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สรปุรายนามวทิยากร  และผู้เขา้รบัการฝกึอบรม 
 

วิทยากร 
1) ดร.สุรชัย รัตนเสริมพงศ์ รองผู้อํานวยการ สทอภ. 
2) นางสาวสุภาวดี อินทแสง นักภูมิสารสนเทศ 
3) นางสาวจุฑามาศ ปานกลิ่น นักภูมิสารสนเทศ 
4) นางสาวกรุณา พิมพ์ประสานต์ นักภูมิสารสนเทศ 
ผู้บริหารกรมฯ  (จํานวน 4 ราย) 
1) นายเกรียงศักด์ิ หงษ์โต อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
2) นายอนุสรณ์ จันทนโรจน ์ รองอธิบดีด้านบริหาร 
3) นางสาววรรยา สุธรรมชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
   (ผู้แทน รองอธิบดีด้านวิชาการ) 
4) นายบุญถม กุมพล นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 
   (ผู้แทน รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ) 
ผู้บริหารส่วนกลาง  (จํานวน 10 ราย) 
5) นางอรนาฎ โอวาทตระกูล ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศ 
6) นางเพ็ญศรี หมื่นสังข ์ เลขานุการกรม 
7) นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
8) นางสาวปภาดา ฟูรังสีโรจน์ ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง 
 (ผู้แทน ผู้อํานวยการกองคลัง) 
9) นางตุลญา จงสกุล ผู้อํานวยการกองแผนงาน 
10) นางอโนชา เทพสุภรณ์กุล นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 
 (ผู้แทน ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน) 
11) นายศรจิตต์ ศรีณรงค ์ ผู้อํานวยการสํานักสํารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน 
12) นางอรทัย สุกรียพงศ์ ผู้อํานวยการสํานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน 
13) นายบุญรักษ ์ พัฒนกนก ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที ่
14) นายธนภัทร งามดี วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
 (ผู้แทน ผู้อํานวยการสํานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน) 
ผู้บริหารส่วนภูมิภาค  (จํานวน 11 ราย) 
15) นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดํารง ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต.1 
16) นางสาวนฤมล หวะสุวรรณ ผู้อํานวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข.2 
 (ผู้แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2) 
17) นางสาวมณฑาทิพย์ สงวนรักษ์ ผู้อํานวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน สพข.3 
 (ผู้แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3) 
18) นางสาวสยาม ไชยทิพย์ ผู้อํานวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข.4 
 (ผู้แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4) 
19) นางกาญจนา ช่ืนพิชัย นักสํารวจดินชํานาญการพิเศษ 
 (ผู้แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6) 
20) นายเมธิน ศิริวงศ์ ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สพข.8 
 (ผู้แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8) 
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ผู้บริหารส่วนภูมิภาค  (ต่อ) 
21) นายบุญณรงค์ ธานีรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 
22) นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 
23) นายชุมพล คงอินทร์ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 
24) นายพรพรหม พรหมเดชะ นักสํารวจดินชํานาญการ 
 (ผู้แทน ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12) 
25) นายปัญญา เอี่ยมอ่อน ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
เจ้าหน้าที่จาก สํานักสํารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน  (จํานวน 27 ราย) 
26) นายสมศักด์ิ สุขจันทร ์ นักสํารวจดินชํานาญการพิเศษ 
27) นางสาวเกสรา ฐิติชาญโภคิน นักวิชาการเกษตร 
28) นางสาวจันทร์เรียง พลายละมูล เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ 
29) นายสุภัทรชัย โอฬารกิจกุลชัย เศรษฐกรชํานาญการ 
30) นางอารีรัตน์ เรือนทอง นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 
31) นางสาวจิรัชยา คงทน นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 
32) นายพิชิต ราชแบน นักสํารวจดินชํานาญการ 
33) นางสาวมยุรี โชติช่ืน นักสํารวจดินปฏิบัติการ 
34) นางสาวอัจฉรี สิงโต นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
35) นางสาวภาวดี สิทธ์ิประเสริฐ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
36) นางสาวลดาวัลย์ นักฟ้อน นักสํารวจดินปฏิบัติการ 
37) นางสาวบุษยรัตน์ หมอกมัว นักสํารวจดินปฏิบัติการ 
38) นางสาวธัญยธรณ์ จิตอรวรรณ์ นักสํารวจดินปฏิบัติการ 
39) นางสาววิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ ์ นักสํารวจดินปฏิบัติการ 
40) นางสาวสุธินี วดีศิริศักด์ิ นักสํารวจดินปฏิบัติการ 
41) นางสาวปภาวี สุขพิทักษ ์ นักสํารวจดินปฏิบัติการ 
42) นางสาวทิพวรรณ คงถอด นักวิชาการเกษตร 
43) นางสาวปิยวรรณ สาราบรรณ์ นักวิชาการเกษตร 
44) นางผกาฟ้า ศรจรัสสุวรรณ เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ 
45) นางกัลยาณี บูรณกาล เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ 
46) นายศักด์ิสิทธ์ิ กิจสัมฤทธ์ิ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
47) นายสมปอง นิลพันธ์ นักสํารวจดินชํานาญการพิเศษ 
48) นายสมพร ผาตินาวิน นักสํารวจดินชํานาญการพิเศษ 
49) นางสาววาสินี ศิริโภค เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
50) นางสาวสลิลา เอี่ยมอิทธิพล นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 
51) นางสาวอัภรฏี จันทร์เหล็ก เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
52) นายณัฐพล วิริยะพันธ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
เจ้าหน้าที่จาก สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที ่(จํานวน 18 ราย) 
53) นางสุรีรัตน์ อุดมบุณยลักษณ์ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชํานาญการ 
54) นางสาวศิริพรรณ ทิมทับ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชํานาญการ 
55) นางเสริมสุข กาฬภักดี นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชํานาญการ 
56) จ.ส.อ.ราชวัลย์ กันภัย นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชํานาญการ 
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เจ้าหน้าที่จาก สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที ่(ต่อ) 
57) นายมณฑล สุริยาประสิทธ์ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชํานาญการ 
58) นางสาวพรพรรณ แสนบุญศิร ิ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชํานาญการ 
59) นางสาวสันศนีย์ ทองแย้ม นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ 
60) นางสาวชลธิชา โภชนุกูล นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน 
61) นายกฤษฎา อยู่เย็น นายช่างศิลป์ชํานาญงาน 
62) นางสาวธฤษวรรณ ศรปัญญา นายช่างศิลป์ชํานาญงาน 
63) นางสาวสุพรรชนก คุ้มพุ่ม นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน 
64) นายสราวุธ อัคพิน เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย 
65) นายวชิราวุธ แว่นทอง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
66) นางสาวนิลธิตา ฟรอมชัยภูมิ เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย 
67) นางสาวอัญเชิญ จงจิตร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
68) นางสาวปวีณา เปรมเจริญ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชํานาญการ 
69) ว่าที่ รต.หญิง อรุณวตรีฐ์   อ่ิมสมบัติ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชํานาญการ 
70) นางสาวกรวรรณ อาจเลิศ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชํานาญการ 
เจ้าหน้าที่จาก สํานักงานเลขานุการกรม  (จาํนวน 2 ราย) 
71) นายอิทธิศักด์ิ ขุนทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
   รักษาการ ผู้อํานวยการกลุ่มงานพิพิธภัณฑ์ดิน 
72) นายนพล วัฒนานุกิจ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 
เจ้าหน้าที่จาก ศูนย์สารสนเทศ  (จํานวน 1 ราย) 
73) นางสาวรุจิรัตน์ รุจิรกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 

 
-------------------------------------------------- 


