
รหัสประจ ำตวั

ผู้เข้ำอบรม ช่ือร้ำน เลขที่ หมู่ ถนน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ไปรษณีย์โทรศัพท์ ก่อน หลงั ผลสอบ

2564-01-001 นางสาว กมลชนก  ทาตระกูล ทาตระกลูพาณิชย์ 105 8 ชยางกรู โพนแพง มว่งสามสิบ อุบลราชธานี 34140 087-6472617 19 36 ผ่ำน

2564-01-002 นาง กรรณิการ์  เครือมาศ กรรณิการ์การเกษตร 41 11 สมอ ปรางคก์ู่ ศรีสะเกษ 33170 087-9590279 20 22 ไม่ผ่ำน

2564-01-003 นาย กฤษดา  พลูศรี นภาภรณ์การคา้ 267 8 วงัทอง ภกัดีชุมพล ชยัภูมิ 36260
089-4073244 
065-2318473

28 31 ผ่ำน

2564-01-005 นาง กีรติ  การะเกต กีรติพาณิชย์ 3/1 2 จานแสนไชย หว้ยทบัทนั ศรีสะเกษ 33210 098-5405115 26 36 ผ่ำน

2564-01-006 นาย ค าพนั  ครุฑแสน
ศนูยส์าธิตการตลาด

บา้นวงัมน
70 12 หนองเหล่า มว่งสามสิบ อุบลราชธานี 34140 084-4172004 16 30 ผ่ำน

2564-01-007 นาง จรรยา  ปุคริต จรรยา 148 5 สีสุก แกง้สนามนาง นครราชสีมา 30440 084-8249408 25 30 ผ่ำน

2564-01-008 นาย จกัรพงษ ์ ยอดไฟอินทร์ หจก.สง่างามการเกษตร 66 12 ส าโรง อุทุมพรพิสยั ศรีสะเกษ 33120
 089-

5834680 045-
26 31 ผ่ำน

2564-01-009 นาย จ าปา  หลุนบูชา 58 6 ตาเมียง พนมดงรัก สุรินทร์ 32140 081-7308058 18 30 ผ่ำน

2564-01-010 นางสาว จินตนา  พิริยะสกุลรัตน์ พิรุณพนัธ์ 331 17 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา 30330 092-9989466 31 37 ผ่ำน

2564-01-011 นางสาว จิราภร  อุทธิโท ศรีโพธ์ิไทรยางพารา 213 13 โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร อุบลราชธานี 34340 063-6289287 29 37 ผ่ำน

2564-01-012 นางสาว จุไรรัตน์  งดัโคกกรวด  ศีขรภูมิการเกษตร
174-
176

2 เสรีธิปัตย์ ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร์ 32110 085-7701337 22 30 ผ่ำน

2564-01-013 นางสาว จุฬา  พลทองมาก 103 3 หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์ 31170 063-8765112 13 42 ผ่ำน

2564-01-014 นาง ฉลอง  แกว้อินตา ไทยเจริญการเกษตร 49 4 พระพทุธบาท ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130 086-2301990 23 30 ผ่ำน

รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมกำรขำยวตัถุอันตรำยทำงกำรเกษตร ปีงบประมำณ 2564
วนัที่ 1-2 ธันวำคม 2563  รุ่นที่ 1 (รำยเก่ำ)

                 ณ โรงแรมเพชรรัชต์กำร์เด้น อ .เมือง  จ.ร้อยเอ็ด               
โดย ส ำนักวจิัยและพฒันำกำรเกษตร เขตที่ 4

ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกลุ
ที่อยู่ คะแนน
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วนัที่ 1-2 ธันวำคม 2563  รุ่นที่ 1 (รำยเก่ำ)
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ที่อยู่ คะแนน

2564-01-015 นาง ชาลี  แสงทอง แสงทองการคา้ 370 7 โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา 30270 088-2612748 25 41 ผ่ำน

2564-01-016 นาย
ชิษณุพงศ ์ พิสิษ
ธนวฒัน์

พงศพ์ฒันาสิน 193/1-3 1 เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ 33160 095-6214546 33 35 ผ่ำน

2564-01-017 นาย เชิดศกัด์ิ  คาดพนัโน กดุรังการเกษตร 274 10 กดุรัง กดุรัง มหาสารคาม 44130 084-3420183 19 35 ผ่ำน

2564-01-018 นาง ณฐัฐะวีวรรณ  เทอดสุวรรณประสืทธ์ิการเกษตร 303 3 สงัขะ สงัขะ สุรินทร์ 32150 091-0209599 32 33 ผ่ำน

2564-01-019 นาง ดวงดาว  แซ่ตั้ง ช.นอ้งเลก็ 299 5 ระเริง วงัน ้าเขียว นครราชสีมา 30150 081-7254102 30 40 ผ่ำน

2564-01-020 นาง ดวงหทยั  บุษยรัตน์ สมหทยัการเกษตร 16/2 2 ดอนใหญ่ บางแพ ราชบุรี 70160 065-4235362 33 34 ผ่ำน

2564-01-021 นาย ด ารงชยั  ธุลีจนัทร์ บุญค ้าพาณิชย์ 251 12 ปอภาร เมือง ร้อยเอด็ 45000 084-7274354 29 31 ผ่ำน

2564-01-022 นาย เด่นชยั  ขืนเขียว
บ.อุตสาหกรรมโคราช

 จ ากดั
111 18 หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา 30110

081-0565105 
044-429429

28 38 ผ่ำน

2564-01-023 นาย ถนอม  แพงพลภา ประมวลพาณิชย์ 160 3 นาขาม กฉิุนารายณ์ กาฬสินธุ์ 46110 062-5941106 22 36 ผ่ำน

2564-01-024 นาย ทรงเทียน  พลเทพ ขนัตรีบริการ 134 9 หนองขา่ ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ 37110 098-1317173 34 38 ผ่ำน

2564-01-025 นาย ทองใสแท ้ สกุนินนท์ สุดตา 5/4 4 หนองหมี ราษีไศล ศรีสะเกษ 33160 080-8982246 23 30 ผ่ำน

2564-01-026 นางสาว ทิพยสุ์ดา  ทานกระโทก
สปก.ปฎิรูปท่ีดินล า
ปลายมาศ จ ากดั

4 17
ล าปลายมาศ - 

หนองก่ี
ผไทรินทร์ ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ 31130 084-8255230 25 37 ผ่ำน

2564-01-028 นาย ธนเดช  เทอดสุวรรณ ประสิทธ์ิการเกษตร 303 3 สงัขะ สงัขะ สุรินทร์ 32150 088-5005996 32 41 ผ่ำน
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2564-01-029 นาง ธนชัญา  ทานะผล
หจก.อุบลชยัศิริ
การเกษตร

239 6 แสนสุข วารินช าราบ อุบลราชธานี 34190 062-2891445 26 37 ผ่ำน

2564-01-030 นางสาว ธนาภรณ์  เรืองคง หจก.หว้ยแถลงเกษตร 109 4 ทบัสวาย หว้ยแถลง นครราชสีมา 30240 089-8491632 31 39 ผ่ำน

2564-01-031 นาย ธรรมนูญ  สาระสุข
บ.อุตสาหกรรมโคราช

 จ ากดั
111 18 หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา 30110

 081-
0689388  

21 33 ผ่ำน

2564-01-032 นาย ธวชัชยั  รัตนบรรณกิจ วิชาญเภสชั 192 ประชาสนัติสุข นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ 31110
044-631056  
085-5955642

31 39 ผ่ำน

2564-01-033 นาย ธวตัร์  ศรีส าอาง อะไหล่ยนตก์ารเกษตร 84 7
ดอนตาล-
มกุดาหาร

ดอนตาล ดอลตาล มกุดาหาร 49120 085-0282616 29 36 ผ่ำน

2564-01-034 นางสาว ธญัวรัตน์  กญัวรา เจรี้ยก์ารเกษตร 16 2 หนองหลกั ชุมพวง นครราชสีมา 30270 091-0210853 31 30 ผ่ำน

2564-01-035 นางสาว ธิติมา  ศิลาเลิศเดชกุล
หจก.น าพานิช
การเกษตร

396/1 7 ศรีบุญลือ ก าแพง อุทุมพรพิสยั ศรีสะเกษ 33120 089-7116358 33 36 ผ่ำน

2564-01-036 นางสาว นงคราญ  ศิริพนัธรงค์ ล้ิมเลิศดีพาณิชย์ 596/25 18 จนัทึก ปากช่อง นครราชสีมา 30130 086-1968517 32 38 ผ่ำน

2564-01-037 นาย นพรุจ  ปัญญาวิศิษฏก์ุล บุญอ าไพการเกษตร 898/8 1 อภิสาร สงัขะ สงัขะ สุรินทร์ 32150 044-571515 35 32 ผ่ำน

2564-01-038 นางสาว นรากร  เมตตาริกานนท์ พรจนัทร์การคา้
288/21
3-124

9 วิชิตสิน บุ่ง เมือง อ านาจเจริญ 37000 089-4239776 19 30 ผ่ำน

2564-01-039 นาย นฐัพงษ ์ ตงัสกุล สงวนวงษ์ 19 1
ศรีสะเกษ-
กนัทรลกัษ์

พยห์ุ พยห์ุ ศรีสะเกษ 33230 086-9887666 27 30 ผ่ำน

2564-01-040 นาย นิธิเดช  โชคอนุวฒัน์ เพ่ิมสินพาณิชย์ 47/1-3 1 บริหาร เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ 33160 089-4271115 43 45 ผ่ำน

2564-01-041 นาย นิรันดร์  อ้ึงสายเช้ือ
1492/4

9
ขขุนัธ์ เมืองใต้ เมือง ศรีสะเกษ 33000

  045-
617746     

35 36 ผ่ำน
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ที่อยู่ คะแนน

2564-01-042 นาย บรรจง  แซ่อือ โกบะพืชผล 18 12 สิ ขนุหาญ ศรีสะเกษ 33150
045-679028  

   081-
29 32 ผ่ำน

2564-01-043 นาย บรรลือ  ตีระมาศวณิช บ.ตีระมาศวณิช 46 ธานี ในเมือง เมือง บุรีรัมย์ 31000 081-6690690 24 41 ผ่ำน

2564-01-044 นาย บญัชา  พลทิพย์ สกก.อาจสามารถ จ ากดั 219 15 รณชยัชาญยทุธ อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอด็ 45160  043-599070 29 35 ผ่ำน

2564-01-045 นาง บุญญรัตน์  ปิยะรุ่งบณัฑิต ป.เจริญ
1492/5

0
ขขุนัธ์ เมืองใต้ เมือง ศรีสะเกษ 33000 087-2454511 30 39 ผ่ำน

2564-01-046 นาง บุญเตียน  สุจริต วิทูลการเกษตร 34 6 บวัแดง ปทุมรัตต์ ร้อยเอด็ 45190 091-0673814 13 30 ผ่ำน

2564-01-047 นาย บุญลุ  พลทองมาก 103 3 หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์ 31170 089-5338402 19 22 ไม่ผ่ำน

2564-01-048 นาย ปฎิญญา  วายทุกข์ ป.เจริญ 185 8 นายม เมือง อ านาจเจริญ 37000 062-6218154 34 43 ผ่ำน

2564-01-049 นาย ประทุม  ศิลาเกษ ศิลาเกษมินิมาร์ท 51 16 สระสมิง วารินช าราบ อุบลราชธานี 34190 093-6587816 35 40 ผ่ำน

2564-01-050 นาย ประพนธ์  พิเชฐไพศาล ป.เจริญ
1492/5

0
ขขุนัธ์ เมืองใต้ เมือง ศรีสะเกษ 33000 062-5174890 33 36 ผ่ำน

2564-01-051 นาย ประพนัธ์ศกัด์ิ  ฉายผาด ส่งเสริมการเกษตร 72/6 พิบูล พิบูลมงัสาหาร พิบูลมงัสาหาร อุบลราชธานี 34110 088-1009852 30 39 ผ่ำน

2564-01-052 นาย ประมวล  ปะนดัสุจ่า 14 2 นาดูน นาดูน มหาสารคาม 44180 098-1512397 21 21 ไม่ผ่ำน

2564-01-053 นาย ประเสริฐ  จะโรรัมย์ ประเสริฐการเกษตร 158 21
ละหานทรา-
บา้นกรวด

ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์ 31170 081-6775456 25 35 ผ่ำน

2564-01-054 นาย ประเสริฐ  ไตรรัตน์วงศ์ ยง้ลง้กิจเกษตร
1492/6
9-70

ขขุนัธ์ เมืองใต้ เมือง ศรีสะเกษ 33000 045-612327 26 33 ผ่ำน
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2564-01-055 นางสาว ปราณี  วิปสูงเนิน 186 2 มาบตะโกเอน ครบุรี นครราชสีมา 30250 088-0798650 28 33 ผ่ำน

2564-01-056 นาย ปริญญา  วิมานไพจิตร ปึงเจริญ 149 2 พนัธุราชบ ารุง บวัขาว กฉิุนารายณ์ กาฬสินธุ์ 46110 043-851297 26 37 ผ่ำน

2564-01-057 นาย ปริวฒัน์  นารีนุช ถุงทองพาณิชย์ 136 6 นาโสก เมือง มกุดาหาร 49000 094-0010322 30 32 ผ่ำน

2564-01-058 นางสาว ปริศนา  เต่าค  า ป.รุ่งเรืองคา้วสัดุ 3 2 นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี 34160 088-0849586 28 36 ผ่ำน

2564-01-059 นาง เป้ือง  คงช่ืนจิต อ.บริการ 322/9 16 ตาตุม สงัขะ สุรินทร์ 32150 085-9296973 26 33 ผ่ำน

2564-01-060 นาย พศรัณย ์ วีระพงษสุ์ชาติ สกก.ปากช่อง จ ากดั 30 เทศบาล 28 ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 30130 044-311836 28 30 ผ่ำน

2564-01-061 นาย พนัธ์ศกัด์ิ  อปักาญจน์ โชครวมใจ 5 185/6-9 24 หาญวงศ์ เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 086-2562537 23 38 ผ่ำน

2564-01-062 นาง พิกุล  ละเอียด
สกกปฎิรูปท่ีดินล า
ปลายมาศ จ ากดั

4 17
ล าบลายมาศ-
หนองก่ี

ผไทรินทร์ ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ 31130 087-5379301 22 33 ผ่ำน

2564-01-063 นาย พิทยายน  แซ่อ้ึง อ้ึงง้ีเซง้การเกษตร 29-31 14 รัฐประชา เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ 33160 065-5495919 30 38 ผ่ำน

2564-01-064 นางสาว พิมพจุ์ฑา  พิมพส์วย 119 19 เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 093-5568150 25 31 ผ่ำน

2564-01-065 นาย พิศ  ไชยพนู โชคไชยพนู 143 6 หนองแสงใหญ่ โขงเจียม อุบลราชธานี 34220 065-7464563 31 35 ผ่ำน

2564-01-066 นาย พีรวิชญ ์ สันติวิชยักุล คลงัเกษตร 70/1 พิบูล พิบูลมงัสาหาร พิบูลมงัสาหาร อุบลราชธานี 34110 094-4027595 30 42 ผ่ำน

2564-01-067 นาย แพน  แกว้กงัวาล ปราสาทเงินปราสาททอง 4/1 9 จรเขม้าก ประโคนชยั บุรีรัมย์ 31140 083-9857599 31 43 ผ่ำน
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2564-01-068 นาย ไพโรจน์  เบกขนุทด พรสมัฤทธื 132 6 หนองบวัละคร ด่านขนุทด นครราชสีมา 30210
099-

0411367   
16 35 ผ่ำน

2564-01-069 นางสาว ฟารมิตา  คงศรี สินไทย 47 15 ภูเงิน กนัทรลกัษ์ ศรีสะเกษ 33110
088-1148824 
088-1148824

24 23 ไม่ผ่ำน

2564-01-070 นาย มงคล  ปัจจยัโคนงั มงคลรุ่งเรือง 111 6 ดงดวล นาดูน มหาสารคาม 44180 099-9794498 24 39 ผ่ำน

2564-01-071 นาย มงคล  ไมโหม ไทรงาม 117 9 บึงเจริญ บา้นกรวด บุรีรัมย์ 31180 063-0548197 26 31 ผ่ำน

2564-01-072 นางสาว มณีรัตน์  สมบูรณ์เทอดธนาหจก.โรงสีรวมชยั ขุขนัธ์ 88 21 โสน ขขุนัธ์ ศรีสะเกษ 33140 094-2899915 29 38 ผ่ำน

2564-01-073 นาย มนตรี  เทียมทศัน์ 39/1 1 จานลาน พนา อ านาจเจริญ 37180 084-0509487 20 30 ผ่ำน

2564-01-074 นางสาว มลฤดี  เขตนิมิตร กาญจนาพาณิชย์ 129 8 บุสูง วงัหิน ศรีสะเกษ 33270 080-4727591 20 34 ผ่ำน

2564-01-075 นาย ยอดรัก  เหล่าพร อ านวยทรัพย์ 33 16 ขามเฒ่าพฒันา กนัทรวิชยั มหาสารคาม 44150 093-7278338 24 36 ผ่ำน

2564-01-076 นาง รวงทอง  ยมหงษ์ รวงทอง 71 5 บ.โพนสิม สิงห์ เมือง ยโสธร 35000
  081-

9699441  
29 34 ผ่ำน

2564-01-077 นาย รังสรรค ์ สมเสนาะ 173 1
ศรีสะเกษ-
กนัทรลกัษ์

พยห์ุ พยห์ุ ศรีสะเกษ 33230 090-2520258 33 32 ผ่ำน

2564-01-078 นาย รัชตะ  เจริญสถาพงษ์ ทวีทรัพย์ 223/1-5 17
สุรินทร์-ช่อง

จอม
กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์ 32210 082-3401122 26 34 ผ่ำน

2564-01-079 นางสาว รัตนาพร  เฉลิมวงค์ รัตนาพร 98 8 นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี 34160 094-3963242 30 38 ผ่ำน

2564-01-080 นาย ราเชนทร์  ชมศรีวรรณ ดาวเงินการเกษตร 216 6 เมยวดี เมยวดี ร้อยเอด็ 45250 084-6042542 25 31 ผ่ำน
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2564-01-081 นาย รุจิภาส  ชาญสิทธิวฒิุ รุจิภาสการเกษตร 1 12 ปรือใหญ่ ขขุนัธ์ ศรีสะเกษ 33140
081-9550457 
045-922020

32 43 ผ่ำน

2564-01-082 นาย เรืองเดช  จูวฒันส าราญ เอกสิทธ์ิ บรบือ 236/6 3 หนองสิม บรบือ มหาสารคาม 44130 084-4286631 26 33 ผ่ำน

2564-01-083 นาย เรืองศกัด์ิ  ธนภูมิพิศาล 463/6 7 ชยัอาญา ก าแพง อุทุมพรพิสยั ศรีสะเกษ 33120 095-9642432 27 36 ผ่ำน

2564-01-084 นาง ลดัดา  เหล่านพคุณดีเยีย่มบ.อุตสาหกรรมโคราช จ ากดั 111 18 หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา 30110
 089-

5110106   
24 31 ผ่ำน

2564-01-085 นางสาว วรินธร  ขจรจรัสกุล ใตฟ้้า 67-68 1 บริหาร เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ 33160 088-5815582 34 41 ผ่ำน

2564-01-086 นาย วสุเทพ  เขม็พิลา ซุปเปอร์ตุม้ 100 2 หนองโก บรบือ มหาสารคาม 44130 065-2623089 22 33 ผ่ำน

2564-01-087 นาย วนัชยั  ใจวีระวฒันา วนัชยัการเกษตร 35/1 12 นาขา่ วาปีปทุม มหาสารคาม 44120 098-9419264 14 31 ผ่ำน

2564-01-088 นาย วิชิต  แสนค า ปราณีการเกษตร 493 18 เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม 44160 089-6191963 24 39 ผ่ำน

2564-01-089 นาย วิทยา  ภูฆงั
บจก.ณาณาเกษตรภณัฑ ์

2016
180 10 ท่าชา้ง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 30230 092-9562559 42 41 ผ่ำน

2564-01-090 นาย วิมล  เกษแกว้ 117 5 หนองฮาง มว่งสามสิบ อุบลราชธานี 34140 092-4256943 15 21 ไม่ผ่ำน

2564-01-091 นาง วิไล  ค  าเพชรดี ส.เกษตร 79 2 สถิตนิมานกาลย์ นิคมล าโดมนอ้ย สิรินธร อุบลราชธานี 34350 080-3085865 23 30 ผ่ำน

2564-01-092 นาย วีรยทุธ  คะเชนทน วิไลพานิช 250/6-7 1 หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม 44120 088-3392219 28 41 ผ่ำน

2564-01-093 วา่ท่ี ร.ต. วีรยทุธ  สามารถ เสรี 64 1 ตาตุม สงัขะ สุรินทร์ 32150 082-1339438 21 34 ผ่ำน
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2564-01-094 นาย วีระชยั  ธีรพฒันพงศ์ หจก.บา้นเกษตร 80 80 7 ประโคนชยั ประโคนชยั บุรีรัมย์ 31140 089-7221005 27 36 ผ่ำน

2564-01-095 นาย วฒิุชยั  พลเห้ียมหาญ บ.อุตสาหกรรมโคราช จ ากดั 111 18 หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา 30110
 098-

1467929   
33 41 ผ่ำน

2564-01-096 นาย ศิริชยั  สระกระโทก บ.อุตสาหกรรมโคราช จ ากดั 111 18 หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา 30110
081-3214131 
 044-429429

33 43 ผ่ำน

2564-01-097 นาย ศุภโชค  สีหะวงษ์ บ.อุตสาหกรรมโคราช จ ากดั 111 18 หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา 30110
086-1688498 
 044-429429

29 35 ผ่ำน

2564-01-098 นาย สกนธ์  ศิริไปล์ สกนธ์พาณิชย์ 168 4 หนองสิม บรบือ มหาสารคาม 44130 081-7172783 22 42 ผ่ำน

2564-01-099 นาย สงบ  เดิมท ารัมย์ บ.ส.รุ่งเรือง (2015) จ ากดั 293 10 ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม 44120 087-0180308 15 15 ไม่ผ่ำน

2564-01-100 นาย สถิต  ชูตั้งถาวร
บ.ตั้งถาวรเกษตรภณัฑ ์

จ ากดั
112 7 เมืองบวั ชุมพลบุรี สุรินทร์ 32190 089-8464779 22 35 ผ่ำน

2564-01-101 นาย สนิท  พรมสากล สกก.อาจสามารถ จ ากดั 219 15 รณชยัชาญยทุธ อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอด็ 45160
092-2946757 
 043-599070

23 30 ผ่ำน

2564-01-102 นาย สม  หนองนา 28 8 หนองฮี หนองฮี ร้อยเอด็ 45140 063-5109261 21 41 ผ่ำน

2564-01-103 นาย
สมจิตร  พฒันพงษ์
ไพบูลย์

อ.เคมีภณัฑ์ 189/14 5 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 31260 089-8458157 31 49 ผ่ำน

2564-01-104 นาย สมจิตร  สมศรี สมเกษม 199 2 หนองเทพ โนนนารายร์ สุรินทร์ 32130 089-8451615 29 41 ผ่ำน

2564-01-105 นาย สมชาย  พนัธ์พีระพิชย์ สมหทยัการเกษตร 16/2 2 ดอนใหญ่ บางแพ ราชบุรี 70160 097-9323536 27 30 ผ่ำน

2564-01-106 นาย สมบูรณ์  จาตุรชาต บ.อุตสาหกรรมโคราช จ ากดั 111 18 หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา 30110
 081-

9778862   
29 38 ผ่ำน
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2564-01-107 นาย สมบูรณ์  ภูธนประยรู 168 2 หนองขา่ ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ 37110 081-9564091 25 30 ผ่ำน

2564-01-108 นางสาว
สมปราถนา  บุญประ
พาน

เข่ืองในอาหารสตัว์ 129 5 แจง้สนิท ก่อเอ้ เข่ืองใน อุบลราชธานี 34150 089-8948711 23 32 ผ่ำน

2564-01-109 นางสาว สมร  พิมพพ์า ปอนด์แอนปาลม์ 196 4 เมืองฝ้าย หนองหงส์ บุรีรัมย์ 31240 098-2351993 23 34 ผ่ำน

2564-01-110 นางสาว สมลกัษณ์  พิเชฐไพศาล ป.เจริญ
1492/5

6
ขขุนัธ์ เมืองใต้ เมือง ศรีสะเกษ 33000 062-5174890 27 39 ผ่ำน

2564-01-111 นาย สรรเพชญ  ฝางมาลา สกก.กนัทรวิชยั จ  ากดั 339 1 โคกพระ กนัทรวิชยั มหาสารคาม 44150 083-4595566 19 30 ผ่ำน

2564-01-112 นาย สิรวิชญ ์ เจริญปรัญชยั เพ่ือนเกษตร 186 13 โชคชยั-เดชอุดม ไพศาล ประโคนชยั บุรีรัมย์ 31140 098-4161380 24 32 ผ่ำน

2564-01-113 นาย สุรศกัด์ิ  เจริญจึงสันติ หจก.เจริญกิจไพศาล 181/6 15 ชยางกรู เสนางคนิคม เสนางคนิคม อ านาจเจริญ 37290 094-3875557 20 31 ผ่ำน

2564-01-114 นาย สายรุ้ง  พิลึกดี แสงทองการคา้ 370 7 โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา 30270 090-2853277 22 32 ผ่ำน

2564-01-115 นาย สิริศกัด์ิ  สกุลสุขธงชยั ขุนละครการคา้ 170 2
ชุมพวง-
ประทาย

หนองหลกั ชุมพวง นครราชสีมา 30270
093-

65355293
28 34 ผ่ำน

2564-01-116 นางสาว สุกญัญา  ปัทมะรีย์ สกก.ศรีช่ืนชม จ ากดั 222 10 ช่ืนชม ช่ืนชม มหาสารคาม 44160 043-751122 28 37 ผ่ำน

2564-01-117 นาย สุทธิเกียรติ  ศิริกุล 4 1 เขิน น ้าเกล้ียง ศรีสะเกษ 33130 081-8766593 27 36 ผ่ำน

2564-01-118 นางสาว สุธาสินี  พฒันไพศาลชยั ซินฮวดการเกษตร 1146-7 ขขุนัธ์ เมืองใต้ เมือง ศรีสะเกษ 33000 045-612813 39 43 ผ่ำน

2564-01-119 นางสาว สุธินีย ์ คิมหะมานนท์ พรดี 246 ปทุมเทพภกัดี วารินช าราบ วารินช าราบ อุบลราชธานี 34190 089-4239169 30 35 ผ่ำน
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2564-01-120 นางสาว สุนารี  กญัวรา สิงห์ดาวทองการเกษตร 55 15
ชุมพวง - ล า
ปลายมาศ

ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 30270 086-5642174 22 34 ผ่ำน

2564-01-121 นาย สุพิน  ชุมจนัทร์ บวกแตก้ารเกษตร 41 10 บุสูง วงัหิน ศรีสะเกษ 33270 086-2448217 23 38 ผ่ำน

2564-01-122 นาย สุภวชั  จิตรักษ์ สุภวชัการเกษตร 120/4 7 ดู่ กนัทรารมย์ ศรีสะเกษ 33130 083-2462353 38 42 ผ่ำน

2564-01-123 นางสาว สุภารัตน์  เมียงหมาย ยิ่งเจริญวสัดุ 389 2 ไพร ขนุหาญ ศรีสะเกษ 33150 083-9853682 34 34 ผ่ำน

2564-01-124 นาย สุรพงษ ์ รัตนบรรณกิจ นางรองการเกษตร 36-38 สุขาบูรณะ นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ 31110 044-631251 35 38 ผ่ำน

2564-01-125 นาย สุรพล  โภคสวสัด์ิ บ.บะใหญ่การเกษตร จ ากดั 250 1
ราชสีมา-
กบินทร์บุรี

อุดมทรัพย์ วงัน ้าเขียว นครราชสีมา 30370
086-8740221 
044-007191

24 35 ผ่ำน

2564-01-126 นางสาว สุรียพ์ร  ใหศิ้ริกุล ไคเส็ง
157-
159

ธานี ในเมือง เมือง บุรีรัมย์ 31000 065-9647354 24 42 ผ่ำน

2564-01-127 นาย เสวียน  วนัศุกร์ แบง๊เจริญ 152 4 ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 30290 094-2593521 18 30 ผ่ำน

2564-01-128 นาง แสงเดือน  สิมาวนั แสงเดือน 6 11 โคกสว่าง ส าโรง อุบลราชธานี 34360 080-4736419 27 30 ผ่ำน

2564-01-129 นาง ไสว  สังขรั์มย์ ทรัพยเ์จริญการเกษตร 18 10 ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม 44120 090-2585981 25 35 ผ่ำน

2564-01-130 นาย อทิตยเ์นศ  ติณณ์สุริยะ เนตรตะวนั 417 15 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา 30330 098-1210289 27 30 ผ่ำน

2564-01-131 นาย อธิวตัร  วิวฒัโนดม กุ่ยพาณิชย์ 333 4 หนองหวัแรด หนองบุญมาก นครราชสีมา 30410 081-9665646 32 37 ผ่ำน

2564-01-132 นาย อนุชา  เมตตาริกานนท์ พรจนัทร์การคา้
288/21
3-214

9 วิชิตสิน บุ่ง เมือง อ านาจเจริญ 37000 096-0658675 16 20 ไม่ผ่ำน
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2564-01-133 นาย เอนก  ภูสีโสม สุครีม
620-
621

5 เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม 44160 064-8120045 29 32 ผ่ำน

2564-01-134 นาย อมรชยั  เหมขนุทด เคียวยิ่งเจริญ 165 1 หนองบวั คง นครราชสีมา 30260 093-1019266 27 33 ผ่ำน

2564-01-135 นาง
อรวรรณ  สุริวงศ์
ไพบูลย์

บูรพาสิน 285 2 นิกรกิจ ประโคนชยั ประโคนชยั บุรีรัมย์ 31140 044-671382 11 23 ไม่ผ่ำน

2564-01-136 สิบโท อคัรชยั  ปัญญาวฒิุ บุญประเสริฐการเกษตร 337 5
หนองผือ-
มกุดาหาร

ชานุมาน ชานุมาน อ านาจเจริญ 37210 090-196906 25 37 ผ่ำน

2564-01-137 นางสาว อญัชุลี  จตุพรฤกษ์ วฒันากิจ
288/12

1-2
9 วชิตสิน บุ่ง เมือง อ านาจเจริญ 37000 081-2653186 32 33 ผ่ำน

2564-01-138 นาย อฐัพล  มากมูล ทองนิยม 2 251/1 1 นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 091-4200310 31 38 ผ่ำน

2564-01-139 นาย อษัฏมงคล  ทานะผล หจก.อุบลชยัศิริการเกษตร 239 6 แสนสุข วารินช าราบ อุบลราชธานี 34190
 083-

6395644   
31 38 ผ่ำน

2564-01-140 นาย อาคม  ยศศกัดาเจริญ เกษมกิจ 172/1 1 ศรีนคร รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ 32130 083-4953659 21 36 ผ่ำน

2564-01-141 นางสาว อาภา  แซ่โคว้ บุญกวา้ง 7-8 13 ราษฎร์เจริญ ดูน กนัทรารมย์ ศรีสะเกษ 33130
045-651077 
061-8545456

34 39 ผ่ำน

2564-01-142 นางสาว อารีรัตน์  ภูเขียว อารียรั์ตน์การเกษตร 101 4 ตาตุม สงัขะ สุรินทร์ 32150 088-5802458 26 33 ผ่ำน

2564-01-143 นาง อ านวยพร  เสริมวิสูจน์
แม็กซาโก ้           อ.ล าทะ
เมนชยั

229 8 ขยุ ล าทะเมนชยั นครราชสีมา 30270 080-1529907 28 45 ผ่ำน

2564-01-144 นางสาว อิสราภรณ์  ทองเพียง 119 7 ชา้งเผือก สุวรรณภูมิ ร้อยเอด็ 45130 089-9853682 32 38 ผ่ำน

2564-01-145 นาย อุทิศ  เกษียร อ.อะไหล่ยนต์ 29 5 ชานุมาน ชานุมาน อ านาจเจริญ 37210 090-8180610 10 39 ผ่ำน
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2564-01-146 นางสาว อุไร  แซ่อ้ึง อ้ึงยงซก 162 1 ยางชุมนอ้ย ยางชุมนอ้ย ศรีสะเกษ 33190 086-2475940 28 36 ผ่ำน

2564-01-147 นาย สุมิตร  เสน่หา มิตรมงคลฟาร์ม 98 7 โพธ์ิวงค์ ขนุหาญ ศรีสะเกษ 33150 085-6360147 24 42 ผ่ำน

2564-01-148 นาย วีรภทัร  รอดอารีย์ บ.อุตสาหกรรมโคราช จ ากดั 111 18 หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา 30110
088-6423565 
 044-429429

32 37 ผ่ำน

2564-01-149 นางสาว ทิวาพร  บุญเถิง บุญทิวาพาณิชย์ 108 11 คอนกาม ยางชุมนอ้ย ศรีสะเกษ 33190 080-7300393 20 34 ผ่ำน


