โครงการนําหลักธรรมมาใชในการทํางานและกิจกรรมทําสถานที่ทํางาน
ใหนาทํางาน (Big Cleaning Day)
ในวันศุกรที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
ณ อาคารกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

ผูบริหาร
1. นายรัชฎา
2. นายสุรชัย
3. นางอนงค
4. นายวีรวัฒน
5. นางสาวสาวิตรี
6. นางภาวินี
7. นางสาวพรพิมล
8. นายวิชาญ
9. นายวัฒน

10. นางสาวอุดมลักษณ
11. นางสาวอรอัญญา

สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
อจลบุญ
รองอธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
ชานะมูล
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและฝกอบดานสิ่งแวดลอม
ปภุสสโร
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ศรีสุข
ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศสิ่งแวดลอม
ณ สายบุรี
ผูอํานวยการกองสงเสริมและเผยแพร
วราทร
ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน
สุขสวาง
ผูอํานวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานสิ่งแวดลอม
ทาบึงกาฬ
ผูอํานวยการกองอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
ศรีทัศนีย
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร
ใหลประดิษฐ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน

ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม
1. นางนิตยา
นักระนาด มิลน ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม (นักวิชาการสิ่งแวดลอมเชี่ยวชาญ)
2. นายอัศมน
ลิ่มสกุล
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ
3. นายรัฐ
เรืองโชติวิทย นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ
4. นางสาวสุปราณี
บุญเรืองรุงธนา นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ
5. นายประภาสสิทธิ์
ศิริโพธิ์
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ
6. นางสาวหทัยรัตน
การีเวทย
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ
7. นางสาวศิรินภา
ศรีทองทิม
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ
8. นางสาววรรณา
เลาวกุล
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ
9. นายปญจา
ใยถาวร
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ
เศวตโยธิน
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ
10. นางสาววาลิกา
11. นายเจนวิทย
วงษศานูน
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ
12. นางสาววรรณวิมล
ภัทรสิริวงศ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ
13. นายปญจา
ใยถาวร
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ
14. นางสาววาลิกา
เศวตโยธิน
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ
/15. นาง...

15. นางสาวชวนพิศ
16. นางสาวจันทิมา
17. นายเมธวัจน
18. นายชัชชัย
19. นางสาวสุดา
20. นายสุเทียบ
21. นางสาวจิตติมา
22. นางสาวชญานิน
23. นายพนมพร
24. นายชัชชัย
25. นางสาวสุดา
26. นางสาวจิตติมา
27. นายพีรพงษ
28. นางจินดารัตน
29. นางสาวอารีรัตน
30. นางวิมลรัตนลี
31. นายวิรัช
32. นายศิรพงศ
33. นางสาวสุมาลิ
34. นางสาวเพลินพิศ
35. นางสมทรง
36. นายบัญชา
37. นายออนจันทร
38. นายสุนทร
39. นางสาววรพิชชา
40. นางสาวอัญชลี
41. นางสาวกิตติวรรณ
42. นางสาวชนนัช
43. นายเจษฎาพร
44. นายศุภชาติ
45. นางสาวเนาวรัตน
46. นางสาวชญาดา
47. นายไพโรจน
48. นายอุดร

-2บุญยอย
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
สกุลพานิชัย นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ
รุงศิริวรพงศ นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ
โทปญญา
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
อิทธิสุภรณรัตน นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
ศรีลาชัย
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
จารุเดชา
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
น้ําเยื้อง
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
วงษปาน
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
โทปญญา
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
อิทธิสุภรณรัตน นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
จารุเดชา
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
สุนทรเดชะ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
เรืองโชติวิทย นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
จากสกุล
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
กถาเสนีย
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
เอื้อทรงธรรม นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
สุขทวี
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
ปานมาศ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
พงษประยูร
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
ปรีรอด
เจาพนักงานธุรการอาวุโส
พันธุลี
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
โคตรพงษ
เจาพนักงานวิทยาศาสตรชํานาญงาน
งดงาม
เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน
นามพรหม
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
แทนนิล
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ
กิจปกรณสันติ นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ
ลิขิตรุงรัตน
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ
รอดพิพัฒน
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ
เมนประเสริฐ นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ
วีระชน
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
โพธิ์พุฒ
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
ไทยลี
นายชางเทคนิค
แสนเกษม
นายชางเทคนิค

/49. นาง...

49. นางสาวสุภาพร
50. นายอัศดร
51. นางสาวมนัญญา
52. วาที่ ร.ต.หญิงวสุคนธ
53. นางสาวปวีณา
54. นางสาวรวีตะวัน
55. นางสาววรัญญา
56. นายวุฒิชัย
57. นางศิรินันท
58. นางสาวพิไลวรรณ
59. นางสาวรจนา
60. นางสาววิยะดา
61. นางสาวชอผกา
62. นายชื่น
63. นายโอภาส
64. นางสาวสุชีรา
65. นางฐิตินันท
66. นายยรรยง
67. นายชัชชัย
68. นายวุฒิชัย
69. นางสาวนภัสนันท
70. นางสาวภาฤทธิ์ดา
71. นางสาวนันทธีรา
72. นางสาวไพริน
73. นางสาวอริสา
74. นายวรพจน
75. นางสาวมินตรา
76. นายปรัชญา
77. นางสาวรัชนีกร
78. นางสาวระพีพร
79. นางสาวจิราภรณ
80. นางสาวนิดาลักษณ
81. นางสาวนิดาลักษณ
82. นางกัลยา

-3ควรพินิจ
เจาหนาที่ธุรการ
คําเมือง
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
รุงนุช
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
อ่ํากรด
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชูจุย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เผือกลาดพราว เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
รื่นจําป
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เปรินทร
วิศวกรไฟฟา
สังขทองดี
พนักงานรับโทรศัพทระดับ 2
เหลืองแดง
พนักงานธุรการระดับ 3
ไกรกลิ่น
พนักงานธุรการระดับ 3
จูฑะพุทธิ
พนักงานธุรการระดับ 3
พานทอง
พนักงานธุรการระดับ 3
เสาะแสวง
พนักงานขับรถยนตระดับ 2
งามพริ้ง
ผูชวยชางทั่วไประดับ 2
พุมพวง
พนักงานหองปฏิบัติการ ระดับ 2
เหมือนญาติ พนักงานหองปฏิบัติการ ระดับ 2
ชูจุย
พนักงานขับรถยนต ระดับ 2
โอมแกว
ชางไฟฟา ระดับ 1
แพงแกว
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
จอกทอง
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
สุวรรณี
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
ศรีบุรินทร
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
ชโลธร
เจาพนักงานธุรการ
คําไอมาลี
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
กระบี่นอย
เจาหนาที่บันทึกขอมูล
ทิมเสน
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
ชาปด
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
ไพศาล
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
ธงยศ
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
นันทะจันทร นักวิชาการสิ่งแวดลอม
นันทะจันทร นักวิชาการสิ่งแวดลอม
อรุณจันทร
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
กาญจนนัษฐิติ นักวิชาการสิ่งแวดลอม

/83. นาง...

83. นางสาวอุไร
84. นางสาวอาทิตยา
85. นางสาวพรรณทิพา
86. นายธงชัย
87. นางสาวฐิตาพร
88. นางสาวกิตติยา
89. นางสาวณัญธิกานต
90. นางสาวนัยนา
91. นางสาวขนิษฐา
92. นางอาภัสรา
93. นางอัจฉราภรณ
94. นางสาวสุดารัตน
95. วาที่ ร.ต.สําเร็จ
96. นางสาวณัฐพร
97. นางวัชจรินทร
98. นางสาวพรจิต
99. นางสาวกมลชนก
100. นางประคอง
101. นายอดุลยเดช
102. นายมนตรี
103. นางสาวจันทิราพร
104. นางศุภนุช
105. นางสาวภาวิณี
106. นางสาวเกษนีย
107. นางสาวยุพิน
108. นายนิรันดร
109. นางสุภาภรณ
110. นางสาวกาญจนา
111. นายอํานาจ
112. นางปริญญาพร
113. นางสาวอรจีรียา
114. นายศิวฤทธิ์
115. นางเดซี่
116. นางสาวชวลา

-4เกษมศรี
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
พามี
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
พุมน้ําเย็น
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
สีฟา
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
จงพิบูลย
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
โพธิดา
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
ทะเสนฮด
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
กลอมเชื้อ
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
สันทัยพร
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
เอกคม
เจาพนักงานธุรการ
ใจปทุม
เจาพนักงานธุรการ
เกิดบึงพราว เจาพนักงานธุรการ
เตมา
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
ศุขกสิกร
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
ปญญาสะ
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
มุงวงษา
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
ติยะวาน
เจาพนักงานธุรการ
โคตรพงษ
เจาหนาที่วิทยาศาสตร
ปดภัย
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
จั่นเล็ก
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
ทั่งสุวรรณ
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
รสจันทร
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
นาคประเวศน นักวิชาการสิ่งแวดลอม
นนทคําจันทร นักวิชาการสิ่งแวดลอม
บัวจันพอ
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
เปยมใย
นายชางเทคนิค
ชูจุย
เจาพนักงานธุรการ
อินทฤาชัย
เจาพนักงานธุรการ
มากมาย
เจาหนาที่วิทยาศาสตร
บุญสมพงษ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชางเหล็ก
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
โรจนสีมานนท นักวิชาการสิ่งแวดลอม
หมอกนอย
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
เสียงล้ํา
นักวิชาการสิ่งแวดลอม

/117. นาง...

117. นางสาวเกสร
118. นางสมใจ
119. นางสาวทัศนธร
120. นางสาวสุนิสา
121. นายอนุพงษ
122. นางสาวสุไพลิน
123. นางสาวขนิษฐา
124. นางลําไย
125. นางสาวผกามาศ
126. นายจตุรงค
127. นางสาวเรียม
128. นายสุทธิศักดิ์
129. นายวิวรรธน
130. นางดวงจันทร
131. นางสาวเกศวดี
132. นางสาวนุชจรินทร
133. นายศุภฤกษ
134. นางสาวถิรนันต

-5ทรงสุภาพ
เจาหนาที่ธุรการ
เรืองปญญา
เจาหนาที่วิทยาศาสตร
ภูมิยุทธิ์
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
ขวัญเจริญทรัพย เจาพนักงานธุรการ
ปุณโณทก
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
ศรีพงพาน
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
เกรียงไกร
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
วงษศานูน
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
อิสริยะรังสรรค นักวิชาการสิ่งแวดลอม
เหลาแหลม
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
ยินดี
เจาหนาที่วิทยาศาสตร
ณรงคศักดิ์
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
คูนาเอก
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
แกวสมเด็จ
เจาหนาที่วิทยาศาสตร
เฮงเจริญสุข นักวิทยาศาสตร
เหลาแหลม
นักวิทยาศาสตร
พุกพัก
นักวิทยาศาสตร
แววโกสินทร เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

สํานักสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
1. นางทองใบ
เวชพันธ
2. นางสรอยนภา
หาญเมตตา
3. นางวรวรรณ
ประชาเกษม
4. นายสมพจน
เตชะมีนา
5. นางธนวรรณ
ทรงประกอบ
6. นางสาวนภา
เอี่ยวประเสริฐ
7. นายนิรวัฒน
นิจวัฒน
8. นางสาวศุภลักษณ
ศรีลาวงษ
9. นางสาวพรพิมล
สมนึก
10. นางสาวชฎาทิพย
ทองเกตุ
11. นางสาวสุดาลักษณ
บัวลา
12. นางสาวสินีนาฏ
อันบุรี
13. นายวิรัตน
สงศรี
14. นางผการัตน
เพ็งสวัสดิ์

นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ

/15. นาง...

15. นางสาวอัญชลี
16. นางซาอาดะห
17. นางสาวณัจยา
18. นางสาววาสินี
19. นางสาวงามนิจ
20. นายไพรัตน
21. นายกิตติภูมิ
22. นางสาวลักขณา
23. นางชลธิชา
24. นายณัฐชัย
25. นางสรอย
26. นางสาวสุปรานอม
27. นางสาวปยะรัตน
28. นางสาวประนัดดา
29. นางสาวเบญจวรรณ
30. นางสาวกัลยาณี
31. นางสาวดวงใจ
32. นางสาวจุฑาธิป
33. นางอมรรัตน
34. นางสาวปณิสรา
35. นางสาวปุณยนุช
36. นางกัลยา
37. นางสาวปรัชธนภรณ
38. นางสาวสุขุมาลย
39. นางกาญจนา
40. นายสืบสกุล
41. นางสาวชนาธินาถ
42. นายวริทธิ์ธนัตถ
43. นายอนุพล
44. นางสาวฐิติมา
45. นางสาวสุวรรณา
46. นางสาวจิรนันท
47. นางสาวกฤษณสุดา
48. นายบันลือศักดิ์

มะลิวัลย
ตูเพชร
คงสุข
ศิริพันธ
อนุศาสนี
สมศรีรื่น
พุมแดง
มุงวัฒนา
มาลากุล
ขาวสุข
เณรชู
บุญหนัก
บุญเลิศ
สีสอาด
ประการแกว
นาคเขียว
วงษไพศาล
สนธิรอต
บุนนาค
หนูเทศ
ชิณบุตร
วิมุต
บัวเกษ
ธีระสมบูรณ
สายลาม
ฉัตรทอง
คุมรักษ
สุวรรณมณี
ภูแกว
ทวีพันธุ
สวัสดี
ศรีประเสริฐ
จะโรจร
เพ็งชะตา

-6นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานธุรการ ระดับ 3
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
เจาพนักงานธุรการ
เจาพนักงานธุรการ
เจาพนักงานธุรการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่ธุรการ
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
นักวิชาการเผยแพร
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
นักวิชาการเผยแพร

/49. นาง...

49. นางสาวสิริลักษณ
50. นายพนม
51. นางสาวอัจฉรา
52. นางกาญจนา
53. นายคมสันต
54. นายศิษฎา
55. นายภีมะ
56. นางสาวพิมพใจ
57. นางสาวนิภาวรรณ
58. นางสาวภูณิสรา
59. นายธีระพล
60. นางสาวจิราพร
61. นางสาวภาพตะวัน
62. นางสาวมณฑา
63. นางสาวอัญพัชญ
64. นางสาวสราภรณ
65. นางสาวณัฐธิดา
ศูนยสารสนเทศสิ่งแวดลอม
1. นายธนาพันธ
2. นางสาววรวรรณ
3. นางปาริชาติ
4. นางสาวเกศิรี
5. นางสาวจรรยพร
6. นางสาวสุพรรณี
7. นายวิทยา
8. นางสาวกําไล
9. นางภานุมาศ
10. นายณพวุฒิ
11. นายชรินทร
12. นางสาวไพลิน
13. นางสาวจิรพรรณ
14. นายวิศรุจน
15. นางเสาวนีย
16. นางสาวณัฐฌา

ทองนอก
ศิวายพราหมณ
ภูประเสริฐ
นิ่มนวล
จันทรภา
ชมอินทร
แซลิ้ม
ธนะพิสิฐ
ชูชาติ
รายณะสุข
จันทรเทียน
สระศรีชล
ชลาลัย
มานะงาม
พัฒนะพรวัฒน
อภิญสถานนท
เจริญวิมลรักษ

-7เจาพนักงานธุรการ
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
วิศวกรชํานาญการ
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
นักวิชาการเผยแพร
นักวิชาการเผยแพร
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
นักวิชาการสิ่งแวดลอม

สุกสอาด
นาคบรรพต
หาญเรืองเดช
ชาญพิทยกิจ
กลิ่นบุบผา
สุวรรณชาติ
ขําศิริ
ลิ่มสอน
พูลเพิ่มพันธ
ประวัติ
เดชโชติ
พันธุแนน
ปลองมาก
เมืองปลื้ม
แกวอน
เพิ่มศิลป

นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
บรรณารักษชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ
บรรณารักษปฏิบัติการ
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
นักวิชาการสิ่งแวดลอม

/17. นาง...

17. นางสาวนุชจรีย
18. นางสาวกชพร
19. นายอรุณ
20. นางสาวศณารัตน
21. นางสาวสุรภา
22. นางสาวอรอุมา
23. นางวรรณภา
24. นายเกียรติศักดิ์
25. นายโชคดี
26. นายธนธร
27. นางสาวสนธยา
28. นางพจนารถ
29. นางธีรนาฏ
30. นายปวิช
31. นางสาวชุติมา
32. นายชัยยุทธ
33. นางสาวสุพัตรา
34. นายมานะ
35. นางสาวจุฑามาศ
36. นางสาวนัทณัญ
37. นางณัฐธิดา
38. นายชัยยุทธ
39. นางสาวธันยากร
40. นางสาวไอลดา
41. นางสาวณญาดา
42. นางสาวธมน
43. นางสาวประกายแกว
44. นางสาวรัชนันท
45. นายธีระพงศ
46. นางสาวชลิตา
47. นายอภิศักดิ์
48. นายวีระศิษฏ
49. นายธนสิน

-8เติมงาม
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
สีมันตะ
เจาพนักงานธุรการ
ทรัพยประเสริฐ นักวิชาการคอมพิวเตอร
มุสิกวัตร
นักวิชาการคอมพิวเตอร
จันทรสมบัติ นักวิชาการสิ่งแวดลอม
กลางประพันธ นักวิชาการคอมพิวเตอร
ตันติวิศาลเกษตร นักวิชาการคอมพิวเตอร
ออนศรี
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
มั่นคง
นักวิชาการคอมพิวเตอร
พุมกลิ่น
นักวิชาการคอมพิวเตอร
แทนคํา
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
จันทนี
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
หรั่งเพ็ช
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
สนั่นเมือง
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
โฉมขวัญ
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
พุทธสัง
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
ดารามาศ
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
แกวประเสริฐ นักวิชาการสิ่งแวดลอม
ธรรมมา
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
การสุวรรณ
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
จันทรสุข
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
มณีงาม
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
จอดเกาะ
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
หลีซุย
บรรณารักษ
ศิริออน
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
ฐนิตตระกูล
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
คูรัมย
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
จันทรวิไล
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
ชวยธานี
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
สมารังคสุต
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
วัฒนพงษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร
แกวปอง
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
พิษณุภักดี
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
/กอง...

กองสงเสริมและเผยแพร
1. นางจงรักษ
2. นายอลงกต
3. นางสาวระเบียบ
4. นางเรไร
5. นายบุญสม
6. นางสาวผกาภรณ
7. นายเอกราช
8. นางสาวจริยา
9. นางสาวอานันตพร
10. นางสาวเพชรดา
11. นายชัยพล
12. นางสาวจินตนา
13. นางสาวสุธีรา
14. นางสาวจุฑา
15. นายอภิวัฒน
16. นายปยภัทร
17. นางสาวมนพิสุทธ
18. นายวรกร
19. นางสาวภัทรานี
20. นายสัญญา
21. นางโศภิษฐ
22. นางสาวจิตติมา
23. นางปนัดดา
24. นายปภาวิน
25. นายสุทิน
26. นางสาวสมหมาย
27. นางสาวปณณิกา
28. นางสาวณัฐชุภรณ
29. นางสาวณัฏฐณิดา
30. นายณัฐพิสิษฐ
31. นางสาวเรณู
32. นายพีรพล
33. นางสาวหนึ่งนอง

-9ฐินะกุล
ศรีวิจิตรกมล
ภูผา
เที่ยงธรรม
สุวรรณสุข
ยอดปลอบ
ขํามะโน
ชื่นใจชน
จินดา
ออชัยภูมิ
จันทะวัง
เมตตาจิตต
วงคนรเศรษฐ
กีฬา
คลองนาวา
มาลาอี
แกวศรี
แตนําชัย
บําเพ็ญกิจ
จงจิตร
เถาทอง
กียะสูตร
สมบูรณสวัสดี
หะวานนท
คุมนุน
คนคิด
สกุลวรวิทย
กิจสิงห
ทิวามงคล
ลวนศรี
ฐินะกุล
โอฐยิ้มพราย
ฟกแกว

นักวิชาการเผยแพรชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการเผยแพรชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการเผยแพรชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการเผยแพรชํานาญการ
นักวิชาการเผยแพรชํานาญการ
นักวิชาการเผยแพรชํานาญการ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
นักวิชาการเผยแพรชํานาญการ
นักวิชาการเผยแพรชํานาญการ
นักวิชาการเผยแพรชํานาญการ
นักวิชาการเผยแพรชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ
นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ
นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ
นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ
นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ
นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ
นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ
นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ
นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ
นักวิชาการเผยแพร
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาพนักงานธุรการ
เจาพนักงานธุรการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการเผยแพร

/34. วาที่...

34. วาที่ร.ต.หญิงมัตติกา
35. นายอนิวรรต
36. นางภัทรสินี
37. นางสาวอัษฎางควดี
38. นายทิฆัมพร
39. นางสาววรรณา
40. นายณัฏฐภัทร
41. นางสาวสุวิมล
42. นายบดินทร
43. นางสาววรัฐธยา
44. นายฉัตรชัย
45. นางสาวอัญชลี
46. นายเฉลิมพล
47. นายณัฐวุฒิ
48. นางสาวมลฤดี
49. นางสาวบุหงา
50. นางสาวสุมลรัตน
51. นายอธิพงศ
52. นายกันตธีรพัฒน
53. นายเอกรัฐ
54. นางสาวสุภัค
55. นางสาวญาดา
56. นางสาวโชติกา
57. นายนัฐพงศ
58. นายสุรวัฒน
59. น.ส.ศิริวรรณ
60. นายเอกวัฒน
61. นายประมูล
62. นายอาณัติ
63. นางสาวณัฐกฤตา
64. นายกัมพูพัษ
65. นางสาวดอกออ
66. นายฐิติพงศ
67. นางสาววิภาวดี

-10เขียวเจริญ
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
แปะตะขบ
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
แสงก่ํา
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
เปรมสมบัติ
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
ศรีสวาง
เจาพนักงานธุรการ
เกิดสติ
เจาพนักงานธุรการ
ชื่นเอี่ยม
นักวิชาการเผยแพร
เชยคําดี
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
นามสุดตา
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
สาระศาลิน
นักวิชาการเผยแพร
อมรพรชัยกุล นักวิชาการเผยแพร
ศรีหมื่นไวย
นักวิชาการเผยแพร
วัฒนพุทธิวรรณ นักวิชาการเผยแพร
คลายจิตต
นักวิชาการเผยแพร
วิวัฒรางกูล
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
ทองดีวงษ
นักวิชาการเผยแพร
ไตรทรัพย
นักวิชาการเผยแพร
บํารุงสุข
นักวิชาการเผยแพร
อยูแกว
นักวิชาการเผยแพร
ธิมาชัย
นักวิชาการเผยแพร
ไชยโย
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
แสงเพ็ชร
นักวิชาการเผยแพร
ตงศิริ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
อนตระการ
นักวิชาการเผยแพร
วุฒิศักดิ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ศิริเนตร
นักวิชาการเผยแพร
พัดวี
นักวิชาการเผยแพร
ทองถวิล
นักวิชาการเผยแพร
แกวเพ็ชร
นักวิชาการเผยแพร
กิจจารณชัย นักวิชาการเผยแพร
ราชสมัคร
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
เทียมไธสง
เจาพนักงานธุรการ
แสงรักษ
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
ดีสนั่น
นักวิชาการสิ่งแวดลอม

/68. นาย...

68. นายอานนท
69. นางสาวทิพยสุคนธ
70. นายวนัสสันต
71. นางสาววันวิสาข
72. นางสาวสุดคนึง
73. นายเมธา
74. นางสาวนภัศญาณ
75. น.ส.ลลิลทิพย
76. นายไพจิตร
77. นางสาววรรษกร
78. นายสรวุฒิ

-11นพปยะ
นักวิชาการเผยแพร
จันทร
นักวิชาการเผยแพร
เต็มพรอม
นักวิชาการเผยแพร
สินทรัพยไพบูลย นักวิชาการสิ่งแวดลอม
ดีประเสริฐ
นักวิชาการเผยแพร
ตูเพชร
นักวิชาการเผยแพร
สุขภาคี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
แหวนมงคล เจาพนักงานธุรการ
กาฬภักดี
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
อุปสาร
เจาพนักงานธุรการ
บุนนาค
เจาหนาที่ธุรการ

กลุมพัฒนาระบบบริหาร
1. นางสาวณฐาณัฏฐ
2. นายอรรจภิษัช
3. นางสาวศิริธร
4. นางสาวนิภาพร
5. นางสาววิจิตรา
6. นางสาวสรยา

กนกชัชวาล
พิณตานนท
ศิริเนตร
แซเตีย
บดเกต
ใหมตะ

กลุมตรวจสอบภายใน
1. นางสาวปริมประภา
2. นางสาวลัญชรัตน
3. นางสาวนวภรณ

เดชปาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เยาวเหี้ยง
นักวิชาการเงินและบัญชี
จันทรพินจิ รัตน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

กลุมงานคุมครองจริยธรรม
1. นางนิรมล
2. นายอภิชัย
3. นางสาวสุพิชชา
4. วาที่รอยตรีหญิง พัชรมัย

กาฬออนศรี นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
ตันติวิศาลเกษตร เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
จันดา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
แสนชา
นักทรัพยากรบุคคล

สํานักงานเลขานุการกรม
1. นางสาวชวนปลื้ม
2. นางภัสสร

บุนนาค
โลหจินดา

นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

/3. นาย...

3. นายอุดม
4. นางพรสวรรค
5. นางทัดทรวง
6. นางกัญญา
7. นางณัฐวรรณ
8. นายอุดม
9. นางสาวกุลวณี
10. นางสาวพรรณทิพย
11. นายชัชวาลย
12. นางสาววงษเดือน
13. นางสาวกนกวรรณ
14. นางสาวเกสรา
15. นางเยาวลักษณ
16. นางสาวกุลธิดา
17. นางสาววรินธร
18. นางวรินทร
19. นางสุนันท
20. นางศิริพร
21. นางสาวแสงเดือน
22. นายฮารูน
23. นายสมภาพ
24. นายสินชัย
25. นายรอม
26. นายประกอบ
27. นายประทีป
28. นายอดุลวิทย
29. นายศุภชัย
30. นายวสันตพรรษ
31. นางสาวฐิตพร
32. นางสาววิไลรัตน
33. นายเมธี
34. นางสาวสุปรียา
35. นายธาราวรรษ
36. นางสาวณัฐชนก

-12แปนการ
นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ
ภูมณี
เจาพนักงานธุรการอาวุโส
สุขสวาง
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
สํานองคํา
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
ชมอินทร
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
พิสุทธิ์อาภา นิติกรชํานาญการ
พงศเศรษฐพิเชต เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ประยูรสุข
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
อุดมพันธุ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
พงษจันทร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อุไรวรณ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
บุญณรังศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สิริสุภา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ชาติสันติกุล นิติกรปฏิบัติการ
อินทรักษ
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ลุเอี่ยม
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ชูเดช
พนักงานธุรการ ระดับ 3
ตลอดไชสงค พนักงานธุรการ ระดับ 3
กลีบโกมุท
พนักงานธุรการ ระดับ 3
อมฤก
พนักงานขับรถยนต ระดับ 2
ดวงศิลป
พนักงานขับรถยนต ระดับ 2
ประสานสี
พนักงานขับรถยนต ระดับ 2
กฤษเนตร
พนักงานขับรถยนต ระดับ 2
กลิ่นเอี่ยม
พนักงานขับรถยนต ระดับ 2
เอกนุช
พนักงานขับรถยนต ระดับ 2
จันทรศรี
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ใจยงค
วิศวกร
ละอองนวล
เจาพนักงานธุรการ
จันทรพัชรินทร เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผะโรประการ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
แตงนิ่ม
เจาหนาที่วิศวกร
สังขวัฒน
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
วุฒิวงศ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชวยชู
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

/37. นาย...

37. นายรชฏ
38. นางสาวกษมา
39. นายไชยวัฒน
40. นางสาวอริสา
41. นางสาวรุงฤดี
42. นางสาวศิริลักษณ
43. นางสาวจิราวรรณ
44. นางสาววรลัญช
45. นางสาวรุตศิมา
46. นางสาวณัฏฐานิตดา
47. นางสาวศรีสุดา
48. นางสาวนวลอนงค
49. นางสาววันเพ็ญ
50. นางสาวพัชรี
51. นางซาลีฮะ
52. นางสาวสมฤดี
53. นางสาวรัตนาวดี
54. นางสาวพัชรินทร
55. นางแกวผกา
56. นายชนันทพจน
57. นายอาทิตย
58. นางสาวกฤชภา
59. นางสาวสุรัตนา
60. นางสาวอรอุมา
61. นายรัตนไชโย
62. นางสาวปองทอง
63. นางสาวนันทนัท
64. นางสาวชรินทรพร
65. นางสาวจักราวรรณ
66. นายธนานนท
67. นางสาวสายชล
68. นางสาวสุมานี
69. นางสาวชาติยา

-13จันทรศรี
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
หลุยลาภประเสริฐ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
มะกรูดอินทร เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
วองไว
เจาพนักงานบริการทั่วไป
ชาติศิริสุข
เจาพนักงานธุรการ
ปาสาจะ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
อันพิมพ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
คําเจริญ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ธํารงวินิจฉัย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
โตอิ่ม
นักวิชาการเงินและบัญชี
สมจิตต
นักวิชาการเงินและบัญชี
ตุมระหงษ
นักวิชาการพัสดุ
จันทรแจง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
บุญเปยม
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เมฆลอย
นักวิชาการเงินและบัญชี
เตียวตระกูล เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เพิ่มพูลทรัพย เจาพนักงานธุรการ
ศิลารักษ
นักวิชาการเงินและบัญชี
เดชะสกุล
นักวิชาการพัสดุ
สาทชอย
เจาพนักงานธุรการ
กาฬภักดี
นักวิชาการพัสดุ
อภิสิทธิสานนท นักวิชาการเงินและบัญชี
พรมจารี
นักวิชาการพัสดุ
สงวนชีพ
นักวิชาการเงินและบัญชี
มาตพงษ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
บุญณรงค
บุคลากร
ปรังกิจ
บุคลากร
แกวดี
นักทรัพยากรบุคคล
ประสงคสิ่งดี เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ไอยะไกรษร นักทรัพยากรบุคคล
ชํานะ
นักทรัพยากรบุคคล
หนูหริ่ง
เจาพนักงานธุรการ
เชื้อชาติ
นิติกร

/กอง...

กองยุทธศาสตรและแผนงาน
1. นางสาวหฤทัย
2. นางสาวแฟรดาซ
3. นางสาวนงลักษณ
4. นางสาวสกุลรัตน
5. นางสาวบาจรีย
6. นายอมฤต
7. นายอาวุธ
8. นางสาววสุเนตร
9. นางสาวศิริกุล
10. นางสาวรัชนี
11. นายสรรเพชญ
12. นางสาวนันทิดา
13. นางสาวกนกวรรณ
14. นางสาวพิไลวรรณ
15. นางสาวสิริพร
16. นางสาวปาริฉัตร
17. นางสาวอัจฉริยา
18. นางสาวลําพูล
19. นางสาวเรวดี
20. นางสาววิริยาพร
21. นายศภกาน
22. นายศราวุธ
23. นายวศิน

-14ปภุสสโร
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
มาเหล็ม
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ
ขิรณะ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ
พรรุงเรืองกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สงวนวงศ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
บุญวัฒน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
สงกะมิลินท นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ
รัตนสุวรรณศรี นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ
ดิษฐเจริญ
พนักงานธุรการระดับ 3
ศรีสรวย
พนักงานธุรการระดับ 3
ปาลิโพธิ
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
ชางประเสริฐ เจาพนักงานธุรการ
หอผล
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
ธนาประเสริฐสุข เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
แซลอ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ฑีฆายุ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
จิตตทวีทรัพย นักวิชาการสิ่งแวดลอม
กลั่นเชื้อ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
รักษณรงค
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
มาทอง
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ศรีสําราญ
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
แพะขุนทด
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
งามสม
นักวิชาการสิ่งแวดลอม

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานสิ่งแวดลอม
1. นางสาวบุษบา
อบอาย
2. นางสมใจ
สิมาฉายา
3. นายอภิวัฒน
ภิรมยรื่น
4. นางสาวสุภาพันธ
สังขคร
5. นางศรีวรรณ
ภิรมยรื่น
6. นางสาวอัมราภรณ
ผดุงชีพ
7. นายสวรรค
แจมกระจาง
8. นางวัลภา
ทวีสิน

นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
เจาพนักงานโสตทัศนศึกษาชํานาญงาน
พนักงานธุรการ ระดับ 3

/9. นาง...

9. นางสาวจํานงค
10. นายอัศวิน
11. นายกีรติกร
12. นายยุทธชัย
13. นางสาวพรชนก
14. นางสาวพรสวรรค
15. นายวรวรรณ
16. นางสาวกนกวรรณ
17. นางสาวยุวรี
18. นางสาวหัสยา
19. นางศศมล
20. นางสาวณิชภัทร
21. นางสาวนฤมล
22. นางสาวสุรีรัตน
23. นายปรัชญา
24. นางสาวอุไรวรรณ
25. นางสาวธัญญรัตน
26. นางสาวโชติ

สุขทรัพยศรี
รุจิวรรณ
ขันออน
โลจายะ
พุมพวง
พุมประดล
รุจิวรรณ
นอมระวี
บุญประคอง
บุญประคอง
นารอด
ทองเลิศ
พิมพศิริ
เกิดที่พึ่ง
มาจิตตา
บัวทอง
ธงอาษา
โสภา
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นายชางเทคนิค
นายชางเทคนิค
เจาพนักงานโสตทัศนูปกรณ
เจาพนักงานธุรการ
เจาพนักงานธุรการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่บันทึกขอมูล
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
เจาหนาที่บันทึกขอมูล
นักวิชาการเผยแพร
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
เจาพนักงานธุรการ
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
เจาพนักงานธุรการ

กองอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. นางสาวอุมา
ศรีสุข
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
2. นายเกียรติยศ
บูรณะสัมฤทธิ์ นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
3. นางสาวนันทวรรณ
ประเสริฐ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
4. นางสาวอัญชลี
พงษคํามูล
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ
5. นายวรพจน
จิ้วไมแดง
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ
6. นายกิตติคุณ
บัวคํา
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ
7. นางสาวโสภิดา
ลัพธิโสภณ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ
8. นางสาวนาตยา
อูมั่น
เจาพนักงานธุรการ
9. นางสาวปาริชาติ
รัตนวรรณ
เจาพนักงานธุรการ
10. นางสาวพัชรินทร
คงดี
เจาพนักงานธุรการ
11. นายสุทวิทย
แสงก่ํา
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
12. นายคณารักษ
ปานประสงค นักวิชาการสิ่งแวดลอม
13. นางสาววราลี
เต็งประเสริฐ นักวิชาการสิ่งแวดลอม
14. นางสาวกัญจนภัสนันท ศรีไส
นักวิชาการสิ่งแวดลอม

/15. นาง...

15. นางสาวณัชยาภรณ
16. นางสาวนิสา
17. นางสาวปยาลัคน
18. นางสาวเนตรทรวง
19. นางสาวฐิติยา
20. นายอมรพันธ
21. นางสาวอรณี
22. นายชินบัญชร
23. น.ส.วันวิสาข
24. นางณัชกมล
25. น.ส.ชลธิชา
26. นายเฉลิมศักดิ์
27. นายอัครเดช
28. น.ส.หทัย
29. นางสาวปรียา
หมวดยานบริษัท
1. นายณัฐพงศ
2. นายศิวกร
3. นายสุรศักดิ์
4. นายคมสัน
5. นายวีระ
6. นายภรรลภ
7. นายคณาภัทตต
8. นายธนากร
9. นายชัชวาล
10. นายสมประสงค
11. นายณัฐวุธ
12. นายกนกพล
13. นายสิทธิชัย
14. นายอรรถพล
15. นายวิทยา
16. นายพลวิชญ

สินโสภา
ชางประเสริฐ
มั่นคง
ขําบุรี
คุณเดช
เลิศผลบุญ
ตะเคียนราม
รานจันทร
ศรสิทธิ์
รัตนกรี
ใยหวัง
ทองสมบูรณ
ติตตะบุตร
ทองใส
ทองหมุน

รักประยูร
แจงพลอย
จําปาศรี
สุขโข
เขียนประเสริฐ
เอี่ยมจันทร
หินออน
พงษเกิด
มาเนียม
หลิมสกุล
แจงพลอย
ใจชํานิ
เจริญสุข
ชื่นนอก
จันทรสารคาม
ชูประสิทธิ์

-16นักวิชาการสิ่งแวดลอม
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
นักวิชาการเผยแพร
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
นักวิชาการเผยแพร
นักวิชาการเผยแพร
นักวิชาการเผยแพร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
นักวิชาการสิ่งแวดลอม

พนักงานขับรถยนต
พนักงานขับรถยนต
พนักงานขับรถยนต
พนักงานขับรถยนต
พนักงานขับรถยนต
พนักงานขับรถยนต
พนักงานขับรถยนต
พนักงานขับรถยนต
พนักงานขับรถยนต
พนักงานขับรถยนต
พนักงานขับรถยนต
พนักงานขับรถยนต
พนักงานขับรถยนต
พนักงานขับรถยนต
พนักงานขับรถยนต
พนักงานขับรถยนต

/แมบาน...
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แมบานทําความสะอาด
1. นางณฐฬนันท
2. นางสาวธนนันท
3. นางสาวหวีมาลา
4. นางแตว
5. นางสาวจันติ๊บ
6. นางสาวภัชนีย
7. นางทองคํา
8. นางสาวสมจิตร
9. นางเอมอร
10. นางนุศรา
11. นางสมพร
12. นางสาวลินดา
13. นางวาสนา
14. นางสําลี
15. นางวิไลรัก
16. นางสาวบังใบ
17. นางสาวเจน

รัชณณ
เทียมเลิศ
ภูมิเขต
ชามะกลม
เบิกบาน
วรรณศิริ
ละวันทอง
ตุมทอง
ศรีจันดา
สีพลี
การอรุณ
แซลิ้ม
ใสสด
ดิษวิเศษ
นันเสนา
เกาะน้ําใส
มาชู

หัวหนาแมบาน
แมบาน
แมบาน
แมบาน
แมบาน
แมบาน
แมบาน
แมบาน
แมบาน
แมบาน
แมบาน
แมบาน
แมบาน
แมบาน
แมบาน
แมบาน
แมบาน

คนสวน
1. นายคําหลา
2. นายวิเชียน
3. นายจอ

สุขพะรัก
บุตรวงค
เชียนหลา

คนสวน
คนสวน
คนสวน

ชางประจําอาคาร
1. นายวีระพัฒน
2. นายณัฐวัฒน
3. นายวุฒิชาติ
4. นายณัฐพล
5. นายชโนทัย
6. นายสราวุธ
7. นายพงษศักดิ์

นกวิเชียร
ชาง
โชติปรีดาไพศาล ชาง
ชัยนอก
ชาง
เดชสุภา
ชาง
บุญพานึก
ชาง
สลางสิงห
ชาง
ดวงเงิน
ชาง
/รปภ....

รปภ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

-18ส.ต.ประสิทธิ์
นายรันดร
นายประยุทธท
นายสุเมธ
นายพินิจ
นายวราวุธ
พลฯสุชาติ
นายชุมพล
นายวสุวิทย

ใสสด
พุฒรา
นินะราช
ถมปทม
ใสสด
วรรณโน
สัตยซ้ํา
วงศพรม
โพธิขํา

หัวหนา รปภ.
รองหัวหนา รปภ.
รปภ.
รปภ.
รปภ.
รปภ.
รปภ.
รปภ.
รปภ.

