โครงการ “การสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน” ครั้งที่ 1
1. นายสุรชัย
อจลบุญ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2. นางอนงค์
ชานะมูล
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
3. นางชวนปลื้ม บุนนาค
ผู้อานวยการกลุ่มช่วยอานวยการ
4. นางสาวนงลักษณ์ ขิรณะ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
5. นางพรสวรรค์ ภู่มณี
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
6. นางสาวกุลวณี พงศ์เศรษฐ์พิเชต เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
7. นางนิรมล
กาฬอ่อนศรี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
8. นางทัดทรวง สุขสว่าง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
9. นางสาวกาไล ลิ่มสอน
บรรณารักษ์ชานาญการ
10. นายวิทยา
ขาศิริ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
11. นางสาวสุพรรณี สุวรรณชาติ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
12. นายอรรจภิษัช พิณตานนท์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
13. นายเกียรติยศ บูรณะสัมฤทธิ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
14. นายชัชวาล
อุดมพันธุ์
เจ้าพนักงานธุรการชานาญการ
15. นางภานุมาศ พูลเพิ่มพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
16. นางสาวแสงเดือน กลีบโกมุท
พนักงานธุรการ ระดับ 3
17. นางศิริพร
ตลอดไชสงค์ พนักงานธุรการ ระดับ 3
18. นางสมศรี
ประชุมรัตน์ พนักงานธุรการระดับ 3
19. นางสาวรัชนี ศรีสรวย
พนักงานธุรการระดับ 3
20. นางสาววงษ์เดือน พงษ์จันทร์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
21. นางสาวกุลธิดา ชาติสันติกุล นิติกรปฏิบัติการ
22. นายปภาวิน หะวานนท์
นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
23. นางสาวณฐาณัฐ กนกชัชวาล
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
24. นางสาวจิราพรรณ ปล้องมาก
นักวิชาการสิ่งแวดฃ้อมปฏิบัติการ
25. นายวิศรุจน์
เมืองปลื้ม
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
26. นางสาวศุภลักษณ์ ศรีลาวงษ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
27. นางสาวโสภิดา ลัทธิโสภณ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
28. นายรชฏ
จันทร์ศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
29. นางสาวพวงรัตน์ กลิ่นน้าหอม นักทรัพยากรบุคคล
30. นางสาวนันทนัท ปรังกิจ
บุคลากร
31. นางสาวปองทอง บุญณรงค์
บุคลากร
32. นางสาววลัญช์รัตน์ เยาวเหี้ยง นักวิชาการเงินและบัญชี
33. นางสาวสุภาพร ควรพินิจ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
34. นางสาวพัชรี บุญเปี่ยม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
/35.นาย...

-235. นายวสันต์พรรษ ละอองนวล
เจ้าพนักงานธุรการ
36. นางสาวจิราวรรณ อันพิมพ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
37. นายอาทิตย์
กาฬภักดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
38. นายไชยวัฒน์ มะกรูดอินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
39. นายเมธี
แตงนิ่ม
เจ้าหน้าที่วิศวกร
40. นายศุภชัย
ใจยงค์
วิศวกร
41. นายธาราวรรษ วุฒิวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
42. นางสาวศิริธร ศิริเนตร
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
43. นางสาววิจิตรา บดเกต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
44. นางสาวนิภาพร แซ่เตีย
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
45. นางสาวหนึ่งน้อง ฟักแก้ว
นักวิชาการเผยแพร่
46. นางสาวณญาดา ศิริอ่อน
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
47. นางสาวธมน ฐนิตตระกูล
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
48. นายชัยยุทธ์ มณีงาม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
49. นางสาวนัทณัญ การสุวรรณ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
50. นางสาวณัฐฌา เพิ่มศีลป์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
51. นางสาวเสาวนีย์ แก้วอ้น
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
52. นางสาวสุรภา จันทรสมบัติ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
53. นางวรรณ
ตันติวิศาลเกษตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
54. นายโชคดี
มั่นคง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
55. นายธนธร
พุ่มกลิ่น
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
56. นายอรุณ
ทรัพย์ประเสริฐ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
57. นายธรรมฤทธิ์ มาตรนอก
นักวิชาการเผยแพร่
58. นางสาวไอลดา หลี่ซุ้ย
บรรณารักษ์
59. นางสาวกชพร สีมันตะ
เจ้าพนักงานธุรการ
60. นายมานะ
แก้วประเสริฐ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
61. นายเกียรติศักดิ์ อ่อนศรี
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
62. นางธีรนาฏ
หรั่งเพ็ช
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
63. นางสาวศณารัตน์ มุสิกวัตร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
64. นางสาวปรัชธนภรณ์ บัวเกษ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
65. นางสาวดวงใจ วงษ์ไพศาล
เจ้าพนักงานธุรการ
66. นายศิษฎา
ชมอินทร์
นักวิชาการเผยแพร่
67. นางสาวปิยะรัตน์ บุญเลิศ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
68. นายคณารักษ์ ปานประสงค์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
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-369. นางสาวสุธีลา ยูโซะ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
70. นางสาวนาตยา อู่มั่น
เจ้าพนักงานธุรการ
71. นายชินบัญชร์ ร้านจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
72. นางสาวปาริชาติ รัตนวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการ
73. นางสาวลาพูล กลั่นเชื้อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
74. นายอภิชัย
ตันติวิศาลเกษตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
75. นางสาวนกยูงทอง พร้อมสุข
นักทรัพยากรบุคคล

/โครงการ...
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โครงการ “การสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน” ครั้งที่ 2
1. นายวีรวัฒน์ ปภุสสโร
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
2. นางสาวปรียาพร พรหมพิทักษ์ ผู้อานวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่
3. นางภาวินี
ณ สายบุรี
เลขานุการกรม
4. นางสาววาลิกา เศวตโยธิน
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
5. นายรัฐ
เรืองโชติวิทย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
6. นางศุภวรรณ วงษ์ประยูร
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
7. นางปาริชาติ หาญเรืองเดช นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
8. นางสาวชวนปลื้ม บุนนาค
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
9. นางภัสสร
โล่จินดาห์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
10. นางสมทรง
ปรีรอด
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
11. นางพรสวรรค์ ภู่มณี
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
12. นายอุดม
พิสุทธิ์อาภา นิติกรชานาญการ
13. นางสาวกาไล ลิ่มสอน
บรรณารักษ์ชานาญการ
14. นางนิรมล
กาฬอ่อนศรี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
15. นางสาวนภา เอี่ยวประเสริฐ นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
16. นางผการัตน์ เพ็งสวัสดิ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
17. นางสาวชญานิน น้าเยื้อง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
18. นายอรรจภิษัช พิณตานนท์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
19. นางสาวจรรยพร กลิ่นบุบผา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
20. นางณัฐวรรณ ชมอินทร์
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
21. นางกัญญา
สานองคา
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
22. นายชัชวาลย์ อุดมพันธุ์
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
23. นางภานุมาศ พูลเพิ่มพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
24. นางสาวกุลวณี พงศ์เศรษฐพิเชต เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
25. นายอมฤต
บุญวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
26. นายอาวุธ
สงกะมิลินท์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
27. นางโศภิษฐ์
เถาทอง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
28. นางสาวสินีนาฏ อันบุรี
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
29. นางสาวณัชนันท์ มานะดี
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
30. นางสาวสุดาลักษณ์ บัวล่า
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
31. นายจาลอง
ชะนะมณี
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
32. นางสาวชฎาทิพย์ ทองเกตุ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
33. นางสาววงษ์ พงษ์จันทร์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
/34.นาง...

34. นางสาวกุลธิดา ชาติสันติกุล
35. นายวิศรุจน์
เมืองปลื้ม
36. นางชลธิชา
มาลากุล
37. นางสาวแสงดือน กลีบโกมุท
38. นางสาวรัชนี ศรีสรวย
39. นางสาวศิริกุล ดิษฐเจริญ
40. นางสมศรี
ประชุมรัตน์
41. นางศิริพร
ตลอดไชสงค์
42. นางสาวเนาวรัตน์ วีระชน
43. นางสาวชญาดา โพธิ์พุฒ
44. นางสาวพรรณทิพา พุ่มน้าเย็น
45. นางสาวสุภาพร ควรพินิจ
46. นางสุภาภรณ์ ชูจุ้ย
47. นางสาวกาญจนา อินทฤาชัย
48. นางสาวศิริธร ศิริเนตร
49. นางสาววิจิตรา บดเกต
50. นางสาวโสรยา ใหม่ต๊ะ
51. นางสาวนิภาพร แซ่เตีย
52. นางสาวอริสา ว่องไว
53. นางสาวลาพูล กลั่นเชื้อ
54. นางสาวอัจฉริยา จิตต์ทวีทรัพย์
55. นางสาวเรวดี รักษ์ณรงค์
56. นายศราวุธ
แพะขุนทด
57. นายสรรเพชญ ปาลิโพธิ
58. นางสาวรุตศิมา ธารงวินิจฉัย
59. นางสาวสุพิชชา จันดา
60. นางสาวศิริพร ริ้วทอง
61. นางสาวสุภาภรณ์ แซ่น้า
62. นางสาวชนาธินาถ คุ้มรักษ์
63. นายวริทธิ์ธนัตถ์ สุวรรณมณี
64. นางสาวประนัดดา สีสะอาด
65. นางสาวกฤษฎาพร อ่อนมาก
66. นางกัลยา
วิมุต
67. นางสาวสุปรานอม บุญหนัก

-5นิติกรปฏิบัติการ
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานธุรการระดับ 3
พนักงานธุรการ ระดับ 3
พนักงานธุรการ ระดับ 3
พนักงานธุรการระดับ 3
พนักงานธุรการ ระดับ 3
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
เจ้าพนักงานบริการทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการเผยแพร่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
พนักงานธุรการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
/68.นาง...

-668. นางสาวจุฑาธิป สนธิรอต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
69. นางสาวปณิสรา หนูเทศ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
70. นางสาวปุณยนุช ชิณบุตร
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
71. นางสวาสุขุมาลย์ ธีระสมบูรณ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
72. นางสาวกฤตพร ส่องแสง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
73. นายสืบสกุล ฉัตรทอง
นักวิชาการเผยแพร่
74. นายอนุพล
ภู่แก้ว
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
75. นางอมรรัตน์ บุนนาค
เจ้าหน้าที่ธุรการ
76. นางสาวเบญจวรรณ ประการแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ
77. นางสาวดวงใจ วงษ์ไพศาล
เจ้าพนักงานธุรการ
78. นางสาวทิพวรรณ พลเยี่ยม
เจ้าพนักงานธุรการ
79. นางสาวจิรนันท์ ศรีประเสริฐ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
80. นางสาวนิภาวรรณ ชูชาติ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
81. นางสาวกฤษณ์สุดา จะโรจร
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
82. นางสาวสุวรรณา สวัสดี
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
83. นางสาวณัจยา คงสุข
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
84. นายอภิชัย
ตันติวิศาลเกษตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
85. นางสาวนกยูงทอง พร้อมสุข
นักทรัพยากรบุคคล
86. นางสาวนันทนัท ปรังกิจ
บุคลากร
87. นายธนานนท์ ไอยะไกรษร นักทรัพยากรบุคคล
88. นายคณารักษ์ ปานประสงค์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
89. นางสาวกัญจน์ภัสนันท์ ศรีไส
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
90. นางสาวนิสา ช่างประเสริฐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
91. นายชินบัญชร์ ร้านจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
92. นางสาวนาตยา อู่มั่น
เจ้าพนักงานราชการ
93. นางสาวปาริชาติ รัตนสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ
94. นางสาวเนตรทรวง ขาบุรี
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
95. นางสาวปรียา ทองหมุน
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
96. นางสาวชลธิชา ใยหวัง
นักวิชาการเผยแพร่
97. นายธรรมฤทธิ์ มาตรนอก
นักวิชาการเผยแพร่
98. นางสาวสุรภา จันทรสมบัติ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
99. นางสาวกชพร สีมันตะ
เจ้าพนักงานธุรการ
100. นางสาวณัฐฌา เพิ่มศิลป์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
101. นางเสาวนีย์ แก้วอ้น
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
/102. นาง...

102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.

-7นางวรรณภา ตันติวิศาลเกษตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายเกียรติศักดิ์ อ่อนศรี
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นายมานะ
แก้วประเสริฐ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นางสาวธันยากร จอดเกาะ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นางณัฐธิดา
จันทรสุข
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นางสาวนัทณัญ การสุวรรณ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นางสาวนุชจรีย์ เติมงาม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นายชัยยุทธ มณีงาม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นายโชคดี
มั่นคง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายธนธร
พุ่มกลิ่น
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายอรุณ
ทรัพย์ประเสริฐ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวอรอุมา กลางประพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวศณารัตน์ มุสิกวัตร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวณัฐชนก ช่วยชู
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวรุ่งฤดี ชาติศิริสุข
เจ้าพนักงานธุรการ
นายอาทิตย์
กาฬภักดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวศิริลักษณ์ ปาสาจะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายวสันต์พรรษ ละอองนวล
เจ้าพนักงานธุรการ
นายรชฏ
จันทร์ศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวเรณู ฐินะกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายอดุลวิทย์ จันทร์ศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวฐิตพร จันทร์พัชรินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวสุปรียา สังขวัฒน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวชาติยา เชื้อชาติ
นิติกร
นางสาวอัญชลี ศรีหมื่นไวย
นักวิชาการเผยแพร่
นางสาวณัฐชุภรณ์ กิจสิงห์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายณัฐวุฒิ
คล้ายจิตต์
นักวิชาการเผยแพร่
นางสาวมลฤดี วิวัฒรางกูล
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นางภัทรสินี แสงก่า
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

