
ล ำดับ  หน่วยงำนสังกัด ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง เบอร์โทร

1 นางสาวจรัสศรี สุมะนังกุล นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 0898003645

2 นางสาวฉลวย ดวงดาว นักวิชาการเกษตรช านาญการ 0944994491

3 นางสาวนฤมล แซ่ล้ิม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 0853795255

4 นางสาววนิศรา ม่วงศรี นักวิชาการเกษตร 025773372

5 นางสาววรลักษณ์ เนียมพูลทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 0955941501

6 นายกฤษฎา จงดี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 0845945963

7 นางจารุวรรณ มีสม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 0916988663

8 นายวันวิสาข์ จันทิกา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 0869118246

9 นางวิจิตรา มงคล นักวิชาการเกษตร 0892090150

10 นางสาวเบญจมาศ ธาตุชัย นักวิชาการเกษตร 0899196400

11 นางสาวมัณฑนา สุริยวงศ์พงศา นักวิชาการเกษตรช านาญการ 0816319368

12 นางพิสมัย ยกย่อง นักวิชาการเกษตรช านาญการ 0836968659

13 นายเพชรราช มณีนิล นักวิชาการเกษตรช านาญการ 0867789654

14 นายธราธิป บุญบุตร นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 0880935402

15 นายนัฐพงษ์ แก้วรัตนชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 0909727985

16 นายจิระ มาตรทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 0861730970

สพด. ชัยนาท

สพด. นครนายก

สพด. นครปฐม

รำยช่ือผู้สมัครมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ สพข. 1

สพข. 1

สพด. 

กรุงเทพมหานคร



ล ำดับ  หน่วยงำนสังกัด ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง เบอร์โทร

รำยช่ือผู้สมัครมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ สพข. 1

สพข. 1

17 นายกิตติศักด์ิ เผ่าผาง เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน 0894459192

18 นายอิศเรศ ทองค า เจ้าพนักงานการเกษตร 0818996937

19 นายประดิษฐ์ วงษ์เพ็ชร นักวิชาการเกษตรช านาญการ 0859000274

20 นางสาวกุลณัฐ ศรีมูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 0830750179

21 นายวีรณัฐ ลียากาศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 0877024503

22 นางสาวธนทร สุขชุ่ม เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน 0891575932

23 นายยศพล โพธ์ิเจริญ นักวิชาการเกษตร 0960023143

24 นางสาวชญาดา สุขวิชัย นักวิชาการเกษตร 0970531319

25 นายสกล ผ่านเมือง นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 0972425975

26 นางสาวสิรีวัลย์ ราษฎรอาศัย นักวิชาการเกษตรช านาญการ 0960041145

27 นางสุปราณี ต้นจาน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 0981048988

28 นางสาววัลลภา ชัยมาต นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 0867033719

29 นางสาวศุภลักษณ์ เจริญศรี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 0955812938

30 นางสาวรัตติยา โตจีน นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 0818888454

31 นายอธิโรจน์ หัตถ์สุวรรณกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 0947949144

32 นางสาวภทรชนก ปัทมะนาวิน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 0991485896

สพด. 

พระนครศรีอยุธยา

สพด. นครปฐม

สพด. นนทบุรี

สพด. ปทุมธานี



ล ำดับ  หน่วยงำนสังกัด ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง เบอร์โทร

รำยช่ือผู้สมัครมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ สพข. 1

สพข. 1

33 นายขจิตพงษ์ นามภักดี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 0878794926

34 นางสาวพิมลพรรณ ไทยนันทน์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 0851848881

35 นายมานิต ไทยประกอบ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 0924160109

36 นายเกียรติศักด์ิ ลุงคะ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 0915156426

37 นางสาวบุษณี วงศ์สมุทร นักวิชาการเกษตรช านาญการ 0890258944

38 นายณัฐพงศ์ ภูพวก เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 0902094273

39 นายเฉลิมชัย แสงทองพินิจ นักวิชาการเกษตรช านาญการ 0894486121

40 นางสาวอัจฉรา ยุบลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 0981502589

41 นายชัยยุทธ แม้นสมุทร นักวิชาการเกษตร 0951199965

42 นายปรุฬห์ริศ มนปราณีต นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 0625692323

43 นางสาวสายวรุน แสนเมืองมูล นักวิชาการเกษตรช านาญการ 0924364393

44 นางวรรฒนา กรองทอง นักวิชาการเกษตรช านาญการ 0863744049

45 นางสาวน้ าฝน อิสระ นักวิชาการเกษตรช านาญการ 0896158984

46 นางสาวมณีรัตน์ หอมหวล นักวิชาการเกษตร 0970088787

47 นายประวัติ ศรีวิเชียร นักวิชาการเกษตร 0813002845

สพด. สระบุรี

สพด. สมุทรปราการ

สพด. ลพบุรี

สพด. 

พระนครศรีอยุธยา



ล ำดับ  หน่วยงำนสังกัด ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง เบอร์โทร

รำยช่ือผู้สมัครมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ สพข. 1

สพข. 1

48 นายภัทราวุธ ศรีโพธ์ิ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 0871790524

49 นางสาวทัศนีย์ กุณณะ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 0894818325

50 นางสาวจันทร์ญารัตน์ ไชยสาร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 0813802901

51 นางสาวชินภา ดวงศรี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 0994134509

52 นางสาววิรัญญา น้อมธรรม นักวิชาการเกษตร 0879058520

53 นายพรศักด์ิ สุทธจันทร์ นักวิชาการเกษตร 0904728234

54 นายไพโรจน์ ประสิทธ์ินอก นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 0890452203

55 นายชัยวัฒน์ วงษ์ไร นักวิชาการเกษตรช านาญการ 0892707985

56 นายภิญโญ หนูแก้ว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 0862648246

57 นายองอาจ นักฟ้อน เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน 0897022189

58 นางสาวสุชารีย์ วีระกุลพิริยะ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 0846654564

59 นางสาวณิชา แสงฉวี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 0832945946

60 นางสาวภัทรพร แซ่เล้า นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 0974596669

61 นายพงษ์ศิลป์ อุ่นแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 0896152705

62 นายอภิวัฒน์ เขมะชิต นักวิชาการเกษตร 0817440959

63 นางสาวปรีดาพร คุณฑี นักวิชาการเกษตร 0954236614

สพด. อ่างทอง

สพด. สุพรรณบุรี

สพด. สิงห์บุรี


