
รายชื่อสมาชิกสมัครใหม่เดอืนธันวาคม 2561 

ล าดับ ชื่อ - สกุล หน่วยงาน 

1 นายฐติิ  วีระสิทธิ์ ส านักงานเลขานุการกรม 

2 นางสาวกมลชนก  เจรญิศร ี กองวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  

3 นางสาวสวพร  เปียบุญ ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 

4 นางสาวสุภาวรรณ  เชาวไ์ว ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 

5 นางสาวสุปรีญา  ใจปทุม กองการเจา้หน้าที ่

6 นายวุฒิชาติ  เมืองมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

7 นางสาวธัญวรัตน์  ทพิย์โภชน ์ กรมหม่อนไหม 

8 นายสิทธศิักดิ์  มูลรัตน์ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 เชยีงใหม่ 

9 นายอภิวัฒน์  ปัญญาวงค ์ ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม ่

10 นายวีระศักดิ์  แสนยอด ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม ่

11 นางสาวสุมินตรา  พรมภักดิ ์ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

12 นางสาววนัสนนัท์  อ่ าเชียง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ 

13 นางสาวเพชรรัตน์  จาปัญญะ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน 

14 นายจักรกฤษณ์  จูวรรณะ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 พิษณุโลก 

15 นางสาวหทัยรัตน์  บุญจันทร์ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 พิษณุโลก 

16 นายสมเกียรติ์  อิ่มกิจ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 พิษณุโลก 

17 นางสาวชญาภา  เจตะภัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ 

18 นางวรรณา  บริพัตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ 

19 นางสาวศิริกัญญา  สังข์เงนิ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ 

20 นางสาวอังคณา  ชัยยะ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ 

21 นายชัยณรงค์  เรืองเที่ยง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ 

22 นางสาวอินทริา  บุญธรรม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 

23 นางสาวกมลทพิย์  สังข์แก้ว ศูนย์วิจัยพชืสวนเลย 

24 นายศตวรรษ  แก้วประสงค ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย 

25 นายอดุลย์  ป้องเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ 

26 นายศราวุธ  ภูปาทา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสนิธุ์ 

27 นายจิรศักดิ์  ตะธุง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสนิธุ์ 
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28 นางอัจฉรา  จั่นวิชิต ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย 

29 นางวาสนา  ลาทวี ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี 

30 นางสาวปุณยนชุ  ไชยพันโท ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี 

31 นางสาวสุอังธณา  เพ่งหากิจ ศูนย์วิจัยพชืไร่อุบลราชธาน ี

32 นางสาววิภาดา  สุจรติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอ านาจเจรญิ 

33 นายณัฐพงษ์  ท าบุญ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท 

34 นางสาวจุฑารัตน์  ช้างแก้วมณ ี ศูนย์วิจัยพชืไร่ชัยนาท 

35 นางสาวธดิาแก้ว  อินทร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี 

36 นางสาวสาวิตร ี จันทร์มณี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 

37 นายปฏพิัทธ์  ศรีทอง ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี 

38 นายณัฐชัย  สัทธยาสัย ศูนย์วิจัยพชืสวนจันทบุร ี

39 นายสิทธวิัฒน์  จันทรา ศูนย์วิจัยขา้วฉะเชงิเทรา 

40 นางสาวเกศศิณี  สุขโข ศูนย์วิจัยขา้วฉะเชงิเทรา 

41 นายวัชร์สนั  บุญมณีสริกีุล ศูนย์วิจัยขา้วฉะเชงิเทรา 

42 นางสาวอาภาภรณ์  นุ่มนิ่ม ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฎร์ธานี 

43 นางสาวศรัญจติ  ชนะสุวรรณ ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พชืสุราษฎร์ธานี 

44 นายรัตภูมิ  ข าคม ศูนย์วิจัยปาล์มน  ามนัสุราษฎร์ธาน ี

45 นายประโยชน์  พรหมน้อย ศูนย์วิจัยพชืสวนชุมพร 

46 นางสาวปีตินาถ  บุญเต็ม ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา 

47 นางสาวธารวิมล  ชลภักดี ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา 

48 นายสมศักดิ์  แสงพระจนัทร์ ศูนย์วิจัยพชืไร่สงขลา 

49 นางสาวกมลชนก  ลิ มสุวรรณมณ ี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา 

50 นายอลงกต  ขุนทอง สมทบทายาท(กวก.) 

51 นายสมศักดิ์  งามแวน่ สมทบทายาท(กวก.) 

52 นายชชูาติ  งามแมน้ สมทบทายาท(กวก.) 

53 นายชานนท์  ประไพศาล สมทบทายาท(กวก.) 

54 นายจตุพล  ไชยสว่าง สมทบทายาท(กวก.) 
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55 นายคมสนั  ไชยสว่าง สมทบทายาท(กวก.) 

56 นายประจวบ  บ ารุงศร ี สมทบทายาท(กวก.) 

57 นางอุรา  ประไพศาล สมทบทายาท(กวก.) 

58 นายปานธชิัย  ปานสีสด สมทบทายาท(กวก.) 

 


