
รหัสประจ ำตัว

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

1 2562-02-001 นาง มณีรัตน์  ค  ้าคูณ เอ็กซ์พีการเกษตร 34 8 แนงมุด กาบเชิง สุรินทร์ 32210 061-1536401 31 37

2 2562-02-002 นาย มารุต  วงศวิ์สุทธ์ิ เพ่ือนรักการเกษตร 119-121 เทศบาล 23 กาฬสินธุ์ เมือง กาฬสินธุ์ 46000 043-412169 29 38

3 2562-02-003 นาย ชิรวฒิุ  มะลิซอ้น สุรจิตเภสชั 258 4 หนองผือ เมืองสรวง ร้อยเอ็ด 45220 089-0251964 33 42

4 2562-02-004 นาย ประเวช  ประทดั ต.น าโชค 85/3 3 พระแกว้ สงัขะ สุรินทร์ 32150 089-948892 26 41

5 2562-02-005 นาย สุทธิพงษ ์ โปร่งจนัทึก สุทธิพงษพ์านิช 269 6 หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210 098-1839141 22 31

6 2562-02-006 นาง นุชนภา  แหล่ป้อง ศิริลกัษณ์การคา้ 106 6 หนองเมก็ นาเชือก มหาสารคาม 44170 084-7993551 36 35

7 2562-02-007 นางสาว นิมนุช  ชนใฮ หจก.ชนนิยม 2018 120 11 วงัยาว โกสุมพิสยั มหาสารคาม 44140 093-4602008 28 39

8 2562-02-008 นาย บวัลี  คะสุวรรณ บวัลี 5 5 ท่าตูม เมือง มหาสารคาม 44000 085-6434946

9 2562-02-009 นาย คมน์  แสงผา พรเจริญการเกษตร 184 2 นาแก-หนองญาติ หนองฮี ปลาปาก นครพนม 48160 089-6187375 37 36

10 2562-02-010 นาย สญัญา  โชติรสนิรมิต สินเกษตร 123 1 สีวิเชียร น ้ายนื อุบลราชธานี 34260 081-8762666 36 43

11 2562-02-011 นางสาว จิตตราพร  ศรีสองสม เริงจิตการเกษตร 28 8 ขวาว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120 086-9783166 26 43

12 2562-02-012 นาย เริงศกัด์ิ  วงศมี์แกว้ 28 8 ขวาว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120 081-3209614 33 44

รำยช่ือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมกำรขำยวตัถุอันตรำยทำงกำรเกษตร ปีงบประมำณ 2562

วนัที ่12-13 กุมภำพันธ์ 2562  รุ่นที ่2 (รำยเก่ำ)

                 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ กำร์เด้น อ ำเภอเมือง  จังหวดัร้อยเอ็ด                
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13 2562-02-013 นาย ดุสิต  กิตติหิรัญวฒัน์ กิตติอาภรณ์ 295 12 มิตรภาพ ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา 30420 089-7193888 26 35

14 2562-02-014 นางสาว นฤมล  เพชรโรจน์ ชูศรีเลิศการเกษตร 132 2 บวัค า โพธ์ิชยั ร้อยเอ็ด 45230 088-5058435

15 2562-02-015 นาง ขนิษฐา  มีชยั เงินเพ่ิมพูน 231 4
จตุัรัส-

บ าเหน็ดณรงค์
หนองโดน จตุัรัส ชยัภูมิ 36130 095-8133340 28 45

16 2562-02-016 นาย กิตติ  คลงักลาง กิตติการเกษตร 751 3 ครบุรี-เสิงสาง แซะ ครบุรี นครราชสีมา 30250 085-7565621 29 40

17 2562-02-017 นางสาว ศิริพร  ศรีหงส์ บ.ยนิูไลน์ฯ ร้อยเอ็ด 589/30-31 เทพรัตน์ บางนาเหนือ บางนา กรุงเทพ 10260 081-3026485 36 41

18 2562-02-018 นาย ทองใส  เวชสิทธ์ิ ทองอยูเ่จริญการเกษตร 124 3 ช่ืนชม ช่ืนชม มหาสารคาม 44160 098-6639598

19 2562-02-019 นาย สุวิทย ์ ยทุธไกร เจริญทรัพยน์างรอง 300 10 กุดรัง กุดรัง มหาสารคาม 44130 089-9693149 36 45

20 2562-02-020 นาย พิศนุ  แหวนนิล พิศนุการเกษตร 19 10 หูท านบ ปะค า บุรีรัมย์ 31220 089-5799283 18 42

21 2562-02-021 นาย เลิศอุดม  มณีสุระเมธี อุดมรุ่งเรือง 148 16 โพนเมือง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 45160 085-2206084 25 31

22 2562-02-022 นาย เมือง  บุริวนั เก้ือกูลการเกษตร 48 11 ท่าสีดา หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210 093-0900135 19 33

23 2562-02-023 นาย เดชา  เลิศสหพนัธ์ บุญมีการช่าง 293 กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมือง กาฬสินธุ์ 46000 086-4582709 22 37

24 2562-02-024 นาย ปรีชา  วงศสิ์งห์ ปรีชาพาณิชย์ 55 8 หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์ 31170 093-6652361 32 40
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25 2562-02-025 นาย พิพฒัน์  สิงคุณา พิพฒัน์การคา้ 140 13 นาโพธ์ิ กุดรัง มหาสารคาม 44130 080-0065299 28 41

26 2562-02-026 นาย อาทิตย ์ สามญัทิตย์ เกษตรรุ่งเรือง สาขาปทุมราช 341 1
ปทุมราช-กุด
ขา้วปุ้น

นาหวา้ ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ 37110 080-1042116 32 41

27 2562-02-027 นาง จิรัชยา  ตั้งไพฑูรย์ จิรัชยา 6 2 หนองเทพ โนนนารายณ์ สุรินทร์ 32130 064-1713877 29 41

28 2562-02-028 นาย พีท  วงศวิ์สุทธ์ิ ใหญ่การเกษตร 307-309 กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมือง กาฬสินธุ์ 46000 043-811507 25 40

29 2562-02-029 นาย บุญหลาย  ลากวงษ์ สมชายการเกษตร 267 15 เสนางคนิคม เสนางคนิคม อ านาจเจริญ 37290 092-9394945 22 39

30 2562-02-030 นาย คนองเดช  ราชวงษา เดชเจริญทรัพย์ 170 5 เมืองเสือ พยคัฆภูมิพิสยั มหาสารคาม 44110 080-3132422 29 39

31 2562-02-031 นาย มงคล  ธราดลธนสาร บ.เทพมงคลเมล็ดพนัธุ์ 411 16 ปะหลาน พยคัฆภูมิพิสยั มหาสารคาม 44110 086-1156295 35 39

32 2562-02-032 นาย ศิโรฒ  บานแบ่ง เฉินหลง 96/1 3 เสมอใจราษฎร์ พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด 45140 080-7469988 33 40

33 2562-02-033 นาย กฤษฎา  พทุธานุ เกษตรอ๊อด 407 1 หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์ 21190 088-4740355 32 36

34 2562-02-034 นาย ช่วง  โคตรบรรเทา สมศกัด์ิ 66 21 เขวาใหญ่ กนัทรวิชยั มหาสารคาม 44150 087-2231470 27 32

35 2562-02-035 นาย ลิขิต  นาเมืองรักษ์ สุมาลีการเกษตร 78 9 บวัแดง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 45190 089-5717130 29 33

36 2562-02-036 นาย อดุลย ์ อนัทะศรี ดาวกบัเต่า 74 27 นาสีนวน กนัทรวิชยั มหาสารคาม 44150 081-7990108 28 31
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37 2562-02-037 นาย ธีระวฒิุ  แสงเรือง เกษตรแสงเรือง 147 4
โกสุมพิสยั-ท่า

พระ
หวัขวาง โกสุมพิสยั มหาสารคาม 44140 097-9206244 30 38

38 2562-02-038 นาย ปิยะภทัร์  จอกแกว้ กระเทียมมินิมาร์ท 119 15 กระเทียม สงัขะ สุรินทร์ 32150 089-0308223 31 38

39 2562-02-039 นาง ค ามูล  โตนวธุ ถุงเงิน ถุงทอง การเกษตร 117 13 โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 45190 093-3535386 21 34

40 2562-02-040 นาย บุญหนา  ตาราษี อนุชาพาณิชย์ 64 8 หนองพอก หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210 083-5545429 28 32

41 2562-02-041 นาย เมธี  สุวรักษ์ แตงโมมินิมาร์ท 125 5 โพธ์ิทอง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120 087-2145577 34 41

42 2562-02-042 นาง สุกญัญา  ชึรัมย์ เป็นเงินการเกษตร 201 11
ละหานทราย-

ตะโก
ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์ 31170 084-8297445 34 44

43 2562-02-043 นาย ปาระพีภทัร  ยางงาม พี เอ็น พืชผล 21/1 9 หวัเรือ เมือง ออุบลราชธานี 34000 087-4928792 33 40

44 2562-02-044 นาย บุญศรี  โจระสา ศ.เจริญวสัดุ 308 17 โนนสวาง กุดขา้วปุ้น อุบลราชธานี 34270 087-2499053 28 38

45 2562-02-045 นาย ธีรศกัด์ิ  วณานิชย์ โชคอนนัต ์2 221 14 ขา้วปุ้น กุดขา้วปุ้น อุบลราชธานี 34270 096-1197961 29 42

46 2562-02-046 นาย กิตติ  วณานิชย์ โชคอนนัตก์ารเกษตรดี 24 14 ขา้วปุ้น กุดขา้วปุ้น อุบลราชธานี 34270 094-3583718 5 30

47 2562-02-047 นาย ปัญญา  รัตนวรรณ ณฐัพานิชย์ 128 11 ตาเบา ปราสาท สุรินทร์ 32140 065-2529568 36 44

48 2562-02-048 นางสาว กาญจนา  สุระเสียง ไทยรวมมิตรเกษตรพืชผล 54 3
ยางตลาด-โพน

ทอง
เหล่าออ้ย ร่องค า กาฬสินธุ์ 36210 087-2360071 12 43
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49 2562-02-049 นาย ทรงศกัด์ิ  บุญฤทธ์ิ สกก.ละหานทราย จ ากดั 240/5 2
ละหานทราย-
บา้นกรวด

ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์ 31170 087-2496927 33 39

50 2562-02-050 นาย บญัชา  ไชยชนะ สกก.ละหานทราย จ ากดั 240/5 2
ละหานทราย-
บา้นกรวด

ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์ 31170 081-5483699 34 38

51 2562-02-051 นาย วสนัต ์ เครือเนตร ว.เจริญเกษตร 235/6 10
โพนทอง-
ขอนแก่น

สระนกแกว้ โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110 084-7028075 31 43

52 2562-02-052 นาย วรวฒิุ  ผาแดง กุง้นางการเกษตร 29 หนองขาม 1 บวัใหญ่ บวัใหญ่ นครราชสีมา 30120 084-3323769 24 44

53 2562-02-053 นาย มณฑล  สมคัรสมาน บวัชุมการเกษตร 381 1 บา้นชบ สงัขะ สุรินทร์ 32150 087-9079763 39 47

54 2562-02-054 นาง สุนิสา  เหมือนพิมพ์ ฐานพาณิชย์ 81 5 หนองผือ เมืองสรวง ร้อยเอ็ด 45220 088-3241936 31 43

55 2562-02-055 นาย สายนัต ์ ภูกองชนะ ส.ชนะ 26 3 พระสาร์ มหาชนะชยั ยโธร 35130 093-3599800 27 43

56 2562-02-056 นางสาว สิริภรณ์  วงศอ์นนัต์ สิริภรณ์การเกษตร 46/1 4 วารีราชเดช ไทยเจริญ ไทยเจริญ ยโธร 35120 062-2980320 34 33

57 2562-02-057 นางสาว คนึงนิตย ์ ป่ินหอม พารวยเพ่ือนเกษตร 113 9 ห้วยต้ึกชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 33140 093-3200996 36 44

58 2562-02-058 นาย สวาท  สีละบตัร ทรัพยท์วี 275 2 นาทอง เชียงยนื มหาสารคาม 44160 085-4652538

59 2562-02-059 นาย ธงชยั  ศิริปรุ ธงชยับริการ 247 9
ท่าชา้ง-หนอง

หวัแรด
สีสุก จกัราช นครราชสีมา 30230 088-3507743 25 40

60 2562-02-060 นาย กิตติพนัธ์  โชติจนัทร์ โอฬารการเกษตร 105/2 1 โคกช าแระ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160 095-6400444 34 42

ส่งสมคัรแต่ไมม่าอบรม
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61 2562-02-061 นาง สุภาวดี  เอ่ียมผา หจก.ศรีสุรจิตตก์ารเกษตร 325-329 ผดุงพานิช ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000 043-511152 35 45

62 2562-02-062 นางสาว ธนพรรณ  กาญจนวิลานนท์ เอ่ียมศิริการเกษตร 73/1-2 8 กลาง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120 043-551120 35 45

63 2562-02-063 นาง ฉวี  โชติจนัทร์ ครูเสือการเกษตร 105 1 โคกช าแระ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160 085-0161549 32 42

64 2562-02-064 นาย ศรัทธา  ศิริอ  านาจ เกษตรกิจ 288/149 9 วิชิตสิน บุ่ง เมือง อ านาจเจริญ 37000 081-5939345 26 44

65 2562-02-065 นาย อนิศร  ดวงกอ้ม พวงทอง 2/9 7 แพง โกสุมพิสยั มหาสารคาม 44140 087-2214311 22 30

66 2562-02-066 นาง สุวรรณี  มัน่แหล้ หจก.โชคจกัรีเกษตรภณัฑ์ 203 3 ลือ ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ 37110 086-2648524 32 39

67 2562-02-067 นาย ชารี  มัน่แหล้ หจก.โชคจกัรีเกษตรภณัฑ์ 142 3 ลือ ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ 37110 086-2648524 12 30

68 2562-02-068 นาง ประไพรศรี  สารจนัทร์ 286 7 มะอึ ธวชับุรี ร้อยเอ็ด 45170 098-5849201 28 48

69 2562-02-069 นาย เสน่ห์  แป้นดวงเนตร โรงสีวิทยา 114/1 6
ซ.เศรษฐี ถ.
มหาจกัร

ปะค า ปะค า บุรีรัมย์ 31220 082-1360725 29 34

70 2562-02-070 นาง อรุณ  กุสุมาลย์ 77 8 บึงนคร ธวชับุรี ร้อยเอ็ด 45170 061-1369879 14 33

71 2562-02-071 นางสาว เพชรลดา  ชนิดกุล โชคลือชยั 83 11 หวัชา้ง จตุรพกัตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45180 088-7384792

72 2562-02-072 นาย สุพจน์  มูลอ าคา กา้วหนา้การเกษตร 991/6 1 บา้นค่าย เมือง ชยัภูมิ 36240 081-9389890 39 47
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73 2562-02-073 นางสาว สุภาวดี  มูลอ าคา ส.มงคลการเกษตร 224 10 โป่งนก เทพสถิต ชยัภูมิ 36200 093-5735439 34 47

74 2562-02-074 นาย ทองสา  เสนารินทร์ สุทธิรัตน์ 240 10 ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม 44210 084-5714589 15 32

75 2562-02-075 นางสาว สวา่งจิตร  โพธ์ิพิมพ์ ค าเข่ือนแกว้อาหารสตัย์ 366 1
ค าเข่ือนแกว้-
มหาชนะชยั

ลุมพกุ ค  าเข่ือนแกว้ ยโธร 35110 085-2045893 32 41

76 2562-02-076 นาย เดชณรงค ์ โพธ์ิพิมพ์ 69 10 ไร่ใต้ พิบูลมงัสาหาร อุบลราชธานี 34110 080-9984384 27 36

77 2562-02-077 นาย ชยัมงคล  เทียบปัด พิทกัษค์า้วสัดุก่อสร้าง 196 19 โนนแดง บรบือ มหาสารคาม 44130 080-4306805 25 39

78 2562-02-078 นาย จกัรพงษ ์ ชินฮาต จกัรพงษ ์พาณิชย์ 114 12 ศรีส าราญ น ้าโสม อุดรธานี 41210 086-7181020 35 45

79 2562-02-079 นาย วิสิทธ์ิศกัด์ิ  สนศรี จ.เจริญทรัพยพ์าณิชย์ 168 3 สะอาดไชยศรี ดอนจาน กาฬสินธุ์ 46000 081-1171487 37 44

80 2562-02-081 นาย เสกสรร  ท  านา พรรณสุดาการเกษตร 98 7 ทุ่งวงั สตึก บุรีรัมย์ 31150 093-3561400 20 32

81 2562-02-082 นาย เรโน  สุขแสง สุขแสงวสัดุ 131 1 ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130 061-3852744 32 42

82 2562-02-083 นาย เกียรติศกัด์ิ  แกว้มาก 23/1 6 เก้ิง เมือง มหาสารคาม 44000 081-4913588 32 43

83 2562-02-084 นาย บุญน า  โซ่เมืองแซะ น าโชคธนชาตการเกษตร 211 2 ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร 49140 087-8062726 24 34

84 2562-02-085 นาย นิเวศน์  โซ่เมืองแซะ ต.เจริญเคมีเกษตร 93 6 ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร 49140 087-2262567 20 31
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85 2562-02-086 นางสาว วรางคณา  กิจวรโยธิน จ.รุ่งเรืองวสัดุ 159 14 ค าป่าหลาย เมือง มุกดาหาร 49000 080-4021619 29 41

86 2562-02-087 นาย ชนาวธุ  สายเช้ือ หจก.เอ่ียวแซ 48-49 2 ประดิฐยทุธการ สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130 081-8651511 33 41

87 2562-02-088 นาย วฒิุกร  สาระชร ทองดีการคา้ 53 1 หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130 098-2082885 33 42

88 2562-02-089 นาย ชวนชม  อุดค า 95 9 กกโพธ์ิ หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210 093-5513939 28 34

89 2562-02-090 นาย สมชาย  ปัตตายะโส ปทุรัตตก์ารเกษตร 209 12 ปทุมรัตต-์จตุัฯ บวัแดง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 45190 080-3555811 34 39

90 2562-02-091 นางสาว ลัน่ทม  สุนทรบุญ พนมการเกษตร 19 14 นาใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130 086-3741832 24 35

91 2562-02-092 นาย ชยัยนัต ์ บุระคร สุภาวดีการเกษตร 89 10 ส าเภาลูน บวัเชด สุรินทร์ 32230 080-7217803 26 40

92 2562-02-093 นาง รัศมี  นาคแสง อ านวยทรัพย์ 46 18 พรมเทพ ท่าตูม สุรินทร์ 32120 093-9419699 34 38

93 2562-02-094 นางสาว อลิตา  บวัผนั รวมทรัพยก์ารคา้ 99 9 กุดรัง กุดรัง มหาสารคาม 44130 098-2347419 30 33

94 2562-02-095 นางสาว อรทยั  เสนาฤทธ์ิ ส ารวยบริการ 106 3 เลิงแฝก กุดรัง มหาสารคาม 44130 093-9534012 29 33

95 2562-02-096 นาง จีรนนัท ์ พชัรเวทิน พิชิตการเกษตร 44-46-48 ปัทมานนท์ ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000 084-4194222 32 39

96 2562-02-097 นาย พงศ ์ พชัรเวทิน พิชิตการเกษตร 44-46-48 ปัทมานนท์ ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000 087-2217999 37 38
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97 2562-02-098 นาย อฐัชา  ไพรสวา่ง เมยวดีการเกษตร 98 2 เมยวดี เมยวดี ร้อยเอ็ด 45250 084-5181597 29 38

98 2562-02-099 นาย นิวฒัน์  ลีหลา้นอ้ย สามจอการเกษตร 38 8 เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร 49120 085-0083143 28 35

99 2562-02-100 นางสาว เบญจวรรณ์  เช้ือบญัฑิต 119 13 รอบเมือง หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210 089-4280251 32 42

100 2562-02-101 นาย ป้องชยั  เช้ือบญัฑิต ต.บญัฑิตทรัพย์ 119 13 รอบเมือง หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210 099-0371784 32 42

101 2562-02-102 นาย อ านาจ  เสพสุข แม่โจเ้กษตรฟาร์ม 914 14 ปะหลาน พยคัฆภูมิพิสยั มหาสารคาม 44110 081-7447639 30 40

102 2562-02-103 นาย ระบิล  มีบุญ เจริญวิชญ์ 20 1 ขวญัเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120 085-2222841

103 2562-02-104 นางสาว จุฬาลกัษณ์  นาเมืองรักษ์ เจริญวิชญ ์2 20 1 ขวญัเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120 086-3333406

104 2562-02-105 นาง ดารา  พนัธะพอ่ง สดใสฟาร์ม 86 10 หวัขวาง โกสุมพิสยั มหาสารคาม 44140 088-1131526 28 39

105 2562-02-106 นาง เตือนใจ  จนัทพิมพ์ อุดมชยัการคา้ 112 20 เขวาใหญ่ เมือง มหาสารคาม 44000 089-4050426 34 40

106 2562-02-107 นาย สิทธิกร  คชสวสัด์ิ เพ่ือนเกษตร 24/2 19 เชียงยนื เชียงยนื มหาสารคาม 44160 086-6626668 28 36

107 2562-02-108 นาย สุวิทย ์ เกียรติเจริญศิริ ริว เมกา้ เซ็นเตอร์ 21 2 ปราสาท บา้นด่าน บุรีรัมย์ 31000 044-600956 32 38

108 2562-02-109 นาย พงพนา  ดลวชิรวานิช ทุง่หลวงฟาร์ม 72 11 กกกุง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด 45220 092-7057007

ส่งสมคัรแต่ไมม่าอบรม
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109 2562-02-110 นาย ยทุธพร  ปรีฉนัท์ บา้นเกษตร 197-198 1 ปะหลาน พยคัฆภูมิพิสยั มหาสารคาม 44110 084-3910158 31 33

110 2562-02-111 นาย บุญ  ลุนศรี เบลลรุ่์งเรือง 62 8 น ้าเกล้ียง น ้าเกล้ียง ศรีสะเกษ 33130 062-8727270 31 40

111 2562-02-112 นาง จิราภรณ์  แท่นทอง 10 2 โคกพระ กนัทรวิชยั มหาสารคาม 44150 084-7336459 18 32

112 2562-02-113 นาย อโนชา  ตลอดชยัสงค์ สกต.มหาสารคาม จ ากดั 4 14 กุดรัง กุดรัง มหาสารคาม 44130 081-7402527 31 35

113 2562-02-114 นางสาว จิราภรณ์  วรรณศรี สกต.มหาสารคาม จ ากดั 191 15 ขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม 44000 087-8525764 29 36

114 2562-02-115 นางสาว จินตนา  เคียงขุนทด 117 1 บึงออ้ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 30280 089-6796216 28 31

115 2562-02-116 นาย สมพงค ์ มาตรหลุบเลา 122 5 หนองไผ่ ธวชับุรี ร้อยเอ็ด 45170 087-8656127 30 36

116 2562-02-117 นางสาว พรทิพย ์ นอ้ยมีเจริญ พ.รุ่งเรือง 83 3 สารคาม-โกสุม ท่าสองคอน เมือง มหาสารคาม 44000 062-7950269 19 33

117 2562-02-118 นาย อคัรวฒัน์  ศรีหตัถผดุงกิจ วีระฟาร์ม 15/16-19 ศรีนคร รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ 32130 083-3827235 37 45

118 2562-02-119 นางสาว วรภทัร  แก่นนาค า เจริญกิจเกษตร 235/3-5 1 ชยางกูร บา้นกลาง เมือง นครพนม 48000 092-2478791 36 44

119 2562-02-120 นาง ฉนัทนา  อินพรหม สุวรรณ์ 13 11 ดงพลอง แคนดง บุรีรัมย์ 31150 081-7257596 33 37

120 2562-02-121 นาย พิมาน  คงบุญ ปะค าการเกษตร 203/2 2 ปะค า ปะค า บุรีรัมย์ 31220 089-2843283 30 36
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121 2562-02-122 นาย จีรณฐั  โตภาณุรักษก์ุล ดอนนางงามการเกษตร 35/5 6 ปะค า-เสิงสาง ปะค า นางรอง บุรีรัมย์ 31220 081-0706311 35 38

122 2562-02-123 นาย กฤษ  กองอุดม หจก.อุดมการเกษตร หนองคาย 45/1 1 พานพร้าน ศรีเมืองใหม่ หนองคาย 43130 085-4461955 33 40

123 2562-02-124 นางสาว สุรีรัตน์  ตนัเจริญ 184/1 ในเมือง เมือง ยโธร 35000 081-6359727 30 35

124 2562-02-125 นาย นพดล  ง้ิวลาย 184/1 ในเมือง เมือง ยโธร 35000 081-2658549 30 37

125 2562-02-126 นาย ประวิทย ์ ศิริเกษมทรัพย์ ทรัพยป์ระเสริฐ 192-192/1 1 สุขาภิบาล 14 บรบือ บรบือ มหาสารคาม 44130 061-9105946 30 31

126 2562-02-127 นาง กุลยา  เสรีสงแสง โชคอนนัต์ 136 3 สวายจีก เมือง บุรีรัมย์ 31000 086-7214078 32 42

127 2562-02-128 นาย ชะนนัท ์ พรมสิงห์ น.เกษตร กระโทก 103/1 6 ครบุรี-โชคชยั โชคชยั โชคชยั นครราชสีมา 30190 088-5839045 28 36

128 2562-02-129 นาย ศุภชยั  ช่ืนชม น.เกษตรเคมีภณัฑ์ 17/4 3 โชคชยั-ครบุรี แชะ ครบุรี นครราชสีมา 30250 086-7575585 35 40

129 2562-02-130 นาย พชร  สมค า พรเพชรการเกษตร 104 12 โกสุมพิสยั-ท่าพระ เขวาไร่ โกสุมพิสยั มหาสารคาม 44140 084-2009313 33 43

130 2562-02-131 นาย ธนะสิทธ์ิ  อคัรพรเตชาวชัร์ หจก.ธราธนากร (2016) 277 10 ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม 44210 080-1750105 26 38

131 2562-02-133 นาย จารุพร  พารา บ.มิกเซอร์อินเตอร์ จ  ากดั 330/14 15 เล่ียงเมือง ในเมือง เมือง ชยัภูมิ 36000 091-0522065 31 45

132 2562-02-134 นาย วิทยา  ผาแดง กุง้นางการเกษตร 116 11 หนองบวัแดง หนองบวัแดง ชยัภูมิ 36210 089-9802664 28 44
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133 2562-02-135 นางสาว ภิรมยญ์า  แซ่อือ รวมชยั 860 1 สุรเดช ล าปลายมาศ ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ 31130 044-661489 29 42

134 2562-02-136 นาย กฤตย ์ กฤตยเรืองโรจน์ ก.เรืองโรจน์ 75/1-2 8 พิศเพลินพาณิชย์ กลาง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120 087-2161212 36 39

135 2562-02-137 นาง กรรณิการ์  พรมวงค์ ป.เจริญพาณิชย์ 148 1 วงัหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120 086-2447534 23 37

136 2562-02-138 นาง ศิริพร  สืบเจริญเพชร ศกัรินทร์ 161 1 พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด 4510 065-1218188 28 46

137 2562-02-139 นาย อาทร  ขจรภพ เลาะวดัช็อป 12/2 13 ดงลาน เมือง ร้อยเอ็ด 45000 093-3246145 28 30



ผลสอบ

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

รำยช่ือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมกำรขำยวตัถุอันตรำยทำงกำรเกษตร ปีงบประมำณ 2562

วนัที ่12-13 กุมภำพันธ์ 2562  รุ่นที ่2 (รำยเก่ำ)

                 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ กำร์เด้น อ ำเภอเมือง  จังหวดัร้อยเอ็ด                

โดย ส ำนักวจิัยและพัฒนำกำรเกษตร เขตที ่4

คะแนน

ส่งสมคัรแต่ไมม่าอบรม



ผลสอบ

รำยช่ือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมกำรขำยวตัถุอันตรำยทำงกำรเกษตร ปีงบประมำณ 2562

วนัที ่12-13 กุมภำพันธ์ 2562  รุ่นที ่2 (รำยเก่ำ)

                 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ กำร์เด้น อ ำเภอเมือง  จังหวดัร้อยเอ็ด                

โดย ส ำนักวจิัยและพัฒนำกำรเกษตร เขตที ่4

คะแนน

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ส่งสมคัรแต่ไมม่าอบรม

ส่งสมคัรแต่ไมม่าอบรม



ผลสอบ

รำยช่ือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมกำรขำยวตัถุอันตรำยทำงกำรเกษตร ปีงบประมำณ 2562

วนัที ่12-13 กุมภำพันธ์ 2562  รุ่นที ่2 (รำยเก่ำ)

                 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ กำร์เด้น อ ำเภอเมือง  จังหวดัร้อยเอ็ด                

โดย ส ำนักวจิัยและพัฒนำกำรเกษตร เขตที ่4

คะแนน

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น



ผลสอบ

รำยช่ือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมกำรขำยวตัถุอันตรำยทำงกำรเกษตร ปีงบประมำณ 2562

วนัที ่12-13 กุมภำพันธ์ 2562  รุ่นที ่2 (รำยเก่ำ)

                 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ กำร์เด้น อ ำเภอเมือง  จังหวดัร้อยเอ็ด                

โดย ส ำนักวจิัยและพัฒนำกำรเกษตร เขตที ่4

คะแนน

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น



ผลสอบ

รำยช่ือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมกำรขำยวตัถุอันตรำยทำงกำรเกษตร ปีงบประมำณ 2562

วนัที ่12-13 กุมภำพันธ์ 2562  รุ่นที ่2 (รำยเก่ำ)

                 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ กำร์เด้น อ ำเภอเมือง  จังหวดัร้อยเอ็ด                

โดย ส ำนักวจิัยและพัฒนำกำรเกษตร เขตที ่4

คะแนน

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ส่งสมคัรแต่ไมม่าอบรม



ผลสอบ

รำยช่ือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมกำรขำยวตัถุอันตรำยทำงกำรเกษตร ปีงบประมำณ 2562

วนัที ่12-13 กุมภำพันธ์ 2562  รุ่นที ่2 (รำยเก่ำ)

                 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ กำร์เด้น อ ำเภอเมือง  จังหวดัร้อยเอ็ด                

โดย ส ำนักวจิัยและพัฒนำกำรเกษตร เขตที ่4

คะแนน

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ส่งสมคัรแต่ไมม่าอบรม



ผลสอบ

รำยช่ือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมกำรขำยวตัถุอันตรำยทำงกำรเกษตร ปีงบประมำณ 2562

วนัที ่12-13 กุมภำพันธ์ 2562  รุ่นที ่2 (รำยเก่ำ)

                 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ กำร์เด้น อ ำเภอเมือง  จังหวดัร้อยเอ็ด                

โดย ส ำนักวจิัยและพัฒนำกำรเกษตร เขตที ่4

คะแนน

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น



ผลสอบ

รำยช่ือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมกำรขำยวตัถุอันตรำยทำงกำรเกษตร ปีงบประมำณ 2562

วนัที ่12-13 กุมภำพันธ์ 2562  รุ่นที ่2 (รำยเก่ำ)

                 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ กำร์เด้น อ ำเภอเมือง  จังหวดัร้อยเอ็ด                

โดย ส ำนักวจิัยและพัฒนำกำรเกษตร เขตที ่4

คะแนน

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น



ผลสอบ

รำยช่ือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมกำรขำยวตัถุอันตรำยทำงกำรเกษตร ปีงบประมำณ 2562

วนัที ่12-13 กุมภำพันธ์ 2562  รุ่นที ่2 (รำยเก่ำ)

                 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ กำร์เด้น อ ำเภอเมือง  จังหวดัร้อยเอ็ด                

โดย ส ำนักวจิัยและพัฒนำกำรเกษตร เขตที ่4

คะแนน

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ส่งสมคัรแต่ไมม่าอบรม

ส่งสมคัรแต่ไมม่าอบรม

ส่งสมคัรแต่ไมม่าอบรม



ผลสอบ

รำยช่ือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมกำรขำยวตัถุอันตรำยทำงกำรเกษตร ปีงบประมำณ 2562

วนัที ่12-13 กุมภำพันธ์ 2562  รุ่นที ่2 (รำยเก่ำ)

                 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ กำร์เด้น อ ำเภอเมือง  จังหวดัร้อยเอ็ด                

โดย ส ำนักวจิัยและพัฒนำกำรเกษตร เขตที ่4

คะแนน

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น



ผลสอบ

รำยช่ือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมกำรขำยวตัถุอันตรำยทำงกำรเกษตร ปีงบประมำณ 2562

วนัที ่12-13 กุมภำพันธ์ 2562  รุ่นที ่2 (รำยเก่ำ)

                 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ กำร์เด้น อ ำเภอเมือง  จังหวดัร้อยเอ็ด                

โดย ส ำนักวจิัยและพัฒนำกำรเกษตร เขตที ่4

คะแนน

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น



ผลสอบ

รำยช่ือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมกำรขำยวตัถุอันตรำยทำงกำรเกษตร ปีงบประมำณ 2562

วนัที ่12-13 กุมภำพันธ์ 2562  รุ่นที ่2 (รำยเก่ำ)

                 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ กำร์เด้น อ ำเภอเมือง  จังหวดัร้อยเอ็ด                

โดย ส ำนักวจิัยและพัฒนำกำรเกษตร เขตที ่4

คะแนน

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น

ผา่น


