
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ล าดบั ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน

1 นางสาวศิราวรรณ สุริยะลังกา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

2 นางสาวณิชาภา วงษ์สมบูรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดล าพูน

3 นางศิวิไล เต็งรัตน์ล้อม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์

4 นางนันทพร ทิพยาวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี

5 นายฉัตรพงษ์ ราชพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์

6 นางสาวศิภิงร์ สิริวิทโยทัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร

7 นางสาวศิริรัตน์ สุทธิรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

8 นางสาวพรินทร์ ประเสริฐสังข์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวดัอ านาจเจริญ

9 นางปิยนุช อุทธยานมณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร

10 นางศิวาภรณ์ ทองรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่

11 นางสาวจงรักษ์ วงษ์มณี นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ ส านักตรวจสอบภายใน

12 นางสาวช่อลัดดา คนซ่ือ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

13 นายธนะสิทธิ ์ธนากีรตินันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์

14 นางสาวชุติภา บุตรสินธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี

15 นางสาวจุรีพร สงชู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา

16 นางนพวรรณ ภูมิพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

17 นายพิทยพัฒน์ เพียรเดชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล

18 นางสาวนราทิพย์ จันทร นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ กองคลัง

รายชื่อผู้เขา้รับการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร

หลักสูตร การจัดท าแผนพัฒนาภาคการเกษตรในระดบัพ้ืนที ่รุ่นที ่2

ระหว่างวันที ่24 - 25 พฤษภาคม 2561

ณ ห้องประชมุ ชั้น 2  สถาบันเกษตราธิการ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ



19 นางสาวอัญญ์ลีญา บุญมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สนง.เกษตรและสหกรณ์จงัหวัดแม่ฮ่องสอน

20 นางสาวนันทนา สองสี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

21 นางสาวขวัญเรือน มงคลสวัสด์ิ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่

22 นางสาวสุพัตรา วุฑฒยากร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองประสานงานโครงการพระราชด าริ

23 นางกาญจนา วงศ์อินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวดัสุราษฎร์ธานี

24 นางวรารัตน์ ทองเหลือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวดัอุบลราชธานี

25 นางประเทือง  มหาพิรุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

26 นางสาวจิรนันท์ ยอดด า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา

27 นางสาวพนิดา พลวรางกูร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สถาบันเกษตราธิการ

กรมชลประทาน

28 นายพิษณุ รัตนปริคณน์ วิศกรชลประทานปฏิบัติการ กองแผนงาน

29 นายภควันต์ เสรีรักษ์ วิศกรชลประทานปฏิบัติการ กองแผนงาน

กรมตรวจบัญชสีหกรณ์

30 นางสาวกุลวีร์ ภูวขจรพานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักแผนงานและโครงการพิเศษ

31 นางสาวจุฑามาศ กรีพานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักแผนงานและโครงการพิเศษ

กรมประมง

32 นายประภาส สุตันติราษฎร์ นักวิชาการประมงช านาญการ ส านักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

33 นางสาววลีรัตน์ มูสิกะสังข์ นักวิชาการประมงช านาญการ ส านักงานประมงจังหวัดปทุมธานี

กรมปศุสัตว์

34 นายพงศ์รภัส ฐิติศรันพงษ์ นักวิชาการนโยบายและแผนช านาญการ กองแผนงาน

35 นายนรภัทร์ อ่อนคลาย นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ กองแผนงาน

กรมพัฒนาทีด่นิ

36 นางสาวนฤมล หวะสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาทีดิ่น ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 2



37 นางสุธาดา ยินดีรส นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 6

กรมวิชาการเกษตร

38 นางสาวพรทิพย์ แพงจันทร์ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตร เขตที ่3 จงัหวดัขอนแกน่

39 นางสาวรัชดา ปรัชเจิญวนิชย์ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ ส านักวจิยัและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 จงัหวดัอุบลราชธานี

40 นายวีระพงษ์ เย็นอ่วม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท

41 นางจิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 จังหวัดสงขลา

กรมส่งเสริมการเกษตร

42 นางสาวสลิษา หนูจินดา เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองแผนงาน

43 นางสาวอรุณี สุขน่วม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กองแผนงาน

กรมส่งเสริมสหกรณ์

44 นางสาวจารุภัทร จิตราวิริยะกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กองแผนงาน

กรมการขา้ว

45 นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ ส านักส่งเสริมการผลิตข้าว

46 นางกรณิศ ต้ังคณาทรัพย์ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ กองวิจัยและพัฒนาข้าว

กรมหมอ่นไหม

47 นางพรพิณี บุญบันดาล นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ กองแผนงาน

48 นางสาวอุษากร ข าวิไล นักวิชาการเกษตรช านาญการ กองแผนงาน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

49 นายสิริโรจน์ พิมลลิขิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กองแผนงาน

50 นายณัฐหทัย ยามาลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองแผนงาน

ส านักงานการปฏิรูปทีด่นิเพ่ือเกษตรกรรม

51 นางอาทิตยา ทองพรหม ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มประสิทธภิาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ส านักงานการปฏิรูปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม

52 นางสาวสิริมา แจ้งกระจ่าง นักวิชาการปฏิรูปทีดิ่นช านาญการ ส านักงานการปฏิรูปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม



ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

53 นางสาวสาธิตา บุตรน้ าเพ็ชร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส านักงานเลขานุการกรม

ส านักงานมาตราฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

54 นางสาวพรรณวิภา พลทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

55 นายปาพจน์ ธงชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

หมายเหต ุ: - โปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของท่าน และหากท่านติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้

                 กรุณาท าหนังสือแจ้งมายังสถาบันเกษตราธิการ ทางโทรสารหมายเลข 0 2579 1355 หรือ 0 2940 5597

ผู้ประสานงาน : นางสาวชิสาพัชร์ รวานนท์ โทร. 0 2940 5593 ต่อ 131, 150 หรือ 089 609 0989


