
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อผู้จ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(1 มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2561) 

วันอังคาร ชุด 1 

ประเภทผัก ผลไม ้

1 นางสาว วัชริน ไกรสร 

2 นาง มณ ี สมพงษ์ 

3 นาง สมบัติ เข็มกลัด 

4 นางสาว ขวัญหล้า พุ่มเรือง 

5 นาง กนกวรรณ เย็นฤดี 

6 นางสาว ชลธาร ลีลาวรรณศิลป์ 

7 นาง วรรณเพ็ญ ใจชุ่ม 

ประเภท เบ็ดเตล็ด 

1 นางสาว พิมอร ปฐมกุล 

2 นาย ณัฐวัฒน์ เลิศวราสิทธิ์ 

3 นางสาว วรรณวิสา เติมสายชล 

4 นางสาว รวิภา เฉลยฤทธิ์ 

5 นาง เล็ก ค าจันทร์ 

6 นางสาว ฐิติเศรษฐ์ เผือกลาดพร้าว 

7 นาย บุญเกิน เปรมบุญ 

8 นางสาว ณปภัช วงศ์ภักษากิจ 

9 นางสาว มณสุธานที นิธิพุทธินันท์ 

10 นาย อนุสรณ์ นาคปรีชา 

11 นาง มันทนา คล้ายสุวรรณ์ 

12 นาย กิตติ์พิภัทร์ จรัลวรวงศ์ 

13 นาย กนต์ธร ลิลิตธนทรัพย์ 



ประเภท เบ็ดเตล็ด 

14 นาง ชลาลัย อเนกสิทธิสิน 

15 นางสาว ดาริน หาสุนทรีย์ 

16 นางสาว รัชน ี ศิลาทรัพย์อ าไพ 

17 นางสาว วรนุช วานิชชา 

18 นางสาว ดุษฎ ี ทวีพานิชย์ 

19 นาย เจริญ ธินะ 

20 นางสาว นวลคูณ วงษ์สาขา 

21 นางสาว วันดี เทพกิจ 

22 นาง ปาริชาติ บุญมั่น 

23 นาย สหัสณัฐ สินเทพดล 

24 นาง บุญยนุช หวง 

25 นาย ปรัชญา ตัณฑประภา 

26 นางสาว นลวรรณ ประต๊าฟซิงห์ 

27 นางสาว กุหลาบ บุญทวี 

28 นาย นรภัทร เพชรนิตย์ 

29 นางสาว ปภา ทรายทองสกุล 

30 นาย เมธาสิทธิ์ จึงสรรค์ศุภชัย 

31 นาง ปนัดดา อมาตยกุล 

32 นาย ศุภไกร สุขสวัสดิ ์

33 นาง รัตติยา อนุรักษ์รังษีกุล 

34 นาง วราภรณ์ ไชยสิทธิ์ 

35 นางสาว ศิริณี เศวตไพบูลย์ 

36 นางสาว ณัฐนันท์ เล็กปทุมภกุล 

        



ประเภท เบ็ดเตล็ด 

37 นางสาว รุจิรัฏฐ์ ส่วนสมพงษ์ 

38 นางสาว กวินทิพย์ หวั่นเซ่ง 

39 นาง พรนภา แซ่อื้อ 

40 นาย จิรายุ พ่วงพิพัฒน์ 

ประเภท เสื้อผ้า  

1 นางสาว สุชาดา กมลนันท์รัตน์ 

2 นาง วรรณพา จ าปี 

3 นางสาว ศศินา แจ่มใส 

4 นาย อภิชาติ สุรเนาวรัตน์ 

5 นาย ทนงศักดิ์ รักด่านกลาง 

6 นางสาว พัชร ี มีสอน 

7 นางสาว ศุกร ี สโมสร 

8 นางสาว ตุ๊กตา อ่อนสิงห ์

9 นาง อภินันท ์ พรเพชรสุข 

10 นาง พจงพร เผื่อนพิภพ 

11 นาย ธีระพล พรหมเสนา 

12 นาย สุทธิชัย พรรณวงค์ 

13 นางสาว เฉลิมขวัญ มีสรลักษณ์ 

14 นาย เฉลิมชัย พิทักษ์ธรรมนาถ 

15 นางสาว นารี รุ่งเรืองธัช 

16 นางสาว พัชรา ทองประเสริฐ 

17 นาย อรุณ ทุมผา 

18 นาย อภิรัตน์ วิเศษศิริ 

 



ประเภท เสื้อผ้า  

19 นาย ไพลม เนื้อทอง 

20 นาง วราภรณ์ รุจิรวณิช 

21 นาย สมบูรณ์ ธนทรัพย์วงศ์ 

22 นางสาว ธัญนันท์ นากามูระ 

23 นางสาว สมฤทัย สาสตร์ประสิทธิ์ 

24 นาง หทัยรัตน์ ศรีอินทร์ 

25 นางสาว สุพาภรณ์ อิ่มอ่วม 

26 นางสาว ศิริเพ็ญ แสงโสภณ 

27 นาย นวพล จริยาวุฒิพงศ์ 

28 นางสาว อรทัย อิศรศักดิ์ 

29 นางสาว พรรณวิไล ขะชาตย ์

30 นาย เจียรนัย ค าแหง 

31 นางสาว ภานุมาศ แพงแก้ว 

32 นาง จินดา พูลชัย 

33 นางสาว อรสา นุชมอญ 

34 นาย ธนะรัชต์ ธนะนิมิตร 

35 นาย วิโรจน ์ ทองวัดเพ็ง 

36 นาย สุชาติ ทองวิลัย 

37 นาย อาภรณ์ ชาลี 

38 นาย ปรีชา อินสว่าง 

ประเภท อาหาร        

1 นาง อรสา วงศ์ศรีแก้ว 

2 นาง ศิรินทรา แซ่จัง 

3 นาย สุพจน ์ ชินธิระภาพ 



ประเภท อาหาร        

4 นางสาว วรางคณา วงศ์สุริยานนท์ 

5 นาง ปณยา ห้องทรัพย์ 

6 นาย พศวัต สุขสมัย 

7 นาง ชัชชฎา เกิดรอบ 

8 นางสาว สุภาภรณ์ นันทก าจร 

9 นางสาว อมรรัตน์ แย้มทับ 

10 นาย วิวัฒน์ จูเภา 

11 นาย มานพ ทองละมุล 

12 นาย สมทรง ไพจิตร ์

13 นางสาว ณัฐวลี ปิติเจริญ 

14 นาย รุจิภาส เขมวัตรสุธรรม 

15 นาย ประวุฒิ เวชรักษ์ 

16 นางสาว ชุติมา ชิณกธรรม 

17 นาย ธีรยุทธ ฉัพพรรณรังษี 

18 นางสาว พรรณลักษณ์ เอกสิทธิโชติ 

19 นาย นัทพรรณ บุญก่อสร้าง 

20 นางสาว ชนิดา สายกี้เส้ง 

21 นาย อ านาจ สว่างโรจน์ 

22 นางสาว สุพรรณี อุดมสกุลวงศ ์

23 นาย สุขสันต์ ทวีพัฒน์ 

24 นาย ภาณุ แซ่เจา 

25 นาย สุชาติ หยกพิทักษ์โชค 

26 นาย ศุภกิตติ ์ เรืองศักดิ์วิชิต 

27 นาย สมชาย สง่าเขียว 



ประเภท อาหาร        
28 นาง ยุพิน บุญสาลี 

29 นาง อุไรวรรณ สุวรรณหงษ์ 

30 นาง ก้านตอง แรงเขตรการ 

31 นาง สุพาณี เล็นซ์ 

32 นาย อรรถชาติ กฤติพงศ์ธนา 

33 นางสาว สุพรรณี ธิจีน 

34 นางสาว จุฑารัตน์ สาครสินธ์ุ 

35 นางสาว กฤษณา กฤตยาพงศ์พันธุ ์

36 นาย ฉัตรชัย เพิ่มพิพัฒน์ธนกร 

37 นาย สุรสิทธิ์ ใจอิ่มสิน 

โปรดเลือ่น  มีต่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อผู้จ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(1 มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2561) 

วันอังคาร ชุด 2 

ประเภทผัก ผลไม ้

1 นาย สุทธา พริกคง 

2 นาง ลิลี ่ ลีลาวรรณศิลป 

3 นาง สายสุณีย์ สุดจั่น 

4 นาง อัมพร คีรีรัตน์นพเกล้า 

5 นาง พนมพร สัมมาขันธ์ 

6 นาง บุษบา นุชตาล 

7 นางสาว ธนภรณ์ วัฒนแสงชัย 

8 นาง วาสนา แสงมณ ี

ประเภท เบ็ดเตล็ด 

1 นางสาว พนิดา สุขจันทร์ 

2 นางสาว ธิยารัตน์ ตัณฑะไชยศานต์ 

3 นาย สมชาย สุนทรีศรีนุวัตร 

4 นาง รัตมณ ี แป้นสุข 

5 นางสาว ศศิธร ศรีโพธิ์วัง 

6 นาย พิริยะ ปรีเสม 

7 นางสาว รักษมล สิทธิไชย 

8 นาง ภาริน จินดากุลณิช 

9 นาย วัฒนชัย เรืองวงศ์โรจน์ 

10 นางสาว ฐานิษา อัศวะวรกุล 

11 นางสาว วันอาสาฬ์ บุญชอบ 

12 นางสาว มณฑา แซ่เบ ๊



ประเภท เบ็ดเตล็ด 
13 

นางสาว มนต์ทิพย์  คอง 

14 นาย เทวินทร์ อินทรสุข 

15 นาย ธณฐ์ทพล อัครศรีนิธิโชค 

16 นาย วรวัฒน์ ประดิษฐ์กุล 

17 นาย ธนพงษ ์ มีสติ 

18 นาย ทวีพูน ศิลาดี 

19 นาย เอนก นาคสนธิ์ 

20 นางสาว ชนาภัทร เลิศวราสิทธิ์ 

21 นาย นพพร ธีรวชิรกุล 

22 นาย สมศักดิ์ หว ู

23 นาง วรัญญา กัลยาลือ 

24 นาย ถุงเงิน กองล้อม 

25 นางสาว นวพร ไตรถวิล 

26 นาง นิตยา บุญศิริรักษ์ 

27 นางสาว สุณิษา ชัยสุวรรณ์ 

28 นาย ทรงพล สงวนตระการกุล 

29 นางสาว จินตนา แก้ววิจิตร 

30 นางสาว จิราภรณ์ จุลวรรณโณ 

31 นาย พิศาล แสนทวีสุข 

32 นาง สุธิดา ชัยจรีนนท์ 

33 นางสาว สรัณภ์พร เลิศปัญญานภาพร 

34 นางสาว วศิน ี เชยกลิ่นเทศ 

35 นางสาว ปุยฝ้าย หอมอบ 

36 นาย กิตติพจน ์ บูรณะ 



ประเภท เบ็ดเตล็ด 
37 

นางสาว อุษณีย์ ผดุงเกียรติสรร 

38 นาย ประเสริฐ จึงสุวรรณ 

39 นางสาว วรรณภันต์ หินกรด 

40 นาย ธีระศักดิ์ ชัยเจริญ 

 
ประเภท เสื้อผ้า  

   

1 นาย ชาญณรงค์ ศิริบุญ 

2 นาง วรรณา รัตนแสงทอง 

3 นางสาว พยอม เอี้ยงแจ้ง 

4 นาง ชิดชนก รักนาค 

5 นางสาว นงนุช โตยะวนิชกุล 

6 นางสาว คนิตย์ถา สุขกุล 

7 นาย พีรยุทธ กุลพัฒนานันท์ 

8 นาย สุพจน ์ แสงวิมล 

9 นาย ไมตร ี พันธ์อยู่ 

10 นาย อนุรักษ์ พัฒนศุภกิจ 

11 นาย วิโรจน ์ ไตรสุรัตน์ 

12 นางสาว ยุวดี ตันเจริญ 

13 นาย ภูวิช ปิติฐานกุล 

14 นาย นนทเดช สุขสุภาพ 

15 นาย ธานินทร์ บุญสิงห ์

16 นาง ศศินันท ์ หิรัณยมาศเจริญ 

17 นาย พรชัย คณะโท 

18 นาย ธนากร ฉัตราคุปต์ 



ประเภท เสื้อผ้า  
   

19 นางสาว ณัฏยา หวานเหลือ 

20 นางสาว ณัฐภากัญญ์ จันทร์โชติอนุกูล 

21 นาย ทรงยศ อัคนีโชต ิ

22 นาย ไพบูลย ์ สิทธิพิศาลสกุล 

23 นางสาว ชัชชญารัศมี อัครศรีนิธิโชค 

24 นางสาว ปัทมา เทศดนตรี 

25 นางสาว วศิตา อติศัพท ์

26 นาย อติชาต เต็งยี่ 

27 นาง มาลี พรหมมาพันธุ์ 

28 นาย ภูริวัจน ์ เจริญอมรโรจน์ 

29 นางสาว ขวัญฤด ี สิงห์ธวัช 

30 นาย วิศรุต ร้อยสี 

31 นาย อภิชาติ นิมา 

32 นาย สหัส วงษ์วิริยะกุล 

33 นางสาว ศวิตา จารุรัตนา 

34 นางสาว พรปวีณ อัศวชัยอุดม 

35 นาง สมใจ พุทธิพร 

36 นาย วนันท์ชัย เลิศทวีชัยสกุล 

37 นาง จิตติพร ธนาวราวิทย์ 

38 นาย สญชัย บุญพรภิมนพันธุ ์

ประเภท อาหาร        

1 นาย ฉัตรชัย ท้วมทอง 

2 นาย เฉลิมวุฒิ ศรีบุตร 

3 นาย ณัฐวุฒิ สุรางค์ดิลกกุล 



ประเภท อาหาร        

4 นาย สุรชัย ขัตติวัชน ์

5 นางสาว สุกัลยา ศรีอาวุธ 

6 นาย ขวัญชัย สนนุช 

7 นาย ธนภทรเดโช สหภัทรฤธิ์ท 

8 นางสาว ธิดารัตน์ ริมสกุล 

9 นางสาว รัชน ี ยุทธศาสตร ์

10 นางสาว สุนทรี สุรินทร์เซ็ง 

11 นาย ธนัช ประมาณพล 

12 นางสาว ณภัทร พรสวัสดิ์ 

13 นาย นพดล ฟุ้งเหล็ก 

14 นาง สุพิชฌาย์ สุทธจิตโต 

15 นาง รัชน ี ทองอ่อน 

16 นาง อริสา ต้องด ี

17 นางสาว กาญจนา มานิตานนท์ 

18 นางสาว วาธิณี สุดด ี

19 นาย อุดม ธาระรูป 

20 นาง พรทิพย์ เชื้อกรด 

21 นางสาว บุญพา สกุลนุ่ม 

22 นาย คริสต์มาส ศรีถาวร 

23 นาง จีรนันทน์ มีอนันต์ 

24 นาย ชาตร ี ฉิมวิรัตน์ 

25 นาง สมจีน สารีวงษ์ 

26 นาย สวิด การชะว ี

27 นางสาว ยศรา จินตวร 



ประเภท อาหาร        

28 นางสาว สุนทรี สาระภา 

29 นาย พิษณ ุ สุทธิชยาพิพัฒน์ 

30 นางสาว อัจฉรา กิมสร้าง 

31 นาย ประสิทธิ์ มหาครุธ 

32 นาย สมภพ นิลนาม 

33 นาย ชัยพันธ์ุ เลอวงษา 

34 นาย นฤนาท ทะวะลัย 

35 นาง วันเพ็ญ หวังสมบูรณ์ 

36 นางสาว หทัยทิพย์ ธีรหิรัญพิพัฒน์ 

37 นาง นภัสสร หนูเนียม 

โปรดเลือ่น   มีตอ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อผู้จ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(1 มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2561)   

วันพฤหัสบดี ชุดที ่1   

ประเภท พันธุ์ไม ้

1 นาง ปรานี เอี่ยมจรัส   

ประเภท ผัก ผลไม ้  
 

   

1 นางสาว อมรา แซ่อ๋อง   

2 นาง รันทม จันทมาลา 
 3 นางสาว มาลี ฤทธ์ิรอด   

4 นางสาว ดีนา วัฒนแสงชัย   

5 นาย ชาน ุ สัมมาขันธ์   

6 นางสาว ปริศนา อัตโสภณวัฒนา   

7 นางสาว ชฎากร จักรชัย   

8 นาย กฤษฎา เย็นฤดี   

ประเภท เบ็ดเตล็ด 
   

  

1 นาย อนุสรณ์ บุญมั่น   

2 นาย มนัส อนุชิตดัสกร   

3 นาง ธัญยธรณ์ ศักดิ์สกุลคุณากร   

4 นางสาว นัดดา แซ่โง้ว   

5 นาย อภิชัย เติมสายชล   

6 นางสาว ศิริประภา ศรีจรรยานนท์   

7 นางสาว ปานวาส บุญศิริรักษ์   

8 นาง วันเพ็ญ อาภรณ์พงษ์   

9 นาย รัชวินท์ อุตตะมัง   

10 นาง สุดา ธินะ   



ประเภท เบ็ดเตล็ด 
11 นางสาว พูลสุข แซ่แต ้   

12 นาง สุนทรี ปโกฏิประภา   

13 นางสาว ชุติมา ลิลิตธนทรัพย์   

14 นาย สุรชัย ลิลิตวรางกูร   

15 นาง ณัชชา เทพจินดา   

16 นางสาว สิริมา ปูรณะสุคนธ์   

17 นาย ปรีชา สังกระจาย   

18 นางสาว กัญญาภัทร เต็มธนาโชติ   

19 นาย ศักดา มีนเจริญชัย   

20 นาง วิจิตรา พัชรพิมานสกุล   

21 นาง วิไล บุญพึ่งทรัพย์   

22 นาง กันตินันท์ เรืองวงศ์โรจน์   

23 นาย ชาญชัย ผดุงเกียรติสรร   

24 นาง อัจฉรา เลิศปัญญา   

25 นาง รัชดา ฐานวิเศษ   

26 นางสาว ธินัดดา อุดมสุข   

27 นางสาว โศจิรัตน์ พงค์รัตน   

28 นางสาว ยุพิณ ย่งกี ่   

29 นาง กมลนันทน์ จึงสรรค์ศุภชัย   

30 นาย ประเสริฐ แซ่ลี ้   

31 นาย ประพันธ ์ แสงธรรมรัตน์   

32 นางสาว เบญจมาศ พงษ์ศิริรัตน ์   

33 นาย ศุภกิตต ์ เลิศวราสิทธิ์   

34 นาย สุวัฒน ์ กลิ่นบุษบงค ์   



ประเภท เบ็ดเตล็ด 
35 นาย จิราพร พุดแดง   

36 นาง สุภลักษณ์ จิตเมือง   

37 นางสาว สุกัญญา ศุทธไชยพงศ์   

38 นางสาว ศิริพัทญ์ บวรวรกิจกมล   

39 นาย กฤษดา ชัยจรีนนท์   

40 นาย สมนึก ทรัพย์ภูรี   

41 นาย ชูชาติ สุวรรณรอ   

 

ประเภท เสื้อผ้า         

1 นางสาว สุวรรณา ทุมผา   

2 นางสาว หนูปาง จ าปี   

3 นางสาว ปุ ๊ จิ๋วใจธรรม   

4 ส.ต.อ. ยงยุทธ์ ทัพพันธุ์   

5 นางสาว สาธนชม อินสว่าง   

6 นางสาว ปริชาติ คะเนนิล   

7 นาง วลัย สุโฆสิต   

8 นางสาว นลิน ี จิตดีรุ่งเรือง   

9 นาง วรวลัญช์ แก้วปาน   

10 นาง เยาวเรศ กิจบุญชู   

11 นาง พรพรรณ ธีระชาติ   

12 นางสาว เปมิกา ศักดิ์สน   

13 นางสาว กานติณัฏฐ ไตรสุรัตน์ 
 14 นาย พงศรัช เอี่ยมส าอางค์   

15 นางสาว นันทวัน จงไพศาล   



ประเภท เสื้อผ้า 
16 นาย สมชาติ ธนิตวัฒนศักดิ ์   

17 นาง สุณี กุศลธรรมรัตน์   

18 นาย ธีระ ลาภเลิศย่ิงยง   

19 นางสาว ราตรี แสงเทศ   

20 นาง ขนิษฐา กิตติวาณิชยกุล   

21 นาย ศุภกร อุทารไท   

22 นาย สรายุทธ ฉินตระกาล   

23 นาย สาหัส ดวงก้อม   

24 นาง ตะวัน ชาลี   

25 นางสาว กาญจน์ฐิกา มาน้อย   

26 นางสาว มณีรัตน์ หล่อรุ่งโรจน์   

27 นาย ประเสริฐ ฉิมหลวง   

28 นาง สงัด ยิ้มเยื้อน   

29 นาง ทัศนีภรณ์ วุฒิศร ี   

30 นาย ตุ่น สุขทวี   

31 นาย ปวร ปลัดจิ ๊   

32 นางสาว สุกาญจน์ เปรมศรีเพชร   

33 นางสาว ธีรานุช ณ เชียงใหม่   

34 นางสาว สมศร ี ชาญณรงค์   

35 นาย อนันต์ ชนะโชต ิ   

36 นาย กิตต ิ วชิรคณิศร   

37 นาง กัญญา วัณณรถ   

38 นาง พรรณี ยาวิละ   

  
 

    



ประเภท อาหาร 

1 นางสาว สมนึก เปรมทอง   

2 นาย วุฒิชัย สุรางค์ดิลกกุล   

3 นาง อ าไพ มาลัย   

4 นาง ศศิมา อิฏฐสกุล   

5 นาง เจษฎางค์ ตระกูลพุทธิรักษ์   

6 นางสาว สุภาภรณ์ ขนาบแก้ว   

7 นาย พนมพร สมนึกประเสริฐ   

8 นางสาว ศศิมา กาลวงศ์   

9 นาง สายรุ้ง ไพจิตร ์   

10 นาย กฤษฎา เกษมประศาสน์พร   

11 นางสาว ศิริเพ็ญ ผ่องแผ้ว   

12 นาย บุญฤทธ์ิ กิตติญาณ   

13 นาย วรรณสิทธิ์ ตุลารัตน์เรืองนาม   

14 นาง ธนพร คล้ายพิทักษ์   

15 นางสาว จุไร แสนเดช   

16 นางสาว ฟ้ารุ่ง ภูพวง   

17 นางสาว ฉวีวรรณ์ แสงเนตร   

18 นางสาว ฉัตรแก้ว เกิดโกศล   

19 นาย ช านาญ ชิณกธรรม   

20 นางสาว วัลยา แซ่จิว   

21 นางสาว กัญญา จันทร์หอม   

22 นาง ณัฐชา สร้อยท้วม   

23 นาย ทองพูน แก้วกันหา   

24 นาง จิดาภา บุญสาลี   



ประเภท อาหาร 
25 นางสาว พรนรินทร์ แจ่มใส   

26 นาง พิมพ์วรา เฮงพัฒนาสิริโชค   

27 นาย นิ่ม มีอนันต์   

28 นาย กฤษณ ์ สาครสินธ์ุ   

29 นางสาว ประไพ เจ้าเจริญกุล   

30 นาย วิโรจน์ สุดด ี   

31 นาง เจริญ อ้อยอบ   

32 นาย สุรศักดิ์ ม่วงสีดา   

33 นาง สุภาวดี ปาละวิสุทธิ์   

34 นาย วราวุฒิ กฤตยาพงศ์พันธุ ์   

35 นาย ก าธร เอนกสุวรรณกุล   

36 นาย บุญส่ง สาระภา   

37 นาย ค าสิงห์ พิพัฒน์กุล   

38 นางสาว มาลัย ภักด ี   

โปรดเลือ่น  มีต่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อผู้จ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(1 มิถุนายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2561) 
 วันพฤหัสบดี ชุดที ่2 
 ประเภท พันธุ์ไม ้

1 นาง กันตินันท์ ดีเจริญ 
 ประเภท ผัก ผลไม ้

    1 นาง ผ่องศรี จันทรรัตนะ 
 2 นาย มนัส คีรีรัตน์นพเกล้า 
 3 นาง ชลธิชา ชุ่มชอบ 
 4 นาง สายใจ กานุสนธิ์ 
 5 นาง ประไพ แสนกิต ิ
 6 นาย เชษฐา ภู่ทอง 
 7 นางสาว ธัญฉัตต ์ เขียนทอง 
         
 ประเภท เบ็ดเตล็ด 

    1 นางสาว ประไพพรรณ เด่นกิริยาวาจา 
 2 นาง บัวติ๋ม สิงห์แก้ว 
 3 นาง มุ้ยยู้ แซ่ฉั่ว 
 4 นาง วนิดา ชัยเจริญ 
 5 นางสาว กนกวรรณ ดิสกริม 
 6 นาย รัฐพล ทุมผา 
 7 นางสาว กนกทิพย์ ไทยตรง 
 8 นางสาว พัณณ์ชยา ตัณฑะไชยศานต์ 
 9 นางสาว พรภัทร์ พานิชผล 
 10 นาย ชาติชาย นันทธนสุข 
 



ประเภท เบ็ดเตล็ด 
11 นาย พรเทพ เตชสินชัย 

 12 นาย ชวลิต ธีรอนุรักษ์กุล 
 13 นาย ธัญวุฒิ เทพนุ้ย 
 14 นาง ศิรินันท์ ห่วงจริง 
 15 นางสาว ชนากานต์ สุพัตพณิชการ 
 16 นาย วิชัย ถนอมปกรณ์ 
 17 นาย พัลลภ แสงศรี 
 18 นาย สุริยา ตันเจริญ 
 19 นางสาว จันเพ็ง ตาหยอง 
 20 นาง กนกวรรณ ศรีสุพงศ์ 
 21 นาง มงคล บุญวิวัฒน์ 
 22 นาย อรรถสิทธ์ิ เกิดก าลัง 
 23 นางสาว มยุรี อิงคพร 
 24 นาย อนันต์ ค าจันทร์ 
 25 นาย ตรีบุตร ออกเวหา 
 26 นางสาว ณัฐธร สิมะเสถียร 
 27 นาง วรวลัญช์ เลิศวิริยะนุกุล 
 28 นางสาว ดวงพร ปาลา 
 29 นางสาว เรณู ลิ้มประสาท 
 30 นาง กฤษณา อุทัยรัตน์ 
 31 นาย บุญติด ผิวจันทร์สด 
 32 นาย อุดม ไสยวรรณ 
 33 นางสาว วีณา บุญศร ี
 34 นาย พรเทพ กวินบัณฑิตย์ 
 



ประเภท เบ็ดเตล็ด 
35 นาย ณัฐศก สุขสวัสดิ์ 

 36 นาย บุญส่ง พงษ์เผือก 
 37 นาง วิภา ส าเร็จผล 
 38 นางสาว สุกัญญา ศิรนิันทวัฒน์ 
 39 นาย บุญหลาย กองศร ี
 40 นาง พรสิริ ถัง 
 41 นาย กิตติพันธ์ ฐิติกรโยธิน 
         
 ประเภท เสื้อผ้า       
 1 นาย นิวัฒน์ แซ่เตียว 
 2 นาย จักรกฤษณ์ ดวงรัตน์มาลี 
 3 นาง ทิพภา จิววรเมธา 
 4 นาง จิราพร ตรีฉัตร 
 5 นาย อัฐวุฒิ เทพเจริญ 
 6 นาย อุดม นาลาด 
 7 นางสาว กฤษณา ทองใบ 
 8 นาง สุวรรณา นุชมอญ 
 9 นาง มารตี คงวุฒ ิ
 10 นาย พัลลภ เจนกุลประสูตร 
 11 นาง ปภานัน ช่วยคิด 
 12 นาย วิฑูรย์ ประสานไมตรีจิตร 
 13 นางสาว กัญญา ชลานุศักดิ์ 
 14 นางสาว เบ็ญจา อ่อนงาม 
 15 นาย สลอง เนื้อทอง 
 



ประเภท เสื้อผ้า 
16 นางสาว พัชรา แยงเพชร 

 17 นาง อนัญญา แสงกิตติกร 
 18 นาย เกศกมล จิตรักมั่น 
 19 นาย โอภาส เท่ียงค า 
 20 นาย สมปอง ทองสลับ 
 21 นางสาว สุเพ็ญ ทองจุ้ย 
 22 นางสาว ราตรี เข็มเฉลิม 
 23 นาง กชพร สมทษะ 
 24 นาย สกนธ ์ แสนหาญ 
 25 นาย นวพล รามวงศ์ 
 26 นาย บุญชัย กิตติวาณิชยกุล 
 27 นาย นัด เฟืองอาวรณ์ 
 28 นาย ณรงค์ โรจน์จตุรกุล 
 29 นาย พงษ์ศักดิ ์ เวฬุวนารักษ์ 
 30 นางสาว เพลินจิต อินสว่าง 
 31 นางสาว เมศยา เกื้อกูลพูนสิทธิ์ 
 32 นาย ประเสริฐ ดาวเจริญพร 
 33 นาง มุกดา ศรีจักรรัตน์ 
 34 นาง นารีรตัน์ ศิริบุญ 
 35 นางสาว จินดา สุขคะสมบัต ิ
 36 นางสาว มณิสรา พุทธิพร 
 37 นาย ปัญญา เกษมวิวัฒน์กุล 
 38 นาย วีระ แจ้งมณี 
  

  
   



ประเภท อาหาร 

1 นางสาว จามจุรี แทนรินทร์ 
 2 นาง ทานตะวัน หมั่นเพียร 
 3 นาง ภิรมย์พร ภูฆัง 
 4 นาย เอกชัย เพ็ชรพุ่ม 
 5 นาง นิษฐกานต์ เลียบจันทร์ 
 6 นาง ชนนี ปุผาลา 
 7 นาย ธนัย เกียรติกานนท์ 
 8 นาย ธานุรักษ์ ห้องทรัพย์ 
 9 นาย เอกชัย คงถาวร 
 10 นางสาว วลัยพรรณ จารุกิจกุล 
 11 นาย ถิรพุทธิ์ เพชรรุ่ง 
 12 นางสาว น้ าทิพย์ พิกุลแย้ม 
 13 นาง วรรณรัตน์ ท้ังไพศาล 
 14 นางสาว สาคร ประมาณพล 
 15 นาย กิตินันท์ ปั้นเพชร 
 16 นางสาว สุภาภรณ์ แซ่อุ้ย 
 17 นาย ธรรมรงค์ ฐานิจสระ 
 18 นางสาว ทิพาวรรณ คันธารราษฎร์ 
 19 นาย ภาณุวัชร ตันสงวน 
 20 นาง มารณี กาญจนสวัสดิ์ 
 21 นาย ปิติ ปิติวรวงศ์ 
 22 นาง นันทิพร แซ่ค ู
 23 นาย คัมภีร์ ประสงค์เพ็ชร์ 
 24 นางสาว กาญจนา มหาครุธ 
 



ประเภท อาหาร 
25 นางสาว อมร ยังอยู่ดี 

 26 นางสาว ศิริกาญดา การชะวี 
 27 นาย ปพน เชิดสูงเนิน 
 28 นาย ชัยยุทธ ข าสุวรรณ 
 29 นางสาว บุญลอ นิลสนธิ 
 30 นาย พิชัย แซ่เบ ๊
 31 นางสาว สุพิชชา จันทะวี 
 32 นางสาว โศภาพันธ ์ เดชเกลี้ยง 
 33 นาง ฐิติพร เรืองศักดิ์วิชิต 
 34 นางสาว กนกกรานต์ โมกขรัตน ์
 35 นางสาว เครือฟ้า บุญเรือง 
 36 นาง ล าใย ภูติรักษ ์
 37 นางสาว พรพิมล ส่งวงศ์เลิศ 
 38 นางสาว ดวงเนตร จิตรบรรจง 
  


