
ลําดับ

ท่ี เลขท่ี หมู่ท่ี ตําบล อําเภอ จังหวัด

1 นาง กัลยกร ขวัญทอง คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง 0822676234

2 นาง กานต์ธิดา ย้อยรักษ์ 34 6 ท่าแค เมือง พัทลุง 0635484535

3 น.ส. กุญช์ญาณ์ เอียดถวิล 99 3 ปรางหมู่ เมือง พัทลุง 080-7861918

4 จ.ส.อ.หญิง คนางค์ น้อยพันธ์ 286  - คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง 086 9669333

5 พ.จ.อ.หญิง จิณณพัต ดีกล่อม 76 3 บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง 097 3602645

6 น.ส. จินตนา จองศิริ 106 6 ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง 0862978898

7 นางสาว จุไรพร ย้อยรักษ์ 34 6 ท่าแค เมือง พัทลุง 0807036754

8 นาง แฉล้ม หนูเพ็ชร์ 70 2 ปรางหมู่ เมือง พัทลุง          -

9 นาง ชุมพูนุช จันทรสุกศรี คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง 0982691672

10 นาง ชุลีพร รัตนจันทร์ 76/1 8 ร่มเมือง เมือง พัทลุง 084 8560599

11 น.ส. ณัฏฐเสฏฐ์ สัตยนนท์ คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง 0637258294

12 นาง แดง ดวงคะชาติ 205 บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง 0801393835

13 นาง ทิพย์วิภา ทองทวี 117  - คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง 0897361224

14 นาง เทวี รัตนรงค์ 89 5 ตํานาน เมือง พัทลุง 0902249863

15 นางสาว ธนิดา ชูภักดี 157  - สมหวัง กงหรา พัทลุง 0862925993

16 น.ส. ธยานี เกตุแก้ว 39 6 พนมวังก์ ควนขนุน พัทลุง 095-4386902

17 นาง ธิดารัตน์ แก้วมณี 15/2 2 โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส 085 6708604

18 นาย นพพัฒน์ ทิพย์สูงเนิน 227/17   8 ตํานาน เมือง พัทลุง 0872938505

19 นาง นิตยา บุญเกื้อ 70/1 7 ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง 095 8916645

20 นาง นิศานาถ บุญเผือก 18 5 มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง 0958896487

152/2 ถ.ปากแพรก

35/8 ถ.ร่วมใจ ซ.7

29 ซอย 4/6 ถ.ไชยบุรี

รายชื่อผู้ข้าอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสร้างอาชีพ "ร้านอาหารมืออาชีพ"

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00-16.00 น.

โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัดพัทลุง

ชื่อ-สกุล
ท่ีอยู่ปัจจุบัน

โทรศัพท์
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21 นาง บุญปลูก รัตนรัตน์ คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง 0636028987

22 นางสาว เบญญาภา จิตต์ภักดี 74/1 2 ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง 089461644'05

23 น.ส. ปัทมพร บูรณะเพ็ชร 100 5 ตํานาน เมือง พัทลุง 0632798039

24 ส.ท.หญิง ปัทมา สุทธิรักษ์ 82 2 เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง 081 2778457

25 นางสาว ปริยาภรณ์ นุนพนัสสัก 70/1 5 ชุมพล เมือง พัทลุง 098 0164707

26 นาง พงศ์ศรี สุวรรณรัตน์ 20 2 โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี พัทลุง 087 2857525

27 นาง พยอม สลลิปราโมทย์ คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง 0953515693

28 นาย พัสกร รัตนรัตน์ คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง 0612344566

29 จ.ท.หญิง พิจิตร รักษ์วงศ์ 113 5 แพรกหา ควนขนุน พัทลุง 089 8046509

30 นาง เพ็ญพิบูลย์ พลเหมือน 101/1  - คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง 0805400533

31 นาง ฟารีด๊ะ วาเต๊ะ 668 1 ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส          -

32 นางสาว ภาวิกา สาและ 216 6 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 087 6710778

33 นาง มลฤดี คงแก้ว 33/1 3 ปรางหมู่ เมือง พัทลุง 0841930925

34 นาง ยีย๊ัว มือเย๊า 659/32 1 ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส          -

35 นาง ยุพิน ยามเย็น 41 2 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 084 7484259

36 นาง ยุวดี บัวทอง 112 6 ปรางหมู่ เมือง พัทลุง 097 173845

37 จ.ส.อ.หญิง รมิดา ด้วงเสน 21 3 ร่มเมือง เมือง พัทลุง          -

38 นาง รอดีย๊ะ มามะ 377  - ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส          -

39 คุณ ระพิน จองศิริ 107/1  - ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 0916403625

40 นางสาว รังสิมันต์ุ กาพยนต์ คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง 0996153207

41 นาง รัชนี จิระวัฒนะเดชะ 53 6 นาโหนด เมือง พัทลุง 0812760380

42 นาง ละม้าย เพชรเรือง 120 6 เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง 082 8284605

48 ถ.เพียรพิบูลย์   -

310/6 ถ.ราเมศวร์  -

48 ถ.เพียรพิบูลย์   -

142/46 ถ.เพชรเกษม
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43 นาง วนิดา มูลเมฆ 307 ถ.ผดุงยอ คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง 086 6847281

44 นาง วนิดา แตงใบอ่อน 216 6 สุไหงปาดี สุไหงปาดี พัทลุง         -

45 นาง วรวิภา เพชรโชติ 79 6 ท่าแค เมือง พัทลุง 063 8942579

46 นาย วศิน โอภิธากรณ์ คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง 093 9312172

47 นางสาว วิยานนท์ ทองแท้ 64/7  - คูหาสวรรศ์ เมือง พัทลุง 084 7625414

48 นางสาว วิสัย บุญธรรม 216 6 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 081 0920076

49 น.ส. ศรีรัตน์ จันทร์ดํา 12 6 ปรางหมู่ เมือง พัทลุง 089 2953298

50 นาง ศรีสุมาลย์ เติมสูงเนิน 170/1 5 ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง         -

51 น.ส. สโรชา บุญนํา 121 6 ปรางหมู่ เมือง พัทลุง 0630788833

52 นาง สัมพันธ์ เกื้อคลัง 216 6 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส         -

53 นาง สุกัญญา จองศิริ 370 8 โคกสัก บางแก้ว พัทลุง 0894630247

54 พ.จ.อ.หญิง สุจิตรา สุทธิหาญ 246 5 ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 081 8973474

55 จ.ส.อ.หญิง สุชาดา เกื้อกูล 121 2 ป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง 084 9995478

56 นาง สุดา บุญนํา 121 6 ปรางหมู่ เมือง พัทลุง 087-2890299

57 นาง สุภร แก้วศรีขาว 4 9 ปรางหมู่ เมือง พัทลุง 0967351699

58 จ.ท.หญิง สุมณฑา หุ้นไธสง 94 8 ร่มเมือง เมือง พัทลุง 091 8477418

59 จ.ส.อ.หญิง สุวรรณรัตน์ ดอนคําพา 14/1  - คุหาสวรรค์ เมือง พัทลุง 089 611 6753

60 พ.จ.อ.หญิง อนุสรณ์ คงเดช 70/1 5 ชุมพล เมือง พัทลุง 085 7587983

61 น.ส. อรนุช สัตยนนท์ คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง 0942413625

62 นาง อรุณี ย่ิงดํานุ่น 124 6 ปรางหมู่ เมือง พัทลุง 0820414773

63 จ.ส.อ.หญิง อรุณีย์ พงศ์อนุจารีย์ 309 1 ลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง 081 7386957

64 นาง อารี หนูกิน 77 7 ปรางหมู่ เมือง พัทลุง 080 8658546

22 ซ.4 ถ.เทพทิพพาอุทิศ

29 ซ. 4/6 ถ.ไชยบุรี
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65 จ.ส.อ. ประถม บุญดํา สนภ.4 8 ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง 081 1898576

66 นางสาว วิลาศ ห้องฉาย 82  - ลําป่า เมือง พัทลุง 083 0932517

67 นาย เฉลิมชัย โตสมบุญ 63  - คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง          -

68 นาย สถิตคุณ ดําเรือง 3  - คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง 097 3543542

69 นาย ขนกานต์ พวงนที 252 7 ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง          -

70 นาง สุภาวดี พรมมาก 89 1 ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง 081 8749160

71 พ.จ.ต. พิชิต นุริตะมนต์ 429/3  - ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 097 0695849

72 นาง พรเพ็ญ ชาติกุล 38/7  - คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง 089 3976922

73 จ.ส.อ. เป่ียมศักด์ิ เลื่อนจันทร์ 189/1 8 ท่าแค่ เมือง พัทลุง 091 3084051

74 จ.ส.อ. อดิศักด์ิ มาแก้ว 53/9  - คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง 093 6585887

75 จ.ส.อ. สมกิจ พุ่มคง 223 5 ควนมะพร้าว เมือง พัทลุง 089 9775889

76 นาง อังคณา จินดาพันธ์ 550 1 แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง 062 2250151

77 ร.ต. มัธยม ศรีสารัตน์ 64/1 5 เจดีย์หัก เมือง ราชบุรี 089 0786487

78 นาง แพรวพรร วรรณะ 27 8 มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง 080 6007059

79 นาง สุวิมล อินทร์แก้ว 203 7 โตนดด้วน ควนขนุน พัทลุง 089 6554820

80 นาย อุดม ชูศิริ 23/21  - คุหาสวรรค์ เมือง พัทลุง 081 5981390

81 นาง สุพัตรา ชูศิริ 23/21  - คุหาสวรรค์ เมือง พัทลุง 081 5981390

82 จ.ส.อ.หญิง สุชาดา เกื้อกูล 121 2 ป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง 084 9925470

83 นาง ถนอม วัฒนานิยม 61 9 ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง 081 9597185

84 นาง สุคนธ์ ฤทธิมนตรี 61 9 ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง 081 9597185

85 นาง กาญจนา เต็งวิจิตรกุล 62 9 ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง 092 1215939

86 นาง จุรีวัลย์ แซ่จู 91  - คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง 093 6301029

87 คุณ วรรณา แก้วรุ่ง 34 4 ท่าแค เมือง พัทลุง 082 2682270

88 นาง อารีย์ สุนทรภักดี 110 4 ท่าแค เมือง พัทลุง 087 8040842
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89 นาง อนงค์ ขวัญรอด 169 4 ท่าแค เมือง พัทลุง          -

90 นาง อนงค์ สุขเกษม 20 6 นาท่อม เมือง พัทลุง 081 5999097

91 นางสาว บุบผา สุขเกษม 20 6 นาท่อม เมือง พัทลุง 095 0382240

92 นาง พร้ิม สงเล็ก 67 8 ท่าแค เมือง พัทลุง          -

93 นางสาว พัชรพร หมูหลง 63 8 ท่าแค เมือง พัทลุง          -

94 นาง บุญเรือน น้อยบูสิก 321 8 ท่าแค เมือง พัทลุง          -

95 นาง นารีย์ เลื่อนจันทร์ 111 8 ท่าแค เมือง พัทลุง          -

96 นาย สมชาติ น้อยมูสิก 238 8 ท่าแค เมือง พัทลุง 087 3956335

97 นาง เรณู เนียมรัตน์ 33 7 ร่มเมือง เมือง พัทลุง          -

98 นาง สาดู่ ดําแน้น 71/1 7 ร่มเมือง เมือง พัทลุง 061 1819857

99 นาง ละเมียด ทองทรัพย์ 214 7 ร่มเมือง เมือง พัทลุง         -

100 นาง สุคนธ์ จันทร์พุ่ม 222 7 ร่มเมือง เมือง พัทลุง 089 2939751

101 นาง บุญมา ไหมสวัสด์ิ 132 4 ท่าแค เมือง พัทลุง 089 9742416

102 นาง วรรณทิพย์ สิทธิโชติพงศ์ 231 6 นาท่อม เมือง พัทลุง 089 5952084

103 นาง ไวย์ พรหมรุ่ง 144 6 นาท่อม เมือง พัทลุง 086 9689948

104 นาย เฉลิม คล้ายแก้ว 131 6 นาท่อม เมือง พัทลุง          -

105 นาง ปราณี เก่อนจันทร์   8/1 8 ท่าแค เมือง พัทลุง 084 4702343

106 นาง เสริม เย็นทั่ว 234 8 ท่าแค เมือง พัทลุง 099 7120240

107 นาง หนูกลีบ เทพขาว 127/5 8 ท่าแค เมือง พัทลุง 098 0567269

108 นาง สุนทรี แก่นสังข์ 199 8 ท่าแค เมือง พัทลุง 096 3502487

109 นาง วรรณี หมวดมณี 235 8 ท่าแค เมือง พัทลุง 090 4821907

110 นาง สุนันท์ ชุมทอง 129 8 ท่าแค เมือง พัทลุง         -

111 นาย บุญชิต สุนทอง 129 8 ท่าแค เมือง พัทลุง 081 1894263

112 นาง แพรวพรรณ์ อินทรเจริญ 123 7 ร่มเมือง เมือง พัทลุง 087 9670922
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113 นาง เจียร เลื่อนแก้ว 40/1 7 ร่มเมือง เมือง พัทลุง 087 9670922

114 คุณ นนทิยา ณ พั่ทลุง 19 5 ท่ามิหรํา เมือง พัทลุง 098 0830489

115 คุณ กัลทนา ณ พั่ทลุง 75 5 ท่ามิหรํา เมือง พัทลุง 088 3959229

116 คุณ พัชรา มีจันทร์ 83/1 4 ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง 089 0560536

117 คุณ ชุลี คงเมฆ 33 4 ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง 061 6833348

118 คุณ ณัฐชนา ฉิมรักษ์ 9 4 ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง 086 2939810

119 คุณ ประไพ เหมือนพาล 8 6 ปรางหมู่ เมือง พัทลุง 098 7091652

120 นาง ฉวีวรรณ ฟองมณี 7  - คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง 089 8783513

121 นาย จีรพัฒน์ บุญชัย 105/5  - ทับเที่ยง เมือง ตรัง 081 5370319

122 นาย บวร วันประสิทธิพร 91/1 4 ควนมะพร้าว เมือง พัทลุง 064 1386755

123 นาง กุหลาบ แสงมณี 454/1 5 แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง 089 5962749

124 นาง วิโรจนา เต็มยอด 111  - คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง 082 4304400

125 คุณ ดรณี ศรีวิหค สถานีวิทยุ 
อสมท.  - ควนมะพร้าว เมือง พัทลุง 084 6333414

126 นางสาว นงลักษณ์ พรรณราย 174  - คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง 093 7428853

127 คุณ พจนา มาชู 34  - คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง 081 4994638

128 คุณ มาลีวัลย์ พมลดํา 38/2  - แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง 082 2948300

129 นาง กัลยา แสงหิรัญ 14/1 4 ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง 092 5988631

130 นาง กุลนภา อินทโกชี 37 7 ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง 063 1535949

131 นางสาว ผานิต คงแจ่ม 24 3 ปรางหมู่ เมือง พัทลุง 096 1655422

132 นางสาว ไพรรัตน์ สมทรัพย์ 69  - คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง 083 9468185

133 นาย สมศักด์ิ หนูกลับ 321  - คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง 065 3919763

134 นาง นุกูล คงผอม 142 5 ท่าแค เมือง พัทลุง 098 7309013

135 นาง กัณหา รักษ์จํารูญ 95 7 ท่าแค เมือง พัทลุง 080 8632192

136 นาง ปิยวดี อนุรักษ์ 22 6 นาท่อม เมือง พัทลุง 080 1381196
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137 นาง วรรณดี จันทรัตน์ 203 6 นาท่อม เมือง พัทลุง 098 6741481

138 นาย นิตย์ อินทรสมบัติ 171 6 นาท่อม เมือง พัทลุง 082 7303710

139 นาย ปรีชา หาญณรงค์ 194 6 นาท่อม เมือง พัทลุง 089 7360683

140 นาง ฉลอง บัวแก้ว 180 8 ท่าแค เมือง พัทลุง 080 2973617

141 นาง ระเบียบ บัวเนียม 178/1 8 ท่าแค เมือง พัทลุง 085 9042810

142 นาง วรรณา มากมณี 198 8 ท่าแค เมือง พัทลุง 087 2992420

143 นาง สมบูรณ์ เรืองคํา 143/1 8 ท่าแค เมือง พัทลุง          -

144 นาง จัด ชมบุญ 231 8 ท่าแค เมือง พัทลุง          -

145 นาง หนูเพลิน น้อยมูสิก 238 8 ท่าแค เมือง พัทลุง 065 6588685

146 นาย สว่าง น้อยมูสิก 143 8 ท่าแค เมือง พัทลุง 065 0366981

147 นาง วิน ปักษีสิงห์ 178/1 7 ร่มเมือง เมือง พัทลุง          - 

148 นาง ราศี เมฆมูสิก 203 7 ร่มเมือง เมือง พัทลุง 080 7129010

149 นาง เพียร นวลอ่อน 40 7 ร่มเมือง เมือง พัทลุง          -

150 รอ. วิโรจน์ มากสง 60 8 ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง 086 2841534

151 จ.ส.อ. กมล ดวงกระจ่าง 60 8 ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง 082 8345259

152 จ.ส.อ.หญิง สุดารัตน์ วงศ์น้อย 60 8 ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง 089 5995788

153 พ.จ.อ. เฉลิมสุข บุญสนิท 60 8 ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง 093 6912864

154 จ.ส.อ. สมพิศ สงนวล 60 8 ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง 084 7488001

155 พ.จ.อ. วิโรจน์ เทพจันทร์ 60 8 ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง 090 4766754

156 จ.ส.อ. วรภัทร คงพิทักษ์ 60 8 ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง 084 8403797

157 พ.จ.อ.หญิง เมธินุช แสงแก้ว 60 8 ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง 083 1352020

158 จ.ส.ต. วชิรศักด์ิ ทะปัญญา 60 8 ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง 064 2581683

159 ส.อ.หญิง สิริพร ปาละกุล 60 8 ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง 096 8897355

160 จ.อ.หญิง กัญสร ทองย้อย 60 8 ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง 087 9691211

161 ส.อ.หญิง ณัฐวุฒิ ส่องเกื้อ 60 8 ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง 085 6289594

162 นางสาว ชาณา โล่งาม 60 8 ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง 081 4223961


