
เลขที่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด

1 นางเปมิกา  ปาลวัฒน์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักพัฒนาระบบบริหาร
2 นายสุรศักด์ิ  เหลืองอร่ามกุล นิติกรช านาญการ ส านักกฎหมาย
3 น.ส.ชิดชนก  ผาสุกศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ กองคลัง
4 น.ส.นันทวดี  ลลิตพงศ์กวิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักแผนงานและโครงการพิเศษ
5 น.ส.ฉัตรทิพย์  เรืองจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สถาบันเกษตราธิการ
6 น.ส.กชพร  สมค าศรี นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
7 นางกฤษณา  ลัดครบุรี นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก
8 นายต่อชาติ  ม่วงลาย นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
9 นางชญาดา  สาราเลิศ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

10 นางจินพัทน์  ศรีเอี่ยมโฉม เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท
11 นางกิตติภรณ์  ศิริวงศ์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
12 น.ส.ขวัญตา  ผ่ึงผาย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
13 น.ส.วรวรรณ  ใจบาน นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา
14 น.ส.พรรษสรณ์  งุ่ยส่องแสวง นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา
15 น.ส.สกลภัทร  ไชยค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

16 นายศราวุฒิ  ช่วยนาค วิศวกรชลประทานช านาญการ ส านักงานชลประทานที ่16
17 นายภราดร  คณะแนม วิศวกรชลประทานช านาญการ ส านักงานชลประทานที ่15

18 นายสัมฤทธิ ์สมตน นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส านักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี

19 น.ส.พรประภา ต้นเขียน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที ่2 (ตราด)
20 น.ส.น  าทิพย์ กุลสอนนาน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที ่2 (สมุทรปราการ)
21 นางบุญญดา โพธิช์ะคุ้ม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการ ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที ่1 (สิงห์บุรี)
22 น.ส.ทัศนีย์ อินมอญ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการ ส านักงานตรวจบญัชีสหกรณ์ที่ 1 (พระนครศรีอยธุยา)

23 นายทนงศักด์ิ ตันกุระ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส านักบริหารกลาง

24 นายธวัชชัย อาจวิชัย นักวิชาการประมงช านาญการ ส านักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ
25 นายอโณทัย  เจาะรอด นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ ส านักงานประมงจังหวัดก าแพงเพชร

26 น.ส.พรกมล  เจริญบุญ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานเลขานุการกรม
27 นายอภิเษก มาตรา เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
28 นายวรเศรษฐ์ คูวิจิตรสุวรรณ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

รายชื่อผู้เขา้รับการฝึกอบรม หลักสูตร  นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดบัตน้ รุ่นที ่25
ระหว่างวันที ่5 - 16 มนีาคม 2561

ณ สถาบันเกษตราธิการ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกษตรกลาง บางเขน กรุงเทพฯ 
และโรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

กรมตรวจบัญชสีหกรณ์

กรมประมง 

กรมปศุสัตว์
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29 นายนพพล ถมทอง เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 11

30 นางวารีย์ ทองมี นักวิชาการเกษตรช านาญการ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
31 น.ส.ณัฐธิดา ทองนาค นักวิชาการเกษตรช านาญการ กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

32 นายมานพ โปษยาอนุวัตร์ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง
33 น.ส.รวีบงกช ชญาวรณรงค์ นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรพื นทีก่รุงเทพมหานคร

34 น.ส.รุ่งทิพย์ แดนรักษ์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ กองพฒันาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

35 น.ส.ขวัญประภา สุวรรณคูหา นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
36 นายวีรพงษ์ ผลกลัด นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี
37 นายสมควร ธิศักด์ิ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตาก
38 นายอิชยา อุดมกิจแจ่มเลิศ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์

39 น.ส.ดวงจันทร์ เกษบุตร นักวิชาการเกษตรช านาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุข์้าวอุบลราชธานี
40 นายชัยรัตน์ จันทร์หนู นักวิชาการเกษตรช านาญการ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท

41 น.ส.พัทธนันท์ เพชรสูงเนิน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม

42 น.ส.พจนีย์ กิมสร้าง นิติกรช านาญการ ส านักงานเลขานุการกรม

43 นายศักดา พัดทอง นักวิชาการแผนทีภ่าพถ่ายช านาญการ ส านักจัดการแผนทีแ่ละสารบบทีดิ่น
44 น.ส.พีชานุช โยธะการี นิติกรช านาญการ ส านักงานการปฏิรูปทีดิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด
45 น.ส.ศศิธร  นาคศรีจันทร์ นักวิชาการปฏิรูปทีดิ่นช านาญการ ส านักงานการปฏิรูปทีดิ่นจ.นครปฐม

46 น.ส.กฤษณา  ภูเ่ทพ เศรษฐกรช านาญการ ศูนย์ประเมินผล
47 น.ส.ราตรี ปะวะเสนัง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส านักงานเลขานุการกรม
48 น.ส.ผกามาศ  สองแป้น นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ช่วยราชการส านักงานเลขานุการกรม

49 น.ส.สุริศา  น้อยอินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

50 นายเมธาวี จึงธนวงศ์ นักวิเคราะห์ ส านักสนับสนุนงานวิจัย
ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมการขา้ว

กรมหมอ่นไหม

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ส านักงานการปฏิรูปทีด่นิเพ่ือเกษตรกรรม

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมพัฒนาทีด่นิ

กรมวิชาการเกษตร


