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ปี วันท่ีหมดอำยุ ผู้ประกอบกิจกำร สถำนท่ีเก็บรักษำ เลขท่ี หมู่ ซอย ถนน ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ผู้เช่ียวชำญ

1 45 2555 17 มิ.ย. 2562 นำยอภิชัย ปัญญำเนตินำถ ร้ำนวรพงษ์ 808/241-242  - เซเว่นเดย์ ก ำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 นำยอภิชัย  ปัญญำเนตินำถ

2 170 2555 2 ส.ค. 2563 นำงศุภำรมย์ เทวคุปต์ ร้ำนโชคชัย 6-24 195/1 1 ตลำดสนำมหลวง 2 โซน 1/1ทวีวัฒนำ แขวงทวีวัฒนำ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170 นำงสำวนฏกร  เทวคุปต์

3 211 2555 6 ส.ค. 2563 นำงสำวนิรมล พุกสวัสด์ิ สวนบุญสืบ ร้ำน 189/213 3  - สุขสวัสด์ิ ปำกคลองบำงปลำกดพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปรำกำร 10290 นำงสำวนิรมล พุกสวัสด์ิ

4 218 2555 1 ต.ค. 2563 นำยบุญยงค์ สถิตย์เวียง
ทอง

เสรียนด์ ร้ำน 25/1 6  -  - แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150 นำยอัมเรศ สถิตย์เวียงทอง

5 341 2555 18 ส.ค. 2562 นำยอรรณพ เอกโชติ ร้ำนปิยะบุตรกำรเกษตร46/3 3  - หลวงแพ่ง แขวงทับยำว เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520 นำยอรรณพ  เอกโชติ

6 376 2555 30 ต.ค. 2562 ร้ำนบุญประทีป อะโกร ร้ำนบุญประทีป อะโกร36 10  - คลองสิบ-คลองส่ี แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530 นำยภวัต  วชิรำพรพฤฒ

7 420 2555 3 ต.ค 2562 สมุทร์ วัฒนกิจ นำย วัฒนกิจ ร้ำน 101 ห้อง 7-8 ซ.องค์กำรเพ่ือเกษตรกรถ.ย่ำนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 นำงทำนตะวัน อุดมเรณู

8 429 2555 25 ส.ค. 2562 นำงสำวสุจิตรำ มัธยมธรรม บ้ำนป่ำป๊ำ หม่ำม๊ี 36/113-114 6  - กำญจนำภิเษก บำงรักพัฒนำ บำงบัวทอง นนทบุรี 11110 นำงสำวสุจิตรำ มัธยมธรรม

9 442 2555 18 ต.ค. 2562 นำงสำวนวพร  ปริตโตทก ดำวทอง ร้ำน 372 18 สีหบุรำนุกิจ 22 สีหบุรำนุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510 นำงสำวนวพร ปริตโตทก

10 444 2555 23 ต.ค. 2562 นำงนงลักษณ์ จันทร์ชิดฟ้ำ บัญชำเกษตร ร้ำน 793, 795  - เพชรเกษม 69 เพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160 นำงนงลักษณ์ จันทร์ชิดฟ้ำ

11 467 2555 20 พ.ย. 2562 นำงสุจินดำ  ลออเลิศพงศ์ ทวีเกษตร ร้ำน 106/2 1  - ทวีวัฒนำ แขวงทวีวัฒนำ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170 นำงสุจินดำ ลออเลิศพงศ์

12 490 2555 11 ธ.ค. 2562 นำงนพวรรณ ธรรมพรหม
กุล

ศรีธง ร้ำน 119/4 6 วัดศรีวำรีน้อย บำงนำ-ตรำด กม.18ศีรษะจรเข้ใหญ่ บำงเสำธง สมุทรปรำกำร 10540 นำงนพวรรณ ธรรมพรหมกุล

13 498 2555 16 ธ.ค. 2562 นำยศักด์ิชัย  ชินะภัค ร้ำนวสันต์กำรเกษตร 25/46-47 9  - ถ.เพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160 นำยศักด์ิชัย ชินะภัค

14 19 2556 29 ม.ค. 2563
สหกรณ์กำรเกษตรภำษี
เจริญ

สหกรณ์กำรเกษตร
ภำษีเจริญ

522  - 11 พุทธมณฑลสำย 2บำงไผ่ บำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160 นำยสมพร วงศ์วิวัฒน์

15 68 2556 13 พ.ค. 2562
นำยสหพัฒน์ เหลืองสกุล
พำนิช

ก.สัมพันธ์ ร้ำน 65-65/1 6 สนำมกีฬำฯ ทวีวัฒนำ แขวงทวีวัฒนำ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170 นำยสหพัฒน์ เหลืงสกุลพำนิช

16 69 2556 13 พ.ค. 2563 นำยสมจิตร คุ้มทรัพย์ เล็กเกษตร ร้ำน 44/5 11  - สังฆสันติสุข แขวงกระทุ่มรำย เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530 นำยวันชัย คุ้มทรัพย์

17 71 2556 13 พ.ค. 2563 นำงมำลี สุบรรณจุ้ย มำลีกำรเกษตร ร้ำน 90  -  - ก ำแพงเพชร แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 นำงอุไรพร สุบรรณจุ้ย

18 72 2556 13 พ.ค. 2563 นำยศุภชัย วจนสมบูรณ์กุล ฟำร์มสหสมบูรณ์ 52/1 6  -  - คลองนิยมยำตรำ บำงบ่อ สมุทรปรำกำร 10560 นำยศุภชัย วจนสมบูรณ์กุล

19 74 2556 13 พ.ค. 2562 นำงสมถวิล ผดุงนำม สมถวิลกำรเกษตร 
ร้ำน

1/130  - พหลโยธิน 54/2 พหลโยธิน แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220 นำงสมถวิล ผดุงนำม

20 82 2556 3 มิ.ย. 2562 นำยอรุณ เล่ำหรุ่งพิสิฐ อรุณกำรค้ำ ร้ำน 64  - ท่ำกลำง อัษฏำงค์ แขวงวังบูรพำภิรมย์เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200 นำยอรุณ เลำหรุ่งพิสิฐ

21 85 2556 2 เม.ย.2563 นำยมำโนช ภู่ระยับ ชุมนุมร้ำนสหกรณ์
แห่งประเทศไทย 

67  -  - งำมวงศ์วำน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 นำงอรอนงค์ อระวีพร

22 91 2556 3 มิ.ย. 2563 นำยฎิกรณ์ เขมทโรนนท์ กิจสมบูรณ์ ร้ำน 79/1 2  - ร่วมพัฒนำ แขวงล ำต้อยต่ิง เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530 นำงมำลี เขมทโรนนท์

23 97 2556 8 ส.ค. 2563 ร้ำนพันธ์ุทองอควำเร่ียม พันธ์ทอง อควำ
เร่ียม ร้ำน

106/1  -  - พุทธบูชำ แขวงบำงมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140 นำยณชัย พิมพ์สิริวรรณ

24 98 2556 8 ส.ค. 2563 ร้ำนป้ำมำลีกำรเกษตร ป้ำมำลีกำรเกษตร ร้ำนตลำดธนบุรี (สนำมหลวง2) 195/1 โซน1 แถว1 เลขท่ี41-481  - ทวีวัฒนำ แขวงทวีวัฒนำ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170 นำยอนุรักษ์ น้อยเรืองวงศ์

25 100 2556 28 ต.ค. 2562 นำยเสนำะ พจน์วำที เสนำะ พจน์วำที นำย 5/1 10  -  - แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530 นำยพีระ พจน์วำที

26 36 2557 28 เม.ย. 2563 วินค้ำไม้ ศำลำแดง ร้ำนวินค้ำไม้ ศำลำ
แดง

60/10  -  - เลียบคลองทวีวัฒนำทวีวัฒนำ ทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170 นำงสำววรรณวณัฐ ศุภสิริวรรณ

27 49 2557 21 พ.ค. 2562 นำยสุรศักด์ิ จิรพรสิริกุล ร้ำนสุรศักด์ิกำรเกษตร410 18 สีหบุรำนุกิจ 20 สีหบุรำนุกิจ มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510 นำยวศิน จิรพรสิริกุล

28 186 2557 23 ต.ค. 2562 ร้ำนศรีเทพเจริญกิจ ร้ำนศรีเทพเจริญกิจ 436-7 18  - สีหนุรำนุกิจ มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510 นำงสุนี ศรีศักด์ิหิรัญ

29 134 2558 27 พ.ค. 2563 นำงสำวศิรำณี ไตรวิวัฒน์
กุล

ร้ำนแหลมทอง 2559  -  - พหลโยธิน ลำดยำว จตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 นำยพันธ์พงษ์ ภำณุวรรณำกร

ข้อมูลร้ำนค้ำ (ส ำนักควบคุมพืชและวัสดุกำรเกษตร)
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30 173 2558 12 ก.ค. 2563 นำงสำวศิริพร หวัง
ประเสริฐ

ร้ำนเฮ่งง่วนเฮง 330  -  - บ้ำนหม้อ วังบูรพำภิรมย์ พระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200 นำงสำวศิริพร หวังประเสริฐ

31 190 2558 20 ส.ค. 2563 ร้ำน อมต กำรเกษตร ร้ำน อมต กำรเกษตร 314/253  - รำษฎร์อุทิศ 48 รำษฎร์อุทิศ แสนแสบ มีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510 นำงธัญนันท์ เมฆจรัสวิทย์

32 191 2558 20 ส.ค. 2562 นำงกำนดำ ประจงกำร นำงกำนดำ ประจงกำร195/1  -  - ทวีวัฒนำ ทวีวัฒนำ ทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170 นำงกำนดำ ประจงกำร

33 192 2558 24 ส.ค. 2562 นำงสำวณัฐธิดำ ศรีพลกรัง ร้ำนก้ำมปู 195/1  - เลขท่ี1 โซน11 ทวีวัฒนำ ทวีวัฒนำ ทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170 นำงสำวณัฐธิดำ ศรีพลกรัง

34 193 2558 24 ส.ค. 2562 นำงอภิญญำ ฉัตรนำค ร้ำนป้ำหมู ลุงต๋ี 195/1  -  - ทวีวัฒนำ ทวีวัฒนำ ทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170 นำงอภิญญำ ฉัตรนำค

35 194 2558 24 ส.ค. 2562 นำงสำวพัทธวรรณ ศรีฟ้ำ ร้ำนเฌอเอม 195/1  -  - ทวีวัฒนำ ทวีวัฒนำ ทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170 นำงสำวพัทธวรรณ ศรีฟ้ำ

36 195 2558 24 ส.ค. 2563 นำงสุพิศ เกษมสรวล ร้ำนครูเล็ก 195/1  - โซน2แถว1/1 เลขท่ี1-4,25--28ทวีวัฒนำ ทวีวัฒนำ ทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170 นำงสุพิศ เกษมสรวล

37 196 2558 24 ส.ค. 2563 นำงสำวสุภำวดี ภำณุวงษ์ ร้ำนน้องฟ้ำ 195/1  -  - ทวีวัฒนำ ทวีวัฒนำ ทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170 นำงสำวสุภำวดี ภำณุวงษ์

38 204 2558 9 ก.ย. 2562 นำงรุจำ ล้วนพิชญ์พงศ์ โค้วเอ๊ียะฮง 47  -  - พระรำม 4 ป้อมปรำบ ป้อมปรำบศัตรูพ่ำยกรุงเทพมหำนคร 10100 นำยขจิต ล้วนพิชญ์พงศ์

39 226 2558 22 ก.ย. 2562 นำยสุชำติ บุญกล่ิน ป้ำเพ็ญ 3053  - ตลำดนัดจตุจักร 2 - มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510 นำงนภัสพร จตุรงค์

40 227 2558 23 ก.ย. 2562 นำงสำวศิริพร ว่องวำนิช
วัฒนะ

ร้ำนเคมีเกษตร 195/1  - โซน 1 แถว 6 เลขท่ี 27ทวีวัฒนำ ทวีวัฒนำ ทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170 นำงสำวศิริพร ว่องวำนิชวัฒนะ

41 248 2558 12 ต.ค. 2562 นำงศุภรัตน์ ช้ำงม่วง ร้ำนก้ำมปูพันธ์ุไม้ 93/1 13  -  - บำงบัวทอง บำงบัวทอง นนทบุรี 11110 นำงศุภรัตน์ ช้ำงม่วง

42 26 2559 9 มี.ค. 2563 ไทรงำม ช้อป บจก. บริษัท ไทรงำม ช้อป จ ำกัด76/5 6 วัดศรีวำรีน้อย วัดศรีวำรีน้อย ศีรษะจรเข้ใหญ่ บำงเสำธง สมุทรปรำกำร 10540 นำงสำว ขวัญวลัย ทองใบน้อย

43 70 2559 28 มิ.ย. 2563 ศิริพงษ์กำรเกษตร ศิริพงษ์กำรเกษตร 38/1 3 มิตรไมตรี 24-26 มิตรไมตรี คู้ฝ่ังเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530 นำยศิริพงษ์ ขจิตวัฒนำ

44 139 2559 9 ธ.ค. 2563 ร้ำนโชคไพศำล ร้ำนโชคไพศำล 12/2 3 - บุรีภิรมย์ กระทุ่มรำย เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530 นำงอัญชลี ลำภะวัฒนำพันธ์

45 23 2560 23 ม.ค. 2562 ร้ำนเกษตรร่วมพัฒนำ ร้ำนเกษตรร่วมพัฒนำ99/2 4 - ร่วมพัฒนำ ล ำต้อยต่ิง เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530 นำยชวรัฐ เอกประยูร

46 33 2560 1 มี.ค. 2563 ร้ำนวรรณำกำรเกษตร ร้ำนวรรณำกำรเกษตร1-2 - - ก ำแพงเพชร ลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 นำงวรรณำ สุขประสิทธ์ิ

47 39 2560 29 มี.ค. 2563 นำงปรียะนำรถ รัตนรงคำภรณ์ (ร้ำนขวัญเกษตร)ร้ำนขวัญเกษตร 17 - เสนำนิคม 1 ซอย 42 แยก 9เสนำนิคม 1 ลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230 นำงปรียะนำรถ รัตนรงคำภรณ์

48 56 2560 นำยสมพร เสำวภำคย์ (ร้ำนน ำเจริญกำรเกษตร)นำยสมพร เสำวภำคย์ (ร้ำนน ำเจริญกำรเกษตร)11/5 8 - - บ้ำนใหม่ บำงใหญ่ นนทบุรี 11140 นำยสมพร เสำวภำคย์

49 62 2560 7 มิ.ย. 2563 นำงสุมำลี น่ิมนวลผ่อง ร้ำนโชคประสิทธ์ิ 68/1 - โรงถ่ำน ประชำอุทิศ ขุมทอง เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520 นำงสุมำลี น่ิมนวลผ่อง

50 74 2560 23 ก.ค. 2563 นำยกัมพล อดิศรไพศำล (ย่ิมฮวด)ร้ำนย่ิมฮวด 53/1 5 - - บำงเลน บำงใหญ่ นนทบุรี 11140 นำยกัมพล อดิศรไพศำล

51 78 2560 14 ส.ค. 2562 นำงสำวพรรณทิพำ ม่ิงสูริพงศ์ (ร้ำนพืชอุดมรุ่งเรืองกำรเกษตร)นำงสำวพรรณทิพำ ม่ิงสูริพงศ์ (ร้ำนพืชอุดมรุ่งเรืองกำรเกษตร)7/11 9 - - พืชอุดม ล ำลูกกำ ปทุมธำนี 12150 นำงสำวพรรณทิพำ ม่ิงสูริพงศ์

52 81 2560 16 ส.ค. 2563 นำงสำวอังสนำ อมย้ิม (อังสนำกำร์เด้น)ร้ำน อังสนำกำร์เด้น 99/29 1 - บำงนำ-ตรำด รำชำเทวะ บำงพลี สมุทรปรำกำร 10540 นำงสำวอังสนำ อมย้ิม

53 82 2560 17 ก.ย. 2563 นำยสมพล เบญจสว่ำงจิตต์ (ร้ำนทองค ำ)นำยสมพล เบญจสว่ำงจิตต์ (ร้ำนทองค ำ)แผงท่ี 255 - ตลำดนัดจตุจักร ก ำแพงเพชร 2 ลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 นำงสำวพัณณิตำ ยำอินทร์

54 83 2560 17 ก.ย. 2562 นำงสำวสรินนำ เนำว์ไพศำล (ร้ำนสำยสุนีย์กำรเกษตร)ร้ำนสำยสุนีย์กำรเกษตร101(ห้อง105) - - ก ำแพงเพชร จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 นำงสำวสรินนำ เนำว์ไพศำล

55 84 2560 17 ก.ย. 2562 นำงสำววำสนำ สุบรรณจุ้ย (ร้ำนมำลีกำรเกษตร)ร้ำนมำลีกำรเกษตร 101 ห้อง114 อำคำรกล้วยไม้- - ก ำแพงเพชร จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 นำงสำววำสนำ สุบรรณจุ้ย

56 85 2560 17 ก.ย. 2562 นำงสำวศุรดำ ดีแสน (ร้ำนทันหิกรณ์)นำงสำวศุรดำ ดีแสน (ร้ำนทันหิกรณ์)101 ล๊อค 102 - องค์กำรตลำดเพ่ือกำรเกษตรย่ำนพหลโยธิน จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 นำยอโสพล ศรีธัญลักษณ์

57 100 2560 5 พ.ย. 2562 ร้ำนต้นอ้อย ร้ำนต้นอ้อย 195/1 1 - ทวีวัฒนำ ทวีวัฒนำ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10160 นำงฐิติมนต์  ธ ำรงค์วรสิทธ์ิ

58 106 2560 28 พ.ย. 2562 บริษัท พรทวี กำรเกษตร จ ำกัดบริษัท พรทวี กำรเกษตร จ ำกัด125/19 8 - - หนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530 นำงสำว ณัชชำ กตเวทิตำธรรม

59 40 2561 28 เม.ย. 2563 ร้ำนเศรษฐศิริพำณิชย์
ร้ำนเศรษฐศิริ
พำณิชย์ 56/3 2  -  - ล ำต้อยต่ิง หนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530 นำยรุ่งโรจน์ ย้ิมแย้ม

60 41 2561 28 เม.ย. 2563 สำระอำภรณ์ฟำร์ม บจก.
สำระอำภรณ์ฟำร์ม
 บจก. 339  - วัดสุขใจ 15 นิมิตรใหม่ สำมวำตะวันออกเขตครองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510 นำยสุปรีย์ สำระอำภรณ์

61 43 2561 ร้ำนเจ๊แหม่ม ร้ำนเจ๊แหม่ม 1/130  - ตลำดประตูกรุงเทพล็อค 40-42พหลโยธิน 54/2 สำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10220 นำงสำวจริยำภรณ์ แก้วธรรม

ยกเลิกใบอนุญำต

ก ำลังด ำเนินกำรขอใหม่

2/4สํา
นัก
คว
บค
มุพ
ืชแ
ละ
วสั
ดกุ
ารเ
กษ
ตร



62 62 2561 17 ก.ค. 2562 ร้ำน อ.เกษตรพำณิชย์ ร้ำน อ. เกษตรพำณิชย์273/4 8 วัดด่ำนส ำโรง สุขุมวิท ส ำโรงเหนือ เมืองสมุทรปรำกำรสมุทรปรำกำร 10270 นำยส ำรวย สุขส ำโรง

63 64 2561 19 ก.ค. 2562 สหกรณ์กำรเกษตรหนอง
จอก

สหกรณ์กำรเกษตร
หนองจอก

43/2 4  - สังฆสันติสุข กระทุ่มรำย เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530 นำยโนรี แพฝึกฝน

64 68 2561 15 ส.ค. 2562 โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 
(สำขำเพชรเกษม)

โฮม โปรดักส์ เซ็น
เตอร์ (สำขำเพชร

224  -  - เพชรเกษม หนองค้ำงพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160 นำงสำวนุชจรี มีสมบูรณ์

65 87 2561 20 ก.ย. 2562 ซีอำร์ซี ไทวัสดุ (สำขำ
แจ้งวัฒนะ) บจก.

ซีอำร์ซี ไทวัสดุ 
(สำขำแจ้งวัฒนะ) 

78 4  -  - บำงตลำด ปำกเกร็ด นนทบุรี 11120 นำยวันเฉลิม ศิริสมบัติ

66 88 2561 20 ก.ย. 2562 ซีอำร์ซี ไทวัสดุ (สำขำ
สุขำภิบำล3) บจก.

ซีอำร์ซี ไทวัสดุ 
(สำขำสุขำภิบำล3)

252  -  -  - มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร 10510 นำยอ ำพล โต๊ะมิ

67 89 2561 20 ก.ย. 2562 ซีอำร์ซี ไทวัสดุ (สำขำ
รัตนำธิเบศร์) บจก.

ซีอำร์ซี ไทวัสดุ 
(สำขำรัตนำธิเบศร์)

68/100 8  - รัตนำธิเบศร์ บำงกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 นำงสำวศรีสุดำ จันทะศิลำ

68 90 2561 20 ก.ย. 2562 ซีอำร์ซี ไทวัสดุ (สำขำ
บำงพลี) บจก.

ซีอำร์ซี ไทวัสดุ 
(สำขำบำงพลี) 

111/15 9  -  - บำงปลำ บำงพลี สมุทรปรำกำร 10540 นำยสน่ัน ม่อมพะเนำว์

69 91 2561 20 ก.ย. 2562 ซีอำร์ซี ไทวัสดุ (สำขำไท
วัสดุ พระรำม2) บจก.

ซีอำร์ซี ไทวัสดุ 
(สำขำไทวัสดุ 

268/2  -  - พระรำม2 แสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150 นำยพรประดิษฐ์ พรมโคตร

70 92 2561 20 ก.ย. 2562 ซีอำร์ซี ไทวัสดุ (สำขำ
บำงนำ) บจก.

ซีอำร์ซี ไทวัสดุ 
(สำขำบำงนำ) บจก.

54 13  -  - บำงแก้ว บำงพลี สมุทรปรำกำร 10540 นำงสำวณัฐธันยำ สิงหำ

71 93 2561 20 ก.ย. 2562 ซีอำร์ซี ไทวัสดุ (สำขำนว
มินทร์) บจก.

ซีอำร์ซี ไทวัสดุ 
(สำขำนวมินทร์) 

345,345/1  -  - นวมินทร์ นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10240 นำยเศรษฐำ สวัสด์ิชัย

72 94 2561 20 ก.ย. 2562 ซีอำร์ซี ไทวัสดุ (สำขำ
บำงบัวทอง) บจก.

ซีอำร์ซี ไทวัสดุ 
(สำขำบำงบัวทอง)

59/9 1  -  - บำงบัวทอง บำงบัวทอง นนทบุรี 11110 นำงจิรำ ภูผำ

73 95 2561 20 ก.ย. 2562 ซีอำร์ซี ไทวัสดุ (สำขำ
ชัยพฤษ์) บจก.

ซีอำร์ซี ไทวัสดุ 
(สำขำชัยพฤษ์) 

46/21 5  -  - บำงพลับ ปำกเกร็ด นนทบุรี 11120 นำงสำวจุติพร ศรเกตุ

74 96 2561 20 ก.ย. 2562 ซีอำร์ซี ไทวัสดุ (สำขำ
รำชพฤกษ์) บจก.

ซีอำร์ซี ไทวัสดุ 
(สำขำรำชพฤกษ์) 

111 5  -  - มหำสวัสด์ิ บำงกรวย นนทบุรี 11130 นำงสำวจินตหรำ พูนล้น

75 113 2561 16 ต.ค. 2562 ร้ำนเจ๊เล็กกำรเกษตร ร้ำนเจ๊เล็กกำรเกษตร 8/10 1  - เลียบวำรี โคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530 นำงสำวอรพรรณ แก้ววิเชียร

76 114 2561 16 ต.ค. 2562 ร้ำน ส. วรรณบุตร ร้ำน ส. วรรณบุตร 32/2 5  - คู้-คลองสิบ คลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530 นำงสำววัชรี สมันเลำะห์

77 119 2561 18 พ.ย. 2562 ร้ำน เจ.เจ.กำร์เด้นท์ ร้ำน เจ.เจ.กำร์เด้นท์ 65/2 17  -  - ศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170 นำงสำวชนิกำนต์ เทพเสนำ

78 125 2561 26 พ.ย. 2562 ร้ำน จรุงรักษ์เกษตร ร้ำน จรุงรักษ์เกษตร 82/299 18  -  - ลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 นำยวัชรำ ศรีโพนทอง

79 127 2561 27 พ.ย. 2562 ร้ำน ลำดกระบังเกษตร
ภัณฑ์

ร้ำนลำดกระบัง
เกษตรภัณฑ์

222/44 1  - หลวงแพ่ง ทับยำว เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร 10520 นำยค ำรณ ละม่ังทอง

80 132 2561 19 ธ.ค. 2562 ร้ำนจรินทร์ รักสวน ร้ำนจรินทร์ รักสวน 29/3 12  - บำงนำ-ตรำด บำงเสำธง บำงเสำธง สมุทรปรำกำร 10540 นำงจรินทร์ รักสวน

81 3 2562 15 ม.ค. 2563 ร้ำน ส.จิตติยำพันธ์ 
กำรเกษตร

ร้ำน ส.จิตติยำพันธ์
 กำรเกษตร 43/3 7  - ผดุงพันธ์ หนองจอก หนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530 นำยนำวี จิตติยำพันธ์

82 4 2562 15 ม.ค. 2563 ร้ำนโชคดี ร้ำนโชคดี 121/1 8  - สกุลดี หนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530 นำยนพดล วัชรอำภำนุกร

83 5 2562 15 ม.ค. 2563 ร้ำนพัฒนำกำรเกษตร ร้ำนพัฒนำกำร
เกษตร

64 7  -  - หนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530 นำยสมบูรณ์ ปรียะพัชร

84 7 2562 20 ม.ค. 2563 ร้ำน ส. วัฒนำเกษตร ร้ำน ส.วัฒนำเกษตร 759  -  - เพชรเกษม บำงหว้ำ เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร 10160 นำยไพรัช เหลืองอมรนำรำ

85 8 2562 20 ม.ค. 2563 ส.เจริญอะกริคัลเจอร์ หจก. ส.เจริญอะกริคัล
เจอร์ หจก.

81/74-77  -  - บรมรำชชนนี ศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170 นำยยุทธนำ วัฒนเพ็ญไพบูลย์

86 9 2562 20 ม.ค. 2563 ร้ำนฮงฮวด ร้ำนฮงฮวด 6  - บำงแวก 158  - บำงไผ่ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160 นำงสำวถนอมศรี ผังกิจเจริญ

87 10 2562 20 ม.ค. 2563 ธนำพรพล บจก. ธนำพรพล บจก. 2  - เลียบฯฝ่ังใต้ 6  - หนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร 10160 นำยอภิชิต นำคสุทธิ

88 12 2562 23 ม.ค. 2563 รักสวนแห่งควำมสุข รักสวนแห่งควำมสุข 195/1 ตลำดธนบุรี - โซน 2 แถว 3 เลขท่ี 1,3,5 - ทวีวัฒนำ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170 นำงณัฐหทัย กันเกตุ

89 14 2562 27 ม.ค. 2563 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตร
ศำสตร์

50  -  - งำมวงศ์วำน ลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 นำงสำวภรณ์ทิพย์ ค ำท ำ

90 17 2562 31 ม.ค. 2563 โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 
(สำขำประชำช่ืน) บจก.

โฮม โปรดักส์ เซ็น
เตอร์ (สำขำ

31  -  - ประชำช่ืน บำงเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 นำยวิทยำ คชภักดี

91 24 2562 24 ก.พ.2563 เอ ซี เอ็น บจก. เอ ซี เอ็น บจก. 42  - รำมอินทรำ 5 แยก 2รำมอินทรำ อนุสำวรีย์ บำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220 นำยเฉลิมชำติ วัฒกวณิชย์

92 25 2562 24 ก.พ.2563 รอยัล อะโกร เซอร์วิส 
บจก.

รอยัล อะโกร 
เซอร์วิส บจก.

11  - ลำดปลำเค้ำ 72 ลำดปลำเค้ำ อนุสำวรีย์ บำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220 นำงสำวพัชรำภรณ์ พูนชัย

93 26 2562 24 ก.พ.2563 ร้ำนแอน กระถำง ดิน ร้ำนแอน กระถำง 
ดิน

35/14 6 ล็อค A18-19,B16-41,E12-13กำญจนำภิเษก เสำธงหิน บำงใหญ่ นนทบุรี 11120 นำงสำวปพิชญำ อยู่ภักดี
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94 37 2562 14 มี.ค.2563 ร้ำนคุณม่ี ร้ำนคุณม่ี 195/1 1  - ทวีวัฒนำ ทวีวัฒนำ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170 นำงสำวยุวดี ไพสิฐธัญพงศ์

95 38 2562 14 มี.ค.2563 ร้ำนวนิดำ กำรเกษตร ร้ำนวนิดำ 
กำรเกษตร

35/7 4 ร่วมพัฒนำ 8 ร่วมพัฒนำ ล ำต้อยต่ิง เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร 10530 นำงวนิดำ บุญอยู่

96 43 2562 19 มี.ค. 2563 ร้ำนไม้ประดับ (เทเวศร์) ร้ำนไม้ประดับ 
(เทเวศร์)

1-2  -  - ตลำดเทเวศร์ วชิรพยำบำล เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 10300 นำงสำวนภำ ทรัพย์ธ ำรงค์

97 44 2562 19 มี.ค. 2563 ร้ำนนภำพร ร้ำนนภำพร 11-14  - ท่ำน้ ำเทเวศร์ กรุงเกษม วัดสำมพระยำ เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200 นำงสำวเพ็ญประภำ อับดุลเลำะ

98 53 2562 19 มี.ค. 2563 ร้ำนแมกไม้ ร้ำนแมกไม้ 478  -  - ลำดพร้ำววังหิน ลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230 นำยภำสกร ม่วงกล่ ำ

99 54 2562 27 มี.ค. 2563 ร้ำนแย้มไทย ร้ำนแย้มไทย 101  - แผงท่ี 35 ย่ำนพหลโยธิน จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 นำงสำวแพรวพรรณ แย้มไทย

100 59 2562 21 เม.ย. 2563 ร้ำน สมถวิลกำรเกษตร ร้ำน สมถวิล
กำรเกษตร

1/130  - พหลโยธิน 54/2 พหลโยธิน สำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพมหำนคร 10600 นำงสมถวิล ผดุงนำม
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