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ผู้ที่มีช่ือเข้ารับการฝึกอบรมกรุณาแจ้งยืนยันความพร้อมก่อนเข้าฝึกอบรมกลับมาที่สํานัก
เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร 02-5790679  ก่อน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554  

หากไม่แจ้งยืนยันการเข้าอบรมภายในวันที่กําหนดถือว่าท่านสละสิทธ์ิการอบรม 
 

ลําดบั ชื่อ - นามสกุล ลําดบั ชื่อ - นามสกุล 
1 นางกมลรัตน์  จันทรังสิกุล 24 นายนเรศ  ไชยรัตน์ 
2 นายกฤตกร  คําสัตย์ 25 น.ส.นวลพรรณ  สุนทรบัวหลวง 

3 คุณกริษฐา  แย้มเนตร 26 น.ส.นลินพันธ์ุ  วรรณวงศ์ 

4 นายกิตติ  คําสัตย์ 27 นางนันทพร  ก้านลําภู 

5 นางกิรณา  โพธิทานุทัต 28 นางนันทิยา  ขจรวิทย์ 

6 คุณเกียรติพงษ์  แซ่ลิม้ 29 คุณนิธิกานต์  ปานช้าง 

7 นายจตุพล  วิทยาคุณ 30 นางนิภาพรรณ  ศรีสุข 

8 คุณจักรกริช  สุขาบูรณ ์ 31 น.ส.เนาวรัตน์  มานิตยกูล 

9 นายจําเนียร  เทือกเทียน 32 นางบุญจิรา  สิริพัชรานนท์ 

10 คุณจีรัชญ ์ ชุติพัฒน์วัชโร 33 น.ส.เบญจพร  ลอตระกูล 

11 น.ส.จุฑาปัณณ์  พุฒดง 34 นางปณพร  กล้าหาญ 

12 น.ส.จุติวรรณ  คูศรีเทพประทาน 35 คุณประกอบ  พุ่มประจักษ์ 

13 คุณจู่โจม  ยืนยง 36 นายประเสริฐ  สิริพัชรทนนท ์

14 นายชวกร  ริ้วตระกูลไพบูลย์ 37 นายประหยัด  หาญรุ่งโรจน์ 

15 นายชวพงษ์  สีแดง 38 นายพงศกร  เนตรจรัสแสง 

16 นายชัชชัย  ก้านลําภู 39 นางพรทิพย์  เชิดบุญชาติ 

17 คุณฐานิสรา  วงศ์กําแหง 40 คุณพลเดช  ประภาสรัตน์ 

18 คุณณฐกฤต  ชิณโสม 41 ว่าที่ร.ต.พลพิพัฒน์  ห่อวิวัฒน์ 

19 คุณณรงค์ฤทธ์ิ  วิญญูนันทกุล 42 พ.อ. (พิเศษ) พสิษฐ ์ ดอกไม้ 

20 จ.ส.อ.ทนงศักด์ิ  ก่ิงแก้ว 43 น.ส.พัชรา  สุขสถิตย์   

21 นายเทวัน  ไมห้อม 44 นายพิพัฒน์  แก้วประเสริฐดี 

22 นายเทียนทอง  กีระนันทน์ 45 นายพิศาล  ดอนพุดซา 

23 น.ส.ธัญวรัตน์  ขนอม 46 นายภัทรพล  อุไรรัตน์อนันต์ 
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ลําดบั ชื่อ - นามสกุล ลําดบั ชื่อ - นามสกุล 

47 นายภานุวัฒน์  สงเจริญ 71 คุณสร้อยสุดา  อินต๊ะอุ่นวงศ์ 

48 คุณภูมิรัตน์  นิติกาญจนา 72 คุณสร้อยหวาย  พัดเงิน 

49 รตต.มนตรี  เขยีวพิลาภ 73 นายสามารถ  พรหมมา 

50 นายมาโนชญ์  ศานติจรรยาพร 74 นายสําราญ  แสงแก้ว 

51 น.ส.เยาปภา  ทองมอญวงษ์ 75 นายสําราญ  อนรรฆธนะกุล 

52 นางรัตนา  ดีสุดจิตร 76 น.ส.สุกัญญา  ลิ้มทรัพย์ 

53 นางเริงลดา  พลอยเจริญ 77 น.ส.สุชญา  เทพเสถียร 

54 คุณวรรณี  สวนไธสง 78 นางสุดี  มิตรานนท์ 

55 นางวราภรณ์  สีสังข ์ 79 นายสุภาพ  บุญไพโรจน์ 

56 นายวัธรเวช  นนท์พิพักตร์ 80 นายสุรินทร ์ สุขรุ่ง 

57 คุณวิชัย  ชิตวัฒนานนท์ 81 น.ส.สุวรรณี  บุญถึง 

58 นายวิเชียร  จันทมาศ 82 น.ส.สุวรรณี  สิริสุขสุคนธ์ 

59 นางวิภาวัลย์  วิทยาคุณ 83 คุณเสาวรส  ศรีชัยมัธยมผล 

60 นายวิรุฬห์  อัตบุตร 84 น.ส.โสภา  เช้ือผึ้ง 

61 นายวีระพล  คิม้แหน 85 นายอธิรัตน์  บุญสมบูรณ์สกุล 

62 นายวีระพันธ์  โตมีบุญ 86 นายอนันต์  ทองสมบัติ 

63 นายวุฒิชัย  ขนอม 87 น.ส.อนุสรณ ์ วงศ์อริยจิต 

64 นางศิริณา  คงขํา 88 คุณอภิเดช  ศิริสวัสด์ิ 

65 คุณศิรินุช  ชีวันพิศาลนุกูล 89 นางอรุณี  ศรีสพุรรณ 

66 น.ส.ศิริลักษณ ์ ศรีประสม 90 นายอักษร  ศรีแดง 

67 นายสถาพร  พิภพพรชัย 91 นางอาริยา  นิติกาญจนา 

68 นายสมศักด์ิ  ศรีระอุดม 92 คุณอารีรัตน์  สนิท 

69 นายสมหมาย  อริยขจร 93 นางอารีวรรณ  คิ้มแหน 

70 คุณสยาม  ทุมวรรณ 94 คุณเสกสันต์  สาลีทอง 

 
 


