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การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน ้ ามนั โดยการจดัอบรมหลกัสูตร “การดูแลรักษาและการใช้
เคร่ืองมือในสวนปาล์มน ้ ามนั”  จ านวน 2 รุ่นต่อปี ในปี 2560 และ ปี 2561 หัวขอ้ในการอบรม ภาคทฤษฎี  
การดูและรักษาสวนปาล์มน ้ ามนั ภาคปฏิบัติ การใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมในสวนปาล์มน ้ ามนั วิทยากร 
เจา้หนา้ท่ีจากศูนยว์ิจยัปาล์มน ้ ามนัสุราษฏร์ธานี การประเมินผลการฝึกอบรม ประเมินจากคะแนนสอบหลงั
การฝึกอบรมท่ีเพิ่มข้ึนโดยเทียบกับคะแนนสอบก่อนการฝึกอบรมปีงบประมาณ 2560  จัดการอบรม
เกษตรกร หลกัสูตร “การดูแลรักษาและการใช้เคร่ืองมือในสวนปาล์มน ้ ามนั”  จ านวน 2 รุ่น ดงัน้ี รุ่นท่ี 1. 
วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2560  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลน ้ าอ้อม อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวดัศรีสะเกษ 
เกษตรกรเขา้ร่วมอบรม 44 ราย รุ่นท่ี 2. วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2560  ณ ศูนยพ์ฒันาการเกษตรภูสิงห์ อ าเภอภู
สิงห์  จงัหวดัศรีสะเกษเกษตรกรเขา้ร่วมอบรม 51 ราย  ปีงบประมาณ 2561 จดัการอบรมเกษตรกร หลกัสูตร 
“การดูแลรักษาและการใชเ้คร่ืองมือในสวนปาล์มน ้ ามนั”  จ านวน 2 รุ่น ดงัน้ี รุ่นท่ี 1 วนัท่ี 27 มิถุนายน 2561   
ท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลน ้ าออ้ม  อ าเภอกนัทรลกัษ์  เกษตรกรเขา้ร่วมอบรม 66 ราย รุ่นท่ี 2 วนัท่ี 28 
มิถุนายน 2561  จัดอบรม ท่ีห้องประชุมศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อ าเภอภูสิงห์ จังหวดัศรีสะเกษ  
เกษตรกรในพื้นท่ีจงัหวดัศรีสะเกษเขา้รับการอบรม 60 ราย ผลการประเมินความรู้เกษตรกร ก่อน-หลงัการ
ฝึกอบรม พบวา่เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมฝึกอบรมไดรั้บความรู้เร่ืองการจดัการสวนปาล์มน ้ ามนั โดยใชเ้ทคโนโลยี
กรมวิชาการเกษตร  ฝึกปฏิบติั เทคนิคการตดัแต่งทางใบ การเลือกใชเ้คร่ืองมือ(เสียมหรือเคียว)ให้เหมาะสม 



ตามระดบัความสูงของตน้ปาล์มน ้ ามนัในการตดัแต่งทางใบและทะลายปาล์มน ้ ามนั การประเมินความรู้ ใน
การฝึกอบรมปี 2560  รุ่นท่ี 1  และรุ่นท่ี 2 ผูท่ี้มีคะแนนหลงัการฝึกอบรมเพิ่มข้ึนจากคะแนนสอบก่อนการ
ฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 65.9 และร้อยละ 74.5  ตามล าดบั การฝึกอบรมปี 2561  รุ่นท่ี 1  และรุ่นท่ี 2 ผูท่ี้มี
คะแนนหลงัการฝึกอบรมเพิ่มข้ึนจากคะแนนสอบก่อนการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ87.8  และร้อยละ 83.3
ตามล าดบั        

 
1/ศูนยพ์ฒันาการเกษตรภูสิงห์ อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

 
 
 

ค าน า 
รัฐบายมีนโยบายขยายพื้นท่ีปลูกปาล์มน ้ ามัน ในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เพื่อใช้เป็น

วตัถุดิบไบโอดีเซล มีเป้าหมายในการผลิต  5 แสนไร่ ปัจจุบันพบว่าเกษตรกรปลูกปาล์มน ้ ามนัไปแล้ว
ประมาณ 1 แสนไร่ คลอบคลุมพื้นท่ี จงัหวดัหนองคาย เลย อ านาจเจริญ อุบลราชธานี มุกดาหารและศรีสะ
เกษ จงัหวดัศรีสะเกษ มีพื้นท่ีปลูกปาล์มน ้ ามัน 3,603 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย มีพื้นท่ีปลูก 
ประมาณ 10-20 ไร่ โดยผนัพื้นท่ีนาขา้ว ไมผ้ล ยางพารา มาปลูกปาล์มน ้ ามนัทดแทน เน่ืองจากปาล์มน ้ ามนั
เป็นพืชใหม่ เกษตรกรยงัขาดความรู้ใน เร่ืองการจัดการสวนปาล์มน ้ ามันท่ีถูกต้อง ตามหลักวิชาการ 
ประกอบกบัไม่ทราบวธีิการใชเ้คร่ืองมือในการตดั ทะลายและทางใบปาล์มน ้ามนัท่ีถูกตอ้ง ส่งผลให้ผลผลิต
ต ่า เสียค่าใช้จ่ายในการจา้งแรงงานในการตดัทะลายและ ตดัแต่งทางใบ ท าให้ตน้ทุนการผลิตสูง เกษตรกร
สูญเสียรายได้โดยไม่จ  าเป็น ศูนยพ์ฒันาการเกษตรภูสิงห์ฯ จึงได้ ด าเนินการทดสอบเทคโนโลยีการผลิต
ปาลม์น ้ามนั พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปาลม์น ้ามนั กรมวชิาการ เกษตร ภายใตโ้ครงการวจิยัและ
พฒันาเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน ้ ามนั ให้กบัเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนัในพื้นท่ี จงัหวดัศรีสะเกษ และ
พื้นท่ีจงัหวดัใกลเ้คียง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วธีิด าเนินการและอุปกรณ์ 

อุปกรณ์  1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์  
  2. วสัดุส านกังาน  
  3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตดัแต่งทางใบ/ทะลายปาลม์น ้ามนั 

  
วธีิการด าเนินงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตปาลม์น ้ามนั โดยการจดัอบรมหลกัสูตร “การดูแล
รักษาและการใชเ้คร่ืองมือในสวนปาลม์น ้ามนั”  จ านวน 2 รุ่นต่อปี ในปี 2560 และ ปี 2561     

 หวัขอ้ในการอบรม ภาคทฤษฎี   การดูและรักษาสวนปาลม์น ้ามนั 
    ภาคปฏิบติั การใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมในสวนปาลม์น ้ามนั 
 วทิยากร   เจา้หนา้ท่ีจากศูนยว์จิยัปาลม์น ้ามนัสุราษฏร์ธานี  

การประเมินผลการฝึกอบรม ประเมินจากคะแนนสอบหลงัการฝึกอบรมท่ีเพิ่มข้ึนโดยเทียบกบั
คะแนนสอบก่อนการฝึกอบรม  

ขั้นตอนและวธีิในการด าเนินงาน 
1. ส ารวจความสนในการเขา้รับการอบรมเทคโนโลยกีารผลิตปาลม์น ้ามนั และหวัขอ้ท่ีเกษตรกรมี

ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บความรู้ในล าดบั 1-3 โดยการใชแ้บบสอบถาม 
 2. ก าหนดหลกัสูตร วนั เวลา และสถานที จดัการอบรม จ านวน 2 รุ่นต่อปี  
3. การประชาสัมพนัธ์ ไดรั้บความอนุเคราะห์จากสถานีวทิยแุห่งประเทศไทยจงัหวดัศรีสะเกษ  และ

ติดประกาศท่ีลานปาลม์น ้ามนั อ าเภอกนัทรลกัษ ์และอ าเภอภูสิงห์ จงัหวดัศรีสะเกษ 
4. ขออนุมติัจดัการฝึกอบรมเกษตรกร จดัท าโครงการ ก าหนดการ และจดัซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ท่ีใชใ้น

วนัฝึกอบรม   
5. ท าหนงัสือเชิญวทิยากร จากศูนยว์จิยัปาลม์น ้ามนัสุราษฏร์ธานี ติดต่อประสานงานกบัวทิยากร 

จดัท าเอกสารประกอบการบรรยาย ขอ้สอบก่อนและหลงัการอบรม 
6. ประสานงานกบัเกษตรกร เพื่อคดัเลือกแปลงปาลม์น ้ามนัในพื้นท่ีท่ีจดัการฝึกอบรม ส าหรับสาธิต

การใชเ้คร่ืองมือ ไดแ้ก่ เสียม/เคียวในการตดัแต่งกา้นใบ/ทะลายปาลม์น ้ามนั 
7.  ลงทะเบียนเกษตรกร ด าเนินการอบรมเกษตรกรตามก าหนดการ ในวนัท่ีจดัการอบรม 
8. สรุปรายงานผลการด าเนินงานจดัการฝึกอบรมเกษตรกร   
 

ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2560  จดัการอบรมเกษตรกร หลกัสูตร “การดูแลรักษาและการใชเ้คร่ืองมือในสวน

ปาลม์น ้ามนั”  จ านวน 2 รุ่น ดงัน้ี 



รุ่นท่ี 1. วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2560  ณ องคก์ารบริหารส่วนต าบลน ้าออ้ม อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรี
สะเกษ เกษตรกรเขา้ร่วมอบรม 44 ราย  ประกอบด้วยเกษตรกรในพื้นท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ จ านวน 39 ราย 
ไดแ้ก่  เกษตรกรอ าเภอกนัทรลกัษ์ จ  านวน19 ราย  อ าเภอขุนหาญ จ านวน 7 ราย อ าเภอศรีรัตนะจ านวน  2 
ราย อ าเภอห้วยทบัทนั จ านวน 3 ราย อ าเภอโนนคูน จ านวน 4 ราย อ าเภอเบญจลกัษ์ จ  านวน 2 ราย และ
อ าเภอน ้าเกล้ียง จ านวน  2 ราย พร้อมทั้งเกษตรกรจากอ าเภอเดชอุดม อ าเภอส าโรง และอ าเภอน ้ าขุ่น  จงัหวดั
อุบลราชธานี  จ  านวน 5 ราย 

รุ่นท่ี 2. วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2560  ณ ศูนยพ์ฒันาการเกษตรภูสิงห์ อ าเภอภูสิงห์  จงัหวดัศรีสะเกษ
เกษตรกรเขา้ร่วมอบรม 51 ราย  ประกอบด้วยเกษตรกรในพื้นท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ จ านวน 27 ราย  ได้แก่
เกษตรกรอ าเภอภูสิงห์ จ านวน 14 ราย  อ าเภอขุขนัธ์  จ  านวน 4 ราย อ าเภอห้วยทบัทนั จ านวน 3 ราย อ าเภอ
อุทุมพรพิสัย จ านวน 2 ราย อ าเภอขุนหาญ จ านวน 1 ราย อ าเภอโนนคูน จ านวน 1 ราย อ าเภอปรางค์กู่ 
จ  านวน 1 รายและอ าเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จ านวน 1 ราย พร้อมทั้งเกษตรกรจากอ าเภอเมืองสุรินทร์  อ าเภอ
บวัเชด  อ าเภอสังขะ และอ าเภอรัตนบุรี จงัหวดัสุรินทร์ จ านวน 24 ราย 

   
ผลการประเมินความรู้เกษตรกร ก่อน-หลงัการฝึกอบรม 
 การประเมินความรู้เกษตรกรในการอบรมรุ่นท่ี 1และการอบรมรุ่นท่ี 2 พบว่าเกษตรกรท่ีเขา้ร่วม
ฝึกอบรมได้รับความรู้เร่ืองการจดัการสวนปาล์มน ้ ามนั โดยใช้เทคโนโลยีกรมวิชาการเกษตร  ฝึกปฏิบติั 
เทคนิคการตดัแต่งทางใบ การเลือกใช้เคร่ืองมือ(เสียมหรือเคียว)ให้เหมาะสม ตามระดบัความสูงของตน้
ปาลม์น ้ามนัในการตดัแต่งทางใบและทะลายปาลม์น ้ามนั  

การประเมินความรู้ รุ่นท่ี 1. อา้งอิงจากคะแนนสอบก่อน-หลงัการฝึกอบรมทั้งหมด 44  ราย ผูท่ี้มี
คะแนนหลงัการฝึกอบรมเพิ่มข้ึนจากคะแนนสอบก่อนการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 65.9 ผูท่ี้ท  าคะแนนหลงั
อบรมเท่ากบัคะแนนก่อนการอบรม คิดเป็นร้อยละ18.1  ผูท่ี้มีคะแนนสอบหลงัการฝึกอบรมนอ้ยวา่คะแนน
สอบก่อนการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ15.3  

การประเมินความรู้ รุ่นท่ี 2. อา้งอิงจากคะแนนสอบก่อน-หลงัการฝึกอบรมทั้งหมด 51  ราย ผูท่ี้มี
คะแนนหลงัการฝึกอบรมเพิ่มข้ึนจากคะแนนสอบก่อนการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 74.5 ผูท่ี้ท  าคะแนนหลงั
อบรมเท่ากบัคะแนนก่อนการอบรม คิดเป็นร้อยละ15.6  ผูท่ี้มีคะแนนสอบหลงัการฝึกอบรมนอ้ยวา่คะแนน
สอบก่อนการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ9.8  

 
    ตารางที ่1. รายช่ือ ทีอ่ยู่ เกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมหลกัสูตร “การดูแลรักษาและการใช้เคร่ืองมือในสวนปาล์ม

น า้มัน” รุ่นที ่1 วนัที ่19 กรกฎาคม 2560   
ช่ือ-สกลุ ท่ีอยู ่

1.นางสาวพชัรี  แสนศรี 164 ม.4 ต. ละลาย อ.กนัทรลกัษ ์จ. ศรีสะเกษ 
2.นางแสวง  ทองปัญญา 4 ม.8 ต. ภูฝ้าย อ.ขนุหาญ จ. ศรีสะเกษ 



3.นายสุบิน  ทองปัญญา 244 ม.5 ต. ภูฝ้าย อ.ขนุหาญ จ. ศรีสะเกษ 
4.นายไชย  เพาลิชาติ 36/1ม.7 ต. น ้ าออ้ม อ.กนัทรลกัษ ์จ. ศรีสะเกษ 
5.นางค าพวง  เทนโสภา 40 ม.20 ต. โนนคอ้ อ.โนนคูณ จ. ศรีสะเกษ 
6.นายศกัด์ิทว ี โพธิกลุ 72 ม.12 ต. โนนกาเลน้ อ.ส าโรง จ. อุบลราชธานี 
7. นายชาญ  แกแสง 146 ม.10 ต. หนองหญา้ลาด อ.กนัทรลกัษ ์จ. ศรีสะเกษ 
8. นายอิสระ  บุญสองชั้น 8 ม.5 ต. ขนุน อ.กนัทรลกัษ ์จ. ศรีสะเกษ 
9. นายชยัสิทธ์ิ  ปรัสพนัธ์ 6 ม.5 ต. หว้ยจนัทร์ อ.ขนุหาญ จ. ศรีสะเกษ 
10. นางสมสุข  แกว้ยง 105 ม.7 ต. น ้ าออ้ม อ.กนัทรลกัษ ์จ. ศรีสะเกษ 
11. นายพิรุณกานต ์คญัไทร 226 ม.10 ต. หนองหญา้ลาด อ.กนัทรลกัษ ์จ. ศรีสะเกษ 
12. นาวไสว  มาสู่ 68 ม.14 ต. พราน อ.ขนุหาญ จ. ศรีสะเกษ 
13. นายประสิทธ์ิ  ขาวสลบั 100 ม.5 ต. เวยีงเหนือ อ.กนัทรลกัษ ์จ. ศรีสะเกษ 
14. นายสุริยา  พรมรินทร์ 164 ม.4 ต. ละลาย อ.กนัทรลกัษ ์จ. ศรีสะเกษ 
15. นายสวสัด์ิ  วชิาชยั 18 ม.20 ต. โนนคอ้ อ.โนนคูณ จ. ศรีสะเกษ 
16. นางสาวณฐัธมานี  มาพิทกัษ ์ 84 ม.7 ต. ละลาย อ.กนัทรลกัษ ์จ. ศรีสะเกษ 
17. นายแน่น  เทนโสภา 40 ม.20 ต. โนนคอ้ อ.โนนคูณ จ. ศรีสะเกษ 
18. นายอภิรมย ์ ลิกนั 181 ม.12 ต. กระแซง อ.กนัทรลกัษ ์จ. ศรีสะเกษ 
19. นายสมบติั  ตรีรุ่งสุวรรณ 104 ม.1 ต. โนนสูง อ.ขนุหาญ จ. ศรีสะเกษ 
20. นายสวทิธ  วรรณประภา 57 ม.5 ต. เวยีงเหนือ อ.กนัทรลกัษ ์จ. ศรีสะเกษ 
21. นายณฐัวฒิุ  วศจ์นัทร์ 123 ม.5 ต. ภูเงิน อ.กนัทรลกัษ ์จ. ศรีสะเกษ 
22. นายด ารง  วลิยัเกต 29 ม.3 ต. ไพบูลย ์อ.น ้ าขุ่น  จ. อุบลราชธานี 
23. นางล าพอง  วลิยัเกต 29 ม.3 ต. ไพบูลย ์อ.น ้ าขุ่น  จ. อุบลราชธานี 
24. นายสุพรรณ  เฟ่ืองบุญ 134 ม.1 ต. โนนสูง อ.ขนุหาญ จ. ศรีสะเกษ 
25. นายค าสอน  สายทอง 86 ม.5 ต. ภูเงิน อ.กนัทรลกัษ ์จ. ศรีสะเกษ 
26. นายพนูทรัพย ์ โทศก 32 ม.3 ต. สระเยาว ์อ.ศรีรัตนะ จ. ศรีสะเกษ 
27. นายสุภาพ  มาสู่ 68 ม.14 ต. พราน อ.ขนุหาญ จ. ศรีสะเกษ 
28. นายจรัส  สีหมอก 218/2 ม.15 ต. สงัเมก็ อ.กนัทรลกัษ ์จ. ศรีสะเกษ 
29. นายไพซวน  ดีสุทธ์ 7/1 ม.2 ต. น ้ าออ้ม อ.กนัทรลกัษ ์จ. ศรีสะเกษ 
30. นายส าเริง  นาคใหญ่ 182 ม.2 ต. ละลาย อ.กนัทรลกัษ ์จ. ศรีสะเกษ 
31. นางป่ินแกว้  ผอ่งใส 21ม.1 ต. ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม  จ. อุบลราชธานี 
32. นายกิตติ  ระบายศรี 35 ม.7 ต. จานแสนไชย อ.หว้ยทบัทนั จ. ศรีสะเกษ 
33. นายสมาน  ผอ่งใส 21ม.1 ต. ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม  จ. อุบลราชธานี 
34. นายสนิด  จนัทพนัธ ์ 90 ม.1 ต. เส่ืองขา้ว อ.ศรีรัตนะ จ. ศรีสะเกษ 
35. นายสมพร  มีคุณ 85 ม.2 ต. เขิน อ.น ้ าเกล้ียง จ. ศรีสะเกษ 
36. นางอวน  มีคุณ 85 ม.2 ต. เขิน อ.น ้ าเกล้ียง จ. ศรีสะเกษ 
37. นางสนม  ระบายศรี 35 ม.7 ต. จานแสนไชย อ.หว้ยทบัทนั จ. ศรีสะเกษ 



38. นายนิรันดร์  บวัลา 58 ม.9 ต. เหล่ากวาง อ.โนนคูณ จ. ศรีสะเกษ 
39. นายเฉวยีง  วรรณแกว้ 10 ม.11 ต. เมืองหลวง อ.หว้ยทบัทนั จ. ศรีสะเกษ 
40. นายสร้อย  แจ่มเช้ือ 151/1 ม.11 ต. จานใหญ่ อ.กนัทรลกัษ ์จ. ศรีสะเกษ 
41. นางสาวสุบรร  พละศกัด์ิ 55 ม.5 ต. หนองฮาง อ.เบญจลกัษ ์จ. ศรีสะเกษ 
42. นายสมพกัตร์  พละศกัด์ิ 55 ม.5 ต. หนองฮาง อ.เบญจลกัษ ์จ. ศรีสะเกษ 
43. นายชาย  โลมาศ 44 ม.9 ต. กระแซง อ.กนัทรลกัษ ์จ. ศรีสะเกษ 
44. นางบุญเรือง  แจ่มเช้ือ 15/1 ม.11 ต. จานใหญ่ อ.กนัทรลกัษ ์จ. ศรีสะเกษ 

 
ตารางที ่2. รายช่ือ ทีอ่ยู่ เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมการอบรม หลกัสูตร “การดูแลรักษาและการใช้เคร่ืองมือในสวน

ปาล์มน า้มัน” รุ่นที ่2 วนัที ่20 กรกฎาคม 2560   
ช่ือ-สกลุ ท่ีอยู ่

1. ร.ต.ปัญญา  เมืองจนัทร์ 43 ม.10 ต.หนองฉลอง อ.ขขุนัธ์ จ.ศรีสะเกษ 
2.นางสาวพรรณพชัร  ส ารวย  133 ม.8  ต.สะเดา อ.บวัเชด  จ.สุรินทร์ 
3. นางที  บุตรงาม 8 ม.5  ต.สะเดา อ.บวัเชด  จ.สุรินทร์ 
4. นายสมบติั  บุญมาก 151 ม.4  ต.สะเดา อ.บวัเชด  จ.สุรินทร์ 
5. นายเบียน  อุ่นจิตร 88 ม.4  ต.สะเดา อ.บวัเชด  จ.สุรินทร์ 
6. นายสมพร  บุญมูล 181 ม.4  ต.สะเดา อ.บวัเชด  จ.สุรินทร์ 
7. นายทองสาย  ศรีเพชร 136 ม.4  ต.สะเดา อ.บวัเชด  จ.สุรินทร์ 
8. นายบุญลือ  จนัทะเสน 61 ม.5 ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสยั จ.ศรีสะเกษ 
9. นายประดิษฐ ์ สมหวงั 93 ม.4  ต.สะเดา อ.บวัเชด  จ.สุรินทร์ 
10. นายศุภชยั  สุดใจ 1 ม.6 ต. เสียว อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 
11. นายวไิล  วงศสุ์วรรณ 119 ม.9 ต. หว้ยต๊ึกชู อ. ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 
12. นายส าเริง  ค  าขาว 41/1 ม.2 ต. ละลม อ. ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 
13. นายสนัติ  อินชยั 60 ม.5 ต. ตะเคียนราม อ. ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 
14. นายสุนนัท ์ มหาสาร 158 ม.11 ต. หว้ยต๊ึกชู อ. ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 
15. นางสาวนลินี  เกิดช่วย 166 ม.9  ต. หว้ยต๊ึกชู อ. ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 
16. นายสมบูรณ์  เตียวเจริญโสภา 52/1 ม.2  ต.สงัขะ อ.สงัขะ  จ.สุรินทร์ 
17. นายสรรค ์ สีสอาด 185 ม.14  ต.ขอนแตก อ.สงัขะ  จ.สุรินทร์ 
18. นายประกาศิต  กระสงัข ์ 192/1 ม.1 ต.หว้ยทบัทนั  อ.หว้ยทบัทนั จ.ศรีสะเกษ 
19. นายศุภผล  นาคยติุ 76 ม.1 ต.หว้ยทบัทนั  อ.หว้ยทบัทนั จ.ศรีสะเกษ 
20. นายทรงเฮง  บุญขวาง 13 ม.9 ต. หว้ยตามอญ  อ. ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 
21. นายธรรมนูญ  หอมหวล 232 ม.4  ต.สะเดา อ.บวัเชด  จ.สุรินทร์ 
22. นายบุญศรี  จนัทร์จ าเรือน 121 ม.4  ต.สะเดา อ.บวัเชด  จ.สุรินทร์ 
23. นายนพรัตน์  ทองนรินทร์ 141 ม.4  ต.สะเดา อ.บวัเชด  จ.สุรินทร์ 
24. นายมงักร  แกว้สงัข ์ 90 ม.4  ต.สะเดา อ.บวัเชด  จ.สุรินทร์ 



25. นายสมิง  จนัคนา 65 ม.1 ต. โนนสูง  อ. ขหุาญ จ.ศรีสะเกษ 
26. นายเฉวยีน  ผะกายทอง 56 ม.1 ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสยั จ.ศรีสะเกษ 
27. นายบุญเรือง  ค ามี 44 ม.9  ต. ไพรพฒันา อ. ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 
28. นายพร  เตชะ 45 ม.9  ต. ไพรพฒันา อ. ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 
29. นายธรรมรงค ์ เฉียบแหลม 69 ม.1  ต.สะเดา อ.บวัเชด  จ.สุรินทร์ 
30. นายเชวงศกัด์ิ  สาคะเรศ 25-26 ม.7  ต.เมืองที อ.เมืองสุรินทร์  จ.สุรินทร์ 
31. นางชลาภร สาคะเรศ 25 ม.2  ต.สะเดา อ.บวัเชด  จ.สุรินทร์ 
32. นายแกว้  สาลี 40 ม.2 ต. เหล่ากวาง อ. โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 
33. นายจกัริน  ศรีมาศ 15 ม.5 ต.หนองฉลอง อ.ขขุนัธ์ จ.ศรีสะเกษ 
34. นายทศ  ไชยโพธ์ิ 100 ม.10 ต.หนองฉลอง อ.ขขุนัธ ์จ.ศรีสะเกษ 
35. นายวชิยั  ปรือปรัก 96 ม.12 ต.ปรือใหญ่ อ.ขขุนัธ์ จ.ศรีสะเกษ 
36. นายนเรศ  ศุณมาศ 32-34 ม.5 ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางคก์ู่ จ.ศรีสะเกษ 
37. นายยนั  เสาศิริ 40 ม.2  ต. ละลม อ. ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 
38. นายช านาญ  บุตะเคียน 30/1 ม.2  ต. ละลม อ. ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 
39. นายศิริ  จนัทร์แสน 33 ม.1  ต.สะเดา อ.บวัเชด  จ.สุรินทร์ 
40. นายพิกลุ  จนัทร์แสน 33 ม.1  ต.สะเดา อ.บวัเชด  จ.สุรินทร์ 
41. นายช านาญ  บุญเหมาะ 92 ม.17  ต.เบิด อ.รัตนบุรี  จ.สุรินทร์ 
42. นายธงชยั  พนูเกิด 37 ม.2  ต.สะเดา อ.บวัเชด  จ.สุรินทร์ 
43. นางสาวธนญัชนก  สาแกว้ 455 ม.5  ต.สะเดา อ.บวัเชด  จ.สุรินทร์ 
44. นายนวล  แจ่มบรรจา 64 ม.3 ต.กลว้ยกวาง  อ.หว้ยทบัทนั จ.ศรีสะเกษ 
45. นายวชิาญ  เท่ียงทศัน ์ 1/4 ม.2  ต.ตาคง อ.สงัขะ จ.สุรินทร์ 
46. นางสาวสาวกิา  ทามล 1/1 ม.2  ต.ตาคง อ.สงัขะ จ.สุรินทร์ 
47. นายรอง  บุญโต 29/3 ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานครฯ 
48. นายธนโชติ  แกว้ส าโรง 39 ม.9 ต.ตะเคียนราม  อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 
49. นายตนั  นามสวสัด์ิ 1 ม.10 ต.ล าเภาถูน อ.บวัเชด จ.สุรินทร์ 
50. นายชยัวฒัน์  วนัค า 48/1 ม.4 ต.โคกตาล  อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 
51. นายอุดร  กล ่าเกล้ียง 42 ม.14 ต.หว้ยต๊ึกชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 

 
  

ปีงบประมาณ 2561 จดัการอบรมเกษตรกร หลกัสูตร “การดูแลรักษาและการใชเ้คร่ืองมือในสวน
ปาลม์น ้ามนั”  จ านวน 2 รุ่น ดงัน้ี 

รุ่นท่ี 1. วนัท่ี 27 มิถุนายน 2561   ท่ี องคก์ารบริหารส่วนต าบลน ้ าออ้ม  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ เกษตรกร
เขา้ร่วมอบรม 66 ราย ประกอบด้วยเกษตรกรในพื้นท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ จ านวน 62 ราย ได้แก่  เกษตรกร
อ าเภอกนัทรลกัษ ์จ  านวน 42 ราย  อ าเภอขุนหาญ จ านวน 4 ราย อ าเภอกนัทรารมย ์จ านวน  3 ราย อ าเภอน ้ า



เกล้ียง จ านวน 4 ราย อ าเภอโนนคูน จ านวน 1 ราย อ าเภอขุขนัธ์ จ  านวน 2 ราย อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จ านวน  
3 ราย  และอ าเภอเบญจลกัษ ์จ านวน 3 ราย พร้อมทั้งเกษตรกรจากอ าเภอเดชอุดม อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดั
อุบลราชธานี  จ  านวน 3 ราย เกษตรกรจากอ าเภอศรีขรภูมิ จงัหวดัสุรินทร์ จ านวน 1 ราย 

รุ่นท่ี 2. วนัท่ี 28 มิถุนายน 2561  จดัอบรม ท่ีห้องประชุมศูนยพ์ฒันาการเกษตรภูสิงห์ อ าเภอภูสิงห์ 
จงัหวดัศรีสะเกษ  เกษตรกรในพื้นท่ีจงัหวดัศรีสะเกษเขา้รับการอบรม 60 ราย  ไดแ้ก่ เกษตรกรจากอ าเภอภู
สิงห์ จ  านวน 41 ราย อ าเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จ านวน 10 ราย อ าเภออุทุมพรพิสัย จ  านวน 2 ราย อ าเภอวงัหิน 
จ านวน 2 ราย อ าเภอปรางคก์ู่ จ  านวน 2 ราย อ าเภอขขุนัธ์ จ  านวน 2 ราย และอ าเภอกนัทรลกัษ ์จ  านวน 1 ราย 

 
ผลการประเมินความรู้เกษตรกร ก่อน-หลงัการฝึกอบรม 

 การประเมินความรู้เกษตรกรในการอบรมรุ่นท่ี 1และการอบรมรุ่นท่ี 2 พบวา่เกษตรกรท่ีเขา้
ร่วมฝึกอบรมไดรั้บความรู้เร่ืองการจดัการสวนปาลม์น ้ามนั โดยใชเ้ทคโนโลยกีรมวชิาการเกษตร  ฝึกปฏิบติั 
เทคนิคการตดัแต่งทางใบ การเลือกใชเ้คร่ืองมือ(เสียมหรือเคียว)ใหเ้หมาะสม ตามระดบัความสูงของตน้
ปาลม์น ้ามนัในการตดัแต่งทางใบและทะลายปาลม์น ้ามนั  

การประเมินความรู้ รุ่นท่ี 1. อา้งอิงจากคะแนนสอบก่อน-หลงัการฝึกอบรมทั้งหมด 66  ราย ผูท่ี้มี
คะแนนหลงัการฝึกอบรมเพิ่มข้ึนจากคะแนนสอบก่อนการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 87.8 ผูท่ี้ท  าคะแนนหลงั
อบรมเท่ากบัคะแนนก่อนการอบรม คิดเป็นร้อยละ12.1   

การประเมินความรู้ รุ่นท่ี 2. อา้งอิงจากคะแนนสอบก่อน-หลงัการฝึกอบรมทั้งหมด 60  ราย ผูท่ี้มี
คะแนนหลงัการฝึกอบรมเพิ่มข้ึนจากคะแนนสอบก่อนการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 83.3 ผูท่ี้ท  าคะแนนหลงั
อบรมเท่ากบัคะแนนก่อนการอบรม คิดเป็นร้อยละ16.6   

 
 

    ตารางที ่3. รายช่ือ ทีอ่ยู่ เกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมหลกัสูตร “การดูแลรักษาและการใช้เคร่ืองมือในสวนปาล์ม
น า้มัน” รุ่นที ่1 วนัที ่27 มิถุนายน 2561    

ช่ือ-สกลุ ท่ีอยู ่
1. นายสุพรรณ  เฟ่ืองบุญ 5 ม.9 ต.โนนสูง อ.ขนุหาญ จ.ศรีสะเกษ 
2. นางนิตย ์ แกว้รักษา 213 ต.เวียงเหนือ อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรีสะเกษ 
3. นายบุญมี  แกว้รักษา  213 ต.เวียงเหนือ อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรีสะเกษ 
4. นายจ ารัส  บุระค า 66 ม. 4 ต.จานใหญ่ อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรีสะเกษ 
5. น.ส. ฟานี  รือสะ 204 ม. 5 ต.สามคัคี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 
6. นางป่ินแกว้ ผอ่งใส 21 ม. 1 ต.ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 
7. นายพีรธรรม  หินเงินอคัรเดช 85/1 ม.1 ต.ตองปิด อ.น ้าเกล้ียง จ.ศรีสะเกษ 
8. น.ส. อรุณนี  ศรีผอ่งใส 105 ม. 14 ต.หนองหญา้ราช อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรีสะเกษ 
9. นางบุญเรือง  แจ่มเช้ือ 15/1 ม. 11 ต.จานใหญ่ อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรีสะเกษ 
10. นางสาวกนัทิมา  เมืองจนัทร์ 43 ม. 10 ต.หนองฉลอง อ.ขขุนัธ์ จ.ศรีสะเกษ 



11. นายบุญมี  ฝางค า 133 ม. 7 ต.คูบ อ.น ้าเกล้ียง จ.ศรีสะเกษ 
12. นายบุญมี  บุญประดิษฐ์ 13 ม.15 ต.สงัเมก็ อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรีสะเกษ 
13.นายนิรันทร์ บวัลา 58 ม.9 ต.เหล่ากวาง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 
14. นายสมาน  ผอ่งใส 21 ม. 1 ต.ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 
15. นายวฒิุชยั สมวงศ ์ 123 ม. 1 ต.ตองปิด อ.น ้าเกล้ียง จ.ศรีสะเกษ 
16. นายบุญเล้ียง  อ่ิมเตม็ 132 ม. 1 ต.ตองปิด อ.น ้าเกล้ียง จ.ศรีสะเกษ 
17. นายสร้อย  แจ่มเช้ือ 15/1 ม. 11 ต.จานใหญ่ อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรีสะเกษ 
18. นางเบญจลกัษ ์ ฟ่ีวลัตนั 105/1 ต.หนองหญา้ราช อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรีสะเกษ 
19. นายทนงศกัด์ิ  ศรีเจริญ 57 ม. 6 ต.หนองแกว้ อ.กนัทรารมย ์จ.ศรีสะเกษ 
20. น.ส. มาริสา  วนัศรี 71 ม. 16 ต.น ้าออ้ม อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรีสะเกษ 
21.นางอรทยั  ศรีเจริญ  52 ม. 17 ต.แสนสุข อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 
22. นายนนัเทิง  ใจศรี 56 ม. 6 ต.นิคมพฒันา อ.ขขุนัธ์ จ.ศรีสะเกษ 
23. นายวิเชียร  ชนะมาร 76 ม. 7 ต.สิ อ.ขนุหาญ จ.ศรีสะเกษ 
24. นายสุเทพ  ดีเสมอ 285 ม. 9 ต.บึงมะลู อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรีสะเกษ 
25. นายสงัคม  แสงแปลง 39 ม. 10 ต.หนองหวา้ อ.เบญจลกัษ ์จ. ศรีสะเกษ 
26. นางฐิติณฐันาถ ไชยะเดชะ 741/2 ม.8 ต.น ้าออ้ม อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรีสะเกษ 
27. นางนิลุบล หอมชาติ 216 ม. 10 ต.ภูเงิน อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรีสะเกษ 
28. น.ส. จ  าปา เกษรสร้อย 25 ม. 4 ต.น ้าออ้ม อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรีสะเกษ 
28. นางสาวภทัราวดี  พโูท 469 ม. 6 ต.ตระกาจ อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรีสะเกษ 
30. นางประภา  แก่นสีดา 65/3 ม. 16 ต.น ้าออ้ม อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรีสะเกษ 
31. นายณรงคเ์ดช  ธรรมดวง 38/2 ม. 5 ต.เมือง อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรีสะเกษ 
32. นายปัญญา  หน่ึงค  ามี 143 ม. 5 ต.เมือง อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรีสะเกษ 
33.นายปราโมทย ์ สนัสิน 226 ม. 5 ต.เมือง อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรีสะเกษ 
34. นายอุทิศ  อารีย ์ 44 ม. 4 ต.หนองแกว้ อ.กนัทรารมย ์จ.ศรีสะเกษ 
35. นายโชคชยั  ขานทรัพย ์ 10 ม. 5 ต.ภูฝ้าย อ.ขนุหาญ จ.ศรีสะเกษ 
36. น.ส.ไพรวลัย ์ สมจนัทร์  10 ม. 5 ต.ภูฝ้าย อ.ขนุหาญ จ.ศรีสะเกษ 
37. นายพลงั  อุ่นญาติ 222/61 ต.หนองไผ ่อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 
38. นางจ าปี อุ่นญาติ 32/2 ต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 
39. นายชยัรัตน์  วงษใ์หญ่ 750 ม. 5 ต.น ้าออ้ม อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรีสะเกษ 
40. น.ส.สุภาวดี  อุดทา 71 ม. 2  ต.น ้าออ้ม อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรีสะเกษ 
41. น.ส.กญัญธนทั โคสาธนะวิสิฐ 360 ม. 1 ต.เวียงเหนือ อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรีสะเกษ 
42. น.ส. พชัวารี  เครือบุตร 71 ม. 6 ต.น ้าออ้ม อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรีสะเกษ 
43. นายวิวฒั ถือกลา้ 38 ม. 5 ต.ขวาวใหญ่ อ.ศรีขรภูมิ  จ.สุรินทร์ 
44. น.ส.นิตยา  ภูโท 19 ม. 7 ต.จานใหญ่  อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรีสะเกษ 
45. น.ส. บงัอร  โกศล 100 ม.6 ต.หนองหวา้ อ.เบญจลกัษ ์จ.ศรีสะเกษ 
46. นางสมถวิล  กุลมาศ 142 ม. 4 ต.จานใหญ่  อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรีสะเกษ 
47. นายรัชพล  ธรรมวงษ ์ 40/1 ม. 9 ต.น ้าออ้ม อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรีสะเกษ 
48.นางบุญยงั  ธรรมวงษ ์ 40/1 ม. 9 ต.น ้าออ้ม อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรีสะเกษ 
49. นายประดิษฐ์  ภูโท 143 ม.9 ต.น ้าออ้ม อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรีสะเกษ 
50. นางพรมณี  ภูโท  143 ม.9 ต.น ้าออ้ม อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรีสะเกษ 
51.นายทวี  บุญชิต 199 ม. 1 ต.น ้าออ้ม อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรีสะเกษ 



52. น.ส.รัชนีกร  บุญชิต 199 ม. 1 ต.น ้าออ้ม อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรีสะเกษ 
53. นายอภิสหสัวรรษ ไชยสิน 199 ม. 1 ต.น ้าออ้ม อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรีสะเกษ 
54. นางทองพนู  บุญโต 99 ม. 1 ต.น ้าออ้ม อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรีสะเกษ 
55.นายมนตรี  บุญชิต 99 ม.1 ต.น ้าออ้ม อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรีสะเกษ 
56. นางปวีณ์ธิดา  บุญชิต 215 ม. 1 ต.น ้าออ้ม อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรีสะเกษ 
57. น.ส. เกศสรินทร์ อินตะนยั 96 ม. 5 ต.น ้าออ้ม อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรีสะเกษ 
58. นายเกรียงไกร  บุญประดิษฐ์  99/74 ม. 10 ต.โพธ์ิ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 
59. นายอนง  ชอบเสียง 145 ม.1 ต.น ้าออ้ม อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรีสะเกษ 
60. นางนงเยาว ์ ชอบเสียง 145 ม.1 ต.น ้าออ้ม อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรีสะเกษ 
 

 
 

 
ตารางที ่4. รายช่ือ ทีอ่ยู่ เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมการอบรม หลกัสูตร “การดูแลรักษาและการใช้เคร่ืองมือในสวน

ปาล์มน า้มัน” รุ่นที ่2 วนัที ่28 มิถุนายน 2561   
ช่ือ-สกลุ ท่ีอยู ่

1. นางส าริด  ไกรขาม 5 ม.18 ต. หว้ยต๊ึกชู อ.ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ 
2. นายพฒุ  ยนืยาว 4 ม.18 ต. หว้ยต๊ึกชู อ.ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ 
3. นางณฐัพร  บวัจูม 117 ม.5 ต. ปะอาว อ.อุทุมพรพิสยั จ. ศรีสะเกษ 
4.นายประเสริฐ  ศรีมุม 55 ม.18 ต. หว้ยต๊ึกชู อ.ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ 
5.นางวนัดี  วชัรวรพนัธ์ 186 ม.7 ต. ไพรพฒันา อ.ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ 
6. นายวรีะพล  วชัรวรพนัธ์ 186 ม.7 ต. ไพรพฒันา อ.ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ 
7. จ่าสิบเอกสฤษด์ิ  บวัจูม 117 ม.5 ต. ปะอาว อ.อุทุมพรพิสยั จ. ศรีสะเกษ 
8. นางราว ี ชนภัยั 54 ม.18 ต. หว้ยต๊ึกชู อ.ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ 
9. นางวไิลรัตน์  สีดาแกว้ 56 ม.18 ต. หว้ยต๊ึกชู อ.ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ 
10. นายปัญญา  บวัค านิน 38 ม.9 ต. หว้ยต๊ึกชู อ.ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ 
11. นางธิราภรณ์  ประเสริฐชาติ 73 ม.14 ต. หว้ยต๊ึกชู อ.ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ 
12. นางทองศรี  ประสิทธ์ิชยั 77 ม.14 ต. หว้ยต๊ึกชู อ.ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ 
13. นายสุริยนั  ประสิทธ์ิชยั 41 ม.14 ต. หว้ยต๊ึกชู อ.ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ 
14. นายจนัทร์  เสนาจ 96 ม.22 ต. บุสูง อ.วงัหิน จ. ศรีสะเกษ 
15. นางสุดใจ  เสนาจ 96 ม.22 ต. บุสูง อ.วงัหิน จ. ศรีสะเกษ 
16. นายภทัราวธุ  สุภารัตน์ 5 ม.9 ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ 
17. นายเด๋อ  วงษข์นัธ ์ 76 ม.11 ต.ปรือใหญ่ อ.ขขุนัธ์ จ. ศรีสะเกษ 
18. นางโสรกิต  วงษข์นัธ์ 76 ม.11 ต.ปรือใหญ่ อ.ขขุนัธ์ จ. ศรีสะเกษ 
19. นางสาวสุภสัสร  ยอดจกัร 209 ม.14 ต. หว้ยต๊ึกชู อ.ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ 
20. นางธนญัญา  อินทเสน 24/1 ม.14 ต. หว้ยต๊ึกชู อ.ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ 



21. นางอุทยัวรรณ  อุปมา 102 ม.13 ต. หว้ยต๊ึกชู อ.ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ 
22. นายเสริม  โพธิสาร 16 ม.14 ต. หว้ยต๊ึกชู อ.ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ 
23. นางจนัทร์เพญ็  โคจร 69 ม.16 ต. หว้ยต๊ึกชู อ.ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ 
24. นางพนัธ์  สืบล า ม.9 ต. หว้ยต๊ึกชู อ.ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ 
25. นายประยรู  สุดใจ 1 ม.6 ต. เสียว อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ จ. ศรีสะเกษ 
26.นายศุภชยั  สุดใจ 1 ม.6 ต. เสียว อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ จ. ศรีสะเกษ 
27. นายสวาส  บุตราช 36 ม.6 ต. เสียว อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ จ. ศรีสะเกษ 
28. นายวนัชยั  สมศรี 49 ม.11 ต. เสียว อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ จ. ศรีสะเกษ 
29. นายพธุ  ไชยโคตร 12 ม.11 ต. เสียว อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ จ. ศรีสะเกษ 
30. นายมงคล  ชูเลิศ 17 ม.11 ต. เสียว อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ จ. ศรีสะเกษ 
31. นายจ านงศกัด์ิ  อุตพนัธ์ 44 ม.11 ต. เสียว อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ จ. ศรีสะเกษ 
32. นายทว ี สมศรี 20 ม.11 ต. เสียว อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ จ. ศรีสะเกษ 
33. นายปิยะ  คุณสาร 30 ม.6 ต. เสียว อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ จ. ศรีสะเกษ 
34. นายสุนนัท ์ มหาสาร 158 ม.11 ต. หว้ยต๊ึกชู อ.ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ 
35. นายสมภพ  ภกัดี 41 ม.11 ต. เสียว อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ จ. ศรีสะเกษ 
36. นายประเวศ  มณีพรรณ 153 ม.15 ต. ภูเงิน อ.กนัทรลกัษ ์จ. ศรีสะเกษ 
37. นายจ านงค ์ ยอดวงษา 109 ม.11 ต. หว้ยต๊ึกชู อ.ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ 
38. นางค าพนัธ์  พแกว้ 109 ม.11 ต. หว้ยต๊ึกชู อ.ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ 
39.นายโกญจนาท  พิชยั 209 ม.14 ต. หว้ยต๊ึกชู อ.ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ 
40. นางสาวรุ่งฤดี  สีดาแกว้ 56 ม.18 ต. หว้ยต๊ึกชู อ.ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ 
41. นางสาวสวสัด์ิ  เผื่อแผ ่ 233 ม.11 ต. หว้ยต๊ึกชู อ.ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ 
42. นายเกียรติสิทธิ  แกว้สาย 233 ม.11 ต. หว้ยต๊ึกชู อ.ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ 
43.นางไพรศรี  สุวรรณใชย ์ 137 ม. 2 ต. หว้ยต๊ึกชู อ.ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ 
44. นายมะ  พงษสุ์ระ 125 ม.5 ต.สมอ อ.ปรางคก์ู่ จ.ศรีสะเกษ  
45. นายสมัพนัธ์  พงษสุ์ระ 125 ม.5 ต.สมอ อ.ปรางคก์ู่ จ.ศรีสะเกษ 
46. นายคาน พนัแก่น 168 ม. 14 ต. หว้ยต๊ึกชู อ.ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ 
47. นางบวัพนัธ์  ทองเหลือง 56 ม. 14 ต.หว้ยต๊ึกชู อ.ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ 
48. นางกรรณิกา ชยัวงษา 9 ม. 14 ต.หว้ยต๊ึกชู อ.ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ 
49. นายพิเชษฐ ดอกพอง 126 ม. 14 ต.หว้ยต๊ึกชู อ.ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ 
50. นางรด  ปัญญา 126 ม. 14 ต.หว้ยต๊ึกชู อ.ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ 
51. นายอคัรพงษ ์ หตัโถ 21 ม. 14 ต.หว้ยต๊ึกชู อ.ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ 
52. นางสาวสุนนัทา จนัทะวชั 34 ม. 10 ต.หว้ยต๊ึกชู อ.ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ 
53. นางสาวสุจิตรา คุม้คง 30/1 ม. 10 ต.หว้ยต๊ึกชู อ.ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ 
54. นายหนูทร  สิงห์ซอม 293  ม. 1 ต.หว้ยต๊ึกชู อ.ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ 
55. นางมอน ลนัทม 75/1 ม.11 ต.หว้ยต๊ึกชู อ.ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ 



56. นางหนูกร  วนัชม 57 ม. 9 ต.หว้ยต๊ึกชู อ.ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ 
57. นางบุญกอง  พลโศรก 56 ม. 9 ต.หว้ยต๊ึกชู อ.ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ 
58. นางทิพยน์ภา  แกว้ค าบง้ 152 ม. 11 ต.หว้ยต๊ึกชู อ.ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ 
59. นางถาวร  เศษศรี 18 ม. 11 ต.หว้ยต๊ึกชู อ.ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ 
60. นายสี  วนัดี 41 ม.11 ต.หว้ยต๊ึกชู อ.ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ 
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