
 

แบบส ารวจผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
และกลับไปประกอบอาชีพในภูมิล าเนาจนประสบความส าเร็จเป็นแบบอย่างที่ดี 

 
 1.  ช่ือ นายถนอมทรัพย์   สกุล อินวงศ์ตระกูล   อายุ 68 ปี 

 

 2. ท่ีอยู่ เลขท่ี 455       หมู่ท่ี 4      ซอย –          ถนน อรุณประเสริฐ 

           ต าบลโพธิ์ไทร    อ าเภอป่าต้ิว               จังหวัดยโสธร 
           หมายเลขโทรศัทพ์   08-1976-9827       โทรสาร (ถ้ามี)  - 
 
3. การศึกษาสูงสุด   ปริญญาตรี    ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
   จากมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย     รามค าแหง 
 
4. การกลับมาประกอบอาชีพในท้องถิ่นที่ประสบความส าเร็จเป็นท่ียอมรับของชุมชน (เป็นแบบอย่างท่ีดี) 
   อาชีพ/กิจการ  - อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 5 สมัย  
           - รองประธานสภาวัฒนาธรรมจังหวัดยโสธร 
                     - ประธานสภาวัฒนาธรรมอ าเภอป่าต้ิว 
              - ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลป่าต้ิว 
    แนวคิดการท างาน/ความส าเร็จ 
                       ยืดถือเอาความซื่อสัตย์เป็นท่ีต้ัง รู้หน้าท่ีมีคุณธรรม 
 
5. แรงบันดาลใจท่ีมีส่วนในการตัดสินใจให้ประกอบอาชีพในภูมิล าเนา 
      เนื่องจากปัจจุบันคนส่วนใหญ่ไม่รักบ้านเกิดตัวเอง มีแต่ไปท างานท่ีกรุงเทพมหานคร ซึ่งบางคนเห็นว่าเป็น
พื้นท่ีในการท ามาหากินเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว  จึงอยากจะน าความรู้ท่ีได้มาพัฒนาบ้านเกิดของตนเองให้การ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้นเรื่อยๆ  อีกอย่างหนึ่งคือเราจะได้ใกล้ชิดกับครอบครัว และสามารถท ากิจกรรมต่างๆเพื่อเช่ือม
ความสัมพันธ์ระหว่างคนในหมู่บ้านให้เกิดความสามัคคี 
 
 

    ผู้ส ารวจ/บันทึกข้อมูล 
                   ลงช่ือ         รัตชา สินธุธนาชัย 

(นางสาวรัตชา สินธุธนาชัย) 
     



 

แบบส ารวจผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
และกลับไปประกอบอาชีพในภูมิล าเนาจนประสบความส าเร็จเป็นแบบอย่างที่ดี 

 
 1.  ช่ือ นางประคอง   สกุล ป้องกัน   อายุ 53 ปี 

 

 2. ท่ีอยู่ เลขท่ี 101      หมู่ท่ี 4      ซอย –          ถนน - 

           ต าบลศรีฐาน    อ าเภอป่าต้ิว               จังหวัดยโสธร 
           หมายเลขโทรศัทพ์   086-7654674       โทรสาร (ถ้ามี)  - 
 
3. การศึกษาสูงสุด   ปริญญาตรี    ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
   จากมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (เอกปฐมวัย) 
 
4. การกลับมาประกอบอาชีพในท้องถิ่นที่ประสบความส าเร็จเป็นท่ียอมรับของชุมชน (เป็นแบบอย่างท่ีดี) 
   อาชีพ/กิจการ  - ครู สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน 
  
    แนวคิดการท างาน/ความส าเร็จ 
                       มีความศรัทธราในอาชีพครู ท างานด้วยใจรัก ยึดถือความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าท่ี มีความ
อดทน ตรงต่อเวลา 
 
5. แรงบันดาลใจท่ีมีส่วนในการตัดสินใจให้ประกอบอาชีพในภูมิล าเนา 
      แรงบันดาลใจในการตัดสินใจให้ประกอบอาชีพในภูมิล าเนา คือ อยากช่วยเหลือสังคมและชุมชนในมีการ
พัฒนา 
 
 

    ผู้ส ารวจ/บันทึกข้อมูล 
                   ลงช่ือ         ธิดารัตน์  นิลทะสิงห์ 

(นางธิดารัตน์  นิลทะสิงห์) 
     

 

 



 

 

แบบส ารวจผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
และกลับไปประกอบอาชีพในภูมิล าเนาจนประสบความส าเร็จเป็นแบบอย่างที่ดี 

 
 1.  ช่ือ นายกล้อง   สกุล ดวงค า   อายุ 9 ปี 

 

 2. ท่ีอยู่ เลขท่ี 42      หมู่ท่ี 7      ซอย –          ถนน - 

           ต าบลเชียงเพ็ง    อ าเภอป่าต้ิว               จังหวัดยโสธร 
           หมายเลขโทรศัทพ์   065-1217696       โทรสาร (ถ้ามี)  - 
 
3. การศึกษาสูงสุด   ปริญญาตรี    ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
   จากมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 
4. การกลับมาประกอบอาชีพในท้องถิ่นที่ประสบความส าเร็จเป็นท่ียอมรับของชุมชน (เป็นแบบอย่างท่ีดี) 
   อาชีพ/กิจการ  - เกษตรดีเด่น สาขาการท านารองชนะเลิศอันดับ 1 ประจ าปี 2561 
  
    แนวคิดการท างาน/ความส าเร็จ 
ตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือพยายามพึ่งตนเอง
ให้ได้ก่อน ประหยัดไม่ฟุ่มเฟื่อย ท าเกษตรทฤษฎีใหม่ ปลูกพืช เล้ียงสัตว์ สามารถจุนเจือรายได้ของคนในครอบครัว
ได้ และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่คนในสังคม 
 
5. แรงบันดาลใจท่ีมีส่วนในการตัดสินใจให้ประกอบอาชีพในภูมิล าเนา 
ยึดหลักสายกลางอยากท าอาชีพเกษตรกร มีความอยู่ดี กินดี ช่วยเหลือสังคม และให้ความรู้แก่เกษตรกรให้รู้จัก
ประหยัด อดออม  
 
 

    ผู้ส ารวจ/บันทึกข้อมูล 
                   ลงช่ือ         ประสิทธิ์ชัย ทองปนท์ 

(นายประสิทธิ์ชัย ทองปนท์) 
     

 



 

 

แบบส ารวจผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
และกลับไปประกอบอาชีพในภูมิล าเนาจนประสบความส าเร็จเป็นแบบอย่างที่ดี 

 
 1.  ช่ือ นางไพรวัลย์   สกุล จอกน้อย   อายุ 42 ปี 

 

 2. ท่ีอยู่ เลขท่ี 151      หมู่ท่ี 3     ซอย –          ถนน - 

           ต าบลโคกนาโก    อ าเภอป่าต้ิว               จังหวัดยโสธร 
           หมายเลขโทรศัทพ์   086-1562977       โทรสาร (ถ้ามี)  - 
 
3. การศึกษาสูงสุด   ปริญญาตรี    ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
   จากมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 
4. การกลับมาประกอบอาชีพในท้องถิ่นที่ประสบความส าเร็จเป็นท่ียอมรับของชุมชน (เป็นแบบอย่างท่ีดี) 
   อาชีพ/กิจการ  - เศรษฐกิจพอเพียงและไร่นาสวนผสม 
  
    แนวคิดการท างาน/ความส าเร็จ 
ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงด้านเศรษฐกิจพอเพียงมีความขยัน ซื่อสัตย์ ช่วยเหลือแบ่งปัน ญาติพี่น้องชุมชน รู้จัก
พึ่งพาตนเอง ปลูกพืช สามอย่าง ประโยชน์ส่ีอย่าง ปลูกทุกอย่างท่ีดิน กินทุกอย่างท่ีปลูก 
 
5. แรงบันดาลใจท่ีมีส่วนในการตัดสินใจให้ประกอบอาชีพในภูมิล าเนา 
เคยไปรับจ้างท าสวนผลไม้ท่ีจังหวัดจันทบุรี เลยได้แนวคิดว่าถ้ากลับบ้านมาท าเป็นของตนเอง เหมื่อยเท่ากัน แต่ได้
มากกว่าค่าแรง และเป็นนายตัวเอง มีอิสระ อยากได้มากท ามาก อยากได้น้อยท าน้อย มีความสุขอยู่กับครอบครัว 
 
 

    ผู้ส ารวจ/บันทึกข้อมูล 
                   ลงช่ือ         จิราภรณ์ น้อยเสนา 

(นางจิราภรณ์ น้อยเสนา) 
     

 



 

 

แบบส ารวจผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
และกลับไปประกอบอาชีพในภูมิล าเนาจนประสบความส าเร็จเป็นแบบอย่างที่ดี 

 
 1.  ช่ือ นางพรพิศ   สกุล แก้วโสพรม   อายุ 56 ปี 

 

 2. ท่ีอยู่ เลขท่ี 195      หมู่ท่ี 3     ซอย –          ถนน - 

           ต าบลศรีฐาน    อ าเภอป่าต้ิว               จังหวัดยโสธร 
           หมายเลขโทรศัทพ์   087-8762365       โทรสาร (ถ้ามี)  - 
 
3. การศึกษาสูงสุด   ปริญญาตรี    ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
   จากมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย     มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (เอกบริหารการศึกษา) 
 
4. การกลับมาประกอบอาชีพในท้องถิ่นที่ประสบความส าเร็จเป็นท่ียอมรับของชุมชน (เป็นแบบอย่างท่ีดี) 
   อาชีพ/กิจการ  - ครู สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลกระจาย 
  
    แนวคิดการท างาน/ความส าเร็จ 
ท างานด้วยใจรัก และมีความศรัทธรา ในอาชีพครู มีหลักธรรมประจ าใน มีความอดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา 
 
5. แรงบันดาลใจท่ีมีส่วนในการตัดสินใจให้ประกอบอาชีพในภูมิล าเนา 
อยากช่วยเหลือสังคม ช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ ผู้ปกครองและอยากอุทิศเวลาและช่วยเหลือชุทชนท่ีอาศัยอยู่ 
 
 

    ผู้ส ารวจ/บันทึกข้อมูล 
                   ลงช่ือ        เพลินจิตร  อินทร์ขาว 

(นางสาวเพลินจิตร  อินทร์ขาว) 
     

 

 

 


