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

1 2563-02-001 นำงสำว กฤชณฏัฐ์  ไชยพนัธ์ นอ้งโอออม 191 2 โนนส ำรำญ กนัทรลกัษณ์ ศรีสะเกษ 33110 083-7448961

2 2563-02-002 นำง อำรดำ  ปัดถำสำย ทองค ำกำรเกษตร 21 12 ส ำโรง ส ำโรง อุบลรำชธำนี 34360 094-3680391

3 2563-02-003 นำงสำว วนัธิรำช  ลำศำ เฮง เฮง 125 12 กระแชง กนัทรลกัษณ์ ศรีสะเกษ 33110 085-3536465

4 2563-02-004 นำย วิทยำ  กอ้นสุวรรณ์ ดุจสำยน ้ำ 63 11 ตระกำศ กนัทรลกัษ์ ศรีสะเกษ 33110 085-9165910

5 2563-02-005 นำงสำว วรำภรณ์  ทองดี ภรณ์กำรคำ้ 98 11 สระเยำว์ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 33240 062-2967881

6 2563-02-006 นำย สหสันยั  ประดบัพนัธ์ 120 2 ป่ำก่อ ชำนุมำน อ ำนำจเจริญ 37210 087-0525534

7 2563-02-007 นำย อจัฉริยะ  ทำกลม 143 1 ไทยเจริญ ปะค ำ บุรีรัมย์ 31220 098-3521505

8 2563-02-008 นำง จนัเพญ็  คะวิศูนย์ 22 8 ท่ำตูม เมือง มหำสำรคำม 44000 098-6077931

9 2563-02-009 นำย ชวณฐั  ปรีชำชนะภยั ท่ำตูมยำสตัว์ 55 7 ท่ำตูม ท่ำตูม สุรินทร์ 32120 064-6426085

10 2563-02-010 นำงสำว ปทุมทิพย ์ ปะวนัทะกงั 51 14 ส ำโรง นำเชือก มหำสำรคำม 44170

11 2563-02-011 นำย ศุภชยั  วงศป์ระโคน 8 14 ส ำโรง นำเชือก มหำสำรคำม 44170

12 2563-02-012 นำงสำว สนธยำ  ไชยสิทธ์ิ ป.ปลำกำรเกษตร 509 1 อรุณประเสริฐ โนนโพธ์ิ เมือง อ ำนำจเจริญ 37000 094-8329688

ท่ีอยู่
ค  ำน ำหนำ้ล ำดบั ช่ือ-สกุล

รายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวตัถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2563
วนัที ่26-27 มีนาคม 2563  รุ่นที ่2 (รายใหม่)

                 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด              
โดย ส านักวจิัยและพัฒนาการเกษตรเขตที ่4



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

ท่ีอยู่
ค  ำน ำหนำ้ล ำดบั ช่ือ-สกุล

รายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวตัถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2563
วนัที ่26-27 มีนาคม 2563  รุ่นที ่2 (รายใหม่)

                 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด              
โดย ส านักวจิัยและพัฒนาการเกษตรเขตที ่4

13 2563-02-013 นำย พลวฒัน์  พิมพไ์ชย 419 5 ดูน กนัทรำรมย์ ศรีสะเกษ 33130 093-3382085

14 2563-02-014 นำง วนิดำ  แกว้หำนำท แกว้เจริญทรัพย์ 122/2 13 จำน กนัทรำรมย์ ศรีสะเกษ 33130 085-6997533

15 2563-02-015 นำง ปุณญดำ  ฉตัรอมรวฒิุ 268 3 ยำงชุมนอ้ย ยำงชุมนอ้ย ศรีสะเกษ 33190 085-1692266

16 2563-02-016 นำงสำว จำรุวรรณ  สมภกัดี 118 2 ดงคร่ังนอ้ย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150 061-1169812

17 2563-02-017 นำย ประพฒัน์  รุดโถ ป.บริกำร 125 9 รำษฏร์เจริญ พยคัฆภูมิพิสัย มหำสำรคำม 44110 097-3357885

18 2563-02-018 นำงสำว ป่ินทอง  สลกัค  ำ ทรัพยช์วำลยก์ำรเกษตร 23 4 สมสะอำด เดชอุดม อุบลรำชธำนี 34160 098-1846295

19 2563-02-019 นำย ทรงวฒิุ  สุระชำติ พฒันำกำรเกษตร 98 7 โชคชยั-เดชอุดม กระแซง กนัทรลกัษ์ ศรีสะเกษ 33110 093-4391094

20 2563-02-020 นำย ณฐัพงค ์ ภูมิซองแมว 224 4 สะพือ ตระกำรพืชผล อุบลรำชธำนี 34130 085-7499878

21 2563-02-021 นำงสำว นิภำพร  เอโ้ทบุตร 70/1 1 โนนสวรรค์ นำจะหลวย อุบลรำชธำนี 34280 098-6612865

22 2563-02-022 นำย ภำณุพงษ ์ ปักกำเวสำ ดำวพำณิชย์ 230-2319 นำดูน นำดูน มหำสำรคำม 44180 083-5829315

23 2563-02-023 นำย ประดิพฐัษ ์ บวัเขียว เกษตรสำท 181 6 โนนผ้ึง วำรินช ำรำบ อุบลรำชธำนี 34190 087-4490198

24 2563-02-024 นำย ทินกร  อำมสัสำ บ.แอคทีฟ แฟลนท ์จ ำกดั 103 2 หนองไทร ด่ำนขนุทด นครรำชสีมำ 36220 065-5945387



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

ท่ีอยู่
ค  ำน ำหนำ้ล ำดบั ช่ือ-สกุล

รายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวตัถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2563
วนัที ่26-27 มีนาคม 2563  รุ่นที ่2 (รายใหม่)

                 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด              
โดย ส านักวจิัยและพัฒนาการเกษตรเขตที ่4

25 2563-02-025 นำงสำว สุภำพร  พนัธ์จร รุ่งเรืองกำรเกษตร 12 2 นำส่วง เดชอุดม อุบลรำชธำนี 34160 090-2878298

26 2563-02-026 นำย บุญมี  นอ้ยบวัทิพย์ 45 7 ชำ้งเผือก สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130 086-2279457

27 2563-02-027 นำย ประสงค ์ จนัทิมำ สมประสงคมิ์นิมำร์ท 170 8 คูเมือง วำรินช ำรำบ อุบลรำชธำนี 34190 098-1194402

28 2563-02-028 นำงสำว อำรยำ  บุญกำล ประลองกำรเกษตร 83/7 10 คอนกำม ยำงชุมนอ้ย ศรีสะเกษ 33190 090-2149573

29 2563-02-029 นำงสำว น ้ำผ้ึง  สุขแสง 29 11 บวัโคก ท่ำตูม สุรินทร์ 32120 098-6295298

30 2563-02-030 นำย วิชิต  ชำลี วิชิตกำรเกษตร 48 10 บึงบอน ยำงชุมนอ้ย ศรีสะเกษ 33190 088-9715239

31 2563-02-031 นำย สำคร  สุดเทวำ 39 3 บ่อแกว้ วงัหิน 33270 33270 090-3213735

32 2563-02-032 นำย ธีระศกัด์ิ  วงัทะพนัธ์ 116 8 หมำกเขียบ เมือง ศรีสะเกษ 33000 061-5931755

33 2563-02-033 นำย บญัชำ  ศรีลำศกัด์ิ ทรัพยเ์จริญพำณิชย์ 82 5 ไร่สีสุก เสนำงคนิคม อ ำนำจเจริญ 37290 081-0690908

34 2563-02-034 นำย ณฐพล  ภูมิพนัธ์ พินใหม่เจริญ 122 เฉลิมพระเกียรติ ตลำด เมือง มหำสำรคำม 44000 089-8621950

35 2563-02-035 นำย ขตัติยะ  ไทยธำนี พูลฉวี 2 19 8 นำโพธ์ิ บุณฑริก อุบลรำชธำนี 34230 098-8878026

36 2563-02-036 นำง ศวรรยำ  บำนมนต์ แวร์วำนิช 66 8 ไทยเจริญ ปะค ำ บุรีรัมย์ 31220 082-1307808



รหสัประจ ำตวั
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วนัที ่26-27 มีนาคม 2563  รุ่นที ่2 (รายใหม่)

                 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด              
โดย ส านักวจิัยและพัฒนาการเกษตรเขตที ่4

37 2563-02-037 นำงสำว สำวิตรี  พลพวก หมำนทรัพย์ 202 1 บำ้นกอก เข่ืองใน อุบลรำชธำนี 34230 083-3726077

38 2563-02-038 นำย ชำญ  ทิศำปำโมกขพิ์พฒัน์ ง่วนเชียงเคมีภณัฑ์ 391 6 หว้ยเหนือ ขขุนัธ์ ศรีสะเกษ 33140 081-7361988

39 2563-02-039 นำย บรรจง  บุญสำร โชคไพรศำลกำรคำ้ 3 95 12 ส ำโรง ส ำโรง อุบลรำชธำนี 34360 088-1244794

40 2563-02-040 นำงสำว อุบลวรรณ  ตนัโยทำ โชคไพรศำลกำรคำ้ 3 95 12 ส ำโรง ส ำโรง อุบลรำชธำนี 34360 094-5300754

41 2563-02-041 นำย นครินทร์  ลำภบุญ 407 15 บำ้นเป้ำ เกษตรสมบูรณ์ชยัภูมิ 36120 062-1690551

42 2563-02-042 นำย อดิศกัด์ิ  ค  ้ำคูณ ค ้ำคูณพำณิชย์ 163 4 หนองฮำง ม่วงสำมสิบ อุบลรำชธำนี 34140 061-6891712

43 2563-02-043 นำย ธีรศกัด์ิ  ทวีสุข 22 6 โชคชยั-เดชอุดม นำกระแซง เดชอุดม อุบลรำชธำนี 34160 085-4951121

44 2563-02-044 นำย เนติกร  เทินสระเกษ สกต.บวัเชด 151 5 จนัทบเพชร บำ้นกรวด บุรีรัมย์ 31180 098-5941866

45 2563-02-045 นำย อภิชยั  ไชยโย สกต.บุรีรัมย ์จ  ำกดั 26 1 กระสัง เมือง บุรีรัมย์ 31000 064-9099599

46 2563-02-046 นำย สุระศกัด์ิ  จนัทร์สวำ่ง สกต.ช ำนิ 32 1 ทรัพยพ์ระยำ นำงรอง บุรีรัมย์ 31110 064-0468892

47 2563-02-047 นำย ชินพฒัน์  รำชเจริญ สกต.โนนสุวรรณ 141 9 ดงอีจำน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 31110 092-8953690

48 2563-02-048 นำย อุทยั  ดอกพรมลำ 24 2 บำ้นฝำง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150 099-0038749



รหสัประจ ำตวั
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วนัที ่26-27 มีนาคม 2563  รุ่นที ่2 (รายใหม่)

                 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด              
โดย ส านักวจิัยและพัฒนาการเกษตรเขตที ่4

49 2563-02-049 นำย วชัรพงศ ์ ซ้ึงศิริทรัพย์ เจเจ คอนสตรัคชัน่ 189 11 บำ้นกรวด บำ้นกรวด บุรีรัมย์ 31180 084-8289224

50 2563-02-050 นำย อรรถ  ปักค ำไทย บึงเจริญพำณิชย์ 305 1 บึงเจริญ บำ้นกรวด บุรีรัมย์ 31180 084-8289224

51 2563-02-051 นำง เสริญ  ปักค ำไทย 305 1 บึงเจริญ บำ้นกรวด บุรีรัมย์ 31180 081-9676895

52 2563-02-052 นำงสำว รัตน์สุภำวดี  บรรทะโก 16 9 ตูม นำจะหลวย อุบลรำชธำนี 34280 062-2876846

53 2563-02-053 นำง สุวรรณี  วรเวทยม์งคล ศุภโชค 375 8 นำยอย นำจะหลวย นำจะหลวย อุบลรำชธำนี 34280 091-8296549

54 2563-02-054 นำย ศุภโชค  วรเวทยม์งคล ศุภโชค 375 8 นำยอย นำจะหลวย นำจะหลวย อุบลรำชธำนี 34280 098-6315530

55 2563-02-055 นำย สันติ  ขนัค  ำ นอ้งเหนือพำณิชย์ 9 5 หนองไฮ เมือง ศรีสะเกษ 33000 087-1043373

56 2563-02-056 นำย เกรียงศกัด์ิ  นำมบุตร เหรียญทอง 510 7 ศรีบุญลือ ก ำแพง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120 061-0681981

57 2563-02-057 นำย พร  ธรรมบุตร สมพร 57 5 หนองหำ้ง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120

58 2563-02-058 นำย ประสิทธ์ิ  สีสมำน ใบโพธ์ิ 42 5 โนนเพก็ พยห์ุ ศรีสะเกษ 33230 096-9149144

59 2563-02-059 นำย จกัรกฤษ  ระเม๊ิด ขวญัชยัออยล์ 117 2 ข้ีเหล็ก น ้ำขุ่น อุบลรำชธำนี 34260 088-8523571

60 2563-02-060 นำย เนติพงษ ์ คมพยคัฆ์ เนติพงษพ์ำนิช 31 14 หินดำด ด่ำนขนุทด นครรำชสีมำ 30210 081-2655845



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

ท่ีอยู่
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รายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวตัถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2563
วนัที ่26-27 มีนาคม 2563  รุ่นที ่2 (รายใหม่)

                 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด              
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61 2563-02-061 นำง เจตนภำ  กองทอง เจตนภำกำรเกษตร 26 11 บวัโคก ท่ำตูม สุรินทร์ 32120 086-0902828

62 2563-02-062 นำง พิชญำภรณ์  เทียมเทศแกว้ ตำพุทบริกำร 19 6 ดอนหวำ่น เมือง มหำสำรคำม 44000 093-4600255

63 2563-02-063 นำงสำว อภิญญำ  คิ้ววงศง์ำม ทองมว้นกำรเกษตร 125 2 ขอนแก่น-โพนงำม บวัค ำ โพธ์ิชยั ร้อยเอ็ด 45230 083-4322422

64 2563-02-064 นำย สุมนชำติ  ดอนลำดลี ทองมว้นกำรเกษตร 125 2 ขอนแก่น-โพนงำม บวัค ำ โพธ์ิชยั ร้อยเอ็ด 45230 091-7387981

65 2563-02-065 นำงสำว ชนญัชิดำ  เกษมสุข 138 6 นำป่ำแซง ปทุมรำชวงศำ อ ำนำจเจริญ 37110 094-3018998

66 2563-02-066 นำงสำว จนัทิมำ  มะลิงำม บุญจิตพำณิชย์ 85 6 พระโพ ท่ำตูม สุรินทร์ 32120 098-9067692

67 2563-02-067 นำย อุดม  เดือนแจง้ 31 1 ส ำโรง ส ำโรง อุบลรำชธำนี 34360 082-7559319

68 2563-02-068 นำย สถิต  ปัดถำสำย ปำลม์รุ่งเรือง 242 8 โนนกำเล็น ส ำโรง อุบลรำชธำนี 34360 087-7732541

69 2563-02-069 นำงสำว ลำวลัย ์ ธนะสกุลประเสริฐ 265 1 เมืองคง รำษีไศล ศรีสะเกษ 33160 081-6000510

70 2563-02-070 นำย นรำวิชญ ์ แซ่จึง 41/1-3 1 เมืองคง รำษีไศล ศรีสะเกษ 33160

71 2563-02-071 นำย สุวรรณ  ภิบำลศิลป์ 23 9 หนองแวง เมือง ร้อยเอ็ด 45000 081-8724529

72 2563-02-072 นำย วีระยทุธ  แพงเพง็ 15/2 1 ผกัไหม ศีขรภูมิ สุรินทร์ 32110 093-5963393
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73 2563-02-073 นำงสำว พรรณลิษำ  วนัจนัทึก 220 2 หนองไมง้ำม บำ้นกรวด บุรีรัมย์ 31180 081-7447737

74 2563-02-074 นำงสำว จิรำภำ  นำมวิชำ แพรวำกำรเกษตร 11/1 8 ละเอำะ น ้ำเกล้ียง ศรีสะเกษ 33130 098-1946937

75 2563-02-075 นำงสำว จีรภำ  เงินขำว 63/5 5 ยำงชุมนอ้ย ยำงชุมนอ้ย ศรีสะเกษ 33190 093-5763618

76 2563-02-076 นำย ชยับุญ  เวียงค  ำ 61/5 5 บวันอ้ย กนัมรำรมย์ ศรีสะเกษ 33130 097-9278210

77 2563-02-077 นำย เฉลิมพร  ไชยงำม ศรีนครโอสถ 41 9 ศรีฐำน ป่ำต้ิว ยโสธร 35150 062-1513796

78 2563-02-078 นำย เกรียงศกัด์ิ  กล่ินบุบผำ หจก.ต.ทรัพยไ์พศำล 34 4 กระจำย ป่ำต้ิว ยโสธร 35150 089-2611909

79 2563-02-079 นำย อธิกำร  สีหะนนัท์ พำฝันพนัธุ์ไม้ 7 10 สีวิเชียร น ้ำยนื อุบลรำชธำนี 34260 094-5432342

80 2563-02-080 นำย บุญสม  เสำร์แกว้ เกษตรเซ็นเตอร์ 68 1 โคกตะเคียน กำบเชิง สุรินทร์ 32210 088-3538796

81 2563-02-081 นำย ณฐัพล  ไชยรัตน์ ณฐัพลพำณิชย์ 149 1 บำ้นแจง้ อำจสำมำรถ ร้อยเอ็ด 45160 081-5461910

82 2563-02-082 นำย กอปรเชำว ์ เสำวโค เจริญทรัพยก์ำรเกษตร 304 1 บุรีรัมย-์ประโคนชยั แสลงโทน ประโคนชยั บุรีรัมย์ 31140

83 2563-02-083 นำย สุรไกร  จนัทะโยธำ เศรษฐีกำรคำ้ 17 8 โคกล่ำม จตุรพกัรพิมำนร้อยเอ็ด 45180 087-2363542

84 2563-02-084 นำงสำว ปภำกร  ชุณหพฤกษ์ ศูนยบ์ริกำรเจริญไพบูลย์ 298 14 เมืองคง รำษีไศล ศรีสะเกษ 33160 045-961747
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85 2563-02-085 นำย โยธิน  หระดี ตอง222อินด้ี 222/1 12 บำ้นเขือง เขชียงขวญั ร้อยเอ็ด 45000 081-0543308

86 2563-02-086 ร.อ. ปิยะพล  ชมช่ืน 31 9 นำสะไมย์ เมือง ยโสธร 35000 096-7308953

87 2563-02-087 นำย ชยัยทุธ์  แอสูงเนิน ชีโหล่นกำรเกษตร 3 6 บำ้นแจง้ อำจสำมำรถ ร้อยเอ็ด 45160 093-5258484

88 2563-02-088 นำย ปัญญำ  กอพิทกัษก์ุล นครเภสชั 10 2 เจริญดี 1 ทุ่งกระเตน็ หนองก่ี บุรีรัมย์ 30210 044-641165

89 2563-02-089 นำงสำว ปภทัรนนัท ์ ชูผลนำวงัพิมล 7/4 1 เลียบวำรี โคกแฝด หนองจอก กรุงเทพ 10530 092-8947897

90 2563-02-090 นำงสำว เบญจพร  พวงเพช็ร โชควฒันำ 2559 1 9 ชยำงกูร ยำงสักกระโพธ์ิหลุ่มม่วงสำมสิบ อุบลรำชธำนี 34140 082-7455904

91 2563-02-091 นำย รชต  ศรีวะรมย์ ดีดีสโตร์ 90 5 ผำน ้ำยอ้ย หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210 065-2598598

92 2563-02-092 นำย สิทธิศกัด์ิ  พิมพไ์กร 555/27 1 หนองสองคอน เมือง มหำสำรคำม 44000 081-7415089

93 2563-02-093 นำย อำรีย ์ อินธิรำช 555/27 1 หนองสองคอน เมือง มหำสำรคำม 44000 081-7415089

94 2563-02-094 นำงสำว เสำวลกัษณ์  อคัรำช 11 5 พระธำตุบงัพวน เมือง หนองคำย 43100 089-4456354

95 2563-02-095 นำง พรทิพย ์ พดัริม น ้ำชำพำรวย 133 6 แพง โกสุมพิสัย มหำสำรคำม 44140 091-0473160

96 2563-02-096 นำย ชยัวฒัน์  มูลนำม ชยัวฒัน์กำรเกษตร 195 2 วงัสำมคัคี โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110 086-0423392
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                 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด              
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97 2563-02-097 นำย อดุลรัตน์  บุญปก สุขสวสัด์ิพำนิช 130 8 วำรีรำชเดช ทรำยมูล ทรำยมูล ยโสธร 35170 081-7229347

98 2563-02-098 นำย ณฬิ  ชำญขนิษฐำ แมมมอธกำรคำ้ 108 12 รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ 32130 084-9363407

99 2563-02-099 นำงสำว สุภำวดี  เลิศศรี 60 3 กนัทรอม ขนุหำญ ศรีสะเกษ 33150 085-4208562

100 2563-02-100 นำง รุศดำ  นีระมนต์ 338 2 นำเยยี นำเยยี อุบลรำชธำนี 34160 095-6143595

101 2563-02-101 นำย ณฎัฐพชัร  ยอดผำ 242 2 ธำตุ วำรินช ำรำบ อุบลรำชธำนี 34190 097-3312200

102 2563-02-102 นำย ทวีศกัด์ิ  กำญจนศิริรัตน์ เซ่ียมเส็ง 81 3 วดักลำง พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด 45140 043-591147

103 2563-02-103 นำย สังเวียน  พงษส์ถิตย์ ทรัพยส์ถิตย์ 79 5 บำ้นส้มป่อย คอ้ทอง เข่ืองใน อุบลรำชธำนี 34150 081-9551967

104 2563-02-104 นำงสำว นงลกัษณ์  หนูเจริญ เป่ียมสุขกำรเกษตร 222 10 เดช-น ้ำยนื บุเปือย น ้ำยนื อุบลรำชธำนี 34260 080-4216670

105 2563-02-105 นำย มงคล  เภำแกว้ 90/1 4 สร้ำงป่ี รำษีไศล ศรีสะเกษ 33160 087-9665458

106 2563-02-106 นำง ส ำรำญ  อนุพนัธ์ หจก.รณกรกำรเกษตร ศก. 176 4 รังแร้ง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120 098-5479157

107 2563-02-107 นำย วินยั  ทองพนัชัง่ วินยัทรัพยส์มบูรณ์ 119 1 หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 081-7090661

108 2563-02-108 นำย วิริทธ์ิพล  วงศส์มนั ทรัพยไ์พศำล 3 5 หนองเชียงทูน ปรำงคก์ู่ ศรีสะเกษ 33170 088-1185481
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109 2563-02-109 นำย สุทศั  มูลสระดู่ มำนี-มำนะ 171 17 โนนชยัศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110 098-5857448

110 2563-02-110 นำย สวสัด์ิ  สำยโท 165 8 โพนแพง ม่วงสำมสิบ อุบลรำชธำนี 34140 080-1724378

111 2563-02-111 นำง ค ำปุ่ น  บุตคุณ 197 6 ทรำยมูล ทรำยมูล ยโสธร 35170 087-2520759

112 2563-02-112 นำง บุษรำคมั  เนตรหำญ รังสนัตพ์ำณิชย์ 393/6 16 ทรำยมูล ทรำยมูล ยโสธร 35170 098-6163591

113 2563-02-113 นำย สุภำพ  สุขอว้น 13/2 6 ยำง กนัมรำรมย์ ศรีสะเกษ 33130 062-3811044

114 2563-02-114 นำย อ ำพล  นนพิภกัด์ิ ดวงแกว้ปิโตรเลียม 166 9 เทอดไทย ทุ่งเขำหลวง ร้อยเอ็ด 45170 089-0339455

115 2563-02-115 นำย สมพร  ไชยโกฎิ 41 10 คนัไร่ สิรินธร อุบลรำชธำนี 34350 089-6240911

116 2563-02-116 นำงสำว ภคพร  ห่อทรัพย์ ห่อทรัพยรุ่์งเรือง 17 8 เทศบำล ซ.24 ศรีแกว้ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 33240 063-6479587

117 2563-02-117 นำงสำว ปียมำภรณ์  วิพำกยเ์ดชำ วรินทร์ 311-313 ผดุงพำนิช ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000 043-511529

118 2563-02-118 นำย ณฐัณธรณ์  พิมพแ์กว้ 97 9 สองคอน โพธ์ิไทร อุบลรำชธำนี 34340 087-8616663

119 2563-02-119 นำย สำธิต  ศรีสุข หจก.ประสิทธ์ิ  ศรีสุข 259 5 ชุมแสง สตึก บุรีรัมย์ 31150 089-5804748

120 2563-02-120 นำย ภูมิรัฐ  น่ำบณัฑิต ปกรณ์กำรเกษตร 271 3 พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด 45140 094-0071920
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121 2563-02-121 นำย อภินนัท ์ ทองมำก 136 11 ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์ 32130 087-4449821

122 2563-02-122 นำย รัตนชยั  ศรีพทุธิบำล ตั้งเส็งกำรเกษตร 276 2 หว้ยขะยงุ วำรินช ำรำบ อุบลรำชธำนี 34310 086-2634499

123 2563-02-123 นำย ฐิติพงศ ์ คุณมี บ๊ิกตอ้มกำรเกษตร 139 8 ยำงโยภำพ ม่วงสำมสิบ อุบลรำชธำนี 34140 064-8242642

124 2563-02-124 นำง สุวิตสำ  โกฎหอม กมัพลรุ่งเรือง 86 2 พระแกว้ สังขะ สุรินทร์ 32150 098-1178426

125 2563-02-125 นำย ชยัยศ  ลุณบุตร ป๋ำกลว้ยกำรเกษตร 156 3 ช่ืนชม ช่ืนชม มหำสำรคำม 44160 086-6391373

126 2563-02-126 นำงสำว จิรำพร  สิมณี ทรัพยส์มบูรณ์ 26/3 2 ยำง กนัมรำรมย์ ศรีสะเกษ 33130 081-2669054

127 2563-02-127 นำง จิรำพร  รัตนเก้ือกูลชยั บำ้นออ้มกำรเกษตร 37/1 5 เขำพระ เดิมบำงนำงบวชสุพรรณบุรี 72120 095-5106662

128 2563-02-128 นำงสำว นภสักร  คลำยศรี โชคนครชยั 199 4 นิตโย หนองญำติ เมือง นครพนม 48000 093-3212161

129 2563-02-129 นำงสำว ศิริวรรณ  ศรีอกัษร 122 กำรเกษตร 122 12 โนนกำเล็น ส ำโรง อุบลรำชธำนี 34360 080-1474975

130 2563-02-130 วำ่ท่ี ร.ต.หญิง สิรำภรณ์  ชำลีค  ำ 178 แร่ พงัโคน สกลนคร 47160 061-1488960

131 2563-02-131 นำย พฒิุพงศ ์ วงษพิ์นิจ K-ONE MART 120 2 ศก 3023 กฤษณำ ขขุนัธ์ ศรีสะเกษ 33140 064-740099

132 2563-02-132 นำย อดิศกัด์ิ  บวัใหญ่ โชคจกัรี 160 7 ท่ำโพธ์ิศรี เดชอุดม อุบลรำชธำนี 34160 086-7244344
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133 2563-02-133 นำย ภำณุพงษ ์ พิมพำ 111 1 เมืองนอ้ย กนัมรำรมย์ ศรีสะเกษ 33130 098-2146525

134 2563-02-134 นำงสำว พนำไพร  สีส่วน 44 5 นำค ำใหญ่ เข่ืองใน อุบลรำชธำนี 34150 063-7507557

135 2563-02-135 นำย พฒัน์  พฒันะเลิศวิริยะกุล 154 7 ดอนตำล-เลิงนกทำ ดอนตำลผำสุก ดอนตำล มุกดำหำร 49120 099-3209189

136 2563-02-136 นำย เทพชยั  ปำริสวรรณ 90 รำมค ำแหง 40 หวัหมำก บำงกะปิ กรุงเทพ 10240 081-6762489

137 2563-02-137 นำย รัชชำนนท ์ แสงงำม แสงงำมพำณิชย์ 5 2 ธำตุ รัตนบุรี สุรินทร์ 32130 093-3299251

138 2563-02-138 นำงสำว กชกร  แสนสมบติั 30/3 5 บ่อแกว้ สะเมิง เชียงใหม่ 30250 098-0070272

139 2563-02-139 นำงสำว นำรี  ศรีโพธ์ิมำ นอ้งชมมินิมำร์ท 199 10 ยำงห่ำแจง้ โกสุมพิสัย มหำสำรคำม 44140 095-9021199

140 2563-02-140 นำย นิเชต  คนเสมอ ชยัโยพำณิชย์ 47 1 ไพล ปรำสำท สุรินทร์ 32140 089-8441127

141 2563-02-141 นำย อธิชยั  ยอดไฟอินทร์ หจก.สง่ำงำมกำรเกษตร 66 12 ส ำโรง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120 098-5923472

142 2563-02-142 นำย นิกร  แกว้ดวงงำม 28 12 ท่ำชำ้ง สวำ่งวีระวงศ์ อุบลรำชธำนี 34190

143 2563-02-143 นำย ณรงคศ์กัด์ิ  ทดัเทียม บริษทั เดชเจริญวสัดุแอนด์เซอร์วิส416 3 นำกระแซง เดชอุดม อุบลรำชธำนี 34160 096-7951536

144 2563-02-144 นำย ธีรศกัด์ิ  วงศอ์ำรีย์ 29 2 รอบเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000 064-4454682
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145 2563-02-145 นำย มหำยทุธ์  ชุมพล 201 10 ช่ืนชม ช่ืนชม มหำสำรคำม 44160 098-6639598

146 2563-02-146 นำงสำว นงคนุ์ท  เจริญมำก นอ้งบุ๋ม 141/3 9 ละทำย กนัมรำรมย์ ศรีสะเกษ 33130 065-0415201

147 2563-02-147 นำย สุรพล  คนงำม ชนกพร 100 อนั 1000 อยำ่ง 179 12 เชียงใหม่ โพธ์ิชยั ร้อยเอ็ด 45230 088-5719360

148 2563-02-148 นำงสำว พจมำน  ก ำจรไพศำล บ.อดมัส์อินเตอร์ชัน่แนล จ ำกดั 116 10 รำชกำรด ำเนิน ดงลำน เมือง ร้อยเอ็ด 45000 081-7088191

149 2563-02-149 นำง ณฐักำนต ์ จนัทร์ปัญญำ บ.อดมัส์อินเตอร์ชัน่แนล จ ำกดั 116 10 รำชกำรด ำเนิน ดงลำน เมือง ร้อยเอ็ด 45000 043-512652

150 2563-02-150 นำงสำว วิจิตรำ  ทนัที 9 4 ผกัแพว กนัมรำรมย์ ศรีสะเกษ 33130 061-1610654

151 2563-02-151 นำย ปรัชญำ  นวลอินทร์ ฮกัเกษตร 57 2 หนองบ่อ เมือง อุบลรำชธำนี 34000 065-1608999

152 2563-02-152 นำย พลวตั  สำลีพนัธ์ 22 2 จำนแสยไชย หว้ยทบัทนั ศรีสะเกษ 33210 093-5392247

153 2563-02-153 นำย ชมพ ู สำนุสันต์ ชมภูกำรเกษตร 52 15 บำ้นดอนแรด ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์ 32130 089-8459902

154 2563-02-154 นำง ดวงเด่น  พำลี 254 15 ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ 33180 065-0895690

155 2563-02-155 นำย อธิป  บำ้งต ำรวจ หจก.หมอมวลกำรเกษตร 399 1 หวัชำ้ง จตุรพกัตรพิมำนร้อยเอ็ด 45180 097-9797908

156 2563-02-156 นำย ประสิทธ์ิ  ษรสำ สมจิตรกำรคำ้ 17 9 อรุณประเสริฐ หนองนกทำ เขมรำฐ อุบลรำชธำนี 34170 085-9295465
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157 2563-02-157 นำงสำว อมรรัตน์  พรมศกัด์ิ 379/7 8 หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 062-6951966

158 2563-02-158 นำงสำว มะลิวลัย ์ ใจโชติ เจริญรุ่งเรืองมินิมำร์ท 29 7 ช ำ กนัทรลกัษ์ ศรีสะเกษ 33110 081-9661922

159 2563-02-159 นำย อรรถวฒิุ  ศรีนวล 20 12 พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด 45140 083-3494147

160 2563-02-160 นำง น ้ำผ้ึง  พรหมศรี 94 4 ดงคร่ังนอ้ย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150 083-3580500

161 2563-02-161 วำ่ท่ี ร.ต. วนัชยั  เอ่ียมสำรี แมโ้จก้ำรเกษตร 81 3 ขอนแก่น-โพนทอง หนองตำไก้ โพธ์ิชยั ร้อยเอ็ด 45230 087-0085628

162 2563-02-162 นำงสำว บุษยำ  วงคล์ะคร จิตรกรพำนิชย์ 149 1 หนองไผ่ เมือง ศรีสะเกษ 33000 065-2542695

163 2563-02-163 นำงสำว พรพิมล  มุ่งหมำย ป.เจริญกำรเกษตร 88 13 ตำดทอง เมือง ยโสธร 35000 098-5794562

164 2563-02-164 นำย จิโรจน์  เสนีย์ 8/18 3 หว้ยน ้ำหอม ลำดยำว นครสวรรค์ 60150 081-9739442

165 2563-02-165 นำง จิรำภรณ์  เสนีย์ 8/18 3 หว้ยน ้ำหอม ลำดยำว นครสวรรค์ 60150 099-3299874

166 2563-02-166 นำย สมพงษ ์ แวน่แกว้ อำทิตยปิ์โตรเลียม 101 9 หนองนกทำ เขมรำฐ อุบลรำชธำนี 34170 081-5496237

167 2563-02-167 นำย ทองสุข  ฤำษี พำช่ืนกำรเกษตร 289 10 กำบเชิง กำบเชิง สุรินทร์ 32210 087-8716833

168 2563-02-168 นำง ยภุำรัตน์  เมืองศรี ศ.ศกัด์ิชยั 2 18 หนองไผ่ ธวชับุรี ร้อยเอ็ด 45170 081-1851736
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169 2563-02-169 นำง สมุทร  บุญตะนยั 53 11 วงัหมี วงัน ้ำเขียว นครรำชสีมำ 30370 087-8806506

170 2563-02-170 นำย รัตน์  ค  ำใส รัตนพรรณพืชผล 111 2 ฝำยกวำง เชียงค ำ พะเยำ 56110 082-8348759

171 2563-02-171 นำง มญัฑิตำ  วิเศษหมอ ทรัพยเ์จริญ 43 8 ขอนแก่น เมือง ร้อยเอ็ด 45000 083-5005534

172 2563-02-172 นำย พลงั  เอกตำแสง เอกเจริญภณัฑ์ 219/1 1 เชียงเพง็ ป่ำต้ิว ยโสธร 35150 087-9562660

173 2563-02-173 นำย จิระพงศ ์ ลำดโพธ์ิ 68 6 นำตำล นำตำล อุบลรำชธำนี 34170 094-5753732

174 2563-02-174 นำง เกศรำ  ดวดกระโทก ชุมชนข้ีองุ่น 33 4 ท่ำจะหลุง โชคชยั นครรำชสีมำ 30190 082-1324909

175 2563-02-175 นำย พรอำทิตย ์ พุ่มจนัทร์ 162 2 บำ้นแขม พิบูลมงัสำหำร อุบลรำชธำนี 34110 087-1471738

176 2563-02-176 นำย ไตรภูมิ  บุญหลำ้ นำขำ้วกำรเกษตรพำนิชย์ 212 19 ขำมเรียง กนัทรวิชยั มหำสำรคำม 44150 089-5244918

177 2563-02-177 นำย ธนำกร  โชติจนัทร์ ครูเสือกำรเกษตร 105 1 โคกช ำแระ ทุ่งศรีอุดม อุบลรำชธำนี 34160 081-3599826

178 2563-02-178 นำง ศศิวิมล  ทวีหนุน ทวีหนุนรวมทรัพย์ 106 2 ตำอ็อง เมือง สุรินทร์ 32000 064-1695939

179 2563-02-179 นำง ลดัดำวลัย ์ บวัเพญ็ 105/36 3 บำ้นใหญ่ เมือง นครนำยก 26000 084-0915715

180 2563-02-180 นำงสำว ชำลินี  หิปะนดั 84 6 ละลำย กนัทรลกัษ์ ศรีสะเกษ 33110 080-1745620
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181 2563-02-181 นำย เกษม  ม่ิงขวญั สกก.ป่ำต้ิว จ  ำกดั 98 8 อรุณประเสริฐ กระจำย ป่ำต้ิว ยโสธร 35150 081-7258498

182 2563-02-182 นำย จรัส  ดิษฐเจริญ ประชำรัฐบำ้นม่วงลำดหมู่ 7 28 7 ม่วงลำด จงัหำร ร้อยเอ็ด 45000 089-1351819

183 2563-02-183 นำย พิสิษฐ์  ผะกำทอง เอสพี กำรเกษตร 88 9 ไพล ปรำสำท สุรินทร์ 32140 063-2456589

184 2563-02-184 นำง ออ้ย  ดำรำช โชคสีแสง 55 9 นำโพธ์ิ บุณพริก อุบลรำชธำนี 34230 082-7493996

185 2563-02-185 นำงสำว ปริศนำ  บวัล ้ำล  ้ำ 177 9 หนองขอน หนองขอน เมือง อุบลรำชธำนี 34000 086-6526789

186 2563-02-186 นำย จำตุรงค ์ พงศศิ์ริศกัดำ 134 2 สนำมแจง บำ้นหมี ลพบุรี 15110 081-8267499

187 2563-02-187 นำงสำว พิมพช์ยำ  โศภนเรืองจรัส 18 8 หนองพอก หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210 081-9096549

188 2563-02-188 วำ่ท่ี ร.ต. เรืองยศ  ทองบ่อ 18 8 หนองพอก หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210 043-579204

189 2563-02-189 นำงสำว ภทัรศยำ  เหลือผล บ.อดมัส์อินเตอร์ชัน่แนล จ ำกดั 2 7 หนองผือ เขำวง กำฬสินธุ์ 46160 062-7046095

190 2563-02-190 นำย สัตยำ  จนัทะบุรี บ.อดมัส์อินเตอร์ชัน่แนล จ ำกดั 54 4 หนองใหญ่ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 45000 090-3415301

191 2563-02-191 นำง สุพตัรำ  อ่อนค ำหลำ้ ส.สุพตัรำ 37 6 ดวนใหญ่ วงัหิน ศรีสะเกษ 33270 089-9515679

192 2563-02-192 วำ่ท่ี ร.ต.หญิง ระพีพรรณ  แกว้อำมำตย์ ตน้บุญ 180 7 สะอำดสมบูรณ์ เมือง ร้อยเอ็ด 45000 083-1515651



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

ท่ีอยู่
ค  ำน ำหนำ้ล ำดบั ช่ือ-สกุล

รายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวตัถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2563
วนัที ่26-27 มีนาคม 2563  รุ่นที ่2 (รายใหม่)

                 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด              
โดย ส านักวจิัยและพัฒนาการเกษตรเขตที ่4

193 2563-02-193 นำย ภำคิน  เปล่งฉวี 333 19 ท่ำพระ เมือง ขอนแก่น 40260 089-3965309

194 2563-02-194 นำย ธนวฒัน์  จนัทะศิลำ ธนวฒัน์กำรคำ้ 104 5 โนนคูน ยำงชุมนอ้ย ศรีสะเกษ 33190 064-6540263

195 2563-02-195 นำย เพชรทองอินทร์  สุขหุ้ม ทองทวีทรัพย์ 119 11 โนนคอ้ โนนคูน ศรีสะเกษ 33250 091-4731254

196 2563-02-196 นำงสำว จุฑำมำศ  ถึงแสง 18 4 ดงเจริญ ค ำเข่ือนแกว้ ยโสธร 35110 083-4963669

197 2563-02-197 นำย กนัตพงศ ์ ไฮกญัญำ กนัตพงศ์ 69 9 ท่ำล่ี ท่ำล่ี เลย 42140 098-2072034

198 2563-02-198 นำย บุรินทร์  คงมี หจก.ส.นิยม 333 3 ประดิษฐยทุธกำร สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130 085-0764363

199 2563-02-199 นำย ณฐัธีร์  จิตติตระกำรศกัด์ิ 46 8 เมืองเปลือย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 45000 091-0598617


