
รหสัประจ ำตวั

ผูเ้ขำ้อบรม ช่ือร้ำน เลขท่ี หมู่ ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั ไปรษณีย์ โทรศพัท์

1 2563-02-001 นำงสำว วิไลลกัษณ์  ลีนอ้ย นำนำกำรเกษตร 209 1 คอนสำย ตระกำรพืชผล อุบลรำชธำนี 34130 065-6439278

2 2563-02-002 นำย ชำติชำย  ชำติรัตนรักษ์ บ.พีพีกำรเกษตร909 จ ำกดั 55 5 สีวิเชียร น ้ำยนื อุบลรำชธำนี 34260 086-3357851

3 2563-02-003 นำย ธนภณ  บรรจงวชัรภำ บุญถึงกำรเกษตร 111 7 หนองโดน ล ำปลำยมำศ บุรีรัมย์ 31130 093-5576094

4 2563-02-004 นำย วิชยั  สมพงษ์ ว.สมพงษ์ 144 1 นำเรือง นำเยยี อุบลรำชธำนี 34160 092-5491590

5 2563-02-005 นำงสำว นิรมล  ศิริเลิศเกรียงไกร รวมเกษตร 249-253 สุรินทร์-ช่องจอม กงัแอน ปรำสำท สุรินทร์ 32140 087-1262721

6 2563-02-006 นำย พลประชำ  วงศช์ำลี เกษตรเกษม 22 5 หวัเรือ เมือง อุบลรำชธำนี 34000 085-3128432

7 2563-02-007 นำย อุดร  จนัทพิมพ์ อุดมชยักำรคำ้ 121 6 ท่ำตูม เมือง มหำสำรคำม 44000 089-4050426

8 2563-02-008 นำงสำว สิรินรัตน์  อ่อนพทุธำ สิรินรัตน์กำรเกษตร 219 8 ภูเงิน เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120 098-0452710

9 2563-02-009 นำย ณฐัพล  ค  ำเนตร บำ้นเปือยกำรเกษตร 235 19 พรหมสวสัด์ิ พยห์ุ ศรีสะเกษ 33230 091-0216004

10 2563-02-010 นำงสำว อรทยั  อ้ึงพฒันำกิจ
บ.อง้เฮงฮวดหลี(เฮย้หนอน) 
จ ำกดั 401/8 1 ท่ำชำ้ง นิคม สตึก บุรีรัมย์ 31150 085-5941654

11 2563-02-011 นำย วิโรจน์  ปะวะเท ปพิชญำ 71 8 หนองเมก็ นำเชือก มหำสำรคำม 44170 087-2169475

รำยช่ือผูเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรม หลกัสูตรผูค้วบคุมกำรขำยวตัถุอนัตรำยทำงกำรเกษตร ปีงบประมำณ 2563

วนัท่ี 24-25 มีนำคม 2563  รุ่นท่ี 2 (รำยเก่ำ)

                 ณ โรงแรมเพชรรัชตก์ำร์เดน้ อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด              
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12 2563-02-012 นำย พนมรุ่ง  พิมพไ์ชย หจก.เจริญพำณิชย ์2 44078 5 ดูน กนัทรำรมย์ ศรีสะเกษ 33130 091-8359128

13 2563-02-013 นำงสำว รัชนี  เจียกกลำง 173/4-5 5 ดูน กนัทรำรมย์ ศรีสะเกษ 33130 098-2717988

14 2563-02-014 นำงสำว นนัทช์รัศ  ปลำยเนตร หจก.เนตรนิมิตร 643 12 สำมแยก เลิงนกทำ ยโสธร 35120 081-9655932

15 2563-02-015 นำย สมเกียรติ  ตุลำดิลก สมเกียรติกำรเกษตร 119 12 อุทุมพร-ส้มป่อย ส ำโรง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120 081-8153847

16 2563-02-016 นำย จรินทร์  อุระดิส 180/1 7 ท่ำตูม ท่ำตูม สุรินทร์ 32120 088-0726598

17 2563-02-017 นำย วริทร  กลมประโคน ดำวรุ่งพำณิชย์ 139 14 บำ้นกรวด บำ้นกรวด บุรีรัมย์ 31180 063-6532800

18 2563-02-018 นำย วิรัตน์  ชูเพชร เพชรคูณทองเกษตรยนต์ 234 4 ภูผำหมอก กนัทรลกัษ์ ศรีสะเกษ 33110 098-7978187

19 2563-02-019 นำงสำว บุญสำร  พยงุวงษ์ โชคส ำรำญ ป่ำต้ิว 222 4 โพธ์ิไทร ป่ำต้ิว ยโสธร 35150 086-2643723

20 2563-02-020 นำย บุญรอด  บุญผุย 200 15 บำ้นกลำง เมืองจนัทร์ เมืองจนัทร์ ศรีสะเกษ 33120 082-5654451

21 2563-02-021 นำงสำว รัตนำ  พ่ึงภกัด์ิ ภูตะวนักำรเกษตร 199 15 บำ้นกลำง เมืองจนัทร์ เมืองจนัทร์ ศรีสะเกษ 33120 080-2450516

22 2563-02-022 นำย ฐกร  ฉตัรอมรวฒิุ ง่วนเชียงเคมีภณัฑ์ 268 3 ยำงชุมนอ้ย ยำงชุมนอ้ย ศรีสะเกษ 33190 085-1692255
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23 2563-02-023 นำย เกรียงไกร  ศรีธำตุ ศรีสุขเกษตรยนต ์2 193 6 ศรีแกว้ เลิงนกทำ ยโสธร 35120 089-9492123

24 2563-02-024 นำย ชุมพล  สร้อยจกัร กำญจนำกำรเกษตร 225 1 สวำท เลิงนกทำ ยโสธร 35120 081-2666425

25 2563-02-025 นำย เลิงชยั  ศรีธำตุ ศรีสุขเกษตรยนต ์2 244 6 ศรีแกว้ เลิงนกทำ ยโสธร 35120 087-8773258

26 2563-02-026 นำย ธวชัชยั  สุ่มมำตย์ ประตูชยักำรเกษตร 128 7 นิเวศน์ ธวชับุรี ร้อยเอ็ด 41170 095-6259960

27 2563-02-027 นำง งำมจิตร  ตนัติวฒันเสถียร
บ.ทรัพยสิ์นกำรเกษตร(2015) 
จ ำกดั 227/1 วำรีรำชเดช ในเมือง เมือง ยโสธร 35000 089-7170474

28 2563-02-028 นำย สมชยั  ตนัติวฒันเสถียร
บ.ทรัพยสิ์นกำรเกษตร(2015) 
จ ำกดั 227/1 วำรีรำชเดช ในเมือง เมือง ยโสธร 35000 081-7903195

29 2563-02-029 นำย อริญชย ์ ตนัติวฒันเสถียรหจก.ทรัพยสิ์นกำรเกษตร 381/15-16 วิทยด ำรงค์ ในเมือง เมือง ยโสธร 35000 082-3673181

30 2563-02-030 นำย บุญช่วย  ศรีสุข ค ้ำคูณ 128 12 หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ 33250 086-2571184

31 2563-02-031 นำย ธวชัชยั  มะโนบำล หจก.เจริญกิจอำหำรสตัว์ 23/16-17 อนุวรรตน์ ในเมือง เมือง บุรีรัมย์ 31000 081-7901031

32 2563-02-032 นำงสำว ไมตรีจิตร  จนัทิมำ ไมตรีจิตร 67 7 โคกสวำ่ง ส ำโรง อุบลรำชธำนี 34360 081-0674457

33 2563-02-033 นำง รุ่งนภำ  ปริญ พงสิมกำรเกษตร 42 8 จำนแสนไชย หว้ยทบัทนั ศรีสะเกษ 33210 093-5018153
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34 2563-02-034 นำงสำว แหวนทอง  พทุธเสน สหกรณ์กำรเกษตรพยห์ุ จ  ำกดั 399 1 ศรีสะเกษ-กนัทรลกัษ์ พยห์ุ พยห์ุ ศรีสะเกษ 33230 086-7261206

35 2563-02-035 นำย อ ำนวย  เทศทอง สกุลไทย 2 191 2 พระแกว้ สังขะ สุรินทร์ 32150 090-1899622

36 2563-02-036 นำย อธิป  มงคลเกตุ หยำดฟ้ำกำรเกษตร 240 4 ฟ้ำหยำด มหำชนะชยั ยโสธร 35130 089-2774269

37 2563-02-037 นำย วิชำ  หมำยด่ำนกลำง สกก.นิคมฯล ำตะคอง จ ำกดั 781 21 หนองสำหร่ำย ปำกช่อง นครรำชสีมำ 30130 099-2956192

38 2563-02-038 นำย สมชำติ  บุญแท้ สกก.นิคมฯล ำตะคอง จ ำกดั 781 21 หนองสำหร่ำย ปำกช่อง นครรำชสีมำ 30130 084-4217978

39 2563-02-039 นำย มงคล  หกก ำบงั สกก.นิคมฯล ำตะคอง จ ำกดั 781 21 หนองสำหร่ำย ปำกช่อง นครรำชสีมำ 30130 081-2657342

40 2563-02-040 นำย ตะวนั  ศิริกุล สกก.นิคมฯล ำตะคอง จ ำกดั 781 21 หนองสำหร่ำย ปำกช่อง นครรำชสีมำ 30130 083-3867417

41 2563-02-041 นำย ณฐัชยั  ตะยะพงค์ อรัญกำรเกษตร 417 11 บกัดอง ขนุหำญ ศรีสะเกษ 33150 081-5548558

42 2563-02-042 นำง สมร  อกัโข พงคศ์กัด์ิกำรช่ำง 175 17 บำ้นตูม นำจะหลวย อุบลรำชธำนี 34280 081-6318655

43 2563-02-043 นำย ธวชัชยั  เหล็กกลำ้ 129 4 ตำเกษ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120 084-7736325

44 2563-02-044 นำง มุกดำ  จนัโท 43835 2 สมอ ปรำงคก์ู่ ศรีสะเกษ 33170 092-7700391
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45 2563-02-045 นำงสำว ปิยมำศ  คองกุฏิ 105 9 โพนขำว เมือง ศรีสะเกษ 33000 082-0656634

46 2563-02-046 นำง หนูเล็ก  โปรดเมธี หนูเล็ก 124-125 2 หนองแสง วำปีปทุม มหำสำรคำม 44120 087-2176776

47 2563-02-047 นำง ปรำรถนำ  มำตรหลุบเลำ 140 5 หนองไผ่ ธวชับุรี ร้อยเอ็ด 45170 088-5334535

48 2563-02-048 นำงสำว เจติยำ  จกักรณ์ เจริญศรีกำรเกษตร 19 ตลำดเจริญศรี แสนสุข วำรินช ำรำบ อุบลรำชธำนี 34190 094-4536366

49 2563-02-049 นำย สมปอง  ปักค ำไทย ป.เจริญพำณิชย์ 340 5 หนองแวง ละหำนทรำย บุรีรัมย์ 31170 090-3622769

50 2563-02-050 นำย จิรยทุธ์  ปักค ำไทย บึงเจริญเสำปูน 3 80 2 บกัได พนมดงรัก สุรินทร์ 32140 044-508089

51 2563-02-051 นำง นำตยำ  ใจองอำจ บวัขำวพำริชย์ 198 3 เทนมีย์ เมือง สุรินทร์ 32000 084-4102869

52 2563-02-052 นำย อ่อนสำ  เสำะแสวง อุม้ทรัพยก์ำรเกษตร 26 5 โคกนำโค ป่ำต้ิว ยโสธร 35150 080-6239365

53 2563-02-053 นำงสำว ศุทรำ  สังขรักษ์ สกต.ละหำนทรำย 47 2 ถนนหกั นำงรอง บุรีรัมย์ 31110 087-9578060

54 2563-02-054 นำง เปรมทิพย ์ องัคะณำ สกต.หนองก่ี 30 9 ทุ่งกระตำดพฒันำหนองก่ี บุรีรัมย์ 31210 084-8255214

55 2563-02-055 นำง กุสุมำ  วงษมี์ สกต.ปะค ำ 123 นำงรอง-ปะค ำ นำงรอง นำงรอง บุรีรัมย์ 31110 081-6608275
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56 2563-02-056 นำย บุญสนอง  จนัทร์เทพ 20 6 โนนคูณ ยำงชุมนอ้ย ศรีสะเกษ 33190

57 2563-02-057 นำย บุญเล่ือน  ผนัเกษม รักษเ์กษตร 719 1 ตะขบ ปักธงชยั นครรำชสีมำ 30150 086-2650316

58 2563-02-058 นำง กรพนัธุ์  ซ้ึงศิริทรัพย์ บึงเจริญก่อสร้ำง 95 12 ปรำสำท บำ้นกรวด บุรีรัมย์ 31180 080-8289224

59 2563-02-059 นำย พยนต ์ มุจรินทร์ ห้องแซงกำรเกษร 59 11 หอ้งแซง เลิงนกทำ ยโสธร 35120 084-8323161

60 2563-02-060 นำงสำว ชนำนนัท ์ ดอกพรมลำ บึงเจริญ(หนองไมง้ำม) 439 2 หนองไมง้ำม บำ้นกรวด บุรีรัมย์ 31180 084-5442899

61 2563-02-061 นำง ประยรู  มหำดพรม โคกกลำงกำรเกษตร 108 2 หว้ยหิน หนองหงส์ บุรีรัมย์ 31240 093-3642647

62 2563-02-062 นำย ศรำวธุ  บุตตรี ป.พำณิชย์ 69/2 7 สวนกลว้ย กนัทรลกัษ์ ศรีสะเกษ 33110 081-6151092

63 2563-02-063 นำงสำว อุไรวรรณ  กะตะศิลำ พรทิพยก์ำรเกษตร 53 นำเชือก-นำดูน นำเชือก นำเชือก มหำสำรคำม 44170 092-6895569

64 2563-02-064 นำย แสงทิตย ์ ข่ำยเพชร บุญนำรีกำรเกษตร 91 8 หนองคูขำด บรบือ มหำสำรคำม 44130

65 2563-02-065 นำงสำว จุฬำลกัษณ์  นำเมืองรักษ์ เจริญวิชญ ์2 20 1 ขวญัเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120 086-3333406

66 2563-02-066 นำย ระบิล  มีบุญ เจริญวิชญ ์2 20 1 ขวญัเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120 085-2222841
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67 2563-02-067 นำย ธีระพฒัน์  แกว้โยธำ 2 19 หว้ยหิน หนองหงส์ บุรีรัมย์ 31240 080-8105537

68 2563-02-068 นำย อนนัต ์ พิมำพนัธุ์ศรี หจก.คนเกษตรเสิงสำง 59 15 เสิงสำง-ปะค ำ เสิงสำง เสิงสำง นครรำชสีมำ 30330 081-1115484

69 2563-02-069 นำงสำว อ ำภรณ์  เป้ำพิมพ์ โอมมินิมำร์ท 151 7 หนองบวั โกสุมพิสัย มหำสำรคำม 44140 094-3828518

70 2563-02-070 นำง มะลิวลัย ์ อสิพงษ์ 110/11 15 จำน กนัทรำรมย์ ศรีสะเกษ 33130 087-2396082

71 2563-02-071 นำย ภำนิกรณ์  ค  ำภำ ไฮไลท ์ไฮเวยซุ์ปเปอร์ช็อป 108 10 โนนเพก็ พยห์ุ ศรีสะเกษ 33230 063-6300507

72 2563-02-072 นำย สนอง  นำนอก บำ้นแพงพำณิชย์ 250 9 แพง โกสุมพิสัย มหำสำรคำม 44140 087-8574184

73 2563-02-073 นำย อุดมศกัด์ิ  สิงห์เรือง 43874 4 ไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์ 60120 094-3828518

74 2563-02-074 นำง นิจจำรีย ์ ตั้งตระกูลวงศ์ ศรีบุญเรืองกำรเกษตร 90/33 20 บุ่ง เมือง อ ำนำจเจริญ 37000 081-8777936

75 2563-02-075 นำงสำว สุธณัญำ  เปนำละวดั ธญัญะเจริญ 206 2 ชุมพลบุรี-พุทไธสง สระขดุ ชุมพลบุรี สุรินทร์ 32190 089-9495368

76 2563-02-076 นำง สุพรรษำ  จินโจ บ.ปุ๋ ยตรำกุญแจ จ ำกดั 161 16 หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์ 31190 091-8305508

77 2563-02-077 นำงสำว อนงค ์ ศิริสุข บ.ปุ๋ ยตรำกุญแจ จ ำกดั 161 16 หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์ 31190
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78 2563-02-078 นำง เกษร  อำจภกัดี 232 3 โคกสะอำด น ้ำขุ่น อุบลรำชธำนี 34260 061-0902095

79 2563-02-079 นำง ทองสำ  ทิพเจริญ 77 9 โคกสะอำด น ้ำขุ่น อุบลรำชธำนี 34260 097-9278970

80 2563-02-080 นำงสำว สุภำพร  ค  ำสุวรรณ หจก.สบำยดีเคมีเกษตร 60 11 โคกเริงรมย์ บ  ำเหน็จณรงค์ ชยัภูมิ 36160 082-1372998

81 2563-02-081 นำย ประวิทย ์ ค  ำผำ ป.เจริญกำรเกษตร 121 5 หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก ร้อยเอ็ด 45120 098-1158751

82 2563-02-082 นำย ธเนศ  มำลี 109 3 คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์ 31190 093-0756177

83 2563-02-083 นำย ค ำตนั  มัน่คง มัน่คง 35 10 โพนยำง วงัหิน ศรีสะเกษ 33270 087-2450864

84 2563-02-084 นำย วีระ  จงเจริญ วิไลรัตน์พำณิชย์ 101 3 เก่ำขำม น ้ำยนื อุบลรำชธำนี 34260 081-0734174

85 2563-02-085 นำย สิทธำวิชญ ์ ผลบุญ ผลบุญพำณิชย์ 47 8 โชคชยั-เดชอุดม โพธ์ิวงศ์ ขนุหำญ ศรีสะเกษ 33150 089-7195636

86 2563-02-086 นำงสำว นงนุช  โกษำผล ชชัเจริญ 86 10 น ้ำออ้ม คอ้วงั ยโสธร 35160 093-0740838

87 2563-02-087 นำย กิตติพฒัน์  ภกัดีสมยั หจก.เคพีกำรเกษตร 29 131 6 ศรีสะเกษ-อุบล โพธ์ิ เมือง ศรีสะเกษ 33000 097-3246262

88 2563-02-088 นำย อิทธิพล  ศิริเลิศเกรียงไกรปรำสำทเกษตรภณัฑ์ 710/47-48 2 กงัแอน ปรำสำท สุรินทร์ 32140 044-551232



รหสัประจ ำตวั

ผูเ้ขำ้อบรม ช่ือร้ำน เลขท่ี หมู่ ถนน ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั ไปรษณีย์ โทรศพัท์

รำยช่ือผูเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรม หลกัสูตรผูค้วบคุมกำรขำยวตัถุอนัตรำยทำงกำรเกษตร ปีงบประมำณ 2563

วนัท่ี 24-25 มีนำคม 2563  รุ่นท่ี 2 (รำยเก่ำ)

                 ณ โรงแรมเพชรรัชตก์ำร์เดน้ อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด              

โดย ส ำนกัวิจยัและพฒันำกำรเกษตรเขตท่ี 4

ท่ีอยู่
ล ำดบั ค  ำน ำหนำ้ ช่ือ-สกุล

89 2563-02-089 นำย สมชยั  กิตติธีรนนัท์ หจก.รวมเกษตร 2020 15/5 8 นำจะหลวย นำจะหลวย อุบลรำชธำนี 34280 045-901434

90 2563-02-090 นำงสำว อมรรัตน์  กำญจนวฒัน์ บ.แสงศิริอุบลเคมีเกษตร จ ำกดั 447/1 สถลมำร์ค วำรินช ำรำบ วำรินช ำรำบ อุบลรำชธำนี 34190 081-6113163

91 2563-02-091 นำงสำว ศรำวณั  กำญจนวฒัน์ แสงศิริวำริน 107 ปทุมเทพภกัดี วำรินช ำรำบ วำรินช ำรำบ อุบลรำชธำนี 34190 045-321063

92 2563-02-092 นำง กลัยำภสัร์  วฒันคงเศรษฐ์เกษตรโบ ้3 54 7 สร้ำงป่ี รำษีไศล ศรีสะเกษ 33160 065-6519982

93 2563-02-093 นำย สิทธำไชย ์ วฒันคงเศรษฐ์เกษตรโบ ้แม่โจ ้59 127 2 ส้มป่อย รำษีไศล ศรีสะเกษ 33160 080-7650388

94 2563-02-094 นำย ธนำ  แสงวชัรพนัธุ์ 145-7 15 แจง้สนิท นิเวศน์ ธวชับุรี ร้อยเอ็ด 45170 098-1948812

95 2563-02-095 นำย พงษศ์กัด์ิ  อ่อนแกว้ กุง้ทองอำหำรสตัว์ 90 5 วำรีรำชเดช ค ำเตย ไทยเจริญ ยโสธร 35120 089-2812506

96 2563-02-096 นำย เอกตะวนั  สีหะนนัท์ พำฝันพนัธุ์ไม้ 173 10 สีวิเชียร น ้ำยนื อุบลรำชธำนี 34260 097-6429101

97 2563-02-097 นำงสำว อำนุช  ฉลำดเฉลียว ทรัพยฉ์ลำดเฉลียว 283 3 เทนมีย์ เมือง สุรินทร์ 32000 085-2024383

98 2563-02-098 นำงสำว รวิวรรณ  ขำวจนัทึก รวิวรรณ 113/1 1 ตะเคียน ด่ำนขนุทด นครรำชสีมำ 30210 098-1239176

99 2563-02-099 นำย สิทธิพงศ ์ กิจส ำรำญ โกดงั ส.ส่งเสริม 6 นิคมล ำตะคอง หนองสำหร่ำย ปำกช่อง นครรำชสีมำ 30130 083-4317739
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100 2563-02-100 นำย โกวิทย ์ น่วมสวสัด์ิ หจก.ต.ทรัพยไ์พศำล 126 4 กระจำย ป่ำต้ิว ยโสธร 35150 085-8116164

101 2563-02-101 นำง พิลองยำ  น่วมสวสัด์ิ หจก.ต.ทรัพยไ์พศำล 126 4 กระจำย ป่ำต้ิว ยโสธร 35150 089-0126477

102 2563-02-102 นำง ไพรินทร์  วงศต์ำหลำ้ รุ่งเจริญยำงพำรำ 207 4 พิมำน นำแก นครพนม 48130 095-1835328

103 2563-02-103 นำย สมเกียรติ  ชยัคณำรักษก์ูล
บ.บ๊ิกโอวนั จ  ำกดั สำขำ
กำฬสินธุ์ 37 9 เจำ้ท่ำ กมลำไสย กำฬสินธุ์ 46000 091-9879442

104 2563-02-104 นำย พิทกัษ ์ ไชยฮงั บ.บ๊ิกโอวนั จ  ำกดั สำข ำ3 163/1 2 หนองพอก ธวชับุรี ร้อยเอ็ด 45000 087-1773446

105 2563-02-105 นำง สยมุพร  ชยัคณำรักษก์ูล บ.บ๊ิกโอวนั จ  ำกดั สำขำ 1 3/8-11 คหบดีอุทิศ ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000 095-6464542

106 2563-02-106 นำย ประกอบ  บุญปลูก
สถำบนักำรเงินชุมชนดวนใหญ่
 หมู่ท่ี 12 41 2 ดวนใหญ่ วงัหิน ศรีสะเกษ 33270 081-2791664

107 2563-02-107 นำย อภิชยั  ทุนทรัพย์ กลัยำพำณิชย์ 9 11 เจริญพำณิชย์ บำ้นเชียง หนองหำน อุดรธำนี 41320 083-3574321

108 2563-02-108 นำย วิชิต  วงัภูสิทธ์ิ แม่ต๋ิมกำรเกษตร 263 1 กุดแห่ เลิงนกทำ ยโสธร 35120 099-0101077

109 2563-02-109 นำง ยวุดี  สำลีวนั แสงอินทรีย์ 148 6 หวัเมือง มหำชนะชยั ยโสธร 35130 098-1656954

110 2563-02-110 นำย ใหญ่  ภำรสมบูรณ์ 140 8 เชียงเครือ เมือง กำฬสินธุ์ 46000 083-3262976
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111 2563-02-111 นำงสำว จนัทร์ทิพย ์ เมียดธิมำต เสริมทรัพยก์ำรเกษตร 346 9 ตำเกำ น ้ำขุ่น อุบลรำชธำนี 34260 095-2628954

112 2563-02-112 นำง ชุติมำ  อศัฤกษ์ 52/2 1 หนองแวง กนัทรำรมย์ ศรีสะเกษ 33130

113 2563-02-113 นำง ดวงจนัทร์  บริสุทธ์ิ เมธำวสัดุอุบลรำชธำนี 724/1 18 ชยำงกูร ขำมใหญ่ เมือง อุบลรำชธำนี 34000 082-7563633

114 2563-02-114 นำง ธำรำทิพย ์ รัตนวนั 14 14 พรำน ขนุหำญ ศรีสะเกษ 33150 087-9667593

115 2563-02-115 นำย พรเทพ  แสงวชัรพนัธุ์ ธนำภณัฑ์ 145-147 15 แจง้สนิท นิเวศน์ ธวชับุรี ร้อยเอ็ด 45170 043-569025

116 2563-02-116 นำง ดำวรุ้ง  มืมขนุทด ส.รุ่งเรืองเคมีเกษตร 119 8 หนองน ้ำใส สีคิ้ว นครรำชสีมำ 30140 089-5847569

117 2563-02-117 นำงสำว สุริยำ  รุ่งทอง เล่ียงก่ี 897/4-12 2 ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร์ 32110 088-3455452

118 2563-02-118 นำย คฤหำสน์  ก่ิงแกว้ จำรพตัมำร์ท 58/1 16 จำรพตั ศีขรภูมิ สุรินทร์ 32110 080-0027310

119 2563-02-119 นำย วิชิต  แกว้หล่อ สกุลแกว้ 13 7 ตรวจ ศรีณรงค์ สุรินทร์ 32150 085-0276542

120 2563-02-120 นำงสำว อลิสำ  อศัวพลงักูล ไทยเจิญพำณิชยื(บำ้นขวำว) 94 8 ขวำว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120 094-8541851

121 2563-02-121 นำงสำว สมพร  งำมแยะ ไทยเจิญพำณิชยื(บำ้นเข่ือน) 28/7 7 เข่ือน โกสุมพิสัย มหำสำรคำม 44140 094-9563198
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122 2563-02-122 นำย สนอง  สำรศิริ ร้ำนคำ้ชุมชนหมู่ 6 29 6 เมืองไพร เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120 094-4748930

123 2563-02-123 นำย สันติภำพ  สิงห์ส ำรำญ ดำหวนั 129 2 เสรีธิปัตย์ ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร์ 32110 092-7729346

124 2563-02-124 นำง พรรณณี  บวัลอย ทวีทรัพย์ 10 8 หวัเรือ เมือง อุบลรำชธำนี 34000 063-0433299

125 2563-02-125 นำย ดุสิต  ยบุลไสย หจก.หมอเกษตรพำณิชย์ 99 8 ร่องค ำ ร่องค ำ กำฬสินธุ์ 46210 080-1945318

126 2563-02-126 นำย กิติกร  ค  ำศรี เจริญรุ่งเรืองกำรคำ้ 155 6 เมืองนอ้ย กนัทรำรมย์ ศรีสะเกษ 33130 062-1641868

127 2563-02-127 นำย ณรงค ์ สำยลุน 91 1 หนองไฮ ส ำโรง อุบลรำชธำนี 34360 081-9970914

128 2563-02-128 นำย ทองสุข  เพง็นำม คูณสิน 37 8 หนองพอก หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210 089-5744046

129 2563-02-129 นำย สมยั  ค  ำสุข 61 3 ข้ีเหล็ก น ้ำขุ่น อุบลรำชธำนี 34260 089-8470311

130 2563-02-130 นำย สมหวงั  มหำพำนต์ 405 1 สนำมมำ้ เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150 081-5464294

131 2563-02-131 นำย ตนัติกร  สำยแวว เพชรรุ่งเรืองทรัพยเ์กษตร 54/1 8 วำริน-กนัทรลกัษ์ ส ำโรง ส ำโรง อุบลรำชธำนี 34360 083-0859924

132 2563-02-132 นำงสำว ประไพร  ธรรมวตัร มำชิน 64 6 ด่ำน รำษีไศล ศรีสะเกษ 33160 083-3602026
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133 2563-02-133 นำย เบำ้  โสมำนวตัร นอ้งเนยกำรเกษตร 14 6 ทุ่งนำงโอก เมือง ยโสธร 35000 084-3435157

134 2563-02-134 นำย ชยัธชั เทียนเจษฎำ นฐัพลปิโตรเล่ียม 92 10 ทรัพยพ์ระยำ นำงรอง บุรีรัมย์ 31110 061-0456569

135 2563-02-135 นำย สุรัตน์  แสงวำโท เจน้ำง 163 1 มะค ำ กนัทรวิชยั มหำสำรคำม 44150 043-774040

136 2563-02-136 นำย กรเดช  วงศศ์รีแกว้ โชคส ำรำญหนองพอก 2 9 รอบเมือง หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210 084-7078299

137 2563-02-137 นำย สกล  วงศศ์รีแกว้ โชคส ำรำญ 81 9 รอบเมือง หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210 084-7077829

138 2563-02-138 นำงสำว วิลำวลัย ์ ภูอำจสูง เป้ิลปุ๋ ยยำ 3 50 11 กมลำไสย กมลำไสย กำฬสินธุ์ 46130 098-6042944

139 2563-02-139 นำย สุรัฐพล  เงำงำม จุไรรัตน์พำณิชย์ 72 3 ค ำเข่ือนแกว้ ชำนุมำน อ ำนำจเจริญ 37210 096-7801702

140 2563-02-140 นำย อ ำพร  อยูค่ง 295 10 โนนส ำรำญ กนัทรลกัษ์ ศรีสะเกษ 33110 086-2488939

141 2563-02-141 นำง หนูแดง  สอนสืบ อ ำนวยผล 92 6 สงยำง มหำชนะชยั ยโสธร 35130 082-1312798

142 2563-02-142 นำง อุทยั  บุญหนกั 8 3 บ่อแกว้ วงัหิน ศรีสะเกษ 33270 086-2519984

143 2563-02-143 นำงสำว วนิตำ  บุญหนกั 9 4 ดวนใหญ่ วงัหิน ศรีสะเกษ 33270 061-1208471
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144 2563-02-144 นำย กนัตพล  พลเหลำ หจก.ยทุธกำรเกษตร 120/5 7 ท่ำขอนยำง กนัทรวิชยั มหำสำรคำม 44150 081-1252789

145 2563-02-145 นำงสำว ประกำย  จนัทร์พิรักษ์ 1 11 ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลรำชธำนี 063-7626072

146 2563-02-146 นำย สมนึก  บุษบำกร แสงศิริ 47/2-3 8 สินประดิษฐ น ้ำออ้ม กนัทรลกัษ์ ศรีสะเกษ 33110 045-662846

147 2563-02-147 นำย สัมฤทธ์ิ  ศรีกลบั สกก.เกษตรวิสยั จ  ำกดั 206 2 ปัทมำนนท์ เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150 043-589190

148 2563-02-148 นำย สิทธิชยั  โสภำสำย หจก.ท่ำนครกำรเกษตร 238 16 ร้อยเอ็ด-วำปีปทุม รอบเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000 095-9932396

149 2563-02-149 นำง ทองพนู  แกว้หอม หจก.เพญ็สนองกำรเกษตร 248 ชุมพลบุรี-ท่ำตูม ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร์ 32190 098-1057724

150 2563-02-150 นำย ถิรธนำ  รอดเรือง ทรัพยอิ์นทรีย์ 143,145 เทวำภิบำล ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000 086-8508705

151 2563-02-151 นำย เทพวำรีย ์ ยงยนื พืชมงคลกำรเกษตร 141 3 สระแกเ้ว พนมไพร ร้อยเอ็ด 45140 081-9248461

152 2563-02-152 นำง มณัทนำ  บุบผำโชติ รำษีกำรเกษตร 188 4 เมืองคง รำษีไศล ศรีสะเกษ 33160 083-3440224

153 2563-02-153 นำย คงศกัด์ิ  สงวนสุทธิกุล นิวสงวนชยั 121 ผดุงวิธี ตลำด เมือง มหำสำรคำม 44000 081-9747607

154 2563-02-154 นำย ดนุเดช  ตรีรัตนกุลพร สวสัดีพำนิช 5 2 นำงรอง-ปะค ำ ปะค ำ ปะค ำ บุรีรัมย์ 31220 044-646049
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155 2563-02-155 นำง ทองใบ  สำทิพยจ์นัทร์ ป้ำป่ิน 43 14 โคกตะเคียน กำบเชิง สุรินทร์ 32210 062-2382115

156 2563-02-156 นำงสำว อจัฉรำ  ค  ำลยัวงษ์ วงษเ์จริญ 133 7 ค ำผอุง โพธ์ิชยั ร้อยเอ็ด 45230 084-7117924

157 2563-02-157 นำย เสริม  บุษบรรณ์ เสริมกิจทรัพยเ์จริญ 268 18 บำ้นกระแซง กระแซง กนัทรลกัษ์ ศรีสะเกษ 33110 083-3868540

158 2563-02-158 นำย อภิสิทธ์ิ  สุระพรรค ส.เจริญทรัพย์ 174 2 ผือฮี มหำชนะชยั ยโสธร 35130 061-1576013

159 2563-02-159 นำงสำว มณีรัตน์  ศิริวงศพ์ำนิช มิรประชำ 179 1 อภยัรำษฎร์ พทุไธสง พทุไธสง บุรีรัมย์ 31120 086-4563242

160 2563-02-160 นำย ค ำสิงห์  วะนำ ส.นิยมกำรเกษตร 405 2 นำค ำ ศรีเมืองใหม่ อุบลรำชธำนี 34250 099-7471366

161 2563-02-161 นำย สง่ำ  อ  ำภำพนัธ์ สง่ำพนัธ์ 27 1 โพนทรำย โพนทรำย ร้อยเอ็ด 45240 089-9927910

162 2563-02-162 นำย ทศพร  ภวภูตำนนท์ นพพรกำรคำ้ 215 3 หนองซอน เชียงยนื มหำสำรคำม 44160 082-1119219

163 2563-02-163 นำย กุศล  ภวภูตำนนท์ 96 3 หนองซอน เชียงยนื มหำสำรคำม 44160 082-1119219

164 2563-02-164 นำง จินตนำขจรพบ เดชำธรกำรเกษตร 99 12 ขอนแก่น เมือง ร้อยเอ็ด 45000 089-2794840

165 2563-02-165 นำย นรำ  วีระแสงพงษ์ น ำเจริญ 620-622 6 ขุขนัธ-์ศรีสะเกษ หว้ยเหนือ ขขุนัธ์ ศรีสะเกษ 33140 090-3793932
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166 2563-02-166 นำง พรธิภำ  สกุลพำณิชยพ์นัธต์ ัก๊พำณิชย์ 1/9-10 เทศบำลบ ำรุง ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000 043-512889

167 2563-02-167 นำย ฉลอง  ค  ำภูมี สง่ำพำนิช 105 8 หนองพอก หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210 099-2057199

168 2563-02-168 นำย คงชยั  รุ้งไธสง ฟ้ำอุบลยณุฑริก 290 2 บุณฑริก-เดชอุดม บวังำม บุณฑริก อุบลรำชธำนี 34230 083-6118572

169 2563-02-169 นำงสำว บงัอร  สัตนำโค ก.กำรเกษตร 289/57 7 นิเวศน์ ธวชับุรี ร้อยเอ็ด 45170 086-9504916

170 2563-02-170 นำย สุพจน์  วิเศษพงษ์ ออมทรัพยค์ลองส ำโรง 5 15 ส ำโรงตำเจน็ ขขุนัธ์ ศรีสะเกษ 33140 086-8779807

171 2563-02-171 นำง สุภำภรณ์  บทมูล ธำนุวรรณเกษตรภณัฑ์ 39 4 ชำนุวรรณ พนมไพร ร้อยเอ็ด 45140 081-8406689

172 2563-02-172 นำย สุรัตน์  โพชรำแสง 151 4 ม่วงลำด จงัหำร ร้อยเอ็ด 45000 081-5743649

173 2563-02-173 นำงสำว ปิยวรรณ  บุณยรังควร ไทเ้ชียงลง้ 211-213 กรุงศรีใน ในเมือง เมือง สุรินทร์ 32000 044-511410

174 2563-02-174 นำย บุญชิด  จนัทร์สระบวั บุญชิดกำรเกษตร 275 2 จนัทบเพชร บำ้นกรวด บุรีรัมย์ 31180 090-0565166

175 2563-02-175 นำย พงษส์ันต์ิ  พนัธ์จ  ำปำ 29 8 สิงห์โคก เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150 086-0177277

176 2563-02-176 นำย ส ำเร็จ  ละสำมำ ชยัรุ่งเรือง 146 3 เขวำทุ่ง ธวชับุรี ร้อยเอ็ด 45170 095-1973452
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177 2563-02-177 นำงสำว กลัยำณี  วำนิชชงั เมืองชยัพำนิช 58-59 1 สนำมมำ้ เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150 043-589211

178 2563-02-178 นำย รักสิทธ์ิ  สำมำรถ จ่อนเคมีภณัฑ์ 92 6 แจง้สนิท กลำง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120 089-5294607

179 2563-02-179 นำง สุรีรัตน์  พรมจนัทร์ รวมเกษตรกำรคำ้ 51/1 1 ทุ่งมน ค ำเข่ือนแกว้ ยโสธร 35110 089-7750985

180 2563-02-180 นำง ขนิษฐำ  สำยสี เพ่ิมพูลอะไหล่ 9 9 อ่ำงศิลำ พิบูลมงัสำหำร อุบลรำชธำนี 34110 084-3027729

181 2563-02-181 นำย ณรงคศ์กัด์ิ  จ  ำปำใด ไอเดียอำหำรสตัว์ 97 5 น ้ำเกล้ียง น ้ำเกล้ียง ศรีสะเกษ 33130 085-4945909

182 2563-02-182 นำย นิก  ชฎัอนนัต์ อุไรลกัษณ์ น ำเจริญ 219/1 7 บึงเจริญ บำ้นกรวด บุรีรัมย์ 31180 086-6116399

183 2563-02-183 นำย สง่ำ  ยอดไฟอินทร์ หจก.สง่ำกำรเกษตร 66 12 ส ำโรง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120 085-0465743

184 2563-02-184 นำง วิไลวรรณ  ล้ิมถนดัคำ้ หจก.ล้ิมต้ิงฮวดกำรเกษตร 27 1 สนำมมำ้ เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150 084-7980913

185 2563-02-185 นำงสำว พรธีรำ  แก่นจนัทร์ มงคลชยักำรเกษตร 114 13 เหล่ำแดง ดอนมดแดง อุบลรำชธำนี 34000 086-8792212

186 2563-02-186 นำงสำว สุปรียำ  วำนิชชงั เมืองชยั 43 8 สนำมมำ้ เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150 089-0138349

187 2563-02-187 นำย สำยนัต ์ จนัทะลุน ส.เจริญซพัพลำย 14 10 ขำมเรียง กนัทรวิชยั มหำสำรคำม 44150 080-4533694
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188 2563-02-188 นำย ไพชยนต ์ ดวนสูง 191 6 บุสูง วงัหิน ศรีสะเกษ 33270 062-8326946

189 2563-02-189 นำง บำนเยน็  ดวนสูง ลุงเปรม 134 6 บุสูง วงัหิน ศรีสะเกษ 33270 083-9663332

190 2563-02-190 นำงสำว มณฑำ  ธำดำลิมะวฒัน์ หจก.ยิ่งเจริญกำรเกษตร 2019 55 16 แสนสุข วำรินช ำรำบ อุบลรำชธำนี 34190 081-8599407

191 2563-02-191 นำย อดุลยเ์ดช  ปัดถำนงั ร.บุญเพ่ิมเมีเกษตร 113 8 รอบเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45210 086-6259695

192 2563-02-192 นำย สวำท  ช่ืนชำย สวำทพำณิชย์ 192 8 เส่ืองขำ้ว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 33240 081-5791682

193 2563-02-193 นำงสำว ปฐมพร  บนไมก้ลำง 6 3 วงักะทะ ปำกช่อง นครรำชสีมำ 30130 062-2418399

194 2563-02-194 นำย สมพร  พิมเก กำ้วหนำ้พำณิชย์ 192 2 ข้ีเหล็ก น ้ำขุ่น อุบลรำชธำนี 34260 098-6178404

195 2563-02-195 นำย มงคล  อำวรณ์
อุดมทรัพยบ์ำ้นเชียงใหม่

กำรเกษตร 272 9 เชียงใหม่ โพธ์ิชยั ร้อยเอ็ด 45230 063-7325665

196 2563-02-196 นำย พงศสุ์ระ  ธนำนนัทพ์ฒันต์งัเซ่ง 190/20 เมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000 045-512432

197 2563-02-197 นำงสำว รักษสุ์ณีย ์ สมำน 45 16 ส ำโรงตำเจน็ ขขุนัธ์ ศรีสะเกษ 33140 062-9106365

198 2563-02-198 นำงสำว เพญ็ประภำ  ปรีดำมนต์ เพญ็ประภำคำ้ปุ๋ ย 179 4 โพธ์ิสัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 45280 089-7121970
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199 2563-02-199 นำย วิฑูรย ์ คณำทอง อจัฉรำพรมินิมำร์ท 260 1 นำแต้ เมือง อ ำนำจเจริญ 37000 091-3484832

200 2563-02-200 นำย ช ำนำญ  บุญภำ เทพพิทกัษ์ 53 5 ท่ำหำดขำว โพนทรำย ร้อยเอ็ด 45240 087-9244521

201 2563-02-201 นำง นิตยำ  ปฐมกสิวฒันำ สินเจริญ 409 ผดุงพำนิช ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000 043-511054

202 2563-02-202 นำงสำว วิมณฑำ  เสนำสนะ ศกัด์ิเสนำกำรเกษตร 156/4 ประจนัตเขต นำงรอง นำงรอง บุรีรัมย์ 31110 097-2410683

203 2563-02-203 นำย ทนงศกัด์ิ  อกัโข ทนงศกัด์ิ 22 1 ทุ่งเทิง เดชอุดม อุบลรำชธำนี 34160 084-2841474

204 2563-02-204 นำย อฐักร  ศิริภกัด์ิ โชคดีกำรคำ้ 167 7 ปำฝำ จงัหำร ร้อยเอ็ด 45270 087-2356991

205 2563-02-205 นำงสำว ศุภวรรณ  หอ้งสุข แสงฟ้ำธญัญภณัฑ์ 63 12 โนนหนำมแท่ง เมือง อ ำนำจเจริญ 37000 081-8663789

206 2563-02-206 นำย ปลัง่  เวียงเกตุ รัตนเสนศรีโชติเจริญ 129 10 ผกัแวน่ จงัหำร ร้อยเอ็ด 45000 083-3344161

207 2563-02-207 นำย ยทุธนำ  บุญงำม เจษฎำฟำร์ม 402 5 เทนมีย์ เมือง สุรินทร์ 32000 084-4741005

208 2563-02-208 นำย พงษศ์กัด์ิ  ดอกสวย ก.กำรคำ้ 148 6 ช่ำงป่ี ศีขรภูมิ สุรินทร์ 32110 085-7807177

209 2563-02-209 นำง จุฬำลกัษณ์  ปุริสำ 111 11 หนองแวง เมือง ร้อยเอ็ด 45000 085-9285171
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210 2563-02-210 นำย ชวิทย ์ มะลยัโคตร หนองดุมพนิชย์ 190 8 ตูมใหญ่ คูเมือง บุรีรัมย์ 31190 099-0359880

211 2563-02-211 นำย ประวติั  บุญหนกั สุกญัญำกำรเกษ๖ร 75 1 อีปำด กนัทรำรมย์ ศรีสะเกษ 33130 081-9558927

212 2563-02-212 นำย ศุภชยั  สำยธนู บลย เจริญ 69 9 คูบ น ้ำเกล้ียง ศรีสะเกษ 33130 062-5369544

213 2563-02-213 นำย เสน่ห์  แกว้ทำ บจก.เสน่ห์กำรเกษตร (2010) 71/3 6 แสนตอ เมือง อุตรดิตถ์ 53000 085-6017957

214 2563-02-214 นำย เสน่ห์  ภกัดีลน้ รุ่งเสน่ห์ 195 1 ค ำคร่ัง เดชอุดม อุบลรำชธำนี 34160 090-3726919

215 2563-02-215 นำง กลัยำ  บุญยวฒิุ ทองเจริญกำรเกษตร 181 9 ดงสิงห์ จงัหำร ร้อยเอ็ด 45000 087-9090451

216 2563-02-216 นำย วิเศษ  กรมขนัธ์ วี เอส 96 6 น ้ำใส จตุรพกัตรพิมำน ร้อยเอ็ด 45180 081-0492649

217 2563-02-217 นำง รุ่งเทวำ  เหมโส สมบูรณ์พำณิชย์ 66 16 ขวำว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120 084-5180187

218 2563-02-218 นำย คมัภีร์  จนัแดง 122 8 หนองแกว้ เมือง ร้อยเอ็ด 45000 081-1173925

219 2563-02-219 นำย นภำ  พิทกัษ์ มีโชคคำ้ขำ้ว 116/4 9 หว้ยต๊ิกชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 33140 087-2617236

220 2563-02-220 นำย ปฏิวติั  พละไกร สำมแยกเกษตรยนต์ 222 1 ค ำโพน ปทุมรำชวงศำ อ ำนำจเจริญ 37110 088-4529190
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221 2563-02-221 นำย วรวฒิุ  สุทโธ ทวีคูนกำรเกษตร 29 11 โคกก่ง ชำนุมำน อ ำนำจเจริญ 37210 092-2690771

222 2563-02-222 นำงสำว นำฏยำ  ทรงชำติ 201 2 โนนเจริญ บำ้นกรวด บุรีรัมย์ 31180 063-9602275

223 2563-02-223 นำง จำรุณีย ์ มำตเลิง ประสพทรัพย์ 63 1 อคัคะค ำ โพธ์ิชยั ร้อยเอ็ด 45230 081-7293794

224 2563-02-224 นำย พลวฒิุ  อนุทูล เจริญกำรเกษตร 41 9 ตำนี ปรำสำท สุรินทร์ 32140 085-7688634

225 2563-02-225 นำง จนัทร์เพญ็  ทีค  ำแกว้ 101 11 บุ่งหวำย วำรินช ำรำบ อุบลรำชธำนี 34190 084-5892075

226 2563-02-226 นำย บุญโฮม  พิมพไ์ชย 36-39 13 ดูน กนัทรำรมย์ ศรีสะเกษ 33130 092-3689083

227 2563-02-227 นำงสำว จุไรรัตน์  ฉลำดเลิศ นอ้งรักกำรเกษตร 117 2 บำ้นฮี ค ำเจริญ ตระกำรพืชผล อุบลรำชธำนี 34130 061-0404765

228 2563-02-228 นำย นิวฒัน์  อยูย่นื กิติพทัธ์กำรเกษตร 3/16 1 บำงกระบือ สำมโคก ปทุมธำนี 12160 081-3399298

229 2563-02-229 นำงสำว เยำวรัตน์  ครองสุข ลืออ ำนำจพำณิชย์ 224 6 ชยำงกูร อ ำนำจ ลืออ ำนำจ อ ำนำจเจริญ 37000 095-6196266

230 2563-02-230 นำง จุลนี  สำลีพนัธ์ 122 2 จำนแสนไชย หว้ยทบัทนั ศรีสะเกษ 33210 098-5899332

231 2563-02-231 วำ่ท่ี ร.ต. ชำตรี  ตนัเสถียร หจก.โพธ์ิทองกำรเกษตร 2020 71 1 แขม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120 082-3202969
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232 2563-02-232 นำย ศุภวตัร  พิเลิศ ชยัศิริกำรเกษตร 554 4 จอมพระ จอมพระ สุรินทร์ 32180 081-7601557

233 2563-02-233 นำย เจษฎำ  นิลศรี แหลมทองพฒันำกำรเกษตร 347/2 8 ปะค ำ ปะค ำ บุรีรัมย์ 31220 093-5357188

234 2563-02-234 นำง อำทิตยอ์รุณ  บำ้งต ำรวจ หมอมวลกำรเกษตร 399 1 หวัชำ้ง จตุรพกัตรพิมำน ร้อยเอ็ด 45180 043-035731

235 2563-02-235 นำง เพญ็ศรี  พำนำสันต์ สมชำย 6 1 โหรำ อำจสำมำรถ ร้อยเอ็ด 45160 087-0828595

236 2563-02-236 นำย พงษศ์กัด์ิ  เอกอุดมชยั เอกอุดม 333-5 ผดุงพำนิช ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000 043-511667

237 2563-02-237 นำงสำว พรผกำ  แซ่อั้ง พรผกำ 223 1 รณชยั แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110 087-2318292

238 2563-02-238 นำงสำว สิริเสำวนีย ์ สุ่มมำตย์ จ ำรัสพำนิชย์ 93-95 2 นิคมด ำริห์ แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110 082-8705398

239 2563-02-239 นำย สุรัตน์  สวสัด์ิผล 96 7 ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 45000 081-3927195

240 2563-02-240 นำย ทองเดือน  นำสมใจ 37 1 ผกัแวน่ จงัหำร ร้อยเอ็ด 087-9540027

241 2563-02-241 นำงสำว พชัรำภำ  ยมรัตน์ ถำวรกำรคำ้ 445 10 เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150 093-1408299

242 2563-02-242 นำงสำว กญัญำรัตน์  ธรรมธร กญัญำรัตน์พำนิชย์ 57 8 บุสูง วงัหิน ศรีสะเกษ 33270 087-0090069
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243 2563-02-243 นำย สุรัตน์  อรไทวรรณ ยิง่เจริญ 35 17 กำบเชิง-ช่องจอม กำบเชิง กำบเชิง สุรินทร์ 32210 097-3234370

244 2563-02-244 นำง ปรำณี  ทิศกระโทก ปรำณีพำณิชย์ 221 22 สิแกว้ เมือง ร้อยเอ็ด 45000 088-5710095

245 2563-02-245 นำย ปริเชษฐ์  ชุมภูนท์ เดชำพำณิชย์ 60 12 หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110 086-8615675

246 2563-02-246 นำงสำว สุขมุำภรณ์  ตองอบ 132/1 14 สิ ขนุหำญ ศรีสะเกษ 33150 064-4451999

247 2563-02-247 นำงสำว เทวิตำ  เชียงใหม่ คลินิกเกษตรขุนหำญ 132/1 14 สิ ขนุหำญ ศรีสะเกษ 33150 086-5841167

248 2563-02-248 นำย สมพงษ ์ คูณผล เจริญทรัพย์ 83 3 โนนทรำย มหำชนะชยั ยโสธร 35130 085-2023009

249 2563-02-249 นำงสำว อร่ำมโฉม  ศรีรักษำ อร่ำมพำณิชย์ 29 4 เขวำไร่ โกสุมพิสัย มหำสำรคำม 44140 095-7260050

250 2563-02-250 นำย ศำนิต  พินิจวิญญูภำพ รวมเกษตรฟำร์ม 145 14 วำรีรำชเดช กุดชุม กุดชุม ยโสธร 35140 087-2581633

251 2563-02-251 นำย สุพจน์  เจริญรัมย์ พืชไร่กำรเกษตร 178 7 นำเจริญ เดชอุดม อุบลรำชธำนี 34160 086-0399272

252 2563-02-252 นำงสำว สุนทรี  ศิริวำลย์ 178 7 นำเจริญ เดชอุดม อุบลรำชธำนี 34160 091-0203258

253 2563-02-253 นำย ไพศำล  เนำวป์ระโคน 196 6 โคกมะขำม ประโนชยั บุรีรัมย์ 31140 065-2759329
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254 2563-02-254 นำย ปรีชำ  เพช็รเสนำ 6 11 นำตำล ท่ำคนัโท กำฬสินธุ์ 46190

255 2563-02-255 นำย สิริชยั  สุรเดชปัญญำกุล 150 11 หนองบนนำก หนองบุญมำก นครรำชสีมำ 30410 089-8649763

256 2563-02-256 นำย วรพล  เชิงสวสัด์ิ เพชรรัตน์กำรเกษตร 120 7 ยำงชุมนอ้ย ยำงชุมนอ้ย ศรีสะเกษ 33190 098-6589324

257 2563-02-257 นำย สุริยำ  แสนค ำ สุริยำกำรคำ้ 265 10 โพนงำม กมลำไสย กำฬสินธุ์ 46130 093-5506650

258 2563-02-258 นำย บุดดี  อินทร์อุ่นโชติ มำรวย 593 1 เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150 085-6631362

259 2563-02-259 นำย วรวฒิุ  ผดุงเวียง หนองเขวำกำรเกษตร 27 5 แคนใหญ่ เมือง ร้อยเอ็ด 45000 086-0235288

260 2563-02-260 นำย ศรชยั  เจริญร่ืน 333 8 หนองบวัฮี พิบูลมงัสำหำร อุบลรำชธำนี 34110 080-4765269

261 2563-02-261 นำงสำว สมพร  สดสร้อย กร.เซอร์วิส 71 8 หนองบวัฮี พิบูลมงัสำหำร อุบลรำชธำนี 34110 080-4765269

262 2563-02-262 นำงสำว ยมุนำ  แขกรัมย์ ฉตัรชยักำรเกษตร 162/2 7 นสนิทนิคมรัฐ ท่ำตูม ท่ำตูม สุรินทร์ 32120 081-7536957

263 2563-02-263 นำง สุปรำณี  นำเมืองรักษ์ รวมใจทวีโชค 8/2 18 นำเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120 081-9758152

264 2563-02-264 นำย พงศพิ์ชยั  จุลศิลป์ รุ่งอำภรณ์ 310 7 วงัง้ิวใต้ ดงเจริญ พิจิตร 66210 088-2806728
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265 2563-02-265 นำงสำว สุมนำ  ภุมมำ เสริมสุกำรเกษตร 457/1 12 กลำงดง ปำกช่อง นครรำชสีมำ 30320 087-8787734

266 2563-02-266 นำย พิษณุ  ไทยยิง่ยง เสริมสุกำรเกษตร 97/1 7 หมูสี ปำกช่อง นครรำชสีมำ 30130 063-2242269

267 2563-02-267 นำย ชชัวำลย ์ วอ่งวทญัญู หจก.วฒันพำณิชย ์199 199 3 ธำตุ รัตนบุรี สุรินทร์ 32130 089-8776762

268 2563-02-268 นำย เสถียร  เหมสุวรรณ สกลกำรเกษตร 4 6 เขตทุ่ง ธวชับุรี ร้อยเอ็ด 45170 081-2626071

269 2563-02-269 นำย สันติ  แตส้กุล ทรัพยเ์จริญกำรเกษตร 177 1 พินิจนนทรำษฎร์ พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด 45140 096-2204891

270 2563-02-270 นำย ปิยะพงษ ์ แฝกสิน ประยงคก์ำรเกษตร 192 7 บรรพทุธบำท ศรีเมืองใหม่ หนองคำย 43130 090-0357385

271 2563-02-271 นำย ทรงศกัด์ิ  วรสำร ฟำร์มเกษตรสตัวแพทย์ 222/95 6 หนองไผ่ เมือง ศรีสะเกษ 33000 095-8624527

272 2563-02-272 นำย ปรเมทร์  อุ่นใจ อุ่นใจกำรเกษตร 235 6 สีแกว้ เมือง ร้อยเอ็ด 45000 080-0125288

273 2563-02-273 นำงสำว ทิพยปั์ญญำ  ฤทธิแผลง แม่เล็ก 73 1 ร้อยเอ็ด-อำจสำมำรถ หนองไผ่ ธวชับุรี ร้อยเอ็ด 45170 080-4155724

274 2563-02-274 นำย อมัพนัธ์  สอนอ ำคำ สนัน่กำรคำ้ 58 1 ล้ินฟ้ำ จตุรพกัตรพิมำน ร้อยเอ็ด 45180 089-7183307

275 2563-02-275 นำย ธวชั  แสงวชัรพนัธุ์ ฮัว่เฮง 139-140 15 แจง้สนิท นิเวศน์ ธวชับุรี ร้อยเอ็ด 45170 043-569027
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276 2563-02-276 นำงสำว ธิดำรัตน์  ปุริสำย รวงขำ้วกำรเกษตร 12/1 1 พินิจนนทรำษฎร์ พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด 45170 093-2598757


