
เอกสารแนบ ๔

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล เลขท่ี หมู่ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด คะแนน ประกาศนียบัตรท่ีได้รับ

1 นาย นภัทรินทร์ รัตนพรนภาพันธ์ 128/1 2 ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย 85.65 SC

2 วิสาหกิจชุมชนกาแฟไร่ดอยน่าน 108 11 กลางเวียง เวียงสา น่าน 84.65 BC

3 นาย ธนาสิทธ์ิ สอนสุภา 9 6 นาตีนเบา หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร 83.30 BC

3 นางสาว จันจิรา นันทะ 58 8 เชียงเค่ียน เชียงเค่ียน เทิง เชียงราย 83.30 BC

5 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มวิถีพอเพียงเกษตรอินทรีย์ 9 6 จันทึง หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร 82.70 BC

6 นาย ภาพ แก้วภิรมย์ 13 1 หัวเมือง ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน 82.65 BC

7 นาย เปล่ียน ขาเหล็ก 83 2 ห่างทางหลวง ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน 81.00 BC

8 วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ภาคตะวันตก 72/3 6 หนองเจริญ ลินถ่ิน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 80.85 BC

9 นาย สิงห์ทอง ขันธนะ 2 3 ต้นป่อง น ้ามวบ เวียงสา น่าน 80.70 BC

10 นางสาว วิมลรัตน์ ไชยเดชศรีสกุล 95 27 ดอยช้างใหม่ วาวี แม่สรวย เชียงราย 80.65 BC

11 นาง นงลักษณ์ กรแก้ว 13/263 ก.จอมทอง บางค้อ จอมทอง กรุงเทพมหานคร 80.33 BC

12 นางสาว ปัญญาธนันต์ หันนาคินทร์ 153 9 หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 80.21 BC

13 นาย โยธิน สรรพา  9/24 3 เขาวง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 80.04 BC

14 นางสาว กรรณิการ์ พิสัยเลิศ 1112 3 ดอยช้าง วาวี แม่สรวย เชียงราย 79.93 C

15 นางสาว จรี มานพ 148 4 ทะเลหอย เขาเขน ปลายพระยา กระบ่ี 79.88 C

16 นาย ณัฎฐภัทร์ แดงรักษา 175 2 บ้านเลิง ห้วยบ่อซัน ปากชม เลย 79.64 C

17 นางสาว สุภิตา กรรณสูต 163/3 6 นาชะอัง เมือง ชุมพร 79.50 C

กาแฟโรบัสตา (ไม่แยกกระบวนการแปรรูป)
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18 วิสาหกิจชุมชนกาแฟอ้าเภอทองผาภูมิ  103/27 6 สหกรณ์นิคม ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 79.50 C

19 นาย พงศกร บาลเมือง   22/2 2 พังกาญจน์ พนม สุราษฎร์ธานี 79.43 C

20 นางสาว เตือนใจ บุพศิริ 56 2 ท่าจ้าปา ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม 79.38 C

21 นาง สุพรรณี แดงระยับ 173 8 ช่องมุด ชุมโค ปะทิว ชุมพร 79.36 C

22 วิสาหกิจชุมชนกาแฟบางสะพานและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 999/1 6 ก้าเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 79.30 C

23 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มห้อมนาคูหา 119 5 สวนเข่ือน เมืองแพร่ แพร่ 79.25 C

24 นาย วันชัย สุดก้องหล้า 42 3 เกาะสะเด่ิง ไล่โว่ สังขละบุรี กาญจนบุรี 79.14 C

25 วิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตกาแฟต้าบลไล่โว่   17/1 3 เกาะสะเด่ิง ไล่โว่ สังขละบุรี กาญจนบุรี 79.11 C

26 สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกกาแฟและผลไม้ ยางหัก จ้ากัด  12/93 4 ท่าข้าม สามพราน นครปฐม 79.05 C

27 นาย นิคม วงศ์ตาล 158 6 สันรุ้งเรือง น ้ามวบ เวียงสา น่าน 79.04 C

28 วิสาหกิจชุมชนหนองบอนกาแฟดี 165/2 9 จัดสรร บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด 78.71 C

29 นางสาว มือเสอะเต๊ะ ก้องขุนคีรี  10/2 4 สะลาวะ ไล่โว่ สังขละบุรี กาญจนบุรี 78.65 C

30 นาย เย ค้าดี 82 3 ต้นป่อง น ้ามวบ เวียงสา น่าน 78.58 C

31 นาย วชิรวิทย์ แสนทน 255 3 ป่าแพะ แม่ขะนึง เวียงสา น่าน 78.46 C

32 วิสาหกิจชุมชนพัฒนากาแฟนครเทิง 133 8 ภูเขาแก้ว เชียงเค่ียน เทิง เชียงราย 78.29 C

33 วิสาหกิจชุมชนการผลิตกาแฟพรีเม่ียมกาแฟโรบัสตาจ.สตูล 427 5 ทุ่งนางแก้ว น ้าผุด ละงู สตูล 78.18 C

34 นาย วรเชษฐ์ บุตรประเสริฐ  24/1 3 ทิพุเย ชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 78.14 C
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35 นาย ปวรวิช ค้าหอม 8 1 น ้าปูน น ้าพาง แม่จริม น่าน 78.00 C

36 นางสาว กมลลักษณ์ เลขา 37 8 พรุตะเคียน สลุย ท่าแซะ ชุมพร 78.00 C
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37 นาย ธรรมรงค์ จันทร์มี 268 10 ธรรมเจริญ หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 78.00 C

38 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกกาแฟอ้าเภอพิปูน 281 3 ปากเสียว ควนกลาง พิปูน นครศรีธรรมราช 77.96 C

39 นาย นันทวุฒิ เทพเสนา 40/13 5 ทอนหงษ์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 77.92 C

40 นาง อุมารี นุราช 132 16 ลาด โคกขมิ น วังสะพุง เลย 77.61 C

41 สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟและผลไม้ ยางหัก จ้ากัด (ราชบุรี) 51 2 ตากแดด ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี 77.54 C

42 นาย จักรกริช กาญบุตร 49 4 ห้วยค้อ บ้านม่วง สังคม หนองคาย 77.50 C

43 นาย พีระวัฒน์ ประพันธ์ 51/63 5 ควนสินชัย ไทรทอง ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 77.42 C

44 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง 12 6 สันเจริญ ผาทอง ท่าวังผา น่าน 77.39 C

45 นาย ธนกร นิลเขียว   52/4 9 บ้านนา เมือง ชุมพร 77.32 C

46 นาง สอาด พุฒพรม 93 4 ท่าลานทอง คุริง ท่าแซะ ชุมพร 76.71 C

47 นาย ไพรัช เพ็ชรศรีสม 114 4 ทะเลตก เขาเขน ปลายพระยา กระบ่ี 76.38 C

48 นาย พาณิช ชูสิทธ์ิ 262 10 คลองใหญ่บน หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 75.13 C

49 นาย พิศิษฎ์ เป็ดทอง 170 3 ดินแดง ดินแดง ล้าทับ กระบ่ี 73.93 C

50 นาย ธนกฤต รุ่งโภคินันท์ 84 6 สันเจริญ ผาทอง ท่าวังผา น่าน 72.38 C

51 นาย จิรวัฒน์ ปะทุมตะ 316 22 ทรายทอง รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร 70.25 C

52 นาย สุรินทร์ มิสวิล 188 5 ควนสินชัย ไทรทอง ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 70.04 C

หมายเหตุ : SC ประกาศนียบัตรเหรียญเงิน
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BC ประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง

C ปะรกาศนียบัตร
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