
รายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศย่ิง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” 
ประชุมครั้งที่ 1 
1. นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ 
 รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่ง 
๒. นายโสภณ ทองดี 
 รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่ง 
3. นายทนุวงศ์ แสงเทียน 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านจัดการทรัพยากรทางชายฝ๎่งและปุาชายเลน 
๔. นายพชรพง ทุมมาศ 
 เลขานุการกรม 
๕. นายอุกกฤต สตภูมินทร์ 
 ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝ๎่งทะเล และปุาชายเลน 
 6. นายสมเกียรติ ขอเกียรติวงศ์ 
 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ 
๗. นายนิพนธ์ พงศ์สุวรรณ 
 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ๎่ง 
๘. นายธนา ยิ่งเจริญ 
 ผู้อํานวยการสํานักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่ง 
๙. นายรักชาติ สุขสําราญ 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
๑๐.นายสิรภพ พูนเพชร 
 นิติกรชํานาญการพิเศษ 
๑๑.นายประกาศ พันธุมา 
 นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
๑๒.นางสาวอุดมศรี อริเศรษฐ์ 
 นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ 
๑3.นายปรานต์ ดิลกคุณากุล 
 นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการพิเศษ 
1๔.นาสาวเสาวลักษณ์ วิญํูนันทกุล  
 นักวิเทศสัมพันธ์ชํานาญการพิเศษ 
๑๕.นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาการพิเศษ 
 



๑๖.นางสาวทิพามาศ อุปน้อย 
 นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ 
๑๗. นางสาวนลินี ทองแถม 
 นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ 
๑๘.นางสาววราริน วงษ์พานิช 
 นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ 
๑๙.นางสาวจรัสศรี อา่งต้นญา 
 นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ 
๒๐.นายก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์  
 นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ 
๒๑.นางสุมนา ขจรวัฒนากุล 
 นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ 
๒๒.นางสุรีย์ สตภูมินทร ์
 นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ 
๒๓.นายสุชาติ สว่างอารีย์รักษ์  
 นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ 
๒๔นางสาวนฤมล กรคณิตนันท์   
 นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ 
๒๕.นายสุรศักดิ์ ทองสุกดี 
 นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ 
๒๖.ว่าที่พันตรีสุเทพ เจือละออง  
 นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ 
๒๗.นางสาวกัญจนพร วุฒิวรวงศ ์ 
 นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ 
๒๘.นายศุภวัฒน์ กาญจน์อติเรกลาภ  
 นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ 
๒๙.นายสมชาย มั่นอนันต์ทรัพย์  
 นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ 
๓๐.นายไพทูล แพนชัยภูมิ 
 นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ 
๓๑. จ่าเอกไพรัตน์ สุทธิผล 
 นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ 
 



๓๒.นางสุกาญจนวดี มณีรัตน์ 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
33. นางสาวสมศรี อวเกียรติ 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
๓๔.นายวรพจน์ ทรัพย์เกิด 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
๓๕.นายบุญช่วย อรรถวรรธน 
 นักวิชาการปาุไม้ชํานาญการพิเศษ 
๓๖.นางวีณา หนูยิ้ม 
 นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการพิเศษ 
๓๗.นายวัชรินทร์ ถิ่นถลาง 
 นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการพิเศษ 
3๘.นายกฤษฎา สุทธินุ่น 
 นักวิชาการปาุไม้ชํานาญการพิเศษ 
๓๙. นายสมานใจ มั่นศิลป์ 
 นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการพิเศษ 
๔๐.นายวิชัย มณีเนตร 
 นักวิชาการปาุไม้ชํานาญการพิเศษ 
๔๑,นางพูลศรี วันธงไชย 
 นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการพิเศษ 
๔๒. นายบรรณรักษ์ เสริมทอง 
 นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการพิเศษ 
๔๓.นางวิจิตร อ๋องสมหวัง 
 นักวิชาการปาุไม้ชํานาญการพิเศษ 
๔๔.นายวิจารณ์ มีผล 
 นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการพิเศษ 
๔๕.นายมงคล ไข่มุกด์ 
 นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการพิเศษ 
๔๖.นางประนอม ชุมเรียง 
 นักวิชาการปาุไม้ชํานาญการพิเศษ 
๔๗.นายชาตรี มากนวล 
 นักวิชาการปาุไม้ชํานาญการพิเศษ 
 



๔๘.นายไมตรี แสงอริยนันท์ 
 นักวิชาการปาุไม้ชํานาญการพิเศษ 
๔๙.นายไชยภูมิ สิทธิวัง 
 นักวิชาการปาุไม้ชํานาญการพิเศษ 
๕๐.นางดรุณี เจียมจํารัสศิลป์ 
 นักวิชาการปาุไม้ชํานาญการพิเศษ 
๕๑.นางดาวรุ่ง ใจจริง 
 นักวิชาการปาุไม้ชํานาญการพิเศษ 
๕๒.นายสืบสกุล หนไซยา 
 นักวิชาการปาุไม้ชํานาญการพิเศษ 
๕3.นายจิรพันธ์ หมวดจันทร์ 
 นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการพิเศษ 
๕๔.นายอภิชัย เอกวนากุล 
 นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการพิเศษ 
๕๕.นายธีระชุณ บุญสิทธิ์ 
 วิศวกรชํานาญการพิเศษ 
56. นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล  
 เจ้าพนักงานประมงอาวุโส 
 ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่งที่ ๑ 
57. นายธเนศ มั่นน้อย 
 เจ้าพนักงานประมงอาวุโส 
 ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่งที่ ๒ 
58. นายวิชัย สมรูป 
 นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการพิเศษ 
 ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่ง ที่ ๘ 
59. นายเกรียง มหาศิริ 
 เจ้าพนักงานประมงอาวุโส 
 หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่ง 
60. นายรัชชัย พรพา 
 เจ้าพนักงานปุาไม้อาวุโส หัวหน้าชุดปฏิบัติงาน "ฉลามขาว" 
 
 
 



61. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ  
 รองนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่ง
แห่งชาติ 

62. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รองประธานกรรมการคณะกรรมกรนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่ง
แห่งชาติ 

63. นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ 
 ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 กรรมการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่งแห่งชาติ 
64. พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ 
 ปลัดกระทรวงกลาโหม 
 กรรมการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยกรทางทะเลและชายฝ๎่งแห่งชาติ 
65. นายสมชัย สัจจพงษ์ 
 ปลัดกระทรวงการคลัง 
 กรรมการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่งแห่งชาติ 
6๖. นางบุษยา มาทแล็ง 
 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
 กรรมการคณะกรรมกรนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่งแห่งชาติ 
6๗. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ 
 ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 กรรมการคณะกรรมกรนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่งแห่งชาติ 
6๘. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ 
 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 กรรมการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่งแห่งชาติ 
6๙. นายชาติชาย ทิพย์สุนาว ี
 ปลัดกระทรวงคมนาคม 
 กรรมการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่งแห่งชาติ 
7๐.นายวิจารย์ สิมาฉายา 
 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 กรรมการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่งแห่งชาติ 
 



7๑. นายธรรมยศ ศรีช่วย 
 ปลัดกระทรวงพลังงาน 
 กรรมการคณะกรรมการนโยบายและแผนกรบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่งแห่งชาติ 
7๒. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค 
 ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
 กรรมการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่งแห่งชาติ 
7๓.นายฉัตรชัย พรหมเลิศ 
 ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 กรรมการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่งแห่งชาติ 
7๔.นายพสุ โลหารซุน 
 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
 กรรมการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่งแห่งชาติ 
7๕. นายปรเมธี วิมลศิริ  
 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 กรรมการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่งแห่งชาติ 
7๖. พลเอก วัลลภ รักเสนาะ 
 เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
 กรรมการ 
 คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่งแห่งชาติ 
7๗.พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ 
  ผู้บัญชาการทหารเรือ 
 กรรมการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่งแห่งชาติ 
7๘.ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล 
 เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 กรรมการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยกรทางทะเลและชายฝ๎่งแห่งชาติ 
7๙.นายจตุพร บุรุษพัฒน์ 
 อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่ง 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่ง
แห่งชาติ 

8๐.นางอรพินท์ วงศ์ชุมพิศ 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่งแห่งชาติ 
 



8๑.ศาสตราจารย์เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่งแห่งชาติ 
8๒.ศาสตราจารย์ชุมพร ป๎จจุสานนท์ 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 คณะกรรมการนโยบายและแผนกรบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่งแห่งชาติ 
8๓.ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธรณ์ ชํารงนาวาสวัสดิ์ 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยกรทางทะเลและชายฝ๎่งแห่งชาติ 
8๔.นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่งแห่งชาติ 
8๕.นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์ 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยกรทางทะเลและชายฝ๎่งแห่งชาติ 
8๖.นายประวิทย์ อินอ่วม 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่งแห่งชาติ 
8๗. นายไพวัลย์ สิอิน 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่งแห่งชาติ 
8๘.นายประมวล รัตนานุพงศ์ 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่งแห่งชาติ 
8๙.นายวชิรพงศ์ สกุลรัตน์ 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่งแห่งชาติ 
9๐.นายธนู แนบเนียร 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 คณะกรรมกรนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยกรทางทะเลและชายฝ๎่งแห่งชาติ 
9๑.นายบรรจง นฤพรเมธี 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดกรทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่งแห่งชาติ 



9๒.พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง 
 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
93.พ.ต.ท.กิติบดี ประวิตร 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ 
9๔.นายวิทูรัช ศรีนาม 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี 
9๕.นายสุวิทย์ คําดี 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
9๖.นายภัครธรณ์ เทียนไชย 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุร ี
9๗.นายณรงค์ พลละเอียด 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร 
9๘.นายศิริพัฒ พัฒกุล 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
9๙. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด 
10๐.นายจําเริญ ทิพญพงศ์ธาดา 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
10๑,นายสุรพร พร้อมมูล 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 
10๒.นายพัลลภ สิงหเสน ี
 ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
10๓.นายวีรนั้นท์ เพ็งจันทร์ 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดป๎ตตานี 
10๔.นายสิทธิชัย ศักดา 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา 
10๕.นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 
10๖.นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี 
10๗.นายนรภัทร ปลอดทอง 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 
 



10๘.นายจตุพจน์ ปียัมปุตระ 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง 
10๙,นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
11๐.นายดลเดช พัฒนรัฐ 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 
11๑. นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล 
11๒.นายชาติชาย อุทัยพันธ์ 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ 
113.นายคันฉัตร ตันเสถียร 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม 
11๔.นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 
11๕.นายวิชวุทย์ จินโต 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
116.นางสุพัตรา กลั่นจินดาดี 
 นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ 
 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่ง 

 
ประชุมครั้งที่ 2 
๑. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
๒. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ 
3. นายพงศ์บุณย์ ปองทอง 
 รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล 
 รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ 
 รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. นายสมชัย มาเสถียร 
 รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. นายเสริมยศ สมม่ัน 
 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



8. นายนพพล ศรีสุข 
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ 
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10. นายสุวัฒน์ เปี่ยมป๎จจัย 
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
11. นายประลอง ดํารงค์ไทย 
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
12.นายอดิศร นุชดํารงค์ 
 ผู้ตรวจราชกากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
13.นายสากล ฐินะกุล 
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
14.นายปิ่นสักก์ สุรัสวด ี
 รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุาและพันธุ์พืช 
15.นางอํานวยพร ชลดํารงค์กุล 
 ผู้ตรวจราชการกรมปุาไม้ 
16. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 นายกรัฐมนตรี 
17. นาวาโท เอกสิทธิ์ เอี่ยมยิ้ม 
 ประจํากรมขา่วทหารเรือ และว่าที่นายทหารจัดหา ประจําสํานักงานผู้ช่วยทูตทหารเรือไทย/วอชิงตัน 
18. นางสาวเชษฐจินดา ชโลธร 
 ประธานกรรมการ บริษัท เจดีพูล จํากัด Executive Board บริษัท เจดีพูล จํากัด 
19. นายพลัง ยิ้มพาณิชย์ 

กรมการที่ปรึกษา โครงกรอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระราชดําริพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ 

20. นางรัชฎา วรรธนะสิน 
กรรมการที่ปรึกษา โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระราชดําริพระเจ้าหลาน
เธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ 

21. รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง นันทริกา ซันซื่อ 
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและ
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่ง 

 
 



22. รองศาสตราจารย์ อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์ ณ บางช้าง 
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและ
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่ง 

23. รองศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์ สาธุมนัสพันธ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรมการด้านบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและ
แผนการบริหารจัดกรทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่ง 

24. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ธรรมศักดิ์ ยี่มิน 
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและ
แผนกรบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่ง 

25.นายศักดิ์อนันต์ ปลาทอง 
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและ
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่ง 

26.นายศุภิชัย ตั้งใจตรง 
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและ
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่ง 

27. ศาสตราจารย์ ดร. สนิท อักษรแก้ว 
ประธานอนุกรรมการด้านริหารจัดการทรัพยากรปุาชายเลนและปูาชายหาด 

28. รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เวชกิจ 
ผู้กรคุณวุฒิ คณะอนุกรการค้นบริหารจัดการทรัพยากรปุาชายเลนและปุาชายหาด 

29. รองศาสตราจารย์ ดร. วพัิกตร์ จินตนา 
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการค้นบริหารจัดการทรัพยากรปุาชายเลนและปุาชายหาด 

30. ดร.สนใจ หะวานนท ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการทรัพยากรปูาชายเลนและปูาชายหาด 

31. นายสุวรรณ นันทศรุต 
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสิ่งแวดล้อม 

32. นายศศิน เฉลิมลาภ 
ที่ปรึกษากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่ง ด้านธรณีวิทยาและการกัดเซาะชายฝ๎่ง 

33. พลเอก อรรถนพ ศิริศักดิ์ 
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

34. พลเอก เอกชัย จันทร์ศรี 
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

35. พลเอกธรณิศวร์ โรจนสุวรรณ 
คณะทํางาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



36. พันโทหญิงภณิชชา รีระเดชพงษ์ 
คณะทํางาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

37. นายปรมินทร์ แสนทรงศักดิ์ 
คณะทํางาน อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่ง 

38. นายวีรพล พราหมณ์แก้ว 
คณะทํางาน อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่ง 

39. นางสาวหทัยรัตน์ โปร่งจติร 
คณะทํางาน อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่ง 

40. นางสาวอรจิรา หมื่นจง 
คณะทํางาน อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่ง 

41. นางสาววราพร สิทธิวิไล 
นักประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี 

42. นายอดิสัย อยู่อินทร์ 
นิติกรผู้ทรงคุณวุฒิ สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

43. นายสุชาติ สินรัตน์ 
ที่ปรึกษาการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 

44. นางสาวศิริรัตน์ เสือเอก 
นักตรวจสอบภาษีชํานาญการ กรมสรรพากร 

45. นายสุวิทย์ อมรนพรัตนกุล 
ผู้อํานวยการกองพัฒนาระบบ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหาร 

46. นายสมสุข ศรีสถิตวัฒนา 
ประธานบริหาร บริษัท เอเชียน พารากอน จํากัด 

47. นายวัฒนา สวัสดิ์ทอง 
อัยการผู้เชี่ยวชาญ 
 

ประชุมครั้งที่ 3 
๑. นางรวีวรรณ ภูริเดช 

เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒. นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ 

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
3. นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา 

อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 



๔. นายธัญญา เนติธรรมกุล 
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

๕. นายทศพร นุชอนงค์ 
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 

๖. นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ 
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 

๗. นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล 
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

๘. นายชีระ วงศบูรณะ 
รองผู้อํานวยการวิชาการและแผนรักษาการแทนผู้อํานวยการองค์การจัดการน้ําเสีย 

๙. นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ 
ผู้อํานวยการองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ 

๑๐. นายเบญจพล นาคประเสริฐ 
ผู้อํานวยการองค์การสวนสัตว์ 

๑๑. นายรณรงค์ เส็งเอ่ียม 
ผู้อํานวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

๑๒. นางประเสริฐสุข จามรมาน 
 ผู้อํานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
๑๓. นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล 
 ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
14. พล.ต.อ.เดชา ชวยบุญชมุ 
 อดีตที่ปรึกษา (สบ. ๑๐) ด้านสืบสวน สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
15. น.ส.รัตนา กิตติพิบูลย์ 
 ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ 
16. น.ส.พัชรี โพธสุธน 
 อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สุพรรณบุรี 
17. นายชาวันย์ สวัสดิ-์ชูโต 
 เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
18. นายสุทธิ สุขบุญทิพย์ 
 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย โอโนโน่ จํากัด (มหาชน) 
19. นายวิถี สุพิทักษ์ 
 กรรมการผู้จัดการ บริษัท วู้ดเวอร์ค จํากัด 
 



20. นายณัฐ จับใจ 
 รองอธิบดีกรมเจ้าท่า 
21. นายกฤตพงศ์ ปานผา 
 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คนรักกอล์ฟ จํากัด 
22. นายสุพพัต อ่องแสงคุณ 
 ที่ปรึกษาการพาณิชย์ 
23. พลโท ธนิสร วงษ์กล้าหาญ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก 
24. นางอลิสา ปิ่นประเสริฐ 
 ผู้อํานวยการกองนโยบายงบประมาณ สํานักงบประมาณ 
25. นายสมชาย รังษีรนานนท์ 
 ประธานเจ้าหน้าที่ริหาร บริษัท ไบรท์ ทีวี จํากัด 
26. นายชัยพร ธรรมพีร 
 กรรมการบริหาร บลูฟินันเซีย ไซรัส จํากัด(มหาชน) 
27. นายชาญยุทธ์ เจนรัญญารัษ์ 
 กรรมการ บริษัท เทเลโทรลวัน จํากัด 
28. นายอํานวย สกุลวัฒนะ 
 ประธานกรรมการ บริษัทในเครือ เคที่เอฟ กรุ๊ป 
29. พล.ต.ต.จํานง รัตนกุล 
 รองผู้บัญชาการตํารวจภูธร ภาค ๕ 
30. นายวิริยะ วิรัตน์มาล ี
 ประธานกรรมการ บริษัท วี.เอ็ม.วี.เค. เซอร์วิส จํากัด 
31. นายสมพงษ์ พิศาลกิจวนิช 
 กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านบางเขน จํากัด 
32. นางลดาวรรณ เจริญรัชตภ์าคย์ 
 รองประธานกรรมการ บริษัท รัชต์ภาคย์กรุ๊ป จํากัด 
33. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต 
 กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๔ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
34. น.ส.สุนันท์ สิงห์สมบุญ 
 ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย 
35. พลตรี พิเชษฐ คงศรี 
 ผู้ชํานาญการ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
 



36. พล.ต.โก ทวีศักดิ์ ตู้จินดา 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
37. นางนุชนารถ วสุรัตน ์
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท รถไฟฟูา(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
38. น.ส.อลิสา เลิศเดชเดชา 
 ประธานกรรมการ บริษัท ป.เคมีเทค จํากัด 
39. นายสุรพล ชามาตย์ 
 หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม 
40. นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร 
41. นายวีระชัย นาคมาศ 
 รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี 
42. นายศักราช อัมวงษ์ 
 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเรียน 
43. นายชาลี แก้ววรรณีสกุล 
 อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยกรรรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
44. นายสมภพ สมิตะสิริ 
 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร 
45. นายอภิชัย อร่ามศรี 
 ผู้อํานวยการกองการจ้าหน้าที่ กรมปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
46. นางสมใจ สิมาฉายา 
 ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาและบริการด้านวิชาการ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม 

 

ประชุมครั้งที่ 4 
๑. พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข 

ประธานคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
๒. พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา 

รองประธานคณะกรรมาธิกรการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คนที่หนึ่ง 
๓. พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ 

รองประธานคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คนที่สอง 
๔. พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ 

รองประธานคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คนที่สาม 
 



๕. พลเอก วินัย สร้างสุขดี 
เลขานุการคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๖. พลเรือเอก รัตนะ วงษาโรจน์ 
รองเลขานุการคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๗. พลเรือเอก วัลลภ เกิดผล 
ประธานกิตติศักดิ์คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๘. ศาสตราจารย์สม จาตุศรีพิทักษ์ 
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๙. พลเรือเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ 
โฆษกคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๐. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย ์
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๑. พลเอก โสภณ ศีลพิพัฒน์ 
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๒. พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก 
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๓. พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์ เกิดสุข 
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๔. พลอากาศเอกอาคม กาญจนหิรัญ 
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๕. นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร 
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๖. พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ 
กรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๗. พลเรือเอก ชุมพล วงศ์เวคิน 
กรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๘. นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์ 
กรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๙. นายประมุท สูตะบุตร 
กรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒๐. พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา 
กรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 



๒๑. พลเรือเอก พิจารณ์ รีรูเนตร 
กรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒๒. พลเอก พิศณุ พุทธวงศ์ 
กรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒๓. พลเอก วิชิต ศรีประเสริฐ 
กรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒๔. นายสถิตย์ สวินทร 
กรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒๕. พลเอก อุทิศ สุนทร 
กรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒๖. พลตรี ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ 
กรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒๗. พลเอก ธนดล สุรารักษ์ 
กรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒๘. พลเรือเอก พลเดช เจริญพูล 
กรรมาธิการการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒๙. พลเรือเอก วีระพันธ์ สุขก้อน 
กรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓๐. พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ 
กรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓๑. พลอากาศเอก สุรศักดิ์ ทุ่งทอง 
กรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓๒. นายธีระ ใจเด็ด 
เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่ง 

๓๓. นายมาณพ รอดแจ่ม 
เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่ง 

๓๔. นายสาทิศ เปรียบเหมือน 
เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่ง 

3๕. นายประทุม การิกี 
พนักงานขับรถยนต์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่ง 

๓๖. นายพิศ พูนผล 
พนักงานขับรถยนต์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่ง 

 



3๗. นายปรีชา นิสสัยชื่อ 
นายท้ายเรือคลชายทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่ง 

๓๘. นายสมศักดิ์ กิจเพ็ชร 
นายท้ายเรือคลชายทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่ง 

3๙. นายสมพงศ์ ชูเวชะ 
นายท้ายเรือคลชายทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่ง 

๔๐. นายสมศักดิ์ ก๋งเม่ง 
พนักงานพิทักษ์ปุา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่ง 

๔๑. นายประสิทธิ์ หนูด้วง 
พนักงานพิทักษ์ปุา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่ง 

๔๒. นางไปรยา สุตนพัฒน์ 
พนักงานธุรการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่ง 

๔๓. นายชุมพล ณ ถลาง 
พนักงานสถานที่ กมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่ง 

๔๔.พลเอก วิทยา จินตนานุรัตน์ 
คณะทํางานรองนายกรัฐมนตรี (พลอก ประวิตร์ วงษ์สุวรรณ) 

๔๕.พลโท ประจักษ์ ยิ้มภักดี 
คณะทํางานรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร์ วงษ์สุวรรณ) 

๔๖.พันเอก สงกรานต์ พรหมสิทธิ์ 
คณะทํางานรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร์ วงษ์สุวรรณ) 

๔๗.นายอํานาจ ทองเบ็ญญ 
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
ประชุมครั้งที่ 5 
1. นายสมหมาย เตชวาล 

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 
2. นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ ์

รองอธิบดีกรมปุาไม ้
3. นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ 

ประธานมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ที่ปรึกษาสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย 
4. นายจาตุรนต์ โรจน์หิรัญ  

วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 



5. นายไพโรจน์ เทศอํ่า 
วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

6. นายพลฉัตร ตันเสถียร 
วิศวกรโยธาชํานาญการ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

7. นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ์ 
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและประสานมวลชน กรมทรัพยากรน้ํา 

8. นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร 
ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

9. นางพจมาน รัตนศรีทอง 
นักการข่าวชํานาญการพิเศษ สํานักการข่าว กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

10. ดร.จุฬาลักษณ์ ฟูรูโนะ 
ประธานกรรมการ บริษัทสหไทยสากลกรุ๊ป จํากัด 

11. นางสาวราตรี ศรีสถิตวัฒนา 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อเมริเทค กรุ๊ป 

12. พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์ 
รองคณบดีฝุายวิชาการและวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

13. นางพรสวรรค์ ดวงสุวรรณ์ 
อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

14. นายอภิชาติ รัตนราศรี 
นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ สํานักงบประมาณ 

15. นางปภาวดี ธรรมสนอง 
ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย 

16. นางสาวปริม จิตจรุงพร 
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอ็ลไลค์ เม็ททัลส์(ไทยแลนด์) 

17. นายสมบัติ ชินสุขเสริม 
กรรมการหอการค้าไทย และประธานหอการค้ากลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 หอการค้าไทย 

18. นายประศักดิ์ บัณฑุนาค 
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท 

19. นางอุมาพร พิมลบุตร 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

20. นางสาวนงรัตน์ อิสโร  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  
ช่วยปฏิบัติราชการสํานักงาน พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี 



21. นางสาวพสชนัน สุภาคกุลธร 
ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 

22. นายไพบูลย์ โคนทรงแสน 
ประธานกรรมการบริหาร สํานักพิมพ์ บริษัท แว่นแก้ว เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด 

23. นางสาวสิรยา วงษ์กล้าหาญ 
24. ดร.ดารัณ พราหมณ์แก้ว 

อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
25. พล.ต.ต. จตุรงค์ ภูมิรินทร์ 
26. นายวิษณุ แจ้งใจ  

ผอ.ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม หัวหน้าศูนย์บริการที่ 2 ศูนย์อํานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย
แก่นักท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝ๎่งในช่วงเทศการปีใหม่ 2562 

27. นายจิรยุทธ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 
หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรปุาชายเลนที่ 12 
เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์บริการที่ 2 ศูนย์อํานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่อง เที่ยวทาง
ทะเลและชายฝ๎่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 

28. นายสรภพ ธานินพงศ์ 
หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรปุาชายเลนที่ 43 
เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์บริการที่ 2 ศูนย์อํานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทาง
ทะเลและชายฝ๎่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 

29. นายพิชัย ยาดํา 
ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ปุา 
เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์บริการที่ 2 ศูนย์อํานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทาง
ทะเลและชายฝ๎่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 

30. นายอภินรรจ์ อุไรวรรณ 
เจ้าพนักงานประมงพ้ืนฐาน 
เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์บริการที่ 2 ศูนย์อํานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทาง
ทะเลและชายฝ๎่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 

31. นายพิบูลย์ เชาวนรังค์ 
กะลาสี  
เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์บริการที่ 2 ศูนย์อํานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทาง
ทะเลและชายฝ๎่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 

32. ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรม 
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 



33. นางนันทา ธรรมสโรช 
ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 

ประชุมครั้งที่ 6 
1. นายชาญวิทย์ กันยา 

หัวหน้ากลุ่มนิติการ กรมทรัพยากรทางทะและชายฝ๎่ง 
2. นางสาวแสงจันทร์  วายทุกข์ 

นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการพิเศษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่ง 
3. นายรุ่งเรือง คงแก้ว  

นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการพิเศษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่ง 
4. นายสมไชย เก้าเอ้ียน 

นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการพิเศษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่ง 
5. นายจํานง ฐานะพันธุ์ 

นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการพิเศษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่ง 
6. นายสุวิทย์ พรพานิช 

รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ 
7. นายอุเทน ศิริมรรณการ 

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ 
8. นายเผดิม เพ็ชรกูล 

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ 
9. นางรัชดาพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 

ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ 
10. นายสุรพัศ เพ็ชรคง 

ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจํากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ 
11. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 
11. นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ 

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก 
12. นายทองเปลว กองจันทร์ 

อธิบดีกรมชลประทาน 
13. นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล 

รองอธิบดีกรมชลประทาน ฝุายบํารุงรักษา 
 



14. นายประพิศ จันทร์มา 
รองอธิบดีกรมชลประทาน ฝุายก่อสร้าง 

15. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ 
รองอธิบดีกรมชลประทาน ฝุายวิชาการ 

16. นายมนัส กําเนิดมณ ี
รองอธิบดีกรมชลประทาน ฝุายบริหาร 

17. นายศรัทธา คชพลายุกต์ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 

18. นายพูนเพ่ิม กฤษณะวณิช 
นิติกรชํานาญการพิเศษ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สํานักกรรมาธิการ 3  
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

19. นายสมคิด กฤษณะวณิช 
20. นายกิตติ สิงหาป๎ด 

ผู้ดําเนินรายการข่าว 3 มิต ิสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
21. ร.ต.อ.อรรถกวี ขุนพินิจ 
22. นายชัยนิรุจน์ มะลิวัลย์ 

นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการพิเศษ สํานักอนุรักษ์สัตว์ปุา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุาและพันธุ์พืช 

 
ประชุมครั้งที่ 7 
1. นายนิพนธ์ ทองอยู่  

นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ 
2. นายวราวุธ ศิลปอาชา  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา  
4. นายนพดล พลเสน  

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. นายยุทธพล อังกินันทน์  

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์  

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. นายธีระ วงศ์สมุทร  

คณะทํางานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 



8. นายสรชัด สุจิตต์  
คณะทํางานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

9. นายฤทัย วัฒนา  
คณะทํางานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10. นายธนภัก ฉิมพันธ์  
คณะทํางานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

11. นายปรีชา คงนนทชัย  
คณะทํางานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

12. นายณัฐ ชยุติมันต์  
คณะทํางานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

13. นายสมชาย เสณีตันติกุล  
คณะทํางานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

14. นายพาณุวัฒน์ สะสมทรัพย์  
คณะทํางานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

15. นางอัษฎาพร ไกรพานนท์  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

16. นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

17. พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ  
รองปลัดกระทรวงกลาโหม 

18. นายดํารงค์ พิเดช  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

19. นายนิกร จํานง  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

20. นายนพดล มาตรศรี 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

21. นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสวุรรณ  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

22. นายประภัตร โพธสุธน  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

23. นายเสมอกัน เที่ยงธรรม  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 



24. นายอนุรักษ์ จุรีมาศ  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

25. นายพิสิษฐ์ พิทยฐากุลเจริญ  
นายทะเบียนสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนา 

26. นายอรรถพล เจริญชันษา  
อธิบดีกรมปุาไม ้

27. นางสาวอินทิรา ฉิวรัมย์  
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ 

28. นางชารียา เด่นนินนาท  
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ  

29. นายสมเกียรติ คูวัธนไพศาล  
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ 

30. นางกนกรดา ไกรวิชญพงศ์  
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ 

31. นางสุวรรณา แก้วบุตตา  
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ 

32. นางกันยารัตน์ ดํารงรัตน์  
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ 

33. นายเอกพงษ์ ช้อนสวัสดิ์ 
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระยอง 

34. พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ 
รองปลัดกระทรวงกลาโหม 

35. นายดํารงค์ พิเดช  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

36. นายสมศักดิ์ ห่มม่วง 
อธิบดีกรมเจ้าท่า 

37. นายสมชาย สุมนัสขจรกุล 
รองอธิบดีกรมเจ้าท่า 

38. นายกริชเพชร ชัยชว่ย 
รองอธิบดีกรมเจ้าท่า 

39. นายสุรชัย บุรพานนทชัย 
เลขานุการกรม กรมเจ้าท่า 

 



40. นายสมชาย หลิมทอง 
ผู้อํานวยการกองกํากับการพาณิชยนาวี กรมเจ้าท่า 

41. นายโอฬาร เฮงเจริญ 
ผู้อํานวยการกองมาตรฐานคนประจําเรือ กรมเจ้าท่า 

42. นายวรรณชัย บุตรทองดี 
ผู้อํานวยการกองวิศวกรรม กรมเจ้าท่า 

43. นาวาตรี สมนึก สุขวณิช 
ผู้อํานวยการกองส่งเสริมพาณิชยนาวี กรมเจ้าท่า 

44. นายอารยัน รัตนพันธุ์ 
ผู้อํานวยการกองสํารวจและแผนที่ กรมเจ้าท่า 

45. นายพิชัย แสงไฟ 
ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า 

46. นายวิเชียร เปมานุกรรักษ์ 
ผู้อํานวยการสํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ํา กรมเจ้าท่า 

47. นางชนินทร วรวนาวงศ์ 
ผู้อํานวยการสํานักแผนงาน กรมเจ้าท่า 

48. นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ 
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาและบํารุงทางน้ํา กรมเจ้าท่า 

49. นายบุญล้ํา จั่นบรรจง 
ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานทะเบียนเรือ กรมเจ้าท่า 

50. นายสุขิน รัตนเสถียร 
ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 (เชียงใหม่) กรมเจ้าท่า 

51. นายธงชัย พงษ์วิชัย 
ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 (อยุธยา) กรมเจ้าท่า 

52. นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ 
ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 (สมุทรสงคราม) กรมเจ้าท่า 

53. นายวิชัย คําคง 
ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 (สงขลา) กรมเจ้าท่า 

54. นายสมภพ ป๎ญญาไวย์ 
ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 (ภูเก็ต) กรมเจ้าท่า 

55. นายพิสุทธิ์ อมรยุทธ์ 
ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 (ชลบุรี) กรมเจ้าท่า 

 



56. นายวิชาญ ชูสุวรรณ์  
เจ้าพนักงานประมงอาวุโส กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่ง 

57. นายสมศักดิ์ นวะสุทธิ  
เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่ง 

58. นางดารณี แสงทอง  
พนักงานพิมพ์ระดับ ส3 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่ง 

59. นายประจักษ์ โสภะลา  
นายท้ายเรือกลชายทะเลระดับ ส3 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่ง 

60. นางสาวมนตรา เหมรา  
พนักงานห้องปฏิบัติการระดับ ส3 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่ง 

61. นายภิมุข สระบัว  
นายท้ายเรือกลชายทะเลระดับ ส4 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่ง 

62. นายดิเรก บูรณะศักดิ์สกุล  
นายท้ายเรือระดับ ส2 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่ง 

63. นายปรีชา เทพสง  
พนักงานธุรการระดับ ส2 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่ง 

64. นางวรรณา ตัลติกุล  
พนักงานทั่วไประดับ บ2 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่ง  

65. นายวันชัย ทองโชค  
พนักงานพิทักษ์ปุาระดับ ส3 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่ง 

66. นางวิชนีย์ เศียรอุ่น  
พนักงานพิมพ์ระดับ ส4 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่ง 

67. นายวีระพงษ์ ประทีป ณ ถลาง  
นายท้ายเรือกลชายทะเลระดับ ส4 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่ง 

68. นายสมพร โชติเลย  
นายท้ายเรือกลชายทะเลระดับ ส4 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่ง 

69. นางสุจิตร ศรีเกตุ  
พนักงานทั่วไประดับ บ2 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ๎่ง  

70. พลตํารวจเอก ธรรมศักดิ์  วิชชารยะ  
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝุายความมั่นคง 

71. นายประสาน  หวังรัตนปราณี   
กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี 

 



72. พลเอก อํานาจ  รอดสวัสดิ์    
คณะทํางานรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 

73. พลเอก สุชาติ  ผ่องพุฒิ   
คณะทํางานรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 

74. พลโท ประจักษ์  ยิ้มภักดี    
คณะทํางานรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 

75. พลอากาศเอก ธนู  ปานสุวรรณ 
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 

76. ว่าที่ร้อยเอก ณัฐพงศ์ ทองดี  
ปลัดอําเภอ (จพง.ปค.ชํานาญการ) จังหวัดนครราชสีมา 

77. นายเอกสิทธิ์ อรรถจินดา 
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร 
 

ประชุมครั้งที่ 8 
1. นางสาวณมณฑ์  กาญธีรานนท์ 

อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด 
สํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง 

2. ร.ต.ท.หญิง จิตติมา  กําธรวิวรรธน์ 
อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด 
สํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง 

3. นางสาวรัชนิกุล  ป๎นเจียง 
รองอัยการจังหวัด 
สํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง 

4. นายคทาวุธ  วีระวงษ์ 
รองอัยการจังหวัด 
สํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง 

5. นางกฤษณา  สวัสดิกูล 
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง 

6. นางสาวชุลีพร  ดิสถาพร 
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
สํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง   

 



7. นายอัครวิทย์.จิ๋วนารายณ์  
ผู้อํานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 2 
สํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย   

8. นายรัถยา สัตยาบัน 
ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9 

9. นายพิชัยวัฒน์ อุตะเดช 
รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9 

10. นายก่อพงษ์ สุวรรณจูฑะ 
ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์ภาค 9 

11. นายวินิตย์ ศรีภิญโญ  
ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์ภาค 9 

12. นายเชด กวีบริบูรณ์ 
ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ภาค 9 

13. นายรังสรรค์ โรจน์ชีวิน 
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 9 

14. นายระบิล จันทรพิรมย์    
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 9 

15. นายธีระพงศ์ เพ็ญตระการ 
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 9 

16. นายศตวรรษ ทาแก้ว 
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 9 

17. นางอุบลรัตน์ ลีพัฒนามงคล 
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 9 

18. นายพรชัย พุ่มกําพล 
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 9 

19. นายป๎ญญา ด่านพัฒนามงคล 
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9 

20. นายนุกูลกิจ เศรษฐกิจนุกูล 
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9 

21. นายชาติชาย กิติสารศักดิ์ 
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9 

22. นางสาวสมจิตต์ สุขกมลวัฒนา 
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9 



23. นางอภิญญา แพทย์พงษ ์
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9 

24. นายสมหมาย ปิยะพิสุทธิ์ 
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9 

25. นายศุภกิจ บุญพ้นทุกข์ 
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9 

26. นายวรพจน์ อินทวดี 
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9 

27. นายพรสักก ์พิทักษ์ธรรม 
เลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค 9 

28. นายศรายุธ บุษยนาวิน 
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9 

29. นายกิตติพงษ ์จิตสว่างโศภิต 
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9 

30. นายณัฐศักดิ์ ประทุมเเก้ว 
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9 

31. นายปกรณ ์เเต้ประจิตร 
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9 

32. นายวงศ์สถิตย ์เเสงสุก 
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจํากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9 

33. นายสุระ อนันต์สุขเสรี 
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณป์ระจํากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9 

34. นายไพศาล วานสูงเนิน 
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจํากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9 

35. นายพริษฐ์ ปิยะนราธร 
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจํากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9 

36. นางสาววรรณรวี ขันทอง 
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจํากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9 

37. นายวิกรม ศรีวิฑูรย์ 
ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9 

38. นายจักรชัย ศรีบวรมงคล 
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจําสํานักงานศาลยุติธรรม ช่วยทํางานชั่วคราว 
ในตําเหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9 



39. นายกฤษณ์นพพร ศิริรักษ์ 
รองเลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค 9 

40. นางมณฑนา วิจิตรทัศนา 
ผู้พพิากษาศาลชั้นต้นประจํากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9 

41. นายชิดพงศ์ ป๎้นวิจิตร 
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจํากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9 

42. นางธราพร จรัสจรรยาวงศ์ 
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจํากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9 

43. นางสาวเพ็ญประภา ฤทธิป๎ญญาวงศ์ 
ผู้พิพากษาศาลชั้นตันประจํากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9 

44. นายชัย ลิ้มสุวัฒน์ 
ผู้พิพากษาศาลชั้นตันประจํากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9 

45. นายวิทยา วีระประจักษ์ 
ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 9 

46. นายปรัชญา โกไศยกานนท์ 
ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 9 

47. นางนิจรินทร์ องค์พิสุทธิ์ 
ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 9 

48. นายราเชนทร์ เรืองทวีป 
ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 9 

49. นายเมธา ธรรมพนิชวัฒน์ 
ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 9 

50. นายธวัฒน์ชัย สุดใจศิริบูล 
ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 9 

51. นายสุรพล สนธยานนท์ 
ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 9 

52. นายขจรเดช คงเเสงชู 
ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 9 

53. นายธงชัย ฉัตรเพ่ิมพร 
ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 9 

54. นางสาวนนธนวนันพ ์ตั้งตรงจิตต์ 
ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลอุทธรณ์ภาค 9 

 



55. นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย  
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

56. นายสมภพ อุ่นใจ 
นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการพิเศษ กรมปุาไม้ 

57. นายพิเชษฐ ขําเอ่ียม 
นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการพิเศษ กรมปุาไม้ 

58. นายอนุชา พงษ์พัฒนะ 
นักวิชาการเผยแพร่ชํานาญการพิเศษ กรมประมง 

59. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี 
ประธานกลุ่ม ไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น  

60. คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี 
รองประธานกลุ่ม ไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น  

61. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่ม บีเจซี บิ๊กซี 

62. นางฐาปณ ีเตชะเจริญวิกุล 
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กลุ่ม บีเจซี บิ๊กซี 

63. นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ 
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

64. นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 2 กระทรวงสาธารณสุข 

65. นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ 
 

ประชุมครั้งที่ 9 
1. จ่าเอกสถาพร บุตรดา  

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส 
2. นายอัครสิงห์ สิงหฤกษ์ 

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส 
3. นางสาวจันทร์ฉาย แข่งขันธ์ 

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
4. นายวรพจน์ เสมาชัย 
 เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
5. นางสาวสิริกร เปลี่ยนสี 
 นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ 



6. นางสาวอาทิตา จุ้ยจู่เอ้ียม 
 นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ 
7. นางสาวอาภัสรา ดุลโกวิท 
 นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
8. นางสาวเกวลี อินฉ้วน 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
9. นายทรงศักดิ์  สุขเกษม 
 นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการพิเศษ 
10. นายไตรทิพย์  พรหมทอง 
 นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการพิเศษ 
11. นายอภิชาติ  ตระกูลไทยงาม 
 นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการพิเศษ 
12. นายวัธน์ทัย  ชูชื่น 
 เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน 
13. นายรณชิต  นิลพันธ์ 
 เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน 
14. นายสมบัติ  กาญจนไพหาร 
 นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการ 
15. นายรัฐกรณ์  ขุนแก้ว 
 นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการ 
16. นายมีเดช  พงศ์จันทรเสถียร 
 นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการ 
17. นางชุลี  จันทร์คง 
 นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการ 
18. นางสาวจิตรวรรณ  ภาณุปรีดี 
 นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
19. นางสาวมณฑิรา  เขียวอ้น 
 เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
20. นายอาทิตย์  ควรหา 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
21. นางสาวสุหทัย  ไพรสานฑ์กุล 
 นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ 
 



22. นางขวัญใจ  แต้มทอง 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
23. นายอดุลย์  ภาวงศ ์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
24. นางสาวนลินรัตน์  ไชยเมธานันท์ 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
25. นางสาวอรอุมา  จรรยาปิยพงศ์ 
 นักวิเทศสัมพันธ์ชํานาญการ 
26. นางสาวศันสนีย์  พวงทอง 
 นักวิเทศสัมพันธ์ชํานาญการ 
27. จ่าเอก เอกชัย  ลุนสมบัติ 
 เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
28. นางพิมพ์วลัญช์ เชื้อผู้ดี 
 นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ 
29. นางจิรพร เจริญวัฒนาพร 
 นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ 
30. นายอติชาต  อินทองคํา 
 นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ 
31. นายประเดิม  อุทธยานมณี 
 นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ 
32. นางณัฐวดี  บันติวิวัฒน์กุล 
 นักวิชาการประมงชํานาญการ 
33. นายสมพงค์  บันติวิวัฒน์กุล 
 เจ้าพนักงานประมงชํานาญงาน 
34. นายอุทัย  แก้วเนิน 
 เจ้าพนักงานประมงชํานาญงาน 
35. นางสาวศิวพร  ราชสุวรรณ 
 เจ้าพนักงานประมงชํานาญงาน 
36. นางสาวชลาทิพ จันทร์ชมพู 
 นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ 
37. นางสาวทิพย์วรรณ แซ่มา 
 นักวิชาการประมงชํานาญการ 
 



38. นายรณวัน บุญประกอบ 
 นักวิชาการประมงชํานาญการ 
39. นายวีระพันธุ์ ทองมาก 
 เจ้าพนักงานประมงอาวุโส 
40. นางศรีสุดา เงินรุ่งเรือง 
 เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
41. นายวินัย บุญล้อม 
 นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการพิเศษ 
42. นายเชลง เกษรสวัสดิ์ 
 เจ้าพนักงานประมงชํานาญงาน 
43. นางดวงนภา วรรณสุข 
 เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
44. นายไชยวัฒน์ แสงวิสุทธิ์ 
 เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน 
45. นายสกุล เขียนด้วง 
 นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการ 
46. นายผเชิญ  อ่อนใจเอื้อ 
 เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน 
47. นายไตรรัตน์ เรือนงาม 
 นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการ 
48. นายศุภกฤต สุขเนียม 
 เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน 
49. นายกฤตยชญ์ ชํานาญช่าง 
 นายช่างกลเรือชํานาญการ 
50. นางปฏิมา  มั่นศิลป์ 
 นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการพิเศษ 
51. นายสมานใจ มั่นศิลป์ 
 นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการพิเศษ 
52. นายมนตรี หามนตรี 
 เจ้าพนักงานประมงอาวุโส 
53. นายกิตติภัต ลาภชูรัต 
 เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน 
 



54. นายสุรพล สายสนิท 
 เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน 
55. นางข้อดี้เย๊าะ พรชัย 
 เจ้าพนักงานประมงชํานาญงาน 
56. นายศิริพงศ์ เดชโพธิ์พระ 
 เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน 
57. นางสมหญิง พ่วงประสาน 
 เจ้าพนักงานประมงชํานาญงาน 
58. ว่าที่ร้อยตรีพศวัต คุระวรรณ 
 เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน 
59. นายชัชนรินทน์ ชัชวงศุ์วาลย์ 
 นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการ 
60. นายไกรศร พรหมหาญ 
 เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน 
61. นายสุภชัย โอชาวัฒน์ 
 เจ้าพนักงานประมงชํานาญงาน 
62. นายธีระพล เทพทอง 
 เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน 
63. นายปรีชา วนชุติกุล 
 เจ้าพนักงานปุาไม้อาวุโส 
64. นายสมเกียรติ วรรณบวร 
 นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการพิเศษ 
65. นายสุชาติ รัตนเรืองสี 
 เจ้าพนักงานประมงชํานาญงาน 
66. นายสุมานพ แจ้งใจ 
 เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน 
67. นายธีรพันธ์ พวงสุนทร 
 เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน 
68. นายภัคศิษฐ์ จูดทอง 
 เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน 
69. นายสุริยา ชัยชุมพล 
 เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน 
 



70. นายเสงี่ยม ตําราเรียง 
 เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน 
71. นายลือสัก สักพันธ์ 
 นักวิชาการปุาไม้ชํานาญงาน 
72. นายจักรพงษ์ อดทน 
 เจ้าพนักงานประมงชํานาญงาน 
73. นายสุเทพ หนุ่มประดิษฐ์ 
 นายช่างกลเรือชํานาญการ 
74. นายระบิล ทองนาค 
 เจ้าพนักงานประมงชํานาญงาน 
75. นายธวัชชัย หนูวรรณ 
 เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน 
76. นายอมร โมสิกขมาศ 
 นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการ 
77. นายศิริวัฒน์ สุทธิกุล 
 เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน 
78. นายยุทธศิลป์ สุวรรณวงศ์ 
 นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการพิเศษ 
79. นายสนธยา ประไพทรัพย์ 
 เจ้าพนักงานประมงอาวุโส 
80. นายณัฐพงศ์ จันทรโชติ 
 นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการ 
81. นายโชคชัย คภะสุวรรณ 
 นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการ 
82. นายวรวุฒิ  พิทักษ์สันติกุล 
 นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการ 
83. นายอุทิศ โชติรัตน์ 
 เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน 
84. นายประพัฒน์ โนเรศน์ 
 เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน 
85. นายไพโรจน์ ช่วยวงศ์ 
 เจ้าพนักงานประมงชํานาญงาน 
 



86. นางลฏาภา  เกื้อกูล 
 เจ้าพนักงานประมงชํานาญงาน 
87. นายสาโรช  อุบลสุวรรณ 
 เจ้าพนักงานประมงชํานาญงาน 
88. นายอดินันท์  จันที 
 เจ้าพนักงานประมงชํานาญงาน 
89. นายประถม  รัสมี 
 นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการพิเศษ 
90. นายวุฒิพงศ์ิ  ภริงคาร 
 นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการพิเศษ 
91. นายประจวบ  โมฆรัตน์ 
 เจ้าพนักงานประมงอาวุโส 
92. นายสุรสิทธิ์  หงส์ทวี 
 นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการ 
93. นายขยาย  ทองหนูนุ้ย 
 นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการ 
94. นายจักรพันธ์  ม่วงยิ้ม 
 นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการ 
95. นายรุจน์  ทองขจร 
 นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการ 
96. นางเตือนใจ  พันธ์ธร 
 เจ้าพนักงานประมงชํานาญงาน 
97. นายสมนึก  บุญใหญ่ 
 เจ้าพนักงานประมงชํานาญงาน 
98. นายนเรศ  ชูผึ้ง 
 เจ้าพนักงานประมงชํานาญงาน 
99. นางภัณฑารักษ์  บัวแก้ว 
 เจ้าพนักงานประมงชํานาญงาน 
100. นายฉัตร  ชลารัตน์ 
 เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน 
101. นายพงศ์สันต์  ดําคํา 
 เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน 
 



102. นายธนัท  หงส์ชูเกียรติ 
 เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน 
103. นายสิทธิศักดิ์  เงินหนู 
 เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน 
104. นายสุนันท์  แพรกทอง 
 เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน 
105. นายไพบูลย์  หอยบาง 
 เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน 
106. นายทัศน์พล  ตันติวิวัฒน์ 
 เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน 
107. นายสุริยะ สอนเสริม 
 เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน 
108. นายสุภกิตติ ์ สมจิตร 
 เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน 
109. นายพงศภัค  เอียบสกุล 
 เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน 
110. นายวัชรินทร์  หนูวรรณ์ 
 เจ้าพนักงานปุาไม้อาวุโส 
111. นายเอนก  ไทรวรรณรังกูล 
 เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน 
112. นายธนพงษ์  ศุภรานนท์ 
 เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน 
113. นายธิติศักดิ์  ศรีพิทักษ์กุล 
 เจ้าพนักงานปุาไม้อาวุโส 
114. นายพิเชษฐ์  สงจันทร์ 
 เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน 
115. นายสุพัฒน์  บุษบงก์ไพฑูรย์ 
 เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน 
116. นายอับดุลอาซีต  ไพชํานาญ 
 เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน 
117. นายณรงค์ฤทธิ์  เพชรชนะ 
 นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการ 
 



118. นายดวง  เด่นยุกต์ 
 เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน 
119. นายเลวิศิษฎ์  บริพันธ์ 
 เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน 
120. นายทศพร  เอ่งฉ้วน 
 เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน 
121. นายณรงค์  ทองเก้ือ 
 นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการ 
122. นายเทียนชัย  นุ่นสังข ์
 เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน 
123. นายอําพล  จันทร์เทพ 
 เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน 
124. นายเสริมศักดิ์  ทองมีเอียด 
 เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน 
125. นายภาณุวรรณ  รามศรี 
 เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน 
126. นายเอกชัย  ชาวนา 
 เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน 
127. นายจรงค์  คงระวะ 
 เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน 
128. นายวิสิษฐ์  สุทธิสว่าง 
 นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการ 
129. นายเอกชัย  เถรว่อง 
 เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน 
130. นายนิพนธ์  เต็มแก้ว 
 เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน 
131. นายสมศักดิ์  บัวทอง 
 เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน 
132. นายวรรณ  ชาตร ี
 เจ้าพนักงานประมงชํานาญงาน 
133. นางสาวอรุณี  แสงหยัง 
 เจ้าพนักงานประมงชํานาญงาน 
 



134. นายธีรภัทร ศุภสิริพงศ์ 
 เจ้าพนักงานประมงชํานาญงาน 
135. นายวิทยา  ขุนสัน 
 เจ้าพนักงานประมงชํานาญงาน 
136. นายมเหสักข์  หิรัญตระการ 
 นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการพิเศษ 
137. นายอนุสรณ์  อ่อนเกลี้ยง 
 นักวิชาการปุาไม้ชํานาญการ 
138. นายกอบศักดิ์  เพ็ญนุกูล 
 เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน 
139. นายธีรศักดิ์  วิรัตนเสรีกุล 
 เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน 
140. นายสมพงษ์  เบิกนา 
 เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน 
141. นางสาวธิดาสวัสดิ์  เศวตมาลย์ 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
142. นางสาวพูลศรี จันทร์คลี่ 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
143. นางสาวชุติมา บุญฤทธิศรีพงษ์ 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
144. นายวิชาญ อิงศรีสว่าง 
 รองอธิบดีกรมประมง 
145. นางสาวภูวิชชชญา เหลืองธีรกุล 
 อัยการประจําสํานักงานอัยการสูงสุด 
146. นางทรงพล สุวรรณพงษ์ 
 อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด 
147. นายวรายุภัสร์ พัชรปรียานันท์ 
 นิติกรชํานาญงาน กระทรวงยุติธรรม 
148. นายนวนิตร สวัสดิกูล 
 นิติกร  กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
149. นายสิทธิชัย ดิสถาพร 
 นายช่างโยธาชํานาญงาน กรมทางหลวง 
 



ประชุมครั้งที่ 10 
1. นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ 

ผู้อํานวยการกองการต่างประเทศ  
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. นางสิริมณี ชุมเรียง 
ผู้อํานวยการกองการต่างประเทศ  
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. นางนิศากร งิ้ววิจิตร 
หัวหน้าสํานักงานรัฐมนตรี  
สํานักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล 
ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลําปาง) 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5. นายถาวร เพ็ชรบัว 
ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์) 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6. นางจันทนา ภาคย์ทองสุข 
ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7. นายธนัญชัย วรรณสุข 
 ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) 
 สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8. นางภูสิน เกตานนท์ 
 ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี 
9. นายชัชวาล เอ้ือสุวรรณ 
 ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม 
10. นายชิดชนก สุขมงคล 
 ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส 
11. นายพีรวัส เมฆิน 
 ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ 
12. นายครรชิต ศรีนพวรรณ 
 ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี 
 



13. นายนิธิวุฒิ ระวิวรรณ 
 ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา 
14. นายธีรัชสิทธิ์ วงศ์วาน 
 ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก 
15. นายวัฒนพงษ์ สุกใส 
 ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต 
16. นายอนันต์ โพธิ์พันธุ์ 
 ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี 
17. นายเมืองแมน เกิดนานา 
 ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย 
18. นายคณติ รัตนวัฒน์กุล 
 ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี 
19. นายวิมล อึ้งพรหมบัณฑิต 
 ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอํานาจเจริญ 
20. นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา 
 ผู้อํานวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม 
 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
21. นางสาวมัธยา รักษาสัตย์ 
 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม 
 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
22. นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ 
 ผู้อํานวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 
 กรมควบคุมมลพิษ 
23. นางสาวผานิต รัตสุข 
 ผู้อํานวยการกองตรวจมลพิษ 
 กรมควบคุมมลพิษ 
24. นางกัญชลี นาวิกภูมิ 
 เลขานุการกรม 
 กรมควบคุมมลพิษ 
25. นายจักรชัย ชุ่มจิตต์ 
 ผู้อํานวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ 
 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 



26. นายวัฒน์ ทาบึงกาฬ 
 เลขานุการกรม 
 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
27. นายไกวัล ไทยปาล 
 ผู้ตรวจราชการกรม 
 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 
28. นายชุติเดช กมนณชนุตม์ 
 ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานกลาง 
 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 
29. นายธัญนรินทร์ ณ นคร 
 ผู้อํานวยการสํานักวิจัยการอนุรักษ์ปุาไม้และพันธุ์พืช 
 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 
30. นายอนุชา กระจายศรี 
 ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 2 (ศรีราชา) 
 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 
31. นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง 
 ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 7 (นครราชสีมา)  
 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 
32. นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร 
 ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 9 (อุบลราชธานี) 
 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 
33. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค 
 ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 10 (อุดรชธานี) 
 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 
34. นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ 
 ผู้อํานวยการสํานักปูองกันปราบปรามและควบคุมไฟปุา 
 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 
35. นายอนุชิต รัตนสุวรรณ 
 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ 
 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 
36. นายนพดล ฮมแสน 
 ผู้อํานวยการกองอนุญาต 
 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 



37. นายธิติพันธ์ จูจันทร์โชติ 
 ผอ.สํานักบริหารกลาง 
 กรมปุาไม ้
38. นายพฤกษ์ โสโน 
 ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมการปลูกปุา 
 กรมปุาไม ้
39. นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ 
 ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 2 (เชียงราย) 
 กรมปุาไม ้
40. นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ 
 ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง) 
 กรมปุาไม ้
41. นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ 
 ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 
 กรมปุาไม ้
42. นายสุวภาคย์ อิมสมุทร 
 ผู้อํานวยการกองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี 
 กรมทรัพยากรธรณี 
43. นายนิวัติ บุญนพ 
 ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 กรมทรัพยากรธรณี 
44. นายสุธี จงอัจฉริยกุล 
 ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 
 กรมทรัพยากรธรณี 
45. นายมงคล หลักเมือง 
 ผู้อํานวยการศูนย์ปูองกันวิกฤตน้ํา 
 กรมทรัพยากรน้ํา 
46. นางสาวอมนรัตน์ พุ่มศรีพักตร์ 
 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม 
 กรมทรัพยากรน้ํา 
47. นายนิทัศน์ สุดดีพงษ ์
 ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ํา ภาค 1(ลําปาง) 
 กรมทรัพยากรน้ํา 



48. นายสุเมธ สายทอง 
 ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ํา ภาค 6(ปราจีนบุรี) 
 กรมทรัพยากรน้ํา 
49. นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์ 
 ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา 
 กรมทรัพยากรน้ํา 
50. นายนิรุติ คูณผล 
 ผู้อํานวยการสํานักประสานความร่วมมือระหว่าประเทศ 
 กรมทรัพยากรน้ํา 
51. นายสวัสดิ์ อ้ันเต้ง 
 ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานกลาง 
 กรมทรัพยากรน้ําบาลดาล 
52. นายทนงศักดิ์ ล้อชูสกุล 
 ผู้อํานวยการสํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 2 
 กรมทรัพยากรน้ําบาลดาล 
53. นายสุรินทร์ วรกิจธํารง 
 ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาน้ําบาดาล 
 กรมทรัพยากรน้ําบาลดาล 
54. นายถาวร ทันใจ 
 ผู้อํานวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 
 กรมประมง 
55. นางเพราลัย นุชหมอน 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านประมงทะเล 
 กรมประมง 
56. นายบัณฑิต กุลละวณิชย์ 
 นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ 
 กรมประมง 
57. นางสุทธินี ลิ้มธรรมหิศร 
 ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝ๎่ง 
 กรมประมง 
58. นายวุฒิชัย วังคะฮาต 
 นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ 
 กรมประมง 



59. นายอํานวย คงพรหม 
 ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง 
 กรมประมง 
60. นายธนัช ศรีคุ้ม 
 นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ 
 กรมประมง 
61. นายกําพล ลอยชื่น 
 ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝ๎่งตะวันออก 
 กรมประมง 
62. นายนฤพล สุขุมาสวิน 
 ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
 กรมประมง 
63. นายสมชาย วิบุญพันธ์ 
 นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ 
 กรมประมง 
64. นายเขมชาติ จิวประสาท 
 หัวหน้าผู้ตรวจราชการ 
 กรมประมง 
65. นายสายันต์ เอ่ียมรอด 
 ผู้ตรวจราชการ 
 กรมประมง 
66. นายกมลพันธ์ อวัยวานนท์ 
 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีประมง 
 กรมประมง 
67. นายชายชาญ เตโชทินกร 
 ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 
68. นางวิกานดา พ่วงเจริญ 
 หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองพันธ์สัตว์น้ําตามอนุสัญญา 
 กรมประมง 
69. นายทวีวัฒน์ สุรสิทธิ์ 
 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีค้ามนุษย์และคดียาเสพติด (ระดับ9) 
 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 



70. นายเฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ์ 
ปฏิบัติหน้าที่ให้คําปรึกษาร่วมกับทหารเพ่ือสร้างความมั่นคงในอาชีพของชาวบ้านเกี่ยวกับการเพาะพันธุ์
สัตว์ในสายงานกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย 

71. นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย 
 ประธานบริหารกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย 
72. Mrs.Aban Marker Kabraji 
 ผู้อํานวยการองค์การระหว่างประเทศเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภูมิภาคเอเชีย 
73. นายไชยรัตน์ เอ้ือตระกูล 
 นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ําประแส 
74. นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล 
 รองอธิบดีกรมชลประทาน 
75. นายดนัย มู่สา 
 รองเลขาธิการสภาความมั่นคงห่งชาติ 
 สภาความมั่นคงแห่งชาติ 
76. นางสาวชลธนสรณ์ พิสฐศาสน์ 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
 สภาความมั่นคงแห่งชาติ 
77. นายอนันต์ พรหมดนตรี 
 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
78. นายเกษม สุขวารี 
 ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอยุธยา 
79. นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล 
 รองอธิบดีกรมปุาไม ้
80. นายอนันต์ชัย ทับทิม 
 เจ้าพนักงานปุาไม้อาวุโส 
 กรมปุาไม ้
81. นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ 
 ผอ.สํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ํา 
 กรมเจ้าท่า 
82. นางสาวพงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ 
 รองผู้อํานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
 



83. นายธนพล คงเจี้ยง 
 ที่ปรึกษาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
84. ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ 
 เลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
85. นายธีระพงษ ์วิมลจิตรานนท์ 
 ผู้อํานวยการกองการบิน 
 สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
86. นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ 
 ผู้อํานวยการกองกลาง 
 สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
87. นายโกเมศ พุทธสอน 
 ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี 
88. นายวัฒนา พรประเสริฐ 
 ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร 
89. นายณฐพร โตประยูร 
 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
90. นายพงศ์พชร ธนบุญยวัฒน์ 

คณะทํางานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
91. นายชัพพาคม ประกอบทรัพย์ 

ผู้ช่วยดําเนินงานสมาชิกวุฒิสภา สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
92. นางสุนันท์ บุณยเกื้อกูล 
 นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
93. นางสาวจิตรวรรณ ภาณุปรีดี 
 นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
94. นายศิริวัฒน์ สุทธิกุล 
 เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน 
95. นายมุตตาฝาร์ เหมรา 
 พนักงานห้องปฏิบัติการ ส ๓ 
96. นางพิกุล ละไม 
 พนักงานพิมพ์ ส ๓ 
97. นายผชิญ อ่อนใจเอื้อ 

เจ้าพนักงานปุาไม้ชํานาญงาน 
 



98. นายสัมพันธ์ แสงปรีชา 
นายท้ายเรือคลชายทะเล ส ๓ 

99. นายลือสัก สักพันธ์ 
นักวิชาการปาุไม้ชํานาญการ 

100. นายสุนันท์ แพรกทอง 
เจ้าพนักงานปูาไม้ชํานาญงาน 

101. นายบุญเสริม จําปาทอง 
พนักงานพิทักษ์ปูา ส ๓ 

102. นายณรงค์ ทองเก้ือ 
 นักวิชาการปาไม้ชํานาญการ 
103. นางจําเนียน คิดชอบ 

พนักงานธุรการ ส ๒ 
105. นายบุญธรรม เยี่ยมสิริวุฒิ 

พนักงานพิทักษ์ปุา ส ๓ 
106. นายัมพันธ์ แสงปรีชา 
 นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 3 
107. คุณพงศธร ทวีสิน 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั(มหาชน) 

108. คุณวุฒิพล ท้วมภูมิงม  
 รองกรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กํากับดูแลและบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร 
109. นายชูชาติ ไทยแย้ม 
110. นางสาวสาลินี เขมจรัส 
111. นายเกื้อกูล ลิ้มประสาท 
112. นายวรวัฒน์ สภาวสุ 
113. นายทัพพ์ มีทรัพย์วัฒนา 
114. นายอาทิตย์ ธนานุวัตรพงศ์ 
115. นายภาคิน คาวิลัยศักดิ์ 
116. นายฟิลลิปส์ ณัทธนพล ทินโรจน์ 
117. นายพิเชษฐ์ เปรียบยอดยิ่ง 
118. นางสาวนลินธรณ์ รัตนวรางกูร 
119. นายฉัตริน วุฒิสิริบูรณ์ 
 



120. นางสาวสุกัญญา เวศยาสิรินทร์ 
 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในสาลจังหวัดฉะเทริงเทรา 
121. นายสํารวจ ดอกคํา 
 ที่ปรึกษาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
122. นายสิระ เจนจาคะ 
 ประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน 
123. ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา กฤตเมธานนท์ 
 ที่ปรึกษาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
124. นางศิริลักษณ์ คําจันทร์   
 ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร 
125. นายภคอากร วิพัฒน์ครุฑ 
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
126. นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช 

รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
132. นายปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ 
 อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและแก้ไขป๎ญหาประมงไทย 
 ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร 
133. นายเอกชัย ทรงอํานาจเจริญ 
 อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและแก้ไขป๎ญหาประมงไทย 
 ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร 
134. นายอับดุลอายี สาแม็ง 
 อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและแก้ไขป๎ญหาประมงไทย 
 ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร 
135. นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ 
 อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและแก้ไขป๎ญหาประมงไทย 
 ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร 
136. นายนิพนธ์ พิชัยนาวี 
 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและแก้ไขป๎ญหาประมงไทย 
 ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร 
137. สาโรช กาญจนพงศ์ 
 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
138. นายภาณุ ศรีบุศยกาญจน์ 
 สมาชิกสภาผู้แทยราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี 



139. นายประเวศ ไทยประยูร 
 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
140. นายสุทธิพงศ์ คล้ายอุคม 
 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
141. นายศักดาพร รัตนสุดา 
 หัวหน้าสํานักงานจังหวัดสุราษฎร์ 
142. นายพีระ กาญจนพงศ์ 
 ผู้อํานวยการสํานักงานปูองกันและปราบปราบยาเสพติด ภาต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

ประชุมครั้งที่ 10 
1. นายพีระพัฒน์ ชูกําเนิด 

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานายการพิเศษ 
2. นายวินัย เสาวฤทธิ์ 
 เจ้าพนักงานประมงชํานาญงาน 
3. นายประกิจ วรรณุทัศน์ 
 เจ้าพนักงานปุาไมช้ํานาญงาน 
4. นายวุฒิพงษ์ วงศ์อินทร์ 
 เจ้าพนักงานประมงชํานาญงาน 
5. นางสาวชาตรี สุขสุวรรณ์ 
 นักวิชาการประมงชํานาญการพิเศษ 
6. นางอุดมพร กาญจน ์
 หัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช 
7. นายโสภัชย์ ชวาลกุล 
 ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน(นายสัตวแพทย์) 
 สํานักงานพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
8. นายทศพร  มิตรนิโยดม 
 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี กรมท่ีดิน 
9. นายเอกราช ชวีวัฒน์   

ผู้อํานวยการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
10. นายสารวุฒิ บุญวงศ์   

ผู้จัดการสํานักงานประปาสาขาพระโขนง การประปานครหลวง 
11. นายอาทร  พิมชะนก   

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 



12. นายชัยรัตน์ แก้วเพียงเพ็ญ  
ผอ.สํานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด 
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย 

13. นายกฤษฏิ์ พูนเกษม   
หัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จังหวัดอํานาจเจริญ 

14. นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์  
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดอุทัยธานี 
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย 

15. นางสาวคณาธิป สุขเจริญ  
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย 

16. นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว  
ผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 8  กรมชลประทาน 

17. นางสาวชวีธันย์ ธนพรดษินันทน์  
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน สถาบันดํารงราชานุภาพ     
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย 

18. นายกิตติพนธ์ วุฒิวงศ์  
หัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล 
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล 

19. นายกิจชัย กุลสัมฤทธิ์  
ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

20. นางทัศนีย์  ชัยคุณแสง  
พัฒนาการจังหวัดนครปฐม 

21. นายสาโรจน์ ไชยมาตร  
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

22. พ.ต.ท.จักรกฤษณ์ วิเศษเขตการณ์  
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

23. นายปราณพงษ์ ติลภัทร  
อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด 

24. นางวัญญา ประคําทอง  
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม 
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 

 



25. นายนิกูล ธนวรเมธ   
ผู้ตรวจราชการกรมท่ีดิน 

26. นายเจนวิทย์ ทองเงิน  
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่  สํานักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ 

27. นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ  
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี 

28. นายประสิทธิ์  ไชยเวช  
หัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลําภู 
สํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลําภู 

29. นางศุภลักษณ์ แก้วมณี  
พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก กรมพัฒนาชุมชน 

30. นายนพโรจน์ ศรีประเสริฐ  
สรรพากรภาค 2 กรมสรรพากร 

31. นายคณิต คงช่วย   
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

32. นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ ์   
นายอําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 

33. นายเลิศชาย เลิศวุฒ ิ  
ผอ.กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

34. นายอธิราช กนกเวชยันต์  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง  
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง 

35. นายกิติชัย เกตุวงษา   
ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

36. ว่าที่ ร.ต.ภูมิศักดิ์  ขําปูุ  
นายอําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 

37. นายวันชัย ศรีวงษ์ญาติดี  
นายอําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจบุรี 

38. นายกิติพล เวชกุล   
ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน 

39. นายบัญชร ส่งสัมพันธ์  
สรรพสามิตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 3 กรมสรรพสามิต 

 



40. นางสาวยุคล นุมาศ   
ผู้อํานวยการสํานักงานเลขาธิการ สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ 

41. นายสมชาย ลีหล้าน้อย  
หัวหน้าสํานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปทุมธานี 

42. นายยุคล กําเหนิดแขก  
สรรพมิตพ้ืนที่ราชบุรี กรมสรรพสามิต 

43. นางสาวธิดา ไกรนรา   
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา 

44. นายสิทธิ์ วงศ์ม่าน   
นายอําเภอปุาแดด จังหวัดเชียงราย 

45. นายธนวัฒน์ สนิทศักดิ์ดี  
ผุ้อํานวยการสํานักงานปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 1 

46. นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน ์  
นายอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

47. นายภพ  ภูสมปอง   
โยธาธิการและผังเมืองอุบลราชธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง 

48. นายสนอง มะลัยขวัญ  
นายอําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

49. นายสุวิชัย สินบังเกิด   
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี  
สํานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี กรมท่ีดิน 

50. นายสดุดี พุธธัง   
นายอําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 

51. นายบํารุง แสงพันธุ์   
ผู้อํานวยการสํานักอนุรักและจัดการต้นน้ํา  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุาและพันธุ์พืช 

52. ว่าที่ ร.ต.อานพ ศรีบุญลือ  
นายอําเภอ จังหวัดร้อยเอ็ด 

53. นางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ  
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนนทบุรี สํานักงานจังหวัดนนทบุรี 

54. นายอภิชาติ สาราบรรณ์  
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดพัทลุง  

 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย 



55. นายพิเชษฐ์ คําเสน 
56. นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ 
 อธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศ 
57. นายประวัฒน์ พวงทอง 
 เจ้าพนักงานปุาไม้อาวุโส 
 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 
58. นายธกฤษณ์ จรัสธนกิจ 
 ผู้ชํานาญการประจํากรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร 
59. นายเรืองศักดิ์ สุวารี 
 อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
60. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 
61. นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ ์
 รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 
62. ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากท่ี 
 รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 
63. นายปิยพงศ์ ชูวงศ ์
 รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 
64. นายเฉลิมชัย ปาปะทา 
 ผู้ตรวจราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
65. นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ 
 ผู้อํานวยการองค์การบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
66. นางอรนุช หล่อเพ็ญศร ี
 ผู้ตรวจราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
67. นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ 
 ผู้ตรวจราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
68. นายสุรชัย อจลบุญ 
 อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
69. นายมนตรี เหลืองอิงคะสุด 
 รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 
70. นายอนุกูล วงศ์ใหญ่ 
 ผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรธรณี 
 



71. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ 
 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
72. นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร 
 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
73. นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช 
 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงยุติธรรม 
74. นางสาวพนา สุภาวกุล 
 ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง การไฟฟูาฝูายผลิตแห่งประเทศไทย 
75. นายประวิทย์ เลิศโควิท 
 ผู้อํานวยการฝุายก่อสร้างระบบส่ง การไฟฟูาฝูายผลิตแห่งประเทศไทย 
76. นายนิพล พามา 
 ผู้อํานวยการฝุายที่ดิน การไฟฟูาฝูายผลิตแห่งประเทศไทย 
77. นางสุดารัตน์ ไชยพันธุ์ 
 ผู้อํานวยการฝายวิศวกรรมระบบส่ง การไฟฟูาฝูายผลิตแห่งประเทศไทย 
78. นายวิชัย อาชวรังสรรค์ 
 ผู้อํานวยการฝุายสํารวจ การไฟฟูาฝูายผลิตแห่งประเทศไทย 
79. นายไชยยศ ตั้งวรกุลชัย 
 ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝุายที่ดิน-๒ การไฟฟูาฝูายผลิตแห่งประเทศไทย 
80. นายสุดเขต มัสซัม 
 ผู้ช่วยผู้อํานวยการโครงการก่อสร้างระบบส่งไฟฟูาเพ่ือรับไฟฟูาจากโรงไฟฟูาเอกชน-ที่ดิน 
 การไฟฟูาฝูายผลิตแห่งประเทศไทย 
81. นายพันธ์พงศ์ สิทธิบุศย์ 
 ผู้ประสานโครงการฯ  การไฟฟูาฝูายผลิตแห่งประเทศไทย 
82. นายสิระ เจนจาคะ 
 ประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน 
83. ว่าที่ร้อยตรี กฤษดา กฤตเมธานนท์ 
 ที่ปรึกษาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
84. นายสํารวล ดอกคํา 
 ที่ปรึกษาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
85. นางสาวสุกัญญา เวศยาสิรินทร์ 
 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 
86. นางศิริลักษณ์ คําจันทร์ 
 ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร 



87. นายนริศ ขํานุรักษ์ 
 ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและแก้ไขป๎ญหาประมงไทย 
 ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร 
88. นางกันตวรรณ ตันเถียร 
 ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและแก้ไขป๎ญหาประมงไทย 
 ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร 
89. นายศักดินัย นุ่มหนู 
 รองประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและแก้ไขป๎ญหาประมงไทย 
 ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง 
90. นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ 
 รองประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและแก้ไขป๎ญหาประมงไทย 
 ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง 
91. นางสาวไพลิน เทียนสุวรรณ 
 รองประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและแก้ไขป๎ญหาประมงไทย 
 ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร คนที่สาม 
92. นายประสิทธิ์ วุฒินันชัย 
 อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและแก้ไขป๎ญหาประมงไทย 
 ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร 
93. นายปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ 
 อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและแก้ไขป๎ญหาประมงไทย 
 ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร 
94. นายเอกชัย ทรงอํานาจเจริญ 
 อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและแก้ไขป๎ญหาประมงไทย 
 ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร 
95. นายอับดุลอายี สาแม็ง 
 อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและแก้ไขป๎ญหาประมงไทย 
 ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร 
96. นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ 
 เลขานุการอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและแก้ไขป๎ญหาประมงไทย 
 ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร 
97. นายนิพล พิชัยนาวี 
 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและแก้ไขป๎ญหาประมงไทย 
 ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร 



98. นายคําพอง  เทพาคํา 
 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและแก้ไขป๎ญหาประมงไทย 
 ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร 
99. นายบุญชู  แพใหญ่ 
 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและแก้ไขป๎ญหาประมงไทย 
 ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร 
100. นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช 
 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงยุติธรรม 
101. พ.ต.อ. ทรงพล บริบาลประสิทธิ์ 
 รองผู้บังคับการตํารวจภูธร จังหวัดอุดรธานี 
102. นางสาวอุษามณี พูลเกิด 
103. ดร.พัชราภรณ์ ศโรภาส 
 ที่ปรึกษาเลขานุการรัฐมนตรี  กระทรวงยุติธรรม 
104. นายกวินวัชน์ เสถียรนิธิรัฐ 
 คณะทํางานเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
 
  
 
 
 


