
ล ำดับ ค ำน ำ ชือ่ สกุล บริษัท/ร้ำน จงัหวัด
1 นาย วรเชษฐ์ อินอ่อน เสน่ห์ อาคารเอ็มโพเร่ียมทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
2 นางสาว วรรษวดี ผูกพันธุ์ - กรุงเทพมหานคร
3 นาย สุพัฒน์พงษ์ จันทรโสภา วรพิมพากรณ์ กรุงเทพมหานคร
4 นาย ปิติ น้อยปลอด บริษัท แล็ปนาโทร จ ากัด กรุงเทพมหานคร
5 นาย รุ่งโรจน์ ไตรพิบูลย์สุข - กรุงเทพมหานคร
6 นางสาว ศริดา เย็นสบาย บริษัท มั่นคงอินเตอร์ฟีด จ ากัด กรุงเทพมหานคร
7 นาย พระพุทธ บุญยรักษ์โยธิน - กรุงเทพมหานคร
8 นาย วิรชา อยู่สมบูรณ์ - กรุงเทพมหานคร
9 นางสาว จีรนัย สืบเนียม 183 กาญจนบุรี
10 นาย พลากร สิริผดุง - กาญจนบุรี
11 นาย ปัณณพัฒน์ วิสิฐวราเสฐ - กาญจนบุรี
12 นาย อนันต์ บ้านกล้วย ทรัพย์อนันต์การเกษตร กาญจนบุรี
13 นาย อดิศักด์ิ แก้วจิตคงทอง กิตติการเกษตร กาญจนบุรี
14 นาย มงคล แจ่มจ ารัส - กาญจนบุรี
15 นาย พลเชฎฐ์ แซ่อึ้ง รุ่งเรืองสรรพสินค้า กาญจนบุรี
16 นางสาว นิรามัย โตวิชา รุ่งเรืองสรรพสินค้า กาญจนบุรี
17 นางสาว พาฝัน ศรีพิมานวัฒน หจก.ศรีพมานวัฒน กาญจนบุรี
18 นาย วรรณกร ปรีเปรม - กาญจนบุรี
19 นางสาว รัตน์ ไพรเถื่อน พลอยเกษตร กาญจนบุรี
20 นาย รัฐพร นันทยา พลอยเกษตร กาญจนบุรี
21 นางสาว ธัญพิชชา ช่วงน่วม - กาญจนบุรี
22 นาย นฤมิตร เวทยานนท์ - กาญจนบุรี
23 นางสาว ดวงพร พูนเงิน พูนเงินการเกษตร กาญจนบุรี
24 นาย โสภณ ตันพิรุฬห์ โกก า (โสภณ) กาญจนบุรี
25 นาย จันทร์ สิทธิ สิทธิการเกษตร ก าแพงเพชร
26 นาย ภูมิรพี ขัดเกลา - ก าแพงเพชร
27 นางสาว สุชาดา นกเทศ - จันทบุรี
28 นาย สุนทร เกตุกิตติสกุล - จันทบุรี
29 นาย บุญเกียรติ ประทุมบัวโต - ฉะเชิงเทรา

รำยชือ่ผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรม  หลักสูตร  ผู้ควบคุมกำรขำยวัตถุอันตรำยทำงกำรเกษตร รำยใหม ่รุ่นที่ 4/2562

วันที่ 4-5 เมษำยน 2562
ณ ห้องประชุมนันทภรณ์ แฟนตำซี รีสอร์ท ชัยนำท อ ำเภอเมืองชัยนำท จงัหวัดชัยนำท



30 นาย อรรษวรรษ มณีเลิศศิริโยธิน - ชลบุรี
31 นางสาว มัสยา จารุโรจน์เนาวรัตน์ - ชัยนาท
32 นาง ชื่นจิตร เฉลิมพงษ์ - ชัยนาท
33 นางสาว ถิรดา ปิน่ทอง เจริญพรพันธ์ดี 999 ชัยนาท
34 นาง สมทรง วัตถุสินธุ์ พุทราการเกษตร ชัยนาท
35 นาง ชนกานต์ ปล้ืมใจ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองจิกร่วมใจ จ ากัด ชัยนาท
36 นาย ภาคภูมิ เบ้งทอง - ชัยนาท
37 นาย ปัญญา เปีย่มเงิน ส.การเกษตร ชัยนาท
38 นางสาว ณัฐธิดา ชูเจริญพิพัฒน์ - ชัยนาท
39 นาย มงคล สกุลงาม มงคลสกุลงาม ชัยนาท
40 ร่ง ฐิตาภา แย้มขวัญ - ชัยนาท
41 นางสาว ชลลธิชา โตจ านงค์ - ชัยนาท
42 นาย วิชาญ ชังเมือง เมืองการเกษตร ชัยนาท
43 นางสาว อวสรา ชังเมือง เมืองการเกษตร ชัยนาท
44 นางสาว น้ าอ้อย โสภน - ชัยนาท
45 นางสาว พิมใจ สายจ าปา ท่าทรายเคมีภัณฑ์การเกษตร ชัยนาท
46 นาย นพปฎล ผ้ึงน่วม ท่าทรายเคมีภัณฑ์การเกษตร ชัยนาท
47 นางสาว ศรินทร สาสะ - ชัยนาท
48 นางสาว ชนัญญา จบศรี จบศรีทรัพย์สมบูรณ์ ชัยนาท
49 นาย รณชัย เหมมงคล อัญชลีการเกษตร ชัยนาท
50 นาย เกียรติศักด์ิ คะใจ เกียรติศักด์ิการเกษตร ชัยนาท
51 นาย ประวิทย์ มหาวงค์วรรณ์ หจก.วงศ์วรรณเกษตร เชียงราย
52 นาย ศักรินทร์ ตามล สหกรณ์การเกษตรเมืองเทิง จ ากัด เชียงราย
53 นาย สาหัณห์ ภิระบรรณ์ สหกรณ์การเกษตรเมืองเทิง จ ากัด เชียงราย
54 นาย สิรธีร์ พงค์ปวน - เชียงใหม่
55 นาย วิเชษฐ์ พรเลิศพงศ์ บริษัท เอกะฮอรัติโปร จ ากัด เชียงใหม่
56 นาย วีรวัฒน์ แซ่จ้าว ร่มเกล้าการเกษตร ตาก
57 นางสาว พชรพรรณ บุญจริง แพสีห์แดง ตาก
58 นาย ธีรวัฒน์ อังการี แพสีห์แดง ตาก
59 นาย จินา สืบตระกูล สหกรณ์การเกษตรต้นน้ าแม่กลอง ตาก
60 นางสาว ขจิตมณี ก.ศรีสุวรรณ สหกรณ์การเกษตรต้นน้ าแม่กลอง ตาก
61 นาย สุพจน์ สว่างแสง บริษัท ไซมอนเคมีคอล จ ากัด นครนายก
62 นางสาว กาณฐ์ณุรัศย์ สิริปรีชาชาญ - นครปฐม



63 นาย ยุทธนา สิริปรีชาชาญ - นครปฐม
64 นาย วีระวัช ห่วงทอง - นครปฐม
65 นางสาว กันตินันท์ ภูมูลนา - นครปฐม
66 นาย ชัชกมล มะธิปิไช - นครปฐม
67 นางสาว ธารทิพย์ กิจจานุลักษณ์ นพอนันต์การเกษตร นครปฐม
68 นาย นพคุณ ประชาธนานุกิจ รุ่งบุญพาณิชย์ นครปฐม
69 นางสาว กานต์พิชชา ปานมณี ส.เคมีการเกษตร นครปฐม
70 นาง รัฐนันท์ พลเสนา ส.เคมี การเกษตร นครปฐม
71 นาย ศราวุฒิ พลเสนา รุ่งไพศาล นครปฐม
72 นาย ธงชัย จิตไพศาลวัฒนา สร้อยทองรุ่งเรืองการเกษตร นครราชสีมา
73 นางสาว กาญจนา เบียบสันเทียะ - นครราชสีมา
74 นาย วังไชย์ แผ้วสูงเนิน วรพิมพากรณ์ นครราชสีมา
75 นางสาว กาณฑปภา พึง่ประยูร มานะเจริญ นครราชสีมา
76 นางสาว ดวงกมล ดอกพุดซา มานะเจริญ นครราชสีมา
77 นาย ชูวิทย์ มูลพงษ์ - นครราชสีมา
78 นาย ชัยวัฒน์ บุณยรังษี ขวัญเมล็ดพันธุ์ นครราชสีมา
79 นาย จิรายุ สินอนันต์จินดา - นครราชสีมา
80 นาย จักรกฤษณ์ หอมอบ หจก.ยินดีการเกษตร นครสวรรค์
81 นางสาว บุศรินทร์ รัตนภูมิ สมปรารถนาเคมีการเกษตร นครสวรรค์
82 นางสาว สมปรารถนา กัณทะษา สมปรารถนาเคมีการเกษตร นครสวรรค์
83 นาย สภาวิสุทธิ์ กัณทะษา หอมยิ้มบริการ นครสวรรค์
84 นาย สถาพร จันทร์เทศ - นครสวรรค์
85 นาย นิพนช เรือนเพชร - นครสวรรค์
86 นางสาว สุวรรณา เรือนเพชร - นครสวรรค์
87 นาย วันเฉลิม พลายวงษ์ - นครสวรรค์
88 นาย กิติพงศ์ โคมลอย - นครสวรรค์
89 นาย ภาวิดา สุริยะ - นครสวรรค์
90 นางสาว จารณี กล่ินเผ่น - นครสวรรค์
91 นางสาว ธนิษฐา เผือกคล้าย - นครสวรรค์
92 นาง คะนึง เผือกคล้าย วิภา ข้าวปลูก นครสวรรค์
93 นาย ธนากร กิรติรูปครุฑ พีรมิตร นครสวรรค์
94 นางสาว รัดดา พรมมาผิว พีรมิตร นครสวรรค์
95 นาย ภานุวัฒน์ เล็กอินทร์ จุดจ าหน่ายปุ๋ย-ยา ธกส. สกต.ต าบลท านบ นครสวรรค์



96 นาย เกษม กุลบุตร - นครสวรรค์
97 นาย ทศพร นวลพยา - นครสวรรค์
98 นางสาว รุ่งทิวา เรืองชัยสิวเวท - นครสวรรค์
99 นางสาว วิภา ริมกระจ่าง ลาวัณย์ นครสวรรค์
100 นาย สุชาติ อุ่นเวียง - นครสวรรค์
101 นางสาว สุดารัตน์ ก้อนทองดี - นครสวรรค์
102 นางสาว วรรณิษา ก้อนทองดี ลุงอินทร์การเกษตร นครสวรรค์
103 นาง พันลอง ภูษา ไทยประดิษฐ์ นครสวรรค์
104 นาง อัญญฎา เหล่าเขตกิจ - นครสวรรค์
105 นางสาว อารมณ์ ศักดี อนึ่งพาณิชย์ นครสวรรค์
106 นางสาว พรทิวา ผูกพันธุ์ ชลธิชาการเกษตร นครสวรรค์
107 นางสาว ชลธิชา เกิดไชย - นครสวรรค์
108 นาย การุณ คมเขียว - นครสวรรค์
109 นาย ชนะ เนกข า - นครสวรรค์
110 นาย มนัส เนกข า - นครสวรรค์
111 นางสาว ณัฐธิดา ช่วยคิด แสงระวี นครสวรรค์
112 นางสาว แสงระวี ม่วงพันธุ์ - นครสวรรค์
113 นาย ถาวร ฟุมดอกแก้ว - นครสวรรค์
114 นาย จิรายุทธ เถื่อนวรรณา - นครสวรรค์
115 นาย สมพร ชุ่มตะคุ - นครสวรรค์
116 นางสาว บุศญากร ชมกุล - นครสวรรค์
117 นาย ณัชพล พัฒนาประพันธ์ - นครสวรรค์
118 นาย ลิขิต การะภักดี วัชรา การเกษตร นครสวรรค์
119 นาย จีรวัฒน์ นาคมาตร - นครสวรรค์
120 นางสาว สุมนา เทอดทนงเกียรติ - นครสวรรค์
121 นาย สุรพงษ์ พิลึก รุ่งอรุณการเกษตร นครสวรรค์
122 นางสาว จิราพร วิสิทธิกรณ์ รุ่งอรุณการเกษตร นครสวรรค์
123 นางสาว จารุภา วิสิทธิกรณ์ - นครสวรรค์
124 นางสาว นภาลัย นูสารี - นนทบุรี
125 นาย อาจินต์ เอี่ยมสะอาด หมู่บ้าน บางใหญ่ซิต้ี นนทบุรี
126 นางสาว มณฑิรา แก้วอินไชย หมู่บ้าน บางใหญ่ซิต้ี นนทบุรี
127 นาย ชลัมพ์ ไพสิฐธัญพงศ์ ส.เจริญไว นนทบุรี
128 นางสาว กัลป์ปภัส สมเผือกธีรกุล บริษัท อินฟินิต้ี ครอปซายน์ ปทุมธานี



129 นาย อรรณพ เกณิกานนท์ - ปทุมธานี
130 นาย เรวัต ชัยวงค์ - ปทุมธานี
131 นางสาว เจนจิรา สง่าเนตร - พระนครศรีอยุธยา
132 พ.อ.อ.หญิง นิตยา สง่าเนตร อ.การเกษตร พระนครศรีอยุธยา
133 นาย สมคิด แก้วอร่าม ก.รุ่งโรจน์ พระนครศรีอยุธยา
134 นาย รุ่งโรจน์ เกิดสนอง - พระนครศรีอยุธยา
135 นางสาว นริศรา นุ่มเจริญ - พระนครศรีอยุธยา
136 นาย จักพงษ์ สุขสุเมฆ สหกรณ์การเกษตรบางปะอิน จ ากัด พระนครศรีอยุธยา
137 นางสาว ณิชกานต์ ดลเสถียร สหกรณ์การเกษตรบางปะอิน จ ากัด พระนครศรีอยุธยา
138 นางสาว นวรัตน์ พันธุส์วัสด์ิ ปัญญาการค้า พระนครศรีอยุธยา
139 นางสาว อรุณวงษ์ ก าลังแพทย์ ปัญญาการค้า พระนครศรีอยุธยา
140 นาย ปัญญา กล่อมโอสถ - พระนครศรีอยุธยา
141 นาย อมรินทร์ กล่ินศรีสุข เหมือนแก้ว การเกษตร พระนครศรีอยุธยา
142 นาย ภูดิท เหมือนแก้ว - พระนครศรีอยุธยา
143 นางสาว ปรียาดา กองทิพย์ - พระนครศรีอยุธยา
144 นางสาว ภัทราวดี ทรัพย์พันธ์ - พระนครศรีอยุธยา
145 นาย ธีระ เข็มกลัด สุขเจริญการเกษตร พระนครศรีอยุธยา
146 นาย พงษ์เทพ พันธุศิ์ริปทุมพร เจ้เป่า พระนครศรีอยุธยา
147 นางสาว กมลวรรณ ฤทธิเรือง - พะเยา
148 นาย ศุภกิจ อิ่นค า วศพลการเกษตร พะเยา
149 นาย วศพล หัวนา - พะเยา
150 นาย ศุภกิตต์ิ พยาไชย - พิจิตร
151 นาย เจษฎา เพ็ชรสุ่น ป้าแจ๋วการเกษตร พิจิตร
152 นางสาว สุพัตรา กันเฉย สุวรรณภัทรการเกษตร พิจิตร
153 นางสาว ศิริพร ยกศิริ - พิษณุโลก
154 นาย วรนาถ ราชทะคันที สิงห์ทรายเหนือ เพชรบุรี
155 นางสาว ยุวธิดา หอมกล่ิน หุน้การเกษตร สาขา 4 เพชรบุรี
156 นาง รุ่งนภา กิจดนตรี หุน้การเกษตร สาขา 3 เพชรบุรี
157 นาย พนัส ธัญญรักษ์ - เพชรบูรณ์
158 นาย กฤษฎา รางแดง - เพชรบูรณ์
159 นางสาว เยาวลักษณ์ แก้วคง - เพชรบูรณ์
160 นาง ฤทัยวรรณ น้ าดอกไม้ - เพชรบูรณ์
161 นาย พงษ์รินทร์ เล่ียมขาว - เพชรบูรณ์



162 นางสาว พลอยลภัส ภัญโญ - เพชรบูรณ์
163 นางสาว กาญจนา เสาแก้ว - เพชรบูรณ์
164 นาย ผดุงเกียรติ จันลา - เพชรบูรณ์
165 นาง จิราพร จันลา โสภาการเกษตรแอรดโบมาทร์ มหาสารคาม
166 นางสาว น้ าฝน หาระพันธ์ - ราชบุรี
167 นาย เปรมศักด์ิ มั่นคง - ราชบุรี
168 นาย ยุทธนา ผลาวงค์ เคมีเกษตรหินสี ราชบุรี
169 นาย มณเฑียร ศรีสกุลรัตน์ - ราชบุรี
170 นาง นดา ศรีสุวรรณ - ราชบุรี
171 นาย อาร์ม เอียดไหน สมบูรณ์ภัณฑ์ ราชบุรี
172 นางสาว สมร ประจวบวัน สมบูรณ์ภัณฑ์ ราชบุรี
173 นางสาว วริศรา แก้วสุจริต สหกรณ์การเกษตรวัดเพลง จ ากัด ราชบุรี
174 นางสาว วิมล เล็กชิน - ลพบุรี
175 นาย สมเจตต์ เกตุเกษม - ลพบุรี
176 นาง พรปวัณ์ เกตุเกษม เต็กฮวดจั่น ลพบุรี
177 นาย ปิยะบุตร สุทธานุสนธิ์ รุ่งกิจการเกษตร ลพบุรี
178 นางสาว ศศิธร ไพรัตน์ ร่มไทร ลพบุรี
179 ร.ต. กิตติ ฤทธิป์ระเสริฐ สมคิดการเกษตร ลพบุรี
180 นาง สมคิด โพธิช์ม บางอิฐการเกษตร ลพบุรี
181 นาง สนอง นิ่มตระกูล - ลพบุรี
182 นาง อโนทัย สลุงใหญ่ - ลพบุรี
183 นางสาว สุพรรษา บัวศรี - ลพบุรี
184 นาย ฐิติ เสรษฐบุตร - ลพบุรี
185 นางสาว ขนิษฐา ปัน้เอี่ยม - ลพบุรี
186 นางสาว พงษ์วดี วงษ์สารี - ลพบุรี
187 นาย วุฒิกร หมื่นสา บรรเทิงการเกษตร ลพบุรี
188 นาย บรรเทิง สร้อยท้วม - ลพบุรี
189 นางสาว อัญชลี งามเลิศ - ลพบุรี
190 นาย ณัฐวัตร แก้วงาม - ลพบุรี
191 นาย พิสิษฐ์ นาคสุข - ล าพูน
192 นาย ไตรภพ วันละค า เนียงยานยนต์ เลย
193 นาย เมืองมนต์ สามท่า - เลย
194 นาง เวียงทอง สามท่า - สกลนคร



195 นาย จักราวุฒิ เพียรตระกูลหงส์ บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น เทอโนโลยี (ที) จ ากัดสมุทรปราการ
196 นาย ณัฐพงษ์ พลอยขาว บริษทั  สุทธิน์ันท ์มิตรเกษตร จ ากัด สมุทรปราการ
197 นาง สุทธินันท์ ปุกหุต - สมุทรปราการ
198 นาย ณัฑฐพงษ์ ชวนเจริญ พฤษา 15 สมุทรปราการ
199 นาย ณัฐฐาเศรษฐ์ นาคนก รุ่งบุญมีพาณิชย์ สมุทรสาคร
200 นาย สุชาติ เปินสมุทร - สมุทรสาคร
201 ว่าที ่ร.ต. วิทยา ศรีสุวรรณ กาญจนาพาณิชย์ สระแก้ว
202 นางสาว กาญจนา นิลหุต - สระบุรี
203 นาย ณัฏฐ์ กองทิพย์ - สระบุรี
204 นาย นคร เทพพงษ์ - สระบุรี
205 นาง ประภาพร อาด า สหกรณ์การเกษตรหนองโดน จ ากัด สระบุรี
206 นางสาว วิภาวดี สังข์กรม วิชิต การเกษตร สิงห์บุรี
207 นางสาว สายทอง ชื่นกล่ิน - สิงห์บุรี
208 นาย ประดิษฐ์ จันทร์เพ็ญ - สิงห์บุรี
209 นาย สาธิต สาตนุรักษ์ - สิงห์บุรี
210 นาย ประภา สุขประเสริฐ มาริษา การเกษตร สิงห์บุรี
211 นาย อภิวัฒน์ ใจดี - สิงห์บุรี
212 นาย โอกาส ผาบจันดา - สุโขทัย
213 นาย ธีรวัฒน์ โชติยานนท์ นิพนธ์การเกษตร สุพรรณบุรี
214 นางสาว ขวัญนภา เลขอาวุธ - สุพรรณบุรี
215 นาย มานะ เจริญสุข บจ.เกษตรภัณฑ์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
216 นางสาว ภัครินทร์ จันทร์ใหม่มูล - สุพรรณบุรี
217 นาย บุญญฤทธิ์ ศรีเมือง - สุพรรณบุรี
218 นาย พรลิขิต ทองรอด - สุพรรณบุรี
219 นาย ธนวรรธน์ ทองรอด ชัยเจริญทรัพย์ สุพรรณบุรี
220 นาย ชัยวัฒน์ พรหมโชติ สุวรรณกิจการเกษตร สุพรรณบุรี
221 นาย กฤษณะ ม้าทอง ถาวรเพือ่นเกษตร สุพรรณบุรี
222 นาย อธิพันธุ์ ชวาลกุล คลินิคเกษตร สุพรรณบุรี
223 นางสาว วารุณี สนธิพันธ์ คลินิคเกษตร สุพรรณบุรี
224 นาย จีรศักด์ิ ผลจันทร์ คลินิคเกษตร สุพรรณบุรี
225 นางสาว พรพรรณ เพ็ชรรัตน์ โชคดีการเกษตร สุพรรณบุรี
226 นาย อรรถพร ทองสุกดี คลินิคเกษตร สุพรรณบุรี
227 นางสาว พรทิพย์ พึง่จะคล่ี เตียวเจริญกิจการเกษตร สุพรรณบุรี



228 นางสาว จารุวรรณ หอมสุวรรณ เตียวเจริญกิจการเกษตร สุพรรณบุรี
229 นาย ทิวา เตียววิไล ครูมาลีการเกษตร สุพรรณบุรี
230 นาง มาลี เกิดคล้าย หจก.เกษตรชัยสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
231 นาย ณัฐพงษ์ สงวนพานิช - สุพรรณบุรี
232 นาย สุชาติ แก้วดี ช.เกษตรรุ่งเรือง สุพรรณบุรี
233 นางสาว ชุติมา สุนทรวงศกร - สุพรรณบุรี
234 นาย พิศิษย์ สุขสมสิน - สุพรรณบุรี
235 นาย พิศิษย์ สุขสมสิน อนันท์พันธุข์้าว สุพรรณบุรี
236 นาย ศราวุฒิ พึง่นิล - สุพรรณบุรี
237 นาย ธนะสิทธิ์ วรธัญพิพัฒน์ ชัยเจริญวัสดุภัณฑ์ สุพรรณบุรี
238 นาย วิชัย เนียมสังข์ - สุพรรณบุรี
239 นาง พัสวี คงเปีย มลฑล การเกษตร สุพรรณบุรี
240 นาย มณฑล แสงโพธิ์ ชุมพลการเกษตร สุพรรณบุรี
241 นาย ชุมพล เอี่ยมวิริยาวัฒน์ เจษฎาการเกษตร 2 สุพรรณบุรี
242 นาย ปิยะพงษ์ การะเวก - สุพรรณบุรี
243 นาย ณัฐพล วงษ์วิหค กิตติการเกษตร สุพรรณบุรี
244 นาย กิตติ อรรถวิฑิต - สุพรรณบุรี
245 นางสาว ภัคจิรา สิทธวีณา - สุพรรณบุรี
246 นางสาว กิตติยา สิทธวีณา วาเลนไทน์ การเกษตร สุพรรณบุรี
247 นาย ขุนพล สิงห์บุตร บริษทั ฟา้อรุณพชืผลเพื่อไทย จ ากัด สุพรรณบุรี
248 นาย ชัยสันต์ ตันติศักด์ิศรี บริษทั ฟา้อรุณพชืผลเพื่อไทย จ ากัด สุพรรณบุรี
249 นาย พินิจ อิ่มชา สมบัติเคมี การเกษตร สุพรรณบุรี
250 นาย กฤษณะ ดีคล้าย - สุพรรณบุรี
251 นาง ชนิดา ศรีบุญเพ็ง พิเชษฐการเกษตร สุพรรณบุรี
252 นาย พิเชษฐ จันทร์ไทร - สุพรรณบุรี
253 นางสาว นริศรา อุ่นประเสริฐสุข บจก.ฮุ้งเซ้งการเกษตร สุพรรณบุรี
254 นางสาว กวิธิดา ทองค าชู วนิดา อ่างทอง
255 นาย พิเชช ทองค าชู ชัยเกษตร อ่างทอง
256 นาย สุวิทย์ ชัยชาญณรงค์ ชุติมา ปิน่ทอง อ่างทอง
257 นาง ณปภัช วารสิทธิ์ - อ่างทอง
258 นาง ธวัลรัตน์ คชไกร อุดมการเกษตร อ่างทอง
259 นาง ธัญลักษณ์ มัณยภาพรรณ์ - อุตรดิตถ์
260 นางสาว ประภัสสร ทองเล่ม - อุทัยธานี



261 นางสาว ภัทรวดี สิทธิทูล ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านไร่ อุทัยธานี
262 นางสาว อทิตยา อินทร์ประสิทธิ์ - อุทัยธานี
263 นาย ชัยฤทธิ์ มุธิตา - อุทัยธานี
264 นางสาว รัตน์ติกานต์ มุธิตา - อุทัยธานี
265 นางสาว ศิริรัตน์ ทัพเสลา - อุทัยธานี
266 นางสาว ศิริศักด์ิ เสาวดาน ป.น าโชค อุทัยธานี
267 นาย สุนัย นฤคล ศรีสว่างการเกษตร อุทัยธานี
268 นาย กิตติศักด์ิ เอมนุช - อุทัยธานี
269 นางสาว การเกษ โพธิท์อง - อุทัยธานี


