
                                                                             
ท่ี กสจ.ปช.002/ว. 015  สำนักงานกองทุนสำรองเล้ียงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ 
   ของส่วนราชการ  ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)  เลขท่ี 33/4
   อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์รามาไนน์  ชั ้น 23  
   อาคารเอ  ถนนพระราม 9  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

10 มีนาคม 2565 
เร่ือง ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์  กสจ.  จังหวัดสงขลา 
เรียน ผู้อำนวยการ/หัวหน้าส่วนราชการ 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ประกาศรายช่ือ 
  ด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ  ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  (กสจ.)  
ได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์พบสมาชิก และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กสจ. จังหวัดสงขลา  ในวันศุกร์ที่  18  มีนาคม  
2565  ณ  ห้องแกรนด์ คอนเวนชั่น ฮอลล์ ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา   โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนลูกจ้างประจำของส่วนราชการ  ที่เป็นสมาชิก กสจ.  และไม่เป็นสมาชิก  กสจ.  รวมถึง
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน  กสจ.  เข้าร่วมประชุม  เพ่ือรับทราบข่าวสารความเคล่ือนไหว  ผลการดำเนินงาน  นโยบาย
การลงทุน  สิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิก  กสจ.  อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ไปยังลูกจ้างประจำของส่วน
ราชการ  ท่ียังไม่เป็นสมาชิก  กสจ.  ได้เข้าเป็นสมาชิก กสจ.  เพ่ือชีวิตท่ีม่ันคงเม่ือพ้นวัยทำงาน 

ทั้งนี้  มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  กสจ.  และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ  ส่งรายชื่อเข้าร่วมงาน
ประชาสัมพันธ์  กสจ.  ซ่ึงมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย  

ในการนี้สำนักงาน  กสจ.  ขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดอนุมัติให้ผู้เข้าร่วมงานตามรายช่ือ
ดังกล่าว  เข้าร่วมงานได้โดยไม่ถือว่าเป็นวันลา  และสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเดินทางไปราชการ  โดยถือว่าเป็นการมาปฏิบัติหน้าที ่ราชการ  เนื ่องจากเป็นสวัสดิการที่รัฐจัดให้แก่
ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  และเข้าร่วมตามกำหนดการดังกล่าวด้วย  จักขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นายวิสิฐา  ต้ังจิตนบ) 
ผู้จัดการสำนักงาน  กสจ. 

 
หมายเหตุ  

1. สงวนสิทธ์ิเฉพาะบุคคลท่ีมีรายช่ือเท่าน้ัน บุคคลท่ีไม่มีรายช่ือห้ามเข้าร่วมงาน เน่ืองจากต้องมีการ
ควบคุมการระบาดของโควิด19  

2. ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน ต้องไม่เป็นผู้มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
น่าสายพันธุ์ใหม่ 2019  หรือ  COVID-19  แก่ผู้อื่น  และโปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการสัมมนา 
รวมถึงการรักษาระยะห่างทางสังคม  
 
สำนักงาน  กสจ. โทร 096-820-8817  
www.gpef.or.th 



 
กำหนดการ 

ประชาสัมพันธ์ กสจ. พบสมาชิกและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน กสจ.  
ในวันศุกร์ท่ี  18  มีนาคม  2565   

ณ  ห้องแกรนด ์คอนเวนชั่น ฮอลล์ ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส ์หาดใหญ ่ จังหวัดสงขลา 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.15 น. วีดีทัศน์แนะนำ กสจ. 
09.15 – 09.25 น. กล่าวรายงานโดย นายวิสิฐา  ต้ังจิตนบ  ผู้จัดการสำนักงาน กสจ. 
09.25 – 10.15 น. เปิดการประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์  โดย นายไว คงทวี ประธานกรรมการ กสจ. 
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.30 – 12.00 น. การบรรยาย “โครงสร้างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผลการดำเนินงาน กสจ. สิทธิประโยชน์และ

สวัสดิการต่างๆ สำหรับสมาชิก กสจ.” โดย คณะกรรมการ กสจ.  
12.00 - 13.00  น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน   
13.00 – 16.00 น. อภิปรายปัญหา ถาม - ตอบ 
13.00 – 16.00 น.  การบรรยายเร่ืองส่ิงท่ีการดำเนินการขอรับเงิน กสจ. และการตรวจสอบยอดเงิน กสจ. 
   โดย  ผู้แทนคณะกรรมการ กสจ. 
   วิทยากรจากสำนักงาน กสจ.  
  โดย  นายวิสิฐา  ต้ังจิตนบ  ผู้จัดการสำนักงาน กสจ. 

นางสาวจันทิมา  ไตรมงคลเจริญ  รองผู้จัดการสำนักงาน กสจ. และ  
   นางสาววรลักษณ์ เจตเกษกิจ  หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนสมาชิก กสจ.  
 

แผนท่ี  โรงแรม Line กสจ. 

  

 
 

 
 

   
 
สัมมนาฟร!ี!!   

ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับของที่ระลึกจากทาง กสจ. 
  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 



 
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน 

ประชาสัมพันธพ์บสมาชิก และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กสจ. กสจ. จังหวัดสงขลา   
ในวันศุกร์ที ่ 18  มีนาคม  2565  ณ  ห้องแกรนด ์คอนเวนชั่น ฮอลล์ ชั้น 8  

โรงแรมลีการ์เดนส ์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ ่ จังหวัดสงขลา    
ลาํดบั ชื)อ  และ นามสกลุ จังหวดั หน่วยงานที)สังกดั หน่วยย่อย 

 

1 นางฟ้ายดีะห์  บือราเฮง ยะลา เทศบาลตาํบลท่าสาป 
2 นายสุโก  ขะมิมะ สงขลา สาํนกังานเขตพืBนทีCการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต3 
3 นาย ชนะ ณสงขลา สงขลา สพป สขเขต1 
4 นายสมพร  แกว้ไดป้าน สงขลา โรงเรียนบา้นพรุตู 
5 น.ส.อรพินทร์  วบูิรยน ยะลา สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัยะลา 
6 น.ส.มนสิกานต ์ ตอแลมา ยะลา สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัยะลา 
7 นายประยรู  จนัทวรัีตน์ สงขลา รร.วดัเลียบ  อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา. 
8 นายสมคิด จนัทร์ปากสวน สุราษฎร์ธานี โรงเรียนบา้นตาขนุวทิยา 
9 นาย วโิรจน์ ภกัดีรุจีรัตน์ สงขลา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวยิาลยัสงขลานครินทร์ 
10 นางสาวเพญ็จนัทร์  ศรีบุญเรือง สงขลา หน่วยงานขนยา้ยผูป่้วย 
11 บาํรุงค ์ขนานขาว สงขลา ศูนยบ์ริการขอ้มูลตลาดแรงงานภายใตจ้งัหวดัสงขลา 
12 นายสมชาย อินทนานนท ์ ระยอง สาํนกังานพื*นที-อนุรักษที์- 2 ศรีราชากรมอุทยานแห่งชาติกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ-งแวดลอ้ม 

13 นายประพรรณ  แสงทอง สงขลา โรงเรียนบา้นปริก (กกุ่องวทิยาคาร) 
14 อิทธิพล เลาหสกลุ สงขลา สนง.โยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัสงขลา 
15 นายสุคม ชุมละออ สงขลา โรงเรียนบา้นปลายละหาน 
16 นางกมล ทองตรี กระบีC สาํนกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดักระบีC 
17 นายสายนัต ์อาํภาพร้อม สงขลา โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ 
18 นายธนธร มีบุญ สงขลา สพป.สงขลา เขต2 
19 นายสมพงศ ์ทองศรีจนัทร์ สงขลา โรงเรียนบา้นเขารักเกียรติ 
20 นายปภพ เชืCอมาก สงขลา นิคมสร้างตนเองเทพา จ.สงลา 
21 นายกมล เอียดเจริญ สงขลา โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค ์
22  นายสุจินดา  เจริญเนตรกลุ สงขลา สาํนกังานจงัหวดัสงขลา 
23 นางนงลกัษณ์ ภูสุมาศ นครศรีธรรมราช สาํนกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดันครศรีธรรมราช 
24 นายวโิรจน์ มนัทะติ สงขลา โรงเรียนวดัท่าประดู่ 



 
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน 

ประชาสัมพันธพ์บสมาชิก และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กสจ. กสจ. จังหวัดสงขลา   
ในวันศุกร์ที ่ 18  มีนาคม  2565  ณ  ห้องแกรนด ์คอนเวนชั่น ฮอลล์ ชั้น 8  

โรงแรมลีการ์เดนส ์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ ่ จังหวัดสงขลา    
ลาํดบั ชื)อ  และ นามสกลุ จังหวดั หน่วยงานที)สังกดั หน่วยย่อย 

 

25 ธวชัชยั รักษใ์นทิง นครศรีธรรมราช สาํนกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดันครศรีธรรมราช 
26 นายพยงุศกัดิW  พรมเพช็ร์ สงขลา โรงเรียนชุมชนบา้นสะทอ้น 
27 นายสวสัดิW  คะชะวะโร สงขลา สนง  พมจ สงขลา 
28 นางรัชนี อ่อนแกว้ สงขลา มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
29 นายสายณัห์  ทองช่างเหลก็ สงขลา โรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลยั 
30 นายพิหาญชยั รักรอด สงขลา โรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลยั 
31 นายโสภณ  ยายมาก สงขลา โรงเรียนเสนาณรงคว์ทิยา 
32 นายธีระศกัดิW   ธรรมเพช็ร สงขลา โรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลยัสมบูรณ์กลุกลัยา 
33 นส.สุธิสา  สุราทะโก ยะลา ศูนยป่์าไมย้ะลา 
34 นายมานิตย ์  วบูิลเขต สงขลา สาํนกังานขนส่งจงัหวดัสงขลา 
35 นางสาวเจิดจรรย ์ธรรมเจริญ  สงขลา โรงเรียนมหาวชิราวธุ จงัหวดัสงขลา 
36 สุชาติ  แสงแกว้ สงขลา ร.ร หาดใหญ่วทิยาลยั ๒ 
37 นายนอม แก่นจนัทร์ สงขลา รร.รัตนพลวทิยา. 
38 บุญญา พรหมมา สงขลา หน่วยภูมิคุม้กนัและไวรัสวิทยา สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

39 นายพนัธ์  สุวรรณนึก สงขลา โรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลยั 
40 พรรัตน์ อกัษรกาญจน์ สงขลา โรงเรียหาดใหญ่วทิยาลยั 
41 นางสุนีย ์ เกลาเกลีBยง กระบีC สาํนกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดักระบีC 
42 นายมิตร  จนัสวา่ง สงขลา โรงเรียนบา้นประกอบ 
43 นนัทยา ยอดเพช็ร สงขลา โรงพยาบาลบางกลํCา 
44 นายพงสิทธิ. แกว้สุวรรณ์ สงขลา กองกายภาพและสิCงแวดลอ้ม 
45 วภิา เอ่งฉว้น สงขลา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
46 นาย ประสาร  แดงแกว้ สงขลา โรงเรียนบา้นพอบิด สพป.สข.3 
47 นางสาวจรรยา  จินดารัตน์ สงขลา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
48 นายภคพล  ช่วยจนัทร์ สงขลา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 



 
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน 

ประชาสัมพันธพ์บสมาชิก และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กสจ. กสจ. จังหวัดสงขลา   
ในวันศุกร์ที ่ 18  มีนาคม  2565  ณ  ห้องแกรนด ์คอนเวนชั่น ฮอลล์ ชั้น 8  

โรงแรมลีการ์เดนส ์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ ่ จังหวัดสงขลา    
ลาํดบั ชื)อ  และ นามสกลุ จังหวดั หน่วยงานที)สังกดั หน่วยย่อย 

 

49 นายสถิตย ์ สุวรรณพรรค สงขลา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
50 นางสาวดรุณี  ขนุรักษ ์ สงขลา ศูนยบ์ริหารขอ้มูลตลาดแรงงานภาคใต ้
51 นายสมปอง เหมือนตระกลู สงขลา สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัสงขลา 
52 นายประจิม  ทองสุก สงขลา โรงเรียนวดัวงัไทร 
53 นายธรรมนูญ  สงัขน์อ้ย สงขลา โรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลยัสมบูณยก์ลุกลัยา 
54 นายเสรี สะอาดใส สงขลา สาํนกังานอุตสาหกรรมพืBนฐานและการเหมืองเเร่ เขต 1 
55 อมรรัตน์ มณี ยะลา ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรยะลา 
56 ชุติมา  คีรีนารถ สงขลา กรมประชาสมัพนัธ์ สาํนกัประชาสมัพน์ัเขต 6 สงขลา 
57 นายวนิยั  ภาดรอนุศิษฏ ์ สงขลา สาํนกัประชาสมัพนัธ์เขต 6 
58 นายไชยรัตน์  ทววีงศ ์ สงขลา โรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลยั 
59 นายศกร  สวสัศรี ชุมพร สาํนกังานพฒันาสงัคมและความมั0นคงของมนุษยจ์งัหวดัชุมพร 
60 อรัญญา  อ่อนรักษ ์ สงขลา สาํนกังานป้องกนัควบคุมโรคทีC 12 จงัหวดัสงขลา 
61 นางอารีย ์มากชูชิต สงขลา สาํนกังานป้องกนัควบคุมโรคทีC 12 จงัหวดัสงขลา 
62 นางอุมาภรณ์  คงทอง สงขลา สาํนกังานจดัหางานจงัหวดัสงขลา 
63 นายสมพร  คงกลา้ สงขลา สาํนกังานจดัหางานจงัหวดัสงขลา 
64 นาย   เมฆา   มีแสง สงขลา โรงเรียนพะตงประธานคีรีวฒัน์ 
65 นายจาํแลง แกว้ลว้น สงขลา ฐานทพัเรือสงขลา 
66 อาจินต ์ ประมูลทรัพย ์ สงขลา เรือนจาํจงัหวดัสงขลา 
67 อาคม  หนูประพนัธ์ สงขลา มหาวทิยาลยัราชภฎัสงขลา 
68 นางพา  ชยัสิทธิW  สงขลา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
69 นางพิมพพิ์สุทธิW  เจริญเนตรกลุ สงขลา สาํนกังานจงัหวดัสงขลา 
70 นายวนัชยั  รัตนพนัธ์ พทัลุง สถานีพฒันาทีCดินจ.พทัลุง 
71 นายณฐัสิทธิW  ทองนุ่น สงขลา โรงพยาบาลหาดใหญ่ 
72 นายสมพล ปลอดทอง สงขลา โรงพยาบาลหาดใหญ่ 



 
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน 

ประชาสัมพันธพ์บสมาชิก และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กสจ. กสจ. จังหวัดสงขลา   
ในวันศุกร์ที ่ 18  มีนาคม  2565  ณ  ห้องแกรนด ์คอนเวนชั่น ฮอลล์ ชั้น 8  

โรงแรมลีการ์เดนส ์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ ่ จังหวัดสงขลา    
ลาํดบั ชื)อ  และ นามสกลุ จังหวดั หน่วยงานที)สังกดั หน่วยย่อย 

 

73 นางโรจนา ดุสรักษ ์ สงขลา โรงพยาบาลหาดใหญ่ 
74 นางปิยะรัตน์ พรรณราย สงขลา โรงพยาบาลหาดใหญ่ 
75 นางกานดา ยอ้ยนวล สงขลา โรงพยาบาลหาดใหญ่ 
76 นางอนงค ์ ศรีเฉลิม สงขลา โรงพยาบาลหาดใหญ่ 
77 กฤตภาส ชูศรี สงขลา ศูนยเ์รียนรู้การพฒันาสตรีและครอบครัวภาคใต ้จ.สงขลา 
78 ประพรรณ  แสงทอง สงขลา โรงเรียนบา้นปริก (กกุ่องวทิยาคาร) 
79 นายบณัฑิต พนัธะศรี พทัลุง สาํนกังานจดัรูปทีCดินและจดัระบบนํBาเพืCอเกษตรกรรมทีC ๓๓ 
80 ฐิตารีย ์ทนักะวาสขจรพล สงขลา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
81 นายอารี  สะแลมนั นราธิวาส โรงเรียนบา้นหวัเขา 
82 นายสมบติั กาฬภกัดี สุพรรณบุรี วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสุีพรรณบุรี 
83 นายสุจิน จิตตห์ลงั สตูล สาํนกังานเขตพืBนทีCการศึกษาประถมศึกษาสตูล 
84 นายสมควร เจริญขวญั สตูล สาํนกังานเขตพืBนทีCการศึกษาประถมศึกษาสตูล 
85 นางทศัชาวรรณ ธรรมเจริญ สงขลา วทิยาลยัประมงติณสูลานนท ์
86 นางนงเยาว ์เศรษฐพงษ ์ สงขลา วทิยาลยัเทคนิคสงขลา 
87 นายศกัดิW เกษม จนัคาํ พงังา สพม. พงังา 
88 นายบรรจบ เกษรพนัธ์ุ สงขลา โรงเรียนสงขลาพฒันาปัญญา 
89 นางสาวพรรณนิสา แมลงภู่ทอง สงขลา สาํนกัประชาสมัพนัธ์เขต 6 
90 นายชวนาท เขมนาทนนท ์ สงขลา สาํนกังานปศุสตัวจ์งัหวดัสงขลา 
91 นายสมศกัดิW  ใจเกลีBยง กระบีC ศูนยว์จิยัและบาํรุงพนัธ์สตัวก์ระบีC 
92 นางสาววรรณวนิช สุขยอ้ย กระบีC ศูนยว์จิยัและบาํรุงพนัธ์สตัวก์ระบีC 
93 นายศรชยั ดวงขวญั กระบีC ศูนยว์จิยัและบาํรุงพนัธ์สตัวก์ระบีC 
94 นายฉลอง อ่อนรักษ ์ สงขลา สาํนกังานจดัหางานจงัหวดัสงขลา 
95 นางสาวอุษณา มนัยา สงขลา สาํนกังานจดัหางานจงัหวดัสงขลา 
96 นางอรอนงค ์เจริญสุข กาํแพงเพชร โรงพยาบาลกาํแพงเพชร 



 
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน 

ประชาสัมพันธพ์บสมาชิก และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กสจ. กสจ. จังหวัดสงขลา   
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โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา    
ลาํดบั ชื)อ  และ นามสกลุ จังหวดั หน่วยงานที)สังกดั หน่วยย่อย 

 

97 นางสุนดา สุรินทะ กาํแพงเพชร โรงพยาบาลกาํแพงเพชร 

98 นางสาวเจ๊ะมซันะห์ มามะ ปัตตานี ศูนยว์จิยัและบาํรุงพนัธ์สตัวปั์ตตานี 

99 นายชาํนาญ วาดแสง ปัตตานี ศูนยว์จิยัและบาํรุงพนัธ์สตัวปั์ตตานี 

100 นางสาวณฐมน ไวถาวร ปัตตานี ศูนยว์จิยัและบาํรุงพนัธ์สตัวปั์ตตานี 

101 นางจิตติมา จรจะนะ สงขลา สาํนกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัสงขลา 

102 นางนารีรัตน์ หิรัญวริิยะ สงขลา สาํนกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัสงขลา 

103 นายเดโช บวัทอง สงขลา โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค ์

104 นางบรรณฑรวรรณ สุทธิพงศ ์ สงขลา สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัสงขลา 

105 นายชาํนาญ วาดแสง ปัตตานี ศูนยว์จิยัและบาํรุงพนัธ์สตัวปั์ตตานี 

106 นางสาวณฐมน ไวถาวร ปัตตานี ศูนยว์จิยัและบาํรุงพนัธ์สตัวปั์ตตานี 

107 นางจิตติมา จรจะนะ สงขลา สาํนกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัสงขลา 

108 นางนารีรัตน์ หิรัญวริิยะ สงขลา สาํนกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัสงขลา 

109 นายเดโช บวัทอง สงขลา โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค ์

110 นางบรรณฑรวรรณ สุทธิพงศ ์ สงขลา สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัสงขลา 

111 นายศกัดิW ชยั ดาํรงกิจถาวร ราชบุรี วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยรีาชบุรี 

112 นายสาํรวย สุกใส ราชบุรี วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยรีาชบุรี 

113 นางรสสุคนธ์ เกตุแกว้ ราชบุรี วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยรีาชบุรี 

114 นางสาวนริศรา จนัทร์ปราง ราชบุรี วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยรีาชบุรี 

115 นางจาํรูญศรี เดชทอง สงขลา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

 


