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ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 

หลักสูตรการฝึกอบรมการตรวจประเมินระบบการผลิต GAP และอินทรีย์สำหรับข้าวและพืช  

ภาคบรรยาย ในรูปแบบออนไลน์ 

ระหว่างวันที่ 22 - 26 มถิุนายน 2563 

 สำหรับหลักสูตรนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 219 คน โดยผู้จัดจะทำการเชิญผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านเข้าสู่กลุ่ม

ไลน์ (Line) เพ่ือชี้แจงอีกครั้ง 

ที ่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล 

1 นาย Somchai Suwanpodok 
2 นางสาว กนกวรรณ เกตุแก้ว 
3 นางสาว กนกวรรณ มากศรี 
4 นาย กมลภพ ใจมั่น 
5 นางสาว กมลรัตน์ ฟักม่ัง 
6 นาย กรณรงค์ ประภาศิริ 
7 นาย กฤชเทพ กรมตะเภา 
8 นางสาว กฤติกา วิชาธร 
9 นาย กฤษประติพัฒน์ เหล่าสีดา 
10 นาย กวีพัฒน์ ผุยเจริญ 
11 นาย กษิดิ์เดช ภุ่ทอง 
12 นางสาว กัลยรัตน์ ภักด ี
13 นางสาว กัลยา พงสะพัง 
14 นางสาว กาญจนา ทาทอง 
15 นางสาว กาญจนียา กาญจนา 
16 นางสาว กานต์สินี อัครศรีประไพ 
17 นาย กิตติ พงสะพัง 
18 นาย กิตติศัดดิ์ จันทร์ธรรม 
19 นาง กีรติญา สุภารัตน์ 
20 อาจารย์ ดร. ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม 
21 นางสาว ขนิษฐา โคตรมงคล 
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ที ่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล 

22 นางสาว ขวัญจิรา สิมพา 
23 นาย เขมทัต หลักเลิศ 
24 นาย คชภัค อ่อนณะนัย 
25 นาย คณาธิป อินสูงเนิน 
26 นาย คณารัก ปันกันทะ 
27 นาย จตุรพล ภิรมย์อัครเดช 
28 นาย จรัส แก้ววงษ์ 
29 นาย จักรกฤษณ์ วิภาอธิคม 
30 นางสาว จันทร์ทอน เสาร์แก้ว 
31 นาย จารึก วงค์ปิยมารัตน์ 
32 นางสาว จำเนียร มีสำลี 
33 นางสาว จินตนา ปาตาสี 
34 นางสาว จินตนา สงฤทธิ์ 
35 นางสาว จินทภา อ่วมอ่ำ 
36 นาง จิรฐา สุริยาสัก 
37 นางสาว จิรัญญา บุญมั่น 
38 นางสาว จิราภรณ์ อินสม 
39 นางสาว จีรภา คำเค่ย 
40 อาจารย์ จีรภา ง่วนหอม 
41 นางสาว จุฑาภรณ์ ฟูวิโรจน์ 
42 นางสาว จุฑารัตน์ มามา 
43 นางสาว เจนจิรา บุญสุข 
44 นาย เจริญพงษ์ หงษ์ทอง 
45 นาย เจษฎา มิ่งฉาย 
46 นาย เจษฎา กันทาทำ 
47 นางสาว เจือใจ จันทรา 
48 นางสาว ฉัตรวรา วณิชจินดา 
49 นางสาว ชญาณ ี บุญล้อม 
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ที ่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล 

50 นางสาว ชนม์นิภา ปาโน 
51 นาย ชนะภัย คีรีรัตน์ 
52 นางสาว ชนัญชิดา ขวัญใจ 
53 นาง ชนัดดา มณีรัตน์ 
54 นางสาว ชนิดาภา ไชยมงคล 
55 นางสาว ชมพูนุช แซ่ม้า 
56 นางสาว ชลธิชา บัวผาย 
57 นาย ชัยวัฒ ไคร้โท้ง 
58 นาย ชินวัตร ตาใคร้ 
59 นางสาว ชุติกาญจน์ อ่ินแก้ว 
60 นาย ชุติเทพ ชัยวรรณ 
61 นางสาว เชาวพรรณ อัชนันท์ 
62 นาย โชคทวี แก่นแก้ว 
63 นางสาว ฐิดาภรญ์ มุสิกุล 
64 นาย ณรงค์ศักดิ์ เรปานนท์ 
65 นาย ณัชพล สามารถ 
66 นาย ณัฐกิตติ์ อาจหาญ 
67 นางสาว ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก 
68 ส.ท. ณัฐพล เข็มเพ็ชร์ 
69 นางสาว ณัฐภรณ์ สิทธิโม่ง 
70 นาย ณัฐวุฒิ พิมพ์ทองงาม 
71 นางสาว ณิชมน จันสีมุ่ย 
72 นางสาว ณิราพร คุณวงศ์ 
73 นาย ดวงรัตน์ ญานะ 
74 นาง ดารา พฤกษ์โสภณ 
75 นาย ดำรงศักดิ์ กันทายศ 
76 นาย เดชาวัต เดชมน 
77  ตวงรัตน์ ศิริเอก 
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ที ่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล 

78 นาย ต๋อง เพ็ญสุข 
79 นาย ทนงสิทธิ์ มรุพงศ์ 
80 นาย ทวีศักดิ์ เกตุวงษ์ 
81 นาย เทวิน อารมย์สุโข 
82 นาย ธนทัต สุนทรานนท์ 
83 นางสาว ธนพร นกเล็ก 
84 นาย ธนภัทร แก้วแสงพิศุทธิ์ 
85 นาย ธนากร การวงษ์ 
86 นาย ธรรมนอง นนทชัย 
87 นาย ธรรมนูญ โนนตานอก 
88 นาย ธราธิป เพ็งชนะ 
89 นาย ธิติวัฒน ์ พิสิษฐ์ธนากมล 
90 นาย ธีรพล มณีจันทร์ 
91 นาย นรวัฒน์ นวลสิงห ์
92 นาย นพรัตน์ อุปมาณ 
93 นาย นพวิชัย ยิ้มถนอม 
94 นางสาว นภัสสร นาทรายขจี 
95 นางสาว นภาพร หมื่นจันทร์สม 
96 นางสาว นฤมล ชารีขวัญ 
97 นาย นัทชัย ชัยวิจิตร ์
98 นาง นันธิวา ดอกพงษ์กลาง 
99 นาย นายปรเมศวร์ รุ่งโรจน์ 
100 นาย นำไทย เเซยั้ง 
101 นางสาว น้ำผึ้ง กล่อมบาง 
102 นางสาว น้ำหวาน สุคงเจริญ 
103 นางสาว นิจพร คูณกลาง 
104 นาย นิธิกร ณัฏฐ์อุรุชา 
105 นางสาว นิธิพร ศรีพิทักษ์ 
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ที ่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล 

106 นางสาว นิรินธร ปลื้มจิตร์ 
107 นางสาว เบญจมาศ สมหวังสกุล 
108 นางสาว เบญญาภา บุญทวนพิทักษ์ 
109 นางสาว ปกิตตา จงอักษร 
110 นางสาว ประกายชนก วอนเพียร 
111 นาย ประภัทร์ ยูฮันเงาะ 
112 นาง ประภา ไตรยนำ 
113 นางสาว ปริฉัตร ชีพเวียงไพร 
114 นางสาว ปริชาติ ไชย์บัวแก้ว 
115 นาย ปริญญา บัญญัติ 
116 นางสาว ปิยธิดา สุภานันต์ 
117 นางสาว ปิยธิดา ทิพย์ละคร 
118 นาง ปิยอร มนุษย์พันธุ์ 
119 นางสาว ผมทอง โสภา 
120 นาง ผ่องพรณ สะหลี 
121 นาย พงศกร บุญโสม 
122 นาย พงศ์ศาสตร์ นาพรม 
123 นางสาว พจนีย์ แสงมณี 
124 นาย พนม พูนดี 
125 นาย พรพจน์ ภีระคำ 
126 นางสาว พรพรรณ ศักดิ์ดารักษ์ 
127 นาย พรรษา อ่อนหวาน 
128 นางสาว พรสวรรค์ ชำนาญ 
129 นาย พลชัย ดอยจรัสรุ่ง 
130 นาย พลวัฒน์ จุ่มแก้ว 
131 นาย พลาธิป อิสริยวงศ์ปรีดี 
132 นาง พวงเพ็ชร กระจ่างพันธ์ 
133 นาย พสธรณ์ โยงกระโทก 
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ที ่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล 

134 นางสาว พัชราภรณ์ ไพฑูรย์ 
135 นาย พิเชฐ พรปิยวัฒนา 
136 นาย พิทักษ์พงษ์ วงศ์ราษฎร์ 
137 นาย พิพัฒน์ หงษ์สำโรง 
138 นาย พิพัฒน์พงศ์ กำลังยง 
139 นาย พิษณุ รองเงิน 
140 นาย พีรฉัตร ใจมา 
141 นางสาว เพ็ญนภา ศำไส 
142 นางสาว เพลินพิศ สายชุม 
143 นาย เมธาสิทธิ์ จักร์แก้ว 
144 นางสาว เมธิณี สุวรรณ 
145 นาย รณภัทร ส่องแสงจันทร์ 
146 นาย รัชนิกร พรมประดิษฐ์ 
147 นางสาว รัตนาพร บัวเบิก 
148 นางสาว รัตนาพร ทองพราว 
149 นางสาว รุ่งเพชร เกิดประกอบ 
150 นาย รุ่งศักดิ์ จิตคง 
151 นาย ลอเอ๋อ ลาหูนะ 
152 นาง วรรณกนก เขื่อนสุข 
153 นาย วรวิทย์ เหมราช 
154 นาย วราวุธ ใจเมือง 
155 นาย วรินทร แต้ประยูร 
156 นาย วรุธ ศรีทอง 
157 นาย วัชระ คำทูล 
158 นาย วัชรินทร์ มรุพงศ์ 
159 นาย วันติโรจน ์ เกียรติศิริโรจน์ 
160 นางสาว วันเพ็ญ วิเศษแก้ว 
161 นางสาว วารุณี อิสระวงศ์วิวัฒน์ 
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ที ่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล 

162 นาย วิฑูรย์ นิธิภคกุล 
163 นาง วิมลฉัตร สมนิยาม 
164 นาย วิรุฬ ์ โตจันทร์ 
165 นาย ศรศักดิ์ เรือนแก้ว 
166 นางสาว ศรสวรรค์ หรรษา 
167 นางสาว ศรัญยา บุญสร 
168 นาง ศรินทิพย์ ชุมภูพิทักษ์ 
169 นางสาว ศศินา เป็นสุข 
170 นาง ศสิธร. กาญจนทัต 
171 นาย ศิรสิทธิ์ ชัยเมืองเขียว 
172 นางสาว ศิรินัน จันทร์แจ้ง 
173 นางสาว ศิริพร พุ่มประดับ 
174 นาย ศุภกิจ รัตถิวัลย์ 
175 นาย ศุภฤกษ์ ต๋าคำ 
176 นางสาว ศุภานัน รอดเลิศ 
177 นาย เศรษฐพัส โยธินะเวคิน 
178 นาย สกล สิทธิกัน 
179 นาง สนธยา สีหานาม 
180 นาย สมชาติ อินสิน 
181 นาย สมนึก สิงห์นิกร 
182 นาย สมปอง บุญเข็ม 
183 นาย สมพงษ์ คูณกลาง 
184 นางสาว สมฤทัย สิงห์นิกร 
185 นาย สราวุธ อินทสม 
186 นางสาว สโรชา เทียนชัย 
187 นางสาว สวรส พุ่มทอง 
188 อาจารย์ สายบัว เข็มเพ็ชร 
189 นาย สาโรช สานเครือ 
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ที ่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล 

190 นาย สำราญ ลอสวรรค์ 
191 นาย สิทธิ์ชัย ดวงสาร 
192 นาย สิริพล เพ็งโฉม 
193 นาง สิริลักษณ์ แนวเงินดี 
194 นางสาว สุจรรยา สว่างเดือน 
195 นาง สุธารา แสงผดุง 
196 นาย สุธีร ์ สุนิตย์สกุล 
197 นางสาว สุพรพรรณ์ ไชยเฉพาะ 
198 อาจารย์ สุพรรณิการ์ กล่อมจอหอ 
199 นาย สุภัทรวิทย์ ศรีนอก 
200 นางสาว สุมลรัตน์ อินทรีย์ 
201 นางสาว สุวรรณา แสงแก้ว 
202 นางสาว สุวรรณี จันทร์ตา 
203 นางสาว เสาวลักษณ์ อาทิตย์อาภา 
204 นางสาว หทัยชนก ทองหล่อ 
205 อาจารย์ หทัยรัตน์ ราชนิยม 
206 นางสาว หัสยา ใจศรี 
207 นาย อจรวิทย์ บางทิพย์ 
208 นาย อดิเทพ เป้าหินตั้ง 
209 ว่าที่ร้อยตรี อนุชิต ใหม่จันทร์แดง 
210 ดร. อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ 
211 นาง อรประภา เทพศิลปวิสุทธิ์ 
212 นาย อรรถพล ทรายอินทร์ 
213 นางสาว อรวรรณ กระต่ายทอง 
214 นางสาว อัจฉรีภรณ์ อินธิยศ 
215 นางสาว อัญมณี ปันต ิ
216 นาย อาซิซ ซีเดะ 
217 นาย อิสระ ตันติพัฒนา 
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ที ่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล 

218 นาย อุทัย บัวลาแก้ว 
219 นาย อุทิศ ใบพิมูล 

 


