
รหัสประจําตัว

ผู้เข้าอบรม ชื่อร้าน เลขที่ หมู่ ถนน ตําบล อําเภอ จังหวดั ไปรษณี โทรศัพท์

1 2564-03-001 นาย ไพวลัย ์ สาสงัข์ ไพวลัย์ 153 3 ซอย 5 จรัส บวัเชด สุรินทร์ 32230

097-2492787  

094-5469612

2 2564-03-002 นางสาว สมใจ  แซ่ลิ้ม สมใจการเกษตร 86 13 แคน สนม สุรินทร์ 32160 084-6964342

3 2564-03-003 นางสาว สุประพิณ  จินตกวีวิวฒัน์ ทองชยัเภสชั 247 ประดิษฐ์ปานะ นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ 31110 044-631040

4 2564-03-004 นาย บูรฉตัร  โชคกฤตานนท์

ฟาร์มแลนด ์41 (ทองเกษตร

ภณัฑ)์ 405 6 โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 30280 080-8413214

5 2564-03-005 นาย ไพบูลย ์ แกว้พิมพ์ ขา้วปั้น 457 1 คาํป่าหลาย เมือง มุกดาหาร 49000 098-9956675

6 2564-03-006 นาย อนนท ์ สุวรรณสม นอ้งไอติม 46 11 เขวาไร่ โกสุมพิสยั มหาสารคาม 44140

7 2564-03-007 นางสาว สุดารัตน์  เทียมเทศแกว้ แม่โจ ้6.3 51 14 วงัแสง แกดาํ มหาสารคาม 44190 0899517207

8 2564-03-008 นาย ศรายทุธ  บวัเพง็ 3 4 คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 094-2749244

9 2564-03-009 นาย จกัรเพชร  คาํนนท์ เพชรรัตน์การคา้ 171 13 หวันา เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 082-2818996

10 2564-03-010 นาย สุรินทร์  สุนทรปัญญาวธุ มงคลเภสชั 393 ประจนัตเขต นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ 31110 061-6949855

11 2564-03-011 นาย สรรเสริญ  พิทกัษว์งศ์ สรรเสริญการเกษตร 450 12 บุ่ง เมือง อาํนาจเจริญ 37000 092-4505624

12 2564-03-012 นาย วรศกัดิ์  ชูทพั บ.สรรเสริญการเกษตร 252 1 อุบล-เขมราฐ คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 092-8284772

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวตัถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2564

วนัที่ 23-24 กุมภาพนัธ์ 2564  รุ่นที่ 3 (รายเก่า)

                 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด               

โดย สํานักวจิยัและพฒันาการเกษตร เขตที่ 4

ลําดบั คาํนําหน้า ชื่อ-สกุล
ที่อยู่
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13 2564-03-013 นาย ประเสริฐ  การบรรจง วะระสายสมร 192 3

ยางสกักระโพห

ลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140 061-9767709

14 2564-03-014 นาย ทองใบ  เบญ็ปรัง 72 13 ขี้เหลก็ นํ้าขุ่น อุบลราชธานี 34260 062-1768578

15 2564-03-015 นาย ปิยะวฒัน์  ปิติวฒันาคงสุธร 114 6 พระกลาวทุ่ง ธาตุพนม นครพนม 48110 084-4559990

16 2564-03-016 นาย อมรวฒุิ  เหล่ากิตติวฒันา วฒันาเกษตรภณัฑ์ 4/21 5 ดูน กนัทรารมย์ ศรีสะเกษ 33130 045-651314

17 2564-03-017 นาย อาวฒุิ  ทามาศ หจก.เกษตรไท บุรีรัมย์ 122 6 ถลุงเหลก็ เมือง บุรีรัมย์ 31000 089-1229292

18 2564-03-018 นาย วสนัต ์ ชอบธรรม กฤษนลพาณิชย์ 293 5 แจระแม เมือง อุบลราชธานี 34000 088-3466567

19 2564-03-019 นาย ปิยะวฒัน์  บุญยิง่ ปิยะวฒัน์การเกษตร 43 5 เขิน นํ้าเกลี้ยง ศรีสะเกษ 33130 080-4664400

20 2564-03-020 นาง สุภาวดี  ศิริวงษ์ หจก.คณากรรุ่งเรือง 115 5 โชคชยั-เดชอุดม ตาอุด ขขุนัธ์ ศรีสะเกษ 33140 098-1030997

21 2564-03-021 นาย วินิจ  เปล่งความดี กอ้งการเกษตร 2/39 หลกัเมือง ในเมือง เมือง บุรีรัมย์ 31000 081-8563518

22 2564-03-022 นาย พลพิชิตฐ ์ ประทุมมา ยางใหญ่โชคนาํชยั 95 7 เมืองแคน ราษีไศล ศรีสะเกษ 33160 080-1725493

23 2564-03-023 นาย จาํรัส  เยีย่งกาย จาํรัสการคา้ 44/1 7 เมืองแคน ราษีไศล ศรีสะเกษ 33160 061-0819902

24 2564-03-024 นางสาว รดาณฐั  รัตนะวนั หจก.กิจธวชัชยั 15 11 สงัเมก็ กนัทรลกัษ์ ศรีสะเกษ 33110 095-6535738
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25 2564-03-025 นางสาว ระเบียบ  ปุยทอง ระเบียบ 93 6 หว้ยตามอญ ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 33140 087-0139697

26 2564-03-026 นาง บุญศิตา  อภยัสม บุญศิตา 156 6 ละลม-ชิองสะงาํ หว้ยตามอญ ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 33140 086-8788559

27 2564-03-027 นางสาว พิมฉวี  บุตรอุดม 156 2 ไพร ขนุหาญ ศรีสะเกษ 33150

080-2373108  

091-0318522

28 2564-03-028 นาย นราวิชญ ์ วิทยาไพโรจน์ วิทยาการเกษตร 480 4 บวัเชด บวัเชด สุรินทร์ 32230 085-4599551

29 2564-03-029 นาย เทอดศกัดิ์  พนัธ์โชติ ใบเตย 2 181 12 โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 34230 088-0868659

30 2564-03-030 นาย ณรงคศ์กัดิ์  อบอุ่น เพื่อนเกษตรอุบล 171 5 ชยางกรู ขี้เหลก็ เมือง อุบลราชธานี 34000 092-6355051

31 2564-03-031 นาย ธงชยั  จกัรวรรณพร จึงเจริญการเกษตร 2 279 3 ยางชุมนอ้ย ยางชุมนอ้ย ศรีสะเกษ 33190 087-4479997

32 2564-03-032 นาง พิชชาพร  จกัรวรรณพร จึงเจริญการเกษตร 313 7 ยางชุมนอ้ย ยางชุมนอ้ย ศรีสะเกษ 33190 063-8963969

33 2564-03-033 นาย สุริยา  ดวงสุพรรณ สบายดี 105 2 อรุณประเสริฐ โนนโพธิ์ เมือง อาํนาจเจริญ 37000 086-0072988

34 2564-03-034 นางสาว เยน็จิต  สาแดง ไพศาลวสัดุ 40 4 บุเปือย นํ้ายนื อุบลราชธานี 34260 061-1399921

35 2564-03-035 นาย สมพงษ ์ จีนวงศ์ ส.สมพาณิชย์ 44 9 ชยางกรู ขี้เหลก็ เมือง อุบลราชธานี 34000 089-9469300

36 2564-03-036 นาย วิชาญ  อ่อนคาํบง วิชาญการเกษตร 34 7 บอน สาํโรง อุบลราชธานี 34360

082-1572896  

099-4756475
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37 2564-03-037 นาย เตชวิทย ์ สีทาเวช ทวีทรัพย์ 42 1 คูเมือง วารินชาํราบ อุบลราชธานี 34190 081-0842879

38 2564-03-038 นาย บวักนั  แก่นการ ส.สมทรัพย์ 89 9 คูเมือง วารินชาํราบ อุบลราชธานี 34190 080-1714044

39 2564-03-039 นาย บุญยงั  ชื่นใจ กอ้งเจริญพานิช 76 7 ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี 34150 089-6302354

40 2564-03-040 นาย วีระ  พรมอุก นาสนวนการเกษตร 213 4 จรัส บวัเชด สุรินทร์ 32230 087-0700421

41 2564-03-041 นาง วิไล  เดชบุรัมย์ แม่โจป้ศุสตัว ์จาํกดั 232/1 13 ดูน กนัทรารมย์ ศรีสะเกษ 33130 085-7689956

42 2564-03-042 นาย เดชวิชยั  เดชบุรัมย์ แม่โจป้ศุสตัว ์จาํกดั 273 13 ดูน กนัทรารมย์ ศรีสะเกษ 33130 085-2011769

43 2564-03-043 นาย อมัรินทร์  จนัแสน แม่แตว้ 114 3 ขาม กนัทรารมย์ ศรีสะเกษ 33130 087-8760667

44 2564-03-044 นาย บญัญตัิ  วฒันาประดิษฐชยั เกษตรรุ่งเรือง 152 2 สุรินทร์-กาบเชิง กงัแอน ปราสาท สุรินทร์ 32140 062-2926294

45 2564-03-045 นาย นครินทร์  วรังคณากลุ เกษตรไทสุรินทร์ จาํกดั 262,264 ธนสาร ในเมือง เมือง สุรินทร์ 32000 044-511593

46 2564-03-046 นาย นิสิต  โพธิ์ขาว 90 3 เหล่ากวาง โนนคูณ ศรีสะเกษ 33250 090-6217150

47 2564-03-047 นางสาว จิราธร  ราชชมภู ทรัพยอ์นนัตเ์กษตรพนัธุ์ 21/4 12 หว้ยขะยงุ วารินชาํราบ อุบลราชธานี 34310 080-1654998

48 2564-03-048 นาย ชาติชาย  ศรีสุวรรณ์ ชาติชาย 41 7 พิงพวย ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 33240 084-9624372
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49 2564-03-049 นาง กรรณิการ์  เครือมาศ กรรณิการ์การเกษตร 41 11 สมอ ปรางคก์ู่ ศรีสะเกษ 33170 087-9590279

50 2564-03-050 นาย ชิตพล  ธรรมยศ วนิดาพาณิชย์ 128 4 บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 67140 081-5839108

51 2564-03-051 นาย พิษณุ  สุขสาํราญ หว้ยทรายการเกษตร 170/3 4 วงัพิกลุ บึงสามพนั เพชรบูรณ์ 67230 088-2725851

52 2564-03-052 นาง มินตรา  สุขสาํราญ หว้ยทรายการเกษตร 170/3 4 วงัพิกลุ บึงสามพนั เพชรบูรณ์ 67230 063-7951388

53 2564-03-053 นาย ชยัฤทธิ์  ตีระมาศวณิช

99/1-

99/2 2 ทะเมนชยั ลาํปลายมาศ บุรีรัมย์ 31130

081-4707124  

085-3095856

54 2564-03-054 นาย สมคัร  บริสุทธิ์ รุ่งศิริ 2 9 โพนแพง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140 082-8680224

55 2564-03-055 นาย ศุภชยั  ศรีตะวนั ศรีทอง 198 6 ตูมใหญ่ คูเมือง บุรีรัมย์ 31190 084-6066282

56 2564-03-056 นาย สมศกัดิ์  เป็นมงคล 166 1 บ.หนองไข่นก หนองไข่นก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140 087-7209542

57 2564-03-057 นาย สุบรรณ  เชื้อไชย 18 7 บา้นก่อบึง หนองไข่นก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140 088-1100907

58 2564-03-058 นาย พีร์รัตน์  ดวงดี ลาํตะคองการเกษตร 129 8 ลาํตะคองการเกษตร หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 30130 087-2518414

59 2564-03-059 นาย ฐพชัร์  โชตินฤมล เซียมฮะ 100/1  - วรบุตร ตลาด เมืองสารคาม มหาสารคาม 44000

043-711554  

085-1134132

60 2564-03-060 นาย พิฑูรย ์ ศรีสอน ไทยศิริวสัดุก่อสร้าง 204 1 คอ้วงั คอ้วงั ยโสธร 35160 081-9990289
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61 2564-03-061 นาย ธนภูมิ  โลเ้จริญรัตน์ หจก.เกษตรรุ่งเรืองราษีไศล 27/1 2 บริหาร เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ 33160 099-2138789

62 2564-03-062 นางสาว ธญัญลกัษณ์  โลเ้จริญรัตน์ หจก.เกษตรรุ่งเรืองราษีไศล 27/1 2 บริหาร เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ 33160 062-6965789

63 2564-03-063 นางสาว พรทิพย ์ พิกลุทอง ทองเจริญพนู 64 9 คอ้วงั คอ้วงั ยโสธร 35160 081-7188238

64 2564-03-064 นาง วราพร  เรืองกิจวณิช รุ่งเรืองกิจ 288/140 9 วชิิสิน บุ่ง เมือง อาํนาจเจริญ 37000 089-7211794

65 2564-03-065 นาย นนทะยา  ขนัทะโข เจริญทิพยก์ารเกษตร 315 10 โนนก่อ สิรินธร อุบลราชธานี 34350 086-1054169

66 2564-03-066 นาย ณชัพล  มนัตาเสรี 109 1 อภยัราษฎร์ พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์ 31120 091-8734774

67 2564-03-067 นาย สุดใจ  คาํภิระ สุดใจการเกษตร 80 4 โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา 30270

081-8774265  

093-4584143

68 2564-03-068 นาง พรรณี  เครือจนัทร์ กิตติพรรณการเกษตร 88 4 พนัดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา 30280 098-2010370

69 2564-03-069 นาง ขวญัใจ  บุตรทอง

หจก.ส.ชาํนาญตาลสุมขวญัใจ

การเกษตร 108 11 ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี 34330 081-9076015

70 2564-03-070 นาย คมสนั  บุญรินทร์ บุญรินทร์การเกษตร 237 1 โกรกแกว้ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 31110 088-4791440

71 2564-03-071 นาย ทองจนัทร์  ทะวาเงิน พ.เจริญพาณิชย์ 20 9 ขามป้อม สาํโรง อุบลราชธานี 34360 085-6572920

72 2564-03-072 นาย ปุญญพฒัน์  สาํเภาเงิน พรณิภา 36 8 ตะดอบ เมือง ศรีสะเกษ 33000 093-3982955
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73 2564-03-073 นางสาว ทิวาวลัย ์ พูนสิริรัตน์ ธงไทยการเกษตร 65/1 8 ศรีสะเกษ-กนัทรลกัษ์ ศรีแกว้ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 33240

094-3989287  

045-677661

74 2564-03-074 นาย สุริยนัต ์ จนัทร์ทิพย์ ตุก๊อะไหล่ 369 12 หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอด็ 45110 086-2278799

75 2564-03-075 นาย ทวีศกัดิ์  เตชะวนกิจ 212 5 สะแกราช ปักธงชยั นครราชสีมา 30150 089-2310478

76 2564-03-076 นาย เฉลิม  วงศค์าํ รุ่งศิริ 140 6 นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 063-4978564

77 2564-03-077 นาย นิยม  วรรณา นิยมพานิชย์ 2 17 บุสูง วงัหิน ศรีสะเกษ 33270 087-0295529

78 2564-03-078 นาง วราภรณ์  วิลยับูลย์ 106 3 สหธาตุ เขื่องใน อุบลราชธานี 34150 086-2511273

79 2564-03-079 นางสาว นุชธิดา  อปักาญจน์ โชคภาษีเจริญการเกษตร 321 1 นาหวา้ ปทุมราช อาํนาจเจริญ 37110 099-1689662

80 2564-03-080 นาย ฉตัรชยั  เงินแสนพาณิชย์ มินแสนรุ่งเรือง 86/3 3 กนัทรลกัษ-์ขนุหาญ หนองหญา้ลาด กนัทรลกัษ์ ศรีสะเกษ 33110 063-1689163

81 2564-03-081 นาง อรพิน  นวนแยม้ 131 4 รุง กนัทรลกัษ์ ศรีสะเกษ 33110 099-6217441

82 2564-03-082 นาย บญัชา  แซ่เตีย รวมมิตรเคมีเกษตร 88 17 โชคชยั-เดชอุดม กระแซง กนัทรลกัษ์ ศรีสะเกษ 33110 081-8797135

83 2564-03-083 นาย ธีระพงศ ์ อุดร อุดรมีชยั 75 10 ดองกาํเมด็ ขขุนัธ์ ศรีสะเกษ 33140 089-5818346

84 2564-03-084 นาย สิงห์ขร  คาํแกว้ 184 6 โพธิ์ชยั อุทุมพรพิสยั ศรีสะเกษ 33120 084-6059857
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85 2564-03-085 นาย พิสิษฐ ์ วรรณวิจิตร์ น.เจริญ 66 8 หนองโพธิ์ นาเชือก มหาสารคาม 44170 066-1619245

86 2564-03-086 นาง ละมยั  สุขกาํเนิด 59 4 สวนจิก ศรีสมเดจ็ ร้อยเอด็ 45280 081-8727209

87 2564-03-087 นาย ศรีศกัดิ์  ประเสริฐสงัข์ โชคประเสริฐ 10/1 6 เกาะแกว้ เสลภูมิ ร้อยเอด็ 45120 089-6176940

88 2564-03-088 นาง ศุภสรรค ์ จนัทะพนัธ์ ก.อะไหล่ยนต์ 141 12 กงุ ศิลาลาด ศรีสะเกษ 33160 091-8696408

89 2564-03-089 นาย สมศกัดิ์  บุญสมศรี ตั้งรุ่งเรือง 122 5 ศรีสะเกษ-จนัลม โนนเพก็ พยหุ์ ศรีสะเกษ 33230 098-1318018

90 2564-03-090 นางสาว ธงศิริ  อ่อนนวล ส.เกษตรศาสตร์ 254 10 สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 094-2858833

91 2564-03-091 นาย วฒันา  พลสวสัดิ์ อาํพลการเกษตร 48 2 เซเป็ด ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 083-1010697

92 2564-03-092 นาง ปราณี  ทิศกระโทก ปราณีพาณิชย์ 221 22 สีแกว้ เมือง ร้อยเอด็ 45000 088-5710095

93 2564-03-093 นาย พิกลุ  กลว้ยภกัดี ส.พิกุลทอง 331 7 โนนก่อ สิรินธร อุบลราชธานี 34350 086-8040357

94 2564-03-094 นาย ชยัยา  ทศันา ทรพิศชา 14 6 เขื่อน โกสุมพิสยั มหาสารคาม 44140

95 2564-03-095 นาย สมชิต  แกว้ทะชาติ ศรีสมชิต 19 1 แจง้สนิท เขวาไร่ เมือง มหาสารคาม 44000 089-7093357

96 2564-03-096 วา่ที่ ร.ต.หญวิลาสินี  มะคะสุด ส.เครือเจริญการเกษตร 306 5 หนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม 44120 087-4378770
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97 2564-03-097 นาย อมรินทร์  มากนวล อุดมทรัพยพ์าณิชย์ 20/3 2 ละลม ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 33140 089-2555457

98 2564-03-098 นางสาว รัศมี  พงคส์ิน แคท 79 9 จานใหญ่ กนัทรลกัษ์ ศรีสะเกษ 33110 094-1059884

99 2564-03-099 นาย เพลิน  พรมกอง

สก.ผูใ้ชน้ํ้ าสถานีสูบนํ้าไฟฟ้าท่า

โพธิ์ศรี 114 7 ท่าโพธิ์ศรี-นํ้ายนื ท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 081-2656318

100 2564-03-100 นาย ศกัดิ์ดา  พลศรีพิมพ์ พิมพเ์พียรการเกษตร 79 11 หนองบวั ปะคาํ บุรีรัมย์ 31220 098-6103928

101 2564-03-101 นาง จุไรรัตน์  หวงัเป็น ก.เจริญมาร์ท 43 17 ท่าชา้ง สวา่งวีระวงศ์ อุบลราชธานี 34190 081-5490760

102 2564-03-102 นางสาว อรพรรณ  ทศชุม จุย้การเกษตร 18 5 หนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม 44130 084-7151125

103 2564-03-103 นาย ประพนัธ์พงษ ์ วงศห์นายโก พงษเ์จริญ 11 10 หนองผอื จตุรพกัตรพิมาน ร้อยเอด็ 45180 090-3484542

104 2564-03-104 นาย อศัวิน  กะตะศิลา หจก.กะตะศิลา 8 นาเชือก-นาดูน นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม 44170 085-4468694

105 2564-03-105 นาย สมเกียรติ  กะตะศิลา 8 นาเชือก-นาดูน นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม 44170 085-4468694

106 2564-03-106 นาง จาํปี  ศรีวิจารย์ ทรัพยเ์ปรมฤดี 109 3 เจา้ท่า กมลาไสย กาฬสินธุ์ 46130 084-9569129

107 2564-03-107 นาง นงนุช  อุทธิโท 25/2 6 ละลาย กนัทรลกัษ์ ศรีสะเกษ 33110 097-9869009

108 2564-03-108 นาย ณรงค ์ แสงทอง สมบูรณ์การเกษตร 201 6 ดงแคนใหญ่ คาํเขื่อนแกว้ ยโสธร 35180 091-0651913
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109 2564-03-109 นางสาว เสาวลกัษณ์  อุย้เวง้ สิงห์เกษตร 88 11 เปือย ลืออาํนาจ อาํนาจเจริญ 37120 088-9463989

110 2564-03-110 นางสาว สมฤทยั  แกว้สวา่ง ศูนยก์ระจายสินคา้แมก็ซาโก้

1011/1-

3 ขขุนัธ์ เมืองใต้ เมือง ศรีสะเกษ 33000 081-9773662

111 2564-03-111 นาย ไตรรัตน์  อดุลสุทธิกลุ อุ่ยเจริญ 2

1011/1-

3 ขขุนัธ์ เมืองใต้ เมือง ศรีสะเกษ 33000 089-92319911

112 2564-03-112 นางสาว รุ่งอรุณ  ทองแกว้ รุ่งเกษตรเพิ่มพนู 233 4 อรุณประเสริฐ หนองคู เมือง ยโสธร 35000 063-2399833

113 2564-03-113 นาย พินิจ  ถารัมย์ ตน้กลา้อาชีพ 208 7 ผไทรินทร์ ลาํปลายมาศ บุรีรัมย์ 31130 081-0738238

114 2564-03-114 นางสาว วลัลี  รัตนะโสภา ศรีสยาม 17 7 นาเลิง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140 083-3763985

115 2564-03-115 นาย วีรศกัดิ์  ตระกลูพงษ์ วีรศกัดิ์การคา้ 82 8 ตะเคียน ขขุนัธ์ ศรีสะเกษ 33140

087-0841300  

098-1212375

116 2564-03-116 นางสาว อินทอง  หินเพชร เกษตรยิง่ดี (ช่องจอม) 279 14 สุรินทร์-ช่องจอม ด่าน กาบเชิง สุรินทร์ 32210 084-9415562

117 2564-03-117 นาง สุภาพร  ภาระบาล แม่เลิง 65 13 นาแซง เสลภูมิ ร้อยเอด็ 45120 084-5102825

118 2564-03-118 นาย สญัญา  อรัญภูมิ สญัญาพาณิชย์ 19 11 นาแซง เสลภูมิ ร้อยเอด็ 45120 085-0067004

119 2564-03-119 นาย ทวีศกัดิ์  พิมเลก็ ศกัดิ์ดาการเกษตร 220 4 โนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280 094-6461528

120 2564-03-120 นาย อภิชยั  ตั้งศิริวฒันกลุ หจก.อุบลตั้งศิริ 17  - นพคุณ ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 088-7119140
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121 2564-03-121 นาง อรอนงค ์ มุทาพร อรอนงคอ์าหารสตัว์ 90 2 โนนงาม ปทุมราชวงศา อาํนาจเจริญ 37110 087-2563257

122 2564-03-122 นาย อาทิตย ์ กิ้วภาวนั 406/1 6 คาํบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร 47150 081-9995491

123 2564-03-123 นาย ธราธิป  ขนุทอง ขนุทองการเกษตร 88 7

บา้นหนองไผ-่หนอง

นกคุม้ ศรีละกอ จกัราช นครราชสีมา 30230 091-9878997

124 2564-03-124 นาย ทองมว้น  แฝงเมืองคุก 146 11 ลาดพฒันา เมือง มหาสารคาม 44000 081-5442922

125 2564-03-125 นางสาว กณัหา  นิลประโคน สาํรวย 168 14 หนองไมง้าม บา้นกรวด บุรีรัมย์ 31180 083-5659415

126 2564-03-126 นาง ผอ่งอาํไพ  สร้อยสระนอ้ย ป.มินิมาร์ท 121 16 หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 30450 นาย

127 2564-03-127 นาย อดิเทพ  เกียรติวีรชน บรบือฟาร์มาชี

196-

197 1 บรบือ บรบือ มหาสารคาม 44130

128 2564-03-128 นางสาว รัศมี  แร่ทอง รัศมีการเกษตร 139 9 หนองแวง กนัทรารมย์ ศรีสะเกษ 33130 085-2039303

129 2564-03-129 นาง สุรีพร  ฐานปัตโต สุรีพรพาเกษตรรุ่งเรือง 1 11 ส้มป่อย ราษีไศล ศรีสะเกษ 33160 081-9767382

130 2564-03-130 นาย ทวีศกัดิ์  สาลีพนัธ์ สมหมายเคมีเกษตร 40 11 จานแสนไชย หว้ยทบัทนั ศรีสะเกษ 33210 090-2630594

131 2564-03-131 นางสาว ชุติมา  ชะนุดรัมย์ เคเอส เกษตรภณัฑ์ 103 2 นาลาว-หวัฝาย ดอนมนต์ สตึก บุรีรัมย์ 31150 093-9356319

132 2564-03-132 นาง วลยัพรรณ  สิงห์สู่ถํ้า 112 13 นาโพธิ์ กดุรัง มหาสารคาม 44130 065-3280789



รหัสประจําตัว

ผู้เข้าอบรม ชื่อร้าน เลขที่ หมู่ ถนน ตําบล อําเภอ จังหวดั ไปรษณี โทรศัพท์

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวตัถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2564

วนัที่ 23-24 กุมภาพนัธ์ 2564  รุ่นที่ 3 (รายเก่า)

                 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด               

โดย สํานักวจิยัและพฒันาการเกษตร เขตที่ 4

ลําดบั คาํนําหน้า ชื่อ-สกุล
ที่อยู่

133 2564-03-133 นาย ปิยทศัน์  แมมขนุทด ภทัราวดีการเกษตร 448 1 หิดดาด ด่านขนุทด นครราชสีมา 30210 084-7748355

134 2564-03-134 นาย ยงยทุธ  แดนพนัธ์ 34/1  - นาเชือก-นาดูน นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม 44170

135 2564-03-135 นาย ประกอบ  พลรักษ์ ก.การเกษตร 81/1 9 สงัเมก็ กนัทรลกัษ์ ศรีสะเกษ 33110 080-7954147

136 2564-03-136 นาย ชยตุ  ฉตัรอมรวฒุิ ง่วนเชียงเคมีภณัฑ์ 25-26 13 ราษฎร์เจริญ ดูน กนัทรารมย์ ศรีสะเกษ 33130 061-5655463

137 2564-03-137 นาย กิตติพงศ ์ ลี้กาญจนกลุ ง่วนเชียงเคมีภณัฑ์ 25-26 13 ราษฎร์เจริญ ดูน กนัทรารมย์ ศรีสะเกษ 33130 061-7896454

138 2564-03-138 นาย สงัคม  สกลุศรี 114 5 บุ่งเลิศ เมยวดี ร้อยเอด็ 45250 091-1307846

139 2564-03-139 นางสาว นวลนภา  ไชยรินทร์ เพชรนภา 59 3 หนองบวั ศีขรภูมิ สุรินทร์ 32110 098-5976238

140 2564-03-140 นาย วิชิต  ฉตัรสุวรรณ ต.เจริญทรัพย์ 19 1 หนองบวัฮี พิบูลมงัสาหาร อุบลราชธานี 34110 096-9570225

141 2564-03-141 นาย นิพล  จนัทร์ผอง ชยันิพล 231 4 โนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280 094-0750585

142 2564-03-142 นาง เยาวลกัษณ์  แดนพนัธ์ 49  - นาดูน-นาเชือก นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม 44170 081-7415089

143 2564-03-143 นาย จกัรพงษ ์ ชูจิต 64 2 สระบวั ปทุมรัตต์ ร้อยเอด็ 45190 081-7415089

144 2564-03-144 นาย ทวีศกัดิ์  สารศิริ 22 9 บึงเกลือ เสลภูมิ ร้อยเอด็ 45120 083-6742009
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145 2564-03-145 นาง เกศรา  พรรัตน์ สกก.เชีงยนื จาํกดั 108/1 5 ขอนแก่น-ยางตลาด เชียงยนื เชียงยนื มหาสารคาม 44160

043-781247   

091-8633913

146 2564-03-146 นางสาว วลัยา  กาํปัง วลัยา 5/3 3 วงักะทะ ปากช่อง นครราชสีมา 30130 062-8935141

147 2564-03-147 นาย สมพงษ ์ ธงสนัเทียะ โชคอนนัตพ์านิช 86/1 23 วงักะทะ ปากช่อง นครราชสีมา 30130 081-2829262

148 2564-03-148 นางสาว อจัฉรีย ์ จนัทะเริง ดีการคา้ 95 22 สีแกว้ เมือง ร้อยเอด็ 45000 087-1179081

149 2564-03-149 นาย พิชิต  สามญัทิตย์ เกษตรรุ่งเรือง 320 14 นาคาํ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 34250 089-5324052

150 2564-03-150 นาย พงศกร  สุดตา เคมีเกษตร 124 14 สระแกว้ หนองหงส์ บุรีรัมย์ 31240 086-7894566

151 2564-03-151 นาย คาํส่า  สืบวงศ์ หนองหวัชา้งการเกษตร 24 5 หนองหวัชา้ง กนัทรารมย์ ศรีสะเกษ 33130 087-9610521

152 2564-03-152 นางสาว นิตยาทิพย ์ แสนดง สมชายการเกษตร 399 1 หนองผอื เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 091-0202497

153 2564-03-153 นาย ธีระพงษ ์ รัตนจรัสโรจน์ จรัสโรจน์ 116 5 มิตรภาพ หนองหลา้ บวัลาย นครราชสีมา 30120 062-8901120

154 2564-03-154 นาย พิรชยั  แซ่จึง ราษีสิน(จึงจิ้ฮะ) 41/1-3 1 บริหาร เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ 33160 081-8785420

155 2564-03-155 นางสาว สิริลกัษณ์  สุรเดชาปัญญากลุ 150 11 หนองบุญมาก หนองบุญมาก นครราชสีมา 30410 092-3393244

156 2564-03-156 นาย อานนท ์ ราศรีงาม 150 11 หนองบุญมาก หนองบุญมาก นครราชสีมา 30410 080-1667420
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157 2564-03-157 นาง ทิภาพร  นาราช โชคชยั 93 11 ถาวร เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 31170

095-9988903   

044-1921578

158 2564-03-158 ด.ต. ทองคูณ  นาราช โชคชยั 93 11 ถาวร เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 31170

083-3838520   

044-1921578

159 2564-03-159 นาย สมพงษ ์ ถามูลแสน นิคมการเกษตร 119 6 โพนงาม โกสุมพิสยั มหาสารคาม 44140 089-2791726

160 2564-03-160 นาย บุญหนา  ขนัอุดทา อุดทาการเกษตร 27 14 ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม 44170 089-9424711

161 2564-03-161 นาย สุพจน์  สจัจพงษ์ ตั้งเส่งฮงการเกษตร 70 1 หวัขวาง โกสุมพิสยั มหาสารคาม 44140

162 2564-03-162 นางสาว วรัญญา  สจัจพงษ์ ตั้งเส่งฮงการเกษตร 70 1 หวัขวาง โกสุมพิสยั มหาสารคาม 44140

163 2564-03-163 นางสาว นฤมล  รุ่งโรจน์นิมิตชยั หจก.ฟาร์มชอ็ปเกษตร 32 22 หวัขวาง โกสุมพิสยั มหาสารคาม 44140

164 2564-03-164 นาย สมหวงั  มะชิมะ ทรัพยเ์จริญ 239 1 พลไว-ยางชุมนอ้ย คอ้วงั คอ้วงั ยโสธร 35160 063-0211739

165 2564-03-165 นาง ชลลดา  อจัฉฤกษ์ โชคอุดม 49 5 ยาง นํ้ายนื อุบลราชธานี 34260 085-0270936

166 2564-03-166 นาย ชนชยั  เกษม โยโกก้ารคา้ 199 6 โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 34230 064-1354879

167 2564-03-167 นาย ชาญณรงค ์ สองจนัทร์ โชคสาํราญการเกษตร 222 6 2050 ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 098-1765139

168 2564-03-168 นาย สมหมาย  โทชยั จินตนาพาณิชย์ 176 13 ปรือใหญ่ ขขุนัธ์ ศรีสะเกษ 33140 088-0734675
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169 2564-03-169 นาย วิจิตย ์ สามญัทิตย์ เกษตรรุ่งเรือง 263 7 หวัตะพาน-นํ้าปลีก รัตนวารี หวัตะพาน อาํนาจเจริญ 37240 088-0725541

170 2564-03-170 นางสาว สุมนา  ภุมมา เสริมสุขการเกษตร 457/1 12 กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา 30320 087-8787734

171 2564-03-171 นาย พิษณุ  ไทยยิง่ยง เสริมสุขการเกษตร 97/1 7 ธนะรัตน์ หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 30130 063-2242269

172 2564-03-172 นาย สุชาติ  พฒันะแสง ทรัพยเ์กษตรรุ่งเรือง 101 3 ภู่สวนแตง บา้นใหม่ไชยพจน บุรีรัมย์ 31120 061-1718867

173 2564-03-173 นาย ชยัณรงค ์ จนัทร์ถง 6 5 เขวาใหญ่ กนัทรวิชยั มหาสารคาม

174 2564-03-174 นาย ชาลี  คาํสวสัดิ์ นาํโชค 220 12 ระเว พิบูลมงัสาหาร อุบลราชธานี 34110 089-2827563

175 2564-03-175 นาย ปราย ู เกษวงศ์ ปรายู 131 5 หนองฮาง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140 086-2538396

176 2564-03-176 นาย พงษ ์ เบาะทอง จีรภรณ์ 38/1 7 เทพรักษา สงัขะ สุรินทร์ 32150 080-1658500

177 2564-03-177 นาย เวียงชยั  ปะติเส เวียงชยัการเกษตร 150 1 บา้นราษฎร์ เสิงสาง นครราชสีมา 30330 081-7588737

178 2564-03-178 นางสาว จิตตราพร  วงคก์ระโซ่ จิตรุ่งเรือง 84 4 ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร 49140 080-0428244

179 2564-03-179 ร.ต. พานสั  อภยัจิตต์ สมใจ 121 5 เจริญสุข ลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 31110 087-2599962

180 2564-03-180 นาย บุญชิต  สิทธิธรรม เพื่อนเกษตรกร 345 10 คาํโพน ปทุมราชวงศา อาํนาจเจริญ 37110 083-9308738
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181 2564-03-181 นาย ไพฑูรย ์ วรบุตร ปตท.โนนสูง 87 8 บึงบอน ยางชุมนอ้ย ศรีสะเกษ 33190 061-6894338

182 2564-03-182 นาย สมควร  คาํภา พิน 105 2 โนนเพก็ พยหุ์ ศรีสะเกษ 33230 085-7575895

183 2564-03-183 นาง นิศากร  จนัทร์สี แม่โจเกษตร 60 96 19 หนองเหลก็ โกสุมพิสยั มหาสารคาม 44140 062-2576077

184 2564-03-184 นาง สุปราณี  ลี้จงเพิ่มพูน ไทยถาวร 248-250  - ประทุมเทพภกัดี วารินชาํราบ วารินชาํราบ อุบลราชธานี 34190 081-7252255

185 2564-03-185 นาย วิเชียร  มณีสาย นามนซุปเปอร์ 79 11 ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี 34150 061-6918789

186 2564-03-186 นางสาว ทศันีย ์ ลาเลศ กระเจี๊ยบกา้วหนา้การคา้ 87/1 2 โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 34230 081-7033176

187 2564-03-187 นาย สถิฐ  เถาวช์าลี สิทธิชยัการเกษตร 905/7  - นครสวรรค์ ตลาด เมือง มหาสารคาม 44000 081-1177289

188 2564-03-188 นาย อุทร  หา้วหาร 99 12 พิงพวย ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 33240  

189 2564-03-189 นาย ชยัพล  ตั้งศิริกลุ ชยัพลยางพารา 349 18 เดชอุดม-บุณพริก เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 34160

081-4969835   

045-361771

190 2564-03-190 นาย ธนพฒัน์  จนัทร์สิงห์ นอ้งรักการเกษตร 247/2 4 ตระการ-เขมราฐ ขหุลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 089-9356068

191 2564-03-191 นาย ประมวล  ปะนดัสุจ่า 14 2 นาดูน นาดูล มหาสารคาม 44180 098-1512397

192 2564-03-192 นาง จงกล  รักพงษ์ ปัณณวิชญพ์านิชย์ 91 13 บึงนคร ธวชับุรี ร้อยเอด็ 45170 061-5416952



รหัสประจําตัว

ผู้เข้าอบรม ชื่อร้าน เลขที่ หมู่ ถนน ตําบล อําเภอ จังหวดั ไปรษณี โทรศัพท์

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวตัถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2564

วนัที่ 23-24 กุมภาพนัธ์ 2564  รุ่นที่ 3 (รายเก่า)

                 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด               

โดย สํานักวจิยัและพฒันาการเกษตร เขตที่ 4

ลําดบั คาํนําหน้า ชื่อ-สกุล
ที่อยู่

193 2564-03-193 นาย ทองลา  พลรัตน์ ทองลาคา้ดี 19 1 ภูผาหมอก กนัทรลกัษ์ ศรีสะเกษ 33110 065-9753807

194 2564-03-194 นางสาว อาภาพร  พรมโนภาส ช.เจริญการเกษตร 126 5 บา้นบาก ศรีสมเดจ็ ร้อยเอด็ 45000 064-8799971

195 2564-03-195 นาย วิรัตน์  พานทอง

สก.ผูใ้ชน้ํ้ าสถานีสูบนํ้าไฟฟ้าท่า

โพธิ์ศรี 114 7 ท่าโพธิ์ศรี-นํ้ายนื ท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี 34160

087-1447623  

045-429317

196 2564-03-196 นาง บงัอร  โคตะบุตร แหล่มินิมาร์ท 61 12 นางาม เสลภูมิ ร้อยเอด็ 45120

087-0863046  

085-7556331

197 2564-03-197 นางสาว วชัราภรณ์  ไตรยวงค์ แม่โจก้ารเกษตร 218 8 หอ้งแซง เลิงนกทา ยโสธร 35120 082-3827164

198 2564-03-198 นาย ประยรู  อ่อนคาํ ป.กาญนาทรัพย์ 143 15 บุสูง วงัหิน ศรีสะเกษ 33270 086-2472174

199 2564-03-199 นาง เรียม  เอกวดั 111 2 หนองสรวง ขามทะเลสอ นครราชสีมา 30280 081-0577091

200 2564-03-200 นางสาว สุธารัตน์  บุญงาม บุญงามเคมีภณัฑ์ 126 8 บุ่ง เมือง อาํนาจเจริญ 37000 083-7267744


