
# Username ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง

1 jkj61502@gmail.com นางสาว กนกวรรณ วรรณโชติ -

2 Konrak53@gmail.com นางสาว อาทิตยา พามี นักวิชาการส่ิงแวดล้อม

3 Sakkarin16@hotmail.com นาย ศักรินทร์ กอขันธ์ นวก.สุขาภิบาล

4 weerayuth.sir@mfu.ac.th นาย วีรยุทธ สิริรัตน์เรืองสุข อาจารย์

5 sarawutnorradee7@gmail.com นาย ศราวุธ นรดี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท้ัวไป

6 witchaya.ron@mahidol.edu นาง วิชญา รงค์สยามานนท์ อาจารย์

7 envi.mnre@hotmail.com นางสาว พิชานันท์ กุจะพันธ์ นักวิชาการส่ิงแวดล้อมปฏิบัติการ

8 ployhaku06@gmail.com นางสาว ชมพูนุท ทับทิมชัย นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการ

9 napaporn.pnk@gmail.com นางสาว นภาพร พูลนาค ปฏิบัติงานด้านเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

10 namtip.envi16@gmail.com นางสาว พรทิพย์ ศักด์ิเดชธ ารง นักวิชาการส่ิงแวดล้อมปฏิบัติการ

11 khuncandy@gmail.com นางสาว อัญชลี มะลิวัลย์ นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการ

12 suchada.chn@mahidol.ac.th นางสาว สุชาดา จันทร์วัน นักวิชาการศึกษา

13 Patsri1@hotmail.com นางสาว ปทุมพร จ้ายหนองบัว ผอ.กองสาธารณสุขฯ

14 uhkong40@gmail.com นางสาว ณัทหทัย ดีวัน ปฏิบัติงานด้านเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์

15 nonenvi9538@gmail.com นาย อานนท์ ทองอินทร์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

16 aey2727@gmail.com นางสาว หน่ึงฤทัย พูลเขตร ปฏิบัติงานด้านเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

17 build.bake@gmail.com นางสาว ธนัชภรณ์ วัฒนชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

18 chokchai_sing@hotmail.com นาย โชคชัย สิงห์ศิริ เจ้าหน้าท่ีประสานความร่วมมือและพัฒนาเครืข่าย

19 linda.t@cmu.ac.th ผศ.ดร. ลินดา ถิรภัทรพันธ์ อาจารย์

20 6014021049@rbru.ac.th นางสาว สุนิตา อินทร์ณรงค์ นักศึกษาฝึกงาน

21 Panyada.somkanea@gmail.com นางสาว ปัญญดา สมคะเน ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล

22 Uekiblack1991@gmail.com นางสาว มลฤดี เฟ่ืองขจร EMR

23 b5961924@gmail.com นางสาว สกาวรัตน์ ค านอก SHE officer

24 piyapong1794@gmail.com นาย ปิยะพงษ์ ธรรมรักษ์ ครู

25 nonglak.mayteekraingkrai@sig.biz นางสาว  ์Nonglak mayteekraingkrai Cluster Marketing 

26 bucha.cpc@gmail.com นาย บูชา ทรัพย์เจริญ Manager

27 apple.pai2010@gmail.com นางสาว สมลักษณ์ ปัญญาสมพรรค์ คณะกรรมการชุมชนหมู่บ้าน

28 sasuk.cl@gmail.com นาง ธนาภรณ์ ศรีโฉม พนักงานจ้างเหมา

29 chayanant.polyung@gmail.com นางสาว ชญานันท์ พลยูง นักวิจัยป่าไม้

30 apasee@thappline.co.th นางสาว อาภาสี นาคสุข จนท พัฒนามาตรฐานและความย่ังยืนองค์กร

31 bigboyku63@gmail.com นาย วิเชียร จ่ันจ ารูญ นักวิจัยป่าไม้

32 jiraporn.cha@amata.com ว่าท่ี ร.ต. หญิง จิราพร ไชยนะ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

33 tan305@hotmail.com นางสาว กาญจน์ภรณ์ เครือนาค Environment Officer 
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34 krungthai1108@gmail.com นาย กรุงไท นพรัตน์ อาจารย์

35 boonkiatc@gmail.com นาย บุญเกียรติ เจตจ านงนุช นักวิชาการ

36 Apisityotayut@gmail.com ว่าท่ีร้อยตรี อภิสิทธ์ิ โยธายุทธ ครู

37 Anirut0574@gmail.com นาย อนิรุต พลฤทธ์ิ นักวิชาการป่าไม้

38 wannee.jir@mahidol.ac.th นาง วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล รองศาตราจารย์

39 xapalm@hotmail.com นางสาว ผกามาศ สุขเกษม ครู

40 kwangchutikarn11@gmail.com นางสาว ชุติกาญจน์ พรมมา นักศึกษา

41 up_up77@hotmail.com นางสาว จุฑา กีฬา นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการ

42 Teerawat.kit@sru.ac.th นาย ธีรวัฒน์ กิจงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์

43 nareskh69@gmail.com นาย นเรศ ข าเจริญ นักวิทยาศาสตร์

44 Kittirote009@gmail.com นาย กิตติโรจน์ บุญธิมา ส่ิงแวดล้อม

45 champ_pmahc@windowslive.com นาย จตุรงค์ สุวรรณแสง ครู

46 Phatcharee.seekuta@gmail.com นาง พัชรี ศรีกุตา อาจารย์

47 prommasukp@gmail.com นางสาว ปริศนา พรมมาสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข ช านาญงาน

48 Prapaporn.sa@psu.ac.th นางสาว ประภาพร แสงกาญจนวนิช ไม่มี

49 joe.psu51@gmail.com นาย จักรพันธ์ ปานปลอด เจ้าหน้าท่ี IT

50 pornjarat.s@psu.ac.th นางสาว พรจรัส สุทธินันท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

51 meteorevo@gmail.com นาย สุกฤษฏ์ิ สุทธินนท์ นักวิเนโยบายและแผนปฏิบัติการ

52 rozikeen@yala.ac.th นางสาว รอซีกีน สาเร๊ะ วิทยาจารย์

53 krirk.wo@live.ku.th นาย เกริก วงศ์สอนธรรม อาจารย์

54 chonlawit72@gmail.com นาย ชลวิชช์ สามารถ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

55 ben65thongkaew@gmail.com นางสาว เบญจวรรณ ทองแก้ว นักวิชาการส่ิงแวดล้อม

56 dthadaporn@gmail.com นางสาว ธดาภรณ์ ด ารงค์ภูมิ เจ้าหน้าท่ีส่ิงแวดล้อม

57 tonywork2010@gmail.com นาย ภาสกร ผุยพงษ์ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายส่ือสารองค์กร

58 imkittiya@hotmail.com นางสาว กิตติยา เสนาะวงศ์ นิสิต

59 Nadia.liming@gmail.com นางสาว นาเดีย ลีมิง -

60 6081116029@nstru.ac.th นาย พงศ์ศักด์ิ ชลสงคราม นักศึกษา

61 sai.sirinapha@gmail.com นางสาว ศิรินภา รอดวงษ์ เจ้าหน้าท่ีวิชาการส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย

62 hatori_66@hotmail.com นางสาว อนินท์ จิรพัทธ์พงศกร หัวหน้าส่วนงานวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

63 pang.wanattiya@gmail.com นางสาว วณัฐติยา งามสง่า นักศึกษา

64 wassanaw@g.SWU.ac.th นางสาว วาสนา วงษ์เพชร -

65 wi_ratree@yahoo.com นางสาว ราตรี วิศิษฏ์สุรวงศ์ -

66 tippawanchaonua@gmail.com นางสาว ทิพวรรณ โนรี นักวิชาการสุขาภิบาลช านาญการ
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67 Somchitn7@gmail.com นาง สมจิตต์ นิลถนอม Project manager

68 anuchai.th@bsru.ac.th นาย อนุ ชัย ถนอม สินรัตน์ พนักงาน มหา วิทยาลัย

69 maytineec@ratch.co.th นางสาว เมธินี จุฑานันท์ จป.วิชาชีพ

70 krukla100@gmail.com นาย อนุสรณ์ หงษ์ทอง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

71 mamwbet32@gmail.com นางสาว วรนันท์ บุตราช เจ้าหน้าท่ีวิจัย

72 napha17@uru.ac.th นางสาว นภา ม่ิงนัน นักเอกสารสนเทศ

73 phahol.s@gmail.com นาย พหล เศวตจินดา ผู้จัดการ

74 Nichakorn.03@gmail.com นางสาว ณิชากร จงอนุรักษ์ นักศึกษา

75 ruj.p@ku.th นาย รุจน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร บรรณารักษ์

76 teewaraphat24@gmail.com นาย ชิณท์ณภัทร ถาวรสิทธ์ิวาณิช กราฟฟิค

77 Hi_suriya@hotmail.con นาง สุริยา ยุทธปรีชานันต์ ผู้อ านวนสถานศึกษา

78 tuktik_pkn@hotmail.com นาย ภูวดล สว่างการ ครูขาดแคลนข้ันวิกฤต

79 paramae007@gmail.com นางสาว ปรมาภรณ์ ประกอบศิลป์ ผู้จัดการแผนกส่ิงแวดล้อม

80 teerawat.puangrangsee@gmail.com นาย  ธีรวัฒน์ ปวงรังษี Asst. Environment Supervisor 

81 teerapongm@meyer-mil.com นาย ธีระพงษ์ หม่ืนไธสง Senior Engineer

82 jumm987@gmail.com นาย ภาณุวัฒน์ มากวงษ์ ผู้อ านวยการ

83 nattarutch@gmail.com นาย  ชิณท์ณภัทร  ถาวรสิทธ์ิวาณิช กราฟิค

84 sittinan.2063@gmail.com นางสาว สิทธินันท์ กางร่มกลาง ครูอัตราจ้าง

85 ukrit.rua@gmail.com นาย อุกฤษ เรืองชู นักวิชาการส่ิงแวดล้อมปฏิบัติการ

86 aasmaraa@gmail.com นางสาว อัสมารา จินดามณี ครู

87 s.sedtha@gmail.com นางสาว สลิลดา เศรษฐา นักศึกษา

88 surach@gmail.com นาย สุรัช อินทองปาน Producer Freelance 

89 Jinda-24@hotmail.com นางสาว จินดา ชิณวงษ์ ส่ิงแวดล้อม

90 Aphicha@nfc.co.th นาย อภิชา ฉาไธสง เจ้าหน้าท่ีส่ิงแวดล้อม

91 nattane@gmail.com นางสาว ณัฐนีภรณ์ น้อยเสง่ียม อาจารย์

92 weerawat@vru.ac.th นาย วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา อาจารย์

93 Maleejai@hotmail.com นางสาว มาลี ใจต้ัง บรรณารักษ์

94 Khomkrit2535@hotmail.com นาย คมกริช สุขศิริมงคล พนักงาาด้านบุคคล

95 Kamolchanok11@hotmail.com นางสาว กมลชนก กองวิเศษ นักวิชาการเผยแพร่

96 spkmmt@gmail.com นางสาว พิมพ์วไล อรรณพเทวากุล พยาบาลวิชาชีพ

97 bua4926@gmail.com นางสาว อรยุพา สังขะมาน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

98 wannarat.sn@gmail.com นางสาว วรรณรัตน์ แสงสุวรรณ นักวิชาการเผยแพร่

99 Mindthanyarat2506@gmail.com นางสาว ธัญญารัตน์ รัตนถาวร นักวิชาการเผยแพร่
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100 jinaqo@gmail.com นาย เอกพัฒน์ สายสมุทร นักวิชาการสรรพสามิตช านาญการ

101 sorach.k@gmail.com นางสาว กุลวรรณ โสรัจจ์ อาจารย์

102 koy28062539@gmail.com นางสาว กาญจนา พิมพ์วงค์ ผู้ช่วยนักวิจัย

103 P.phongsawadi@gmail.com นางสาว PARANEE PHONGSAWADI digital marketing

104 puttaporn.m@ku.th นางสาว พุทธภรณ์ มะละค า นักวิชาการศึกษา

105 lookpatza.chao@gmail.com นางสาว ปัฐมาวดี อ่อนทอง เจ้าพนักงานธุรการ

106 pinanong.tan@rmutr.ac.th นางสาว ป่ินอนงค์ ธนิกกุล อาจารย์

107 jittimakee@gmail.com นางสาว จิตติมา กียะสูตร นักวิชาการส่ิงแวดล้อมปฏิบัติการ

108 pijittra_ng@yahoo.com นาง พิจิตรา เงินแพทย์ นักวิชาการสุขาภิบาล

109 Pativit.sa@gmail.com นาย นายปฏิวิชช์ สาระพิน อาจารย์

110 Patsara@vru.ac.th นางสาว ภัศรา วงค์สุดี พนักงานมหาวิทยาลัย

111 thepooh1979@gmail.com นางสาว โสภิดา ลัพธิโสภณ นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการ

112 Monmonnaka@gmail.com นางสาว มณฑารพ ป้อมแก้ว ผู้จัดการโครงการ

113 wathanachai.soft@gmail.com นาย สกล กิตติวัฒนะชัย นักวิชาการส่ิงแวดล้อม

114 wanri_aom@hotmail.co.th นางสาว วัลวลี วงศ์รส นักวิชาการเผยแพร่

115 worakulpisit@gmail.com นาย ธีรวีร์ วรกุลพิสิษฐ์ Founder

116 warattayasarasalin@gmail.com นางสาว วรัฐธยา สาระศาลิน นักวิชเผยแพร่

117 kannika.lamoonphak@nstda.or.th นางสาว กรรณิกา ลมูลพักตร์ วิศวกร

118 namlabut@gmail.com นางสาว .สิริกร นามลาบุตร นักวิจัยอิสระ

119 kamemaree19@yahoo.com นางสาว เขมรีย์ สุวัตถิพงศ์

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ สวนสัตว์ดุสิต ช่วย
ปฏิบัติงาน ส านักพัฒนาธุรกิจ

120 sirinaree.th@gmail.com นางสาว สิรินารี เงินเจริญ อาจารย์

121 sunate12@hotmail.com นางสาว สุเนตร ทวีถาวรสวัสด์ิ พนักงาน มหาวิทยาลัย

122 Kamonkarn.prk@gmail.com นางสาว กมลกาญจน์ พริกใย วิศวกรส่ิงแวดล้อม

123 nopparat_ka@hotmail.com นาย  นพรัตน์ เกตุขาว อาจารย์

124 ssukwanicwichai@yahoo.com นาย สากล สุขวาณิชวิชับ ผู้จัดการงานวิศวกรเคร่ืองกล

125 Viyanee.photong@bangkokbank.comนางสาว วิญาณี โพธ์ิทอง CSR

126 songpol.pud@gmail.com นาย ทรงพล ผัดวงศ์ ครู

127 sukanya.pon@mahidol.ac.th นางสาว สุกัญญา ปุญญกันต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

128 greecechamp@gmail.com นาย ชัยภัฏ บุตรดี ผู้ร่วมก่อต้ัง

129 numanuchit@gmail.com นาย อนุชิต ปริยทิฆัมพร ผู้อ านวยการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

130 wipawan4409@gmail.com นางสาว วิภาวรรณ ก่ิงแก้ว นักศึกษา

131 timwadee@gmail.com นางสาว จันทรา พีระขจร อิสระ
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132 Pittarisara@gmail.com นางสาว อริสรา พิทยายน นักศึกษา

133 alizm89@gmail.com นางสาว อลิสา มีสมบูรณ์ ทันตแพทย์ช านาญการ

134 wannapa24166@gmail.com นางสาว วรรณภา เขียวอ่อน อาชีพอิสระ

135 witchuda.p@dru.ac.th นางสาว วิชชุดา ประสาทแก้ว อาจารย์

136 anthika.sa@gmail.com นางสาว อัณธิกา เสง่ียมใจ อาจารย์

137 sirisakrak.prom@gmail.com นาย ศิริศักด์ิ รักพรม ครูผู้ช่วย

138 rada.panpanya@gmail.com นางสาว รดา เตชะวิทย์ Foundation Coordinator

139 Pheraphatphat@gmail.com นาย พีรพัฒน์ เฮิงโม ครู

140 Wannipa_wo@hotmail.com นางสาว วรรณิภา วงศ์ยะรา นักวิชาการ

141 Kritsanasopa17@gmail.com นางสาว กฤษณา โสภา หัวหน้าแผนก

142 anupong.wo@up.ac.th นาย อนุพงษ์ วงศ์ขัติย์ ครู

143 peandpra@hotmail.com นาย ธนภัทร พิพัฒน์กุลศิริ จพ.สาธารณสุข

144 Krit8234@gmail.com นางสาว กฤษณา  เสตพงศ์ บรรณารักษ์

145 Sutthisarn.kae@gmail.com นาย สุทธิสาร แก้วดี นักวิชาการสุขาภิบาล

146 Kae.Wilailuk@gmail.com นางสาว วิไลลักษณ์ นิยมมณีรัตน์ นักวิจัย

147 unchalee71@gmail.com นางสาว  อัญชลี กล่อมกล่ านุ่ม
ผจก.ฝ่ายเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน

148 janejira_41@hotmail.com นางสาว เจนจิรา ชาติบุตร นักวิชาการสุขาภิบาล

149 tida_nudada@hotmail.com นาง ธิดา เกิดขาว ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

150 yavised@gmail.com นางสาว นุชรียา ชุลีวัฒนกุล N/A

151 wanasorn27@gmail.com นางสาว วนาศร อับดุลเลาะ นักวิชาการป่าไม้ (tor)

152 r.munsawaeng@gmail.com นางสาว รัชนีวรรณ หม่ันแสวง นักวิชาการศึกษา

153 sutthicha@gmail.com นาย สุทธิชาน์ นิลฤทธ์ิ อาจารย์

154 ratanicha0920@gmail.com นางสาว รวินท์ธันย์ วัฒน์รักนาค เจ้าหน้าท่ีลูกค้าสัมพันธ์

155 kawisaranb30@gmail.com นางสาว กวิสรา ศรีทอง นักวิจัยป่าไม้

156 moomoolekyai@gmail.com นางสาว ทัศนีย์ จันประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

157 prateep.sbr@gmail.com นาย ประทีป ศรีบุญเรือง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

158 Jitwirot@yahoo.com นาย ธนันวัฒน์ จิตรวิโรจน์ ครูช านาญการ

159 joythanapat@hotmail.com นางสาว เนตรนภา ธนพัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์)

160 sasisubha.b@gmail.com นางสาว ศศิศุภา บุญประเสริฐ นักวิชาการส่ิงแวดล้อมปฏิบัติการ

161 pongssam@gmail.com นาย พงศธร สัมพันธ์กาญจน์ CSR Staff

162 drpinpinut@gmail.com นางสาว ป่ินปินัทธ์ จ่าดา หัวหน้าสาขาการตลาดดิจิทัล

163 Ballsukkarin@gmail.com นาย  ศักรินทร์ อุ่นทานนท์ นิสิตปริญญาโท
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164 Orrasa06@gmail.com นางสาว อรสา รัตนสินชัยบุญ อาจารย์

165 Wiyada_sun@hotmail.com นางสาว วิยะดา พลศักดิ ครูศรช.

166 manjatat_p@yahoo.com นางสาว มัญจฑัฐ วรรณชัย ประชาชน

167 solala_9@hotmail.com นางสาว  กาญจนา อมรบัญชรเวช Producer

168 zomzomfr@hotmail.com นางสาว กิตยาภรณ์ ประยูรพรหม .

169 JIRAWADP@SCG.COM นางสาว จิราวดี พิพัฒนาทรกุล ผู้จัดการ

170 tanirat@tei.or.th นางสาว ธนิรัตน์ ธนวัฒน์ ผู้จัดการโครงการ

171 panerichat@gmail.com นางสาว ปาริชาติ ภาชีศัพท์ อถล.บางสีทอง

172 axopas@gmail.com นาย โอภาส น้อยเหลา วิศวกร

173 wuttanut@hotmail.com นาย พลภัทร ฉลาดแย้ม นักวิชาการสุขาภิบาล

174 nattinan.k@pcd.go.th นางสาว ณัฐฐินันท์ คล้ายชุ่ม นักวิชาการส่ิงแวดล้อม

175 boonyaporn@tei.or.th นางสาว บุณยาพร เจือทอง ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีแผนงาน

176 Narisarap24@gmail.com นางสาว นริสรา พ่ึงโพธ์ิสภ อาจารย์

177 Jangaysorn.ying@gmail.com นางสาว รุ่งทิวา จันทนเกษร ผช.ผอ

178 S.traisap@gmail.com นางสาว สุมลรัตน์ ไตรทรัพย์ นักวิชาการเผยแพร่

179 aunabzz@gmail.com นางสาว จินต์นตา ปราสาทหินพิมาย ส่ือสารความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม

180 phatayanon@gmail.com นางสาว สาวิตรี ผาตยานนท์ ENVS department mgr.

181 cholticha.playchoom@gmail.com นางสาว ชลธิชา พลายชุม นักวิชาการส่ิงแวดล้อม

182 peeratic@scg.com นางสาว ภีรติย์ ชินโรจน์บวรกุล Environmental engineer

183 rat.poo@hotmail.com นางสาว อรุณรัตน์ ภู่ระหงษ์ นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ

184 pui202022@gmail.com นางสาว  วาสนา จิณะไชย เจ้าพนักงานธุรการ

185 9arisara@gmail.com นางสาว อริสรา เริงส าราญ นักวิชาการ

186 Kar@tei.or.th นางสาว กรรนิการ บุราณรักษ์
เลขานุการ / เจ้าหน้าท่ีพัฒนาฐานข้อมูลและ
เว็บไซต์

187 apinya_ice@yahoo.com นางสาว อภิญญา สัตยากุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

188 krunutpen@gmail.com นาง อุชุพัสส์ กอบชัย ครู

189 pongpatc@gmail.com นาย พงศ์ภัทร เจริญกุล ผู้จัการส่วนความปลอดภัยงานขนส่ง

190 iamqoo97@hotmail.com นางสาว ธิดาพร วงศ์บุญ รองสารวัตร

191 sirintip@tei.or.th นางสาว ศิรินทร์ทิพย์ บุญยวง ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีแผนงาน

192 panupongbooncamsung@hotmail.comนาย ภาณุพงศ์ บุญค าสูง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

193 tassawan.t46@gmail.com นางสาว ทัศน์วรรณ ทัศนโพธ์ิ นักวิชาการส่ิงแวดล้อมปฏิบัติการ

194 srywong@gmail.com นางสาว โสรยา วงษ์สุวรรณ์ -

195 nichanun.s@rmutsb.ac.th นางสาว ณิชานันท์ สมัครไทย พนักงาน
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196 atitthan@hotmail.com นาง อธิฏฐาน ภัทรสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

197 wiroj.dmh@gmail.com นาย ณัฏฐกิตต์ิ ทองอาจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

198 kot_son@hotmail.com นาย อลงกต ศรีวิจิตรกมล นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการพิเศษ

199 Wassana.bj@gmail.com นางสาว วาสนา. บุญจู ครู

200 busaba73@gmail.com นางสาว บุษบา อบอาย นักวิชาการส่ิงแวดล้อม

201 nondithpat.li@gmail.com นาย นนท์ดิฐพัฒน์ ลีละบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

202 Noppakon94@gmail.com นาย นพกร อินจา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

203 popponpat@hotmail.com นาย ภพพลพัชร์ ยามวัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

204 Jaruwan.l@pandora.com นางสาว Jaruwan Ladorndoo Environment supervisor

205 kainui_22@hotmail.com นางสาว พรพรรณ เกิดจ่ัน นักเอกสารสนเทศ

206 Sompong.s@pandora.net นาย Sompong Saipan Environment 

207 Vorlakarn.a@pandora.net นาย Vorlakarn Artduangdee Environment

208 thawisak.r@gmail.com สิบเอก ทวีศักด์ิ รักงาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ

209 Jatuporn.T@pandora.net นางสาว Jatuporn Thongdaeng Environment 

210 paporn222@gmail.com นางสาว ญาณิศชา ไหล่แท้ นักวิชาการส่ิงแวดล้อมปฏิบัติการ

211 Wilavan@tei.or.th นางสาว วิลาวรรณ น้อยภา นักวิจัย

212 chaiwatphan@cpram.co.th นาย ชัยวัฒน์ พานทองวัฒนกุล เจ้าหน้าท่ีส่ิงแวดล้อม

213 jija23jija@gmail.com นางสาว ยุวรี บุญประคอง นักวิชาการส่ิงแวดล้อม

214 kmin99@hotmail.com นาง นิฐริน ชลกุลจนา นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการ

215 ple_65@hotmail.com นางสาว วลัยภรณ์ เทพวงษ์ นักวิชาการ ป่าไม้ ปฏิบัติ การ

216 ekajaipu@gmail.com นาย เอกชัย ภูผาใจ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

217 Wajira2554@gmail.com นางสาว วราภรณ์ พงภักด์ิ ขวัญ  พยาบาล วิชาชีพช ำ นา ญ การ

218 nongkam_pam@hotmail.com นางสาว จิราภรณ์ ภูโอบ พยาบาลวิชาชีพ

219 nipon478903.k@gmail.com นาย นิพนธ์ คุ่ยเสง่ียม หัวหน้าแผนก

220 wnantiya@yahoo.com นางสาว นันทิยา วงค์สงวน จิตอาสา

221 attarot.cha@gmail.com นางสาว อัฏฐารจ ชาวชน นักวิจัย

222 i.am.ldfirst@gmail.com นางสาว จิรัชญา เกตุพรหม -

223 yuwaganda.p@ku.th นางสาว ยุวกานดา พลคชา นักศึกษา

224 piyaphat.sa@ku.th นางสาว ปิยภัทร สกุลดุลเศวต นิสิต/นักศึกษา

225 napimporn@hotmail.com นางสาว นพิมพ์พร แสงวิเชียร พนักงานมหาวิทยาลัย

226 nisae@ipst.ac.th นางสาว นิสากรณ์ แสงประชุม นักวิชาการ

227 gymphony@gmail.com นางสาว วนัสนันท์ ดอนหม่ืนศรี ครู

228 Thaipakdee1027@gmail.com นางสาว ศิวนาถ ไทยภักดี นักวิชาการส่ิงแวดล้อม
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229 pea300311@hotmail.com นาย ศาศวัต ควรประกอบกิจ หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

230 tmakchumkho@gmail.com นาย ถนอมศักด์ิ มากชุมโค ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

231 gunkungsa555@gmail.com นาย นิพนธ์ิ ใจสุทธ์ิ นักวิทยาศาสตร์

232 Ruethaiwan@hotmail.com นางสาว ฤทัยวรรณ สุวพนาวิวัฒน์ ครูช านาญการ

233 Thanaphon_ton@hotmail.com นาย ธนพล ดีปัญญา นักวิชาการส่ิงแวดล้อม ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน

234 azaa.juta@team.co.th นางสาว จุฑาทิพย์ ลาสนวิเวท Knowledge management

235 papatsorn_s@team.co.th นาง ปภัสสร เสรีเผ่าวงษ์ บรรณารักษ์

236 nt_pl_29@hotmail.com นาย นพพล พืชนะผล ช่างเทคนิค

237 pongsak_b@team.co.th นาย พงษ์ศักด์ิ บุญผล Technician

238 inmardan@gmail.con นาย แดน อินทร์มา นักวิชาการ

239 sopol_s@team.co.th นาย โสภณ สมศักด์ิตระกูล เจ้าหน้าท่ีเทคนิค

240 damrongsak_b@team.co.th นาย ด ารงศักด์ิ บัวบาน เจ้าหน้าท่ีเทคนิค

241 boat1122586@gmail.com นาย อานันท์ ชมชัย KM officer

242 aorhaaor@gmail.com นางสาว อรทัย นาคดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

243 jeab.siriphan@gmail.com นางสาว สิริพันธ์ุ เจวะ ผู้ประสานงาน

244 krukukkik@gmail.com นางสาว ธนิษฐ์นันท์ ยืนนาน ครู

245 pisut_sang@hotmail.com นาย พิสุทธ์ิ แสงมณี นักวิชาการส่ิงแวดล้อม

246 phunyanan@tei.or.th นาง ปุณยนันท์ จันทนา เจ้าหน้าท่ีงานบุคคล

247 Nbsirilak29@gmail.com นางสาว ศิริลักษณ์ อินทรวิเศษ นักวิชาการส่ิงแวดล้อม

248 bee_club26@hotmail.com นางสาว นิภาวรรณ อยู่เครือ นักวิชาการส่ิงแวดล้อม

249 siriwan_b@team.co.th นางสาว ศิริวรรณ บุญวงศ์ เลขานุการโครงการ

250 Ploynapad@hotmail.com นางสาว พลอยณภัทร์ ชมช่ืน ครูช านาญการพิเศษ

251 thanapha456@gmail.com นางสาว ธนาพา จันที นักวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

252 Pagakrong@tean.co.th นางสาว ผกากรอง สร้างนอก เลขานุการ

253 inam_fon@hotmail.com นางสาว น้ าฝน อัศวกิจกุลโรจน์ นักวิชาการส่ิงแวดล้อมปฏิบัติการ

254 poddy_thailand@yahoo.com นาย วุฒิชัย แพงแก้ว นักวิชาการส่ิงแวดล้อม

255 nusreen.pan@gmail.com นางสาว นัสรีน แป้นการ. นักวิชาการส่ิงแวดล้อม

256 bajareesag@gmail.com นางสาว บาจรีย์ สงวนวงศ์ นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการพิเศษ

257 a_sadorn@hotmail.com นาย อัศดร ค าเมือง นักวิชาการส่ิงแวดล้อม

258 Kittiwankit@gmail.com นางสาว กิตติวรรณ กิจปกรณ์สันติ นักวิชาการส่ิงแวดล้อมปฏิบัติการ

259 lslasa.sal@outlook.com นางสาว ซาลีลา แป้นการ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

260 supaporn_k@hotmail.com ผศ.ดร. สุภาพร แก้วกอ เล่ียวไพโรจน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรและส่ือสารองค์กร

261 Mchanyapat@gmail.com นางสาว ชัญญาณ์ภัช ร่ืนเริง นักวิชาการส่ิงแวดล้อม



# Username ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง

หลักสูตร ออกแบบส่ือด้ำนส่ิงแวดล้อมอย่ำงไรให้ (ไม่) น่ำสนใจ 

ในวันท่ี 20 - 21 เมษำยน พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้อบรมผ่ำนช่องทำงถ่ำยทอดสด

262 sirilak.b@rmutsb.ac.th นาง สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักด์ิ อาจารย์

263 hathairatana@gmail.com นางสาว หทัยรัตน์ การีเวทย์ นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการพิเศษ

264 nuntavadee24@gmail.com นางสาว นันทวดี วีระพันธ์

นักเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอาวุโส

265 bugyut@gmail.com นาย ชัยยุทธ์ มณีงาม นักวิชาการส่ิงแวดล้อม

266 lkai19@yahoo.com นางสาว ลักขณา แก้ววิชิต นักวิชาการ

267 juoy@hotmail.com นาย อภิชาต รุ่งอลงกรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

268 T.chaiyapluck@hotmail.com นาย ชัยพฤกษ์ ทองเป่ียม ผู้จัดการ

269 Mktgenp@scg.com นางสาว ชุติมา สุยะ

Admin Customer Experience Management 
and Marketing

270 pimpun.jtt@gmail.com นางสาว พิมพันธ์ุ จันทะทัง ครู

271 RN2931@gmail.com ว่าท่ี ร.ต. สุทธิพงศ์ โหดหมาน ครู

272 pornnapagumpiro@gmail.com นางสาว พรนภา กุมภิโร ผู้ช่วยนักวิจัย

273 secretary@asiabiomass.com นางสาว ธิดารัตน์ สายชุม เลขานุการ

274 nootchee1111@gmail.com นางสาว ชัญญานุช แสงเรือง ลูกจ้างช่ัวคราว

275 Keetapat.t@vision-consult.com นางสาว คีตภัสญ์ ธรรมปริยัติ เศรษฐกิจ

276 p.teerawach@gmail.com นาย ธีรวัชร เพชระบูรณิน นักวิจัย

277 yardnapa_2528@outllook.co นางสาว หยาดนภา สลาม รองผู้อ านวยการโรงเรียน

278 kulwadee.k@cpru.ac.th นางสาว กุลวดี คตชนะเลขา อาจารย์

279 p.sitthikorn1989@gmail.com นาย สิทธิกร ปานพุ่ม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

280 Supapron@tvi.co.th นาง สุภาพร ภูมิชัยสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายบุคคล

281 Kaiuikiss@gmail.com นางสาว กัลยาภัสร์ โชควงษ์สิริ Sr. PR. Officer


