
1 นาย นพพล ปทุมสูติ บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 45
2 นางสาว หัทยา ค าหาญ บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 42
3 นาย ทองสา ถินค าเชิด คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 31
4 นาย สุรศักด์ิ พนมวัน ณ อยุธยา หินดาด ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 38
5 นางสาว สาวิตรี จ าเนียร วังขนาย ท่าม่วง กาญจนบุรี 39
6 นาย ณัฏฐพจน์ สุภาษิต หนองขาว ท่าม่วง กาญจนบุรี 40
7 นาย ศักตรา พงษ์สมบูรณ์ ท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี 32
8 นาง พีรยา จ าปาไทย ท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี 32
9 นาง ขวัญตา เซ่ียงหลิว พระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี 40
10 นาย อนุสิทธ์ิ นนทศิริกาญจน์ ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี 30
11 นาย วชิระ กาญจนเชษฐพงศ์ หนองกุ่ม บ่อพลอย กาญจนบุรี 42
12 นาง นงลักษณ์ พูลสวัสด์ิ หนองสาหร่ายพนมทวน กาญจนบุรี 41
13 นางสาว เพ็ญศรี ชัยมงคล ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 35
14 นาย ชลัช สินชัย หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 36
15 นาย วีรชัย โฉมงามดี สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบุรี 35
16 นางสาว จันทนี อ่อนแหยม สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบุรี 29
17 นาย ชัยวัฒน์ กิตติอุดมพานิช ทุ่งสมอ พนมทวน กาญจนบุรี 39
18 นาย ศราณุวัฒน์ คงวิชานนท์ หลุบ เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ 38
19 นาง ดวงฤดี ธารพล  คงวิชานนท์ หลุบ เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ 37
22 นาง กัญญ์ณณัฏฐ์ วิศรากรณ์ วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร 44
23 นาย สมชาย จันทร์โต หนองรี เมืองชลบุรี ชลบุรี 44
24 นาย มาโนชญ์ อินทฉิม ท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท 47
25 นาย ทศพล พวงทอง หางน  าสาคร มโนรมย์ ชัยนาท 37
26 นาย อานนท์ ชาติคะนา นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท 35
27 นาย เทิดศักด์ิ จันทะเดช เสือโฮก เมืองชัยนาท ชัยนาท 37
28 นางสาว พูนสิน ภู่ขวัญ ดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท 31
29 นางสาว ภูริญา รอดบาง แพรกศรีราชาสรรคบุรี ชัยนาท 42
30 นาย กฤณตยพฤกษ์ วุฒิวิชญานันต์ แพรกศรีราชาสรรคบุรี ชัยนาท 44
31 นาย จิรวัฒน์ แสงนุ้ย ห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท 42
32 นาย วีรศิลป์ รุ่งเรืองกาฬะเกศ บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 42
33 นางสาว วราภรณ์ สงเคราะห์ โพนางด าออกสรรพยา ชัยนาท 43
34 นางสาว นพรัตน์ ปานสมบุญ สรรพยา สรรพยา ชัยนาท 42
35 นางสาว ธนพร มีสิริ หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท 43
36 นาย วัชรินทร์ กุลเสือ หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท 42
38 นางสาว ศลิษา ไชยาพงศ์พิพัฒน์ ห้วยงู หันคา ชัยนาท 44
39 นาง จุติพร ศรีสอาด ห้วยงู หันคา ชัยนาท 38

ผลคะแนนผู้รับการฝึกอบรม  หลักสูตร  ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร  รายใหม่ รุ่นท่ี 2/2564
วันท่ี 14-15 กรกฎาคม 2564

ณ ห้องประชุมอาคารอ านวยการ สวพ.5  อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ผ่านระบบออนไลน์ทางโปรแกรม Zoom  Cloud Meetings
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40 นาย ภู นครชัยศรี ขี เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่ 38
41 นาย เจง วัฒนาย่ังยืน รวมไทยพัฒนาพบพระ ตาก 39
42 นางสาว อัญรินทร์ นิธิพงศ์พันธ์ุ ทุ่งกระพังใหม่ก าแพงแสน นครปฐม 25
43 นาย ทรงพล ชมเทศ ห้วยขวาง ก าแพงแสน นครปฐม 40
44 นาง สุกัน เย็นใจ ห้วยขวาง ก าแพงแสน นครปฐม 49
45 นาย ประกาย เย็นใจ ห้วยขวาง ก าแพงแสน นครปฐม 49
46 นาง ศรีรัตน์ สดดอนไพร กระตีบ ก าแพงแสน นครปฐม 33
47 นางสาว ลัดดาวัลย์ บูชา ทุ่งลูกนก ก าแพงแสน นครปฐม 33
48 นางสาว ธัญญารัตน์ ปึงสุขสมบูรณ์ ห้วยพระ ดอนตูม นครปฐม 42
49 นางสาว รัตนา แหลมทอง มาบแค เมืองนครปฐม นครปฐม 36
50 นาย วีระ อุณอนันต์ ทัพหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม 41
51 นาย วุฒิชัย จารุลาวัลย์ โพรงมะเด่ือ เมืองนครปฐม นครปฐม 42
52 นางสาว ศิริรัตน์ มีพงษ์เภา โพรงมะเด่ือ เมืองนครปฐม นครปฐม 45
53 นางสาว สายหยุด ประทุมทอง ขุนแก้ว นครชัยศรี นครปฐม 49
54 นาย ศุภิสิทธ์ิ ว่องวณิชพันธ์ุ นิลเพชร บางเลน นครปฐม 41
55 นาย วินิจ ชวนสมสุข นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม 46
56 นางสาว จรรยา ฉัตรพัฒนวงศ์ บางภาษี บางเลน นครปฐม 45
57 นาย ณัฐพล ชวนสมสุข ไผ่หูช้าง บางเลน นครปฐม 42
58 นาย อ านวย เจียรเจริญวัฒนา โรงเจ้ บ้านแพ้ว นครปฐม 45
59 นาย นบพล ภิรมย์อยู่ บางเตย สามพราน นครปฐม 47
60 นาย ณฐพงศ์ สอบก่ิง หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 39
61 นางสาว ศิรดา ทรงทอง มหาโพธ์ิ เก้าเลี ยว นครสวรรค์ 37
62 นาย ณัฐพล ศรีพัฒน์ มหาโพธ์ิ เก้าเลี ยว นครสวรรค์ 39
63 นาย ไพฑูรย์ คงไทย ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 45
64 นางสาว จ าเรียง จันทร์แจ้ง บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์ 40
66 นางสาว สุดารัตน์ ดวงสีแก้ว ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 33
68 นางสาว สิริประภา ศรีป่ินเป้า สุขส าราญ ตากฟ้า นครสวรรค์ 37
69 นาย ธนชัย จูม่ัน สุขส าราญ ตากฟ้า นครสวรรค์ 36
70 นางสาว ทิพวรรณ อุ่มทอง อุดธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์ 40
72 นางสาว วาสนา พานทอง เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 32
73 นางสาว เพชรรัตน์ วันดี เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 43
74 นาย แสงเพชร จันทรา ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 41
75 นาย กฤษณะ ศรีด าเดช ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 26
76 นาย เอนก คงสิบ ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 44
77 นางสาว ศศิวิมล อ านวยเกียรติ ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 33
78 นาย สุกิจ อินทกูล หางน  าสาคร มโนรมย์ ชัยนาท 37
79 นางสาว ศิริภรณ์ อินทพรต บึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 36
80 นางสาว น  าผึ ง ใจแก้ว วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 38
81 นาย พรมมา ชูติล า วังน  าลัด ไพศาลี นครสวรรค์ 39
83 นางสาว ปริศนา นาคปนค า นครสวรรค์ตกเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 47
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84 นาย ณภัทร วีระศิลปชัย บางม่วง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 41
85 นาย บุญไทย ชัยอุดมสิน ปากน  าโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 32
86 นาย เจตนิพิฐ ศิริวิริยะกุล วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 44
87 นางสาว นภาพร พุ่มทอง วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 42
88 นางสาว พรรทิพย์ บุญลับ วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 34
89 นาย สุริยันต์ บุญลับ วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 43
90 นางสาว ยุพิน นาคห่วง แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 37
91 นางสาว กรวิภา กาญจนพิริยะพงศ์ บ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์ 44
92 นาย เกษม ศรัทธาสมบูรณ์ หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ 38
93 นางสาว วราภรณ์ มีค าสัตย์ ห้วยถ่ัวเหนือ หนองบัว นครสวรรค์ 35
94 นาย อนุวัฒน์ ศรีบุญ ห้วยร่วม หนองบัว นครสวรรค์ 40
95 นาง ภัทรี แย้มพลอย ล าโพ บางบัวทอง นนทบุรี 43
96 นาย ภิเดช แย้มพลอย ล าโพ บางบัวทอง นนทบุรี 42
97 นาย ส ารวม แสงนาค ศาลากลาง บางกรวย นนทบุรี 39
98 นางสาว เกศสุดา กันแก้ว บางพูด ปากเกรด นนทบุรี 44
99 นาง จิรารัตน์ บุญพันธ์ บางพูด ปากเกรด นนทบุรี 40
100 นาย สรภัส เกิดสวัสด์ิ ฝายแก้ว ภูเนียง น่าน 41
101 นาง สายชล จ่ันทองค า คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 37
102 นาง จารุวรรณ สงนอก บึงย่ีโถ ธัญบุรี ปทุมธานี 37
103 นางสาว พิมพ์ปวีณ์ ส่ือตระกูล นาดี นาดี ปราจีนบุรี 43
104 นาง ลันทม โพธ์ิศรีทอง ปลายกลัด บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา 47
105 นาย เอกลักษณ์ โพธ์ิศรีทอง ล าตะเคียน ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 46
106 นาง วรรณิดา พลทะมัย ประตูชัย พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา 27
107 นาย พัฒน์ พลทะมัย ประตูชัย พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา 27
108 นาง ภัณฑิรา สิงห์รุ่งเรือง หนองน  าใส ภาชี พระนครศรีอยุธยา 45
109 นางสาว บุษกร คืนครีบ คู้สลอด ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 29
110 นางสาว ณัฐยา รังษิโย คู้สลอด ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 26
111 นาย สายันต์ แน่จริง พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 38
112 นางสาว ประภาพร สันทัดการ สามกอ เสนา พระนครศรีอยุธยา 42
113 นางสาว พัทธนันท์ สิทธ์ิดาวิชยา สามกอ เสนา พระนครศรีอยุธยา 43
114 นางสาว วรรณา จันฟอง ป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก 36
115 นาย ธเนศ ดีศร บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 41
116 นาย สราวุธ แย้มบุตร พุสวรรค์ แก่งกระจาน เพชรบุรี 45
117 นาย ธันวา ปัญญาณธรรม ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี 43
118 นาย เล็ก นิลห้อย วังไคร้ ท่ายาง เพชรบุรี 40
119 นาย พลวัฒน์ ขันเงิน วังไคร้ ท่ายาง เพชรบุรี 36
120 นางสาว เพ็ญศรี พูลสวัสด์ิ ไร่มะขาม บ้านลาด เพชรบุรี 43
121 นาย เอนก กระบวนรัตน์ วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 40
122 นางสาว อุมาภรณ์ บุษดี ศรีมงคล บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 39
123 นาย วรพันธ์ แก้วจิตร วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 41
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124 นางสาว พรทินัน ปิติสม ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 42
125 นาย นัฐวุฒิ รอดเมฆ สระประดู่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 40
126 นาย นิภัทร์ รอดเมฆ สระประดู่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 40
127 นาย เปรมศักด์ิ จีนะสอน หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 34
128 นาย เสก เทสพันธ์ เบิกไพร จอมบึง ราชบุรี 25
129 นางสาว วรรณฑิตารี นิธิพงศ์พันธ์ุ ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี 31
130 นาง สังวร พรมเอ่ียม ดอนคา บางแพ ราชบุรี 39
131 นางสาว ขนิษฐ์ชญาน์ พรมเอ่ียม ดอนคา บางแพ ราชบุรี 31
132 นาย วุฒิชัย สระศรีสม ดอนคา บางแพ ราชบุรี 29
133 นางสาว ณัฐนรี บุญพิพัฒน์ถาวร โพหัก บางแพ ราชบุรี 41
134 นาย ธวัช ย่ีสุ่น เขาแหลม ชัยบาดาล ลพบุรี 38
135 นาง จงรัก สาคร ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี 37
136 นางสาว จิตรา พานทอง บางกะพี บ้านหม่ี ลพบุรี 30
137 นางสาว สุชานาฎ งามสง่า บางกะพี บ้านหม่ี ลพบุรี 36
138 นางสาว วัลภา ทานาค ไผ่ใหญ่ บ้านหม่ี ลพบุรี 38
139 นางสาว จุฑามาศ ป่ินทอง โพธ์ิตรุ เมืองลพบุรี ลพบุรี 44
140 นาย ไกรวุฒิ โสประดิษฐ์ วังยาว ด่านซ้าย เลย 45
141 นาย สมโชค ไทรงาม บางเมือง เมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ 44
142 นาง ศิริพลอย เกาะแก้ว พุแค เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 39
143 นาย ฉลาด เกาะแก้ว พุแค เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 38
144 นางสาว วรรณวิภา แดงพงษ์ ห้วยป่าหวาย พระพุทธ สระบุรี 42
145 นาย นิรันต์ อ าลา ล าสมพุง มวกเหล็ก สระบุรี 45
146 นาย ณัฐพงศ รุ่งเรือง ห้วยทราย หนองแค สระบุรี 41
147 นาย วันชนะ บัวประเสริฐ ท่าข้าม ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 45
148 นางสาว เจียมรัตน์ แสนอุ้ม ท่าข้าม ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 45
149 นาย ฉัตรมงคล แก้วเมือง ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี 40
150 นาย ธนสรร พนเจริญสวัสด์ิ ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี 39
151 นาง ประทุม พนเจริญสวัสด์ิ ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี 47
152 นาย วสิษฐ คงมา ท่าฉนวน กงไกรลาศ สุโขทัย 39
154 นาย อุดมพร ปานกรณ์ โคกช้าง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 39
155 นาย ปิติวัฒน์ อุทัยฉาย ตะค่า บางปลาม้า สุพรรณบุรี 35
156 นาย เชษฐ์ชัชชัยย์ นิลาภรณ์ ท่าพ่ีเลี ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 38
157 นางสาว ชนิดา พลอยสุกใส โพธ์ิพระยา เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 45
158 นาย ธรรมนูญ ค าหรุ่ม ศาลาขาว เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 45
159 นางสาว นาถยา แก้วเมฆ ศาลาขาว เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 34
160 นางสาว เหมือนดาว ทองพิกุล สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 32
161 นางสาว สรัญญา ทองพิกุล สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 32
162 นาย วิชัย ภูฆัง สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 30
163 นาย อาทิตย์ สีม่วง ดอนปรู ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 40
164 นาย ธนพงษ์ พุ่มนาค ดอนปรู ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 41



ล าดับ ค าน า ช่ือ สกุล แขวง/ต าบล เขต/อ าเภอ จังหวัด คะแนน

165 นางสาว เพ็ญประภา จันทร์เวียง บางงาม ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 39
166 นาย ประสพ ดาวรรณา ปลายนา ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 46
167 นาย ทวีพงษ์ บุญยืน วังหว้า ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 46
168 นาง สมศรี รามัญอุดม บางเลน สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี 36
169 นาย ณัฐภูมิ ร่มโพธ์ิชี วังลึก สามชุก สุพรรณบุรี 47
170 นาย องอาจ ร่มโพธ์ิชี วังลึก สามชุก สุพรรณบุรี 45
171 นางสาว รวีวรรณ รักเจริญ สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี 45
172 นาย วรวุฒิ เล้าสุขศรี สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี 45
173 นาย ธารา จิระพัฒน์ จระเข้ อู่ทอง สุพรรณบุรี 28
174 นาย วิเชียร แก้วมีมาก จระเข้ อู่ทอง สุพรรณบุรี 34
175 นาย จิรวัฒน์ มอบทองหลาง จระเข้ อู่ทอง สุพรรณบุรี 21
176 นางสาว ศศิประภา จงเจริญ จระเข้ อู่ทอง สุพรรณบุรี 33
177 นาย ประเทือง ธุระพันธ์ จระเข้ อู่ทอง สุพรรณบุรี 46
178 นาย พุธชัย ชวาลณ์กาญน์ จระเข้ อู่ทอง สุพรรณบุรี 35
180 นาย จตุรงค์ ศรีดอนโป่ง จระเข้ อู่ทอง สุพรรณบุรี 35
181 นาย วัลลภ จงสมจิตร์ จระเข้ อู่ทอง สุพรรณบุรี 38
182 นางสาว ธัญญารัตน์ เตชะวงค์วรากุล จระเข้ อู่ทอง สุพรรณบุรี 33
183 นาย พิเชษฐ คร่ าสุข จระเข้ อู่ทอง สุพรรณบุรี 46
184 นาย วิทยา หว่างเชื อ จระเข้ อู่ทอง สุพรรณบุรี 28
185 นาย สุวัฒน์ สุดใจ จระเข้ อู่ทอง สุพรรณบุรี 28
186 นาย อนุชา ส่ังสอน จระเข้ อู่ทอง สุพรรณบุรี 26
187 นาย ธงชัย กล้าหาญ จระเข้ อู่ทอง สุพรรณบุรี 44
188 นาย สุคนธ์ เตียะเพชร บ้านดอน อู่ทอง สุพรรณบุรี 34
189 นาย เอก เหมาเพชร บ้านดอน อู่ทอง สุพรรณบุรี 40
190 นาย สมฤทธ์ิ ค าบุบผา ตรีณรงค์ ไชโย อ่างทอง 25
191 นาย เอกวัฒน์ ลือสมุทร เทวราช ไชโย อ่างทอง 43
192 นางสาว อมรรัตน์ พาเจริญ ป่าโมก ป่าโมก อ่างทอง 35
193 นาย ธงชัย ทองพุก ทางพระ โพธ์ิทอง อ่างทอง 35
194 นาย นนทวัฒน์ ยิ มภักดี หนองแม่ไก่ โพธ์ิทอง อ่างทอง 43
195 นาย ธนพล ก๋งฉิน องครักษ์ โพธ์ิทอง อ่างทอง 37
196 นางสาว อุบล ตราชู ศาลเจ้าโรงทองวิเศษชัยชาญ อ่างทอง 43
197 นาย เรืองศักด์ิ เกิดเจริญ ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ์ 47
198 นาย ภาวัช ศรีกรุษ ทัพทัน ทัพทัน อุทัยธานี 45
199 นาย ธีระพงษ์ วราหะไพฑูรย์ หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี 39
200 นาย วรวัฒน์ ประค าสี ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 33
201 นาย อิศเรศ นวกุล ท่าโพ หนองขาหย่าง อุทัยธานี 43
202 นาย เฉลิมพล คงจิว หนองสรวง หนองฉาง อุทัยธานี 40
203 นาง ชลวรรณ์ สุภาผล สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี 39
204 ว่าท่ี ร.ต. ส าราญ สุขเรือง ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี 39
205 นางสาว จันทนา บุญญรักษ์ธัญญา ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 40



คะแนนต่ำกว่า 30  ไมผ่า่นเกณฑ์การสอบ  

สำหรับใบประกาศกำลังดำเนินการ และจะจัดสง่ไปตามที่อยู่ตามที่ประกาศผลคะแนน  
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