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สถาบ้ นเกษตราธ้ิการ้จะโทรศ พท์ประสานให เข าร บการฝึกอบรมเป็นรายบุคคลไป 
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1 นางสาวชนิดา เกดิชนะ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ส านักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน

2 นายอคัรเดช ศรีมณีพันธ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ส านักงานเลขานุการกรม

3 นายเรืองเดช ศรีวัฒน์ นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ส านักพัฒนาการถา่ยทอดเทคโนโลยี

4 นายสุทธกานต์ ใจกาวิล นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ กองวิจยัและพัฒนาขา้ว

5 นายนภัส โสมวดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

6 นายสุรชัย ถมวิจติร เจา้หน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

7 นายวรรณทัศน์ เจริญลาภ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ส านักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถา่ยทอดเทคโนโลยี

8 นายสิริชัย ผ้ึงทอง นายช่างศิลป์ช านาญงาน ส านักบริหารกลาง

9 นางสาวมณฑา แถมเงิน นายช่างศิลป์ช านาญงาน ส านักงานเลขานุการกรม

10 นางสาวสุมาลี สุทธิกาญจนพันธุ์ นายช่างพิมพ์ช านาญงาน ส านักพัฒนาและถา่ยทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์

11 นางสาวนวพร องัธารารักษ์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ส านักบริหารกลาง

สังกัดต ำแหน่งชือ่ - สกุลล ำดบั

รำยชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรฝึกอบรม

หลักสูตร กำรสร้ำงสือ่สิง่พิมพ์แบบกรำฟิกส์ดว้ยโปรแกรม Illustrator 
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ณ ศูนยป์ฏิบัตกิำรคอมพิวเตอร์และภำษำ ชัน้ ๓ สถำบันเกษตรำธกิำร (ภำยในมหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์ บำงเขน กรุงเทพฯ)
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สังกัดต ำแหน่งชือ่ - สกุลล ำดบั

รำยชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรฝึกอบรม

หลักสูตร กำรสร้ำงสือ่สิง่พิมพ์แบบกรำฟิกส์ดว้ยโปรแกรม Illustrator 

ระหวำ่งวนัที ่๒๖ - ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ เวลำ ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ ศูนยป์ฏิบัตกิำรคอมพิวเตอร์และภำษำ ชัน้ ๓ สถำบันเกษตรำธกิำร (ภำยในมหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์ บำงเขน กรุงเทพฯ)

12 นางปานตะวัน สุขศิริ ญาณโกมุท เจา้หน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดอา่งทอง

13 นายณัฏฐ์ มาลาธง เจา้หน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดล าพูน

14 นางสาวสุริยา สุภาพันธ์ เจา้พนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดหนองบัวล าภู

15 นายชูศักด์ิ ธงสอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดพังงา

16 นางสาวอาทิตยา พรมทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดเพชรบูรณ์

17 นางสาวเสาวณี พรมอดุตุ้ม เจา้หน้าที่บันทึกขอ้มูล ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดชัยภูมิ

18 นางสาวราตรี โห้พึ่งจู เจา้หน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดนครปฐม

19 นางสาวสุภัทรา ตันอารีย์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนช านาญการ ส านกังานเกษตรและสหกรณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

20 นางสาววรรณวิมล พงศานิตย์ เจา้พนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดยโสธร

21 นางสุพัตร คงดี เจา้พนักงานธุรการช านาญการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดปราจนีบุรี

22 นายณัฐภัทธ์ จนัทรแสง เจา้หน้าที่บันทึกขอ้มูล ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดนครสวรรค์

23 นางสาวภัทรานิษฐ์ งอนมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดอตุรดิตถ์

24 นางอญัญาณี อปุการัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดสตูล

25 นางกชกร เจยีมศักด์ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดปทุมธานี

26 นายคธาวุฒิ จริวชิรศักด์ิ เจา้หน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดราชบุรี

27 นายอษัฎาวุธ แสงจนัทร์ เจา้หน้าที่บันทึกขอ้มูล ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดสระบุรี

28 นางสาวสุภรัตน์ดา เพชรบูรณ์ เจา้หน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดระนอง

29 นายสัญญา สายแกว้ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดนราธิวาส

30 นางสาวสิริรัญญา อบุาลี เจา้หน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

31 นายธานนท์ สีสด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานรัฐมนตรี

32 นางสาวเยาวพา กล่อมเกล้ียง เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป  ส านักตรวจสอบภายใน

33 นายธเนศ แกว้จงัหาร บุคลากร กองการเจา้หน้าที่

34 นางสาวอรณัฐ ทันใจ เจา้หน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักพัฒนาระบบบริหาร

35 นางสาวหฤทัย โพธิ์แจง้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักแผนงานและโครงการพิเศษ

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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