรมงานฝีมือจากกลุ่มแม่บ้านเครือซิเมนต์ไทย กศน. และชุมชนหมู่บ้าน      

ความเช่ียวชาญ : ท าเหรียญโปรยทาน ของช าร่วย ท าสบู่ น  ายาซักผ้า และน  ายาปรับผ้านุ่ม 

                               เป็นวิทยากรของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลชะมาย 

                     สอนท าเหรียญโปรยทานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองทุ่งสง  

                     และโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลชะมาย 

ต าแหน่งปัจจุบัน : เลขานุการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลชะมาย 

                               และกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 

เบอร์โทร :  089-๙๗๑๗๒๖๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวัตวิิทยากร 
 

ช่ือ   :   นายสุจินต์     แสงเงิน  อายุ  ๖๘  ป ี

จบการศึกษา :   จบชั นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  โรงเรียนประจ าอ าเภอทุ่งสง  

                                   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประวัติการท างาน :   ช่างช านาญงาน  ซ่อมเครื่องจักรกล  บริษัทกระเบื องกระดาษไทยจ ากัด 

                                   เครือซีเมนต์ไทย ( SCG )  อายุงาน ๔๐  ป ี    

ความเช่ียวชาญ  :   ซ่อมเครื่องจักรกล  บริษัทกระเบื องกระดาษไทยจ ากัด  ช านาญการพิเศษ 

                                   ประกอบและติดตั งเครื่องจักรขนาดใหญ่ 

ศึกษาดูงาน  :   ประเทศเกาหลี  บริษัทปูนซีเมนต์เกาหลี ( ซัมยองซีเมนต์ )  

                                   บริษัทซัมซุงผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า  ประเทศญี่ปุ่น  บริษัทโตโยต้าผลิตรถยนต์ 

ปัจจุบัน   :   เป็นประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลชะมาย สมัยที่ ๒ และ 

                                   ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพเทศบาลต าบลชะมาย 

เบอร์โทร  :   ๐๘๔-๔๔๖๑๐๐๘ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



ประวัติวิทยากร 

ดร.พวงรัตน์   จินพล   

ประวัติการศึกษา 

1. ปริญญาตรี วิทยาศาสตร(์สถิต)ิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ 

2. ปริญญาโท การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ 

3. ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์เชิงค านวณ มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ 

ประสบการณ์ท างาน 

1. พ.ศ. 2537 – 2539 เจ้าหน้าที่สนบัสนุนด้านเทคนิค บริษัทสรุาษฎร์ธานีไฮเปอร์เทค จ ากัด 

2. พ.ศ. 2540 – 2545 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ 

3. พ.ศ. 2546 – 2548 ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัทเน็ทวัน เน็ทเวิร์ค โซลูช่ัน จ ากัด 

4. พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน ผอ.ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 

ปัจจุบันท่านด ารงต าแหน่ง ผอ.ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและสือ่การศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  

 

ประวัติวิทยากร 

ดร.สุดารัตน์  สุดสมบูรณ์   

ประวัติการศึกษา 

1. ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ นโยบายสาธารณะ 

2. ปริญญาโท รัฐศาสตร์ นโยบายสาธารณะ 

3. ปริญญาเอก รัฐศาสตร์ นโยบายสาธารณะ 

ประสบการณ์ท างาน 

1. เป็นอาจารยผ์ู้สอนในระดับปรญิญาตรี – ปรญิญาโท  15 ปี 

2. ปัจจบุัน อาจารย์ประจ าหลกัสูตร รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 

 

 

 



ประวัติ  วิทยากร 

 

ช่ือ  : นางปวริศา   สังวระ  อายุ  ๔๕ ปี  

   บ้านเลขที่ ๒๐๓  ม.๑  ต.พรหมโลก  อ.พรหมคีรี  จ.นครศรีฯ  ๘๐๓๒๐ 

จบการศึกษา : ปริญญาตรี คณะพยาบาทศาสตร์  สาขาการพยาบาลและการผดุงครรก์ ชั น ๑ 

   สถาบันวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช 

ความเช่ียวชาญ : การดูแลผู้สูงอายุ 

   การรักษาพยาบาล 

   มารดาและทารก 

ต าแหน่งปัจจุบัน : พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ 

สถานที่ท างาน : รพ.สต.บ้านหนองหว้า 

เบอร์โทรมือถือ :  ๐๘๑ - ๗๑๙๒๐๓๕ 

ที่ท างาน  : ๐๗๕ - ๔๑๑๓๒๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวัติ  วิทยากร 

 

ช่ือ  : นางปาลีรัฐ   สมศิริ  อายุ  ๓๙ ปี  

   บ้านเลขที่ ๓๓๗  ม.๑  ต.ชะมาย  อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีฯ  ๘๐๑๑๐ 

จบการศึกษา : -ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาสาธารณสุขชุมชน 

   สถาบันวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา 

   -ปริญญาโท คณะศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

   สถาบันมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ความเช่ียวชาญ : - งานป้องกันและควบคุมโรค 

   - งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย 

   - การรักษาพยาบาลเบื องต้น 

ต าแหน่งปัจจุบัน : นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ 

สถานที่ท างาน : รพ.สต.บ้านหนองหว้า 

เบอร์โทรมือถือ :  ๐๘๙ – ๘๖๖๖๖๓๔ 

ที่ท างาน  : ๐๗๕ - ๔๑๑๓๒๕ 

 

 


