
กอง/เขต/จังหวัด อาํเภอ

1 นางสาว ขวัญใจ  เส็งเอี่ยม กองพัฒนาเกษตรกร

2 นาย เอกชัย  ดวงแกว กาญจนบุรี

3 นางสาว อรอมุา  สังขกล่ินหอม กาญจนบุรี เมือง

4 นางสาว ศิริรัตน  ตุมโท เขต 1 ชัยนาท

5 นางสาว ธิรดา  วงษกุดเลาะ เขต 4 ขอนแกน

6 นางสาว ภคมนพรรณ  ชุมผาง เขต 4 ขอนแกน

7 นาย วิโรจน  กิจไมตรี ชลบุรี

8 นางสาว สุพัตรา  งามวงษ ชลบุรี บอทอง

9 นางสาว ศุทธวดี  เจริญทรัพย ชลบุรี บอทอง

10 นาง ปริษา  จีราพันธ ชัยนาท

11 นางสาว ศรินทร  แกนแกว ตรัง

12 นางสาว ธารทิพย  สุธรรม ตราด

13 นางสาว องิสุรัจจ  สังขเงิน ตราด แหลมงอบ

14 นางสาว ปาริชาติ  อาภรณวิชานพ นครราชสีมา

ลาํดบั คํานาํหนาชื่อ ชื่อ - สกลุ

ประกาศรายชื่อผูไดรับวุฒิบัตรการเรียนรูผานระบบอิเลก็ทรอนกิส (e-Learning) รุนที ่2/2559

หลักสตูรการเสริมสรางสมรรถนะนกัสงเสริมการเกษตร

ระดับปฏิบัติการ

หนวยงาน

14 นางสาว ปาริชาติ  อาภรณวิชานพ นครราชสีมา

15 นางสาว ปรมาภิ ์ แสงจันทร นราธิวาส

16 นาย อนุชา  อภรัิกษมันตา นราธิวาส ศรีสาคร

17 นาง ลําพอง  อาจกิจ บึงกาฬ เมือง

18 นาย เกรียงไกร  วงษปาน พระนครศรีอยุธยา

19 นาง สุพัตรา  แสงสุวรรณ พระนครศรีอยุธยา

20 นางสาว มณีรัตน  เต็นเสา พระนครศรีอยุธยา มหาราช

21 นาย สหัฐฒะชัย  ฮดฤาชา พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ

22 นาย ยงยุทธ  ดาวตาก พะเยา

23 นางสาว พนิตา  ชัยสิทธ์ิ พังงา เกาะยาว

24 นาย ทรงศักด์ิ  สีหานาค พังงา

25 นางสาว มลธิชา  ทาอาสา พิษณุโลก

26 นางสาว ดลยา  หลวงใหญ แพร ลอง

27 นาย ดนัย  ใจจะดี แพร ลอง

28 นางสาว รินดา  หลวงเพชร มุกดาหาร

29 นางสาว มณีนุช  ทิพยชิต ยะลา



กอง/เขต/จังหวัด อาํเภอ
ลาํดบั คํานาํหนาชื่อ ชื่อ - สกลุ

ประกาศรายชื่อผูไดรับวุฒิบัตรการเรียนรูผานระบบอิเลก็ทรอนกิส (e-Learning) รุนที ่2/2559

หลักสตูรการเสริมสรางสมรรถนะนกัสงเสริมการเกษตร

ระดับปฏิบัติการ

หนวยงาน

30 นาย พีรบูรณ  พรหมจันทร ยะลา

31 นาย ดุรงครัตน  พยุหกฤษ ระนอง

32 นางสาว จรรยา  สมพมิตร ลําปาง วังเหนือ

33 นาย พอเจตน  จุลเวช เลย

34 นาย สุวสันต  ดวงจันทรโชติ เลย

35 นางสาว ชาลิสา  กาลจักร ศรีสะเกษ ราษีไศล

36 นาย อดุลย  พวงจําปา ศรีสะเกษ ขุขันธ

37 นางสาว บุญยัง  ทาราทอน ศรีสะเกษ

38 นาง วรรณา  พรหมบุญทอง ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จ. ตรัง

39 นางสาว ยุพาพรรณ  รักบัว ศูนยสารสนเทศ

40 นาย สุรินทร  ย่ีสุนทรง สงขลา บางกลํ่า

41 นางสาว ลักษิกา  โกมลวิทย สมุทรสาคร เมือง

42 นางสาว บุหงา  จินดาวานิชสกุล สระแกว วังนํ้าเย็น42 นางสาว บุหงา  จินดาวานิชสกุล สระแกว วังนํ้าเย็น

43 นางสาว กฤษฎิ์ณิชา  วรัตถปวีรกุล สระแกว

44 นางสาว วิชชุดา  กิตติวารา สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี

45 นางสาว ประทุมพร  ขอดแกว สุโขทัย

46 นาย สําราญ  วงศทิพย สุโขทัย

47 นาง สมบัติ  สุวนานนท สุโขทัย

48 นาย วิชาญ  นิมาลา อดุรธานี สรางคอม

49 นาย ประเสริฐ  ลีโชติวโรดม อตุรดิตถ


