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1 นายอิสระพงศ์  บตุรจนัทร์ นักวิชาการเกษตรช านาญการ กรมการข้าว

2 นายณัทชัย  กู้เขียว เจา้พนักงานปกครองช านาญการ กรมการปกครอง

3 นายจกัรพนัธ์  ตระการศาสตร์ นักวิชาการพฒันาชุมชนช านาญการพเิศษ กรมการพฒันาชุมชน

4 นายวิเชียร  เหลืองอ่อน ผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษา
นฤบดินทรจนิดา

กรมชลประทาน

5 นายกฤษณ์  ชุมแสงศรี วิศวกรชลประทานช านาญการ กรมชลประทาน

6 นายพรมงคล  ชิดชอบ วิศวกรโยธาช านาญการพเิศษ กรมชลประทาน

7 นายเทพนิมิต  สิงหพนัธ์ วิศวกรชลประทานช านาญการ กรมชลประทาน

8 นายวชิรพงศ์  เพง็แก้ว วิศวกรชลประทานช านาญการ กรมชลประทาน

9 นางสาวปทัมนันท ์ ผดุงชีวิต ผู้อ านวยการกลุ่มประสานงานและติดตามผล กรมตรวจบญัชีสหกรณ์

10 นายบญุเลิศ  ชัยจติตนานนท์ นักส่ือสารมวลชนช านาญการพเิศษ กรมประชาสัมพนัธ์

11 นางสมพร  กันธิยะวงค์ นักวิชาการประมง กรมประมง

12 นางสาวสุรียรั์ตน์  สืบสุนทร นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ กรมปศุสัตว์

13 นายอุปดิศร์  ฉัตรค า นักวิชาการปา่ไม้ช านาญการ กรมปา่ไม้

14 นางสาวอุมาพร  มณีเรืองเดช นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ
พเิศษ

กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร

15 นายเกรียงไกร  เตชะเสนา นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ กรมวิชาการเกษตร

16 นางสาวนันทวัน  ทองเบญ็ญ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร

17 นางครสวรรค์  โภคา ผู้อ านวยการกองประสานงานโครงการ
พระราชด าริ

กรมส่งเสริมสหกรณ์

18 นางลักษวรรณ  พวงไม้มิง่ หวัหน้าโครงการพฒันาพื นทีห่ว้ยลาน       
อันเนือ่งมาจากพระราชด าริ             
จงัหวัดเชียงใหม่

กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และ
พนัธุพ์ชื

19 นางสาวจริาภรณ์  วรรธนบรูณ์ ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ ส านักสนอง
งานพระราชด าริ

กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และ
พนัธุพ์ชื

รำยชือ่ผู้ได้รบักำรคัดเลือกเข้ำรบักำรศึกษำอบรมหลักสูตรพัฒนำองค์ควำมรูแ้ละเสรมิสรำ้งเครอืข่ำยขับเคลือ่น     
กำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำรแิละปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียง รุน่ที่ 7
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20 พนัตรีวิทยา  บญุชด  หวัหน้าแผนกโครงการอันเนือ่งมาจาก
พระราชด าริ กองกิจการพฒันา         
ส านักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือน
ทหารบก

กองทพับก

21 นาวาโทก าธร  เอี่ยมสมัย นายช่างแผนกโรงงานเคร่ืองกล กองทพัเรือ

22 นอ.หญงิ ตริยา  พรมแก้ว หวัหน้าแผนกโครงการ กองแผนงานและ
โครงการ ศูนยป์ระสานงานอันเนือ่งมาจาก
พระราชด าริและความมัน่คง

กองบญัชาการกองทพัไทย

23 พ.ต.ท.หญงินิภาพร  วิลาศรี สารวัตรศูนยอ์ านวยการโครงการพฒันาตาม
แนวพระราชด าริ

กองบญัชาการต ารวจตระเวนชายแดน

24 นายพทิกัษพ์งษ ์ ต๊ิบแก้ว วิศวกรชลประทานช านาญการพเิศษ โครงการพฒันาพื นลุ่มน  าปากพนัง     
 อันเนือ่งมาจากพระราชด าริ

25 นายชาติชาย  เชิงดี ผู้บริหารทมี ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

26 นางสาวกัญจธิา  วิจติรวัชรารักษ์ อาจารยป์ระจ า คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

27 ว่าที ่ร.ต.ศักยช์ัย  เพชรสุวรรณ ผู้อ านวยการสถาบนัเศรษฐกิจพอเพยีง มหาวิทยาลัยราชภฏัพบิลูสงคราม

28 นายณัฐวุฒิ  ขาวสะอาด รองผู้อ านวยการสถาบนัเศรษฐกิจพอเพยีง มหาวิทยาลัยราชภฏัพบิลูสงคราม

29 นายธนากร   สุวรรณศิลป์ ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยสิ์น มูลนิธิชัยพฒันา

30 นายศิริศักด์ิ   เปรมปยิะวัฒน์ ผู้อ านวยการโครงการ มูลนิธิชัยพฒันา

31 นางสาวอารีรัตน์  เหลือหลาย ผู้จดัการฝ่ายศูนยฝึ์กอาชีพเยาวชนเกษตร มูลนิธิพฒันาชีวิตชนบท

32 นายอารยะ  มังกรานนทช์ัย นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ มูลนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาประเทศ 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

33 นางนฤมล  ผ่องอักษร นักวิชาการเกษตรช านาญการพเิศษ ศูนยศึ์กษาการพฒันาเขาหนิซ้อน      
 อันเนือ่งมาจากพระราชด าริ

34 ร.ต.อ.หญงิ ธัญชนก  นามวิบลูย์ หวัหน้างานประชาสัมพนัธ์ ศูนยศึ์กษาการพฒันาหว้ยทราย       
 อันเนือ่งมาจากพระราชด าริ

35 นายประเสริฐ  อินเกตุสมบรูณ์ นักวิชาการเกษตรช านาญการ ศูนยศึ์กษาการพฒันาหว้ยฮ่องไคร้      
 อันเนือ่งมาจากพระราชด าริ

36 นางทศิธิยา  แช่มล้วน เจา้พนักงานประมงช านาญงาน ศูนยศึ์กษาพฒันาอ่าวคุ้งกระเบน       
 อันเนือ่งมาจากพระราชด าริ
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37 นางฐิติชญาน์  เปรมกิจ เจา้พนักงานการเกษตรอาวุโส ศูนยศึ์กษาวิธีการฟืน้ฟทูีดิ่นเส่ือมโทรม
 เขาชะงุ้มอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ

38 นายองอาจ  เพง็เอี่ยม นายก อบต. ตาลเตี ย สมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแหง่
ประเทศไทย

39 นางณัฐปรียา  ตันชัชวาล นักทรัพยากรบคุคลช านาญการ ส านักงาน ก.พ.

40 นางสาวธนิยา  ปฐมสุบรรณกุล นักวิชาการปฏรูิปทีดิ่นช านาญการ ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่
เกษตรกรรม

41 นางสาวสาวิตรี  ตวงวิไล นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ

42 นางสาวนารีรัตน์  พนัธุม์ณี นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการพเิศษ ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

43 นายรัชพล  งามกระบวน ประชาสัมพนัธ์ช านาญการ ส านักงานประชาสัมพนัธ์จงัหวัด
เชียงราย

44 นายอัครพล  วรรณสุทธะ นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

45 นายสุเมธี  สินหยกแดง นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแหง่ชาติ

46 นางสาวเบญจวัลย ์ มะลิลา นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแหง่ชาติ


