
1 นาง กัญญ์กุลณัช ฉัตรธนะสิรเวช เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน กองกลาง

2 น.ส. ธนกานต์  ศรีอุทธา บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่

3 น.ส. พรพรหมมา  หมีทอง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ กองเกษตรสารนิเทศ

4 นาย สุวิศิษฏ์  แสงเอื้ออังกูร นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏบิติัการ กองนโยบายเทคโนโลยีเพือ่การเกษตรฯ

5 น.ส. สมฤดี  กิริมิตร นักวิชาการคอมพิเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

6 น.ส. ปรัยวริน  มาตราช เจ้าหน้าทีร่ะบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

7 นาง เรไร  คีรีต๊ะ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ ส านักตรวจราชการ

8 น.ส. โสมสุทธา  ภัสสรปกรณ์กิจ นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏบิติัการ ส านักตรวจราชการ

9 น.ส. ศรีกัลญา  คงรุ่งเรือง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส านักพัฒนาระบบบริหาร

10 น.ส. ฉัตรทิพย์  เรืองจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สถาบันเกษตราธิการ

11 นาย พรมงคล  ชิดชอบ วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ ส านักบริหารโครงการ

12 นาย วุฒินันท์  ปรีดากิตติพัฒน์ วิศวกรชลประทานช านาญการ ส านักงานชลประทานที ่14

13 นาย อภิชาต  มงคลวัจน์ นายช่างชลประทานอาวุโส กองพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง

14 นาย รังสรรค์  ทองแสน เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน ส านักงานชลประทานที ่8

15 นาย นฤนาท  กะกุลพิมพ์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส านักงานชลประทานที ่5

16 นาย ธัชพงศ์  สีนวล วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส านักบริหารโครงการ

17 นาย โสรัจจ์  นนทศักด์ิ นักวิชาการส่ิงแวดล้อมปฏิบัติการ ส านักบริหารโครงการ

18 น.ส. ศุภลักษณ์  โนราช นักวิชาการส่ิงแวดล้อมปฏิบัติการ ส านักบริหารโครงการ

19 น.ส. วรัญญา  ดอกรัก วิศกรชลประทานปฏิบัติการ ส านักงานชลประทานที ่10

20 นาง สุทิศา  วิเศษ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการ ส านักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี

รายชื่อผู้เขา้รับการฝึกอบรม

หลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ระหว่างวันที ่12-15 ธันวาคม 2560

ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท และสถานทีด่งูานในเขตพ้ืนทีจ่ังหวัดกาญจนบุรี

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

กรมตรวจบัญชสีหกรณ์
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21 น.ส. อาริสา  วัตละยาน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ กองประสานงานโครงการพระราชด าริ

22 น.ส. ปฐณีย์  พูลกล่ิน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ

23 นาย วัชรกร  นิยมรส นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ

24 นาย ประสิทธิ ์ ต้อยต่ิง นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ ปศุสัตว์เขต 7

25 นาย วันชัย  สินประเสริฐ เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส สพข.10

26 นาย วีระชัย  ฤทธิศรี นักวิชาการเกษตรช านาญการ สถานีพัฒนาทีดิ่นเพชรบุรี

27 นาง เพ็ญลักษณ์  ชูดี นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี

28 นาย พีรณัฐ  ทองมาก เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี

29 นาย พรชัย  มาสรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม

30 น.ส. กรกัญญา  อักษรเนียม นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริฯ

31 นาย กฤษฎา  บัวนาค นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กพวศ.

32 นาย ไพรุ่ง  บุญเลิศ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กพวศ.

33 นาง จุธาพร  แจ่มใส นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส านักพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์

34 น.ส. ส.ศศิธร  พลกล้า นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์

35 นาง สุวรรณ  เทพโพธา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส านักพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์

36 น.ส. พอใจ  คล้ายสวน นกัวิชาการปฏรูิปทีดิ่นช านาญการพิเศษ ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

37 น.ส. สุพิชญาย์  กลีบบัว นักวิชาการปฏิรูปทีดิ่นช านาญการ ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

38 น.ส. สกุลกาญจน์  กีรติรัฐวัฒน์ นักจัดการงานทัว่ไป ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กรมประมง

กรมปศุสัตว์

กรมพัฒนาทีด่นิ

กรมวิชาการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส านักงานการปฏิรูปทีด่นิเพ่ือเกษตรกรรม

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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39 น.ส. แสงเดือน  นาคศรีสุข นักวิชาการคอมพิเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

40 นาย นัยกร  สงวนแก้ว นักวิชาการเกษตรช านาญการ ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี

41 นาย สุทธิสาร  สุวรรณพักตร์ นักวิชาการเกษตรช านาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุข์้าวพิษณุโลก

42 น.ส. ชุติมา  ทองล่ิม นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กองเมล็ดพันธุข์้าว

43 นาย ประเทือง  อินทร์กัน นักวิชาการเกษตรช านาญการ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

44 นาย ณรงค์ฤทธิ ์ สีหะวงษ์ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์เมล็ดพันธุข์้าวสุโขทัย

45 นาง ชนะ  ศรีสมภาร นักวิชาการเกษตรช านาญการ กองวิจัยและพัฒนาข้าว

46 น.ส. อุมาพร  หิตโกเมท นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏบิติัการ กองแผนงาน

47 ว่าที่ ร้อยตรีหญิงจันทิญา  สังข์ค า เจ้าหน้าทีส่ื่อสารสัมพันธ์ ส านักงานส่ือสารสัมพันธ์และเครือข่าย

48 นาง กรรณิการ์  กัณหา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบนัวิจยัและพฒันาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

49 นาย วสันต์ชัย  ใจน้อย ปฏิบัติหน้าทีห่ัวหน้าส านักยุทธศาสตร์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

50 ว่าที่ ร้อยตรีสุภชัย  เจริญอินท์ รักษาราชการแทนหัวหน้าแผนกระเบียบวนิัย ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของท่าน  และถ้าท่านติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้

กรุณาท าหนังสือแจ้งมายังสถาบันเกษตราธิการ โทรสารหมายเลข 0 2579 1355 หรือ 0 2940 5597 

การแต่งกาย : โปรดแต่งกายชุดสุภาพ 

ผู้ประสานงาน :  น.ส.ชิสาพัชร์  รวานนท์ โทร. 0 2940 5593 ต่อ 131,150 หรือ 0 89 6090 989

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

กรมการขา้ว

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนทีสู่ง (องค์การมหาชน)

องค์การสะพานปลา


