ลำดับที่

ชื่ อ-สกุล

ทีอ่ ยู่

เบอร์ โทรศัพท์

1
2
3
4

นายวิรัช ขวัญเรื อน
นายอาทิตย์ บุญรอด
นางนันทพัฒน์ จามพัฒน์
สมจิต คาระอุทยั

หมู่ 4 ถ.บางปอ ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ ธานี
612/1 หมู1่ ถ.พัฒนา อ.ดอนสัก จ.สุราษฏร์ ธานี
97/1 หมู่ 4 ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ ธานี
15/2 ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฏร์ ธานี

089-5866587
089-4722004
082-4141463
089-3565193

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ภันทยุทธ เทพคา
นายบัญชา เกิดสวัสดิ์
ดาราวรรณ เพจสันเที๊ยะ
นางสาวนภากล สุ ยเสวก
นางสาวศิริทร์ทิพย์ ทองสนธ์
มนัส ลูกเกรด
นางสาวศิริทร์ทิพย์ ทองสนธ์
นางสาวศิริทร์ทิพย์ ทองสนธ์
นายวิทยา ร่ มเกล้า
นายคมเกรี ยรติ์ กุลส่ องมุขศิริ

084-6303119
085-4849004
085-4848986
085-4848936
081-9534459
087-0348219
081-9534659
081-9534660
087-3863433
081-7734774

15
16
17
18
19
20
21
22
23

วยุรี ปทะวานิ ช
เกรี ยรติ์ศกั ดิ์ ปทะวานิ ช
นิธิตา ปกเกตุ
อภิชาต ศรี จนั ทร์ พิพฒั น์
Hugouiu
ศศินนที มารอด
นายไพศาล จอมเพ็ชร
นางสาวรักสิ มา วิริยะพาณิ ช
นิกร ฤทธิบูรณ์

ต.ช่องนนท์ อ.ยานนาวา จ.กรุ งเทพฯ
6/6 หมู่ 4 ถ.รังสิ ต-นครนายก ต.บึงยีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
6/6 หมู่ 4 ถ.รังสิ ต-นครนายก ต.บึงยีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
6/6 หมู่ 4 ถ.รังสิ ต-นครนายก ต.บึงยีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
25/1 หมู่ 3 ต.สิ บเอ็ดศอก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิ งเทรา
23/8 หมู่ 3 ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ ธานี
25/1 หมู่ 3 ต.สิ บเอ็ดศอก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิ งเทรา
25/1 หมู่ 3 ต.สิ บเอ็ดศอก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิ งเทรา
106/1 หมู่ 5 ถ.บางตาเหนี่ยม ต.ตะเคียงทอง อ.กาญจนดิษฐ์ สฎ.
122/105 ถ.มหาราช ต.ห้องเหี่ ยว อ.เมือง จ.ตรัง
46/1 หมู่ 9 ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สราษฏร์ ธานี
46/1 หมู่ 9 ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สราษฏร์ ธานี

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

นายเนตรวัฒน์ ณ นคร
นายสมพัฒน์ คงจิตร
นายกลีจิตร หนูจนั ทร์แก้ว
เสาวนี ย ์ แพรกปาน
สุภาวดี ทองยอดแก้ว
มัตติกา จอมเพ็ชร
ประภาส วณิ ชยาพาณิ ชย์
นายธวัชชัย ธี รกุล
นางสาวจุฬาลักษณ์ ธี รราช
ภูมิพฒั น์ ฐชตพัชรกันย์

34
35
36
37
38
39

เวอร์ แขด
99/55 หมู่ 7 ต.บางแสะ อ.เมี่ยว จ.ฉะเชิ งเทรา
bangkok
694 ถ.รัชดานิ เวศ อ. หัวยาว จ.กทม
402 หมู่ 8 ถ.บางนา ต.บางนา อ.เปี ย จ.ชุมพร
97/1 หมู่ 4 ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ ธานี
CPF
หมู่ 6 ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ ธานี
102 หมู่ 4 ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ สฎ
110 หมู่ 4 ต. ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์
74 หมู่ 9 ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง นครศรี ฯ
25 หมู่ 7 ต.ท่าพยา อ.ปากพนัง จ.นครศรี
402 หมู่ 8 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.สุราษฏร์ ธานี
18/26 หมู่ 4 บางนายสี่ อ.ตะกัว่ ป่ า จ.พังงา

12/51 ต.บางชัย อ.เมี่ยว จ.สงขลา
12/51 ต.บางชัย อ.เมี่ยว จ.สงขลา
31/29 หมู่ 3 ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี
นายสุพฒั น์ หนูแก้ว
87/2 หมู่ 1 ต.คลองแดน อ.ชะโหนด จ.สงขลา
นางสาว อนัญจนา หนูทองแป้ น 81 หมู่ 1 ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา
ธีระพจน์ หนูแก้ว
81 หมู่ 1 ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา
จิราพร เหมารังขี
81 หมู่ 1 ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา
นาวา สุวรรณมุยา
89/21 หมู่ 1 ต.กะเดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ ธานี
นายจิรโรจน์ รงคะพิพฒั น์กุล ต.กรุ ทุง่ ล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม

081-9795899
081-9795900
081-4412196
081-6644778
086-1618539
077-521321
077-953005
085-8880992
081-5671188
077-953005
077-255288
093-7083246
088-4409481
077-521321
081-9700933
098-2785989
098-2785990
062-9695396
093-7526769
088-7969633
081-5795244
088-7969633
088-3219006
087-9158369

40
41
42
43
44
45

นายชัยวัตน์ อ่วมอุ่ม
อิฐ โชติกพชร
ศุภกิจ นุสุข
นายเรวัฒิ สุ นทรปิ ยะพันธ์
นายวิษณุพงศ์ สุนทรปิ ยะพันธ์
ปิ ยะพจน์ หนูดุจ

46
47
48
49
50
51
52
53
54

นายสุพฒั น์ จุลผักแว่น
ชาญวิทย์ ยุติธรรม
โสภณ ลวณะสกล
เขมชาติ ยุติธรรม
โกเศส ยุติธรรม
นายปี ระยุทธ โพธิรัตน์
ทวีรัตน์ วิโรจน์มนตรี
อธิคม สันต์ดิ
ทิพวรรณ ดารังษ์

55
56
57
58
59
60
61
62
63

เทพอมร แสงอรุ ณ
นายศุภวิชญ์ ศิริยงค์
สรเดช เชิคญ
จุฑาทิพย์ รักไพ
กาญจนา คานึง
โกสิ ทธิ์ จุลนวล
วิสิฐ สุดทองคา
พลากร ชัยวัตร
ภูมินทร์ นาคจุรณ์

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

กิตติ ชัยสิ กุล
อโณทัย ศิริเงิน
ฟาร์มบุบผา กลิ่นม่วง
กริ ซ ศิรินทร
เสกสรร ศาสตร์สถิต
ดร.ศุภนิ จ พรธี ระภัทร
สุลาดา ปัญญาดล
กันทิมา เกื้อเดช
น.ส.จิราวรรณ จันทรประสาท
น.ส. ปนิดา บุญเครื อ

74
75
76
77
78
79

อธิวฒั น์ รัตนภาสจรู ญ
อมรเทพ รอบแคว้น
เชียรณี หงส์จิตรกุล
ลักษณา แสนสุ มา
สมหมาย โชญุ่ง
กชกร แก้วศักษ์

99/88 หมู2่ ต.นาโคก อ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
112/23 หมู่ 12 ถ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สุราษฏร์ ธานี
cpf
135 หมู่ 3 ราษฏร์ บารุ ง ต.พิพฒั น์ อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ ธานี
135 หมู่ 3 ราษฏร์ บารุ ง ต.พิพฒั น์ อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ ธานี
74 หมู่ 3 ต.พลาชวาล อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ ธานี
74 หมู่ 3 ต.พลาชวาล อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ ธานี
93 หมู่ 4 ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ ธานี
หมู่ 3 ต.บางกุง้ อ.เมือง จ.สุราษฏร์ ธานี
98/10 หมูท่ ี่ 8 ต.ท่าอุทยั อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ ธานี
28/5 หมู่ 6 ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ ธานี
108 หมู่ 2 ถ.ชาญดา ต.ตะกรวย อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ ธานี
สรนนท์
ถ.คลองภาษี ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง
88/14 หมู่ 1 ตาบล ปากแตระ อาเภอ ชะโหนด จ.สงขลา
88/14 หมู่ 1 ตาบล ปากแตระ อาเภอ ชะโหนด จ.สงขลา
387/48 หมู่ 4 ถ.ดอนนก ต.มะขามเตี้ย จ.สุราษฏร์ ธานี
ต.โรงกลาง อ.กลางทุ่ง จ.พังงา
ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
75/1 หมู่ 3 ต.ป่ าคลอก อ.กลาง จ.ภูเก็ต
55/9 หมู่ 10 ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
55/9 หมู่ 10 ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
สมุทรปราการ
หมู่ 3 ต.บางกุง้ อ.เมือง จ.สุราษฏร์ ธานี
1815/2 ถ.สาธุประดิษฐ์ เขต ยานนาวา กทม
34 ถ.พหลโยธิ น ต.คลองหนึ่ ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
112 NECTEC NSTDA พหลโยธิ น ต.คลองหนึ่ ง อ.เมือง จ.ปทุมธานี
342 หมู่ 9 ต.หน้าสตบ อ.หัวไหร จ.นครศรี ฯ
158 หมู่ 1 ต. แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
95 หมู่ 1 ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร
112/4 หมู่ 7 ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช
97/1 หมู่ 4 ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ ธานี
109 ถ.เฉลิมพระเกรี ยรติ ร.9 ต.แขวงดอกไม้ อ.เขตประเวศ กทม
109 ถ.เฉลิมพระเกรี ยรติ ร.9 ต.แขวงดอกไม้ อ.เขตประเวศ กทม
109 ถ.เฉลิมพระเกรี ยรติ ร.9 ต.แขวงดอกไม้ อ.เขตประเวศ กทม
112 หมู่ 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ต.หระหนึ่ ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
97/1 หมู่ 4 ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ ธานี

093-7574052
082-3163384
081-3976362
081-7976463
089-7343056
089-7343056
081-0268838
083-7649999
081-1251363
081-9789826
089-4863516
086-2709626
087-4749717
081-5427475
081-5427475
087-2807212
081-9397865
093-6685958
062-9694456
096-5717868
061-8245742
081-8928637
081-8928637
081-7532863
085-917-0800
085-0441461
02-5646900 ต่อ PTL

084-8932982
093-6806063
098-7305254
095-3236881
081-8928637
081-8928637
081-9228790
085-0558155

80
81
82
83
84
85

ไพโรจน์ นิ มิตกุลไพรบูลย์
นุชจรี พิสมัย
จิราวรรณ ยีส่ ิ บแสน
สนัง เพชรสี งาม
ศิระจิต วุฒิวงศ์
ยุทธนา อินทรวันณี

86
87
88
89
90
91
92
93
94

สุรศรี จันทร์สวัสดิ์
สุภาพร ทอชร
วิไล หยงสตาร์
สุมาลี ภัคลี
สมฤทธิ์ มุกรต
จรัญ บุญเพชร
จิราวดี ภักดี
ไพบูลณี ภักดี
กาญจนา ภักดี

95
96
97
98
99
100
101
102
103

ไชยยศ ประสพสุ ขโชค
ปฎิวิติ ศรี วิไล
บุญส่ง วิพตั สัวสดิ์
เรวัณ วริ ชรวาณิ ชกุล
ปิ ยะนันท์ หลังมนี
ธณกฤษไพโรจน์
สุวฒั น์ ชลหาญ
เบญจวรรณ ขวัญเมือง
ชาณุ เชิดฉาย

104
105
106
107
108
109
110
111
113
114

ธนัท ย่องเซ่ง
รุ้งคีรี จิระวุฒิเมธะรักษ์
ยุทธนา ธัญจุกรณ์
ภาสกร ธัญจุกรณ์
รสริ น ดวงแก้ว
เกรี ยงไกร ก๊กใหญ่
วันวิสา อักษรภักดี
บัยชา ศรี เมือง
พีระ นิรสิ งห์
พสิ ภรณ์ สิ งเรี ย

115
116
117
118
119
120

อดุล ศรี ลกั
โชติรส ไมตรี จิตร
นธี เอียดสกุล
ธีระศักดิ์ สื บประดิษฐ์
ประสาน ประเสริ ฐทพย์
ธีรพงษ์ เอาบัว

258 ถนน สุขมุ วิท จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
111 ถ.พหลโยธิ น ต.คลองหนัง อ.คลองหลอง จ.ปทุมธานี
113 ถ.พหลโยธิ น ต.คลองหนึ่ ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
97/1 ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ ธานี
112 ถ.อุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ต.คลองหนัง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
113 ถ.อุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ต.คลองหนัง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
57 หมู่ 4 ต.ท่าทอง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ ธานี
57 หมู่ 4 ต.ท่าทอง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ ธานี
8/8 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
106 ต.ระวะ ต.รพิณา จ.สงขลา
84/1 หมู่1 ต.ปากแพรก อ.ระโนด จ.สงขลา
99 หมู5่ ต.บางกุง้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ ธานี
4/1หมู่3 ต.บ่อตรุ อ.ระโนด จ.สงขลา
106/3หมู4่ ต.ละวะ อ.ระโนด จ.สงขลา
106 หมุ๋4 ต.ละวะ อ.ระโนด จ.สงขลา
99/39หมู1่ ตาบลบางกุง้ อาเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
หมู่16ตาบลบาพญา อาเภอหลังสวยน จังหวัดชุมพร
หมู่9ตาบลตะโก อาเภอทุง่ ตะโก จังหวัดชุมพร
หมู่16 ตาบลบาพญา อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
หมู่3ตาบลพลายวาส อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
หมู่3ตาบลพลายวาส อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
85หมู่8 ตาบลบางคี อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
85หมู่8 ตาบลบางคี อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
39/1หมู5่ ตาบลป่ าขาด อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
29/3หมุ6่ ตาบลบางนายสี อาเภอตะกัว๋ ป่ า จังหวัดพังงา
103หมู่5ตาบลลีเล้ด อาเภอพุนพิน สฎ
103หมู่5ตาบลลีเล้ด อาเภอพุนพิน สฎ
81หมู5่ ตาบลบางกุง้ อาเภอเมือง สุ ราษฎร์ ธานี
อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่
101/3หมู1่ ตาบลท่าทอง อาเภอกาญจนดิษฐ์ สฎ
156/3หมู5่ ถนนตลาดล่าง ตาบลบางกุง้ อาเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
อาเภอย่านตาบาว จังหวัดตรัง
93/2หมุ3่ ตาบลตะเคียนทอง อาเภอตะเคียนทองอ จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
อดุลฟาร์ ม ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร
สกุลกาลาฟาร์ม ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ชุมพร
TRF FEEDNALL
CP 125/8 กาญจนวานิ ช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา
ร้อนชุมพร ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
ยอดชนะฟาร์ ม 74 ม.1 ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สฎ

081-9132088
081-14015137
02-5646700
077-3953005
081-7010677
085-9369501
081-9599544
089-7994210
081-8925576
081-9598698
093-5756565
081-5363283
086-9681551
081-8966043
084-9641182
081-4320998

093-6406961
087-72743279
084-6286766
081-4996450
098-0140241
064-42604666
083-2802670
086-9483282
089-7307848
089-9744421
084-0563708
081-9706049
086-282954
081-0256656
080-4247760
074-200500

121
122
123
124
125
126

ธนิดา เชนสวัสดิ์
โกวิท ดาไสย
พิศิษฐ์ ไชยศาสนา
ไพศาล อุยไชย
ศิรินทร์รัทร์ จันทะแก้ว
พสิ น เสงเส่ ง

TRF 99/88 ม.2ต.นาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
TRF 99/88 ม.2ต.นาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
มนิ สชัยฟาร์ ม ม.1 ต.คลองขนาด อ.เหนื อคลอง จ.กระบี่
มนิ สชัยฟาร์ ม ม.1 ต.คลองขนาด อ.เหนื อคลอง จ.กระบี่
2/3 ม.1 ต.อ่าวลึก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
93/7 ม.5 ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ

081-38233311

127
128
129
130
131
132
133
134
135

จารุ วรรณ ด่านรชตพิบูรณ์
สราวุธ เดียรพร
อทิตยา อาทอง
ยุญนณี กาณจบวนกุล
เดชา แก้วเจิญ
เดชา แก้วเจิญ
เดชา แก้วเจิญ
ไพบูล พิบูลอนันต์
ครรชิต เหมะรักษ์

บฬสุราษฎร์ จากัด 12ม.2 ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ
300/1 ม.11 ถ.สวัสดิ์ ต.ต.บางสะพาน จ.กทม.
32 ม.5 ต.โคกกลาย อ.ปากพลัก จ.พังงา
26/4 ม.2 อ.เมือง จ. ชุมพร
อ.หัวไทร จ.นครศรี ธรรมราช
อ.หัวไทร จ.นครศรี ธรรมราช
อ.หัวไทร จ.นครศรี ธรรมราช
เจริ ญโภคภัณฑ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรี ธรรมราช
รุ่ งเจิรญฟาร์ม ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา

081-4762470
080-5633366
081-8494306
085-9030285

136
137
138
139
140
141
142
143
144

ชูเกียติ เฉยทุม
กาจบัณฑิต รามมาก
ธีระยุทธ์ ถนอมเกียติ
วีรยา บัญญูแก้ว
พาริ นบิน บัญญาแก้ว
วาสนา มาเหล้า
สมชาย มาเหล้า
ชูเชิด โลทประเสริ ฐ
ผดุงเกียติ

172 ถ.กรมหลวงชุมพร ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร
152/6 ต.ท่าสอน อ.ราโนด จ.สงขลา

086-4789495
081-9636134
081-6919351
083-1751442
094-5985851
086-9438500
086-9491959
097-2288782
097-2498927

145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

เฉลิมศักดิ์ สองรัตนพงศ์
มาโลรัตน์ ประยืนยง
พิพฒั น์ วิบูลย?พงศ์
สุรพล ธัญพิวฒั น์
สุนิดา ธัญนิต
จูสรัน สารา
โชชิทร์ บิลละโต
ณัฐพลสิ ษฐ์ เจรัญ
อัสมาร์ แซะอามา
ธนายุทธร ยากะริ

ต.บาบอล อ.ระโนด จ.สงขลา
35 ม.2 ต.นาบอน อ.ระโนด จ.สงขลา
62/1-2 ม.1 ศุภโคพัฒนา ต.สิ ชล อ.สิ ชล จ.นครศรี ธรรมราช
ม.10 ต.ขนามนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรี ธรรมราช
1 ม. 10 ต.ขนานนาค อ.ปากพนัง จ.นครฯ
145 ม.7 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
144/7 ต.นาคประดู อ.โคกโต จ.ปัตตานี
อ.เมือง จ.กระบี่
ต.บางเขา อ.หนองจิก
129/25 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

081-5664456
081-5664456
091-7240808
081-5698282
081-3973000
086-3103790
081-9782466
086-6925335

155
156
157
158
159
160

กฤษ รอเชื อวัน
คมกฤษณ์ เสนารักษ์
ธีรศักดิ์ สัง่ ประดิษฐ์
นิเวศน์ โรจนาสารัมภกิจ
นิตยา โรจนสารัมภกิจ
สมคด มังศรี

1/5 ม.6 ต.บางชนะ อ.เมือง จ.สฎ
จ.กทม.
cpf
254/20ต.ตลาด อ.ไชยา จ.สฎ
254/20 ม.1 ต.ตลาด อ.ไชยา จ.สฎ

086-0620926
0-2662-8213-6
063-2597615
081-4933128
089-6493537

196 ม.1 ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ
220 ม.1 ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ
ม.1 ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ
ม.1 ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ
จ.กทม.
1/5 ม.6 ต.บางชนะ อ.เมือง จ.สฎ

087-8345688
080-7060983
087-0729272
086-2829245

089-5868885
085-8931161

161
162
163
164
165
166

ประเสริ ฐ โรจนสารัมมากิจ
พนัส เจิญนอมวงศ์
เรี ยงภา คามา
ศรี วรรณ คามา
เด่นเหล่า อัมทร์จนั ย์
สุริยน เสี ยมไทร

254/20 ม.1 ต.ตลาด อ.ไชยา จ.สฎ
77/7 ต.วัง อ.ท่าชนะจ.สฎ
64 ม.9 ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ
64 ม.9 ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ
50/112 ม.2 ถ.ศรี วิชยั อ.มะขามเตี้ย จ.สฎ
เลขที่ 77 ม.5 ถ.สงขลา-ระโนด ต.วังขนุน อ.สิ งนคร จ.สงขลา

081-8929674
081-3856361
080-6934463
093-6078157
088-765255
081-9570158

167
168
169
170
171
172
173
174
175

สายบัว ตังเมือง
ไมตรี ปิ ยะ
สุริยะ มารัด
สมมาตร บุญสะอาด
สรจิต มาร์ค
วัญญู สังข์พนั ธ์
พิชิต วสุวรรธต
อมรรัตน์ ชัยสิ ทธิ์ ภพ
อมรรัตน์ ชัยสิ ทธิ์ ภพ

087-6247509
087-6247509

176
177
178
179
180
181
182
183
184

อมรรัตน์ ชัยสิ ทธิ์ ภพ
ต้องเกียติ สนิมทอง
สรวง เอี่ยมปิ ยะ
กัญชพร เชิ ดรานอมวงศ์
วิเชียร เป็ นสุ ข
ศรี อรุ ณ ประเสริ ญบรรด
ปิ ยะ วรถิกูณ
สุพาภร แก้วอักษร
อังคณา จุลนวล

19/1 ม.9 ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ
19/1 ต.ทาทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ
220 หมู่1 ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ ธานี
ต.ปากแตร อ.ระโหนด จ.สงขลา
220 หมู่1 ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏรื ธานี
193/43 ต.คลองเตย อ.คอลงเตย กทม
cpf
99/34-40 ต.บางกุง้ อ.เมือง จ.สุราษฏร์ ธานี
99/34-40 ต.บางกุง้ อ.เมือง จ.สุราษฏร์ ธานี
99/34-40 ต.บางกุง้ อ.เมือง จ.สุราษฏร์ ธานี

185
186
187
188
189
191
192
193
194
195

กิตติญา อรุ ดนพันธ์
ณรงกร เนตรสารณ
มณี ย ์ กรรณรงค์
ธนิศา รันตภักดี
ยศวดี พราหมทองหนุน
วิทวัส ไชยขันธ์
กชินทรา ปานเก็ด
พศวีร์ ชลสรรพวิท
สุเจนทร์ สิ นไชย
สุชาติ คงวัฒนานนท์

196
197
198
199
200
201

บัยชา ห้องโสภา
วินยั ชูนุ่น
สุนริ นยงถ์ แสงนิ ยง
ชัยวุณณ์ ผ่องแผ้ว
สุรินทร์ สมุทรอินทร์แก้ว
บุญยัง สิ้นทอง

164 ม.1 ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สฎ
88 ม.5 ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สฎ
119 ม.4 ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ
198 ม.4 ต.ตะเครี ยนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ
97/1 ม.4 ต.ตะเครี ยนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ
20/62 ม.7 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สฎ
194 ม.3 ต.ถ่าใหญ่ อ.ทุง่ สง จ.นครศรี ธรรมราช
20 ม.7 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สฎ
5 ถ.ปรี ดารมย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
182 ม.2 ต.บางหิ น อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
182 ม.2 ต.บางหิ น อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
110/3 ม.1 ต.บ้านเพ้ง อ.ปากพนัง จ.นครศรี ธรรมราช
41 ม.2 ต.พอแดง อ.หลังสวน จ.ชุมพร
ม.3 ต.คลองชีลอ้ ม อ.กันตัง จ.ตรัง
54/4 ม.5 ต.ทุ่นยาว อ.ปะเลียน จ.ตรัง
160/49 ม.1 ถ.ตรัง-ปะเลี่ยน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
62/53 ม.10 ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
175/1 ม.8 ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สฎ
ต.ปากแตร อ.ระโนด จ.สงขลา
ต.พ่อตรุ อ.ระโนด จ.สงขลา
149/8 ม.1 ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา

02-6618796
089-8700363
089-1994645
089-1994645
089-1994645
086-8608894
081-5398832
087-3856361
084-4465074
081-9562183
086-6829795
077-310845
084-1981823
081-8194582
081-9782215
074-234-941
098-7476146
098-6823270
084-2456860
081-7972643
088-7689692
081-9794571
088-7606710
081-9688539
089-4665087
081-8968640
089-5952455

202
203
204
205
206
207

พิษณุ หนัน่ ช่วย
สมคิด สังข์สุวรรร
สาธินี สุขแก้ว
มาลี คงแท่น
ทนงเกียรติ คงแทน
พิสนั บังทอง

149/8 ม.1 ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา
ถ.ท่าบอน ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา
ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรี ธรรมราช
9/1 ม.1 ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา
9/1 ม.1 ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา
59/3 ม.10 ต.นาบอล อ.ระโนด จ.สงขลา

089-5952456
089-5952457
084-2911233
089-8697495
089-8697496
080-7144774

208
209
210
211
212
213
214
215
216

ศิริรัตน์ บันทอง
ประเสริ ฐ ไกรนา
ประยง
ประเสริ ฐ ไกรนา
กัดดิสรณ์ เหมือนเทมะ
เซี่ยมไส เก้าเลี่ยน
สุริยา ชัยสวัสดิ
สุวรรณดี เทพศิริ
สุวนั ชัย แอมกลัด

59/3 ม.10 ต.นาบอล อ.ระโรด จ.สงขลา
จ.กระบี่
จ.กระบี่
จ.กระบี่
2 ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ
253 ม.9 ต.ตรัง-ปะเหลี่ยน อท่าม้า อ.ประเหลี่ยน จ.ตรัง
จ.สุ ราษฎร์ ธานี
68/11 ม.2 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สฎ
333 ม.5 ต.พุมเรี ยง อ.ไชยา จ.สฎ

093-5808810

217
218
219
220
221
222
223
224
225

อภินนั ทร์ ชูเพ็ง
อนันต์ เชียงสกุง
สายชน หมีแคล็ก
สุทธิพงศ์ มิตรผล
สารา นิคเสา
สิ ริวรรณ หนูเซ่ง
ธีระพงษ์ วงศ์ ศรี ตรัง
จรู ญ อินทร์แก้ว
สุเทพ จือเหลียง

96 ม.9 ต.ฉลอง อ.สิ ชล จ.นครศรี ธรรมราช
99/39-40 ถ.กาญจนริ ส ต.บางกุง้ อ.เมือง จ.สฎ
ม.5 ถ.ทุ่งกระเส็ง ต.ย่านยานา อ.ย่านยานา จ.ตรัง
56/3 ม.4

082-4180242
089-6522837
081-8924267
081-5395083

97/1 ม.4 ต.ตะเครี ยนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ
65 ม.4 ต.บ้านหวี อ.หาดสาราณ จ.ตรัง
333 หมู่ 5 ตาบลพุมเรี ยง อาไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
149/20-21 ตาบลท่าข้าม อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

083-1819372
089-6524565
089-7254667
081-4776781

226
227
228
229
230
231
232
233
234
235

เสาวคนธ์ จือเหลียง
จุไรรัตน์ จิตมาลีรัตน์
มนฤดี กสิ พงส์ไพศาล
ณรงค์ กสิ พงศ์ไพศาล
กฤษฎา
กิตติญาภรณ์ เสื อพุญลัง
ประทิว เกื้อพุญลัง
ไอนา ดอเลาะ
ภจสิ ษฐ์ นาคสด
สุริยนั ต์ เจริ ญรอย

149/20-21 ตาบลท่าข้าม อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
109/1 หมู่ 3 ตาบลโคกกลอย อาเภอตะกัว่ ทุ่ง จังหวัดพังงา
อาเภอเหนื อคลอง จังหวัดกระบี่
อาเภอเหนื อคลอง จังหวัดกระบี่
147/139 หมู่ 6 ถนนหลังมธ จังหวัด ปั ตตานี
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
24/22 ถนนสะขารัง ตาบลสะบารัง อาเภอเมือง จังหวัดปั ตตานี
กทม
5/11 หมู่ 3 ตาบลคุระ อาเภอคุระ จังหวัดพังงา

083-6435298
081-8196083
081-9575924
081-8982146
081-8981828
081-3974986
089-9085414
0-73331351
083-9252246
081-0513555

236
237
238
239
240
241

ไอนูน ดอเลาะ
ชัยวัฒน์ เหลือกษิตชัย
อาริ ยะ ประสพสุข
โสรยา ประสพสุข
บุญเพิ่ม รอดแก้ว
วัจนา เพชรสังกฤษ

24/22 ถนนสะขารัง ตาบลสะบารัง อาเภอเมือง จังหวัดปั ตตานี
9/1หมู่ 9 ตาบลบางรักอาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
124 หมู่ 3 ถนนภักดีฤษธิ์ ตาบลเชี ยรใหญ่ อาเภอเชี ยรใหญ่ นครศรี ธรรมราช
124 หมู่ 3 ถนนภักดีฤษธิ์ ตาบลเชี ยรใหญ่ อาเภอเชี ยรใหญ่ นครศรี ธรรมราช
124 หมู่ 3 ถนนภักดีฤษธิ์ ตาบลเชี ยรใหญ่ อาเภอเชี ยรใหญ่ นครศรี ธรรมราช
12 หมู่ 6 ตาบลทุ่งคา อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร

082-2602950
032-409127
081-7017658
090-6090060
090-6090060
081-8955764

093-4957952
081-4169258
081-9680244
077-270777

242
243
244
245
246
247

นภดล กาเนิดโทน
ริ ศากุล บุญรอด
เยาวน์วดี นาคเพชร
ปัณนวิชญ์ ธรรมพักตร์
พูนศักดิ์ ควรสวัสดิ์
วิรัช หรัญเรื อง

140 หมู่ 7 ตาบลทุ่งคา อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร
สงขลา
31/1 หมู่ 2 ตาบลปากแตะ อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา
141/2 หมู่ 8 ตาบลนาเตย อาเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
1/5 หมู่ 2 ตาบลสวี อาเภอสวี จังหวัดชุมพร
หมู่ 4 ถ.บางปอ ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ ธานี

087-8955698
082-4964184
081-5988151
086-9418856
080-5330006
089-5866587

248
249
250
251
252
253
254
255
256

ยุพมาศ วิบูลย์พงศ์
อมร บัวบัณฑิตกุล
ศรันย์ วิพธุ ภูมิ
สนธยา เหมทานนท์
อานวย วัฒนกุล
ประเสริ ฐ สายชู
วิทยา วัฒนกุล
ทนงศักดิ์ หนูแก้ว
เอมอร เอี่ยมวัชริ นทร์

ตาบลสิ ชล อาเภอสิ ชล จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ตาบลท่าศาลา อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ตาบลสิ ชล อาเภอสิ ชล จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ตาบลสิ ชล อาเภอสิ ชล จังหวัดนครศรี ธรรมราช
165/1 หมู่ 1 ตาบลคลองแดน อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา
49/36-40 หมู่ 1 ตาบลบางกุง้ อาเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
165/1 หมู่ 1 ตาบลคลองแดน อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา
81/2 หมู่ 1 ตาบลคลองแดน อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา
317 หมู่ 3 ตาบลหน้าสถานนี อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรี ธรรมราช

081-9631305
081-8931850
081-9631305
081-9592481
081-7974064

257
258
259
260
261
262
263
264
265

สุภาวัลย์ สุ วรรณกิจ
ภารวี สุวรรณกิจ
วริ สา สุ วรรณกิจ
นพวงส์ สุ วรรณกิจ
ดวงรัตน์ ชูเกิด
อัจรา ขนอม
แสงเทียน ขนอม
เจียระไน สื บสิ งห์
ธีระยุทธ ทองฉิ ม

12/11 ถนนสตูลธานี ตาบลพิมาน อาเภอเมือง จังหวัดสตูล
12/11 ถนนสตูลธานี ตาบลพิมาน อาเภอเมือง จังหวัดสตูล
12/11 ถนนสตูลธานี ตาบลพิมาน อาเภอเมือง จังหวัดสตูล
12/11 ถนนสตูลธานี ตาบลพิมาน อาเภอเมือง จังหวัดสตูล
31 หมู่ 6 ตาบลมะขามเตี้ย อาเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
ตาบลขนอม อาเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ตาบลขนอม อาเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช
57/2 หมู่ 14 ตาบลบ้านดง จังหวัดพิษณุโลก
30/1 หมู่ 4 ตาบลหัวไทร จังหวัดนครศรี ธรรมราช

081-8981340
088-7825364
094-5951597
097-3544455
089-6521782
098-4199988
083-6415472
061-4969055
082-2715072

266
267
268
269
270
271
272
273
274
275

รัฐวุฒิ
วิสาขะ ขนอม
ก็อบ
อภิพร แซ่เอ้ง
สุรพงษ์ หาญไกรวิไลย์
อานวยโชค เวชกุล
สมจิตร คชสิ ทธิ์
สมจิตร คชสิ ทธิ์
ชนินทร์ น้ าเจริ ญ
ยงยุทธ์ ศุภทรชัยพิสิทธิ์

085-3754951
089-8731265
093-6379420
080-5599608
034-889167
085-8885050
099-4849555
099-4849555
081-8042591
089-4636955

276
277
278
279
280
281

จารุ ดา อวยพร
ทัศนีย ์ สงคงคา
ชนินทร์ กังสุ กุล
สมชาย วงศ์ช่วย
รุ้งธานี ภาโฮง
สมพงศ์ พรหมโลก

จังหวัดตรัง
ตาบลขนอม อาเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช
46-52 ถนนเฉลิมเขตร์ 3 ต.เทพศิรินทร์ อ.ป้อมปราบศตูรพ่าย กรุ งเทพ
46-52 ถนนเฉลิมเขตร์ 3 ต.เทพศิรินทร์ อ.ป้อมปราบศัตรู พา่ ย กรุ งเทพ
99/88 หมู่ 2 ถนนพระราม2 ตาบลนาโคก อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
1 หมู่ 4 ตาบลท่างิ้ว อาเภอเมือง จ.นครฯ
35/4 หมู่ 3 ตาบลบางกุง้ อาเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
35/4 หมู่ 3 ตาบลบางกุง้ อาเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
กรุ งเทพ
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
101 หมู่ 4 ตาบลสวี อาเภอสวี จังหวัดชุมพร
316/15 ถนนท่าสุ ขเสมอ ตาบลท่าตะเภา อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร
33/17 หมู่ 7 ตาบลทุ่งปรัง อาเภอสิ ช จังหวัดนครศรี ธรรมราช
188 หมู่ 8 ตาบลเสาเภา อาเภอสิ ชล จังหวัดนครศรี ธรรมราช
100/5 ถนนสะบารัง ตาบลหนองจิก อาเภอเมือง จังหวัดปั ตตานี
33 หมุ่ 1 จังหวัดปัตตานี

081-8950748
080-5336006
081-9709543
089-1951356
080-5418020
090-1798338

282
283
284
285
286
287

กัญญา เพชรวิเชี ยร
วิไลวรรณ เชื้อวงศ์
กนกวรรณ ขุนเณร
พงศ์ เลิศชูสกุล
ก๊อบ
สิ ริลกั ษณ์ พาหมา

288
289
290
291
292
293
294
295
296

ชยานนท์ ยุธิษยานุวฒั น์
เนตรนพิศ เขจรรักษ์
กุลธิดา ขวัญเกื้อ
วิภารัตน์ ภู่นุชสาริ กา
วิภารัตน์ ภู่นุชสาริ กา
ธีระยุทธ ทองฉิ ม
ธาวินี ทวนยา
ธีรยุทธ คาหาร
ปิ ยวรรณ จิราวรรณสถิตย์

297
298
299
300
301
302
303
304
305

75 หมุ่ 5 ตาบลลีเล็ด อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
77 หมุ่ 2 ตาบลนาโคก อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
119/99 หมุ่ 1 ถนนวิเชียรโชฏก ตาบลท่าจัน อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
6/188 หมู่ 1 ถนนบางนอน ตาบลบางนอน อาเภอเมือง จังหวัดระนอง
45-52 เฉลิมเขตร์ 3 ตาบลเทพศิรินทร์ จังหวัดกรุ งเทพ
148/142 หมู่ 1 อาเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
33 หมุ่ 1 ตาบลท่าทอง อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
20 หมู่ 7 ถนนศพจสุราษฎร์ ธานี ตาบลท่าข้าม อาเภอพุนพิน จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
5/1 หมู่ 6 ตาบลชิ งไค อาเภอสิ งหนคร จังหวัดสงขลา

089-8730406
086-6848104
034-4233003
093-6379420
089-6512442

111/14 ถนนพระยาสุ เรนทร์ ตาบลสามวาตะวันตก อ.คลองสามวา กทม
111/14 ถนนพระยาสุ เรนทร์ ตาบลสามวาตะวันตก อ.คลองสามวา กทม
30/1 หมู่ 4 ตาบลหัวไทร จังหวัดนครศรี ธรรมราช
146 หมุ่ 7 ตาบลทุ่งหมอ อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
153 หมุ่ 3 จังหวัดตรัง

081-9564242
088-7340181
097-2871863
083-1358090
083-1358090
082-2715072
062-0685180
085-3754961

ทนงศักดิ์ สาราญ
กิติพฒั น์ จิราวรรณสถิตย์
สิ ทธิชยั บัวมาศ
วลัยภรณ์ เย็นใจ
มัลลิกา มีสุวรรณ
วัชระ ท้าวงเน
สุธี ประเสริ ฐเมฆ
วชิรวิชญ วิวรรณศิริ
รัตนัยา กาลนักษ์

40/1 หมุ่3 ตาบลบางหิ น อาเภอกะปอร์ จังหวัดระนอง
พันธุโพธิ์ฟาร์ม 182 ม.2 ต.บางทิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
พันธุโพธิ์ฟาร์ม 183 ม.2 ต.บางทิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
พันธุโพธิ์ฟาร์ม 182 ม.2 ต.บางทิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
75/2/2 ม.2 ถ.ศรี วิชีย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ ธานี
39 ม.5 ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ ธษนี
บมจ.ชีเฟรชอินดิสตร์ 402 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ชุมพร

081-8936347
084-8461924
088-2316735
081-6930499
086-9508645
077-54321

306
307
308
309
310
311
312
313
314
315

รุ จรัตน์ แฮนฟอร์ด
ชัยสิ ทธ์ ชื่นชูวิทย์
ไพโรจน์ ยางทอง
บุญเลิศ ผ่งวรรณลักษณ์
ประภาส วิทย์ขณะโภชน์
สุรสิ ทธ์ นิ ลเพชร
ภุมเรศ เด็กหลี
สุขเกษม จารุ พงษ์
หวันอัมดุลเลาะ มะดุกา
อนุษา สังข์ทอง

บมจ.ชีเฟรชอินดิสตร์ 402 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ชุมพร
บมจ.ชีเฟรชอินดิสตร์ 402 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ชุมพร
บมจ.ชีเฟรชอินดิสตร์ 402 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ชุมพร
บมจ.ชีเฟรชอินดิสตร์ 402 ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ชุมพร
ชุมพรอินเตอร์ ทีด 125/8 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร
อ.ดอนสัก จ.กระบี่
กรี นเทคฯ 89/71 ม.6 ถ.กรุ งนนท์-จงถนอม ต.ศาลากราง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
กรี นเทคฯ 89/71 ม.6 ถ.กรุ งนนท์-จงถนอม ต.ศาลากราง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
กรี นเทคฯ 89/71 ม.6 ถ.กรุ งนนท์-จงถนอม ต.ศาลากราง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
กรี นเทคฯ 89/71 ม.6 ถ.กรุ งนนท์-จงถนอม ต.ศาลากราง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

087-8910494
087-8910494
087-8910494
087-8910494

316
317
318
319
320
321

พงษ์พฒั น์ สงระวิ
ณรงศศลย์ พูทรศรี
lสุภรพร เครื อรัตน์
กาญจนา ทองแดง
ทวี นิสภกุล
ยุทธนา ทองเพ็ง

กรี นเทคฯ 89/71 ม.6 ถ.กรุ งนนท์-จงถนอม ต.ศาลากราง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
กรี นเทคฯ 89/71 ม.6 ถ.กรุ งนนท์-จงถนอม ต.ศาลากราง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
แอนอินเทอร์พีด 88 ม.3 ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ ธานี
บางใหญ่อินเตอร์ ฟีด 63 ม.3 ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ ธานี
ทวีฟาร์ ม 58/12 ม.5 ถ.ปากน้ า ต.บางกุง้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์
cp tower อ.สาทร จ.กรุ งเทพ

087-8910494
087-8910494
077-227866
077-491019
081-7978842
095-1656454

077-54321
077-54321
077-54321
077-54321

322
323
324
325
326
327

ประเมท โยชเอียด
สิ ทธิชยั รัตนแก้ว
ชฎาวรรณ สุขเอียด
ธนาธิป ทองแก้ว
จุฑามาษ์ ภิสมประมาศ
มีหน เขียขม

328
329
330
331
332
333
334
335
336

กิตติพงศ์ จันทร์ ประดิษฐ์
เรื องศิลป์ จันทร์ หุ่น
เยาวรัตน์ จันทร์หุ่น
ประพนธ์ บารุ งรัศเมือง
ณัฎยา อริ ยะ
ณัฐรัตร ทองคา
ดนุพล อินบารุ ง
รชัยรัตน์ ประเสริ ฐกุล
นุธนารถ สู งเจริ ญรุ่ งเรื อง

337
338
339
340
341
342
343
344
345

สุวิสิทธ์
อานัน จงจิตร
พิชยั
สุวิท ดาวรัมย์
สมบูรณ์ กรหลัง
ช่อเพชร เกตุประจักษ์
ชลงบันต์
ภาวิณี
ธรยุทธ์

346
347
348
349
350
351
352
353
354
355

พิมลพรรณ สนิท
พิสิน นวนนุช
จันทร์ทรม สรังพิทศั น์
จันทร์ทรม สรังพิทศั น์
วัชราถรณ์ ตลิ่นสัมผัศ
ธีรวุธ อีทปรอด
รังสิ ท พร ทมาแก้ว
วิมลรัตน์ ชูจนั ทร์
ปัณยวรร์ หญศิริสาธิ ต
มารศรี บัระเกตุ

โกรเบสท์คอร์โพเรชัน่ จากัด 23/240 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร
90/1 ม.5 อ.พุนพิน จ.สฎ
สุ วทั ยา 12 ม.2 อ.อ่าวลึก
สุ วทั ยา 12 ม.2 อ.อ่าวลึก
BAP
ประมงภัณท์ 83/17 ม.1 อ.ระโนด จ.สงขลา
ม.4 ต. แก้วสตน อ.หัวไทร จ.นครศรี ธรรมราช
รวมสุราษฎร์ 279 ถ.ตลาดล่าง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สฎ
รวมสุราษฎร์ 279 ถ.ตลาดล่าง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สฎ
รวมสุราษฎร์ 279 ถ.ตลาดล่าง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สฎ

083-0161973
089-8719091
081-663079
081-663079

356
357
358
359
360
361

สมพิยธ์ เปามาร
สาธิต ทองจันทร์
พเรนธรรม ใจณูก
สุรชัย ทิพย์มนตรี
นันทนา โตนิติ
ธนาสิ ตา เอี่ยมชลวิสิม

จ.กทม.
เจริ ญโภคภัณฑ์อาหารจากัด
91/2 ม.3 ต.ควงทอง อ.ขนอม จ.นครศรี ฯ
35 ม.3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรี ฯ
นันทนา 27/5 ม.1 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรี ฯ
เฮงหงส์ฟาร์ ม

029-887203
098-8664465
086-6180574
081-4164092
081-4769084
089-2892956

125 ม.8 ถ.กาญนนุช ต.ปิ นน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
พันธวิสินฟาร์ ม ม.3 ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา
พันธวิสินฟาร์ ม ม.3 ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา
cp.orour อ.สาทร จ.กรุ งเทพ
44/5 ต.ลีเล็ด อ.ตูนทวี จ.สตูล
97/5 ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สฎ
กุง้ นางฟาร์ม 157/1-23 ม.5 ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์
กุง้ นางฟาร์ม 157/1-23 ม.5 ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์
กุง้ นางฟาร์ม 157/1-23 ม.5 ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์
ประพมธ์ 47/1 ม.4 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา
สมหมาย อ.เมือง จ.สฎ
โกรเบสท์คอร์โพเรชัน่ จากัด 23/240 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร
ศ.ตลิ่อ ฟาร์ ม 198 ม.4 ต.ตะเคียรทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ
บ.โกรสิ ทธ์คอร์โพเรชัน่ จ. กทม
ออลเวท
ออลเวท
ธนกรฟาร์ม 119ม.1 ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ
ธนากรฟาร์ม 119 ม.1 ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ
กรมประมง
ออลเวท

088-7901447
080-5232378
080-5232378
081-5423200
089-7240045
089-8718711
083-177760
081-4337888
077-287272
089-7318933
085-7100701
086-9471550
081-9562183
080-6988933
080-698933
080-698933
089-8795689
086-8903178
025-792421
080-6988933
080-6988933
080-6988933

081-5424288
084-0519017
077-355861
077-355861
077-355861

362
363
364
365
366
367

71/7 ต.เสาเภา อ.สิ ชล จ.นครศรี ธรรมราช
ชูศกั ดิ์ 58/1 ม.2 ต.ตะแบบ อ.ไชยา จ.สฎ
ชูศกั ดิ์ 58/1 ม.2 ต.ตะแบบ อ.ไชยา จ.สฎ
สุ ราษฎร์ เกษตรภัณฑ์ 180 ม.2 ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ
ฟาร์ มตะกัว่ ป่ า ต.บ่าวม่วง อ.ตะกัว่ ป่ า จ.พังงา

086-994138
095-4138312
095-4138312
088-7652553
086-9445012
086-9508645

บัวศรี แสนหมื่น
คมกฤษฎ์ โพธิ ศิริ
ควิส กมลเจริ ญ
สุภาภรณ์ ราชการกลาง
อกวัจน์ จอมพงศ์
ยุทธนา แซ่ล่ิม
มาโพช เจริ ญหง์ทอง
ภูวดล ถาวร

ลาภฟาร์ม ม.8 ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ
30/82 ม.4 ถ.เกาะสมุย ต.บ่อผุด จ.สฎ
30/82 ม.4 ถ.เกาะสมุย ต.บ่อผุด จ.สฎ
บ.บ้านทรายเงิน
สุ ภาภรณ์ฟาร์ มิ ม.4 ต.ปากรอ อ.สิ งนคร จ.สงขลา
ต้นโพธ์ฟาร์ ม ต.ทานบ อ.สิ งหนคร จ.สงขลา
ASIAN FEED 289 ม.13 ถ.เพชรเกษม ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
อาร์ ที อะกริ เทค ลก.
โรงเพาะฟักลูกกุง้ 40/1 ม.7 ต.บางม่วง อ.ตะกัว่ ป่ าว จ.พังงา

088-4815505
089-7038455
086-1004805
095-0673111
083-6549171
093-6514400
080-5041287
089-6698697
086-757582

377
378
379
380
381
382
383
384
385

วิทยา สวชกุลพัฒน์
อานวย ลอยกุลพัฒน์
นรุ คพิรุ ชัยพแนก
กองเพชร สองกุลนนท์
กนกวรรณ ลองกุลอนันท์
ศิรินภา ลอบกุลนันท์
ศุภกิจ วรอุฒิวราภรณ์
เมธ วามิตร
ประเสริ ฐ หงยรุ่ งเรื อง

พาพิทรายาเวิน
3 โหนด จ.สงขลา
4 โหนด จ.สงขลา
5 โหนด จ.สงขลา
บ้านทองเงินฟาร์ ม สงขลา
บ้านทองเงินฟาร์ ม สงขลา
สุ ราฎร์ โกลเด้นฟาร์ม
กุโทอฟาร์ม 12/64 ม.2 อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
150 จ.นครศรี ธรรมราช

067-2593615
067-2597615
098-1703037
081-3799900
084-486444
081-8979963
081-1252838
086-9495756
089-1536017

386
387
388
389
390
391
392
393
394
395

โกวิท ช่วยบารุ ง
พงษ์ศกั ดิ์ พงษ์ธญ
ั ญะวริ ยะ
พงศ์พนั ธุ์ พง์ธญ
ั ญะวิริยะ
พัชริ นทร์ โรจน์เจริ ญศักดิ์
เสาวลักษณ์ ประธรรมโย
อัทธ์ ดาขุนนุย้
บัญชา ขันทร์อกั ษร
สุดารัตน์ บุญเรื องขาว
บริ บูรณ์ บารมี
ปิ ยะนุช เดชณรหม

บ.เอเชี่ ยน 239 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
ตะโละทะโปร์ จ.ปัตตานี
กุง้ 204/8 ถ.นาเกลือ ต.อาเนาะ อ.เมือง จ.ปัตตานี
พรสิ นฟาร์ ม 17 ม.2 ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ
บ.เอเชี่ ยน 280/82 ม.ภ ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สฎ
เอเชี่ ยนฟี ด
1 ม.3 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร
เอเชี ยนพีด 239 ม.3 เพชรเกษม กม.180-181 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
เอเชี ยนพีด 239 ม.3 เพชรเกษม กม.180-181 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
เอเชี ยนฟี ด 140 ม.5 ต.เขาไชยราช อ.ปะนิ ช จ.ชุมพร

081-0434381
081-4788748
081-6085188
089-8715505
084-3959906
096-646692
087-1889030
082-8020352

396
397
398
399
400
401

ประสงค์ ศรี สุจริ ต
วิชาญ ตังธนนเรี ยน
วิชาฐ
ชยุต แช่หลี
ปวีณนุช เล็กวุน่

81/2 เลม็ด อ.ไชยา จ.สฎ
วี.เอส.อี ไลนัง 555 พหลโยทิน ต.จตุจกั ร อ.จตุจกั ร จ.กทม
กทม
เกษตรกรเรื องกุง้ 130 ม.5 ต.ไม้ฝาด อ.สี เทา ต.ตรัง
56/13 ถ.วังตอ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
วังศิสาเศมีภณั ฑ์ 8/8 ม.4 ต.บ้านนา อ.ประเหลี่ยม จ.ตรัง

081-9689559
081-8018577
081-8018572
086-6873399
086-6893798
081-7372077

368
369
370
371
372
373
374
375
376

ศิริพร เกตรพงษ์
ชูศกั ดิ์ ชู่มรศรี มล
วนิดา ชุ่มสวัสดิ์
เด่นหล้า อินทร์ จนั ทร์
สุนนั กาญจนพานิชย์
วชิรวิทญ์ วรรณศิริ
ณรงศสิ ทธ์ นวนนุ่น

เจริ ญ หวงเสถาวรณ์

088-2513512

402
403
404
405
406
407

กวียทุ ธ์ เพชรสุข
ริ รรพงศ์ คงรุ ข
ชมพูนุท ชัยรัตนะ
ยุทชัย เศรษฐอรวรรณ
เพ็ญศรี สังขมณี
เมธี สี ไสเพ็ชร

ศรี สุบรรณฟาร์ม 8/8 ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ
ศรี สุบรรณฟาร์ม 8/8 ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ
ม.ราชภัฎสุ ราษฎร์
กาไรฟาร์ ม จ.ตรัง
ทับทองฟาร์ ม
66/10 จ.ตรัง

408
409
410
411
412
413
414
415
416

เพชรดา สังขมณี
พัฒเซพัฒน์ เอกชนพิชยั
พันธพัฒน์ เอกธนาพิชยั
อัญชลี ขวัญนิ มิตร
มณฑา อุ่นขาว
สมศรี จันทร์ประสาท
อาภรณ์ เทพพานิช
พงศ์ เลิศชู
สุภากร ศรี ภทั ร

เนติเกตร 198/7 ม.1 ตรัง-ปะเหลี่ยม ต.ยานกลาง อ.ปางตะกร จ.ตรัง
รารวยฟาร์ม 405 กะโรม ต.โพธี เสร็ จ อ.เมือง จ.นครศรี ฯ
405/กระโรม ต.โพธิ์ เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช
66/10 ถ.เวียนกะพัง จ.ตรัง
97/1 ม.4 ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ ธานี
จ.ชุมพร
97/1 ม.4 ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ ธานี
สมุทรสาคร

075-584119
085-5838899
085-5838899
089-8669639
081-7668656
081-4189824
077-255288
080-2244447
087-4198933

417
418
419
420
421
422
423
424
425

ไปรษณี ย ์
เฉลิม นาวาทอง
พงศ์
พงศ์
พงศ์
กัมปนาท คาโทน
ดวงพร ธานิรัตน์
เจริ ญ สุทธิ เมธากร
อัจฉารวรี พหรมมงคลกุล

63/2 ม. ต.ศรี วิชยั อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ ธานี
สงขลา
อ.หัวไทร จ.นครศรี ธรรมราช
อ.หัวไทร จ.นครศรี ธรรมราช
อ.หัวไทร จ.นครศรี ธรรมราช
119/9 ถ.เจริ ญชมปรี ดา ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุครสาคร
99/39 ถ.กาญจนวิถี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ ธานี
201/9 ม.10 ถ.ตรัง-เหลียน ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
40/25

085-7871707
062-6969524

426
427
428
429
430
431
432
433
434
435

ยุทธชัย เศรษฐอรวรรณ
ชยาดา พลายพิรัญ
ชยพล พิศเทวรัตน์
ปารณี ย ์ ณ บารุ ง
ชัยรัตน์
ณัฐศักดิ์ บุณรัตน
พินิจ เย็นสาราญ
กาธรพล พลสวัสดิ์
เทพปมี
นนทวิทย์ แซ่เอียว

61 ม.1 ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง
99/88 ถ.พระราม 2 ต.นาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
119 ม.1 อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ ธานี
สุ ราษฎร์ ธานี
สุ ราษฎร์ ธานี
105/3 ตรัง
157 ต.ท่าทอง อ.กาษจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ ธานี
157/23 ต.ท่าทอง จ.สุราษฎร์ ธานี
ตรัง
ประจวบ

099-2699236
084-886167
086-6104350
092-2895355
081-32642432
086-2683837
081-9790067
080-8814017
089-7333705
093-6322443

436
437
438
439
440
441

วรมน แซ่เอียะ
ธนกร นรัสศิริกุล
อภิวฒั น์
น้ าอ้อย
รัฐฎาวรรณ แก้วทางมน
กมล โกยสมบูรณ์

79 ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย ประจวบ
ประจวบ
สุ ราษฎร์ ธานี
พังงา
55/92 ม.9 อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
51/845 พระนครศรี อยุธยา

062-2508799

098-28559156
081-9563751
087-8988839

092-2745596
084-1823302
089-8752852
086-4798181

088-9410733
081-4773339
086-2636788
035-200859

442
443
444
445
446
447

นพพร ทิมโท
ศรี ศกั ดิ์ แก้วศรี
สทธิศกั ดิ์ ปิ ยพานิชย์
อุไรลักษณ์ ชูแพร
จิดาภา ทองพันธ์
ศักดิ์ ไทยท่าบาก

99/88 ถ.พระราม 2 ต.นาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

034-886167

สตูล
88/12 ต.บางนารายณ์ อ.ตะกัว่ ป่ า จ.พังงา
ต.กะแดะ อ.กาญจนิดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ ธานี
ภูเก็ต

089-9217892
087-2634168
081-9705199
085-4442092

448
449
450
451
452
453
454
455
456

พงศ์พฒั น์
สาราญ มหาวงศ์
เสรี ประเสริ ฐวงศ์
อดุลย์
สมหมาย รอดเชื้ อ
อินรอเอ็ม ดูมีแด
อาเริ ฟ มะ
เจะสด์นอ เบญจมะ
ทองมี สิ นศิริ

19 ถ.นนทบุรี จ.นนทบุรี
ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ชุมพร
ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.ชุมพร

087-1063058
081-0256656
081-0256656
096-5659142
080-7061508
086-2991137
093-6629944
024-642260

457
458
459
460
461
462
463
464
465

ดาลีวิทย์ จรัสพัฒน์ธรรม์
พัชร์จิตรา มหาวรสวัสดิ์
วิชนี คาแถว
กมลชนก นิลโขง
ดาเนิน บุญคล้อง
มานิช สิ งห์สิทธิ์
พีระพงษ์ สวัสดิ์ชูแก้ว
แสงแก้ว นะดาบุตร
อดุลย์ เครื อรัตน์

ไชยวัฒน์ 1/5 ม.6 ต.บางชนะ อ.เมือง จ.สฎ
เบ็ญจมะฟาร์ม 137/5 ต.ตรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
เบ็ญจมะฟาร์ม 1047/19 ถ.สิ โรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
เบ็ญจมะฟาร์ม 152 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.ต้นหยงลูโล อ.เมือง จ.ปัตตานี
บจก.เอสเอ็มบีอินเตอร์ เทรน 335 ม.2จ.สมุทรปราการ
335 หมู่ 2 ถนน ประพระแดง ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย ์ สมุทรปราการ
335 หมู่ 2 ถนน ประพระแดง ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย ์ สมุทรปราการ

466
467
468
469
470
471
472
473
474
475

ประทุม เครื อรัตน์
ธงชัย บัวระภา
รุ่ งรวี สุ นทร
ภาวิดา ทองสุข
วรพันธ์ ศรี มณี
สิ ทธิชยั
ศักดิ์ ศรี พานเอิร์น
วีรพงศ์ บัวเพชร
หทัยภัทร ประเสริ ฐ
ศรี อรุ ณ ประเสริ ฐพรรค

476
477
478
479
480
481

มนัชนก หอมเพชร
ศุภลักษณ์ กรรณรัตนสูตร
ไพฑูรย์ สมาร
อรชุม แก้นจันทรา
นุชรี ปานราด์
ปรี ชา เอกธรรม

22/11 ถนนรามอินทรา ตาบลรามอินทรา อาเภอคันนายาว จังหวัด กรุ งเทพ
22/11 ถนนรามอินทรา ตาบลรามอินทรา อาเภอคันนายาว จังหวัด กรุ งเทพ
35 หมู่ที่ 3 ตาบลพลายวาส อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
35/2 ตาบลพลายวาส อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
47/1 ตาบลพลายวาส อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
35/2 ตาบลพลายวาส อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
75/1 หมู่ 6 ตาบลลีเล็ด อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
75/5 หมู่ 6 ตาบลลีเล็ด อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
24 ถนนประเสริ ฐมนูกิจ ตาบลจรเข้บวั อาเภอลาดพร้าว จังหวัด กทม
24 ถนนประเสริ ฐมนูกิจ ตาบลจรเข้บวั อาเภอลาดพร้าว จังหวัด กทม
356/90 หมู4่ ถนนโฉลกรัฐ ตาบลมะขามเติ้ย อาเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
11 หมู่ 5 จังหวัดนครศรี ธรรมราช
240 หมู่ 4 ภนนอาเภอ ตาบลมะขามเตี้ย อาเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
80/11 หมู่ 3 ตาบลไชยคราม อาเภอดอนสัก สุ ราษฎร์ธานี
71 หมู่ 4 ตาบลแหลมสัก อาเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
53/4 หมู่ 3 ตาบลพลายวาส อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
198 หมู่ 4 ตาบลตะเคียนทอง อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
41/1 หมู่ 1 ตาบลทุ่งดา อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร
335 หมู่ 2 ถนน ประพระแดง ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย ์ สมุทรปราการ
82/2 หมู่ 1 ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
335 หมู่ 2 ถนน ประพระแดง ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย ์ สมุทรปราการ
75 ถนน ตลาดล่าง ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี

024-642266
024-642266
025-095886
097-0096232
087-47399129
081-7873348
081-3703701
065-1157028
081-9203960
081-9203960
025-705695
025-705695
084-6945296
097-0924197
099-3214704
081-6767099
082-2765029
081-9562183
081-9562183
095-4204964
024-64226
024-642260
098-95626242
082-9642499

482
483
484
485
486
487

ปรี ติ ศรี สวัสดิ์
ศักดิ์นริ นทร์ ศรี ไทย
stanley Qobin
ชาริ ต วัฒนสิ ทธิ์
ฉลอง ม่วงมนตรี
ภุมิริชติ์ ขวัญเมือง

488
489
490
491
492
493
494
495
496

สาธิต พานิช
พรผกา อังคะรา
ขวัญจิรา เจียมจิราวัฒน์
จักรกฤช ชมหธม
วชิราภรณ์ ศรี ทองแก้ว
อาภา หลีแคล้ว
จตุอาภา ซ้ายสุข
อัณณ์ญาดา จันดารุ จิพชั ณ์
ปิ ยะพรรณ สิ ทธิรัตน์

497
498
499
500
501
502
503
504
505

เอกอนันต์ ยุวเบญจพล
ไพศรี กิจเจริ ญ
ปัทมา นุชประเสริ ฐ
สุพจน์ วนิ จกิจ
จริ ยา เกรี ยท่าทราย
สุกญั ญา สอนกระน้อย
วิชยั ธารงลีฟหา
ธีระศักดิ์ กิ่งชาญศิลป์
แดนไทย ทองผิว

506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521

092-3424446
80/1 หมู่ 3 ตาบลไชยกราม อาเภอดอนสัก จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
112 หมู่ 9 ถนนบางนาตราด ตาบลบางวัว อาเภอบางปราง จังหวัดฉะเทิงเทรา
112 หมู่ 9 ถนนบางนาตราด ตาบลบางวัว อาเภอบางปราง จังหวัดฉะเทิงเทรา
หมู่ 9 ถนนบางนาตราด ตาบลบางวัว อาเภอบางปราง จังหวัดฉะเชิ งเทรา
ตาบลมะขามเตี้ย อาเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
18/119 ตาบลบางโค้ง จังหวัด กทม
18/119 ตาบลบางโค้ง จังหวัด กทม
18/119 ตาบลบางโค้ง จังหวัด กทม
335 หมู่ 2 ถนน ประพระแดง ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย ์ จ.สมุทรปราการ
356/90 หมู4่ ถนนโฉลกรัฐ ตาบลมะขามเติ้ย อาเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
หมู่ 5 ถนนทุ่งกระบือ ตาบลย่านตาขาว อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
24 ถนนประเสริ ฐมนูกิจ ตาบลจรเข้บวั อาเภอลาดพร้าว จังหวัด กทม
77/12 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ตาบลนาโคก อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
131/10 หมู่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตาบลบางกุง้ อาเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
89/1 หมู่ 2 ตาบลกาหลง อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
41 หมู่ 10 ตาบลทุง่ อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร

081-9268688
086-3892252
081-9268688
022-124672
022-124672
022-124672
024-642260
084-6945296
089-2926747
025-705695
083-9250648
077-287011

ตาบลเตาถ่าน อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
99/88 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ต.นาโคก อ.เมือง จังหวัดสมุทรสาคร
57/37 หมู่ 4 ถนนเอกชัย ตาบลมหาชัย อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
57/37 หมู่ 4 ถนนเอกชัย ตาบลมหาชัย อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
47 ตาบลทุง้ วัดคอน อาเภอสาทร จังหวัดกทม
1104/131 ถนนพัฒนการ จังหวัด กทม
1104/131 ถนนพัฒนการ จังหวัด กทม

081-9080655
089-8684445
090-4644626
034-886167
034-864091
034-864092
081-9463892
021-872585
021-872585

เจริ ญพงศ์ เปลี่ยนศรี
สันติ ยกรัตน์
นัฐย์เอก สันออมทรัพย์
ทนงศักดิ์ นาคี
อรวรรณ ภูมิยงิ่
ศิริพร
หทัยวรรณ ใครสุวรรณ
อภิรักษ์ ทิมะเณท์
คัดพล แดงหนอแดง
ณัฐพงศ์ เหมวิเชียร

1104/131 ถนนพัฒนการ จังหวัด กทม

021-872585

จังหวัดนครศรี ธรรมราช
34 ตาบลโลกเคียน อาเภอตะกัว่ ป่ า จังหวัดพังงา
248 จังหวัดกรุ งเทพ
จังหวัดกรุ งเทพ
99/88 หมู2่ ถนนพระราม2 ตาบล นาโคก อาเภอเมือง สมุทรสาคร
99/88 หมู2่ ถนนพระราม2 ตาบล นาโคก อาเภอเมือง สมุทรสาคร
จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี

063-5936696
081-9798224
091-2676986
084-88616772
081-9943092
095-0897401
086-6363129

ณัฐพงศ์ เหมวิเชียร
สิ ทธิกร คณานันท์
ชูตระกูล ณรงค์ชยั ชาญ
รพีพฒั น์ โพบุคคี
มงคลชัย คือตรง
ภิญโญ พัทธดารง

จังหวัดนนทบุรี
64/10 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตาบลบ้านใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
190 หมู่ 5 ตาบลหัวฝาย อาเภอสู งเม่น จังหวัดแพร่

086-6363129
062-0765267
094-7701444

33/137 ถนนสุ รวงศ์ ตาบลแขวงสุริยวงศ์ อาเภอบางรัก จังหวัด กทม

522
523
524
525
526
527

สรรชัย พฤกษากร
ประกิต พนาสุ ริยสมบัติ
พงศกร จ๋ วงพสนิ ช
Peter Blyfn
วรรณา มะมา
ชวน มะมา

528
529
530
531
532
533
534
535
536

เผด็จ หงชมณี
เทียมพงศ์ ชมสุ วรรณ
บงกชกร สวัสดิ์พิพฒั น์
ศราวุฒิ เลิศรุ จิรวงศ์
ปาริ ชาติ เพชรมณี
สุรียม์ าศ มีวรรณ
อัมพรรัตน์
จิรารัตน์ เจ๊ะสา
อาอีฉ๊ะ มัจฉา

537
538
539
540
541
542
543
544
545

มนตรี บุญช่วย
พิรุณมาศ อุปถัมป์
สุณิสา เชาะปลอด
วัชวรี ทองแววศรี
รัชนก ศิริบรรณพิทกั ษ์
พรชนก สุ สรรณคีรี
อัศวิน วรรณวิสุทธิ
กิตติพนั หิ รัญพา
สุภาภรณ์ หิ รัญพงศ์

546
547
548
549
550
551
552
553
554
555

บารุ ง
สุพงษ์ แพรสมบัติ
นาธารณ์ ชัยยุทธ
ปราวัติ รักษา
พชร มีรักษา
ปทิดา เบญจเดชพงศ์
สมพร ยุทธรักษานุกูล
พรพันธ์ ยุทธรักษานุกูล
ภาสิ นี ตัณฑล
จันทร์ธิดา มงคลพันธ์

556
557
558
559
560
561

มงคล ปรัมพล
ไพโรจน์ สรรเสริ ญ
สุเทศ บัณฑิตบวร
เบญจรัตน์ ประเทืองธรรม
ณัชพล พรหมหมวก
สุทธินี พรหมหมวก

กทม
8/2 หมู่ 2 ตาบลท่างทอง อาเภอกาษจนดิษฐ์ จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
8/2 หมู่ 2 ตาบลท่างทอง อาเภอกาษจนดิษฐ์ จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
89/1 หมู่ 2 ตาบลกาหลง อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
89/1 หมู่ 2 ตาบลกาหลง อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
348 ถนนเฉลิมพิพฒั น์เกียรติ ตาบลหนองบอน อาเภอประเวท จังหวัด กทม
348 ถนนเฉลิมพิพฒั น์เกียรติ ตาบลหนองบอน อาเภอประเวท จังหวัด กทม

089-7243633
093-5793467
083-1898685
034-417222
082-3262768
023-281035
093-6898936
081-8621136

57/37 หมู่ 4 ถนนเอกชัย ตาบลมหาชัย อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
199 หมู่ 8 ถนนดอนสัก ตาบลดอนสัก อาเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
348 ถนนเฉลิมพิพฒั น์เกียรติ ตาบลหนองบอน อาเภอประเวท จังหวัด กทม
99/39 จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
135/10 ตาบลบ้านแหลม อาเภอบ้านแหลม จังหวัดราชบุรี
135/10 ตาบลบ้านแหลม อาเภอบ้านแหลม จังหวัดราชบุรี

083-3902860
034-864091
081-8948840
081-1892708
087-9188270
081-8518122
032-483025

กรุ งเทพ
56/1 หมู่ 1 อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร
240/33 หมู่ 4 ถนนอาเภอ ตาบลมะขามเตี้ย อาเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
13-14ถนนเลี่ยงเมือง ตาบลบางกุง้ อาเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี

081-9582909
099-3214734
077-287011

70/1 ถนนเลียนคลอง ตาบลทับยาว อาเภอเขจลาดกระบัง จังหวัดกทม
9/93ซอยพรหมราชชนนี ตาบลศาลาธรรมสิ ทธิ์ อาเภอทวีวฒั นา กรุ งเทพ
9/93ซอยพรหมราชชนนี ตาบลศาลาธรรมสิ ทธิ์ อาเภอทวีวฒั นา กรุ งเทพ

081-9000161
028-881309
028-881309
085-4735893

9/2 หมู่ 1 ตาบลคลองแดน อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา
1/24 หมู่ 6 ตาบลแกแตระ อาเภอระโนด จังหวัดสงขลา
9/14 หมู่ 6 ถนนวิเศษ ตาบลราไวห์ อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
296 ถนนราษฎร์ อุทิศ ตาบลบ่อยาง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
296 ถนนราษฎร์ อุทิศ ตาบลบ่อยาง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

081-7874591
089-8708318
081-6763384
081-8982176
088-3999668

562
563
564
565
566
567

วชิราพรรณ แน่นแผน
ภัทราภรณ์ สื บสาราญ
วิมลสิ ริ
ปัญญา วิจิตรา
รุ่ งณภา หลอดทอง
วิเชียร วิริยะสุนทร

9/14 หมู่ 6 ถนนวิเศษ ตาบลราไวห์ อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
179 จังหวัด กทม
กทม
80/11 หมู่ 3 ต.ไชยคราม อ.ดอนสัก สุราษฎร์ ธานี
77/4 หมู่ 3 ตาบลห้วยไผ่ อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
18/49 ถนนเพลินพิทกั ษ์ จังหวัดตรัง

061-4515466
081-7743429
081-4921133

568
569
570
571
572
573
574
575
576

สถิต ศิริพนั ธ์
วิภารัตน์ ภู่นุชสาริ กา
พิมพ์พาณี เพชรตะกัว่
ปรัญญาพร สุ ขวัฒนกูล
ภาณุพงศ์ เพชรแก้ว
กิตติพนั ธ์ ธรรมเมธา
บุญรักษ์ ชุมมี
สมพร
จรัส พูลภิรมย์

23/2 หมู๋ 2 ตาบลหนองบ่อ อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
111/14 ถนนพระยาสุ เรนทร์ จังหวัดกทม
111/14 ถนนพระยาสุ เรนทร์ จังหวัดกทม
111/14 ถนนพระยาสุ เรนทร์ จังหวัดกทม
77/12 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ตาบลนาโคก อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
9/2 หมู่7 ตาบลลีเล็ด อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
200/58 หมู่ 10 ตาบลโคกหล่อ อาเภอเมือง จังหวัดตรัง
90 หมู่ 2 อาเภอกันตรัง จังหวัดตรัง

081-8934893
083-1358090
081-3565579
083-0103799
0348-86132
084-0626411
081-8988669
081-7872409
086-686003

577
578
579
580
581
582
583
584
585

กรกฏ สื บสายชล
แป้ง
สุรสิ ทธิ์ นิ ลเพชร
สมคิด เฟื องไพฑุลย์
สมพงษ์ เปรมริ ยปราการ
สันติ ศิริตะโร
สุนิสา ช่วยสองเมือง
นคริ นทร์ ศรี สุวรรณ
ตรรกวิทย์ ชูจนั ทร์

32/77 หมู่ 2 ตาบลบ้านควน อาเภอเมือง จังหวัดตรัง

081-9279087

88 ถนนวัฒนา
135 หมู่ 8 ตาบลคุระ อาเภอคุระบุรี จังหวังพังงา
13 หมู่ 6 ตาบลบางทุ่ง อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
21/2 หมู่ 3 ตาบลพลายวาส อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
40/11 หมู่ 7 ตาบลบางม่วง อาเภอตะกัว่ ป่ า จังหวัดพังงา

096-1619549
098-0535040

586
587
588
589
590
591
592
593
594
595

ศุภวุฒิ อินทร์พฒั น์
สมศรี ฟาร์ม
กรวิทย์
กรธรรม ศรี ประดิษฐ์
วิวฒั น์ ประกายอนุวฒั น์
พิสรรค์ ลาดแก้ว
จิวฒั น์ พุทธวงศ์
ภัทร จันทร์ พนั ธ์
พิมธนพร ตรี บารุ ง
วิโรจน์ อุมาห์
ชมกฤต รุ่ งเจริ ญ

สิ ชล
สุ ราษฎร์ ธานี
สุ ราษฎร์ ธานี
สุ ราษฎร์ ธานี
93/3 หมุ่ 2 ตาบลหน้าสวน อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรี ธรรมราช
60 หมุ่ 4 ตาบลปะนาระ อาเภอประนาระ จังหวัดปั ตตานี
24 หมุ่ 11 ตาบลลอ อาเภอจุน พะเยา
46 ถนนชาววัง ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
58/9 หมุ่1 ถนนเพชรเกษม ตาบลบางม่วง อาเภอตะกัว่ ป่ า จังหวัดพังงา
ปั ตตานี

พงศกร จ๋ วงพานิช
ชยากร แซ่ก๋ง
วุจภารณี อินทานนท์
พีระสิ ทธิ์
วิชญุตย์ ศารกร

ปั ตตานี
ชุมพรอินเตอร์ ทีด 125/8 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร

596
597
598
599
600
601

091-8212669

084-8489272
089-9389117
081-9172154

082-8280700
090-4769138
093-3613092
099-4782728
086-5226281

096-3168588
นครศรี ธรรมราช
อาเภอสวี ชุมพร

602
603
604
605
606
607

สุวิวฒั น์ มนธนากร
ธีรยุทธ ห้าหลง
วลัยรัตน์
ชุมพรฟาร์ ม
พิสิฐ์
อนุวฒั น์ ปัจธนากร

อาเภอสวี ชุมพร
อาเภอสวี ชุมพร
อาเภอสวี ชุมพร
อาเภอสวี ชุมพร
อาเภอสวี ชุมพร
อาเภอสวี ชุมพร

608
609
610
611
612
613
614
615
616

ไพศาล ด่านพลอย
รัฐสรรค์
สราวุฒิ ฉัทยา
อนันต์ ตั้งชวด
วิวฒั น์นา ยกย่อง
ศุปราณี วิรกิจ
เกรี ยงไกร แสงทบ
เอกมล
เพ็ญนภา พวงสร้อย

อาเภอพุนพิน สุราษฎร์ธานี

617
618
619

ระนอง

620
621
622
623
624

อุไรพร นิลสะอาด
วัชรี ล่องสกุล
อาณัท หมูกลัด
ดาริ ห์ บุญจริ ง
ภัทราภรณ์ เกตุบรรจง
ดร.ผณิ ศวร ชานาญเวช
บรรจง นิสภวานิช
ปกครอง เกิดสุข
สรนนท์ จิโรจน์มนตรี

625
626
627
628
629
630
631
632
633
634

พัฒนา รัตนกวี
ไพบูลย์ ลิ้มเลิศวาที
วศิน ธนภิรมณ์
สมชาย สุวรรณภิชาติ
อดุลย์ พันธุโพธิ์
เชาวลิต แสงฉาย
อนันต์ จรณโยธิน
โสภณ เอ็งสุ วรรณ
อนุสรณ์ พงษ์พานิช
นุศรา สาริ คาร

635
636
637
638
639
640

สรพัศ ปณกร
ดารง เสนาะวรรพ์
สิ งหา สวัสดิภูมิ
ลือเดช เทพภูธร
จันทร์เสริ ม รัตนทวี
ฐปณี ย ์ หลาวทอง

อาเภอกะเปอะ จังหวัดระนอง
อาเภอกะเปอะ จังหวัดระนอง
อาเภอเมือง ระนอง
สุ ราษฎร์ ธานี
เมือง ระนอง
ตรัง
พัทลุง

175/30หมุ1่ ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตาบลมะขามเตี้ย อาเภอเมือง สุ ราษฎร์ ธานี

083-0111929

182 ม.2 ต.บางหิ น อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
นายกสมาพันธ์เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงกุง้ ไทย
ประธานชมรมผูเ้ ลี้ยงกุง้ จังหวัดกระบี่
ประธานชมรมผูเ้ ลี้ยงกุง้ จังหวัดตรัง
ประธานชมรมผูเ้ ลี้ยงกุง้ คุณภาพชุมพร
ประธานชมรมผูเ้ ลี้ยงกุง้ จังหวัดชุมพร
ประธานชมรมผูเ้ ลี้ยงกุง้ จังหวัดปั ตตานี
ประธานชมรมผูเ้ ลี้ยงกุง้ อ่าวพังงา
ชมรมผูเ้ ลี้ยงกุง้ จังหวัดระนอง
ประธานชมรมผูเ้ ลี้ยงกุง้ จังหวัดสตูล

093-3218602

ประธานสหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจังหวัดตรัง
นายกสมาคมกุง้ ตะวันออกไทย
ประธานชมรมผูเ้ ลี้ยงกุง้ ประจวบคีรีขนั ธ์
เลขานุการสหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงกุง้ ลุ่มน้ าท่าทอง
อุปนายกสมาคมค้าปัจจัยการผลิต TABA
สหกรณ์ประมงคุง้ กระเบน
สหกรณ์ประมงคุง้ กระเบน
สหกรณ์ประมงคุง้ กระเบน
ชมรมผูเ้ ลี้ยงกุง้ คุณภาพชุมพร
ผจก.สมาพันธ์เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงกุง้ ไทย

085-2790317
082-2219733
092-8985615
081-9709804
091-7355620

641
642
643
644
645
646

สุทิน คุม้ ชนม์
สุวิทย์ หทัยสะอาด
วรเมธ หวังช่วยกลาง
พัชริ นทร์ จินดาพรรณ
ธีรยุทธ หยังหลัง
วิสุทธิ์ หอมปาน

647
648
649
650
651
652
653
654
655

ดร.พุทธ ส่องแสงจินดา
พลอยปภัส วิริยะธาดาศักดิ์
ช่อเพชร เกตุประจักษ์
สิ ริ เอกมหาราช
ยอดรักษ์ ประมงจังหวัด
สมชาติ เจริ ญวุฒิชยั
คุณปวัตร์ นวะมะรัตน์
คุณพรศักดิ์ ลาโภดม
ดร.กัลยาณ์ แดงติ๊บ

656
657
658

ดร.สรวิศ เผ่าทองศุข
คุณภรัณยู ถมพลกรัง
คุณปรี ชา สุ ขเกษม

ชมรมกุง้ ตราดยัง่ ยืน
สมาพันธ์เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงกุง้ ไทย
สมาคมค้าปัจจัยการผลิต
ชมรมผูเ้ ลี้ยงกุง้ จันทบุรี
ชมรมผูเ้ ลี้ยงกุง้ คุณภาพชุมพร

081-3113860
081-6910308
098-2564594
081-6466145
081-6772722
091-8219532

084-6850870
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