รายชื่อผู้แทนหน่วยงานตรวจประเมินสานักงานสีเขียว (Green Office) ระดับพื้นที่ ปี 2562
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Email: gogreen1661@gmail.com
ชุดที่ 1 ภาคกลาง ผู้แทนประกอบด้วย
1. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
1.1 นางสาวนนทพันธ์ แสงทรงศิลป์
นักวิชาการชานาญการ
2. สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 นครสวรรค์
2.1 นางสาวสลวย เทียมสระคู
ผู้อานวยการสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 นครสวรรค์
2.2 นางธีรรัตน์ วิไลรัตน์
ผู้อานวยการส่วนยุทธศาสตร์
2.3 นางสาวเต็มดวง เพ็งพงษ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
2.4 นายกิตติคุณ สารสุวรรณ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
2.5 นางสมนึก ลิ้มอนันตนนท์
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
2.6 นางสาวฆริศา อยู่ป๋อม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
3. สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 นครปฐม
3.1 นางสาวเอกอร แก้วขาว
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
3.2 นางสาวปนัดดา ผู้มีจรรยา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
3.3 นางวิไล อินทรรัสมี
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
4. สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี
4.1 นางศุภฤกษ์ ดวงขวัญ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
4.2 นางอารีย์ แก้วเขียว
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
4.3 นายบรรพต ทองนาค
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
4.4 นางสาวพัชรี ทองดอนพวน
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
5. สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 สระบุรี
5.1 นางเณริน บุญเลิศ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
5.2 นางสาวสัจจาพร เชยกีวงษ์
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นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
6. สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี
6.1 นางสาวชะบา แก้วพ่วง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
6.2 นางวรรณา ภู่ระหงษ์
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
7. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาแพงเพชร
7.1. นางสุวรรณี บุญญาโยธิน
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
8. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา
8.1. นางสาวจริยาภรณ์ เพ็ชรชู
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
9. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท
9.1. นางสาวกมลวรรณ มัณยากาศ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
10. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม
10.1. นายมนต์ชัย ปั้นโอ้
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
11. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง
11.1. นายพยอม จาดเสม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
12. เทศบาลนครนครสวรรค์
12.1 นางสาวอภิชดา สุคนธปติภาค
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
13. เทศบาลตาบลหนองบัว
13.1 นางสาวสวนา ลีนะกุล
ปลัดเทศบาล
13.2 นางสาวจุฑามาศ พุ่มพันธุ์วงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
13.3 นางสาวพรสวรรค์ ไชยเกิด
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
14. เทศบาลตาบลบางเดื่อ
14.1 นายฐนยศ รัตนปรีชาชัย
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
15. กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
15.1 นายพลศิวัช อภิปรินณ์พนะ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
16. คณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
16.1 ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1) นางสาวพรธิดา เทพประสิทธิ์
ผู้อานวยการ
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2) นางสาวสิมนัส ตรีเดช
นักวิจัย
3) นางสาวสาวิตรี ม่วงศรี
เจ้าหน้าที่
16.2 ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1) นางสาวประวรดา โภชนจันทร์
ผู้อานวยการ
2) นายธนพล ภัทรสัจจานันท์
หัวหน้าสานักงาน
17. คณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
17.1 สานักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1) นางชิดชนก สิทธารถศักดิ์
ผู้อานวยการ
17.2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1) นางวราภรณ์ แจ่มแจ้ง
หัวหน้าสานักงาน
18. สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18.1 นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
19. คณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล
19.1 หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
1) นายประมุข หนูเทพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2) นายศิรชีพ ขอนดอก
บรรณารักษ์
19.2 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1) นางโกสุม ประเสริฐพันธุ์
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
2) นายสราวุธ แพพวก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
19.3 สถาบันแห่งชาติเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
1) นางสาวศุภรดา เกษร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
20. มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
20.1 นายพงศ์พัฒน์ เนาว์ชมภู
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
20.2 นายนายอนุพร เชื่อมสุข
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
21. ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
21.1 นายรื่นเริง พรประดับ
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วิศวกรอาวุโส
22. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นอกจากนี้สามารถเชิญผู้แทน กฟจ อื่นๆ ที่ผ่านการรับรองแล้วร่วมเป็นกรรมการ)
22.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี
1) นายวีระ สมวี
หัวหน้าแผนกวิศวกรรมและการตลาด
2) นางสาวลัดดาวัลย์ เข้มแข็ง
นักเทคนิคปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ)
22.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร
1) นายยุทธนา สิริวเสรี
วิศวกร ระดับ 5
2) นางสาวกัจสมา กลุ่นประชา
นักบัญชี ระดับ 4
22.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม
1) นายพัชรพงษ์ คลองน้อย
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า
2) นางสาวชาลินี มีพงษ์
นักเทคนิคปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ)
22.4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง
1) นายโสภณ เหมือนแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบริการลูกค้า
2) นายยุทธชัย อุบลรัตน์
วิศวกร ระดับ 6
3) นางสาวปิยวรรณ แสงอานาจเจริญ
นักเทคนิคปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ)
22.5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1) นายเกรียงไกร บรรลือศักดิ์
หผ.บอ.กบษ.ก.1
2) นายณรงค์ ศรียาภัย
รก.วว.กวว.ก.1
22.6 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย
1) นายกันตินันช์ รังสีวิจิตรประภา
ผู้ชานาญการ ระดับ 9
2) นายเอกนรินทร์ จบศรี
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
22.7 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
1) นางสาวกัญญารัตน์ วิริยะสิทธิ์
พนักงานบัญชี ระดับ 5
2) สิบเอกพงษ์ศักดิ์ ปลาตุ้ย
นักบัญชี ระดับ 5
22.8 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี
1) นายภัทรดนัย มั่นเหมือนป้อม
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วิศวกร ระดับ 4
2) นายลือชา ศรีนุ่ม
หน.ปบ.
22.9 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก
1) นายประทีป ฟูผล
ผู้จัดการ
2) นายธวัชชัย ดาเนินศิลป์
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า
23. บริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
23.1 นายภูมิพงศ์ แพรกทอง
วิศวกรสิ่งแวดล้อม
23.2 นายวิเชียร แก้วคง
วิศวกรสิ่งแวดล้อม
24. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จากัด (มหาชน)
24.1 นางสาวสินิจนันท์ เสียงเสนาะ
พนักงานส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
24.2 นางสาวเมธินี จุฑานันท์
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
25. บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จากัด
25.1 นายศักดิ์ชัย โอวาทนุพัฒน์
EHS Manager
26. บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จากัด
26.1 นายธัดชพณ บุตรโพธิ์
Vice President Organization Development
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รายชื่อผู้แทนหน่วยงานตรวจประเมินสานักงานสีเขียว (Green Office) ระดับพื้นที่ ปี 2561
ชุดที่ 2 ภาคตะวันออก ผู้แทนประกอบด้วย
1. สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ชลบุรี
1.1. นางสาวสุนีรัตน์ รัตนะ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
1.2 นางสาวชมภูนุช พิมพ์ทอง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
2. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
2.1. นางสาวปนิดา เหมืองหม้อ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
3. เทศบาลเมืองมาบตาพุด
3.1 นางสาววันเพ็ญ ทวีปัญญาทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
3.2 นายอรรถพันธ์ ปริพินิจฉัย
พนักงานจ้างทั่วไป
4. เทศบาลตาบลกุฎโง้ง
4.1 นายประสิทธิ์ โทนทอง
ปลัดเทศบาล
5. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
5.1. นายบดินทร์ ปั้นบารุงกิจ
อาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์
5.2 นายอภินันท์ ขันแข็ง
นักวิชาการ
6. สานักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง
6.1 นางสาวพาณิภัคน์ ช่วงโชติ
เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษฝ่ายปฏิบัติการ
6.2 นางสาวศิวพร สวัสดิ์มงคล
เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษฝ่ายปฏิบัติการ
7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นอกจากนี้สามารถเชิญผู้แทน กฟจ ผ่านการรับรองแล้วร่วมเป็นกรรมการ)
7.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง
1) นางรุ่งอรุณ ฉ่ากมล
รองผู้จัดการ
2) นางสาวพรแข พิกุลศรี
พนักงานบัญชี ระดับ 5
7.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอบางปะกง
1) นายศิริชัย ชัยสมบุญ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบริการลูกค้า
8. บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
8.1 นางสาวอังคณา แก่นกิจวิบูลย์
วิศวกรสิ่งแวดล้อม
9. บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส เพาเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จากัด
9.1 นายชีวสุ ภูหิรัญ
วิศวกรสิ่งแวดล้อม
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รายชื่อผู้แทนหน่วยงานตรวจประเมินสานักงานสีเขียว (Green Office) ระดับพื้นที่ ปี 2561
ชุดที่ 3 ภาคเหนือ ผู้แทนประกอบด้วย
1. สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่
1.1 นางจันทร์สุดา รุ่งเรืองวงศ์
ผู้อานวยการส่วนยุทธศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
1.2 นางสาวดวงใจ ดวงทิพย์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
1.3 นางสาวปิยนุช ทรวงคา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
1.4 นายพนมกร เอกสุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
2. สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลาปาง
2.1 นายสิทธิชัย มุ่งดี
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
2.2 นางพรสวรรค์ เครือนวล
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
2.3 นายดิฐ เลขะกุล
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
3. สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก
3.1 นายอณุพล หมื่นยงค์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
3.2 นายณัฐชานนท์ อุตสม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
3.3 นางสาวฉลอง นงค์เยาว์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
4. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร
4.1 นางสาวณภัทร ศรีสุพรรณ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
5. เทศบาลตาบลปัว
5.1 นางสาววงวรรณ เทพอาจ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
6. เทศบาลตาบลสุเทพ
6.1 นางเอมอร เขียวชะอุ่ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
6.2 นางณัฏฐกิตติ์ สมบูรณ์ชัย
พยาบาลวิชาชีพ
7. องค์การบริหารส่วนตาบลดอนแก้ว
7.1 นางสาวอารีรัตน์ ผาต้น
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
7.2 นางจุฑามาศ วงศ์จันทร์ทิพย์
หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม
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8. มหาวิทยาลัยพะเยา
8.1 ดร.รัตนา ยาวิเลง
ผู้ช่วยคณบดี
8.2 ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก
หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม
8.3 ดร.ก.วีรวุฒิ ระงับเหตุ
อาจารย์
9. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
9.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผุสดี ละออ
อาจารย์
9.2 นายสุนทร สุดแสนดี
อาจารย์
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10.1 นางสาวอรุณรัตน์ ก๊กเครือ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
10.2 นางสาวจารุพักตร์ จันทะวง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
11. กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
11.1 นางสาวจรัสศรี เหล็กสิงห์
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
11.2 นางสาวจินดารัตน์ สุขแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
12. สานักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน
12.1 นางสาวสุธาสินี สรรพช่าง
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
12.2 นางสาวอรพรรณ บัวสีทอง
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
13. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นอกจากนี้สามารถเชิญผู้แทน กฟจ ผ่านการรับรองแล้วร่วมเป็นกรรมการ)
13.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาแพงเพชร
1) นายสรรเพ็ชร รอดพินิจ
หัวหน้าแผนกก่อสร้าง
13.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอบางมูลนาก
1) นายเกียรติศักดิ์ ไม้หอม
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้าและการตลาด
13.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอาเภอตาคลี
1) นายไชยบดินทร์ ลือสาคร
วิศวกร ระดับ 6
13.4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอาเภอสันทราย
1) นายกัณฐัศว์ มั่นสุวรรณ
วิศวกร ระดับ 5
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รายชื่อผู้แทนหน่วยงานตรวจประเมินสานักงานสีเขียว (Green Office) ระดับพื้นที่ ปี 2561
ชุดที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้แทนประกอบด้วย
1. สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี
1.1 นางสาวพัชราพร ศิริจงประเสริฐ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
1.2 นางเกศรี ดงประภา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
1.3 นางสาวรจนา อินทรธิราช
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
2. สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น
2.1 นายวิทยา คงแหลม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
2.2 นางสาวศุภจิตร ขุนจร
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
2.3 นางสาวสุดารัตน์ บุญเพ็ง
เจ้าพนักงานธุรการ
3. สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 นครราชสีมา
3.1 นางสาวสาวิตรี พัฒน์เกิดผล
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
3.2 นางสาวพิมณดา นามประเทือง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
3.3 นางสุชาดา แซนด์เบิร์ก
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
4. สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี
4.1 นายประเดิม ภาคแก้ว
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
4.2 นายองอาจ พิมสาร
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
4.3 นายวุฒิไกร วามสิงห์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
4.4 นางปาริชาติ ปัญญาสาย
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
5. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ
5.1 นางสุชาดา กาอ้าย
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
6. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย
6.1 นายอิศวพงษ์ พลนิโคตร
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
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7. เทศบาลนครสกลนคร
7.1 นายสมโชค ศรีหารักษา
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
7.2 นางสาวปิยะวรรณ์ ตาคา
นักวิชาการสุขาภิบาล 5
8. เทศบาลนครอุบลราชธานี
8.1 นางภัสนันท์ วงศ์ลา
หัวหน้างานวิจัย
9. เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
9.1 นายบุญส่ง สุทธิโคตร
ผู้อานวยการกองช่างสุขาภิบาล
10. เทศบาลเมืองชัยภูมิ
10.1 นางสุวรีย์ เมตตาพล
นักวิชาการสุขาภิบาลชานาญการ
10.2 นางนลินี พรโสภณ
นักวิชาการสุขาภิบาลชานาญการ
11. เทศบาลตาบลกระสัง
11.1 นายวรเศรษฐ์ ธีราไชยนันท์
ปลัดเทศบาล
11.2 นายณัฐกิตต์ แววจิ้งหรีด
นักวิชาการสาธารณสุข
11.3 นางหทัยกาญจน์ พรหมบุตร
รองปลัดเทศบาล
11.4 นางสาวปรียาลักษณ์ ธีระชลาลัย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
11.5 นายทองหล่อ ปักเคระเต
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
11.6 นายสนอง กะรัมย์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชานาญงาน
11.7 นางสาวนงนุช ศรีมันตะ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
12. เทศบาลตาบลท่าลี่
12.1 นางภัสรา หมอแพทย์
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
13. เทศบาลตาบลด่านซ้าย
13.1 นางมนัสวี บุญมี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
14. เทศบาลตาบลภูเวียง
14.1 นางสาววิไล ปากเมย
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
14.2 นางสาวสุราวัลย์ มีพรหม
นักทรัพยากรบุคคล
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15. เทศบาลตาบลน้าปลีก
15.1 นางสาวจิตตานันท์ พันธ์เจริญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
16. โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
16.1 พ.ต.เตชิษฐ์ ประทุมมา
ผบ.ร้อย พล.สร.รพ.ค่ายสุรนารี
16.2 พ.ต.หญิง พรหมหทัย วงษ์พันธุรักษ์
หัวหน้าแผนกเก็บเงินรายได้
17. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
17.1 นางสาวชนิดา ยุบลไสย์
นักวิจัย
18. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
18.1 นายณัฐพล เขตกระโทก
พนักงานโสตทัศนูปกรณ์
18.2 นายบดินทร์ ยางราชย์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
19. งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
19.1 นายณัฏฐวุฑท์ กุตระแสง
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
19.2 นายวุธชัย เมืองซอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
20. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นอกจากนี้สามารถเชิญผู้แทน กฟจ ผ่านการรับรองแล้วร่วมเป็นกรรมการ)
20.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
1) นายธวัชชัย โหมดเจริญ
พนักงานช่าง ระดับ 5
20.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์
1) นายสมศักดิ์ รักกุศล
หัวหน้าแผนก
20.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม
นายวิทวัส ภิญโญทรัพย์
วิศวกร ระดับ 6
20.4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอเสลภูมิ
1) นายณรงศักดิ์ ตั้งบูชาเกียรติ
วิศวกร ระดับ 9
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รายชื่อผู้แทนหน่วยงานตรวจประเมินสานักงานสีเขียว (Green Office) ระดับพื้นที่ ปี 2561
ชุดที่ 5 ภาคใต้ ผู้แทนประกอบด้วย
1. สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สุราษฎร์ธานี
1.1 นางวลัยพร จิ๋วสุวรรณ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
1.2 นางสาวมกรา ทัพพุน
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
1.3 นางผกามาส วังสะวิบูลย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
2. สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต
2.1 นางสาวนุจรี คงนิ่มนวล
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
3. สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สงขลา
3.1 นายจรงค์ มะสัน
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
3.2 นางสาวธฤษวรรณ นนทพุทธ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
3.3 นางสาวกุณฑีรา อุปมนต์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
3.4 นางสาวชัชชญา เหมรัตน์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
4. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร
4.1 นางสาวเยาวลักษณ์ ชมดวง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
5. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5.1 นายเภาพงศ์ หอยทอง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
6. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา
6.1 นายเปลื้อง รัตนฉวี
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา
6.2 นายสาคร คาชุม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
7. เทศบาลเมืองกระบี่
7.1 นางเยาวเรศ ตันเลียง
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
8. เทศบาลเมืองคอหงส์
8.1 นายอโณทัย อุไรกุล
นักวิชาการสุขาภิบาลชานาญการพิเศษ
9. เทศบาลเมืองปัตตานี
9.1 นางสุรีย์ โทบุรี
โภชนากรชานาญงาน
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10. เทศบาลเมืองป่าตอง
10.1 นายศิรวัฒน์ เกรียงไกร
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
10.2 นางสาวจิตติมา โกสิงห์
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
11. เทศบาลตาบลเกาะเพชร
11.1 นายสมจิตร ยิ้มสุด
รองปลัดเทศบาล
12. เทศบาลตาบลปริก
12.1 นางฝาหรีดะฮ์ มุเส็มสะเดา
ปลัดเทศบาล
12.2 นายวิรัช หวันละเบ๊ะ
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
13.1 นางศุภัจนรีย์ นวกิจไพฑูรย์
ผู้อานวยการกองกลาง
13.2 นายสยาม แซ่แฮ่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
14. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นอกจากนี้สามารถเชิญผู้แทน กฟจ ผ่านการรับรองแล้วร่วมเป็นกรรมการ)
14.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1) นางสาวสุชาดา แซ่หลี
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า
14.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอหัวหิน
1) นายณรงศักดิ์ อินทรภักดี
ผู้ช่วยผู้จัดการบริหาร
15. บริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) สงขลา
15.1 นางสาวเสาวจิต เณรรักษา
วิศวกรสิ่งแวดล้อม
15.2 นางสาวรัตติกรณ์ เตโชชะ
Asst. Officer Administration
15.3 นางสาวณดา มณีพฤกษ์
Asst. Officer SSHE
15.4 นางสาวศศิมา แก้วทองขัติยะ
Officer Service
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