




 
ใบลงทะเบียน 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน ศพก. ปี 2562 
วันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2561 

ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น หลักสี ่กรุงเทพมหานคร 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ 

หมายเหตุ 
13 พ.ย. 61 14 พ.ย. 61 15 พ.ย. 61 

1. นายวินัย  นาคปาน 
นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 
จังหวัดชัยนาท 

    

2. นางสาวจุฑามาส  จงศิริ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 1 
จังหวัดชัยนาท 

    

3. นายนพรุจ หินอ่อน 
นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 2 
จังหวัดราชบุรี 

    

4. นางสาวรวิวรรณ จันทร์ผ่อง 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 2 
จังหวัดราชบุรี 

    

5. นางนลทวรรณ มากหลาย 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 
จังหวัดระยอง 

    

6. นางสาวผกาพันธุ์  ละมัย 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 
จังหวัดระยอง 

    



 
ใบลงทะเบียน 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน ศพก. ปี 2562 
วันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2561 

ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น หลักสี ่กรุงเทพมหานคร 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ 

หมายเหตุ 
13 พ.ย. 61 14 พ.ย. 61 15 พ.ย. 61 

7. นางสาวจีระนันท์ พุทธสอน 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 4 
จังหวัดขอนแก่น 

    

8. นายวีระศักดิ์  แกล้วกล้า 
ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 4 
จังหวัดขอนแก่น 

    

9. นายประถม มุสิกรักษ์ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 
ส านักงานส่งเสริมการเกษตรท่ี 5  
จังหวัดสงขลา 

    

10. นางอธิฐาน  เรืองแก้ว 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานส่งเสริมการเกษตรท่ี 5  
จังหวัดสงขลา 

    

11. นางสาวปานศิริ นิบุญธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6
จังหวัดเชียงใหม่ 

    

 
 
 



 
ใบลงทะเบียน 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน ศพก. ปี 2562 
วันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2561 

ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น หลักสี ่กรุงเทพมหานคร 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ 

หมายเหตุ 
13 พ.ย. 61 14 พ.ย. 61 15 พ.ย. 61 

12. นางอรณัส การสรรพ์ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญ 
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 7 
จังหวัดนครราชสีมา 

    

13. นางมยุเรศ ทองสุข 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 8 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

    

14. นายภาณุรักษ์  ประทับกอง 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 8 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

    

15. นางสาวศุลีพร ออร์-ราฮีบี้ย์ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 9 
จังหวัดพิษณุโลก 

    

 
 
 
 
 
 



 
 ใบลงทะเบียน 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน ศพก. ปี 2562 
วันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2561 

ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น หลักสี ่กรุงเทพมหานคร 
ส านกังานส่งเสรมิและพฒันาการเกษตรเขตที่ 1 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ 

หมายเหตุ 
13 พ.ย. 61 14 พ.ย. 61 15 พ.ย. 61 

1. นายวรพจน์  สุวจิตตานนท์ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร 

    

2. นายชลิต พิชยภิญโญ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท 

    

3. นายรัฐภูมิ ศรีอ าไพ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี 

    

4. นายมาโนช ระรวยรส 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี 

    

5. นางสาววิภาดา พัฒนาภา 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

    

6. นางสาวสาวิตรี พางาม 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี 

    

7. นางสาวเกษราภรณ์ เข็มขาว 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี 

    

8. นายชนัตท์ ศรีวิเศษ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี 

    

9. นางสาวโชตนา ล่ิมสอน 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง 

    



 
ใบลงทะเบียน 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน ศพก. ปี 2562 
วันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2561 

ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น หลักสี ่กรุงเทพมหานคร 
ส านกังานส่งเสรมิและพฒันาการเกษตรเขตที่ 2 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ 

หมายเหตุ 
13 พ.ย. 61 14 พ.ย. 61 15 พ.ย. 61 

1. นายณูพัฒน์ ทนยิ้ม 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี 

    

2. นายวราวุธ สุวรรณรัตน ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 

    

3. นางสาวยุรีย์ พวงงาม 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

    

4. นายยุกตนันท์ จ าปาเทศ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี 

    

5. นางสาวหทัยชนก สุขเป่ียม 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี 

    

6. นางสาวอาลีวรรณ เวชกิจ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม 

    

7. นายสมชาย สีโต 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร 

    

8. นางอุไรลักษณ์ ดวงฉว ี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี 

    

 
 



 
ใบลงทะเบียน 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน ศพก. ปี 2562 
วันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2561 

ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น หลักสี ่กรุงเทพมหานคร 
ส านกังานส่งเสรมิและพฒันาการเกษตรเขตที่ 3 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ 

หมายเหตุ 
13 พ.ย. 61 14 พ.ย. 61 15 พ.ย. 61 

1. นายคณิตสิทธิ์  บญัญวัตวิวัฒน ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 

    

2. นายมนตรี ส่องแสงจันทร์ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 

    

3. นางสาวพัทธนันท์  ระวังทรัพย ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี 

    

4. นางสาวนภาวรรณ โตสติ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
ส านักงานเกษตรจัหงวัดตราด 

    

5. นายศุภเนตร พิศาลกุล 
นักวิชการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 

    

6. นายชัยณรงค์ ทิพย์พรม 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 

    

7. นางสาวกรแก้ว สุภาภรณ์ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 

    

8. นางสาวชมพูนุท กิจแก้ว 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ 

    

9. นางสาวณัฎฐิยา วุฒิ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว 

    



ใบลงทะเบียน 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน ศพก. ปี 2562 

วันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2561 
ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น หลักสี ่กรุงเทพมหานคร 

 
ส านกังานส่งเสรมิและพฒันาการเกษตรเขตที่ 4 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ 

หมายเหตุ 
13 พ.ย. 61 14 พ.ย. 61 15 พ.ย. 61 

1. นายภาคภูมิ กมลเลิศ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ 

    

2. นางสาววรุณย์พันธ์ สัจจาณิชย์ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น 

    

3. ว่าท่ี ร.ต.ภัครชานนท์ สายแก้ว 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม 

    

4. นายวีระพงษ์ ปาลี 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดพึงกาฬ 

    

5. นางสาวเกษศิรินทร์ กล่ินวิชัย 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม 

    

6. นางเขมิกา แป้นอ้อย 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร 

    

7. นางระววีรรณ ศรีรับขวา 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด 

    

8. นายศราวุฒิ เกล้ียงพร้อม 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดเลย 

    

 
 



ใบลงทะเบียน 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน ศพก. ปี 2562 

วันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2561 
ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น หลักสี ่กรุงเทพมหานคร 

 
ส านกังานส่งเสรมิและพฒันาการเกษตรเขตที่ 4 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ 

หมายเหตุ 
13 พ.ย. 61 14 พ.ย. 61 15 พ.ย. 61 

9. นางสาวจุรีรัตน์ ภาวงศ์ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร 

    

10. นางสุวารี ขันติยู 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย 

    

11. นายสุพรรณ บุตรด้วง 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวล าภู 

    

12. นางสาวปรียาภรณ์ ธัญญเชียงพิณ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี 

    

 
 

      

 
 

      

 
 
 

      

 
 
 



ใบลงทะเบียน 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน ศพก. ปี 2562 

วันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2561 
ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น หลักสี ่กรุงเทพมหานคร 

 
ส านกังานส่งเสรมิและพฒันาการเกษตรเขตที่ 5 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ 

หมายเหตุ 
13 พ.ย. 61 14 พ.ย. 61 15 พ.ย. 61 

1. นายญันยงค์ ปล้องก่อน 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง 

    

2. นางสาวงามเพ็ญ ลอยเมฆ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 

    

3. นายอนุรักษ์ ชูเจริญ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี 

    

4. นายก าแพง แก้วสุวรรณ์ 
นักวิชากรส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง 

    

5. นายอับดุลญาลีล บูระพา 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดยะลา 

    

6. นายสุรินทร์ ยี่สุ่นทรง 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดสงขลา 

    

7. นางสาวอุไรวรรณ ตวงสิน 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดสตูล 

    

 
 
 
 



ใบลงทะเบียน 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน ศพก. ปี 2562 

วันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2561 
ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น หลักสี ่กรุงเทพมหานคร 

 
ส านกังานส่งเสรมิและพฒันาการเกษตรเขตที่ 6 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ 

หมายเหตุ 
13 พ.ย. 61 14 พ.ย. 61 15 พ.ย. 61 

1. นายนพพล ฟูแสง 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 

    

2. นายธนญชัย สมจิตต์ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย 

    

3. นายธนัย บุญมาธิวัฒน ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดน่าน 

    

4. นายชูพงศ์ ธนะไพศาขมาส 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดแพร่ 

    

5. นางสาวกัลยาณี สมงาม 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา 

    

6. นางสาวนีรนุช ตาละกา 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

    

7. นางสาวรุจิรา หล้าวงศา 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง 

    

8. นายมานิตย์ ธรรมไชย 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดล าพูน 

    

 
 



ใบลงทะเบียน 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน ศพก. ปี 2562 

วันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2561 
ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น หลักสี ่กรุงเทพมหานคร 

 
ส านกังานส่งเสรมิและพฒันาการเกษตรเขตที่ 7 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ 

หมายเหตุ 
13 พ.ย. 61 14 พ.ย. 61 15 พ.ย. 61 

1. นางสาวดรุวรรณ เจริญชามป้อม 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ 

    

2. นายจารพัฒน์ ไตรพฒันจันทร์ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 

    

3. นายนิวัต จันทร์เวียง 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ 

    

4. นายสุชาติ ปกป้อง 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดยโสธร 

    

5. นายอนุวัฒน์ ค าล้าน 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 

    

6. นางสาวณัฐกาญจน์ ศรีพิลา 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ 

    

7. นางรัชนีกร พบบุญ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี 

    

8. นายกิตติพงษ์ พิมพ์วงศ์ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดอ านาจเจริญ 

    

 
 



ใบลงทะเบียน 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน ศพก. ปี 2562 

วันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2561 
ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น หลักสี ่กรุงเทพมหานคร 

 
ส านกังานส่งเสรมิและพฒันาการเกษตรเขตที่ 8 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ 

หมายเหตุ 
13 พ.ย. 61 14 พ.ย. 61 15 พ.ย. 61 

1. นางสาวเมตตา ชนะกุล 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดกระบี ่

    

2. นางภิรมย์รัตน์ ชูช่วย 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดชุมพร 

    

3. นายอนุวัตร จ าปาทอง 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 

    

4. นางสาวอุไรวรรณ สุกด้วง 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา 

    

5. นางสาวกมลรัตน์ มุกดา 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต 

    

6. นายณัฐวุฒิ นิยมค า 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดระนอง 

    

7. นางสาวนภาภรณ์ ด าช่วย 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

    

 
 
 
 



ใบลงทะเบียน 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน ศพก. ปี 2562 

วันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2561 
ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น หลักสี ่กรุงเทพมหานคร 

 
ส านกังานส่งเสรมิและพฒันาการเกษตรเขตที่ 9 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ 

หมายเหตุ 
13 พ.ย. 61 14 พ.ย. 61 15 พ.ย. 61 

1. นายกิตติกานต์ ศรีธิทอง 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร 

    

2. นางสาวธมลวรรณ สิทธิกัน 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดตาก 

    

3. นางสาวฐิรัติภรณ์ คุ้มสมบัติ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ 

    

4. นางสาวอารีนาถ กุณที 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร 

    

5. นางสาวโศรยา เส็งช่ืน 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก 

    

6. นางสาวศุภลักษณ์ นาสูงชน 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ 

    

7. นายไตรรงค์ ชาญพิชิต 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย 

    

8. นายภูธีร์รันทร์ ขันสัมฤทธิ์ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี 

    

9. นายจเรวัชร  ปลาลาศ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ 
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