
บัญชีรายช่ือกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพฒันามนุษย์ 

     ขอรับรองวา่ถูกตอ้ง 
 

(ลงช่ือ)  
(หม่อมหลวง ชาญโชติ ชมพูนุท) 

    ประธานกรรมการมูลนิธิศูนยบู์รณาการพฒันามนุษย  ์

ล าดบั
ที ่ 

ช่ือ - สกลุ  อายุ ทีอ่ยู่  อาชีพ  หมายเลข  
โทรศัพท์  

ด ารงต าแหน่ง  ได้รับ 
แต่งตั้ง  
เม่ือ 

(ส าหรับ 
เจ้าหน้าที่)  

ครบ 
วาระ 
เม่ือ  

(ส าหรับ  
เจ้าหน้าที่)  

หมายเหตุ  

1 
 

ม.ล.ชาญโชติ ชมพนุูท 67 301/311 ประชาช่ืน  12 แยก 1-2-29 
แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส่ี 
กรุงเทพมหานคร 

 อิสระ 089-1381950 ประธาน
กรรมการมูลนิธิ 

   

2 ดร.อนุชา เลก็สกลุดิลก 61 5/1864 ซอย 19  หมู่บา้นประชาช่ืน 
ถนนสามคัคี 63 ต าบลบางตลาด  
อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

รองผูว้า่การบริหาร 
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 

081-811-3520 รองประธาน
กรรมการมูลนิธิ 

   

3 นายกิตติ คมัภีระ 65 100/384 หมู่บา้นมณีผา  
ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลไทรมา้ 
อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 

วศิวกรท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษา
อาวโุส 
บริษทั คอนซลัแทนท ์ออฟ 
เทคโนโลย ีจ ากดั 

085-685-5959 รองประธาน
กรรมการมูลนิธิ 

   



บัญชีรายช่ือกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพฒันามนุษย์ 

     ขอรับรองวา่ถูกตอ้ง 
 

(ลงช่ือ)  
(หม่อมหลวง ชาญโชติ ชมพูนุท) 

    ประธานกรรมการมูลนิธิศูนยบู์รณาการพฒันามนุษย  ์

 

4. น.สพ.สมชยั  
วเิศษมงคลชยั 

62 89/14 ซอยพหลโยธิน 54/1  
ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม 
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 

นกัธุรกิจ กรรมการ บริษทัภูมิ
ปัญญาไทย กาญจนบุรี จ ากดั 

081-811-2729 รองประธาน
กรรมการมูลนิธิ 

   

ล าดบั
ที ่ 

ช่ือ - สกลุ  อายุ ทีอ่ยู่  อาชีพ  หมายเลข  
โทรศัพท์  

ด ารงต าแหน่ง  ได้รับ 
แต่งตั้ง  
เม่ือ 

(ส าหรับ 
เจ้าหน้าที่)  

ครบ 
วาระ 
เม่ือ  

(ส าหรับ  
เจ้าหน้าที่)  

หมายเหตุ  

5. นายธวชัชยั แสงหา้ว
  

51 19/143 หมู่ท่ี 2 แขวงตลาดบางเขน  
เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 

นกัธุรกิจ วทิยากรท่ีปรึกษา
อิสระ 

081-842-9664 รองประธาน
กรรมการมูลนิธิ 

   

6. ดร.ธรรมชยั เชาวป์รีชา
   

60 101/493 หมู่ 4 ต าบลโสนลอย 
อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 

นกัวชิาการอิสระ นกัธุรกิจ 081-829-0555 รองประธาน
กรรมการมูลนิธิ 

   

7. นายธนพฒัน์            
พฒัศรีเรือง 

54 638 ถนนประเสริฐมนูกิจ 
 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 

นกัธุรกิจ 089-7891999 กรรมการและ
เลขาธิการ 

   



บัญชีรายช่ือกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพฒันามนุษย์ 

     ขอรับรองวา่ถูกตอ้ง 
 

(ลงช่ือ)  
(หม่อมหลวง ชาญโชติ ชมพูนุท) 

    ประธานกรรมการมูลนิธิศูนยบู์รณาการพฒันามนุษย  ์

 

  กรุงเทพมหานคร 
8. ดร.บนัลือศกัด์ิ  

ปุสสะรังษี 
   

63 48/2 ซอยงามวงศว์าน 7 
ถนนงามวงศว์าน ต าบลบางกระสอ 
อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ส านกัวจิยั 
ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั 

081-823-5244 กรรมการและ
เหรัญญิก 

   

ล าดบั
ที ่ 

ช่ือ - สกลุ  อายุ ทีอ่ยู่  อาชีพ  หมายเลข  
โทรศัพท์  

ด ารงต าแหน่ง  ได้รับ 
แต่งตั้ง  
เม่ือ 

(ส าหรับ 
เจ้าหน้าที่)  

ครบ 
วาระ 
เม่ือ  

(ส าหรับ  
เจ้าหน้าที่)  

หมายเหตุ  

9. นายฉตัรชยั  
มงคลวเิศษไกวลั 
   

63 163 ซอยพฒันาการ 46 ถนนพฒันาการ 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 

นกัธุรกิจ กรรมการผูมี้อ  านาจ
บริษทัเวลิดซิ์มดิเคท จ ากดั 

089-744-6616 กรรมการและ
กรรมการท่ี
ปรึกษา 

   

10. นายพรศิลป์  
พชัรินทร์ตนะกลุ  

70 160/796 ถนนสีลม แขวงสุริวงศ ์
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

ท่ีปรึกษาอาวโุส เครือเจริญโภค
ภณัฑ ์ 

02-638-2213 กรรมการและ
กรรมการท่ี

   



บัญชีรายช่ือกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพฒันามนุษย์ 

     ขอรับรองวา่ถูกตอ้ง 
 

(ลงช่ือ)  
(หม่อมหลวง ชาญโชติ ชมพูนุท) 

    ประธานกรรมการมูลนิธิศูนยบู์รณาการพฒันามนุษย  ์

 

 ปรึกษา 
11. ดร.วรีชยั วงศบุ์ญสิน 56 1388 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก  

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
ท่ีปรึกษาบริษทั   
Master Group Corporation 
(Asia) 

081-828-2765 กรรมการและ
กรรมการท่ี
ปรึกษา 

   

12. รศ.ดร.อศันีย ์ก่อตระกลู 63 35/66 ซอยหมู่บา้นราชตฤณมยั ถนน
พหลโยธิน แขวงอนุสาวรียห์ลกัส่ี เขต
บางเขน กรุงเทพมหานคร 

ขา้ราชการ รองศาสตราจารย ์
ภาควชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

089-815-2931 กรรมการและ
กรรมการท่ี
ปรึกษา 

   

ล าดบั
ที ่ 

ช่ือ - สกลุ  อายุ ทีอ่ยู่  อาชีพ  หมายเลข  
โทรศัพท์  

ด ารงต าแหน่ง  ได้รับ 
แต่งตั้ง  
เม่ือ 

(ส าหรับ 
เจ้าหน้าที่)  

ครบ 
วาระ 
เม่ือ  

(ส าหรับ  
เจ้าหน้าที่)  

หมายเหตุ  

13 นางโสทรินทร์  
โชคคติวฒัน ์
   

60 252/192ซอยพหลโยธิน 32    แขวง
จนัทรเกษม  เขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร 

นกัธุรกิจ กรรมการผูจ้ดัการ 
SMC Intertrading Consulting 
and Travel Co., Ltd. 

083-915-7129 กรรมการ    



บัญชีรายช่ือกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพฒันามนุษย์ 

     ขอรับรองวา่ถูกตอ้ง 
 

(ลงช่ือ)  
(หม่อมหลวง ชาญโชติ ชมพูนุท) 

    ประธานกรรมการมูลนิธิศูนยบู์รณาการพฒันามนุษย  ์

 

14. นายสยาม เศรษฐบุตร
  
  

49 4 ซอยอ่อนนุช 18  
ถนนสุขมุวทิ 77 แขวงสวนหลวง  
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

ลูกจา้ง ผูจ้ดัการระบบ
บริหารงานคุณภาพฯ 
บริษทั บางกอกกลา๊ส จ ากดั 

081-805-4888 กรรมการ    

15. นายสามารถ  
ดวงวจิิตรกลุ 
   

56 349/157 ถนนพทุธมณฑลสาย 2 
แขวงบางไผ ่เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร 

พนกังานของรัฐ                    
รองผูอ้  านวยการ 
ส านกังานพฒันาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ 

085-503-0405 กรรมการ    

16. นายพฒันศกัย ์ 
ฮุ่นตระกลู 
   

50 364 ถนนจกัรพรรดิพงศ ์ 
แขวงบา้นบาตร เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย  
กรุงเทพมหานคร 

นกัธุรกิจ เจา้ของกิจการ 
บริษทั ไทเ้ฮงการช่างและการ
หล่อ (1999) จ ากดั 

081-905-4810 กรรมการ    

ล าดบั
ที ่ 

ช่ือ - สกลุ  อายุ ทีอ่ยู่  อาชีพ  หมายเลข  
โทรศัพท์  

ด ารงต าแหน่ง  ได้รับ 
แต่งตั้ง  
เม่ือ 

(ส าหรับ 
เจ้าหน้าที่)  

ครบ 
วาระ 
เม่ือ  

(ส าหรับ  
เจ้าหน้าที่)  

หมายเหตุ  



บัญชีรายช่ือกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพฒันามนุษย์ 

     ขอรับรองวา่ถูกตอ้ง 
 

(ลงช่ือ)  
(หม่อมหลวง ชาญโชติ ชมพูนุท) 

    ประธานกรรมการมูลนิธิศูนยบู์รณาการพฒันามนุษย  ์

 

17.
  

นายวสูิตร เทศสมบูรณ์
  
   

68 14/110 หมู่ท่ี 6 แขวงบางเชือกหนงั 
เขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร 

อาจารยม์หาวทิยาลยัรามค าแหง 081-488-6305 กรรมการ    

18.
  

นายกรพชร สุขเสริม
  
  

68 188 ซอยวดัใหญ่ศรีสุพรรณ  
ถนน อินทรพทิกัษ ์แขวงหิรัญรูจี  
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

นกัสงัคมสงเคราะห์ 081-441-9394 กรรมการ    

19.
  

นายท านอง ดาศรี 70 106/38 ซอยเอกชยั 40  
ถนนเอกชยั แขวงบางบอน 
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

นกัวชิาการอิสระ 
กรรมการมูลนิธิพฒันา
ทรัพยากรมนุษยร์ะหวา่ง
ประเทศ 

081-813-9436 กรรมการ    

20.
  

นายชนินท ์ 
ธ ารงวทิวสัพงค ์

47 105 ซอยสุขมุวทิ 3 (นานาเหนือ) 
ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองเตยเหนือ  
เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

นกัธุรกิจ หุน้ส่วนโรงแรม 081-734-2946 กรรมการ    

ล าดบั
ที ่ 

ช่ือ - สกลุ  อายุ ทีอ่ยู่  อาชีพ  หมายเลข  
โทรศัพท์  

ด ารงต าแหน่ง  ได้รับ 
แต่งตั้ง  

ครบ 
วาระ 

หมายเหตุ  
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     ขอรับรองวา่ถูกตอ้ง 
 

(ลงช่ือ)  
(หม่อมหลวง ชาญโชติ ชมพูนุท) 

    ประธานกรรมการมูลนิธิศูนยบู์รณาการพฒันามนุษย  ์

เม่ือ 

(ส าหรับ 
เจ้าหน้าที่)  

เม่ือ  
(ส าหรับ  
เจ้าหน้าที่)  

21.
  

ผศ.ชยัธนตัถก์ร  
ภวศิพิริยะกฤติ 

66 33 ซอยประชานุกลู 3 ซอย 1 
แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซ่ือ 
กรุงเทพมหานคร 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
และทรัพยสิ์น มหาวทิยาลยั 
ราชภฏัสวนสุนนัทา 

081-922-9055 กรรมการ    

22 นายรณรงค ์พลูพิพฒัน์   51 63/11 ซอยติวานนท ์18 ถนนติวานนท ์
ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมือง 
นนทบุรี 

ผูอ้  านวยการส านกัการรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจ 
กรมเจรจาการคา้ระหวา่ง
ประเทศ   

081-565-1139 กรรมการ    

23 นาย แสน ชฎารัมย ์ 59 63 ซอยสุทธิพงศ ์1 ถนนสุทธิสาร 
แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 

อิสระ 087-0992787 กรรมการ    

24 นายปณฐ เสนีวงศ ์ณ.
อยธุยา 

53 3/75 ซอย ส.เกียรติชยั 1 ถนน
ประชาราษฎร์บ าเพญ็ แขวงหว้ยขวาง 
 เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

กรรมการผูจ้ดัการ อู่ซ่อม
รถยนต ์

062-1536354 กรรมการ    
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     ขอรับรองวา่ถูกตอ้ง 
 

(ลงช่ือ)  
(หม่อมหลวง ชาญโชติ ชมพูนุท) 

    ประธานกรรมการมูลนิธิศูนยบู์รณาการพฒันามนุษย  ์

 

 

 
25 

 
นายวสนัต ์เวยีงรุ่งเรือง 

 
49 

 
293/152 หมู่ท่ี 3 ซอยรามอินทรา 119 
ถนนรามอินทรา  แขวงมีนบุรี           
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 
ท่ีปรึกษาอิสระ 

 
094-3951111 

 
กรรมการ 

   


