
เป้าหมาย

เกษตรกร หลกัสตรู

ที� เลขที�บัตรประชาชน ชื�อ - สกลุ ตําบล อาํเภอ ที� เลขที�บัตรประชาชน ชื�อ - สกลุ ตําบล อาํเภอ

1,280 890 390

1 กระบี�   100         1. ปาลม์นาํมนัครบวงจร� 70 1. การเลียงโคเนือ� � / โคขนุ 30

    ในสวนปาลม์นาํมนั�

2 ชุมพร   90           1. ปาลม์นาํมนัครบวงจร� 60 1 3860500076003 นายอรุณ   ใจหา้ว ละแม ละแม 1. การปลูกกาแฟ 30

2 3801400497032 นายสุนทร   ใจหา้ว ละแม ละแม

3 3400900294281 นายประยทุธ์  หลวงจาํปา ละแม ละแม

4 3840100543801 นายเจริญศกัดิ8   เพช็รราม ละแม ละแม

5 3801400497059 นางเนาวรัตน์   มีเพียร ละแม ละแม

6 3801400497067 นางศสิธร     ทรัพยม์ี ละแม ละแม

7 3841100010391 นางอจัฉรา   ตรีรัตน์ ละแม ละแม

8 5801400018718 นายคนึง       เตง็ทอง ละแม ละแม

9 58403000057896 นายสมพร    มีเพียง ละแม ละแม

10  3840400090691 นายศรีเรือง    อินทร์พรม ละแม ละแม

11 3860500065451 นายวิธูร            แทนนุย้่ ละแม ละแม

12 3820500064587 นายประสิทธิ8    ใจแจง้ ละแม ละแม

13 3840500014547 นายคาํนวน      เพง็สกลุ ละแม ละแม

14 3840300058974 นายเกยรติ        นวลมุสิกี ละแม ละแม

15 3801400671733 น.ส.จริยา          เตง็ทอง ละแม ละแม

16 3840400159012 นางอุรารัตน์    นวลไทย ละแม ละแม

17 3840400157940 นางอุมาพร      พรมรักษ์ ละแม ละแม

18 3840100523754 นายโสภณ       ใจกวา้ง ละแม ละแม

19 3810300128379 นายชาํนาญ      ภูมิสถิตย์ ละแม ละแม

20 3860500066172 นางจิรา             ตรีชุม ละแม ละแม

21 3860500141948 นายจาํหนาย    อินรงค์่ ละแม ละแม

22 3800101457216 นายปรีชา          สินภูมิ ละแม ละแม

23 3800101457232 นายปราโมทย ์  สินภูมิ ละแม ละแม

24 3840300132210 นายอรุณ            ปานองั� ละแม ละแม

25 3840100543780 นายจรัญ            เพช็รราม ละแม ละแม

26 3800101438149 นยสมปอง        ภูมิสถิต ละแม ละแม

27 3900700530157 นายกนกพล      ออนหนู่ ละแม ละแม

28 3801600564302 นายทวี               หนูคงบตัร ละแม ละแม

29 3801600133492 นางสมบูรณ์     หนูแกว้ ละแม ละแม

              ภาคใต้
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30 390070081760 นายสมนึก        หนูสวสัดิ8 ละแม ละแม

31 3900700081816 นายสุทิน           ออนหนู่ ละแม ละแม

32 3900700082677 นางพยอม         นุมนอ้ย่ ละแม ละแม

33 3900700087270 นางชีพ              เจริญศรี ละแม ละแม

34 3900700122300 นางพิศติภทัร   ถาวร ละแม ละแม

35 3900700738394 นางดวงใจ        รมแกว่ ้ ละแม ละแม

36 3801600164002 นายธวชัชยั       จนัทร์ชู ละแม ละแม

37 3801600382565 นางเรวดี            ละลา ละแม ละแม

38 3860500159481 นายวิภาค           ฉิงเดช� ละแม ละแม

39 3840300251987 นายประหยดั     เจริญจิตร ละแม ละแม

40 386050081023 นายประสิทธิ8      สอนสุทธิ8 ละแม ละแม

41 3860500089211 นายอุทยั             เครือสาย ละแม ละแม

42 3860500072792 นางสอง             ทองจีนสังข์่ ละแม ละแม

43 3841700736954 นายปราโมทย ์  เครือสาย ละแม ละแม

44 3800101605525 นายสุเจนต ์       กตหยู ละแม ละแม

45 3860500069686 นายบุญพา         กรดสุวรรณ์ ละแม ละแม

46 3801600530611 นางกมผว้น       อินทร์แกว ิ ้� ละแม ละแม

47 3840100342652 นายประเสริฐ   สุขสม ละแม ละแม

48 3801600152764 นางยาใจ           ทองสงฆ์ ละแม ละแม

49 3840200702405 นางสุวารี           อิสระพนัธ์ ละแม ละแม

50 4860500005636 นายไพสิทธิ8       ศรีตงันนัท์ ละแม ละแม

51 3840200702928 นายไพสร          เกอสมื� ละแม ละแม

52 3840200120244 นายบรรจบ        แกวประดิษฐ์้ ละแม ละแม

53 4840200001367 นางโสภา          อิสระพนัธุ์ ละแม ละแม

54 3840200702898 นายวีศกัดิ8          เกอสมื� ละแม ละแม

55 3800100937788 นายสุรินทร์     เพชรทอง ละแม ละแม

56 4860500003616 นางอมรศรี      ขนัทอง ละแม ละแม

57 3801600137919 นายวิทย ์           แสงแกว้ ละแม ละแม

58 3840100507465 นางกลยาณี     พรมหมณ์ทองั ละแม ละแม

59 3860500005386 นางสาวสายชล    ขนัทอง ละแม ละแม

60 3860500073918 นายสัมพนัธ์    เพชรรัตน์ ละแม ละแม
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3 ตรัง    100         1. การผลิตปาลม์นาํมนั� 70 1. การผลิตยางพาราและ 30

     การป้องกนโรคั

4 นครศรีธรรมราช  * 100         1. การจดัการสวนปาลม์ 70 1 3800700150629 นายลาํดวน  ตุ๊กขีหนู� บา้นตูล ชะอวด 1. การเลียงโคเนือลูกผสม� � 30 1 5800790001610 นายสมชาย  รอดหยู่ บา้นตูล ชะอวด

    นาํมนั� 2 3800700150291 นายชนิด  ทองคาํ บา้นตูล ชะอวด 2 3801300820729 นายอภิชาติ  รอดหยู่ บา้นตูล ชะอวด

3 5800790003639 นางจิราพร  ชูนาคา บา้นตูล ชะอวด 3 3800700144240 นายธงชยั  รักษาชล บา้นตูล ชะอวด

4 3800700150061 นางบุญนาํ  ตุ๊กขีหนู� บา้นตูล ชะอวด 4 3800700150541 นางเกษร  ทองอาํนาจ บา้นตูล ชะอวด

5 3800700150053 นางอนงค ์ ตุ๊กขีหนู� บา้นตูล ชะอวด 5 3800700144125 นางสาวพงศรี  ชูนาคา บา้นตูล ชะอวด

6 3800700147818 นางจนัจิรา  หมื�นรักษ์ บา้นตูล ชะอวด 6 3800700144941 นางพรทิพย ์ ปลอ้งคง ทรายขาว หวัไทร

7 3800700149888 นางสุภาภร  ตรีแกว้ บา้นตูล ชะอวด 7 3800700132004 นายปรีชา  มีสุวรรณ์ บา้นตูล ชะอวด

8 3800700035670 นายนภดล  แดงเดช บา้นตูล ชะอวด 8 1800700014838 นางวลยัพร  ทองรอด บา้นตูล ชะอวด

9 5800700019905 นายเขต  นวลแป้น บา้นตูล ชะอวด 9 3800700127612 นางผองศรี  จนัทรทอง่ บา้นตูล ชะอวด

10 3800700143707 นายอนุศกัดิ8   รักษาชล บา้นตูล ชะอวด 10 3800700127671 นางมณฑา  แกวกาญจน์้ บา้นตูล ชะอวด

11 3800700352306 น.ส.บานชื�น  รักษาชล บา้นตูล ชะอวด 11 2801200021346 นายอุดร  เพง็จนัทร์ บา้นตูล ชะอวด

12 1800700009524 นายพนัชกร  สุทธิชล บา้นตูล ชะอวด 12 3800700130818 นายอมร  พร้อมมณี บา้นตูล ชะอวด

13 3800700391042 นายชนะ  ภุมรินทร์ ปากแพรก ทุงสง่ 13 3800700146170 นายประเคียง  รักษาชล บา้นตูล ชะอวด

14 3800700147819 นายหวล  ผาดแผว้ บา้นตูล ชะอวด 14 3800700391425 นางอุษา  ภูจิตสัมพนัธ์่ บา้นตูล ชะอวด

15 3800700133728 นายเลิศ  วงษส์ุวรรณ บา้นตูล ชะอวด 15 3800700144631 นางมะลีวรรณ  เรืองพุฒ บา้นตูล ชะอวด

16 3800700144339 นางผอง  ขวญัแกว่ ้ บา้นตูล ชะอวด 16 3801600677964 นายชยัยนัต ์ นาํดาํ� หวัไทร หวัไทร

17 1800700099671 นายชยัอนนัต ์ ทองรวง่ บา้นตูล ชะอวด 17 3800700127418 นางอชัณา  ฤทธิ8 เทวา บา้นตูล ชะอวด

18 3800700150894 นางสมบูรณ์  จนัทร์แกว้ บา้นตูล ชะอวด 18 3800700144291 นางสาวสีนาง  รักษาชล บา้นตูล ชะอวด

19 3311100161866 นายส้ม  เอือนไธสง� บา้นตูล ชะอวด 19 3800700144339 นางสวี  นิรัตน์ บา้นตูล ชะอวด

20 3800700130818 นายอมร  พร้อมมณี บา้นตูล ชะอวด 20 3800700144118 นายสมจิตต ์ ชูนาคา บา้นตูล ชะอวด

21 3800700129101 นายเอือน  รักษาชล� บา้นตูล ชะอวด 21 3800700149292 นายเริญ  บวัแกว้ บา้นตูล ชะอวด

22 3800700129151 น.ส.สุนิสา  รักษาชล บา้นตูล ชะอวด 22 3801600677981 นายเสรี  นาํดาํ� บา้นตูล ชะอวด

23 3800700128791 นางนอ้ย  นิลวงษ์ บา้นตูล ชะอวด 23 3800700144151 นายเจริญ  ชูนาคา บา้นตูล ชะอวด

24 3800700146536 นายมณีย ์ อุม้ชู บา้นตูล ชะอวด 24 3800700147249 นายจํ�า  มาสันติ บา้นตูล ชะอวด

25 5800700008695 นายไข  ทองบุญชู บา้นตูล ชะอวด 25 3800700391433 นายสมชาย  พลสวสัดิ8 บา้นตูล ชะอวด

26 3800700149381 นางแฉลม้  ทองอาํนาจ บา้นตูล ชะอวด 26 3800700145815 นายชว้น  รักษาชล บา้นตูล ชะอวด

27 3800700351458 นายกองบุญ  หนูชยั บา้นตูล ชะอวด 27 3800700145645 นายอาํนวย  ขวดทอง บา้นตูล ชะอวด

28 5800700002361 นางอมรรัตน์  หมุนคง บา้นตูล ชะอวด 28 3800400404637 นายไพรัตน์  อินปิน บา้นตูล ชะอวด

29 3800700128813 นายเรียม  หินมี� บา้นตูล ชะอวด 29 5800700067705 นายเลก็  หวนัเส้ง� บา้นตูล ชะอวด

30 5800790014495 นายคลํ�า  สังขข์าว บา้นตูล ชะอวด 30 3880700144924 นายประกอบ  สักมาส บา้นตูล ชะอวด
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31 3801300609351 นายสมจดั  ไทรแกว้ ควนพงั รอนพิบูลย์่

32 3801300624148 นายคง  แกววิเศษ้ ควนพงั รอนพิบูลย์่

33 3801300624059 นางประจวบ  จงไกรจกัร ควนพงั รอนพิบูลย์่

34 3801300621769 นายสงา  แซหลี่ ่ ควนพงั รอนพิบูลย์่

35 3800101639991 นายบุญหอ้ง  ยศมาก ควนพงั รอนพิบูลย์่

36 3801300614517 นายไสว  สุขบางนพ ควนพงั รอนพิบูลย์่

37 3801300629930 นายทนง  นวลแกว้ ควนพงั รอนพิบูลย์่

38 3801300616480 นายประเสริฐ  จงไกรจกัร ควนพงั รอนพิบูลย์่

39 3801300604368 น.ส.บุญเรือน  เจริญขนุ ควนพงั รอนพิบูลย์่

40 3800900196197 นายณรงค ์ มะลิแกว้ ควนพงั รอนพิบูลย์่

41 3801300630016 นางนา้ว  ไชยมุด ควนพงั รอนพิบูลย์่

42 3801300619099 นายโรม  หนูหนนั ควนพงั รอนพิบูลย์่

43 2801300001096 นายเชิงชาย  มีขวด ควนพงั รอนพิบูลย์่

44 3801300610589 นายแดง  ดีสิงห์ ควนพงั รอนพิบูลย์่

45 3801300618814 นายสุเทพ  คงเมือง ควนพงั รอนพิบูลย์่

46 3801300629930 นายทนง  นวลแกว้ ควนพงั รอนพิบูลย์่

47 3801300603493 นายแดง  ไชยมุด ควนพงั รอนพิบูลย์่

48 3801300623141 นายอธิคม  นาํขาว� ควนพงั รอนพิบูลย์่

49 3801300619198 น.ส.จรัส  สุขแกว้ ควนพงั รอนพิบูลย์่

50 3801300627091 นางชอุม  นาคสลบั่ ควนพงั รอนพิบูลย์่

51 3801300614525 นายถวิล  สุขบางนพ ควนพงั รอนพิบูลย์่

52 3801300626582 น.ส.สมควน  แป้นทอง ควนพงั รอนพิบูลย์่

53 3801300479482 นายประจวบ  ขวญัเทพ ควนพงั รอนพิบูลย์่

54 5801390010361 นายมณี  จูดจนัทร์ ควนพงั รอนพิบูลย์่

55 3801300614533 นางหวง  สุขบางนพ ควนพงั รอนพิบูลย์่

56 3801300274104 นางประดบั  จิตบรรจง ควนพงั รอนพิบูลย์่

57 3801300625489 นางสายบวั  ยศหมึก ควนพงั รอนพิบูลย์่

58 3801300611950 นายจรูญ  นวลศรี ควนพงั รอนพิบูลย์่

59 3801300812289 นายสมพงค ์ เถื�อนจนัทร์ ควนพงั รอนพิบูลย์่

60 3900700715734 นายจาํนงค ์ ทองคาํ ควนพงั รอนพิบูลย์่

61 3801300628399 นายสงวน  นวลศรี ควนพงั รอนพิบูลย์่

62 3801300276182 นายสุชาติ  รมนวล่ ควนพงั รอนพิบูลย์่
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63 3801300616374 นายรัตน์  นวลศรี ควนพงั รอนพิบูลย์่

64 3801300621477 นางจา้ย  นวลศรี ควนพงั รอนพิบูลย์่

65 3801300608118 นายคลี�  คงเพชร ควนพงั รอนพิบูลย์่

66 3801300283847 นายสมบูรณ์  พรหมเพชร ควนพงั รอนพิบูลย์่

67 3801300276166 น.ส.หนูเปลี�ยน  รมนวล่ ควนพงั รอนพิบูลย์่

68 1801300009927 นายสันติชยั  เทพเรือง ควนพงั รอนพิบูลย์่

69 3801300812017 นายปรีชา  จูดจนัทร์ ควนพงั รอนพิบูลย์่

70 3801300605020 นายเปลื�อง  เคลา้ดี ควนพงั รอนพิบูลย์่

5 นราธิวาส 90           1. การผลิตปาลม์นาํมนั� 60 1 3960200186023 นายนุย้  ทองจงั ไพรวนั ตากใบ 1. การปรับปรุงคุณภาพ 30 1 3960800068471 นายเจ๊ะโซ๊ะ  เจ๊ะกา โละจูด แวง้

    ครบวงจรและการ 2 3960200049646 นางมะยรูี  หมวกสกลุ ไพรวนั ตากใบ     ไมผ้ล ( ลองกอง ) 2 3960800224775 นายซาํสูดิง  อาแวหะมะ โละจูด แวง้

    เลียงโคเนือ� � 3 3960200082741 นายสมพงษ ์ แกวสาํอาง้ ไพรวนั ตากใบ 3 3961000041201 นางซานีสะ ฮารง โละจูด แวง้

4 3960200050253 นางติม  จินดาเพช็รN ไพรวนั ตากใบ 4 3960800224457 นางตอรีเยาะ ยะโกะ โละจูด แวง้

5 3960200049531 นายแอะ  วงษน์อ้ย ไพรวนั ตากใบ 5 3960800216675 นางนิซง  วาหะ โละจูด แวง้

6 3960200049638 นางหอย  ดาํรัตน์มูณี ไพรวนั ตากใบ 6 3960800229386 นายบือราเฮง  ปิ โละจูด แวง้

7 3960200050385 นางพุฒ  นอ้ยสุข ไพรวนั ตากใบ 7 3960800227308 นายบือราเฮง  อูเซ็ง โละจูด แวง้

8 3960200084638 นายดาํรง  มณีแสง เจ๊ะเห ตากใบ 8 3960800225682 นายมะยเีด็ง  เจ๊ะแว โละจูด แวง้

9 3960200050016 นางแอะ  วงกตุ ไพรวนั ตากใบ 9 3960800224864 นายมาหะมดันอ  อบัดุลรอแม โละจูด แวง้

10 3960200052051 นางกลิน  กองสุวรรณ์� ไพรวนั ตากใบ 10 3960800226174 นายมะอะฮูมือรี  ยนุุ๊ โละจูด แวง้

11 3960200051420 นางนุย้  จูฮ้กหลี� ไพรวนั ตากใบ 11 3960800223051 นางแมะ  วอสา โละจูด แวง้

12 3960200049719 นายชื�น  คงคุณ ไพรวนั ตากใบ 12 3960800229441 นางรอยยานา  บือราเฮง โละจูด แวง้

13 3960200393789 นายแดง  พุดดาํ ไพรวนั ตากใบ 13 3960800225909 นายลอแม   ดิง โละจูด แวง้

14 3960200147001 นายอามิน  ยมูะโซ ไพรวนั ตากใบ 14 3960800223655 นายสะอูลี  เจ๊ะมามะ โละจูด แวง้

15 3960200150754 นายยามูเด็ง   ปิตาราโซ ไพรวนั ตากใบ 15 3960800226182 นายอาลียะห์  ยนุุ๊ โละจูด แวง้

16 3960200144312 นายเริม  สุวรรณศิลป์� ไพรวนั ตากใบ 16 3960800224902 นายอศัวิน  อบัดุลรอแม โละจูด แวง้

17 3960200146820 นายอาย ุ ปิตาราโซ ไพรวนั ตากใบ 17 3960800218376 นายบรอเห็ม  ดาเลง็มะ โละจูด แวง้

18 3960200148563 นายอิบสะมะแอ  ยโูซ๊ะ ไพรวนั ตากใบ 18 396080089967 นายอามิงมือเยาะ  อบัดุลเลาะ โละจูด แวง้

19 3960200146137 นายบือเฮง  เม๊าะ ไพรวนั ตากใบ 19 396080086003 นายอาสรี  บือราเฮง โละจูด แวง้

20 2961000011893 น.ส.ยลูียานา  ตะลีงอกะลี ไพรวนั ตากใบ 20 396080008596 นายอบัดุลรอฮิม  บือราเฮง โละจูด แวง้

21 3960200401633 นางรอมียะ๊  เบ็งเยะ๊ โฆษิต ตากใบ 21 3960800086378 นายมะยโูซ๊ะ  นาแว โละจูด แวง้

22 3960200146960 นางกแุวเส๊าะ  กสุุหลง ไพรวนั ตากใบ 22 3960800087719 น.ส.มารีเยาะ  ดือราแม โละจูด แวง้

23 3960200146102 นางแอเสาะ  ดอเลาะ ไพรวนั ตากใบ 23 3960800211002 นายอุสมาน  เจะอูเซ็ง โละจูด แวง้

24 3960200146463 น.ส.รอกายะ๊  บากา ไพรวนั ตากใบ 24 3960800085767 นายอาหามะมะปีเยาะ  เจะอาแซ โละจูด แวง้
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25 3960200170178 นางนิมาสะกะ  นิเดร์๊ ไพรวนั ตากใบ 25 3960800077608 นางแมะซง  ดอเลาะ โละจูด แวง้

26 3969900024415 นายมะเจะก  มะแซี ไพรวนั ตากใบ 26 3960800081231 นางรอกตา้  บากาี โละจูด แวง้

27 3960200148521 นายดุลรอมนั  ลีเฮ็ง ไพรวนั ตากใบ 27 3960800225836 นายดอเลาะ  หามะ โละจูด แวง้

28 4960200001650 นายสาแลแม  มะแซ ไพรวนั ตากใบ 28 3960800011755 นายอารงค ์ หามะ โละจูด แวง้

29 3960200150029 นายอบัดุลอาซิ  สือนิ ไพรวนั ตากใบ 29 3960800225518 นายเจะกาเซ็ง  เจะแน โละจูด แวง้

30 3969900124045 นายอาย ิ มะมิง ไพรวนั ตากใบ 30 3960800224970 นายสาแหละ  เจะเลาะ โละจูด แวง้

31 3960200148407 นายวาเจะ  หะยยีโูซ๊ะ ไพรวนั ตากใบ

32 3960200146153 นางแมะยะ  เม๊าะ ไพรวนั ตากใบ

33 3960200146684 นายอาหะมะ  ปิตาราโซ ไพรวนั ตากใบ

34 3960200149730 นายดือเล๊าะ  ดอเล๊าะ ไพรวนั ตากใบ

35 3960100330611 นายซูดิง  ดอเล๊าะ บางนาค เมือง

36 3969900176584 นายอาแว  สมาแอ ไพรวนั ตากใบ

37 3960200150495 นายยนูุ๊  อาแว ไพรวนั ตากใบ

38 3960200041591 นางฮาสือน๊ะ  อาแว ไพรวนั ตากใบ

39 3960200150533 นายมะอูเซ็ง  วาเฮงสา ไพรวนั ตากใบ

40 3960200150525 นางสีตีมือแย  อาแว ไพรวนั ตากใบ

41 3960200145475 นายอามิง  ยมูะโซ ไพรวนั ตากใบ

42 3960200146901 นางกแุวรายะ๊  กโูน ไพรวนั ตากใบ

43 1960200091093 นายมูฮาํมดัฟาอิส  บินเซะ ไพรวนั ตากใบ

44 1960200079930 นายไซฟูลลีไซดี  เม๊าะบากอ ไพรวนั ตากใบ

45 1960200089188 นายอบัดุลรอฮิม  อุเซ็ง ไพรวนั ตากใบ

46 1960200005553 นส.รอกเยา๊ะ  ยโูซ๊ะี ไพรวนั ตากใบ

47 1960200048171 นายสอลาอูดิน  เจ๊ะแล ไพรวนั ตากใบ

48 3960200145645 นายมะรอซี  สือนิ ไพรวนั ตากใบ

49 1960200003241 นายมูหามดัยฮูา  สือนิ ไพรวนั ตากใบ

50 3960200144215 นายสบรี  อาราเด็ง ไพรวนั ตากใบ

51 3960200146676 นายมะรอซาลี  ปิตาราโซ ไพรวนั ตากใบ

52 3960200147559 นางรอฮานิง  แวนาแว ไพรวนั ตากใบ

53 1960200052462 นายยศูรอมาฎอน  ยกูุ๊ ไพรวนั ตากใบ

54 3969900174514 นางมามูเนาะ  สาแลแม ไพรวนั ตากใบ

55 1960200036538 นายสุริยา  บินกามิP ไพรวนั ตากใบ

56 1960200048716 นายแวซู  อาแว ไพรวนั ตากใบ
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57 1960200039105 นายอาเรส  ยมูะโซ ไพรวนั ตากใบ

58 2960100008664 นส.ซารีนา  บินเจะโซะ ไพรวนั ตากใบ

59 3969900348938 นส.ไอนุง  เจะดือราแม ไพรวนั ตากใบ

60 3969900349071 นายมามะ  สาและ ไพรวนั ตากใบ

6 ปัตตานี   90           1. การผลิตปาลม์นาํมนั� 60 1 3940700125139 นางฮามีเมาะ  วาจิ แป้น สายบุรี 1. การปลูกปาลม์นาํมนั� 30 *1 3940300001319 นายนิเล๊าะ  นิโมง เกาะเปาะ หนองจิก

    ครบวงจร 2 3940700126232 นางปิอะ  เจะเลาะ แป้น สายบุรี *2 3940300010148 นายนิแม  นิตีมุง เกาะเปาะ หนองจิก

3 3960600221233 นายสะมะแอ  เจะเลาะ แป้น สายบุรี *3 3940300275656 นายอาแซ  สะมะแอ เกาะเปาะ หนองจิก

4 3940700343519 นายมามะ  อาแว บางเกา่ สายบุรี *4 3940300001149 นางแอเสาะ  หะยสีาเมาะ เกาะเปาะ หนองจิก

5 3940700341052 นายบราเฮง  อาแว บางเกา่ สายบุรี *5 3940300001220 นายนิโซะ  นิโมง เกาะเปาะ หนองจิก

6 3940700343870 นายดอเลาะ  บอเถาะ บางเกา่ สายบุรี *6 3940300005691 นายแวนิ  แวหะมะ เกาะเปาะ หนองจิก

7 3940700342393 นายรอยะ สาและ บางเกา่ สายบุรี *7 3940300002676 นางแวบีเด๊าะ  มามะ เกาะเปาะ หนองจิก

*8 3940700341028 นายดอเลาะ  อาแว ลางา มายอ *8 3940300001084 นายแวหามะ  หะยสีาเมาะ เกาะเปาะ หนองจิก

9 3940700355479 นายยะโกะ  ยามิง บางเกา่ สายบุรี *9 3940300011471 นายเจ๊ะโซ๊ะ  เจ๊ะอาแว เกาะเปาะ หนองจิก

10 3940700340676 นางสาวฮายยีะ สามะ บางเกา่ สายบุรี *10 3940300396658 นายบือรี  สามะ เกาะเปาะ หนองจิก

11 3940700092141 นายมะรอนิง  มะลี แป้น สายบุรี *11 3940300002684 นายแวอาลี  มามะ เกาะเปาะ หนองจิก

12 3949800058385 นางแมะ  สามะ แป้น สายบุรี *12 3940300536958 นายมามะ  มามะ เกาะเปาะ หนองจิก

13 3940700126216 นายอะหะมะ  เจะเลาะ แป้น สายบุรี *13 3940300003923 นายวาเฮง  มะแซ เกาะเปาะ หนองจิก

14 3940700124523 นางมูเนาะ  ยโูซะ แป้น สายบุรี *14 5940300015344 นายแวจิ  แวหะมะ เกาะเปาะ หนองจิก

15 3940700341028 นายดอเลาะ  อาลี บางเกา่ สายบุรี *15 3940300016740 นายอารง  แวแซ เกาะเปาะ หนองจิก

*16 3940500077173 นายดอหะ  วาเยง็ ตรัง มายอ *16 3940300016588 นายหะมะ ยโูซะ เกาะเปาะ หนองจิก

17 3940700099006 นางสาวแวมือแย  ยโูซะ แป้น สายบุรี *17 3940300002706 นางแวลีเมาะ  มามะ เกาะเปาะ หนองจิก

18 3940700091935 นายอาย ุ สาและ แป้น สายบุรี *18 3940300156061 นายแวหามะ เจะยอ ยาบี หนองจิก

19 3940200623571 นายสะมะแอ  ลาเต๊ะ แป้น สายบุรี *19 3940300145001 นายสุดิง  แวกะจิ ยาบี หนองจิก

20 3940700095159 นางสาวนูรียะ๊  เจะเลาะ แป้น สายบุรี *20 3940300159188 นายตาเยะ  เจะเตะ้ ยาบี หนองจิก

21 3940700035167 นายมะแอ  เจะเลาะ แป้น สายบุรี *21 3940300158269 นายมูซอ  มะแฮ ยาบี หนองจิก

22 3940700126208 นางสาวแสเราะ  เจะเลาะ แป้น สายบุรี *22 3940300158641 นางมารียะห์  สามะ ยาบี หนองจิก

23 3940700095183 นางสาวนูไอมาน  เจะเลาะ แป้น สายบุรี *23 3940300689903 นางแมะซง  แบรอ ยาบี หนองจิก

24 3940700050724 นายฮิลมี  มะโซ๊ะ เตราะบอน สายบุรี *24 3940300158003 นายอิบรอฮิม  แบรอ ยาบี หนองจิก

25 3940700126186 นายสาแมง็  เจะเลาะ แป้น สายบุรี *25 3940300159036 นายมะแอ  แวเดร์ ยาบี หนองจิก

*26 3940300141668 นายแวโซะ  แวนาแว ลิปะสะโง หนองจิก *26 3941000009587 นายมะลาเซ็ง  แบรอ ยาบี หนองจิก

27 3940700126046 นางพอตีเมาะ  ยโูซะ แป้น สายบุรี *27 3940300159664 นางเจะ้ลีเมาะ  เจะปอ ยาบี หนองจิก

28 3940700095175 นายมูฮมัหมดัสีดี  เจะเลาะ แป้น สายบุรี *28 3940300159559 นายแวฮามะ  สาและ ยาบี หนองจิก
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29 3940700126291 นายเซ็ง  ดาหะมะ แป้น สายบุรี *29 3940300159532 นายดอเลาะ  สาและ ยาบี หนองจิก

30 3940700125619 นางสาวแซเดาะ  สาและ แป้น สายบุรี *30 3941000058177 นายเจะมูดอ  แฮมะแฮ ยาบี หนองจิก

31 3940700125601 นายอาแด  สาและ แป้น สายบุรี

32 3940700125252 นางออกเยาะ  มะดีเยาะี แป้น สายบุรี

*33 3960600221225 นายลอเซ็ง  แซะเลาะ สามคัคี รือเสาะ

34 3940700125627 นางสาวยะหะรอ  สาและ ตะลุบนั สายบุรี

35 3940700125813 นางมีเนาะ  ตาเห แป้น สายบุรี

36 3940700125821 นางสาวยาหะเร๊าะ  ยโูซะ แป้น สายบุรี

37 3940700126119 นายอบัดุลเลาะ  สะนิ แป้น สายบุรี

38 3940700125261 นายมารอรี  มะดีเยาะ แป้น สายบุรี

39 3940700045569 นางตีเมาะ  การี เตราะบอน สายบุรี

40 3940700046140 นางสาวแมะนะ เจะแต เตราะบอน สายบุรี

41 3940700048061 นายเจ๊ะอูเซ็ง  มะสาและ เตราะบอน สายบุรี

42 3940700043779 นายสาและ  อีซอกอนิื เตราะบอน สายบุรี

43 3940700048631 นายดอเลาะ  อีซอกอนิื เตราะบอน สายบุรี

44 3940700046751 นายมะดาโอะ  เจะเลง็ เตราะบอน สายบุรี

45 3940700046735 นายมะ  เจะเลง็ เตราะบอน สายบุรี

46 5940700019751 นายอบัดุลเลาะ  มะแมง เตราะบอน สายบุรี

47 3940700056480 นายอบัดุลเลาะ  สาเหาะ เตราะบอน สายบุรี

48 394070041652 นายเจะโซะ  อาบูบากา เตราะบอน สายบุรี

49 3940700047383 นายอาดมั  เจะเลง็ เตราะบอน สายบุรี

50 3940700042331 นางเจะมีเนาะ  สามะ เตราะบอน สายบุรี

*51 3940300257925 นายยโูซะ  สาหะ ลิปะสะโง หนองจิก

52 3940700045526 นางตีเมาะ  กาเซ็ง เตราะบอน สายบุรี

53 3940700318913 นายอาลี     อาลียะ บือเระ สายบุรี

54 3940700041792 นายดาโอะ  อาบูบากา เตราะบอน สายบุรี

*55 5940300022100 นายอูเซ็ง    ตูแวแปแร ยาบี หนองจิก

56 3940700046085 นายบือราเฮง    เจะแต เตราะบอน สายบุรี

57 3940700052026 นายสาและ  มะหลง เตราะบอน สายบุรี

*58 3940300256716 นายนิอาแซ  นิอาแว ลิปะสะโง หนองจิก

59 3940700320543 นายฮาเซ็ง  อูเสง บือเระ สายบุรี

60 3940700320535 นายวาเด็ง  อูเสง บือเระ สายบุรี
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7 พงังา   90           1. การผลิตปาลม์นาํมนั� 60 1 3820800153046 นายทวีป ลาํภี ทา้ยเหมือง 1. การผลิตยางพาราและ 30 1 3820800090061 นางกรุณา   เครือยศ ลาํภี ทา้ยเหมือง

2 3820800179657 นายสวสัดิ8    ชูแกว้ ลาํภี ทา้ยเหมือง      การป้องกนโรคั 2 3820800155006 นายทวีป  คาํฉาย ลาํภี ทา้ยเหมือง

3 3820800178553 นางพะยอม  กาละสังข์ ลาํภี ทา้ยเหมือง 3 3820800152546 นางบุญลวน  ชูวงค์ ลาํภี ทา้ยเหมือง

4 3820800153097 นายมาโนช  ปรีชะฎา ลาํภี ทา้ยเหมือง 4 3820800159168 นางอารี  มุสิกะเจริญ ลาํภี ทา้ยเหมือง

5 3820800158668 นายณรงค ์ ปรางทอง ลาํภี ทา้ยเหมือง 5 3820800154450 นายสวาท  คงสวสัดิ8 ลาํภี ทา้ยเหมือง

6 3820800154387 น.ส.บุญนาํ  นาคะนนท์ ลาํภี ทา้ยเหมือง 6 3820800159109 นางนารถ  ศรีมาชยั ลาํภี ทา้ยเหมือง

7 3820800090087 นางศิริลกัษณ์  ปานทอง ลาํภี ทา้ยเหมือง 7 3820800159036 นายหาญจ๋าย  ณ นคร ลาํภี ทา้ยเหมือง

8 3820800152392 นางกนกพร  มุสิกะเจริญ ลาํภี ทา้ยเหมือง 8 5930300006317 นายสุนทร  รอดภยั ลาํภี ทา้ยเหมือง

9 3820800152872 นายสวาท  กาละสังข์ ลาํภี ทา้ยเหมือง 9 3820800152864 นายสวสัดิ8   กาละสังข์ ลาํภี ทา้ยเหมือง

10 3820800090702 นายสมยศ  เชือเชิญ� ลาํภี ทา้ยเหมือง 10 3820800154883 นายสุวิทย ์ พานทอง ลาํภี ทา้ยเหมือง

11 3820800154468 นายปราศรัย  คงสวสัดิ8 ลาํภี ทา้ยเหมือง 11 3820800158757 นายเฉลิม  พฒัจิรัง ลาํภี ทา้ยเหมือง

12 3820800153178 นายสุพจน์  ทศัการ ลาํภี ทา้ยเหมือง 12 3820100196931 นางชฎาพร  บาํรุงผล ลาํภี ทา้ยเหมือง

13 3820800153691 นายสุบนั  พฒัจิรัง ลาํภี ทา้ยเหมือง 13 3820800151183 นางพฒั  เวชรัตน์ ลาํภี ทา้ยเหมือง

14 3820800158692 นายจิตร  พฒัจิรัง ลาํภี ทา้ยเหมือง 14 3820800176755 นายบุญเกยรติ  พงษท์องหลอี ่ ลาํภี ทา้ยเหมือง

15 3820300114670 นายดาํรง  ฤทธิ8 รักษา ลาํภี ทา้ยเหมือง 15 3820800153887 นางอารี  พรหมสงค์ ลาํภี ทา้ยเหมือง

16 5820600012551 นางอารีย ์ พฒัจิรัง ลาํภี ทา้ยเหมือง 16 3820800090303 นายเจษฐ์  พรหมสงค์ ลาํภี ทา้ยเหมือง

17 3820800192076 นายจาํรัส  เสียงดงั ลาํภี ทา้ยเหมือง 17 3820800151790 นายอุทิศ  คงสวสัดิ8 ลาํภี ทา้ยเหมือง

18 3820800171125 นายประยรู  อกัษร ลาํภี ทา้ยเหมือง 18 3820800152783 นายไกรศร  รัตนพาหุ ลาํภี ทา้ยเหมือง

19 3820800168931 นายหีด  คงพนัธ์ ลาํภี ทา้ยเหมือง 19 3829800078859 นางสาํเนา  ศรีนาค ลาํภี ทา้ยเหมือง

20 3820800190189 นายสุธรรม  วงษข์จร ลาํภี ทา้ยเหมือง 20 3820800154999 นางสาวบงัอร  คาํฉาย ลาํภี ทา้ยเหมือง

21 3820800192564 นายเอี�ยน  พลนัการ ลาํภี ทา้ยเหมือง 21 3820800153020 นายปราโมทย ์ ปรีชะฎา ลาํภี ทา้ยเหมือง

22 3820800189873 นายโสภณ  หาญชา้ง ลาํภี ทา้ยเหมือง 22 3820800151132 นายจิม  มะโนการ ลาํภี ทา้ยเหมือง

23 3820800190430 นายสมคิด  หาญชา้ง ลาํภี ทา้ยเหมือง 23 3820400125886 นายชีพ   พรหมสงค์ ลาํภี ทา้ยเหมือง

24 3920101038808 นายสมพงษ ์ เชา้ฉอ้ง ลาํภี ทา้ยเหมือง 24 3820800090354 นางนงลกัษณ์  พรหมสงค์ ลาํภี ทา้ยเหมือง

25 3820800153933 นายบุญชอบ  ทศัการ ลาํภี ทา้ยเหมือง 25 3910500129777 นายศรายทุธ  แซถอง่ ่ ลาํภี ทา้ยเหมือง

26 3820800153208 นายวิเชียร  ทศัการ ลาํภี ทา้ยเหมือง 26 3820800152350 นายอภิเดช  มุสิกะเจริญ ลาํภี ทา้ยเหมือง

27 3820800153879 นายณรงค ์ ทศัการ ลาํภี ทา้ยเหมือง 27 3820800153763 นายรุงเรือง  พฒัจิรัง่ ลาํภี ทา้ยเหมือง

28 3820800159117 นายสาํเนียง  วิสุทธิชาติ ลาํภี ทา้ยเหมือง 28 3820800153771 นางโสภา  นะปีด ลาํภี ทา้ยเหมือง

29 3820800152694 นายสุรินทร์  กาละสังข์ ลาํภี ทา้ยเหมือง 29 3820800153747 นายสุริยา  พฒัจิรัง ลาํภี ทา้ยเหมือง

30 3820800152741 นายพิชยั  กาละสังข์ ลาํภี ทา้ยเหมือง 30 3820800151060 นายสมิง  มโนการ ลาํภี ทา้ยเหมือง

31 3820800033938 นางสมศรี  ไพโรจน์ธีรากลุ บางทอง ทา้ยเหมือง

32 3820800297251 น.ส.ศิริพร  อนัติมานนท์ บางทอง ทา้ยเหมือง
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33 3820800031170 นายบุญฤทธิ8   แสงสุวรรณ์ บางทอง ทา้ยเหมือง

34 3841300031170 นายสิทธิโชค  ชูชาติ บางทอง ทา้ยเหมือง

35 3820800036350 นายเผด็จ  มิตรวงศ์ บางทอง ทา้ยเหมือง

36 3820800031536 นายพิชิต  มิตรวงศ์ บางทอง ทา้ยเหมือง

37 3820880038824 นายประไพ  ศรีพลาย บางทอง ทา้ยเหมือง

38 3820800297218 นางกม  อนัติมานนท์ิ� บางทอง ทา้ยเหมือง

39 3820800052207 นางศรีเพญ็  สุขศรี บางทอง ทา้ยเหมือง

40 3820800052240 นางปราณี  รัตนะ บางทอง ทา้ยเหมือง

41 3820800051952 นายอตัภพร  สินธพ บางทอง ทา้ยเหมือง

42 3820800038522 นายแดง  เรืองศรี บางทอง ทา้ยเหมือง

43 3820800037178 นายเวียน   เวียน บางทอง ทา้ยเหมือง

44 3820800031218 นายเชือ  หนกัแนน� ่ บางทอง ทา้ยเหมือง

45 3820800036805  นายสวาท  ทบัไทย บางทอง ทา้ยเหมือง

46 3820800037780 นายสุทิน  สะอาด บางทอง ทา้ยเหมือง

47 3820800038611 นายสวาท  บุตรชวย่ บางทอง ทา้ยเหมือง

48 3820800039634 นายจาํลอง  ไชยศรี บางทอง ทา้ยเหมือง

49 3820400118791 นายเชิด  วิมาณ บางทอง ทา้ยเหมือง

50 3820800038344 นายนิพน  ถิรสัตยวงศ์ บางทอง ทา้ยเหมือง

51 3820800043909 นายมะโน  กลางอนนัต์ บางทอง ทา้ยเหมือง

52 3820800039472 นางสุมนฑา  กนภยัั บางทอง ทา้ยเหมือง

53 3820800033920 นายสมบูรณ์  สายเสมา บางทอง ทา้ยเหมือง

54 3820800031081 นายวินยั  มงคลบุตร บางทอง ทา้ยเหมือง

55 3820800052312 นางเกยว  มิตรวงศ์ี� บางทอง ทา้ยเหมือง

56 3820800042309 นายประยทุธ  ถินฉลอง� บางทอง ทา้ยเหมือง

57 3820800040888 นางอารมณ์  ใยดาํ บางทอง ทา้ยเหมือง

58 3101601056161 นายสมปอง  ไชยศรี บางทอง ทา้ยเหมือง

59 3820800041922 นายประสาน  ผลจนัทร์ บางทอง ทา้ยเหมือง

60 3820800039570 นางนอ้ย  ไชยศรี บางทอง ทา้ยเหมือง

8 พทัลุง   * 90           1. การพฒันาโคพืนเมือง� 60 1. การพฒันาโคพืนเมือง� 30

     ภาคใต้      ภาคใต้

9 ภูเกต็ 60           1. ไมด้อกไมป้ระดบั 60

      ครบวงจร
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10 ยะลา 90           1. การพฒันาสวนทุเรียน 60 1. การบริหารจดัการส้ม 30

    ใหไ้ดม้าตรฐาน     โชกนุ

11 ระนอง  100         1. การปลูกพืชสมุนไพร 70 1. การปลูกปาลม์นาํมนั� 30 1 3102101470172 นายเดชชยั  ศรีฟ้า จ.ป.ร. กระบุรี

    ครบวงจร 2 3850400154371 นายยงยทุธ  คชสิงห์ จ.ป.ร. กระบุรี

12 สงขลา 90           1. การเกษตรแบบผสม 60 1 5900500007074 นายสวสัดิ8   คงคะนึง ลาํไพล เทพา 1. การเพาะเห็ด 30 1 3910100446589 นางสมใจ  ปานแกว้ ควนรู รัตภูมิ

ผสานตามปรัชญาเศรษกจิ 2 3900500250339 นายจวน  เพชรประวตัิ ลาํไพล เทพา 2 3900900322833 นายนิยม  คงสม ควนรู รัตภูมิ

 พอเพียง ( ดา้นการเกษตร ) 3 3900300286615 นายณรงคร์ัตน์  สุวรรณบริสุทธ์ ลาํไพล เทพา 3 3900900647708 นายวินิจ  นกแกว้ ควนรู รัตภูมิ

4 3900500249713 นายกระเศียร  ขนุปราบ ลาํไพล เทพา 4 3900900240501 นายเลื�อน รุงพรหม่ ควนรู รัตภูมิ

5 3900500248237 นายวิชาญ  จนัแกวหนู้ ลาํไพล เทพา 5 3900900317660 นายสุรสิทธิ8   รัตนเกษร ควนรู รัตภูมิ

6 3900500248181 นางวนั  พลเมือง ลาํไพล เทพา 6 3900900647813 นายเฟือน  สุขสวสัดิ8 ควนรู รัตภูมิ

7 3900500249977 นายเจือ  ทองคาํ ลาํไพล เทพา 7 3900900314229 นายแคลว้  พรหมเมศร์ ควนรู รัตภูมิ

8 3900500250932 นายมนสั ทองตราชู ลาํไพล เทพา 8 3900900351311 นายชยัสิทธิ8   จนัทร์ศรี ควนรู รัตภูมิ

9 3900500247176 นางเยน็  เพชรจรูญ ลาํไพล เทพา 9 5901300002410 นายอาํนวย เสนาชยัสิทธิ8 ควนรู รัตภูมิ

10 3900500251386 นางสมนึก  โชติชวง่ ลาํไพล เทพา 10 3900900351256 นางสิริ เสนาชยัสิทธิ8 ควนรู รัตภูมิ

11 3940300027709 นางฐาธิณีกานต ์ กาแกว้ ลาํไพล เทพา 11 3900900321853 นายคลอด  บรรณา ควนรู รัตภูมิ

12 3800700180432 นางเจียร  แกวณรงค์้ ลาํไพล เทพา 12 4900900001423 นางจิตร  อนนัตณรงค์ ควนรู รัตภูมิ

13 3900500248024 นายพร้อย  คงสีแกว้ ลาํไพล เทพา 13 3910400104811 นางกญญา นวลละอองั ควนรู รัตภูมิ

14 3940200116696 นางอุบล  ปัจจะเพช็รแกว้ ลาํไพล เทพา 14 3900900334700 นายทวี  สุวรรณรัตน์ ควนรู รัตภูมิ

15 3900502249683 นางอาํไพพรรณ  แดงบวัทอง ลาํไพล เทพา 15 3930800281566 นายเสวียน  ทองขาว รัตภูมิ ควนเนียง

16 3920400305212 นางพรพิศ  แซลิม่ � ลาํไพล เทพา 16 3959900318575 นางสุพร  หวานแกว้ รัตภูมิ ควนเนียง

17 3900500247699 นางพนัธ์  เพชรจรูญ ลาํไพล เทพา 17 3900900581596 นายอรุณ  ทองอยู่ รัตภูมิ ควนเนียง

18 3900500250703 นางเทียมแข  ชุมบุญรักษ์ ลาํไพล เทพา 18 3900900680772 นายมานพ  ปานแกว้ รัตภูมิ ควนเนียง

19 3900500249926 นายประทีป  ชุมบุญรักษ์ ลาํไพล เทพา 19 3900900605231 นางสมพร  วนัเพญ็ รัตภูมิ ควนเนียง

20 3900500249659 นายแดง  ลนัซี� ลาํไพล เทพา 20 3900900681051 นางมาลยั  ศรีสุวรรณ รัตภูมิ ควนเนียง

21 3900500250762 นายทนงค ์ ขนุแกว้ ลาํไพล เทพา 21 3900900680071 นางเอียด  ไชยงาม รัตภูมิ ควนเนียง

22 3960600325390 นางสุมล  แซฮอน่ ่ ลาํไพล เทพา 22 3900900679731 นางวิภามาศ  เรืองมณี รัตภูมิ ควนเนียง

23 3900500248822 นางประดบั  ขนุปราบ ลาํไพล เทพา 23 3900900346473 นางจิรา  ทองชวย่ รัตภูมิ ควนเนียง

24 3900500249527 นายพวง  คงสีแกว่ ้ ลาํไพล เทพา 24 3900900352252 นางดวน  รัตนเกษร รัตภูมิ ควนเนียง

25 3900500250533 นางดาเรศ  วงัสกลุ ลาํไพล เทพา 25 3900900679791 นายจรัส  นยัจรัส รัตภูมิ ควนเนียง

26 3900500257562 นางศิริพร  ศรีอินทร์ ลาํไพล เทพา 26 3900900680306 นายสิทธิชยั ศรีมณี รัตภูมิ ควนเนียง

27 3959900075044 นางสม  สุวรรณชาตรี ลาํไพล เทพา 27 3900900682112 นางชวลัรัตน์ เถาทอง รัตภูมิ ควนเนียง

28 3900500247729 น.ส.พชัรินทร์  เพชรจรูญ ลาํไพล เทพา 28 3900900577157 นายเสนอ  คาํศรี รัตภูมิ ควนเนียง
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29 3940400151274 นายนุย้  เพช็รวิโรจน์ ลาํไพล เทพา 29 3900900683321 นายอนนัตย์างทอง รัตภูมิ ควนเนียง

30 3800700524514 นายจิระนนัท์ เลื�อนจนัทร์ ลาํไพล เทพา 30 3900900080236 นายอุดม  หมื�นสุวรรณ รัตภูมิ ควนเนียง

31 3900500248415 นางวนิดา  ขาวทอง ลาํไพล เทพา

32 39402005077105 นายขจรศกัดิ8   นวลเพชร ลาํไพล เทพา

33 3900500248342 นายจาํลอง  คงพูล ลาํไพล เทพา

34 3950100418909 นายสุพงศ ์ สุวรรณมณี ลาํไพล เทพา

35 3900500251173 นางมลธิรา  แขง็ขนัธ์ ลาํไพล เทพา

36 3900500250266 นางสุณา  คงสีแกว้ ลาํไพล เทพา

37 3900500248776 นางดวงใจ  ขวญัทอง ลาํไพล เทพา

38 3900500247982 นางบาํเพญ็  พรมบุญทอง ลาํไพล เทพา

39 3900500249349 นายวีรชิต  สุขสวสัดิ8 ลาํไพล เทพา

40 3900500247133 นางเหียง  ขวญัทอง� ลาํไพล เทพา

41 3900400186701 นายชิต  ขวญัแกว้ ลาํไพล เทพา

42 3940200393002 นางขนิษฐา  นิลภูศรี ลาํไพล เทพา

43 3900500248652 นายนอง  สุวลกัษณ์ ลาํไพล เทพา

44 3900500251491 นายแดง   หว้ยหลํ�า ลาํไพล เทพา

45 3950100419476 นายสนิท  ขนุแกว้ ลาํไพล เทพา

46 5950100030591 นางเนียม  คงคะนึง ลาํไพล เทพา

47 3900500248199 นางตุ๋ย  จนัแกวหนู้ ลาํไพล เทพา

48 3900500251343 นายจิตร  ขนุปราบ ลาํไพล เทพา

49 3900500461488 นายจูด  แซโลก่ ลาํไพล เทพา

50 3900500248075 นายปรเสริฐ  นุย้โชติชวง่ ลาํไพล เทพา

51 3900500248474 นายฉลอง  ชุมบุญรักษ์ ลาํไพล เทพา

52 3900500250118 นายบุญสง  โชติชวง่ ่ ลาํไพล เทพา

53 3900500251084 นายฉตัรชยั  คงคะนึง ลาํไพล เทพา

54 3900500004362 นางจรรยา  แกวจนัทร์สอง้ ่ ลาํไพล เทพา

55 3900500251157 นางพยอม  กมซา้ยิ� ลาํไพล เทพา

56 3900500249934 นางเสงี�ยม  ชุมบุญรักษ์ ลาํไพล เทพา

57 3900500251360 นางเสริญ  ขนุปราบ ลาํไพล เทพา

58 3900600202735 นางจรรยา  หว้ยหลํ�า ลาํไพล เทพา

59 3500900866373 นางจนัทร์ฟอง  คงคะนึง ลาํไพล เทพา

60 5900500001157 น.ส.เกษร  ไชยสุวรรณ ลาํไพล เทพา
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13 สตูล  90           1. การเลียงแพะใน� 60 1 3910100038537 จิตตรา   เส็นติระ ควนขนั เมืองสตูล 1. การผลิตอาหารสัตว์ 30 1 3910500221452 นายสงกรานต ์ ภูระหงษ์่ นาํผดุ� ละงู 

     สวนปาลม์ 3 3919900088359 จิระพงศ ์ จีวรงคกลุ พิมาน เมืองสตูล     ดว้ยทางปาลม์ 2 3960200031381 นายซายตูี  ตนัอีโน นาํผดุ� ละงู 

4 3919900114422 บุญอย ู จางอิสระกลุ่ พิมาน เมืองสตูล 3 3910500220740 นายสามารถ  ดวงสาย นาํผดุ� ละงู 

5 3910300099726 พชัรี  ศรีภกัดี ทุงนุย้่ ควนกาหลง 4 3910500324219 นายสอหลาด  ตรีมีน ละงู ละงู 

6 3910300102913 ฉกาล  ขนัเอียด ทุงนุย้่ ควนกาหลง 5 3910500386125 นายบาํรุง  หวนัสู ละงู ละงู 

7 3910200037923 อภิญญา  พงหลง ทุงนุย้่ ควนกาหลง 6 3910500128126 นายประสิทธิ8   หนูวงค์ ละงู ละงู 

8 3910300106919 สาและ  พงหลง ทุงนุย้่ ควนกาหลง 7 3910500238312 นางภารณี  เรืองรัตน์ กาแพงํ ละงู 

9 3640700344321 นพ  ดาํแดง ควนกาหลง ควนกาหลง 8 3910500238321 นางหนูเอียด  เมืองสง กาแพงํ ละงู 

10 3910200015245 ธนายทุร  วชัราวธุพฒันา ควนโดน ควนโดน 9 3910500128126 นายฉลอง  หนูทองดี กาแพงํ ละงู 

11 3910200093271 ราํหลี  หลีเยาว์ ควนสตอ ควนโดน 10 3910100180236 นายอบัดลนาเสด  หมาดทิง� เจ๊ะบิลงั เมือง

12 3910200093301 รอศกัดิ8   หลีเยาว์ ควนสตอ ควนโดน 11 3910100006112 นายสปรี  ยาหวงั เจ๊ะบิลงั เมือง

13 3910200110230 สัน  ดาแลหมนั ควนสตอ ควนโดน 12 3910100008174 นายเจ๊ะหมาด  บิลงัโหลด เจ๊ะบิลงั เมือง

14 3910200110248 ฮาบีม๊ะ  ดาแลหมนั ควนสตอ ควนโดน 13 3910100140901 นายสุเรชช์  ตะหวนั บา้นควน เมือง

15 3910200111139 มาหมาด  ดาแลหมนั ควนสตอ ควนโดน 14 3910100120632 นายยะอาหมาด  รอมาตี บา้นควน เมือง

16 3910200111805 ยาโกบ  ดาแลหมนั๊ วงัประจนั ควนโดน 15 1910100106196 นายอบัดลอาซิด  ปิยะตู บา้นควน เมือง

17 3910200111821 อบัดุลวาหาบ  ดาแลหมนั ควนสตอ ควนโดน 1 3810500029579 นายวนัชยั  หลาวทอง ทุงหวา้่ ทุงหวา้่

18 3910200111848 อาดาํ  ดาแลหมนั ควนสตอ ควนโดน 2 3910600035839 นายฉลอง  ชูลี ทุงหวา้่ ทุงหวา้่

19 3910300160271 วฒุิพนัธ์  เชือมงคล� ควนกาหลง ควนกาหลง 3 3910600035561 นายมานพ  นพรัตน์ ทุงหวา้่ ทุงหวา้่

20 3920300091601 จรวย  ชุมเทพ ควนกาหลง ควนกาหลง 4 3910600130394 นายพิชยั  โภชน์คง ป่าแกบอหิน่ ่ ทุงหวา้่

21 3950500674236 กมลชนก  เทพขวญั ควนกาหลง ควนกาหลง 5 3910600117649 นายโสภณ  สินจรูญศกัดิ8 ป่าแกบอหิน่ ่ ทุงหวา้่

22 3909800796360 สุนา  เชือมงคล� ควนกาหลง ควนกาหลง 6 3910600112876 นายธนกฤต  คงอินทร์ ป่าแกบอหิน่ ่ ทุงหวา้่

23 3910300136753 ทีป  มีบุญ ควนกาหลง ควนกาหลง 7 3910600072211 นายอนุมตัิ  บุญคง นาทอน ทุงหวา้่

24 3910300160298 ยงยทุธ  เชือมงคล� ควนกาหลง ควนกาหลง 8 3910600074681 นายสนิต  สรรเพชร นาทอน ทุงหวา้่

25 3900700497265 วิรัช  บวัผดุ ควนกาหลง ควนกาหลง 9 3910600099187 นายมนเกยรติ  องัศุกาญจนกลุี นาทอน ทุงหวา้่

26 3901100715769 สุพทัธ์  โซ๊ะบิลเมาะ คูเตา่ หาดใหญ่ 10 3910100030129 นายจบ  สุดตรง เจ๊ะบิลงั เมือง

27 3910300140424 เอี�ยม  ตรีรัตน์ ควนกาหลง ควนกาหลง 11 3930100772753 นายลิขิต  พรหมอกัษร ป่าแกบอหิน่ ่ ทุงหวา้่

28 3910300144551 ฐิติเนตร  ฤทธิ8 ไพโรจน ควนกาหลง ควนกาหลง 12 5910500020470 นายสงบ  นุชประหาร ละงู ละงู 

29 3910300187650 แกน  สิริราม่ ควนกาหลง ควนกาหลง 13 3910300100783 นายเดชา  ทองมี ทุงนุย้่ ควนกาหลง

30 3910300189237 มาลิก  หวงัสวาี ควนกาหลง ควนกาหลง 14 3910300104240 นางลาภ  หวานแกว้ ทุงนุย้่ ควนกาหลง

31 3910300189695 สมพร  วิเชียรไชย ควนกาหลง ควนกาหลง 15 3910500237596 นายลนั  มณีภาค� กาแพงํ ละงู 

32 3910300190561 สอฝิยะ๊  ตาเดอิน ควนกาหลง ควนกาหลง

33 3910300252338 ยอง  มณีประถม่ ควนกาหลง ควนกาหลง
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34 5901100008783 สุดดีน  โซะบิลเมาะ ควนกาหลง ควนกาหลง

35 5901100008805 ขอ้ดีเยาะ  บิสสัน คูเตา่ หาดใหญ่

36 1910300004010 จตุวิทย ์ บวัผดุ ควนกาหลง ควนกาหลง

37 3909800555010 ณฎัฐ์  พงษป์ระยรู บอยาง่ เมืองสงขลา

38 3909800555036 ฉฐัมา  พงษป์ระยรู บอยาง่ เมืองสงขลา

39 3909900013561 กมลนาภ  พงษป์ระยรู บอยาง่ เมืองสงขลา

40 3910300136541 สุนทร  พุมมณี ควนกาหลง ควนกาหลง

41 3910300136567 สุทิน  พุมมณี ควนกาหลง ควนกาหลง

42 3910300140637 อดุลย ์ บุญสง่ ควนกาหลง ควนกาหลง

43 3910500370181 โชคดี  ยรีะงู ละงู ละงู

44 3910500374470 กลุม  จนัทรเพชร่ ละงู ละงู

45 5920490003381 ฮุยขุน้  คงวฒันานนท์ ทุงยาว่ ปะเหลียน

46 3910500022462 รอปัน  คลงัขอ้ง เขาขาว ละงู

47 3910300087183 นิตย ์ มูสิกพนัธ์ ปาลม์พฒันา มะนงั

48 3801400112920 สาํรอง  มะลิเผือก นาํผดุ� ละงู

49 3910500172401 สมพร  มะลิเผือก นาํผดุ� ละงู

50 3820800071562 หนบั  เรืองฉิม นาํผดุ� ละงู

51 3910300083897 สะฝียะ  บาเหม ปาลม์พฒันา มะนงั

52 3910600099187 มนเกยรติ  องัศุกาญจนกลุี ทุงบุหลงั่ ทุงหวา้่

53 3910600028336 เอีNยม  สินจรูญศกัด ทุงหวา้่ ทุงหวา้่

54 3910600119285 ดบั  สงเสียง่ ป่าแกบอหิน่ ่ ทุงหวา้่

55 3901100649430 จรัส  บวัชื�น ควนกาหลง ควนกาหลง

56 3910300125387 วรรณา  สาวดี ควนกาหลง ควนกาหลง

57 3919900138810 อรรถพล  แสงอุดม ควนกาหลง ควนกาหลง

58 3910300126863 อุไร  ตาเดอิน ควนกาหลง ควนกาหลง

59 3900700101728 วราพงค ์ ทอนทอง่ ควนกาหลง ควนกาหลง

60 3920400172115 มนิตย ์ คงปาน ควนกาหลง ควนกาหลง

14 สุราษฏร์ธานี  * 100         1. การผลิตโคเนือ� , การ 70 1 5840790006093 นายสนนั  จิตนุม� ่ สมอทอง ทาชนะ่ 1. การเลียงสุกรแบบคอก� 30 1 5311000051348 นายสุพรรณ  แสมรัมย์ สมอทอง ทาชนะ่

     ผลิตปุ๋ยอินทรียช์ีวภาพ 2 384070002683 นายธวชัชยั  เนตรมณี สมอทอง ทาชนะ่     บงัเกอร์และ การผลิต 2 3800600066573 นางเครือวรรณ  ฮะมณี สมอทอง ทาชนะ่

    เพื�อปาลม์ / ยางพารา 3 3840200404102 นายธิพากร  โอชุม สมอทอง ทาชนะ่     ปุ๋ยหมกัชีวภาพเพื�อสวน 3 4840700001200 นายบุญเรือง  แพงไทย สมอทอง ทาชนะ่

4 38407002004960 นายภิรมณ์  ขรัวทองเขียว สมอทอง ทาชนะ่    ปาลม์และสวนยางพารา 4 3840200155650 นางวรรณะ  นาคประดิษฐ์ สมอทอง ทาชนะ่

5 3840300250000 น.ส.รจนี  ชูศรีเมือง สมอทอง ทาชนะ่ 5 3840700080195 นายสมปอง  จิตนุม่ สมอทอง ทาชนะ่
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6 3840300249991 น.ส.ลดัดา  ชูศรีเมือง สมอทอง ทาชนะ่ 6 3841100095133 นายเอือน  ลาํเจียกทอง� สมอทอง ทาชนะ่

7 3840300246410 นายสวาง  มณีรัตน์่ สมอทอง ทาชนะ่ 7 3840200601854 นายวนัชยั  ชวยผดุ่ สมอทอง ทาชนะ่

8 3840700026824 นายสุรศกัดิ8   เนตรมณี สมอทอง ทาชนะ่ 8 3840300246444 นายมนูธรรม  มณีรัตน์ สมอทอง ทาชนะ่

9 3840700080241 นายสุราษฎร์  จิตรนุม่ สมอทอง ทาชนะ่ 9 3840700083241 นายวิสุทธิ8   ทองคาํ สมอทอง ทาชนะ่

10 3800600709806 นายเสวก  ฉลาดดี สมอทอง ทาชนะ่ 10 3800500275090 นางทศันียา  รัตนาคร สมอทอง ทาชนะ่

11 3840300249966 นายเหลือ  ชูศรีเมือง สมอทอง ทาชนะ่ 11 3840100173681 นางจิน  ศรีเผือก� สมอทอง ทาชนะ่

12 3840700081221 นายผดุงเกยรติ  โอชุมี สมอทอง ทาชนะ่ 12 3840300246436 นายมโนมาศ  มณีรัตน์ สมอทอง ทาชนะ่

13 3840700080225 นายประสิทธ์  จิตรนุม่ สมอทอง ทาชนะ่ 13 3850100195293 น.ส.อมัพร  รักษาคุณ สมอทอง ทาชนะ่

14 3840700083232 นางปราถนา  โกปิน สมอทอง ทาชนะ่ 14 3840700019313 นายสุรชยั  จิตรนุม่ สมอทอง ทาชนะ่

15 3840700206911 นางพงษเ์ทพ  รมแกว่ ้ สมอทอง ทาชนะ่ 15 3840200155684 นายอรุณรัตน์  นาคประดิษฐ์ สมอทอง ทาชนะ่

16 3900700628424 นางจรูญ  บุญนา สมอทอง ทาชนะ่ 16 3860800167331 นายพรจิต  สูงศกัดิ8 คลองพา ทาชนะ่

17 3841400023634 นายสุวิทย ์ ไทยเอียด คลองพา ทาชนะ่ 17 5840700018968 นายขจร  วิเศษมาก คลองพา ทาชนะ่

18 38604000241738 นางจนัทร์ทิพย ์สมเชือ� คลองพา ทาชนะ่ 18 386080073808 นายประชีพ  จินาเกตุ คลองพา ทาชนะ่

19 3860400237251 นายนิพนธ์ พุมทอง่ คลองพา ทาชนะ่ 19 3860800167284 นายวินยั  สูงศกัด์ คลองพา ทาชนะ่

20 3860400572424 นายเชือ ชวยคุม้ภยั� ่ คลองพา ทาชนะ่ 20 3220400405337 นายออม้  ทองยมิ� คลองพา ทาชนะ่

21 38605000129719 นายสมพร สอนสุทธิ8 คลองพา ทาชนะ่ 21 3860400236840 นายดาํรงค ์ โตพุนพิน คลองพา ทาชนะ่

22 3841400023707 นางราตรี  พุมทอง่ คลองพา ทาชนะ่ 22 3119900251621 นางสุจินต ์ จนัทร์ดาํ คลองพา ทาชนะ่

23 3801400435371 นายสุรเชษฐ์  แกวผอง้ ่ คลองพา ทาชนะ่ 23 3859900127291 นางจาํเนียร  พุมทอง่ คลองพา ทาชนะ่

24 3841600228728 น.ส.จิราพร  สุขสวสัดิ8 คลองพา ทาชนะ่ 24 3860400262263 น.ส.กนธิชา  พุมทองั ่ คลองพา ทาชนะ่

25 3841000140137 นายจรูญ  เพรชสีทอง คลองพา ทาชนะ่ 25 3840200098991 นายบรรจบ  ยงัมณี คลองพา ทาชนะ่

26 3840700029351 นางจิรนนัท์  จุเส้ง คลองพา ทาชนะ่ 26 3860800167306 นายมาโนช  สูงศกัดิ8 คลองพา ทาชนะ่

27 3840700270784 นายโสภณ  สมสร คลองพา ทาชนะ่ 27 3860800167314 นายมานอบ  สูงศกัด์ คลองพา ทาชนะ่

28 3840700094382 นายอาภรณ์  ทองสุข คลองพา ทาชนะ่ 28 3840400238664 นายนฤนาถ  เพรชรมณี คลองพา ทาชนะ่

29 3860400140494 นายพนอ  กตติรัตนวโรภาสิ คลองพา ทาชนะ่ 29 3840700094382 นายอาภรณ์  ทองสุข คลองพา ทาชนะ่

30 5840700019603 นายสุนนั  หนูเสน คลองพา ทาชนะ่ 30 3840700063282 นายอรุณ  สงบุรี คลองพา ทาชนะ่

31 3860800167292 นายมานพ  สูงสักดิ8 คลองพา ทาชนะ่

32 3100600946511 นายพรศกัดิ8   ชนัประสิทธิ8 คนัธุลี ทาชนะ่

33 3860200313433 นายสมชาย  ทองดี คนัธุลี ทาชนะ่

34 384070011917 น.ส.สุภา  ทิพยป์่าเว คนัธุลี ทาชนะ่

35 3841700436888 นายเสนาะ  นามเครือ คนัธุลี ทาชนะ่

36 3841700436187 นายสมบูรณ์  โชคราช คนัธุลี ทาชนะ่

37 3840700068551 นายทวี  พรมทุงคอ้่ คนัธุลี ทาชนะ่



เป้าหมาย

เกษตรกร หลกัสตรู

ที� เลขที�บัตรประชาชน ชื�อ - สกลุ ตําบล อาํเภอ ที� เลขที�บัตรประชาชน ชื�อ - สกลุ ตําบล อาํเภอ

                                                                       รายชื�อเกษตรกรผ้เข้ารับการเรียนร้โครงการสร้างและพฒันาเกษตรกรร่นใหม่  ปี  ู ู ุ 2552                              

ที� จังหวัด

หลกัสตรครบวงจร  ู หลกัสตรเฉพาะทาง ู

หลกัสตรู เป้าหมาย
เป้าหมายเกษตรกร

เป้าหมาย
เป้าหมายเกษตรกร

38 3860400345274 นายปรีชา  มีมุสิก คนัธุลี ทาชนะ่

39 3841500096102 นางมรกต  จงจิต คนัธุลี ทาชนะ่

40 3840700124109 นายทวิช  สาํเภา คนัธุลี ทาชนะ่

41 3840700053104 นางมุกดา  ศรีวิศาล คนัธุลี ทาชนะ่

42 3841500172832 นายธวชัชยั  บุญนาํ บา้นส้อง เวียงสระ

43 3841500173841 นายสุวชัชยั  บุญนาํ บา้นส้อง เวียงสระ

44 3711000024219 นายชยัรัตน์  ออนทินวงค์่ บา้นส้อง เวียงสระ

45 3840400115368 นายศกัรินทร์  พูลสวสัดิ8 บา้นส้อง เวียงสระ

46 3330500112705 นายวรรธวฒั  ปรือปรัด บา้นส้อง เวียงสระ

47 3841500012073 นายสมจิตร  หนูสีดาํ บา้นส้อง เวียงสระ

48 3841500366584 นายโกวิทย ์ พงศพ์ิชิต บา้นส้อง เวียงสระ

49 3841500239612 นายเฉลิม  ทองถึง เวียงสระ เวียงสระ

50 3841500316072 นายนรา  อยดูี่ เวียงสระ เวียงสระ

51 3841400019013 นายภานุวชั  งามประดิษฐ์ ควนศรี บา้นนาสาร

52 3950300196098 นายเปลี�ยน  ฤกษด์ี บา้นส้อง เวียงสระ

53 3800400572025 นายสมเกยรติ  วนัทชนะี บา้นส้อง เวียงสระ

54 3841500019554 นายประชา  เพง็สกลุ บา้นส้อง เวียงสระ

55 3841500168545 นายสมยศ  นวลสุทธิ บา้นส้อง เวียงสระ

56 3841500023128 นายวิมล  เพง็สกลุ บา้นส้อง เวียงสระ

57 3841500018136 นายสุธรรม  ปิโน่ บา้นส้อง เวียงสระ

58 3841500064448 นายปิยเทพ  ไตรถิน� บา้นส้อง เวียงสระ

59 3841500082471 นายนิโรจน์  ศรีกลบั บา้นส้อง เวียงสระ

60 3841500094073 นายวิลาส  หนูสีดาํ บา้นส้อง เวียงสระ

61 3841500215152 นางมณฑา  เรืองสงค์ เวียงสระ เวียงสระ

62 3841500405849 นางสายชล  จีนใหม่ เขานิพนัธ์ เวียงสระ

63 3841500411105 นายชนะศกัดิ8   เพชรชระ บา้นส้อง เวียงสระ

64 3841500405822 นายบุญสง  เพชชระ่ บา้นส้อง เวียงสระ

65 3840700073067 นายทวีศกัดิ8   ธารอกัษร เวียงสระ เวียงสระ

66 3841500024985 นายประสิทธิ  สุมิพนัธ์ บา้นส้อง เวียงสระ

67 3841500079135 นายพยทุธ  นรินทร์ บา้นส้อง เวียงสระ

68 3841500168421 นายสุพฒัชยั  ระวิวงศ์ บา้นส้อง เวียงสระ

69 3841500266316 นายนิมนต ์ ปรีชา บา้นส้อง เวียงสระ
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70 3841500168405 นายวิเวก  ระวิวงศ์ บา้นส้อง เวียงสระ

71 3841500327927 นางทิพวรรณ  แกวเจริญ้ บา้นส้อง เวียงสระ

72 3809900371230 นางสุนี  บุญนาํ บา้นส้อง เวียงสระ

73 2841500022011 นายปรมินทร์  บุญนาํ บา้นส้อง เวียงสระ


