
1 นางสาววาสินี  คงแคลว เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดตรัง

2 นางสาวกาญจนา ประพันธ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดยโสธร

3 นางสาวสิรินันท  หลักหาญ เจาพนักงานธุรการ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดยโสธร

4 นางสาวนิภาวรรณ  รอดโรคา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสุพรรณบุรี

5 นางสาวปวีณา  คุตชนม นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสุพรรณบุรี

6 นางสาวยุพิน  มั่นวงศ นักวิเคระหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดมุกดาหาร

7 นางสาวทิพยวรรณ  นันใจยะ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสระบุรี

8 นางพรศิริ  ทะสุนทร เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสระแกว

9 นายทักษกร  แกนลา เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอุบลราชธานี

10 นายวิญู  คงรักษา เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสมุทรสงคราม

11 นางสาวสภัทรพร  ชาญวิทยวัฒนกิจ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสมุทรสงคราม

12 นายพงษศักดิ์  ถิ่นสุวรรณ เจาหนาที่บันทึกขอมูล สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดแมฮองสอน

13 นายจรูญ  ใจเหล็ก เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเพชรบูรณ

14 นายพิสุทธิ์  กริ่งสัมฤทธิ์ เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร กองการเจาหนาที่ สป.กษ.

15 นายพิษณุพงษ  แกวกา เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดพะเยา

16 นายวุฒิศักดิ์  ใจพันธ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดพะเยา

17 นายธนากร  แจมแจง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสมุทรปราการ

18 นายวัชรพงศ  จันทรกําเนิด เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสมุทรปราการ

19 นายประวิทย  พงษนิมิตร เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

20 นายปญญา  สารศิลป พนักงานพิมพ ส 3 สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดจันทบุรี

21 นายกิตติชัย  คําตันบุญ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดบึงกาฬ

22 นายธนาวุฒิ สีมีคอน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภู

23 นางสาวสุภรัตนดา  เพชรบูรณ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดระนอง

24 นางสาวธัญวลัย ฤทธิธาร เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองคลัง สป.กษ.

25 นางสาวสุจีรา จันทรตน นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ. 

26 นางสาวเสาวณี พรมกุดตุม เจาหนาที่บันทึกขอมูล สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดชัยภูมิ

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

กรมตําแหนงชื่อ - สกุลลําดับ

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการฝกอบรม

หลักสูตร การสรางงานกราฟกสดวยโปรแกรม Photoshop

รุนที่ ๑ ระหวางวันที่ ๓ - ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ ศูนยปฏิบัติการคอมพิวเตอรและภาษา ชั้น ๓ สถาบันเกษตราธิการ (ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)



กรมตําแหนงชื่อ - สกุลลําดับ

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการฝกอบรม

หลักสูตร การสรางงานกราฟกสดวยโปรแกรม Photoshop

รุนที่ ๑ ระหวางวันที่ ๓ - ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ ศูนยปฏิบัติการคอมพิวเตอรและภาษา ชั้น ๓ สถาบันเกษตราธิการ (ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)

27 นายพิษณุวัฒน  เสือประสงค นายชางศิลปปฏิบัติงาน สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี

28 นายณัฏฐนันท ไพบูลย นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ กองแผนงาน

29 นายสมพงษ นอยสัมฤทธิ์ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน กองแผนงาน

30 นายไชยวัฒน เวสารัชตระกูล นิติกรชํานาญการพิเศษ สํานักเลขานุการกรม

31 นางสาวประภัสสร พลวงศ นักวิทยาศาสตรชํานาญการ สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน

32 นางสาวอาริษา สุวรรณมาก นักวิชาการเกษตร สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

33 นางสาวณิชาพัชร  ลิ้มสมุทรชัยพร นักวิเคราะหนโยบายและแผน ศูนยสารสนเทศการเกษตร

34 นายศักดิ์ดา  สินธุจริวัตร นักวิชาการคอมพิวเตอร สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

35 นางสาวชฎารัตน  โลจนานันท นักวิชาการคอมพิวเตอร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๙

36 นางสาววันวิษา ชมภูวิเศษ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กองการเจาหนาที่

37 นางสาวปริญญา สรเสนา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กองการเจาหนาที่

38 นางสาวนิตา แซเลา เจาหนาที่วิเคราะหและจัดทําขอมูลแผนนโยบาย สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว

39 นางสาวฐิติรัตน ละออโชติสมบัติ เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 3 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว

40 นางสาวพัทธนันท ประสิทธิวงษ นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ สํานักเลขานุการกรม

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กรมสงเสริมการเกษตร

กรมพัฒนาที่ดิน

กรมปศุสัตว



1 นางเพียงเพ็ญ  ขวดแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดปตตานี

2 นายยามาลุดิน หะยีมะเละ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดปตตานี

3 นายเมธพัทธ  วนิชาชีวะ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสมุทรสาคร

4 นางสาวสรรพมงคล  บุญกัน นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดกําแพงเพชร

5 นางสาวพิมพัตรา  โหงวประสิทธิ์ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดกําแพงเพชร

6 นางสาวสุธีรา  ศรีวิพัฒครุฑ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครสวรรค

7 นายปริญญา  กุละพัด นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดตราด

8 นางมัลลิกา  จิวประเสิรฐ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดประจวบคีรีขันธ

9 นางอุบล  อวมออ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดประจวบคีรีขันธ

10 นางสาวณิชรัตน  กองอาสา นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสระแกว

11 นางสาววนิดา  กองหลา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอุดรธานี

12 นายณฐกร ศิริมงคล เจาหนาที่บันทึกขอมูล สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอุดรธานี

13 นางสาวกรรณิการ  วาหะรักษ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดพังงา

14 นางสาวจุรีพร  สงชู นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดพังงา

14 นางสุพัตรา  เฉลิมสาร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

15 นางสาวปรัยวริน  มาตราช เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

16 นางแสงแข  สิทธิสม เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดกาญจนบุรี

17 นายธัชพงศ แกลวกลา นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานรัฐมนตรี

18 นางสาวจิรนันท ยอดดํา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสงขลา

19 นายมาโนช จินดาดวง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสงขลา

20 นายวิชิต ชูแนม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดชุมพร

21 นางสาวกันยารัตน เศวตนันทิกุล นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กองการเจาหนาที่ สป.กษ.

22 นางสาวธนกานต ศรีอุทธา บุคลากร กองการเจาหนาที่ สป.กษ.

23 นายรอซือดี สะมาแอ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนราธิวาส

24 นางทิพวัลย พิมพมาศ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดมุกดาหาร

25 นางสาวกัลยา เมืองพระฝาง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ

26 นางสาวสุรีพร โทนแกว เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักตรวจสอบภายใน สป.กษ.

27 นางสุรีรัตน ชอบมาก เจาหนาที่บันทึกขอมูล สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดขอนแกน

28 นางสาวชุติภา  บุตรสินธุ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสระบุรี

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง กรม

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการฝกอบรม

หลักสูตร การสรางงานกราฟกสดวยโปรแกรม Photoshop

รุนที่ ๒ ระหวางวันที่ ๑๗ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ ศูนยปฏิบัติการคอมพิวเตอรและภาษา ชั้น ๓ สถาบันเกษตราธิการ (ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)



29 นางสาวพนิดา บุญยศยิ่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กองการเจาหนาที่

30 นายพรพรหม วัฒนวาณิชย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กองการเจาหนาที่

31 นายสุรฉัตร บุญเถื่อน นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองสงเสริมมาตรฐาน

32 นางสาวนาฏสรวง  อินทรแกว นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ สํานักงานเลขานุการกรม

33 นางสาวขวัญใจ  เส็งเอี่ยม นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กองพัฒนาเกษตรกร

34 นางสาวบุศรินทร แสวงลาภ นักวิทยาศาสตรชํานาญการ วิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน

35 นางณัฐนิช บุญทวี  สํานักงานเลขานุการกรม

36 นางสาวจันทรทิวา  ตนกันยา เจาพนักงานสถิติชํานาญงาน ศูนยสารสนเทศการเกษตร

37 นางสาวอภิญญา  ขนุนทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

38 นางสาวนราพรรณ พันธุฤทธิ์ นักจัดการงานทั่วไป กองการเจาหนาที่

39 นางสาวมัตติกา เอี่ยมจํารัส เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองการเจาหนาที่

40 นางสาววริศรา ทรัพยเกษม นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ สํานักเลขานุการกรม

กรมปศุสัตว

กรมสงเสริมสหกรณ

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ

กรมสงเสริมการเกษตร

กรมพัฒนาที่ดิน

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร


	7. ข้อมูลผู้สมัคร และประกาศรายชื่อ Photoshop ปี 61(รุ่นที่ 1)
	3. ประกาศรายชื่อเข้าอบรม รุ่น 1

	7. ข้อมูลผู้สมัคร และประกาศรายชื่อ Photoshop ปี 61(รุ่นที่ 2)
	4. ประกาศรายชื่อเข้าอบรม รุ่น 2


