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1 2563-02-001 นางสาว วิไลลักษณ์  ลีน้อย นานาการเกษตร 209 1 คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 065-6439278

2 2563-02-002 นาย ชาติชาย  ชาติรัตนรักษ์ บ.พีพีการเกษตร909 จํากัด 55 5 สีวิเชียร นํ�ายืน อุบลราชธานี 34260 086-3357851

3 2563-02-003 นาย ธนภณ  บรรจงวัชรภา บุญถึงการเกษตร 111 7 หนองโดน ลําปลายมาศ บุรีรัมย์ 31130 093-5576094

4 2563-02-004 นาย วิชัย  สมพงษ์ ว.สมพงษ์ 144 1 นาเรือง นาเยีย อุบลราชธานี 34160 092-5491590

5 2563-02-005 นางสาว นิรมล  ศิริเลิศเกรียงไกร รวมเกษตร 249-253 สุรินทร์-ช่องจอม กังแอน ปราสาท สุรินทร์ 32140 087-1262721

6 2563-02-006 นาย พลประชา  วงศ์ชาลี เกษตรเกษม 22 5 หัวเรือ เมือง อุบลราชธานี 34000 085-3128432

7 2563-02-007 นาย อุดร  จันทพิมพ์ อุดมชัยการค้า 121 6 ท่าตูม เมือง มหาสารคาม 44000 089-4050426

8 2563-02-008 นางสาว สิรินรัตน์  อ่อนพุทธา สิรินรัตน์การเกษตร 219 8 ภูเงิน เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120 098-0452710

9 2563-02-009 นาย ณัฐพล  คําเนตร บ้านเปือยการเกษตร 235 19 พรหมสวัสดิ� พยุห์ ศรีสะเกษ 33230 091-0216004

10 2563-02-010 นางสาว อรทัย  อึ�งพัฒนากิจ บ.อ้งเฮงฮวดหล(ีเฮ้ยหนอน) จํากัด 401/8 1 ท่าช้าง นิคม สตึก บุรีรัมย์ 31150 085-5941654

11 2563-02-011 นาย วิโรจน์  ปะวะเท ปพิชญา 71 8 หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม 44170 087-2169475

                 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด              
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12 2563-02-012 นาย พนมรุ่ง  พิมพ์ไชย หจก.เจริญพาณิชย์ 2 44078 5 ดูน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 33130 091-8359128

13 2563-02-013 นางสาว รัชนี  เจียกกลาง 173/4-5 5 ดูน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 33130 098-2717988

14 2563-02-014 นางสาว นันท์ชรัศ  ปลายเนตร หจก.เนตรนิมิตร 643 12 สามแยก เลิงนกทา ยโสธร 35120 081-9655932

15 2563-02-015 นาย สมเกียรติ  ตุลาดิลก สมเกียรติการเกษตร 119 12 อุทุมพร-ส้มป่อย สําโรง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120 081-8153847

16 2563-02-016 นาย จรินทร์  อุระดิส 180/1 7 ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์ 32120 088-0726598

17 2563-02-017 นาย วริทร  กลมประโคน ดาวรุ่งพาณิชย์ 139 14 บ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์ 31180 063-6532800

18 2563-02-018 นาย วิรัตน์  ชูเพชร เพชรคูณทองเกษตรยนต์ 234 4 ภูผาหมอก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110 098-7978187

19 2563-02-019 นางสาว บุญสาร  พยุงวงษ์ โชคสําราญ ป่าติ�ว 222 4 โพธิ�ไทร ป่าติ�ว ยโสธร 35150 086-2643723

20 2563-02-020 นาย บุญรอด  บุญผุย 200 15 บ้านกลาง เมืองจันทร์ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 33120 082-5654451

21 2563-02-021 นางสาว รัตนา  พึ�งภักดิ� ภูตะวันการเกษตร 199 15 บ้านกลาง เมืองจันทร์ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 33120 080-2450516

22 2563-02-022 นาย ฐกร  ฉัตรอมรวุฒิ ง่วนเชียงเคมีภัณฑ์ 268 3 ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 33190 085-1692255
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23 2563-02-023 นาย เกรียงไกร  ศรีธาตุ ศรีสุขเกษตรยนต์ 2 193 6 ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร 35120 089-9492123

24 2563-02-024 นาย ชุมพล  สร้อยจักร กาญจนาการเกษตร 225 1 สวาท เลิงนกทา ยโสธร 35120 081-2666425

25 2563-02-025 นาย เลิงชัย  ศรีธาตุ ศรีสุขเกษตรยนต์ 2 244 6 ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร 35120 087-8773258

26 2563-02-026 นาย ธวัชชัย  สุ่มมาตย์ ประตูชัยการเกษตร 128 7 นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 41170 095-6529960

27 2563-02-027 นาง งามจิตร  ตันติวัฒนเสถียร บ.ทรัพย์สินการเกษตร(2015) จํากัด 227/1 วารีราชเดช ในเมือง เมือง ยโสธร 35000 089-7170474

28 2563-02-028 นาย สมชัย  ตันติวัฒนเสถียร บ.ทรัพย์สินการเกษตร(2015) จํากัด 227/1 วารีราชเดช ในเมือง เมือง ยโสธร 35000 081-7903195

29 2563-02-029 นาย อริญชย์  ตันติวัฒนเสถียร หจก.ทรัพย์สินการเกษตร 381/15-16 วิทยดํารงค์ ในเมือง เมือง ยโสธร 35000 082-3673181

30 2563-02-030 นาย บุญช่วย  ศรีสุข คํ�าคูณ 128 12 หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ 33250 086-2571184

31 2563-02-031 นาย ธวัชชัย  มะโนบาล หจก.เจริญกิจอาหารสัตว์ 23/16-17 อนุวรรตน์ ในเมือง เมือง บุรีรัมย์ 31000 081-7901031

32 2563-02-032 นางสาว ไมตรีจิตร  จันทิมา ไมตรีจิตร 67 7 โคกสว่าง สําโรง อุบลราชธานี 34360 081-0674457

33 2563-02-033 นาง รุ่งนภา  ปริญ พงสิมการเกษตร 42 8 จานแสนไชย ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 33210 093-5018153
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34 2563-02-034 นางสาว แหวนทอง  พุทธเสน สหกรณ์การเกษตรพยุห์ จํากัด 399 1

ศรีสะเกษ-

กันทรลักษ์ พยุห์ พยุห์ ศรีสะเกษ 33230 086-7261206

35 2563-02-035 นาย อธิป  มงคลเกตุ หยาดฟ้าการเกษตร 240 4 ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร 35130 089-2774269

36 2563-02-036 นาย วิชา  หมายด่านกลาง สกก.นิคมฯลําตะคอง จํากัด 781 21 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 30130 099-2956192

37 2563-02-037 นาย สมชาติ  บุญแท้ สกก.นิคมฯลําตะคอง จํากัด 781 21 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 30130 084-4217978

38 2563-02-038 นาย มงคล  หกกําบัง สกก.นิคมฯลําตะคอง จํากัด 781 21 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 30130 081-2657342

39 2563-02-039 นาย ตะวัน  ศิริกุล สกก.นิคมฯลําตะคอง จํากัด 781 21 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 30130 083-3867417

40 2563-02-040 นาย ณัฐชัย  ตะยะพงค์ อรัญการเกษตร 417 11 บักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150 081-5548558

41 2563-02-041 นาง สมร  อักโข พงค์ศักดิ�การช่าง 175 17 บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280 081-6318655

42 2563-02-042 นาย ธวัชชัย  เหล็กกล้า 129 4 ตาเกษ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120 084-7736325

43 2563-02-043 นาง มุกดา  จันโท 43835 2 สมอ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 33170 092-7700391

44 2563-02-044 นางสาว ปิยมาศ  คองกุฏิ 105 9 โพนเขวา เมือง ศรีสะเกษ 33000 082-0656634
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45 2563-02-045 นาง หนูเล็ก  โปรดเมธี หนูเล็ก 124-125 2 หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม 44120 087-2176776

46 2563-02-046 นาง ปรารถนา  มาตรหลุบเลา 140 5 หนองไผ่ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170 088-5334535

47 2563-02-047 นางสาว เจติยา  จักกรณ์ เจริญศรีการเกษตร 19 ตลาดเจริญศรี แสนสุข วารินชําราบ อุบลราชธานี 34190 094-4536366

48 2563-02-048 นาย สมปอง  ปักคําไทย ป.เจริญพาณิชย์ 340 5 หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์ 31170 090-3622769

49 2563-02-049 นาย จิรยุทธ์  ปักคําไทย บึงเจริญเสาปูน 3 80 2 บักได พนมดงรัก สุรินทร์ 32140 044-508089

50 2563-02-050 นาง นาตยา  ใจองอาจ บัวขาวพาริชย์ 198 3 เทนมีย์ เมือง สุรินทร์ 32000 084-4102869

51 2563-02-051 นาย อ่อนสา  เสาะแสวง อุ้มทรัพย์การเกษตร 26 5 โคกนาโค ป่าติ�ว ยโสธร 35150 080-6239365

52 2563-02-052 นาย บุญสนอง  จันทร์เทพ 20 6 โนนคูณ ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 33190

53 2563-02-053 นาย บุญเลื�อน  ผันเกษม รักษ์เกษตร 719 1 ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา 30150 086-2650316

54 2563-02-054 นาง กรพันธุ์  ซึ�งศิริทรัพย์ บึงเจริญก่อสร้าง 95 12 ปราสาท บ้านกรวด บุรีรัมย์ 31180 080-8289224

55 2563-02-055 นาย พยนต์  มุจรินทร์ ห้องแซงการเกษร 59 11 ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร 35120 084-8323161
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56 2563-02-056 นางสาว ชนานันท์  ดอกพรมลา บึงเจริญ(หนองไม้งาม) 439 2 หนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์ 31180 084-5442899

57 2563-02-057 นาง ประยูร  มหาดพรม โคกกลางการเกษตร 108 2 ห้วยหิน หนองหงส์ บุรีรัมย์ 31240 093-3642647

58 2563-02-058 นาย ศราวุธ  บุตตรี ป.พาณิชย์ 69/2 7 สวนกล้วย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110 081-6151092

59 2563-02-059 นางสาว อุไรวรรณ  กะตะศิลา พรทิพย์การเกษตร 53 นาเชือก-นาดูน นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม 44170 092-6895569

60 2563-02-060 นาย แสงทิตย์  ข่ายเพชร บุญนารีการเกษตร 91 8 หนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม 44130

61 2563-02-061 นางสาว จุฬาลักษณ์  นาเมืองรักษ์ เจริญวิชญ์ 2 20 1 ขวัญเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120 086-3333406

62 2563-02-062 นาย ระบิล  มีบุญ เจริญวิชญ์ 2 20 1 ขวัญเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120 085-2222841

63 2563-02-063 นาย ธีระพัฒน์  แก้วโยธา 2 19 ห้วยหิน หนองหงส์ บุรีรัมย์ 31240 080-8105537

64 2563-02-064 นาย อนันต์  พิมาพันธุ์ศรี หจก.คนเกษตรเสิงสาง 59 15 เสิงสาง-ปะคํา เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา 30330 081-1115484

65 2563-02-065 นางสาว อําภรณ์  เป้าพิมพ์ โอมมินิมาร์ท 151 7 หนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140 094-3828518

66 2563-02-066 นาง มะลิวัลย์  อสิพงษ์ 110/11 15 จาน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 33130 087-2396082
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67 2563-02-067 นาย ภานิกรณ์  คําภา ไฮไลท์ ไฮเวย์ซุปเปอร์ช็อป 108 10 โนนเพ็ก พยุห์ ศรีสะเกษ 33230 063-6300507

68 2563-02-068 นาย สนอง  นานอก บ้านแพงพาณิชย์ 250 9 แพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140 087-8574184

69 2563-02-069 นาย อุดมศักดิ�  สิงห์เรือง 43874 4 ไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์ 60120 094-3828518

70 2563-02-070 นาง นิจจารีย์  ตั�งตระกูลวงศ์ ศรีบุญเรืองการเกษตร 90/33 20 บุ่ง เมือง อํานาจเจริญ 37000 081-8777936

71 2563-02-071 นางสาว สุธัณญา  เปนาละวัด ธัญญะเจริญ 206 2

ชุมพลบุร-ีพุท

ไธสง สระขุด ชุมพลบุรี สุรินทร์ 32190 089-9495368

72 2563-02-072 นาง สุพรรษา  จินโจ บ.ปุ๋ยตรากุญแจ จํากัด 161 16 หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์ 31190 091-8305508

73 2563-02-073 นางสาว อนงค์  ศิริสุข บ.ปุ๋ยตรากุญแจ จํากัด 161 16 หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์ 31190 091-8305508

74 2563-02-074 นาง เกษร  อาจภักดี 232 3 โคกสะอาด นํ�าขุ่น อุบลราชธานี 34260 061-0902095

75 2563-02-075 นาง ทองสา  ทิพเจริญ 77 9 โคกสะอาด นํ�าขุ่น อุบลราชธานี 34260 097-9278970

76 2563-02-076 นางสาว สุภาพร  คําสุวรรณ หจก.สบายดีเคมีเกษตร 60 11 โคกเริงรมย์ บําเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36160 082-1372998

77 2563-02-077 นาย ประวิทย์  คําผา ป.เจริญการเกษตร 121 5 หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก ร้อยเอ็ด 45120 098-1158751



รหัสประจําตัว

ผู้เข้าอบรม ชื�อร้าน เลขที� หมู่ ถนน ตําบล อําเภอ จังหวัด ไปรษณีย์ โทรศัพท์

                 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด              

วันที� 10-11 สิงหาคม 2563  รุ่นที� 2 (รายเก่า)

รายชื�อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2563

ลําดับ คํานําหน้า ชื�อ-สกุล
ที�อยู่

โดย สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที� 4

78 2563-02-078 นาย ธเนศ  มาลี 109 3 คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์ 31190 093-0756177

79 2563-02-079 นาย คําตัน  มั�นคง มั�นคง 35 10 โพนยาง วังหิน ศรีสะเกษ 33270 087-2450864

80 2563-02-080 นาย สิทธาวิชญ์  ผลบุญ ผลบุญพาณิชย์ 47 8 โชคชัย-เดชอุดม โพธิ�วงศ์ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150 089-7195636

81 2563-02-081 นางสาว นงนุช  โกษาผล ชัชเจริญ 86 10 นํ�าอ้อม ค้อวัง ยโสธร 35160 093-0740838

82 2563-02-082 นาย กิตติพัฒน์  ภักดีสมัย หจก.เคพีการเกษตร 29 131 6 ศรีสะเกษ-อุบล โพธิ� เมือง ศรีสะเกษ 33000 097-3246262

83 2563-02-083 นาย อิทธิพล  ศิริเลิศเกรียงไกร ปราสาทเกษตรภัณฑ์ 710/47-48 2 กังแอน ปราสาท สุรินทร์ 32140 044-551232

84 2563-02-084 นาย สมชัย  กิตติธีรนันท์ หจก.รวมเกษตร 2020 15/5 8 นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280 045-901434

85 2563-02-085 นางสาว อมรรัตน์  กาญจนวัฒน์ บ.แสงศิริอุบลเคมีเกษตร จํากัด 447/1 สถลมาร์ค วารินชําราบ วารินชําราบ อุบลราชธานี 34190 081-6113163

86 2563-02-086 นางสาว ศราวัณ  กาญจนวัฒน์ แสงศิริวาริน 107 ปทุมเทพภักดี วารินชําราบ วารินชําราบ อุบลราชธานี 34190 045-321063

87 2563-02-087 นาง กัลยาภัสร์  วัฒนคงเศรษฐ์ เกษตรโบ้ 3 54 7 สร้างปี� ราษีไศล ศรีสะเกษ 33160 065-6519982

88 2563-02-088 นาย สิทธาไชย์  วัฒนคงเศรษฐ์ เกษตรโบ้ แม่โจ้ 59 127 2 ส้มป่อย ราษีไศล ศรีสะเกษ 33160 080-7650388
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89 2563-02-089 นาย ธนา  แสงวัชรพันธุ์ 145-7 15 แจ้งสนิท นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170 098-1948812

90 2563-02-090 นาย พงษ์ศักดิ�  อ่อนแก้ว กุ้งทองอาหารสัตว์ 90 5 วารีราชเดช คําเตย ไทยเจริญ ยโสธร 35120 089-2812506

91 2563-02-091 นาย เอกตะวัน  สีหะนันท์ พาฝันพันธุ์ไม้ 173 10 สีวิเชียร นํ�ายืน อุบลราชธานี 34260 097-3429101

92 2563-02-092 นางสาว อานุช  ฉลาดเฉลียว ทรัพย์ฉลาดเฉลียว 283 3 เทนมีย์ เมือง สุรินทร์ 32000 085-2024383

93 2563-02-093 นางสาว รวิวรรณ  ขาวจันทึก รวิวรรณ 113/1 1 ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210 098-1239176

94 2563-02-094 นาย สิทธิพงษศ์  กิจสําราญ โกดัง ส.ส่งเสริม 6 นิคมลําตะคอง หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 30130 083-4317739

95 2563-02-095 นาย โกวิทย์  น่วมสวัสดิ� หจก.ต.ทรัพย์ไพศาล 126 4 กระจาย ป่าติ�ว ยโสธร 35150 085-8116164

96 2563-02-096 นาง พิลองยา  น่วมสวัสดิ� หจก.ต.ทรัพย์ไพศาล 126 4 กระจาย ป่าติ�ว ยโสธร 35150 089-0126477

97 2563-02-097 นาง ไพรินทร์  วงศ์ตาหล้า รุ่งเจริญยางพารา 207 4 พิมาน นาแก นครพนม 48130 095-1835328

98 2563-02-098 นาย สมเกียรติ  ชัยคณารักษ์กูล บ.บิ�กโอวัน จํากัด สาขากาฬสินธุ์ 37 9 เจ้าท่า กมลาไสย กาฬสินธุ์ 46000 091-9879442

99 2563-02-099 นาย พิทักษ์  ไชยฮัง บ.บิ�กโอวัน จํากัด สาข า3 163/1 2 หนองพอก ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45000 087-1773446
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100 2563-02-100 นาง สยุมพร  ชัยคณารักษ์กูล บ.บิ�กโอวัน จํากัด สาขา 1 3/8-11 คหบดีอุทิศ ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000 095-6464542

101 2563-02-101 นาย ประกอบ  บุญปลูก

สถาบันการเงินชุมชนดวนใหญ่ 

หมู่ที� 12 41 2 ดวนใหญ่ วังหิน ศรีสะเกษ 33270 081-2791664

102 2563-02-102 นาย อภิชัย  ทุนทรัพย์ กัลยาพาณิชย์ 9 11 เจริญพาณิชย์ บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี 41320 083-3574321

103 2563-02-103 นาย วิชิต  วังภูสิทธิ� แม่ติ�มการเกษตร 263 1 กุดแห่ เลิงนกทา ยโสธร 35120 099-0101077

104 2563-02-104 นาง ยุวดี  สาลีวัน แสงอินทรีย์ 148 6 หัวเมือง มหาชนะชัย ยโสธร 35130 098-1656954

105 2563-02-105 นาย ใหญ่  ภารสมบูรณ์ 140 8 เชียงเครือ เมือง กาฬสินธุ์ 46000 083-3262976

106 2563-02-106 นางสาว จันทร์ทิพย์  เมียดธิมาต เสริมทรัพย์การเกษตร 346 9 ตาเกา นํ�าขุ่น อุบลราชธานี 34260 095-2628954

107 2563-02-107 นางสาว ชุติมา  อัศฤกษ์ 52/2 1 หนองแวง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 33130

108 2563-02-108 นาง ดวงจันทร์  บริสุทธิ� เมธาวัสดุอุบลราชธานี 724/1 18 ชยางกูร ขามใหญ่ เมือง อุบลราชธานี 34000 082-7563633

109 2563-02-109 นาง ธาราทิพย์  รัตนวัน 14 14 พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150 087-9667593

110 2563-02-110 นาย พรเทพ  แสงวัชรพันธุ์ ธนาภัณฑ์ 145-147 15 แจ้งสนิท นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170 043-569025
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111 2563-02-111 นาง ดาวรุ้ง  มืมขุนทด ส.รุ่งเรืองเคมีเกษตร 119 8 หนองนํ�าใส สีคิ�ว นครราชสีมา 30140 089-5847569

112 2563-02-112 นางสาว สุริยา  รุ่งทอง เลี�ยงกี� 897/4-12 2 ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร์ 32110 088-3455452

113 2563-02-113 นาย คฤหาสน์  กิ�งแก้ว จารพัตมาร์ท 58/1 16 จารพัต ศีขรภูมิ สุรินทร์ 32110 080-0027310

114 2563-02-114 นาย วิชิต  แก้วหล่อ สกุลแก้ว 13 7 ตรวจ ศรีณรงค์ สุรินทร์ 32150 085-0276542

115 2563-02-115 นางสาว อลิสา  อัศวพลังกูล ไทยเจิญพาณิชยื(บ้านขวาว) 94 8 ขวาว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120 094-8541851

116 2563-02-116 นางสาว สมสมร  งามแยะ ไทยเจิญพาณิชยื(บ้านเขื�อน) 28/7 7 เขื�อน โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140 094-9563198

117 2563-02-117 นาย สนอง  สารศิริ ร้านค้าชุมชนหมู่ 6 29 6 เมืองไพร เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120 094-4748930

118 2563-02-118 นาย สันติภาพ  สิงห์สําราญ ดาหวัน 129 2 เสรีธิปัตย์ ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร์ 32110 092-7729346

119 2563-02-119 นาง พรรณณี  บัวลอย ทวีทรัพย์ 10 8 หัวเรือ เมือง อุบลราชธานี 34000 063-0433299

120 2563-02-120 นาย ดุสิต  ยุบลไสย หจก.หมอเกษตรพาณิชย์ 99 8 ร่องคํา ร่องคํา กาฬสินธุ์ 46210 080-1945318

121 2563-02-121 นาย กิติกร  คําศรี เจริญรุ่งเรืองการค้า 155 6 เมืองน้อย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 33130 062-1641868
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122 2563-02-122 นาย ณรงค์  สายลุน 91 1 หนองไฮ สําโรง อุบลราชธานี 34360 081-9970914

123 2563-02-123 นาย ทองสุข  เพ็งนาม คูณสิน 37 8 หนองพอก หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210 089-5744046

124 2563-02-124 นาย สมัย  คําสุข 61 3 ขี�เหล็ก นํ�าขุ่น อุบลราชธานี 34260 089-8470311

125 2563-02-125 นาย สมหวัง  มหาพานต์ 405 1 สนามม้า เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150 081-5464294

126 2563-02-126 นาย ตันติกร  สายแวว เพชรรุ่งเรืองทรัพย์เกษตร 54/1 8 วาริน-กันทรลักษ์ สําโรง สําโรง อุบลราชธานี 34360 083-0859924

127 2563-02-127 นางสาว ประไพร  ธรรมวัตร มาชิน 64 6 ด่าน ราษีไศล ศรีสะเกษ 33160 083-3602060

128 2563-02-128 นาย เบ้า  โสมานวัตร น้องเนยการเกษตร 14 6 ทุ่งนางโอก เมือง ยโสธร 35000 084-3435157

129 2563-02-129 นาย ชัยธัช เทียนเจษฎา นัฐพลปิโตรเลี�ยม 92 10 ทรัพย์พระยา นางรอง บุรีรัมย์ 31110 061-0456569

130 2563-02-130 นาย สุรัตน์  แสงวาโท เจ้นาง 163 1 มะคํา กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150 043-774040

131 2563-02-131 นาย กรเดช  วงศ์ศรีแก้ว โชคสําราญหนองพอก 2 9 รอบเมือง หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210 084-7078299

132 2563-02-132 นาย สกล  วงศ์ศรีแก้ว โชคสําราญ 81 9 รอบเมือง หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210 084-7078299
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133 2563-02-133 นางสาว วิลาวัลย์  ภูอาจสูง เปิ�ลปุ๋ยยา 3 50 11 กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ์ 46130 098-6042944

134 2563-02-134 นาย สุรัฐพล  เงางาม จุไรรัตน์พาณิชย์ 72 3 คําเขื�อนแก้ว ชานุมาน อํานาจเจริญ 37210 096-7801702

135 2563-02-135 นาย อําพร  อยู่คง 295 10 โนนสําราญ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110 086-2488939

136 2563-02-136 นาง หนูแดง  สอนสืบ อํานวยผล 92 6 สงยาง มหาชนะชัย ยโสธร 35130 082-1312798

137 2563-02-137 นาง อุทัย  บุญหนัก 8 3 บ่อแก้ว วังหิน ศรีสะเกษ 33270 086-2519984

138 2563-02-138 นางสาว วนิตา  บุญหนัก 9 4 ดวนใหญ่ วังหิน ศรีสะเกษ 33270 061-1208471

139 2563-02-139 นาย กันตพล  พลเหลา หจก.ยุทธการเกษตร 120/5 7 ท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150 081-1232789

140 2563-02-140 นางสาว ประกาย  จันทร์พิรักษ์ 1 11 ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 063-7626072

141 2563-02-141 นาย สมนึก  บุษบากร แสงศิริ 47/2-3 8 สินประดิษฐ นํ�าอ้อม กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110 045-662846

142 2563-02-142 นาย สัมฤทธิ�  ศรีกลับ สกก.เกษตรวิสัย จํากัด 206 2 ปัทมานนท์ เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150 043-589190

143 2563-02-143 นาย สิทธิชัย  โสภาสพ หจก.ท่านครการเกษตร 238 16

ร้อยเอ็ด-วาปี

ปทุม รอบเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000 095-9932396



รหัสประจําตัว

ผู้เข้าอบรม ชื�อร้าน เลขที� หมู่ ถนน ตําบล อําเภอ จังหวัด ไปรษณีย์ โทรศัพท์

                 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด              

วันที� 10-11 สิงหาคม 2563  รุ่นที� 2 (รายเก่า)

รายชื�อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2563

ลําดับ คํานําหน้า ชื�อ-สกุล
ที�อยู่

โดย สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที� 4

144 2563-02-144 นาง ทองพูน  แก้วหอม หจก.เพ็ญสนองการเกษตร 248 ชุมพลบุร-ีท่าตูม ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร์ 32190 098-1057724

145 2563-02-145 นาย ถิรธนา  รอดเรือง ทรัพย์อินทรีย์ 143,145 เทวาภิบาล ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000 086-8508705

146 2563-02-146 นาย เทพวารีย์  ยงยืน พืชมงคลการเกษตร 141 3 สระแก้เว พนมไพร ร้อยเอ็ด 45140 081-9248461

147 2563-02-147 นาง มัณทนา  บุบผาโชติ ราษีการเกษตร 188 4 เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ 33160 083-3440224

148 2563-02-148 นาย คงศักดิ�  สงวนสุทธิกุล นิวสงวนชัย 121 ผดุงวิธี ตลาด เมือง มหาสารคาม 44000 081-9747607

149 2563-02-149 นาย ดนุเดช  ตรีรัตนกุลพร สวัสดีพานิช 5 2 นางรอง-ปะคํา ปะคํา ปะคํา บุรีรัมย์ 31220 044-646049

150 2563-02-150 นางสาว อัจฉรา  คําลัยวงษ์ วงษ์เจริญ 133 7 คําผอุง โพธิ�ชัย ร้อยเอ็ด 45230 084-7117924

151 2563-02-151 นาย เสริม  บุษบรรณ์ เสริมกิจทรัพย์เจริญ 268 18 บ้านกระแซง กระแซง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110 083-3868540

152 2563-02-152 นาย อภิสิทธิ�  สุระพรรค ส.เจริญทรัพย์ 174 2 ผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร 35130 061-1576013

153 2563-02-153 นางสาว มณีรัตน์  ศิริวงศ์พานิช มิรประชา 179 1 อภัยราษฎร์ พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์ 31120 086-4563242

154 2563-02-154 นาย คําสิงห์  วะนา ส.นิยมการเกษตร 405 2 นาคํา ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 34250 099-7471366
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155 2563-02-155 นาย สง่า  อําภาพันธ์ สง่าพันธ์ 27 1 โพนทราย โพนทราย ร้อยเอ็ด 45240 089-9927910

156 2563-02-156 นาย ทศพร  ภวภูตานนท์ นพพรการค้า 215 3 หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม 44160 082-1119219

157 2563-02-157 นาย กุศล  ภวภูตานนท์ 96 3 หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม 44160 082-1119219

158 2563-02-158 นาง จินตนาขจรพบ เดชาธรการเกษตร 99 12 ขอนแก่น เมือง ร้อยเอ็ด 45000 089-2794840

159 2563-02-159 นาย นรา  วีระแสงพงษ์ นําเจริญ 620-622 6 ขุขันธ์-ศรีสะเกษ ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140 090-3793932

160 2563-02-160 นาง พรธิภา  สกุลพาณิชย์พันธ์ ตั�กพาณิชย์ 1/9-10 เทศบาลบํารุง ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000 043-512889

161 2563-02-161 นาย ฉลอง  คําภูมี สง่าพานิช 105 8 หนองพอก หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210 099-2057199

162 2563-02-162 นาย คงชัย  รุ้งไธสง ฟ้าอุบลยุณฑริก 290 2

บุณฑริก-เดช

อุดม บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 34230 083-6118572

163 2563-02-163 นางสาว บังอร  สัตนาโค ก.การเกษตร 289/57 7 นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170 086-9504916

164 2563-02-164 นาย สุพจน์  วิเศษพงษ์ ออมทรัพย์คลองสําโรง 5 15 สําโรงตาเจ็น ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140 086-8779807

165 2563-02-165 นาง สุภาภรณ์  บทมูล ธานุวรรณเกษตรภัณฑ์ 39 4 ชานุวรรณ พนมไพร ร้อยเอ็ด 45140 081-8406689
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166 2563-02-166 นาย สุรัตน์  โพชราแสง 151 4 ม่วงลาด จังหาร ร้อยเอ็ด 45000 081-5743649

167 2563-02-167 นางสาว ปิยวรรณ  บุณยรังควร ไท้เชียงล้ง 211-213 กรุงศรีใน ในเมือง เมือง สุรินทร์ 32000 044-511410

168 2563-02-168 นาย บุญชิด  จันทร์สระบัว บุญชิดการเกษตร 275 2 จันทบเพชร บ้านกรวด บุรีรัมย์ 31180 090-0565166

169 2563-02-169 นาย พงษ์สันติ�  พันธ์จําปา 29 8 สิงห์โคก เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150 086-0177277

170 2563-02-170 นาย สําเร็จ  ละสามา ชัยรุ่งเรือง 146 3 เขวาทุ่ง ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170 095-1973452

171 2563-02-171 นางสาว กัลยาณี  วานิชชัง เมืองชัยพานิช 58-59 1 สนามม้า เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150 043-589211

172 2563-02-172 นาย รักสิทธิ�  สามารถ จ่อนเคมีภัณฑ์ 92 6 แจ้งสนิท กลาง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120 089-5294607

173 2563-02-173 นาง สุรีรัตน์  พรมจันทร์ รวมเกษตรการค้า 51/1 1 ทุ่งมน คําเขื�อนแก้ว ยโสธร 35110 089-7750985

174 2563-02-174 นาง ขนิษฐา  สายสี เพิ�มพูลอะไหล่ 9 9 อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 34110 084-3027729

175 2563-02-175 นาย ณรงค์ศักดิ�  จําปาใด ไอเดียอาหารสัตว์ 97 5 นํ�าเกลี�ยง นํ�าเกลี�ยง ศรีสะเกษ 33130 085-4945909

176 2563-02-176 นาย นิก  ชัฎอนันต์ อุไรลักษณ์ นําเจริญ 219/1 7 บึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์ 31180 086-6116399
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177 2563-02-177 นาย สง่า  ยอดไฟอินทร์ หจก.สง่าการเกษตร 66 12 สําโรง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120 085-0465743

178 2563-02-178 นาง วิไลวรรณ  ลิ�มถนัดค้า หจก.ลิ�มติ�งฮวดการเกษตร 27 1 สนามม้า เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150 084-7980913

179 2563-02-179 นางสาว พรธีรา  แก่นจันทร์ มงคลชัยการเกษตร 114 13 เหล่าแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 34000 086-8792212

180 2563-02-180 นางสาว สุปรียา  วานิชชัง เมืองชัย 43 8 สนามม้า เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150 089-0138349

181 2563-02-181 นาย สายันต์  จันทะลุน ส.เจริญซัพพลาย 14 10 ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150 080-4533694

182 2563-02-182 นาย ไพชยนต์  ดวนสูง 191 6 บุสูง วังหิน ศรีสะเกษ 33270 062-8326946

183 2563-02-183 นาง บานเย็น  ดวนสูง ลุงเปรม 134 6 บุสูง วังหิน ศรีสะเกษ 33270 083-9663332

184 2563-02-184 นางสาว มณฑา  ธาดาลิมะวัฒน์ หจก.ยิ�งเจริญการเกษตร 2019 55 16 แสนสุข วารินชําราบ อุบลราชธานี 34190 081-8599407

185 2563-02-185 นาย อดุลย์เดช  ปัดถานัง ร.บุญเพิ�มเมีเกษตร 113 8 รอบเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45210 086-6259695

186 2563-02-186 นาย สวาท  ชื�นชาย สวาทพาณิชย์ 192 8 เสื�องข้าว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 33240 081-5791682

187 2563-02-187 นางสาว ปฐมพร  บนไม้กลาง 6 3 วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา 30130 062-2418399
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188 2563-02-188 นาย สมพร  พิมเก ก้าวหน้าพาณิชย์ 192 2 ขี�เหล็ก นํ�าขุ่น อุบลราชธานี 34260 098-6178404

189 2563-02-189 นาย มงคล  อาวรณ์ อุดมทรัพย์บ้านเชียงใหม่การเกษตร 272 9 เชียงใหม่ โพธิ�ชัย ร้อยเอ็ด 45230 063-7325665

190 2563-02-190 นาย พงศ์สุระ  ธนานันท์พัฒน์ ตังเซ่ง 190/20 เมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000 045-512432

191 2563-02-191 นางสาว รักษ์สุณีย์  สมาน 45 16 สําโรงตาเจ็น ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140 062-9106365

192 2563-02-192 นางสาว เพ็ญประภา  ปรีดามนต์ เพ็ญประภาค้าปุ๋ย 179 4 โพธิ�สัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 45280 089-7121970

193 2563-02-193 นาย วิฑูรย์  คณาทอง อัจฉราพรมินิมาร์ท 260 1 นาแต้ เมือง อํานาจเจริญ 37000 091-3484832

194 2563-02-194 นาย ชํานาญ  บุญภา เทพพิทักษ์ 53 5 ท่าหาดขาว โพนทราย ร้อยเอ็ด 45240 087-9244521

195 2563-02-195 นาง นิตยา  ปฐมกสิวัฒนา สินเจริญ 409 ผดุงพานิช ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000 043-511054

196 2563-02-196 นางสาว วิมณฑา  เสนาสนะ ศักดิ�เสนาการเกษตร 156/4 ประจันตเขต นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ 31110 097-2410683

197 2563-02-197 นาย ทนงศักดิ�  อักโข ทนงศักดิ� 22 1 ทุ่งเทิง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 084-2841474

198 2563-02-198 นาย อัฐกร  ศิริภักดิ� โชคดีการค้า 167 7 ปาฝา จังหาร ร้อยเอ็ด 45270 087-2356991
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199 2563-02-199 นางสาว ศุภวรรณ  ห้องสุข แสงฟ้าธัญญภัณฑ์ 63 12 โนนหนามแท่ง เมือง อํานาจเจริญ 37000 081-8663789

200 2563-02-200 นาย ปลั�ง  เวียงเกตุ รัตนเสนศรีโชติเจริญ 129 10 ผักแว่น จังหาร ร้อยเอ็ด 45000 083-3344161

201 2563-02-201 นาย ยุทธนา  บุญงาม เจษฎาฟาร์ม 402 5 เทนมีย์ เมือง สุรินทร์ 32000 084-4741005

202 2563-02-202 นาย พงษ์ศักดิ�  ดอกสวย ก.การค้า 148 6 ช่างปี� ศีขรภูมิ สุรินทร์ 32110 085-7807177

203 2563-02-203 นาง จุฬาลักษณ์  ปุริสา 111 11 หนองแวง เมือง ร้อยเอ็ด 45000 085-9285171

204 2563-02-204 นาย ชวิทย์  มะลัยโคตร หนองดุมพนิชย์ 190 8 ตูมใหญ่ คูเมือง บุรีรัมย์ 31190 099-0359880

205 2563-02-205 นาย ประวัติ  บุญหนัก สุกัญญาการเกษ๖ร 75 1 อีปาด กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 33130 081-9558927

206 2563-02-206 นาย ศุภชัย  สายธนู บลย เจริญ 69 9 คูบ นํ�าเกลี�ยง ศรีสะเกษ 33130 062-5369544

207 2563-02-207 นาย เสน่ห์  แก้วทา บจก.เสน่ห์การเกษตร (2010) 71/3 6 แสนตอ เมือง อุตรดิตถ์ 53000 085-6017957

208 2563-02-208 นาย เสน่ห์  ภักดีล้น รุ่งเสน่ห์ 195 1 คําครั�ง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 090-3726919

209 2563-02-209 นาง กัลยา  บุญยวุฒิ ทองเจริญการเกษตร 181 9 ดงสิงห์ จังหาร ร้อยเอ็ด 45000 087-9090451
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210 2563-02-210 นาย วิเศษ  กรมขันธ์ วี เอส 96 6 นํ�าใส จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45180 081-0492649

211 2563-02-211 นาง รุ่งเทวา  เหมโส สมบูรณ์พาณิชย์ 66 16 ขวาว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120 084-5180187

212 2563-02-212 นาย คัมภีร์  จันแดง 122 8 หนองแก้ว เมือง ร้อยเอ็ด 45000 081-1173925

213 2563-02-213 นาย นภา  พิทักษ์ มีโชคค้าข้าว 116/4 9 ห้วยติ�กชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 33140 087-2617236

214 2563-02-214 นาย ปฏิวัติ  พละไกร สามแยกเกษตรยนต์ 222 1 คําโพน ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ 37110 088-4529190

215 2563-02-215 นาย วรวุฒิ  สุทโธ ทวีคูนการเกษตร 29 11 โคกก่ง ชานุมาน อํานาจเจริญ 37210 092-2690771

216 2563-02-216 นางสาว นาฏยา  ทรงชาติ 201 2 โนนเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์ 31180 063-9602275

217 2563-02-217 นาง จารุณีย์  มาตเลิง ประสพทรัพย์ 63 1 อัคคะคํา โพธิ�ชัย ร้อยเอ็ด 45230 081-7293794

218 2563-02-218 นาย พลวุฒิ  อนุทูล เจริญการเกษตร 41 9 ตานี ปราสาท สุรินทร์ 32140 085-7688634

219 2563-02-219 นาง จันทร์เพ็ญ  ทีคําแก้ว 101 11 บุ่งหวาย วารินชําราบ อุบลราชธานี 34190 084-5892075

220 2563-02-220 นาย บุญโฮม  พิมพ์ไชย 36-39 13 ดูน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 33130 092-3689083
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221 2563-02-221 นางสาว จุไรรัตน์  ฉลาดเลิศ น้องรักการเกษตร 117 2 บ้านฮี คําเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 061-0404765

222 2563-02-222 นาย นิวัฒน์  อยู่ยืน กิติพัทธ์การเกษตร 3/16 1 บางกระบือ สามโคก ปทุมธานี 12160 081-3399298

223 2563-02-223 นางสาว เยาวรัตน์  ครองสุข ลืออํานาจพาณิชย์ 224 6 ชยางกูร อํานาจ ลืออํานาจ อํานาจเจริญ 37000 095-6196266

224 2563-02-224 นาง จุลนี  สาลีพันธ์ 122 2 จานแสนไชย ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 33210 098-5899332

225 2563-02-225 ว่าที� ร.ต. ชาตรี  ตันเสถียร หจก.โพธิ�ทองการเกษตร 2020 71 1 แขม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120 082-3202969

226 2563-02-226 นาย ศุภวัตร  พิเลิศ ชัยศิริการเกษตร 554 4 จอมพระ จอมพระ สุรินทร์ 32180 081-7601557

227 2563-02-227 นาย เจษฎา  นิลศรี แหลมทองพัฒนาการเกษตร 347/2 8 ปะคํา ปะคํา บุรีรัมย์ 31220 093-5357188

228 2563-02-228 นาง อาทิตย์อรุณ  บ้างตํารวจ หมอมวลการเกษตร 399 1 หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45180 043-035731

229 2563-02-229 นาง เพ็ญศรี  พานาสันต์ สมชาย 6 1 โหรา อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 45160 087-0828595

230 2563-02-230 นาย พงษ์ศักดิ�  เอกอุดมชัย เอกอุดม 333-5 ผดุงพานิช ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000 043-511667

231 2563-02-231 นางสาว พรผกา  แซ่อั�ง พรผกา 223 1 รณชัย แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110 087-2318292
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232 2563-02-232 นางสาว สิริเสาวนีย์  สุ่มมาตย์ จํารัสพานิชย์ 93-95 2 นิคมดําริห์ แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110 082-8705398

233 2563-02-233 นาย สุรัตน์  สวัสดิ�ผล 96 7 ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 45000 081-3927195

234 2563-02-234 นาย ทองเดือน  นาสมใจ 37 1 ผักแว่น จังหาร ร้อยเอ็ด 087-9540027

235 2563-02-235 นางสาว พัชราภา  ยมรัตน์ ถาวรการค้า 445 10 เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150 093-1408299

236 2563-02-236 นางสาว กัญญารัตน์  ธรรมธร กัญญารัตน์พานิชย์ 57 8 บุสูง วังหิน ศรีสะเกษ 33270 087-0090069

237 2563-02-237 นาย สุรัตน์  อรไทวรรณ ยิ�งเจริญ 35 17 กาบเชิง-ช่องจอม กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์ 32210 097-3234370

238 2563-02-238 นาง ปราณี  ทิศกระโทก ปราณีพาณิชย์ 221 22 สิแก้ว เมือง ร้อยเอ็ด 45000 088-5710095

239 2563-02-239 นาย ปริเชษฐ์  ชุมภูนท์ เดชาพาณิชย์ 60 12 หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110 086-8615675

240 2563-02-240 นางสาว สุขุมาภรณ์  ตองอบ 132/1 14 สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150 064-4451999

241 2563-02-241 นางสาว เทวิตา  เชียงใหม่ คลินิกเกษตรขุนหาญ 132/1 14 สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150 086-5841167

242 2563-02-242 นาย สมพงษ์  คูณผล เจริญทรัพย์ 83 3 โนนทราย มหาชนะชัย ยโสธร 35130 085-2023009
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243 2563-02-243 นางสาว อร่ามโฉม  ศรีรักษา อร่ามพาณิชย์ 29 4 เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140 095-7260050

244 2563-02-244 นาย ศานิต  พินิจวิญ�ูภาพ รวมเกษตรฟาร์ม 145 14 วารีราชเดช กุดชุม กุดชุม ยโสธร 35140 087-2581633

245 2563-02-245 นาย สุพจน์  เจริญรัมย์ พืชไร่การเกษตร 178 7 นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 086-0399272

246 2563-02-246 นางสาว สุนทรี  ศิริวาลย์ 178 7 นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 091-0203258

247 2563-02-247 นาย ไพศาล  เนาว์ประโคน 196 6 โคกมะขาม ประโนชัย บุรีรัมย์ 31140 065-2759329

248 2563-02-248 นาย ปรีชา  เพ็ชรเสนา 6 11 นาตาล ท่าคันโท กาฬสินธุ์

249 2563-02-249 นาย สิริชัย  สุรเดชปัญญากุล 150 11 หนองบนนาก หนองบุญมาก นครราชสีมา 30410 089-8649763

250 2563-02-250 นาย วรพล  เชิงสวัสดิ� เพชรรัตน์การเกษตร 120 7 ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 33190 098-6589324

251 2563-02-251 นาย สุริยา  แสนคํา สุริยาการค้า 265 10 โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุ์ 46130 093-5506650

252 2563-02-252 นาย บุดดี  อินทร์อุ่นโชติ มารวย 593 1 เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150 085-6631362

253 2563-02-253 นาย วรวุฒิ  ผดุงเวียง หนองเขวาการเกษตร 27 5 แคนใหญ่ เมือง ร้อยเอ็ด 45000 086-0235288
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254 2563-02-254 นาย ศรชัย  เจริญรื�น 333 8 หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 34110 080-4765269

255 2563-02-255 นางสาว สมพร  สดสร้อย กร.เซอร์วิส 71 8 หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 34110 080-4765269

256 2563-02-256 นางสาว ยมุนา  แขกรัมย์ ฉัตรชัยการเกษตร 162/2 7 นสนิทนิคมรัฐ ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์ 32120 081-7536957

257 2563-02-257 นาง สุปราณี  นาเมืองรักษ์ รวมใจทวีโชค 8/2 18 นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120 081-9758152

258 2563-02-258 นาย พงศ์พิชัย  จุลศิลป์ รุ่งอาภรณ์ 310 7 วังงิ�วใต้ ดงเจริญ พิจิตร 66210 088-2806728

259 2563-02-259 นางสาว สุมนา  ภุมมา เสริมสุการเกษตร 457/1 12 กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา 30320 087-8787734

260 2563-02-260 นาย พิษณุ  ไทยยิ�งยง เสริมสุการเกษตร 97/1 7 หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 30130 063-2242269

261 2563-02-261 นาย ชัชวาลย์  ว่องวทัญ�ู หจก.วัฒนพาณิชย์ 199 199 3 ธาตุ รัตนบุรี สุรินทร์ 32130 089-8776762

262 2563-02-262 นาย เสถียร  เหมสุวรรณ สกลการเกษตร 4 6 เขตทุ่ง ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170 081-2626071

263 2563-02-263 นาย สันติ  แต้สกุล ทรัพย์เจริญการเกษตร 177 1 พินิจนนทราษฎร์ พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด 45140 096-2204891

264 2563-02-264 นาย ปิยะพงษ์  แฝกสิน ประยงค์การเกษตร 192 7 บรรพุทธบาท ศรีเมืองใหม่ หนองคาย 43130 090-0357385
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265 2563-02-265 นาย ทรงศักดิ�  วรสาร ฟาร์มเกษตรสัตวแพทย์ 222/95 6 หนองไผ่ เมือง ศรีสะเกษ 33000 095-8624527

266 2563-02-266 นาย ปรเมทร์  อุ่นใจ อุ่นใจการเกษตร 235 6 สีแก้ว เมือง ร้อยเอ็ด 45000 080-0125288

267 2563-02-267 นางสาว ทิพย์ปัญญา  ฤทธิแผลง แม่เล็ก 73 1

ร้อยเอ็ด-อาจ

สามารถ หนองไผ่ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170 080-4155724

268 2563-02-268 นาย อัมพันธ์  สอนอําคา สนั�นการค้า 58 1 ลิ�นฟ้า จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45180 089-7183307

269 2563-02-269 นาย ธวัช  แสงวัชรพันธุ์ ฮั�วเฮง 139-140 15 แจ้งสนิท นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170 043-569027

270 2563-02-270 นางสาว ธิดารัตน์  ปุริสาย รวงข้าวการเกษตร 12/1 1 พินิจนนทราษฎร์ พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด 45170 093-2598757

271 2563-02-271 นางสาว บุษยา  วงค์ละคร จิตรกรพานิชย์ 149 1 หนองไฮ เมือง ศรีสะเกษ 33000 065-2542595

272 2563-02-272 นาง อารดา  ปัดถาสาย ทองคําการเกษตร 21 12 สําโรง สําโรง อุบลราชธานี 34360 094-3680391
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