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ประกาศองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
เรื่อง บัญชีรายชื่อส ารองสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที ่6 

_________________ 

เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการและผลิตรายการขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับประโยชน์สาธารณะและสังคม สะท้อนความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในภูมิภาคและกลุ่มต่างๆ ที่หลากหลาย
อย่างต่อเนื่อง 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 และข้อ 13 แห่งระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และวิธีการด าเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟัง
รายการ พ.ศ. ๒๕๖0 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมติคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 จึงเห็นควรประกาศบัญชีรายชื่อส ารองสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 6 
จ านวน 55 คน ซึ่งเป็นผู้แทนภูมิภาคและผู้แทนกลุ่มประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการตัวแทนภูมิภาค จ านวน 15 คน

1.1 ภูมิภาคเหนือ

1.1.1  นายอุดม อินทร์จันทร์ 

1.1.2  นางเอมอร พรหมดี 

1.1.3  นางพิมพ์พันธ์ สิงขรโอฬารึก 

1.2 ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1.2.1  นางสาวสายอรุณ แก้วมุงคุณ 

1.2.2  นางสาวพชรพร วรชัยพิทักษ์ 

1.2.3  นายไพบูลย์ เหลืองอิงคะสุต 

1.3 ภูมิภาคกลาง 

1.3.1 ว่าที่ร้อยตรีอดิศร เพชรคง 

1.3.2 นายสุชาติ หาดอ้าน 

๑.๔ ภูมิภาคใต ้

1.4.1 นางสาวมินนา นิ่งราวี 

/1.5 กรุงเทพมหานคร ...   
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1.5 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

1.5.1 นายปรมินทร์ ศิริบุญโกศัย 

1.5.2 นางศิริรักษ์ ศุภธีระธาดา 

1.5.3 นางวัชรีย์ อินโต                                                                  

1.5.4 นางบังอร ปราชญ์อภิญญา 

1.5.5 นางสาวทัศนีย์ เอนกศิลป์ 

1.5.6 นายมนตรี บานเย็น 

2. สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการตัวแทนกลุ่มประเด็น จ านวน 40 คน 

1. ภูมิภาคเหนือ 

๑.1 กลุ่มสังคมและคุณภาพชีวิต 

1.1.1 นางสาวศรีวรรณ ปวงงาม 

1.1.2 นางสาวอณิษา จ่าเก๊ะ 

     1.๒ กลุ่มการศึกษาและการเรียนรู้ 

1.2.1 นายธีระวัฒน์ พิทักษ์ไพรศรี 

1.2.2 นางปุณยนุช กรมขุนทด 

                1.๓ กลุ่มสื่อสาธารณะ 

1.3.1 นายอนุพงษ์ ตาจินะ 

1.3.2 นายมนตรี อ่ิมเอก 

                1.๔ กลุ่มเศรษฐกิจและการพัฒนา 

1.4.1 นายชูเกียรติ นิ่มอนุสสรณ์กุล 

1.5 กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    1.5.1 นายสมเกียรติ มีธรรม 

 1.5.2 นางสาวปวริศา บุญประสพ 

1.6 กลุ่มพหุวัฒนธรรม ศาสนา และส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย 

1.6.1 นางนภาพร มหายศนันท์ 

 
/2. ภูมิภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ...                                
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2. ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

    2.1 กลุ่มสังคมและคุณภาพชีวิต 

     2.1.1 นายชลธิษ จันทร์สิงห์ 

     2.1.2 นายพิศิษฐศักดิ์ โชตะมังสะ 

         2.๒ กลุ่มการศึกษาและการเรียนรู้ 

     2.2.1 นายกรกช มูลอามาตย์ 

     2.2.2 นายสมชัย ประจักษ์สูตร์ 

    2.๓ กลุ่มสื่อสาธารณะ 

     2.3.1 นายพิพัฒน์ วิญโก 

     2.3.2 นายปรีดา ข้าวบ่อ 

   2.๔ กลุ่มเศรษฐกิจและการพัฒนา 

    2.4.1 นายเศรษฐศิษภคเจฏ วันนาพ่อ 

  2.5 กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

        2.5.1 นายมานะ เมืองคุณ 

     2.5.2 นายยลชาญ กมลรัตน์ 

   2.6 กลุ่มพหุวัฒนธรรม ศาสนา และส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย 

    2.6.1 นายจักร์กฤษณ์ ดิเรกคุณาภรณ์ 

3. ภูมิภาคกลาง 

    3.1 กลุ่มสังคมและคุณภาพชีวิต 

     3.1.1 นายสุรพัศ์โยธิน บูรณานนท์ 

    3.๒ กลุ่มการศึกษาและการเรียนรู้ 

     3.2.1 นายณัฐพล วิทูธีรศานต์ 

    3.๓ กลุ่มสื่อสาธารณะ 

     3.3.1 นายเฉลิมพงษ์ นามนาค 

    3.4 กลุ่มเศรษฐกิจและการพัฒนา 

     3.4.1 นางนิรมล ยานะวิมุติ 

   3.5 กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      3.5.1 นายวิรัช กันอ่ า 
/3.6 กลุ่มพหวุัฒนธรรม ... 
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   3.6 กลุ่มพหุวัฒนธรรม ศาสนา และส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย 

         (-ไม่มี-) 

4. ภูมิภาคใต้ 

    4.1 กลุ่มสังคมและคุณภาพชีวิต 

     4.1.1 นายวิทย์ณเมธา เกตุแก้ว 

    4.๒ กลุ่มการศึกษาและการเรียนรู้ 

     4.2.1 นายเจริญพงศ์ พรหมศร 

    4.๓ กลุ่มสื่อสาธารณะ 

     4.3.1 นายปริวัตร กิจนิตย์ชีว์ 

    4.4 กลุ่มเศรษฐกิจและการพัฒนา 

    (-ไม่มี-) 

   4.5 กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

         4.5.1 นายอับดุลรอซัก เหมหวัง 

         4.5.2 นายชาญชัย หยังดี 

    4.6 กลุ่มพหุวัฒนธรรม ศาสนา และส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย 

     4.6.1 นายปิยะโชติ อินทรนิวาส 

     4.6.2 นายชาญวิทูร สุขสว่างไกร 

 5. กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

    5.1 กลุ่มสังคมและคุณภาพชีวิต 

     5.1.1 นางบุศริณร์ แน่พิมาย นครจิตต์ 

    5.๒ กลุ่มการศึกษาและการเรียนรู้ 

    5.2.1 นางกาญจนรัตน์ เลิศสมบัติศิริ 

    5.2.2 นายณฐภัทร อ่ าพันธุ์ 

    5.๓ กลุ่มสื่อสาธารณะ 

     5.3.1 นายสุพลชัย ซิ้มเจริญ 

    5.๔ กลุ่มเศรษฐกิจและการพัฒนา 

     5.4.1 นางสาวรตพร หลิน 

     5.4.2 นางอุมาพร แพรประเสริฐ 
/5.5 กลุ่มทรัพยากรธรรมชาต ิ... 
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   5.5 กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      5.5.1 นายกัณฐวุฒิ บุญมี 

    5.6 กลุ่มพหุวัฒนธรรม ศาสนา และส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย 

    5.6.1 นายศรายุทธ พจนปรีชากุล 

 ทั้งนี้ ให้บัญชีรายชื่อส ารอง สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 6 จ านวน 55 คนมีระยะเวลา
เท่ากับวาระของสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการรุ่นที่ 6 (ตัวจริง) 35 คน 

 ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. 2564 

 
 

(รองศาสตราจารย์เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง) 
ประธานกรรมการนโยบาย 

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

 
 


