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เกษตรกรตวัอย่าง...สร้างรายได้

เกษตรกรยุคใหม่ใช้ KAS Application
ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีการ 

น�านวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาประยุกต์ในหลายๆ 
ศาสตร์ ท่ีส�าคัญอีกอย่างหน่ึง คงหนีไม่พ้นศาสตร์แห่ง
การเกษตร ศาสตร์ท่ีจะท�าให้เกิดความอยู่ดีกินดีของคน 
ในชาตินัน่เอง

วันน้ี ทางสยามคูโบต้าฯ มีโอกาสได้สัมภาษณ์เกษตรกร

แนวคดิก้าวหน้าใน อ.แม่จนั จ.เชียงราย คณุพชัรินทร์ ต๊ะต้องใจ 

เจ้าของไร่สุภาวิตา ถือเป็นเกษตรกรยุคใหม่ที่เปิดใจในการ 

น�าเทคโนโลยมีาใช้ ในการปลกูข้าวในพืน้ทีก่ว่า 48 ไร่ เร่ิมต้นสนใจ 

การใช้งาน KAS application มาจากการแนะน�าของทมี KAS  

ที่เข้าไปส่งเสริมการเพาะปลูกกับเกษตรกรในพื้นที่ อีกทั้ง

เกษตรกรยังเป็นสมาชิกกลุ ่มของนาแปลงใหญ่ ในจังหวัด

เชียงรายซึง่มเีกษตรกรในกลุม่กว่า 80 ครัวเรือน โดยทางกลุม่ได้ม ี

การส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

GAP รวมถึงการลดต้นทุน และการเพิ่มผลผลิต ในรูปแบบ 

ของการรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่ โดยมีเป้าหมายยกระดับ 

ไปสู่การผลิตข้าวอินทรีย์อีกด้วย เกษตรกรจึงมีความสนใจ 

ทีจ่ะวางแผนการเพาะปลกูอย่างเหมาะสม รวมถงึตวัเกษตรกรเอง

มกีารจดบนัทกึการปฏิบตังิานในการเพาะปลกูอยูเ่สมอ ซึง่ช่วยให้

ง่ายต่อการจดจ�าและสามารถน�าไปใช้ได้ทนัท ีKAS application 

ถอืเป็นเคร่ืองมอืใหม่ ทีต่อบโจทย์การใช้งานให้กบัเกษตรกรได้

อย่างแท้จริง
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เกษตรกรเร่ิมต้นใช้งาน KAS application เมือ่เดอืนกรกฎาคม 

ทีผ่่านมา เพือ่วางแผนการเพาะปลกูทัง้หมด 8 แปลง โดยปลกูข้าว 

เป็นหลัก ข้าวที่ปลูกเป็นหลักคือ กข6 กข15 ข้าวไรซ์เบอร์ร่ี  

และพนัธุพ์ืน้เมอืง เช่น หอมแม่จนัทร์ เน่ืองจากเป็นพนัธ์ุแนะน�า 

ในพืน้ทีด่งักล่าว มกีารเพาะปลกูปีละ 2 คร้ัง ทัง้นาปีและนาปรัง  

จากการเพาะปลกูนาปี เมือ่จบฤดกูาลแล้วมกีารปลกูถัว่และปอเทอืง 

เป็นปุย๋พชืสดเพือ่ไถกลบบ�ารุงดนิ ตามวธีิการแนะน�าแบบ KAS 

อกีด้วย

KAS ถือเป็นเคร่ืองมือในการท�าการเกษตรที่เป็นตัวช่วย

ส�าหรับเกษตรกรเป็นอย่างมาก ช่วยให้การท�างานมปีระสทิธิภาพ

อย่างสูงสุด นอกจากน้ียังสามารถเรียนรู้วิธีการเพาะปลูก 

ตามวิธีการ KAS ที่ทางสยามคูโบต้าแนะน�า และยังสามารถ 

ปรับเปลีย่นข้ันตอนในปฏทินิการเพาะปลกูทีเ่หมาะสมตามพืน้ที ่

ของตนเอง ที่ส�าคัญคือเกษตรกรมีการบันทึกข้อมูลท�าบัญชี 

รายรับ-รายจ่ายด้วยการจดบนัทกึใส่สมดุ ปัจจบุนัมกีารบนัทกึ 

ข้อมลูผ่านแอปพลเิคชัน สามารถท�าให้เกษตรกรท�างานได้ง่ายข้ึน  

และยังสามารถดึงรายงานสรุปได้จากแอปพลิเคชันที่แสดง 

ภาพรวมของการเพาะปลกู เช่น วนัทีเ่ร่ิมเพาะปลกูถงึวนัสิน้สดุ 

การเพาะปลกู สรุปข้ันตอนปฏิทนิเพาะปลกูทัง้หมด สรุปรายรับ 

รายจ่ายที่เกิดข้ึน และสรุปผลผลิตที่ได้จากการเพาะปลูก  

พร้อมให้เกษตรกรสามารถน�ารายงานสรุปไปพัฒนาการเกษตร 

ของตนเองให้เกดิประสทิธิภาพ และประสทิธิผลอย่างดทีีส่ดุ

KAS ยังเป็นแหล่งรวบรวมข้อมลูด้านการเกษตร องค์ความรู้ 

ที่เป็นประโยชน์ เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรไทยสู่ยุคดิจิตอล  

เพือ่ก้าวสู ่เกษตร 4.0 ให้เกษตรกรมคีวามมัน่คง ภาคการเกษตร

มคีวามมัง่คัง่ สูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนื ภายใต้แนวคดิ Thailand 4.0 

เตม็ประสทิธภิาพอย่างแท้จริง
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น�้ำพริกกลำงดง

เคลด็ลบัความอร่อย

กุ้งแห้ง ให้เลือกกุ้งแห้งอย่างดี ตัวโตๆ กุ้งแห้งถือเป็นอาหารแห้ง 

ที่ควบคุมความสะอาดยาก ดังน้ันต้องท�าความสะอาดก่อนที่จะน�ามา 

ปรุงอาหาร อาหารของเราจะได้สะอาดปลอดภยั วธิที�าความสะอาดกุง้แห้ง 

ให้น�ากุง้แห้งไปล้างน�า้ให้สะอาด จากนัน้น�าไปอบให้แห้ง

หอมเจียวกรอบๆ เป็นเคล็ดลับความอร่อยของน�้าพริกกลางดง 

เทคนิคการท�าให้หอมเจยีวกรอบ ให้ทอดหอมแดง 2 คร้ัง โดยคร้ังแรก 

ทอดให้เหลอืงสกุ จากน้ันน�ามาพกัไว้ให้เยน็ แล้วน�าไปทอดในครัง้ที ่2  

จะท�าให้หอมเจยีวกรอบอร่อย

การผดัน�า้พรกิ และการปรุงรส เป็นเทคนิคของความอร่อย น�า้ตาล 

ให้ใช้น�้าตาลปี๊บ และน�้ามะขามเปียก น�้าพริกสูตรน้ีไม่เหมือนกับ 

น�้าพริกเมนูอื่นที่มีรสเผ็ดและรสเค็มน�า แต่น�้าพริกกลางดงรสชาติ 

จะออก หวานๆ เปร้ียวๆ มีกลิ่นหอมของกระเทียมและหอมเจียว  

ไม่ว่าจะเป็นอาหารจานหลกั หรืออาหารทานเล่นกไ็ด้ทัง้น้ัน

น�า้พริกกลางดง เป็นน�า้พริกแบบโบราณสตูรต้นต�ารับ อาหารชาววัง  

นิยมคลุกกับข้าว โดยจะน�าส่วนผสมต่างๆ มาทอดให้กรอบ ได้แก่

กระเทียม หอมแดง พริกแห้ง กุ ้งแห้งน�าไปเคี่ยวกับน�้าตาลปี ๊ป  

และน�า้มะขามเปียก เพิม่ความกลมกล่อมด้วยเกลอื รสชาตขิองน�า้พริก

กลางดงจะเปร้ียวๆ หวานๆ กรอบๆ เป็นน�า้พริกทีส่ามารถเกบ็ไว้ได้นาน 

เคลด็ลบัความอร่อยของเมนูน้ีอยู่ทีก่ารคดัเลอืกวตัถดุบิ การเตรียมวตัถดุบิ 

ไปจนถงึเทคนิคการท�า

ส่วนผสมหลกั

• กุง้แห้ง 1 ถ้วยตวง

• กระเทยีมซอย 1 ถ้วยตวง

• พริกแห้ง 1 ถ้วยตวง

• น�า้มะขามเปียก 2 ช้อนโต๊ะ

• น�า้ตาลป๊ีบ 2 ช้อนโต๊ะ

• หอมแดงซอย 1 ถ้วยตวง

• น�า้มนัส�าหรับทอด 1 ถ้วยตวง

ข้ันตอนการท�า

1. ตัง้กระทะน�า้มนั เจยีวหอมแดง และกระเทยีม

2. น�าหอมเจยีว กระเทยีมเจยีว กุง้แห้ง และพริกแห้ง โขลกให้เข้ากนั

3. น�าส่วนผสมทัง้หมดทีโ่ขลกลงไปผดัในกระทะ ปรุงรสด้วยน�า้ตาลป๊ีบ  

และน�า้มะขามเปียก

4. เสริฟน�า้พริกกลางดงทานกบัปลาน่ึง ผกัสด และข้าวสวย

ทีม่า : https://nlovecooking.com/

ท�ากบัข้าวกบัปลา
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มุมพยากรณ์

พรรณไม้เสริมสิริมงคล 
ประจ�ำวันเกิด
 การปลูกต้นไม้ ในบ้านนั้น นอกจากจะเลือกจากความชอบของเจ้าของบ้าน หรือ 

ผู้อยู่อาศัยในบ้านแล้ว อีกส่ิงหนึ่งที่หลายคนยึดถือกันมาตลอดส�าหรับการคัดเลือกต้นไม้ 

ที่จะปลูก นั่นก็คือ การเลือกไม้มงคลประจ�าวันเกิด ซึ่งนอกจากจะเป็นต้นไม้ที่เป็นมงคล  

เสริมสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้กับบ้านของเราแล้ว ยังช่วยเสริมดวง บุญบารมีให้กับ 

ผู้อาศัยอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งวันเกิดไหนควรจะปลูกต้นไม้ใดบ้าง ลองมาดูกันนะคะ

ทีม่า : https://www.realasset.co.th/news-activity/detail/พรรณไม้เสริมสริิมงคลประจ�าวนัเกดิและราศเีกดิ

ไม้มงคลของคนเกดิวันอาทติย์ คอื ราชพฤกษ์หรือคนู 

โป๊ยเซียนสีเหลืองหรือส้ม โกสน เน้นที่ใบมีสีเหลือง 

แซมเยอะๆ ชบาสเีหลอืงและส้ม จ�าปาสเีหลอืง

ไม้มงคลส�าหรับคนเกดิพธุกลางวันหรือกลางคนืจะม ี

ไม้มงคลอย่างเดียวกัน โดยไม้มงคลที่เด่นๆ ก็มี  

กวนอมิ วาสนา พลดู่าง โป๊ยเซยีน กล้วย ราชพฤกษ์

หรือคนู กหุลาบ โกสน ชบา

ไม้มงคลส�าหรับคนเกิดวันจันทร์จะมีต้นไม้มงคล 

ให้เลอืกปลกู ดงัน้ี วาสนา โกสน ราตรี มะล ิมะม่วง 

กวนอมิ โป๊ยเซยีน แก้ว จ�าปี พลดู่าง กระถนิ มะยม 

ชะพลู

ไม้มงคลส�าหรับคนเกิดพฤหสับด ีควรปลกูไม้ดอกสขีาว 

เพื่อเสริมชะตาและให้ต้องโฉลก ไม้มงคลของคน

เกดิวันนีก้ม็ ีมะล ิจ�าปี ราตรี พดุ กหุลาบขาว แก้ว

สไีม้มงคลของคนวนัองัคารคอื สแีดง หรือชมพู 

ดังน้ันไม้ดอกที่ปลูก ควรเป็นสีใดสีหน่ึงในน้ี  

ซึง่กไ็ด้แก่ กหุลาบแดงหรือชมพ ู อญัชัน โกสน 

โป๊ยเซยีน เข็ม ชบา พญายอ

ไม้มงคลส�าหรับคนเกดิวนัศกุร์ ควรปลกูไม้มงคล

ดังต่อไปน้ี กุหลาบ อัญชัน เข็ม ชบา โกสน 

โป๊ยเซยีนดอกสแีดงหรือชมพู

ส�าหรับไม้มงคลของคนเกิดวนัเสาร์ กม็วีาสนา มะลิ 

ไม่ว่าจะเป็นมะลซ้ิอนหรือมะลลิา กวนอมิ จ�าปี จ�าปา 

หรือพวกไม้ผลอย่าง มะม่วง ชมพู ่ฝร่ัง

วันอาทิตย ์

วันจันทร์ วันอังคาร  วันพุธ

วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
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ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
กิจกรรมตอบค�าถาม วารสารเพื่อนเกษตร 

ฉบับเดือน กันยายน

รำยชื่อ
ผู้โชคดี 
300 ท่ำน

ก�าหนดส่งของรางวลั 
ภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2564

1. ไชยา  พงษ์หนาด
2. บญุสวน  ไชยสขุ
3. นิภาวรรณ  ก้องเวหา
4. จนัทร์แดง  ชูไทย
5. รัชชานนท์  ชุมภู
6. วรีะ  ชุมโกมนต์
7. ประจวบ  แดงอาจ
8. วไิล  แก้วดี
9. ส�าเริง  อนิทร์คุม้
10. ทพิวรรณ  แจ้งธรรม
11. เนาวรัตน์  โพธ์ิศรีขาม
12. สทิธ์ิ  ชูตรงั
13. วญิญ ู สงครามศรี
14. ฤทธิเดช  เสาตรง
15. มงคลชัย  ทองอยูส่ขุ
16. ฉลวย  แก้วมงคล
17. สมชาย  วเิศษชาติ
18. อานนท์  สมพมิาย
19. พฒันพงษ์  อนิปากดี
20. สมจติร  ลาดมณีุ
21. บญุส่ง  สภุาพ
22. ส�าเรียง  เริงสงูเนิน
23. ฐติพิงศ์  ฉตัรวไิล
24. วรัิตน์  รอดดเีพง็
25. ประครอง  ทดัมาลา
26. ทศพร  เกือ้ทาน
27. บญุเพง็  ค�าแพง
28. ส�ารี  จนัสนิท
29. นิเวศน์  เพราะผล
30. น้อมวงศา  สมศรี
31. บญุช่วย  ยอดคง
32. สนอง  อนิต๊ะสนิ
33. จรีุพร  ประวงิ
34. ฉตัรชัย  สายสนุา
35. โอภาษ  พานคร้าม
36. สงกรานต์  ชินสหีา
37. สมหมาย  ดวงดาว
38. พทัธพล  ค�าปวนบตุร
39. ณรงค์  น้อยท่าทอง
40. ชัยวตัร  คะตะวงษ์
41. ศภุวรรณ  หลบัจนัทร์
42. สมบรูณ์  นักร้อง
43. สถติ  ไทรนนทรีย์
44. วางใจ  บญุสาร
45. สงวน  แก้วดี
46. บวัผดั  จนัต๊ะ
47. ภาชิตา  ใหญ่จนัทกึ
48. ปาน  แจ่มเมอืง
49. สทุธิเดช  ริมธรีะกลุ
50. รัดดา  วสัโส
51. สรุพล  นวลแขว่ง
52. นัทธพงศ์  เขียวใจ
53. สมาน  อ่อนหวาน
54. ภรณ์ทพิย์  ค�าภา
55. บวัโรย  เจริญรส
56. สมเกยีรติ ์ ใจทรินทร์
57. สรุศกัดิ ์ ชมุภู
58. พดั  ดวงจนัโท
59. วสิทิธ์ิ  ศริิปี
60. ศกัดิด์า  วรรณวงค์

Xiaomi Mi Compact  
Bluetooth Speaker 2

ล�าโพงบลูทูธจิว๋ เสียงแจ๋ว

มูลค่า 350 บาท 

รับของรางวัล

61. ปราโมทย์  คงแก้ว
62. โทม  สมควร
63. ศภุณัฐ  เจริญร่ืน
64. ล�าใย  เสาว์แก้ว
65. ทองค�า  อดุมฉวี
66. อ�าคา  เสยีงหวาน
67. ชัชวาลย์  เจริญใจ
68. สมศกัดิ ์ สขุใส
69. ศรีศกัดิ ์ เข็มมี
70. กมลชนก  บญุศรี
71. แสวง  บวัใหญ่
72. สมฤทยั  แก้วมณี
73. เอกลกัษณ์  บรูพษิ
74. วฒุพิงษ์  โพธนิดา
75. ประสงค์  ค�าหอม
76. ณรงค์ศกัดิ ์ เอกนาสงิห์
77. ณัฐพงศ์  เลศิหล้า
78. ทองใส  ยบิรัมย์
79. วโิรจน์  ภูศ่รี
80. สมปรารถนา  ไชยเชษฐ
81. ประสพ  กัว้พจิติร
82. ณรงค์  สดุชุมแพ
83. ประธาน  คงทน
84. สมชาย  ชนะพมิพ์
85. ประสาร  นิลรอด
86. คนงั  อนิทร์ลบั
87. จฑุารัตน์  รตันสมบตัิ
88. สงัวร  โคตมติร
89. หนูแดง  บญุสงิห์
90. แม้น  หอมกระโทก
91. ศริินาฎ  เข็มธนู
92. อดุมพร  แสงนิกลุ
93. นิกรณ์  ม้ายอง
94. เจษฎาพร  พงษ์สระพงั
95. พลกฤต  เขตรวงษ์
96. วรัิช  แดงโชติ
97. สมพร  บงโนนงิว้
98. บญุสนอง  อนิแดน
99. อรรถนพ  ลาดใจผดิ
100. ภคัจริา  ชาลี
101. จติรกร  จติตรีเทีย่ง
102. สทุน  ผ่องทอง
103. วรายทุธ์  ถาเมอืง
104. ปิยาภรณ์  เช้ือดี
105. สมพร  งอกผล
106. ไพฑรูย์  ทรัพย์วฒันไพศาล
107. รัตนชัย  วงค์เทพ
108. เดีย่ว  แก้วเสถยีร
109. สบุนิ  ศรีพงษ์ไชย
110. ประหยดั  ธรรมวงษ์
111. อารีย์  ละครพล
112. สภุารี  สมสขุ
113. ทองอนิทร์  บญุศรี
114. เสน่ห์  จบีกล�า่
115. เสกสรร  ฉตัรวไิล
116. ละเอยีด  ชาตกิระโทก
117. สามารถ  นิลรัตนานนท์
118. ชาญณรงค์  แก่นกระโทก
119. สน  พ่อศรีชา
120. วาริน  ปราบพาล

121. นิคม  สอนปัน
122. เตยีง  ทองไสย์
123. วรนุช  สภุาษี
124. เอกวฒัน์  เฟ้ืองใจค�า
125. อดศิกัดิ ์ หารสโุพธ์ิ
126. ละเมยีด  เสาประโคน
127. จ�ารัส  เดชปันค�า
128. บาง  นาสมยนต์
129. ศริิชัย  นาต๋ัน
130. พชรพล  สงัคุย่
131. บญุสนอง  ค�าพวง
132. เยน็  สะสาง
133. ม ี ค�าแพง
134. ไชยา  สรีะค�า
135. ศลิปรัตน์  นาคชาติ
136. อ้าย  พลิาบตุร
137. ปุน่  สงูสนัเขต
138. จกัรกฤษณ์  ศรีขุน
139. นธีธร  ร่องศกัดิ์
140. สมหวงั  อรัญโสต
141. ส�าเภา  สงัข์คน
142. ปํญญารัตน์  วนาสนธิ์
143. สริุนทร์  งวดสงูเนิน
144. สมควร  ค�าภา
145. เดอืนเพญ็  ใจรินทร์
146. แดง  นาสมยนต์
147. ประสทิธ์ิ  ทองหล่อ
148. สมศกัดิ ์ เสอืค�ารณ
149. นริศรา  ไชยพรม
150. ระมติร  จนัทะคณุ
151. ค�าจนัทร์  มลทิา
152. ส�ารวล  สตับตุร
153. สริินาถ  ศรีเทพย์
154. ประสทิธ์ิ  สมัพนัธุอ์ภยั
155. พชิิต  ไชยสขุ
156. นันท์นภัส  ผนัผ่อน
157. ประภาศ  สภุาพ
158. กมล  ใหม่สยุะ
159. วสนัต์  วรรณจกัร
160. สมนึก  นาเพช็ร
161. ประเสริฐ  เยาว์ธานี
162. สกญัญา  บญุเจอื
163. เดชา  อยูก่ลดั
164. วโิรจน์  ใจดี
165. ศริิรัตน์  วรรณทวี
166. พลิม  ตยิะบตุร
167. ศริิชัย  มาโนช
168. ทวสีขุ  อาทติย์ตัง้
169. ชาตมิงคล  ศริมิลู
170. หนูไกร  เพยีงกุ
171. ส�ารอง  พรหมแก้ว
172. อ�าพล  ป้ันวเิศษ
173. เสนาะ  อดุตนั
174. แสงเพชร  นาใจเยน็
175. ดชิุตร์  ผ่องใส
176. อดลุเดช  ไชยหาทพั
177. นิตยา  บางบญุฤทธิ์
178. อดี  จวนสขุ
179. ณัฐพล  มงีามดี
180. พสิษิฐ์  ก๋าชุ่ม

181. วสิทิธ์ิ  บญุพอ
182. ไซ  ล่า  ส่วย
183. จกัรพนัธ์  ปัญญารัตน์
184. พงษ์ศกัดิ ์ แสนปินตา
185. บญุทอม  เสยีงดี
186. ประกจิ  ช้างทอง
187. พรพนัธ์  สงัข์ป่า
188. ชุมพล  สุม่พ่วง
189. ไกรวฒุ ิ สว่างเมอืง
190. อ�านวย  ศรีวงศ์
191. ปราโมทย์  วฑุฒสิาร
192. ณรงค์  ปัญญาใส
193. จงรัก  เถาพลิาศ
194. สมาน  ดวงสม
195. มาริวรรณ  เครือไพรวลัย์
196. สนัต ิ จาตรุนต์เมาธากุล
197. สมศกัดิ ์ ภาคภมูิ
198. วชัิย  ชมภเูพชร
199. บญุทนั  ปณุประวตัิ
200. ชัยวฒัน์  เลศิชาญ
201. ไพรทนู  จกุจนัทร์
202. ครรชิต  แสงแล้
203. รุ่งเรือง  สวัสดี
204. ชาตชิาย  จวงอนิทร์
205. เยีย่ม  บญุบตุตะ
206. พกิลุ  ทองแซง
207. บญุมา  ส่งศรี
208. ปฏภิาณ  ปาแสน
209. วนัณี  ชราศรี
210. ไพรัตน์  พมุมละ
211. ทวศีกัดิ ์ น้อยอ�าคา
212. บญุตา  หนิแก้ว
213. บญุส่ง  ศรวิีเศษ
214. ปิตสิขุ  โต๊ะงาม
215. วฒุพิงศ์  กาบแก้ว
216. เพญ็  เขียวใจ
217. ยพุนิ  ค�าภา
218. จติร  สขุอนันต์
219. ทองเลือ่น  หอระดี
220. บรรทม  ข�าดี
221. ยพุนิย์  เสยีงใส
222. อดุร  บวัรินทร์
223. วสนัต์  พุม่งาม
224. ขันธ์ทอง  ตาลแวววาว
225. เชน  เจริญสขุ
226. หนูจนัทร์  ฟักทอง
227. คมิ  นิมติรัมย์
228. จติตะ  ถาวรรักษ์
229. เจษกมล  นาวา
230. อ�านาจ  วเิชียรแก้ว
231. ครรชิด  จนัทมาตย์
232. ประเสริฐ  มัน่คง
233. นิพล  โคตรมาลี
234. สทุธา  เพชรนลิ
235. สมาน  ชาญณรงค์
236. สชุาต ิ ทพิเวช
237. หล ี เทพสทุา
238. ณรงค์  พรมเอ้ย
239. ทองด ี แพรสี
240. เกษมศลิป์  แจ้งสนาม

241. ภาวณีิ  สรุะขันธ์
242. เกอืน  ก่อแก้ว
243. สมพงษ์  ซึง่พรม
244. สภุาภรณ์  สร้อยทอง
245. จกัรกฤช  รัตนจนัทร์
246. อทุศิ  หอมนาน
247. ธีรราช  หาสขุ
248. เพาพงา  เจยีนงาม
249. บญุธาร  ฝ่ายระสาน
250. สาวติรี  ทกัษณิสทิธ์ิ
251. อมรชัย  ศาสนา
252. บญุเลศิ  นนทพฒัน์
253. สพุรรณ  คณุสม
254. ทรงยศ  ศรีชัยยา
255. นันทวนั  วทิยสนิธนา
256. วไิล  ตงึชาติ
257. พาย ุ ประตาทะโย
258. วรีะวฒัน์  บวัจนัทร์
259. กจิประเสริฐ  พงษากลาง
260. สญัญา  หบีทอง
261. มานะ  เกตดุี
262. อดลุย์  คุม้ศรีไวย์
263. วนัเพญ็  แสงยา
264. อนงค์  จนัเดช
265. เขียวพร  สงเมอืง
266. สคุรีพ  เปล่งสนัเทยีะ
267. นาค  บญุสงู
268. วสนัต์  กรุมมีย์
269. รัตน์  วงษาสงู
270. วชิาญ  เพช็รกล่อง
271. นิตย์  แก่นสาร
272. สยาม  อนิต๊ะ
273. ธีระพงษ์  สามสงูเนิน
274. มอย  มาลากลุต๊ะ
275. มนัส  รอดเป้า
276. อนุชา  ท่วมอยู่
277. รัชดาภร  ศริล้ิน
278. พงศ์ศกัดิ ์ หนูด้วง
279. จรัญ  หม่อมเยน็
280. ปาริชาต ิ ดวงศรี
281. วนัิย  พนัธ์ค�า
282. อนันต์  ศรีกา
283. วรรณา  เกตรัุตน์
284. ไพบลูย์  พมิพ์โคตร
285. ไทย  ส�ารองพนัธ์
286. ทองหล่อ  น่วมนิล
287. เพง็  ประทมุตงั
288. ทองเพชร  ค�านกขุ้ม
289. จฑุารัตน์  สกุนั
290. ไทรงาม  ฉายพวง
291. สดุารัตน์  ค�ามัน่
292. ล�าดวน  ชืน่ชม
293. ออด  บวัระพา
294. อะหมาด  โสะอเุสน็
295. เมง็  เยอืกเยน็
296. รวยรนิทร์  อทุรส
297. เจษฎา  ชะเอม
298. อ�านวย  สงัเกตุ
299. บญุส่ง  เรือนมลู
300. บญุยงค์  ลุน้ไทยส่ง

ขยายเพือ่ดูรายชือ่ท้ังหมด

08 เพือ่นเกษตร
ธนัวาคม 2563



ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
กิจกรรมตอบค�าถาม วารสารเพื่อนเกษตร 

ฉบับเดือน พฤศจิกายน

รำยชื่อ

ผู้โชคดี 

100 ท่ำน

ก�าหนดส่งของรางวลั 
ภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2564

1. สริิพงศ์  สรุะเสน

2. จริยาวัฒน์  อุน่ค�า

3. กติตศิกัดิ ์ สมชยั

4. มนูญ  เเก้วมาเกดิ

5. โพธ์ิ  สขุประมา

6. ชาญณรงค์  พูคล้าย

7. สจัจา  ศรีลาชัย

8. ศกัดิชั์ย  สสีนัต์

9. สดิาพร  เปล่งศริิ

10. อรสา  สมน้อย

11. ถาวร  สมพงษ์

12. ยพูรรณ  สใีหม่

13. กติตยิา  ภัทรกจิรุ่งเรือง

14. สดุารัตน์  แก้วจนัทร์เพชร

15. ชัยณรงค์  กองเกดิ

16. แก้วมูล  คดิข้างบน

17. ชัยนาท  แสนวงษ์

18. สทุธิศกัดิ ์ ชูสวุรรณ

19. ธนดล  กิง่เพชร

20. สริิยากร  จันทร์วิชชาพร

21. วิชัย  ก�าลงังาม

22. ปริญ  บวัค�าปัน

23. โฮม  แหนไธสง

24. มานพ  ตัว้มาก

25. เรณู  เอมอยู่

26. สมพงษ์  โทอง

27. พวงพยอม  สสีนัต์

28. รัศมี  ภัทรกจิรุ่งเรือง

29. กติตศิกัดิ ์ โสมสาย

30. ฐติพิงศ์  คนัธศกัดิศ์ริิ

31. ประยงค์  ศรีบญุเรือง

32. สมบรูณ์  ธงหน่ึง

33. ลกัษมี  สระทองอนิทร์

34. อมรรัตน์  คล�า้ฉมิ

Xiaomi BEABORN 
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กระเป๋าสะพายข้างพร้อมพอร์ต USB
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35. วิชาญ  จันทร

36. โชคชัย  ศรบีริุนทร์

37. อรชา  ยศทอง

38. ณิชานันท์  ช่ืนจติร์

39. เมริน  รอมทรัพย์

40. บญุกว้าง  รักษ์การ

41. ณัฐวุฒ ิ รอเพช็ร์

42. พชัรี  ยิม้สง่างาม

43. ดอน  พพิธิกุล

44. ค�าผาง  ชนะบวั

45. วรจิตร  เพชรเสถยีร

46. อนันต์  นันตา

47. สมปอง  สขัุง

48. นทธีร  จงแสง

49. สายยนต์  รัตนภักดิ์

50. ธวัช  แก้วโน

51. เป  ชาวทอง

52. สรุพล  นวลแขว่ง

53. พบิลู  แสงเจริญ

54. สมร  สมชัย

55. ธนารัตน์  มนตรี

56. อณัฐชา  เรืองหอม

57. พณิดา  หงษา

58. นลนีิ  เจริญสมบตัิ

59. ศกลวรรณ  พึง่สนัเทยีะ

60. มฌวีรรณ  จนัทร์งาม

61. ติม้  ธงกระโทก

62. ณัฐวุฒ ิ แย้มเสาธง

63. ธนกร  จ�าปาหวาย

64. สวัสดิ ์ สงัข์โสม

65. กติตพิงษ์  ช�านาญ

66. กเูสน็  ง๊ะกหูลงั

67. นิวัฒน์  สบุานงาม

68. ไพโรฒน์  อิม่ใจ

69. สมัย  ดาพา

70. ธนาวรรณ  ปวงค�า

71. ธนิตา  สนัติวงค์สถติย์

72. ณิชาภา  แพร่ประภา

73. ธนภร  โตมรวิทยาคม

74. ธิตณัิฐ  วโนทยาน

75. กฤษดา  บญุงาม

76. ขวัญนภา  สนาม

77. ภูมิภัทร  ศรีภักดี

78. พงศกรณ์  อยูก่รุด

79. อภิรักษ์  กอแก้ว

80. สายสนุ ี เทพรัตน์

81. กรกนก  แหวนวงษ์

82. เสกศกัดิ ์ เหมือนวงษ์

83. สทุศัน์  วรรณการ

84. ณัฐพงศ์  สดุหอม

85. สนีุรัตน์  สขุโชค

86. สทุศัน์  สร้อยดอก

87. วิระนันท์  พรมรุกชาติ

88. เดก็หญิงณัฐพร  ค�าพระ

89. สมจติ  ผลอดุม

90. ธรรมรักษ์  คชิณภักดิ์

91. องัคณาพร  อนิทร์บวัทอง

92. จดิาภา  พสิจูน์

93. พลทตั  บญุผา

94. นวินดา  แฟงแย้ม

95. จนิตนา  กลิน่ขจร

96. นีรารักษ์  พรมรุกชาติ

97. สชุาดา  สมบรูณ์รัตน์

98. กนันิกา  แก้วมาเกิด

99. อายานี  เตง็ศภุกลุ

100. อทิธิพล  ศกัดิศ์รี

รับของรางวัลสุดเท่ห์

ขยายเพือ่ดูรายชือ่ท้ังหมด

09เพือ่นเกษตร
ธนัวาคม 2563




