
กอง/เขต/จังหวัด อาํเภอ
1 นาง กัณตีนี  ประทุมนันท กรุงเทพมหานคร เกษตรพ้ืนท่ี 1
2 นางสาว ฉัฐสิณี  หาญกิตติชัย กองพัฒนาเกษตรกร
3 นาย ณุพัฒน  ทนย้ิม กาญจนบุรี
4 นาย อนันต  จันทะเขต กาฬสินธุ กมลาไสย
5 นาง ธาชินี  กงจักร กาฬสินธุ กมลาไสย
6 นางสาว ปาริฉัตร  พุทธกาล กาฬสินธุ ยางตลาด
7 นาย วิชิต  วิชาเงิน กาฬสินธุ หวยเม็ก
8 นาย อฐัพล  แกวหานาม ขอนแกน โนนศิลา
9 นาย ชิตพล  เต็งเกาประเสริฐ เขต 2 ราชบุรี
10 นาย เฉลิมยศ  ชัยคุณแสง เขต 2 ราชบุรี
11 นางสาว นคร  คมกลา เขต 3 ระยอง
12 นาย ประกอบ  คงเขียว เขต 8 สุราษฎรธานี
13 นางสาว ชลัยกร  วิมลรัตน ชลบุรี
14 นาง สุทธิพร  พรมวิชัย ชัยภมิู หนองบัวแดง
15 นาย โชตินรินทร  ชีพสุกใส เชียงราย แมจัน
16 นาย สัญชัย  ปญจะเรือง เชียงใหม
17 นาย ธนภมิู  มีธรรม เชียงใหม
18 นาย ประสิทธ์ิ  สินธุป เชียงใหม เมือง
19 นางสาว ลลิดา  ศิริเสาร ตรัง สิเกา
20 นางสาว จันทรสุดา  คําปน นครพนม ธาตุพนม
21 นาย วิชา  คํามุงคุณ นครพนม ธาตุพนม
22 นาย ดนัย  ตรวจงูเหลือม นครราชสีมา โนนสูง
23 นางสาว จันทนา  จันทรแกว นครศรีธรรมราช ชางกลาง
24 นาง ลําพอง  อาจกิจ บึงกาฬ เมือง
25 นางสาว นาถยา  พานทอง ปทุมธานี
26 นางสาว คะนึงนิจ  สรอยสังวาลย ปทุมธานี
27 นาง ศันสนีย  เกษตรสินสมบัติ ประจวบคีรีขันธ
28 นางสาว ปวริศา  นาคเพ็ง พิจิตร โพธ์ิประทับชาง
29 นาย ยงยุทธ  ออนอรุะ แมฮองสอน
30 นางสาว วิมลรัตน  ออนอก ศรีสะเกษ

ลาํดบั คํานาํหนาชื่อ ชื่อ - สกลุ

ประกาศรายชื่อผูไดรับวุฒิบัตรการเรียนรูผานระบบอิเลก็ทรอนกิส (e-Learning) รุนที ่2/2559
หลักสตูรการเสริมสรางสมรรถนะนกัสงเสริมการเกษตร

ระดับชํานาญการพเิศษ

หนวยงาน
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31 นาย รวม  กวดขันธ ศรีสะเกษ ขุขันธ
32 นาย พรชัย  ทุราช ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
33 นางสาว มยุรี  ประกอบแสง ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จ. สมุทรสาคร
34 นาย เดโช  อคัคละ สกลนคร
35 นาย สุรินทร  ย่ีสุนทรง สงขลา บางกลํ่า
36 นาย กัสมัน  ยะมาแล สงขลา
37 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ  ศรีวิชัย สมุทรปราการ
38 นาย ไพโรจน  กลับกลาย สมุทรปราการ
39 นาย อาํพล  เบญจศานต สมุทรปราการ
40 นาย อนุวัฒน  อยูสงค สมุทรสาคร กระทุมแบน
41 นาย สมชาย  สีโต สมุทรสาคร
42 นาย วีระชัย  ลาดี สมุทรสาคร
43 นางสาว กัลยาณี  พิลาวัลย สระแกว ตาพระยา
44 นางสาว วราภรณ  จรจรัญ สระบุรี หนองแซง
45 นาย เรวัชณ  มัชฌิกะ สระบุรี
46 นาย ภริมย  โสฬส สุโขทัย สวรรคโลก
47 นาง พิกุล  สุวนานนท สุโขทัย
48 นางสาว กรรณิการ  สุโขพันธ สุรินทร เมือง
49 นาง นพจินดา  กุลวงษ อางทอง
50 นาย ถาวร  หลักคํา อดุรธานี ศรีธาตุ
51 นาย กองปฐพี  ตันสุชาติ อตุรดิตถ ทองแสนขัน
52 นาง ศิรินทร  เนาวชมภู อตุรดิตถ เมือง
53 นาย ธวัชชัย  พันเทศ อบุลราชธานี


