
 

รายช่ือผู้แทนคณะท างานจัดการความรู้ สผ. 

รายช่ือ/ต าแหน่ง ผู้แทน 
กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  ญาติบรรทุง              นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ หลัก 
2. นางกัลยาณี  ราชศรีเมือง                  นักวชิาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ ส ารอง 1 
3. นางสาวศิริลักษณ์  จันทร์โพธิ์             นักวชิาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ ส ารอง 2 
กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 
4. นางสาวกนกกาญจน์  โกติรัมย์            นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ หลัก 
5. นางสาวนิลุบล  ผ่องศรี                     นักวชิาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ ส ารอง 1 
6. นางสาวน  าทิพย์  ศรีวงษ์ฉาย              นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ ส ารอง 2 
กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม 
7. นายโฆสิต  ชูโต                             นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ หลัก 
8. นางสาววรรณนิภา  บุญมา                นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ส ารอง 1 
9. นางสาวสุรางคนางค์  ทุมรัตน์             นักวชิาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ส ารอง 2 
กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ 
10. นายกฤษฎา  ชีวีวัฒน์                     นักวชิาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ หลัก 
11. นายบุณณ์เดชน์  จรุงศักดิ์เศรษฐ์        นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ส ารอง 1 
12. นางสาวนฤมล  สว่างมณีเจริญ           เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน ส ารอง 2 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
13. นางสาวภัทรพร  สอนบุญ                นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ หลัก 
14. นายชยานนท์  ชเลจร                     นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ ส ารอง 1 
กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
15. นายศิวัช  แก้วเจริญ                      นักวชิาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ หลัก 
16. นางสาวทิพวรรณ  โพธิวุฒิ               นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ ส ารอง 1 
17. นายอนุชาติ  ตั งภูมิระพีวงศ์              นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ ส ารอง 2 
กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
18. นายภาณุวัตร  กมุทชาติ                 นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ หลัก 
19. นางสาวดาลัด  เส้นทอง                  นักวชิาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ ส ารอง 1 
20. นางสาวสาวิตรี  บุญญลักษม์            นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ส ารอง 2 
กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
21. นางพรรณนิภา  สืบสิงห์                  นักวชิาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ หลัก 
22. นายสมิต  จิระมงคล                      นักวชิาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ส ารอง 1 
23. นางสาวนันท์นลิน  ขันหลวง             เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ส ารอง 2 

 

 



รายช่ือผู้แทนคณะท างานจัดการความรู้ สผ. (ต่อ) 

รายช่ือ/ต าแหน่ง ผู้แทน 
กองบริหารจัดการที่ดิน  
24. นางสาวภทรกช  เหนือเกตุ              นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ หลัก 
25. นางสาวเปรมฤดี  เสริมพณิชกิจ         นักวชิาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ ส ารอง 1 
26. นางสาววนิดา  เผ่าพันธ์                  นักวชิาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ส ารอง 2 
ส านักงานเลขานุการกรม 
27. นางสาวธุวานันท์  ยุกติรัตน             นักวชิาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ หลัก 
28. นายทีฆายุ  วันเนา                        นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ส ารอง 1 
กลุ่มนิติการ 
29. นางสาวสุจิรา  นาแซง                    นิติกรช านาญการ หลัก 
30. นายศุภกรณ์  ทองศรี                     นิติกร ส ารอง 1 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
31. นางสาวอรวรรณ  วัฒนยมนาพร        นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ หลัก 
32. นางสาวศิริวรรณ  จันทร์ยุ้ย              เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ส ารอง 1 
33. นางสาวจริญยา  คงอ่อน                  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ส ารอง 2 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
34. นางสาวนันท์นภัส  เสริฐพรรณนึก       นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ หลัก 
35. นายเทพจินดา  แก้ววิจิตร์                นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ส ารอง 1 
36. นางสาวฐิติชญาน์  ภาษี                   นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ส ารอง 2 
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
37. นายทรงสิทธิ์  ค าแหงพล                  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ หลัก 
๓๘. นางสาวจุฑามาศ  เกิดหนู                 นักทรัพยากรบุคคล ส ารอง 1 
กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 
3๙. ผู้อ านวยการกองติดตามประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หลัก 
๔๐. นายชาญวิทย์  ทองสัมฤทธิ์               นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ ส ารอง 1 
๔๑. นายฉัตรชัย  อินต๊ะทา                     นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ ส ารอง 2 

 
 


