
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1 น.ส. รัตติกาล ณรงค์อินทร์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน

2 นาย ศิริชัย เธียรเจริญชัย เจ้าพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ช านาญงาน

3 นาย ปฏิพัทธ์ พันธ์ภัทรชัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

4 น.ส. วิไลวรรณ โพธิร์ะวัช เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

5 น.ส. ขวัญตา ผ่ึงผาย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน

6 น.ส. ณปภัช ปาลวัฒน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

7 น.ส. สุวรรณา จักรสอน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กรมชลประทำน

8 น.ส. นงลักษณ์ คูตา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน

9 น.ส. ดวงดาว แป้นดี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

10 น.ส. จุติพร ฉันทประเสริฐวุฒิ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

11 น.ส. อภิญญา ธนานันท์ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

12 นาย อภิรัฐ เนคมานุรักษ์ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

13 น.ส. วชิราภรณ์ ชายเดช เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

14 น.ส. ประกายดาว คดีโลก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

15 น.ส. ทองสุข ศรีสว่าง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

16 นาย เมธา จันทร์ภักดี นายช่างชลประทานช านาญงาน

17 นาย วิรัตน์ วงค์วิลัย นายช่างชลประทานช านาญงาน

18 นาย ยงยุทธ ลัทธิถ์ีระสุวรรณ นายช่างชลประทานช านาญงาน

19 นาย สุกิจ เรือนเป็ง นายช่างชลประทานช านาญงาน

20 นาย ศิริพงษ์ ธรรมวิเศษ นายช่างชลประทานช านาญงาน

21 นาย อภิชาติ ข าคง นายช่างชลประทานช านาญงาน

22 นาย คัมภีร์ ยิ่งเมือง นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
23 นาย ศุภาศักด์ิ ทองมีเพชร นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน

ล ำดบั ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง
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24 นาย สิทธิชัย ชัยวิรัช นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน

25 นาย นรินทร์ ปันทะโชติ นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน

26 นาย วชิร ยะถากรรม นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
27 นาย คมกฤษณ์ เตมาฤทธิ์ นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
28 นาย วิทยา ปันหล้า นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
29 นาง สันธณา ภูมิสิงหราช เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
30 นาย ศุภชัย คะชาถา เจ้าพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
31 นาย ธีระภรณ์ ปลอดแก้ว นายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน
32 นาย มงคล เกษรแย้ม นายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน
33 นาย ประวิทย์ ชอบงาม นายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน
34 น.ส. ปฤษฎา อัจจุตมานัส นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ
35 นาย ณรงค์เดช เทียนแก้ว นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
36 น.ส. กนกวรรณ พันธ์ศรี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
37 นาง ปวีณา เอี่ยมอ่ า เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
38 นาย เอกรินทร์ สินสวัสด์ิ นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
39 นาย ประกิต วรรณเกษม นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
40 นาย เชาวลิต อินทรวิจิตร นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
41 นาย กิติกร คามบุตร นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
42 นาง ปิน่นภา แก้วเนียม เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
43 น.ส. วนิดา มูลสาร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
44 น.ส. พัทธ์ทิรา ค าสุข เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
45 นาย วิโรจน์ จันน้อย นายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน
46 นาง ชุติวรรณ ชูสุดรักษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
47 น.ส. ศตพร ประโพธิง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
48 นาย สนธยา พรหมประสิทธิ์ นายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน
49 น.ส. นิตยา ภูผิวฟ้า เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
50 นาย อนุชา สายวารี นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
51 นาย ธนัญชัย สะนอ นายช่างส ารวจช านาญงาน
52 นาย ณรงค์ศักด์ิ โสภาวรารัตน์ นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน
53 นาย ชวการ อิศรางกูร ณ อยุธยา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
54 สิบเอก นิติพัฒน์ กองแก้ว นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน
55 นาย ทวีศักด์ิ เพ็ชรนก นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน
56 นาย กิตติศักด์ิ กองสวรรค์ นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน
57 นาย กิตติพัฒน์ สากุล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
58 น.ส. ปัญจพร แผนสมบูรณ์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
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59 นาย ภาณุพงศ์ สุขศรี วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
60 นาย วิทวัส คามวัลย์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

61 นาย อนิรุจต์ ไชยชมภู นายช่างศิลป์ช านาญงาน

กรมตรวจบัญชสีหกรณ์

62 นาง วลัยพร ประพันธ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ

กรมประมง

63 นาง วราภรณ์ เก็บเงิน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
64 น.ส. สุพัตรา เทพมณฑา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
65 นาง ปัจฉิมา มณีเอี่ยม เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน
66 น.ส. จันทร์เพ็ญ ข าเลิศ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
67 นาย วรวุฒิ สุขเจริญ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
68 นาย อังคาร แก้วสถิตย์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
69 นาย เมฆ มากล้น เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน
70 น.ส. กนกภรณ์ ชูขวัญชาญณรงค์ นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ
71 นาย พงศธร อัครกิตติกุล นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
72 น.ส. ทิพย์วรรณ นันใจยะ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
73 น.ส. จิราภรณ์ เสือลาย เจ้าพนักงานส่ือสารปฏิบัติงาน
74 น.ส. ณัฐนีย์ ชุมแสงหิรัญ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
75 นาง ศิริวัลยา วงษ์อู่ทอง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
76 นาย ธนกร สงวนเรือง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
77 น.ส. อารีย์ ช้อนแช่ม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
78 นาย วัฒนะ คล้ายสุบรรณ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

79 น.ส. ศนิกานต์ ตันสุตะพานิช นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

80 น.ส. โปรยรัตน์ เชาวเจริญพงศ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

81 น.ส. นวนิตย์ คล่องแคล่ว นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
82 น.ส. สุนิตา เล่ียมใหม่ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
83 น.ส. สุรีย์รัตน์ เผือกจีน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
84 นาย ศุภกานต์ ชัยโชติรานันท์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
85 นาย วิศรุต ศิริพรกิตติ นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ
86 น.ส. สุธาสินี ทองอ่อน เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน
87 นาย วัชรพงศ์ ชุ่มชื่น นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
88 นาย วีระพล ฐิติพงศ์ตระกูล นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
89 น.ส. ธนภร เจริญลาภ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
90 น.ส. กีรติ กิ่งแก้ว นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
91 ส.ต.ต. ณัฐพล อ่องมะลิ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
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92 น.ส. สาวิตรี ยาวะโนภาส นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
93 นาย เอกรัฐ วงษ์เขียว นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
94 นาย ดิเรกฤทธิ ์บุญยิ่ง นายช่างเคร่ืองกลปฏิบัติงาน
95 นาย ณัฏฐพงษ์ บุณยัษเฐียร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
96 น.ส. สุพัตรา คงสุวรรณ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
97 น.ส. ธณสรชนก ศักด์ิสิทธิ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
98 น.ส. พรพิมล ทิวแพ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
99 นาง ธนิกานต์ บัวทอง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
100 นาย อรรถพล หนูสุทธิ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
101 นาง น้ าผ้ึง กระจ่างศรี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
102 น.ส. กนกอร ห่อนาค นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
103 นาย ชัยติศักด์ิ บริบูรณ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
104 นาย ภูวนารถ เพชรรอด นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
105 นาย จิรวัฒน์ วันมา นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
106 นาย ชัชวาลย์ อุดมศรี นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

107 น.ส. กันยกานต์ พนมกิจเจริญพร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กรมปศุสัตว์

108 น.ส. กานต์รวี ซ่วนพัฒน์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
109 นาย ยุทธภูมิ สาระกูล เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
110 น.ส. คุณณณัสม์ กล้าหาญ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
111 น.ส. ดลณรัตน์ แหยมต้ัง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

112 น.ส. กุศลิน ก้องกิติกุล นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

113 นาย คัชพนธ์ อุดมสินค้า นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

114 น.ส. ณัฏฐณิชา ประยูรวิวัฒน์ (จาก 28) นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
115 น.ส. พรพรรณ ไกรฤกษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
116 น.ส. อรุณศรี กาทอง เจ้าพนักการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
117 น.ส. รัตนา ถึงกระโทก เจ้าพนักงานพัสดุ

118 นาง พีรญา ทิพย์เดช เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

119 นาง บุญญา รักดี เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
120 นาง เองแพ ภัครัชตานนท์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
121 นาย สุริยา ยาดี นายช่างเคร่ืองกลช านาญงาน
122 นาย ชูสกุล พึง่พิพัฒน์ นายช่างเคร่ืองกลช านาญงาน

123 น.ส. จริยา จรานุวัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน

124 สิบโท เสกสรร บางตุ้ม นายช่างเคร่ืองกลช านาญงาน
125 นาง ศิริรักษ์ อิ่มชื่น เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
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126 นาย ศิริวัฒน์ อินทร์บุญ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
127 นาย เกตุแก้ว เหมือนจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
128 น.ส. บุญธิดา อยู่ประจ า นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
129 นาง รุ่งเร่ือง เชี่ยวจอหอ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
130 น.ส. แก้วใจ พะนิจรัมย์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
131 น.ส. อังคณา สายแวว เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
132 นาย ภานุพัฒน์ ฉายจรูญ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
133 น.ส. จุฑามาส สมวงษ์ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน

134 นาย ภูวนาภ จ าปาทอง เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน

135 นาย นิยม รอดนิตย์ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน
136 นาย วฤทธิ สอนใจทิ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
137 นาย เอก นกแสง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาช านาญงาน
138 น.ส. ดวงดาว วัฒนวนาพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
139 นาย วีระยุทธ มาเจริญ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
140 นาย นคร วิชัยวง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
141 นาย สมขิ่น หงคงคา เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน
142 น.ส. กีรติยา แตงบุตร นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
143 นาง ดวงกมล เปรมอ าพล เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน
144 นาย อุดร กระจ่างสุขศรี เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
145 นาย สุทิน ล้ิมละมัย เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน
146 นาง นิภารัตน์ เดชวัน เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน
147 นาย ไชยวัฒน์ นันทชมชื่น เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน
148 นาย อภินันท์ ขาวสุข เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน
149 น.ส. ศิริวรรณ เหลือประสงค์ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน
150 นาย นน ฉายแสงโฉม เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน
151 นาย วินัย บุญชุม เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน
152 น.ส. สมบูรณ์ ศิลปมัธยม เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน

153 นาย พิรพัตร์ ช่วยทอง เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน

กรมพัฒนำทีด่นิ

154 น.ส. ฤทัย  พริกมาก นักส ารวจดินปฏิบัติการ

155 น.ส. สินีนาฏ  ทองย่อย เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน

156 น.ส. อรอุมา  แสงรอดรัตน์ นายช่างส ารวจช านาญงาน

157 น.ส. อุไรวรรณ  แย้มทับทิม เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
158 น.ส. ชินภา  ดวงศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
159 น.ส. นงลักษณ์  ศรสินชัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
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160 นาย วิษณุ  ร้ิวทอง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

161 นาย นัฐพงษ์  แก้วรัตนชัย เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน

กรมวิชำกำรเกษตร

162 น.ส. ปิยะมาศ โสมภีร์ นักวิชาการเกษตรช านาญการ
163 นาย ศิริชัย ถาวร นักวิชาการเกษตรช านาญการ
164 น.ส. อมรรัตน์ วงษ์นอก นักวิชาการเกษตรช านาญการ
165 นาย วรกานต์ ยอดชมภู นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
166 น.ส. ศุภกาญจน์ พระเพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
167 นาย ปัญจพล สิริสุวรรณมา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
168 น.ส. คมขวัญ หนูฤทธิ์ นักวิชาการเกษตรช านาญการ
169 น.ส. รัชนีวรรณ ชูเชิด นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
170 นาย ศราวุธ น าทาน เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน
171 น.ส. สิริวรรณ ยะพะง่า เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
172 น.ส. ยุภาพร เพชรพลอย เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
173 นาย สุชีพ รัตนวิชัย นายช่างเคร่ืองกลช านาญงาน
174 นาย ศรชัย สายสินธุ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน
175 นาง ลักขณา ปานคง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
176 นาย ทรงชล สุดสวาท เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
177 นาย วัชรพล เชื้อเพชร เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

178 นาย ณัฐพล พุทธศาสน์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

กรมส่งเสริมกำรเกษตร

179 น.ส. นริศรา  วายนต์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ
180 นาย เฟือ่งเฉลย  สมัยเทอดศักด์ิ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ
181 นาย ธนศักด์ิ  วิวัฒนวานิช นักวิชาการเกษตรช านาญการ
182 นาง สุกัญญา  ฤกษ์ปาณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ
183 นาย ชิตพล  เต็งเก้าประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ
184 นาย ณฐกร  บริบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ
185 น.ส. เสาวณี  เวชประพันธ์ นักวิชาการเกษตรช านาญการ
186 นาง วันวิสา  ตระกูลวรปัญญา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ
187 น.ส. เพ็ญภัค  เสาวภาคย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ
188 นาย เฉลิม  นันทารียะวัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ
189 น.ส. จิรารัตน์  ผ่องแผ้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ
190 น.ส. รุสลีนา  สาเมาะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ
191 น.ส. สุจิกา  ฉิมอ่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ
192 น.ส. นูเรน  อาแว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ
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193 นาย วีระชัย  เพ็ชรทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ
194 นาย วุฒิชัย  จิตรีการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ
195 นาย กิตติพัฒน์  อินทรประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ
196 น.ส. อัญชลี  ลมูลภักตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ
197 น.ส. มาลินี  อินทร์วงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ
198 นาย นพปฎล  ชูสมุทร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ
199 น.ส. ณิญา  ปันดอนไฟ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ
200 น.ส. พรพรรณ์  เลสัก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ
201 นาง นันทกานต์  แก้วเนียม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ
202 นาย สมปอง  เหมโคกน้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ
203 น.ส. นุศรา  หิน้เต้ียน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ
204 น.ส. ปวรรณพัสตร์  ม่วงสนธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ
205 น.ส. ปรารถนา  ไปเหนือ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
206 น.ส. สุมลนาถ  โสสุทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
207 นาย นันทิวัฒน์  ศรีคาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
208 น.ส. ธัญญา  พนมกิจเจริญพร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
209 นาย เอกชัย  ใจศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
210 น.ส. วิริยา  พรมมารัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
211 นาย เกรียงฤทธิ ์ แก้วบ้านเหล่า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
212 นาย ปิยวิทย์  หาปัญนะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
213 นาย สุทิน  จันอิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
214 น.ส. หทัยรัตน์  สินสวัสด์ิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
215 น.ส. วรญา  สิงห์สุริยะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
216 ว่าที่ร้อยตรี ชัชวาลย์  ศรีอุบล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
217 นาง นงค์เยาว์  บุญยศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
218 นาง วรรณภัสสรณ์  วัยวัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
219 นาง นภาภรณ์  ค ามูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
220 น.ส. พัชรินทร์  ซาวแซ่คัด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
221 นาย อภิเชษฐ์  กันทวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
222 น.ส. ณัฏฐชนุตร์  ตุนาค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
223 นาง จันทรทิมา  พัดแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
224 นาง เกศริน  เข็มทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
225 นาง ฐิติมาพร  อาจจ าปา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
226 นาย วสันต์  ชัยชนะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
227 น.ส. น้ าทิพย์  วงเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
228 น.ส. อริสา  เบญจประทานพร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
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229 นาง อาภาพักตร์  สุวรรณพินท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
230 นาย สกุลชาติ  มาสี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
231 นาย ภูวิชญ์  ยิ่งเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
232 นาย เทพฤทธิ ์ เนตรพิทูร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
233 นาย เฉลิมชนม์  โคตรทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
234 น.ส. แสงดาว  นันทะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
235 นาย พาดอน  ปุเรชะตัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
236 น.ส. อรวรรณ  สังหาด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
237 น.ส. สิริภรณ์  เหมมณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
238 น.ส. นีรนุช  มิ่งเมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
239 นาย ศรัณยู  อนุกูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
240 น.ส. จอมศรี  มะลิซ้อน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
241 นาย อุทิศ  สีสนิท นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
242 นาย วินัย  แสดงฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
243 นาย ศราวุธ  ถิ่นสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
244 วา่ทีร้่อยโท เณริน  รูปแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
245 นาย พัฒนพงษ์  ว่องเพ็ชชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
246 นาย ธงชัย  พรหมศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
247 น.ส. จันทร์ทิพย์  อิ่มเพ็ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
248 นาย ชัยยันต์  วันทองสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
249 นาง อัจฉรา  มโนวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
250 น.ส. ทัศนี  ปิน่ทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
251 น.ส. กิติมา  กสิกรเจริญลาภ เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน
252 นาง วัชรา  ศรีนิธิไชยเดช เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
253 น.ส. ยุพาพรรณ  รักบัว เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
254 น.ส. ฐิชยา  จุมปู เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
255 น.ส. ทับทิม  แสนมา เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
256 น.ส. วิภาวรรณ  กล่ินโลกัย เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
257 นาง นิอัลยา  มือลี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
258 นาง รัชนี  จิตรตระวี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
259 น.ส. ชอุ่ม  สอนประสม เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
260 นาง นฤมล  ปล้องอ่อน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน

261 นาย ชัชรินทร์  แสงเจริญ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กรมส่งเสริมสหกรณ์

262 น.ส. ศศิธร สมรูป นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ

หนา้ 8



ล ำดบั ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง

263 น.ส. สาวิตรี ตาดทอง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
264 น.ส. วิมลรัตน์ ศรีวงษ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
265 น.ส. ปสุตา ภูสอดสี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
266 น.ส. รุ่งนภา ทองสงฆ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
267 น.ส. เกศินี แก้วนวล นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
268 น.ส. สุนทรี จ านง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
269 น.ส. ศิรินรัตน์ ผลไม้ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
270 น.ส. ชมพู ่เล้าโสภาภิรมย์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

กรมกำรขำ้ว

271 น.ส. ขวัญชนก  ปฏิสนธิ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
272 น.ส. วรัญญา  ด่านทวีศิลป์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
273 น.ส. มานิกา  น้อยเอี่ยม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
274 น.ส. ธนารัตน์ ปิยะวรากร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

275 น.ส. ภัทรนภา  สกุณวัฒน์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

กรมหมอ่นไหม

276 น.ส. รัชนี ขันธหัตถ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
277 นาย ณรงค์ ชมแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตร

278 นาย พลพิสิษฐ์ ชูประเสริฐ เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน

ส ำนักงำนกำรปฎิรูปทีด่นิเพ่ือเกษตรกรรม

279 น.ส. สโรชินี บุณยะรัตน์ นิติกรปฏิบัติการ
280 นาย สายชล วิจิตรโสภา วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
281 นาง วริศรา มูลเสถียร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
282 น.ส. จิรัฐญา แสงหิรัญ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
283 น.ส. นุจริน พิมทอง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
284 น.ส. นิศาชล ศรีไชยรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
285 น.ส. พนิดา อ่ าแจ่ม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

286 น.ส. นัฎธิรา เคนนาดี นักวิชาการปฏิรูปทีดิ่นปฏิบัติการ

ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร

287 น.ส. พรทิพย์  พ่วงรอด นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
288 นาย นภสินธุ ์ปิยะสินธ์ชาติ เศรษฐกรปฏิบัติการ
289 นาย สุภกิจ  สนธิ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
290 นาย พิชญุตม์  ทองปทุม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
291 น.ส. จิตราวรรณ  สลีวงศ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
292 น.ส. มนทิรา  สินพานิช เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
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293 น.ส. พรทิพย์ สุกใส เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
294 น.ส. จันทร์ทิวา  ต้นกันยา เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน
295 น.ส. เบญจา  น้อยผล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
296 น.ส. ฐิตินันท์  ศิริจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
297 นาย ธีรภาพ  เสนานุช เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ

298 นาย ปาพจน์ ธงชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของทา่น และถ้าทา่นติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ 

 กรุณาท าหนังสือแจ้งมายังสถาบนัเกษตราธกิาร โทรสารหมายเลข 0 2579 1355 หรือ 0 2940 5597

การแต่งกาย : โปรดแต่งกายด้วยชุดไวท้กุข์สีด า-ขาว / สีสุภาพ  

ผู้ประสานงาน : น.ส.ศิริวรรณ เครือเล็ก โทร. 0 2940 5593 ต่อ 131,150 หรือ 0 8445 9824
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