
รหัสประจ ำตัว

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

1 2562-02-001 นางสาว วิภารัตน์  ดีดวงพนัธ์ รพีเจริญทรัพย์ 198 7 ดงเยน็ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000 084-5107500 25 35 ผ่ำน

2 2562-02-002 นาย จ านงค ์ กิจธิมน ตาอัน๋การเกษตร 56 5 ม่วงนา ดอนจาน กาฬสินธุ์ 46000 085-7422299 20 36 ผ่ำน

3 2562-02-003 นางสาว สุรัตน์  ศิริเวช ร้าน 9 บาท (หนองโดน) 120/2 1 หนองโดน ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ 31130 093-0818251 30 43 ผ่ำน

4 2562-02-004 นาย มารุต  เจริญพร เฉลิมชยัฟาร์ม 261 3 ปะอาว เมือง อุบลราชธานี 34000 098-4424439 28 41 ผ่ำน

5 2562-02-005 นาง พรพฒัน์  ธรรมดา ครอบครัวมินิมาร์ท 83/1 7 บา้นผือ จอมพระ สุรินทร์ 32180 082-8767998

6 2562-02-006 นางสาว ตะวนั  แคนติ 14 7 บึงพะไล แกง้สนามนาง นครราชสีมา 30440 091-4707689 28 43 ผ่ำน

7 2562-02-007 นาย สุขเกษม  ทีทา 36 1 โคกสมบูรณ์ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 46130 062-5250479 35 40 ผ่ำน

8 2562-02-008 นาย อาทิตย ์ ทองสุข 496 13 บุ่ง เมือง อ านาจเจริญ 37000 061-8240865 34 39 ผ่ำน

9 2562-02-009 นาย ธวชัชยั  ศรีภกัดี 153 6 บ่อใหญ่ บรบือ มหาสารคาม 44130 094-4902121

10 2562-02-010 นาย อภิชยั  ด ารงสนัติสุข 58 8 รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ 32130 095-4131555 29 43 ผ่ำน

11 2562-02-011 นาย ชาติชาย  ด ารงสนัติสุข
218/18-

20 เทศบาล 3 ในเมือง เมือง สุรินทร์ 32000 081-8779300 32 43 ผ่ำน

12 2562-02-012 นาย อภิฤทธ์ิ  ด ารงสนัติสุข
218/18-

20 เทศบาล 3 ในเมือง เมือง สุรินทร์ 32000 097-2801551 33 44 ผ่ำน
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13 2562-02-013 นาย ณฐพร  แสนอุบล ชูศรีเลิศการเกษตร 132/2 2 บวัค า โพธ์ิชยั ร้อยเอ็ด 45230 062-5061070 32 44 ผ่ำน

14 2562-02-014 นางสาว ยลลดัดา  เพชรโรจน์ ชูศรีเลิศการเกษตร 132/2 3 บวัค า โพธ์ิชยั ร้อยเอ็ด 45230 081-0471003 33 44 ผ่ำน

15 2562-02-015 นางสาว ศศิณา  ศรีเตชะ ศศิณาพาณิชย์ 118 6 ชุมแพ-หล่มสกั ทุ่งนาเลา คอนสาร ชยัภูมิ 36180 063-3759818 31 39 ผ่ำน

16 2562-02-016 นาย อุดร  วรรณลุขี ไพบูลยก์ารคา้ 115 11 โนนเปือย กุดชุม ยโสธร 35140 080-0985681 36 16 ผ่ำน

17 2562-02-017 นาย อธิขรรค ์ พรรษา ตาขนัการเกษตร 130 13 ราษี-มหาชนะชยั เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ 33160 098-1963153 32 44 ผ่ำน

18 2562-02-018 นาง ทศพร  อคัรวงศไ์ชย ธนาวฒัน์การเกษตร 178/1-5 18 โชคชยั-เดชอุดม กระเทียม สงัขะ สุรินทร์ 32150 094-2022456 34 43 ผ่ำน

19 2562-02-019 นางสาว เบญจพร  เทพบุรี พรพนัธ์การเกษตร 583 8 ซอย 4 หม่ืนไวย เมือง นครราชสีมา 30000 098-5494242 22 43 ผ่ำน

20 2562-02-020 นาย บุญเล้ียง  ไขษรศกัด์ิ อุไรวรรณพาณิชย์ 217 3 บ.อีง่อง อีง่อง จตุรพกัตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45180 080-7633013 34 42 ผ่ำน

21 2562-02-021 นาง ขนัแกว้  ทาธิวนั แดงการคา้ 32 8 ห้วยแอ่ง เมือง มหาสารคาม 44000 083-9405761 30 39 ผ่ำน

22 2562-02-022 นางสาว กสินาพร  โนนเหล่าศรี 102 9 ห้วยแอ่ง เมือง มหาสารคาม 44000 061-9397962 29 41 ผ่ำน

23 2562-02-023 นาย วิชญะ  เสาะพบดี บองเมาว์ 31 13 บกัได พนมดงรัก สุรินทร์ 32140 089-5837955 29 43 ผ่ำน

24 2562-02-024 นาง วิมาลา  แยม้วงษ์ นอ้งหล่าพาณิชย์ 1 10 ราษฎร์เจริญ พยคัฆภูมิพิสยั มหาสารคาม 44110 0986756903 30 46 ผ่ำน
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25 2562-02-025 นางสาว ศิระประภา  นิลศรี แหลมทองพฒันาการเกษตร 7 3 นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ 31110 087-4542899 36 45 ผ่ำน

26 2562-02-026 นาย นิพล  ศรีหามาตย์ น ้าทิพยก์ารเกษตร 12 1 ธญัญา กมลาไสย กาฬสินธุ์ 46130 085-4562558 30 37 ผ่ำน

27 2562-02-027 นาง ดอกเอ้ียง  พิมพท์อง ร้านคา้ประชารัฐ 17 16 บุสูง วงัหิน ศรีสะเกษ 33270 092-3791998 24 39 ผ่ำน

28 2562-02-028 นาง รสริน  ทวีสุข ร้านคา้ประชารัฐ 39 16 บุสูง วงัหิน ศรีสะเกษ 33270 064-1963035 29 38 ผ่ำน

29 2562-02-029 นางสาว สุระภาลยั  ประทุมชาติ แฮปป้ีโฮม 75 11 ค านาดี โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110 063-6288044 28 38 ผ่ำน

30 2562-02-030 นาย สมนึก  วรรณุรักษ์ 69 3 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา 30330 087-0669335 30 38 ผ่ำน

31 2562-02-031 นาย สุวิทย ์ แมนขุนทด 63/2 5 ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210 089-9456645 43 46 ผ่ำน

32 2562-02-032 นาง ดวงใจ  ค  าบุญมี โชคอุดมการเกษตร 151 1 โพธ์ิใหญ่ พนมไพร ร้อยเอ็ด 45140 087-9527293 27 47 ผ่ำน

33 2562-02-033 นาย วีรชยั  แวงวรรณ วีรชยัพานิชย์ 108 6 ค านาดี โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110 082-9129946 28 47 ผ่ำน

34 2562-02-034 นาย ไพฑูรย ์ แสงจนัทร์ บรรเทิงการเกษตร 189 11 โพนงาม โกสุมพิสยั มหาสารคาม 44140 085-7471724 31 49 ผ่ำน

35 2562-02-035 นาง พิศวาส  จนัทร์ทิพย์ จนัทร์ทิพยรุ่์งเรืองกิจ 334 14 หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110 061-3702755 35 45 ผ่ำน

36 2562-02-036 นาย รุ่งสยาม  สารบรรณ 197 10 หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210 089-0757204 29 43 ผ่ำน
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37 2562-02-037 นางสาว พชัรี  กรมแสง ท่าขอนยางเฟอร์นิเจอร์ 114 4 ท่าขอนยาง กนัทรวิชยั มหาสารคาม 44150 086-6159456 31 44 ผ่ำน

38 2562-02-038 ร.ต.ต. คม  นาคูณ หจก.สกุลพงษ์ 76 12 โนนกลาง พิบูลมงัสาหาร อุบลราชธานี 34110 095-6219287 31 39 ผ่ำน

39 2562-02-039 นาย ปรีชา  บุญเภา ปณฐัดาพาณิชย์ 60 10 เมืองหลวง ห้วยทบัทนั ศรีสะเกษ 33210 095-6043645 32 42 ผ่ำน

40 2562-02-040 นาง ค าปุ่ น  เพชรดี สปก.สุวรรณภูมิห้า จ  ากดั 119 6 หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130 061-0291778 26 42 ผ่ำน

41 2562-02-041 นาย วีระศกัด์ิ  ภูสมหมาย วิชิตวสัดุแอนดก์ารเกษตร 44 14 เจา้ท่า กมลาไสย กาฬสินธุ์ 46130 090-4617369 30 44 ผ่ำน

42 2562-02-042 นาง อุมาพร  ภูอ่องทอง วิชิต 105 2 นาดี ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120 093-5711010 31 45 ผ่ำน

43 2562-02-043 นางสาว อารดา  ฤทธิวธุ วนาสถิต 54 4 บา้นท่าสะแบง มะบา้ ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 45170 089-4405276 32 45 ผ่ำน

44 2562-02-044 นางสาว ชุติมาพร  วิชยัรัมย์ บ.ยงสินการเกษตร จ ากดั 888 1 พยคัฆ-์ดอนหล่ี ปะหลาน พยคัฆภูมิพิสยั มหาสารคาม 44110 081-0568971 39 45 ผ่ำน

45 2562-02-045 นางสาว จิราพชัร  ศิริผลหลาย บ.ยงสินการเกษตร จ ากดั 888 1 พยคัฆ-์ดอนหล่ี ปะหลาน พยคัฆภูมิพิสยั มหาสารคาม 44110 081-0757755 39 45 ผ่ำน

46 2562-02-046 นาย วีระยทุธ  เช้ือค  าฮด นารี เช้ือค  าฮด 173 3 เปรมวฒันา พงัแดง ดงหลวง มุกดาหาร 49140 092-8568266

47 2562-02-047 นาง ชลดา  อาชา 23 2 มะค่า กนัทรวิชยั มหาสารคาม 44150 088-0598392 32 41 ผ่ำน

48 2562-02-048 นางสาว สุจิตรา  แสงปาก สุพจน์การคา้ 150 10 โพธ์ิศรีสวา่ง โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110 098-3171783 31 40 ผ่ำน
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49 2562-02-049 นาย วรพล  อ่อนบุญมา ทาจิตร พาณิชย์ 34 11 นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 083-3018682 25 40 ผ่ำน

50 2562-02-050 นาย เปรม  ครุฑสุวรรณ อ านาจเจริญ ป.การคา้ 2017 235 4 โพธ์ิชยั ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 45280 093-5519514 30 37 ผ่ำน

51 2562-02-051 นางสาว เกวลิน  ทองสิน 235/6 10 สระนกแกว้ โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110 089-6242526 44 49 ผ่ำน

52 2562-02-052 นาง ชยาภสัร์  ไกรเชน จนัททิ์พย์ 87 4 หนองตะครอง ละหานทราย บุรีรัมย์ 31170 089-2195992 36 45 ผ่ำน

53 2562-02-053 นาง พรทิพย ์ คุณศิลป์ วิโรจน์การเกษตร 211 3 บึงพะไล แกง้สนามนาง นครราชสีมา 30440 094-3642122 29 47 ผ่ำน

54 2562-02-054 นางสาว ภทัรา  แยบดี เตง็พาณิชย์ 197 2 ส าโรง เมือง สุรินทร์ 32000 098-2371483 29 41 ผ่ำน

55 2562-02-055 นาย วรจกัร  นามนาเมือง วรจกัรการเกษตร 248-248/1 7 ขวญัเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120 084-6017881 28 42 ผ่ำน

56 2562-02-056 นางสาว เจนฤดี  ค  าศรี ไพบูลยก์ารเกษตร 124 13 นางาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120 095-2141155 31 41 ผ่ำน

57 2562-02-057 นาย วิษณุ  จารยคุ์ณ ชชัวาลการคา้ 226 3 ดงคร่ังนอ้ย เกษตรวิสยั ร้อยเอ็ด 45150 086-3264427 30 46 ผ่ำน

58 2562-02-058 นาย กรุง  พรหมจนัทร์ กรุงพาณิชย์ 119 7 บา้นสายเจริญ สวนกลว้ย กนัทรลกัษ์ ศรีสะเกษ 33110 098-1982748 29 39 ผ่ำน

59 2562-02-059 นาง สมพิศ  นภกูล กองทุนหมู่บา้น 3 ส าเภาลูน บวัเชด สุรินทร์ 32230 080-1642248 31 42 ผ่ำน

60 2562-02-060 นางสาว อ าพา  สุขชอบ 125 6 อาโพน บวัเชด สุรินทร์ 32230 061-4567820 32 42 ผ่ำน
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61 2562-02-061 นางสาว เกตมณี  ล าดวนหอม 109 7 ส าเภาลูน บวัเชด สุรินทร์ 32230 098-6634781 34 36 ผ่ำน

62 2562-02-062 นาง ชลดา  สืบมี กองทุนหมู่บา้นปะเดียก 126 8 บวัเชด บวัเชด สุรินทร์ 32230 087-8705125 33 39 ผ่ำน

63 2562-02-063 นางสาว ธนัยท์ชัชญา  สุขหาม 41 19 เขวา เมือง มหาสารคาม 44000 088-0656215 35 44 ผ่ำน

64 2562-02-064 นาย กีรติ  ปูนหาวงค์ สุกฤตา 258 4 เขาสวนกวาง ขอนแก่น 40280 094-5265944

65 2562-02-065 นางสาว สาลินี  เหล่ียมดี บวัชุมฟาร์ม 197 1 สาธร สงัขะ สงัขะ สุรินทร์ 32150 099-0062713 24 42 ผ่ำน

66 2562-02-066 นางสาว ชญาดา  ศรีสงัข์ ส.เคมีเกษตร 18/2 8 จระเขใ้หญ่ บางปลามา้ สุพรรณบุรี 72150 092-5524554 31 40 ผ่ำน

67 2562-02-067 นาย อนนัต ์ วณานิชย์ ทรัพยอ์นนัต์ 244 1 กุดขา้วปุ้น-ปทุมราช กุดขา้วปุ้น กุดขา้วปุ้น อุบลราชธานี 34240 087-7208466

68 2562-02-068 นาย วิศรุต  ถีระแกว้ ส.เคมีเกษตร 18/2 8 จระเขใ้หญ่ บางปลามา้ สุพรรณบุรี 72150 087-6622712 30 38 ผ่ำน

69 2562-02-069 นาย มงคล  สิทธิวงศ์ มงคลการเกษตร 22 1 ดงพลอง แคนดง บุรีรัมย์ 31150 095-6055487 31 36 ผ่ำน

70 2562-02-070 นางสาว ธนชัพร  ค  าชาลี ต.โชคชยัอุปกรณ์การเกษตร 111 4 ยางน ้ายอ้ย หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210 089-037500

71 2562-02-071 นางสาว ผุสรัตน์  ธนสวาท 104 2 หนองแวง บา้นผือ อุดรธานี 41160 086-2214109 33 41 ผ่ำน

72 2562-02-072 นาง ส ารี  กุลบุตร์ 66 10 หวัเรือ เมือง อุบลราชธานี 34000 081-0764913

ส่งสมคัรแต่ไม่มำอบรม

ส่งสมคัรแต่ไม่มำอบรม
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73 2562-02-073 นาย จารุพงษ ์ ชูสูงเนิน แสงทองคลงัเกษตร 408 10 วงัยายทอง เทพารักษ์ นครราชสีมา 30210 096-6069347 12 42 ผ่ำน

74 2562-02-074 นาย เกรียงไกร  ประดบัพนัธ์ 120 2 ป่าก่อ ชานุมาน อ านาจเจริญ 37210 089-9464995 23 41 ผ่ำน

75 2562-02-075 นาย วีระชยั  ดวนใหญ่ ว.ทวีทรัพย์ 12 3 บ่อแกว้ วงัหิน ศรีสะเกษ 33270 084-7836434 37 42 ผ่ำน

76 2562-02-076 นาย สีสุวรรณ  กณัหรักษ์ ศรีเจริญพาณิชย์ 97/1 1 พระเหลา พนา อ านาจเจริญ 37180 087-8941533

77 2562-02-077 นางสาว พีรยา  ชาวนา บวัชุมฟาร์ม 381 1 บา้นซบ สงัขะ สุรินทร์ 32150 081-1239735 38 77 ผ่ำน

78 2562-02-078 นาย ประกอบ  ไกรสุธา พรทิพยมิ์นิมาร์ท 197 5 ขมิ้น เมือง กาฬสินธุ์ 46000 062-1212377 14 32 ผ่ำน

79 2562-02-079 นาย เกียรติศกัด์ิ  โชครัตนตระกูล มิตรวาปี 249/2-5 1 หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม 44120 043-799171 22 41 ผ่ำน

80 2562-02-080 นาย จกัรพงษ ์ ภิบาลวงษ์ 77 2 หนอองบวั อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 45160 081-4537878 29 45 ผ่ำน

81 2562-02-081 นาง วีรัตน์  สงัขท์องหลาง นาตากลมพาณิชย์ 74 8 โกรกแกว้ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 31110 081-3609735 31 43 ผ่ำน

82 2562-02-082 นาวาตรี ประสงค ์ ผ่ึงฉิมพลี 129/115 9 วดัเขาคนัธมาทน์-สรรพวธุสตัหีบ สตัหีบ ชลบุรี 20180 063-1986415 31 43 ผ่ำน

83 2562-02-083 นางสาว นุจรินทร์  ดอกอินทร์ ม.เจริญทรัพยไ์พศาล 165 12 โคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 098-1522273 33 45 ผ่ำน

84 2562-02-084 นางสาว รุ่งนภา  ค  าริกาบุตร รุ่งนภาวสัดุการเกษตร 68/1 3 โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี 34220 094-5158898 31 46 ผ่ำน
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85 2562-02-085 นางสาว ขวญัศิริ  แกว้โมรี สิริภรณ์การเกษตร สาขา 2 119 3 ศรีแกว้ เลิงนกทา ยโสธร 35120 093-3787364 31 36 ผ่ำน

86 2562-02-086 นาย สุภชยั  วงศอ์นนัท์ เกษตรห้วยทม 210 2 ป่าก่อ ชานุมาน อ านาจเจริญ 37210 081-1221045 33 4o ผ่ำน

87 2562-02-087 นางสาว ชลิดา  ลาภขุนทด แคร์การเกษตรพาณิชย์ 310 1 วงัยายทอง เทพารักษ์ นครราชสีมา 30210 095-2545047 33 44 ผ่ำน

88 2562-02-088 นงสาว ฐิติยา  หอมนาน 54/54 รัชดา-รามอินทรา รามอินทรา คนันายาว กรุงเทพ 10230 064-9233355 30 41 ผ่ำน

89 2562-02-089 นาย อุทิศ  ภิบาลสิงห์ ภิบาลการคา้ 56 1 โนนภิบาล แกด า มหาสารคาม 44190 089-4984232 22 40 ผ่ำน

90 2562-02-090 นาย สุรศกัด์ิ  แสนหลา้ วิสาหกิจเครือข่ายคนเกษตรกร 154 10 ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม 44210 062-1824703 18 34 ผ่ำน

91 2562-02-091 นาย จ านงค ์ ปุยสุวรรณ์ พลูทรัพยพ์าณิชย์ 117 9 เวียงสะอาด พยคัฆภูมิพิสยั มหาสารคาม 44110 085-8545179 33 37 ผ่ำน

92 2562-02-092 นางสาว นงนาถ  สงักะสี บา้นยายตุ๊ 23 13 โคกกกม่วง โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110 081-8648069 33 40 ผ่ำน

93 2562-02-093 นาง ชารีดา  กมลผาด ซุปเปอร์รี 55 12 ค าพอุง โพธ์ิชยั โพธ์ิชยั 45230 086-2399176 26 33 ผ่ำน

94 2562-02-094 นางสาว ชนนิกานต ์ ปานภาษี 98/128 ซ.กุศลศิลป์ ถ.สรรพวธุ บางนา บางนา กรุงเทพ 10260 085-5456165 27 39 ผ่ำน

95 2562-02-095 นาย ศิริคมสนัต ์ หาสุข เทคโนการเกษตร 47 11 ปราสาททอง เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 32000 092-3747000 33 43 ผ่ำน

96 2562-02-096 นางสาว ภทัรรี  ชายทวีป บ.พทุโธ โชคดีพฒันา จ ากดั 202 10 หนองบวัตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210 044-002205 29 33 ผ่ำน
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97 2562-02-097 นาย นพชยั  รอสูงเนิน หจก.มีดีเกษตร 56 4 เทศบาล 1 จกัราช จกัราช นครราชสีมา 30230 094-3072226 36 43 ผ่ำน

98 2562-02-098 นางสาว ธนัยช์นก  แข็งแรง บ.สยามแกรนิค อินเตอร์เนชัน่เนล 56 4 จกัราช จกัราช นครราชสีมา 30230 081-9762887 32 44 ผ่ำน

99 2562-02-099 นาย สุชาติ  เช้ือกะโซ่ ศกัด์ิรุ่งเรืองนานาภณัฑ์ 142 7 สมสะอาด กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 46110 062-1638212 32 41 ผ่ำน

100 2562-02-100 นาย สมศกัด์ิ  ตะเคียน สองพ่ีนอ้ง 85 1 โนนทราย มหาชนะชยั ยโสธร 35130 080-0010199 30 42 ผ่ำน

101 2562-02-101 นางสาว สกุณา  สุนทรอินทร์ บ.สิริพาณิชย ์เฟอร์เซอร์ไลเนอร์ จ  ากดั101 3 สระแกว้ พนมไพร ร้อยเอ็ด 45140 081-9254856 31 42 ผ่ำน

102 2562-02-102 นาย ทองป่ัน  รอดสร้างบุญ มีสุขการเกษตร 55 11 จรัส บวัเชด สุรินทร์ 32230 084-8317853 28 44 ผ่ำน

103 2562-02-103 นาย เอกชยั  วรสา ประเสริฐ  เจริญทรัพย์ 88 1 จาน เมือง ศรีสะเกษ 33000 083-1992940 31 45 ผ่ำน

104 2562-02-104 นาย พงศธร  สุมาลี เอ.การเกษตร 167 1 โพนเมือง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 45160 063-3591393 25 46 ผ่ำน

105 2562-02-105 นาย อรัณยธ์รรม  ค  านนท์ 209 7 ดงเยน็ เมือง มุกดาหาร 49000 084-5136596 27 38 ผ่ำน

106 2562-02-106 นาย ธงชยั  เมืองกระโทก 111 5 โชคชยั-ครบุรี ท่าเยีย่ม โชคชยั นครราชสีมา 30190 081-9770923 32 39 ผ่ำน

107 2562-02-107 นาย ปฐมพงษ ์ ซ่อนกล่ิน บ.น ้าตาลมิตรผล จ ากดั 99/9 9 น ้าปลีก เมือง อ านาจเจริญ 37000 045-525605 30 38 ผ่ำน

108 2562-02-108 นาย กรกรัณย ์ สาระภกัดี บ.น ้าตาลมิตรผล จ ากดั 99/9 9 น ้าปลีก เมือง อ านาจเจริญ 37000 045-525605 31 39 ผ่ำน
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109 2562-02-109 นาย พลัลภ  แสงยะรักษ์ บ.น ้าตาลมิตรผล จ ากดั 99/9 9 น ้าปลีก เมือง อ านาจเจริญ 37000 045-525605 33 40 ผ่ำน

110 2562-02-110 นาย กฤษดา  พิพฒัน์พร 380/6 วิทยะด ารงค์ ในเมือง เมือง ยโสธร 35000 062-3377699

111 2562-02-111 นาย กฤษณพงษ ์ ศรีปราชญ์ 42 11 บุ่ง เมือง อ านาจเจริญ 37000 089-0532582

112 2562-02-112 นาย อินตะวนั  อ่อนจนัทร์ บ.น ้าตาลมิตรผล จ ากดั 99/9 9 น ้าปลีก เมือง อ านาจเจริญ 37000 045-525605 32 39 ผ่ำน

113 2562-02-113 นาย จุมพล  จุลวิลยั บ.น ้าตาลมิตรผล จ ากดั 99/9 9 น ้าปลีก เมือง อ านาจเจริญ 37000 045-525605

114 2562-02-114 นาย ชยัวฒัน์  นาสีเคน 91 12 เก่ากลอย นากลาง หนองบวัล าภู 39350 080-7647116 31 38 ผ่ำน

115 2562-02-115 นาย สาคร  กองศรี 189 15 หนองสงัข์ แกง้คร้อ ชยัภูมิ 36150 094-2897859

116 2562-02-116 นาย ณพล  โคตรน ้าเนาว์ บ.น ้าตาลมิตรผล จ ากดั 99/9 9 น ้าปลีก เมือง อ านาจเจริญ 37000 045-525605

117 2562-02-117 นาย สถิต  เซ็นธุรี บ.น ้าตาลมิตรผล จ ากดั 99/9 9 น ้าปลีก เมือง อ านาจเจริญ 37000 045-525605 28 30 ผ่ำน

118 2562-02-118 นาย ณฐัวฒิุ  ไกยวรรณ 182 13 โคกกกม่วง โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110 063-8250599 30 39 ผ่ำน

119 2562-02-119 นางสาว สุนิสา  เอ่ียมคุย้ บ.น ้าตาลมิตรผล จ ากดั 99/9 9 น ้าปลีก เมือง อ านาจเจริญ 37000 045-525605 24 39 ผ่ำน

120 2562-02-120 นาย อภินนัท ์ เพลงเสนาะ แอด็ 109 109 7 ธารละหลอด พิมาย นครราชสีมา 30110 080-2797849 35 37 ผ่ำน
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121 2562-02-121 นาง จารุพกัตร์  ลอ้พงศว์าณิชย์ เจริญชยัการเกษตร จ.สระแกว้ 764/279 ซ.พฒันาการ38 ถ.พฒันาการสวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพ 10250 087-7731564 28 43 ผ่ำน

122 2562-02-122 นาย วิศิษฐ์  ลอ้พงศว์าณิชย์ เจริญชยัการเกษตร จ.สระแกว้ 764/279 ซ.พฒันาการ38 ถ.พฒันาการสวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพ 10250 080-6315949 36 42 ผ่ำน

123 2562-02-123 นางสาว สุขิตา  ดวนใหญ่ 203 1 ดวนใหญ่ ดวนใหญ่ ศรีสะเกษ 33270 091-3747113 34 40 ผ่ำน

124 2562-02-124 นาย วฒิุชาติ  หอมหงษ์ นิรศาการเกษตร 10 8 ศรีสวา่ง โพนทราย ร้อยเอ็ด 45240 080-4903344 35 38 ผ่ำน

125 2562-02-125 นางสาว มลฑาทิพย ์ ทวีเศรษฐ์ศิริ 93 14 หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110 080-4903344 29 38 ผ่ำน

126 2562-02-126 นาย อภิชาติ  บุญประเสริฐ 233 4 แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110 080-4903344 26 36 ผ่ำน

127 2562-02-127 นาย วิรัตน์  ดวงเคน ปราถนาการคา้ 104 1 บา้นแป้น โพนนาแกว้ สกลนคร 47230 098-5867104 23 39 ผ่ำน

128 2562-02-128 นาง วร  นรดี บา้นกู่พาณิชย์ 135/2 14 กู่ ปรางคก์ู่ ศรีสะเกษ 33170 086-2620113 22 34 ผ่ำน

129 2562-02-129 นาย ศุภกัษร  เขตจ านนัท์ 96 11 ขามเป้ีย โพธ์ิชยั ร้อยเอ็ด 45230 091-1394037 32 35 ผ่ำน

130 2562-02-130 นาย ชีวิน  กล่ินสุข ศกัด์ิรุ่งเรือง 2 201 1 เขาวง-นาคู กุดปลาคา้ว เขาวง กาฬสินธุ์ 46160 088-8692599 29 46 ผ่ำน

131 2562-02-131 นางสาว ดวงใจ  โทนหงสา ชูทรัพยก์ารเกษตรละวสัดุ 107/1 5 โพธ์ิทอง ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 45000 086-0425045 31 38 ผ่ำน

132 2562-02-132 นาย ทวีศกัด์ิ  ปักเขมายงั 999 การเกษตร 85 8 โนนสง่า ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 45190 099-0636280 17 35 ผ่ำน
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133 2562-02-133 นางสาว อรนุช  อุดค า พาพอเพียง 113 13 รอบเมือง หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210 086-3945979 28 42 ผ่ำน

134 2562-02-134 นาย จกัรพงษ ์ นากลาง พาพอเพียง 113 13 รอบเมือง หนองพอก ร้อยเอ็ด 45211 083-4553318 31 43 ผ่ำน

135 2562-02-135 นาง ลาวลัย ์ ขนัติวงศ์ หนองบวัการเกษตร 142 5 ชา้งเผือก สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130 098-6535928 28 42 ผ่ำน

136 2562-02-136 นางสาว ปรางวลยั  อารยะสิทธ์ิ สิทธิพงษก์ารเกษตร 168 5 หนองไฮ เมือง ศรีสะเกษ 33000 095-3233204

137 2562-02-137 นางสาว จิดาภา  คุม้ระบาย เกษตรรุ่งโรจน์ 2 114 9 โพนทราย โพนทราย ร้อยเอ็ด 45240 061-0488839 34 40 ผ่ำน

138 2562-02-138 นาง นภาภรณ์  วงศพ์นัธ์ วงศพ์นัธ์พาณิชย์ 65 1 ศรีนาวา-ท่าด่าน ศรีนาวา เมือง นครนายก 26000 096-3152947 29 39 ผ่ำน

139 2562-02-139 นาย บุญมี  วงค  าจนัทร์ บ่อแกว้ 288 7 ดอนจาน ดอนจาน กาฬสินธุ์ 46000 093-56380303 32 45 ผ่ำน

140 2562-02-140 นาย กฤตภาส  จินดาแกว้ 256/12 ปัทมานนท์ ในเมือง เมือง สุรินทร์ 32000 095-6096158 28 39 ผ่ำน

141 2562-02-141 นาย พนม  เช่ือมชยัตระกูล ราชพฤกษา 64 ซ.ศิรสมบูรณ์ ถ.ปัทมานนท์ในเมือง เมือง สุรินทร์ 32001 081-7900605 31 44 ผ่ำน

142 2562-02-142 นาย บพิตร  สุดชา 93 7 ป่าสงัข์ จตุรพกัตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45180 089-2005039 32 41 ผ่ำน

143 2562-02-143 นางสาว อชิรนนัต ์ พิมพจ์นัทร์ 110 14 กุดโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา 30330 087-6722934 31 42 ผ่ำน

144 2562-02-144 นาย อนุภาพ  เครือจนัทร์ มิตรน าชยั 159 5 จอมพระ-สตึก ชุมแสง สตึก บุรีรัมย์ 31150 083-3874646 27 41 ผ่ำน
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145 2562-02-145 นาย ศิขริน  เครือมุกธิเบศร์ 134 5 ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน 55220 088-8402949 35 43 ผ่ำน

146 2562-02-146 นางสาว วิภาพร  ทองสง วิภาพรพาณิชย์ 54 3 บ่อแกว้ วงัหิน ศรีสะเกษ 33270 093-1539343 26 42 ผ่ำน

147 2562-02-147 นาย พีระสิทธ์ิ  เรืองจ ารัส เรืองจ ารัสการเกษตร 85 3 ทรัพยพ์ระยา นางรอง บุรีรัมย์ 31110 099-0742333 30 41 ผ่ำน

148 2562-02-148 นาย ไชยวฒัน์  เวชพนัธ์ 458 458 9 กสิกรรม โพธ์ิ เมือง ศรีสะเกษ 33000 094-7107998 31 38 ผ่ำน

149 2562-02-149 นาย สมาน  คลันา 204 6 ขะยงู อุทุมพรพิสยั ศรีสะเกษ 33120 094-2983624 32 43 ผ่ำน

150 2562-02-150 นาย สกล  สายรัตนะชยั 50/1 12 นิตโย บา้นผ้ึง เมือง นครพนม 48000 094-6097946 31 41 ผ่ำน

151 2562-02-151 นาย สุชาติ  อุตสาหะ บา้นแกว้คลินิค 22 11 แขม อุทุมพรพิสยั ศรีสะเกษ 33120 062-0207669 33 36 ผ่ำน

152 2562-02-152 นางสาว ภทัรวดี  เกินแกว้ เป้ยเฮงการเกษตร 150/3 1 หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ ชยัภูมิ 36120 094-5164466 27 44 ผ่ำน

153 2562-02-153 นาย วิษณุกร  มลสิงห์ วิษณุกรการเกษตร 152 12 โคกนาโก ป่าต้ิว ยโสธร 35150 098-9987951 35 44 ผ่ำน

154 2562-02-154 นางสาว ฐิติชญาณ์  ภูพิเศษศกัด์ิ ท านบการเกษตร 67 3 เทนมีย์ เมือง สุรินทร์ 32000 095-5411098 27 43 ผ่ำน

155 2562-02-155 นาย อดุล  เข็มแกว้ ศีลอีสาน 28 10 ปลาคา้ว เมือง อ านาจเจริญ 37000 085-2108541 27 43 ผ่ำน

156 2562-02-156 นาย ภูวดล  กอบแกว้ ส.เจริญทรัพย์ 56 8 หนองทนัน ้า กุดขา้วปุ้น อุบลราชธานี 34270 088-1223580 20 38 ผ่ำน
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157 2562-02-157 นาง พฒันมงคล  วรนาม 6 7 หนองใหญ่ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 45000 089-8414377 31 44 ผ่ำน

158 2562-02-158 นาย วิโรจน์  ชยักิจจินดา ตน้ตาลการเกษตร 73/126 ท่าสองคอน ท่าสองคอน เมือง มหาสารคาม 44000 091-8650835 30 36 ผ่ำน

159 2562-02-159 นาย อศัวินทร์  แสงราม ลานแสงคูณเพ่ิมพนูทรัพย์ 151 4 ไผ่ รัตนบุรี สุรินทร์ 32130 092-3628293 32 40 ผ่ำน

160 2562-02-160 นาง พทัยา  ปัดธุลี รุ่งเจริญการเกษตร 53 7 โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา 30180 093-3193980 29 38 ผ่ำน

161 2562-02-161 นาง วนัทนา  กางรัมย์ วนัทนาพานิชย์ 44/2 2 เทนมีย์ เมือง สุรินทร์ 32000 081-8768339 7 34 ผ่ำน

162 2562-02-162 นาย ภาคภูมิ  ขุมทอง ยายต๋ิว 15 2 บา้นผือ จอมพระ สุรินทร์ 32180 064-2732723 27 45 ผ่ำน

163 2562-02-163 นาง สีนวล  ผลทุ่ม กองทุนหมู่บา้นโคกสง่า 146 13 ตาตูม สงัขะ สุรินทร์ 32150 081-0748770 33 42 ผ่ำน

164 2562-02-164 นาย สุพิน  เขตคาม ร้านเลขท่ี 99 99 11 วงัหิน โนนแดง นครราชสีมา 30360 083-7418751 24 37 ผ่ำน

165 2562-02-165 นาย สาธิต  มิตะมะ ขนัแขง็-ฟัฟ การเกษตร 66 6 ทุ่งเขาหลวง ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 45170 098-9899906 17 38 ผ่ำน

166 2562-02-166 นาย พร  พรหมโลก 67 10 จาน เมือง ศรีสะเกษ 33000 085-5690596 17 36 ผ่ำน

167 2562-02-167 นาย อภิสิทธ์ิ  ยศบุญเรือง 29 10 ดอนงวั บรบือ มหาสารคาม 44130 098-9271967 22 35 ผ่ำน

168 2562-02-168 นาย เสกสรร  วงษค์  าโสม บุญส่งเจริญการเกษตร 2 141 10 หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ ชยัภูมิ 36120 082-3166890 31 37 ผ่ำน
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169 2562-02-169 นางสาว ลูกน ้า  วงษค์  าโสม บุญส่งเจริญการเกษตร 2 141 10 หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ ชยัภูมิ 36120 082-3166890 31 35 ผ่ำน

170 2562-02-170 นาง รพีพรรณ  เลิศพนัธ์ เป็นหน่ึงการเกษตร 399/79 6 รอบเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000 065-2325344 28 41 ผ่ำน

171 2562-02-171 นาง ยพุาวลัย ์ จนัทะคดั อัน๋ปิโตรเล่ียม 123 2 บา้นเขือง เชียงขวญั ร้อยเอ็ด 45000 089-7132365 23 39 ผ่ำน

172 2562-02-172 นางสาว ทองร้อย  คอ้ชากุล คูณทรัพยก์ารเกษตร 5 11 บึงงาม ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 45170 092-9207729 26 35 ผ่ำน

173 2562-02-173 นาง สุวรีย ์ ประเสริฐสงัข์ เป้ิล 28 2 พรสวรรค์ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120 081-6119918 23 41 ผ่ำน

174 2562-02-174 นาง ขวญัใจ  เพง็ชยั 1115 7 ก าแพง อุทุมพรพิสยั ศรีสะเกษ 33120 098-1053446 32 46 ผ่ำน

175 2562-02-175 นาย วฒิุวฒันา  เพง็ชยั 1115 7 ก าแพง อุทุมพรพิสยั ศรีสะเกษ 33120 084-8353455 30 46 ผ่ำน

176 2562-02-176 นาย ศราวธุ  วิเชียร พฒันาการเกษตร 108 12 สระแกว้ หนองหงษ์ บุรีรัมย์ 31240 087-3574302 28 42 ผ่ำน

177 2562-02-177 นาย เฉลิมชยั  ไชยล้ินฟ้า บอสกสิกรรม 387 5 ท่าสวา่ง เมือง สุรินทร์ 32000 095-4464661 32 42 ผ่ำน

178 2562-02-178 นาย ปัญญา  ตรีเหรา ทุ่งเจริญการเกษตร 123 9 อุ่มเมา้ ธวชับุรี ร้อยเอ็ด 45170 094-3921232 29 37 ผ่ำน

179 2562-02-179 นาย พิบูรณ์ศกัด์ิ  ประหา 95 17 อิสาณ เมือง บุรีรัมย์ 31000 095-5492519 30 38 ผ่ำน

180 2562-02-180 นาย เสนี  ศรีสุข 95 17 อิสาณ เมือง บุรีรัมย์ 31000 085-7806258 34 42 ผ่ำน
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181 2562-02-181 นางสาว จิรัชญา  โคตรสมบติั 140 2 หนองเรือ เมือง ยโสธร 35000 097-3286729 32 42 ผ่ำน

182 2562-02-182 นางสาว นนัทนา  อินทุใส บา้นบ่อพนัธุ์ขา้ว ปุ๋ ย ยา 122 7 ธญัญา กมลาไสย กาฬสินธุ์ 46130 084-6846706 32 40 ผ่ำน

183 2562-02-183 นางสาว ศิราภรณ์  ถ่ินโพนววั จ.เจริญการคา้ 56/1 8 บ่อใหญ่ บรบือ มหาสารคาม 44130 094-3433212 32 44 ผ่ำน

184 2562-02-184 นาย เกรียงไกร  ศรีโสภา สกก.เพ่ือลูกคา้ ธกส.มหาสารคม 177 1 นาดูน นาดูน มหาสารคาม 44180 098-2033062 28 47 ผ่ำน

185 2562-02-185 นาย ปัญญา  ศิริลาภ ปัญญาการคา้ 101 5 เหล่างาม โพธ์ิไทร อุบลราชธานี 34340 099-6689177 14 37 ผ่ำน

186 2562-02-186 นางสาว วนัทนีย ์ คะเชนทน วิไลพานิช 250/6-7 1 คิวรถ บขส. หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม 44120 086-9870914 31 41 ผ่ำน

187 2562-02-187 นางสาว อญัธริมา  แยม้ฎีกา 7 4 ทุ่งพระ คอนสาร ชยัภูมิ 36180 093-3037028

188 2562-02-188 นางสาว พิมลรัตน์  ฉายเรือง 44 3 ขามเฒ่า เมือง นครพนม 48000 065-0387338 32 34 ผ่ำน

189 2562-02-189 นาย คทาวธุ  บวับุญ 117 7 กู่สนัตรัตน์ นาดูน มหาสารคาม 44180 081-0167217 23 43 ผ่ำน

190 2562-02-190 นาย วรชาติ  สุวรรณหาญ หจก.โชคสุวรรณยิง่เจริญ 10 8 หนองเรือ เมือง ยโสธร 35000 065-1199539 33 43 ผ่ำน

191 2562-02-191 นาย ธีรนยั  ประไว 92/1 8 เช้ือเพลิง ปราสาท สุรินทร์ 32140 081-9175339 33 46 ผ่ำน

192 2562-02-192 นาย ศวิน  ชินพรรณ นอ้งดี 104 4 เพชรมาตุลา จกัราช จกัราช นครราชสีมา 30230 063-7670491 34 43 ผ่ำน

ส่งสมคัรแต่ไม่มำอบรม



รหัสประจ ำตัว

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

ค ำ

น ำหน้ำ
ช่ือ-สกุล

ทีอ่ยู่

รำยช่ือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมกำรขำยวตัถุอันตรำยทำงกำรเกษตร ปีงบประมำณ 2562

วนัที ่14-15 กุมภำพันธ์ 2562  รุ่นที ่2 (รำยใหม่)

                 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ กำร์เด้น อ ำเภอเมือง  จังหวดัร้อยเอ็ด               

โดย ส ำนักวจิัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตที ่4

คะแนน

193 2562-02-193 นาง อวิกา  เตือนสนัเทียะ บ.วีพีเค จ  ากดั 104 4 เพชรมาตุลา จกัราช จกัราช นครราชสีมา 30230 063-6760491 29 45 ผ่ำน

194 2562-02-194 นางสาว พนันิสา  ชาญกลา้ ส.พาณิชย์ 115 5 หนองเป็ด เมือง ยโสธร 35000 097-3360387

195 2562-02-195 วา่ท่ี ร.ต. ทวี  วรวิเศษ 2 ปอ บ๊ิกมาร์ท 137 7 โนนสง่า ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 45190 080-1832617 30 42 ผ่ำน

196 2562-02-196 นาย เสฏฐวฒิุ  เข่ือนธะนะ เจริญกิจเกษตร 235/4-6 1 ชยางกูร บา้นกลาง เมือง นครพนม 48000 085-6243035 35 40 ผ่ำน

197 2562-02-197 นาย สมศรี  ค  ้าชู สมศรีการเกษตร (2561) 62 1 สนามชยั สตึก บุรีรัมย์ 31150 061-0219229 33 42 ผ่ำน

198 2562-02-198 นางสาว ณฏัฐณิชา  วริวงค์ 89 AIA โชตภิเสก ดินแดง ดินแดง กรุงเทพ 10400 089-1410099

199 2562-02-199 นางสาว นทันิชา  แบ่งทิศ 89 AIA โชตภิเสก ดินแดง ดินแดง กรุงเทพ 10400 089-141009

200 2562-02-200 นาง ขวญัใจ  อยูพิ่ทกัษ์ 89 AIA โชตภิเสก ดินแดง ดินแดง กรุงเทพ 10400 089-1128081

201 2562-02-201 นางสาว ธญัภทัร  เช้ือโชติ 89 AIA โชตภิเสก ดินแดง ดินแดง กรุงเทพ 10400 089-2397171

202 2562-02-202 นาง ศรัญญา  สารีเครือ ก.การเกษตร 17 10 ตะบ่าย ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 34250 095-5852275 29 42 ผ่ำน

203 2562-02-203 นาย ภิญโญ  สรรพวฒิุ 47 8 หน่อม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 45160 095-3280431 31 41 ผ่ำน

204 2562-02-204 นางสาว สิริลกัษณ์  บุญส่ง 150 1 หลกัเมือง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 46130 092-9844948 30 42 ผ่ำน
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205 2562-02-205 นาย พทุธิพงษ ์ กระแสร์วรินทร์ บจก.พงษว์รินทร์ อโกร 118/1 9 แจง้สนิท ในเมือง บา้นไผ่ ขอนแก่น 40110 086-4655564 37 45 ผ่ำน

206 2562-02-206 นาย กฤษฎา  ถวิลไพร ฐิติชญาการคา้ 165 9 ค าเข่ือนแกว้ ชานุมาน อ านาจเจริญ 37210 080-0908504 27 43 ผ่ำน

207 2562-02-207 นาย พฒิุพฒัน์  ปิยคณาเศรษฐ์ สิริมณี 118 1 ชยางกูร ในเมือง เมือง มุกดาหาร 49000 089-9494714 31 44 ผ่ำน

208 2562-02-208 นางสาว จอมขวญั  ชยัรัตนพิพฒัน์ อ านวย 82 5 หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา 30210 088-3733532 30 43 ผ่ำน

209 2562-02-209 นางสาว บญัดิตร์  อนุสาสชน 222 7 โพนงาม โกสุมพิสยั มหาสารคาม 44140 094-9034010 32 44 ผ่ำน

210 2562-02-210 นาง เตือนใจ  สุวรรณหาญ 10 8 หนองเรือ เมือง ยโสธร 35000 093-5154309 31 44 ผ่ำน

211 2562-02-211 นางสาว บุษกร  อาหาสิเม พลูทรัพย์ 122 1 ค าไฮ พนมไพร ร้อยเอ็ด 45140 098-2210384 31 37 ผ่ำน

212 2562-02-212 นาย รัชพล  บวังาม 4 12 บึงกาฬ-พงัโคน โนนสมบูรณ์ เมืองกาฬ บึงกาฬ 38000 096-9789595 31 46 ผ่ำน

213 2562-02-213 นาย ฉตัรชยั  บุญสอง สมบติัเกษตร 218 4 นาหวา้ นาหวา้ นครพนม 48180 087-9993770 33 41 ผ่ำน

214 2562-02-214 นาย ธนากร  ลีละธนาฤกษ์ 45 13 คอนสวรรค์ คอนสวรรค์ ชยัภูมิ 36140 091-7249509 24 47 ผ่ำน

215 2562-02-215 นาย พรชยั  หลอดทอง พรชยัรุ่งเรือง 156 13 โดด โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 33120 081-5835128 29 33 ผ่ำน

216 2562-02-216 นาย สราวธุ  รันนนัท์ 229 7 ท่าขอนยาง กนัทรวิชยั มหาสารคาม 44150 089-4188156 31 40 ผ่ำน
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217 2562-02-217 นาย อาทิตย ์ รวดเร็ว สวนข้ีเหล็กการคา้ 198 1 ทองหลาง จกัราช นครราชสีมา 30230 080-1519557 34 37 ผ่ำน

218 2562-02-218 นางสาว วิจิตรา  จนัทร์จิระวิทยา 98/12-13 8 หนองอิรุณ บา้นบึง ราชบุรี 20220 089-5851568 38 42 ผ่ำน

219 2562-02-219 นางสาว จารุวรรณ  วงศภู์งา 160/3 8 หนองอิรุณ บา้นบึง ราชบุรี 20220 087-9939213 29 40 ผ่ำน

220 2562-02-220 นาย อภิเดช  ด ารงสนัติสุข 218/18-20 เทศบาล 3 ในเมือง เมือง สุรินทร์ 32000 044-514304 34 42 ผ่ำน

221 2562-02-221 นางสาว จิตรลดา  แซ่ล้ิม ยางนอ้ยการเกษตร 244 7 สีแกว้ เมือง ร้อยเอ็ด 45000 061-1480913 36 42 ผ่ำน

222 2562-02-222 นางสาว อนดัดา  หงษรั์กษา ตาพงุการเกษตร 238 11 หลุบเลา ภูพาน สกลนคร 47180 089-4999115 35 39 ผ่ำน

223 2562-02-223 นางสาว สยมุพร  มุขพรหม 61 2 ธงธานี ธวชับุรี ร้อยเอ็ด 45170 087-4461900 32 45 ผ่ำน

224 2562-02-224 นางสาว ชลธิรศน์  โคตาแสง 3-4 1 ปะหลาน พยคัฆภูมิพิสยั มหาสารคาม 44110 088-5480548 27 43 ผ่ำน

225 2562-02-225 นาง อาท  ชิมโพธ์ิคลงั 104 4 บุญทนั สุวรรณคูหา หนองบวัล าภู 39270 087-9524259 31 37 ผ่ำน

226 2562-02-226 นางสาว บงกาล  ประทุมภาพ 251 14 หนองขาม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 45160 091-8624137 26 42 ผ่ำน

227 2562-02-227 นางสาว อมรรัตน์  เวชกามา ต.บณัฑิตทรัพยเ์ซ็นเตอร์ 135 10 อรุณประเสริฐ ตาดทอง เมือง ยโธร 35000 095-5608548 26 42 ผ่ำน

228 2562-02-228 นาย ชาญวิทย ์ กิตติธีรนนัท์ กิตติชยั 196/8 ซ.12 ถ.ราชด าเนิน ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000 086-2299100 30 37 ผ่ำน



รหัสประจ ำตัว

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

ค ำ

น ำหน้ำ
ช่ือ-สกุล

ทีอ่ยู่

รำยช่ือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมกำรขำยวตัถุอันตรำยทำงกำรเกษตร ปีงบประมำณ 2562

วนัที ่14-15 กุมภำพันธ์ 2562  รุ่นที ่2 (รำยใหม่)

                 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ กำร์เด้น อ ำเภอเมือง  จังหวดัร้อยเอ็ด               

โดย ส ำนักวจิัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตที ่4

คะแนน

229 2562-02-229 นางสาว พรทิวา  อา้ยดี 9 2 ป่าทุ่ง พาน เชียงราย 57120 065-5042545 39 48 ผ่ำน

230 2562-02-230 นาย จ ารูญ  บาริศรี 34 6 ศรีสวา่ง-โนนแดง สระแกว้ หนองหงษ์ บุรีรัมย์ 31240 081-7895355 34 43 ผ่ำน

231 2562-02-231 นาย ไกรวฒิุ  ไตรทอง ญาณิศาการเกษตร 9 2 บา้นโนนเจริญ โชคเหนือ ล าดวน สุรินทร์ 32220 062-3824000 27 32 ผ่ำน

232 2562-02-232 นาย วีระศกัด์ิ  ประทุมพิมพ์ 79 2 แก่งโดม สวา่งวีระวงศ์ อุบลราชธานี 34190 087-4570205 32 43 ผ่ำน

233 2562-02-233 นาง นงคล์กัษ ์ ประทุมพิมพ์ 79 2 แก่งโดม สวา่งวีระวงศ์ อุบลราชธานี 34190 094-3651717 25 38 ผ่ำน

234 2562-02-234 นาง วิไลลกัษณ์  วรวิเศษ 7 7 โนนสง่า ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 092-5748980 31 39 ผ่ำน

235 2562-02-235 นาย มงคลยศ  แก่นอว้น 127 20 กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 081-5473175 24 37 ผ่ำน

236 2562-02-236 นาย อนนัตศกัด์ิ  วิชยัศร จนัทรเจริญ 73 9 สะอาดสมบูรณ์ เมือง ร้อยเอ็ด 45000 087-4450515 32 43 ผ่ำน










































