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ผู้ได้สิทธิ
สมคัรทางไปรษณย์ี งานเกษตรภาคใต้ครั�งที� 23 

 

โซนเกษตร (พเิศษต้นไม้) 

ลาํดับที� ชื�อ - สกลุ 
1 กรณฎัฐ ์ ทองนิมิตร 

2 กฤตวทิย ์ คิดประเสริฐ 

3 กฤษณ์ พฤกษากร 

4 โกวทิ ขนุจิตรใจ 

5 โกศล วงษก์มลชุณห์ 

6 คงศกัดิ%  ขจรฟุ้ง 

7 จีรนุช คงวงศ ์

8 จุฑามาศ นาคเวยีง 

9 เจตนนัต ์ จนัทร 

10 เจตนิพิฐ ขนุจิตตใจรักภกัดี 

11 ชยัรัตน์ รัตนอรุณ 

12 ชยัวฒัน์ พรภกัดี 

13 ชาญยทุธ ชื/นเจริญ 

14 ชูศกัดิ%  แกว้มรกต 

15 เชษฐไ์ชย ไพบูลยส์มบติั 

16 ณรัญญา ณ ตะกั/วทุง่ 

17 ณฐัพงษ ์ วชิยัโย 

18 ณฐัพนธ์ แร่ดี 

19 ณฐัพล จุย้พนัธ์ุ 

20 ณฐัพล เพช็รกุล 

21 ดวงใจ พวงศรี 

22 ทรงวฒิุ จีนสมบูรณ์ 

23 ธวชัชยั ขาวสาํอาง 

24 ธาริณี เทพาขนัธ์ 



   2 

 

ลาํดับที� ชื�อ - สกลุ 
25 นภนยั เอ่งฉว้น 

26 นาตยา ซอวราพนัธ์ 

27 นิรมล ณรงคก์ลู 

28 ประยทุธ์ ทองไหลรวม 

29 ปรีดา วงศจ์นัทร์ 

30 ปิ/ นเพชร ทั/งแกว้ 

31 เผชิญศกัดิ%  สาสุธรรม 

32 พยงค ์ มาศบาํรุง 

33 พิชยั คิ:วสุวรรณ 

34 พุฒิพงษ ์ โพธิ% ทอง 

35 เพียงพอ ภูพ่กสกุล 

36 ภทัรญา แพงศรี 

37 ภานุวฒัน์ หาญณรงค ์

38 รักคนา ขนุหนู 

39 รัตนา เยน็พระพาย 

40 ราศี สร้อยสุวรรณ 

41 ฤทธิรงค ์ ตุวนินัทน์ 

42 ฤทธิรงค ์ มหากาฬ 

43 วชัรพงศ ์ พนัธ์ุแตง 

44 วนัเพญ็ เสือคุม้ 

45 วชิาญ พวงดาวเรือง 

46 วเิชียร สุดธูป 

47 วรัิช ทบัทองหลาง 

48 เวนิต จงไกรจกัร 

49 ศฌาสิทธิ%  ณรงคก์ลู 

50 ศาสตรา ช่วยสกุล 

51 ศิริรัตน์ ทนัประจาํสินธ์ุ 

52 สมเดช ผลทอง 
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ลาํดับที� ชื�อ - สกลุ 
53 สมบติั โตสาคร 

54 สวา่ง สระทองมา 

55 สัญญา บุญเลิศ 

56 สันติ นาคเวยีง 

57 สายใจ โพธิ% เช่ง 

58 สิริพรชยั บางเขมด็ 

59 สิริษรณ์ ทองเศรษฐศิ์ริ 

60 สุคนธ์ทิพย ์ จุลทอง 

61 สุชาติ โตสาคร 

62 สุชาติ เมฆกระบวั 

63 สุเทพ สายวารี 

64 สุพิศ จนัสุวรรณ 

65 สุรสิทธิ%  แสงสุวรรณ์ 

66 เสรี หลาํดารา 

67 โสภณ เผื/อนโชติ 

68 อภิวฒัน์ วฒันารักษส์กุล 

69 อมัพกา ขวญัรักศรี 

70 อาทิตย ์ จีนสมบูรณ์ 

71 อาภา วศิวพิพฒัน์ 

72 อุษณียพ์ร พฤกษรั์ตนนภา 

73 เอกชยั ทุน่งาน 

74 เอนก เครือณรงค ์

75 แอนนา สังดว้ง 
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โซนเกษตร (พเิศษผลไม้) 

ลาํดับที� ชื�อ - สกลุ 

1 
ธนนัธร พนัธ์เดช 

2 
บุบผา พอ่ตาแสง 

3 
พนารัตน์ อยูเ่ยน็ 

4 
พยพั ทนุผล 

5 
พรรณปพร ศรียะพนัธ์ 

6 
พทัธนนัท ์ คงชยัทรัพย ์

7 
สุชีพ จีนสมบูรณ์ 

8 
สุพตัรา ศรีเมือง 

9 
ออ๊ด หิรัญ 

 

 

โซนเกษตร (พเิศษสัตว์เลี�ยง) 

ลาํดับที� ชื�อ - สกลุ 

1 
เจษฎา พุคยาภรณ์ 

2 
ธานี โตะ๊มิ 

3 
ยทุธพงษ ์ งั/งสัมฤทธิ%  

4 
วชิยั อินสวา่ง 

5 
ศรินนา คงสวสัดิ%  

 

 

 

โซนหนังสือและอปุกรณ์คอมพวิเตอร์(พเิศษหนังสือ) 

ลาํดับที� ชื�อ - สกลุ 

1 
สิทธิโชค ตั:งทรัพยากร 
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โซนเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งบ้าน (พเิศษเฟอร์นิเจอร์) 

ลาํดับที� ชื�อ - สกลุ 
1 จิรฐา ทดัแกว้ศิริ 

2 เตม็เดช ดีดสาํโรง 

3 นรีรัศม ์ แสงเพชรอ่อน 

4 นํ:าเงิน บุญเทียน 

5 ปณิศิลป์ เรือนแกว้ 

6 ประเสริฐ วรรณโวหาร 

7 ภคัจิรา สมนั 

8 วรรณา ชูชีพ 

9 วชิยั อนัมานะตระกลู 

10 สนิท แสงหา้ว 

11 สุทธิ วอ่งววิฒัน์วงศ ์

12 อาคม คนัธา 

13 มานะ บริวารศรี 

14 วรัิลพชัร กิจสวสัดิ% ชยั 

15 ศุภโชติ สุริยวงศ ์

16 สานิตร ขานนาม 

17 สุทิน หอมหวน 

18 สุเมธ ช่างเรือ 

19 เสาวคนธ์ ศรีสุข 
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โซนอาหาร(พเิศษอาหาร) 

ลาํดับที� ชื�อ - สกลุ 

1 
ณฐัวฒิุ ทองแป้น 

2 
ธนาชยั มูลสังข ์

3 
ผอ่งพนัธ์ เจตน์วราพงศ ์

4 
พิสิฐศกัดิ%  ศกัดิ% วเิชียร 

5 
กชนนัท ์ สิทธิพงษ ์

6 
กนกวรรณ นิรันดร์สุข 

7 
กญัญานาง รัตนมณฑา 

8 
กิตติศกัดิ%  ขวญัรอด 

9 
เกษกานดา เกษสุวรรณ์ 

10 
คองศรี นพรัตน์ 

11 
จนัทนีย ์ เมฆาอภิรักษ ์

12 
ชลลดา วฒันะ 

13 
ชยัณรงค ์ สะอาดแกว้ 

14 
ชาติชาย รงคท์อง 

15 
เชาวว์รรธน์ ชยัยะกิจ 

16 
โชติกา โชติชวาลดาํรง 

17 
ไซหนบั การคนซื/อ 

18 
ณฐัมน จรดล 

19 
ตยนนั สาลีเสาร์ 

20 
ทวศีกัดิ%  หวงัดุลยกิติ 

21 
ธนกฤต ชุติจิระกุล 

22 
ธนสุธา เพิ/มพนูขนัติสุข 

23 
ธรนสั แรงกสิกรณ์ 

24 
ธณัยจิ์รา จนัทร 

25 
ธีระวฒัน์ ศรีวงษ ์

26 
นพรัตน์ มั/งคั/ง 
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ลาํดับที� ชื�อ - สกลุ 

27 
นภสัวรรณ ฉิมกลู 

28 
นภสัวลัย ์ พฤกษพิทกัษ ์

29 
นฤทธ์ ศิริรัตน์ 

30 
นิศากร ธรรมประดิษฐ ์

31 
บุญทิวา วจิิตรากุล 

32 
บุษบา เมืองมาหลา้ 

33 
เบญ็จมาศ กองกุล 

34 
ปกรณ์ คงศิริ 

35 
ปฐมพงศ ์ วรเจริญ 

36 
ประหยดั ปิยะจนัทร์ 

37 
ปิยภา อกัษรเนียม 

38 
เปียทิพย ์ ไชยานุวงศ ์

39 
พงศว์รดนย ์ จินตนุ์พงศ ์

40 
พรทิพย ์ กาลดิษฐ ์

41 
พรพิศ นาคนอ้ย 

42 
พิชิต กาญจนวลิาสกุล 

43 
พิทยะ ประเสริฐศกัดิ%  

44 
พิทกัษ ์ แพงป้อง 

45 
พิรุฬ มะโนวงศ ์

46 
เพญ็นภา ชูกาํเนิด 

47 
เพญ็ศรี อุตมด์ง 

48 
ไพบูลย ์ ทองสามสี 

49 
ไพรัชต ์ พุทธนุรัตนะ 

50 
ไพโรจน์ คนัธา 

51 
ภรดล สุทธิวรรโณภาส 

52 
ภรดล สุทธิวรรโณภาส 

53 
ภาวนา แซ่หวอ่ง 

54 
มานิตย ์ พิมพะทิตย ์
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ลาํดับที� ชื�อ - สกลุ 

55 
ยาซีน อบรม 

56 
รัชฎาพร ปันเหมย 

57 
รัชดา ยิ:มวไิล 

58 
รุ่งทิวา อินถารถ 

59 
รุ่งรัตน์ บุทศรี 

60 
วรรณธิดา สุขสาํราญ 

61 
วรรณา บวัทอง 

62 
วสันต ์ อาํภา 

63 
วชัรี แพงแซง 

64 
วนัดี ไทยปาน 

65 
วารุณี สงวนนาม 

66 
วเิชียร เรืองสวา่ง 

67 
วณีา นนทศกัดิ%  

68 
ศุภรพกัตร์ จุฑามณี 

69 
ศุลีมาศ สิวายะวโิรจน์ 

70 
สหพรรษ บูลนั 

71 
สิริมา ยโีกบ 

72 
สุขไพศาล จนัทระ 

73 
สุจิตรา บุญวา่การ 

74 
สุดิน นิหมะ 

75 
สุเทพ เลา้อรุณ 

76 
สุนิสา อรรถบดี 

77 
สุนีย ์ แซ่เจีย 

78 
สุภาภรณ์ ชะมงัพล 

79 
สุมาลี จานุกลู 

80 
สุรเชษฐ ติลาจนัทร์ 

81 
สุรวธุ รักธรรม 

82 
แสงเดือน ยิ/งนิยม 
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ลาํดับที� ชื�อ - สกลุ 

83 
แสนรัก ขนัเอียด 

84 
โสภณ วงศเ์อื:อภกัดีกุล 

85 
อนพทัย ์ ยงกาํลงั 

86 
อรวรรณ วรรณชิต 

87 
อมัพร บุญแจ่ม 

88 
อารยา ไชยสาลี 

89 
อิทธิพล คะชะวาโร 

90 
แอปเปิ: ล เพช็รสุข 

 
โซนสินค้าทั�วไป (พเิศษทั�วไป)  

ลาํดับที� ชื�อ - สกลุ 

1 
จงกล บุญชู 

2 
จุติณฏัฐ ์ ศรีเทียมทอง 

3 
ชนัษา พรหมทอง 

4 
ทศ อึ:งจาํเนียร 

5 
ปริญ บุญโชคชยักร 

6 
ปัณณาวตัร บุญเพิ/มศรีทรัพย ์

7 
ภทัรภร ดวงใจ 

8 
ราณี กิมแหลม 

9 
รุ่ง บวัทอง 

10 
สมคิด แกว้สุรพล 

11 
สุคนธ์ นนทพนัธ์ 
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โซนสินค้าทั�วไป (พเิศษผ้าพื�นเมืองและอัญมณ)ี 

ลาํดับที� ชื�อ - สกลุ 

1 
CHUNG PISEUN 

2 
กรองเพชร กองวงศ ์

3 
กุลกาญจน์ สีนอ้ยขาว 

4 
ขวญัตา โพชนิกร 

5 
จรัญ ตลบัแกว้ 

6 
จิราพร จนัทร์สอางค ์

7 
เจริญ ขาํสงค ์

8 
ชยัวฒัน์ วงจวง 

9 
ณชัชา สงประเสริฐ 

10 
ณฏัฐกณัณ์ หมดับู 

11 
ดรุณี ขนัตี 

12 
ทองมี สียา 

13 
ธนพร เขียนทอง 

14 
นิชานนัท ์ ศิวศกัดิ% ศรัณ 

15 
นิตยา อกัโขสุวรรณ 

16 
บุญมา อินชู 

17 
ประสาน แซ่เยื:อง 

18 
ปิ/ นประภา คาํสาเรา 

19 
ไพบูลย ์ พาอินทร์ 

20 
ไพบูลย ์ สมบูรณ์รุ่งโรจน์ 

21 
ระเบียบ ศรีลาไลย ์

22 
ราชวลัภ ์ ขาํดี 

23 
วรกญัญา พงศผ์าสุก 

24 
ศรีวฒันา วงษศ์รีนาค 

25 
ศิตะยา วาริชา 

26 
สมชาย ปะระมะ 

27 
สมบูรณ์ อิ/นแกว้ 
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ลาํดับที� ชื�อ - สกลุ 

28 
สมศกัดิ%  ปัญญาภู 

29 
สวอง สุนนัทา 

30 
สุมาลี ทองดีนุย้ 

31 
สุรศกัดิ%  มงักรแกว้ 

32 
อมลวรรณ ไชยพงษว์สุิตย ์

33 
อจัจิมา ทองแดง 

34 
อชัพร ศิริปัญญากร 

35 
อิทธิพล อนนัตกิจพิรุฬห์ 

 

 

โซนสินค้าทั�วไป (โซนพเิศษแฟชั�น ) 

ลาํดับที� ชื�อ - สกลุ 

1 
กรกานต ์ ดาํคง 

2 
โกมล จิตตอุ์ทศัน์ 

3 
ฉลาด ประดิจจา 

4 
ชยตุา มานิต 

5 
ชินาภรณ์ เพรามธุรส 

6 
ณฐัคพล ชนวนทอง 

7 
ดารารัตน์ สุวรรณศิลป์ 

8 
นนัทิดา แซ่ลิ:ม 

9 
บงกชมาศ ปลอดทอง 

10 
เบญจภคั เตชพนิชกุล 

11 
ประภาส เบญจพลพิทกัษ ์

12 
ปาลิตา ถาวรศรี 

13 
พงษศ์กัดิ%  มั/นคงววิฒัน์ 

14 
พนัธนนัท ์ ปัญจะอริยะ 

15 
ภวติ ปฐมะภูธนะ 



   12 

 

ลาํดับที� ชื�อ - สกลุ 

16 
รัศมี ชาญยิ/งภิญโญ 

17 
วภิา จรัสศรีมณี 

18 
ศุภชยั คาํคุณเมือง 

19 
สายฝน ใสเกื:อ 

20 
สุดจิตต ์ แซ่เงี/ยม 

21 
สุภทัรา ธรรมโพธิกุล 

22 
หนูเพียร กางตนั 

23 
กาจพล ชลภาคสมบติั 

24 
กิตติ ชวสินธ์ุ 

25 
กุญช์วรรณ์ แซ่ชี 

26 
ขวญัใจ ใสเกื:อ 

27 
ไขม่า เจริญบุญดีจริง 

28 
จิระพร เปียคลา้ย 

29 
จีระนุช จิตตอุ์ทศัน์ 

30 
จุฑาทิพย ์ สมิตไมตรี 

31 
ธนทั นรานรนนัท ์

32 
ธีระศกัดิ%  เลิศกุล 

33 
นาถชญา จนัทราพิชิต 

34 
นิชาภา ลิ/มสืบเชื:อ 

35 
ประทีป คงแกว้ 

36 
มนตรี ทวนจีน 

37 
รักษพ์ล ณ สงขลา 

38 
วติัจะรินทร์ แสนโคตร 

39 
ศรีบงัอร ศรีไพรงาม 

40 
ศกัรินทร์ สรายทุธพิสัย 

41 
สาํเริง แทน่เครือ 

42 
สิทธิชยั เจริญมาก 

43 
สุทธิรักษ ์ กอ้นทรัพยอ์ยู ่
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ลาํดับที� ชื�อ - สกลุ 

44 
สุภาส สตงคุณห์ 

45 
อรพิน ปั/นทรัพย ์

46 
อิสรีย ์ ภาฤทยัเจิดจรัส 

47 
เอกรัตน์ อุไรรัตน์ 

 

 

โซนเทคโนโลย ีอตุสาหกรรมและเครื�องจักรกลการเกษตร (พเิศษเทคโนโลยแีละยานยนต์) 

ลาํดับที� ชื�อร้าน ชื�อ - สกลุ 

1 
พิธานพาณิชย ์จก. ดลฤดี ธรรมธวชั 

2 
บริษทั ชูเกียรติยนต ์หาดใหญ่ จาํกดั เดชา นวลแกว้ 

3 
บ.อีซูซุหาดใหญ่ จาํกดั ทศพล วเิศษสุวรรณภูมิ 

4 
บ. คูโบตา้หาดใหญ่จกัรกล จาํกดั ธชัพล วบิูลยพ์นัธ์ุ 

5 

บริษทั ฟีนิกซ์ บรอดคาสติ:ง จาํกดั (ใน
เครือบา้นซูกรุ๊ป) ธิดารัตน์ สุคนธ์ปัญญา 

6 
บริษทั  หาดใหญ่ออโตโ้มบิล  จาํกดั ธีรยทุธ์ แซ่เจียม 

7 
บริษทั อริยะ มอเตอร์ จาํกดั นวภทัร รุลปักษ ์

8 
บจก.พิธานพาณิชย ์/ บ.โตโยตา้สงขลา พนสั มุสิกรรม 

9 

บริษทั หาดใหญ่อินเตอร์คาร์แอนด์
เซอร์วสิ จาํกดั พรชยั บุญชู 

10 

บริษทั สยามนิสสันปัตตานี (2000) 
จาํกดั รัฐธรรมนูญ องัชยกุล 

11 
บริษทั สยามเมืองรถ 1991 จาํกดั รัตนา ปานโต 

12 
ปฏิพงษจ์กัรกลเกษตร วนิดา ถิระพาณิชยกุล 

13 
หสม.วพีีหาดใหญ่คาร์แกส๊ วรรณวษิา โชติมณี 

14 
บจก.ดิลกและบุตร ศิริโชติ จินนุกลู 

15 
บริษทั จ.วนิิต จาํกดั สลิลทิพย ์ มณีรัตน์ 

16 
เรดาร์มอเตอร์ จาํกดั สุธีธร อรุโณประโยชน์ 
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ลาํดับที� ชื�อร้าน ชื�อ - สกลุ 

17 
บจ.เอ.ที.มอเตอร์เซลล ์(ยามาฮ่า) สุรศกัดิ%  พิทกัษสื์บผล 

18 
รถแทรกเตอร์ไคโอตี อทิตา เพชรทรัพย ์

19 
บริษทั  พี.ว.ีเค.มอเตอร์  จาํกดั อภิเชษฐ ์ ศรีอรุณพรรรณรา 

20 
หจก.นิมุทเอน็จิเนียริ/ง อมัรา แกว้ถิ/นดง 

21 
บริษทัในเครือถวลิมอเตอร์หาดใหญ่ กมลมาศ ฉตัรไตรรัตน์ 

22 
KA ออโต ้ คะนึงนุช จุฬมุสิก 

23 
นิวมิตซูหาดใหญ่ จาํกดั ปณรรฆ สุขฤกษ ์

24 
ซาไกไบด ์(Sakai bike) พิทยา โชครุ่งกาญจน์ 

25 
เจพี พาวเวอร์ แมชชีน จาํกดั พุทธิพล กลัป์จารุ 

26 
บริษทัหาดใหญ่มอเตอร์ จาํกดั วชิยั แซ่ตั:ง 

 

โซนเทคโนโลย ีอตุสาหกรรมและเครื�องจักรกลการเกษตร (พเิศษอตุสาหกรรม) 

ลาํดับที� ชื�อร้าน ชื�อ - สกลุ 

1 
บริษทัโอเดียนเซาทเ์ทิร์นเซ็นเตอร์ จาํกดั กอ้งกิดากร สุวรรณมณี 

2 
บริษทัแมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จาํกดั กาญจนสุดา หนูแกว้ 

3 
บจ.ด๊อท อินเตอร์ กรุ๊ป กีรติ จนัทิมา 

4 
โครงการบา้นจามจุรี, Ezio , Bizpark จิราภรณ์ จนัทร์ฤทธิ%  

5 

บริษทั นวพลาสติกอุตสาหกรรม 
(สระบุรี) จาํกดั ฉตัรชยั ฮวดเพง็ 

6 
บริษทั สยามลิฟวิ/ง จาํกดั นพดล ช่วงมณี 

7 
บจม. ทีโอที ประภาส กมลศรี 

8 
หจก. ภทัรกิจหาดใหญ่ มงคล ภทัรกิจนิรันดร์ 

9 
บริษทั พ ีเอฟ พี เทรดดิ:ง จาํกดั วราภรณ์ เพช็รพรรณ 

10 
ก ชยัแสง ดี.ซี.จาํกดั วชัรพงษ ์ เศรษฐโชดึก 

11 
บริษทั หาดใหญ่นครินทร์ จาํกดั วนิยัธร คงนวน 

12 
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ ศุภพงศ ์ คงทอง 

13 
บจ.เอส เอส เอน็ แลนด ์ดีเวลลอปเมน้ สกุณี ทองมาตร์ 
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ลาํดับที� ชื�อร้าน ชื�อ - สกลุ 

14 
บริษทั เอฟ.1 เซอร์วสิ จาํกดั สุรชยั กาละสงค ์

15 
บริษทั จิตแกว้ จาํกดั  (ฉตัรทอง) อโณทยั ทองคาํ 

16 
สยามแฮนด ์ อดิเรก ซุ่นมงคล 

17 
บริษทั หาดทิพย ์จาํกดั (มหาชน) อุทยั ไชยสมิต 

 

 


