
รหัสประจ ำตวั

ผู้เข้ำอบรม ช่ือร้ำน เลขที่ หมู่ ถนน ต ำบล อ ำเภอ จังหวดั ไปรษณีย์ โทรศัพท์ ก่อน หลัง ผลสอบ

2564-02-001 นาย กตญัญู  วงศส์ามศร คุณปุ๋ ย 84/6 10 โชคชยั-เดชอุดม มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา30170
086-

3659076
22 42 ผ่ำน

2564-02-002 นางสาว กญัญารัตน์  กุลศิโรรัตน์ 34-35 13 ราษฎร์เจริญ ดูน
กนัทรา
รมย์

ศรีสะเกษ 33130
088-

5959039
42 49 ผ่ำน

2564-02-003 นางสาว กลัยณัฎฐ์ษกร  นาคเสน กุง้เจริญทรัพย์ 182 9 น ้าค  า เมือง ศรีสะเกษ 33000
062-

2680039
27 46 ผ่ำน

2564-02-004 นางสาว กลัยสิ์รี  พงศส์มหวงั 97 4 ดู่ทุ่ง เมือง ยโสธร 35000
090-

2833338
39 50 ผ่ำน

2564-02-005 นางสาว กลัยา  สมน้อย บุญสืบการเกษตร 253 8 นาขาม
กุฉิ

นารายณ์
กาฬสินธุ์ 46110

  063-8413875 
 064-5077245

28 44 ผ่ำน

2564-02-006 นางสาว กาญจนา  งดัโคกกรวด ศีขรภูมิการเกษตร 174-176 2 เสรีธิปัตย์ ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร์ 32110
081-

8503321
31 43 ผ่ำน

2564-02-007 นาย กิตติกรณ์  วิเศษวงษา สมัฤทธีการเกษตร 355/6-7 นิเวศรัตน์ บวัใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา30120
081-

1209295
36 41 ผ่ำน

2564-02-008 นาย กิตติพงษ ์ บุญเมฆ 68 7 เขวา เมือง มหาสารคาม 44000
098-

6216006
24 46 ผ่ำน

2564-02-009 นางสาว กุลภรณ์  สุชานิธิกุล ซิวฮะการเกษตร 50 10 เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ 33160
088-

0429185
32 46 ผ่ำน

2564-02-010 นาย เกษตร  พิมพรัตน์ ไทยเลิศ 96 7 เกษม
ตระการ
พืชผล

อุบลราชธานี34130
084-

8364892
27 30 ผ่ำน

2564-02-011 นาย เกียรติศกัด์ิ  ดวงโสภา ศิลาเกษมินิมาร์ท 223 11 โคกสว่าง ส าโรง อุบลราชธานี34360
081-

1859776
30 43 ผ่ำน

2564-02-012 นาย คงฤทธ์ิ  อ่อนนวล หจก.รุ่งเรือง (2561) 11 1 โคกช าแระ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี34160
089-

7770769
33 42 ผ่ำน

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมกำรขำยวตัถุอันตรำยทำงกำรเกษตร ปีงบประมำณ 2564
วนัที่ 3-4 ธันวำคม 2563  รุ่นที่ 2 (รำยใหม่)

                 ณ โรงแรมเพชรรัชต์กำร์เด้น อ .เมือง  จ.ร้อยเอ็ด              
โดย ส ำนักวจิัยและพฒันำกำรเกษตรเขตที่ 4

ค ำ

น ำหน้ำ
ช่ือ-สกุล

ที่อยู่ คะแนน



รหัสประจ ำตวั

ผู้เข้ำอบรม ช่ือร้ำน เลขที่ หมู่ ถนน ต ำบล อ ำเภอ จังหวดั ไปรษณีย์ โทรศัพท์ ก่อน หลัง ผลสอบ
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วนัที่ 3-4 ธันวำคม 2563  รุ่นที่ 2 (รำยใหม่)
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2564-02-013 นาย จงคณินท ์ ทองศรี 37/58 7 ญาณวิโรจน์ เกาะขวาง เมือง จนัทบุรี 22000
085-

4314423
33 44 ผ่ำน

2564-02-014 นาย จตุรงค ์ เส้นทอง 402 1 รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ 32130
094-5944647 
085-2103310

21 33 ผ่ำน

2564-02-015 นางสาว จนัทร์จิรา  เทียบแกว้ ประจวบการคา้ 159 7 เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา30270
085-

6341315
29 33 ผ่ำน

2564-02-016 นาย จาตุรนต ์ บั้งทอง สร้อยทองการเกษตร 220 7 นาโพธ์ิ
พิบูลมงั
สาหาร

อุบลราชธานี34110
095-

6138165
22 39 ผ่ำน

2564-02-017 นางสาว จิตรลดา  วิตรานนัท์ บ.ทศกณัฑค์อร์ป จ ากดั 859 3 เวียง เชียงแสน เชียงราย 57150
080-

5644771
30 43 ผ่ำน

2564-02-018 นาย จิรากร  วนัทา อฉัราพรการเกษตร 94/1 4 แจง้สนิท เข่ืองใน เข่ืองใน อุบลราชธานี34150
  088-1169426 
  090-6189539

23 46 ผ่ำน

2564-02-019 นางสาว จิราภรณ์  พราวศรี สกก.อาจสามารถ จ ากดั 219 15 รณชยัชาญยทุธ อาจสามารถ
อาจ

สามารถ
ร้อยเอ็ด 45160

092-2946757 
043-5999070

27 45 ผ่ำน

2564-02-020 นาย ฉฐัรัฐ  จนัทร์บวัทอง 758 2 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา30130
064-

8589711
34 50 ผ่ำน

2564-02-021 นางสาว ชมพูนุช  พรทิพย์ ณฐัณิชาพาณิชย์ 68 3 สามคัคี เลิงนกทา ยโสธร 35120
088-

9936585
27 37 ผ่ำน

2564-02-022 นาย ชริน  ตรีภูริเดช 1143-44 เมืองใต้ เมือง ศรีสะเกษ 33000
095-

1789529
39 40 ผ่ำน

2564-02-023 นาย ชวิศ  รักไทยดี 41 15 แม่กา เมือง พะเยา 56000
064-

9369256
34 47 ผ่ำน

2564-02-024 นาย ชยัวฒัน์  ดุรงคเดช ทองสินการเกษตร 39/1 12 คอนกาม
ยางชุม
น้อย

ศรีสะเกษ 33190
094-

5168929
22 45 ผ่ำน
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2564-02-025 นาย ณชยั  สนัตะวงค์ มิตรอินทรียอ์  านาจเจริญ 161 6 นายม เมือง อ านาจเจริญ 37000
083-

7435702
2564-02-026 นาย ณรงคศ์กัด์ิ  สีแกว้ป่า

บจม.โกลบอลเฮาส์ 
สาขากุฉินารายณ์

298 15 บวัขาว
กุฉิ

นารายณ์
กาฬสินธุ์ 46110

093-
4407975

20 43 ผ่ำน

2564-02-027 นาย ณัฐที  สุพาสอน 115 8 สามแยก เลิงนกทา ยโสธร 35120
080-4871617 
087-4608299

23 44 ผ่ำน

2564-02-028 นาย ณัฐภณ  บุษบงก์ 288/1 5 ยางชุมน้อย
ยางชุม
น้อย

ศรีสะเกษ 33190
094-

8942253
21 39 ผ่ำน

2564-02-029 นางสาว ณิษฐ์กมน  ถิรปรีชาสวสัด์ิ 111/52 11 ดูน
กนัทรา
รมย์

ศรีสะเกษ 33130
092-

3249692
29 41 ผ่ำน

2564-02-030 นาย ไตรภูมิ  บุญหลา้
นาขา้วการเกษตร

พาณิชย์
212 19 ขามเรียง กนัทรวิชยั มหาสารคาม 44150

089-
5244918

15 41 ผ่ำน

2564-02-031 นาง ทยดิา  ขจรภพกุลขจร ซ่อมเสริมเกษตร 293 13 ออมสิน โชคชยั โชคชยั
นครราชสี

มา
30190

091-
0492368

27 47 ผ่ำน

2564-02-032 นาย ทวีศกัด์ิ  พลเยีย่ม เจ๊ียบตน้โพธ์ิ 110 14 หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110
095-

9529046
22 32 ผ่ำน

2564-02-033 นาง ทศัรา  ทองกลม ระวีวฒัน์พาณิชย์ 53 11 หนองหมี ราษีไศล ศรีสะเกษ 33160
098-

5949814
30 30 ผ่ำน

2564-02-034 นาง ทิพยป์ระภา  แกว้คูณ 12/13 เทศบาล 2
พิบูลมงัสา

หาร
พิบูลมงั
สาหาร

อุบลราชธานี34110
064-

9954505
20 38 ผ่ำน

2564-02-035 นาย ธนินทป์รานต ์ สมัพะวงศ์
บจม.โกลบอลเฮาส์
สาขากนัทรลกัษ์

333 8 หนองหญา้ลาด กนัทรลกัษ์ ศรีสะเกษ 33110
061-

0283222
35 47 ผ่ำน

2564-02-036 นาง ธนัยพร  หนูสวสัด์ิ พิรุณพรการเกษตร 91 8 กสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000
081-

7253935
27 46 ผ่ำน

ไม่มำอบรม
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2564-02-037 นางสาว ธีรยา  ทองตนัวรภทัร 1143-44 เมืองใต้ เมือง ศรีสะเกษ 33000
095-

1789529
37 40 ผ่ำน

2564-02-038 นาย ธีรวฒัน์  งามสะพร่ัง 3/2 12 หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์ 31190
095-

7492708
26 47 ผ่ำน

2564-02-039 นาย ธีระวุฒิ  สิงห์ค  า โฮมสโตร์การเกษตร 128 2 หนองไฮ
เสนางค
นิคม

อ านาจเจริญ 37290
064-

4390587
28 46 ผ่ำน

2564-02-040 นาย ธีระศกัด์ิ  สงัฆะภูมิ ภูผาการเกษตร 25 1 เมืองเสือ
พยคัฆ
ภูมิพิสยั

มหาสารคาม 44110
085-

7519919
23 45 ผ่ำน

2564-02-041 นางสาว นภาพร  พรมหล่อ 14 15 พะเยา-วงัเหนือ แม่กา เมือง พะเยา 56000
080-

4703453
23 44 ผ่ำน

2564-02-042 นาย นฐัพล  สีหะบณัท์ อ.อะไหล่ 74 15 ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี34230
093-

1370265
22 36 ผ่ำน

2564-02-043 นางสาว น ้าฝน  ถาวรวรรณ
บจม.โกลบอลเฮาส์ 
ส านกังานใหญ่

232 19 รอบเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000
   043-519777  

 043-519597
19 42 ผ่ำน

2564-02-044 นางสาว นิตยา  ทุนภิรมย์ 24/1 4 กลว้ยกวา้ง
ห้วยทบั
ทนั

ศรีสะเกษ 33210
093-

3652872
19 40 ผ่ำน

2564-02-045 นาย นิเทพ  ศิริกุล 10 6 ทาม
กนัทรา
รมย์

ศรีสะเกษ 33130
081-

0764306
14 39 ผ่ำน

2564-02-046 นาย นิรุทธ์ิ  ประเสริฐศรี
บจม.โกลบอลเฮาส์
สาขาอุบลราชธานี

23 12 นาเยยี นาเยยี อุบลราชธานี34160
061-

9296902
26 46 ผ่ำน

2564-02-047 นางสาว นีรนุช  ทบัทะมาตย์ ทองพูลฟาร์ม 14 9 สามแยก เลิงนกทา ยโสธร 35120
091-

0592319
30 39 ผ่ำน

2564-02-048 นาง นุจรินทร์  กลมประโคน สุพจน์การคา้ 98 6 บา้นกรวด บา้นกรวด บุรีรัมย์ 31180
099-

6355451
21 45 ผ่ำน
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2564-02-049 นาง บงัอร  สว่างจิตร หจก.เอส ที วาย 2498 8 ทบัสวาย ห้วยแถลง นครราชสีมา30240
  081-9777235 
   044-391061

24 42 ผ่ำน

2564-02-050 นาย บุญทนั  ทองศิริ บุญญรัตน์ 192 5 นายม เมือง อ านาจเจิญ 37000
081-

6369845
22 45 ผ่ำน

2564-02-051 นาย ปฏิพล  แสนสุข 366 2 เพช็รมาตุลา มะเริง เมือง นครราชสีมา30000
095-

5533939
23 43 ผ่ำน

2564-02-052 นาย ประจกัร์  เบญ็มาศ อุ่นไอรัก 487 11 สะเดา บวัเชด สุรินทร์ 32230
091-

4782879
26 49 ผ่ำน

2564-02-053 นาย ประจกัษ ์ ค  าแสนราช 46 4 หนองกุง โนนคูน ศรีสะเกษ 33250
081-

6973097
21 46 ผ่ำน

2564-02-054 นาย ประจกัษ ์ พูนลน้ บกัดอก 206 3 ปรือ ปราสาท สุรินทร์ 32140
086-

0658843
29 44 ผ่ำน

2564-02-055 นาย ประชารัฐ  จัน่บางม่วง
บจม.โกลบอลเฮาส์

สาขานางรอง
1/89 โชคชยั-เดชอุดม ถนนหกั นางรอง บุรีรัมย์ 31110 044-115257 20 47 ผ่ำน

2564-02-056 นาย ประเสริฐ  สมเพชร รวมทรัพย์ 87 6 น ้าใส
จตุรพกั
พิมาน

ร้อยเอ็ด 45180
084-

8808628
21 33 ผ่ำน

2564-02-057 นางสาว ปรัศนีย ์ ค  ามุงคุณ 320 2 ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร 49140
094-

3077744
38 44 ผ่ำน

2564-02-058 นาง ปราณี  ไชศรี 39 5 โนนส าราญ
แกง้

สนามนาง
นครราชสีมา30440

090-
3613856

31 44 ผ่ำน

2564-02-059 นาย ปริญญา  มาสิงห์
บจม.โกลบอลเฮาส์
จ ากดั มหาชน

95 7 ขุนหาญ
หนองหญา้

ลาด
กนัทรลกัษ์ ศรีสะเกษ 33110

094-
5455151

22 47 ผ่ำน

2564-02-060 นาง ปวริศา  สารภาค แม่มูลมินิมาร์ท 135/1 6 หนองแวง
กนัทรา
รมย์

ศรีสะเกษ 33130
084-

3611656
20 47 ผ่ำน



รหัสประจ ำตวั

ผู้เข้ำอบรม ช่ือร้ำน เลขที่ หมู่ ถนน ต ำบล อ ำเภอ จังหวดั ไปรษณีย์ โทรศัพท์ ก่อน หลัง ผลสอบ

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมกำรขำยวตัถุอันตรำยทำงกำรเกษตร ปีงบประมำณ 2564
วนัที่ 3-4 ธันวำคม 2563  รุ่นที่ 2 (รำยใหม่)

                 ณ โรงแรมเพชรรัชต์กำร์เด้น อ .เมือง  จ.ร้อยเอ็ด              
โดย ส ำนักวจิัยและพฒันำกำรเกษตรเขตที่ 4

ค ำ

น ำหน้ำ
ช่ือ-สกุล

ที่อยู่ คะแนน

2564-02-061 นาย ปัฐวีร์  วงศศ์รีสถาพร
หจก.เอช เอ็ม อโกรเท

รด2
142 4 ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา30110

083-
3789898

28 49 ผ่ำน

2564-02-062 นาย ปิติภทัร์  หมอ้ทิพย์ ภทัรลิตา 5/1 7 สุขสวสัด์ิ ไพรบึง ศรีสะเกษ 33180
091-

7525602
30 43 ผ่ำน

2564-02-063 นางสาว ป่ินทอง  สลกัค  า ทรัพยช์วาลยก์ารเกษตร 23 4 สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี34160
098-

1846295
27 44 ผ่ำน

2564-02-064 นาย ปิยวฒัน์  วงศศ์รีสถาพร หจก.เอช เอ็ม อโกรเทรด 32 17 โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา30360
064-

6969698
31 41 ผ่ำน

2564-02-065 นาย ปิยะพงษ ์ แสงสุกวาว พงษพ์าณิชยเ์กษตรภณัฑ์ 399/5 12 อุบล-เขมราฐ ไร่น้อย เมือง อุบลราชธานี34000
098-

2804995
32 39 ผ่ำน

2564-02-066 นาย พงษศ์กัด์ิ  แกว้รินขวา 197 9 โคกเครือ
หนองกุง

ศรี
กาฬสินธุ์ 46220

095-
7129595

31 47 ผ่ำน

2564-02-067 นางสาว พรพิมล  มีเทียน สาธิต 253 2 โป่งแดง
ขามทะเล

สอ
นครราชสีมา30280

080-
0617949

21 45 ผ่ำน

2564-02-068 นางสาว พรรณิภา  ศรีวงคษ์า 72 5 แคน วาปีปทุม มหาสารคาม 44120
063-

3245549
37 41 ผ่ำน

2564-02-069 นาง พรศิริ  ศรีบุญเรือง ตาดวสัดุ 24 13 กฤษณา ขขุนัธ์ ศรีสะเกษ 33140
085-

4953850
27 46 ผ่ำน

2564-02-070 นาย พฒัศกร  มณีวงษ์ เธียร์เตอร์การเกษตร 90 5 กุดเมืองฮาม
ยางชุม
น้อย

ศรีสะเกษ 33190
097-

0727167
24 45 ผ่ำน

2564-02-071 นาย พสักร  กิริยาดี 136 1 ยาง ศีขรภูมิ สุรินทร์ 32110
081-

8805609
29 43 ผ่ำน

2564-02-072 นางสาว พิมพว์ลญัช ์ สีสมบติั 117 10 บุ่ง เมือง อ านาจเจริญ 37000
086-

0653834
22 46 ผ่ำน



รหัสประจ ำตวั

ผู้เข้ำอบรม ช่ือร้ำน เลขที่ หมู่ ถนน ต ำบล อ ำเภอ จังหวดั ไปรษณีย์ โทรศัพท์ ก่อน หลัง ผลสอบ

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมกำรขำยวตัถุอันตรำยทำงกำรเกษตร ปีงบประมำณ 2564
วนัที่ 3-4 ธันวำคม 2563  รุ่นที่ 2 (รำยใหม่)

                 ณ โรงแรมเพชรรัชต์กำร์เด้น อ .เมือง  จ.ร้อยเอ็ด              
โดย ส ำนักวจิัยและพฒันำกำรเกษตรเขตที่ 4

ค ำ

น ำหน้ำ
ช่ือ-สกุล

ที่อยู่ คะแนน

2564-02-073 นางสาว เพญ็พร  น้อยตา 12/13 เทศบาล 2
พิบูลมงัสา

หาร
พิบูลมงั
สาหาร

อุบลราชธานี34110
097-

2289949
22 44 ผ่ำน

2564-02-074 นาย ไพฑูรย ์ น ้าค  า
บจม.โกลบอลเฮาส์ 
ส านกังานใหญ่

232 19 รอบเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000
  043-519777   
  043-519597

24 43 ผ่ำน

2564-02-075 นางสาว ไพรวรรณ  ง้ิวลาย หจก.ทองทวีฟาร์ม 174/2 12 โพธ์ิไทร ป่าต้ิว ยโสธร 35150
091-

9429442
30 46 ผ่ำน

2564-02-076 นางสาว ภริตา  พรหมคุณ ตองทรัพย์ 291 7 บึงบูรพ์ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ 33220
065-

1214898
18 42 ผ่ำน

2564-02-077 นาง มณีพนัธ์  ประจญ เติมทรัพยท์วี 226 14 หนองเชียงพูน ปรางค์ ศรีสะเกษ 33170
064-

0873326
28 40 ผ่ำน

2564-02-078 นางสาว มณีรัตน์  สายพนัธ์ นอ้งปูซุปเปอร์ 54 3 ขามป้อม ส าโรง อุบลราชธานี34360
094-

2651256
24 41 ผ่ำน

2564-02-079 นาง มินตรา  จกัรวรรณพร 46 7 ผือฮี
มหาชนะ

ชยั
ยโสธร 35130

094-
1495644

27 45 ผ่ำน

2564-02-080 นาย เมธาวี  กืกทอง 106 14 ท่าคอ้ เมือง นครพนม 48000
096-

1521690
28 45 ผ่ำน

2564-02-081 นาย ยอดรัก  คณะศรี บุญญทรัพย์ 288 14 บุ่งคา้ เลิงนกทา ยโสธร 35120
062-

2656542
15 46 ผ่ำน

2564-02-082 นาย ยทุธพงษ ์ ประชาชิตร 55 10 เชียงใหม่ โพธ์ิชยั ร้อยเอ็ด 45230
087-

5393640
23 41 ผ่ำน

2564-02-083 นางสาว ยพุา  วิตรานนัท์ บ.ทศกณัฑค์อร์ป จ ากดั 859 3 เวียง เชียงแสน เชียงราย 57150
089-

1081681
22 43 ผ่ำน

2564-02-084 นาง ยภุาภรณ์  จริยาวฒันชยักุล 86/1 5 น ้าออ้ม กนัทรลกัษ์ ศรีสะเกษ 33110
063-

3785452
25 41 ผ่ำน



รหัสประจ ำตวั

ผู้เข้ำอบรม ช่ือร้ำน เลขที่ หมู่ ถนน ต ำบล อ ำเภอ จังหวดั ไปรษณีย์ โทรศัพท์ ก่อน หลัง ผลสอบ

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมกำรขำยวตัถุอันตรำยทำงกำรเกษตร ปีงบประมำณ 2564
วนัที่ 3-4 ธันวำคม 2563  รุ่นที่ 2 (รำยใหม่)

                 ณ โรงแรมเพชรรัชต์กำร์เด้น อ .เมือง  จ.ร้อยเอ็ด              
โดย ส ำนักวจิัยและพฒันำกำรเกษตรเขตที่ 4

ค ำ

น ำหน้ำ
ช่ือ-สกุล

ที่อยู่ คะแนน

2564-02-085 นางสาว รวินทนิ์ภา  กิจช านิ เอ.เอ็ม.ช็อป 226 1 ขยุ
ล าทะ
เมนชยั

นครราชสีมา30270
061-

1064961
25 44 ผ่ำน

2564-02-086 นางสาว รสลิน  พลเยีย่ม เจ๊ียบตน้โพธ์ิ 264 2 หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110
080-

4414190
22 43 ผ่ำน

2564-02-087 นางสาว รินทร์ธนนั  ชารี โชคเจริญ 180/1 1 เดช-นาห่อม นาห่อม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี34160
086-

8749909
30 37 ผ่ำน

2564-02-088 นางสาว รุ้ง  พุฒดี ยายกรการเกษตร 202 2 โนนสุวรรณ
โนน

สุวรรณ
บุรีรัมย์ 31110

098-
2703168

32 46 ผ่ำน

2564-02-089 นางสาว รุ่งอรุณ  แฝงด่านกลาง สกก.โนนสูงจ ากดั 61 2 ด่านคลา้ โนนสูง นครราชสีมา30160 044-379177 25 37 ผ่ำน

2564-02-090 นางสาว เรวดี  โขงจนัทึก 113 7 ลาดบวัขาว สีคิ้ว นครราชสีมา30340
081-

0698716
27 39 ผ่ำน

2564-02-091
ว่าท่ี 
ร.ต.

เรียนชยั  เรืองอุไร 83 13 โนนศิลา สหสัขนัธ์ กาฬสินธุ์ 46140
091-

2290217
2564-02-092 นาย เลอเดช  ศรจ านงค์

บ.อุตสาหกรรมโคราช 
จ ากดั

111 18 หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา30110
  092-9383975 

      044-
24 38 ผ่ำน

2564-02-093 นาย วทญัญู  ภูชะหาร 106 14 ท่าคอ้ เมือง นครพนม 48000
062-

3595650
29 49 ผ่ำน

2564-02-094 นางสาว วนิดา  คลัณา 16 13 กฤษณา ขขุนัธ์ ศรีสะเกษ 33140
065-

8928839
23 46 ผ่ำน

2564-02-095 นาย วรพจน์  การดี
หจก.กนัทรารมย ์แดร่ี

ฟาร์เมอร์
183 13 อุบล-ศรีสะเกษ โนนสงั

กนัทรา
รมย์

ศรีสะเกษ 33130
061-

4076818
2564-02-096 นาย วรุทธ์  จกัรวรรณพร 46 7 ผือฮี

มหาชนะ
ชยั

ยโสธร 35130
064-

1944989
21 42 ผ่ำน

ไม่มำอบรม

ไม่มำอบรม



รหัสประจ ำตวั

ผู้เข้ำอบรม ช่ือร้ำน เลขที่ หมู่ ถนน ต ำบล อ ำเภอ จังหวดั ไปรษณีย์ โทรศัพท์ ก่อน หลัง ผลสอบ

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมกำรขำยวตัถุอันตรำยทำงกำรเกษตร ปีงบประมำณ 2564
วนัที่ 3-4 ธันวำคม 2563  รุ่นที่ 2 (รำยใหม่)

                 ณ โรงแรมเพชรรัชต์กำร์เด้น อ .เมือง  จ.ร้อยเอ็ด              
โดย ส ำนักวจิัยและพฒันำกำรเกษตรเขตที่ 4

ค ำ

น ำหน้ำ
ช่ือ-สกุล

ที่อยู่ คะแนน

2564-02-097 นาย วชัรินทร์  แกว้ดี 367 1 อาโพน บวัเชด สุรินทร์ 32230
090-

2823838
25 42 ผ่ำน

2564-02-098 นาย วชัรินทร์  บุญมี หจก.เทพทวีสนม 98 98 5 สนม สนม สุรินทร์ 32160
080-

3563599
26 43 ผ่ำน

2564-02-099 นาง วาริน  เม้ียนมิตร 12 15 โนนสุวรรณ
โนน

สุวรรณ
บุรีรัมย์ 31110

099-
4261636

20 40 ผ่ำน

2564-02-100 นาย วิชชา  กอ้นสูงเนิน 49 2 กบินทร์-โคราช ส าพนัตา นาดี ปราจีนบุรี 25220
064-

1895969
23 44 ผ่ำน

2564-02-101 นาย วิชานร์  ค  าจะโปะ
บจม.โกลบอลเฮาส์

สาขาบุรีรัมย์
54 16 กระสงั เมือง บุรีรัมย์ 31000 044-634941-3 27 34 ผ่ำน

2564-02-102 นาย นิวฒัน์  มงคลแก่นทราย  บจม.โกลบอลเฮาส์ 232 19 รอบเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000
043-519777  
043-519597

17 41 ผ่ำน

2564-02-103 นางสาว วิลาสินี  บุญโปร่ง เข่ืองในอาหารสตัว ์2 163 6 แจง้สนิท เข่ืองใน เข่ืองใน อุบลราชธานี34150
087-

9635241
24 47 ผ่ำน

2564-02-104 นาย วิไล  นามวงษ์ วิไลพาณิชย์ 73 3 ยางชุมใหญ่
ยางชุม
น้อย

ศรีสะเกษ 33190
090-

6094936
27 46 ผ่ำน

2564-02-105 นาย วีรชยั  นาชยัโชติ
บ.อุตสาหกรรมโคราช 

จ ากดั
111 18 หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา30110

   086-
1350965    

31 46 ผ่ำน

2564-02-106 นางสาว ญาดา  บวัจูม หจก.เจริญไพศาล 26/1 15 ช่อชงโค นาค า
ศรีเมือง
ใหม่

อุบลราชธานี34250
082-

3778002
27 39 ผ่ำน

2564-02-107 นาย วีระชน  สุขกนัต์ 8 5 โนนโพธ์ิ เมือง อ านาจเจริญ 37000
081-

0202022
30 36 ผ่ำน

2564-02-108 นาย ศราวุฒิ  ค  าเภา บุญเพง็พานิช 98 12 จานลาน พนา อ านาจเจริญ 37180
062-

3395050
22 47 ผ่ำน



รหัสประจ ำตวั

ผู้เข้ำอบรม ช่ือร้ำน เลขที่ หมู่ ถนน ต ำบล อ ำเภอ จังหวดั ไปรษณีย์ โทรศัพท์ ก่อน หลัง ผลสอบ

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมกำรขำยวตัถุอันตรำยทำงกำรเกษตร ปีงบประมำณ 2564
วนัที่ 3-4 ธันวำคม 2563  รุ่นที่ 2 (รำยใหม่)

                 ณ โรงแรมเพชรรัชต์กำร์เด้น อ .เมือง  จ.ร้อยเอ็ด              
โดย ส ำนักวจิัยและพฒันำกำรเกษตรเขตที่ 4

ค ำ

น ำหน้ำ
ช่ือ-สกุล

ที่อยู่ คะแนน

2564-02-109 นาย ศราวุธ  เหลาสิทธ์ิ
บจม.โกลบอลเฮาส์
สาขาอุบลราชธานี

240 7 ค าน ้าแซบ
วารินช า
ราบ

อุบลราชธานี34190
085-

6442993
22 47 ผ่ำน

2564-02-110 นางสาว ศริญญา  ชาติมนตรี 298 8 ยางชุมน้อย
ยางชุม
น้อย

ศรีสะเกษ 33190
061-

9293649
21 39 ผ่ำน

2564-02-111 นางสาว ศิรดา  ยงัดี 119 13 ท่าชา้ง
เฉลิมพระ
เกียรติ

นครราชสีมา30230
090-

3768628
25 39 ผ่ำน

2564-02-112 นางสาว ศิรินนา  สิงห์ทอง ศิรินนาพาณิชย์ 92 9 ณรงค์ ศรีณรงค์ สุรินทร์ 32150
065-

2872488
27 43 ผ่ำน

2564-02-113 นาย ศิวะพนัธ์  กลางประพนัธ์ หทยัแกว้การเกษตร 145 13 เขมราฐ-โขงเจียม พะลาน นาตาล อุบลราชธานี34170
089-

9491090
33 40 ผ่ำน

2564-02-114 นาย ศุภสิทธ์ิ  สนิท ทองกวาวเคมีเกษตร 193 5 ดองก าเมด็ ขขุนัธ์ ศรีสะเกษ 33140
084-

8314431
32 45 ผ่ำน

2564-02-115 นาง ศุภาพร  ศรีทา 71 7 ตูมใหญ่ คูเมือง บุรีรัมย์ 31190
086-

2614141
24 44 ผ่ำน

2564-02-116 นาย สมจิตร  ปัญญาสูง กาญจนาพาณิชย์ 129 8 บุสูง วงัหิน ศรีสะเกษ 33270
099-

2825523
22 42 ผ่ำน

2564-02-117 นาย สมคัร  โพธ์ิพนา กาญจนาพาณิชย์ 129 8 บุสูง วงัหิน ศรีสะเกษ 33270
061-

1659166
27 45 ผ่ำน

2564-02-118 นาย สมชัชา  จนัทรา โคว้รุ่งเรืองการเกษตร 147/2 7 มะค่า โนนสูง นครราชสีมา30160
061-

5016446
23 45 ผ่ำน

2564-02-119 นาย สรศกัด์ิ  มัน่ยนื 39 8 สะเดา พลพัลาชยั บุรีรัมย์ 31250
086-

8146905
34 38 ผ่ำน

2564-02-120 นาย สายธาร  พฒันศรี 99 อาหารสตัว์ 119 1 ไพรขลา ชุมพลบุรี สุรินทร์ 32190
092-

9913179
29 47 ผ่ำน



รหัสประจ ำตวั

ผู้เข้ำอบรม ช่ือร้ำน เลขที่ หมู่ ถนน ต ำบล อ ำเภอ จังหวดั ไปรษณีย์ โทรศัพท์ ก่อน หลัง ผลสอบ

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมกำรขำยวตัถุอันตรำยทำงกำรเกษตร ปีงบประมำณ 2564
วนัที่ 3-4 ธันวำคม 2563  รุ่นที่ 2 (รำยใหม่)

                 ณ โรงแรมเพชรรัชต์กำร์เด้น อ .เมือง  จ.ร้อยเอ็ด              
โดย ส ำนักวจิัยและพฒันำกำรเกษตรเขตที่ 4

ค ำ

น ำหน้ำ
ช่ือ-สกุล

ที่อยู่ คะแนน

2564-02-121 นาง ส าลี  ภกัดีแกว้ สนัติศกัด์ิ 75 1 หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา30210
080-

7285765
27 34 ผ่ำน

2564-02-122 นาย สิทธิพล  ลา้นแสน กอ้งการเกษตร 183 5 จนัทบเพชร บา้นกรวด บุรีรัมย์ 31180
084-

9844851
18 38 ผ่ำน

2564-02-123 นาย สิรภทัร์  เวียงค  า สวนขุนนนท์ 79 2 ขามทะเลสอ
ขามทะเล

สอ
นครราชสีมา30240

090-
2548263

22 45 ผ่ำน

2564-02-124 นาย สุทธิพงษ ์ ปริธรรมมงั
บ.อุตสาหกรรมโคราช 

จ ากดั
111 18 หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา30110

 082-2014164  
       044-

20 42 ผ่ำน

2564-02-125 นาง สุนีย ์ ตอ้งถือดี สมานการเกษตร 272/10 9 โคกสะอาด ปราสาท สุรินทร์ 32140
090-

2580099
28 43 ผ่ำน

2564-02-126 นาง สุนีย ์ ใบพิมาย สกก.โนนสูงจ ากดั 120/4 โนนสูง โนนสูง นครราชสีมา30160 044-379177 17 42 ผ่ำน

2564-02-127 นางสาว สุภรักษ ์ กลา้ป่า 40 12 อุดมทรัพย์ วงัน ้าเขียว นครราชสีมา30370
093-

0537824
26 42 ผ่ำน

2564-02-128 นาย สุระ  สว่างจิตร รวมการเกษตร 25 4 ทบัสวาย ห้วยแถลง นครราชสีมา30240
081-0633221 
044-391032

29 43 ผ่ำน

2564-02-129 ว่าท่ี ร.ต. สุริยนั  ราชธรรม
บจม.โกลบอลเฮาส์
จ ากดั มหาชน

92 14 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี34160
063-

0230333
21 44 ผ่ำน

2564-02-130 นางสาว สุวิมล  ทินกระโทก นอ้งคอปการเกษตร 139 8 ศรีละกอ จกัราช นครราชสีมา30230
063-

9164424
19

ขำด

สอบ
ไม่ผ่ำน

2564-02-131 นาย ใหม่  ก  าไมล์ 389 8 หญา้ปลอ้ง เมือง ศรีสะเกษ 33000
087-

0182546
26 46 ผ่ำน

2564-02-132 นาย อดิศร  แกว้พวง อดิศรพาณิชย์ 74 8 ยางชุมใหญ่
ยางชุม
น้อย

ศรีสะเกษ 33190
093-

4844863
17 43 ผ่ำน



รหัสประจ ำตวั

ผู้เข้ำอบรม ช่ือร้ำน เลขที่ หมู่ ถนน ต ำบล อ ำเภอ จังหวดั ไปรษณีย์ โทรศัพท์ ก่อน หลัง ผลสอบ

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมกำรขำยวตัถุอันตรำยทำงกำรเกษตร ปีงบประมำณ 2564
วนัที่ 3-4 ธันวำคม 2563  รุ่นที่ 2 (รำยใหม่)

                 ณ โรงแรมเพชรรัชต์กำร์เด้น อ .เมือง  จ.ร้อยเอ็ด              
โดย ส ำนักวจิัยและพฒันำกำรเกษตรเขตที่ 4

ค ำ

น ำหน้ำ
ช่ือ-สกุล

ที่อยู่ คะแนน

2564-02-133 นาย อนุชยั  วิตรานนัท์ บ.ทศกณัฑค์อร์ป จ ากดั 14/22 1 ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี 11150
088-

7849775
23 44 ผ่ำน

2564-02-134 นาย อนุรักษ ์ มิกขนุทด เพ่ิมพูนพานิช 80/113 14 สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา30170
088-

4602691
23 49 ผ่ำน

2564-02-135 นางสาว อภิรดี  มูลสุวรรณ สุภาวิดาการเกษตร 63 2 นาเลิง
ม่วง

สามสิบ
อุบลราชธานี34140

094-
2592804

2564-02-136 นางสาว อรทยั  ใจทน หจก.ธนวนัต ์เซอร์วิส 259 1 โนนเมือง
ขาม

สะแกแสง
นครราชสีมา30290

086-
0986674

22 43 ผ่ำน

2564-02-137 นางสาว อรพิน  อาจภกัดี 36 10 ห้วยใต้ ขขุนัธ์ ศรีสะเกษ 33140
064-

7069663
26 32 ผ่ำน

2564-02-138 นาย อคัคเดช  สิริปิ
บจม.โกลบอลเฮาส์

สาขานางรอง
1/89 โชคชยั-เดชอุดม ถนนหกั นางรอง บุรีรัมย์ 31110

062-
9147667

16 39 ผ่ำน

2564-02-139 นาย อ๊ิตร  โพธ์ิศรี โพธ์ิศรีทองการเกษตร 119 13 กุดปลาดุก ช่ืนชม มหาสารคาม 44160
080-

8960037
27 45 ผ่ำน

2564-02-140 นาย อิสระพงษ ์ แต่งแดน 189 1 ตลาดแร้ง บา้นเขวา้ ชยัภูมิ 36170
062-

1490020
31 46 ผ่ำน

2564-02-141 นาย อุทยั  สารภาค แม่มูลมินิมาร์ท 135/1 6 หนองแวง
กนัทรา
รมย์

ศรีสะเกษ 33130
084-

6684405
30 45 ผ่ำน

2564-02-142 นาง อุไรรัตน์  บุญยนื
สกก.เมืองศรีสะเกษ 

จ ากดั
50/9 วิจิตรนคร เมืองเหนือ เมือง ศรีสะเกษ 33000

  089-4259727 
   045-614088

32 45 ผ่ำน

2564-02-143 นาย เอกกร  ยิง่ดงั บ.ทศกณัฑค์อร์ป จ ากดั 859 3 เวียง เชียงแสน เชียงราย 57150
081-

7181191
29 40 ผ่ำน

2564-02-144 นาย เอษณะ  อุณะบุตร ทองนิยม 8 126 1 สระสมิง
วารินช า
ราบ

อุบลราชธา
นี

34190
088-

0438662
19 32 ผ่ำน

ไม่มำอบรม



รหัสประจ ำตวั

ผู้เข้ำอบรม ช่ือร้ำน เลขที่ หมู่ ถนน ต ำบล อ ำเภอ จังหวดั ไปรษณีย์ โทรศัพท์ ก่อน หลัง ผลสอบ

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมกำรขำยวตัถุอันตรำยทำงกำรเกษตร ปีงบประมำณ 2564
วนัที่ 3-4 ธันวำคม 2563  รุ่นที่ 2 (รำยใหม่)

                 ณ โรงแรมเพชรรัชต์กำร์เด้น อ .เมือง  จ.ร้อยเอ็ด              
โดย ส ำนักวจิัยและพฒันำกำรเกษตรเขตที่ 4

ค ำ

น ำหน้ำ
ช่ือ-สกุล

ที่อยู่ คะแนน

2564-02-145 นาย อติโรจน์  โชคสุขไพศาล ไพศาลการเกษตร 207 7 สนัติสุข พาน เชียงราย 57120
063-

9756455
25 38 ผ่ำน

2564-02-146 นางสาว อภสัรา  วิตรานนัท์ บ.พอดีฟาร์ม 14/22 1 ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี 11150
081-

9213578
27 47 ผ่ำน


