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คณะท ำงำนจัดท ำแผนแม่บทโครงกำรอนุรักษพ์ันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

ในระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลำคม 2564 – 30 กันยำยน 2569) 

 

1.  กลุ่มควำมมัน่คงทำงทรัพยำกร 

1.  รองผู้อ ำนวยกำรโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำก  ประธำนคณะท ำงำน 

 พระรำชด ำริฯ (นำยพรชัย  จุฑำมำศ)  

2.  ผู้แทนผู้บัญชำกำรทหำรเรือ      คณะท ำงำน  

3.  ผู้แทนผู้บัญชำกำรหน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ          คณะท ำงำน 

4.  ผู้แทนผู้บัญชำกำร กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน              คณะท ำงำน 

5.  ผู้แทนผู้บัญชำกำรทหำรอำกำศ      คณะท ำงำน  

6.  เลขำนุกำรคณะกรรมกำรโครงกำรอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำก เลขำนุกำรคณะท ำงำน 

 พระรำชด ำริฯ   (ดร.ปิยรัษฎ์  ปริญญำพงษ์  เจริญทรัพย์)  

7.  นำยขจรศักด์ิ วรประทีป      ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะท ำงำน 

8.  นำยนิรุตต์ิ บำโรส       ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะท ำงำน 

9.  นำงอริศรำ บำโรส       ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะท ำงำน 

10. นำงสำวสุญำณิกำ  ล ำเจียกเทศ      ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะท ำงำน 

 

2. กลุ่มสรำ้งจิตส ำนึกในกำรอนุรักษท์รัพยำกร 

1.  รองผู้อ ำนวยกำรโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำก  ประธำนคณะท ำงำน 

 พระรำชด ำริฯ (นำยพรชัย  จุฑำมำศ)  

2.  ผู้แทนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร                            คณะท ำงำน 

3.  ผู้แทนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ      คณะท ำงำน 

4.  ผู้แทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พื้ นฐำน   คณะท ำงำน 

5.  ผู้แทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ             คณะท ำงำน 

6.  ผู้แทนผู้อ ำนวยกำรสถำบนัสำรสนเทศทรัพยำกรน ้ำ (องค์กำรมหำชน) คณะท ำงำน 

7. ผู้แทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ(องค์กำรมหำชน)คณะท ำงำน 

8. ผู้แทนผู้อ ำนวยกำรองค์กำรพิพิธภัณฑ์วทิยำศำสตร์แห่งชำติ   คณะท ำงำน 

9. เลขำนุกำรคณะกรรมกำรโครงกำรอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอนัเน่ืองมำจำก เลขำนุกำรคณะท ำงำน 

 พระรำชด ำริฯ   (ดร.ปิยรัษฎ์  ปริญญำพงษ์  เจริญทรัพย์)  

10.  นำยขจรศักด์ิ วรประทีป      ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะท ำงำน 

11.  นำยมรกต วชัรมุสิก       ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะท ำงำน 

12.  นำยนิรุตต์ิ บำโรส       ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะท ำงำน 

13.  นำงอริศรำ บำโรส       ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะท ำงำน 

14. นำงสำวสุญำณิกำ  ล ำเจียกเทศ      ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะท ำงำน 

15. นำงมนุวดี   สมบูรณ์ทรัพย์      ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะท ำงำน 

16. นำยชนันต์ติณณ์ เทียนทอง      ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะท ำงำน 

17. นำงสำวปัทมำวรรณ รำศรี      ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะท ำงำน 

18. นำงสำวพเยีย ตียำพนัธ ์      ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะท ำงำน 

19. นำยธำนินทร์ สันคะนุช      ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะท ำงำน 

20. นำงสำววภิำรัตน์ เทพแกว้       ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะท ำงำน 

21. นำงสำวแพรวพรรณ พัทธยุติ      ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะท ำงำน 
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3.  กลุ่มส่วนรำชกำรท่ีเกี่ยวกับทรัพยำกร 

1.  รองผู้อ ำนวยกำรโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำก  ประธำนคณะท ำงำน 

 พระรำชด ำริฯ (นำยพรชัย  จุฑำมำศ)  

2.  ผู้แทนอธิบดีกรมป่ำไม ้          คณะท ำงำน 

3.  ผู้แทนอธิบดีกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตวป่์ำ และพันธุ์พืช                 คณะท ำงำน 

4.  ผู้แทนอธิบดีกรมวชิำกำรเกษตร           คณะท ำงำน                                                           

5.  ผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร                                คณะท ำงำน                              

6.  ผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์                                คณะท ำงำน 

7.  ผู้แทนอธิบดีกรมประมง                       คณะท ำงำน                                                           

8.  ผู้แทนอธิบดีกรมชลประทำน                                 คณะท ำงำน                                         

9.  ผู้แทนอธิบดีกรมพัฒนำที่ดิน                                                     คณะท ำงำน                   

10. ผู้แทนอธิบดีกรมทรัพยำกรธรณี                   คณะท ำงำน     

11. ผู้แทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรออ้ยและน ้ำตำลทรำย                            คณะท ำงำน 

12. ผู้แทนอธิบดีกรมทรัพยำกรน ้ำ      คณะท ำงำน 

13. ผู้แทนอธิบดีกรมทรัพยำกรน ้ำบำดำล          คณะท ำงำน 

14. ผู้แทนอธิบดีกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง    คณะท ำงำน 

15. ผู้แทนอธิบดีกรมกำรขำ้ว      คณะท ำงำน 

16. ผู้แทนผู้อ ำนวยกำรองค์กำรสวนสัตวแ์ห่งประเทศไทย    คณะท ำงำน 

17. ผู้แทนผู้อ ำนวยกำรองค์กำรสวนพฤกษศำสตร์    คณะท ำงำน 

18. ผู้แทนผู้วำ่กำรกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย     คณะท ำงำน         

19. ผู้แทนผู้อ ำนวยกำรอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ สถำบันวจิัยและพัฒนำพื้ นที่สูง  คณะท ำงำน 

  (องค์กำรมหำชน)                           

20. เลขำนุกำรคณะกรรมกำรโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำก เลขำนุกำรคณะท ำงำน 

 พระรำชด ำริฯ  (ดร.ปิยรัษฎ์  ปริญญำพงษ์  เจริญทรัพย์) 

21. นำยขจรศักด์ิ วรประทีป      ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะท ำงำน 

22. นำยนิรุตต์ิ บำโรส       ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะท ำงำน 

23. นำงอริศรำ  บำโรส       ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะท ำงำน 

24. นำงสำวสุญำณิกำ  ล ำเจียกเทศ      ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะท ำงำน 

25. นำงสำวผุสดี ทันจิตต์       ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะท ำงำน 

 

4. กลุ่มกำรอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชนจ์ำกทรัพยำกร 

1.  รองผู้อ ำนวยกำรโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำก  ประธำนคณะท ำงำน 

 พระรำชด ำริฯ (นำยพรชัย  จุฑำมำศ)  

2.  ผู้แทนอธิบดีกรมวทิยำศำสตร์บริกำร     คณะท ำงำน 

3.  ผู้แทนผู้อ ำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม     คณะท ำงำน 

4.  ผู้แทนอธิบดีกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก     คณะท ำงำน      

5.  ผู้แทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ    คณะท ำงำน 

6.  ผู้แทนผู้วำ่กำรสถำบันวจิัยวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย   คณะท ำงำน        

7.  ผู้แทนผู้อ ำนวยกำรองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม ้    คณะท ำงำน 

8. ผู้แทนผู้อ ำนวยกำรองค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย   คณะท ำงำน 

9. ผู้แทนอธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมขน     คณะท ำงำน 

 



   273 

 

  

10. เลขำนุกำรคณะกรรมกำรโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำก  เลขำนุกำรคณะท ำงำน 

  พระรำชด ำริฯ  (ดร.ปิยรัษฎ์  ปริญญำพงษ์  เจริญทรัพย์)  

11. นำยขจรศักด์ิ วรประทีป      ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะท ำงำน 

12. นำยนิรุตต์ิ บำโรส       ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะท ำงำน 

13. นำงอริศรำ  บำโรส       ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะท ำงำน 

14. นำงสำวสุญำณิกำ ล ำเจียกเทศ      ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะท ำงำน 

15. นำงสำวศิริกุล  เกษำ       ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะท ำงำน 

 

5. กลุ่มมหำวิทยำลัย 

1.  รองผู้อ ำนวยกำรโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำก  ประธำนคณะท ำงำน 

 พระรำชด ำริฯ (นำยพรชัย  จุฑำมำศ)  

2.  ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์              คณะท ำงำน                                      

3.  ผู้แทนอธิกำรบดีจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย                              คณะท ำงำน                        

4.  ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยแมโ่จ ้                         คณะท ำงำน                                       

5.  ผู้แทนอธิกำรบดีสถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้เจำ้คุณทหำรลำดกระบัง     คณะท ำงำน   

6.  ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้ธนบุรี  คณะท ำงำน 

7.  ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยเชียงใหม ่                 คณะท ำงำน                                          

8.  ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยขอนแก่น                คณะท ำงำน                                            

9.  ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี                    คณะท ำงำน       

10. ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยมหิดล                 คณะท ำงำน                                               

11. ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์                   คณะท ำงำน                             

12. ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยบูรพำ                  คณะท ำงำน       

13. ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยนเรศวร         คณะท ำงำน 

14. ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยศิลปำกร      คณะท ำงำน 

15. ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยรำมค ำแหง     คณะท ำงำน 

16. ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยศรีนครินทรวโิรฒ    คณะท ำงำน 

17. ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยวงษ์ชวลิตกุล    คณะท ำงำน 

18. ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยรังสิต     คณะท ำงำน 

19. ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยพะเยำ     คณะท ำงำน 

20. ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยทักษิณ     คณะท ำงำน 

21. ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยอุบลรำชธำนี    คณะท ำงำน 

22. ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยกรุงเทพ     คณะท ำงำน 

23. ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยพำยัพ     คณะท ำงำน 

24. ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยวลัยลักษณ์    คณะท ำงำน 

25. ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยเนชัน่     คณะท ำงำน 

26. ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยแมฟ้่ำหลวง    คณะท ำงำน 

27. ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์   คณะท ำงำน 

28. ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยสวนดุสิต     คณะท ำงำน 

29. ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยมหำสำรคำม    คณะท ำงำน 

30. ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยกำฬสินธุ์     คณะท ำงำน 

31. ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยสยำม     คณะท ำงำน 

32. ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยหำดใหญ่     คณะท ำงำน 
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33. ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยนครพนม     คณะท ำงำน 

34. เลขำนุกำรคณะกรรมกำรโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำก  เลขำนุกำรคณะท ำงำน 

  พระรำชด ำริฯ   (ดร.ปิยรัษฎ์  ปริญญำพงษ์  เจริญทรัพย์)  

35. นำยขจรศักด์ิ วรประทีป      ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะท ำงำน 

36. นำยนิรุตต์ิ บำโรส       ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะท ำงำน 

37. นำงอริศรำ บำโรส       ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะท ำงำน 

38. นำงสำวสุญำณิกำ  ล ำเจียกเทศ      ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะท ำงำน 

39. นำงสำวอินทิรำ จำรุเพ็ง      ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะท ำงำน 

40. นำงสำวศิริกุล  เกษำ       ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะท ำงำน 

 

 

6. กลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏ และ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล 

1.  รองผู้อ ำนวยกำรโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำก  ประธำนคณะท ำงำน 

 พระรำชด ำริฯ (นำยพรชัย  จุฑำมำศ)  

2.  ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม     คณะท ำงำน 

3.  ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์    คณะท ำงำน 

4.  ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี     คณะท ำงำน 

5.  ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช   คณะท ำงำน 

6.  ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยรำชภัฏร ำไพพรรณี    คณะท ำงำน 

7.  ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยรำชภัฏสงขลำ    คณะท ำงำน 

8.  ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ    คณะท ำงำน 

9.  ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยรำชภัฏเชียงรำย    คณะท ำงำน 

10. ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี    คณะท ำงำน 

11. ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยรำชภัฏนครปฐม    คณะท ำงำน 

12. ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์   คณะท ำงำน 

13. ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม   คณะท ำงำน 

14. ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี   คณะท ำงำน 

15. ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยรำชภัฏเชียงใหม ่    คณะท ำงำน 

16. ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยรำชภัฏบำ้นสมเด็จเจำ้พระยำ   คณะท ำงำน 

17. ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยรำชภัฏเลย    คณะท ำงำน 

18. ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี    คณะท ำงำน 

19. ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์    คณะท ำงำน 

20. ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยรำชภัฏสกลนคร      คณะท ำงำน 

21.ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์    คณะท ำงำน 

22. ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม   คณะท ำงำน 

23. ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี    คณะท ำงำน 

24. ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมรำชูปถัมภ์ คณะท ำงำน 

25. ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยรำชภัฏรอ้ยเอ็ด    คณะท ำงำน 

26. ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยรำชภัฏสุรินทร์    คณะท ำงำน 

27. ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยรำชภัฏชัยภูม ิ    คณะท ำงำน 

28. ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์    คณะท ำงำน 

29. ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยรำชภัฏยะลำ    คณะท ำงำน 
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30. ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยรำชภัฏพระนคร    คณะท ำงำน 

31. ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยรำชภัฏหมูบ่ำ้นจอมบึง   คณะท ำงำน 

32. ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยรำชภัฏล ำปำง    คณะท ำงำน 

33. ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ    คณะท ำงำน 

34. ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยรำชภัฏภูเก็ต    คณะท ำงำน 

35. ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี   คณะท ำงำน 

36. ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลลำ้นนำ    คณะท ำงำน 

37. ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน    คณะท ำงำน 

38. ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลภำคตะวนัออก  คณะท ำงำน 

39. ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร    คณะท ำงำน 

40. ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวชัิย    คณะท ำงำน 

41. ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ   คณะท ำงำน 

42. ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์  คณะท ำงำน 

43. ผู้แทนอธิกำรบดีมหำวทิยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสวุรรณภูม ิ  คณะท ำงำน 

44. เลขำนุกำรคณะกรรมกำรโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำก  เลขำนุกำรคณะท ำงำน 

  พระรำชด ำริฯ   (ดร.ปิยรัษฎ์  ปริญญำพงษ์  เจริญทรัพย์) 

45. นำยขจรศักด์ิ วรประทีป      ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะท ำงำน 

46. นำยนิรุตต์ิ บำโรส       ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะท ำงำน 

47. นำงอริศรำ  บำโรส       ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะท ำงำน 

48. นำงสำวสุญำณิกำ  ล ำเจียกเทศ      ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะท ำงำน 

49. นำงสำวอินทิรำ จำรุเพ็ง      ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะท ำงำน 

50. นำงสำวศิริกุล   เกษำ       ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะท ำงำน 

 

 

7. กลุ่มนโยบำยในเรื่องของทรัพยำกร 

1.  รองผู้อ ำนวยกำรโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำก  ประธำนคณะท ำงำน 

 พระรำชด ำริฯ (นำยพรชัย  จุฑำมำศ)  

2.  ผู้แทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกำรวจิัยแห่งชำติ    คณะท ำงำน 

3.  ผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่น    คณะท ำงำน 

4.  ผู้แทนส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม คณะท ำงำน 

5.  ผู้แทนส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม  คณะท ำงำน 

6.  ผู้แทนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิัยและนวตักรรม  คณะท ำงำน 

7.  ผู้แทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ  (องค์กำรมหำชน)  คณะท ำงำน 

8.  ผู้แทนผู้อ ำนวยกำรองค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำชเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน) คณะท ำงำน 

9.  เลขำนุกำรคณะกรรมกำรโครงกำรอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอนัเน่ืองมำจำก เลขำนุกำรคณะท ำงำน 

 พระรำชด ำริฯ   (ดร.ปิยรัษฎ์  ปริญญำพงษ์  เจริญทรัพย์) 

10. นำยขจรศักด์ิ วรประทีป      ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะท ำงำน 

11. นำยนิรุตต์ิ บำโรส       ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะท ำงำน 

12. นำงอริศรำ บำโรส       ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะท ำงำน 

13. นำงสำวสุญำณิกำ ล ำเจียกเทศ      ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะท ำงำน 

14. นำงสำวผุสดี ทันจิตต์       ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะท ำงำน 
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8. กลุ่มจังหวัด 

1.  รองผู้อ ำนวยกำรโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำก  ประธำนคณะท ำงำน 

 พระรำชด ำริฯ (นำยพรชัย  จุฑำมำศ)  

2.  ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัขอนแก่น                          คณะท ำงำน                                       

3.  ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัจันทบุรี              คณะท ำงำน 

4.  ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัชุมพร      คณะท ำงำน 

5.  ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัปรำจีนบุรี                    คณะท ำงำน                                            

6.  ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัสุรำษฎร์ธำนี            คณะท ำงำน                

7.  ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัหนองคำย            คณะท ำงำน                                                    

8.  ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัชลบุรี                 คณะท ำงำน                                                      

9.  ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัภูเก็ต                         คณะท ำงำน                                             

10. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัลพบุรี      คณะท ำงำน 

11. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดันนทบุรี     คณะท ำงำน 

12. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัน่ำน      คณะท ำงำน 

13. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรกรุงเทพมหำนคร     คณะท ำงำน 

14. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดันครรำชสีมำ     คณะท ำงำน 

15. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดันครสวรรค์     คณะท ำงำน 

16. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดักำญจนบุรี       คณะท ำงำน 

17. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัประจวบคีรีขันธ์    คณะท ำงำน 

18. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัอุตรดิตถ์      คณะท ำงำน 

19. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัปัตตำนี     คณะท ำงำน 

20. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดันครนำยก     คณะท ำงำน 

21. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัเชียงใหม ่     คณะท ำงำน                        

22. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัอุบลรำชธำนี     คณะท ำงำน 

23. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัพิษณุโลก     คณะท ำงำน 

24. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัอ ำนำจเจริญ     คณะท ำงำน 

25. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัปทุมธำนี        คณะท ำงำน 

26. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัระนอง       คณะท ำงำน 

27. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัเพชรบูรณ์     คณะท ำงำน 

28. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัพัทลุง      คณะท ำงำน 

29. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัแพร่      คณะท ำงำน 

30. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัตรัง      คณะท ำงำน 

31. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัสระแกว้     คณะท ำงำน 

32. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัพะเยำ      คณะท ำงำน 

33. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดับึงกำฬ     คณะท ำงำน 

34. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัตำก      คณะท ำงำน 

35. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัพังงำ      คณะท ำงำน 

36. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัสุพรรณบุรี     คณะท ำงำน 

37. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดักระบี่      คณะท ำงำน 

38. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัสมุทรปรำกำร     คณะท ำงำน 

39. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัสระบุรี     คณะท ำงำน 

40. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัศรีสะเกษ     คณะท ำงำน 
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41. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัยะลำ      คณะท ำงำน 

42. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัมหำสำรคำม     คณะท ำงำน 

43. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัล ำพูน      คณะท ำงำน 

44. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดักำฬสินธุ์     คณะท ำงำน 

45. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัก ำแพงเพชร     คณะท ำงำน 

46. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัฉะเชิงเทรำ     คณะท ำงำน 

47. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัชัยนำท     คณะท ำงำน 

48. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัเชียงรำย     คณะท ำงำน 

49. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัตรำด      คณะท ำงำน 

50. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดันครปฐม     คณะท ำงำน 

51. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดันครพนม     คณะท ำงำน 

52. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดันครศรธีรรมรำช    คณะท ำงำน 

53. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดันรำธิวำส     คณะท ำงำน 

54. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดับุรรีัมย ์     คณะท ำงำน 

55. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัพิจิตร      คณะท ำงำน 

56. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัเพชรบุรี     คณะท ำงำน 

57. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัมุกดำหำร     คณะท ำงำน 

58. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัแมฮ่่องสอน     คณะท ำงำน 

59. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัยโสธร     คณะท ำงำน 

60. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัรอ้ยเอ็ด     คณะท ำงำน 

61. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัระยอง     คณะท ำงำน 

62. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัรำชบุรี     คณะท ำงำน 

63. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัล ำปำง     คณะท ำงำน 

64. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัสกลนคร     คณะท ำงำน 

65. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัสงขลำ     คณะท ำงำน 

66. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัสตูล      คณะท ำงำน 

67. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัสมุทรสงครำม     คณะท ำงำน 

68. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัสมุทรสำคร     คณะท ำงำน 

69. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัสิงหบ์ุร ี     คณะท ำงำน 

70. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัสุโขทัย     คณะท ำงำน 

71. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัสุรนิทร ์     คณะท ำงำน 

72. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัหนองบัวล ำภู     คณะท ำงำน 

73. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัอ่ำงทอง     คณะท ำงำน 

74. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัอุดรธำนี     คณะท ำงำน 

75. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัอุทัยธำนี     คณะท ำงำน 

76. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัชัยภูม ิ     คณะท ำงำน 

77. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัพระนครศรีอยุธยำ    คณะท ำงำน 

78. ผู้แทนผู้วำ่รำชกำรจังหวดัเลย      คณะท ำงำน 

79. เลขำนุกำรคณะกรรมกำรโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำก  เลขำนุกำรคณะท ำงำน 

  พระรำชด ำริฯ   (ดร.ปิยรัษฎ์  ปริญญำพงษ์  เจริญทรัพย์) 

80. นำยขจรศักด์ิ วรประทีป      ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะท ำงำน 

81. นำยนิรุตต์ิ บำโรส       ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะท ำงำน 
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82. นำงอริศรำ  บำโรส       ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะท ำงำน 

83. นำงสำวสุญำณิกำ  ล ำเจียกเทศ      ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะท ำงำน 

 

9. กลุ่มหน่วยงำนสนับสนุน 

1.  รองผู้อ ำนวยกำรโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำก  ประธำนคณะท ำงำน 

 พระรำชด ำริฯ (นำยพรชัย  จุฑำมำศ)  

2.  ผู้แทนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำน   คณะท ำงำน 

 โครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ      

3.  ผู้แทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ            คณะท ำงำน         

4.  ผู้แทนผู้วำ่กำรกำรไฟฟ้ำนครหลวง         คณะท ำงำน 

5.  ผู้แทนผู้วำ่กำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค     คณะท ำงำน 

6.  ผู้แทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน)   คณะท ำงำน       

7. ผู้แทนเลขำธิกำรส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   คณะท ำงำน 

8. ผู้แทนผู้วำ่กำรกำรเคหะแห่งชำติ      คณะท ำงำน 

9 ผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดลอ้ม    คณะท ำงำน 

10. เลขำนุกำรคณะกรรมกำรโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำก  เลขำนุกำรคณะท ำงำน 

  พระรำชด ำริฯ  (ดร.ปิยรัษฎ์  ปริญญำพงษ์  เจริญทรัพย์) 

11. นำยขจรศักด์ิ วรประทีป      ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะท ำงำน 

12. นำยนิรุตต์ิ บำโรส       ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะท ำงำน 

13. นำงอริศรำ  บำโรส       ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะท ำงำน 

14. นำงสำวสุญำณิกำ  ล ำเจียกเทศ      ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะท ำงำน 

15. นำงมนุวดี สมบูรณ์ทรัพย์      ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะท ำงำน 

 

10. กลุ่มภำคเอกชนและมูลนิธิ 

1.  รองผู้อ ำนวยกำรโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำก  ประธำนคณะท ำงำน 

 พระรำชด ำริฯ (นำยพรชัย  จุฑำมำศ)  

2.  ผู้แทนประธำนมูลนิธิฟ้ืนฟูทรัพยำกรทะเลสยำม    คณะท ำงำน 

3.  ผู้แทนประธำนมูลนิธิสถำบันวจิัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย   คณะท ำงำน 

4.  ผู้แทนกรรมกำรผูจ้ัดกำรโรงแรมซิกสเ์ซนส ์ ยำวน้อย   คณะท ำงำน 

5.  ผู้แทนกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท รำช กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  คณะท ำงำน 

6.  ผู้แทนนำยกสมำคมพันธุศำสตร์แห่งประเทศไทย    คณะท ำงำน 

7.  ผู้แทนประธำนกรรมกำรมูลนิธิพระรำชนิเวศน์มฤคทำยวนั ในพระอุปถัมภ์ คณะท ำงำน 

8.  ผู้แทนนำยกสมำคมวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  คณะท ำงำน 

9.  เลขำนุกำรคณะกรรมกำรโครงกำรอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอนัเน่ืองมำจำก เลขำนุกำรคณะท ำงำน 

 พระรำชด ำริฯ  (ดร.ปิยรัษฎ์  ปริญญำพงษ์  เจริญทรัพย์) 

10. นำยขจรศักด์ิ วรประทีป      ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะท ำงำน 

11. นำยนิรุตต์ิ บำโรส       ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะท ำงำน 

12. นำงอริศรำ บำโรส       ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะท ำงำน 

13. นำงสำวสุญำณิกำ ล ำเจียกเทศ      ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะท ำงำน 

14. นำงสำวผุสดี ทันจิตต์       ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะท ำงำน 
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หนำ้ท่ีของคณะท ำงำนฯ  

 

 - ให ้จ ัดท ำร่ำงแผนแม่บทโครงกำรอนุรกัษ์พ ันธุกรรมพืชอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จ

พระเทพรตันรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ในระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลำคม พ.ศ. 2564 – 30 กนัยำยน 

พ.ศ. 2569) เพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรโครงกำรอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริฯ ท่ี มี

เลขำธิกำรพระรำชวงัเป็นประธำนเพื่อน ำขึ้ นทูลเกล้ำฯ ถวำย สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจำ้ กรมสมเด็จ

พระเทพรตันรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เพื่อทรงมีพระรำชวินิจฉยั และพระรำชทำนใหใ้ชต้่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 




