
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1 นาย ชานนท์ ไกรศรีวรรธนะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดหนองบวัล าภู

2 นาย สนธยา มาสงคราม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย

3 จา่เอก อารีย์ สาธารนอก หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ

4 นาย จิรัฐถิติกาล โพธิผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย

5 นาง สุวรรณี ศิริวรรณ์หอม นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี

กรมชลประทำน

6 นาย วิทยากร ศิริขันธ์ นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน โครงการชลประทานอุดรธานี

7 นาย กิตติ  นาคธรณินทร์ นายช่างชลประทานอาวุโส โครงการชลประทานหนองบัวล าภู

8 นาย ไกรโรจ มัฆมาน นายช่างชลประทานอาวุโส โครงการชลประทานสกลนคร

9 นาย สรายุ วงศ์ชาชม วิศวกรชลประทานช านาญการ โครงการชลประทานบึงกาฬ

10 นาย ราเชนทร์ ลาค า นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน โครงการชลประทานหนองคาย

11 นาย วศินภัทร ชลาชัย วิศวกรชลประทานช านาญการ โครงการชลประทานเลย

กรมตรวจบัญชสีหกรณ์

12 น.ส. วลัยพร ปัญญากุล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการ ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี

13 นาง กัญจนพร พระยาลอ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการ ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ

14 น.ส. กาญจนันท์ สาวิสัย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการ ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย

15 น.ส. ศศิตา นามบุรี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการ ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

16 นาย ยงยุทธ เหลาสุพะ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวล าภู

กรมประมง

17 นาย กิตติวัฒน์ อินทรวิชัย นักวิชาการประมงช านาญการ ส านักงานประมงจังหวัดเลย

18 นาย วิทยา ประเสริฐสังข์ เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน ส านักงานประมงจังหวัดหนองคาย

19 น.ส. ณัฐฐิดา ทองปัญญา นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ ส านักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ

20 นาง วัชรา ชุมพล นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ ส านักงานประมงจังหวัดอุดรธานี

21 นาง ถนอมขวัญ นอศรี นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ ส านักงานประมงจังหวัดหนองบัวล าภู

กอง/ส ำนัก

รำยชื่อผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรม

หลักสูตร "กำรจัดท ำแผนพัฒนำภำคกำรเกษตรในระดบัพ้ืนที"่ รุ่นที ่1

ระหว่ำงวันที ่20-22 ธันวำคม 2560

ณ โรงแรมนภำลัย จังหวัดอุดรธำนี

ล ำดบั ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง
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กอง/ส ำนักล ำดบั ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง

กรมปศุสัตว์

22 นาย พิภพ เพียวิเศษ สัตวแพทย์อาวุโส ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย

23 นาย ณรงค์ชัย ศรีดาวเรือง สัตวแพทย์อาวุโส ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

24 นาย วันชัย ธรรมมา สัตวแพทย์ช านาญงาน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู

25 นาย ศุภชัย พนาลิกุล สัตวแพทย์ช านาญงาน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

26 นาย นิคม สนั่นเคร่ือง นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ

กรมพัฒนำทีด่นิ

27 นาย ประทิน สร้อยค า นักวิชาการเกษตรช านาญการ สถานีพัฒนาทีดิ่นเลย

28 นาง นิตยา พากุล นักวิชาการเกษตรช านาญการ สถานีพัฒนาทีดิ่นอุดรธานี

29 นาง ประภัสสร สิงหันต์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สถานีพัฒนาทีดิ่นหนองบัวล าภู

30 น.ส. ปิยวรรณ เขิมขันธ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สถานีพัฒนาทีดิ่นบึงกาฬ

31 นาย ศราวุธ ศิริลักณ์ นักวิชาการเกษตรช านาญการ สถานีพัฒนาทีดิ่นหนองคาย

กรมวิชำกำรเกษตร

32 น.ส. สุทธินันท์ ประสาธน์สุวรรณ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดอุดร

กรมส่งเสริมกำรเกษตร

33 นาย มนัส จันทร์เสนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ

34 นาย สมศักด์ิ กันภัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวล าภู

35 นาย บ ารุง เพิม่ชีวา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

36 น.ส. สมโภชน์ บุญชื่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย

37 น.ส. นันทนิตย์ ม่านตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจังหวัดเลย

กรมส่งเสริมสหกรณ์

38 น.ส. วรัชยา ธรรมสาลี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย

39 นาง ดวงประทีป กุลัดถ์นาม นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเลย

40 น.ส. ณฐา เชษฐวงกรณ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี

41 น.ส. พิสมัย แสงโทโพธิ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู

42 นาย พงศ์สันต์ ข าปู่ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ

กรมกำรขำ้ว

43 นาง ชนะ ศรีสมภาร นักวิชาการเกษตรช านาญการ ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี

กรมหมอ่นไหม

44 นาย เพ็ชรรัตน์ โยจะบุตร นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ ส านักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 2 
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กอง/ส ำนักล ำดบั ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง

ส ำนักงำนกำรปฏิรูปทีด่นิเพ่ือเกษตรกรรม

45 นาย พิษณุ ส ารี นักวิชาการปฏิรูปทีดิ่นช านาญการ ส านักงานการปฏิรูปทีดิ่นหนองคาย

46 นาย จักรพงษ์ สายเนตร นักวิชาการปฏิรูปทีดิ่นปฏิบัติการ ส านักงานการปฏิรูปทีดิ่นบึงกาฬ

47 นาย ประสิทธิ ์พยอมหอม นักวิชาการปฏิรูปทีดิ่นช านาญการพิเศษ ส านักงานการปฏิรูปทีดิ่นเลย

48 นาย วัชรินทร์ ริยาพันธุ์ นักวิชาการปฏิรูปทีดิ่นช านาญการพิเศษ ส านักงานการปฏิรูปทีดิ่นหนองบัวล าภู

49 นาย เฉลา ปัญญาคโม นักวิชาการปฏิรูปทีดิ่นช านาญการพิเศษ ส านักงานการปฏิรูปทีดิ่นอุดรธานี

ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร

50 น.ส. ณรันทร์ภัทร เลขะพันท์รัชต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที ่3 อุดรธานี

หมำยเหตุ

1. ก าหนดการวันที ่22 ธันวาคม 2560 เลิกอบรม เวลา 16.00 น.

2. สามารถแจ้งประสงค์เข้าพักได้ทีฟ่ร้อนของโรงแรม (รร.หาคู่ให)้

3. สถาบันเกษตราธิการ รับผิดชอบค่าทีพ่ัก คืนวันที ่20 , 21 ธ.ค. 60 จ านวน 2 คืน
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