












- 1 - ประกาศผลคัดเลือก

ตําแหนง สัดสวน

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุ

1 254 นางสาวภัทราพร ชวยเมือง 1. การพัฒนาบุคลากรผูรับผิดชอบงานสงเสริม ไมมี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ วิสาหกิจชุมชน ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 2. การสรางเครือขายกรรมการผูแทนวิสาหกิจชุมชน หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

(กองสงเสริมวิสาหกิจชุมชน) นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่ 26 เมษายน 2561)
2 891 นายภูดิศ ภาคอรรถ 1. การพัฒนาบุคลากรโดยการไปราชการ ศึกษา ไมมี

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ฝกอบรม ประชุม และดูงาน ณ ตางประเทศ โดยใช สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

กลุมพัฒนาการศึกษาตอเนื่อง งบประมาณของทางราชการ ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี 2. ระบบฐานขอมูลการไปราชการ ศึกษา ฝกอบรม สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

ประชุมและดูงาน ของบุคลากรกรมสงเสริมการเกษตร สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

3 905 นางสาวรัฐฐา  ศรีญาณลักษณ                 - ไมประสงคเขารับการคัดเลือก - ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

นักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

กลุมพัฒนาสื่อสงเสริมการเกษตร ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กรมฯ พิจารณาดําเนินการตอไป

บัญชีรายชื่อผูไดรับคัดเลือกใหเขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ ในตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม 

พื้นที่ทั่วไป จํานวน 135 ราย พื้นที่จังหวัดชายแดนใต จํานวน 4 ราย (รอบสํารวจผูมีคุณสมบัติตั้งแตวันที่ 1  ก.ค. - 31 ธ.ค. 2560 จํานวน 145 ราย)

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการเกษตร ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ  2561)

ที่
รอยละ



- 2 - ประกาศผลคัดเลือก

ตําแหนง สัดสวน

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุที่
รอยละ

4 991 นางสาวเสาวณิต เทพมงคล 1. โครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมและ ไมมี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เกษตรกรรมยั่งยืน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมจัดการฟารมและเกษตรกรรมยั่งยืน 2. การพัฒนางานสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมและ หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร เกษตรกรรมยั่งยืน การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

5 1015 นายชัชวาล รัตนสุภา 1. การใชสารสกัดธรรมชาติและน้ําหอมระเหย ไมมี (ภายในวันที่ 26 เมษายน 2561)
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ในการจัดการศัตรูพืชในไมผล

กลุมสงเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดย 2. การพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรและจัดการศัตรูพืช สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

เทคโนโลยีรังสี โดยใชเทคโนโลยีรังสีในสินคาขาว ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

(กองสงเสริมการอารักขาพืช สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

และจัดการดินปุย) สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

6 1058 นางสาวเสาวรส ธรรมเพียร 1. การถายทอดความรูการควบคุมศัตรูมะมวง นางอัชดา มนตเทวัญ 20 ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ หลังการเก็บเกี่ยว ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

กลุมจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว 2. การพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่อารักขาพืช ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร ดานการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผัก ไมผล ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

(กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย) และผลิตผลเกษตร และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กรมฯ พิจารณาดําเนินการตอไป



- 3 - ประกาศผลคัดเลือก

ตําแหนง สัดสวน

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุที่
รอยละ

7 1122 นางสาวยุวรี บานเย็น 1. เอกสารแนะนําเรื่องการปลูกถั่วเหลืองในฤดูแลง ไมมี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลืองฤดูแลง ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมสงเสริมพืชน้ํามันและพืชตระกูลถั่ว หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่ 26 เมษายน 2561)
8 1149 นางสาวจิรัชญา แสนยะ 1. โครงการจัดงานสงเสริมและประชาสัมพันธสินคา นางเทียมจันทร สุขเกษม 10

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เกษตรไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ เมืองชิงตาว สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

กลุมสงเสริมไมผล สาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2560 ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 2. การพัฒนาการจัดทําขอมูลประมาณการผลผลิตไมผล สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

9 1186 นางสาวปรารถนา ไปเหนือ 1. โครงการขับเคลื่อนสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ ไมมี สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร 

กลุมสงเสริมพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ Product Champions ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

10 2272 นางสาวปยรัตน กิติวงษ 1. พัฒนาศักยภาพศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ไมมี ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

สํานักงานเกษตรพื้นที่ 2 2. แนวทางการพัฒนาศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน กรมฯ พิจารณาดําเนินการตอไป

สํานักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 



- 4 - ประกาศผลคัดเลือก

ตําแหนง สัดสวน

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุที่
รอยละ

11 1902 นางสาวสุดารัตน สุดจินดา 1. โครงการเตรียมความพรอมผูนําเยาวชนเกษตร ไมมี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ไปฝกงานตามขอตกลงความรวมมือกับสภาการ ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

ศูนยสงเสริมเยาวชนเกษตรอาเซี่ยน แลกเปลี่ยนทางการเกษตรของญี่ปุน (JAEC) ป 2560 หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 2. แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมโครงการ การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

จังหวัดราชบุรี เตรียมความพรอมผูนําเยาวชนเกษตรไปฝกงานตาม นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

ขอตกลงความรวมมือกับสภาการแลกเปลี่ยน (ภายในวันที่ 26 เมษายน 2561)
ทางการเกษตรของญี่ปุน (JAEC)

สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

12 1366 นางสาวสุมลนาถ โสสุทธิ์ 1. โครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไมมี ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป ๒๕๕9 สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 2. การพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

ดานอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี ในภาคตะวันออกเพื่อเปน “หมอพืชอัจฉริยะ” สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร

ที่ 3 จังหวัดระยอง ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

13 1374 นางสาวรัตติกาล กลัดเข็มทอง 1. โครงการผลิตพันธุพืชพันธุดีสนับสนุนโครงการ ไมมี ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีรวมใจ หวงใย ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ประชาชนประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๐ และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

จังหวัดชลบุรี 2. การพัฒนาการฝกอบรมอาชีพการเกษตร กรมฯ พิจารณาดําเนินการตอไป

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร เรื่อง การผลิตกลาพืชผักเชิงการคา

ที่ 3 จังหวัดระยอง



- 5 - ประกาศผลคัดเลือก

ตําแหนง สัดสวน

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุที่
รอยละ

14 1383 นางสาววันทนา บูรณธนานุกิจ 1. การสงเสริมการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจและการแปรรูป ไมมี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลิตภัณฑจากแมลงเศรษฐกิจ ป พ.ศ. 2560 ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ในศูนยฝกอาชีพนักเรียนเกาโรงเรียนตํารวจตระเวน หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดจันทบุรี ชายแดน กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค 1 การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

ที่ 3 จังหวัดระยอง 2. แนวทางในการสงเสริมและพัฒนาการแปรรูป (ภายในวันที่ 26 เมษายน 2561)
ผลผลิตทางการเกษตรของศูนยสงเสริมและ 

พัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

15 1426 นางสาววนิดา อาจกลา 1. การอบรมพัฒนาและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ไมมี สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผูจัดการพื้นที่ ผูชวยผูจัดการพื้นที่ และเจาหนาที่ สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

กลุมพัฒนาบุคลากร ผูรับผิดชอบงานระบบสงเสริมการเกษตรแบบ สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร แปลงใหญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง

ที่ 4 จังหวัดขอนแกน 2. การพัฒนาเกษตรกรใหเปนผูจัดการพื้นที่ ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

(กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ ตามระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

จังหวัดนครราชสีมา) ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กรมฯ พิจารณาดําเนินการตอไป
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ตําแหนง สัดสวน

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุที่
รอยละ

16 1531 นางสาวธัญลักษณ เกิดบัวทอง 1. โครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมและ ไมมี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เกษตรกรรมยั่งยืน 7 จังหวัดภาคใตตอนลาง ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 2. แนวทางการสงเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนในจังหวัด การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

ที่ 5 จังหวัดสงขลา ภาคใตตอนลาง นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่ 26 เมษายน 2561)
17 1571 นางสาวอรกมล ฤคดี 1. การฝกอบรมการเกษตรตามโครงการสงเสริมและ นายสําเริง ขาวสวี 10

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พัฒนาอาชีพทางการเกษตรหลักสูตร สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร การเลี้ยงผึ้งโพรง ปงบประมาณ 2560 ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

ดานแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร 2. การศึกษาเทคโนโลยีการแยกน้ําผึ้งโดยใชถังสลัด สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร ในผึ้งโพรงไทย สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

ที่ 5 จังหวัดสงขลา สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

(สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร

ที่ 8 จังหวัดสุราษฎรธานี) ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

18 1579 นางสาวิตรี ศรีหมอก 1. โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ไมมี ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป 2560 หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ปจจัยการเกษตรเพื่อพัฒนาองคกรการเกษตรและ และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

จังหวัดตรัง เกษตรกร กรมฯ พิจารณาดําเนินการตอไป

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 2. ศึกษา ทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมลอน

ที่ 5 จังหวัดสงขลา
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ตําแหนง สัดสวน

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุที่
รอยละ

19 1615 นายนเรศ แกวปนตา 1. โครงการสงเสริมหยุดการเผาในพื้นที่เกษตร ไมมี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตําบลบานสา อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 2. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการใชสมุนไพร หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดเชียงใหม ทางการเกษตรในระบบสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร ในนาขาว นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม (ภายในวันที่ 26 เมษายน 2561)

20 1617 นายมรกต จักรแกว 1. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําแมงอน อันเนื่องมาจาก ไมมี สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พระราชดําริฯ ตําบลแมงอน อําเภอฝาง ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

จังหวัดเชียงใหม 2. แนวทางการพัฒนาเกษตรกรศูนยเรียนรู สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร ดานการเกษตรแปลงเกษตรสาธิต 85 ไร สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม

ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

21 1630 นายศราวุฒิ ปงเขียว 1. โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร นางสาวจุลัยรัตน ยาฝน 30 ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2560 ในพื้นที่รับผิดชอบ ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

ดานอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพการผลิตขยาย กรมฯ พิจารณาดําเนินการตอไป

ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม แมลงหางหนีบขาวงแหวน (Euborellia annulipes) 

ดวยวิธีการคัดเลือกสายพันธุและทดสอบการเลี้ยง

ดวยอาหารชนิดตาง ๆ เพื่อควบคุมศัตรูพืช ในพื้นที่ 

8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน อยางมีประสิทธิภาพ
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ตําแหนง สัดสวน

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุที่
รอยละ

22 1650 นางสาวศศิเมษ ฟองสา 1. โครงการสงเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร นางสาวนฤมล อุปละ 20 ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป 2559 อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 2. การสงเสริมและพัฒนาการปลูกพืชผักเมืองหนาว หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดเชียงใหม (เกษตรที่สูง) ในระบบเกษตรอินทรีย ในพื้นที่อําเภอแมวาง การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร จังหวัดเชียงใหม นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม (ภายในวันที่ 26 เมษายน 2561)

23 1704 นางสาววรรณวิสา สพประสงค 1. โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ไมมี สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก ประจําป ๒๕๖๐ สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

จังหวัดพิษณุโลก 2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม

(สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก) ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

24 1877 นางสาวอุดมศรี อุนโชคดี 1. โครงการปุยเพื่อลดตนทุนการผลิตการเกษตร นางสาวธนภร ปวงคําใส 10 ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป 2559 และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กลุมอารักขาพืช 2. แนวทางการสงเสริมการใชปุยสั่งตัดรวมกับ กรมฯ พิจารณาดําเนินการตอไป

สํานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ปุยอินทรียในนาขาวผานศูนยจัดการดินปุยชุมชน 

ตําบลทามะขาม อําเภอเมืองกาญจนบุรี 

จังหวัดกาญจนบุรี
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ตําแหนง สัดสวน

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุที่
รอยละ

25 1895 นางสาวพลับพลึง พึ่งไทย - ไมประสงคเขารับการคัดเลือก - ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอสังขละบุรี หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดกาญจนบุรี การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

26 1954 นางสาวโสภิศ บุงอุทุม 1. โครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ (ขาว) ไมมี (ภายในวันที่ 26 เมษายน 2561)
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป พ.ศ. 2559 จังหวัดกาฬสินธุ

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 2. การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพ สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

สํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ สินคาเกษตรสูมาตรฐาน (พืชผัก) จังหวัดกาฬสินธุ ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

27 1961 นายปณพล มองเพชร 1. โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะมวง ไมมี สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ มหาชนกเพื่อการสงออก กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต การผลิตมะมวงมหาชนกนอกฤดูผานกระบวนการ

สํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ เรียนรูแบบมีสวนรวมใหแกเกษตรกร ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

2. โครงการเพิ่มศักยภาพไมดอกไมประดับครบวงจร ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

กิจกรรมสงเสริมเกษตรแปลงใหญไมดอกไมประดับ ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กรมฯ พิจารณาดําเนินการตอไป
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ตําแหนง สัดสวน

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุที่
รอยละ

28 2443 นางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน 1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ไมมี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป ๒๕๖๐/๖๑ ตําบลโนนสมบูรณ อําเภอเขาสวนกวาง ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดขอนแกน 2. แนวทางในการตรวจสอบขอมูลการปรับปรุง การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

ทะเบียนเกษตรกร ตําบลโนนสมบูรณ นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน (ภายในวันที่ 26 เมษายน 2561)

29 2488 นายเกรียงฤทธิ์ แกวบานเหลา 1. โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมูบาน ไมมี สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน ป ๒๕๖๐ ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

สํานักงานเกษตรอําเภอบานแฮด 2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตร สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

จังหวัดขอนแกน หมูบาน อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

30 2544 นายพีระพงษ ฐานะวัน 1. โครงการปุยเพื่อลดตนทุนการผลิตเกษตร ป 2559 ไมมี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 2. แนวทางการพัฒนาการใชสารชีวภัณฑในการกําจัด ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

สํานักงานเกษตรอําเภอโนนศิลา ศัตรูพืช อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

จังหวัดขอนแกน ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

31 2554 นางสาวคณางค สมผล 1. โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ ป 2560 ไมมี และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 2. การจัดทําฐานขอมูลโครงการระบบสงเสริม กรมฯ พิจารณาดําเนินการตอไป

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ การเกษตรแบบแปลงใหญเพื่อการบูรณาการงาน

สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
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ตําแหนง สัดสวน

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุที่
รอยละ

32 2574 นายรัฐศักดิ์ คุณโลหิต 1. การสงเสริมการพัฒนาดานการตลาดกลุมแปลงใหญมังคุด ไมมี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตําบลพลับพลา อําเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี  ป 2560 ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองจันทบุรี 2. การสงเสริมดานการลดตนทุนการผลิต หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดจันทบุรี กลุมแปลงใหญมังคุด ตําบลพลับพลา การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่ 26 เมษายน 2561)
33 2662 นางสดศรี ทุมมาเกตุ 1. การสงเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคง ไมมี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดานอาหารในครัวเรือนและชุมชน ป 2559 สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. แนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานสงเสริมและ ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา พัฒนาวิสาหกิจชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

34 2842 นางสาววารุณี พิมพแพทย 1. ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ตําบลบางพระ ไมมี สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ป พ.ศ. 2559

สํานักงานเกษตรอําเภอศรีราชา 2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพราว ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

จังหวัดชลบุรี ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

35 2929 นางสาวสุชากาญจน เกิดสริ 1. โครงการสงเสริมการลดตนทุนการผลิตขาว ไมมี ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดชัยนาท งบพัฒนาจังหวัด ประจําป พ .ศ. 2560 และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กลุมอารักขาพืช 2. การสงเสริมการจัดการดินและปุยในนาขาวอยางมี กรมฯ พิจารณาดําเนินการตอไป

สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท ประสิทธิภาพ จังหวัดชัยนาท
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ตําแหนง สัดสวน

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุที่
รอยละ

36 2917 นายสุรัชชัย เปยวิเศษ 1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ไมมี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป 2560 ตําบลศิลาดาน และตําบลฉนวน ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอมโนรมย อําเภอมโนรมย จังหวัดชัยนาท หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดชัยนาท 2. การพัฒนาศูนยขาวชุมชน อําเภอมโนรมย การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

จังหวัดชัยนาท นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่ 26 เมษายน 2561)
37 3041 นางจันทรเพ็ญ เทวา 1. โครงการสงเสริมการใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี ไมมี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อลดตนทุนการผลิตของศูนยจัดการดินปุยชุมชน สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอแกงครอ บานโสก ตําบลบานโสก อําเภอคอนสวรรค ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2560  สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

2. การสงเสริมการผลิตในการใชปุยอินทรียรวมกับ สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

ปุยเคมีโดยใชกลไกศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

การผลิตสินคาเกษตร อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ

ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

38 3119 นายปญญา ใจวังโลก 1. โครงการสงเสริมกลุมเกษตรกรเพื่อผลิต ไมมี ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เมล็ดพันธุขาวที่มีคุณภาพ (GAP ขาว) ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

สํานักงานเกษตรอําเภอหนองบัวแดง ตําบลหนองบัวแดง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2558 และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

2. แนวทางการสงเสริมการใชปุยอินทรียเพื่อให กรมฯ พิจารณาดําเนินการตอไป

เกษตรกรนําไปปรับใชในพื้นที่ไดอยางเหมาะสม
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ตําแหนง สัดสวน

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุที่
รอยละ

39 3152 นายภูริพงษ จันทรนาม 1. การถายทอดความรูอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) ไมมี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อจัดทําแผนการผลิตรายบุคคล ป 2560 ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. การสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปน หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร Young Smart Farmer จังหวัดชุมพร การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

40 3201 นายรังสรรค ริยาพันธ 1. โครงการสงเสริมการใชปุยเพื่อลดตนทุนการผลิต ไมมี (ภายในวันที่ 26 เมษายน 2561)
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตําบลเขาไชยราช อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ป 255๙

สํานักงานเกษตรอําเภอปะทิว 2. สงเสริมการใชเชื้อราไตรโคเดอรมา เพื่อควบคุม สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

จังหวัดชุมพร โรครากขาวของยางพารา ในพื้นที่ตําบลเขาไชยราช ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

41 3246 นางธิรารัตน สุวรรณเล็ก 1. กลุมยุวเกษตรกรโรงเรียนบานอาวมะมวง ไมมี สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอทุงตะโก จังหวัดชุมพร ป 2560

สํานักงานเกษตรอําเภอทุงตะโก 2. การเสริมสรางและพัฒนากลุมยุวเกษตรกร  ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

จังหวัดชุมพร อําเภอทุงตะโก จังหวัดชุมพร ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

42 3374 นางสาวสิริลักษณ มุนิจารวัฒนกุล 1. การสงเสริมการหยุดเผาเศษวัสดุเหลือใช ไมมี ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทางการเกษตรในพื้นที่การเกษตร ตําบลหนองแรด และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

สํานักงานเกษตรอําเภอเทิง อําเภอเทิง จังหวัดเชียงรายป 2560 กรมฯ พิจารณาดําเนินการตอไป

จังหวัดเชียงราย 2. แนวทางการพัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอเทิง 

จังหวัดเชียงราย



- 14 - ประกาศผลคัดเลือก

ตําแหนง สัดสวน

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุที่
รอยละ

43 3422 นายวสันต ชัยชนะ 1. โครงการสรางรายไดและพัฒนาการเกษตรแกชุมชน ไมมี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อบรรเทาปญหาภัยแลง ป 2558 ตําบลหงสหิน ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอเวียงแกน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดเชียงราย 2. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาแปลงใหญสมโอ การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

เวียงแกนอยางยั่งยืน อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่ 26 เมษายน 2561)
44 3448 นางสาวเนตรนภา ศรีสองสม 1. การสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน ไมมี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผลิตภัณฑจากผึ้งปากอย อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอเวียงเชียงรุง 2. แนวทางการพัฒนางานสงเสริมวิสาหกิจชุมชน ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

จังหวัดเชียงราย กลุมปลูกหมอนเลี้ยงไหมและทอผาไหม หมู 5 สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

45 3483 นายอภิเชษฐ กันทวงษ 1. โครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 1. นางสาวปทมาพร ใครวานิช 5

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (แปลงใหญขาวหอมมะลิ 105) ป 2559 2. นางสาวฐิติมา กาบบัว 5 ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองเชียงใหม อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

จังหวัดเชียงใหม 2. การสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ (กาแฟ) ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กรมฯ พิจารณาดําเนินการตอไป
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ตําแหนง สัดสวน

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุที่
รอยละ

46 3528 นางสาวจันทรจิรา ตันจินะ 1. การสงเสริมการใชปุยตามคาวิเคราะหดินและ ไมมี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปุยสั่งตัดของเกษตรกรสมาชิกศูนยจัดการดินปุยชุมชน ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอหางดง อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม ป 2560 หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดเชียงใหม 2. การพัฒนาระบบการสงเสริมการเกษตรแบบ T&V การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

รวมกับการสงเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม (ภายในวันที่ 26 เมษายน 2561)

47 3587 นางสาวฐิติมา กาบบัว 1. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ไมมี สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (Smart Farmer) อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

สํานักงานเกษตรอําเภอพราว 2. การพัฒนาแผนการผลิตกลุมแปลงใหญลําไย สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

จังหวัดเชียงใหม ตําบลปาไหน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

48 3592 นางสาวสุพรรษา อินตา 1. ศูนยจัดการดินปุยชุมชนบานปางเติม ตําบลแมสาบ ไมมี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ป 2560 ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

สํานักงานเกษตรอําเภอสะเมิง 2. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการผลิตกระเทียม ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

จังหวัดเชียงใหม ตามระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

ในพื้นที่ตําบลแมสาบ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กรมฯ พิจารณาดําเนินการตอไป
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ตําแหนง สัดสวน

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุที่
รอยละ

49 3605 นางพัชรา อุนคํา 1. โครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมและเกษตรกรรม นางสาวจตุรพร จิตตปญญา 30 ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ยั่งยืน ปงบประมาณ 2560 ตําบลยุหวา  ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอสันกําแพง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดเชียงใหม 2. แนวทางการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่ 26 เมษายน 2561)
50 3629 นางรวิสรา สุภา 1. โครงการสงเสริมและพัฒนาลําไยคุณภาพนอกฤดู ไมมี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ที่เหมาะสมอยางยั่งยืน อําเภอดอยเตา สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ป 2558 ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

จังหวัดเชียงใหม 2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

เกษตรหมูบาน อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

51 3704 นางสาวสิริลดา สิทธิวิชชาพร 1. โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ไมมี สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอ Smart Office จังหวัดตรัง  

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ ปงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2559 ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

สํานักงานเกษตรจังหวัดตรัง 2. การเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

งานสงเสริมการเกษตร จังหวัดตรัง ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กรมฯ พิจารณาดําเนินการตอไป
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ตําแหนง สัดสวน

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุที่
รอยละ

52 3730 นางสาวปาจรีย ปะดุกา 1. โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสําหรับ ไมมี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สินคาเกษตรที่สําคัญ (Zoning) อําเภอเมืองตรัง ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ป 2560 หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดตรัง 2. แนวทางการจัดทําขอมูลเชิงแผนที่เพื่อการบริหาร การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

จัดการเขตเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรที่สําคัญ นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(Zoning) ตําบลบานโพธิ์ อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง (ภายในวันที่ 26 เมษายน 2561)

53 3828 นายชัชวาลย ลีลาทรัพยเลิศ 1. การพัฒนาศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) นางสาวจารุวรรณ เปลี่ยนผดุง 10 สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตําบลประณีต อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ป 2558 ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุนใหม สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

สํานักงานเกษตรจังหวัดตราด (Young Smart Farmer) จังหวัดตราด สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูภาคการเกษตร สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

54 3829 นางพิภัทรา พานิชนาวา 1. การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ ไมมี ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุมยุวเกษตรกร จังหวัดตราด ป 2560 ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพยุวเกษตรกร ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

สํานักงานเกษตรจังหวัดตราด จังหวัดตราด ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กรมฯ พิจารณาดําเนินการตอไป



- 18 - ประกาศผลคัดเลือก

ตําแหนง สัดสวน

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุที่
รอยละ

55 4033 นางสาวกมลพรรณ พิมพา 1. การพัฒนาเกษตรกรรุนใหม Young Smart Farmer ไมมี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดนครปฐม ป 2560 ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. การพัฒนาเกษตรกรรุนใหมตามแบบฟอรมประเมิน หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม คุณสมบัติ Young Smart Farmer ของจังหวัดนครปฐม การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

56 4088 นายคณิสร ศรีทองอินทร 1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ไมมี (ภายในวันที่ 26 เมษายน 2561)
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป 2559 ตําบลบางแกวฟา อําเภอนครชัยศรี 

สํานักงานเกษตรอําภเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

จังหวัดนครปฐม 2. แนวทางการพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัย ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

ไดมาตรฐานตามระบบ GAP  ของสํานักงานเกษตร สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

57 4181 นางสาวจันทรเพ็ญ บุณรังศรี 1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ไมมี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป 2560/2561 ตําบลทาบอสงคราม ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

สํานักงานเกษตรอําเภอศรีสงคราม อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

จังหวัดนครพนม 2. การพัฒนาและยกระดับศูนยเรียนรูการเพิ่ม ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอศรีสงคราม ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

จังหวัดนครพนม และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กรมฯ พิจารณาดําเนินการตอไป



- 19 - ประกาศผลคัดเลือก

ตําแหนง สัดสวน

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุที่
รอยละ

58 4272 นางสาวสุภาพรณ งาจันทึก 1. การใชระบบ MRCF System ในพื้นที่ตําบลหนองแวง ไมมี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอเทพารักษ จังหวัดนครราชสีมา ในป พ.ศ. 2559 ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 2. การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา มันสําปะหลังในโครงการสงเสริมการเกษตร การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

ในรูปแบบแปลงใหญสมัยใหม จังหวัดนครราชสีมา นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่ 26 เมษายน 2561)
59 4491 นายพงศธร จันทรแดง 1. โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงขอมูล ไมมี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทะเบียนเกษตรกรป 2559 ตําบลกระชอน สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอพิมาย อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

จังหวัดนครราชสีมา 2. การพัฒนาการผลิตขาวหอมมะลิแบบแปลงใหญ สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

ตําบลกระชอน อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

60 4501 นายวิทยา แกวพรม 1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ไมมี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป 2559 อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

สํานักงานเกษตรอําเภอประทาย 2. การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

จังหวัดนครราชสีมา ขาวหอมมะลิ ภายใตการสงเสริมการเกษตร ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

ในรูปแบบแปลงใหญ ตําบลโคกกลาง อําเภอประทาย ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

จังหวัดนครราชสีมา และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กรมฯ พิจารณาดําเนินการตอไป



- 20 - ประกาศผลคัดเลือก

ตําแหนง สัดสวน

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุที่
รอยละ

61 4585 นางสาวกรรณิกา สังขทอง 1. การขึ้นทะเบียนและการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ไมมี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป 2560 ตําบลเสมา อําเภอสูงเนิน ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดนครราชสีมา 2. การสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรใหไดมาตรฐาน GAP การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

ตําบลเสมา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่ 26 เมษายน 2561)
62 4612 นายไพฑูรย ละลา 1. โครงการพัฒนาทักษะในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ ไมมี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ งานสงเสริมการเกษตรดานการจัดทําเว็บไซต

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ ระดับจังหวัด/อําเภอ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

สํานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 2. การพัฒนาการประชาสัมพันธงานสงเสริมการเกษตร ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

ของสํานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

63 4671 นางภัคศจี ดํากิ่ง 1. โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาด ไมมี สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศัตรูพืช ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลบานควน  

สํานักงานเกษตรอําเภอพรหมคีรี อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช 2. การสงเสริมการใชเชื้อราไตรโคเดอรมาในการควบคุม ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

โรครากเนาโคนเนาของทุเรียนในอําเภอพรหมคีรี ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

จังหวัดนครศรีธรรมราช ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ



- 21 - ประกาศผลคัดเลือก

ตําแหนง สัดสวน

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุที่
รอยละ

64 4679 นางสุพัตรา รัตนะ 1. การพัฒนาเกษตรกรสูระบบมาตรฐาน GAP ไมมี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอพิปูน จังหวัดนครศีรธรรมราช ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอพิปูน 2. การสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรแปลงใหญ หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดนครศรีธรรมราช (ทุเรียน) อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

65 4693 นางจันทรทิมา พัดแกว 1. โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ไมมี (ภายในวันที่ 26 เมษายน 2561)
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตามความตองการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแลง 

กลุมอารักขาพืช ป 2558/59 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

สํานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 2. แนวทางการสงเสริมการใชเชื้อราไตรโคเดอรมา ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

ในการปองกันและควบคุมโรคของพืชผัก สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

จังหวัดนครศรีธรรมราช สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

66 4862 นายปรีชา มีนาค 1. โครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมและ ไมมี

. นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เกษตรกรรมยั่งยืน อําเภอบรรพตพิสัย  ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

สํานักงานเกษตรอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค ป 2560 ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

จังหวัดนครสวรรค 2. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการศูนยจัดการ ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

ศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) อยางยั่งยืน ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กรมฯ พิจารณาดําเนินการตอไป



- 22 - ประกาศผลคัดเลือก

ตําแหนง สัดสวน

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุที่
รอยละ

67 5032 นางเสาวรส ชัยประเศียร 1. โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ ไมมี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การผลิตสินคาเกษตรบางใหญ อําเภอบางใหญ ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี ป 2560 หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดนนทบุรี 2. การพัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

สินคาเกษตรบางใหญ อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่ 26 เมษายน 2561)
68 8336 นางเกศริน เข็มทอง - ไมประสงคเขารับการคัดเลือก -

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอนาหมื่น ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

จังหวัดนาน สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

69 5181 นายวรากร ดีนอย 1. โครงการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ ไมมี สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ องคกรเกษตรกร ป 2560

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพการทํางาน ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

สํานักงานเกษตรจังหวัดนาน อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) จังหวัดนาน ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

70 10320 นายอราม พลปากดี 1. โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ป 2560 ไมมี ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตําบลนาแสง อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

สํานักงานเกษตรอําเภอศรีวิไล 2. การขับเคลื่อนการดําเนินงานศูนยจัดการศัตรูพืช กรมฯ พิจารณาดําเนินการตอไป

จังหวัดบึงกาฬ ชุมชนในการเฝาระวังและเตือนการระบาดของ

ศัตรูพืช ตําบลนาแสง อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
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ตําแหนง สัดสวน

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุที่
รอยละ

71 5343 นายไพศาล เชษฐสิงห 1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงขอมูลทะเบียน ไมมี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เกษตรกร ป 2560 จังหวัดบุรีรัมย ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 2. แนวทางการพัฒนาการขึ้นทะเบียนและปรับปรุง หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย ขอมูลทะเบียนเกษตรกร จังหวัดบุรีรัมย การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

72 5385 นายชูเกียรติ หอมแมน 1. โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาด ไมมี (ภายในวันที่ 26 เมษายน 2561)
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศัตรูพืช ป 2559  อําเภอละหานทราย 

สํานักงานเกษตรอําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

จังหวัดบุรีรัมย 2. การพัฒนาศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนเพื่อลด ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

การระบาดของศัตรูพืช อําเภอละหานทราย สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

จังหวัดบุรีรัมย    สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

73 5445 นางสาววราภรณ จรจรัญ 1. โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ไมมี สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ป 2558 

กลุมอารักขาพืช 2. จัดตั้งศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน จังหวัดบุรีรัมย ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

สํานักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กรมฯ พิจารณาดําเนินการตอไป
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ตําแหนง สัดสวน

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุที่
รอยละ

74 5590 นางสาวราตรี อยูยืน 1. โครงการผลิตดินถุงพรอมปลูกเพื่อความยั่งยืน ไมมี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ของเกษตรกร ตําบลลาดหลุมแกว อําเภอลาดหลุมแกว ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี ภายใตโครงการ 9101 หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดปทุมธานี ตามรอยเทาพอภายใตรมพระบารมี เพื่อการพัฒนา การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

การเกษตรอยางยั่งยืน ป 2560 นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

2. การพัฒนาความเขมแข็งขององคกรเกษตรกร (ภายในวันที่ 26 เมษายน 2561)
ตําบลลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี

สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

75 5606 นางสาวดวงพร ขําประดิษฐ 1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงขอมูลทะเบียน ไมมี ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เกษตรกรผูปลูกขาวนาป ป 2559  ตําบลคลองควาย สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

สํานักงานเกษตรอําเภอสามโคก อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

จังหวัดปทุมธานี 2. แนวทางการสงเสริมการลดตนทุนการผลิตขาว สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

ตําบลคลองควาย อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

76 5645 นางสาวพนิดา ปงลังกา 1. โครงการสงเสริมการใชปุยเพื่อลดตนทุนการผลิต ไมมี ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

สํานักงานเกษตรอําเภอสามรอยยอด 2. การสงเสริมการผลิตสับปะรดผลสดคุณภาพ ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

จังหวัดประจวบคีรีขันธ พันธุ MD2 ในพื้นที่อําเภอสามรอยยอด และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ กรมฯ พิจารณาดําเนินการตอไป
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ตําแหนง สัดสวน

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุที่
รอยละ

77 5709 นางสาวณัฐกฤตา แกวคํา 1. การพัฒนาขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชน ไมมี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรี หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี สูยุค Thailand 4.0 การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

78 5719 นางปราณี โกมล 1. โครงการพัฒนาสินคาเกษตรตามระบบคุณภาพ ไมมี (ภายในวันที่ 26 เมษายน 2561)
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และมาตรฐาน ป 2559 กิจกรรม : การพัฒนา

  กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต GAP อาสา จังหวัดปราจีนบุรี สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

สํานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 2. แนวทางการพัฒนาพืชผักใหไดคุณภาพและ ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

มาตรฐานสินคาเกษตรของจังหวัดปราจีนบุรี สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

79 5771 นางสาวน้ําทิพย เกตุสวัสดิ์ 1. การสงเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ไมมี สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ โดยการประเมินศักยภาพและจัดทําแผนพัฒนา

สํานักงานเกษตรอําเภอนาดี กิจการวิสาหกิจชุมชน ตําบลทุงโพธิ์ อําเภอนาดี ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

2. การพัฒนาศักยภาพศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

การผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอนาดี ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

จังหวัดปราจีนบุรี และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กรมฯ พิจารณาดําเนินการตอไป
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ตําแหนง สัดสวน

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุที่
รอยละ

80 5972 นายวิวรรธน วิทยายนต 1. โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ไมมี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ของเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอนครหลวง ป 2558/59 และจากปญหาราคาสินคาเกษตร หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

2. การพัฒนาเกษตรกรผูนําและเกษตรกรเครือขายของ นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ภายในวันที่ 26 เมษายน 2561)
อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

81 6066 นางสาวชมพูนุช ชุมภูปฏิ 1. การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนผูปลูกกาแฟ ไมมี ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ป 2560 สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

สํานักงานเกษตรอําเภอเชียงคํา 2. แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุนใหม สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

จังหวัดพะเยา Young Smart Farmer ใหเปนผูประกอบการ สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

Startup อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา

ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

82 6086 นายพรเพชร เผาแกว 1. โครงการ 9101 ตามรอยเทาพอภายใตรม ไมมี ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

สํานักงานเกษตรอําเภอดอกคําใต ชุมชนสันโคง อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

จังหวัดพะเยา ป พ.ศ. 2560 และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

2. การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมูบาน กรมฯ พิจารณาดําเนินการตอไป

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร

ในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ



- 27 - ประกาศผลคัดเลือก

ตําแหนง สัดสวน

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุที่
รอยละ

83 6144 นางสาวเพชรดา เพ็งตา 1. โครงการเกษตรอินทรียแปลงใหญมังคุด ไมมี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอกะปง จังหวัดพังงา ป 2560 ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุดคุณภาพ หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา เพื่อการคา จังหวัดพังงา การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

84 6151 นางสาวกฤษณา มรรคาเขต 1. ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลถ้ําน้ําผุด ไมมี (ภายในวันที่ 26 เมษายน 2561)
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ป 2559

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพังงา 2. การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสงเสริมและ สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

จังหวัดพังงา พัฒนางานวิสาหกิจชุมชน อําเภอเมืองพังงา ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

จังหวัดพังงา สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

85 6300 นางสาวดวงเนตร แกวพันธ 1. ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ไมมี สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สินคาเกษตร ตําบลหนองธง อําเภอปาบอน 

สํานักงานเกษตรอําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

จังหวัดพัทลุง 2. การพัฒนาศักยภาพกลุมเครื่องแกง หมูที่ 3 ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

บานทุงคาย อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กรมฯ พิจารณาดําเนินการตอไป



- 28 - ประกาศผลคัดเลือก

ตําแหนง สัดสวน

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุที่
รอยละ

86 6308 นางศิริรัตน ดิกิจ 1. ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ไมมี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สินคาเกษตร ตําบลทามะเดื่อ อําเภอบางแกว  ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2560 หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดพัทลุง 2. การจัดตั้งและพัฒนาศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

(ศูนยขยาย) หมูที่ 1 ตําบลทามะเดื่อ อําเภอบางแกว นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

จังหวัดพัทลุง (ภายในวันที่ 26 เมษายน 2561)

87 6340 นางสาวน้ําทิพย วงเงิน 1. โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ไมมี สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตามความตองการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแลง ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ ป 2558/59 จังหวัดพิจิตร สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร 2. การจัดการความรูสนับสนุนระบบสงเสริม สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

การเกษตรแบบแปลงใหญ สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

88 6378 นายศราวุธ จันทรมณี 1. ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ไมมี ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สินคาเกษตร อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร ป 2560 ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

สํานักงานเกษตรอําเภอสามงาม 2. แนวทางพัฒนาการสงเสริมการผลิตพืชฤดูแลง ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

จังหวัดพิจิตร ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กรมฯ พิจารณาดําเนินการตอไป



- 29 - ประกาศผลคัดเลือก

ตําแหนง สัดสวน

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุที่
รอยละ

89 6471 นายธนจิรพัชร พัฒนศักดิ์ภิญโญ 1. โครงการลดความเสี่ยงของเกษตรกรจาก ไมมี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การระบาดศัตรูพืช จังหวัดพิษณุโลก ป 2559 ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมอารักขาพืช 2. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

90 6532 นางสาววัลลภา วอทอง 1. โครงการ 9101 ตามรอยเทาพอภายใตรมพระบารมี ไมมี (ภายในวันที่ 26 เมษายน 2561)
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน ป 2560 

สํานักงานเกษตรอําเภอวังทอง ตําบลบานกลาง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

จังหวัดพิษณุโลก 2. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

กลุมผูผลิตมะมวงสงออก ตําบลหนองพระ สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

91 6619 นางสาวอําไพ สุขจํารูญ 1. โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาด ไมมี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศัตรูพืช ป 2559 ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

กลุมอารักขาพืช 2. การจัดการดินและปุยโดยใชศูนยจัดการดินปุย ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ชุมชนภายใตศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

การผลิตสินคาเกษตรเปนกลไกในการขับเคลื่อน ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กรมฯ พิจารณาดําเนินการตอไป



- 30 - ประกาศผลคัดเลือก

ตําแหนง สัดสวน

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุที่
รอยละ

92 6645 นายอํานาจ เหล็งบํารุง 1. โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต ไมมี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ของเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอหนองหญาปลอง ป 2558/59 และจากปญหาราคาสินคาเกษตร หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดเพชรบุรี อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

2. แนวทางการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

การผลิตสับปะรด ตําบลยางน้ํากลัดเหนือ (ภายในวันที่ 26 เมษายน 2561)
อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี

สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

93 6876 นายดนัย ใจจะดี 1. การฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ไมมี ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สินคาเกษตร ชวงภัยแลงป ๒๕๕๙  . สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

สํานักงานเกษตรอําเภอลอง 2. การพัฒนาศักยภาพของศูนยจัดการดินปุยชุมชน สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

จังหวัดแพร ตําบลแมปาน อําเภอลอง จังหวัดแพร สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

ในดานการเปนแหลงเรียนรูของเกษตรกร

ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

94 6949 นางสาวกมลรัตน มุกดา 1. โครงการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ ไมมี ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ องคกรเกษตรกรเพื่อพัฒนากลุมยุวเกษตรกร ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ โรงเรียนบานแหลมทราย อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

สํานักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต 2. การพัฒนาศักยภาพศูนยเครือขายศูนยเรียนรู และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร กรมฯ พิจารณาดําเนินการตอไป

จังหวัดภูเก็ต



- 31 - ประกาศผลคัดเลือก

ตําแหนง สัดสวน

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุที่
รอยละ

95 7123 นายยุทธพร ฝนทั่ง 1. โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ นายบุญเลิศ จันทรุญ 15 ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จิ้งหรีด) ตําบลมะคา อําเภอกันทรวิชัย ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดมหาสารคาม 2. แนวทางพัฒนาระบบสงเสริมการเกษตร การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

แบบแปลงใหญ (จิ้งหรีด) ตําบลมะคา นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม (ภายในวันที่ 26 เมษายน 2561)

96 7532 นางสาวพรพิศ ตรีสอน 1. โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ไมมี สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรอําเภอจตุรพักตรพิมาน ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

สํานักงานเกษตรอําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด ป 2560/61 สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

จังหวัดรอยเอ็ด 2. การพัฒนาประสิทธิภาพการขึ้นทะเบียนและ สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

97 7851 นางสาวสมเนตร จันทวิชชประภา 1. โครงการพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย ไมมี ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ราชบุรีเมืองเกษตรสีเขียว) ป พ.ศ. 2560 ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพกลุมยุวเกษตรกร ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

สํานักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี สูความเปน Smart Group ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กรมฯ พิจารณาดําเนินการตอไป



- 32 - ประกาศผลคัดเลือก

ตําแหนง สัดสวน

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุที่
รอยละ

98 7876 นางปนัดดา นิ่มนาค 1. โครงการ 9101 ตามรอยเทาพอภายใตรม นางสาวนาตยา ทับทัง 10 ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองราชบุรี (กลุมเกษตรกรเลี้ยงเปดเนื้อบานเขาหลวง) หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดราชบุรี ตําบลดอนตะโก อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

2. การพัฒนางานทะเบียนและปรับปรุงขอมูล นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

ทะเบียนเกษตรกร (ภายในวันที่ 26 เมษายน 2561)

99 8060 นายคชาชีพ สวาง 1. โครงการ 9101 ตามรอยเทาพอภายใตรม ไมมี สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

สํานักงานเกษตรอําเภอทาวุง ตําบลบางลี่ อําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี ป 2560 สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

จังหวัดลพบุรี 2. แนวทางการพัฒนาผูนําเกษตรกรใหสามารถเปน สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

ตนแบบและถายทอดองคความรูดานการเกษตร สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

ใหกับชุมชน อําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี

ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

100 8158 นายประชาเวช เกษอินทร 1. การพัฒนางานศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ ไมมี ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การผลิตสินคาเกษตร อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

สํานักงานเกษตรอําเภอแจหม 2. การพัฒนางานดานการเกษตรทฤษฎีใหม ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

จังหวัดลําปาง อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง         และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กรมฯ พิจารณาดําเนินการตอไป



- 33 - ประกาศผลคัดเลือก

ตําแหนง สัดสวน

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุที่
รอยละ

101 8160 นางสาวปรานอม แสงจันทร 1. การพัฒนาเครือขายศูนยเรียนรูการเพิ่ม ไมมี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอแจหม ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอแจหม จังหวัดลําปาง ป 2560 หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดลําปาง 2. การพัฒนาศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

อําเภอแจหม  จังหวัดลําปาง เพื่อเปนศูนยเฝาระวัง นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

และปองกันกําจัดการระบาดของแมลงอยางครบวงจร (ภายในวันที่ 26 เมษายน 2561)

102 8182 นางวชิราภรณ เนตรพิทูร 1. โครงการ 9101 ตามรอยเทาพอภายใตรม ไมมี สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

สํานักงานเกษตรอําเภอเกาะคา ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง พ.ศ. 2560 สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

จังหวัดลําปาง 2. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการ สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

วิสาหกิจชุมชนรุนใหม อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

103 8284 นางสาวสุธีวรรณ ณ เชียงใหม 1. ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ไมมี ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สินคาเกษตร อําเภอดานมะขามเตี้ย ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดกาญจนบุรี ป 2558 ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

สํานักงานเกษตรจังหวัดลําพูน 2. การพัฒนาขอมูลสารสนเทศในงานสงเสริมการเกษตร ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

เกษตรกรรุนใหม (Young Smart Farmer) และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

จังหวัดลําพูน กรมฯ พิจารณาดําเนินการตอไป



- 34 - ประกาศผลคัดเลือก

ตําแหนง สัดสวน

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุที่
รอยละ

104 8334 นางสาวทิพวรรณ สตรอง 1. โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ไมมี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตามความตองการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแลง ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอลี้ ป 2558/59 ภายใตโครงการบูรณาการชวยเหลือ หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดลําพูน เกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

2. การสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

การขับเคลื่อนนโยบายและขอมูลขาวสารในงาน (ภายในวันที่ 26 เมษายน 2561)
สงเสริมการเกษตร อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน

สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

105 8376 นางสาวณัฐณิชา แปงบุญเลิศ 1. โครงการสงเสริมการผลิตลําไยคุณภาพ ไมมี ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เพื่อลดความเสี่ยงทางดานการตลาด ป 2559 สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

สํานักงานเกษตรอําเภอเวียงหนองลอง อําเภอเวียงหนองลอง จังหวัดลําพูน สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

จังหวัดลําพูน 2. พัฒนาการผลิตลําไยกลุมแปลงใหญสูการผลิต สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

ลําไยพรีเมี่ยม

ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

106 8498 นายสุริยะ โพธิ์ชื่น 1. ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ตําบลโนนปอแดง ไมมี ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอผาขาว จังหวัดเลย ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

สํานักงานเกษตรอําเภอผาขาว 2. การพัฒนาการดําเนินงานศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

จังหวัดเลย (ศจช.) ตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กรมฯ พิจารณาดําเนินการตอไป



- 35 - ประกาศผลคัดเลือก

ตําแหนง สัดสวน

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุที่
รอยละ

107 8616 นางชัชชญา จันทะกรณ 1. โครงการ 9101 ตามรอยเทาพอภายใตรม ไมมี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอปรางคกู ตําบลหนองเชียงทูน อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดศรีสะเกษ 2. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเปนแหลงเรียนรูตนแบบ การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

เพื่อขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน อําเภอปรางคกู นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

จังหวัดศรีสะเกษ (ภายในวันที่ 26 เมษายน 2561)

108 8725 นางสาวเบญจมาศ พันธุดี 1. โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาด ไมมี สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศัตรูพืชป 2558 ตําบลนาตาขวัญ อําเภอเมืองระยอง ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

สํานักงานเกษตรอําเภอพยุห จังหวัดระยอง สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

จังหวัดศรีสะเกษ 2. การพัฒนาศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

อําเภอพยุห จังหวัดศรีสะเกษ สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

109 8869 นายเรืองยศ ศรีบุญ - ไมประสงคเขารับการคัดเลือก - ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

สํานักงานเกษตรอําเภอสองดาว ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

จังหวัดสกลนคร ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กรมฯ พิจารณาดําเนินการตอไป



- 36 - ประกาศผลคัดเลือก

ตําแหนง สัดสวน

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุที่
รอยละ

110 8878 นายเอกจิตต คําดวง 1. การถายทอดความรูการผลิตเมล็ดพันธุขาวและ ไมมี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การบริหารจัดการศัตรูขาวตามรูปแบบ ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมอารักขาพืช โรงเรียนเกษตรกร จังหวัดสกลนคร ป 2560 หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร 2. แนวทางพัฒนาการผลิต การใชสารชีวภัณฑ การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

และยกระดับมาตรฐานชีวภัณฑ จังหวัดสกลนคร นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่ 26 เมษายน 2561)
111 8974 นางสาวกัญจนาถ ชางสาน 1. โครงการสงเสริมการใชปุยเพื่อลดตนทุน นายธงชัย คีรีนาถ 10

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การผลิตการเกษตร จังหวัดสงขลา ป 2559 สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

กลุมอารักขาพืช 2. สงเสริมการใชปุยตามคาวิเคราะหดินรวมกับ ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

สํานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ปุยชีวภาพเพื่อลดตนทุนการผลิตขาวในพื้นที่ สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

จังหวัดสงขลา สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

112 8987 นางสาวสิริภรณ เหมมณี 1. โครงการลดความเสี่ยงศัตรูพืชในกลุมผูผลิต ไมมี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผักปลอดสารพิษ ตําบลทาขาม อําเภอหาดใหญ ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

สํานักงานเกษตรอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ป 2558 ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

จังหวัดสงขลา 2. การพัฒนาศักยภาพสมาชิกศูนยจัดการ ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

ศัตรูพืชชุมชน อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

113 9067 นางสาวเจนจิรา พละไชย 1. โครงการเกษตรทฤษฎีใหมและเกษตรกรรมยั่งยืน ไมมี กรมฯ พิจารณาดําเนินการตอไป

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

สํานักงานเกษตรอําเภอควนเนียง 2. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) 

จังหวัดสงขลา อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา



- 37 - ประกาศผลคัดเลือก

ตําแหนง สัดสวน

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุที่
รอยละ

114 9043 นางสาวอิษฎา ศิลปรัตน 1. โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ไมมี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ไมผล (ลองกอง) ตําบลปริก อําเภอสะเดา ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ป 2559-2560 หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดสงขลา 2. การสงเสริมเกษตรกรผูปลูกไมผลเพื่อพัฒนา การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

คุณภาพผลผลิตสูมาตรฐานสินคาเกษตร GAP นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (ภายในวันที่ 26 เมษายน 2561)

115 9187 นางอัจฉราวรรณ ไหลชลธารา 1. การพัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปน ไมมี สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ Young Smart Farmer จังหวัดสมุทรปราการ ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 2. การพัฒนาศักยภาพ Young Smart Farmer สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  โดยใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

แบบมีสวนรวม (Participatory Action Research : PAR) สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

116 9411 นางดาหวัน ครองยุติ 1. การตอทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประจําป ๒๕๖๐ ไมมี ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสระบุรี 2. การพัฒนาชองทางการตลาดวิสาหกิจชุมชน ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

จังหวัดสระบุรี กลุมแมบานเกษตรกรหนองเขื่อนชาง ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี สูยุค Thailand 4.0 และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กรมฯ พิจารณาดําเนินการตอไป
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ตําแหนง สัดสวน

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุที่
รอยละ

117 9434 นางสาวพจนณีย โลนทีชัย 1. การสงเสริมกลุมยุวเกษตรกรในโรงเรียน นางสาวทัศนีย โพธิพรหม 30 ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ วัดหนองตะเฆ ตําบลหนองจรเข อําเภอหนองแค ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ป 2559-2560 หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดสระบุรี 2. การสงเสริมการผลิตขาวเพื่อการรับรองมาตรฐาน การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

GAP แบบกลุม อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่ 26 เมษายน 2561)
118 9531 นางสาวอรพรรณ ศรีสวัสดิ์ 1. โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ไมมี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (นาแปลงใหญ) ตําบลพักทัน อําเภอบางระจัน สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

จังหวัดสิงหบุรี 2. การพัฒนาศักยภาพศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

การผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอบางระจัน สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

จังหวัดสิงหบุรี สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

119 9662 นางดารุณี แทงเงิน - ไมประสงคเขารับการคัดเลือก - ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

สํานักงานเกษตรอําเภอกงไกรลาศ ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

จังหวัดสุโขทัย ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

120 9836 นางสาวปอพิไล พิพิธ 1. การจัดงานเทศกาลผลไมจังหวัดสุราษฎรธานี ไมมี กรมฯ พิจารณาดําเนินการตอไป

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (Suratthani Fruit Festival 2015)

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 2. การพัฒนางานประชาสัมพันธของสํานักงานเกษตร

สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี
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ตําแหนง สัดสวน

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุที่
รอยละ

121 10008 นายชิตะภัทร โพธิ์แสน 1. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและ ไมมี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ คุณภาพผลผลิต ประจําป 2559 (นาแปลงใหญ) ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต จังหวัดสุรินทร หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร 2. แนวทางการพัฒนาศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

ในพื้นที่โรงเรียนจังหวัดสุรินทร นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่ 26 เมษายน 2561)
122 10064 นายอุทิศ สีสนิท 1. อาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) ป ๒๕๕9/60  ไมมี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอปราสาท 2. การสรางสวัสดิการใหอาสาสมัครเกษตรหมูบาน ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

จังหวัดสุรินทร (อกม.) ตําบลหนองใหญ อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

123 10178 นางสาวศุภลักษณ ภูมิสุข 1. การผลิตปุยหมักชีวภาพชุมชน ตําบลปราสาททอง  ไมมี สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอเขวาสินรินทร จังหวัดสุรินทร ภายใตโครงการ 

สํานักงานเกษตรอําเภอเขวาสินรินทร 9101 ตามรอยเทาพอภายใตรมพระบารมี ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

จังหวัดสุรินทร เพื่อการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

2. การสงเสริมและพัฒนาศูนยจัดการดินปุยชุมชน  ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

ตนแบบ อําเภอเขวาสินรินทร  จังหวัดสุรินทร ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กรมฯ พิจารณาดําเนินการตอไป
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ตําแหนง สัดสวน

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุที่
รอยละ

124 10180 นางสาวกฤติกา สายศร 1. โครงการผลิตปุยอินทรียชุมชนสรางรายได ไมมี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ในชวงฤดูแลง ตําบลบานแร อําเภอเขวาสินรินทร ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอเขวาสินรินทร จังหวัดสุรินทร หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดสุรินทร 2. การนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

มาปรับใชในการสงเสริมและพัฒนาศูนยขาวชุมชน นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

ใหเกิดความเขมแข็ง อําเภอเขวาสินรินทร (ภายในวันที่ 26 เมษายน 2561)
จังหวัดสุรินทร

สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

125 10225 นายณัฐวีร ยาศิริ 1. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตขาวโดยใช ไมมี ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สารชีวภัณฑ จังหวัดหนองคาย ป 2559 สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

กลุมอารักขาพืช 2. แนวทางการพัฒนาการผลิตขยายและ สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย การใชชีวภัณฑในพื้นที่ จังหวัดหนองคาย สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

126 10352 นางสาวสาริกา จันทรชมภู 1. โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและ ไมมี ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ วาดแปลงทะเบียนเกษตรกร ป 2560 ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 2. แนวทางการจัดทําฐานขอมูลแผนที่ขอบเขตหมูบาน ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู เพื่อการใชงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

จังหวัดหนองบัวลําภู และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กรมฯ พิจารณาดําเนินการตอไป



- 41 - ประกาศผลคัดเลือก

ตําแหนง สัดสวน

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุที่
รอยละ

127 10360 นายสุพรรณ บุตรดวง 1. โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ ไมมี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ การผลิตสินคาเกษตร จังหวัดหนองบัวลําภู ป 2560 ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 2. แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานศูนยเรียนรู หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

จังหวัดหนองบัวลําภู นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่ 26 เมษายน 2561)
128 10385 นางสาวมาลัย ศิรทรัพยไพสิฐ 1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ไมมี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผูปลูกขาวนาป ตําบลดานชาง อําเภอนากลาง สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู ป 2560/61 ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

จังหวัดหนองบัวลําภู 2. การพัฒนาการสงเสริมการเกษตรในรูปแบบ สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

แปลงใหญ (ออย) อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

129 10403 นายอดุลย กุณา 1. แนวทางการพัฒนาการขึ้นทะเบียนและปรับปรุง ไมมี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทะเบียนเกษตรกร ป 2559 อําเภอโนนสัง ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

สํานักงานเกษตรอําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

จังหวัดหนองบัวลําภู 2. แนวทางการพัฒนาการขึ้นทะเบียนและ ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตําบลปางกู อําเภอโนนสัง ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

จังหวัดหนองบัวลําภู และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กรมฯ พิจารณาดําเนินการตอไป



- 42 - ประกาศผลคัดเลือก

ตําแหนง สัดสวน

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุที่
รอยละ

130 10433 นางสาวสุพรรษา จันโสภา 1. การสงเสริมยุวเกษตรกรในโรงเรียนนาแกวิทยา ไมมี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู ป 2559 ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอนาวัง 2. แนวทางการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกขาวไมเหมาะสม หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดหนองบัวลําภู ในรูปแบบแปลงใหญ (ออยโรงงาน) อําเภอนาวัง การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

จังหวัดหนองบัวลําภู นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่ 26 เมษายน 2561)
131 10475 นางสาวกัลยา หอมหวล 1. การอบรมหลักสูตรโรงเรียนเกษตรกรทํานา ไมมี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตําบลยางชาย อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอปาโมก ป 2560 ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

จังหวัดอางทอง 2. แนวทางการพัฒนาเครือขายงานสงเสริมการเกษตร สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

(อาสาสมัครเกษตร) อําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

132 10490 นายวินัย แสดงฤทธิ์ 1. จุดเรียนรูการควบคุมศัตรูมะมวงหลังการเก็บเกี่ยว ไมมี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดอางทอง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพสินคา ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

สํานักงานเกษตรอําเภอสามโก สูมาตรฐาน ป 2558 ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

จังหวัดอางทอง 2. สงเสริมการใชสารชีวภัณฑปองกันกําจัดศัตรูพืช ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

ของเกษตรกรในตําบลสามโก ภายใตศูนยจัดการ ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

ศัตรูพืชชุมชนตําบลสามโก อําเภอสามโก และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

จังหวัดอางทอง กรมฯ พิจารณาดําเนินการตอไป



- 43 - ประกาศผลคัดเลือก

ตําแหนง สัดสวน

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุที่
รอยละ

133 10635 นางยุพิน ทองมณี 1. โครงการ 9101 ตามรอยเทาพอภายใตรม ไมมี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอน้ําโสม ตําบลบานหยวก อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2560 การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

2. การประยุกตใชโปรแกรม Quantum GIS นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

ในการวาดแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร (ภายในวันที่ 26 เมษายน 2561)
เพื่อตรวจสอบขอมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 

อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

134 10797 นางสาวจันทรทิพย อิ่มเพ็ง 1. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ไมมี สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผูปลูกขาวนาป ป 2558/59 ตําบลบานหมอ สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สํานักงานเกษตรอําเภอพิชัย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

จังหวัดอุตรดิตถ 2. แนวทางการพัฒนาและสงเสริมการใชปุย

เพื่อลดตนทุนการผลิตผานกลไกศูนยจัดการ ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ดินปุยชุมชน (ศดปช.) ตําบลบานหมอ อําเภอพิชัย ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

จังหวัดอุตรดิตถ ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

135 10858 นายทวีปกรณ บุญวรนุช - ไมประสงคเขารับการคัดเลือก - ไมมี และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรมฯ พิจารณาดําเนินการตอไป

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี



- 44 - ประกาศผลคัดเลือก

ตําแหนง สัดสวน

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุที่
รอยละ

136 10867 นายวิโรจน เลาเกษตรวิทย 1. การสงเสริมและพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูง ไมมี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตําบลแกนมะกรูด อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอบานไร กิจกรรมสงเสริมการเกษตรตามแนวพระราชดําริ หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดอุทัยธานี เชิงอนุรักษใหกับเกษตรกรชาวไทยภูเขาเผากระเหรี่ยง การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

บนพื้นที่สูง นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

2. การสงเสริมและพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูง (ภายในวันที่ 26 เมษายน 2561)
ตําบลแกนมะกรูด อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี

137 11059 นายสมเจตน บุญรินทร 1. โครงการผลิตปุยอินทรีย ชุมชนทาลาด ตําบลทาลาด ไมมี สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

สํานักงานเกษตรอําเภอวารินชําราบ โครงการ 9101 ตามรอยเทาพอภายใตรมพระบารมี สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

2. การพัฒนาศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

การเกษตรประจําตําบล ( ศบกต.) ทาลาด 

อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ตามระบบ ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

สงเสริมการเกษตร Training and Visit System ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

( T&V ) ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

กรมฯ พิจารณาดําเนินการตอไป



- 45 - ประกาศผลคัดเลือก

ตําแหนง สัดสวน

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุที่
รอยละ

138 11121 นายสุนทร หอมหวาน 1. การปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ไมมี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ป 2559/60 ตําบลโนนกอ อําเภอสิรินธร ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดอุบลราชธานี 2. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

สูวิสาหกิจชุมชนตนแบบในพื้นที่ตําบลโนนกอ นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

(ภายในวันที่ 26 เมษายน 2561)
139 11129 นางอัจฉรา มโนวงค 1. โครงการ 9101 ตามรอยเทาพอภายใตรม ไมมี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

สํานักงานเกษตรอําเภอดอนมดแดง ตําบลคําไฮใหญ อําเภอดอนมดแดง  ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

2. การพัฒนาศักยภาพศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

ตําบลคําไฮใหญ อําเภอดอนมดแดง สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

จังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

140 11166 นางสาวกนิษฐา ซอนบุญ 1. โครงการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ ไมมี ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุมยุวเกษตรกรในโรงเรียน จังหวัดอํานาจเจริญ ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ป 2560 ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

จังหวัดอํานาจเจริญ 2. การพัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปน และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

Young Smart Farmer จังหวัดอํานาจเจริญ กรมฯ พิจารณาดําเนินการตอไป
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ตําแหนง สัดสวน

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุที่
รอยละ

141 11179 นางสาวจุฬาลักษณ อยูสุข 1. การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ป 2560/61 ไมมี ผูไดรับการคัดเลือกตองสงผลงาน

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ ฉบับสมบูรณไปยังกองการเจาหนาที่

สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองอํานาจเจริญ 2. การเพิ่มประสิทธิภาพการขึ้นทะเบียนเกษตรกร หรือสํานักงานสงเสริมและพัฒนา

จังหวัดอํานาจเจริญ อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ การเกษตร แลวแตกรณี ภายใน 60 วัน

นับตั้งแตวันประกาศผลการคัดเลือก

(ภายในวันที่ 26 เมษายน 2561)

สําหรับผูไดรับคัดเลือกปฏิบัติงาน 

ณ สสก.ที่ 7,8,9 สงผลงานฉบับสมบูรณ 

สสก.ที่ 7  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 4

สสก.ที่ 8  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 5

สสก.ที่ 9  ใหสงผลงานไปยัง สสก. ที่ 6

ทั้งนี้ หากไมสามารถสงผลงานภายใน

ระยะเวลา ที่กําหนด หรือไมสงผลงาน

ดวยประการใด ๆ ก็ตาม ขอใหแจงเหตุผล

ความจําเปนไปยังสํานักงานสงเสริม

และพัฒนาการเกษตร เพื่อนําเรื่องเสนอ

กรมฯ พิจารณาดําเนินการตอไป



- 47 - ประกาศผลคัดเลือก

ตําแหนง สัดสวน

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุที่
รอยละ

พื้นที่จังหวัดชายแดนใต
142 5785 นางสาวมารีณี สลําหมาด 1. การยกระดับวิสาหกิจชุมชนบานกลวย หมูที่ 2 1. นางสาวพรเพ็ญ สุวัฒนกุล 10

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตําบลนาประดู อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี 2. นางสาวนิศานาถ บัวทอง 10

กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ใหกาวไปสูการเปนวิสาหกิจขนาดกลางและ

สํานักงานเกษตรจังหวัดปตตานี ขนาดยอม (SMEs)

2. การยกระดับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดปตตานีใหไดรับ

การรับรองมาตรฐานดานคุณภาพและมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ

143 7345 นางสาวมณีนุช ทิพยชิต 1. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ไมมี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อําเภอยะหา จังหวัดยะลา ป 2560

สํานักงานเกษตรอําเภอยะหา 2. การพัฒนากลุมสงเสริมอาชีพการทําเกษตร

จังหวัดยะลา ผสมผสาน บานเจาะตีเมาะ หมูที่ 6 ตําบลละแอ 

อําเภอยะหา จังหวัดยะลา สูการเกษตร Smart Group

144 8972 นางสาวมุขดาวรรณ แกวเหมือน 1. พัฒนาศักยภาพของกลุมแมบานเกษตรกร ไมมี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จักรสานกานจาก บานนาเกาะ หมูที่ 4 ตําบลเทพา 

สํานักงานเกษตรอําเภอจะนะ อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา 2. การพัฒนาและการผลิตสื่อวีดีทัศนเพื่อการสงเสริม

งานดานการเกษตรของอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
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ตําแหนง สัดสวน

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุที่
รอยละ

145 9062 นางสาววรรณา ลิ่มพัฒนพิทักษ 1. โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเทาพอภายใตรม ไมมี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน 

สํานักงานเกษตรอําเภอเทพา ชุมชนเกาะสะบา ตําบลเกาะสะบา อําเภอเทพา 

จังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2560

2. การลดตนทุนการผลิตยางพาราโดยการใชปุยผสม

อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา
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ตําแหนง สัดสวน

เลขที่ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง/สังกัด 1. ผลงาน/2. ขอเสนอแนวคิด ผูรวมดําเนินการ หมายเหตุที่
รอยละ
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