
เลขที่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด

* 1 นายอุทัย  อาวรเจริญ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กองการเจ้าหน้าที่
2 น.ส.อุไร เจิมวิจิตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน กองคลัง
3 น.ส.เพชรินทร์ นุชนารถ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเร่ืองร้องเรียน

4 น.ส.ปุญชรัสมิ์  เหมือนสร้อย นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ ส านักการเกษตรต่างประเทศ
5 นายสุขเกษม สารสุวรรณ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ ส านักการเกษตรต่างประเทศ
6 น.ส.อันธิฌา พานิชเกษม นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ ส านักตรวจสอบภายใน
7 นางบุรินทร์พรรณ  โพธิท์อง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
8 น.ส.รัชดาภรณ์  อินทรวิเชียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กองนโยบายเทคโนโลยเีพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยนื

9 นางวรเนตร  กะลูแป นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา
** 10 น.ส.รัชนีกร  ต๊ะม่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์

11 นางธิดารัฐ  ประทุมทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม
12 นายวินัย  อุทัยค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
13 นางวันธณี สมบูรณ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง
14 น.ส.ธนาวดี มาระโภชน์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
15 นางน้ าผ้ึง เสาร์เพ็ชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
16 น.ส.ศิริรัตน์  สุทธิรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดนครศรีธรรมราช
17 น.ส.วีร์ษิตา  อรชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี

กรมชลประทาน
18 นายเจษฎาภรณ์  เสนอินทร์ วิศวกรเคร่ืองกลช านาญการ ส านักเคร่ืองจักรกล
19 นายทัศน์พล  คดจ าปา วิศวกรเคร่ืองกลช านาญการ ส านักเคร่ืองจักรกล

** 20 นายธีรกฤติ  อภิรักษ์ขิต นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ ส านักงานชลประทานที ่14

21 น.ส.ลดาวรรณ  บาลประสงค์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการ ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง
22 นายฉันท์ชาย  กาญจนลักษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักแผนงานและโครงการพิเศษ

* 23 นายจิติวัฒนา  เหล็งบ ารุง นักวิชาการประมงช านาญการ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต
** 24 น.ส.สุธาทิพย์  เฉิดฉิ้ม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ส านักงานประมงต่างประเทศ

25 นางทิวารัตน์  สินอนันต์ นักวิชาการประมงช านาญการ กองประมงต่างประเทศ
26 นายตะวัน  คงสี นักวิชาการประมงช านาญการ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต

27 นายจักรพงษ์  มนตรีวัต สัตวแพทย์ช านาญงาน กองสารวัตรและกักกัน
28 น.ส.กนกอร  รัตนพันธุ์ นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ ปศุสัตว์เขต 3

* 29 นายแสนศักด์ิ  เหลืองเกื้อกูลชัย นิติกรปฏิบัติการ ส านักกฎหมาย

กรมตรวจบัญชสีหกรณ์

รายชื่อผู้เขา้รับการฝึกอบรมหลักสูตร  นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดบัตน้ รุ่นที ่24
ระหว่างวันที ่20 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560

ณ สถาบันเกษตราธิการ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกษตรกลาง บางเขน กรุงเทพฯ 
และโรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมประมง 

กรมปศุสัตว์



เลขที่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด

30 น.ส.ศิวภรณ์  ทวีแสง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
31 นายพลกฤษณ์  การรักษา นักวิชการเกษตรปฏิบัติการ สถานีพัฒนาทีดิ่นสุรินทร์

32 น.ส.ธนาภรณ์  ศานติกร เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กองการเจ้าหน้าที่
33 นางสุรีย์พร  สุพิเพชร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน กองคลัง

* 34 นายพงศกร  สรรค์วิทยากุล นักวิชาการเกษตรช านาญการ ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ

35 นายปรเมศว์  วีระโสภณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก
36 น.ส.วิรมณ  ปรางทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 พิษณุโลก

** 37 นายธิปสรรค์  สิงหสุต นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ กองพฒันาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
38 นางธัญภา  สกุลศรีจินดา นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานเลขานุการกรม
39 น.ส.มณีวรรณ  ตันสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กองแผนงาน

40 นายนิมิตร  ค าบุญมี นักวิชาการเกษตรช านาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุข์้าวชัยนาท
41 นางคคนางค์  ปัญญาลือ นักวิชาการเกษตรช านาญการ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่

42 น.ส.ศุภวรรณ์  ทิทา นักวิชาการเกษตรช านาญการ ส านักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 3 จ.ขอนแก่น

43 นายณัฐธีร์  ศรีภิรมย์ชัย นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ กลุ่มตรวจสอบภายใน

44 น.ส.อิสริยาภรณ์  บูรณ์โภคา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
45 น.ส.ดวงใจ  ตู้ด า นักวิชการปฏิรูปทีดิ่นช านาญการ ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

46 น.ส.ชลลดา  เพชรสีสุข เศรษฐกรช านาญการ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที ่7 จ.ชัยนาท
47 น.ส.อ าพา  ทันใจชน นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส านักงานเลขานุการกรม

** 48 นางศุภจิต  ศรีอริยวัฒน์ เศรษฐกรช านาญการ กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

49 นางศิรประภา  ศรีพรหมุนี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานยุทธศาสตร์และแผนงาน
** 50 น.ส.นงคราญ  จันค า นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ

    หมายเหต ุ:  โปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของท่าน  และถ้าท่านติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้
                   กรุณาท าหนังสือแจ้งมายังสถาบันเกษตราธิการ โทรสารหมายเลข 0 2579 1355 หรือ 0 2940 5597 
ผู้ประสานงาน :  น.ส.ปรียาภรณ์ จันทรโชติ โทร. 0 2940 5593 ต่อ 131,150 หรือ 0 81399 9921

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

กรมพัฒนาทีด่นิ

กรมวิชาการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมการขา้ว

กรมหมอ่นไหม

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ส านักงานการปฏิรูปทีด่นิเพ่ือเกษตรกรรม

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร


