
ชมรมผู้สูงอาย ุ

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย  

กระทรวงสาธารณสุข 



ที่ปรึกษาชมรม 
ดร.พรรณ ี  วราอัศวปติ  อายุ  74 ป ี  

ประวัติการศึกษา: ปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
-ปริญญาโท ITC ประเทศเนเธอแลนด์  
-ปริญญาโท สหรัฐอเมรกิา ด้าน Remote Sensing 
-ปริญญาเอก ประเทศฝรัง่เศส ด้าน Appled Remote Sensing   
เบอร์โทร: 089-4562836  
ที่อยู:่ 335/1 หมู่บ้านรุ่งนิรันดร์ ต.สุรนาร ีอ. เมือง จ. นครราชสีมา 
ประวัติการท างาน: อาจารย์มหาวิทยาลัยชียงใหม่  
อาจารย์ม.เทคโนโลยีสุรนาร ีอาจารย์พิเศษม.ธรรมศาสตร์  
ผู้เชีย่วชาญโครงการส่วนพระองค์สวนจิตลดา (โครงการอนุรักษ์ 
พันธุกรรมพืช)  
ความเชี่ยวชาญ: ด้านชีวิต เรือ่งธรรมชาติ 

 เลขานุการชมรม 
นายอรรณพ  วราอัศวปติ  อายุ 73 ปี  

ประวัติการศึกษา: ปริญญาตร ีชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
-ปริญญาโท ชีววิทยาพชื มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
-ปริญญาเอก สรีรวิทยาพชื มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
เบอร์โทร: 089-4249989 
ที่อยู:่ 335/1 หมู่บ้านรุ่งนิรันดร์ ต.สุรนาร ีอ. เมือง จ. นครราชสีมา 
ประวัติการท างาน: หัวหน้าสาขาชีววิทยา มหาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
-รองคณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 
-รองผู้อ านวยการศูนย์เคร่ืองมือ มหาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
-วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนครราชสีมา 
ความสามารถ: ถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอ ท่องโลกอินเทอรเ์น็ต 



ประธานชมรมผู้สูงอายุ 
นายก าจัด  สุขถาวร  อายุ 72 ป ี 

ประวัติการศึกษา: 
-ปริญญาตร ีวิศวกรรมเครื่องกล ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
-ปริญญาโท อาชีวะและเทคนิคศึกษา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 
เบอร์โทร : 089-5823670 
ที่อยู ่: 394  ม.10  ต.โคกกรวด  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   
ประวัติการท างาน:  
-อาจารย์สายวิศวกรรม ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นม. 
-หัวหน้าแผนกช่างจักรกลหนัก  
ความสามารถ: กีฬา ร้องเพลง 

 

รองประธาน 

นางศริิพร  ประสงค์ทรัพย์ อายุ 65 ปี  
ประวัติการศึกษา: ปริญญาตรนิีติศาสตร์บัณฑิต มหาลัยรามค าแหง   
เบอร์โทร: 081-9551348 
ที่อยู:่ 120 ม.1 ต.โคกกรวด อ.เมอืง จ.นครราชสีมา 
ประวัติการท างาน: ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) อ าเภอเมอืงนครราชสีมา 
ความสามารถ: พิธีกร วิทยากรด้านการดูแลสุภาพ 



สมาชิก 
นางสัมฤทธิ์  กูบโคกกรวด อายุ 68 ป ี 

ประวัติการศกึษา: จบการศกึษามัธยมศึกษาปีท่ี 6  
เบอร์โทร: 095-7927490 
ที่อยู่: 71/2  ม.2   ต.โคกกรวด  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา   
ประวัติการท างาน:  
-อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
ความสามารถ: ดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน จิตอาสา 

 

เหรัญญิก 
นางอัครภา   เลิศธรรม  อายุ 62 ป ี   

ประวัติการศกึษา: จบการศกึษาระดับอนุปรญิญา   
เบอร์โทร: 097-9366499 
ที่อยู่: 222/11-12  ม.2  ต.โคกกรวด  อ.เมือง   
จ.นครราชสีมา 
ประวัติการท างาน: ธุรกิจส่วนตัว 
ความสามารถ: ท าโครงการการเตมิน  าใต้ดิน (ธนาคารน  า) 



สมาชิก 
นางดารา  ศิริบุตร  อายุ 73 ป ี 

ประวัติการศกึษา: จบการศกึษามัธยมศึกษาปีท่ี 6  
เบอร์โทร: 089-2842403 
ท่ีอยู่: 44/59 ม.1 ซ.3 ต.โคกกรวด  อ.เมือง จ.นครราชสีมา   
ประวัติการท างาน: ครอูนุบาล พนักงานบริษัท ค้าขาย 
แม่บ้าน   
ความสามารถ: สวดมนต์ท าวัดเช้า–เย็น  ร้องสรพันยะ 

 
 
 
 
 
 
 

สมาชิก 
นางสมหมาย  ค าโคกกรวด อายุ 73 ปี  

ประวัติการศกึษา: จบการศกึษาประถมศกึษาปีท่ี 4  
เบอร์โทร: 
ที่อยู่:  บ้านโคกกรวด  ต.โคกกรวด  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  
ประวัติการท างาน: ค้าขาย 
ความสามารถ: ท าอาหาร  ท าขนมจีน 

 



 

 
สมาชิก 

นางลาวัลย์  สุขถาวร  อายุ 70 ป ี 
ประวัติการศกึษา: จบการศกึษาอนุปริญญา   
 เบอรโ์ทร: 083-0637158 
ที่อยู่: 394  ม.10 ต.โคกกรวด  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  
ประวัติการท างาน: ธุรกิจส่วนตัว แม่บ้าน 
ความสามารถ: กีฬา ร้องเพลง 

 

สมาชิก 
นางสุนันท์  เปพันดง  อายุ 64 ป ี 

ประวัติการศกึษา: จบการศกึษาประถมศกึษาปีท่ี 6    
เบอร์โทร: 090-2734423 
ที่อยู่: 105 ม. 1  บ้านโคกกรวด  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  
ประวัติการท างาน: แม่บ้าน 
ความสามารถ : ท าอาหาร 

 



สมาชิก 
นางสุนี  พรโคกกรวด   

อายุ 64 ป ี 
ประวัติการศกึษา: จบการศกึษาประถมศกึษาปีท่ี 4   
เบอร์โทร:  083-0637158 
ที่อยู่: 394  ม.10 ต.โคกกรวด  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  
ประวัติการท างาน: ธุรกิจส่วนตัว แม่บ้าน 
ความสามารถ: - 

 

สมาชิก 
นางสมพิศ  ธรรมนิยม  อายุ  67 ป ี  

ประวัติการศกึษา: จบการศึกษาประถมศกึษาปีท่ี4  
เบอร์โทร: – 
ท่ีอยู่: 141 ม.2  ต.โคกกรวด  อ.เมือง  จ. นครราชสีมา  
ประวัติการท างาน:  แม่บ้าน 
ความสามารถ – 
 



สมาชิก 
นายประมวล  พลศักดิ์   อายุ 85 ปี   

ประวัติการศกึษา: จบการศกึษาประถมศกึษาปีท่ี4   
เบอร์โทร: 087-9569454 
ท่ีอยู่: 44/59 ม.1  ต.โคกกรวด  อ.เมือง  จ. นครราชสีมา  
ประวัติการท างาน: รับจ้าง 
ความสามารถ: ช่างซ่อมรถ 
 

สมาชิก 
นายจตุรงค์  ทวีสนิธิ์พรสง่า  อายุ 62 ปี   

ประวัติการศกึษา: ประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.)   
เบอร์โทร: 086-6532144 
ท่ีอยู่:  160/1    ต.ในเมอืง  อ.เมือง  จ. นครราชสีมา  
ประวัติการท างาน:  ธุรกิจส่วนตัว 
ความสามารถ: ร้องเพลง 
 



สมาชิก 
นางสุนีย์  ทะยอมโคกกรวด อายุ 61 ปี   

ประวัติการศกึษา: จบการศกึษามัธยมศึกษาปีท่ี 6  
 เบอรโ์ทร: 087-9583171 
ที่อยู่: 382  ม.1 ต.โคกกรวด  อ.เมือง  จ. นครราชสีมา  
ประวัติการท างาน:  
-อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
-กรรมการกองทุนหมู่บ้านหนองหว้า 
ความสามารถ: ดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน 
 

สมาชิก 
นางสุมาล ี ทรัพย์จติร   อายุ 64 ป ี  

ประวัติการศกึษา: จบการศกึษาประถมศกึษาปีท่ี 4   
เบอร์โทร: 085-2026932 
ท่ีอยู่: 23  ม.2   ต.โคกกรวด  อ.เมือง  จ. นครราชสีมา   
ประวัติการท างาน: 
 -อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
ความสามารถ: ดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน 



 
 

สมาชิก 
นางสมพร  ศรีอ าไพ   อายุ 55 ป ี  

ประวัติการศกึษา: จบการศกึษาประถมศกึษาปีท่ี4  
เบอร์โทร: 085-2026932 
ท่ีอยู่: 23  ม.2   ต.โคกกรวด  อ.เมือง จ. นครราชสีมา   
ประวัติการท างาน:  
-อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
ความสามารถ: การดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน 
 

สมาชิก 
นางศริิกุล  เอี่ยมโคกสูง อายุ 65 ปี  

 ประวัติการศกึษา: จบมัธยมศกึษาตอนปลาย 
เบอร์โทร:  081-8792435 
ที่อยู่: 459 หมู่ 1 ต.โคกกรวด  อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
ประวัติการท างาน: ธุรกิจส่วนตัว 
ความสามารถ: – 

 



สมาชิก 
นางฎีกาวดี  ปะวสิุทธิ์  อายุ 68 ป ี  

ประวัติการศกึษา: ปรญิญาตรี เอกเทคโนโลยีทางการศึกษา 
เบอร์โทร: 085-2012975 
ที่อยู่:  25/3 ซ.28 ต. ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา   
ประวัติการท างาน: ข้าราชการครู ร.ร.บ้านหนองเป็ดน  า  
ความสมารถ: วิทยากรเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-ธนาคารน  าใต้ดิน 
-ปราชญ์ชาวบ้านไทยใจรักแผ่นดิน กอ.รมน.  
-วุฒิอาสาธนาคารสมอง 

สมาชิก 
นายวสันต์  วรเมฆิน  อายุ  70 ป ี  

ประวัติการศกึษา: อนุปริญญาโรงเรียนป่าไมแ้พร่  
กรมป่าไม ้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เบอร์โทร:  081-9673100 
ที่อยู่: 343 ม. 10  ต.โคกกรวด  อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
ประวัติการท างาน: เจา้หน้าท่ีกรมป่าไม้ 
ความสมารถ: 



สมาชิก 
นางล าดวน ณ ร้อยเอ็ด  อายุ 66 ปี   

 ประวัติการศกึษา: จบการศกึษาประถมศกึษาปีท่ี 4  
เบอร์โทร:  089-9478581 
ที่อยู่: 266 หมู่ 2 ต.จอหอ  อ.เมือง  จ.นครราชสมีา 
ประวัติการท างาน: ธุรกิจส่วนตัว 
ความสามารถ: ร้องเพลงจิตอาสา  
 

สมาชิก 
นางสาวสมใจ เทศสูงเนิน อายุ 69 ปี   

ประวัติการศกึษา: ปรญิญาโทบริหารอาชีวศึกษา  
เบอร์โทร:  097-3230473 
ที่อยู่: 47 ต.โคกกรวด อ. เมือง จ.นครราชสีมา 
ประวัติการท างาน: ข้าราชการครู วทิยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
ความสามารถ: ช่างไฟฟ้า 



สมาชิก 
ว่าท่ีร้อยโทเฉลิมชัย เลิศธรรม อายุ  66 ป ี  

ประวัติการศกึษา: ปรญิญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ 
เบอร์โทร: 081-7188702 
ที่อยู่: 44/5 ม.1 ต.โคกกรวด  อ.เมือง  จ. นครราชสีมา 
ประวัติการท างาน: นายชั่งรังวัด 
-นักบริหารงานที่ดิน 
-นักวิชาการที่ดินช านาญการ 7 
ความสามารถ: ร้องเพลง 

สมาชิก 
นางปองจติ จันทรสอน อายุ 59 ปี   

ประวัติการศกึษา: จบการศกึษาระดับอนุปรญิญา    
เบอร์โทร  097-1351138 
ที่อยู่: 564  ม.10  ต.โคกกรวด  อ.เมือง  จ. นครราชสีมา 
ประวัติการท างาน: ธุรกิจส่วนตัว 
ความสามารถพเิศษ: รอ้งเพลง 



สมาชิก 
นายชาตรี ช่างหล่อ อายุ 60 ป ี   

ประวัติการศกึษา: ครุศุาสตร์บัณฑิต (คบ.)  
วชิาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
เบอร์โทร: 081-888-5236 
ที่อยู่:  123  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครราชสรมา 
ประวัติการท างาน: ครชู านาญการพเิศษ  
ร.ร.บ้านหนองล้างช้าง 
ความสามารถ: ร้องเพลง เล่นกีต้าร์  และช่างเครื่องยนต์ 

สมาชิก 
นายสมเกียรต์ สุขประสบโชค อายุ 60 ป ี  

ประวัติการศกึษา: คุรศุาสตร์บัณฑิต (คบ.) เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศกึษา   
เบอร์โทร: 081-9991820 
ที่อยู่: 264  ม.15  ต.สะแกราช  อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 
ประวัติการท างาน: คร ูคศ.3 
ความสามารถ: เล่นดนตรี 



สมาชิก 
พันโทวิเชียร นุชเศรัมย์ อายุ 73 ปี  

ประวัติการศกึษา: ปรญิญาตรีครุศาสตร์วิทยาศาสตร์ทั่วไป  
เบอร์โทร: 097-0807828 
ท่ีอยู่: 34/1 ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ. นครราชสีมา 
ประวัติการท างาน: รองผู้บังคับหน่วยศัลยกรรมสนาม                  
พัน.สร.22.บชร2 
ความสามารถ: ร้องเพลง 

 
 

สมาชิก 
นางยุคนธ์ธร นุชเศรัมย์ อายุ 66 ป ี

ประวัติการศกึษา: ปรญิญาตรี 
เบอร์โทร: 085-4996938  
ท่ีอยู่: 34/1 ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ. นครราชสีมา 
ประวัติการท างาน: ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านโป่งแดง  
อ.ขามทะสอ  
ความสามารถ: 



 
 

สมาชิก 
นางประยูร โพทอง  อายุ68 ป ี  

ประวัติการศกึษา: ปรญิญาตรี เอกประถมศึกษา  
เบอร์โทร: 081-8778776 
ที่อยู่:  69/5 อ.เมือง จ. นครราชสมีา  
ประวัติการท างาน:ข้าราชการครูโรงเรียนเคหะประชาสามัคคี 
ความสามารถ: ครูสอนเด็กปฐมวัย 

สมาชิก 
นายศวิกร เรืองรุ่ง อายุ 62 ปี  

ประวัติการศกึษา: มัธยมศกึษาปี่ที่ 3  
เบอร์โทร: 061-1959449 
ที่อยู่: 432 ต. โคกกรวด อ.เมือง จ. นครราชสมีา 
ประวัติการท างาน: ลูกจ้างประจ า กรมสรรพาวุธ 
ความสามารถ: ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 



สมาชิก 
นางยุพนิ คงก าเหนิด  อายุ 71 ป ี 

ประวัติการศกึษา: มัธยมศกึษาปีที่ 6 
 เบอรโ์ทร: 088-0840028 
ที่อยู่: 100 อ.เมือง จ.นครราชสีมา   
ประวัติการท างาน: ลูกจ้างประจ า ต าแหน่งพนักงานการเงนิ 
กรมชลประทาน 
ความสามารถ:- 

สมาชิก 
นางวรัญช์พร ปรีชาเจริญวัชช ์ อายุ62 ปี 

ประวัติจบการศกึษา: ปริญญาตรี   
เบอร์โทร:  063-9290555 
ที่อยู่:  329/87 ต.โคกกรวด อ. เมือง จ. นครราชสีมา 
ประวัติการท างาน: หัวหน้าแผนกบริหารงานทั่วไป                 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ความสามารถ:- 



สมาชิก 
นางละม่อม พินิจโคกกรวด อายุ 84 ป ี 

 ประวัติการศกึษา: ประถมศกึษาปีท่ี4   
เบอร์โทร: 081-9975277 
ที่อยู่: 381 ม.1 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
ประวัติการท างาน: เกษตรกร 
ความสามารถ: ความรูด้้านการปลูกต้นไม้ 

สมาชิก 
นางศริิลักษณ์ โภธช์สูงเนิน อายุ 70 ป ี

ประวัติการศกึษา: มัธยมศกึษาที่ 3 
เบอร์โทร:  
ที่อยู่: 302 ม.1 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
ประวัติการท างาน:- 
ความสามารถ: จิตอาสาในต าบลโคกกรวด 



สมาชิก 
นางดวงใจ  เที่ยงสันเที่ยะ อายุ 68 ป ี 

ประวัติการศกึษา: มัธยมศกึษาปี่ที่ 6   
เบอร์โทร: 098-9188941 
ที่อยู่: 52 ม.2 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสมีา 
ประวัติการท างาน: อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) 
ความสามารถ: การดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน 
 
 
 

สมาชิก 
นางอรุณี ฉัตรเจริญกลุ อายุ 66 ป ี 

ประวัติการศกึษา: ประถมศึกษาปีท่ี 4 
เบอร์โทร: 083-0696834 
ที่อยู่: 216/18 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสมีา 
ประวัติการท างาน: แม่บ้าน 
ความสามารถ: การดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน 
 



สมาชิก 
นางมะล ิกล่อมจอหอ อายุ 63 ป ี

ประวัติการศกึษา: ชั นประถมศึกษาปีท่ี 4 
เบอร์โทร: 082-3182278 
ที่อยู่:  423 ม.1 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
ประวัติการท างาน: อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) 
ความสามารถ: ท าอาหาร 

สมาชิก 
นางทองคูณ เลิศรัศมีโรจน ์อายุ 62 ปี  

ประวัติการศกึษา: ชั นประถมศึกษาปท่ีี 4 
เบอร์โทร: 089-7181433 
ที่อยู่: 151 ม.6 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสมีา 
ประวัติการท างาน: อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) 
ความสามารถ: ท าอาหาร 



สมาชิก 
นางพวงเพ็ญ ขามโคกกรวด อายุ 68 ป ี

ประวัติการศกึษา: ชั นประถมศึกษาท่ี 7  
เบอร์โทร: 085-5591806 
ที่อยู่: 69 ม.6 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสมีา 
ประวัติการท างาน: แม่บ้าน 
ความสามารถ: ท าอาหาร 

สมาชิก 
นางส ารวย  อนุกูล อายุ 68 ปี  

ประวัติการศกึษาจบประถมศึกษาปท่ีี4  
เบอร์โทร: 082-1476261 
ที่อยู่:  63 ม.6 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสมีา 
ประวัติการท างาน:รับจ้างทั่วไป 
ความสามารถ:   

 



สมาชิก 
นางสเีหลื่อม  โสภณ อายุ 76 ป ี 

ประวัติการศกึษา: ชั นประถมศึกษาปท่ีี 6  
เบอร์โทร: 
ที่อยู่: 237 ม.4 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
ประวัติการท างาน: อดีตสมาชิกเทศบาลโคกกรวด  
-อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
-สตรีพัฒนา 
ความสามารถ: เย็บผ้า  ผลิตน  ายาล้างจาน 

สมาชิก 

นายศุภรัตน์  บรุณวานิช อายุ 70 ป ี 

ประวัติการศกึษา: ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

เบอร์โทร: 084-8247237 

ที่อยู่:  424/48 ม.4 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

ประวัติการศกึษา: พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ความสามารถ:  ซ่อมรถยนต์ 



สมาชิก 
นางเสงี่ยม เพิ่มสูงเนิน อายุ 56 ปี  

ประวัติการศกึษา: ชั นประถมศึกษาปท่ีี 4  
 เบอรโ์ทร:  088-7048011 
ที่อยู่:  381 ม.6 ต.โคกรรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
ประวัติการท างาน: อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) 
ความสามารถ:  

สมาชิก 
นางสมจิต แขพรมราช อายุ 56 ปี  

ประวัติการศกึษา: ชั นประถมศึกษาปท่ีี 4  
เบอร์โทร: 094-1788418 
ที่อยู่:  308 ม.6 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
ประวัติการท างาน: อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.)  
ความสามารถ: เต้นร า 



สมาชิก 
พันเอกวุฒิ  ก้านจักร อายุ 66 ป ี 

ประวัติการศกึษา: ปรญิญาตรี  
เบอร์โทร:  089-8475139 
ที่อยู่:  13/2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสมีา 
ประวัติการท างาน: รับราชการทหาร 
ความสามารถ: ออกก าลังกาย  ร้องเพลง 

สมาชิก 

เรืออาการศตรีหนูกัน  ขินหนองจอก อายุ 62 ปี  

ประวัติการศกึษา: ชั นมัธยมศกึษาปีท่ี 6  

เบอร์โทร:  087-2472203 

ที่อยู่:  8 ม.1 ต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสมีา 

ประวัติการท างาน: รับราชการกองบิน 1 กองทัพอากาศ 



สมาชิก 
นายไพบูลย์  ทองสุขอิ่ม อายุ 75 ป ี 

ประวัติการศกึษา: ประกาศนัยบัตรวชิาชีพชั นสูง (ปวส.) 
เบอร์โทร:085-0254267 
ที่อยู่:  593 ม.1 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา  
ประวัติการท างาน: ผู้อ านวยการส่วนเครื่องจักรกล 
ความสามารถ: ซ่อมเครื่องจักรกล เล่นดนตร ี

สมาชิก 
นายสมหวัง พันธุ์ชัยเพชร  อายุ 62 ป ี 

ประวัติการศกึษา: ปรญิญาตรี มหาลัยวิทยาลัยขอนแก่น 
-ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เบอร์โทร:  081-9999503 
ที่อยู่:  570 ม.1 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
ประวัติการท างาน: รองผู้อ านวยการ ร.ร.โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 
ความสามารถ: สอนคณิตศาสตร์ 



สมาชิก 
นายเสริม เปล่งสันเทยีะ   

อายุ  72 ป ี
ประวัติการศกึษา: ชั นมัธยมศกึษาปีที่ 6 
เบอร์โทร:  084-3549558 
ที่อยู่:  30 ม. 2 ต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา  
ประวัติการท างาน: นายแพทย์ต าบลพันดุง อ.ขามทะเลสอ 
ความสามารถ: ร้องเพลง 

สมาชิก 
นายสหัสนัย ศาสตร์สูงเนิน  อายุ 62 ป ี 

ประวัติการศกึษา: ปรญิญาตรีนิติศาสตร์ 
เบอร์โทร:  089-7172097 
ที่อยู่:  546/6 ต.ในเมอืง อ.เมือง จ.นครราชสมีา 
ประวัติการท างาน: เจา้พนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา 
ความสามารถ: ท าสวน เล่นดนตรี ปั่นจักยาน 

 



สมาชิก 
นางพอใจ  ขินหนองจอก อายุ 62 ป ี 

ประวัติการศกึษา: ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
เบอร์โทร: 0894944917 
ที่อยู่: 8 ม.1 ต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสมีา  
ประวัติการท างาน: เจา้หน้าที่ธุรการกองบิน 1 
ความสามารถ: ร้องเพลง 

สมาชิก 
นายมานิตย์  ด้วงสูงเนิน อายุ 74 ป ี 

ประวัติการศกึษา: ชั นประถมศกึษาปีท่ี 4 
เบอร์โทร: 
ที่อยู่: 108 ม.13 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
ประวัติการท างาน: หัวหน้างานฝ่ายผลิตบริษัทเอกชน 
ความสามารถ: ช่างอเิล็คทรอนิกส์ 



สมาชิก  
นางเสรี  ด้วงสูงเนิน อายุ 71 ป ี 

ประวัติการศกึษา: ชั นประถมศกึษาปีท่ี 4  
ที่อยู่: 108 ม.13 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
ประวัติการท างาน: หัวหน้างานบริษัทเอกชน 
ความสามารถ: ร้องเพลง 

สมาชิก  
ร้อยตรีจตุรงค์  คล้ายมี อายุ 63 ปี  

ประวัติการศกึษา: อนุปริญญา 
ที่อยู่: 383 ม.12 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
ประวัติการท างาน: ช่างซ่อมโทรพิมพ์ ส.พัน.22 
กองทัพภาค.2 นม. 
ความสามารถ: ขับรถ ร้องเพลง เล่นดนตร ี



คณะท างานศูนย์อนามัยท่ี 9 นครราชสีมา 

คุณนพวรรณ  หมื่นน้อย (ต้อย) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพเิศษ 

หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 
โทร 08-1977-3582 

คุณสาคร  บุญสูงเนิน (สา) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
ผู้รับผิดชอบชมรมผู้สูงอายุ 
โทร 08-1878-9239 



คุณนารรีัตน์  สุรพัฒนชาติ (ตา) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

หัวหน้าคลนิิกผู้สูงอายุ 
โทร 08-9844-8135 

คณะท างานศูนย์อนามัยท่ี 9 นครราชสีมา 

คุณศนิาท  แขนอก (นาท) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

หัวหน้าโครงการฝากผู้สูงวัยไว้กับศูนย์อนามัยที่ 9 
โทร 08-1495-1878 



คุณนันทยิา ชุละดี (เฟิร์น) 
นักกายภาพบ าบัด 
งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

โทร 08-3384-8882 

คุณสิริธร  มรุิจันทร ์(มดตะนอย) 
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 

งานให้การปรึกษา 
โทร 06-1450-9155 

คุณสนธยา  สนนอก (อาร์ม) 
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
หัวหน้า Fitness center 
โทร 09-8564-5551 

คณะท างานศูนย์อนามัยท่ี 9 นครราชสีมา 


