
รายช่ือผู้เข้าร่วมหลักสูตรอบรมผู้ตรวจ GAP ตามมาตรฐาน มกอช. 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที ่15-19 พฤษภาคม 2560 

ณ ส านักวจัิยและพฒันาการเกษตร เขตที ่1 จังหวดัเชียงใหม่ 

ล าดับ ช่ือ-สกุล หน่วยงาน 
1 นายฉตัรติพงศ ์ เปอะปิน สาํนกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ 
2 นายนิรันดร์ ใจจิตร สาํนกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ 
3 นางกณัญภทัร ส้มป่อย สาํนกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ 
4 นายณฐัพงษ ์ ทาศกัด์ิ สาํนกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ 
5 นางปวณีา สุเมธาโชติพงค ์ สาํนกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ 
6 นายเสริมพงษ ์ พงษพ์ิกุล สาํนกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ 
7 นายอภิชยั คาํรินทร์ สาํนกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ 
8 นายวารินทร์ พงษต์า สาํนกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ 
9 นายธีระศกัด์ิ คาํทอง สาํนกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ 

10 นางสาวอรพรรณ ขนัสุรินทร์ สาํนกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ 
11 นางสาววชิราภรณ์ กาวตีะ๊ สาํนกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม ่
12 นางสาวสุพรรณี ใจมูล สาํนกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ 
13 นางรัชนีวรรณ์ เป็งพรม สาํนกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ 
14 นายกอ้งปฐพี ตนัสุชาติ สาํนกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ 
15 วา่ท่ี ร.ต.ภานุพงศ ์ ชมฤทธ์ิ สาํนกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ 
16 นายสมคัร นิตยอ์าํนวยผล สาํนกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ 
17 นางสาวสุพรรษา อินตา สาํนกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ 
18 นายสมเกียรติ พานพบ สาํนกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ 
19 นางนงคเ์ยาว ์ บุญยศ สาํนกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ 
20 นางสาวจิรฐา หินเดช สาํนกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ 
21 นางสาวจนัทร์จิรา ตนัจินะ สาํนกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ 
22 นายทรงกลด คุณนะลา สาํนกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ 
23 นายศรศกัด์ิ ยศชนะ สาํนกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ 
24 นางฐิติมา กาบบวั สาํนกังานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ 
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ณ ส านักวจัิยและพฒันาการเกษตร เขตที ่1 จังหวดัเชียงใหม่ 

ล าดับ ช่ือ-สกุล หน่วยงาน 
25 นางสาวปวริศา ทิพวรรณ์ สาํนกังานเกษตรจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
26 นายวงคล์กัณ์ วงศศิ์ริ สาํนกังานเกษตรจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
27 นางสาวชุติกาญจน์ งามวสิัย สาํนกังานเกษตรจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
28 นางสาวนิภาพร ทรายมูล สาํนกังานเกษตรจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
29 นายธีระพงศ ์ ทาหลา้ สาํนกังานเกษตรจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
30 นางดารุณี ศรีภูธร สาํนกังานเกษตรจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
31 นายสราวธุ อินทรเสนี             สาํนกังานเกษตรจงัหวดัลาํปาง 
32 นายปรีชา พรมนา                 สาํนกังานเกษตรจงัหวดัลาํปาง 
33 นางสาวจุฬาลกัษณ์   แตงอํ่า สาํนกังานเกษตรจงัหวดัลาํปาง 
34 นางสาวขวญักมล   ปิงสมุทร์ สาํนกังานเกษตรจงัหวดัลาํปาง 
35 นางสาวกลัยารัตน์  อุสสาสาร       สาํนกังานเกษตรจงัหวดัลาํปาง 
36 นางสาวจินตนา   สุทธวงค ์         สาํนกังานเกษตรจงัหวดัลาํปาง 
37 นายอภิวฒัน์   เมืองมูล              สาํนกังานเกษตรจงัหวดัลาํปาง 
38 อาจารย ์ดร. ธนะชยั พนัธ์เกษมสุข หวัหนา้โครงการ 
39 นางสาววรัญญา สมฤทธ์ิ เจา้หนา้ท่ีโครงการเกษตรฯ 
40 นางสาวธมณภทัร สุขมี เจา้หนา้ท่ีโครงการเกษตรฯ 
41 นางสาวอมรรัตน์ ปันทนั เจา้หนา้ท่ีโครงการเกษตรฯ 
42 นางสาวจนัทร์จิรา ดวงต๊ิบ เจา้หนา้ท่ีโครงการเกษตรฯ 
43 นางสาวปณิสรา อินทะวงั เจา้หนา้ท่ีโครงการเกษตรฯ 
44 นางสาวจารุวรรณ ฟูตัน๋ เจา้หนา้ท่ีโครงการเกษตรฯ 
45 นางสาวร่มสุรีย ์ มนตรีภกัดี เจา้หนา้ท่ีโครงการเกษตรฯ 
46 นางสาวทิวานนัท ์ งามเมืองตึง เจา้หนา้ท่ีโครงการเกษตรฯ 
47 นางสาวกุรุพินทุ ์ พฑัฒนะ เจา้หนา้ท่ีโครงการเกษตรฯ 
48 นางสาวโศภิตรา ไชยชนะ เจา้หนา้ท่ีโครงการเกษตรฯ 
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ล าดับ ช่ือ-สกุล หน่วยงาน 
49 นางสาวนราศิณี แกว้ใหลมา เจา้หนา้ท่ีโครงการเกษตรฯ 
50 นางสาวสรรเพญ็ องคสุ์รพงศ ์ เจา้หนา้ท่ีโครงการเกษตรฯ 
51 นางประภาพร ช่างเรือ เจา้หนา้ท่ีโครงการเกษตรฯ 
52 นายกิตติวฒัน์ ชยัวรรณ์ เจา้หนา้ท่ีโครงการเกษตรฯ 
53 นางสาวศิโรรัตน์ เขียนแมน้ เจา้หนา้ท่ีโครงการเกษตรฯ 
54 นางสาวศริญญา อินตะ๊ เจา้หนา้ท่ีโครงการเกษตรฯ 
55 นางสาวศิริกญัญา กอ้นแปง เจา้หนา้ท่ีโครงการเกษตรฯ 
56 นางสาวธญัยพร อินทะไชย เจา้หนา้ท่ีโครงการเกษตรฯ 
57 นางสาววรารัตน์ ตะ๊วงค ์ เจา้หนา้ท่ีโครงการเกษตรฯ 
58 นางสาวจริยาพร ทองดี เจา้หนา้ท่ีโครงการเกษตรฯ 
59 นายพีรวชิญ ์ สุขสวา่ง นกัศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 
60 นางสาวฤทยัชนก หมดับู่ นกัศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 
61 นางสาวธญัรัตน์ ดวงไทย นกัศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 
62 นางสาวธชักร บุญมีรอด นกัศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 
63 นางสาวศิลป์ศุภา พูลละมา้ย นกัศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 
64 นางสาวอรปรียา กนัทะกวาง นกัศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 
65 นางสาวลลิตา สมสิทธ์ิ นกัศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 
66 นางสาวสุทธิลกัษณ์ ลีกา นกัศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 
67 นางสาวปวริศา โสภาวาง นกัศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 
68 นางสาวสุรัตน์มณี ธิสา นกัศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 
69 นางสาวนวรัตน์ ดวงดี นกัศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 
70 นางสาวอภิชญา พิมดี นกัศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 
71 นาวสาวสุนิดา ชยัเพชภูธร นกัศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 
72 นางสาวณฐัฐิกาพร โพธ์ิสีดา นกัศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 
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ล าดับ ช่ือ-สกุล หน่วยงาน 
73 นางสาวศิริพร เวยีงสมุทร นกัศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 
74 นางสาววภิา แสงแกว้ นกัศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 
75 นางสาวณรัญชน์ญาณ์ อยูส่บาย นกัศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 
76 นางสาวจริยา ตาคาํ นกัศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 
77 นางสาวสกุณา ศรีพรม นกัศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 
78 นายธญัพิสิษฐ ์ ใจแขง็ นกัศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 
79 นางสาวสิริภจัน์   ธกูลสวสัด์ิ  
80 นายกมัพล พนัธ์เกษมสุข  

หมายเหตุ :  ลาํดบัท่ี 59 เป็นตน้ไปกรุณายนืยนัการเขา้ร่วมอบรมทางหมายเลข  
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