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หมายเหตุ้:้ผู สม ครท ่ไม่ม รายช ่อในประกาศน ้้ค อ้รายช ่อส ้ารองล ้าด บถ ดไป้ 

สถาบ้ นเกษตราธ้ิการ้จะโทรศ พท์ประสานให เข าร บการฝึกอบรมเป็นรายบุคคลไป 

้เม ่อม ผู้สละส้ิทธ้ิ์้หร ้อ้ไม่ตอบย นย น้(ภายในเวลาท้ ่ก าหนด) 



1 นางสาวนาฏยา  ปิตานุสร นักวิชาการเกษตรช านาญการ ส านักพัฒนาที่ดินเขต 1

2 นายอษัฎาวุธ  นาคทอง เศรษฐกรปฏิบัติการ ศูนยป์ระเมินผล

3 นางสาวนาฏสรวง  อนิทร์แกว้ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ส านักงานเลขานุการกรม

4 นายภัทร  กนัตะคุ เจา้พนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล

5 นางสาววริศรา  ทรัพยเ์กษม นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ส านักงานเลขานุการกรม

6 นางอมุา  ประสิทธิ์วัฒนเสรี นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการ ส านักบริหารกลาง

7 นายรัฐชัย  งุ้นทอง นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ส านักงานเลขานุการกรม

8 นายณัฐพร  ไชโย นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ส านักงานเลขานุการกรม

9 นายฉตัรพล  เงินโพธิ์กลาง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ส านักส่งเสริมการบัญชีและถา่ยทอดเทคโนโลยี

10 นางสาววิภาวี  วงศ์วรรณไพศาล นักวิชาการปฏิรูปที่ดินช านาญการ ส านักพัฒนาและถา่ยทอดเทคโนโลยี

11 นางสาวสิริมา  เกื้อสกลุ นักประชาสัมพันธ์ ส านักส่งเสริมมาตรฐาน

12 นายศรายทุธ์  อ าไพพิศ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ส านักงานเลขานุการกรม

13 นายจริาพันธ์  บุญมาวงค์ นายช่างภาพช านาญงาน ส านักพัฒนาและถา่ยทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์

กรมพัฒนาทีด่นิ

กรมวชิาการเกษตร

ส านักงานการปฏิรูปทีด่นิเพ่ือเกษตรกรรม

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมชลประทาน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

กรมการข้าว

กรมประมง

กรมปศุสัตว์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สังกัดต าแหน่งชือ่ - สกุลล าดบั

รายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตร การสร้างและตดัตอ่วดีโีอน าเสนอ 

ระหวา่งวนัที ่๕ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ ศูนยป์ฏิบัตกิารคอมพิวเตอร์และภาษา ชัน้ ๓ สถาบันเกษตราธกิาร (ภายในมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ)



สังกัดต าแหน่งชือ่ - สกุลล าดบั

รายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตร การสร้างและตดัตอ่วดีโีอน าเสนอ 

ระหวา่งวนัที ่๕ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ ศูนยป์ฏิบัตกิารคอมพิวเตอร์และภาษา ชัน้ ๓ สถาบันเกษตราธกิาร (ภายในมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ)

14 นางสาวรัสวรรณ  ข าศิริ เจา้พนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองกลาง

15 นายกติติณัฐ  เหล่ียมทับน้อย เจา้หน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักตรวจราชการ

16 นายวีระ  ค ากอง นายช่างภาพปฏิบัติงาน กองเกษตรสารนิเทศ

17 นางสาวสมฤดี  กริิมิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

18 นางปัญญาพร  เค้าแคน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองนโยบายเทคโนโลยเีพือ่การเกษตรและเกษตรกรรมยัง่ยนื

19 นางสาวศศิภา  นิยะนุช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดหนองคาย

20 นายสุเมธ  สุริสุข เจา้พนักงานการเงินและบัญชี ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดมหาสารคาม

21 นายพิพัฒน์  ทะกลัป์ เจา้หน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดน่าน

22 นางสาวดารารัตน์  ม่วงทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดพิจติร

23 นางสาวจฑุารัตน์  ชายะกลุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดชัยนาท

24 นายศุภนิมิตร  อนิต๊ะ เจา้หน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดแพร่

25 นางปรารถนา  บุณยารมย์ เจา้หน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดสกลนคร

26 นางสาวอรอนงค์  วงศ์ดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดนครพนม

27 นางปทุมวดี  กศุลส่ง เจา้หน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดลพบุรี

28 นางสาววชิราภรณ์  แสงหิรัญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดพัทลุง

29 นางสาวธิติธรา  ธีรนิติกลุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดสระแกว้

30 นางสาวมยรีุย ์ ดวงพระคลัง เจา้หน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดเลย

31 นางปนัดดา  โสกล้า เจา้หน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดชลบุรี

32 นางสาวณัฐนรี  รัชตะวรรณ เจา้หน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดเพชรบุรี

33 นายดนัยพงษ์  เรืองสวัสด์ิ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏบิติัการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดฉะเชิงเทรา

34 นางสาวสุนันทา  อไุรโรจน์ เจา้หน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดสุราษฎร์ธานี

35 นายธนรัตน์  ศิริสวัสด์ิ เจา้หน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดนครราชสีมา

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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