
รหัสประจําตัว

ผู้เข้าอบรม ชื่อร้าน เลขที่ หมู่ ถนน ตาํบล อําเภอ จงัหวดั ไปรษณยี์ โทรศัพท์

1 2564-04-001
นาย สิริ  ภูทาํนอง สวาทเจริญผล 169 1 บวับาน ยางตลาด กาฬสิธุ์ 46120 085-7408574

2 2564-04-002
นาย วิรัช  รุ่งเรืองวฒัน์ บูรพาสิน 285 2 นิกรกิจ ประโคนชยั ประโคนชยั บุรีรัมย์ 31140 098-9921688

3 2564-04-003
นาย เจษฎา  พิเสฏฐศลาศยั 239/18 5

บ.ฟลอร่าวลิล ์ซ.35ศรี

นครินท์ บางเมือง เมือง สมุทรปราการ 10270 086-3372715

4 2564-04-004
นางสาว ทิพยป์ระภาพ  สารลึก เกษตรพนูทรัพย์ 99/1 13 เมืองแก สตึก บุรีรัมย์ 31150 062-2269144

5 2564-04-005
นางสาว นุชนา  สมบูรณ์ทรัพย์ 242 8 ป่าก่อ ชานุมาน อาํนาจเจริญ 37210 098-8989561

6 2564-04-006
นาย ไพบูลย ์ อิ่มคูนอก 704/1 4 เขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี 34150 080-4639122

7 2564-04-007
นาย วฒุินนัท ์ บุญจรัส 123 14 ดอนจิก พิบูลมงัสาหาร อุบลราชธานี 34110 085-0274423

8 2564-04-008
นาย กิตติศกัดิ์  นิติภานนท์ 123 14 ดอนจิก พิบูลมงัสาหาร อุบลราชธานี 34110 090-2364710

9 2564-04-009
นาง รัชดาภรณ์  ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง 96/1 4 กฤษณา ขขุนัธ์ ศรีสะเกษ 33140 085-3011385

10 2564-04-010
นางสาว วนิดา  วงษแ์สง 132 9 เสื่องขา้ว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 33240 090-6136225

11 2564-04-011
นาง พรศรี  คิดกลา้ พรศรีการคา้ 45 11 หนองเตง็ กระสงั บุรีรัมย์ 31160 085-3040789

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวตัถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2564

วนัที่ 25-26 กุมภาพนัธ์ 2564  รุ่นที่ 4 (รายใหม่)

                 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด              

โดย สํานักวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตที่ 4

ลําดบั คาํนําหน้า ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
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12 2564-04-012
นาย ประสาร  ทองโชติ เจริญการเกษตร 47 7 บา้นไทย เขื่องใน อุบลราชธานี 34320 061-6944515

13 2564-04-013
นาย ธนภทัร  จิรสุจริตธรรม

บ.อุดมพาณิชย์

การเกษตร จาํกดั 8 1 ปะหลาน พยคัฆภูมิพิสยั มหาสารคาม 44110 093-7894342

14 2564-04-014
นาย ธนพล  จิรสุจริตธรรม

บ.อุดมพาณิชย์

การเกษตร จาํกดั 8 1 ปะหลาน พยคัฆภูมิพิสยั มหาสารคาม 44110 092-7899335

15 2564-04-015
นาย วิษณุกร  พิมจนัทร์ 66 9 หนองบวัฮี พิบูลมงัสาหาร อุบลราชธานี 34110

066-0608445  

083-1237465

16 2564-04-016
นางสาว รัfดา  ผวิทอง สินรุ่งเรือง 67 3 โคกสาร ชานุมาน อาํนาจเจริญ 37210 063-5923980

17 2564-04-017
นาย วิญญู  เพช็รสูงเนิน พอเพียงการเกษตร 15 6 หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา 30380 090-2781177

18 2564-04-018
นาย ประสิทธิชยั  คงสาํราญ สุนทรพาณิชย์ 414 4 นิคมหว้ยผึ้ง หว้ยผึ้ง กาฬสินธุ์ 46240

043-869145  

081-7417791

19 2564-04-019
นาย สมชาย  เรืองวณิชกิจ

ศูนยก์ระจายสินคา้ 

แมก็ซาโก้ 1577/89 วจิิตรนคร เมืองใต้ เมือง ศรีสะเกษ 33000 081-8769937

20 2564-04-020
นาย อุทิศ  ตน้สิน ลีเตโ้ฟน 47 9 อ่างศิลา พิบูลมงัสาหาร อุบลราชธานี 34110 081-2648378

21 2564-04-021
นาง ทองมว้น  สามทอง จนัทนา พาณิชย์ 53 8 สะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130

098-6241833  

098-1905951

22 2564-04-022
นาง จิรัชญา  ตั้งวิจิตราภรณ์

หจก.วรีพงษ2์009

การเกษตร 563-565 1 รอบตลาด สงัขะ สงัขะ สุรินทร์ 32150 081-5665419
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23 2564-04-023
นาย ปิยะพงษ ์ ตั้งวิจิตราภรณ์

หจก.วรีพงษ2์009

การเกษตร 563-565 1 รอบตลาด สงัขะ สงัขะ สุรินทร์ 32150 064-6459196

24 2564-04-024
นาง พรพิมล  ฉิมพลีพนัธ์ พรพิมลพาณิชย์ 139 14 ชุมพวง-ลาํปลายมาศ โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา 30270 084-8962019

25 2564-04-025
นางสาว อภิญญา  ศรีฉายา สกก.มหาชนะชยั จาํกดั 176 4 ฟ้าหยาด มหาชนะชยั ยโสธร 35130 045-799365

26 2564-04-026
นาย วินชยั  สิงห์การ บา้นเกษตร 449 1 ชยางกูร หนองเมือง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140 081-8778198

27 2564-04-027
นางสาว ชฎาพร  ภูหอม สุรพิมพ์ 100 1 ตาวงั บวัเชด สุรินทร์ 32230 098-1891459

28 2564-04-028
นาย วฒุิชยั  โสมณวฒัน์ เจริญทรัพย์ 139 1 ทุ่งนางโอก เมือง ยโสธร 35000

085-6584436  

089-2759175

29 2564-04-029
นางสาว จนัเพญ็  วนัทา ปวณัรัตน์ 164 5 ศรีแกว้ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 33240 084-9586880

30 2564-04-030
นาย พิษณุ  นาคทอง 29/84 4 บา้นปึก เมือง ชลบุรี 20130 089-5482616

31 2564-04-031
นาย ณรงคฤ์ทธิ์  อินเถิง 14 1 นาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี 34330 086-9923417

32 2564-04-032
นางสาว อุไรวรรณ  ลุนคาํดี อุไรวรรณการเกษตร 159 1 ผไทรินทร์ ลาํปลายมาศ บุรีรัมย์ 31130 093-3645988

33 2564-04-033
นาย จกัรพนัธ์  รักวิเศษ อุไรวรรณการเกษตร 159 1 ผไทรินทร์ ลาํปลายมาศ บุรีรัมย์ 31130 063-1975999
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34 2564-04-034
นางสาว สจัจพร  สงักะสาย สจัจาพานิชย์ 2 8 โพธิ์ โนนคูน ศรีสะเกษ 33250 082-3741996

35 2564-04-035
นางสาว ศิริพร  ใยสูบ พอ่เมยก์ารเกษตร 78 14 หนองอึ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ 33160 080-4869823

36 2564-04-036
นางสาว พิชญธ์ิดา  ใยสูบ บรรยาย ใยสูบ 78 14 หนองอึ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ 33160 096-9133102

37 2564-04-037
นางสาว เยาวรัตน์  ครองสุข ลืออาํนาจพาณิชย์ 224 6 อาํนาจ ลืออาํนาจ อาํนาจเจริญ 37000 095-6196266

38 2564-04-038
นาย คณิศร  ลาทวี 10 6 บุ่งมะแลง สวา่งวีระวงศ์ อุบลราชธานี 34190 085-4901342

39 2564-04-039
นาย สิทธิชยั  วิลามาตย์ ศรชยัคา้เหลก็ 88 13 หนองบวัฮี พิบูลมงัสาหาร อุบลราชธานี 34110 097-9181559

40 2564-04-040
นาย สุขสนัต ์ บุญยงั สุขสนัต์ 275 8 หนองบวัฮี พิบูลมงัสาหาร อุบลราชธานี 34110 087-3759309

41 2564-04-041
นาย ศิริศกัดิ์  ทวี ทวรีุ่งเรืองการเกษตร 49 5 จะกง ขขุนัธ์ ศรีสะเกษ 33140 089-6115042

42 2564-04-042
นาย ยศวริศ  คาํผง 135 12 บา้นวงัทอง หนองฮาง เบญจลกัษ์ ศรีสะเกษ 33110 064-4940251

43 2564-04-043
นาย ชิตวร  วอหลา้ 127 9 กดุหมากไฟ หนองวอซอ อุดรธานี 41220 062-9526141

44 2564-04-044
วา่ที่ ร.ต. อภิชยั  พิณทอง 123 14 ดอกจิก พิบูลมงัสาหาร อุบลราชธานี 34110 061-6092655
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45 2564-04-045
นาย ภคพล  บวันาค 123 14 ดอกจิก พิบูลมงัสาหาร อุบลราชธานี 34110 095-6536890

46 2564-04-046
นาย ขวญัยทุธ  ผาหลา้ 123 14 ดอกจิก พิบูลมงัสาหาร อุบลราชธานี 34110 098-5323546

47 2564-04-047
นาย พุทธา  กาญจนเสน บ.วบิูลรํ่ารวยเงินทอง 12/6 เทศบาล 2 พิบูลมงัสาหาร พิบูลมงัสาหาร อุบลราชธานี 34110 095-5983285

48 2564-04-048
นางสาว กลัยณฏัธ์  อินทรทศัน์ สนองการเกษตร 281 2 นาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 081-2029792

49 2564-04-049
นางสาว จนัทรัสม ์ อินทรทศัน์ สนองการเกษตร 281 2 นาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 093-3269298

50 2564-04-050
นาย สาร  มธัยา

เจริญรัชตก์ารเกษตร 

สาขา 2 627 3 โพนทอง-เมยวดี แวง โพนทอง ร้อยเอด็ 45110 061-9923994

51 2564-04-051
นางสาว ปริญญา  สาขะจนัทร์ รัตนการเกษตร 449/1 1 ศรีรัตน์ รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ 32130 091-6638721

52 2564-04-052
นาย พีระพล  พนัธ์แกว้ ธนพลการเกษตร 131 10 โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 34230 097-3244352

53 2564-04-053
นางสาว ลาํใย  สายสมบตัิ ธนพลการเกษตร 131 10 โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 34230 083-7220452

54 2564-04-054
นาง สุภาวดี  ศิรินิกร ทรัพยส์ิริ ฮาร์ดแวร์ 183 2 อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอด็ 45160 084-3644865

55 2564-04-055
นางสาว สุดใจ  พรมพิทกัษ์ 90/1 2 หว้ยทบัทนั หว้ยทบัทนั ศรีสะเกษ 33210 084-4747580
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56 2564-04-056
นาย ยศวฒัน์  ธนิสพงษเ์จริญ ส.คลินิกพืช 141 10 โนนสงั กนัทรารมย์ ศรีสะเกษ 33130 089-8462836

57 2564-04-057
นางสาว อธิตยา  ชยัศร

ราตรีวสัดุ แอนด ์

เคมีภณัฑ์ 107 12 ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์ 32130 086-1652985

58 2564-04-058
นางสาว อารยา  บุตนะ เจี๊ยบรุ่งเรืองกิจ 112 1 กดุฉิม ธาตุพนม นครพนม 48110 093-4678665

59 2564-04-059
นางสาว อฏัจิมาพร  เพชรแสง ส.สมานการเกษตร 3 1 ผอืฮี มหาชนะชยั ยโสธร 35130 063-7637711

60 2564-04-060
นางสาว กลุิสรา  ศรุตธนภิญโญ

หจก.101010ไชยกลุ

การเกษตร 138 13 ชยางกูร สามแยก เลิงนกทา ยโสธร 35120 089-1198535

61 2564-04-061
นาย อภิพฒัน์  นยักลุ

หจก.101010ไชยกลุ

การเกษตร 138 13 ชยางกูร สามแยก เลิงนกทา ยโสธร 35120 080-8962434

62 2564-04-062
นางสาว สุภาภรณ์  ศรีสมาน 96 6 ทุ่งไชย อุทุมพรพิสยั ศรีสะเกษ 33120 084-5991356

63 2564-04-063
นาย จงรักษ ์ พงษธ์นู สมยั 25 2 พิมายเหนือ ปรางคก์ู่ ศรีสะเกษ 33170 062-4143953

64 2564-04-064
นาย รํา  ประเสริฐ พอ่รํา 69 9 นาเยยี นาเยยี อุบลราชธานี 34160 088-0770669

65 2564-04-065
นาย ประพฒั  คาํประวตัิ อุไรรัตน์พาณิชย์ 78 12 สาํโรง สาํโรง อุบลราชธานี 34360 063-3519654

66 2564-04-066
นาย ชินโชติ  สุภนิดาชยะกรู โชคทวี 148 9 สระสมิง วารินชาํราบ อุบลราชธานี 34190 099-8953642
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67 2564-04-067
นาย ชญานนท ์ นิ่มไพบูลย์ ไทยรุ่งเรือง 13 6 บึงบูรพ์ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ 33220 093-1390045

68 2564-04-068
นางสาว หทยัรัตน์  กิ่งสีดา 100 5 ธาตุ วงัหิน ศรีสะเกษ 33270 083-8722527

69 2564-04-069
นาง สายทอง  นิลศรี 7 3 นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ 31110 087-3971128

70 2564-04-070
นาง ขนิษฐา  จรเกิด

นอ้งไอซ์ซุปเปอร์

หนองอม้ 11/1 1 หนองอม้ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160 081-7960146

71 2564-04-071
นาย อาทิตย ์ มหาพจน์ ธีรดาพาณิชย์ 188 11 ดู่ทุ่ง เมือง ยโสธร 35000 065-7019486

72 2564-04-072
นางสาว เรวดี  ภูมาลยั 55 10 หนองตูม เมือง ขอนแก่น 40000 064-4575938

73 2564-04-073
นาง จนัทาราทิพย ์ แกว้วิชิต รุ่งเรือง 55 5 อีหลํ่า อุทุมพรพิสยั ศรีสะเกษ 33120 085-0249577

74 2564-04-074
นางสาว ศิริพร  ฉิมพิบูลย์

บ.รุ่งเรืองภู ซุปเปอร์

สโตร์ 121 5 อีหลํ่า อุทุมพรพิสยั ศรีสะเกษ 33120 061-0810623

75 2564-04-075
นางสาว จารวี  การุณย์ นอ้งเตย้ 14/1 9 ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี 34150 083-3807843

76 2564-04-076
นาย ไพโรจน์ชาล  เกตุทรัพย์ 254 10 นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 091-9464262

77 2564-04-077
นางสาว ผดุงศรี  แกว้ศรีเมือง กสินทร์การเกษตร 43 14 กงุ ศิลาลาด ศรีสะเกษ 33160 063-5839174
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78 2564-04-078
นาย จตุพร  จนัเพช็ร สมพรคา้ขา้ว 69 10 บา้นโพนนอ้ย เบิด รัตนบุรี สุรินทร์ 32130 084-1638481

79 2564-04-079
นาง กลุวดี  กระวานธง โอมสตางค์ 61 15 โคกก่อง สาํโรง อุบลราชธานี 34360 091-8347552

80 2564-04-080
นาง รัตนี  สิมาวนั 13 9 ขามป้อม สาํโรง อุบลราชธานี 34360 085-6383930

81 2564-04-081
นาย บญัชา  มาระพนัธ์ นอ้งนะโม การพาณิชย์ 91 9 โพนแพง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140 083-4398560

82 2564-04-082
นาย ธงชยั  สมศรี สีฟ้ามินิมาร์ท 53 10 นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 090-9215285

83 2564-04-083
นาย พชร  ฤาแรง 156 7 กระโสบ เมือง อุบลราชธานี 34000 099-3274514

84 2564-04-084
นางสาว รัศมี  เดชบุญ 91 11 สระขดุ ชุมพลบุรี สุรินทร์ 32190 091-4709269

85 2564-04-085
นาย วรวฒัน์  กิตติทนนทช์ยั ถาวรเภสชั 391 1 ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 30290 044-385036

86 2564-04-086
นางสาว จิรนนัท ์ รัตน์อนนัต์ ทรัพยอ์นนัตร์ุ่งเรือง 122 8 นาสีนวน กนัทรวิชยั มหาสารคาม 44150 088-2811344

87 2564-04-087
นาย มานพ  แสงอุรา 73/1 1 วงัตะเฆ่

หนองบวัระ

เหว ชยัภูมิ 36250 098-0908990

88 2564-04-088
นางสาว สุพตัรา  เพียหอชยั สตัวบาล 47 ฟาร์ม 263 5 บา้นเป็ด เมือง ขอนแก่น 40000 063-0139845
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89 2564-04-089
นาย ธงศกัดิ์  คสัมาศ สตัวบาล 47 ฟาร์ม 181 4 เวอ่ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120 085-0134968

90 2564-04-090
นาย นฤเบสร์  หิรัญรมย์ 247 2 หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140 093-4942546

91 2564-04-091
นางสาว พิมศิริ  คุณธรรม คุณธรรม 191 2 หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140 092-2712927

92 2564-04-092
นาย กรีฑาพล  เดิมทาํรัมย์ 293 10 ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม 44210

93 2564-04-093
นาย ถนอมเกียรติ  คาํหรือ 400 ไร่การคา้ 204/1 13 แก่งเลิงจาน เมือง มหาสารคาม 44000 089-4777794

94 2564-04-094
นาย  ดาํรงค ์  แตงกระโทก 31 8 โชคชยั-เดชอุดม บา้นใหม่ หนองบุญมาก อุบลราชธานี 30410 084-4763133

95 2564-04-095
นาย พรชนก  แสนผาลา 113 14 หนองเหลก็ โกสุมพิสยั มหาสารคาม 44140 061-5595922

96 2564-04-096
นาย เอกรินทร์  โนดไธสง เอกนรินทร์การคา้ 76 13 นาโพธิ์ นาโพธิ์ บุรีรัมย์ 31230 093-3215538

97 2564-04-097
นาย เกษมสนัต ์ หางลาสิงห์ พวงนาคพาณิชย์ 94 4 โนนก่อ เมือง มหาสารคาม 44000 063-7167310

98 2564-04-098
นางสาว นริศรา  แสนทวีสุข ยศกรรุ่งเรืองการเกษตร 168 1 บา้นแขม พิบูลมงัสาหาร อุบลราชธานี 34110 085-6101216

99 2564-04-099
นาย ณฐัรัชต ์ นะดม มีชยัก่อสร้าง 181 10 นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 093-7588929
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100 2564-04-100
นาย ไตรรัตน์  ตงัวฒันา แสงเจริญพานิช 135/5 1 ราษฎร์ร่วมพฒันา บา้นซบ สงัขะ สุรินทร์ 32150 083-8818008

101 2564-04-101
นางสาว รัตนากร  คูณะโคตร สกก.เหล่าเสือโกก้ จาํกดั 147 6 เหล่าเสือโกก้ เหล่าเสือโกก้ อุบลราชธานี 34000

045-304064    

099-1297741

102 2564-04-102
นาย อคัเดช  ปะสีละเตสงั สกก.นาจะหลวย จาํกดั 418 8 นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280 080-4704825

103 2564-04-103
นาย บญัญตัิ  จนัทะสิทธิ์ สกก.นาจะหลวย จาํกดั 14 13 บา้นตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280 082-3743157

104 2564-04-104
นาย สิริวฒัน์  คาํแสงดี โชคสิริวฒัน์ 84 7 โนนสมบูรณ์ เดชอุดม อุบลราชธานี 34160

096-7479827  

061-4257126

105 2564-04-105
นาง ปิญฎา  ชมอินทร์ นุชการเกษตร 84 6 เสิงสาง-หนองกี่ เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา 30330 082-2639359

106 2564-04-106
นาง กณัทภฒัณ์  คาํดว้ง นุชการเกษตร 84 6 เสิงสาง-หนองกี่ เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา 30330 093-3201629

107 2564-04-107
นาย อภิเดช  อินสองใจ อภิเดชโทรทศัน์ สาขา 2 93 6 หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140 097-3365950

108 2564-04-108
นางสาว วรรณา  ทองวิจิตร 72 4 บวัทุ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ 33160 081-8952452

109 2564-04-109
นาย บุญถม  ครุฑแสน อภิเดชโทรทศัน์ สาขา 2 93 6 หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140 094-9516291

110 2564-04-110
นาย นฐัธกรณ์  คงทนศิรินนัณ์ 62 6 นาเกษม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160 080-4789298



รหัสประจําตัว

ผู้เข้าอบรม ชื่อร้าน เลขที่ หมู่ ถนน ตาํบล อําเภอ จงัหวดั ไปรษณยี์ โทรศัพท์

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวตัถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2564

วนัที่ 25-26 กุมภาพนัธ์ 2564  รุ่นที่ 4 (รายใหม่)

                 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด              

โดย สํานักวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตที่ 4

ลําดบั คาํนําหน้า ชื่อ-สกุล
ที่อยู่

111 2564-04-111
นาย ประมวล  ภูเวียงแกว้ เกษตรรุ่งเรือง 320 14 นาคาํ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 34250 089-5785125

112 2564-04-112
นางสาว ปัทมา  มาตรหลุบเลา 66 11 หนองไผ่ ธวชับุรี ร้อยเอด็ 45170 095-1842146

113 2564-04-113
ด.ต. สุชาติ  ใจตาง แจ๊บ&พิม 261 11 ศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ 38210 097-315556

114 2564-04-114
นางสาว กรณิศ  นวลละออง

บ.เอด็วดู (ไทแลนด)์ 

จาํกดั 388 2 มิตรภาพ มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 095-5454028

115 2564-04-115
นาย ณรงศกัดิ์  ทดัเทียม 144 1 หนองแกว้ กนัทรารมย์ ศรีสะเกษ 33130 096-7951536

116 2564-04-116
นาย อภิรมย ์ โพธิราช AP อาหารสตัว์ 144 1 พยหุ์ พยหุ์ ศรีสะเกษ 33230 083-0886174

117 2564-04-117
นางสาว นฐัญา  เสนาะคาํ อ.พานิชย์ 34 9 สร้างถ่อ เขื่องใน อุบลราชธานี 34150 090-9625758

118 2564-04-118
นาย ปรีชา  ไชยนะรา เกสทวี 101 10 หว้ยเหนือ ขขุนัธ์ ศรีสะเกษ 33140 087-6540103

119 2564-04-119
นาย นนัทวฒัน์  อินทร์ขนุ อาปิณรุ่งเรืองพานิช 154 6 เหล่าเสือโกก้ เหล่าเสือโกก้ อุบลราชธานี 34000 094-5653698

120 2564-04-120
นาย ธวชัชยั  หนูดาํ มะลิสาการเกษตร 12 15 ทบัทนั สงัขะ สุรินทร์ 32150 080-0036463

121 2564-04-121
นางสาว สุจิตรา  เวียงอินทร์ ธนวฒัน์การเกษตร 51 11 หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอด็ 45110 095-8921542
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122 2564-04-122
นาย ธนัวา  ฐานบาํรุง ธนวฒัน์การเกษตร 51 11 หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอด็ 45110 082-5217494

123 2564-04-123
นาย ประวิทย ์ ผวิจนัทร์ ท่าขา้วภูริพฒัน์พืชผล 42 11 คลีกลิ้ง ศิลาลาด ศรีสะเกษ 33160 083-3978297

124 2564-04-124
นางสาว ลาวลัย ์ ธนะสกลุประเสริฐ 41 1 บริหาร เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ 33160 081-6000510

125 2564-04-125
นาย ธนพล  สกลุพอง 94 2 โคกกลาง ประทาย ศรีสะเกษ 30180 064-4543993

126 2564-04-126
นาย ประภสัสร  ขจดัภยั 39 5 หนองพลวง จกัราช นครราชสีมา 30230 064-4602523

127 2564-04-127
นาย ศกานต ์ ณฎัฐานิธิวิวฒัน์ หนองโคง้การเกษตร 85/2  - ศิวกร ป้อมปราบ ป้อมปราบ กรุงเทพ 10100 066-1424515

128 2564-04-128
นาง วาสนา  วงศส์ุธา ขวญัดินมาร์ท 101 10 หนองฮาง เบญจลกัษ์ ศรีสะเกษ 33110 098-1159349

129 2564-04-129
นางสาว วรรณวิมล  สงัฆพนัธ์ 215 19 เขวาไร่ โกสุมพิสยั มหาสารคาม 44140 096-6373554

130 2564-04-130
นางสาว สิริอจัฉรา  ศรีหานาม บา้นเฮาการเกษตร 10 10 นาดู่ นาแก นครพนม 48130

082-1501033  

064-7140019

131 2564-04-131
นาย ทรงครุฑ  สมบูรณ์ แกว้ทิพย์ 798/13 6 ซ.23 ถ.มิตรภาพ จอหอ เมือง นครราชสีมา 30000 091-8315593

132 2564-04-132
นาย บุญรมย ์ ชมเมือง 46/2 1 สะเดาใหญ่ ขขุนัธ์ ศรีสะเกษ 33140 085-7744075
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133 2564-04-133
นาย ธวชัชยั  ธรรมนิยม ออร์โตเ้จริญยนต์ 1 8 บุสูง วงัหิน ศรีสะเกษ 33270 099-4171228

134 2564-04-134
นางสาว เมทะนี  ใจเที่ยง ปุ๋ยการเกษตร 193 4 คาํชะอี คาํชะอี มุกดาหาร 49110 099-7568696

135 2564-04-135
นาง สุชญา  ศิลาคุปต์ เกษตรการ 196 4 เกษมสมบตัิ ขหุลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 094-3572828

136 2564-04-136
นาง พจมาน  พรมมินทร์ คลงัอาหารสตัว์ 215 11 โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 34230 062-7412903

137 2564-04-137
นาย อานนท ์ ไพรเขียว ชนติ์ธนทั มัง่คัง่ ย ัง่ยนื 406 7 โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 34230 090-0413060

138 2564-04-138
นาย ณฐ  แก่นวงศษ์า 51 10 ศรีแกว้ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 33240 088-5999489

139 2564-04-139
นางสาว สุนทราภรณ์  ทองปาน 131 12 พิงพวย ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 33240 082-8683446

140 2564-04-140
นาย วฒุิชยั  รักสนัเทียะ ไทขา้วเปลือก 39 19 คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120

080-7061880   

043-840238

141 2564-04-141
นางสาว กลัยาณี  ศริปัญญา ไทขา้วเปลือก 352 19 คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120 062-3463635

142 2564-04-142
นาย วิชิต  สายบุ่งคลา้ ไทขา้วเปลือก 336 3 คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120 087-2389366

143 2564-04-143
นางสาว ปสุตา  ภูเชิดสาย ไทขา้วเปลือก 279 2 คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120 063-2791236
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144 2564-04-144
นาย สมทบ  เกิดขนุทด 8 12 บา้นเกา้ ด่านขนุทด นครราชสีมา 30210 093-3465968

145 2564-04-145
นาย หนึ่ง  สาพา วารีรํ่ ารวยการคา้ 303 2 โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 34230 081-3880435

146 2564-04-146
นาย ธนศกัดิ์  วงศจ์อม

พี.เอน็ มาร์ท แอนทพ์ี.

เอน็.โฟนท์ 173 4 ขนัธหิรัญ เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ 33160

080-1739944  

093-5133351

147 2564-04-147
นาย ไสว  ไสยยิง่ 39/4 18 ตาตูม สงัขะ สุรินทร์ 32150 089-5835410

148 2564-04-148
นางสาว เรือนแกว้  วราพุฒ ม.ทรัพยส์มบูรณ์ 25/3 1 อีปาด กนัทรารมย์ ศรีสะเกษ 33130

149 2564-04-149
นาย กนัตภทัร  วิวฒัน์ธารากร เกษตรเซ็นเตอร์ 8/1 8 ณรงค์ ศรีณรงค์ สุรินทร์ 30150 081-5684545

150 2564-04-150
นางสาว ธญัญภสัร์  ผากา พีเค ออโตเ้ซลล์ 123 2 ลาํปาว เมือง กาฬสินธุ์ 46000 093-4630014

151 2564-04-151
นาง ศรีประไพร  ลอ้มไธสง หรรษา 76/8 1 หนองหญา้ขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 089-5814338

152 2564-04-152
นาย สมพงษ ์ ธรรมรักษา 1/1 9 โคกสะอาด ปราสาท สุรินทร์ 32140 098-8206217

153 2564-04-153
นางสาว โยธกา  ธรรมสิงห์ 128 7 ปรือใหญ่ ขขุนัธ์ ศรีสะเกษ 33140 093-4082643

154 2564-04-154
นาย วฒุิกลุ  ชินวงษา คาํม่วงดีตลอด 141 10 นิคม สิรินธร อุบลราชธานี 34350 086-8775887
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155 2564-04-155
นางสาว รักษิณา  ลิ่วไธสง

ประชารัฐร้านคา้ชุมชน

บา้นสุขสาํราญ หมู่ 1 61 1 หูทาํนบ ปะคาํ บุรีรัมย์ 31220 063-6582156

156 2564-04-156
นาย สุเมธ  แกว้คาํสอน 215 6 คาํบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร 47150 090-9470240

157 2564-04-157
นาย สิทธิศกัดิ์  ปัดถานงั 184/3 1 หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม 44120 081-7294345

158 2564-04-158
นางสาว อารยา  สานนัต์ ทองสา 16 4 นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 082-3164112

159 2564-04-159
นาย ชยัยทุธ  ตนัติวิริยารักษ์ ปิยะการคา้ 7/1 1 ปราสาท บา้นกรวด อุบลราชธานี 31180 084-8309933

160 2564-04-160
นาย นเรศ  ลอดสุโข 65 11 หนองหญา้ขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 088-7279899

161 2564-04-161
นาย ทินกรณ์  วาระแก่นทราย ทินกรการคา้ 51 8 ขอนแก่น เมือง ร้อยเอด็ 45000 089-8406404

162 2564-04-162
นาย ศกัดิ์ชยั  ทองยอ่ย ทองเจริญการเกษตร 202 2 ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140 093-4328320

163 2564-04-163
นางสาว นิฤมล  พทัธเสมา 118 3 กงุ ศิลาลาด ศรีสะเกษ 33160 088-8960904

164 2564-04-164
นาย อภิวฒัน์  นยักลุ

หจก.101010ไชยกลุ

การเกษตร 138 13 ชยางกูร สามแยก เลิงนกทา ยโสธร 35120 080-8962434

165 2564-04-165
นาย ณฏัฐป์วินท ์ สีเหลือง กลอยใจการเกษตร 51 3 ดอนหวาย โนนสูง นครราชสีมา 30160 095-4172985
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166 2564-04-166
นาย อาทิตย ์ เหง่าพนัธ์ เจ เจ มาร์ท 19 1 โคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทร์ 32210 081-9455930

167 2564-04-167
นาย ชยัประดิษฐ ์ หอมดวง 331 8 กดุสระ เมือง อุดรธานี 41000 082-1082510

168 2564-04-168
นาย ครรชิต  ขาวขนัธ์ เกษตรคาํบิด 98 6 คาํบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร 47150 094-0495463

169 2564-04-169
นาง สกนธ์วรรณ  ทูลสูงเนิน 30 9 ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 080-4818714

170 2564-04-170
นางสาว ชิตตะวนั  ทูลสูงเนิน 30 9 ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 096-8696859

171 2564-04-171
นางสาว หฤทยั  หอมขจร แกว้ทิพย์ 798/13 6 ซ.23 ถ.มิตรภาพ จอหอ เมือง นครราชสีมา 30000 083-0605924

172 2564-04-172
นางสาว ปภาอร  โสรจศรีโสม สมบูรณ์การเกษตร 145 9 คาํพอุง โพธิ์ชยั ร้อยเอด็ 45230 085-1305835

173 2564-04-173
นาย สุธี  โสรจศรีโสม สมบูรณ์การเกษตร 145 9 คาํพอุง โพธิ์ชยั ร้อยเอด็ 45230 085-1305835

174 2564-04-174
นางสาว พิชชาภทัร์  คาํสอน

คาํสอนการคา้ 2 สาขา

เสิงสาง 45 11 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา 30330 089-6303696

175 2564-04-175
นาง สมพร  ซาพิมาย 145 4 ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา 30270 085-2028949

176 2564-04-176
นางสาว สุมาลี  ตน้จาน มาลีบริการ 58 8 กลนัทา เมือง บุรีรัมย์ 31000 064-2823246
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177 2564-04-177
นางสาว มุสินี  พนัธ์ทอง ปิ่นมุก 209 1 หว้ยตามอญ ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 33140 085-0285304

178 2564-04-178
นาย ณฐัชนนัท ์ ศิริโชคผวิงาม มงคลชยั 267/76-77 3 หนองหญา้ลาด กนัทรลกัษ์ ศรีสะเกษ 33110 095-6151435

179 2564-04-179
นาย พิรชชั  ศิริโชคผวิงาม มงคลชยั 267/76-77 3 หนองหญา้ลาด กนัทรลกัษ์ ศรีสะเกษ 33110 063-0294956


