
ล ำดบั ค ำน ำ ชือ่ สกุล บริษัท/ร้ำน จังหวัด
1 นางสาว วันเพ็ญ สีมารักษ์ - กรุงเทพมหานคร

3 นางสาว จารุณี พรมแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

4 นาย บญัญัติ ประดิษฐสุวรรณ์ ล้ิมสุวรรณ กรุงเทพมหานคร

5 นางสาว ปรีดาวรรณ ปติวัฒนกุล สกุลทอง กาญจนบรีุ

6 นางสาว ศิริวรรณ สมศักด์ิ ศิริวรรณการค้า กาญจนบรีุ

7 นาง เบญจรัตน สุขโข ละมัยการค้า กาญจนบรีุ

8 นาย กษมพงศ์ วิสิฐวราเสฐ - กาญจนบรีุ

9 นางสาว นติยา สุขกลม เจ๊หนู กาญจนบรีุ

10 นาย ภญิโญ เล็กอิ่ม ส.รุ่งเรือง กาญจนบรีุ

11 นาย วัชระ สมพรสุขสวัสด์ิ เกษตรภณัฑ์ กาญจนบรีุ

12 นางสาว ศรัญญา สมพรสุขสวัสด์ิ ก.เกษตรภณัฑ์ กาญจนบรีุ

13 นาย วีรธรรม ชูใจ ปัม๊ครูเปีย๊ก กาญจนบรีุ

14 นาย วิเชฐ พงษษ์สมบรูณ์ ด ารงพาณิชย์ กาญจนบรีุ

15 นาย สถาพร อินชูกุล - กาญจนบรีุ

16 นาย เพ็ชร อินชูกูล นพเยาว์ กาญจนบรีุ

17 นาย ปยิะ ทองโสภา คลินกิเกษตร กาญจนบรีุ

18 นาย วชิระ จรเณร ศ.มาลีวงษ์เกษตรรุ่งเรือง กาญจนบรีุ

19 นาง วิไลวรรณ ศรีสุธรรม - กาญจนบรีุ

20 นาย สราวุธ อรุณขจรศักด์ิ ชนะการเกษตร กาญจนบรีุ

21 นางสาว สุรีย์ จิตรนอ้ม เดชาการเกษตร ชัยนาท

22 นาย เดชา เอกคณะ - ชัยนาท

23 นางสาว ทองสินพุ่ม จ าปา - ชัยนาท

24 นางสาว เบญจพร คงเปล่ียน สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จ ากัด ชัยนาท

25 นาย นพพร กันถาด นพพร กันถาด ชัยนาท

26 นาย สมพร จันทร์อินทร์ ลุงสิการเกษตร ชัยนาท

27 นาย มณู กล่ินจันทร์ มณูเคมีการเกษตร ชัยนาท

28 นาย ณัฐพงศ์ ดีสมจิตร์ หจก.จ านงค์การเกษตร ชัยนาท

รำยชือ่ผู้เข้ำรบักำรฝึกอบรม  หลักสูตร  ผู้ควบคุมกำรขำยวัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตร ทบทวน รุน่ที่ 3/2562

วันที่ 2-3 เมษำยน 2562
ณ ห้องประชมุนันทภรณ์ แฟนตำซี รีสอร์ท ชยันำท อ ำเภอเมืองชยันำท จังหวัดชยันำท



29 นางสาว อัมพวันต์ พ่วงใจ วุ้นเส้นข้าวโอ๊ดการเกษตร ชัยนาท

30 นาย สุรินทร์ มีแสง ปุย๋-ยา เพื่อนเกษตร ชัยนาท

31 นาย สรวิชญ์ ภูว่ัด หจก. ขวัญข้าวปลูก (สาขา1) ชัยนาท

32 นาย มานะ พุทธวงศ์ วัฒนาบริการ ชัยนาท

33 นาย ธนนัท์พงษ์ สงวนเกียรติ บิก๊เกษตร ชัยนาท

34 นาย พิสิษฐ์ ศรีทองหล่อ ลีลาวดีพันธ์ข้าว ชัยนาท

35 นางสาว กานาฌา ศรีทองหล่อ ลีลาวดีพันธ์ข้าว ชัยนาท

36 นาย ทองอยู่ โหมดเทศ ทองอยู่การเกษตร ชัยนาท

37 นางสาว ก าไร เขียวฉาย สหกรณ์การเกษตรทุง่วดัสิงห์ จ ากัด ชัยนาท

38 นางสาว นสิา ดีแดง สหกรณ์การเกษตรทุง่วดัสิงห์ จ ากัด ชัยนาท

39 นาย นรัินดร์ แจ่มวิจิตรเวช ตารันดร์ ชัยนาท

40 นาย ยนต์ รอดเกิด สุริยนต์ การเกษตร ชัยนาท

41 นาง วิลาวัณย์ เดชมา นรุิตติรุ่งเรือง ชัยนาท

42 นาง ขนษิฐา รอดย้อย สวนโภควัตร ชัยนาท

43 นาย จักรกริช บญุพร ฉลองหนองแขม ชัยนาท

44 นาย วิภาค สุภาราญ นายวิภาค สุภาราญ ชัยนาท

45 นางสาว วารินทร์ บัง้จันอัด อินทรีการเกษตร ชัยนาท

46 นาย ณรงค์ บรรทัด ณรงค์  บรรทัด ชัยนาท

47 นาย ชูชัย อิ่มเดชา ธ.เจริญการเกษตร ชัยนาท

48 นาย วีระชาติ ลิมสมนกึ - ชัยนาท

49 นาย ชัยวัฒน์ อินทร์แสง ชัยวัฒนก์ารเกษตร ชัยนาท

50 นาย มงคล อ่วมสอาด มลคลการเกษตร ชัยนาท

51 นาย ประสบ เหมหงษ์ ประสบสุขการเกษตร ชัยนาท

52 นาย ชัยวัฒน์ กรุดเงิน - ชัยนาท

53 นาย ลือธง แพรด า - ชัยนาท

54 นาย นพคุณ พรมจรรย์ - ชัยนาท

55 นาย เสฎฐวุฒิ กิตติภคั - ชัยนาท

56 นาย เอก วานชิชา ศรีอุดม ชัยนาท

57 นาย สมยศ ภมูิภกัด์ิ - ชัยนาท

58 นาง กฤตยา กาฬภกัดี - ชัยนาท

59 นางสาว ภรณ์ธนญั จามรสุวรรณ - ชัยนาท



60 นาย มนตรี อดิสรณกุล เฮง-เฮง การเกษตร ชัยนาท

61 นาย ส าเริง สุเยาว์ ประยุทธ ชัยนาท

62 นาย ฑีฆวัฒน์ ภษูิต รุ่งอรุณการเกษตร ชัยนาท

63 นาย ประยูร ปานทองค า สุธิดาเกษตร ชัยนาท

64 นาง ทุเรียน หนวูงษ์ ซุปเปอร์ หว้ยกรด ชัยนาท 

65 นาย ชโลธร พัฒนท์วีกิจ ย่งว่าพาณิชย์ เชียงราย

66 นาย ทิวา ตาด า ต.เคมีเกษตร เชียงใหม่

67 นาย ฐปนวรรธน์ หงษ์ทอง หงษ์ทองการเกษตร เชียงใหม่

68 นางสาว วริศรา เจริญกิจธนาคุณ ส.เกษตร นครนายก

69 นาย จิรโรจน์ วุฒิอนนัต์ชัย จ.ชัยเจริญ นครปฐม

70 นาย อารมย์ รอดส าราญ ถาวรเคมีภณัศรี นครปฐม

71 นาย สุทิน ศิริพิน สุทินการค้า นครปฐม

72 นางสาว ธันยวีร์ มโนสัจจะธรรม - นครปฐม

73 นาย ประจักษ์ สวัสดี ส.เกษตรภณัฑ์ นครปฐม

74 นาย แอ๊ด สีวัดทานงั เกษตรบา้นยาง นครปฐม

75 นางสาว สุทธสุดา เกรียงวัฒนพงษ์ บจก.รักลาภ นครปฐม

76 นาย ธงชัย เนตรสขาวัฒน์ บจก.รักลาภ นครปฐม

77 นางสาว เพ็ญนภา วรรณรัตน์ เกษตรรุ่งเรือง จ.นครปฐม นครปฐม

78 นาง ชนดิา คูวิจิตรจารุ ประวัติ  คูวิจิตรจารุ นครปฐม

79 นาย พัทธจักร ผุงพงษ์ไพศาล เกษตรไทยดี นครปฐม

80 นางสาว พรธีรา เจนจัดการกิจ - นครปฐม

81 นางสาว สินรี จ้อยรักษา นายวิเชียร จ้อยรักษา นครปฐม

82 นาย วิรัช อ่อนเรียบร้อย บรูพาเจริญภณัฑ์ นครปฐม

83 นาย ชัยวุฒ เอกเศรษฐการ หจก.บา้นทันพืชผล นครราชสีมา

84 นางสาว จินตนา วงค์ทอง หจก.บา้นทันพืชผล นครราชสีมา

85 นาย ณธภณ แซ่โค้ว ฤชากร อินทรีชีวภาพเคมีเกษตร นครสวรรค์

86 นาย ฐิติพงศ์ ศรีสุขเลิศ สิงหโ์ตทองรุ่งเรือง นครสวรรค์

87 นาย ปยิะ เหลืองหรัิญ บริษัท เกษตรมีดี จ ากัด นครสวรรค์

88 นางสาว ทิพวรรณ กมขุนทด ทิพย์การเกษตร นครสวรรค์

89 นาย ศักด์ิชัย กันทา เพื่อนเกษตร นครสวรรค์

90 นาง คณิภา กิรติรูปครุฑ วิภา ข้าวปลูก นครสวรรค์



91 นาง อินทิรา ไชยธงรัตน์ หจก.รุ่งเรืองทรัพย์เกษตร (5661) สาขาท่าน้ าอ้อย นครสวรรค์

92 นาย สวิท ดีละม้าย กาบทอง นครสวรรค์

93 นางสาว วจี บวันารถ วจีเคมีภณัฑ์ นครสวรรค์

94 นางสาว ล้ี สุวรรณด า สุวรรณการเกษตร นครสวรรค์

95 นาย ชาตรี พิสฐศาสน์ พืชมงคล นครสวรรค์

96 นาย สุรชาติ นพนธิิพัฒน์ สุรชาติ นครสวรรค์

97 นาง โสรยา นพนธิิพัฒน์ สุรชาติ นครสวรรค์

98 นาง อภญิญา รสเพชร เพชรเกษตร นครสวรรค์

99 นางสาว รมณ นอ้ยพันธ์ วาสนาการเกษตร นครสวรรค์

100 นาย วิวัฒน์ เหล่าเขตกิจ ไทยประดิษฐ์ นครสวรรค์

101 นางสาว สุทธาทิพย์ ลูกอินทร์ 3 อ.การเกษตร นครสวรรค์

102 นาง ค านงึ โกส้ม คนงึเกษตร นครสวรรค์

103 นาง อัญชิษฐา พาณิชย์นาวี เดชาฟาร์มาซี นครสวรรค์

104 นางสาว มาลัย หลีเกษม - นครสวรรค์

105 นางสาว ลูกนก เรืองข า ลูกนก นครสวรรค์

106 นางสาว ยุพา อิ่มสะอาด สาม ม.เกษตร นครสวรรค์

107 นาย รเณศ เจนวิริยะวงศา - นครสวรรค์

108 นางสาว เบบญา พรหมชาติ เบญญา นครสวรรค์

109 นางสาว นสิารัตน์ รอดไพ เจ๊เจี๊ยบเฟอร์นเิจอร์ นครสวรรค์

110 นาง อรุณ รอดไพ ปัม๊เจ๊เจี๊ยบ นครสวรรค์

111 นางสาว วีณา นอ้ยหว่ง วีณา  นอ้ยหว่ง นครสวรรค์

112 นาย สุจิตร วิวัฒนวาณิชย์ เล็กเจริญเกษตรยนต์ นครสวรรค์

113 นาย สมพาน สุขเกษม กิตติยา นครสวรรค์

114 นาย สีเมฆ ค าภา สมพรการเกษตร นครสวรรค์

115 นาย วัชร อังวัชรปราการ หจก.วิชรเคมีพาณิช นครสวรรค์

116 นางสาว คนงึนติย์ ลอสุขพูล - นครสวรรค์

117 นางสาว ธนญัชนก อยู่ยงค์ นมิิตรการเกษตร นครสวรรค์

118 นาย กวีวัชน์ โตสุข เค.ที. ทวีทรัพย์ นครสวรรค์

119 นาย อนชุาติ บญุโต - นครสวรรค์

120 นาย จรัญ มีดี มีดีการเกษตร นนทบรีุ

121 นาย สรรชัย วุมิคุณากร วุฒิเจริญเคมีเกษตร นนทบรีุ



122 นาย ณัทศักด์ิ จิรสัตยาภรณ์ ศรีธารา รุ่งเรือง นนทบรีุ

123 นางสาว วิไล แซ่ล้ิม ล้มหลีฮวด นนทบรีุ

124 นาย เสนห่์ กล่ินหอม เสนห่์ นนทบรีุ

125 นางสาว สุคนธา บญุสวาท - นนทบรีุ

126 นาย ปยิะพงค์ สุขสวัสด์ิ - ปทุมธานี

127 นางสาว วีรวรรณ นลิศิริสุข นลิศิริ พระนครศรีอยุธยา

128 นาย ไพบรูณ์ สีนาคล้วน ไพบรูณ์เคมีเกษตร พระนครศรีอยุธยา

129 นาย ชาญชัย ศรีสมบติั บริษัท ชนกิจเกษตร จ ากัด พระนครศรีอยุธยา

130 นาย สุทิน นุม่เจริญ ออฟออย พระนครศรีอยุธยา

131 นางสาว ปาลิตา เมฆนิไกรลาศ ส.ศรีเจริญเกษตร พระนครศรีอยุธยา

132 นาย เจษฎา ประวัง - พระนครศรีอยุธยา

133 นาย ธีรยุทธ รุ่งเรือง คลินคิเกษตร พระนครศรีอยุธยา

134 นาย ชาตรี สังข์ศิริ ปา่โมกการเกษตร พระนครศรีอยุธยา

135 นางสาว พรทิพย์ ทองหุม้ สหกรณ์การเกษตรบางปะหนั จ ากัด พระนครศรีอยุธยา

136 นาย สาธิต บญุปกครอง สาธิตพาณิชย์ พระนครศรีอยุธยา

137 นาย สมชาย ขันธนยิม สหกรณ์การเกษตรบางปะอิน จ ากัด พระนครศรีอยุธยา

138 นาย มนสั ไวยวิเชียร สหกรณ์การเกษตรบางปะอิน จ ากัด พระนครศรีอยุธยา

139 นางสาว ราตรี ลือสาคร สหกรณ์การเกษตรบ้านแพรก จ ากัด พระนครศรีอยุธยา

140 นาย บญุเกื้อ สาระสันต์ บญุเกื้อ การเกษตร พระนครศรีอยุธยา

141 นางสาว ชื่นกมล พูลสวัสด์ิ กรุงเก่าการเกษตร พระนครศรีอยุธยา

142 นาย ศิวกร สิงหรั์กษ์ ศิวกรการเกษตร พระนครศรีอยุธยา

143 นางสาว ขันทอง เย้นลับ เจริญทรัพย์เพิ่มพูน พระนครศรีอยุธยา

144 นางสาว สุนทร เกตุแว่น - พระนครศรีอยุธยา

145 นาย กรณ์เจษฎ์ ค าใส กรณ์สุภคัการเกษตร พระนครศรีอยุธยา

146 นาย สวงค์ ทิพย์ราพันธุ์ - พระนครศรีอยุธยา

147 นาง ภาวดี การมิตรี ภาวดี การมิตรี พระนครศรีอยุธยา

148 นางสาว อรสา แสงบวัเผ่ือน เพื่อนเกษตร เพชรบรีุ

149 นางสาว โศรดา ค าตัน เพื่อนเกษตร เพชรบรีุ

150 นางสาว กัญญารัตน์ มัง่มี มัง่มีการเกษตร เพชรบรีุ

151 นางสาว โชติกา สัจจาสังข์ ก้าวหนา้การเกษตร เพชรบรีุ

152 นาย วิวัฒนช์ัย มิง่เมือง เจ้รุ่งเกษตรสาย 2 เพชรบรีุ



153 นางสาว อรพินทร์ วิชธาราภาดร ซ่ิวชนต๊ิง เพชรบรีุ

154 นาย นรากร สิมมาเลาเต่า บา้นสวนเกษตร ราชบรีุ

155 นางสาว นารีรัตน์ สิมมาเลาเต่า บา้นสวนเกษตร ราชบรีุ

156 นางสาว ภคัจิรา แก้วสวาสด์ิ สหกรณ์การเกษตรด าเนินสะดวก จ ากัด ราชบรีุ

157 นาย สมชาย แก้วเพ็ชร แก้วเพ็ชร ราชบรีุ

158 นาย ศักด์ิ ลิขิตบณัฑูร - ราชบรีุ

159 นาย อ าพน มนสับญุเพิ่มพูล มนสับญุเพิ่มพูล ราชบรีุ

160 พันตรี สาวิตร สุขเกลอ สุขนนัทการเกษตร ราชบรีุ

161 นางสาว ยุวดี ศริสมบรูณ์ พงษ์เจริญเกษตร ราชบรีุ

162 นาย เมธา ธนากรวัฒนชัย พงษ์เจริญเกษตร ราชบรีุ

163 นางสาว ณฐมน พิศสมัย สหกรณ์การเกษตรวัดเพลง จ ากัด ราชบรีุ

164 นางสาว ฉัฐณัญช์ ทองดีเจริญ วังไผ่การเกษตร ลพบรีุ

165 นางสาว พรพรรณ ทองดี - ลพบรีุ

166 นาย ชัชวาลย์ แสงโชติช่วงชัย - ลพบรีุ

167 นางสาว วรรณะศรี ทองนลิ แก่นปกเสฎการเกษตร ลพบรีุ

168 นางสาว กองกาญจน์ จันทร์ชมภู จรวลการเกษตร ลพบรีุ

169 นาง สมหมาย จันทร์ชมภู่ จรวลการเกษตร ลพบรีุ

170 นาง อัญพิกา ธาดาพงศ์ประสิทธิ์ ป.โชคบญัชา ลพบรีุ

171 นาย ภากร เจริญสุข สุพจน ์การเกษตร ลพบรีุ

172 นางสาว เนตรชนก ยะวงษ์ ซ่ือตรงการเกษตร ลพบรีุ

173 นาย นพกร ชาญชัย - ลพบรีุ

174 นาง สนองพร ล่ าสูง - ล าปาง

175 นาย สมศักด์ิ ผงคลี - สมุทรปราการ

176 นางสาว กัทลรวรรณ์ อินทรโชติ ศิริเกษตรพันธุ์ สมุทรสงคราม

177 นางสาว ยอดขวัญ ร้อยอ าแพง - สมุทรสาคร

178 นาย ธมชาติ หนนูา - สมุทรสาคร

179 นาย สงกรานต์ กุสาวดี - สระบรีุ

180 นาง เจริญศรี สิงหรุ่์งเรือง หจก.สิงหเ์จริญเกษตร สระบรีุ

181 นางสาว จุฑามาส ผอบแก้ว หจก.สิงหเ์จริญเกษตร สระบรีุ

182 นาย ชนะภยั คชสาร - สระบรีุ

183 นาง ล าเพย โพธิ์พิจารย์ ขวัญชัยการเกษตร สระบรีุ



184 นาย สุทัศน์ ชุมศิริ ศิริการเกษตร สระบรีุ

185 นางสาว ศิริพัชชา กิตติวารี ศิริการเกษตร สระบรีุ

186 นางสาว สุนทร พงษ์สิงห์ สิงหท์องพาณิช สระบรีุ

187 นาย ส าเนาว์ อภพิงษ์ ส.อภพิงษ์ สระบรีุ

188 นาง อนงค์ อภพิงษ์ ส.อภพิงษ์ สระบรีุ

189 นางสาว มณีรัตน์ เหลืองสวัสด์ิ สหกรณ์การเกษตรพระพุทธบาท จ ากัด สระบรีุ

190 นางสาว ไพเราะ มาลัย สหกรณ์การเกษตรพระพุทธบาท จ ากัด สระบรีุ

191 นาย ชวนะ ศรีมงคลปทุม เปีย่มมิตรการเกษตร สระบรีุ

192 นาง วิณารัตน์ รัตนวารินทร์ชัย - สระบรีุ

193 นางสาว ราตรี หนองยาว โรจ-รุ่งเรืองเกษตรแม่โจ้ วหิารแดง สระบรีุ

194 นางสาว ทิพวรรณ พลเยี่ยม ท็อปเท็น (หวัสะแก) สระบรีุ

195 นางสาว นภิาพร สุสันเทียะ ท็อปเท็นนานาภณัฑ์ สระบรีุ

196 นาย ศิริศักด์ิ เขียวไพฑูรย์ แสงศิริเพื่อนเกษตร สระบรีุ

197 นางสาว วิมลรัตน์ สุขยืน แสงศิริเพื่อนเกษตร สระบรีุ

198 นางสาว สมบญุ ต้ังต่อกิจ หจก.อยู่หลีเคมีเกษตร สิงหบ์รีุ

199 นาย ศักด์ิชัย พลอยเพชรา - สิงหบ์รีุ

200 นาย โสภา สังโยคะ - สิงหบ์รีุ

201 นาย ค าฟ้า ค ามัน่ - สิงหบ์รีุ

202 นาง มาริษา ใจดี มาริษาการเกษตร สิงหบ์รีุ

203 นาง เพ็ญลักษณ์ เอี่ยมฤทธิ์ เพ็ญลักษณ์การเกษตร สิงหบ์รีุ

204 นาง นยันป์พร เนตรบตุร ไทถาวรการเกษตร สิงหบ์รีุ

205 นาย ณุสิทธิ์ แสงสน บญุเลิศ สิงหบ์รีุ

206 นาย บ ารุง อ่ าศรี ต.ศิวะพานชิ สิงหบ์รีุ

207 นาง ศิวพร อ่ าศรี ต.ศิวะพานชิ สิงหบ์รีุ

208 นางสาว อุษา จันทร์กระจ่าง อ.เกษตร 50 สิงหบ์รีุ

209 นาย สุรทร ปิน่ประไพมงคล ส.การเกษตร สิงหบ์รีุ

210 นาย อภวิันท์ โพธิระ ปรีชาการเกษตร สิงหบรีุ

211 นาง พิณรัตน์ โฉมศรี หจก.สิงหห์นุม่การเกษตร สิงหบรีุ

212 นาง พนดิา อิ่มแก้ว ไมตรีการเกษตร สิงหบรีุ

213 นางสาว สุภาพร กุลณโฮง ไมตรีการเกษตร สิงหบรีุ

214 นาย จ าเนยีน เคหระ น้ าทิพย์ สุพรรณบรีุ



215 นาย จ าเนยีน เคหระ น้ าทิพย์ สุพรรณบรีุ

216 นาย จิรวัฒน์ ศรีชมภู - สุพรรณบรีุ

217 นาย วิสุตร พลยุทธ - สุพรรณบรีุ

218 นาง จุฑารัตน์ มงคลทิพย์วาที ทวีสุขการเกษตร สุพรรณบรีุ

219 นาย อาณัติ จารุอารยนนัท์ อารยะการเกษตร สุพรรณบรีุ

220 นาง อุไรรัตน์ เดชภญิญา อุไรรัตนเ์คมีภณัฑ์ สุพรรณบรีุ

221 นาย มนู ยี่สุ่นแก้ว มน ูยี่สุ่นแก้ว สุพรรณบรีุ

222 นาย ธวัชชัย พุทไธสุง บณัฑิตเกษตร สุพรรณบรีุ

223 นางสาว นริาวรรณ แสงสี บณัฑิตเกษตร สุพรรณบรีุ

224 นาง นภิาพรณ์ เชื้อเล็ก ก.สุรินทร์การเกษตร สุพรรณบรีุ

225 นางสาว พวงชมพู อินทร์นอ้ย - สุพรรณบรีุ

226 นาย เสมียน ยิ้มเปน็สุข - สุพรรณบรีุ

227 นางสาว จิรารัตน์ แสงสมี พนมสมุนไพร สุพรรณบรีุ

228 นางสาว นาตยา ภูม่าลี นาตยา การเกษตร สุพรรณบรีุ

229 นาง นนัท์ชญาณ์ คูณพงษ์กิจ - สุพรรณบรีุ

230 นาง นนัทิรา จ าปากรร์ - สุพรรณบรีุ

231 นาย ธีรเดช เจริญพานชิเสรี - สุพรรณบรีุ

232 นาง สุฑามาศ พุ่มพุก - สุพรรณบรีุ

233 นางสาว มนเทียน พงษ์โพธิ์ มนเฑียนการเกษตร สุพรรณบรีุ

234 นาย ปนดัชัย รอดโรคา เกษตรพูนทรัพย์ สุพรรณบรีุ

235 นาง สุนยี์ พุ่มดารา อุดมทรัพย์การเกษตร สุพรรณบรีุ

236 นาย พรภวิษย์ ล้ีประเสริฐ ก้องทรัพย์ สุพรรณบรีุ

237 นางสาว พิชชานนัท์ เกียร์ติไพบลูย์ ก.ไพบลูย์ สุพรรณบรีุ

238 นาง ละมัย คุ้มสมบติั - สุพรรณบรีุ

239 นาย สุทธิ อัมรินทร์ รวงทองพาณิชย์ สุพรรณบรีุ

240 นาง ภณัฑิตา ปณเจริญชัย - สุพรรณบรีุ

241 นาย วุฒิชัย เฮงตระกูล เฮงตระกูลการเกษตร สุพรรณบรีุ

242 นาย ยงยุทธ ทองนลิ แก่นประเสริฐการเกษตร สุพรรณบรีุ

243 นาย ธณกร สายสังข์ หจก.สมชายการเกษตร สุพรรณบรีุ

244 นางสาว ศิริวรรณ ศรีลาดี หจก.สมชายการเกษตร สุพรรณบรีุ

245 นางสาว ขวัญตา ปชัชา ขวัญตาการเกษตร สุพรรณบรีุ



246 นาย สุนทร ช่วงทอง ช่วงทองเคมีภณัฑ์ สุพรรณบรีุ

247 นาง ปลิดา มีทรัพย์ สดใสการเกษตร สุพรรณบรีุ

248 นาย ฉันทวัฒน์ สัมฤทธินนัท์ ฉันทวัฒน ์การเกษตร สุพรรณบรีุ

249 นาย พินจิ ภูว่ิจตร์ หมึกการเกษตร อ่างทอง

250 นางสาว ศุภรัตน์ กิจทรัพย์ทวี ตล่ิงชันการเกษตร อ่างทอง

251 นางสาว จ าปา พันธุ์รัตน์ - อ่างทอง

252 นาย รังษี เจริญผล เจริญกิจการเกษตร อ่างทอง

253 นางสาว ภาณุมาศ ประกอบเสียง มาโนต้การเกษตร อ่างทอง

254 นาง กัลยวรรธน์ ผอบแก้ว วิชุดา การเกษตร อ่างทอง

255 นางสาว ศรสวรรค์ ผอบแก้ว - อ่างทอง

256 นาย นนัทพันธ์ สิทธิโภคหรัิญ อ.อุดมการค้า อ่างทอง

257 นาย ไชยาวิชญ์ สิทธิโภคหรัิญ อ.อุดมการค้า อ่างทอง

258 นาย วรวุฒิ ศรีศักด์ินอก Y & V การเกษตร อ่างทอง

259 นางสาว สัญญา หอมใจ Y & V การเกษตร อ่างทอง

260 นาย อรรถพล พ่วงศรีรักษา อ้วนการเกษตร อ่างทอง

261 นางสาว จันทร์จิรา ขยันกสิกิจ เอื้อนการเกษตร อุทัยธานี

262 นาย สุธี ทรัพย์ประเดิมชัย ลานมันเจ้าสัวนอ้ยบา้นไร่ อุทัยธานี

263 นางสาว จิราวรรณ นอ้ยหว่ง ด ารงค์พาณิย์ อุทัยธานี

264 นาย มนต์ชัย เอี่ยมทอง เกษตรทวีทรัพย์ อุทัยธานี

265 นาย เข็มทอง แก้วนิม่ ธนกฤษ อุทัยธานี

266 นางสาว วนดิา โพธิอภยั หจก.ธนทรัพย์เกษตรการภณัฑ์ อุทัยธานี

267 นางสาว ทองค า เสมากุล - อุทัยธานี

268 นาย พิพัฒน์ วัฒนศิริ - อุทัยธานี

269 นาย สุเมธ เกียรติสิริอาภา สหการเกษตร อุทัยธานี

270 นาย นพพล โพธิอภยั บริษัท ผกาเพชรเจริญเกษตร จ ากัด อุทัยธานี

271 นาย กฤษณะ แก้วนิม่ ธนกฤษ อุทัยธานี


