
 
 

ข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมการพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรจากรุ่นสู่รุ่น ปี 2556 
ระหว่างวันที่ 16 - 19 กรกฎาคม 2556 

ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี 
 

 

ผู้เข้ารับการอบรมจาก 11 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 89 คน 
 

1. จังหวัดกาญจนบุรี 
 1. น.ส. กวินทรากานต์  มาลัยทองแก้วสุภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

 2. น.ส. นวิสา  สารีวงษ ์ ที่ปรึกษายุวเกษตรกร 
 3. ด.ญ. พัชรินทร์  พันธุ์แตง ยุวเกษตรกร 
 4. ด.ญ. พิชามญชุ์  หงษ์เวียงจันทร์ ยุวเกษตรกร 
 5. ด.ญ. ยุวดี  รุ่งเรือง ยุวเกษตรกร 
 6. ด.ญ. กมลพรรณ  หลักเพชร ยุวเกษตรกร 
 7. ด.ญ. อมลวรรณ  สังข์สุวรรณ ยุวเกษตรกร 
 8. ด.ญ. นฤมล  ดิษฐกระจันทร์ ยุวเกษตรกร 
 9. ด.ญ. กันตนา  ทองอินทร์ ยุวเกษตรกร 
 10. ด.ญ. ชมพูนุช  โพธิ์ทอง ยุวเกษตรกร 
 

2. จังหวัดนครปฐม 
 1. น.ส. ธนิตา ธรรมนิตยางกูร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

 2. น.ส. สาวิตร ี หนูน้อย ที่ปรึกษายุวเกษตรกร 
 3. นายไกรวิทย์ ประทุมพา ที่ปรึกษายุวเกษตรกร 
 4. น.ส. พรรัตน ์ สังข์ทอง ยุวเกษตรกร 
 5. น.ส. วนิดา ศรีเกตุนิ่ม ยุวเกษตรกร 
 6. ด.ช. สุทนต ์ ศรีจันทร์โฉม ยุวเกษตรกร 
 7. ด.ญ. อรพรรณ เพ็งเพ่งพิศ ยุวเกษตรกร 
 8. น.ส. เอ็ม แสนสุรีย์ ยุวเกษตรกร 
 9. ด.ช. ภูวดล นพสันติ ยุวเกษตรกร 
 10. ด.ช. รวิภาส โชติกะนาวิน ยุวเกษตรกร 
 

  



 
 

3. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 1. น.ส. จันทร์ติรา  ค าแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

 2. น.ส. ภาวิณี  เสนาการ ที่ปรึกษายุวเกษตรกร 
 3. น.ส. สรลิชา  พรามน้อย ที่ปรึกษายุวเกษตรกร 
 4. ด.ญ. กัญญารัตน์ มุ่งดี ยุวเกษตรกร 
 5. ด.ญ. บุษราคัม  แถมพิทักษ์ ยุวเกษตรกร 
 6. ด.ญ. สุวิมล  สุจิตรา ยุวเกษตรกร 
 7. ด.ญ. สุวนันท ์ นุ่นรอด ยุวเกษตรกร 
 8. ด.ญ. ธิติมา  เกตุสุข ยุวเกษตรกร 
 9. ด.ญ. ศศิรัตน์  โนนทิง ยุวเกษตรกร 
 10. ด.ญ. อธิติยา  ยังอยู่ ยุวเกษตรกร 
 11. ด.ญ. วราภรณ์  สุจิตรา ยุวเกษตรกร 
 

4. จังหวัดเพชรบุรี 
 1. นายวิโมกษ์  พรหมทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 2. น.ส. รัศมี จิรวิวัฒน์ภัทร ที่ปรึกษายุวเกษตรกร 
 3. น.ส. พัชรินทร ์ เนื่องอ้น ที่ปรึกษายุวเกษตรกร 
 4. ด.ช. สันตภิาพ  แสงโมรา ยุวเกษตรกร 
 5. ด.ช. ลีรธร เปรมปรี ยุวเกษตรกร 
 6. ด.ช. อิทธิพล  ครื้นจิตร ยุวเกษตรกร 
 7. ด.ช. กฤษฎา  จันทร์หอม ยุวเกษตรกร 
 8. ด.ช. ปฐมพร  ศรีแก่นจันทร์ ยุวเกษตรกร 
 9. ด.ช. เกียรตศิักดิ์  นากสุข ยุวเกษตรกร 
 10. ด.ช. รชต โอนอิง ยุวเกษตรกร 
 11. ด.ช. ศักดิ์บดี  สิทธิอุทัยวงศ์ ยุวเกษตรกร 

 12. ด.ญ. วิลาวลัย์ สวัสด ี ยุวเกษตรกร 
 

  



 
 

5. จังหวัดราชบุรี 
 1. นายสมพร  เพ็งเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

 2. นายบรรเจิด  จุ้ยศิริ ที่ปรึกษายุวเกษตรกร 
 3. น.ส. สุริษา  แก้วรัตน์ ยุวเกษตรกร 
 4. น.ส. จันทิมา  แก้วรัตน์ ยุวเกษตรกร 
 5. นายศักดิ์ชัย  อุ่นทา ยุวเกษตรกร 
 6. นายกฤษฎา  อุ่นเรื่อน ยุวเกษตรกร 
 7. นายนิคม  ดวงชั่น ยุวเกษตรกร 
 8. นายณรงค์  สระโอษฐ์ ยุวเกษตรกร 
 9. น.ส. สุกัญญา  สีสุข ยุวเกษตรกร 
 10. นายไพโรจน์  ทองเปิง ยุวเกษตรกร 
 

6. จังหวัดสมุทรสงคราม 

 1. นายชาญศักดิ์  ขจรบุญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

 2. น.ส. จงจิตต์  จันทร์เกษมมณี ที่ปรึกษายุวเกษตรกร 
 3. ด.ญ. ฉวีวรรณ  รัศมี ยุวเกษตรกร 
 4. ด.ญ. จิรัฐติกาล  ม่วงมณี ยุวเกษตรกร 
 5. ด.ญ. นันทิยา  ภิญโญ ยุวเกษตรกร 
 6. ด.ญ. พัชรา  คล้ายพฤกษ์ ยุวเกษตรกร 
 7. ด.ญ. บูญญาดา  ทรัพย์สมบูรณ์ ยุวเกษตรกร 
 8. ด.ช. ธีรเดช ทวีวงศ ์ ยุวเกษตรกร 
 9. ด.ช. ภาณุ  พูลสวัสดิ์ ยุวเกษตรกร 
 10. ด.ช. อนุสรณ์  แก้วเล็ก ยุวเกษตรกร 
 

7. จังหวัดสมุทรสาคร 
 1. นางเปรมปรี  อุบลไทร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

 2. นายวินัย  ศิริเบญนรัด ที่ปรึกษายุวเกษตรกร 
 3. ด.ญ. พีรดา  นุรัก ยุวเกษตรกร 
 4. ด.ญ. สุกัญญา ภูมมา ยุวเกษตรกร 
 5. ด.ญ. บุษกร  กล่ าสนอง ยุวเกษตรกร 
 6. ด.ญ. มธุริน ปานสมุทร ยุวเกษตรกร 
 7. ด.ญ. วราพร  แซ่ฉั่ว ยุวเกษตรกร 
 8. ด.ญ. ณัฐณิชา ม่วงมีผล ยุวเกษตรกร 
 9. ด.ญ. นิภาพร  พลเยี่ยม ยุวเกษตรกร 
 10. ด.ญ. วนิดา  ดาวเรือง ยุวเกษตรกร 
 



 
 

8. จังหวัดสุพรรณบุรี 
 1. นายเฉลิม  นันทวิริยวัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 2. นายชูชีพ  พูลผล ที่ปรึกษายุวเกษตรกร 
 3. ด.ช. เชาวลิต  ทุมประดิษฐ์ ยุวเกษตรกร 
 4. ด.ช. อายุวัฒน ์ นรสิงห์ ยุวเกษตรกร 
 5. ด.ช. สิทธิศักดิ์  เสนาพันธ์ ยุวเกษตรกร 
 6. ด.ช. อัษฎาวุธ  กาฬภักดี ยุวเกษตรกร 
 7. ด.ช. สลัญรัตน์  วังงาม ยุวเกษตรกร 
 8. ด.ช. ณรงฤทธิ์  ภูฆัง ยุวเกษตรกร 
 9. ด.ช. ไพศาล  เถื่อนนุ้ย ยุวเกษตรกร 

 10. ด.ช. เกียรติศักดิ์ ธัญญเจริญ ยุวเกษตรกร 

 

9. ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดกาญจนบุรี 
 1. นายวรวิทย์ ค าสิงห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

 2. ด.ช. ซอวาวา  ยุวเกษตรกร 

 3. ด.ช. หม่องวีวิน  ยุวเกษตรกร 

 4. ด.ช. สมพร  ยุวเกษตรกร 

 

10. ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี 
 1. นายชิตพล เต็งเก้าประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

 

11. ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง 

 1. น.ส. รุ่งทิวา วงศ์รักษ์งาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

  



 
 

วิทยากร 

 

1. นายชัยพร ชนะไพริน เกษตรจังหวัดยะลา 
2. นายสมเกียรติ วิจิตรประเสริฐ ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร 
3. นางปาลลิน พวงมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 
     ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี 
4. นางสาวมีนา เพ็งเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
     ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี 
5. นายวีรธรรม ชูใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
     ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดสุพรรณบุรี 
6. นางสาวบุณฑริก  คงแสงบุตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
     ส านักพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 


