
ผูบ้รหิารท้องถิน่และสมาชกิสภาท้องถิน่ 

 

  ผู้บริหารทอ้งถิ่น             สมาชิกสภาฯ  องค์การบริหารส่วนตําบลตะพง  

ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลตะพง 

เขตเลือกต้ังที่  10  ตําบลตะพง  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง 
 1. ชือ่                         นายทนิกร  ทวีสัตย์                                                      เชือ้ชาติไทย  สัญชาติ
ไทย   
 2. เลขประจําตัวประชาขน                     3 2101 00533 828                                                      . 
 3. หมู่โลหิต       -       . 
 4. เกิดวันที ่  15     เดือน         เมษายน           พ.ศ.   2515  อายุ        39         ปี 

5. สถานที่เกิดบา้นเลขที่    ร.พ.ระยอง    หมูท่ี่    -    ตรอก   -    ซอย     -     ถนน      สุขุมวิท    ตําบลท่าประดู่  
อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์  21000 

6. ที่อยู่ปัจจุบนับ้านเลขที ่ 26   หมู่ที่    10    ตรอก   -    ซอย   ตะกาด   ถนน      -        . ตําบลตะพง  อําเภอเมือง
ระยอง  จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000  

   โทรศัพท์  08 9602 6269    โทรสาร        -            โทรศัพท์มือถือ    08 9602 6269        . 

7. สถานที่ติดต่อบ้านเลขที ่   26     หมู่ที่  10    ตรอก    -     ซอย       ถนน            ตําบลตะพง  
อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000      
โทรศัพท ์ 08 9602 6269    โทรสาร              -             โทรศัพทม์ือถือ   08 9602 6269    .  

 8. บดิาชื่อ          นายบุญสร้าง  ทวีสัตย์         สัญชาติไทย  เชื้อชาติไทย     อาชีพ         ทําสวน              . 

 9. มารดาชื่อ       นางสาลี  ทวีสัตย์               สัญชาติไทย  เชื้อชาติไทย     อาชีพ         ทาํสวน                . 

 10. คู่สมรส ชื่อ    นางโชษิตา  วิเชียรลํ้า          สัญชาติไทย  เชื้อชาติไทย      อาชีพ        ทําสวน               .          

 11. บุตร จาํนวน           2           คน 

 12. วุฒิการศึกษา 

 

ระดบัการศึกษา ชือ่สถาบนั จงัหวดั ปีการศึกษาทีส่าํเรจ็ วชิาทีศ่ึกษา/วฒุทิีไ่ดร้บั 
ประถมศึกษา โรงเรียนวัดตะพงนอก ระยอง  2529 ประถมศึกษาปีที ่6 
มัธยมศึกษา     
ปริญญาตรี     
ปริญญาโท     
ปริญญาเอก     

อื่น ๆ     

 

/13. การฝึกอบรม... 

 

-2- 

13. การฝึกอบรมหลักสูตร / ดูงาน 

 

 



หลกัสตูร ชือ่สถาบนั ระยะเวลาฝกึอบรม วุฒทิีไ่ดร้บั 

-โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงานของสมาชิกสภา ผู้บริหารท้องถิ่น 
ฯลฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนัทา 17-20 มีนาคม 2555 - 

    

 14. อาชีพก่อนได้รับเลือกต้ัง          ทําสวน                                 .                 

 15. ได้รับการเลือกต้ังเมื่อวันที่      6    เดือน      พฤศจิกายน      พ.ศ.   2554   คะแนนที่ได้       173        .     

 16. ไดรั้บการรับรองผลการเลือกต้ังจาก กกต. เมือ่วันที ่    30      เดอืน         พฤศจิกายน            พ.ศ.2554 

 17. เคยดํารงตําแหน่ง 

  ส.ว. จังหวัด                                                    ช่วง พ.ศ.                            . 

  ส.ส. เขตเลือกต้ังที่                   อําเภอ/เขต                        จังหวัด                       . 
  ช่วง พ.ศ.                       . 

  นายก (อบจ./เทศบาล/อบต.)                                        อําเภอ/เขต                                       
. 

  จังหวัด                                       ช่วง พ.ศ.                           . 

  สมาชิกสภาท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต.)             ตะพง                เขตเลือกต้ังที่         10           . 

  อําเภอ          เมือง                   จังหวัดระยอง ช่วง พ.ศ.         2550-2554                   . 

  รองประธานสภา อบต.ตะพง  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง ช่วง                                            . 

  กํานันตําบล                                  อําเภอ/เขต                           จังหวัด                             
. 

  ช่วง พ.ศ.                               . 

  ผู้ใหญ่บ้าน หมูท่ี ่                           อําเภอ/เขต                              จังหวัด                          
. 

  ช่วง พ.ศ.                                       . 

 18. ประวัติการสังกัดพรรคการเมือง 

 

พรรคการเมอืง ปเีริม่ตน้ ปีสิน้สดุ หมายเหต ุ(ตาํแหน่ง) 

    

    

    

 

 

 

 

ประวตัผิูบ้ริหารท้องถิน่และสมาชกิสภาทอ้งถิน่ 



 

  ผู้บริหารทอ้งถิ่น             สมาชิกสภาฯ  องค์การบริหารส่วนตําบลตะพง  

ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลตะพง 

เขตเลือกต้ังที่  1  ตําบลตะพง  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง 
 1. ชือ่                         นางอนงค์  สุขัง                                                        เชื้อชาติไทย  สัญชาติ
ไทย   
 2. เลขประจําตัวประชาขน                     3 2101 00509 62 5                                                      . 
 3. หมู่โลหิต      โอ           . 
 4. เกิดวันที ่  20     เดือน         ตุลาคม           พ.ศ.   2512  อายุ        42         ปี 

5. สถานที่เกิดบา้นเลขที่   122/4     หมูท่ี่    4    ตรอก     เขาตาหยี     ซอย    เขาตาย่ี    ถนน   ห้วยมะเฟือง                
. ตําบลตะพง  อาํเภอเมอืงระยอง  จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์  21000 

6. ที่อยู่ปัจจุบนับ้านเลขที ่ 152/36   หมู่ที ่   16    ตรอก   -    ซอย   ตะกาด   ถนน      -        . ตําบลตะพง  อําเภอ
เมืองระยอง  จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000  

   โทรศัพท์  08 5134 2636    โทรสาร        -            โทรศัพท์มือถือ    08 5134 2636    . 

7. สถานที่ติดต่อบ้านเลขที ่ 152/36 หมูท่ี่  16    ตรอก    -     ซอย  ตะกาด    ถนน            ตําบลตะพง  อําเภอ
เมืองระยอง  จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000      
โทรศัพท ์ 08 5134 2636   โทรสาร              -             โทรศัพท์มอืถือ   . 08 5134 2636     

 8. บดิาชื่อ          นายอรัญ เมอืงชล        สัญชาติไทย  เชื้อชาติไทย     อาชีพ         รับจ้าง             . 

 9. มารดาชื่อ       นางนิ่ม  เมืองชล          สัญชาติไทย  เชือ้ชาติไทย     อาชีพ          คา้ขาย             . 

 10. คู่สมรส ชื่อ    นายชีพ  สุขัง             สัญชาติไทย  เชื้อชาติไทย      อาชีพ      รับจ้าง   .             

 11. บุตร จาํนวน           2           คน 

 12. วุฒิการศึกษา 

 

ระดบัการศึกษา ชือ่สถาบนั จงัหวดั ปีการศึกษาทีส่าํเรจ็ วชิาทีศ่ึกษา/วฒุทิีไ่ดร้บั 
ประถมศึกษา     
มัธยมศึกษา ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองระยอง ระยอง 2550 มัธยมศึกษาตอนต้น 
ปริญญาตรี     
ปริญญาโท     
ปริญญาเอก     

อื่น ๆ     

 

/13. การฝึกอบรม... 
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13. การฝึกอบรมหลักสูตร / ดูงาน 

 

 

หลกัสตูร ชือ่สถาบนั ระยะเวลาฝกึอบรม วุฒทิีไ่ดร้บั 



    

    

    

 14. อาชีพก่อนได้รับเลือกต้ัง   รับจ้าง                                                      
.                 

 15. ได้รับการเลือกต้ังเมื่อวันที่      6    เดือน      พฤศจิกายน      พ.ศ.   2554   คะแนนที่ได้       173        .     

 16. ไดรั้บการรับรองผลการเลือกต้ังจาก กกต. เมือ่วันที ่    30      เดอืน         พฤศจิกายน            พ.ศ.2554 

 17. เคยดํารงตําแหน่ง 

  ส.ว. จังหวัด                                                    ช่วง พ.ศ.                            . 

  ส.ส. เขตเลือกต้ังที่                   อําเภอ/เขต                        จังหวัด                       . 
  ช่วง พ.ศ.                       . 

  นายก (อบจ./เทศบาล/อบต.)                                        อําเภอ/เขต                                       
. 

  จังหวัด                                       ช่วง พ.ศ.                           . 

  สมาชิกสภาท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต.)              -                เขตเลือกต้ังที่         -           . 

  อําเภอ           -                  จังหวัดระยอง ช่วง พ.ศ.              -              . 

  รองประธานสภา อบต.ตะพง  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง ช่วง                                            . 

  กํานันตําบล                                  อําเภอ/เขต                           จังหวัด                             
. 

  ช่วง พ.ศ.                               . 

  ผู้ใหญ่บ้าน หมูท่ี ่                           อําเภอ/เขต                              จังหวัด                          
. 

  ช่วง พ.ศ.                                       . 

 18. ประวัติการสังกัดพรรคการเมือง 

 

พรรคการเมอืง ปเีริม่ตน้ ปีสิน้สดุ หมายเหต ุ(ตาํแหน่ง) 

    

    

    

 

 

ทะเบียนประวตัผิูบ้รหิารท้องถิน่และสมาชกิสภาท้องถิน่ 

 

  ผู้บริหารทอ้งถิ่น             สมาชิกสภาฯ  องค์การบริหารส่วนตําบลตะพง  

ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลตะพง 



เขตเลือกต้ังที่  1  ตําบลตะพง  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง 
 1. ชือ่                         นายทวี  ขวัญม่วง                                             เชื้อชาติไทย  สัญชาติไทย   
 2. เลขประจําตัวประชาขน                     3 2101 00635 87 6                                                      . 
 3. หมู่โลหิต      โอ           . 
 4. เกิดวันที ่  25     เดือน         มนีาคม            พ.ศ.   2491  อายุ        63         ปี 

5. สถานที่เกิดบา้นเลขที่    4     หมู่ที่    15    ตรอก     เขาตาหยี     ซอย    เขาตาย่ี    ถนน   ห้วยมะเฟือง                
. ตําบลตะพง  อาํเภอเมอืงระยอง  จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์  21000 

6. ที่อยู่ปัจจุบนับ้านเลขที ่  4   หมู่ที่    15    ตรอก   เขาตาหยี    ซอย    เขาตาหยี   ถนน   ห้วยมะเฟือง        . ตําบล
ตะพง  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000  โทรศัพท์  08 1687 4040    โทรสาร               -            
โทรศัพทม์ือถอื    08 1687 4040    . 

7. สถานที่ติดต่อบ้านเลขที ่   4    หมู่ที่  15    ตรอก  เขาตาหยี   ซอย  เขาตาหยี   ถนน  ห้วยมะเฟือง                       
.   ตําบลตะพง  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000      
โทรศัพท ์  08 1377 6715        โทรสาร              -             โทรศัพท์มือถอื   08 1687 4040    . 

 8. บดิาชื่อ          นายสอน  ขวัญม่วง        สัญชาติไทย  เชือ้ชาติไทย     อาชีพ         ทาํนา             . 

 9. มารดาชื่อ       นางนอ้ย ขวัญม่วง          สัญชาติไทย  เชือ้ชาติไทย    อาชีพ          ทํานา             . 

 10. คู่สมรส ชื่อ    นางรัตนา  คงรัก            สัญชาติไทย  เชื้อชาติไทย    อาชีพ      ทําส่วน   .             

 11. บุตร จาํนวน           2           คน 

 12. วุฒิการศึกษา 

 

ระดบัการศึกษา ชือ่สถาบนั จงัหวดั ปีการศึกษาทีส่าํเรจ็ วชิาทีศ่ึกษา/วฒุทิีไ่ดร้บั 
ประถมศึกษา โรงเรียนบา้นชากลาว  ระยอง - ประถมศึกษาปีที4่ 
มัธยมศึกษา     
ปริญญาตรี     
ปริญญาโท     
ปริญญาเอก     

อื่น ๆ     

 

/13. การฝึกอบรม... 

-2- 

13. การฝึกอบรมหลักสูตร / ดูงาน 

 

 

หลกัสตูร ชือ่สถาบนั ระยะเวลาฝกึอบรม วุฒทิีไ่ดร้บั 

    

    

    

 14. อาชีพก่อนได้รับเลือกต้ัง   ทาํสวน                                                      
.                 



 15. ได้รับการเลือกต้ังเมื่อวันที่      6    เดือน      พฤศจิกายน      พ.ศ.   2554   คะแนนที่ได้       385        .     

 16. ไดรั้บการรับรองผลการเลือกต้ังจาก กกต. เมือ่วันที ่    30      เดอืน         พฤศจิกายน            พ.ศ.2554 

 17. เคยดํารงตําแหน่ง 

  ส.ว. จังหวัด                                                    ช่วง พ.ศ.                            . 

  ส.ส. เขตเลือกต้ังที่                   อําเภอ/เขต                        จังหวัด                       . 
  ช่วง พ.ศ.                       . 

  นายก (อบจ./เทศบาล/อบต.)                                        อําเภอ/เขต                                       
. 

  จังหวัด                                       ช่วง พ.ศ.                           . 

  สมาชิกสภาท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต.)              ตะพง                เขตเลือกต้ังที่                    . 

  อําเภอ           -                  จังหวัดระยอง ช่วง พ.ศ.              -              . 

  รองประธานสภา อบต.ตะพง  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง ช่วง                                            . 

  กํานันตําบล                                  อําเภอ/เขต                           จังหวัด                             
. 

  ช่วง พ.ศ.                               . 

  ผู้ใหญ่บ้าน หมูท่ี ่                           อําเภอ/เขต                              จังหวัด                          
. 

  ช่วง พ.ศ.                                       . 

 18. ประวัติการสังกัดพรรคการเมือง 

 

พรรคการเมอืง ปเีริม่ตน้ ปีสิน้สดุ หมายเหต ุ(ตาํแหน่ง) 

    

    

    

 

 

ทะเบียนประวตัผิูบ้รหิารท้องถิน่และสมาชกิสภาท้องถิน่ 

 

  ผู้บริหารทอ้งถิ่น             สมาชิกสภาฯ  องค์การบริหารส่วนตําบลตะพง  

ตําแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลตะพง 

เขตเลือกต้ังที่  1  ตําบลตะพง  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง 
 1. ชือ่                         นายประพันธ์   จันทร์บาง                                             เชื้อชาติไทย  สัญชาติไทย   
 2. เลขประจําตัวประชาขน                     3 2101 00545 13 3                                                      . 
 3. หมู่โลหิต      โอ           . 
 4. เกิดวันที ่   20    เดือน         พฤศจิกายน            พ.ศ.   2507  อายุ        48         ปี 

รูป 

1 

นิว้ 



5. สถานที่เกิดบา้นเลขที่    138     หมูท่ี่    -    ตรอก         -         ซอย         -          ถนน           -         
. ตําบลตะพง  อาํเภอเมอืงระยอง  จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์  21000 

6. ที่อยู่ปัจจุบนับ้านเลขที ่  138/5     หมู่ที ่   15    ตรอก         -         ซอย        -        ถนน        -          
. ตําบลตะพง  อาํเภอเมอืงระยอง  จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000 

    โทรศัพท์  08 1377 6715      โทรสาร                -            โทรศัพท์มือถอื    08 1377 6715  . 

7. สถานที่ติดต่อบ้านเลขที ่   138/5    หมู่ที่    15    ตรอก       -        ซอย         -        ถนน           -      .   
ตําบลตะพง  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000      
โทรศัพท ์  08 1377 6715        โทรสาร              -             โทรศัพท์มือถอื   08 1377 6715      . 

 8. บดิาชื่อ          นายสมจิตร  จนัทร์บาง                สัญชาติไทย  เชื้อชาติไทย     อาชพี         ทาํไร่             . 

 9. มารดาชื่อ       นางนวลศรี  จันทร์บาง                 สัญชาติไทย  เชื้อชาติไทย    อาชพี          ทาํไร่             . 

 10. คู่สมรส ชื่อ    นางรําไพ  จันทร์บาง                   สัญชาติไทย  เชื้อชาติไทย    อาชพี    ธุรกิจส่วนตัว  .             

 11. บุตร จาํนวน           2           คน 

 12. วุฒิการศึกษา 

 

ระดบัการศึกษา ชือ่สถาบนั จงัหวดั ปีการศึกษาทีส่าํเรจ็ วชิาทีศ่ึกษา/วฒุทิีไ่ดร้บั 
ประถมศึกษา โรงเรียนวัดเขาสําเภาทอง  ระยอง - ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา     
ปริญญาตรี     
ปริญญาโท     
ปริญญาเอก     

อื่น ๆ     

 

/13. การฝึกอบรม... 

 

-2- 

13. การฝึกอบรมหลักสูตร / ดูงาน 

 

 

หลกัสตูร ชือ่สถาบนั ระยะเวลาฝกึอบรม วุฒทิีไ่ดร้บั 

    

    

    

 14. อาชีพก่อนได้รับเลือกต้ัง   ธุรกิจส่วนตัว                                            
.                 

 15. ได้รับการเลือกต้ังเมื่อวันที่      6    เดือน      พฤศจิกายน      พ.ศ.   2554   คะแนนที่ได้       364        .     

 16. ไดรั้บการรับรองผลการเลือกต้ังจาก กกต. เมือ่วันที ่    30      เดอืน         พฤศจิกายน            พ.ศ.2554 

 17. เคยดํารงตําแหน่ง 



  ส.ว. จังหวัด                                                    ช่วง พ.ศ.                            . 

  ส.ส. เขตเลือกต้ังที่                   อําเภอ/เขต                        จังหวัด                       . 
  ช่วง พ.ศ.                       . 

  นายก (อบจ./เทศบาล/อบต.)                                        อําเภอ/เขต                                       
. 

  จังหวัด                                       ช่วง พ.ศ.                           . 

  สมาชิกสภาท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต.)              ตะพง                เขตเลือกต้ังที่          15          . 

  อําเภอ         เมืองระยอง           จังหวัดระยอง ช่วง พ.ศ.     2550 - 2554   . 

  รองประธานสภา อบต.ตะพง  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง ช่วง                                            . 

  กํานันตําบล                                  อําเภอ/เขต                           จังหวัด                             
. 

  ช่วง พ.ศ.                               . 

  ผู้ใหญ่บ้าน หมูท่ี ่                           อําเภอ/เขต                              จังหวัด                          
. 

  ช่วง พ.ศ.                                       . 

 18. ประวัติการสังกัดพรรคการเมือง 

 

พรรคการเมอืง ปเีริม่ตน้ ปีสิน้สดุ หมายเหต ุ(ตาํแหน่ง) 

    

    

    

 

 


