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ประจําตัวผู

เขาอบรม
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กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย

067 นางสาว ปวีณา เดชคอบุตร นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ กอง/สํานัก (สวนกลาง) กทม 11 85

593 นางสาว มุจลินท บุตรละคร นักวิชาการเกษตร กอง/สํานัก (สวนกลาง) กทม 11 65 82

883 นางสาว วิจิตรา  กองอินทร นักวิชาการเกษตร  - กอง/สํานัก (สวนกลาง) กทม 8 80

907 นางสาว ศลิตา พลไชย นักวิชาการเกษตร กอง/สํานัก (สวนกลาง) กทม 10 80

931 นางสาว ดวงฤทัย  กิ่งศร  นักวิชาการเกษตร กอง/สํานัก (สวนกลาง) กทม 10 81

932 นาย วิชัย ไลวงษ เจาพนักงานการเกษตร กอง/สํานัก (สวนกลาง) กทม 10 64 87

1072 นางสาว เบญจวรรณ เทียมแสน นักวิชาการเกษตร  - กอง/สํานัก (สวนกลาง) กทม 6 75 84

กรุงเทพมหานคร

490 นาย ประสพโชค โชคดีสมโชค นักวิชาการสงเสริมการเกษตร - สํานักงานเกษตรพ้ืนที่ กทม. 11 49 86

008 นาง สุกัญญา ฤกษปาณี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรพ้ืนที่ กทม - 11 60 88

009 นาย สราวุธ มะนาวหวาน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร - สํานักงานเกษตรพ้ืนที่ กทม สํานักงานเกษตรพื้นที่ 3 10 89

011 นางสาว ธนาภรณ แชมเย็น นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรพ้ืนที่ กทม สํานักงานเกษตรพื้นที่ 1 11 66 84

012 นางสาว ภาวิตา คงพากเพียร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร อื่น ๆ สํานักงานเกษตรพื้นที่ กทม สํานักงานเกษตรพื้นที่ 1 11 55 87

013 นาย อาทิตย ทองชัยเดช นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรพื้นที่ กทม สํานักงานเกษตรพื้นที่ 3 3

014 นางสาว อังคนาง หงษาพล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร - สํานักงานเกษตรพ้ืนที่ กทม สํานักงานเกษตรพื้นที่ 2 8 44 80

900 นาย ธนวิทย ฤกษวีรี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรพื้นที่ กทม สํานักงานเกษตรพื้นที่ 2 0

จังหวัดกระบี่

015 นาย วงศกร เอียดเอ้ือ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด กระบี่ 10

016 นาง นันธิญา ขวัญรอด นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด กระบี่ 6 63

017 นาย ปยะกร สุวรรณมณี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กระบี่ เหนือคลอง 7 64

018 นางสาว อันธิกา บุญมีวิริยะ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กระบี่ เมืองกระบี่ 1

738 นาย ทวีสิทธิ์ เจียวกก นักวิชาการสงเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอ กระบี่ ลําทับ 3

739 นางสาว ชิดชนก พูนสวัสดิ์ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กระบี่ คลองทอม 1 57

740 นางสาว ชลธิชา  ใจมาแกว นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กระบี่ อาวลึก 1

ชื่อสกุล ตําแหนง

รายชื่อผูเขารวมอบรมหลักสูตร ติดอาวุธทางปญญาเพื่อพัฒนานักอารักขาพืช

หมายเหต ุเกณฑก์ารไดร้ับใบประกาศนยีบัตรและบันทกึประวัตฝึิกอบรมตอ้งมเีลขประจําตัวผูอ้บรม เขา้อบรมไมน่อ้ยกวา่ 8 รายวชิาและมผีลคะแนนสอบครังใดครังหนงึตงัแต ่80% ขนึไป 
*เกณฑเ์กษตรกรตอ้งมเีลขประจําตัวฯ มกีารเขา้รว่มอบรมและมผีลคะแนนตงัแต ่60% ขนึไป*
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741 นางสาว ทรายทอง ขาวยิน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กระบี่ อาวลึก 1

742 นางสาว ธีรดา เขียวแดง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กระบี่ เขาพนม 1 64

743 นางสาว กาญจนา กาฬกาญจน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด กระบี่ 3 55

744 นาย เผด็จศึก สุพรรณรัตน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด กระบี่ 1

จังหวัดกาญจนบุรี

019 นางสาว วิลาสินี จันทรหอม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 11 79 91

020 นาย ธงชัย จันทรจู นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด กาญจนบุรี 9 64 82

021 นางสาว ธนภร ปวงคําใส นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด กาญจนบุรี 11 76 88

882 นางสาว กองทอง ตรุษศาสน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด กาญจนบุรี 10 81

884 นางสาว ฑิฆัมพร บัวแกว นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กาญจนบุรี ดานมะขามเตี้ย 4 55 81

885 นางสาว นิธิมา มีแกว นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กาญจนบุรี หนองปรือ 9 57 82

886 นางสาว รัตนาภรณ ทองอินทร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กาญจนบุรี หนองปรือ 7 73 88

887 นางสาว ธิดารัตน เสมอจิตร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กาญจนบุรี ไทรโยค 3 55

888 นางสาว ปณัฏฐสรณ พันสุรินทร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กาญจนบุรี ไทรโยค 7 53

889 นางสาว ขนิษฐา สันติประชา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กาญจนบุรี ไทรโยค 10 54 90

890 นางสาว ระวิวรรณ เอี่ยมทอง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กาญจนบุรี เลาขวัญ 6 89

891 นางสาว สุภัทรา พันธสุข นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กาญจนบุรี บอพลอย 8 89

892 นางสาว จิรนันท บุญเสนันท นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กาญจนบุรี สังขละบุรี 8 71 88

893 นาย อภิวันทน หยุดยั้ง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กาญจนบุรี ทองผาภูมิ 8 41 83

894 นาง ประภาพรรณ สุนทรวิภาต นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กาญจนบุรี หวยกระเจา 7 86

895 นางสาว ณัฏฐา สารีวงษ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กาญจนบุรี พนมทวน 9 73 87

896 นางสาว เจนจิรา ลีละผลิน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 9 53 87

951 นางสาว มัทนา อยูวัง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กาญนบุรี ทามะกา 10 60 91

จังหวัดกาฬสินธุ

022 นาย สุริยัน เฉิดพันธ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กาฬสินธุ อําเภอนามน 8 69 94

023 นาย ยุทธนา เบาชางเผือก นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กาฬสินธุ 10 65 92

024 นาย ชรินทร ทริเพ็ง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กาฬสินธุ ดอนจาน 8 62

หมายเหต ุเกณฑก์ารไดร้ับใบประกาศนยีบัตรและบันทกึประวัตฝึิกอบรมตอ้งมเีลขประจําตัวผูอ้บรม เขา้อบรมไมน่อ้ยกวา่ 8 รายวชิาและมผีลคะแนนสอบครังใดครังหนงึตงัแต ่80% ขนึไป 
*เกณฑเ์กษตรกรตอ้งมเีลขประจําตัวฯ มกีารเขา้รว่มอบรมและมผีลคะแนนตงัแต ่60% ขนึไป*
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025 นางสาว มยุรฉัตร อุนทะยา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กาฬสินธุ หนองกุงศรี 8 69 92

026 นางสาว จิราภรณ  พิณโพธิ์ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กาฬสินธุ อําเภอยางตลาด 11 55 93

027 นาย เอกวุฒิ ภักภูมินทร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กาฬสินธุ รองคํา 8 38 93

028 นาย ชีวิน ไชยศรี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด กาฬสินธุ 10 76 92

029 นาย อดิศักดิ์ เทพาศิริ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กาฬสินธุ หนองกุงศรี 5 84

030 นางสาว พิชชาอร เช้ือแกว นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กาฬสินธุ นาคู 10 63 93

031 นาง จุรีรตัน หนองสุธรรม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กาฬสินธุ กมลาไสย 10 62 93

032 นาย เฉลิมชาติ มุลทา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กาฬสินธุ เขาวง 11 61 93

033 นางสาว ขวัญชนก ยันตะบุศย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กาฬสินธุ กุฉินารายณ 10 55 86

034 นาย ปรชัญา แสบงบาล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กาฬสินธุ สามชัย 10 66 93

035 นาย ธีรวุฒิ คําศิลา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด กาฬสินธุ 10 65 90

036 นาย ธีระชัย  โรจนกุศล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กาฬสินธุ สหัสขันธ 11 52 94

037 นาย กฤษฎา สาทองขาว นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กาฬสินธุ ฆองชัย 2 46 91

038 นางสาว สุภาณี สุขะลี้ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร อ่ืน ๆ สํานักงานเกษตรอําเภอ กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ 8 39 87

039 นาย วิชญพล เมืองโคตร เกษตรกร ในโครงการสงเสริมและพัฒนาตนแบบเกษตรอัจฉริยะ- ภาคเอกชน / ประชาชน /เกษตรกรกาฬสินธุ นามน 2

040 นางสาว อรัญณีย  ภารเจิม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ 11 70 83

590 นาย กฤติน เอกพันธ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กาฬสินธุ กุฉินารายณ 7

810 นาย ยอดชาย  อัครโคตร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กาฬสินธุ ทาคันโท 8 89

811 นางสาว เพ็ญจันทร  ภูทองพัน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กาฬสินธุ ทาคันโท 4

812 นางสาว อารีรัตน ตนสีนนท นักวิชาการสงเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอ กาฬสินธุ หวยเม็ก 6 93

813 นางสาว อธิติญา ขุนแสน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กาฬสินธุ สมเด็จ 10 72 93

814 นาย เอกชัย ใจศิริ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กาฬสินธุ หวยผึ้ง 4 60 90

901 นางสาว วีรนุช กุดแถลง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กาฬสินธุ กมลาไสย 10 47 92

903 นาย นิตินันท นันประดิษฐ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กาฬสินธุ คํามวง 8 64 91

914 นางสาว มนัสชนก ดวงสุนทร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร - สํานักงานเกษตรอําเภอ กาฬสินธุ 0

917 นางสาว จิรพร ทรัพยวิบูลย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร - สํานักงานเกษตรอําเภอ กาฬสินธุ กมลาไสย 2 54 77

127 นาย นิตินันต นันประดิษฐ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กาฬสินธุ คํามวง 0

หมายเหต ุเกณฑก์ารไดร้ับใบประกาศนยีบัตรและบันทกึประวัตฝึิกอบรมตอ้งมเีลขประจําตัวผูอ้บรม เขา้อบรมไมน่อ้ยกวา่ 8 รายวชิาและมผีลคะแนนสอบครังใดครังหนงึตงัแต ่80% ขนึไป 
*เกณฑเ์กษตรกรตอ้งมเีลขประจําตัวฯ มกีารเขา้รว่มอบรมและมผีลคะแนนตงัแต ่60% ขนึไป*
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จังหวัดกําแพงเพชร

041 นาย ฉัตรชัย พรโสภณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรกําแพงเพชร - 10 67 83

042 นางสาว พิชญทิพา ศุทธิธนาวัฒน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด กําแพงเพชร 11 77 90

043 นางสาว ทิพยสุดา มหาวงศ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 10 64 88

044 นาย ณรงคฤทธิ์ ทุมอะริยะ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรกําแพงเพชร - 11 66 85

045 นางสาว พัชรีพร ใจหลัก นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 10 60 90

046 นางสาว อลิษา นาควิสุทธิ์ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กําแพงเพชร บึงสามัคคี 10 75 91

047 นาย ศุทธีรักษ ใจมา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กําแพงเพชร พรานกระตาย 11 75 88

048 นาย ชัยยุทธ พุทธิจุน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กําแพงเพชร บึงสามัคคี 9 78 88

049 นางสาว โชติรส รอดเกตุ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด กําแพงเพชร 11 86 85

050 นางสาว นวรัตน ประภูชะกัง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด กําแพงเพชร 10 84 90

051 นาย วัชรพงษ วงคคําปวน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด กําแพงเพชร 11 79 87

053 นางสาว สุพักตรสรณ ถมอินทร เกษตรกร ผูสนใจ - ภาคเอกชน / ประชาชน /เกษตรกรกําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 11 52 87

054 นางสาว พรปวีณ สังเกตุใจ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 11 66 87

055 นางสาว พนิดา เมฆทัพ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 9 54 84

056 นางสาว ศุทธินี ไชยแกว นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กําแพงเพชร ลานกระบือ 10 78 90

057 นางสาว วิศรุดา แยมพราม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร - สํานักงานเกษตรอําเภอ กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 10 44 73

058 นางสาว มณฑกาญจน ชนะภัย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร 11 52 87

059 นางสาว พนิดา เปรมจิตติบันเทิง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กําแพงเพชร โกสัมพีนคร 11 71 87

060 นางสาว กรรณิกา วงคยศ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กําแพงเพชร คลองลาน 11 62 84

061 นาย ณัฐพงษ กล่ําวิเศษ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กําแพงเพชร พรานกระตาย 10 73 93

062 นางสาว ปยมาภรณ เหลาคงถาวร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กําแพงเพชร คลองขลุง 8 74 88

063 นางสาว อารญา อยูเกษ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กําแพงเพชร ปางศิลาทอง 10 69 88

065 นางสาว นิภาพร พิมเสน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กําแพงเพชร คลองลาน 4

326 นาย ฐณตัพสุธ วุฒิกรกมลโรจนนักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กําแพงเพชร บึงสามัคคี 10 64 81

575 นางสาว ทัศนี แซเหงา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กําแพงเพชร ลานกระบือ 11 76 83

576 นาย วีรยุทธ สมปาสัก หัวหนากลุมอารักขาพืช สํานักงานเกษตรจังหวัด กําแพงเพชร 8 74 88

หมายเหต ุเกณฑก์ารไดร้ับใบประกาศนยีบัตรและบันทกึประวัตฝึิกอบรมตอ้งมเีลขประจําตัวผูอ้บรม เขา้อบรมไมน่อ้ยกวา่ 8 รายวชิาและมผีลคะแนนสอบครังใดครังหนงึตงัแต ่80% ขนึไป 
*เกณฑเ์กษตรกรตอ้งมเีลขประจําตัวฯ มกีารเขา้รว่มอบรมและมผีลคะแนนตงัแต ่60% ขนึไป*
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584 นางสาว นภสันันท สมงาม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กําแพงเพชร ลานกระบือ 9 54 90

1066 นาย ธีรพงศ มังคะวัฒน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด กําแพงเพชร 5

1067 นางสาว มะลิษา จันแดง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด กําแพงเพชร 5

670 นางสาว กาญจน โพบานไพร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กําแพงเพชร คลองขลุง 8 61 85

671 นางสาว วกราวรรณ ออนสุขใส นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กําแพงเพชร ทรายทองวัฒนา 5

672 นางสาว สกุลรัตน บินชัย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ กําแพงเพชร คลองลาน 10 62 84

จังหวัดขอนแกน

066 นางสาว กฤติกา เทพามาตย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ขอนแกน 11 87

068 นาย ปุณณรัตน สัตนาโค นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ขอนแกน 11 70 77

069 นาย ไชยยศ สอนถม อื่น ๆ ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเกษตรอําเภอ ขอนแกน หนองเรือ 1

070 นาง สมภาร วัฒนราช เกษตรกร ในโครงการสงเสริมและพัฒนาตนแบบเกษตรอัจฉริยะอ่ืน ๆ ภาคเอกชน / ประชาชน /เกษตรกรขอนแกน 1

071 นางสาว ปยะวรรณ เผาพันธุ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชขอนแกน 11 86

072 นาย ภาคภูมิ ภูศรี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร - ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชขอนแกน 11 82 88

073 นางสาว ทัศวรรณ ศรีวะอุไร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชขอนแกน 11 86

074 นางสาว รัชดาภรณ โพธิ์พาด นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ขอนแกน 8 55 88

076 นางสาว ปยะวดี ลีซีทวน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร - สํานักงานเกษตรอําเภอ ขอนแกน ซําสูง 11 64

077 นางสาว อัคควดี กั้วศรี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ขอนแกน พล 11 66 86

078 นางสาว รุจิรา พรมชินวงค นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ขอนแกน โนนศิลา 9 54 83

079 นางสาว สุธิตา กลิ่นทองหลาง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร - สํานักงานเกษตรอําเภอ ขอนแกน อําเภอชนบท 11 70 86

080 นางสาว ลัดดา หาญโงน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ขอนแกน หนองสองหอง 5 56

081 นางสาว ปยะพร นิตยสุวรรณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ขอนแกน อุบลรัตน 11 80

082 นางสาว จุไรรัตน ทวีผอง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ขอนแกน หนองเรือ 10 67 88

083 นางสาว วรารัตน สุดชา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ขอนแกน เขาสวนกวาง 11 81 53

084 นางสาว ปุณยนุช สรอยโพธิ์ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร - สํานักงานเกษตรอําเภอ ขอนแกน เปอยนอย 10 57 62

085 นางสาว สุนันทา กิจบุญชู นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ขอนแกน สีชมพู 11 63 88

087 นางสาว ทิพยวรรณ มูลตรภีกัดี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชขอนแกน 11 84

088 นางสาว ยุวรัตน บุญเกษม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ขอนแกน ชุมแพ 10 72 85

หมายเหต ุเกณฑก์ารไดร้ับใบประกาศนยีบัตรและบันทกึประวัตฝึิกอบรมตอ้งมเีลขประจําตัวผูอ้บรม เขา้อบรมไมน่อ้ยกวา่ 8 รายวชิาและมผีลคะแนนสอบครังใดครังหนงึตงัแต ่80% ขนึไป 
*เกณฑเ์กษตรกรตอ้งมเีลขประจําตัวฯ มกีารเขา้รว่มอบรมและมผีลคะแนนตงัแต ่60% ขนึไป*
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594 นางสาว เจิมขวัญ วรยศ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชขอนแกน 9 76 85

595 นาย เฉลิมชนม โคตรทอง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชขอนแกน 10 77 93

599 นาย กิตติพงษ กาจู นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ขอนแกน อําเภอแวงใหญ 0

603 นางสาว ดารุณีย เพิ่มอุดมวัฒนา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชขอนแกน 10 79 93

611 นาง พิทยาพร นอยเนาลา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ขอนแกน ภูผามาน 0

771 นาย นิติพงศ ประภาการ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ขอนแกน แวงนอย 10 67 88

772 นางสาว พวงมาลัย ทองไชย  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ขอนแกน เมืองขอนแกน 10 71 89

773 นางสาว นันทนา มูลมาตย  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ขอนแกน เมืองขอนแกน 10 71 88

774 นางสาว ภัทรวดี ชัยดํารงค  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอ ขอนแกน เมืองขอนแกน 9 71 84

775 นาย วิทยา ศรีภักดี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ขอนแกน อุบลรัตน 10 82

776 นางสาว นาฏชุดา มหามาตย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอ ขอนแกน อุบลรัตน 10 48 82

777 นาง รัญดา คําสมหมาย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ขอนแกน อุบลรัตน 9 60 85

778 นางสาว ดวงพร ฐานะ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ขอนแกน อุบลรัตน 10 69 88

779 นางสาว ดาราพร  สุราชวงศ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ขอนแกน น้ําพอง 8 65 81

780 นางสาว แสนน้ําผึ้ง สมทาว  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ขอนแกน เปอยนอย 8 66 84

781 นางสาว เทวา คํากลอง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ขอนแกน สีชมพู 8 55 84

782 นางสาว อัญรินทร พิมพอิทธิภัทร  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ขอนแกน สีชมพู 9 57 86

783 นาย ดนัย นอยเนาลา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ขอนแกน สีชมพู 7 46 83

784 นางสาว ณัฐชา แจมปญญา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอ ขอนแกน สีชมพู 7 45 86

785 นางสาว นิภาภรณ ดูปอง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ขอนแกน สีชมพู 6 52

786 นาย เจริญ สําเร็จรัมย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ขอนแกน พระยืน 8 62

787 นางสาว ฤทัยกานต แผวชํานาญ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ขอนแกน ภผูามาน 9 57 89

788 นาย สุปญญา คําภักดี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ขอนแกน บานแฮด 7 72 79

789 นางสาว พัชรินทร เกษขจร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ขอนแกน ภูเวียง 10 62 84

790 นางสาว ณัฐกาล ฉันทะกิจ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ขอนแกน ภูเวียง 10 59 85

791 นาย พัฒนพงษ แกววังชัย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ขอนแกน ภูเวียง 10 58 80

792 นาง ดวงจินตน เอระนอย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ขอนแกน บานฝาง 7 78 77

หมายเหต ุเกณฑก์ารไดร้ับใบประกาศนยีบัตรและบันทกึประวัตฝึิกอบรมตอ้งมเีลขประจําตัวผูอ้บรม เขา้อบรมไมน่อ้ยกวา่ 8 รายวชิาและมผีลคะแนนสอบครังใดครังหนงึตงัแต ่80% ขนึไป 
*เกณฑเ์กษตรกรตอ้งมเีลขประจําตัวฯ มกีารเขา้รว่มอบรมและมผีลคะแนนตงัแต ่60% ขนึไป*
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971 นางสาว วรัญญา วรุณศรี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ขอนแกน มัญจาคีรี 3

จังหวัดจันทบุรี

089 นาย พีรดนย ฉัตรอุดมทรัพย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด จันทบุรี 11 86 89

090 นางสาว พนิตา ชัยสิทธิ์ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด จันทบุรี 11 82 87

091 นาย ดํารงศักดิ์ ตระกรุดทอง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร อ่ืน ๆ สํานักงานเกษตรอําเภอ จันทบุรี ทาใหม 8 58 86

092 นาย จัตุรงค เมืองมั่งคั่ง เกษตรกร ผูสนใจ อื่น ๆ อ่ืน ๆ จันทบุรี ทาใหม 4 56

093 นางสาว เมธินี ชาญพนา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ จันทบุรี นายายอาม 11 75 86

094 นางสาว วราภรณ ชะนะภัย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ จันทบุรี นายายอาม 11 68 88

095 นาย ชญานนท คงจํารูญ เกษตรกร ในโครงการสงเสริมและพัฒนาตนแบบเกษตรอัจฉริยะ- ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน จันทบุรี นายายอาม 11 77 86

096 นางสาว อุไรวรรณ แสนเขียววงศ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ จันทบุรี อําเภอขลุง 11 78 87

097 นางสาว เนาวรัตน บุญมี สมาชิกศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน- ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน จันทบุรี ขลุง 4

100 นาง ศันสนีย แสงสุวรรณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด จันทบุรี 4

101 นาง ชนัญกาญจน บัญญวัตวิวัฒนนักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด จันทบุรี 8 86

684 นาง เพ็ญนภา ออนศรี หัวหนากลุมอารักขาพืช สํานักงานเกษตรจังหวัด จันทบุรี 7

685 นางสาว แสงมณี เกิดพงษ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ จันทบุรี โปงน้ํารอน 10 75 90

686 นาย กฤตธี  จุยถนอม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ 9 72 87

687 นาย อภิเชษฐ  หมื่นอราม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ จันทบุรี สอยดาว 10 80 90

688 นางสาว วิลาสิณี สุนทรชัยกิจ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ จันทบุรี แกงหางแมว 10 74 90

689 นาย เสฐียรพงษ  อุดมศิลป นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ จันทบุรี แกงหางแมว 10 68 91

690 นางสาว วิลาวัลย  ยิ่งดํานุน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ จันทบุรี แกงหางแมว 10 77 90

691 นาง เพ็ญทิวา คุณวัฒน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ จันทบุรี เมืองจันทบุรี 10 69 86

692 นางสาว อิสริญา บุญทาขันแกว นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ จันทบุรี เมืองจันทบุรี 10 71 86

693 นางสาว สุมลรัตน อามะจันทรตรี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ จันทบุรี เมืองจันทบุรี 10 72 87

694 นาย จิรกิตต ถนอมธรรม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ จันทบุรี แหลมสิงห 0

จังหวัดฉะเชิงเทรา

102 นางสาว เยาวลักษณ รักษาแกว นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ฉะเชิงเทรา คลองเข่ือน 10 86

103 นางสาว ชุติมา บุญเสมา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ฉะเชิงเทรา แปลงยาว 11 74 85

หมายเหต ุเกณฑก์ารไดร้ับใบประกาศนยีบัตรและบันทกึประวัตฝึิกอบรมตอ้งมเีลขประจําตัวผูอ้บรม เขา้อบรมไมน่อ้ยกวา่ 8 รายวชิาและมผีลคะแนนสอบครังใดครังหนงึตงัแต ่80% ขนึไป 
*เกณฑเ์กษตรกรตอ้งมเีลขประจําตัวฯ มกีารเขา้รว่มอบรมและมผีลคะแนนตงัแต ่60% ขนึไป*
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104 นาย สุพจน จันทรา เกษตรกร ในโครงการสงเสริมและพัฒนาตนแบบเกษตรอัจฉริยะ- ภาคเอกชน / ประชาชน /เกษตรกรฉะเชิงเทรา แปลงยาว 5

105 นางสาว ยอดหญิง พรชัยสิทธิ์ เกษตรกร ผูสนใจ - ภาคเอกชน / ประชาชน /เกษตรกรฉะเชิงเทรา คลองเข่ือน 2

106 นางสาว ยุวดี ฮวดวิเศษ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ฉะเชิงเทรา 10 67 83

107 นางสาว ลดาวัลย แกวประดับ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ฉะเชิงเทรา 10 72 82

108 นาง พักตรนดา จงเจริญ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเกษตรอําเภอ ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปรี้ยว 10 62 86

109 นางสาว เสาวลักษณ คงทอง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ฉะเชิงเทรา บางคลา 10 67 88

110 นางสาว กิติยา รัศมี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ฉะเชิงเทรา บางปะกง 11 67 84

111 นางสาว จิตสุภา บิดาทอง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ฉะเชิงเทรา 9 50

112 นาย ศราวุธ เทพทอง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต 10 60 74

113 นางสาว วิภาดา แดงมา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร อ่ืน ๆ สํานักงานเกษตรอําเภอ ฉะเชิงเทรา บางคลา 10 66 86

114 นางสาว ไพลิน กิตติคุณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ฉะเชิงเทรา ราชสาสน 4 68 81

115 นางสาว สาวิตรี เล็กอิ่ม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน 8 57 84

911 นางสาว วรรณพร อยูมั่นคง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ฉะเชิงเทรา 2

921 นาย วัชร ลิ้มวรรณดี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ฉะเชิงเทรา ทาตะเกียบ 10 61 80

922 นางสาว ชฎาธาร สุนทรส นักวิชาการเกษตร - สํานักงานเกษตรอําเภอ ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม 8 59 85

923 นาง กัญจนนภสั เพิ่มทรัพย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม 8 57 83

927 นาย ศุภกิจ นาเจริญ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ฉะเชิงเทรา คลองเข่ือน 8 64 87

928 นาย วรพล คงศักดิ์ไพบูลย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ 9 68 85

930 นางสาว ศิริพร แกวมั่นคง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ฉะเชิงเทรา บานโพธ  ิ์ 4

929 นางสาว ดวงกมล ศรีสกุล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ 7

จังหวัดชลบุรี

116 นางสาว ชิดชนก ชีวะประวัติ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชชลบุรี 11 92

117 นาง ทํานอง นามวิชัย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชชลบุรี 11 89

118 นางสาว วาสนา ครุฑอินทร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร อ่ืน ๆ สํานักงานเกษตรอําเภอ ชลบุรี อําเภอเมืองชลบุรี 9 32

119 นางสาว รุงทิวา แพงมี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ชลบุรี เมืองชลบุรี 8 69

120 นางสาว เสาวลักษณ  ศักดิ์สกุลคุณากรนักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ชลบุรี 11 67 83

121 นาย ชนายุส ฐิติอุดมรกัษ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ชลบุรี 11 74 80

หมายเหต ุเกณฑก์ารไดร้ับใบประกาศนยีบัตรและบันทกึประวัตฝึิกอบรมตอ้งมเีลขประจําตัวผูอ้บรม เขา้อบรมไมน่อ้ยกวา่ 8 รายวชิาและมผีลคะแนนสอบครังใดครังหนงึตงัแต ่80% ขนึไป 
*เกณฑเ์กษตรกรตอ้งมเีลขประจําตัวฯ มกีารเขา้รว่มอบรมและมผีลคะแนนตงัแต ่60% ขนึไป*
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122 นาย รัตนะ สวัสดี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเกษตรจังหวัด ชลบุรี 9 69

123 นาง ธัญญรภัสร จงชัยพัฒน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติงาน สํานักงานเกษตรอําเภอ ชลบุรี พนัสนิคม 6

124 นางสาว มณวิภา  พลจักรี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ชลบุรี พนัสนิคม 5 45

125 นางสาว สาธินี โพธิ์คลี่ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ชลบุรี เกาะจันทร 9

128 นางสาว สุกัญญา วาวงค นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ชลบุรี สัตหีบ 8 59 83

129 นางสาว ดารุณี ธัญวรรัตนกุล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร อ่ืน ๆ สํานักงานเกษตรอําเภอ ชลบุรี หนองใหญ 9 69 70

130 นาง วรัฎฐา นิคมชัยประเสริฐ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร - สํานักงานเกษตรอําเภอ ชลบุรี พนัสนิคม 5

131 นาง นิชาพัฒน เสียงบัณฑิตกุล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร - สํานักงานเกษตรอําเภอ ชลบุรี พนัสนิคม 4

132 นาย ภานุพรรษ แสงเจริญ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร อื่น ๆ สํานักงานเกษตรอําเภอ ชลบุรี 10 68 78

133 นาย กิตติพจน แยมจันทร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร - สํานักงานเกษตรอําเภอ ชลบุรี ศรีราชา 9 66 79

134 นางสาว ภารดี เกิดปราโมทย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ชลบุรี อ.ศรีราชา 8 60 86

770 นางสาว กานตติมา ธีรางกูร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ชลบุรี 9 73 77

จังหวัดชยันาท

135 นาย ชลิต พิชยภญิโญ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ชัยนาท 10 86

136 นางสาว ชมภูนุช หนอทอง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ชัยนาท 11 85

137 นาย สุรัชชัย เปยวิเศษ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ชัยนาท มโนรมย 11 61 96

138 นางสาว สุภาพร ทองนิพันธ เกษตรกร ในโครงการสงเสริมและพัฒนาตนแบบเกษตรอัจฉริยะ- ภาคเอกชน / ประชาชน /เกษตรกรชัยนาท มโนรมย 0

139 นาย สุนิธิ แสงนาค เกษตรกร ในโครงการสงเสริมและพัฒนาตนแบบเกษตรอัจฉริยะ- ภาคเอกชน / ประชาชน /เกษตรกรชัยนาท มโนรมย 11 48 89

140 นาย วรัญู พิสฐศาสน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชชัยนาท 11 88

141 นาย ภาณุ ภาณุเวช นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชชัยนาท 10 74 87

142 นาง สิริวิมล ภูนุช นักวิชาการสงเสริมการเกษตร - ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชชัยนาท 11 76 86

143 นางสาว ปยะพร คงพัวะ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชชัยนาท 11 68 88

144 นาง ศิริรักษ  พิชยภญิโญ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ชัยนาท 9 71 90

580 นางสาว ฉัตรนัททรี กันทะลา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชชัยนาท 11 72 88

613 นาย มานะ เหลืองทองวัฒนา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชชัยนาท 4

จังหวัดชยัภมูิ

145 นางสาว ดวงกมล เริ่มตระกูล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ชัยภูมิ 9 68 61

หมายเหต ุเกณฑก์ารไดร้ับใบประกาศนยีบัตรและบันทกึประวัตฝึิกอบรมตอ้งมเีลขประจําตัวผูอ้บรม เขา้อบรมไมน่อ้ยกวา่ 8 รายวชิาและมผีลคะแนนสอบครังใดครังหนงึตงัแต ่80% ขนึไป 
*เกณฑเ์กษตรกรตอ้งมเีลขประจําตัวฯ มกีารเขา้รว่มอบรมและมผีลคะแนนตงัแต ่60% ขนึไป*
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146 นางสาว สาวิตรี จันทรมณี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ชัยภูมิ 9 65 69

147 นาย นิธิรัฐ มัฆวาฬ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ 1

148 นาง สมรัตน วรรณพงษ เกษตรกร ในโครงการสงเสริมและพัฒนาตนแบบเกษตรอัจฉริยะ- ภาคเอกชน / ประชาชน /เกษตรกรชัยภมูิ 1

149 นาง ชลลดา จันทรฟอง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ชัยภมูิ เกษตรสมบูรณ 9 78 79

150 นางสาว เนตรชนนี คําสัตย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติงาน สํานักงานเกษตรอําเภอ ชัยภมูิ คอนสาร 10 64 82

151 นาย ณฐกร ตอสกุล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ชัยภมูิ แกงครอ 9 72 80

152 นางสาว ขวัญสุดา ขันบุตร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ชัยภูมิ หนองบัวระเหว 10 72 75

153 นางสาว เกศรินทร ปชชาเขียว นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ชัยภมูิ จัตุรัส 10 64 74

154 นาย จิรพนธ คําอิน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ชัยภมูิ เนินสงา 11 63 79

155 นาง ณัฐวดี ชัยเสนสุข นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ชัยภมูิ ภักดีชุมพล 6

156 นาย อนุสรณ เอ่ียมผดุง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ชัยภูมิ ซับใหญ 4 57

157 นางสาว ปาริฉัตร บุรัมยสูงเนิน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ชัยภูมิ ภเูขียว 11 57 59

158 นางสาว พรรณเพียงเดือน หินชนะ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ชัยภมูิ บําเหน็จณรงค 7 74

159 นาย พฤฒาวุธ ศิริโชคธนวัฒน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร - สํานักงานเกษตรอําเภอ ชัยภมูิ หนองบัวแดง 5 49

160 นางสาว สมปอง เชิญกลาง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ชัยภมูิ 7 56 53

809 นางสาว ศศิวิมล มากมูล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ชัยภมูิ 8 64 74

161 นาย ชานน ฤทธิเดช นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ 7 39

จังหวัดชมุพร

162 นางสาว ชฎารัตน พรหมศิลา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ชุมพร 7 63

163 นางสาว สุวรรณ โกเมน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ชุมพร สวี 1

164 นาย จารุต พรมเกษา เกษตรกร ในโครงการสงเสริมและพัฒนาตนแบบเกษตรอัจฉริยะ- ภาคเอกชน / ประชาชน /เกษตรกรชุมพร สวี 4 61 83

165 นางสาว อรกมล ฤคดี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ชุมพร 3

665 นางสาว น้ําฝน ลือขจร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ชุมพร 0

666 นาย นิติพล มากมูล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ชุมพร หลังสวน 5 60

667 นางสาว นภสร เช่ียวชูกุล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ชุมพร หลังสวน 1

668 นาย วทัญู สุขประวิทย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ชุมพร ทาแซะ 0

952 นางสาว บุปผา สมาธิ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ชุมพร ทาแซะ 4

หมายเหต ุเกณฑก์ารไดร้ับใบประกาศนยีบัตรและบันทกึประวัตฝึิกอบรมตอ้งมเีลขประจําตัวผูอ้บรม เขา้อบรมไมน่อ้ยกวา่ 8 รายวชิาและมผีลคะแนนสอบครังใดครังหนงึตงัแต ่80% ขนึไป 
*เกณฑเ์กษตรกรตอ้งมเีลขประจําตัวฯ มกีารเขา้รว่มอบรมและมผีลคะแนนตงัแต ่60% ขนึไป*



 [Page]11

เลข

ประจําตัวผู

เขาอบรม
หนวยงาน จังหวัด อําเภอ

จํานวนวิชาที่

เรียน

   คะแนนสอบ 

     วันที่ 22 

มี.ค. 65

   คะแนนสอบ 

     วันที่ 25 

มี.ค. 66
ชื่อสกุล ตําแหนง

953 นาง ธิรารัตน สุวรรณเล็ก นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ชุมพร ทุงตะโก 3

954 นาย ถิรวุฒิ หนูเสน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ชุมพร ละแม 2

955 นางสาว สุพัฒนา บุญแกว นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ชุมพร หลังสวน 2

956 นาย บุญสง บุญคอย เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน สํานักงานเกษตรอําเภอ ชุมพร ปะทิว 3 61

957 นาง เจนจิรา สังขทอง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ชุมพร เมืองชุมพร 1

958 นางสาว สุพิชฌาย เพ็งจันทร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ชุมพร เมืองชุมพร 2

959 นางสาว เจษฎาพร จเรฤิทธิ์ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ชุมพร เมืองชุมพร 0

960 นางสาว จริยา แยมจรัส นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ชุมพร ทุงตะโก 0

961 นางสาว วรรณพร มากอักษร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ชุมพร ปะทิว 3 61

962 นางสาว ภัคจิรา อับดลราหีม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ชุมพร ละแม 2 55

963 นางสาว จารินี วังสวาง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ชุมพร ละแม 1

964 นาย ณรงค รัตนพันธ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ชุมพร พะโตะ 3

จังหวัดเชียงราย

166 นางสาว สุธากร กมลหาญ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด เชียงราย 10 70 84

167 นางสาว เบญจวรรณ ใจจันทรา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ เชียงราย พาน 5

168 นาย บุญฤทธิ์ ศรีมาปน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ เชียงราย พาน 6 57

169 นาย สมพร ทรินทร เกษตรกร ในโครงการสงเสริมและพัฒนาตนแบบเกษตรอัจฉริยะ- ภาคเอกชน / ประชาชน /เกษตรกรเชียงราย พาน 2

314 นางสาว เจนจิรา ทาระนัด นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ เชียงราย เวียงปาเปา 11 83 91

817 นางสาว ขวัญกมล คําเสรา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ เชียงราย เวียงปาเปา 6

818 นางสาว สริยาภรณ ชัยชนะ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ เชียงราย เวียงปาเปา 8 53 87

จังหวัดเชียงใหม

098 นาง ปยนุช อาษากิจ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชเชียงใหม 11 75 85

170 นาย สัญชัย ปญจะเรือง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด เชียงใหม 8 80 74

171 นาย นพพล ฟูแสง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด เชียงใหม 8 64 79

172 นาย ประพันธพงษ ใหมเฟย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ เชียงใหม แมรมิ 9 72 76

173 นาย เอกชัย คําขาว เกษตรกร ในโครงการสงเสริมและพัฒนาตนแบบเกษตรอัจฉริยะอ่ืน ๆ สํานักงานเกษตรอําเภอ เชียงใหม แมริม 10 72

174 นาย อภิเชษฐ กันทวงษ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชเชียงใหม 11 82

หมายเหต ุเกณฑก์ารไดร้ับใบประกาศนยีบัตรและบันทกึประวัตฝึิกอบรมตอ้งมเีลขประจําตัวผูอ้บรม เขา้อบรมไมน่อ้ยกวา่ 8 รายวชิาและมผีลคะแนนสอบครังใดครังหนงึตงัแต ่80% ขนึไป 
*เกณฑเ์กษตรกรตอ้งมเีลขประจําตัวฯ มกีารเขา้รว่มอบรมและมผีลคะแนนตงัแต ่60% ขนึไป*



 [Page]12

เลข

ประจําตัวผู

เขาอบรม
หนวยงาน จังหวัด อําเภอ

จํานวนวิชาที่

เรียน

   คะแนนสอบ 

     วันที่ 22 

มี.ค. 65

   คะแนนสอบ 

     วันที่ 25 

มี.ค. 66
ชื่อสกุล ตําแหนง

175 นางสาว นุชจารี วนาศิริ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชเชียงใหม 10 84

176 นางสาว วิยะดา แกวเคียงคํา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชเชียงใหม 10 85

177 นางสาว จุลัยรัตน ยาฝน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชเชียงใหม 11 85

178 นางสาว พรพรรณ จําปา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชเชียงใหม 11 77 85

179 นาย ทาย สุนนท นักวิชาการสงเสริมการเกษตร - ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชเชียงใหม 10 83

จังหวัดตรัง

180 นางสาว เพ็ญภคั เสาวภาคย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ตรัง 11 79 95

181 นางสาว เพ็ญพร แสงแกว นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ตรัง 11 75 93

182 นาย ศิวกร เคี่ยมการ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ตรัง สิเกา 3

183 นาย เกรียงศักดิ์ นุยสี เกษตรกร ในโครงการสงเสริมและพัฒนาตนแบบเกษตรอัจฉริยะ- ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ตรัง สิเกา 0

184 นาง ชัสมา นุยสี เกษตรกร ผูสนใจ - ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ตรัง สิเกา 4

745 นาง กนกกาญจน คงแกว  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ตรัง 7

746 นางสาว จิราพร  จําปา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ตรัง หวยยอด 4

747 นาง วิภารัตน  มาลัยเล็ก นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ตรัง เมืองตรัง 7 57 81

748 นางสาว ศรินทร แกนแกว นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ตรัง วังวิเศษ 0

749 นางสาว ชุติมา อองศรี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ตรัง ปะเหลียน 0

750 นาง แพรวพรรณ ทองพิทักษ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ตรัง ยานตาขาว 10 58 91

751 นาง จรัสศรี  แกวนิลประเสริฐ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ตรัง นาโยง 1 44

752 นางสาว บุณยานุช  หาดสุด นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ตรัง กันตัง 3

753 นางสาว ปนัดดา จีนประสม  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ตรัง รัษฎา 1

754 นางสาว วริสา สุวรรณกิจ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ตรัง หาดสําราญ 5

จังหวัดตราด

185 นางสาว ครองทรัพย  สิงหราช นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ตราด 4 49

186 นางสาว ศริณประภา  ประเสริฐ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ตราด 4 64

จังหวัดตาก

187 นาย ชาญณรงค วันพุตธ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ตาก สามเงา 9 64 92

188 นาย การันต กันใหม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ตาก วังเจา 10 71 90

หมายเหต ุเกณฑก์ารไดร้ับใบประกาศนยีบัตรและบันทกึประวัตฝึิกอบรมตอ้งมเีลขประจําตัวผูอ้บรม เขา้อบรมไมน่อ้ยกวา่ 8 รายวชิาและมผีลคะแนนสอบครังใดครังหนงึตงัแต ่80% ขนึไป 
*เกณฑเ์กษตรกรตอ้งมเีลขประจําตัวฯ มกีารเขา้รว่มอบรมและมผีลคะแนนตงัแต ่60% ขนึไป*
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189 นาย กฤษฎา ยาสมุทร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ตาก 10 69 87

190 นางสาว อัญชัน ขุนดวง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ตาก เมืองตาก 11 69 89

191 นางสาว อาทิตยา อินตะ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ตาก บานตาก 10 57 86

192 นางสาว ฐิฒารีย ชุติพงษวิเวท นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ตาก ทาสองยาง 11 75 84

193 นาย สงกรานต ผองไพรวรรณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ตาก แมสอด 3

194 นางสาว นภสัวรรณ อิ่มเอ่ียม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร - สํานักงานเกษตรอําเภอ ตาก สามเงา 1

195 นางสาว วรารัตน สมบัติเช้ือ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติงาน สํานักงานเกษตรจังหวัด ตาก 9 69 91

669 นางสาว  รัชน ีวรรณ  สิงห กา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ตาก แมสอด 10 76 88

799 นางสาว วรัญญาพัชญ อิ่มเอ่ียม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ตาก 8 62 86

800 นางสาว พัชรินทร วงศเขียว นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ตาก 8 77 89

801 นางสาว ลัดดาวัลย กอนทอง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ตาก แมระมาด 0

จังหวัดนครปฐม

196 นางสาว สุภาวดี ขําอิ่ม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด นครปฐม 10 81 89

197 นางสาว วสุกาญจน ปานขริบ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด นครปฐม 10 69 85

198 นาย ปรวิัตร ไพรศรีจันทร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด นครปฐม 10 70 88

จังหวัดนครพนม

199 นางสาว กุลธิดา ประพฤติชอบ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด นครพนม 8 68 85

200 นางสาว จิราพร ประชาโชติ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด นครพนม 1

จังหวัดนครราชสีมา

201 นาง จารุณี อินทุภูติ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชนครราชสีมา 11 87

202 นางสาว สุมาลี ทวีเดชกุล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชนครราชสีมา - 11 63 79

203 นางสาว ขนิษฐา ศรไีกรเพ็ชร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด นครราชสีมา 9 64 89

204 นาย อัครกร แสงจันทร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นครราชสีมา ปกธงชัย 1

205 นาย ธนชัย พันธสระนอย เกษตรกร ในโครงการสงเสริมและพัฒนาตนแบบเกษตรอัจฉริยะอ่ืน ๆ ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน นครราชสีมา ปกธงชัย 1

206 นาง วรารัตน ปราสาทหินพิมายนักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด นครราชสีมา 9 84

207 นางสาว ปาริชาติ อาภรณวิชานพ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด นครราชสีมา 11 81

759 นาย วุฒิพงศ ตั้งถิรวาณิชย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด นครราชสีมา 2

หมายเหต ุเกณฑก์ารไดร้ับใบประกาศนยีบัตรและบันทกึประวัตฝึิกอบรมตอ้งมเีลขประจําตัวผูอ้บรม เขา้อบรมไมน่อ้ยกวา่ 8 รายวชิาและมผีลคะแนนสอบครังใดครังหนงึตงัแต ่80% ขนึไป 
*เกณฑเ์กษตรกรตอ้งมเีลขประจําตัวฯ มกีารเขา้รว่มอบรมและมผีลคะแนนตงัแต ่60% ขนึไป*
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793 นาย ดํารงค ศรีเมือง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชนครราชสีมา 8 47 76

794 นาย ลัทธพล ฤทธิ์ไธสง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชนครราชสีมา 7 80

795 นางสาว ธารทิพย รุงแจง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชนครราชสีมา 8 79 86

796 นางสาว เบญจพร บุตรนอย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชนครราชสีมา 10 80

1041 นางสาว อิสรีย แกวเพ็ชร  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชนครราชสีมา 8 78 85

จังหวัดนครศรีธรรมราช

208 นางสาว ศรีพุธ ปญนะ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด นครศรีธรรมราช 11 90

209 นาย ณฤเษศวร เชาวลิต นักวิชาการสงเสริมการเกษตร อ่ืน ๆ สํานักงานเกษตรจังหวัด นครศรีธรรมราช 8

210 นาง นิตยา พูลภิรมย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นครศรีธรรมราช พระพรหม 11 57 82

211 นางสาว วรัญญา จันทรใหม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นครศรีธรรมราช หัวไทร 8 70 93

212 นาย ธีรวุฒิ สังขทอง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นครศรีธรรมราช พิปูน 11 69 93

213 นางสาว โสภาวรรณ ลักษณา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นครศรีธรรมราช ทาซาลา 11 64 91

214 นาง ภัคศจี ดําก่ิง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นครศรีธรรมราช พรหมคีรี 8 61 92

215 นางสาว จุฑาทิพย ทรงโสภา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด นครศรีธรรมราช 10 65 83

216 นาง วัลลภา สามประดิษฐ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นครศรีธรรมราช พรหมคีรี 8 67 93

217 นางสาว เพชรรัตน แสงทอง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นครศรีธรรมราช บางขัน 11 69 92

218 นางสาว ธนิตา รัศมีผกาย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นครศรธีรรมราช ลานสกา 11 51 84

219 วาที่ร.ต.หญิงประภาพร วิกล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร อ่ืน ๆ สํานักงานเกษตรอําเภอ นครศรีธรรมราช 10 56 89

338 นางสาว สันตฤทัย จันทองโชติ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ ศูนยขยายพันธุพืชที่ 4 จ.นครราชสีธรรมราชนครราชสีธรรมราช 9 65 77

619 นางสาว อนงค ขุนดํา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช 8 58 92

905 นางสาว พิมลรตัน อินทรภกัดี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช 8 63 91

จังหวัดนครสวรรค

220 นาย ทีปกร รื่นเริงใจ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด นครสวรรค 11 83

221 นางสาว รพีพร ฟกเล็ก นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นครสวรรค ลาดยาว 9 63 72

222 นางสาว นิสารัตน แสงวงค เกษตรกร ในโครงการสงเสริมและพัฒนาตนแบบเกษตรอัจฉริยะ- ภาคเอกชน / ประชาชน /เกษตรกรนครสวรรค ลาดยาว 7

256 นางสาว วรรณิศา โพธิ์ออง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นครสวรรค ตาคลี 11 53 83

807 นาย ปรชีา มีนาค นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด นครสวรรค 2 52

หมายเหต ุเกณฑก์ารไดร้ับใบประกาศนยีบัตรและบันทกึประวัตฝึิกอบรมตอ้งมเีลขประจําตัวผูอ้บรม เขา้อบรมไมน่อ้ยกวา่ 8 รายวชิาและมผีลคะแนนสอบครังใดครังหนงึตงัแต ่80% ขนึไป 
*เกณฑเ์กษตรกรตอ้งมเีลขประจําตัวฯ มกีารเขา้รว่มอบรมและมผีลคะแนนตงัแต ่60% ขนึไป*
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808 นางสาว มัทนาวดี หัทยานนท นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด นครสวรรค 9 37 73

972 นางสาว วราภรณ โฉมงาม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นครสวรรค เมืองนครสวรรค 6

973 นางสาว จารุวรรณ หนูแกว นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นครสวรรค โกรกพระ 4 53 67

974 นาย ไกรวิชญ พูลทอง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นครสวรรค ชุมแสง 0

975 นาย ธีรวงศ ชวลิตพงษ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นครสวรรค ทาตะโก 1

976 นางสาว ชมพู บุญรอดกลับ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นครสวรรค แมเปน 8 64 83

977 นางสาว ปฐมาภรณ ยอดฉิมมา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นครสวรรค ตากฟา 3

978 นางสาว ขุติกาญจน รักหาญ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด นครสวรรค เมือง 1

979 นางสาว เกวริน เขียวเกษม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นครสวรรค แมวงก 8 56 82

980 นางสาว อุสุมา ทองบุญ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นครสวรรค แมวงก 8 61 84

981 นาย ปยะพงษ เสียงสูง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นครสวรรค บรรพตพิสัย 2

982 นางสาว สุวรรณา ทองภู นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นครสวรรค บรรพตพิสัย 2

983 นาย วิระศักดิ์ รองเมือง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นครสวรรค บรรพตพิสัย 2

984 นางสาว อรทัย ทองมะลิ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นครสวรรค บรรพตพิสัย 2

985 นางสาว บุณิกา ชํานิ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นครสวรรค หนองบัว 8 72 83

986 นางสาว นรศิรา ดวงอัน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นครสวรรค โกรกพระ 4 52 67

987 นางสาว ฉัตรฤดี ศรีพลอย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นครสวรรค เกาเลี้ยว 8

1061 นาย เสกสรรค อุดมการเกษตร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นครสวรรค ไพศาลี 3

1062 นางสาว ณัฐณิชา กวีวัฒนา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นครสวรรค ชุมตาบง 5

1063 นาย ปรชัญา โพธิยาสานนท นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นครสวรรค ลาดยาว 2

จังหวัดนนทบุรี

223 นางสาว รัสมิ์ณิศา พันธวงศ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด นนทบุรี 10 63 98

จังหวัดนราธิวาส

224 นาย สุรัตน  แสงจันทร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด นราธิวาส 1

225 นางสาว นพวรรณ อุทัยรังษี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด นราธิวาส 2

226 นางสาว อัฟนาน ยีดิง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นราธิวาส เมือง 1

227 นางสาว ปาจรีย โคตรบัญชา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเกษตรอําเภอ นราธิวาส เมืองนราธิวาส 1

หมายเหต ุเกณฑก์ารไดร้ับใบประกาศนยีบัตรและบันทกึประวัตฝึิกอบรมตอ้งมเีลขประจําตัวผูอ้บรม เขา้อบรมไมน่อ้ยกวา่ 8 รายวชิาและมผีลคะแนนสอบครังใดครังหนงึตงัแต ่80% ขนึไป 
*เกณฑเ์กษตรกรตอ้งมเีลขประจําตัวฯ มกีารเขา้รว่มอบรมและมผีลคะแนนตงัแต ่60% ขนึไป*
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228 นาย ไซฟูลอันวาร  ดอเลาะ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นราธิวาส บาเจาะ 6 46

230 นาย ซูลกิพรี ซารู นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นราธิวาส เจาะไอรอง 7

231 นาง ซูไฮลา มณวิจิตร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร อื่น ๆ สํานักงานเกษตรอําเภอ นราธิวาส แวง 5

232 นางสาว วารุณ ีแซลก นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด นราธิวาส 4 70

233 นาย สูรียา ยูโซะ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร - สํานักงานเกษตรอําเภอ นราธิวาส ศรีสาคร 10 46 85

234 นาย มาโซ สะมะแอ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นราธิวาส สุไหงโกลก 10 55 58

235 นางสาว จีรพันธ สวนพิบูลย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นราธิวาส ตากใบ 8 61

236 นางสาว จุฑารัตน จิตตสุวรรณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นราธิวาส จะแนะ 9

237 นางสาว ภัทรสุดา เลียนสุย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นราธิวาส สุคิริน 3

238 นาย อนุชา อภิรกัษมันตา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร - สํานักงานเกษตรอําเภอ นราธิวาส รือเสาะ 10 51 84

239 นาง อรวรรณ ศิรไิพรวัน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นราธิวาส ระแงะ 5

240 นาย ปฐมพงษ จุลเทพ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นราธิวาส สุไหงปาดี 7 65

241 นางสาว นีรนาท สันติธารากุล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นราธิวาส สุไหงปาดี 3

242 นางสาว พักตรรพี  ทองเทพ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นราธิวาส รือเสาะ 9 69 85

272 นาย อนัสรูล บากา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร - สํานักงานเกษตรอําเภอ นราธิวาส จะแนะ 5

620 นาย อภินัตน หะมะ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นราธิวาส ยี่งอ 0

243 นางสาว อลิตา เบี้ยขาว นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นราธิวาส 0

244 นางสาว ธนพร ฮัมดาหลี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นราธิวาส รือเสาะ 10 84

จังหวัดนาน

245 นาย สุนทร วันหมื่น นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด นาน 11 75 81

246 นาง ภัทรนันท พิยะ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นาน ทาวังผา 11 75 89

247 นาย กฤษณายุทธ ณ นาน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด นาน 5

248 นาย อาณัติ ตะวิไชย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด นาน 11 84

940 นาย อนุวัฒน สุทธการ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นาน นานอย 10 69 83

941 นางสาว นฤมล อําพร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นาน เวียงสา 10 69 83

942 นาย ชญาภา พัฒนะพรหม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นาน ทุงชาง 10 80

943 นาย กิตติชัย วิบูรณมา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นาน นานอย 4 56

หมายเหต ุเกณฑก์ารไดร้ับใบประกาศนยีบัตรและบันทกึประวัตฝึิกอบรมตอ้งมเีลขประจําตัวผูอ้บรม เขา้อบรมไมน่อ้ยกวา่ 8 รายวชิาและมผีลคะแนนสอบครังใดครังหนงึตงัแต ่80% ขนึไป 
*เกณฑเ์กษตรกรตอ้งมเีลขประจําตัวฯ มกีารเขา้รว่มอบรมและมผีลคะแนนตงัแต ่60% ขนึไป*
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944 นางสาว จิลลาภัทร ทีฆาวงค นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นาน เชียงกลาง 10 84

945 นาย ณัฐวุฒิ หลวงแกว นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นาน สองแคว 9 56 82

946 นางสาว ศุภลักษณ ฤิทธิแผล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นาน สองแคว 9 60 82

947 นาย วชิรวิทย พงศาวิภาวัฒน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นาน เมืองนาน 10 66 84

948 นางสาว แสงรวี ไชยโย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นาน ปว 10 83

949 นางสาว สุดารัตน จันทรทอง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นาน ปว 10 66 84

950 นางสาว อชิรญา ทะนันชัย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอ นาน ปว 10 84

992 นาง ปรญิญา อินตะยศ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นาน ภเูพียง 0

993 นางสาว นคร สุรยิศ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นาน ภูเพียง 0

994 นาย ฐานวัจน สิทธิ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นาน ภูเพียง 0

995 นาย ปวรุฒม มงคลเกียรติชัย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นาน ภูเพียง 0

996 นางสาว น้ําทิพย สิทธิ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเกษตรอําเภอ นาน เมืองนาน 0

997 นาย ภูกฤษ ดีปาละ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นาน เมืองนาน 0

998 นางสาว ศิริกาญจน เพียรดีกุล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นาน เมืองนาน 0

999 นาง สารภี ศรีงาม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นาน เมืองนาน 0

1000 นางสาว พวงทอง ประพฤติ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นาน เมืองนาน 0

1001 นาย นพดล อุปถัมภ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นาน บานหลวง 4 50 58

1002 นาง ไพลิน กิตติรัศมกุล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นาน บานหลวง 4 68

1003 นาย ชัยณรงค ดําดง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นาน บานหลวง 4

1004 นางสาว ดาราวรรณ ปนคํา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นาน บานหลวง 4 76

1005 นาง สิริกัลยา สวนเข่ือน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นาน สันติสุข 0

1006 นางสาว ปยฉัตร จันทรใจ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นาน สันติสุข 4 51 50

1007 นาย มนัญชัย เครื่องจันทร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นาน สันติสุข 0

1008 นางสาว บุญยวีร ชาวแพะ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นาน เฉลิมพระเกียรติ 8 65 80

1009 นาง น้ําฝน จันทรอน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นาน เฉลิมพระเกียรติ 8 70 84

1010 นาย วัฒนลักษณ ไกรทอง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นาน เฉลิมพระเกียรติ 8 68 83

1011 นาย วิเชียร วิชัยพันธ เจาพนักงานเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอ นาน สองแคว 2

หมายเหต ุเกณฑก์ารไดร้ับใบประกาศนยีบัตรและบันทกึประวัตฝึิกอบรมตอ้งมเีลขประจําตัวผูอ้บรม เขา้อบรมไมน่อ้ยกวา่ 8 รายวชิาและมผีลคะแนนสอบครังใดครังหนงึตงัแต ่80% ขนึไป 
*เกณฑเ์กษตรกรตอ้งมเีลขประจําตัวฯ มกีารเขา้รว่มอบรมและมผีลคะแนนตงัแต ่60% ขนึไป*
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1012 นาย สุขสันต วงศกุนะ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นาน ทุงชาง 8 73 83

1013 นางสาว เขมิสรา แจงกระจาง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นาน ทุงชาง 8 81

1014 นาง เฉลิมพร ลํานอย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นาน ทาวังผา 8 75 88

1015 นาย ชวลิต ตนะทิพย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นาน ทาวังผา 8 79 89

1016 นาง นิญาภัทร เข็มทอง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นาน นาหมื่น 7 67 78

1017 นาย ทวีศักดิ์ ธิขาว นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นาน นาหมื่น 7 64 83

1018 นาย จารุวัฒน อินแฝง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ นาน นาหมื่น 7 70

1019 นางสาว กชกร แสนธิวัง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจงหวัด นาน 5

จังหวัดบึงกาฬ

249 นางสาว รัตนา โคตตะ เกษตรกร ในโครงการสงเสริมและพัฒนาตนแบบเกษตรอัจฉริยะปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ บึงกาฬ 0

250 นางสาว รัตนาภรณ เรพล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด บึงกาฬ 10 65 90

251 นาย โกวิท พหุนันต นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเกษตรอําเภอ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ 5

252 นางสาว รินนภา  สมสนุก นักวิชาการเกษตร อ่ืน ๆ สํานักงานเกษตรอําเภอ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ 5

253 นางสาว พรสวรรค ตะเสี้ยว นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด บึงกาฬ 11 71 96

255 นางสาว อรทัย บุญเคน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด บึงกาฬ 10 74 92

819 นางสาว วลุน พงศศรี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ บึงกาฬ เซกา 3 54 64

820 นางสาว นิตยา สมภูงา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ บึงกาฬ บึงโขงหลง 6 62

821 นาย อดิศักดิ์ แหวใต นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  - สํานักงานเกษตรอําเภอ บึงกาฬ บึงโขงหลง 5 41

822 นาย จักรกฤช อิ่นติ๊บ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ บึงกาฬ เซกา 3 75 89

823 นาย อราม พลปากดี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ บึงกาฬ ศรีวิไล 6 62

824 นางสาว ฐิติมาพร ปุระพรม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ บึงกาฬ ปากคาด 0

825 นาย สมคิด หมื่นภักดี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเกษตรอําเภอ บึงกาฬ โซพิสัย 9 59 87

826 นาย นิติศักดิ์ พรมตา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ บึงกาฬ บุงคลา 1 49

827 นางสาว เมษา ลาโพธิ์ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ บึงกาฬ บุงคลา 6 62 75

828 นางสาว จุฑามาศ ปะนันโต นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ บึงกาฬ ศรีวิไล 10 80

829 นาง วิลัย นันทา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเกษตรอําเภอ บึงกาฬ พรเจริญ 7

830 นาย วรุตน วงศอามาตย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ บึงกาฬ พรเจริญ 4

หมายเหต ุเกณฑก์ารไดร้ับใบประกาศนยีบัตรและบันทกึประวัตฝึิกอบรมตอ้งมเีลขประจําตัวผูอ้บรม เขา้อบรมไมน่อ้ยกวา่ 8 รายวชิาและมผีลคะแนนสอบครังใดครังหนงึตงัแต ่80% ขนึไป 
*เกณฑเ์กษตรกรตอ้งมเีลขประจําตัวฯ มกีารเขา้รว่มอบรมและมผีลคะแนนตงัแต ่60% ขนึไป*
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831 นาย เข่ือนเพชร พิมหาญ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ บึงกาฬ พรเจริญ 4

832 นางสาว เบญจภัทร แกหลิ่ง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  - สํานักงานเกษตรอําเภอ บึงกาฬ พรเจริญ 7

833 นางสาว วราพร ผองสนาม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ บึงกาฬ โซพิสัย 10 58 92

834 นางสาว ปราถนา พานิชกุล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด บึงกาฬ 9 65 95

835 นาย จีรวัฒน  แพงแสน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด บึงกาฬ 0

836 นางสาว จิณณวรา ยิ่งยง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด บึงกาฬ 2

837 นางสาว เจนจิรา  สุด ปราง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด บึงกาฬ 1

838 นาย พงษศิลป เหงาละคร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ บึงกาฬ เซกา 5 35 81

839 นางสาว ปญภร  อุดมมงคลกิจ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด บึงกาฬ 2

840 นาย ชินานันท  อาจยาทา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด บึงกาฬ 2

841 นางสาว วาสิน ี ศิร  ิ โภค นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด บึงกาฬ 4

842 นางสาว นิญากรณ สมนิล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด บึงกาฬ 4

1059 นาย เรวุฒิ บุญจวง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ บึงกาฬ เมือง 7 66

1060 นางสาว ดลฤทัย โตเย็น นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด บึงกาฬ 0

จังหวัดบุรีรัมย

257 นางสาว เพ็ญสุภา เพ็ชรขัน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด บุรีรัมย 9 67 84

258 นาย เฉลิมพล บุตรศรี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด บุรีรัมย 10 72 79

259 นางสาว ไอศิกา ฤทธิรณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ บุรีรัมย ประโคนชัย 9 71 79

260 นาย ปฐมพงษ โนนไธสง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ บุรีรัมย นาโพธิ์ 4 53 54

261 นางสาว มนัสชญา ศรีแกว นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ บุรีรัมย พลับพลาชัย 7 59 83

262 นาย พเยาว เชียรรมัย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ บุรีรัมย คูเมือง 8 84

263 นางสาว ประยูร มาลีหวล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ บุรีรัมย กระสัง 8 70 74

264 นาย ยุทธนา สนทนา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ บุรีรัมย ปะคํา 0 79

265 นางสาว จันทรจิรา สมันทอง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ บุรรัีมย บานดาน 1 54

457 นางสาว สินีนารถ กีรติพงศพิศาล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอ บุรีรัมย สตึก 5 58 83

458 นาย วรวิทย บวชประโคน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอ บุรีรัมย เมือง 7 72 83

533 นางสาว โสภาวรรณ ชุมเสนา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ บุรีรัมย คูเมือง 10 64 76

หมายเหต ุเกณฑก์ารไดร้ับใบประกาศนยีบัตรและบันทกึประวัตฝึิกอบรมตอ้งมเีลขประจําตัวผูอ้บรม เขา้อบรมไมน่อ้ยกวา่ 8 รายวชิาและมผีลคะแนนสอบครังใดครังหนงึตงัแต ่80% ขนึไป 
*เกณฑเ์กษตรกรตอ้งมเีลขประจําตัวฯ มกีารเขา้รว่มอบรมและมผีลคะแนนตงัแต ่60% ขนึไป*
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582 นางสาว สุธารัตน อัครมณีกาญจน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ บุรีรัมย โนนดินแดง 8 50 82

586 นาย กฤษฎาพันธ แยมกระโทก นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ บุรีรัมย โนนสุวรรณ 1

587 นาย ณฐวัฒน ศรีชยุตพงศ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ บุรีรัมย บานใหมไชยพจน 4 62

596 นางสาว กนกพร หนองนา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร อ่ืน ๆ สํานักงานเกษตรอําเภอ บุรรัีมย เมืองบุรีรัมย 6 68 81

602 นาย ชาตรี ขําสกล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ บุรีรัมย ชํานิ 8 57 82

608 นาย บุญญฤทธิ์ กรานประโคน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ บุรีรัมย บานกรวด 0 38 81

617 นางสาว ศิรประภา นิลศรี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ บุรีรัมย นางรอง 3 69 79

906 นาย นภดล ชางคิด นักวิชาการสงเสริมการเกษตร อ่ืน ๆ สํานักงานเกษตรอําเภอ บุรีรมัย 0

จังหวัดปทุมธานี

266 นางสาว อรอุสา ลอยทะเล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ปทุมธานี 8 80

267 นางสาว จารุพร เจริญแสงชัย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ปทุมธานี อําเภอสามโคก 9 72 83

จังหวัดประจวบ คีรี ขันธ

268 นางสาว บุษกร  ทอง สุข นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ประจวบ คีร ีขันธ 11 68 87

755 นางสาว ดุจเพ็ญ นพศรี  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเกษตรอําเภอ ประจวบ คีร ีขันธ หัวหิน 7 46

269 นางสาว อังคณา เจริญศิริ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ประจวบคีรขีันธ 10 67 91

270 นางสาว จันทรจิรา เอ่ียมสะอาด นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ประจวบคีรีขันธ อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ11 68 86

271 นางสาว มะลิ ปานนก เกษตรกร ในโครงการสงเสริมและพัฒนาตนแบบเกษตรอัจฉริยะ- ภาคเอกชน / ประชาชน /เกษตรกรประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรขีันธ 1

756 นางสาว จันทนี โจมกลาง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ประจวบคีรีขันธ ปราณบุรี 9 65 86

757 นางสาว หทัยทิพย สามพันพวง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ประจวบคีรีขันธ ปราณบุรี 10 62 85

758 นางสาว ชยาภรณ กุศลวัตร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอ ประจวบคีรีขันธ ปราณบุรี 8 61 86

968 นางสาว ปทมา เหรียญจื้อ สํานักงานเกษตรอําเภอ ประจวบคีรีขันธ ทับสะแก 4 69 87

969 นางสาว กาญจนี ริดกวาง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ประจวบคีรีขันธ สามรอยยอด 4 50 79

591 นาย ธนู แกวสา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ประจวบคีรีขันธ  เมืองประจวบคีรีขันธ 10 74 86

จังหวัดปราจีนบุรี

274 นาย นันทวุฒิ จันทรปาน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ปราจีนบุรี ประจันตคาม 10 58 93

919 นาย สุนทร ไทรเทพยิ้ม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ 8 62 85

925 นางสาว นฤมล ฟุงสุข นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ปราจีนบุรี ประจันตคาม 8 61 90

หมายเหต ุเกณฑก์ารไดร้ับใบประกาศนยีบัตรและบันทกึประวัตฝึิกอบรมตอ้งมเีลขประจําตัวผูอ้บรม เขา้อบรมไมน่อ้ยกวา่ 8 รายวชิาและมผีลคะแนนสอบครังใดครังหนงึตงัแต ่80% ขนึไป 
*เกณฑเ์กษตรกรตอ้งมเีลขประจําตัวฯ มกีารเขา้รว่มอบรมและมผีลคะแนนตงัแต ่60% ขนึไป*
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จังหวัดปตตานี

276 นางสาว พนารัตน คงมัยลิก นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ปตตานี 9 73 86

277 นางสาว ดวงใจ อุบล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ปตตานี 11 77 88

278 นางสาว ไซนะ สาอิ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ปตตานี 9 76 85

585 นาย เฉลิมเกียรติ รอดแสง หัวหนากลุมอารักขาพืช สํานักงานเกษตรจังหวัด ปตตานี 1

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

279 นางสาว ไขขวัญ กองจันทร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด พระนครศรอียุธยา 11 91

280 นาย วัชระ แจมฟา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด พระนครศรอียุธยา 10 58

282 นาง สกาวรัตน นาเมืองรักษ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ พระนครศรีอยุธยา อุทัย 10 58 83

283 นางสาว อรอารีย คงเกษม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ พระนครศรีอยุธยา 10 64 68

284 นาย อโนชา นัยสุภาพ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ พระนครศรีอยุธยา 10 65 93

285 นาง สิริมา เตาคํา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ พระนครศรีอยุธยา มหาราช 10 49 80

286 นางสาว สมใจ จันทรเขียว นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ พระนครศรีอยุธยา นครหลวง 9 73 81

287 นาง วราภรณ บุญเครอื นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ พระนครศรีอยุธยา อําเภอวังนอย 6

552 นาย ภาณุพันธ ขําเจริญ เกษตรกร ผูสนใจ ปฏิบัติงาน ภาคเอกชน / ประชาชน /เกษตรกรพระนครศรีอยุธยา 2

915 นาย สัณฑวุฒิ วิทยาภรณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร อื่น ๆ สํานักงานเกษตรอําเภอ พระนครศรีอยุธยา เสนา 2

916 นาย สมเกียรติ แสงสวาง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร - สํานักงานเกษตรอําเภอ พระนครศรีอยุธยา เสนา 4

965 นางสาว กาญจนา จันทาว นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ พระนครศรีอยุธยา บางซาย 1

966 นางสาว วรรณา หัวใจเพชร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ พระนครศรีอยุธยา บางซาย 5

967 นาย วราวุธ ชางสาร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ พระนครศรีอยุธยา บางซาย 2

544 นางสาว ประภาภรณ กิจสงวน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ พระนครศรีอยุธยา อุทัย 10 57 83

1068 นาย ชัยยวัฒน สุขอารมณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  - สํานักงานเกษตรอําเภอ พระนครศรีอยุธยา 2 40 40

จังหวัดพะเยา

288 นาง อรนุช  หงษ หิน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด พะเยา 11 83

289 นาย กิตติ อินนอย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด พะเยา 11 83

290 นาย เรวัฒ ทะขันแกว นักวิชาการสงเสริมการเกษตร - สํานักงานเกษตรอําเภอ พะเยา เชียงคํา 11 76 81

291 นางสาว รัตนาภรณ นาวา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ พะเยา เมืองพะเยา 11 74 80

หมายเหต ุเกณฑก์ารไดร้ับใบประกาศนยีบัตรและบันทกึประวัตฝึิกอบรมตอ้งมเีลขประจําตัวผูอ้บรม เขา้อบรมไมน่อ้ยกวา่ 8 รายวชิาและมผีลคะแนนสอบครังใดครังหนงึตงัแต ่80% ขนึไป 
*เกณฑเ์กษตรกรตอ้งมเีลขประจําตัวฯ มกีารเขา้รว่มอบรมและมผีลคะแนนตงัแต ่60% ขนึไป*
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292 นาง สายใจ แสงอรุณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ พะเยา เมืองพะเยา 11 79 88

293 นาย สุรชัย ณ มา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ พะเยา 11 70 88

294 นางสาว ชมพูนุช ชุมภปูฏิ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ พะเยา เชียงมวน 11 69 87

295 นาง เสาวภาคย ดาวตาก นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ พะเยา เมืองพะเยา 11 81

296 นาย อภิชัย หมูกอน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด พะเยา 11 80 82

297 นาย แดน ปญโญ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ พะเยา ภูกกามยาว 10 67 82

298 นาย ยุทธพงษ ทะปญญา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ พะเยา ดอกคําใต 11 69 81

299 นาย ฤชากร ขุนออย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ พะเยา เมืองพะเยา 10 82

301 นาย วรฤทธิ์ ตั๋นเต็ม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเกษตรจังหวัด พะเยา 5 80

302 นาง สุนันทา ณ มา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ พะเยา ดอกคําใต 7

จังหวัดพังงา

303 นางสาว สุภิญญา ทองพัฒน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด พังงา 11 69 94

304 นาย กันตธีร สิรเิวชพันธุ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด พังงา 11 71 86

305 นาง ออนนวน  หลีเกียรติ์อนันตนักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเกษตรอําเภอ พังงา ทายเหมือง 11 67 68

306 นางสาว พนิดา แกวมณี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ พังงา เกาะยาว 11 52

307 นาย พุฒิพงศ ปรยิานุกูล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ พังงา อ.ตะกั่วทุง 9

904 นางสาว รัตนา สิทธิเวช นักวิชาการสงเสริมการเกษตร - สํานักงานเกษตรอําเภอ พังงา 0

จังหวัดพัทลุง

648 นาย สุรศักดิ์ เหน็บบัว นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด พัทลุง 10 75

649 นางสาว ณัฐญา เหล็กเพ็ชร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฎิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด พัทลุง 10 76

จังหวัดพิจิตร

308 นาง ขวัญกมล จันทรมาทอง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด พิจิตร 10 80

309 นางสาว ปวริศา นาคเพ็ง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด พิจิตร 11 71 91

310 นางสาว สุรีพร สุขศิริ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ พิจิตร เมืองพิจิตร 11 84

311 นางสาว กนกกาญจน ศักดิ์สิทธิ์ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ พิจิตร เมืองพิจิตร 11 86

312 นาง อารี วรรณไพบูลย เกษตรกร ในโครงการสงเสริมและพัฒนาตนแบบเกษตรอัจฉริยะอ่ืน ๆ อ่ืน ๆ พิจิตร 0

313 นางสาว วรินทรพร จิ๋วรัตนสกุล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ พิจิตร โพธิ์ประทับชาง 10 82

หมายเหต ุเกณฑก์ารไดร้ับใบประกาศนยีบัตรและบันทกึประวัตฝึิกอบรมตอ้งมเีลขประจําตัวผูอ้บรม เขา้อบรมไมน่อ้ยกวา่ 8 รายวชิาและมผีลคะแนนสอบครังใดครังหนงึตงัแต ่80% ขนึไป 
*เกณฑเ์กษตรกรตอ้งมเีลขประจําตัวฯ มกีารเขา้รว่มอบรมและมผีลคะแนนตงัแต ่60% ขนึไป*
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621 นาย นพพร ทรัพยบุญมี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ พิจิตร สากเหล็ก 10 62 61

622 นางสาว สุกัลยา นาคเพ็ง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ พิจิตร สากเหล็ก 10 81

623 นาง จิตรา ศิริเขตกิจ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ พิจิตร ตะพานหิน 10 85

624 นาย อัษฎกร ขุนพิลึก นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ พิจิตร ตะพานหิน 10 87

625 นาง เกสร บึกขุนทด นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ พิจิตร ตะพานหิน 10 84

626 นาย ศราวุธ จันทรมณี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ พิจิตร สามงาม 10 74 90

627 นาง มาริสา จันทรสนิท นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ พิจิตร เมืองพิจิตร 10 85 90

628 นาย อนุวัฒน มลัยทอง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอ พิจิตร บึงนาราง 9 69 88

629 นางสาว จีรภา ดาทอง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ พิจิตร บึงนาราง 8 74 86

630 นางสาว รัตนประภา วีระศักดิ์ตระกูลนักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ พิจิตร โพธิ์ประทับชาง 4

631 นางสาว อักษราภัค ยุติธรรม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ พิจิตร โพธิ์ประทับชาง 6

632 นางสาว วรรณศิกาญจน ปนดอน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ พิจิตร โพธิ์ประทับชาง 4

633 นาง อัจฉรา นวลตะโหนด สํานักงานเกษตรอําเภอ พิจิตร โพธิ์ประทับชาง 4

634 นาย พิทยา มีผล สํานักงานเกษตรอําเภอ พิจิตร โพทะเล 10 61 87

635 นางสาว โชติภา สิงหเล็ก สํานักงานเกษตรอําเภอ พิจิตร บางมูลนาก 10 75 91

636 นางสาว ฐานิกา สมประจบ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ พิจิตร บางมูลนาก 10 78 88

637 นาย กิตติพัฒน อินทรประสิทธิ์ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ พิจิตร ดงเจริญ 10 78 88

638 นางสาว พัชราพรรณ คําเมืองสา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ พิจิตร ดงเจริญ 10 71 85

639 นางสาว รุงรัตน มาประสิทธิ์ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ พิจิตร ดงเจริญ 10 82

640 นางสาว ธัญญารัตน เบาทองคํา สํานักงานเกษตรอําเภอ พิจิตร ดงเจริญ 10 75 85

641 นาย วีระยุทธ สิงหโต สํานักงานเกษตรอําเภอ พิจิตร วังทรายพูน 6

642 นาง วนิดา พาเหมาะ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ พิจิตร วังทรายพูน 7

643 นาง ภัทราภรณ นทีประสิทธิพรนักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฎิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ พิจิตร วังทรายพูน 5

644 นาย ณัฐวุฒิ บุญสาร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฎิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ พิจิตร วังทรายพูน 6

645 นาย ฉกาจ ศรีบาง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฎิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ พิจิตร ทับคลอ 7 75

646 นาย วสันต อินทะกูล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฎิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ พิจิตร ทับคลอ 4

647 นางสาว อัญชลี ลมูลภักตร เกษตรอําเภอดงเจริญ สํานักงานเกษตรอําเภอ พิจิตร
ดงเจริญรักษาการอ.วังทราย

พูนจ
6

หมายเหต ุเกณฑก์ารไดร้ับใบประกาศนยีบัตรและบันทกึประวัตฝึิกอบรมตอ้งมเีลขประจําตัวผูอ้บรม เขา้อบรมไมน่อ้ยกวา่ 8 รายวชิาและมผีลคะแนนสอบครังใดครังหนงึตงัแต ่80% ขนึไป 
*เกณฑเ์กษตรกรตอ้งมเีลขประจําตัวฯ มกีารเขา้รว่มอบรมและมผีลคะแนนตงัแต ่60% ขนึไป*
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จังหวัดพิษณุโลก

229 นาย อิทธิพล ยอดโคน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชพิษณุโลก 4 74 87

315 นาง เพ่ือนแพง ขัติศรี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชพิษณุโลก 11 75 86

316 นางสาว นิภา พูลชู นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ พิษณุโลก วังทอง 8 85

317 นางสาว กนกกาญจน สวางเมฆ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ พิษณุโลก วังทอง 8 84

318 นางสาว กัญญา ทาสีธง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ พิษณุโลก บางระกํา 11 56 87

319 นางสาว น้ําผึ้ง ทองดี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ พิษณุโลก วัดโบสถ 8 54 82

320 นางสาว กุลริศา เกตุนาค นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ พิษณุโลก บางระกํา 11 63 85

321 นางสาว ฐิติมา กลางจิตร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเกษตรอําเภอ พิษณุโลก วัดโบสถ 8 80

322 นาย จีรวุฒิ พานิชอํานวย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด พิษณุโลก 9 66 86

323 นางสาว ประภาทิพย พันธชาติ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชพิษณุโลก 11 77 90

324 นาย อติคุณ พรหมเจริญ เกษตรกร ในโครงการสงเสริมและพัฒนาตนแบบเกษตรอัจฉริยะ- ภาคเอกชน / ประชาชน /เกษตรกรพิษณุโลก 9

325 นาย นพดล สีออน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด พิษณุโลก 10 86

327 นางสาว ณัฐรดา ใจเกงดี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ พิษณุโลก ชาติตระการ 11 63 87

328 นางสาว ชนิตา พรหมคีรี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ พิษณุโลก ชาติตระการ 8 57

329 นางสาว ฤทัยรัตน อินทรทิพย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ พิษณุโลก ชาติตระการ 11 81 86

330 นาย ณัฐกิติ ภูรื่น นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ พิษณุโลก ชาติตระการ 9 71 83

331 นางสาว สุนีย นาคานุกูล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ พิษณุโลก นครไทย 9 84

332 นางสาว ขนิษฐา ทองรุง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร - สํานักงานเกษตรอําเภอ พิษณุโลก นครไทย 9 81

333 นางสาว พัชรี เจียไพบูลย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ พิษณุโลก บางระกํา 0

334 นางสาว จามจุรี เทพพิทักษ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ พิษณุโลก บางระกํา 11 76 89

1057 นางสาว จารุวรรณ ชมภูแกว นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ พิษณุโลก พรหมพิราม 0

1058 นางสาว ปณิตตรา แกวดวงเล็ก นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ พิษณุโลก พรหมพิราม 0

จังหวัดเพชรบุรี

335 นางสาว จันทิมา เอ่ียมสะอาด นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด เพชรบุรี 11 77 90

336 นาง ศิริรัตน วีระเชื้อ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด เพชรบุรี 9 60 89

337 นางสาว อําไพ สุขจํารูญ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด เพชรบุรี 11 64 87

หมายเหต ุเกณฑก์ารไดร้ับใบประกาศนยีบัตรและบันทกึประวัตฝึิกอบรมตอ้งมเีลขประจําตัวผูอ้บรม เขา้อบรมไมน่อ้ยกวา่ 8 รายวชิาและมผีลคะแนนสอบครังใดครังหนงึตงัแต ่80% ขนึไป 
*เกณฑเ์กษตรกรตอ้งมเีลขประจําตัวฯ มกีารเขา้รว่มอบรมและมผีลคะแนนตงัแต ่60% ขนึไป*
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722 นาง อุไร  กาลปกษ หัวหนากลุมอารักขาพืช สํานักงานเกษตรจังหวัด เพชรบุรี 8 58

723 นาง รัฐยา ชายศรี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด เพชรบุรี 10 71 92

724 นาย วีรชัย  ศรีอรุณฉาย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอ เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี 4 76

725 นาย สังวรณ เสนะโลหิต เกษตรอําเภอเขายอย สํานักงานเกษตรอําเภอ เพชรบุรี เขายอย 2

726 นางสาว ผุสดี จันทร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ เพชรบุรี เขายอย 5 82

727 นางสาว ธัญลักษณ นิ่มนุย เกษตรอําเภอหนองหญาปลอง สํานักงานเกษตรอําเภอ เพชรบุรี หนองหญาปลอง 10 53 89

728 นาย ธรรมนูญ สังขสน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ เพชรบุรี หนองหญาปลอง 10 53

729 นาย จิรยุทธ หงษษา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอ เพชรบุรี หนองหญาปลอง 9 36 87

730 นางสาว สุกัญญา พรหมมา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ เพชรบุรี ชะอํา 8 74 87

731 นาง อรุณี  แกวถาวร นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ เพชรบุรี ทายาง 10 66 90

732 นางสาว นิตยา ตั้งศุภธวัช เกษตรอําเภอบานลาด สํานักงานเกษตรอําเภอ เพชรบุรี บานลาด 1 61

733 นางสาว รุงนภา อังคุณี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ เพชรบุรี บานลาด 6 57 78

734 นางสาว ปุณยาพร ปฐมรัตนหิรัญ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอ เพชรบุรี บานแหลม 0

735 นางสาว สายพิน ชูจิตร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ เพชรบุรี บานแหลม 0

736 นางสาว ธนันรดา เทียนทอง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษชํานาญการพิเศษ สํานักงานเกษตรอําเภอ เพชรบุรี แกงกระจาน 7

737 นาย จาตุรงค  ชาญจาร ุ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ เพชรบุรี แกงกระจาน 1

897 นาย ภาณุวัฒน ยิ้มยอง เจาพนักงานการเกษตร ปฏิบัติการ ภาคเอกชน / ประชาชน /เกษตรกรเพชรบุรี 0

จังหวัดเพชรบูรณ

339 นางสาว กาญจนารมณ ทองโปรง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด เพชรบูรณ 10 75 87

340 นางสาว ปยะฉัตร บุญญะประภา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ เพชรบูรณ หลมสัก 11 77 91

341 นาย ศตวรรษ คํามา เกษตรกร ในโครงการสงเสริมและพัฒนาตนแบบเกษตรอัจฉริยะ- ภาคเอกชน / ประชาชน /เกษตรกรเพชรบูรณ 8 24

342 นาย สมพงษ เฮงขวัญ เกษตรกร ในโครงการสงเสริมและพัฒนาตนแบบเกษตรอัจฉริยะ- ภาคเอกชน / ประชาชน /เกษตรกรเพชรบูรณ บึงสามพัน 2

343 นาง อนงครัตน ทองดี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด เพชรบูรณ 10 72 90

344 นางสาว วิภาดา แสวงทอง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด เพชรบูรณ 10 72 88

345 นางสาว กัณณิกา คําสิงห นักวิชาการสงเสริมการเกษตร - สํานักงานเกษตรอําเภอ เพชรบูรณ ชนแดน 10 58 85

346 นางสาว ชนัญธิดา สุวรรณชาตรี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ เพชรบูรณ เขาคอ 11 64 86

347 นางสาว อุไรวรรณ วงษภา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ เพชรบูรณ บึงสามพัน 10 78 82

หมายเหต ุเกณฑก์ารไดร้ับใบประกาศนยีบัตรและบันทกึประวัตฝึิกอบรมตอ้งมเีลขประจําตัวผูอ้บรม เขา้อบรมไมน่อ้ยกวา่ 8 รายวชิาและมผีลคะแนนสอบครังใดครังหนงึตงัแต ่80% ขนึไป 
*เกณฑเ์กษตรกรตอ้งมเีลขประจําตัวฯ มกีารเขา้รว่มอบรมและมผีลคะแนนตงัแต ่60% ขนึไป*
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348 นางสาว ศศินิภา พรรณา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ เพชรบูรณ วิเชียรบุรี 8

349 นางสาว วรัญญา เพ็งขุนทด นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ เพชรบูรณ หนองไผ 11 70 82

350 นาย ประทีป จันทรวรพิพัฒน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ เพชรบูรณ วิเชียรบุรี 10 60 73

351 นางสาว สุภาวินี เผือกวัฒนะ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ เพชรบูรณ หนองไผ 8 71 86

352 นางสาว ดวงสมร แพงทอง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ เพชรบูรณ หลมเกา 11 84

353 นาง เนตรนภา อาตวงษ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ เพชรบูรณ หลมเกา 11 56 82

354 นางสาว ภาวิณ ีแยมเพ็ง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ เพชรบูรณ บึงสามพัน 1

355 นางสาว ปณิชา นุยวังทอง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ เพชรบูรณ วังโปง 6 53 73

597 นางสาว กนกวรรณ คําเกตุ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ เพชรบูรณ บึงสามพัน 7 52 73

662 นางสาว ธัญญรัตน ภัทรชนนวรพล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด เพชรบูรณ 8 61 89

663 นางสาว เกศกนก เอ่ียมสอาด นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ เพชรบูรณ น้ําหนาว 7

664 นาย ญาณกร อรัญกุล เจาพนักงานการเกษตร ชํานาญงาน สํานักงานเกษตรอําเภอ เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ 8 66 63

จังหวัดแพร

356 นาย กฤษฎายุ วันดี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด แพร 6

357 นาย ณัฐวุฒิ อูจีน เกษตรกร ในโครงการสงเสริมและพัฒนาตนแบบเกษตรอัจฉริยะอ่ืน ๆ ภาคเอกชน / ประชาชน /เกษตรกรแพร เมืองแพร 0

583 นาย จิดาพัฒน พิมพิรัตน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ แพร เมืองแพร 9 75 90

933 นาย สุรเชษฐ พินทรากุล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด แพร 8

934 วาที่รอยตรีหญิง พัชรินทร สอนปนดิ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด แพร 2

935 นาย ธรรมรักษ สืบธรรม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ แพร เมืองแพร 9 65 91

936 นาง รุงฤทัย รังสี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ แพร สูงเมน 5 52

937 นางสาว กัลยาณี ประเสริฐขรวงศ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ แพร เมืองแพร 9 79 90

จังหวัดภเูก็ต

358 นาง กนกวรรณ คูพงศกร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ภูเก็ต 11 74 82

360 นางสาว วัลยาภรณ ปุนยัง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติงาน สํานักงานเกษตรจังหวัด ภเูก็ต 9 68 84

จังหวัดมหาสารคาม

075 นาย อภิสิทธิ์ เรือนจันทร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ มหาสารคาม ยางสีสุราช 10 75 92

หมายเหต ุเกณฑก์ารไดร้ับใบประกาศนยีบัตรและบันทกึประวัตฝึิกอบรมตอ้งมเีลขประจําตัวผูอ้บรม เขา้อบรมไมน่อ้ยกวา่ 8 รายวชิาและมผีลคะแนนสอบครังใดครังหนงึตงัแต ่80% ขนึไป 
*เกณฑเ์กษตรกรตอ้งมเีลขประจําตัวฯ มกีารเขา้รว่มอบรมและมผีลคะแนนตงัแต ่60% ขนึไป*
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361 นางสาว เทพวดี นุดี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด มหาสารคาม 11 75 93

362 นางสาว ศุภลักษณ แพงไธสงค นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด มหาสารคาม 11 72 90

363 นาย ดิลก ลําใย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ มหาสารคาม 0

364 นาย ธนกฤต ถิ่นสําอางค นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด มหาสารคาม 11 47 94

365 นาย ยุทธนา วิเศษสิงห นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ มหาสารคาม กันทรวิชัย 9 65 90

366 นางสาว สุดารัตน ผิวเผื่อน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด มหาสารคาม 11 71 89

367 นางสาว อมรรตัน ประสพมงคล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ มหาสารคาม เชียงยืน 11 75 93

600 นางสาว จริยา ทองอุทุม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ มหาสารคาม โกสุมพิสัย 5 57 89

601 นางสาว ชนัตชญานนันท ลําพองชาตินักวิชาการสงเสริมการเกษตร - สํานักงานเกษตรอําเภอ มหาสารคาม อําเภอชื่นชม 3

609 นางสาว ปุญชรัศมิ์ บุตรจง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ มหาสารคาม นาดูน 8 57

616 นางสาว ศันสนีย เกิดบุญมี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ มหาสารคาม พนัคฆภูมิพิสัย 6

618 นางสาว สิริรัตน ลาดเหลา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ มหาสารคาม นาเชือก 0

จังหวัดมุกดาหาร

368 นาย พรประสิทธิ์ โสสวาง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด มุกดาหาร 11 77 91

369 นางสาว มาลัยทิพย สรรพโส นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด มุกดาหาร 10 77 92

370 นาง อุไรเเพ หาทวีเเสน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด มุกดาหาร 9 72 92

371 นางสาว ภารตี ศรีลาศักดิ์ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด มุกดาหาร 11 72 92

372 นาย สัญญา พันดวง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ มุกดาหาร ดอนตาล 8 72 88

373 นาย วุฒิชัย นาโสก นักวิชาการเกษตร - สํานักงานเกษตรอําเภอ มุกดาหาร นิคมคําสรอย 11 60 81

709 นาง สุรัฎฐิยา โสสวาง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ มุกดาหาร หวานใหญ 9 64 91

710 นางสาว ฐิติกาญจน ภูเฉลียว นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 8 92

711 นาย ศุภวิทย เชื้อกุณะ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอ มุกดาหาร ดงหลวง 8 48 75

712 นาย บรรดิษฐ นอยทรง เจาพนักงานการเกษตร ชํานาญงาน สํานักงานเกษตรอําเภอ มุกดาหาร หนองสูง 10 72 88

713 นาย ธนานันท ทองคําวัน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ มุกดาหาร คําชะอี 9 45 83

จังหวัดแมฮองสอน

374 นางสาว นฤมล พลคํามาก นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด แมฮองสอน 7

375 นาง พรพรรณ พรหมมา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด แมฮองสอน 5

หมายเหต ุเกณฑก์ารไดร้ับใบประกาศนยีบัตรและบันทกึประวัตฝึิกอบรมตอ้งมเีลขประจําตัวผูอ้บรม เขา้อบรมไมน่อ้ยกวา่ 8 รายวชิาและมผีลคะแนนสอบครังใดครังหนงึตงัแต ่80% ขนึไป 
*เกณฑเ์กษตรกรตอ้งมเีลขประจําตัวฯ มกีารเขา้รว่มอบรมและมผีลคะแนนตงัแต ่60% ขนึไป*
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376 นางสาว ประทุมพร ขอดแกว นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ แมฮองสอน ปาย 10 77 85

377 นาย สโรจณพงศ คงสวัสดิ์ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ แมฮองสอน ขุนยวม 7 73

378 นางสาว อุทัยวรรณ คําผง เจาพนักงานการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ แมฮองสอน เมือง 4

จังหวัดยโสธร

379 นาย ภานุชิต สีคุณหลิ่ว นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ยโสธร 11 91

380 นาง จุฑารัตน ครโสภา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ยโสธร 11 91

381 นาง วัชราภรณ จวนสาง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ยโสธร 11 70 89

382 นางสาว อัจฉรา โคกสูง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ยโสธร เมืองยโสธร 11 83

383 นางสาว ยุวดี ทอนศรี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ยโสธร มหาชนะชัย 10 84

384 นาย ประยงคศักดิ์ ศรโีคตร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ยโสธร 9 70

385 นางสาว นันทมนัส บุนทรีรัตน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ยโสธร คําเขื่อนแกว 5 71

386 นางสาว ดวงใจ ประกอบสันต นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ยโสธร ปาติ้ว 7 75

387 นางสาว ชัชชญา สังคีรี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ยโสธร กุดชุม 8 59 83

388 นางสาว จุฬารัตน หมื่นสุข นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ยโสธร คอวัง 11 86

607 นาย บัณฑิต ไขขุนทด นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ยโสธร คําเข่ือนแกว 3

714 นางสาว ขวัญตา มูลชารี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ยโสธร ทรายมูล 10 60 81

715 นางสาว นภาพร ชุมไพร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ยโสธร ทรายมูล 5

716 นางสาว สุพิศ  แสงฉาย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอ ยโสธร เลิงนกทา 10 87

717 นางสาว จิราภรณ  พันวิเศษ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอ ยโสธร เลิงนกทา 5 81

718 นาย พิศักดิ์ นะรุน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ยโสธร เลิงนกทา 7

719 นาย รรงคศักดิ์ อุมนุช นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ยโสธร เลิงนกทา 4

720 นางสาว แจมจันทร อินออน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ยโสธร เมืองยโสธร 2

721 นางสาว กรรริการ จันทรเต็ม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ยโสธร คําเขื่อนแกว 4

จังหวัดยะลา

389 นาง ซะฮรอบินตีมูฮําหมัด หลีเร็มนักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ยะลา 10 74 83

390 นางสาว ฮายาตี ประดู นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ยะลา 8 61 86

391 นางสาว อาทิตา เมืองประชา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ยะลา 0

หมายเหต ุเกณฑก์ารไดร้ับใบประกาศนยีบัตรและบันทกึประวัตฝึิกอบรมตอ้งมเีลขประจําตัวผูอ้บรม เขา้อบรมไมน่อ้ยกวา่ 8 รายวชิาและมผีลคะแนนสอบครังใดครังหนงึตงัแต ่80% ขนึไป 
*เกณฑเ์กษตรกรตอ้งมเีลขประจําตัวฯ มกีารเขา้รว่มอบรมและมผีลคะแนนตงัแต ่60% ขนึไป*
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392 นางสาว สนธิลา บุญมาก นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ยะลา 4 60 59

393 นาง รอมละ เจะเลาะ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร อ่ืน ๆ สํานักงานเกษตรอําเภอ ยะลา 8 54

394 นางสาว มารีนา เจะตาเยะ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ยะลา ยะหา 5

395 นางสาว นูรฮายาตี มะยาโอะ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ยะลา ยะหา 4

396 นางสาว กามีละห หะมะ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร - สํานักงานเกษตรอําเภอ ยะลา ยะหา 4

604 นาย ซุฟเฟยน  สะอะ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเกษตรอําเภอ ยะลา ยะหา 4

650 นางสาว ฮาศณีย สามะ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ยะลา กาบัง 1

651 นางสาว เสาวลักษณ แซซิ้ม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ยะลา กาบัง 7

652 นางสาว นูรฮีา เจะมะ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอ ยะลา กาบัง 1

653 นาย วิทยา สายกีเส็ง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอ ยะลา เมืองยะลา 0

654 นางสาว ภัทรสิริตา พรหมประสิทธิ์ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ยะลา ธารโต 2

655 นางสาว ทิพยธญา รอดพล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเกษตรอําเภอ ยะลา บันนังสตา 9 58 90

656 นางสาว พรพรรณ มณีโชติ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ยะลา เบตง 5 60

657 นางสาว ธัญญารัตน แกวเรือง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ยะลา 4 38 62

658 นางสาว สุไรดา มามะ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ยะลา รามัน 6

659 นาย ซูเฟยน แลกามา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอ ยะลา รามัน 4

660 นาย อาลี วายูอิง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ยะลา รามัน 1

661 นาย อับดุลญาลีล บูระพา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ยะลา รามัน 6

898 นาย เอกราช   วิบูลพันธุ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ยะลา 1

จังหวัดรอยเอ็ด

397 นาง นิตยา อริยรัตนวงศ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด รอยเอ็ด 1

398 นาย ชญานนท โชคเฉลิม อ่ืน ๆ ปฏิบัติการ ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานวิศวกรรมเกษตรรอยเอ็ด 0

399 นาย สมาน  ศร ีทอง อินทร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด รอยเอ็ด 9 92

จังหวัดระนอง

400 นางสาว ระวีรัสมิ์ ขวัญซาย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ระนอง 9 74 85

401 นาย พงศธร สุขอนันต นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ระนอง 9 72 88

จังหวัดระยอง

หมายเหต ุเกณฑก์ารไดร้ับใบประกาศนยีบัตรและบันทกึประวัตฝึิกอบรมตอ้งมเีลขประจําตัวผูอ้บรม เขา้อบรมไมน่อ้ยกวา่ 8 รายวชิาและมผีลคะแนนสอบครังใดครังหนงึตงัแต ่80% ขนึไป 
*เกณฑเ์กษตรกรตอ้งมเีลขประจําตัวฯ มกีารเขา้รว่มอบรมและมผีลคะแนนตงัแต ่60% ขนึไป*
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402 นาง สุธีมนัส สุวรรณมาลย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ระยอง บานคาย 10 61 85

403 นางสาว พราวพโยม นามปากดี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ระยอง 11 76 89

404 นาย อิสระ บุญเย็น นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ระยอง เมืองระยอง 11 75 92

405 นาย เตชิษฐ สระศรีสุวรรณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ระยอง แกลง 9 80 76

406 นางสาว ผกาพันธุ  ละมัย นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรระยอง 11 73 81

407 นางสาว ทัศนีย เจริญกัลป นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ระยอง วังจันทร 11 58 86

408 นาย ขจรศักดิ์ อัมพรมหา สมาชิกศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน- ภาคเอกชน / ประชาชน /เกษตรกรระยอง เมืองระยอง 1

409 นางสาว วรรณวิศา ขอเยี่ยมกลาง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ระยอง 11 66 89

จังหวัดราชบุรี

410 นางสาว พลอยพัดชา รักษยางเดิม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ราชบุรี 10 72 88

411 นางสาว ศิริรัตน ตุมโท นักวิชาการเกษตร ชํานาญการพิเศษ สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรราชบุรี - 10 57 98

412 นาย อติกันต มงคลธนทรพัย เกษตรกร ในโครงการสงเสริมและพัฒนาตนแบบเกษตรอัจฉริยะอ่ืน ๆ ภาคเอกชน / ประชาชน /เกษตรกรราชบุรี จอมบึง 9 41

413 นาย อนุรักษ เลิศลอยปญญาชัยนักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ราชบุรี จอมบึง 1

414 นาย นนทบุตร แยมศิริ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ราชบุรี บานโปง 11 69 88

920 นางสาว กันติญาดา เบ็ญพาด นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ราชบุรี ปากทอ 10 67 89

924 นางสาว ประจุพร นาควิมล นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรราชบุรี 10 48

926 นางสาว สุนิสา พุมโพธิ์ทอง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ราชบุรี บานโปง 9 60 86

1020 นางสาว วชิรญา เขียนดวง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ราชบุรี สวนผึ้ง 3

1021 นางสาว มิรันตี เอ่ียมสําอางค นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ราชบุรี โพธาราม 5

1022 นางสาว อมรรตัน ชางฉาว นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ราชบุรี บานโปง 8 82

1023 นาย ภานุพงษ เอ่ียมมงคล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ราชบุรี ราชบุรี 3

815 นาย สุรสิทธิ์ บริบูรณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ราชบุร ี 7

816 นางสาว จตุพร ศีตมโนชญ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ราชบุรี 7

จังหวัดลพบุรี

300 นาง น้ําทิพย เกียรติวินัยสกุล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ลพบุรี 11 70 96

415 นางสาว นิตินันท สีดา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ลพบุรี 11 65 98

416 นาง กันตนา มูลนี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร - สํานักงานเกษตรอําเภอ ลพบุรี เมืองลพบุรี 11 56 90

หมายเหต ุเกณฑก์ารไดร้ับใบประกาศนยีบัตรและบันทกึประวัตฝึิกอบรมตอ้งมเีลขประจําตัวผูอ้บรม เขา้อบรมไมน่อ้ยกวา่ 8 รายวชิาและมผีลคะแนนสอบครังใดครังหนงึตงัแต ่80% ขนึไป 
*เกณฑเ์กษตรกรตอ้งมเีลขประจําตัวฯ มกีารเขา้รว่มอบรมและมผีลคะแนนตงัแต ่60% ขนึไป*
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417 นาย จํารัส อินทรเผือก เกษตรกร ในโครงการสงเสริมและพัฒนาตนแบบเกษตรอัจฉริยะ- ภาคเอกชน / ประชาชน /เกษตรกรลพบุรี อําเภอเมืองลพบุรี 10

418 นางสาว ศิรอร อาภรณผล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรลพบุรี 1

802 นาย เตชินทร ศรีเหนี่ยง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ลพบุรี 8 72 98

803 นางสาว สุมาลี ควรหัตถ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ลพบุรี 9 72 94

804 นางสาว จิรัชญา ทองจันทร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอ ลพบุรี เมืองลพบุรี 9 69 88

805 นางสาว นิชาภา ธัมมัญจศิริ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ลพบุรี เมืองลพบุรี 9 57 90

806 นางสาว ภาวิณ ีพุมชื่น นักวิชาการสงเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอ ลพบุรี เมืองลพบุรี 9 56 86

1064 นางสาว ปรียาภรณ คลายปญโญ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ลพบุรี เมือง 5

1065 นาง พรทิพย บรรณากิจ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ลพบุรี เมือง 6

จังหวัดลําปาง

419 นางสาว นาถยา คิดคําสวน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ลําปาง เมืองปาน 11 75 84

420 นางสาว ธนัญญา ชัยนุวงค เกษตรกร ในโครงการสงเสริมและพัฒนาตนแบบเกษตรอัจฉริยะ- สํานักงานเกษตรอําเภอ ลําปาง เมืองปาน 9 50 84

421 นางสาว อรทัย ขันโท เกษตรกร ผูสนใจ - สํานักงานเกษตรอําเภอ ลําปาง เมืองปาน 11 65 62

422 นางสาว วัชราภรณ มะโนคํา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ลําปาง 10 68 86

423 นาง เรณ ูโรมา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ลําปาง 10 63 84

843 นาย วิทยากร บุตรเช้ือ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ลําปาง แมทะ 2

844 นางสาว ณิญา ปนดอนไฟ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ลําปาง แมทะ 3

845 นางสาว ศิริวัฒนา สุวรรณราช นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ลําปาง แมทะ 3

846 นาง จุฬาวรรณ สิงหไชย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ลําปาง หางฉัตร 6

847 นางสาว จีรายุ ไวสิทธิ์ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ลําปาง แมพริก 1

848 นาย อนุชิต ศรีฉัตรใจ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ลําปาง แจหม 10 83

849 นาย ประเวช เกษอินทร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ลําปาง แจหม 10 75 86

850 นาย ณัฐพงษ ชัยวิเศษ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ลําปาง แจหม 10 77 76

851 นาย ศารทูล สมาศิลป นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ลําปาง เถิน 6 68 65

852 นาย อดิศักดิ์ อะปนะ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ลําปาง เถิน 3

853 นางสาว เกศรา แกวกอน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ลําปาง เถิน 3

854 นางสาว จุรีพร วิเชีย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ลําปาง เถิน 2

หมายเหต ุเกณฑก์ารไดร้ับใบประกาศนยีบัตรและบันทกึประวัตฝึิกอบรมตอ้งมเีลขประจําตัวผูอ้บรม เขา้อบรมไมน่อ้ยกวา่ 8 รายวชิาและมผีลคะแนนสอบครังใดครังหนงึตงัแต ่80% ขนึไป 
*เกณฑเ์กษตรกรตอ้งมเีลขประจําตัวฯ มกีารเขา้รว่มอบรมและมผีลคะแนนตงัแต ่60% ขนึไป*
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855 นางสาว วลัยพร มูลพุมสาย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ลําปาง เถิน 1

856 นาย นิพิชฌน อูทอง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ลําปาง เถิน 3

857 นางสาว อัญชลี ใจเก๋ียง สํานักงานเกษตรอําเภอ ลําปาง เกาะคา 0 62 84

858 นางสาว ธัญวลัย เจียพินิจนัน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ลําปาง สบปราบ 3

859 นางสาว พัทธิรา วงศขัด นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ลําปาง แมเมาะ 10 54 80

860 นางสาว จุฬาลักษณ แตงอํ่า นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ลําปาง เมืองปาน 9 84

861 นาย สราวุธ  อินทรเสนี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ลําปาง เมืองปาน 9 77 86

862 นางสาว ขวัญกมล ปงสมุทร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ลําปาง เมืองลําปาง 1 71

863 นาง ภาวิณ ี รักชาติ โชต ิกู ล  สํานักงานเกษตรอําเภอ ลําปาง เมืองลําปาง 3 82

864 นางสาว เกษศิรินทร  มะโนนอม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ลําปาง เมืองลําปาง 0

865 นาย ศุภกร อินเตชะ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ลําปาง เมืองลําปาง 6 62

866 นางสาว อัญชลี ควยเทศ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ลําปาง เมืองลําปาง 0 56

867 นางสาว  เมธ วรรณ  ธรรมนูญ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ลําปาง เมืองลําปาง 1 56

868 นาย อภิวัฒน เมืองมูล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ลําปาง เมืองลําปาง 4 60

869 นาย สงกรานต ดวงอาย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ลําปาง เมืองลําปาง 2

870 นางสาว จุฑารัตน ทิพยชู นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ลําปาง เมืองลําปาง 0 58

871 นาย คิมหันต สิงหไชย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ลําปาง เมืองลําปาง 0

872 นาง ดลยา ใจจะดี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ลําปาง เมืองลําปาง 1

873 นาย ณัฐกร คําอายบุตร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ลําปาง เมืองลําปาง 0

874 นางสาว สริญญา ภูมิภู นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ลําปาง เมืองลําปาง 0

875 นางสาว กัลยารัตน อุสสาสาร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ลําปาง เมืองลําปาง 0

876 นางสาว ธัญวลัย เจียพินิจนัน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ลําปาง เมืองลําปาง 1

877 นาย ไชยวัฒน มุกดา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ลําปาง แจหม 10 71 81

878 นางสาว สิริวิมล ฉัตรปวงคํา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ลําปาง สบปราบ 3

879 นาย พงษศักดิ์ แดงปง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ลําปาง สบปราบ 0

880 นาย ดลพ สุภาวรรณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ลําปาง สบปราบ  0

881 นาย ยุทธการณ ไทยลา เกษตรอําเภอสํานักงานเกษตรอําเภอเกาะคา สํานักงานเกษตรอําเภอ ลําปาง เกาะคา 8 54 91

หมายเหต ุเกณฑก์ารไดร้ับใบประกาศนยีบัตรและบันทกึประวัตฝึิกอบรมตอ้งมเีลขประจําตัวผูอ้บรม เขา้อบรมไมน่อ้ยกวา่ 8 รายวชิาและมผีลคะแนนสอบครังใดครังหนงึตงัแต ่80% ขนึไป 
*เกณฑเ์กษตรกรตอ้งมเีลขประจําตัวฯ มกีารเขา้รว่มอบรมและมผีลคะแนนตงัแต ่60% ขนึไป*
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988 นางสาว อลิษา อุยี่ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ลําปาง วังเหนือ 7 76

989 นางสาว วรรณภา กาถวย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ลําปาง วังเหนือ 7 67 83

990 นาย วงคลักณ วงคศิริ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ลําปาง วังเหนือ 7 64 82

991 นาย กิติศักดิ ์ นอย เปยง สํานักงานเกษตรอําเภอ ลําปาง งาว 7

จังหวัดลําพูน

424 นางสาว เอมลิน พิพัฒนภักดี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ลําพูน 11 84

425 นางสาว สุพัตรา สุนันตา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ลําพูน 11 74 80

426 นางสาว สุธิรา แนนอุดร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ลําพูน 11 75 82

427 นาย ณรงคพร ปาลี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ลําพูน บานธิ 11 81

428 นางสาว ศศกร สุวรรณกาศ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ลําพูน บานโฮง 11 76 85

429 นาย เฉลิมพงศ พันธุทอง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ลําพูน ปาซาง 10 77 81

430 นางสาว สรินทร ตันเสา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ลําพูน แมทา 11 69 83

431 นางสาว มณีรตัน ปญญาสม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ลําพูน แมทา 11 72 83

432 นาย วรวิทย ดํารักษ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ลําพูน แมทา 11 81

433 นาย กิติศักดิ์ วงศสิงห นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ลําพูน ทุงหัวชาง 10 72 82

434 นางสาว พนิดา นันตะหนอย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ลําพูน ลี้ 10 78 86

581 นาย ธีรวัฒน กันยานี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ลําพูน เมืองลําพูน 10 75 85

592 นางสาว ชลชลิดา ศรียาบ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอ ลําพูน ลี้ 1

จังหวัดเลย

435 นางสาว ศยามล สินประเสริฐ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด เลย 7 72

436 นาย บุญเรือง ประสาทสิน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด เลย 6 68

797 นางสาว วาริณ ีดอกจันทร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอ เลย ภูกระดึง 5 59

จังหวัดศรีสะเกษ

437 นาย ณัฐพล  ผิวพรรณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ศรีสะเกษ 11 60 87

438 นางสาว พัชรพร ถึงกลิ่น นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ศรีสะเกษ 11 79 89

439 นางสาว ภารณ ีคําแสงดี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร - สํานักงานเกษตรอําเภอ ศรีสะเกษ กันทรารมย 11 63 85

440 นางสาว วรรณี ศรีภกัดิ์ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ ศรีสะเกษ 10 59 76

หมายเหต ุเกณฑก์ารไดร้ับใบประกาศนยีบัตรและบันทกึประวัตฝึิกอบรมตอ้งมเีลขประจําตัวผูอ้บรม เขา้อบรมไมน่อ้ยกวา่ 8 รายวชิาและมผีลคะแนนสอบครังใดครังหนงึตงัแต ่80% ขนึไป 
*เกณฑเ์กษตรกรตอ้งมเีลขประจําตัวฯ มกีารเขา้รว่มอบรมและมผีลคะแนนตงัแต ่60% ขนึไป*



 [Page]34

เลข

ประจําตัวผู

เขาอบรม
หนวยงาน จังหวัด อําเภอ

จํานวนวิชาที่

เรียน

   คะแนนสอบ 

     วันที่ 22 

มี.ค. 65

   คะแนนสอบ 

     วันที่ 25 

มี.ค. 66
ชื่อสกุล ตําแหนง

441 นาย พิสิตร ภูโท เกษตรกร ในโครงการสงเสริมและพัฒนาตนแบบเกษตรอัจฉริยะอ่ืน ๆ ภาคเอกชน / ประชาชน /เกษตรกรศรีสะเกษ 8 74 73

442 นาย ไมตรี ศรีโพนทอง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ศรีสะเกษ 6 79 81

443 นาย พิชิต  สุวรรณวงค นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ศรีสะเกษ 10 77 89

จังหวัดสกลนคร

444 นางสาว นลินี ทองรุณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด สกลนคร 11 82

445 นางสาว นงลักษณ โคตรสมบัติ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด สกลนคร เมืองสกลนคร 10 80 83

446 นาย เตชินท พลอยวิเลิศ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สกลนคร โพนนาแกว 7

447 นางสาว แพรวพยัพ นามปากดี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด สกลนคร 10 78 92

448 นาย เอกจิตต คําดวง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด สกลนคร 10 78 81

1056 นาย อโนทัย วิงสระนอย อาจารย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครสกลนคร 7

จังหวัดสงขลา

275 นาย วีระชัย เพ็ชรทอง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด สงขลา 11 71 94

449 นางสาว อัญพิชญ โชติชุติพันธุ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชสงขลา 11 74 81

450 นางสาว พนิต วรรณวงศ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด สงขลา 11 74 89

451 นางสาว สุพัชร  อนันทนุพงศ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด สงขลา 11 77 94

452 นาง จิรภา วิรากรณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สงขลา ระโนด 11 80 85

453 นาย เอกศักดิ์ แกวแพรก เกษตรกร ในโครงการสงเสริมและพัฒนาตนแบบเกษตรอัจฉริยะ- ภาคเอกชน / ประชาชน /เกษตรกรสงขลา ระโนด 5

454 นาย ศักดิ์สิทธิ์ บุญดํา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชสงขลา - 11 74 81

455 นางสาว เสาวนีย เวชประพันธ นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรสงขลา 8 72

456 นาย อาทิตย  แดงคง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเกษตรอําเภอ สงขลา ระโนด 10 62 66

459 นางสาว จิตพิสุทธิ์ ศิริพร นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรสงขลา 7 68 66

460 นางสาว บุสยา ปลองออน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชสงขลา 11 84

461 นางสาว ปนกัลยรัตน จันทรัศมี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชสงขลา 10 71 89

588 นางสาว ชวิศา ทองรัตน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช สงขลา 10 80 82

908 นางสาว ประภาพร ทองสวาง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด สงขลา 9 80 86

970 นางสาว นิพวรรณ หมีทอง ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช จังหวัดสงขลาศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชสงขลา 8 87

1024 นางสาว  นิลา วัลย  อินท คง  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สงขลา สะบายอย 1

หมายเหต ุเกณฑก์ารไดร้ับใบประกาศนยีบัตรและบันทกึประวัตฝึิกอบรมตอ้งมเีลขประจําตัวผูอ้บรม เขา้อบรมไมน่อ้ยกวา่ 8 รายวชิาและมผีลคะแนนสอบครังใดครังหนงึตงัแต ่80% ขนึไป 
*เกณฑเ์กษตรกรตอ้งมเีลขประจําตัวฯ มกีารเขา้รว่มอบรมและมผีลคะแนนตงัแต ่60% ขนึไป*
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1025 นาย กิตประพันธ เย็นใจ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอ สงขลา จะนะ 8 83

1026 นางสาว  สิริภรณ เหมมณี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สงขลา หาดใหญ 6

1027 นางสาว ณิชาภา บางพงษ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สงขลา ควนเนียง 2 50

1028 นางสาว ราชาวดี วงศศรีชัย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สงขลา สะเดา 0

1029 นาย ภัทร สัตยานุรักษวงศ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สงขลา นาทวี 3

1030 นาย สยาม หนูเทพ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สงขลา คลองหอยโขง 0

1031 นางสาว พิบูลยผล สุขวรรณโณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สงขลา จะนะ 8 84 83

1032 นางสาว ศิริลักษณ ธรรมโชโต นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สงขลา เมืองสงขลา   3 64

1033 นาง ชนากานต อิสระโชติ          นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สงขลา เมืองสงขลา 2 65

1034 นาย ปยบุตร สีตะพงษ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สงขลา จะนะ 8 85

1035 นาง รัชดาวรรณ ไชยสงคราม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สงขลา นาหมอม 6 63 64

1036 นางสาว วิไลวรรณ ยองปุก นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สงขลา สทิงพระ 7

1037 นางสาว กมลชนก ญานุชิตร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สงขลา เทพา 6 66 87

1038 นางสาว จิรนันท  ขุนอิน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สงขลา สะบายอย 1

1039 นาย ศรีศักดิ์ กลาใจ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สงขลา สะบายอย 4

1040 นาง สรรเสริญ ชวยนุกูล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สงขลา กระแสสินธุ 0

จังหวัดสตูล

462 นาย สมคิด บุญเทพ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด สตูล เมือง 11 47 86

463 นาย สุริยา ฉาดหลี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สตูล เมือง 4

464 นางสาว สุนิตา แลหาด นักวิชาการสงเสริมการเกษตร อื่น ๆ สํานักงานเกษตรอําเภอ สตูล เมืองสตูล 3

465 นางสาว กวิสรา สมบัติเทพสุทธิ์ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด สตูล 11 72 93

466 นาย อุสมาน หลีดินซุด เกษตรกร ผูสนใจ อื่น ๆ ภาคเอกชน / ประชาชน /เกษตรกรสตูล เมืองสตูล 3

467 นาย สุมงคล แกวบุบผา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด สตูล _ 11 53 90

จังหวัดสมุทร ปราการ

359 นาย นิพิฐพน ธ  โชต ิวงษ สํานักงาน เกษตร อํา เภอ สมุทร ปราการ  บางพลี    8 46 34

468 นาย กิตติเชษฐ รัตนเก้ือ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด สมุทรปราการ 8 45 91

จังหวัดสมุทรสงคราม

หมายเหต ุเกณฑก์ารไดร้ับใบประกาศนยีบัตรและบันทกึประวัตฝึิกอบรมตอ้งมเีลขประจําตัวผูอ้บรม เขา้อบรมไมน่อ้ยกวา่ 8 รายวชิาและมผีลคะแนนสอบครังใดครังหนงึตงัแต ่80% ขนึไป 
*เกณฑเ์กษตรกรตอ้งมเีลขประจําตัวฯ มกีารเขา้รว่มอบรมและมผีลคะแนนตงัแต ่60% ขนึไป*



 [Page]36

เลข

ประจําตัวผู

เขาอบรม
หนวยงาน จังหวัด อําเภอ

จํานวนวิชาที่

เรียน

   คะแนนสอบ 

     วันที่ 22 

มี.ค. 65

   คะแนนสอบ 

     วันที่ 25 

มี.ค. 66
ชื่อสกุล ตําแหนง

099 นาย ศิริพจน จายเจริญ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ นักงานเกษตรจังหวัด สมุทรสงคราม 11 54 83

126 นางสาว ภัสรา ทัศนบรรจง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สมุทรสงคราม อัมพวา 10 47 90

469 นาย ครรชิต นวมสวัสดิ์ เกษตรกร ผูสนใจ - ภาคเอกชน / ประชาชน /เกษตรกรสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม 1

470 นาง จีรนันท นามทิพย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม 9 86

471 นางสาว เสาวลักษณ แกวทับทิม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม 11 74 89

472 นางสาว แคทลีน หอมวิเชียร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด สมุทรสงคราม 9 74 91

473 นาง วรางคณา แยมศิริ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด สมุทรสงคราม 10 80 86

474 นางสาว วีรวรรณ สุขอํานวยพร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สมุทรสงคราม อําเภอบางคนที 11 67 85

475 นาง ปยะวรรณ โหงวสกุล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด สมุทรสงคราม 10 53 89

476 นางสาว วัชราภรณ พวงทอง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สมุทรสงคราม อัมพวา 10 67 90

จังหวัดสมุทรสาคร

477 นางสาว สุชาดา สีนิล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด สมุทรสาคร 9

478 นาย เกวลิช นาคสิทธิ์ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด สมุทรสาคร 4

479 นางสาว จารุวรรณ ฟูตั๋น นักวิชาการสงเสริมการเกษตร - สํานักงานเกษตรอําเภอ สมุทรสาคร บานแพว 1

480 นาย วีระชัย ลาดี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญงาน สํานักงานเกษตรจังหวัด สมุทรสาคร 4

จังหวัดสระแกว

273 นาง พัชรีพร ไชยสาร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สระแกว วังน้ําเย็น 10 67 91

481 นาย ชัชวาลย ใจฟอง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด สระแกว 7

482 นางสาว ชลธิชา บุตรครอ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สระแกว เมืองสระแกว 7

483 นางสาว วิมลวรรณ ชอบสอาด นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สระแกว เมืองสระแกว 4

484 นางสาว ศิริลักษณ ยู นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด สระแกว 11 84

485 นาย กวี แนนอน เกษตรกร ในโครงการสงเสริมและพัฒนาตนแบบเกษตรอัจฉริยะอ่ืน ๆ ภาคเอกชน / ประชาชน /เกษตรกรสระแกว 6

จังหวัดสระบุรี

486 นางสาว มัณฑณา พานนา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด สระบุรี 11 74 91

487 นางสาว เบญญทิพย สมมวง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด สระบุรี 11 75 91

488 นางสาว จิตรลดา แกวคํา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด สระบุรี 11 87 91

หมายเหต ุเกณฑก์ารไดร้ับใบประกาศนยีบัตรและบันทกึประวัตฝึิกอบรมตอ้งมเีลขประจําตัวผูอ้บรม เขา้อบรมไมน่อ้ยกวา่ 8 รายวชิาและมผีลคะแนนสอบครังใดครังหนงึตงัแต ่80% ขนึไป 
*เกณฑเ์กษตรกรตอ้งมเีลขประจําตัวฯ มกีารเขา้รว่มอบรมและมผีลคะแนนตงัแต ่60% ขนึไป*
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489 นางสาว กมลรัตน สุขสถาน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด สระบุรี 11 77 91

909 นางสาว ปาริชาต ศรีใส นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สระบุรี ดอนพุด 8 64 89

910 นางสาว กุลฐณิชัตา คมมั่น นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  - สํานักงานเกษตรอําเภอ สระบุรี วังมวง 6 74 88

1042 นางสาว แววจันทร พงคจันตา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สระบุรี เสาไห 8 66 81

1043 นางสาว สุภาวดี พุกเจริญ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  - สํานักงานเกษตรอําเภอ สระบุรี บานหมอ 8 58 88

1044 นางสาว อภิญญา ศรีวิไล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สระบุรี วิหารแดง 7 53 84

1045 นาย นายชาญชัย โฉมงาม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สระบุรี เสาไห 7 57 87

1046 นางสาว สาวิตรี  โพธิมูล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  - สํานักงานเกษตรอําเภอ สระบุรี เฉลิมพระเกียรติฯ 7 49

1047 นางสาว รวิสรา นาคีรักษ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สระบุรี เฉลิมพระเกียรติฯ 5 56

1048 นางสาว ณัฐเรขา พลศิริ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สระบุรี วังมวง 6 86

1049 นางสาว ภัคจิรา เกลี้ยงทองคํา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สระบุรี เมือง 7 49 88

1050 นางสาว นิตยา ตันวัฒนวิทย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สระบุรี หนองแซง 8 65 88

1051 นางสาว ชลาพร ปนสุวรรณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สระบุรี หนองแค 8 67 87

1052 นาย กันณพงศ พูลสวัสดิ์ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  - สํานักงานเกษตรอําเภอ สระบุรี มวกเหล็ก 4 62 64

1053 นาย เอกชัย ใจดี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สระบุรี หนองโดน 7 64 86

1054 นาย ประภัทร ธรรมวัตร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สระบุรี พระพุทธบาท 3

1055 นาย ธรรมรงค กันทัด นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  - สํานักงานเกษตรอําเภอ สระบุรี แกงคอย 0

จังหวัดสิงหบุรี

491 นางสาว อนิตรา นาวีระ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด สิงหบุรี 11 80 89

492 นาง ณิศรา สามบุญศรี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด สิงหบุรี 10 63 92

493 นางสาว ศิริลักษณ พรหมเขียว นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สิงหบุรี คายบางระจัน 10 62 85

494 นาย วนากร บังเกิด นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สิงหบุรี คายบางระจัน 10 81

495 นาย อิทธิพัทธ เอ่ียมสมาน เกษตรกร ผูสนใจ อื่น ๆ ภาคเอกชน / ประชาชน /เกษตรกรสิงหบุรี คายบางระจัน 0

695 นางสาว เสาวลักษณ ฤทธิ์อนันตชัย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด สิงหบุรี 10 72 90

696 นาย ศุกรสมบูรณ ทองมี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด สิงหบุรี 10 67 88

697 นาย นครินทร ศุภพงษ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สิงหบุรี เมืองสิงหบุรี 9 56 84

698 นางสาว อัจจิมา ดิสเสถียร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สิงหบุรี เมืองสิงหบุรี 10 66 85

หมายเหต ุเกณฑก์ารไดร้ับใบประกาศนยีบัตรและบันทกึประวัตฝึิกอบรมตอ้งมเีลขประจําตัวผูอ้บรม เขา้อบรมไมน่อ้ยกวา่ 8 รายวชิาและมผีลคะแนนสอบครังใดครังหนงึตงัแต ่80% ขนึไป 
*เกณฑเ์กษตรกรตอ้งมเีลขประจําตัวฯ มกีารเขา้รว่มอบรมและมผีลคะแนนตงัแต ่60% ขนึไป*



 [Page]38

เลข

ประจําตัวผู

เขาอบรม
หนวยงาน จังหวัด อําเภอ

จํานวนวิชาที่

เรียน

   คะแนนสอบ 

     วันที่ 22 

มี.ค. 65

   คะแนนสอบ 

     วันที่ 25 

มี.ค. 66
ชื่อสกุล ตําแหนง

699 นางสาว สุลาวัลย นิ่มบุตร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สิงหบุรี บางระจัน 10 72 84

700 นางสาว อรพรรณ ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สิงหบุรี บางระจัน 10 78 86

701 นาย สุวิทย สาครตานันท นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเกษตรอําเภอ สิงหบุรี บางระจัน 10 58 87

702 นาย บรรพต  ลาภแกว นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สิงหบุรี พรหมบุรี 10 61 81

703 นางสาว อาทิตยา อนุสรณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สิงหบุรี ทาชาง 9 65 85

704 นางสาว วรรณนิสา เรขะวัฒนะ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สิงหบุรี ทาชาง 10 77 89

705 นางสาว รติกร จิตรพีระ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สิงหบุรี ทาชาง 10 60 85

706 นางสาว กิรณา อัครธนาธร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สิงหบุรี คายบางระจัน 9 73 85

707 นาง อินทิรา สุขโก นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สิงหบุรี คายบางระจัน 8 74 89

708 นางสาว พิชญา เพ็ชรพูล เกษตรกร ภาคเอกชน / ประชาชน /เกษตรกรสิงหบุรี 10

จังหวัดสุโขทัย

496 นางสาว นิศารัตน อินทรภกัดี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด สุโขทัย 11 86

497 นางสาว จรัล เข็มพล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด สุโขทัย 11 85

498 นางสาว วิมล ไพรวัลย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด สุโขทัย 11 68 85

499 อ่ืน ๆ ชัยศรี ไชยมณี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเกษตรจังหวัด สุโขทัย 9 74 84

จังหวัดสุพรรณบุรี

086 นางสาว ฐิตาภัสร พัฒนมณีศักดิ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชสุพรรณบุรี 11 88

254 นางสาว ชุลีพร วิเสโส นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สุพรรณบุรี หนองหญาไซ 10 52 81

500 นางสาว ภัควรินทร พัฒนมณีศักดิ์ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชสุพรรณบุรี 11 88

501 นาย ธีระพงศ เลาโจว นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด สุพรรณบุรี 9 84

502 นางสาว ปวีณภสัร สุขจารุวิชช นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด สุพรรณบุรี 9 76 82

503 นาย สําราญ เข็มเพ็ชร เกษตรกร ในโครงการสงเสริมและพัฒนาตนแบบเกษตรอัจฉริยะ- อ่ืน ๆ สุพรรณบุรี สามชุก 1

504 นาย สุรเศรษฐ แสงสุวรรณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สุพรรณบุรี สามชุก 11 66 85

505 นาย พรรณี ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเกษตรอําเภอ สุพรรณบุรี สามชุก 8 64 84

506 นาย สําเร็จ เมฆฉาย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร - สํานักงานเกษตรอําเภอ สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช 8 45 57

507 นางสาว ชลธิชา เทพรักษ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช 3

508 นาง สุดายงค แกวจันทร เกษตรกร ในโครงการสงเสริมและพัฒนาตนแบบเกษตรอัจฉริยะอ่ืน ๆ ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช 3

หมายเหต ุเกณฑก์ารไดร้ับใบประกาศนยีบัตรและบันทกึประวัตฝึิกอบรมตอ้งมเีลขประจําตัวผูอ้บรม เขา้อบรมไมน่อ้ยกวา่ 8 รายวชิาและมผีลคะแนนสอบครังใดครังหนงึตงัแต ่80% ขนึไป 
*เกณฑเ์กษตรกรตอ้งมเีลขประจําตัวฯ มกีารเขา้รว่มอบรมและมผีลคะแนนตงัแต ่60% ขนึไป*



 [Page]39

เลข

ประจําตัวผู

เขาอบรม
หนวยงาน จังหวัด อําเภอ

จํานวนวิชาที่

เรียน

   คะแนนสอบ 

     วันที่ 22 

มี.ค. 65

   คะแนนสอบ 

     วันที่ 25 

มี.ค. 66
ชื่อสกุล ตําแหนง

509 นาย ชัยวัฒน อุยานันท นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด สุพรรณบุรี 10 81

510 นาง อุไรลักษณ ดวงฉวี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด สุพรรณบุรี 9 68 84

760 นางสาว ธัญญธร หมวดผา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอ สุพรรณบุรี บางปลามา 8

761 นางสาว พิกุลแกว วงศสุวรรณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สุพรรณบุรี สองพี่นอง 0

762 นางสาว ปาริชาติ กลิ่นพุฒซอน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สุพรรณบุรี ศรีประจันต 9 57 83

763 นางสาว เยาวลักษณ นาเอก นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สุพรรณบุรี ศรีประจันต 6

764 นาย นายทรงพล โพธิ์พันธุ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สุพรรณบุรี ศรีประจันต 5

765 นางสาว พัทรลดา ออนวงษ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอ สุพรรณบุรี ดอนเจดีย 10 57 75

766 นางสาว ปทุมมาลย นาคสมพันธ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 10 70 87

767 นาง กาญจนา พัฒรักษ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 8 49 86

768 นางสาว ภัทราลี แสนอวน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 9 64 88

769 นางสาว ปรีดาพร คุณฑี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี 9 54 87

912 นางสาว มาลินี หนูงาม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชสุพรรณบุรี 8 80

913 นางสาว นภสัวรรณ กระจางกุล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร - ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชสุพรรณบุรี 9 81

938 นางสาว เยาวลักษณ หวางเขา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอ สุพรรณบุรี หนองหญาไซ 10 54 78

939 นาย กนกศักดิ์ สูงปานเขา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สุพรรณบุรี ดานชาง 8 68 80

511 นางสาว ธิติมา  เอ่ียม ชาวเหนือ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชสุพรรณบุร ี 11 89

จังหวัดสุราษฎร ธาน ี
512 นาย ธวัช  วรรณ ดี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร - สํานักงานเกษตรอําเภอ สุราษฎร ธานี ทาฉาง 0

513 นาย สุทศักดิ์ ทองโอ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชสุราษฎรธานี 11 71 93

514 นาย จิรยุทธ   จิตราภิรมย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชสุราษฎรธานี 11 80 84

515 นางสาว สุรัตนวดี ศรีเมือง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด สุราษฎรธานี 8 69 88

516 นาย ศุภกร ชูสงแสง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สุราษฎรธานี ดอนสัก 7

517 นางสาว วิยะดา ศรีเผือก นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สุราษฎรธานี บานนาเดิม 1

518 นาง สุดารัตน หมุนแทน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร - สํานักงานเกษตรอําเภอ สุราษฎรธานี บานนาสาร 8

519 นางสาว ขวัญจิต สัสดีเดช นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สุราษฎรธานี ชัยบุรี 8 86

520 นางสาว หัตถาพร สุขเจริญ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สุราษฎรธานี เกาะพะงัน 9 67 85

หมายเหต ุเกณฑก์ารไดร้ับใบประกาศนยีบัตรและบันทกึประวัตฝึิกอบรมตอ้งมเีลขประจําตัวผูอ้บรม เขา้อบรมไมน่อ้ยกวา่ 8 รายวชิาและมผีลคะแนนสอบครังใดครังหนงึตงัแต ่80% ขนึไป 
*เกณฑเ์กษตรกรตอ้งมเีลขประจําตัวฯ มกีารเขา้รว่มอบรมและมผีลคะแนนตงัแต ่60% ขนึไป*
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521 นางสาว กนกวรรณ แสงสุวรรณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร - สํานักงานเกษตรอําเภอ สุราษฎรธานี 3 56 86

522 วาที่ ร.ต.หญิงศิริวรรณ จิตโต นักวิชาการสงเสริมการเกษตร อ่ืน ๆ สํานักงานเกษตรอําเภอ สุราษฎรธานี อําเภอทาชนะ 7 55 82

523 นางสาว สุพรรณษา แสงอุบล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สุราษฎรธานี วิภาวดี 1

524 นาง สุนัดดา ทองอุน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สุราษฎรธานี วิภาวดี 0

525 นางสาว ขวัญฤดี ไทยบุญรอด นักวิชาการสงเสริมการเกษตร - สํานักงานเกษตรอําเภอ สุราษฎรธานี พุนพิน 3

526 นางสาว ฐิติมา จรูญรัตน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สุราษฎรธานี คีรีรัฐนิคม 9 65 87

527 นางสาว ณัฏฐิตา สุวนันทวงศ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สุราษฎรธานี เคียนซา 9 57 86

528 นางสาว กัญญาลักษณ ตักเตือน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สุราษฎรธานี เกาะสมุย 1

529 นางสาว นงคลักษณ บัวจันทร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สุราษฎรธานี บานตาขุน 7

598 นางสาว กนกวรรณ ชูแขวง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สุราษฎรธานี กาญจนดิษฐ 7 63 79

615 วาที่รอยตรีหญิงศิตรวิรรณ จิตโต นักวิชาการสงเสริมการเกษตร อื่น ๆ สํานักงานเกษตรอําเภอ สุราษฎรธานี ทาชนะ 0

902 นาย ชัยรักษ วุนชูแกว นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สุราษฎรธานี พระแสง 8 52 78

918 นาย เอกพล ปานกลัด นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี 1

จังหวัดสุรินทร

530 นาง ศิริวรรณ ทัดศรี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด สุรินทร 11 80 86

531 นาย สุรชัย  ไหมพรหม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สุรินทร เมืองสุรินทร 7

532 นาย สุวัฒพงษ สิทธิแตสกุล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร อ่ืน ๆ สํานักงานเกษตรอําเภอ สุรินทร 11 65 83

534 นาย ยุทธนา นุงสวัสดิ์ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สุรินทร ลําดวน 11 69 89

535 นาย กุลชาติ บูรณะ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด สุรนิทร 6 76 84

536 นางสาว ปราณี เกลียวทอง สมาชิกศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนอ่ืน ๆ สํานักงานเกษตรอําเภอ สุรินทร เมือง 10 37

537 นางสาว สุทธาสินี ปนทอง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สุรินทร จอมพระ 11 64 86

538 นางสาว กรรณิการ สุโขพันธ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สุรินทร สังขะ 11 67 85

539 นางสาว ศศิวภรณ คิดสุข นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สุรินทร สําโรงทาบ 11 70 83

605 นาย ธนรัตน บุญรอด นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สุรินทร ชุมพลบุรี 10 74 85

606 นาง ธนวดี ผากอน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สุรินทร เมืองสุรินทร 10 68 88

610 นางสาว พนิจดา โสรถาวร สมาชิกศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนอ่ืน ๆ ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน สุรินทร 0

674 นางสาว ศุภลักษณ ภูมิสุข นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สุรินทร เขวาสินรินทร 10 69 88

หมายเหต ุเกณฑก์ารไดร้ับใบประกาศนยีบัตรและบันทกึประวัตฝึิกอบรมตอ้งมเีลขประจําตัวผูอ้บรม เขา้อบรมไมน่อ้ยกวา่ 8 รายวชิาและมผีลคะแนนสอบครังใดครังหนงึตงัแต ่80% ขนึไป 
*เกณฑเ์กษตรกรตอ้งมเีลขประจําตัวฯ มกีารเขา้รว่มอบรมและมผีลคะแนนตงัแต ่60% ขนึไป*
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675 นางสาว จารุพรรณ ลอยประโคน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สุรินทร พนมดงรัก 9 56 84

676 นาง ทัศนีย เหงาคํา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สุรินทร ปราสาท 9 60 82

677 วาที่รอยตรีไพรัตน เชื้อเดิม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สุรินทร รัตนบุรี 5

678 นาย จักรีพงษ ดาวกระจาง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สุรินทร บัวชด 10 67 87

679 นาย ธนรัตน บญรอด นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สุรินทร ชมพลบุร ี 0

680 นางสาว ดารารัตน ปนมงคลกุล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด สุรินทร 9 81 87

681 นางสาว กฤตยา ทองนวล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด สุรินทร 10 60 87

682 นาย ภูวนาท ทัดศรี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สุรินทร สนม 9 63 84

683 นางสาว สุวรรณ ีโพธิ์แก นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สุรินทร จอมพระ 10 71 82

จังหวัดหนองคาย

540 นาย ณัฐวีร ยาศิริ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด หนองคาย 10 77 89

541 นางสาว อินทนิล นิลเกตุ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด หนองคาย 10 75 86

542 นาย อธิพร จุมอังวะ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด หนองคาย 10 76 86

1073 นาย นาวินทร แกวดวง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด หนองคาย 10 72 86

จังหวัดหนองบัวลําภู

543 นางสาว วัชราพร ไชยนอย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด หนองบัวลําภู 8 59 90

545 นางสาว สุนารี  ผางน้ําคํา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ หนองบัวลําภู ศรีบุญเรอืง 7 62 88

546 นางสาว นฤมล  นานินนท นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ หนองบัวลําภู นาวัง 8 45 76

547 นาง นรีรตัน สุนทรกุล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 10 77 90

548 นาง สุพรรษา ราชบัวศรี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเกษตรอําเภอ หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู 11 58 86

549 นางสาว สุภาลักษณ เกษารัตน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ หนองบัวลําภู อําเภอนากลาง 11 68 90

550 นางสาว จิราวรรณ สานุจิตร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ หนองบัวลําภู 11 63 87

551 นาย กิตติพงษ พิมพวงศ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด หนองบัวลําภู 5

จังหวัดอางทอง

553 นางสาว กัลยา หอมหวล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด อางทอง 9 63 85

554 นางสาว เสาวรส ธรรมเพียร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด อางทอง 11 62 90

555 นาย วินัย แสดงฤทธิ์ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด อางทอง 11 73 85

หมายเหต ุเกณฑก์ารไดร้ับใบประกาศนยีบัตรและบันทกึประวัตฝึิกอบรมตอ้งมเีลขประจําตัวผูอ้บรม เขา้อบรมไมน่อ้ยกวา่ 8 รายวชิาและมผีลคะแนนสอบครังใดครังหนงึตงัแต ่80% ขนึไป 
*เกณฑเ์กษตรกรตอ้งมเีลขประจําตัวฯ มกีารเขา้รว่มอบรมและมผีลคะแนนตงัแต ่60% ขนึไป*
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556 นางสาว สายน้ําผึ้ง เหลาพะวัง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร อ่ืน ๆ สํานักงานเกษตรอําเภอ อางทอง แสวงหา 11 67 84

557 นางสาว พัลธมาส เชตุพันธุ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ อางทอง เมืองอางทอง 1

899 นาย กานตชนก จีนสกุลณี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ อางทอง โพธิ์ทอง 0

จังหวัดอํานาจเจริญ

558 นางสาว จันทรเพ็ญ ชาดาเม็ก นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด อํานาจเจริญ 9 75 84

559 นางสาว ฉันทนา พรมจันทร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด อํานาจเจริญ 9 73 85

จังหวัดอุดรธานี

560 นางสาว จุฑามาส ภูทวี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด อุดรธานี 11 73 90

561 นาย วัชรพงษ สิงหโสภา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ อุดรธานี 10 49 84

562 นางสาว ณัชชา วงษศรีแกว นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด อุดรธานี 10 75 88

จังหวัดอุตรดิตถ

563 วาที่รอยตรี ปกรณ คลังพหล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด อุตรดิตถ 11 67 85

564 นาย เอกนรินทร วิชชาธร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด อุตรดิตถ 8 61 81

565 นาย นิรุตติ์ แจงเปยม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติงาน สํานักงานเกษตรจังหวัด อุตรดิตถ 11 63 83

566 นาย วิโรจน สะสมสิน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด อุตรดิตถ 11 77 85

567 นาย ศิวดล แกวพวงใหม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ 11 60 61

568 นางสาว สุวนันท จันทรมณี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ อุตรดิตถ ฟากทา 10 72 83

052 นางสาว ชัญญา พริกศิริคําใส นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ อุตรดิตถ ลับแล 5

569 นางสาว อาทิตยา  ชาว เขียว วงศ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ อุตรดิตถ ตรอน 10 55 78

จังหวัดอุทัยธานี

064 นางสาว อาพัทชา ธนูวงศ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด อุทัยธานี 1

570 นางสาว รัชดา แสวงผล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด อุทัยธานี 7 86

571 นาย บูชิต สมบูรณทวีโชค นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด อุทัยธานี 1

จังหวัดอุบลราชธานี

572 นาง น้ําเพชร ฆารวิพัฒน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด อุบลราชธานี 11 77 91

573 นาย ศิริชาติ ฆารวิพัฒน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 11 76 86

1069 นาย รัฐธนินท อัมมินทร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด อุบลราชธานี 0

หมายเหต ุเกณฑก์ารไดร้ับใบประกาศนยีบัตรและบันทกึประวัตฝึิกอบรมตอ้งมเีลขประจําตัวผูอ้บรม เขา้อบรมไมน่อ้ยกวา่ 8 รายวชิาและมผีลคะแนนสอบครังใดครังหนงึตงัแต ่80% ขนึไป 
*เกณฑเ์กษตรกรตอ้งมเีลขประจําตัวฯ มกีารเขา้รว่มอบรมและมผีลคะแนนตงัแต ่60% ขนึไป*
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1070 วาที่รอยตรวีิทิต ปรินายาวนิชย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด อุบลราชธานี 0

574 นางสาว จันทรเพ็ง ยืนยิ่ง เกษตรกร ในโครงการสงเสริมและพัฒนาตนแบบเกษตรอัจฉริยะอ่ืน ๆ ภาคเอกชน / ประชาชน /เกษตรกรอุบลราชธานื เกษตรอําเภอ 8 83

ไมมีเลขประจําตัวผูเขาอบรม

- นาย ธนะพงศ บูรณะ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ บุรีรัมย หวยราช 27

- นางสาว พัชรินทร บุญประกอบ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด พิจิตร 60 84

- นางสาว กนกรัตน ธิจริยา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด อุตรดิตถ 45 75

- นาย เฉลิมพงศ รุงกําจัด สํานักงานเกษตรอําเภอ สิงหบุรี บางระจัน 75 71

- นางสาว รุงลักษณ ตันชัย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี 87

- นาย ปรชีา  พุทธิโชติ หัวหนากลุมอารักขาพืช สํานักงานเกษตรจังหวัด สระบุรี 90

- นาย ณฤเบศวร เชาวลิต เกษตรอําเภอสํานักงานเกษตรอําเภอทาศาลา สํานักงานเกษตรจังหวัด นครศรีธรรมราช 84

- นางสาว ราตรี ดวงดี นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ สงขลา ระโนด 55

- นาย ชูเกียรติ หอมแมน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอ บุรีรัมย ละหานทราย 48

- นางสาว ซูไรยา มะเกะ สํานักงานเกษตรจังหวัด 36

- นาย ศราวุฒิ หาไชย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัด สกลนคร 83

- นางสาว นุจรี เพลา นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด ชัยภมูิ 51

หมายเหต ุเกณฑก์ารไดร้ับใบประกาศนยีบัตรและบันทกึประวัตฝึิกอบรมตอ้งมเีลขประจําตัวผูอ้บรม เขา้อบรมไมน่อ้ยกวา่ 8 รายวชิาและมผีลคะแนนสอบครังใดครังหนงึตงัแต ่80% ขนึไป 
*เกณฑเ์กษตรกรตอ้งมเีลขประจําตัวฯ มกีารเขา้รว่มอบรมและมผีลคะแนนตงัแต ่60% ขนึไป*


