
 

ประวัต ิ

นายอาทร  แสงโสมวงศ 
 

วันเกิด   17  พฤศจิกายน  2500 

สัญชาติ   ไทย 

ศาสนา   พุทธ 

ท่ีอยูปจจุบัน  158 -164   ถนน จิตรบํารุง   ต. ในเมือง    อ. เมือง   จ. สุรินทร   32000 

   โทร :  044 - 511348   มือถือ  081 - 8791360 

สถานท่ีทํางาน  หางหุนสวนจํากัด  เรือนไหม - ใบหมอน 

   162 , 164   ถ. จิตรบํารุง  ต.ในเมือง   อ. เมือง   จ. สุรินทร   

     โทร :  044 - 511348  โทรสาร : 044 - 519067   มือถือ  081 - 8791360 

   E-mail : ruenmai@yahoo.com 

การศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร          2519 - 2522 

   วิชาเอก  :  เศรษฐมิติ     วิชาโท  :  สถิติ 

 

ประสบการณงานดานสังคม 

   อดีต   

3 ก.พ. 2538 – 7 มี.ค. 2547   รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสุรินทร  

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  

1 ส.ค. 2544 – 7 พ.ย. 2548   กรรมการท่ีปรึกษา การพัฒนาฝมือและแรงงาน จังหวัดสุรินทร 

ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน จังหวัดสุรินทร 

7 มี.ค. 2547 – 27 ก.พ. 2549   เลขาธิการ สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสุรินทร   

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

21 ก.ค. 2547 – 13 มี.ค. 2551   ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร  

(นายธงชัย มุงเจริญพร) 

3 ธ.ค. 2547 – 10 ก.พ. 2549   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจัดสรรท่ีดิน จังหวัดสุรินทร  

29 เม.ย. 2548 – 28 เม.ย. 2550   กรรมการ (ฝายนายจาง) คณะอนุกรรมการอัตราคาจางขั้นตํ่า  

จังหวัดสุรินทร 

13 ธ.ค. 2548 – 12 ก.ย. 2550   อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการ หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑจังหวัดสุรินทร  



 

7 ธ.ค. 2549 – 18 ธ.ค. 2549  สมาชิกสมัชชาแหงชาติ พ.ศ. 2549      

14 ก.พ. 2550 – 23 ธ.ค. 2550  กรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาการเมืองการปกครอง  

ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

จังหวัดสุรินทร 

20 ก.พ. 2550 – 4 ส.ค. 2550  กรรมาธิการ คณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟงความคิดเห็น   

     และมีสวนรวมของประชาชน ประจําจังหวัดสุรินทร 

3 ก.ค. 2550 – 5 ม.ค. 2557  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตรและ   

     เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

8 พ.ย. 2551 – 30 ก.ย. 2553  ผูประสานงาน ศูนยประสานงานประชาชนและอาสาสมัครชวยงานตํารวจ 

     สํานักงานตํารวจแหงชาติ (ศปช.ตร.) 

28 ม.ค. 2552 – 30 ก.ย. 2553  คณะทํางาน พัฒนา ผลักดันแผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม และ 

     ยุทธศาสตรจังหวัดสุรินทร ป 2553 – 2554 กระทรวงอุตสาหกรรม 

17 ก.ค. 2552 – 30 ก.ย. 2554  กรรมการ (ผูแทนภาคธุรกิจเอกชน) คณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัด 

     สุรินทร (ก.ธ.จ.สุรินทร) สํานักนายกรัฐมนตรี  

14 ธ.ค. 2553 – 27 ก.พ. 2559  เลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว จังหวัดสุรินทร   
 

ปจจุบัน   

27 ก.พ. 2549    รองประธาน สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสุรินทร    

8 มิ.ย. 2552    กรรมการคณะกรรมการรวม ภาครัฐ และเอกชน เพ่ือแกไขปญหา  

เศรษฐกิจจังหวัดสุรินทร (กรอ.จังหวัดสุรินทร) 

25 ต.ค. 2555    อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน และประสานงานการฝก 

อาชีพจังหวัด (กกพร.ปจ.) 

17 ธ.ค. 2556    อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการอัตราคาจางขั้นตํ่าจังหวัดสุรินทร  

6 ม.ค. 2557    กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัย   

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 

19 ก.ย. 2559    กรรมการ บริษัทประชารัฐรักษามัคคี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จังหวัดสุรินทร 

20 ก.พ. 2560    ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวและกีฬา    

24 เม.ย. 2560    นายกสมาคม สมาคมเสนไหมพื้นบานอีสาน     

  6 ส.ค. 2562    ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานเศรษฐกิจ จังหวัดสุรินทร  

  


