
รายช่ือผู้เข้าร่วมหลักสูตรอบรมผู้ตรวจ GAP ตามมาตรฐาน มกอช. 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวนัที ่ 16-18 และ 24-25 มิถุนายน 2560 

ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวดัเชียงใหม่ 

ล าดับ ช่ือ-สกุล หน่วยงาน 
1 นางสาวเสาวภา   สวสัดิมงคล ส านกังานเกษตรจงัหวดัล าพูน 
2 นางสาวพรพรรณ์  เลสัก        ส านกังานเกษตรจงัหวดัล าพูน 
3 นางสาวสายสุนีย ์  สายวงักิจ ส านกังานเกษตรจงัหวดัล าพูน 
4 นายทศพล   ไมแ้สนช่าง        ส านกังานเกษตรจงัหวดัล าพูน 
5 นางสาวสรินทร์  ตนัเส้า         ส านกังานเกษตรจงัหวดัล าพูน 
6 นางสาวภาวณีิ  ตาจุมปา        ส านกังานเกษตรจงัหวดัล าพูน 
7 นายสุนทร  ตะนาวศรี            ส านกังานเกษตรจงัหวดัล าพูน 
8 นางศศกร        บุญญานนัท ์  ส านกังานเกษตรจงัหวดัล าพูน 
9 นางสาวปรัชญา  นุชสุวรรณ     ส านกังานเกษตรจงัหวดัล าพูน 
10 นายณรงคพ์ร           ปาลี     ส านกังานเกษตรจงัหวดัล าพูน 
11 นางล าเจิด  แกว้ขวญัไกร        ส านกังานเกษตรจงัหวดัล าพูน 
12 นางธญัพร   นนัตะสุคนธ์        ส านกังานเกษตรจงัหวดัล าพูน 
13 นางเกศริน  เมฆลา                ส านกังานเกษตรจงัหวดัล าพูน 
14 นางสาวสุพตัรา  สุนนัตา          ส านกังานเกษตรจงัหวดัล าพูน 
15 นายจรัญ                 ประดบั   ส านกังานเกษตรจงัหวดัล าพูน 
16 นางสาวประไพศรี   บุรีค  า                 ส านกังานเกษตรจงัหวดัล าปาง 
17 นางขวญัเรือน   เตชะสาย                  ส านกังานเกษตรจงัหวดัล าปาง 
18 นางสาวเนตรวราภรณ์ มจัฉานอ้ย เจา้หนา้ท่ี Postharvest 
19 นางสาววลยัพร มูลพุม่สาย เจา้หนา้ท่ี Postharvest 
20 นางสาววรรณวรางค ์ พฒันะโพธ์ิ เจา้หนา้ท่ี Postharvest 
21 นางสาววชัรินทร์ ไชยวรรณ์ โครงการเกษตรเพื่ออาหารสุขภาพดีวถีิลา้นนา 
22 นางสาวพรณิพา วางล า โครงการเกษตรเพื่ออาหารสุขภาพดีวถีิลา้นนา 
23 นางสาวพรประภา ค าภีระแปง โครงการเกษตรเพื่ออาหารสุขภาพดีวถีิลา้นนา 
24 นางสาวฐิติมา ธรรมนูญ โครงการเกษตรเพื่ออาหารสุขภาพดีวถีิลา้นนา 
25 นางสาวปรียานุช ช่ืนสิน ผูช่้วยนกัวจิยั 
26 นางสาวพีระยา ค าดี ผูช่้วยนกัวจิยั 
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27 นางสาววรวมิล วงัศพา่ห์ นกัศึกษาปริญญาเอก (วทิยาการหลงัการเก็บเก่ียว) 
28 นายศุภกร วงศสุ์ข นกัศึกษาปริญญาโท (กีฏวทิยา) 
29 นางสาวกิตติมา ขนัจรรยา นกัศึกปริญญาโท 
30 นางสาวลกัขิกา ปัญญารักษา นกัศึกปริญญาโท 
31 นางวาสนา พิทกัษพ์ล มหาวทิยาลยัพะเยา 
32 นางสาวสมสุดา วรพนัธ์ มหาวทิยาลยัพะเยา 
33 นายปวณีพล คุณารูป มหาวทิยาลยัพะเยา 
34 ดร.ภาวินี จนัทร์วิจิตร มหาวทิยาลยัพะเยา 
35 นางสาวบุษรินทร์ ทว้มแกว้ มหาวทิยาลยัพะเยา 
36 นางสาวสุขฤทยั วงศช์ยัค  า มหาวทิยาลยัพะเยา 
37 นางสาวกรรณาภรณ์ มโนเพญ็ มหาวทิยาลยัพะเยา 
38 นายวชิรวทิย ์ ไชยวงศ ์ มหาวทิยาลยัพะเยา 
39 นางสาวสุธิศา สุขสังขภ์า มหาวทิยาลยัพะเยา 
40 นายวรวุฒิ อา้ยดวง มหาวทิยาลยัพะเยา 
41 นายนทัธพงศ ์ ยะแสง มหาวทิยาลยัพะเยา 
42 นายภาณุเดช เทียนชยั มหาวทิยาลยัพะเยา 
43 นางสาวจนัทนา จนัโจมศึก มหาวทิยาลยัพะเยา 
44 นายวฒันา สุภาโสด สวพ. 1 
45 นายชิษณุพงค ์ เสาร์แกว้ สวพ. 1 
46 นางสาวเทพธีรา หน่อค า สวพ. 1 
47 นางสาวอาจรีย ์ วนัเมือง สวพ. 1 
48 นางพจนีย ์ เวชประสิทธ์ิ สวพ. 2 
49 นางสาวศิริพร หาญบุญศรี สวพ. 2 
50 นายจรัญ พานสกุลบุตร สวพ. 2 
51 นายอรรถเศรษฐ์ โสภา นกัศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 
52 นายพทัรพล ตน้ก่ิง นกัศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 
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53 นางสาวบุณยวร์ี ชาวแพะ นกัศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 
54 นางสาวเปรมฤทยั ศรีภุมมา นกัศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 
55 นายกฤษกร ค าแสง นกัศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 
56 นางสาววธุิวดี แสงทา้ว นกัศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 
57 นางสาวชนกานต ์ เพาะโภชน์ นกัศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 
58 นางสาวจนัทร์จิรา แกว้งาม นกัศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 
59 นางสาวตระการรัตน์ สัตยวงค ์ นกัศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 
60 นางสาวจารุภทัร แสนค า นกัศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 
61 นางสาวรัตนาภรณ์ หมายหมั้น นกัศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 
62 นางสาวยพุาพร อุณหนนัท ์ นกัศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 
63 นายกฤตพจน์ นนัตะกูล นกัศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 
64 นายเทอดพงษ ์ อนากาศ นกัศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 
65 นางสาวเพญ็นภา อนุรักษ ์ นกัศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 
66 นางสาวอุมาพร สุวจะ นกัศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 
67 นางสาวจิรัชญา ใจจนัทร์ นกัศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 
68 นายนนัทวฒัน์ ปัญสุวรรณ์ นกัศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 
69 นางสาวจุฑามาศ หวานใจ นกัศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 
70 นายสันติ บุญวงศ ์ นกัศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 
71 นายศุทธิวตัร พุทธิมา นกัศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 
72 นางสาวปิยฉตัร จนัทร์ใจ นกัศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 
73 นายเอกชยั สุสกุลโชคดี นกัศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 
74 นายณฐัพล จนัทร์สีมุ่ย นกัศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 
75 นางสาววทันวภิา แสนกล นกัศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 
76 นางสาวอทิตยา สุกไส นกัศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 
77 นายวบูิลย ์ ช่างเรือ บุคคลทัว่ไป 
78 นางสาววรารัตน์ เป็งค า บุคคลทัว่ไป 
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79 นายวชัระ เอ่ียมศกัด์ิอุฬาร บุคคลทัว่ไป 
80 นายธานี ออ้มนอ้ย บุคคลทัว่ไป 
81 นายสุรศกัด์ิ ประมวลการ บุคคลทัว่ไป 
82 นายธนภทัร พฒันะโพธ์ิ บุคคลทัว่ไป 
83 นางสาวสวลัยพ์ร จิตติพานิช บุคคลทัว่ไป 
84 นายพงษพ์ิพชัน์ ชลธาร บุคคลทัว่ไป 
85 นายวศิรุต แหลงแกว้ บุคคลทัว่ไป 

86 นางสาวกญัญารัตน์ บ ารุงศรี บุคคลทัว่ไป 

87 นางสาวรุ่งทิวา โปธาจุ่ม บุคคลทัว่ไป 

88 นายมิตติพงศ ์ พรมภิบาล บุคคลทัว่ไป 

89 นางสาวลลิตา ย ัง่ยนืปิยรัตน์ บุคคลทัว่ไป 

90 นางสาวนุชรา กาบบวั บุคคลทัว่ไป 

92 นางสาวปรรณพชัร ก๋องชยั บุคคลทัว่ไป 

93 นางสาวพิมพิไล หน่อแกว้ บุคคลทัว่ไป 

94 นางสาวแพรพรรณ ขนัค า บุคคลทัว่ไป 

หมายเหตุ :  -  ล าดบัที ่52 เป็นตน้ไปกรุณายนืยนัการเขา้ร่วมอบรมทางหมายเลข  
 087-1886100 และ 081-8823715  
 ภายในวนัที1่2-14 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30-17.00 น. 
 -  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือติดตามข่าวสารของโครงการไดท้าง  
 Facebook: เกษตรเพ่ืออาหารสุขภาพดวีถิล้ีานนา 


