
เอกสารแนบ 4

ล าดับท่ี ช่ือ-นามสกุล เลขท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด คะแนน ประกาศนียบัตรท่ีได้รับ

1 นายธนาสิทธ์ิ  สอนสุภา 9 หมู่ 6 หมู่บ้านนาตีนเขา หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร 85.39 SC

2 นายเมธา ทาต๊ิบ 147 หมู่ 2 หมู่บ้านหัวทุ่ง แม่พริก แม่สรวย เชียงราย 85.01 SC

3 นายพิชิต บุญยืนพนากุล 89 หมู่ 27 หมู่บ้านดอยช้างใหม่ วาวี แม่สรวย เชียงราย 83.75 BC

4 นายวันชัย สุดก้องหล้า 43 หมู่ 3 หมู่บ้านเกาะสะเด่ิง ไล่โว่ สังขละบุรี กาญจนบุรี 83.17 BC

5 นายธนาสิทธ์ิ  สอนสุภา 9 หมู่ 6 หมู่บ้าน นาตีนเขา หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร 82.74 BC

6 นายธนวัฒน์  แซ่หลิน 140/8 หมู่ 6 ละแม ละแม ชุมพร 82.67 BC

7 นายนันทวุฒิ  เทพเสนา 40/13 หมู่ 5 ทอนหงษ์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 81.75 BC

8 นายธรรมรงค์ จันทร์มี 268 หมู่ 10 หมู่บ้านธรรมเจริญ หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 81.46 BC

9 นางสาวสุนันทา  เมฆหมอก 51 หมู่ 2 หมู่บ้านตากแดด ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี 81.33 BC

10 นางสาวจรี  มานพ 148 หมู่ 4 หมู่บ้านทะเลหอย เขาเขน ปลายพระยา กระบ่ี 81.33 BC

11 นายนันทิกร  บุณยะสมิต 73/2 หมู่ 9 วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร 81.19 BC

12 นางสาวกัณฐาภรณ์  ศิลปศร 18 หมู่ 1 ถ ้าสิงห์ เมืองชุมพร ชุมพร 81.17 BC

13 นายสุรเชษฐ์  ยุทธสุนทร 105 หมู่ 1 แก่งเสี ยน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 81.09 BC

14 นายจิรวุฒ  คนหลัก 354/32 หมู่ 8 หมู่บ้านคลองจ่ัน จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง 81.00 BC

15 นายยงยุทธ   จันทเขตน์ 300 หมู่ 9 หมู่บ้านในกรัง จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง 80.96 BC

กาแฟโรบัสตา
(ไม่แยกกระบวนการแปรรูป)
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16 นางสาวแสงจันทร์  คนหลัก 3 หมู่ 10 ทุ่งระยะ สวี ชุมพร 80.76 BC

17 นางสาวกมลลักษณ์  เลขา 37 หมู่ 8 หมู่สะพานหิน สลุย ท่าแซะ ชุมพร 80.69 BC

18 นายธนกร นิลเขียว 52/4 หมู่ 9 ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร 80.63 BC

19 นางสาวจรี  มานพ 148 หมู่ 4 หมู่บ้านทะเลหอย เขาเขน ปลายพระยา กระบ่ี 80.55 BC

20 นายนันทิกร  บุณยะสมิต 73/2 หมู่ 9 วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร 80.46 BC

21 นางสาวเตือนใจ  บุพศิริ 56 หมู่ 2 หมู่บ้านท่าจ าปา ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม 80.46 BC

22 นายวันชัย สุดก้องหล้า 43 หมู่ 3  หมู่บ้านเกาะสะเด่ิง ไล่โว่ สังขละบุรี กาญจนบุรี 80.46 BC

23 นายกฤษณ์วัชร์ ปาปะกัง 30/3 หมู่ 2 หมู่บ้านเกริงกระเวีย ชมเล ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 80.41 BC

24 นางสาวจรี  มานพ 148 หมู่ 4 หมู่บ้านทะเลหอย เขาเขน ปลายพระยา กระบ่ี 80.23 BC

25 นางสาวจินตนา  จันทร์ทอง 74/4 หมู่ 7 หมู่บ้านสองแพรก ล้าเลียง กระบุรี ระนอง 80.21 BC

26 นางสอาด  พุฒพรม 93 หมู่ 4 หมู่บ้านท่าลานทอง คุริง ท่าแซะ ชุมพร 80.16 BC

27 นายกฤษณ์วัชร์ ปาปะกัง 30/3 หมู่ 2 หมู่บ้านเกริงกระเวีย ชมเล ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 80.13 BC

28 นายพานิช  ชูสิทธ์ิ 262 หมู่ 10 หมู่คลองใหญ่บน หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 80.09 BC

29 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร 70 หมู่ 2 วิสัยใต้ สวี ชุมพร 79.94 C

30 นายจักรกริช กาญบุตร 49 หมู่ 4 หมู่บ้านห้วยค้อ บ้านม่วง สังคม หนองคาย 79.88 C
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31 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร 70 หมู่ 2 วิสัยใต้ สวี ชุมพร 79.88 C

32 นายวิโรจน์  เดชแสง 165/2 หมู่ 9 หมู่บ้านชุมชนบ้านจัดสรร บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด 79.79 C

33 นายจักรกริช กาญบุตร 49 หมู่ 4 หมู่บ้านห้วยค้อ บ้านม่วง สังคม หนองคาย 79.71 C

34 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร 70 หมู่ 2 วิสัยใต้ สวี ชุมพร 79.70 C

35 นางสอาด  พุฒพรม 93 หมู่ 4 หมู่บ้านท่าลานทอง คุริง ท่าแซะ ชุมพร 79.48 C

36 นายวิโรจน์  เดชแสง 165/2 หมู่ 9 หมู่บ้านชุมชนบ้านจัดสรร บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด 79.24 C

37 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร 70 หมู่ 2 วิสัยใต้ สวี ชุมพร 79.19 C

38 นายกิตติพงษ์ ปานเสวี 61/1 หมู่5 หมู่บ้านบ้านน  าฉา ครน สวี ชุมพร 78.98 C

39 นายณัฏฐวี ทองน้อย 14/1 หมู่ 3 หมู่บ้านไร่เหนือ ทุ่งเตา บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 78.83 C

40 นายสุทธิพงษ์  มะลิกุล 70/8 หมู่ท่ี 2 หนองบอน บ่อไร่ ตราด 78.48 C

41 นายธรรมนูญ  จันทร์ภักดี 54 หมู่ 14 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร 78.46 C

42 นายสมชาติ  สีเขียว 262 หมู่ 10 หมู่บ้านคลองใหญ่บน หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 78.46 C

43 นายพานิช  ชูสิทธ์ิ 40 หมู่8 หมู่บ้านสองแพรกขวา ล้าเลียง กระบุรี ระนอง 78.46 C

44 นางฐิติกานต์  สอนสุภา 297 หมู่ 5 หมู่บ้านจันทึง หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร 78.38 C

45 นายยุทธพงศ์ มติธรรม 430 หมู่ 1 คลองปราบ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 78.25 C
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46 นางสาวพิกุล   สุวรรณชาตรี 65/34 หมู่ 9 สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา 78.20 C

47 สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ระนอง จ ากัด78/4 หมู่ 6 น ้าจืดน้อย กระบุรี ระนอง 78.13 C

48 นายปุญญพัฒน์ เรวัฒน์ทูตานน์ 39/3 หมู่ 6 หมู่บ้านโหนด บ้านโหนด สะบ้าย้อย สงขลา 78.00 C

49 นายธนาสิทธ์ิ  สอนสุภา 9 หมู่ 6 หมู่บ้านนาตีนเขา หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร 77.75 C

50 นายพานิช  ชูสิทธ์ิ 262 หมู่ 10 หมู่บ้านคลองใหญ่บน หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 76.54 C

51 นางสาววรรณา  พูนสุขโข 98 หมู่ 8 หมู่บ้านคลองทราย วังน ้าเขียว วังน ้าเขียว นครราชสีมา 76.08 C

52 นายเกรฟ  เทียนประเสริฐ 70/1 หมู่ 3 สิชล สิชล นครศรีธรรมราช 75.68 C

หมายเหตุ: SC  ประกาศนียบัตรเหรียญเงิน

BC ประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง

C  ประกาศนียบัตร

คะแนนท่ีเท่ากันเรียงล าดับตามผลวิเคราะห์กายภาพ


