
รหัสประจําตัว

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

1 2563-02-001 นาย ธีระพงษ์  คําสด ธนันชัยการเกษตร 169 13 หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 093-4932776

2 2563-02-002 นาย นิรันดร์  วาจาดี นิรันดร์การเกษตร 29 1 นาห่อม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160 061-4399097

3 2563-02-003 นาย สุวิทย์  โรคน้อย หจก.เอ็น เอส เพาเวอร์กรุป 82 7 ตระการ-เขมราฐ บ้านแดง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 065-6929515

4 2563-02-004 นาย สุพรรณ  เสาเวียง ภัทรพงษ์การเกษตร 330 7 ราศี-ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 33190 084-3285097

5 2563-02-005 นาง อุไร  มะโร สุพัตราพาณิชย์ 100 2 นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 086-8112185

6 2563-02-006 นาง นิรมล  พรมะลี โคกสะอาดการเกษตร 24 12 โคกสะอาด นํ�าขุ่น อุบลราชธานี 34260 087-2466325

7 2563-02-007 นาย แสงจัน  แก้วสว่าง จุ๊บแจงพานิชย์ 317 1 โคกสะอาด นํ�าขุ่น อุบลราชธานี 34260 093-6605468

8 2563-02-008 นางสาว วาสนา  แก้วกําไร หน่อยการเกษตร 88 8 ศรีแก้ว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 33240 099-2093750

9 2563-02-009 นาย จุมพล  หอมชาติ

วิสาหกิจชุมชนผลิตถ่านอัดแท่ง

บ้านเหล็ก 122 10 ศรีแก้ว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 33240 087-8714089

10 2563-02-010 นาย สําเนียง  นามมา น.มินิมาร์ท 36 1 หนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140 087-2197636

11 2563-02-011 นาย ถาวร  โสภากุ หจก.ถาวรการเกษตร 1 140 1 สีวิเชียร นํ�ายืน อุบลราชธานี 34260 098-1040499

                 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด              
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12 2563-02-012 นาย บุญชู  จีนวงค์ กองทุนฯบ้านทุ่งใหญ่ 157 9 ขี�เหล็ก เมือง อุบลราชธานี 34000 087-2545595

13 2563-02-013 นางสาว สุพัตรา  แสนบุญโท ชมภูพาณิชย์ 67 11 หนองงูเหลือม เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 33110 085-6080696

14 2563-02-014 นาย ปุณ  พิมพ์พงษ์ ศรีสุนันท์ 3 6 ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110 081-3487784

15 2563-02-015 นางสาว วนิดา  ตรีชินะพงศ์ เม้งพานิชเคมีเกษตร 2019 7 2 นาคํา ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 34250 062-4202932

16 2563-02-016 นาย วิรุธ  ทองเนตร วิรุธการเกษตร 115 10 ขี�เหล็ก นํ�าขุ่น อุบลราชธานี 34260 087-9634106

17 2563-02-017 นางสาว อมรินทร์  มีศรี หจก.เฮง เฮง เจริญพร 4/41 5 ราษฎร์บูรณะ ดูน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 33130 065-1192789

18 2563-02-018 นาง ภัทราพร  มุขมณีย์ ศรีมุกดาบุญเลิศการเกษตร 4/41 5 ราษฎร์บูรณะ ดูน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 33130 065-1192789

19 2563-02-019 นาย สมยศ  เลี�ยงบุรี สาลี 120 11 เสื�องข้าว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 33240 093-3683985

20 2563-02-020 นาย จงรักษ์  แทนหอม จงรักษ์ 104 1 ละลาย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110 089-9479841

21 2563-02-021 นาย สมชาย  แก้วปุ่ม สมชายรุ่งเจริญ 15 2 ไพรขลา ชุมพลบุรี สุรินทร์ 32190 094-4987221

22 2563-02-022 นาย นิติ  อมฤทธิ� แสนเจริญการเกษตร 260 2 ปะคํา-เสิงสาง ปะคํา ปะคํา บุรีรัมย์ 31220 087-7766992
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23 2563-02-023 นาง นันทนา  ณรงค์ศักดิ� บัวแก้วเพื�อนเกษตร 56/4 2 มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา 30170 080-7381815

24 2563-02-024 นาย อภินันท์  หิรัญรัตน์ สําราญการเกษตร 64 4 จิกดู่ หัวตะพาน อํานาจเจริญ 37240 085-4255972

25 2563-02-025 นาย วีรวัฒน์  คุณเลิศ อ.เจริการเกษตรโนนนารายณ์ 138 8 หนองหลวง โนนนารายณ์ สุรินทร์ 32130 089-2041880

26 2563-02-026 นาง เปรมทิพย์  อังคะณา สกต.เพื�อลูกค้า ธกส.หนองกี� 127 10 อิสาณ เมือง บุรีรัมย์ 31000 084-8255214

27 2563-02-027 นาง กุสุมา  วงษ์มี สกต.เพื�อลูกค้า ธกส.หนองกี� 127 10 อิสาณ เมือง บุรีรัมย์ 31000 081-6608275

28 2563-02-028 นางสาว ศุทรา  สังขรักษ์ สกต.เพื�อลูกค้า ธกส.หนองกี� 127 10 อิสาณ เมือง บุรีรัมย์ 31000 087-9578060

29 2563-02-029 นาย กิตติธัช  บุญหนัก ศรีโพธิ�ไทรยางพารา 213 13 โพธิ�ไทร โพธิ�ไทร อุบลราชธานี 34340 087-8710403

30 2563-02-030 นาย ณัฐพล  บวรนิธิกุล จึงอยู่ฮะ 5-8 1 เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ 33160 087-8729729

31 2563-02-031 นางสาว ธัญชนก  ยศบุญ ส.สมพรการเกษตร 179 1 ดงเจริญ คําเขื�อนแก้ว ยโสธร 35110 093-5521864

32 2563-02-032 นาย อุทัย  สังขบุตร ล้านชัยการเกษตร 161 6 สามพระยา ชะอํา เพชรบุรี 76120 081-7638319

33 2563-02-033 นาง ดลลดา  บุญส่ง บุญรุ่งเรือง 10 11 ขุขันธ์-ดวนใหญ่ หมากเขียบ เมือง ศรีสะเกษ 33000 085-0851720
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34 2563-02-034 นางสาว ศศิวิมล  สีเภา บ.ช้างไท อะโกร จํากัด 70 11 แวงน่าง เมือง มหาสารคาม 44000 043-777755

35 2563-02-035 นาย พรชัย  ทําทวี พรชัยซุปเปอร์ 185 1 ละลาย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110 084-7139967

36 2563-02-036 นาย นิธิศ  ชะนา ม.เกษตร 57 13 ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ศรีแก้ว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 33240 086-4689553

37 2563-02-037 นาย ไพบูลย์  คําเสียง ไพบูลย์พาณิชย์ 88 7 รังแร้ง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120

094-3897772 

091-8280704

38 2563-02-038 นาย เอียน  สามเสาร์ น้องแพรการเกษตร 95 10 นาดี นาเยีย อุบลราชธานี 34160 082-2507309

39 2563-02-039 นาย อุดร  โพนะทา อุดรการเกษตร 182 5 โพน คําม่วง กาฬสินธุ์ 46180 095-6537241

40 2563-02-040 นางสาว ศิวพร  วงศ์ศิริศักดิ� สงวนศิลป์ 158/1 7 ธนูประสิทธิ� ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์ 31140 091-8326638

41 2563-02-041 นาย สุดเขตร  คณะนา มลฤดี  ซุปเปอร์ 19 11 ละลาย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110 090-2461234

42 2563-02-042 นางสาว ชนุชพร  โสมณวัฒน์ 254 3 ทุ่งนางโอก เมือง ยโสธร 35000 062-9426984

43 2563-02-043 นาย สมเที�ยง  ฤาโสภา ฤาทรัพย์การเกษตร 6/7 19 ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์ 31170 082-1388796

44 2563-02-044 นางสาว นิภาพร  สิงห์น้อย บ.เตียเป๋งเส็งการไฟฟ้า จํากัด 25 15 นาคํา ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 34250 090-0381692
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45 2563-02-045 นาย มานะ  เลากลาง น้อยอุบลการเกษตร 106 11 โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 31110 064-1402279

46 2563-02-046 นาย วันชัย  ทองทับ วันชัยพาณิชย์ 4 4 คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130

099-4597779   

094-5238844

47 2563-02-047 นาย สุบรรณ  พูลพันธ์ สุบรรณพานิชย์ 99 7 หนองไข่นก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140 087-2556869

48 2563-02-048 นางสาว อรชุมา  ขามธาตุ 268 4 บ้านหว้า เมือง ขอนแก่น 40000 093-4499368

49 2563-02-049 นาง ละเอียด  ดงใหญ่ 268 4 บ้านหว้า เมือง ขอนแก่น 40000 081-2612932

50 2563-02-050 นางสาว เสาวลักษณ์  เฝ้าทรัพย์ ฟ้าประกอบ 80 1 ยางสักกระโพธิ�หลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140 061-2310478

51 2563-02-051 นาย ภูริทัต  กลมลดี เจ้าคูณการเกษตร 224/1 8 นาหว้า ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ 37110 081-9971460

52 2563-02-052 นาย ชัยกฤต  หาญสุวรรณ์ สกก.โนนสุวรรณ จํากัด 65 3 โกรกแก้ว โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 31110 094-2975351

53 2563-02-053 นางสาว ทิพยา  เจริญศรีสมบัติ ลานมันเจริญศรีสมบัติ 31 1 ละลาย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110 081-9553023

54 2563-02-054 นาง อัมพร  สมปาน ทุ่งศรีเจริญการเกษตร 129 1 โคกชําแระ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160 095-3150714

55 2563-02-055 นาย ยุทธนากร  พาโคกทม ส.ยุทธนากร 240 3 ขั�นไดใหญ่ เมือง ยโสธร 35000 097-3408373
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56 2563-02-056 นาย จิรพันธ์  บุญทวี โชคสําราญ 114 41 นามน นามน กาฬสินธุ์ 46230 093-4404257

57 2563-02-057 นาย สมพร  คําจันทร์ ศ.เกษตรยิ�งเจริญ 395 8 แจ้งสนิท ตาดทอง เมือง ยโสธร 35000 094-3854789

58 2563-02-058 นาย สมปอง  แก้วเขียว โชคสมปอง 136 2 คําหว้า ตาลสุม อุบลราชธานี 34330 087-9828455

59 2563-02-059 นางสาว ชาลินี  เห็นได้ชม หจก.ไชโยการเกษตร 202 10 บ้านซบ สังขะ สุรินทร์ 32150 093-5810487

60 2563-02-060 นาย แสงชัย  สมบูรณ์เทอดธนา หจก.โรงสีรวมชัยขุขันธ์ 202 10 บ้านซบ สังขะ สุรินทร์ 32150 085-4108555

61 2563-02-061 นางสาว พรพิไล  โคตะพันธุ์ หจก.สดใสการเกษตร 148 1 รัตนวารี หัวตะพาน อํานาจเจริญ 37240 097-1302100

62 2563-02-062 นาย คําใส  ดวงแก้ว สดใสการเกษตร 148 1 รัตนวารี หัวตะพาน อํานาจเจริญ 37240 081-9996528

63 2563-02-063 นาย อํานาจ  ใจกล้า สุทธิคุณการเกษตร 139 12 ไผผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140 083-7438142

64 2563-02-064 นาย สุทัด  เขจรรักษ์ หจก.ส.รุ่งเรือง( สกลนคร) 191 12 นาแต้ คําตากล้า สกลนคร 47250 087-8535154

65 2563-02-065 นาย ชวน  ตลอดนอก ลั�มซัมซุปเปอร์ 115 13 ท่าคล้อ เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 33110 062-1972128

66 2563-02-066 นาย ทองอินทร์  กุคําใส เด่นชัย 48/2 8 นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280 088-3050224
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67 2563-02-067 นาย นฤชา  อรุณยะเดช เจริญดีการเกษตร 77 12 สีวิเชียร นํ�ายืน อุบลราชธานี 34260 081-6668918

68 2563-02-068 นางสาว วราภรณ์  บุตรศรี พลอยพาณิชย์ 182 10 ขี�เหล็ก เมือง อุบลราชธานี 34000 093-0890646

69 2563-02-069 นางสาว พิมพ์จุฑา  พิมพ์สวย หจก.เขมราฐหลังคาเหล็ก 119 19 เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 093-5568150

70 2563-02-070 นาง สุเนตร  ผุเพชร ป้าเวช 19 9 โคกสาร ชานุมาน อํานาจเจริญ 37210 088-7032687

71 2563-02-071 นาง วันนา  หลอดคํา น้องแบงค์การเกษตร 64 1 โคกสาร ชานุมาน อํานาจเจริญ 37210 080-8931923

72 2563-02-072 นางสาว เพ็ญจันทร์  เหมมูล เพ็ญจันทร์พานิชย์ 229 14 บ้านค้อ เมือง ขอนแก่น 40000 087-5195480

73 2563-02-073 นาย กิตติภูมิ  เย็นปู หจก.อินทุรัตน์การเกษตร 186 1 เจาทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 36260 092-7769436

74 2563-02-074 นาง อําไพ  โชติพัฒนางกูร เด่นชัย 353 1 หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์ 31190 084-8263708

75 2563-02-075 นาย ประยงค์  นามเพ็ง แสงเดือน 45 10 รอบเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000 086-2287249

76 2563-02-076 นาย แสงนะพา  สีเจริญ ตงการเกษตร 49/1 9 โพธิ�ประทับช้าง โพธิ�ประทับช้าง พิจิตร 66190 096-4253136

77 2563-02-077 นาย เกริกเกียรติ  ภูตะลา 4 17 หูทํานบ ปะคํา บุรีรัมย์ 31220 083-6013780
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78 2563-02-078 นางสาว มยุรี  หน่อพัฒน์ โคกจานการค้า 147 4 โคกจาน อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120 087-0705580

79 2563-02-079 นาง ไพรินทร์  ดึนกระโทก ภานุวัฒน์ 145 5 ผักใหม่ ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 33210 095-6068047

80 2563-02-080 นาย ยิ�งยศ  ยวนยี ส.เรืองยศ 2 2 ดงเจริญ คําเขื�อนแก้ว ยโสธร 35110 095-5742983

81 2563-02-081 นาย สุนัย  สุริยันต์ สุนัยการค้า 185 9 ป่าก่อ ชานุมาน อํานาจเจริญ 37210 098-4792698

82 2563-02-082 นาย ชาญยุทธ  แก่นคง วิษนุการเกษตร 110-112 หลวง พิบูลมังสาหาร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 34110 081-8774219

83 2563-02-083 นาย สิงหา  สุลินทาบูรณ์ เกษตรภัณฑ์ 129 6 ฟ้าห่วน ค้อวัง ยโสธร 35160 063-0318523

84 2563-02-084 นางสาว จันทร์ฉาย  บุญรินทร์ ถนอมสิทธิ�เพื�อนเกษตร 116 4 ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ 38190 084-6015636

85 2563-02-085 นางสาว ผกาวัลย์  ชุมแสง ทรัพย์อุดม 2 7 11 ค้อวัง ค้อวัง ยโสธร 35160 086-8680825

86 2563-02-086 นาง วิไลวรรณ  สีสวด วิไลวรรณ 51 12 ดงลาน เมือง ร้อยเอ็ด 45000 097-2179929

87 2563-02-087 นาย สมพงษ์  พิมพ์สอ หจก.โชคศิรินันท์การเกษตร 188 2 ปัทมานนท์ สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130 083-1435475
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