
 
 

โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

(อพ.สธ.) 
 

ประกาศ  อพ.สธ ที ่   ๐๕ /๒๕๕๖ 
เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ จดัการประชุมวิชาการและนิทรรศการ 

ทรัพยากรไทย : น าส่ิงดีงามสู่ตาโลก 
 

 ตามทีส่มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานต่อในงานอนุรักษ์
และพัฒนาทรัพยากรประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   โดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ ได้ด าเนินการอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้มีการเผยแพร่
ผลการปฏิบัติงานของคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ซ่ึง หน่วยงาน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ  การน้ีจึงได้จัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ  ทรัพยากรไทย : น าสิ่งดีงามสู่ตาโลก ในวันที่ ๒๐ – ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และเพื่อให้
เยาวชน ประชาชน นักวิชาการ ภาคเอกชน และผู้ก าหนดนโยบาย ได้เห็นความหลายหลากแห่งศักยภาพของทรัพยากรไทย 
ได้เข้ามาเรียนรู้  ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเก่ียว การอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน อัน
เป็นผลประโยชน์แท้แก่มหาชนไทย น าไปสู่การผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย เพื่อก้าวสู่โลกกว้างอย่างม่ันใจ จนสามารถน าสิ่งดีงาม
สู่ตาโลก รวมทั้งเป็นวาระที่จะเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ ด้วย 
  

ในการน้ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชด าเนินเป็นองค์ 
ประธานเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : น าส่ิงดีงามสู่ตาโลก ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
 

เพื่อให้การเตรียมการและการจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ  ให้ส าเร็จเรียบร้อยตาม 
เป้าหมาย วัตถุประสงค์  และผลประโยชน์แท้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ  และอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ดังน้ี 
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 คณะกรรมการอ านวยการจัดการประชุมวชิาการและนิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย : น าส่ิงดีงามสู่ตาโลก 

 
คณะกรรมการที่ปรกึษา 

 

 
คณะกรรมการอ านวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : น าส่ิงดีงามสู่ตาโลก  

๑. เลขาธิการพระราชวงัในฐานะผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ   

ประธานคณะกรรมการ 

๒. ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย รองประธานคณะกรรมการ 
๓. รองผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก 

พระราชด าริฯ  (นายพรชยั จฑุามาศ) 
รองประธานคณะกรรมการ 

๔. เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ือง 
มาจากพระราชด าริ  

กรรมการ 

๕. ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ กรรมการ 
๖. ผู้บัญชาการทหารเรือ กรรมการ 
๗. ผู้บัญชาการทหารอากาศ              กรรมการ 
๘. ผู้บัญชาการหน่วยบญัชาการทหารพัฒนา กรรมการ 
๙. ผู้บัญชาการกองบญัชาการต ารวจตระเวนชายแดน กรรมการ 
๑๐. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   กรรมการ 
๑๑. ผู้อ านวยการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ ์ กรรมการ 
๑๒. ผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กรรมการ 
๑๓. ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กรรมการ 
๑๔. ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรรมการ 
๑๕. อธิบดีกรมป่าไม้                                                                กรรมการ 
๑๖. อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพันธุ์พืช กรรมการ 
๑๗. อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กรรมการ 
๑๘. อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กรรมการ 
๑๙. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์   กรรมการ 
๒๐. อธิบดีกรมประมง       กรรมการ 
๒๑. อธิบดีกรมชลประทาน   กรรมการ 
๒๒. อธบิดีกรมพัฒนาทีด่ิน   กรรมการ 
๒๓. อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี   กรรมการ 

๑. นายแก้วขวญั วัชโรทัย 

๒. ฯพณฯ  อ าพล เสนาณรงค ์

๓. ฯพณฯ  พลอากาศเอก ก าธน   สินธวานนท์     

๔. ศ.ดร.ธีระ  สูตะบุตร            
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๒๔. อธิบดีกรมการข้าว กรรมการ 
๒๕. อธิบดีกรมทรัพยากรน้ า กรรมการ 
๒๖. อธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาล       กรรมการ 
๒๗. อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ กรรมการ 
๒๘. อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ                                                กรรมการ  
๒๙. อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก     กรรมการ 
๓๐. เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการ 
๓๑. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ 
๓๒. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการ 
๓๓. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา   กรรมการ 
๓๔. เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ        กรรมการ 
๓๕. เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย                            กรรมการ 
๓๖. เลขาธิการส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรรมการ 
๓๗. ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย       กรรมการ 
๓๘. ผู้อ านวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหง่ชาต ิ        กรรมการ 
๓๙. ผู้อ านวยการศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหง่ชาต ิ กรรมการ 
๔๐. ผู้อ านวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) กรรมการ 
๔๑. ผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม กรรมการ 
๔๒. อธิการบดีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   กรรมการ 
๔๓. อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  กรรมการ 
๔๔. อธิการบดีมหาวิทยาลยัแม่โจ้        กรรมการ 
๔๕. อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรรมการ 
๔๖. อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   กรรมการ 
๔๗. อธิการบดีมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ กรรมการ 
๔๘. อธิการบดีมหาวิทยาลยัขอนแก่น กรรมการ 
๔๙. อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี                              กรรมการ 
๕๐. อธิการบดีมหาวิทยาลยัมหดิล  กรรมการ 
๕๑. อธิการบดีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์                                กรรมการ 
๕๒. อธิการบดีมหาวิทยาลยับูรพา กรรมการ 
๕๓. อธิการบดีมหาวิทยาลยันเรศวร กรรมการ 
๕๔. อธิการบดีมหาวิทยาลยัศิลปากร         กรรมการ 
๕๕. อธิการบดีมหาวิทยาลยัรามค าแหง                                      กรรมการ 
๕๖. อธิการบดีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  กรรมการ 
๕๗. อธิการบดีมหาวิทยาลยัวงษช์วลิตกุล                    กรรมการ 
๕๘ อธิการบดีมหาวิทยาลยัพะเยา         กรรมการ 
๕๙. อธิการบดีมหาวิทยาลยัรังสิต        กรรมการ 
๖๐. อธิการบดีมหาวิทยาลยักรุงเทพ กรรมการ 
๖๑. อธิการบดีมหาวิทยาลยัทักษิณ          กรรมการ 
๖๒. อธิการบดีมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี                      กรรมการ 
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๖๓. อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม                                 กรรมการ 
๖๔. อธกิารบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดติถ ์  กรรมการ 
๖๕. อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี   กรรมการ 
๖๖. อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช     กรรมการ 
๖๗. อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏร าไพพรรณี กรรมการ 
๖๘. อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา  กรรมการ 
๖๙. อธกิารบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา กรรมการ 
๗๐. อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย กรรมการ 
๗๑. อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสติ กรรมการ 
๗๒. อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม      กรรมการ 
๗๓. อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏกาญจนบุรี กรรมการ 
๗๔. อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏพบิูลสงคราม    กรรมการ 
๗๕. อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์       กรรมการ 
๗๖. อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี    กรรมการ 
๗๗. อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม ่                   กรรมการ 
๗๘. อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏเลย กรรมการ 
๗๙. อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา    กรรมการ 
๘๐. อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี กรรมการ 
๘๑. อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการ 
๘๒. อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา    กรรมการ 
๘๓. อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  กรรมการ 
๘๔. อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก      กรรมการ 
๘๕. อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    กรรมการ 
๘๖. อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั กรรมการ 
๘๗. อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  กรรมการ 
๘๘. อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์                 กรรมการ 
๘๙. อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  กรรมการ 
๙๐. ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ                  กรรมการ 
๙๑. ผู้อ านวยการองค์การพิพิธภัณฑว์ิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ กรรมการ 
๙๒. ผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรรมการ 
๙๓. ผู้อ านวยการส านักงานพิพิธภัณฑเ์กษตรเฉลมิพระเกียรต ิ(องค์การมหาชน) กรรมการ 
๙๔. ผู้อ านวยการส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  กรรมการ 
๙๕. ผู้ว่าราชการจงัหวดัขอนแก่น                                                 กรรมการ 
๙๖. ผู้ว่าราชการจงัหวดัจันทบุรี กรรมการ 
๙๗. ผู้ว่าราชการจงัหวดัชุมพร  กรรมการ 
๙๘. ผู้ว่าราชการจงัหวดัปราจีนบุรี  กรรมการ 
๙๙. ผู้ว่าราชการจงัหวดัสุราษฎร์ธานี                                             กรรมการ 
๑๐๐. ผู้ว่าราชการจงัหวดัหนองคาย กรรมการ 
๑๐๑. ผู้ว่าราชการจงัหวดัชลบุรี                                                     กรรมการ 
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๑๐๒. ผู้ว่าราชการจงัหวดัภูเก็ต  กรรมการ 
๑๐๓. ผู้ว่าราชการจงัหวดัลพบุรี   กรรมการ 
๑๐๔. ผู้ว่าราชการจงัหวดันนทบุรี กรรมการ 
๑๐๕. ผู้ว่าราชการจงัหวดัน่าน     กรรมการ 
๑๐๖. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรรมการ 
๑๐๗. ผู้ว่าราชการจงัหวดันครราชสีมา     กรรมการ 
๑๐๘. ผู้ว่าราชการจงัหวดันครสวรรค ์ กรรมการ 
๑๐๙. ผู้ว่าราชการจงัหวดักาญจนบุรี           กรรมการ 
๑๑๐. ผู้ว่าราชการจงัหวดัประจวบคีรีขันธ ์         กรรมการ 
๑๑๑. ผู้ว่าราชการจงัหวดัอุตรดติถ ์ กรรมการ 
๑๑๒. ผู้ว่าราชการจงัหวดันครนายก กรรมการ 
๑๑๓. ผู้ว่าราชการจงัหวดัปัตตานี กรรมการ 
๑๑๔. ผู้ว่าราชการจงัหวดัเชยีงใหม่                        กรรมการ 
๑๑๕. ผู้ว่าราชการจงัหวดัอุบลราชธานี กรรมการ 
๑๑๖. ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กรรมการ 
๑๑๗. รองหัวหน้าส านักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ  

(ดร.ปิยรัษฎ ์ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย)์ 
กรรมการและเลขานุการ 

๑๑๘. รองหัวหน้าส านักงาน อพ.สธ. ฝ่ายบริหาร (นางสาวพเยาว ์ ศิริสมัพันธ์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   
  ให้คณะกรรมการอ านวยการจัดการประชุม   มีหน้าที่อ านวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
เร่ือง ทรัพยากรไทย : น าสิง่ดีงามสู่ตาโลก เตรียมการรับเสด็จพระราชด าเนินฯ  ตลอดจนสนับสนุนบุคลากรและทรัพยากรที่
จ าเป็น   เพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 

                                       คณะกรรมการด าเนินงานจัดประชุม 
๑. ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย   ประธานคณะกรรมการ 
๒.   รองผู้ว่าการผลติไฟฟ้า                      การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย       รองประธานคณะกรรมการ 
๓.   รองผู้ว่าการกิจการสงัคม                   การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย   รองประธานคณะกรรมการ 
๔.  รองผู้ว่าการบญัชีและการเงิน              การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย รองประธานคณะกรรมการ 
๕. รองผู้ว่าการบริหาร                          การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย   รองประธานคณะกรรมการ 
๖.   รองผู้ว่าการพฒันาธุรกิจ                    การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย   รองประธานคณะกรรมการ 
๗.   รองผู้ว่าการนโยบายและแผน              การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย   รองประธานคณะกรรมการ 
๘. รองผู้ว่าการระบบสง่                        การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย   รองประธานคณะกรรมการ 
๙ .  รองผู้ว่าการพฒันาโรงไฟฟ้า                การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย   รองประธานคณะกรรมการ 
๑๐. ผู้ช่วยผู้วา่การโรงไฟฟ้าพลังน้ า             การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย   รองประธานคณะกรรมการ 
๑๑. รองผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 

(นายพรชัย   จุฑามาศ) 
รองประธานคณะกรรมการ 

๑๒. ผู้อ านวยการเขื่อนภูมิพล                   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย   กรรมการ 
๑๓. ผู้อ านวยการเขื่อนสิริกิติ ์                   การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย   กรรมการ 
๑๔. ผู้อ านวยการเขื่อนศรีนครินทร์             การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย   กรรมการ 



 ๖ 

๑๕. ผู้อ านวยการเขื่อนวชิราลงกรณ            การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแหง่ประเทศไทย   กรรมการ 
๑๖. ผู้อ านวยการเขื่อนรัชชประภา              การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย   กรรมการ 
๑๗. ผู้อ านวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    กรรมการ 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย    
๑๘. ผู้อ านวยการส านักผู้ว่าการ                  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย   กรรมการ               
๑๙. ผู้อ านวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ           การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย   กรรมการ 
๒๐. ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการสังคม              การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย        กรรมการ 
๒๑. ผู้อ านวยการฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง   

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย        
กรรมการ 

๒๒. ผู้อ านวยการฝ่ายบริการ                    การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย        กรรมการ 
๒๓. ผู้อ านวยการฝ่ายบ ารงุรักษาโยธา          การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย        กรรมการ 
๒๔. ผู้อ านวยการฝ่ายปฏบิัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ  การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย  กรรมการ 
๒๕. ผู้อ านวยการฝ่ายระบบสื่อสาร             การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย        กรรมการ 
๒๖. ผู้อ านวยการฝ่ายแพทย์และอนามัย       การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแหง่ประเทศไทย        กรรมการ 
๒๗. ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณสายงานผลติไฟฟ้าและเชือ้เพลิง 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย        
กรรมการ 

๒๘. ผู้อ านวยการฝ่ายรักษาความปลอดภยั    การไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย กรรมการ 
๒๙. ผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานพฒันาโรงไฟฟ้า  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย     กรรมการ 
๓๐. รองหัวหน้าส านักงาน อพ.สธ.ฝ่ายวิชาการ  (ดร.ปิยรัษฎ์  ปริญญาพงษ ์ เจริญทรัพย)์ กรรมการและเลขานุการ 
๓๑. รองหัวหน้าส านักงาน อพ.สธ. ฝ่ายบริหาร (นางสาวพเยาว ์ ศิริสมัพันธ์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๒. ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขื่อนศรีนครินทร์-บริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๓. หัวหน้าคณะท างานประสานงานโครงการ อพ.สธ.-กฟผ.  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย   
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓๔. เลขานุการคณะท างานประสานงานโครงการ   อพ.สธ.-กฟผ. 
(นางสาวสุกานดา   เอกออมพิทักษ์)     การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย   

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
  ทั้งน้ีให้คณะกรรมการด าเนินงานจัดการประชุม   มีหน้าที่เตรียมการและด าเนินการจัดการ 
ประชุม เตรียมการรับเสด็จฯ จัดหางบประมาณและบุคลากรสนับสนุน แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง  ๆ และหรือ 
คณะท างานที่จ าเป็นเพิ่มเติม  ตลอดจนติดตามและประสานการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ   คณะท างานฝ่ายต่างๆ   
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
คณะอนุกรรมการต่างๆ ประกอบด้วย ๑๒ คณะอนุกรรมการดังน้ี 
 

๑. คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธกีาร 
 

๑. รองผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ  
(นายพรชัย      จุฑามาศ )  

ที่ปรึกษา 

๒. ผู้ช่วยผู้วา่การโรงไฟฟ้าพลังน้ า             การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย   ประธานคณะอนุกรรมการ 
๓. ผู้อ านวยการเขื่อนศรีนครินทร์             การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย   รองประธานคณะอนุกรรมการ 



 ๗ 

๔. ผู้อ านวยการเขื่อนวชิราลงกรณ            การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแหง่ประเทศไทย   อนุกรรมการ               
๕. ผู้อ านวยการส านักผู้ว่าการ                  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย   อนุกรรมการ               
๖. ผู้อ านวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ           การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย   อนุกรรมการ               
๗. ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการสังคม              การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย   อนุกรรมการ               
๘. ผู้อ านวยการฝ่ายระบบสื่อสาร              การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแหง่ประเทศไทย   อนุกรรมการ               
๙. ผู้อ านวยการฝ่ายรักษาความปลอดภยั     การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย   อนุกรรมการ               
๑๐. รองหัวหน้าส านักงาน อพ.สธ. ฝ่ายบริหาร  (นางสาวพเยาว์     ศิริสัมพันธ์)  อนุกรรมการและเลขานุการ 
๑๑. รองหัวหน้าส านักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ  (ดร.ปิยรัษฎ ์ปริญญาพงษ ์เจริญทรัพย)์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๒. ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขื่อนศรีนครินทร์-บริหาร  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓. หัวหน้าคณะท างานประสานงานโครงการ อพ.สธ.-กฟผ.  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย   
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๔. เลขานุการคณะท างานประสานงานโครงการ   อพ.สธ.-กฟผ. 
(นางสาวสุกานดา   เอกออมพิทักษ์)      การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย   

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๕. หัวหน้ากองบ ารุงรักษาโยธาเขื่อนศรีนครินทร์  การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๖. ผู้ช่วยเลขานุการคณะท างานประสานงานโครงการ   อพ.สธ.-กฟผ. 

(นายภาคภูมิ สดายุรัตน์)      การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย   
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
  ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ  มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมพิธีการต่าง  ๆ  ให้เป็นไปตาม
ก าหนดการประสานงานด้านการเตรียมการรับเสด็จฯ ประสานด้านการด าเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายที่เก่ียวข้อง
ตลอดจนจัดพิธีการ  เพื่อด าเนินงานในพิธีการต่างๆ  และจัดเตรียมของที่ระลึกส าหรับวิทยากร   ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
 

๒. คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ ศูนย์การเรียนรู ้
 

๑. ดร.จ าลอง   เพง็คลา้ย ที่ปรึกษา 
๒.   รองผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ   

(นายพรชัย  จุฑามาศ) 
ที่ปรึกษา 

๓. ผู้ช่วยผู้วา่การโรงไฟฟ้าพลังน้ า          การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย   ประธานคณะอนุกรรมการ 
๔ ผู้อ านวยการเขื่อนศรีนครินทร์          การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแหง่ประเทศไทย     รองประธานคณะอนุกรรมการ 
๕. ผู้อ านวยการฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง     

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย     
อนุกรรมการ 

๖.   ผู้อ านวยการฝ่ายบ ารงุรักษาโยธา      การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย         อนุกรรมการ 
๗.   ผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานพฒันาโรงไฟฟ้า   การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย   อนุกรรมการ 
๘. ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขื่อนศรีนครินทร์-บริหาร  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   อนุกรรมการ 
๙. เลขานุการคณะท างานประสานงานโครงการ อพ.สธ.- กฟผ. 

(นางสาวสุกานดา เอกออมพิทักษ์)     การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย   
อนุกรรมการ 

๑๐. รองหัวหน้าส านักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ   (ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ ์เจริญทรัพย)์ อนุกรรมการ 
๑๑. ดร.นัฏฐพร    รุจิขจร             อพ.สธ. อนุกรรมการ 
๑๒. นางสาววิไลลักษณ์    ช่วงวิวัฒน์       อพ.สธ. อนุกรรมการ 



 ๘ 

๑๓. นางสาวสญุาณิกา    ล าเจยีกเทศ      อพ.สธ. อนุกรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง - วิชาการ    

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย   
อนุกรรมการและเลขานุการ 

๑๕. หัวหน้ากองสถาปตัยกรรม   ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง    
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย   

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๖. หัวหน้ากองวศิวกรรม   ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง    
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย   

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

             ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้  มีหน้าที่รับผิดชอบ   จัดเตรียมเน้ือหา ข้อมูล 
สถานที่และวัสดุอุปกรณ์จัดแสดงนิทรรศการในอาคารนิทรรศการ   ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในการจัดแสดงและการ
น าเสนอนิทรรศการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วน าเสนอให้คณะกรรมการด าเนินงานจัดการประชุมได้รับทราบต่อไป 

 

๓. คณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการภายนอกอาคารและของหน่วยงานรว่มสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 

 
๑. รศ.ผุสต ี   ปริยานนท ์ ที่ปรึกษา 
๒.   รองผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ  

(นายพรชัย  จุฑามาศ) 
ประธานคณะอนุกรรมการ 

๓. รองหัวหน้าส านักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ   
(ดร.ปิยรัษฎ ์ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย)์ 

รองประธานคณะอนุกรรมการ 

๔ ผู้ช่วยผู้วา่การโรงไฟฟ้าพลังน้ า            การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย   รองประธานคณะอนุกรรมการ 
๕. ผู้อ านวยการเขื่อนศรีนครินทร์            การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย   รองประธานคณะอนุกรรมการ 
๖.   ผู้อ านวยการเขื่อนภูมิพล                  การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย   อนุกรรมการ 
๗.   ผู้อ านวยการเขื่อนสิริกิติ ์                  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   อนุกรรมการ 
๘.   ผู้อ านวยการเขื่อนวชิราลงกรณ           การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย   อนุกรรมการ 
๙.   ผู้อ านวยการเขื่อนรัชชประภา            การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย   อนุกรรมการ 
๑๐. ผู้อ านวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย     
อนุกรรมการ 

๑๑. ผู้อ านวยการฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง    
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย     

อนุกรรมการ 

๑๒. ผู้อ านวยการฝ่ายบริการ                    การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย        อนุกรรมการ 
๑๓. ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการสังคม             การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย   อนุกรรมการ 
๑๔. ผู้อ านวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ          การไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย     อนุกรรมการ 
๑๕. ผู้อ านวยการฝ่ายปฏบิัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย        
อนุกรรมการ 

๑๖. ผู้อ านวยการฝ่ายบ ารงุรักษาโยธา         การไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย          อนุกรรมการ 
๑๗. หัวหน้าคณะท างานประสานงานโครงการ อพ.สธ.-กฟผ.   

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย   
อนุกรรมการ 



 ๙ 

๑๘. เลขานุการคณะท างานประสานงานโครงการ   อพ.สธ.-กฟผ. 
(นางสาวสุกานดา เอกออมพิทักษ์)        การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย     

อนุกรรมการ 

๑๙. นางสาววิไลลักษณ์ ช่วงวิวัฒน์       อพ.สธ.  อนุกรรมการ 
๒๐. ผศ.พวงเพชร รัตนรามา          คณะปฏิบัตงิานวิทยาการ อพ.สธ.   อนุกรรมการ 
๒๑. นายวีระยุต ขุ้ยศร      คณะปฏบิัตงิานวิทยาการ อพ.สธ.   อนุกรรมการ 
๒๒. ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขื่อนศรีนครินทร์-บริหาร  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย        
อนุกรรมการและเลขานุการ 

๒๓. ผู้ปฏิบตัิงานระดับ ๑๑ เขื่อนศรีนครินทร์     การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๔. หัวหน้ากองบ ารุงรักษาโยธาเขื่อนศรีนครินทร์    

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย   
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๕. นางสาวสญุาณิกา ล าเจียกเทศ        อพ.สธ.   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๖. นางกุณฑล จันทวงค ์           อพ.สธ.  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๗. นางสาวดรุณี กวางทวาย         อพ.สธ.  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการภายนอกอาคารและของหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ  อพ.สธ. มี
หน้าที่รับผิดชอบจัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์จัดนิทรรศการ  จัดเตรียมและจัดแสดง  การน าเสนอนิทรรศการใน
ส่วนกลางและส่วนอ่ืนๆ  ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ  ในการจัดแสดงและการน าเสนอนิทรรศการของหน่วยงานร่วมสนอง
พระราชด าริ  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วน าเสนอให้คณะกรรมการด าเนินงานจัดประชุมได้รับทราบต่อไป 

 
๔. คณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

๑. รองผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก  ประธานคณะอนุกรรมการ 
พระราชด าริฯ  (นายพรชยั  จุฑามาศ) 

๒. รองหัวหน้าส านักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ    รองประธานคณะอนุกรรมการ 
 (ดร.ปิยรัษฎ ์ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์)  
๓. นางประไพศรี  สุภา     อนุกรรมการ 
๔. นายจรัส   ชื่นราม     อนุกรรมการ 
๕. นางเพญ็ศรี  พืชพันธุ ์    อนุกรรมการ 
๖. นางประสพศรี  เตมียบุตร    อนุกรรมการ 
๗. นายอนุพงส ์ อินทปัญญา    อนุกรรมการ 
๘. ผศ.ธีรวรรณ  นุตประพันธ ์   อนุกรรมการ 
๙. นายพร้อม  พรหมภู ่    อนุกรรมการ 
๑๐. นายทนงศักดิ ์ มณีวรรณ    อนุกรรมการ 
๑๑. ผศ.ดวงจิต  แก้วอุบล     อนุกรรมการ 
๑๒.นางพทัธนันท ์ สมบูรณ์พงษ ์   อนุกรรมการ 
๑๓. นางสาวสุรางค ์ บุญฮก     อนุกรรมการ 
๑๔. นายสมพงษ ์ พลสูงเนิน    อนุกรรมการ 
๑๕. นางศิริลักษณ์  จันทรมานนท ์   อนุกรรมการ 
๑๖. นายอุดม   ล้อมวงศ์พานิช    อนุกรรมการ 



 ๑๐ 

๑๗. นายทวีชยั  สัจจาริยรักษ ์   อนุกรรมการ 
๑๘. นางสุภัทรา  สัจจา     อนุกรรมการ 
๑๙. นายประเสริฐ  เกษตรเอ่ียม    อนุกรรมการ 
๒๐. นายชุมพล  สงเคราะห์ธรรม    อนุกรรมการ 
๒๑. นายชาญชัย    สุภาพันธ ์    อนุกรรมการ 
๒๒. นายชาต ิ  สว่างศรี     อนุกรรมการ 
๒๓. นางสาวประนอม  รัตนชัย     อนุกรรมการ 
๒๔. นายมงคล  เดชวรรณ    อนุกรรมการ 
๒๕. นางประภัสสร  ไชยชนะใหญ ่   อนุกรรมการ 
๒๖. นายประยงค ์ แก่นลา     อนุกรรมการ 
๒๗. นายมรกต  วัชรมุสิก  อพ.สธ.   อนุกรรมการและเลขานุการ 
๒๘. นางสาวปทัมาวรรณ ราศรี  อพ.สธ.   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๙. นายชนันต์ตณิณ์  เทียนทอง อพ.สธ.   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๐. นายธานินทร์  สันคะนุช  อพ.สธ.   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๑. นางสาวพเยยี  ตียาพันธ ์ อพ.สธ.   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๒. นางสาวกันยารัตน์  ตียาพันธ ์ อพ.สธ.   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๓. นายธานุวัฒน์  สุวรรณไตร อพ.สธ.   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๔. นางสาวขวัญชนก  ศรีนอก  อพ.สธ.   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๕. นางสาวชลุีวรรณ  วิชิต  อพ.สธ.   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๖. นายเฉลิมพล  ขยันกิจ  อพ.สธ.   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๗. นางสาวพัชราวด ี   พรรณเนตร อพ.สธ.   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๘. นางสาวปยิะเนตร  พึ่งพา  อพ.สธ.   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๙. นางสาวจันทนี  ตนภ ู อพ.สธ.   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔๐. นางสาวฟารีดา  อับดุลเลาะ อพ.สธ.   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

     
             ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มีหน้าที่ในการประสานงานกับสมาชกิ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่มาร่วมจัดงาน รับผิดชอบจัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์จัดนิทรรศการ จัดเตรียมและจัด
แสดงการน าเสนอในส่วนวิชาการ และนิทรรศการของโรงเรียนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 
ในการจัดแสดงและการน าเสนอนิทรรศการของโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
แล้วน าเสนอให้คณะกรรมการด าเนินงานจัดการประชุมได้รับทราบต่อไป   
 

 
๕. คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ 

๑.  ศ. กาญจนภาชน์  ลิ่วมโนมนต ์    ที่ปรึกษา 
๒. รองผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก   ที่ปรึกษา 

         พระราชด าริฯ  (นายพรชัย  จฑุามาศ) 
๓. ดร.จ าลอง  เพ็งคล้าย               ประธานคณะอนุกรรมการ 
๔. รองหัวหน้าส านักงาน อพ.สธ.ฝา่ยวิชาการ               รองประธานคณะอนุกรรมการ 
     (ดร.ปยิรัษฎ์ ปริญญาพงษ ์เจริญทรัพย์)  



 ๑๑ 

๕. รศ.ดร.สัมฤทธิ ์ สิงห์อาษา คณะปฏิบตัิงานวิทยาการอพ.สธ.    อนุกรรมการ 
๖. รศ.ผุสต ี ปริยานนท ์ คณะปฏิบตัิงานวิทยาการอพ.สธ.    อนุกรรมการ 
๗. ผศ.ดร.พัชนี สิงห์อาษา คณะปฏิบตัิงานวิทยาการอพ.สธ.    อนุกรรมการ 
๘. รศ.ดร.วรวุฒ ิ จุฬาลักษณานุกูล  คณะปฏบิัตงิานวิทยาการอพ.สธ.    อนุกรรมการ 
๙. ผศ.ธีรวรรณ นุตประพันธ์ คณะปฏิบตัิงานวิทยาการอพ.สธ.    อนุกรรมการ 
๑๐. ผศ.วิโรจน์  ดาวฤกษ ์ คณะปฏิบตัิงานวิทยาการอพ.สธ.    อนุกรรมการ 
๑๑. รศ.ดร.มาลินี ฉัตรมงคลกุล คณะปฏิบตัิงานวิทยาการอพ.สธ.    อนุกรรมการ 
๑๒. ศ.พเยาว ์ เหมือนวงศญ์าต ิ คณะปฏิบตัิงานวิทยาการอพ.สธ.    อนุกรรมการ 
๑๓. ดร.ศศิวิมล แสวงผล  คณะปฏิบตัิงานวิทยาการอพ.สธ.    อนุกรรมการ 
๑๔. ผศ.ดร.กัณฑรีย ์ บุญประกอบ คณะปฏิบตัิงานวิทยาการอพ.สธ.    อนุกรรมการ 
๑๕. ผศ.ดร.เอก แสงวเิชียร คณะปฏิบตัิงานวิทยาการอพ.สธ.    อนุกรรมการ 
๑๖. ผศ.ดร.วิเชฎฐ ์ คนซ่ือ  คณะปฏิบตัิงานวิทยาการอพ.สธ.    อนุกรรมการ 
๑๗. ผศ.สุนันท ์ ภัทรจินดา คณะปฏิบตัิงานวิทยาการอพ.สธ.    อนุกรรมการ 
๑๘. ดร.ชุติวรรณ เดชสกุลวฒันา คณะปฏิบตัิงานวิทยาการอพ.สธ.    อนุกรรมการ 
๑๙. ดร.กิติธร  สรรพานิช คณะปฏิบตัิงานวิทยาการอพ.สธ.    อนุกรรมการ 
๒๐. ดร.สุเมตต ์ ปุจฉาการ คณะปฏิบตัิงานวิทยาการอพ.สธ.    อนุกรรมการ 
๒๑. ศ.ดร.สมศักดิ ์ ปัญหา  คณะปฏิบตัิงานวิทยาการอพ.สธ.    อนุกรรมการ 
๒๒. รศ.วีณา  เมฆวิชยั  คณะปฏิบตัิงานวิทยาการอพ.สธ.    อนุกรรมการ 
๒๓. ผศ.ดร.วรณพ วิยกาญจน์ คณะปฏิบตัิงานวิทยาการอพ.สธ.    อนุกรรมการ 
๒๔. รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย ์ คณะปฏิบตัิงานวิทยาการอพ.สธ.    อนุกรรมการ 
๒๕. ดร.ฉันทนา สุวรรณธาดา คณะปฏิบตัิงานวิทยาการอพ.สธ.    อนุกรรมการ 
๒๖. รศ.ดร.ดอกรัก มารอด  คณะปฏิบตัิงานวิทยาการอพ.สธ.    อนุกรรมการ 
๒๗. รศ.เดชา  วิวัฒน์วิทยา คณะปฏิบตัิงานวิทยาการอพ.สธ.    อนุกรรมการ 
๒๘. ผศ.ร.ต.อ.หญงิ ดร.สุชาดา  สขุหร่อง คณะปฏิบตัิงานวิทยาการอพ.สธ.    อนุกรรมการ 
๒๙. นายทนงศักดิ ์ มณีวรรณ คณะปฏิบตัิงานวิทยาการอพ.สธ.    อนุกรรมการ 
๓๐. รศ.ดร.นริศ ภูมิภาคพันธุ์ คณะปฏิบตัิงานวิทยาการอพ.สธ.    อนุกรรมการ 
๓๑. ผศ.เกษม  กุลประดิษฐ ์ คณะปฏิบตัิงานวิทยาการอพ.สธ.    อนุกรรมการ 
๓๒. ศ.ลัดดา  วงศ์รัตน์  คณะปฏิบตัิงานวิทยาการอพ.สธ.    อนุกรรมการ 
๓๓. รศ.ดร.พวงผกา สุนทรชัยนาคแสง   คณะปฏิบตัิงานวิทยาการอพ.สธ.    อนุกรรมการ 
๓๔. นางสาววิไลลักษณ์ ช่วงวิวัฒน์ อพ.สธ.     อนุกรรมการ 
๓๕. ดร.อรุณรัตน์ คิดอยู ่ อพ.สธ.     อนุกรรมการ 
๓๖. นางมนุวด ี สมบูรณ์ทรัพย ์ อพ.สธ.     อนุกรรมการ 
๓๗. ดร.นัฏฐพร รุจิขจร  อพ.สธ.    อนุกรรมการและเลขานุการ 
๓๘. นายขจรศักดิ ์ วรประทีป อพ.สธ.    อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๙. นางสาวศิริกุล เกษา  อพ.สธ.    อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔๐. นางสาวอินทิรา จารุเพ็ง  อพ.สธ.    อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔๑. นางสาวอรชร โชตญิาณวงษ ์ อพ.สธ.    อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔๒. นางสาวก าไล เรียนหัตถกรรม อพ.สธ.    อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔๓. นางสาวสภุาวด ี เพชรโคตร อพ.สธ.    อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 ๑๒ 

๔๔. นางสาวเสาวคนธ ์ โนสูงเนิน  อพ.สธ.    อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔๕. นายนิรุตติ ์ บาโรส  อพ.สธ.    อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔๖. นางสาวผสุด ี ทันจิตต ์ อพ.สธ.    อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

                    ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ  มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการประชุมวิชาการและการน าเสนอ 
ผลงานจัดเตรียมและจัดท าเอกสารข้อมูล และเอกสารผลงานทางวิชาการที่เ ก่ียวกับการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ  
ประสานงานการน าเสนอนิทรรศการของคณะปฏิบัติงานวิทยาการทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค  และสนับสนุนข้อมูลทาง
วิชาการให้กับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  ติดตาม  และประเมินผลการประชุมแล้วน าเสนอให้คณะกรรมการด าเนินงานจัดการ
ประชุมได้รับทราบ 
 

                          ๖. คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ 
 

๑. รองผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก  
พระราชด าริฯ  (นายพรชยั  จุฑามาศ) 

ที่ปรึกษา 

๒.   ผู้ช่วยผู้วา่การโรงไฟฟ้าพลังน้ า             การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย   ประธานคณะอนุกรรมการ 
๓. ผู้อ านวยการเขื่อนศรีนครินทร์             การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย   รองประธานคณะอนุกรรมการ 
๔ ผู้อ านวยการเขื่อนวชิราลงกรณ            การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแหง่ประเทศไทย   อนุกรรมการ 
๕. ผู้อ านวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ           การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย   อนุกรรมการ 
๖. ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการสังคม              การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย   อนุกรรมการ 
๗.   ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขื่อนศรีนครินทร์-บริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย   อนุกรรมการ 
๘. ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที ่๙ อนุกรรมการ 
๙. หัวหน้าคณะท างานประสานงานโครงการ  อพ.สธ.-กฟผ.  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย   
อนุกรรมการ 

๑๐. เลขานุการคณะท างานประสานงานโครงการ   อพ.สธ.-กฟผ. 
(นางสาวสุกานดา เอกออมพิทักษ์)        การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย 

อนุกรรมการ 

๑๑. รองหัวหน้าส านักงาน อพ.สธ. ฝ่ายบริหาร (นางสาวพเยาว ์    ศริิสัมพันธ์) อนุกรรมการและเลขานุการ 
๑๒. นางวรรณา กุยล ี     อพ.สธ.  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓. นางสาวนงนุช มณีกาศ                 อพ.สธ.  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๔. นางศศิธร บุญเนตร                อพ.สธ.  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๕. นางสาวประวารวรรณ  กองทอง          อพ.สธ. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๖. นางสาวสุวิมล ชุ่มชิต      อพ.สธ.  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๗. นางอธินญา มิคะโรจน์     อพ.สธ. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๘. นางสาวสิริมล เสมอหัตถ ์     อพ.สธ. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
      ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏคิมและต้อนรับ มีหน้าที่รับผิดชอบให้การต้อนรับผู้เขา้ร่วมประชุม 
และวิทยากร การลงทะเบียน จัดเตรียมอาหารและเคร่ืองดื่ม และให้บริการด้านที่พักสวัสดิการตา่ง ๆ ใหเ้ป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยแล้วน าเสนอใหค้ณะกรรมการด าเนินงานจัดการประชมุได้รับทราบต่อไป 
  
 



 ๑๓ 

 
๗. คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที ่  

 
๑. ผู้ช่วยผู้วา่การโรงไฟฟ้าพลังน้ า            การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย     ประธานคณะกรรมการ 
๒. ผู้อ านวยการเขื่อนศรีนครินทร์            การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแหง่ประเทศไทย     รองประธานคณะกรรมการ 
๓.  รองผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 

(นายพรชัย  จุฑามาศ) 
รองประธานคณะกรรมการ 

๔ ผู้อ านวยการฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง     
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย     

อนุกรรมการ 

๕. ผู้อ านวยการฝ่ายบ ารงุรักษาโยธา        การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย     อนุกรรมการ 
๖.   ผู้อ านวยการฝ่ายบริการ                   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย     อนุกรรมการ 
๗.   ผู้อ านวยการฝ่ายปฏบิัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ      

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย   
อนุกรรมการ 

๘.   ผู้อ านวยการฝ่ายระบบสื่อสาร            การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแหง่ประเทศไทย     อนุกรรมการ 
๙.   ผู้อ านวยการฝ่ายรักษาความปลอดภยั   การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย     อนุกรรมการ 
๑๐. ผู้อ านวยการฝ่ายแพทย์และอนามัย      การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย   อนุกรรมการ 
๑๑. หัวหน้าคณะท างานประสานงานโครงการ  อพ.สธ.-กฟผ. 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย   
อนุกรรมการ 

๑๒. เลขานุการคณะท างานประสานงานโครงการ   อพ.สธ.-กฟผ. 
(นางสาวสุกานดา  เอกออมพิทักษ์)      การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย   

อนุกรรมการ 

๑๓. ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขื่อนศรีนครินทร์-บริหาร   การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย     อนุกรรมการและเลขานุการ 
๑๔. หัวหน้ากองบ ารุงรักษาโยธาเขื่อนศรีนครินทร์  การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๕. หัวหน้ากองธุรการเขื่อนศรีนครินทร์             การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๖. หัวหน้ากลุ่มงานนันทนาการเขื่อนศรีนครินทร์  การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
                  ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมสถานที่จัดการประชุมวิชาการสถานทีจ่ดั
นิทรรศการในงานนิทรรศการและวิชาการ ณ บริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี การอ านวยความสะดวกด้าน
ยานพาหนะ การจราจร สถานที่ จอดรถ ติดตั้งป้ายแสดงสถานที่ต่าง ๆ ตลอดจนการรักษาความปลอดภัย  การดูแล
รักษาพยาบาล ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วน าเสนอให้คณะกรรมการด าเนินงานจัดการประชุมได้รับทราบต่อไป   
 

๘. คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ ์
 

๑. ผศ.ธีรวรรณ นุตประพันธ์ ที่ปรึกษา 
๒. รองผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 

(นายพรชัย  จุฑามาศ) 
ที่ปรึกษา 

๓.  ผู้ช่วยผู้วา่การโรงไฟฟ้าพลังน้ า             การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย      ประธานคณะอนุกรรมการ 
๔ ผู้อ านวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ          การไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย     รองประธานคณะอนุกรรมการ 
๕. ผู้อ านวยการเขื่อนศรีนครินทร์             การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย      อนุกรรมการ 
๖.   ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการสังคม             การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย   อนุกรรมการ 



 ๑๔ 

๗.   ผู้อ านวยการฝ่ายบ ารงุรักษาโยธา         การไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย   อนุกรรมการ 
๘.   ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขื่อนศรีนครินทร์ –บริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย   อนุกรรมการ 
๙.   หัวหน้าคณะท างานประสานงานโครงการ อพ.สธ.-กฟผ.   

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย   
อนุกรรมการ 

๑๐. เลขานุการคณะท างานประสานงานโครงการ   อพ.สธ.-กฟผ.  
(นางสาวสุกานดา  เอกออมพิทักษ์)       การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย   

อนุกรรมการ 

๑๑. ผู้แทนสมาคมนักขา่ว อนุกรรมการ 
๑๒. ผู้แทนองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ 
๑๓. ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ ์ อนุกรรมการ 
๑๔. ผู้แทนสมาคมนักประชาสัมพันธ ์ อนุกรรมการ 
๑๕. ผู้แทนบริษัท  กสท.โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  อนุกรรมการ 
๑๖. ผู้แทนวิทยแุละโทรทัศน์เพื่อการศึกษา   อนุกรรมการ 
๑๗. ดร.กาญจนา  สุทธิกุล  บรรณาธิการบริหารและผู้จดัการ เดอะแพลนท์แมกกาซีน อนุกรรมการ 
๑๘. รองหัวหน้าส านักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ   

(ดร.ปิยรัษฎ ์ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย)์ 
อนุกรรมการ 

๑๙. นายธงชัย  สุคนธาภิรมย ์ อพ.สธ.  อนุกรรมการ 
๒๐. นางอมรา  จุฑามาศ            อพ.สธ.  อนุกรรมการ 
๒๑. นายภัทรชยั  จุฑามาศ            อพ.สธ.  อนุกรรมการ 
๒๒. นางสาววิไลลักษณ์       ช่วงวิวัฒน์ อพ.สธ.  อนุกรรมการ 
๒๓. นางสาวดรุณี  กวางทวาย อพ.สธ. อนุกรรมการ 
๒๔. ดร.นัฏฐพร  รุจิขจร  อพ.สธ.  อนุกรรมการ 
๒๕. นางมนุวด ี                     สมบูรณ์ทรัพย ์    อพ.สธ. อนุกรรมการ 
๒๖. นางสาวอริศรา  ร่ืนอารมย์ อพ.สธ.  อนุกรรมการ 
๒๗. นางสาวไปรวรรณ            วารีวนิช             อพ.สธ. อนุกรรมการ 
๒๘. นางกุณฑล  จันทวงค ์ อพ.สธ.  อนุกรรมการ 
๒๙. นางสาวกชกร  เดชากิจไพศาล อพ.สธ.  อนุกรรมการ 
๓๐. ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ-การสื่อสาร   

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย   
อนุกรรมการและเลขานุการ 

๓๑. หัวหน้ากองประสานสื่อสารระบบผลิตและสง่ไฟฟ้า ฝา่ยสื่อสารองค์การ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย   

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    
ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ ์มีหน้าที่รับผดิชอบ ประชาสัมพันธ์ การจดัประชุม 

นิทรรศการและวิชาการในคร้ังน้ี โดยวิธีการต่างๆ การเผยแพร่ข่าวสารและผลงานโดยผ่านสื่อที่เหมาะสม จัดท าสูจิบัตรและ
เอกสารที่เผยแพร่ในงาน และให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วน าเสนอให้คณะกรรมการด าเนินงานจัดการประชุมได้รับ
ทราบต่อไป 
   
 
 
 



 ๑๕ 

๙. คณะอนุกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์   
 

๑. รองผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 
 (นายพรชยั  จุฑามาศ) 

ที่ปรึกษา 

๒. ผู้ช่วยผู้วา่การโรงไฟฟ้าพลังน้ า            การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย   ประธานคณะอนุกรรมการ 
๓.  ผู้อ านวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ          การไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย   รองประธานคณะอนุกรรมการ 
๔ ผู้อ านวยการเขื่อนศรีนครินทร์             การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย   อนุกรรมการ 
๕. ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการสังคม             การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย   อนุกรรมการ 
๖.   ผู้อ านวยการฝ่ายปฏบิัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ   

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย   
อนุกรรมการ 

๗.   หัวหน้าคณะท างานประสานงานโครงการ อพ.สธ.-กฟผ.    
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย   

อนุกรรมการ 

๘.   เลขานุการคณะท างานประสานงานโครงการ   อพ.สธ.-กฟผ. 
(นางสาวสุกานดา  เอกออมพิทักษ์)       การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย   

อนุกรรมการ 

๙.   นายธงชัย  สุคนธาภิรมย ์ อพ.สธ.  อนุกรรมการ 
๑๐. นายภัทรชยั  จุฑามาศ             อพ.สธ.  อนุกรรมการ 
๑๑. นายพิสูตร                      ศิลาเวียง           อพ.สธ. อนุกรรมการ 
๑๒. นายเทวัญ                      ค าพันธุ ์            อพ.สธ. อนุกรรมการ 
๑๓. นายสถาพร  คุ้มวัน  อพ.สธ.  อนุกรรมการ 
๑๔. นายอ านวย  สุขสุพฒุ ิ อพ.สธ.  อนุกรรมการ 
๑๕. นายนิรุตติ ์ บาโรส  อพ.สธ.  อนุกรรมการ 
๑๖. นายธานุวัฒน์  สุวรรณไตร อพ.สธ.   อนุกรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ-สารสนเทศและการผลติสื่อ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย   
อนุกรรมการและเลขานุการ 

๑๘. หัวหน้ากองผลติสื่อประชาสัมพันธ์  ฝ่ายสื่อสารองค์การ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย   

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  
 ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ มีหน้าที่รับผดิชอบ จัดเตรียมและการบริการต่าง ๆ 

ด้านอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ รวมทั้งบันทึกกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับการประชุม ในรูปแบบของแถบเสยีง วดีีทัศน์ การ
ถ่ายภาพ ตลอดการจดังานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วน าเสนอให้คณะกรรมการด าเนินงานจัดการประชุมได้รับทราบ
ต่อไป   
 

๑๐. คณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงาน 
 

๑. รองผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ   
(นายพรชัย  จุฑามาศ) 

ประธานคณะอนุกรรมการ 

๒. รองผู้ว่าการผลติไฟฟ้า                      การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย   รองประธานคณะอนุกรรมการ 
๓.  ผู้ช่วยผู้วา่การโรงไฟฟ้าพลังน้ า             การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย       รองประธานคณะอนุกรรมการ 
๔ ผู้อ านวยการเขื่อนศรีนครินทร์             การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย     อนุกรรมการ 



 ๑๖ 

๕. ผู้อ านวยการเขื่อนภูมิพล                   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย     อนุกรรมการ 
๖.   ผู้อ านวยการเขื่อนสิริกิติ ์                   การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย     อนุกรรมการ 
๗.   ผู้อ านวยการเขื่อนวชิราลงกรณ            การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแหง่ประเทศไทย     อนุกรรมการ 
๘.   ผู้อ านวยการเขื่อนรัชชประภา              การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย     อนุกรรมการ 
๙.   ผู้อ านวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย   
อนุกรรมการ 

๑๐. ผู้อ านวยการส านักผู้ว่าการ                  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย   อนุกรรมการ               
๑๑. ผู้อ านวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ           การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย   อนุกรรมการ 
๑๒. ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการสังคม              การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย              อนุกรรมการ 
๑๓. ผู้อ านวยการฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง    

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย     
 
อนุกรรมการ 

๑๔. ผู้อ านวยการฝ่ายบริการ                    การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย     อนุกรรมการ 
๑๕. ผู้อ านวยการฝ่ายบ ารงุรักษาโยธา         การไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย     อนุกรรมการ 
๑๖. ผู้อ านวยการฝ่ายปฏบิัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ   

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย   
อนุกรรมการ 

๑๗ ผู้อ านวยการฝ่ายระบบสื่อสาร             การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย   อนุกรรมการ 
๑๘. ผู้อ านวยการฝ่ายแพทย์และอนามัย       การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแหง่ประเทศไทย   อนุกรรมการ 
๑๙. ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณสายงานผลติไฟฟ้าและเชือ้เพลิง 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย   
อนุกรรมการ 

๒๐. ผู้อ านวยการฝ่ายรักษาความปลอดภยั    การไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย   อนุกรรมการ 
๒๑. ผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานพฒันาโรงไฟฟ้า  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   อนุกรรมการ 
๒๒. รองหัวหน้าส านักงาน อพ.สธ. ฝ่ายบริหาร (นางสาวพเยาว ์    ศริิสัมพันธ์) อนุกรรมการ 
๒๓. รองหัวหน้าส านักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ   

(ดร.ปิยรัษฎ ์ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย)์ 
อนุกรรมการ 

๒๔. ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขื่อนศรีนครินทร์-บริหาร  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   อนุกรรมการและเลขานุการ 
๒๕. หัวหน้าคณะท างานประสานงานโครงการ อพ.สธ.-กฟผ.   

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย   
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๖. เลขานุการคณะท างานประสานงานโครงการ   อพ.สธ.-กฟผ. 
(นางสาวสุกานดา  เอกออมพิทักษ์)       การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย 

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๗. หัวหน้ากองบ ารุงรักษาโยธาเขื่อนศรีนครินทร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๘. ผู้ช่วยเลขานุการคณะท างานประสานงานโครงการ   อพ.สธ.-กฟผ. 

(นายภาคภูมิ สดายุรัตน์)      การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย   
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๙. นางสาวอริศรา       ร่ืนอารมย ์         อพ.สธ. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๐. นางสาวสญุาณิกา  ล าเจียกเทศ        อพ.สธ. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๑. นางสาวไปรวรรณ            วารีวนิช             อพ.สธ. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๒. นางศศิธร                      บุญเนตร            อพ.สธ. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 



 ๑๗ 

    ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงาน มีหน้าที่รับผิดชอบประสานงานในการด าเนินงานของ 
คณะอนุกรรมการต่าง ๆ รวบรวมข้อมูล และเสนอแนะการด าเนินงาน ประสานงานด้านงบประมาณ และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการอ านวยการ   ด าเนินงานจัดการประชุม ตลอดจนติดตาม และร่วมประเมินผลการประชุม  สรุปผลการประชุม
แล้วรายงานให้คณะกรรมการด าเนินงาน คณะกรรมการอ านวยการทราบ 
 
 
               ๑๑. คณะอนุกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงิน 
 

๑. ผู้ช่วยผู้วา่การโรงไฟฟ้าพลังน้ า            การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย     ประธานคณะอนุกรรมการ 
๒. ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณสายงานผลติไฟฟ้าและเชือ้เพลิง 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย 
รองประธานคณะอนุกรรมการ 

๓.  ผู้อ านวยการเขื่อนศรีนครินทร์             การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย อนุกรรมการ 
๔. ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขื่อนศรีนครินทร์-บริหาร  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ 
๕. หัวหน้าคณะท างานประสานงานโครงการ อพ.สธ.-กฟผ.    

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย     
อนุกรรมการ 

๖.   เลขานุการคณะท างานประสานงานโครงการ   อพ.สธ.-กฟผ. 
(นางสาวสุกานดา  เอกออมพิทักษ์)       การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย     

อนุกรรมการ 

๗. รองหัวหน้าส านักงาน อพ.สธ. ฝ่ายบริหาร   (นางสาวพเยาว ์    ศิริสัมพันธ์) อนุกรรมการ 
๘. นางสาววชิรา                ล้นหลาม            อพ.สธ.  อนุกรรมการ 
๙. นางสาวสุวิมล               ชุ่มชิต  อพ.สธ.  อนุกรรมการ 
๑๐.   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและงบประมาณสายงานผลติไฟฟ้าและเชื้อเพลงิ - ๒ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย     
อนุกรรมการและเลขานุการ 

๑๑.   นักบัญชีระดับ ๑๑  ฝ่ายบัญชีและงบประมาณสายงานผลติไฟฟ้าและเชื้อเพลิง 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย 

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๒.   หัวหน้ากองงบประมาณงานผลติไฟฟ้า  ฝ่ายบญัชีและงบประมาณสายงานผลติ 
ไฟฟ้าและเชื้อเพลงิ      การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแหง่ประเทศไทย     

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๓. หัวหน้ากองธุรการเขื่อนศรีนครินทร์      การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย          อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 ให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่เตรียมการและด าเนินการจดัการประชุมวิชาการและนิทรรศการใน 
เร่ืองการจัดเตรียม การตั้งของบประมาณและการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตลอดจนติดตามและประสานการ
ด าเนินงานในเร่ืองการตั้งเร่ืองเพื่อเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการจ่ายเงินของคณะกรรมการ    คณะท างานฝ่ายต่าง ๆ ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ 
 

            ๑๒. คณะอนุกรรมการฐานปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑. รองผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 

(นายพรชัย  จุฑามาศ) 
ประธานคณะอนุกรรมการ 

๒. เลขาธิการส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
(นายวีระชัย  นาควิบูลย์วงศ์) 

รองประธานคณะอนุกรรมการ 



 ๑๘ 

๓. ผู้อ านวยการส านักงานพิพิธภัณฑเ์กษตรเฉลมิพระเกียรตฯิ (องคก์ารมหาชน) 
(นางจารุรัฐ     จงพุฒศิิริ) 

อนุกรรมการ 

๔. ผู้เชี่ยวชาญด้านการจดัการพิพิธภัณฑ ์
(นายทองแท่ง   ชูวาธิวัฒน์) 

อนุกรรมการ 

๕. นายอร่าม     แก้วนิล      (ส านักงานการปฏิรูปทีด่ินเพื่อเกษตรกรรม) อนุกรรมการ 
๖. นายเดชา     วิลาวรรณ   (ส านักงานการปฏิรูปทีด่ินเพื่อเกษตรกรรม) อนุกรรมการ 
๗. นายขวญัชัย  รักษาพันธ์  (ปราชญเ์กษตรแหง่แผ่นดินสาขาเศรษฐกิจพอเพียง) อนุกรรมการ 
๘. นายโชคด ี    ปรโลกานนท์  (ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ) อนุกรรมการ 
๙. ผศ.เกษม      กุลประดิษฐ ์ (มหาวิทยาลัยมหิดล) อนุกรรมการ 
๑๐. นายประภาส   พันธุ์อร่าม  (การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย) อนุกรรมการ 
๑๑. ดร.กาญจนา  สุทธิกุล  บรรณาธิการบริหารและผู้จดัการ 

เดอะแพลนท์แมกกาซีน 
อนุกรรมการ 

๑๒. รองหัวหน้าส านักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ   
(ดร.ปิยรัษฎ ์ ปริญญาพงษ ์ เจริญทรัพย)์ 

อนุกรรมการและเลขานุการ 

๑๓. ผศ.พิเชษฐ   เวชวิฐาน       (มทร.อีสาน) อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๔. นางสาวอริศรา      ร่ืนอารมย์      (อพ.สธ.) อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๕. นายนิรุตติ ์          บาโรส          (อพ.สธ.) อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   
   
  ให้คณะอนุกรรมการฐานปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีหน้าที่รวบรวมฐานข้อมูลและจัดแสดง
นิทรรศการ รวมทั้งด าเนินการประสานงานให้ปราชญ์ชาวบ้านได้เข้ามาร่วมในการจัดนิทรรศการ  
 
 
  ทั้งน้ี   ณ   วันที่   ๒๒  มกราคม    พ.ศ. ๒๕๕๖                                                                                         
                                                                              

                                                                                             
                                                                                            นายแก้วขวญั     วัชโรทยั) 
                           เลขาธิการพระราชวงั 
                               ผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 


