
รายช่ือผู้มสิีทธ์ิสมคัรทางไปรษณย์ี  งานเกษตรภาคใต้คร้ังที ่25 

โซนเกษตร (พเิศษต้นไม้) 

ล าดับที ่ ช่ือ สกุล 

1 กฤตวทิย ์ คิดประเสริฐ 

2 กฤษณ์ พฤกษากร 

3 โกวทิ ขนุจิตรใจ 

4 คงศกัด์ิ ขจรฟุ้ง 

5 ค านึง นวลมณีย ์

6 จเด็จ สินไชย 

7 จารึก เกตุมณี 

8 จีรนุช คงวงศ ์

9 จุฑามาศ นาคเวยีง 

10 เจตนนัต ์ จนัทร 

11 ชยัวฒัน์ พรภกัดี 

12 ชยัอารีย ์ วงศห์าญ 

13 เชษฐไ์ชย ไพบูลยส์มบติั 

14 ณรัญญา ณ ตะกัว่ทุ่ง 

15 ดวงใจ พวงศรี 

16 ดุสิต สุนนัทะ 

17 ทณศา จงรักภิรมณ์ 

18 ทรงวฒิุ จีนสมบูรณ์ 

19 ธวชัชยั ขาวส าอางค ์

20 ธาริณี เทพาขนัธ์ 

21 นพพร พุทธา 

22 นาตยา ซอวราพนัธ์ 

23 บ ารุง คนเรียน 

24 บุญลือ สุขเกษม 

25 ประเทือง บุญยอด 



ล าดับที ่ ช่ือ สกุล 

26 ประยทุธ์ ทองไหลรวม 

27 เผชิญศกัด์ิ สาสุธรรม 

28 พยงค ์ มาศบ ารุง 

29 พรหมธนกร ค าสาย 

30 พิชยั คิ้วสุวรรณ 

31 พิมพารัตน์ ขนัตีต่อ 

32 พิระพล จนัทร์มี 

33 พุฒิพงษ ์ โพธ์ิทอง 

34 เพียงพอ ภู่พกสกุล 

35 ไพรัตน์ เลิศธานี 

36 ภานุวฒัน์ หาญณรงค ์

37 ภาสกร จุย้พนัธ์ุ 

38 มงคลชยั บุญเพช็ร 

39 รักคนา ขนุหนู 

40 รัตนา เยน็พระพาย 

41 ฤทธิรงค ์ มหากาฬ 

42 ฤทธิรงค ์ ตุวนินัทน์ 

43 วรรณิสา เจริญวงค ์

44 วราภรณ์ บุญวรรโณ 

45 วชัรพงศ ์ พนัธ์ุแตง 

46 วนัเพญ็ เสือคุม้ 

47 วารุณี วงทศรี 

48 วชิาญ พวงดาวเรือง 

49 วเิชียร สุดธูป 

50 วนิยั กลั้งเนียม 

51 วไิล กาญจนโสรัตน์ 

52 ศฌาสิทธ์ิ ณรงคก์ลู 

53 ศรีประทุม แกว้กุดัน่ 



ล าดับที ่ ช่ือ สกุล 

54 ศิริรัตน์ ทนัประจ าสินธ์ุ 

55 สมชาย นิวชัชาติ 

56 สมเดช ผลทอง 

57 สมบติั มากลดั 

58 สมบติั สุขนนัท ์

59 สมบติั โตสาคร 

60 สวา่ง สระทองมา 

61 สัญญา บุญเลิศ 

62 สีนวล ค าเฉลิม 

63 สุกลัยา ชิกคุย้ 

64 สุคนธ์ทิพย ์ จุลทอง 

65 สุชาติ โตสาคร 

66 สุชาติ เมฆกระบวั 

67 สุพิศ จนัสุวรรณ 

68 สุภาพร วงคส์กุล 

69 เสรี หล าดารา 

70 โสภณ เผือ่นโชติ 

71 อนุพงค ์ สังขส์มบูรณ์ 

72 อภิวฒัน์ วฒันารักษส์กุล 

73 อรวรรณ ตั้งจริงใจ 

74 อรุณรัศมี ชูรัศมี 

75 อบัดนอาซีด สายสะอิด 

76 อมัพกา ขวญัรักศรี 

77 อาทิตย ์ จีนสมบูรณ์ 

78 อาภา วศิวพิพฒัน์ 

79 อุมา เสนะกลู 

80 เอนก เครือณรงค ์

81 แอนนา สังดว้ง 



โซนเกษตร (พเิศษผลไม้) 

ล าดับที ่ ช่ือ สกุล 

1 กุลวดี คะเรรัมย ์

2 กุลิสรา สุขมี 

3 จามร อั้นทอง 

4 ณฐัหทยั แกว้พิมลจิรกิจ 

5 ธนนัธร พนัธ์เดช 

6 เมษา ภกัดีบุญ 

7 สังวาลย ์ เขม็รักษ ์

8 สุชีพ จีนสมบูรณ์ 

9 สุพตัรา ศรีเมือง 

10 ออ๊ด หิรัญ 

11 เอกชยั ทุ่นงาน 
 

โซนเกษตร (พเิศษสัตว์เลีย้ง) 

ล าดับที ่ ช่ือ สกุล 

1 เกียรติพงศ ์ เรืองประทุม 

2 เจษฎา พุคยาภรณ์ 

3 เชิดศกัด์ิ ยะมนัยะ 

4 ธานี โตะ๊มิ 

5 พลาวฒิุ ทิพยป์ระสบโชค 

6 มนญัญา ธรรมสุรีย ์

7 ยวุรี ล่ิมพานิช 

8 วชิยั อินสวา่ง 

9 วพิร คูพนัธ์ชวชาติ 

10 ศรินนา คงสวสัด์ิ 

11 สงกรานต ์ ภู่สุวรรณ 

12 สะหน๊ะ แท่นทอง 

13 สุทธินี อินกะโผะ 



โซนอาหาร (พเิศษอาหาร) 

ล าดับที ่ ช่ือ สกุล 

1 กชนนัท ์ สิทธิพงษ ์

2 กนกวรรณ ลอยกุลนนัท ์

3 กฤษณา จินดาพราหมณ์ 

4 กิตติพงษ ์ บุญศิริ 

5 กิติธชั หวงัเดหวา 

6 เกษร คงทอง 

7 คองศรี นพรัตน์ 

8 จนัทนีย ์ เมฆาอภิรักษ ์

9 เฉิดโฉม บวัเหลือง 

10 ชลลดา วฒันะ 

11 เชาวว์รรธน์ ชยัยะกิจ 

12 ไซหนบั การคนซ่ือ 

13 ญาณ์นภสั พณิชชลชาติ 

14 ฐานนัตร์ สุทธิกว ี

15 ณชัรเอก ปภาภสัสรณ์ 

16 ณฐันนัท ์ เกตุหอม 

17 ณฐัมน จรดล 

18 ณฐัวฒิุ ทองแป้น 

19 ดวงใจ อ่ิมเจริญ 

20 ตยนนั สาลีเสาร์ 

21 ธงชยั พลเยีย่ม 

22 ธนกฤต ชุติจิระกุล 

23 ธนสุธา เพิ่มพนูขนัติสุข 

24 ธนาชยั มูลสังข ์

25 ธเนศ จนัทร 

26 ธณัยจิ์รา เลิศนิธิภกัดี 

27 ธิติมา ไทยประยรู 



ล าดับที ่ ช่ือ สกุล 

28 ธีระวฒัน์ ศรีวงษ ์

29 นนทพทัธ์ นวลตระกลู 

30 นพรัตน์ มัง่คัง่ 

31 นภสัวรรณ ฉิมกลู 

32 นิศากร ธรรมประดิษฐ์ 

33 บุญทิวา วจิิตรากุล 

34 ปกรณ์ คงศิริ 

35 ปฐมพงศ ์ วรเจริญ 

36 ประหยดั ปิยะจนัทร์ 

37 ปิยภา อกัษรเนียม 

38 เผด็จ บุญรัตน์ 

39 พงศพ์รรณ พิทกัษ ์

40 พิทยะ ประเสริฐศกัด์ิ 

41 พิทกัษ ์ แพงป้อง 

42 พิมพร กิจทองมาก 

43 พิรุฬ มะโนวงศ ์

44 พลูศกัด์ิ สัญญากร 

45 เพญ็ศรี อุตมด์ง 

46 ไพบูลย ์ ทองสามสี 

47 ไพรัชต ์ พุทธนุรัตนะ 

48 ไพโรจน์ คนัธา 

49 ภรดล สุทธิวรรโณภาส 

50 ภาวนา แซ่หวอ่ง 

51 ยาซีน อบรม 

52 รดาศา วฒันะ 

53 รพีพรรณ เตะทอง 

54 ระววิรรณ์ ทองเตม็ 

55 รังสรรค ์ แซ่เจน 



ล าดับที ่ ช่ือ สกุล 

56 รัชฎาพร ปันเหมย 

57 รัตน์ชนก สิทธิฤทธ์ิ 

58 รุ้ง นิมิตรพนัธ์ 

59 รุ่งทิวา อินถารถ 

60 รุ่งรัตน์ บุทศรี 

61 วรยล ถนอมเผา่ 

62 วรรณธิดา สุขส าราญ 

63 วรรณา บวัทอง 

64 วราภรณ์ ตั้งกิจวรกุล 

65 วชัรี แพงแซง 

66 วนัดี ไทยปาน 

67 วารุณี สงวนนาม 

68 วเิชียร เรืองสวา่ง 

69 วณีา นนทศกัด์ิ 

70 ศรัญญา จนัสกุณี 

71 ศิริพร จะนะ 

72 ศิวนาท ลอยกุลนนัท ์

73 ศุภากร ทรงอาวธุ 

74 สมศกัด์ิ กนัจะนะ 

75 สวชิญา พฤกษวานิช 

76 สหพรรษ บูลนั 

77 สันไชย ญาณสูตร 

78 สิทธิโชค กระมุทพิจิตร 

79 สินีนาฏ สรงวารี 

80 สุขไพศาล จนัทระ 

81 สุชารัตน์ สุวมิลฐิติภทัร 

82 สุชาวดี ชิณวงศ ์

83 สุนิสา อรรถบดี 



ล าดับที ่ ช่ือ สกุล 

84 สุนีย ์ แซ่เจีย 

85 สุพิศ จนัทร์เจริญ 

86 สุมาลี จานุกลู 

87 สุวดล วงศเ์อ้ือภกัดีกุล 

88 สุวรีย ์ อิสรียค์ณิน 

89 สุวดิา ขดัทองลว้น 

90 แสงเดือน ยิง่นิยม 

91 แสนรัก ขนัเอียด 

92 หทยัรัตน์ ดิสระมุณี 

93 อภิวรรณ์ ด าแสงสวสัด์ิ 

94 อรชร กุลวจิิตร 

95 อมัพร บุญแจ่ม 

96 อาจรีย ์ สันติชวลิตสกุล 

97 อิทธิกร สัจจอุตตรา 

98 อิทธิพล คะชะวาโร 

99 แอปเป้ิล เพช็รสุข 
 

โซนสินค้าทัว่ไป (พเิศษผ้าพืน้เมอืงและอญัมณ)ี 

ล าดับที ่ ช่ือ สกุล 

1 CHUNG PISEUN 

2 กรองเพชร กองวงศ ์

3 กุลกาญจน์ สีนอ้ยขาว 

4 เกสรา เจริญสุข 

5 ขวญัตา โพชนิกร 

6 จรัญ ตลบัแกว้ 

7 จิราพร จนัทร์สอางค ์

8 ชยัวฒัน์ วงจวง 

9 ณชัชา ศรศิลป์ 



ล าดับที ่ ช่ือ สกุล 

10 ณฏัฐกณัณ์ หมดับู 

11 ดรุณี ขนัตี 

12 ดาวรรณ มัน่หมาย 

13 ทองมี สียา 

14 ธนวรรณ เก้ือรอด 

15 ธุวานนท ์ แสงเพชรอ่อน 

16 นิชานนัท ์ ศิวศกัด์ิศรัณ 

17 ประสาน แซ่เยื้อง 

18 พวงแข ชาภคัดี 

19 ภาวตั ปรางเนียม 

20 ภาวณีิ สิงหวชิยั 

21 มะลิ ครบส้ิน 

22 ยพุา แสงนอ้ย 

23 ลอองศรี จนัทรโชติ 

24 วรกญัญา พงศผ์าสุก 

25 ศรีวฒันา วงษศ์รีนาค 

26 ศินีนาถ อินชู 

27 สมบูรณ์ อ่ินแกว้ 

28 สมศกัด์ิ ปัญญาภู 

29 สวอง สุนนัทา 

30 สุณฐัธชานนัท์ เพชรกอง 

31 สุมาลี ทองดีนุย้ 

32 สุรศกัด์ิ มงักรแกว้ 

33 สุวรรณา บุปผามาลา 

34 อมลวรรณ ไชยพงษว์สุิตย ์

35 อชัพร ศิริปัญญากร 

36 อิทธิพล อนนัตกิจพิรุฬห์ 
 



โซนสินค้าทัว่ไป (พเิศษแฟช่ัน) 

ล าดับที ่ ช่ือ สกุล 

1 กาจพล ชลภาคสมบติั 

2 ก่ิงดาว สุขพนัธ์ 

3 จ าเริญ แกว้ตา 

4 จิดาภา เปียคลา้ย 

5 จีระนุช จิตตอุ์ทศัน์ 

6 จุฑามาศ พงศเ์วช 

7 ฉลาด ประดิจจา 

8 ชินาภรณ์ เพรามธุรส 

9 เชิดชุรี หมดัหลี 

10 ดนยั สักลอ 

11 ดวงตา หลกัเพชร 

12 ดารารัตน์ สุวรรณศิลป์ 

13 ธนทั นรานรนนัท ์

14 ธีรพล แซ่ตั้ง 

15 ธีระศกัด์ิ เลิศกุล 

16 นฤภคั อภิบุลวชัร 

17 นิภาวรรณ เพช็ร์วงั 

18 เบญจมาศ จินดารักษ ์

19 ประทีป คงแกว้ 

20 ประภาส เบญจพลพิทกัษ ์

21 ปรีชา สูนยส์อน 

22 ปาลิตา ถาวรศรี 

23 ปิยาภรณ์ แสงประทุม 

24 พงษศ์กัด์ิ มัน่คงววิฒัน์ 

25 พนัธิตรา นามพรชยัสกุล 

26 พิชชาทร สีนาคลว้น 

27 พินนัทา บุญเสนาทรัพย ์



ล าดับที ่ ช่ือ สกุล 

28 มณเทียร คนัธชุมภู 

29 ลลิลภทัร์ ศรีกิตต์ิหิรัญ 

30 วรัทภาส โพธ์ิเจริญรักษ ์

31 วติัจะรินทร์ แสนโคตร 

32 ศิริกรพร ปรางเนียม 

33 สมใจ ขนุเพช็ร์ 

34 ส าเริง แท่นเครือ 

35 สิทธิชยั เจริญมาก 

36 สุชีรา หลวงพลู 

37 สุดจิตต ์ แซ่เง่ียม 

38 สุพิศ หนูเรือง 

39 สุภกิจ บวัทอง 

40 หนูเพียร กางตนั 

41 อรพรรณ เฑียรมณี 

42 อรพิน ป่ันทรัพย ์

43 อญัชิษฐา คูหาไพบูลย ์

44 เอกรัตน์ อุไรรัตน์ 
 

โซนสินค้าทัว่ไป (พเิศษทัว่ไป) 

ล าดับที ่ ช่ือ สกุล 

1 จงกล บุญชู 

2 จุติณฏัฐ์ ศรีเทียมทอง 

3 ทศ อ้ึงจ  าเนียร 

4 ปริญ บุญโชคชยักร 

5 วลิาวรรณ จนัทร์ทอง 

6 สุคนธ์ นนทพนัธ์ 

7 อมรรัตน์ มุสีพนัธ์ 
 

 



โซนหนังสือและอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ (พเิศษหนังสือ) 

ล าดับที ่ ช่ือ สกุล 

1 สิทธิโชค ตั้งทรัพยากร 
 

โซนเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งบ้าน (พเิศษอสังหาริมทรัพย์) 

ล าดับที ่ ช่ือบริษัท ช่ือ สกุล 

1 บา้น เพชรไพลินส์ 2015 จ ากดั วพิรญาณ์ เอ้ือโอบออ้ม 

2 พฒัน์กล จ ากดั (มหาชน) วราภรณ์ เมฆขจร 

3 บริษทั เอส เอส เอน็ แลนด ์ดีเวลลอปเมน้ จ ากดั สกุณี ทองมาตร์ 

4 อินฟินิท ดีเวลลอปเมน้ต์ อรรถพล คุปตธ์รรมสาร 

 

โซนเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งบ้าน (พเิศษเฟอร์นิเจอร์) 

ล าดับที ่ ช่ือ สกุล 

1 กลัยกร ฉุนเฉียว 

2 จิรฐา ทดัแกว้ศิริ 

3 ชนนัทพ์ฒัน์ ใจแจง้ 

4 ชวนจิตต ์ แซ่อึง 

5 ชยัณรงค ์ แสงนิติเดช 

6 ชยัภทัร เรือนแกว้ 

7 ณฐัพล ศรีอภิรักษส์กุล 

8 ธีรพล วฒิุกรมศา 

9 เนตรชยั บริวารศรี 

10 ประเสริฐ วรรณโวหาร 

11 ปรีดา จนัทร์สุวรรณ์ 

12 ไพทูล จนัสุพรม 

13 ภคัจิรา สมนั 

14 มานะ บริวารศรี 

15 วราภรณ์ เบญ็หีม 



ล าดับที ่ ช่ือ สกุล 

16 วศินี หมีนุย้ 

17 ศกัด์ิรพี ขนุเพช็ร 

18 ศิริกานด์ แซ่แต ้

19 ศุภโชติ สุริยวงศ ์

20 สนิท แสงหา้ว 

21 สมคิด แกว้สุรพล 

22 สมพิด โคตรสี 

23 สุทธิ วอ่งววิฒัน์วงศ ์

24 สุทิน หอมหวน 

25 สุนนัท ์ ทะนิวทอง 

26 สุเมธ ช่างเรือ 

27 อาคม คนัธา 

28 อุดร ศรีใสค า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โซนเทคโนโลย ีอตุสาหกรรมและเคร่ืองจักรกลการเกษตร (พเิศษเทคโนโลยยีานยนต์) 

ล าดับที ่ ช่ือบริษัท ช่ือ สกุล 
1 บริษทัในเครือถวลิมอเตอร์หาดใหญ่ กมลมาศ ฉตัรไตรรัตน์ 

2 ซุปเปอร์ ฟรีเมียม จ ากดั คฑาวธุ ชุมขวญั 

3 แก่งศิลากรุ๊ป จ ากดั คิดติภาคย ์ วงสีไข 

4 บจก.โมโต แอดดิคท ์ จนัทิมา วชิาชาญ 

5 หจก. เอ เอส พี มอเตอร์เซลส์ จิราคม อาตมประสังสา 

6 บริษทั มิลเลนเนียม ออโต ้จ ากดั ฉนัทชา เธียรธิติ 

7 มิตซูทกัษิณ  จ ากดั ซีตีมาเรียม หีมมะ 

8 บริษทั ชูเกียรติยนต ์หาดใหญ่ จ ากดั เดชา นวลแกว้ 

9 บ.อีซูซุหาดใหญ่ จ ากดั ทศพล วเิศษสุวรรณภูมิ 

10 เอ.ที.มอเตอร์เซลล ์จ ากดั ธนธรณ์ คงสุข 

11 บริษทั ฟีนิกซ์ บรอดคาสต้ิง จ ากดั (ในเครือบา้นซูกรุ๊ป) ธิดารัตน์ สุคนธ์ปัญญา 

12 พิธานพาณิชย ์จก. นพดล ชอบงาม 

13 จ.วนิิต จ ากดั นริศรา  แกว้ประดบัเพชร 

14 บริษทั เซา้ทเ์ทอร์น โอโต เซลส์ จ ากดั ปริยานุช เทพเก้ือ 

15 บริษทั หาดใหญ่อินเตอร์คาร์แอนด์เซอร์วสิ จ  ากดั พรชยั บุญชู 

16 อีดีไอ โกลบลั แมนชินเนอร่ี (ประเทศไทย) จ ากดั พสักร สิงห์ประเสริฐ 

17 มิลเลนเนียม  ออโต ้ จ ากดั พิทกัษ ์ พรมศกัด์ิ 

18 เอน็จีวเีพาเวอร์ จ  ากดั พิมพจิ์ต พิมพบุ์ญมา 

19 เจพี พาวเวอร์ แมชชีน จ ากดั พุทธิพล กลัป์จารุ 

20 หจก. ภทัรกิจหาดใหญ่ มงคล ภทัรกิจนิรันดร์ 

21 บริษทั ฟอร์เพน้ท ์จ ากดั ไมตรี กระมุทพิจิตร 

22 บริษทั สยามนิสสันปัตตานี (2000) จ ากดั รัฐธรรมนูญ องัชยกุล 

 



ล าดับที ่ ช่ือบริษัท ช่ือ สกุล 
23 บริษทั ปฏิพงษจ์กัรกลเกษตร วนิดา ถิระพาณิชยกุล 

24 บริษทั หาดใหญ่มอเตอร์ จ  ากดั วชิยั แซ่ตั้ง 

25   สุนทรี แยม้สกุล 

26 บริษทัสยามเมืองรถ 1991 จ ากดั อรวรรณ ดวงมาศ 

27 หจก.นิมุท เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั อมัรินทร์ แกว้ถ่ินดง 

 

โซนเทคโนโลย ีอตุสาหกรรมและเคร่ืองจักรกลการเกษตร (พเิศษอตุสาหกรรม) 

ล าดับที ่ ช่ือบริษัท ช่ือ สกุล 
1 บริษทัโอเดียนเซาทเ์ทิร์นเซ็นเตอร์ จ  ากดั กอ้งกิดากร สุวรรณมณี 

2 บริษทัแมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จ  ากดั กาญจนสุดา หนูแกว้ 

3 บริษทั สยามแฮนดส์ จ ากดั ฉลอง บุญทวี 

4 บริษทั นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จ  ากดั ฉตัรชยั ฮวดเพง็ 

5 บริษทั หลีเฮง ซีฟู้ ด จ  ากดั ถิรนนัท ์ ด ามุณี 

6 ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต จ ากดั (มหาชน) ปิยวรรณ รัตนพนัธ์ 

7 ดิสโกโ้ปรดกัส์ฟู้ ดส์ จ  ากดั รัตนาภรณ์ พรมชะนะ 

8 บจก.ทวชียัฟู้ ด แมนูแฟคเจอร่ิง รินรดา แสนเลิศ 

9 บริษทั เอสทูเค มารีน โปรดกัส์ จ  ากดั ลีลารัตน์ สุทธินุ่น 

10 บริษทั พี เอฟ พี เทรดด้ิง จ  ากดั วราภรณ์ เพช็รพรรณ 

11 บจ.เบทาโกร วาสนา แกว้กาธร 

12 บริษทั ด๊อท อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั วาสนา วเิชียรโชติ 

13 บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ ศุภพงศ ์ คงทอง 

14 นมัเบอร์วนัออโต ้ไทร์ จ  ากดั สมพร ทองเทียบ 

15 หจก.หาดใหญ่ ก. ชยัแสง อติภพ แตงเทศ 

16 เซาทเ์ทอร์น ซีฟูด โปรดกัส์ จ  ากดั อนงคน์าฎ บุญทิพย ์



 


