
ล ำดับ เขตพ้ืนท่ี หน่วยงำน รหัสร้ำน ผู้ด ำเนินกิจกำร ช่ือร้ำน ช่ือร้ำน นิติบุคคล เลขท่ี หมู่ ซอย ถนน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ตัวย่อจังหวัด เลขใบอนุญำต ปีใบอนุญำต วันท่ีส้ินอำยุใบอนุญำต

1 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2080 นางจารุมาศ แถวบุญตา ร้านทรัพย์มงคล นางจารุมาศ แถวบุญตา 107 11 ต้า ขุนตาล เชียงราย ชร. 65 2562 16/6/2020
2 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0013 นางราตรีพร สว่างพนาพันธ์ุ ร้านราตรีการค้า นางราตรีพร สว่างพนาพันธ์ุ 160 12 - - ต้า ขุนตาล เชียงราย ชร. 107 2560 8/8/2019
3 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0784 นายเสด็จ รักแม่ ร้านจันทร์ดีพาณิชย์ นายเสด็จ รักแม่ 80 13 - - ต้า ขุนตาล เชียงราย ชร. 151 2553 18/4/2020
4 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2164 นายวัฒนา  กากุล ร้านวัฒนาเคมีภัณฑ์ นายวัฒนา กากุล 106 14 ต้า ขุนตาล เชียงราย ชร. 19 2560 13/2/2020
5 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2159 นางบุญยงค์  แสนค่ายแก้ว ร้านบุญยงค์ นางบุญยงค์ แสนค่ายแก้ว 55 15 ต้า ขุนตาล เชียงราย ชร. 105 2560 1/8/2020
6 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2322 นายเจษฎา ตาผาบ ร้านไนท์การเกษตร สาขา 2 นายเจษฎา ตาผาบ 147 16 ต้า ขุนตาล เชียงราย ชร. 62 2561 7/5/2020
7 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1230 นายคมสัน แก้วหน่อ ร้านนายคมสัน แก้วหน่อ นายคมสัน แก้วหน่อ 83 19 - - ต้า ขุนตาล เชียงราย ชร. 109 2556 9/7/2020
8 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0256 นายอรรถวุฒิ ลิมป์พิศุทธ์ ร้านเกษตรเจริญทรัพย์ นายอรรถวุฒิ ลิมป์พิศุทธ์ 116 2 - เทิง-เชียงของ ต้า ขุนตาล เชียงราย ชร. 135 2549 25/10/2019
9 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0397 นายสิริพงศ์  รู้ท านอง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เชียงราย จ ากัด สาขาขุนตาล 206/3-4 2 - เทิง-เชียงของ ต้า ขุนตาล เชียงราย ชร. 35 2552 8/1/2020
10 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1907 นายนิรันดร์ เรือนสิทธ์ิ ร้านนิรันดร์ เรือนสิทธ์ิ นายนิรันดร์ เรือนสิทธ์ิ 6 6 ต้า ขุนตาล เชียงราย ชร. 16 2560 7/2/2020
11 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1614 นายสัมฤทธ์ิ จินะสี ร้านส.เกษตร นายสัมฤทธ์ิ จินะสี 129 8 ต้า ขุนตาล เชียงราย ชร. 104 2557 11/5/2020
12 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0788 นางปิยนุช กิติ สหกรณ์การเกษตรเมืองเทิง จ ากัด สาขาขุนตาล 149 9 - - ต้า ขุนตาล เชียงราย ชร. 187 2553 20/4/2020
13 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1222 นายเจษฎา ดวงแก้ว ร้านเจษฎารุ่งเรือง นายเจษฎา ดวงแก้ว 194/1 13 - - ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย ชร. 117 2555 31/12/2019
14 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2152 นายหมิง  แซ่ต้ัง ร้านเกษตรเมืองเหนือ นายหมิง   แซ่ต้ัง 106 14 ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย ชร. 4 2560 3/1/2020
15 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0783 นางรุ่งพิศมัย ตาจุมปา สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตขุนตาล จ ากัด 99/1-3 14 - - ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย ชร. 97 2561 5/7/2019
16 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1164 นางนิรมญณ์ ผ่านวิริยะชัย ร้านรุ่งอรุณ นางนิรมญณ์ ผ่านวิริยะชัย 146 6 - - ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย ชร. 71 2555 21/5/2020
17 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1483 นางจุฑาทิพย์ จันทร์ฝ้ัน ร้านนางจุฑาทิพย์ จันทร์ฝ้ัน นางจุฑาทิพย์ จันทร์ฝ้ัน 87 1 ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย ชร. 158 2556 20/8/2020
18 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0342 นางแสงดา มาดี ร้านจงเจริญ นางแสงดา มาดี 74/1 12 - - ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย ชร. 5 2553 30/11/2019
19 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1683 นางสาวอรรจนา ยอดใจ ร้านวาโยการค้า นางสาวอรรจนา ยอดใจ 131 14 ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย ชร. 170 2561 5/12/2019
20 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0014 นายพงษ์พันธ์ ไชยวุฒิ ร้านเพ่ือนเกษตร นายพงษ์พันธ์ ไชยวุฒิ 439 15 - เทิง-เชียงของ ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย ชร. 65 2557 31/3/2020
21 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. cha-5-1992 นางสาคร  ขอนดอก คุณธรรมการค้า นางสาคร ขอนดอก 10 16 ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย ชร. 45 2559 24/4/2020
22 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1819 นายอภิกร เครือจินดา ร้านกรแก้วการเกษตร นายอภิกร เครือจินดา 13 16 ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย ชร. 18 2558 29/10/2019
23 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1432 นายมานิตย์ สุวรรณแปง ร้านสุธิพร นายมานิตย์ สุวรรณแปง 4 17 - - ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย ชร. 70 2556 13/5/2020
24 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0791 นายสุทิน จันทร์เปล่งแสง ร้านสุทินการเกษตร นายสุทิน จันทร์เปล่งแสง 8 21 - - ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย ชร. 50 2561 22/4/2019
25 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2137 นายสมเร็จ  สุทธิ ร้านสองจ้าว นายสมเร็จ สุทธิ 222 3 ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย ชร. 26 2560 1/3/2020
26 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1565 นายเต่ิม ไชยนาเหลือง ร้านเต่ิมตังค์ นายเต่ิม ไชยนาเหลือง 15 4 ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย ชร. 12 2562 17/1/2020
27 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1593 นางพิมพ์ทอง ปัดแก้ว ร้านพิมพ์ทองการค้า นางพิมพ์ทอง ปัดแก้ว 273 5 ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย ชร. 162 2557 14/7/2020
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28 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1298 นางดวงนภา ทองคง ร้านอารามฟาร์ม นางดวงนภา ทองคง 82 5 - - ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย ชร. 166 2555 23/9/2020
29 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0559 นางสาวเรณู ศรีวิชัย ร้านณัฏฐกัลย์การค้า นางสาวเรณู ศรีวิชัย 222 7 - - ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย ชร. 196 2553 13/6/2020
30 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2187 นางสาวผกาภรณ์  กาบกรณ์ ร้านยางฮอมเกษตรภัณฑ์ นางสาวผกาภรณ์ กาบกรณ์ 217 8 ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย ชร. 48 2560 23/4/2020
31 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. cha-5-2076 นายสรศักด์ิ ถาริยะ ร้านทรัพยากรการเกษตร นายสรศักด์ิ ถาริยะ 60 9 ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย ชร. 74 2559 12/6/2020
32 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2344 นายประดิษฐ์ บุญถึง ร้านค้าชุมชน บ้านประชาภิวัฒน์ นายประดิษฐ์ บุญถึง 17 10 คร่ึง เชียงของ เชียงราย ชร. 35 2562 31/3/2020
33 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. cha-5-1964 นายสมเพชร  ทะชัย ร้านสิทธิพลพาณิชย์ นายสมเพชร ทะชัย 24/5 3 คร่ึง เชียงของ เชียงราย ชร. 13 2559 8/2/2020
34 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0755 นายนิวัฒิ สิทธิยศ นายนิวัฒิ สิทธิยศ นายนิวัฒิ สิทธิยศ 153 4 - เทิง-เชียงของ คร่ึง เชียงของ เชียงราย ชร. 78 2555 13/6/2020
35 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0753 นางนิภารัตน์ สิทธิยศ นางนิภารัตน์ สิทธิยศ นางนิภารัตน์ สิทธิยศ 213 4 - เทิง-เชียงของ คร่ึง เชียงของ เชียงราย ชร. 134 2560 9/10/2019
36 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0777 นางศรีทอน ศรีไกรรส ร้านนางศรีทอน ศรีไกรรส นางศรีทอน ศรีไกรรส 191 5 - - คร่ึง เชียงของ เชียงราย ชร. 16 2557 27/11/2019
37 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0807 นายจันทร์ประเสริฐ ใจสม ร้านนางบัวแยง ใจสม นายจันทร์ประเสริฐ ใจสม 84 5 - เทิง-เชียงของ คร่ึง เชียงของ เชียงราย ชร. 147 2557 30/6/2020
38 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2321 นางนงคาน ช านาญการ ร้านค้าชุมชนบ้านตอง หมู่ 6 นางนงคาน ช านาญการ 164 6 คร่ึง เชียงของ เชียงราย ชร. 61 2561 7/5/2020
39 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1458 นางชุติญาทิพย์ อ้ายจันทึก ร้านพินิจ การเกษตร นางชุติญาทิพย์ อ้ายจันทึก 49/1 7 - - คร่ึง เชียงของ เชียงราย ชร. 141 2556 12/8/2019
40 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1271 นางนุชธิดา อ่ินค า ร้านก่อทรัพย์ นางนุชธิดา อ่ินค า 189 10 - เทิง-เชียงของ บุญเรือง เชียงของ เชียงราย ชร. 146 2561 11/9/2019
41 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. cha-5-2048 นายนรินทร์  ศาสตราคม นรินทร์อุปกรณ์ นายนรินทร์ ศาสตราคม 104 2 บุญเรือง เชียงของ เชียงราย ชร. 54 2562 24/6/2020
42 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2340 นายเป่ง เรืองวิลัย ร้านป.พาณิชย์ภัณฑ์ นายเป่ง เรืองวิลัย 71/3 2 บุญเรือง เชียงของ เชียงราย ชร. 27 2562 12/3/2020
43 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2372 นายนเรนทร์ สุทธป๊อก ร้านนเรนทร์การค้า นายนเรนทร์ สุทธป๊อก 23 3 บุญเรือง เชียงของ เชียงราย ชร. 121 2561 31/7/2019
44 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1929 นายศุภชัย สนิทดี ร้านศุภชัยการเกษตร นายศุภชัย สนิทดี 83 3 บุญเรือง เชียงของ เชียงราย ชร. 161 2558 30/7/2019
45 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0015 นายวัชระ รัตน์ชัยศิลป์ ร้านศิริไพบูลย์ นายวัชระ รัตน์ชัยศิลป์ 109 4 - เทิง - เชียงของ บุญเรือง เชียงของ เชียงราย ชร. 124 2561 1/8/2020
46 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0528 นายนเรศ สุขุมาลชาติสกุล ร้านโจเทลเลอร์ นายนเรศ สุขุมาลชาติสกุล 125/1 4 - - บุญเรือง เชียงของ เชียงราย ชร. 65 2551 16/4/2020
47 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0371 นายศุภกิจ แวววีระกุล ร้านนายศุภกิจ แวววีระกุล นายศุภกิจ แวววีระกุล 175 4 - เทิง-เชียงของ บุญเรือง เชียงของ เชียงราย ชร. 126 2561 1/8/2020
48 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1065 นางนิภา ค าเขียว สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เชียงราย จ ากัด สาขาบุญเรือง 44/2 4 - - บุญเรือง เชียงของ เชียงราย ชร. 66 2558 12/2/2020
49 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2304 นายอิสระ พรหมค า ร้านนายอิสระ พรหมค า นายอิสระ พรหมค า 59 5 บุญเรือง เชียงของ เชียงราย ชร. 40 2561 1/4/2020
50 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1106 นางอ่ินแก้ว สรชาติ ร้านสุขเสริมบุญ นางอ่ินแก้ว สรชาติ 76 1 - - ริมโขง เชียงของ เชียงราย ชร. 13 2558 19/10/2019
51 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1397 นางอ าพร อะโนมา ร้านอ าพร นางอ าพร อะโนมา 46/3 3 - - ริมโขง เชียงของ เชียงราย ชร. 61 2557 20/3/2020
52 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1100 นายรุส วงค์โกฏ ร้านสิริยาพาณิชย์ นายรุส วงค์โกฏ 81 3 - - ริมโขง เชียงของ เชียงราย ชร. 15 2562 4/2/2020
53 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1504 นางจันตา ค าฟู ร้านพิรุณสุข นางจันตา ค าฟู 28/4 4 ริมโขง เชียงของ เชียงราย ชร. 120 2556 16/7/2020
54 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0016 นายสุทธินัย ศิริรัตกุล ร้านนายสุทธินัย ศิริรัตกุล นายสุทธินัย ศิริรัตกุล 403 1 - - เวียง เชียงของ เชียงราย ชร. 60 2549 2/6/2020
55 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0018 นายสมนึก จันทรกิตติกุล ร้านก.อุดมภันฑ์ นายสมนึก จันทรกิตติกุล 80 2 - สายกลาง เวียง เชียงของ เชียงราย ชร. 42 2557 16/1/2020
56 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0020 นายสมาพันธ์ุ รัตน์ชัยศิลป์ ร้านสมาพันธ์ุ นายสมาพันธ์ุ รัตน์ชัยศิลป์ 355/6 3 - เทิง-เชียงของ เวียง เชียงของ เชียงราย ชร. 97 2550 7/7/2020
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57 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0309 นายวิเรศ จันต๊ะคาด ร้านก้องหทัย นายวิเรศ จันต๊ะคาด 15/7 6 - เชียงของ-เชียงแสน เวียง เชียงของ เชียงราย ชร. 126 2560 20/9/2019
58 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0399 นายนิวัฒน์ ค าต๋ัน สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เชียงราย จ ากัด สาขาเชียงของ 196 7 - - เวียง เชียงของ เชียงราย ชร. 34 2552 31/12/2019
59 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0354 นายชวลิต เรียวสงวนวงศ์ ร้านชวลิตพาณิชย์ นายชวลิต เรียวสงวนวงศ์ 1/1 10 - - ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย ชร. 84 2549 10/8/2019
60 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. cha-5-1799 นางแสงรอด วงค์ชัย ร้านดารุณีการเกษตร นางแสงรอด วงค์ชัย 125 14 ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย ชร. 77 2559 24/6/2020
61 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. cha-5-1990 นายรณรงค์  รามสูต บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรด๊ิวส จ ากัด 888 14 ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย ชร. 30 2561 13/3/2020
62 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1264 นายประยุทธ สมันรัมย์ ร้านพรพิรุณ นายประยุทธ สมันรัมย์ 62 15 - - ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย ชร. 151 2555 29/8/2019
63 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1277 นางกมลพร วงศ์ชัย ร้านกิตนรา นางกมลพร วงศ์ชัย 80/1 15 - - ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย ชร. 153 2556 18/8/2020
64 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2398 นางเพชร สุทธิสม ร้านโมบาย นางเพชร สุทธิสม 24 17 ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย ชร. 28 2562 12/3/2020
65 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2110 นายสมเพชร  ไชยวงค์ ร้านนายสมเพชร  ไชยวงค์ นายสมเพชร ไชยวงค์ 128 9 ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย ชร. 87 2560 10/7/2019
66 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1072 นายธีรยุทธ ขันทะ ร้านนายธีรยุทธ ขันทะ นายธีรยุทธ ขันทะ 99 9 - - ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย ชร. 182 2558 13/8/2020
67 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2112 นายอัครวัฒน์ สิทธิวงษ์โภคิน ร้านศิริอินเตอร์ทรานสปอร์ตเชียงของ นายอัครวัฒน์ สิทธิวงษ์โภคิน 393/5 11 สถาน เชียงของ เชียงราย ชร. 14 2560 6/2/2020
68 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0349 นางสาวเกษรา แก้วตา ร้านฟูกิจการเกษตร นางสาวเกษรา แก้วตา 405/1 11 - เทิง-เชียงของ สถาน เชียงของ เชียงราย ชร. 115 2549 24/9/2019
69 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0305 นายอุทัย บุญมา ร้านนายอุทัย บุญมา นายอุทัย บุญมา 87/1 12 - - สถาน เชียงของ เชียงราย ชร. 39 2549 16/6/2020
70 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0622 นายแสง ทวิชัย สหกรณ์การเกษตรเชียงของ จ ากัด 288 16 - เทิง-เชียงของ สถาน เชียงของ เชียงราย ชร. 49 2552 15/6/2020
71 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1095 นายเกียรติศักด์ิ ไวดี ร้านส าราญการเกษตร นายเกียรติศักด์ิ ไวดี 129/1 2 - - สถาน เชียงของ เชียงราย ชร. 16 2555 17/2/2020
72 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0760 นายเกรียงศักด์ิ เกียรติช้างน้อย ร้านบอล การค้า นายเกรียงศักด์ิ เกียรติช้างน้อย 15 3 - - สถาน เชียงของ เชียงราย ชร. 28 2561 7/3/2020
73 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2281 นายไพศาล ใจม่ัน ร้านไพศาลการค้า นายไพศาล ใจม่ัน 26/2 3 สถาน เชียงของ เชียงราย ชร. 17 2561 8/2/2020
74 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0945 นางสาวจันทร์ฉาย นินตาธรรม ร้าน 321 เคมีภัณฑ์ นางสาวจันทร์ฉาย นินตาธรรม 321 3 - - สถาน เชียงของ เชียงราย ชร. 49 2554 29/5/2020
75 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1208 นางวิภาพร มินทะขัติ ร้านทุ่งยาวการเกษตร นางวิภาพร มินทะขัติ 125 5 - - สถาน เชียงของ เชียงราย ชร. 111 2555 18/7/2020
76 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0685 นายอรรครินทร์ บุญมา ร้านเจริญรุ่งเรืองพาณิชย์ นายอรรครินทร์ บุญมา 24 6 - - สถาน เชียงของ เชียงราย ชร. 170 2553 17/5/2020
77 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0358 นายธีระเทพ ไชยสถิตวานิช ร้านชาวเกษตร นายธีระเทพ ไชยสถิตวานิช 324 7 - เทิง-เชียงของ สถาน เชียงของ เชียงราย ชร. 4 2550 31/12/2019
78 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1472 นายอรรครินทร์ บุญมา ร้านเจ็ดแปดปิโตรเลียม นายอรรครินทร์ บุญมา 78 8 สถาน เชียงของ เชียงราย ชร. 121 2556 17/7/2020
79 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. Cha-5-1960 นางพรวิลัย   ธรรมวงค์ ร้านมีฮอมการเกษตร นางพรวิลัย ธรรมวงค์ 41 1 ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย ชร. 197 2558 15/9/2019
80 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0024 นายศุภกร ศิริรัตกุล ร้านนายศุภกร ศิริรัตกุล นายศุภกร ศิริรัตกุล 52 10 - - ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย ชร. 63 2549 2/6/2020
81 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1311 นางนันทนา เพ็ชรหาญ ร้านนันทนา เพ็ชรหาญ นางนันทนา เพ็ชรหาญ 111 12 - - ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย ชร. 6 2556 8/10/2019
82 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1312 นายค าจันทร์ เพ็ชรหาญ ร้านนายค าจันทร์ เพ็ชรหาญ นายค าจันทร์ เพ็ชรหาญ 111/2 12 - - ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย ชร. 7 2556 8/10/2019
83 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2267 นายธนากร  ปัญญาอ่ินแก้ว ร้านธนากร นายธนากร ปัญญาอ่ินแก้ว 5 15 ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย ชร. 4 2561 7/11/2019
84 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2413 นายเอเชีย ธรรมวงค์ ร้านเอเชียการค้า นายเอเชีย ธรรมวงค์ 10 16 ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย ชร. 4 2562 23/12/2019
85 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2175 ว่าท่ี ร.ต. ปัญญา  ขวัญเผือก ร้านเปรมฤดีการเกษตร ว่าท่ี ร.ต. ปัญญา ขวัญเผือก 37 16 ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย ชร. 31 2560 2/3/2020
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86 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0260 นายเสง เรืองนภารัตน์ ร้านนายเสง เรืองนภารัตน์ นายเสง เรืองนภารัตน์ 6 17 - - ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย ชร. 100 2549 3/8/2020
87 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1795 นายแสง ทวิชัย สหกรณ์การเกษตรเชียงของ จ ากัด สาขาห้วยซ้อ 300 2 ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย ชร. 127 2560 13/9/2019
88 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1489 นายเฉลิมวุฒิ อุนาค า ร้านเพ่ิมทรัพย์การเกษตร นายเฉลิมวุฒิ อุนาค า 61/1 23 ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย ชร. 11 2558 16/10/2019
89 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0659 นางวิชิดา บุญทอง ร้านวิชิดาการเกษตร นางวิชิดา บุญทอง 82 23 - - ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย ชร. 77 2552 5/5/2020
90 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0527 นายณรงค์ สุขุมาลชาติสกุล ร้านณรงค์พาณิชย์ นายณรงค์ สุขุมาลชาติสกุล 2/1 3 - - ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย ชร. 64 2551 16/4/2020
91 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0809 นายสุพจน์ บุญแก้ว ร้านยศกรวัสดุก่อสร้าง นายสุพจน์ บุญแก้ว 35 3 - - ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย ชร. 203 2553 30/6/2020
92 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0297 นายศักดา สมบัติเจริญกิจ ร้านศักดา นายศักดา สมบัติเจริญกิจ 36/5 3 - - ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย ชร. 55 2550 16/6/2020
93 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2264 นายประพันธ์  ชัยมงคล ร้านชัยมงคลการเกษตร นายประพันธ์ ชัยมงคล 68 3 ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย ชร. 160 2561 15/10/2019
94 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1242 นายบุญช่วย ค ายา ร้านอรุณีพาณิชย์รุ่งเรือง นายบุญช่วย ค ายา 122 6 - - ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย ชร. 138 2561 26/8/2019
95 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1126 นายจรัญ ขันใจ ร้านจรัญการค้า นายจรัญ ขันใจ 147 1 - - บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย ชร. 47 2555 9/2/2020
96 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1999 นายวุฒิชัย  ขันแก้ว ร้านเต็งหน่ึง & พรรษาการเกษตร นายวุฒิชัย ขันแก้ว 449 1 บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย ชร. 34 2559 15/3/2019
97 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1114 นายวรวุฒิ รัตนเดชาพิทักษ์ ร้านพิทักษ์การเกษตร นายวรวุฒิ รัตนเดชาพิทักษ์ 331 10 - - บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย ชร. 40 2555 15/1/2020
98 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1069 นางสาวเกศรา วงค์คม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คลังแสงทองการเกษตร 52 10 - - บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย ชร. 103 2554 25/9/2019
99 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2192 นายตะวัน พิชญเดชานุกุล ร้านขวัญข้าวการเกษตร นายตะวัน พิชญเดชานุกุล 543 11 บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย ชร. 42 2562 25/4/2020
100 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1341 นายสมพงษ์ รวยบุญญาธิการ ร้านนายสมพงษ์ รวยบุญญาธิการ นายสมพงษ์ รวยบุญญาธิการ 546 11 - - บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย ชร. 83 2556 22/5/2020
101 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1440 นายโชคชัย สดใส ร้าน CHOKCHAI SOTSOI นายโชคชัย สดใส 555 11 - - บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย ชร. 78 2556 19/5/2020
102 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0849 นางสาวอนันท์พร แสงอรุณภัควัฒน์ ร้านมิตรอารีย์ วัสดุการเกษตร นางสาวอนันท์พร แสงอรุณภัควัฒน์ 258 2 - เชียงแสน-เชียงของ บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย ชร. 132 2561 8/8/2019
103 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. cha-5-2027 นางสาวยลดา  ทรัพย์ธนะโชค ร้านนางสาวยลดา ทรัพย์ธนะโชค นางสาวยลดา ทรัพย์ธนะโชค 348 4 บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย ชร. 94 2561 21/6/2019
104 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0733 นายสุขสันต์ แซ่ฟุ้ง นายสุขสันต์ แซ่ฟุ้ง นายสุขสันต์ แซ่ฟุ้ง 415 4 - - บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย ชร. 23 2556 10/12/2019
105 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2415 นางสาวศุภวรรณ ทิวาค า ร้านศุภวรรณ ทิวาค า นางสาวศุภวรรณ ทิวาค า 438 4 บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย ชร. 9 2562 3/1/2020
106 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0773 นายบุญเทียม สุภาวงค์ ร้านเพ่ือนเกษตร นายบุญเทียม สุภาวงค์ 125 5 - ป่าตึง บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย ชร. 202 2553 31/12/2019
107 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0032 นางเอ้ืองค า ใจตายะ ร้านนางเอ้ืองค า ใจตายะ นางเอ้ืองค า ใจตายะ 4 1 - - ป่าสัก เชียงแสน เชียงราย ชร. 22 2550 31/12/2019
108 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1005 นายสารทิศ สุมัชยา ร้านโชคบุญกู้ นายสารทิศ สุมัชยา 185 11 - - ป่าสัก เชียงแสน เชียงราย ชร. 71 2554 16/8/2020
109 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0248 นายประวิทย์ มหาวงค์วรรณ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว .วงศ์วรรณเกษตร 5 12 - - ป่าสัก เชียงแสน เชียงราย ชร. 35 2555 16/1/2020
110 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0029 นางแสงสุนีย์  นุชัย สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จ ากัด 169 13 - แม่จัน-เชียงแสน ป่าสัก เชียงแสน เชียงราย ชร. 131 2549 5/10/2020
111 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2143 นางสาวสุรีย์รัตน์ ลาพิงค์ ร้านเกษตรนวลแก้ว นางสาวสุรีย์รัตน์ ลาพิงค์ 79 13 ป่าสัก เชียงแสน เชียงราย ชร. 104 2559 13/11/2019
112 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. cha-5-2018 นางสาวชงค์โค   หวังเจือกลาง นานาการเกษตร นางสาวชงค์โค หวังเจือกลาง 181 4 ป่าสัก เชียงแสน เชียงราย ชร. 56 2559 9/5/2020
113 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2049 นางวรัญญา พรหมจักร ร้านต้นข้าวการเกษตร นางวรัญญา พรหมจักร 183 4 ป่าสัก เชียงแสน เชียงราย ชร. 67 2562 20/6/2020
114 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1135 นายชูมิตร สุประการ ร้านสหมิตร นายชูมิตร สุประการ 52 6 - - ป่าสัก เชียงแสน เชียงราย ชร. 87 2555 21/6/2020
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115 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1745 นายโรจน์ศักด์ิ ภิระบรรณ์ ร้านอารี ฮาร์ดแวร์ นายโรจน์ศักด์ิ ภิระบรรณ์ 70 6 ป่าสัก เชียงแสน เชียงราย ชร. 3 2561 5/12/2019
116 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1275 นายบวรนันท์ อินตา ร้านค าจันทร์การค้า นายบวรนันท์ อินตา 171/2 10 - - แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย ชร. 56 2556 28/4/2020
117 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2138 นายสมพงษ์  อินตา ร้าน พ.เจริญ นายสมพงษ์ อินตา 194/1 10 แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย ชร. 130 2561 6/8/2019
118 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2298 นายมนตรี อินทะวงค์ ร้านทินกรพาณิชย์ นายมนตรี อินทะวงค์ 335 10 แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย ชร. 34 2561 1/4/2020
119 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1283 นางกนกวรรณ หม่ืนเงิน ร้านกนกวรรณ นางกนกวรรณ หม่ืนเงิน 554 3 - - แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย ชร. 128 2560 12/9/2019
120 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1292 นายประพันธ์ อุตตะมัง ร้านจินดาการค้า นายประพันธ์ อุตตะมัง 86 4 - - แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย ชร. 166 2556 25/8/2019
121 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0369 นายชลัช สังข์คร ร้านโซดาสวนเกษตร นายชลัช สังข์คร 113 6 - เชียงแสน-เชียงของ แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย ชร. 74 2555 11/6/2020
122 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0441 นางแสงสุนีย์  นุชัย สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จ ากัด สาขาแม่เงิน 136 6 - - แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย ชร. 57 2561 30/4/2020
123 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2209 นายสุรชัย ฟุ้งสิริสัมพันธ์ ร้านเช็คพ้อยต์ นายสุรชัย ฟุ้งสิริสัมพันธ์ 167 6 แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย ชร. 69 2560 19/6/2020
124 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0427 นายพิษณุกิจ อย่างเสรี ร้านกาเซียดีการเกษตร นายพิษณุกิจ อย่างเสรี 186 6 - - แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย ชร. 144 2560 31/10/2019
125 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2382 นายพิชิต ยาวิชัยป้อง ร้านบ๊ิกเบียร์ นายพิชิต ยาวิชัยป้อง 354 7 แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย ชร. 137 2561 7/8/2020
126 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0031 นางก่ิง ชัยบุญ ร้านก่ิงการเกษตร นางก่ิง ชัยบุญ 377 8 - - แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย ชร. 116 2550 4/8/2019
127 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1451 นายทองรถ ภูบังดาว ร้านทองเครือ นายทองรถ ภูบังดาว 551 9 - - แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย ชร. 86 2556 29/5/2020
128 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2395 นายวีระชัย ใจแสง ร้านมิตรเกษตร นายวีระชัย ใจแสง 187 1 โยนก เชียงแสน เชียงราย ชร. 149 2561 12/9/2020
129 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1761 นางมะลิวรรณ ค าวัน ร้านภูมิทัศน์การเกษตร นางมะลิวรรณ ค าวัน 432 1 โยนก เชียงแสน เชียงราย ชร. 187 2557 18/8/2020
130 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. cha-5-2066 นางสาวนฤมล แดงตา ร้านดอยจันการค้า นางสาวนฤมล แดงตา 603 1 โยนก เชียงแสน เชียงราย ชร. 70 2559 31/5/2020
131 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. cha-5-1881 นายสุพัฒน์  ธิวงค์เวียง ร้านทอม ทอย นายสุพัฒน์ ธิวงค์เวียง 79 1 โยนก เชียงแสน เชียงราย ชร. 50 2560 30/4/2020
132 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0276 นายบุญยืน ยางยุทธ ร้านนายบุญยืน ยางยุทธ นายบุญยืน ยางยุทธ 255 4 - - โยนก เชียงแสน เชียงราย ชร. 150 2561 4/10/2019
133 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2091 นายชูชาติ แก้วดอนดู่ ร้านวิไลซุปเปอร์สโตร์ซ็อป นายชูชาติ แก้วดอนดู่ 469 4 โยนก เชียงแสน เชียงราย ชร. 104 2560 31/7/2019
134 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0718 นายสิทธิพงษ์ ธรรมขันธ์ ร้านปัญญาทองการเกษตร นายสิทธิพงษ์ ธรรมขันธ์ 313 1 - - เวียง เชียงแสน เชียงราย ชร. 181 2553 3/6/2020
135 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2226 ว่าท่ี ร.ต.นพพล  ค าเขียว ร้านลงดินการเกษตร ว่าท่ี ร.ต.นพพล ค าเขียว 968 1 เวียง เชียงแสน เชียงราย ชร. 127 2561 2/8/2019
136 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0326 นายสุชาติ สุตะวงษ์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เชียงราย จ ากัด สาขาเชียงแสน 192 2 - - เวียง เชียงแสน เชียงราย ชร. 41 2560 20/3/2020
137 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. cha-5-2047 นายณัฐพล  เสนาะเสียง รวงทองเกษตร นายณัฐพล เสนาะเสียง 243/2 3 เวียง เชียงแสน เชียงราย ชร. 97 2560 16/7/2020
138 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1139 นายประเสริฐ กิตินา ร้านไทยประเสริฐ นายประเสริฐ กิตินา 63/1 3 - ริมโขง เวียง เชียงแสน เชียงราย ชร. 80 2555 25/6/2020
139 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1531 นายประสงค์ กิตินา ร้านสินทวี นายประสงค์ กิตินา 85 3 เวียง เชียงแสน เชียงราย ชร. 9 2558 14/10/2019
140 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. cha-5-2067 นางฟองจันทร์ ขจร ป้าหล้าการเกษตร นางฟองจันทร์ ขจร 20 4 เวียง เชียงแสน เชียงราย ชร. 71 2559 31/5/2020
141 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1062 นางนิธิพร ทองผาง ร้านนางนิธิพร ทองผาง นางนิธิพร ทองผาง 301 5 - - เวียง เชียงแสน เชียงราย ชร. 32 2557 26/12/2019
142 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0038 นายสามารถ มะโนหาญ ร้านทรัพย์ทวีภัณฑ์ นางณัฐกานต์ ใจพันธ์ 317 5 - - เวียง เชียงแสน เชียงราย ชร. 102 2550 31/12/2019
143 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2356 นางสมศิริ คนธปาน ร้านแสนศิริ การเกษตร นางสมศิริ คนธปาน 109 8 เวียง เชียงแสน เชียงราย ชร. 80 2562 3/7/2020
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144 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1347 นางสุพรรณ ชุ่มมงคล ร้านนางสุพรรณ ชุ่มมงคล นางสุพรรณ ชุ่มมงคล 5/1 1 - - ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย ชร. 71 2556 13/5/2020
145 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2365 นางสาวภาวดี จิโนคุณ ร้านเอพีเกษตรภัณฑ์ นางสาวภาวดี จิโนคุณ 260 10 ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย ชร. 128 2561 6/8/2019
146 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1760 นางสาวสุภาพร ทาศักด์ิ ร้านวรรณา นางสาวสุภาพร ทาศักด์ิ 15 12 ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย ชร. 172 2557 24/7/2020
147 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. Cha-5-1805 นางมัลลิการ์   เข่ือนเพชร ร้าน ก.การเกษตร นางมัลลิการ์ เข่ือนเพชร 153 3 ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย ชร. 199 2558 22/9/2019
148 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1182 นายสมเกียรติ เป็งค ามา ร้านต้นโชคการค้า นายสมเกียรติ เป็งค ามา 465 9 - - ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย ชร. 86 2560 5/7/2020
149 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1684 นางสาวสุพรรษา หยางการกุล ร้านเลาป๋า การเกษตร นางสาวสุพรรษา หยางการกุล 317/3 10 โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย ชร. 75 2557 1/4/2020
150 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0005 นายสมคิด วงค์หาญ ร้านสมคิดกิจเกษตร นายสมคิด วงค์หาญ 89 12 - - โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย ชร. 12 2553 24/1/2020
151 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. cha-5-1976 นางแสงหล้า  อุมา ร้านวราภรณ์ นางแสงหล้า อุมา 196 3 โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย ชร. 19 2561 31/1/2020
152 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0272 นายอภิชาติ นริศสกุลกานต์ ร้านนายอภิชาติ นริศสกุลกานต์ นายอภิชาติ นริศสกุลกานต์ 175 4 - - โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย ชร. 46 2552 31/12/2019
153 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1872 นายชาญชัย ไชยลังกา ร้านชาญชัยการเกษตร นายชาญชัย ไชยลังกา 182 5 โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย ชร. 58 2562 5/6/2020
154 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0750 นายเชิดศักด์ิ อัตถะไพบูลย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เติบโตการเกษตร 124 8 - - โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย ชร. 20 2553 16/2/2020
155 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0338 นายฟอง กาวิละ ร้านวิละการเกษตร นายฟอง กาวิละ 206 8 - - โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย ชร. 92 2550 4/7/2020
156 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0942 นายธาดา แซ่จ๋าว ร้านนายธาดา แซ่จ๋าว นายธาดา แซ่จ๋าว 289/1 9 - - โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย ชร. 171 2561 6/12/2019
157 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1498 นางค าปัน ไชยลังกา ร้านนางค าปัน ไชยลังกา นางค าปัน ไชยลังกา 21 1 ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย ชร. 112 2556 9/7/2020
158 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0743 นายศุภพงษ์ อุดมเพ็ชร ร้านเอทีเอ็มช็อป นายศุภพงษ์ อุดมเพ็ชร 51 2 - - ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย ชร. 16 2553 19/1/2020
159 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. Cha-5-1946 นายไชยันต์  หลวงแก้ว ร้านวันเพ็ญการเกษตร นายไชยันต์ หลวงแก้ว 200 5 ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย ชร. 85 2559 21/7/2019
160 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2104 นางสาวธัญญารัตน์  เศษสุวรรณ ร้านธัญญาพาณิชย์ นางสาวธัญญารัตน์ เศษสุวรรณ 64/1 6 ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย ชร. 155 2561 3/10/2019
161 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1162 นางก่ิงทิพย์ จาจุมปา ร้านบอส เคมีภัณฑ์ นางก่ิงทิพย์ จาจุมปา 169 8 - - ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย ชร. 140 2555 21/8/2019
162 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0008 นายประชัน เตชะ ร้านมาลินีกิจเกษตรดอยหลวง นายประชัน เตชะ 71 8 - - ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย ชร. 86 2551 2/1/2020
163 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2217 นางจินดา  พรมเมือง ร้านจินดาการค้า นางจินดา พรมเมือง 135 1 หนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย ชร. 84 2560 2/7/2020
164 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. cha-5-1669 นายประเสริฐ  ทองเลิศ ป่าซางงามการเกษตร นายประเสริฐ ทองเลิศ 26 2 หนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย ชร. 39 2559 20/4/2020
165 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1243 นายก้านแก้ว อภิวงษ์งาม ร้านจิตกรณ์อาหารสัตว์ นายก้านแก้ว อภิวงษ์งาม 125 6 - - หนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย ชร. 138 2555 20/8/2019
166 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2339 นางสาวพัชรี ดอนไชย ร้านพัชรีการเกษตร นางสาวพัชรี ดอนไชย 64 6 หนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย ชร. 80 2561 6/6/2020
167 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1240 นายจันทร์ดี ใจเรือง ร้านพาดีเจริญการค้า นายจันทร์ดี ใจเรือง 43 9 ง้ิว เทิง เชียงราย ชร. 89 2560 12/7/2019
168 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1355 นายขุนเดช มีจันทร์โท ร้านขุนเดชการเกษตร นายขุนเดช มีจันทร์โท 159 13 - - ง้ิว เทิง เชียงราย ชร. 140 2556 12/8/2020
169 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1688 นายเลิศชัย เซ่ียงหลิว ร้านป.ปลาใหญ่การเกษตร นายเลิศชัย เซ่ียงหลิว 164/4 13 ง้ิว เทิง เชียงราย ชร. 81 2557 9/4/2020
170 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1018 นางสาวนงลักษณ์ ปิจจะ ร้านชาติการเกษตร นางสาวนงลักษณ์ ปิจจะ 24 14 - - ง้ิว เทิง เชียงราย ชร. 109 2554 4/9/2019
171 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0041 นายกิตติศักด์ิ หอมนาน บริษัท บ๊ิกเบียร์ เฟอร์ติไลเซอร์ จ ากัด 144 15 - - ง้ิว เทิง เชียงราย ชร. 34 2550 31/12/2019
172 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2069 นางสาววราภรณ์ นุเมฆ ร้านกิจวราการเกษตร นางสาววราภรณ์ นุเมฆ 10 16 ง้ิว เทิง เชียงราย ชร. 125 2560 19/9/2019
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173 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1577 นายวินัย ไชยิถะ ร้านบีสโตร์การเกษตร นายวินัย ไชยิถะ 95 2 ง้ิว เทิง เชียงราย ชร. 123 2558 6/5/2020
174 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1661 นายวุฒิพงศ์ โกมลสิทธิโชค ร้านโชครุ่งเรือง 2 นายวุฒิพงศ์ โกมลสิทธิโชค 2 23 ง้ิว เทิง เชียงราย ชร. 103 2558 9/4/2020
175 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1756 นายนิคม ยศใจ ร้านบีแอนด์บี นายนิคม ยศใจ 94 23 ง้ิว เทิง เชียงราย ชร. 170 2557 24/7/2020
176 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0275 นายทัชชกร ชาตนฤมิต ร้านทัชชกรการเกษตร นายทัชชกร ชาตนฤมิต 19 25 - - ง้ิว เทิง เชียงราย ชร. 126 2552 20/9/2019
177 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1644 นายไพโรจน์ ใจวัง ร้านโรจน์การเกษตร 2 นายไพโรจน์ ใจวัง 207 6 ง้ิว เทิง เชียงราย ชร. 173 2557 29/7/2020
178 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1834 นายอภิรชาติ แปงค า ร้านจอยแอนด์คอยร์ นายอภิรชาติ แปงค า 266 8 ง้ิว เทิง เชียงราย ชร. 49 2562 16/5/2020
179 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1566 นายทัชชกร ชาตนฤมิต ร้านเจมส์เจริญการเกษตรเชียงเค่ียน นายทัชชกร ชาตนฤมิต 27 1 เชียงเค่ียน เทิง เชียงราย ชร. 187 2556 8/9/2019
180 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1668 นายบุญมี ใจอ้าย ร้านเกษตรสันปูเลย นายบุญมี ใจอ้าย 113 4 เชียงเค่ียน เทิง เชียงราย ชร. 185 2557 17/8/2019
181 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2199 นายพีระพงศ์  จันทร์ต๊ะนาเขตร์ ร้านพีระ การเกษตร นายพีระพงศ์ จันทร์ต๊ะนาเขตร์ 122 8 เชียงเค่ียน เทิง เชียงราย ชร. 42 2561 3/4/2020
182 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2317 นายพุธ เช้ือเมืองพาน ร้านศูนย์สาธิตการตลาด นายพุธ เช้ือเมืองพาน 35 9 เชียงเค่ียน เทิง เชียงราย ชร. 55 2562 3/6/2020
183 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1637 นายณรงค์ ราชเปียง ร้านสันทรายการช่าง นายณรงค์ ราชเปียง 98 9 เชียงเค่ียน เทิง เชียงราย ชร. 7 2562 1/1/2020
184 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. cha-5-2062 นางสาววิไลพร แซ่เฮ้อ ร้านนางสาววิไลพร แซ่เฮ้อ นางสาววิไลพร แซ่เฮ้อ 84 10 - - ตับเต่า เทิง เชียงราย ชร. 67 2559 22/5/2020
185 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1779 นายธีรพงศ์ สุขใจ ร้านอยู่สุขการเกษตร นายธีรพงศ์ สุขใจ 43 22 ตับเต่า เทิง เชียงราย ชร. 62 2558 11/2/2020
186 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0268 จ.ส.อ.คณิต รัตนพรพันธ์ ร้านรัตนกิจเจริญ จ.ส.อ.คณิต รัตนพรพันธ์ 75 22 - - ตับเต่า เทิง เชียงราย ชร. 7 2555 30/10/2019
187 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0269 นางล่ัน หินนก ร้านนางล่ัน หินนก นางล่ัน หินนก 76 22 - - ตับเต่า เทิง เชียงราย ชร. 6 2555 30/10/2019
188 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1739 นายชุมพล แซ่หาญ ร้านพญาเลาอูการเกษตร นายชุมพล แซ่หาญ 35/1 23 ตับเต่า เทิง เชียงราย ชร. 165 2558 19/7/2020
189 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0270 นายส าเร็จ สมวุฒิ นายส าเร็จ สมวุฒิ นายส าเร็จ สมวุฒิ 127/2 3 4 เทิง-ปางค่า ตับเต่า เทิง เชียงราย ชร. 11 2551 15/10/2019
190 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0654 นายสมเพียร มูลธิดา ร้านธิดาทิพย์ นายสมเพียร มูลธิดา 180 4 - - ตับเต่า เทิง เชียงราย ชร. 149 2556 15/8/2020
191 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1682 นางสาวทิวาณี อ่ินค า ร้านน้องอ้วนการเกษตร นางสาวทิวาณี อ่ินค า 246 8 ตับเต่า เทิง เชียงราย ชร. 211 2557 4/9/2019
192 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1503 นายประทวน แผ่นดาน ร้านประทวนพาณิชย์ นายประทวน แผ่นดาน 61 8 ตับเต่า เทิง เชียงราย ชร. 63 2561 14/5/2020
193 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. cha-5-0623 นายด้า  แซ่หาญ ร้านนายด้า แซ่หาญ นายด้า แซ่หาญ 39 9 ตับเต่า เทิง เชียงราย ชร. 23 2559 17/2/2020
194 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0292 นายสุรศักด์ิ วงศ์นภาไพศาล ร้านสุรศักด์ิพาณิชย์ นายสุรศักด์ิ วงศ์นภาไพศาล 86/1 9 - - ตับเต่า เทิง เชียงราย ชร. 81 2554 30/8/2019
195 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0799 นางวาสนา ห่านฟ้างาม ร้านอนันต์กิจวัสดุก่อสร้าง นางวาสนา ห่านฟ้างาม 131 11 - - ปล้อง เทิง เชียงราย ชร. 157 2557 6/7/2019
196 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2454 นางสาวมัณยาภา แสงแก้ว ร้านขุนเดชการเกษตร 3 นางสาวมัณยาภา แสงแก้ว 87 11 ปล้อง เทิง เชียงราย ชร. 47 2562 2/5/2020
197 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. cha-5-2051 นางเบญญทิพย์  โพธิชาญประเสริฐ มีทรัพย์ไพบูลย์ นางเบญญทิพย์ โพธิชาญประเสริฐ 53 2 ปล้อง เทิง เชียงราย ชร. 52 2559 1/5/2020
198 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2422 นายธีระวัฒน์ ดาวทอง ร้านคลังเกษตร-ปล้อง นายธีระวัฒน์ ดาวทอง 108 3 ปล้อง เทิง เชียงราย ชร. 33 2562 14/3/2020
199 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1662 นางสาวพัทธนันทร์ พาชีเช่ียวชาญ ร้านแสงดาวพาณิชย์ นางสาวพัทธนันทร์ พาชีเช่ียวชาญ 108 3 ปล้อง เทิง เชียงราย ชร. 23 2562 3/3/2020
200 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1470 นายสุชาติ แขนงามข า ร้านนายสุชาติ แขนงามข า นายสุชาติ แขนงามข า 148/1 3 ปล้อง เทิง เชียงราย ชร. 218 2557 17/9/2019
201 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0241 นายธีระศักด์ิ คูสุวรรณ ร้านโชคไพศาล นายธีระศักด์ิ คูสุวรรณ 23 5 - พิศาล ปล้อง เทิง เชียงราย ชร. 124 2552 9/9/2019
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202 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0400 นายจักรีพงษ์  โนราช สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เชียงราย จ ากัด สาขาปล้อง 7/2 5 - - ปล้อง เทิง เชียงราย ชร. 75 2558 12/2/2020
203 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0607 นายธีระยุทธ คูสุวรรณ ร้านโชคไพศาล (2009) นายธีระยุทธ คูสุวรรณ 75 5 - - ปล้อง เทิง เชียงราย ชร. 42 2552 25/1/2020
204 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0046 นายธีระนันท์ จิรกาลนุกุล ร้านจิระภัณฑ์ นายธีระนันท์ จิรกาลนุกุล 97 5 - พิศาล ปล้อง เทิง เชียงราย ชร. 127 2549 13/10/2019
205 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0045 นายทวีศักด์ิ จิรกาลนุกุล ร้านทวีศักด์ิการเกษตร นายทวีศักด์ิ จิรกาลนุกุล 97/1 5 - พิศาล ปล้อง เทิง เชียงราย ชร. 54 2551 31/12/2019
206 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0460 นายวุฒิพงศ์ โกมลสิทธิโชค ร้านโชครุ่งเรือง นายวุฒิพงศ์ โกมลสิทธิโชค 255 6 - - ปล้อง เทิง เชียงราย ชร. 19 2550 2/3/2020
207 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2289 นางดลฤดี มะโนวรณ์ ร้านบ้านแก้ว คลีนิค เกษตร นางดลฤดี มะโนวรณ์ 56 7 ปล้อง เทิง เชียงราย ชร. 101 2561 25/6/2020
208 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0698 นางกัลยา วงศ์สอน ร้านกัลยาพาณิชย์ นางกัลยา วงศ์สอน 6 7 - - ปล้อง เทิง เชียงราย ชร. 159 2553 8/4/2020
209 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1282 นางอริศรา ค าศิลาโชติ ร้านอริศรา นางอาริศรา ค าศิลาโชติ 165 9 - - ปล้อง เทิง เชียงราย ชร. 155 2555 9/9/2019
210 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. cha-5-2036 นางสุธีรา  แปงหม่ืน เศรษฐี เคมีเกษตร นางสุธีรา แปงหม่ืน 14 1 แม่ลอย เทิง เชียงราย ชร. 37 2559 31/3/2020
211 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2473 นายธฤต รูปกลม ร้าน ธ พาณิช นายธฤต รูปกลม 29/2 1 แม่ลอย เทิง เชียงราย ชร. 79 2562 3/7/2020
212 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1197 นางอมรรัตน์ อินต๋ัน ร้านอมรรัตน์ นางอมรรัตน์ อินต๋ัน 72 1 - - แม่ลอย เทิง เชียงราย ชร. 106 2555 25/6/2020
213 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0877 นายจันต๊ิบ กาไชย ร้านโชคชัย นายจันต๊ิบ กาไชย 3 10 - - แม่ลอย เทิง เชียงราย ชร. 160 2556 20/8/2019
214 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2194 นายมงคล  ต๊ิบกรณ์ ร้านบ้านยาย นายมงคล ต๊ิบกรณ์ 203 11 แม่ลอย เทิง เชียงราย ชร. 57 2560 18/5/2020
215 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1753 นายเกษม มงคลเวชวิไล ร้านป.พาณิชย์ นายเกษม มงคลเวชวิไล 87 11 แม่ลอย เทิง เชียงราย ชร. 59 2558 5/2/2020
216 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1189 นายอุ่งสู กุลนิมานนรดี ร้านอุ่งสูพาณิชย์ นายอุ่งสู กุลนิมานนรดี 73 13 - - แม่ลอย เทิง เชียงราย ชร. 100 2555 19/6/2020
217 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2282 นางศรีจันทร์ บุญทา ร้านหนองข่วงการเกษตร นางศรีจันทร์ บุญทา 121/2 7 แม่ลอย เทิง เชียงราย ชร. 43 2561 4/4/2020
218 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2208 นางรัตนาภรณ์  มีจันทร์โท ร้านขุนเดชการเกษตร 2 นางรัตนาภรณ์ มีจันทร์โท 170/2 8 แม่ลอย เทิง เชียงราย ชร. 68 2560 14/6/2020
219 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0325 นายสุขสันต์ วิระศิลป์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เชียงราย จ ากัด สาขาเทิง 136 1 - - เวียง เทิง เชียงราย ชร. 73 2558 12/2/2020
220 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0052 นายวิชาญ  ธนันต์วณิช ร้านทวีวัฒน์ นายวิชาญ ธนันต์วณิช 147/2 1 - เทิง-เชียงของ เวียง เทิง เชียงราย ชร. 149 2549 31/12/2019
221 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0048 นายสมคิด แก้วค าปา ร้านฉัตรทอง นายสมคิด แก้วค าปา 149/1 1 - เทิง-เชียงของ เวียง เทิง เชียงราย ชร. 30 2551 31/12/2019
222 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2149 นางสาววัลภา  มณีรัตน์ แสงค าการเกษตร นางสาววัลภา มณีรัตน์ 193/3 1 เวียง เทิง เชียงราย ชร. 24 2561 1/3/2020
223 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1638 นายวิชาญ ธนันต์วณิช ร้านธนันต์กิจเกษตร นายวิชาญ ธนันต์วณิช 306/1 1 เวียง เทิง เชียงราย ชร. 29 2557 24/12/2019
224 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0025 นายบพิธ ธนันต์วนิช ร้านทวีชัย นายบพิธ ธนันต์วนิช 34/7 1 - เทิง-เชียงของ เวียง เทิง เชียงราย ชร. 62 2549 29/5/2020
225 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1887 นายภูสิทธิ รักษ์ชูชีพ ร้านป้อมมิตรเกษตร นายภูสิทธิ รักษ์ชูชีพ 105 10 เวียง เทิง เชียงราย ชร. 127 2558 6/5/2020
226 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1698 นายธนสรรค์ ชัยชนะ ร้านเมืองเทิงการเกษตร 2 นายธนสรรค์ ชัยชนะ 227 10 เทิง-เชียงค า เวียง เทิง เชียงราย ชร. 62 2562 12/6/2020
227 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2246 นายอนันต์ศักด์ิ  บุญญะสิทธ์ิ ร้านเกษตรน้ าแวน สาขาเทิง นายอนันต์ศักด์ิ บุญญะสิทธ์ิ 74/1 10 เวียง เทิง เชียงราย ชร. 120 2560 5/9/2020
228 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1861 นางหน่อย มูลอะมี ร้านเกษตรห้วยหลวง นางหน่อย มูลอะมี 53 13 เวียง เทิง เชียงราย ชร. 90 2558 1/3/2020
229 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0776 นายทองพูล ปินด้วง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมสายธารทอง 79 16 - - เวียง เทิง เชียงราย ชร. 59 2560 31/5/2020
230 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. Cha-5-1944 นายธวัชชัย   ทนุตัน ภูฟ้ามินิมาร์ท ร้านภูฟ้ามินิมาร์ท 9 19 เวียง เทิง เชียงราย ชร. 206 2558 20/11/2019
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231 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. cha-5-2014 นายนพพล  ศรีธาราธิคุณ ร้านนพคุณเกษตรภัณฑ์ นายนพพล ศรีธาราธิคุณ 228/2 2 เวียง เทิง เชียงราย ชร. 25 2559 29/2/2020
232 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1289 นางสาวชญาณิศา ใจบุญทา ร้านเวียงสองการเกษตร นางสาวชญาณิศา ใจบุญทา 44/2 2 - - เวียง เทิง เชียงราย ชร. 172 2561 13/12/2019
233 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0055 นายวิชัย เข่ือนเชียงสา สหกรณ์การเกษตรเมืองเทิง จ ากัด 145 20 - - เวียง เทิง เชียงราย ชร. 22 2558 23/11/2019
234 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2414 นางเจนจิรา คงดุก ร้านฝน-ฟ้า การเกษตร นางเจนจิรา คงดุก 44/1 21 3 เวียง เทิง เชียงราย ชร. 5 2562 25/12/2019
235 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2425 นายเก้าควร ฟุจันทร์  ร้านเก้าควร นายเก้าควร ฟุจันทร์ 33 25 เวียง เทิง เชียงราย ชร. 17 2562 7/2/2020
236 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1485 นางทัณฑิกา วงศ์ษา ร้านทัณฑิกา นางทัณฑิกา วงศ์ษา 37 25 เทิง-เชียงของ เวียง เทิง เชียงราย ชร. 111 2557 21/5/2020
237 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2191 นางสาวปิติพร ทองจ ารูญ ร้านห้วยไคร้มิตรเกษตร นางสาวปิติพร ทองจ ารูญ 84 25 เวียง เทิง เชียงราย ชร. 52 2560 3/5/2020
238 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1534 นางสาวไพรริน กระเสน ร้านล้านเพ่ือนการเกษตร นางสาวไพรริน กระเสน 9 4 เวียง เทิง เชียงราย ชร. 68 2557 31/3/2020
239 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2297 นางสาวณัฐธิพร กองสุข ร้านนางสาวณัฐธิพร กองสุข นางสาวณัฐธิพร กองสุข 5 7 เวียง เทิง เชียงราย ชร. 135 2561 20/8/2020
240 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2279 นางสมศรี  ปัญญาดี ร้านสมศรีพาณิชย์ นางสมศรี ปัญญาดี 115 2 ศรีดอนไชย เทิง เชียงราย ชร. 79 2561 6/6/2020
241 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1754 นายวิชัย เข่ือนเชียงสา สหกรณ์การเกษตรเมืองเทิง จ ากัด สาขาแม่ลอย 107 3 ศรีดอนไชย เทิง เชียงราย ชร. 169 2557 23/7/2020
242 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0798 นายวีระพงษ์ พรมมา ร้านพงษ์เจริญไพศาลยางพารา นายวีระพงษ์ พรมมา 169 5 - - ศรีดอนไชย เทิง เชียงราย ชร. 98 2558 23/6/2020
243 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0763 นายวรท รัตนวณิชกุล ร้านเฮง พาณิชย์ นายวรท รัตนวณิชกุล 175 5 - - ศรีดอนไชย เทิง เชียงราย ชร. 160 2553 18/4/2020
244 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1663 นายชัยภัทร ภูฉลาด ร้านสมเพชรการค้า นายชัยภัทร ภูฉลาด 104 6 ศรีดอนไชย เทิง เชียงราย ชร. 74 2557 1/4/2020
245 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1743 นางบุญธิดา ดวงจินดา ร้านฟ้าตะวันการเกษตร นางบุญธิดา ดวงจินดา 101 1 สันทรายงาม เทิง เชียงราย ชร. 159 2557 8/7/2020
246 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1686 นางบังอร ช่างตรี ร้านเมือง พันธ์ุการเกษตร นางบังอร ช่างตรี 19 2 สันทรายงาม เทิง เชียงราย ชร. 44 2558 31/1/2020
247 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0679 นางสาวกัลยพัชร์ ทนก่ า ร้าน จ.เกษตรพันธ์ุ นางสาวกัลยพัชร์ ทนก่ า 37 2 - - สันทรายงาม เทิง เชียงราย ชร. 47 2556 31/5/2020
248 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0848 นายอรุณ จินณรักษ์ ร้านเจ.เจ.สะดวกซ้ือ นายอรุณ จินณรักษ์ 38 2 สันทรายงาม เทิง เชียงราย ชร. 85 2561 12/6/2020
249 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1952 นายสุรินทร์   อ่ินค า ร้านน้ าหวานการเกษตร นายสุรินทร์ อ่ินค า 43 2 สันทรายงาม เทิง เชียงราย ชร. 101 2560 31/7/2020
250 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0737 นายอร่าม สุคนธพงศ์ ร้านสุคนธ์ุการเกษตร นายอร่าม สุคนธพงศ์ 81 6 - - สันทรายงาม เทิง เชียงราย ชร. 8 2554 11/1/2020
251 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0663 นางวัชราภรณ์ ธนันต์วนิช ร้านไอเดียค้าวัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง นางวัชราภรณ์ ธนันต์วนิช 103/1 11 - เทิง-ปางค่า หงาว เทิง เชียงราย ชร. 157 2553 7/4/2020
252 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0543 นางนภารินทร์ วงศ์ศรี ร้านนางนภารินทร์ วงศ์ศรี นางนภารินทร์ วงศ์ศรี 126/1 13 - - หงาว เทิง เชียงราย ชร. 112 2551 23/9/2020
253 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0833 นายเกษมสันต์ วงค์ไพบูลย์ บริษัท เกษมสันต์ อะโกร จ ากัด 102 14 - - หงาว เทิง เชียงราย ชร. 183 2553 6/6/2020
254 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0539 นายจตุพล พุทธเนตร ร้านแสงค า 2 นายจตุพล พุทธเนตร 144 3 - - หงาว เทิง เชียงราย ชร. 22 2561 20/2/2020
255 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0432 นายวิวัฒน์ หน่อท้าว สหกรณ์การเกษตรหงาวตับเต่า จ ากัด 196 4 - เทิง-เชียงค า หงาว เทิง เชียงราย ชร. 18 2549 7/5/2020
256 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0611 นายบุญชุม ตีคาอายุ ร้านบุญอ านวย นายบุญชุม ตีคาอายุ 214 4 - - หงาว เทิง เชียงราย ชร. 3 2553 31/12/2019
257 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0462 นางสาวนภารินทร์ กันทะ ร้านนภารินทร์การเกษตร นางสาวนภารินทร์ กันทะ 84 5 - เทิง-เชียงค า หงาว เทิง เชียงราย ชร. 19 2552 17/11/2019
258 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2155 นายเสถียร  อัศวภูมิ ร้านสิวาพรการเกษตร นายเสถียร อัศวภูมิ 197 8 หงาว เทิง เชียงราย ชร. 119 2560 5/9/2019
259 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1667 นายสยามชัย พงษ์มณี ร้านเอส เอ็น การเกษตร นายสยามชัย พงษ์มณี 77 2 หนองแรด เทิง เชียงราย ชร. 54 2557 19/2/2020
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260 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1757 นายพันธ์ ใจรัตน์ ร้านพันธ์ุพาณิชย์ นายพันธ์ ใจรัตน์ 45 3 หนองแรด เทิง เชียงราย ชร. 111 2558 22/4/2020
261 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1636 นางสาวสุรีรัก ปัญญาวอน ร้านปัญญาการเกษตร นางสาวสุรีรัก ปัญญาวอน 55 4 หนองแรด เทิง เชียงราย ชร. 27 2557 22/12/2019
262 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0411 นายด าริ เชาวนพาณิชย์ ร้านนายด าริ เชาวนพาณิชย์ นายด าริ เชาวนพาณิชย์ 126 1 - - ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย ชร. 25 2553 7/3/2020
263 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0589 นายดิเรก โชติพะนัส ร้านนพรัตน์การเกษตร นายดิเรก โชติพะนัส 175/1 1 - - ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย ชร. 17 2552 9/11/2019
264 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0059 นางอุทัยวรรณ อินทศร ร้านศิริวัฒน์ นางอุทัยวรรณ อินทศร 256 1 - พาน-ป่าแดด ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย ชร. 55 2551 31/12/2019
265 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0062 นายอนุสรณ์ จักขุเรือง ร้านอนุสรณ์พาณิชย์ นายอนุสรณ์ จักขุเรือง 26 1 - - ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย ชร. 69 2551 24/5/2019
266 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2220 นายกรกฎ  ชัยมงคล ร้านเกษตรแม่วัง 29 นายกรกฎ ชัยมงคล 30/1 5 ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย ชร. 90 2560 12/7/2020
267 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1609 นายอโนชา สุริยาสัก ร้านเกษตรพันธ์ุ นายอโนชา สุริยาสัก 6 5 ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย ชร. 78 2562 2/7/2020
268 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2135 นางแสงดาว  นันชัยอุด ร้านลุงมา ป้าดาว การเกษตร นางแสงดาว นันชัยอุด 112 8 ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย ชร. 101 2559 5/10/2019
269 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0497 นายสิทธิชัย เหลืองสิทธิกุล ร้านป่าแดดซีเมนต์บล๊อค นายสิทธิชัย เหลืองสิทธิกุล 130 1 - - ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย ชร. 94 2560 16/7/2019
270 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0322 นายชัชณพล ท าสวย สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เชียงราย จ ากัด สาขาป่าแดด 156/1 1 - - ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย ชร. 74 2558 12/2/2020
271 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0239 นางสาวนงลักษณ์ โพธิชาญประเสริฐ ร้านเครือกิจเจริญการเกษตร นางสาวนงลักษณ์ โพธิชาญประเสริฐ 177/4 1 - - ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย ชร. 20 2551 16/10/2019
272 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. cha-5-2022 นายสาธิต  แสงศรี ร้านโชคอ านวยการเกษตร นายสาธิต แสงศรี 13 11 ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย ชร. 31 2562 19/3/2020
273 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. cha-5-2052 นางกัลยาลักษณ์  อินทร์บาล โชคอ านวย นางกัลยาลักษณ์ อินทร์บาล 108 12 ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย ชร. 53 2559 1/5/2020
274 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2346 นายสวาท ขาวฟอง ร้านแม่พุงการค้าและการเกษตร นายสวาท ขาวฟอง 144 2 ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย ชร. 87 2561 14/6/2020
275 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1818 นางไพรวัลย์ วงค์เวียน ร้านไพรวัลย์การเกษตร นางไพรวัลย์ วงค์เวียน 15 2 ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย ชร. 94 2558 26/3/2020
276 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0403 นางสาวรักขิกา สมุทรจักร สหกรณ์การเกษตรป่าแดด จ ากัด 126 4 - พาน-ป่าแดด ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย ชร. 57 2552 24/10/2019
277 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0749 นางสุมารีย์ คิดการงาน ร้านแม่ทองค าการเกษตร นางสุมารีย์ คิดการงาน 148 4 - พาน-ป่าแดด ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย ชร. 185 2553 7/6/2020
278 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2216 นายวสันต์  ฝอยทอง ร้านเกษตรป่าแดด นายวสันต์ ฝอยทอง 183/4 4 ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย ชร. 83 2560 2/7/2020
279 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1894 นางมาริสา ลี ร้านโชติกา นางมาริสา ลี 15 12 โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย ชร. 129 2558 11/5/2020
280 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1143 นายสมชัย จ าเริญหิรัญ ร้านนายสมชัย จ าเริญหิรัญ นายสมชัย จ าเริญหิรัญ 71 12 - - โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย ชร. 68 2555 11/6/2020
281 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2285 นางรัชดาพรรณ แสนสล่า ร้านสุพัตราการเกษตร นางรัชดาพรรณ แสนสล่า 21 9 โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย ชร. 90 2561 18/6/2020
282 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2160 นายวัชิระ  ฝ้ันแปง ร้านกล้าเจริญทรัพย์การเกษตร นายวัชิระ ฝ้ันแปง 8 8 ศรีโพธ์ิเงิน ป่าแดด เชียงราย ชร. 18 2560 13/2/2020
283 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0469 นายบุญมี ใจปัญญา ร้านลัดดา สันมะค่า นายบุญมี ใจปัญญา 140 1 - - สันมะค่า ป่าแดด เชียงราย ชร. 70 2562 24/6/2020
284 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1409 นายดึก พลยามา ร้านการุณย์ นายดึก พลยามา 8 2 สันมะค่า ป่าแดด เชียงราย ชร. 38 2560 16/3/2020
285 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0066 นางมณฑิรา อุดแตน ร้านเพ็ญการเกษตร นางมณฑิรา อุดแตน 71 3 - ป่าแดด - จุน สันมะค่า ป่าแดด เชียงราย ชร. 54 2550 31/12/2019
286 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0065 นายสมคิด เหลืองสิทธิกุล ร้านกิจเจริญ สันมะค่า นายสมคิด เหลืองสิทธิกุล 82 3 - พาน - ป่าแดด สันมะค่า ป่าแดด เชียงราย ชร. 118 2550 24/8/2019
287 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0246 นายมอก วันดี ร้านนายมอก วันดี นายมอก วันดี 53 7 - - สันมะค่า ป่าแดด เชียงราย ชร. 56 2550 24/5/2020
288 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2343 นายสมพงษ์ สารใจ ร้านตาดควัน กิจเกษตร นายสมพงษ์ สารใจ 64 1 ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย ชร. 84 2561 11/6/2020

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



289 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0531 นายชโลธร พัฒน์ทวีกิจ ร้านย่งวาพาณิชย์ นายชโลธร พัฒน์ทวีกิจ 92 1 - - ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย ชร. 59 2561 30/4/2020
290 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1091 นายนรินทร์โชติ  ค ามา สหกรณ์การเกษตรพญาเม็งราย จ ากัด สาขาตาดควัน 140 2 - - ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย ชร. 9 2555 17/10/2019
291 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1265 นางสุพัตรา มูลอ้าย ร้านสุพัตรา นางสุพัตรา มูลอ้าย 62 2 - - ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย ชร. 92 2560 13/7/2020
292 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0466 นางดารณี ทนดี ร้านดารณี นางดารณี ทนดี 1 6 - - ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย ชร. 148 2561 20/9/2019
293 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2334 นายสน่ัน สุยะแก้ว ร้านสน่ัน การค้า นายสน่ัน สุยะแก้ว 279 6 ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย ชร. 71 2561 31/5/2020
294 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2041 นายสวรรค์  ช่ือนาม เอกชัยพาณิชย์ นายสวรรค์ ช่ือนาม 10 8 ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย ชร. 43 2559 25/4/2020
295 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2352 นางจารตนา ค าเขียว ร้านจารย์ล้านนาเกษตรศาสตร์ นางจารตนา ค าเขียว 17 8 ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย ชร. 99 2561 24/6/2020
296 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2420 นายสมจิตร ไชยชุมศักด์ิ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สีลาการเกษตร 11 1 เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย ชร. 13 2562 23/1/2020
297 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0323 นายปรินทร สืบสมบัติ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เชียงราย จ ากัด สาขาพญาเม็งราย 287 10 - เชียงราย-พญาเม็งราย เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย ชร. 40 2560 20/3/2020
298 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0071 นางประกาย   วงค์ใหญ่ สหกรณ์การเกษตรพญาเม็งราย จ ากัด 95 10 - บ้านต้า-หัวดอย เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย ชร. 5 2551 1/11/2019
299 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2058 นางนฤมล ผัดเรือน ร้านพิศาลการเกษตร นางนฤมล ผัดเรือน 279 11 เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย ชร. 7 2561 11/12/2019
300 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2250 นายทองเส่ียน  บุญเหมือน ร้านทองเส่ียนการค้า นายทองเส่ียน บุญเหมือน 67 3 เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย ชร. 82 2561 10/6/2020
301 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1612 นางจันทร์ที สิงห์คราม ร้านทีนานาภัณฑ์ นางจันทร์ที สิงห์คราม 109 5 เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย ชร. 62 2557 27/3/2020
302 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1413 นายโชคอนัน เผ่าเดิมพลเย่ียม ร้านโชคอนัน นายโชคอนัน เผ่าเดิมพลเย่ียม 279 7 - - เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย ชร. 50 2556 31/12/2019
303 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2207 นายวิทุน ปัญญาใจ นายวิทุน ปัญญาใจ 25 8 เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย ชร. 66 2562 19/6/2020
304 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1854 นางสาวกัญญาภัค ค าสนิท ร้านน้องพลอย นางสาวกัญญาภัค ค าสนิท 27 8 เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย ชร. 124 2558 30/6/2020
305 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0688 นางวาสนา ถนอม ร้านวาสนาการค้า นางวาสนา ถนอม 150 9 - - เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย ชร. 63 2560 4/6/2020
306 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0720 นายทรงกรด สายศรี ร้านต้นกล้าเพ่ือนเกษตร นายทรงกรด สายศรี 219 9 - - เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย ชร. 177 2556 3/9/2019
307 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2136 นางสิริรัฐ  จ าปา ร้านศรีสุวรรณ นางสิริรัฐ จ าปา 141 2 แม่ต๋ า พญาเม็งราย เชียงราย ชร. 8 2561 11/12/2019
308 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1395 นายสุรพล พงษาบรรพต ร้านนายสุรพล พงษาบรรพต นายสุรพล พงษาบรรพต 95 2 - - แม่ต๋ า พญาเม็งราย เชียงราย ชร. 39 2556 11/3/2020
309 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0574 นางวริศรา เมืองมูล ร้านวริศรา นางวริศรา เมืองมูล 109 3 - - แม่ต๋ า พญาเม็งราย เชียงราย ชร. 109 2551 21/9/2019
310 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0747 นางศิวธิดา ไชยบุญทัน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไชยบุญทัน การเกษตร 118 3 - - แม่ต๋ า พญาเม็งราย เชียงราย ชร. 116 2552 15/8/2020
311 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0437 นางพัชรินทร์ ทวีทรัพย์ ร้านนางพัชรินทร์ ทวีทรัพย์ นางพัชรินทร์ ทวีทรัพย์ 70 3 - - แม่ต๋ า พญาเม็งราย เชียงราย ชร. 78 2551 9/5/2020
312 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1488 นายชาติชาย มาแสน ร้านครูนงค์ นายชาติชาย มาแสน 28 4 แม่ต๋ า พญาเม็งราย เชียงราย ชร. 143 2556 7/9/2020
313 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. cha-5-0509 นางปานทิพย์  เตียนต๊ะนันท์ นางปานทิพย์ เตียนต๊ะนันท์ 106 5 แม่ต๋ า พญาเม็งราย เชียงราย ชร. 173 2561 6/12/2019
314 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2168 นายจักรกฤษ  เรืองฤทธ์ิ ร้านนายจักรกฤษ  เรืองฤทธ์ิ นายจักรกฤษ เรืองฤทธ์ิ 48 7 แม่ต๋ า พญาเม็งราย เชียงราย ชร. 44 2561 9/4/2020
315 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2262 นายศิริชัย  กุยแก้ว ร้านศิริชัยการเกษตร นายศิริชัย กุยแก้ว 100 8 แม่ต๋ า พญาเม็งราย เชียงราย ชร. 136 2560 5/10/2019
316 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2233 นางสาวอัญญาณี  ศีรีคามสุข ร้านบอสกิจเกษตร นางสาวอัญญาณี ศีรีคามสุข 194 9 แม่ต๋ า พญาเม็งราย เชียงราย ชร. 106 2560 6/8/2019
317 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2200 นางจุฑามณี  ค าภิระปาวงค์ ร้านชัยเจริญการเกษตร นางจุฑามณี ค าภิระปาวงค์ 34 9 แม่ต๋ า พญาเม็งราย เชียงราย ชร. 45 2561 9/4/2020
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318 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1268 นางสาวเรณู ก๋าต๊ะ ร้านซ่ือตรงการเกษตร นางสาวเรณู ก๋าต๊ะ 187 1 - - แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย ชร. 6 2562 2/1/2020
319 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0951 นายฉัตรตรา ชุ่มใจ ร้านพญาฟาร์ม นายฉัตรตรา ชุ่มใจ 264 10 - บ้านต้า-หัวดอย แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย ชร. 31 2556 31/1/2020
320 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0068 นายกฤษฎา ลีเจริญเกียรติ ร้านนายกฤษฎา ลีเจริญเกียรติ นายกฤษฎา ลีเจริญเกียรติ 25 11 - - แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย ชร. 85 2550 26/6/2020
321 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0532 นายประสิทธ์ิ ยะจินดา ร้านประสิทธ์ิการค้า นายประสิทธ์ิ ยะจินดา 193 12 - - แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย ชร. 72 2551 23/4/2020
322 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. Cha-5-1548 นายวิโรจน์  ทองค า วิไลโรจน์การเกษตร นายวิโรจน์ ทองค า 97 12 แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย ชร. 201 2558 30/9/2019
323 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1557 นางสาวสุพัฒสา รักปัญญา ร้านผดุงกาดเกษตร นางสาวสุพัฒสา รักปัญญา 188 14 แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย ชร. 181 2556 4/9/2019
324 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0500 นายไกรกฤษ เข่ือนแก้ว ร้านก.การเกษตร นายไกรกฤษ เข่ือนแก้ว 42 18 - - แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย ชร. 61 2552 29/3/2020
325 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1025 นายช านาญ ปาค า ร้านเพ่ือนชาวสวนยาง นายช านาญ ปาค า 8 2 - - แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย ชร. 86 2555 21/6/2020
326 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1401 นางรัสรินทร์ เลิศหิรัญสุรกิจ ร้านสันติคีรีการเกษตร นางรัสรินทร์ เลิศหิรัญสุรกิจ 124 6 - - แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย ชร. 116 2556 14/7/2020
327 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2184 นายวุฒิกร  เหล่ียมสุทธิพันธ์ุ ร้านวุฒิกรเอ้ือเกษตร นายวุฒิกร เหล่ียมสุทธิพันธ์ุ 134 6 แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย ชร. 44 2560 6/4/2020
328 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0651 นางสาวธัญมน ต๊ะจ๋อย ร้านธัญมนการเกษตร นางสาวธัญมน ต๊ะจ๋อย 158 6 - - แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย ชร. 109 2558 21/4/2020
329 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. cha-5-2050 นางสาวรัตนา  สุรกานต์ ร้านรัตนา นางสาวรัตนา สุรกานต์ 55 7 แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย ชร. 95 2561 21/6/2020
330 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. cha-5-1913 นางพีระนันท์ สุรัญ ร้านนัฐดนัย พาณิชย์ นางพีระนันท์ สุรัญ 268 1 ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย ชร. 46 2561 10/4/2020
331 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1385 นายชูเดช สมศิริ ร้านพลพาณิชย์ นายชูเดช สมศิริ 3 12 - - ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย ชร. 105 2556 8/7/2020
332 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1746 นายจักร์พันธ์ ใจจันทร์ ร้านพลพันธ์ุการเกษตร นายจักร์พันธ์ ใจจันทร์ 156 13 ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย ชร. 163 2558 15/7/2019
333 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1975 นางสาวบุหงา พรมค าปา ร้านผลดีเคมีเกษตร นางสาวบุหงา พรมค าปา 52 13 ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย ชร. 90 2559 13/6/2020
334 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1041 นายจันทร์ตา ไกลถ่ิน ร้านจันทร์ตาพาณิชย์ นายจันทร์ตา ไกลถ่ิน 106 14 - - ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย ชร. 96 2555 4/8/2019
335 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0419 นายมานิตย์ โกมลสิทธิโชค ร้านโชคพาณิชย์ นายมานิตย์ โกมลสิทธิโชค 189 14 - - ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย ชร. 21 2550 31/12/2019
336 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0550 นายสมบูรณ์ ไกลถ่ิน ร้านสุขสมบูรณ์ นายสมบูรณ์ ไกลถ่ิน 118 15 - - ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย ชร. 81 2560 2/7/2020
337 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2011 นางจงจินต์ บุญยอง ร้านธนกฤต อาหารสัตว์ นางจงจินต์ บุญยอง 140 17 ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย ชร. 75 2559 13/6/2020
338 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0353 นายไพโรจน์ ใจวัง ร้านโรจน์การเกษตร นายไพโรจน์ ใจวัง 180 17 - - ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย ชร. 14 2549 26/3/2020
339 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1543 นายสุริยงค์  ดีน้อย สหกรณ์การเกษตรพญาเม็งราย จ ากัด สาขาไม้ยา 164 18 ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย ชร. 115 2560 31/8/2019
340 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. cha-5-1971 นางสาวพรพิมล  มโนวงค์ ร้านปอเป๊ียกการเกษตร นางสาวพรพิมล มโนวงค์ 81 18 ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย ชร. 16 2559 11/2/2020
341 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2082 นายจรัญ นวลค า ร้านสมพรปรารถนาพาณิชย์ นายจรัญ นวลค า 178 2 ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย ชร. 42 2560 2/4/2020
342 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2470 นายมนตรี ศรีวิชัย ร้านมนตรี การเกษตร นายมนตรี ศรีวิชัย 139 4 ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย ชร. 72 2562 30/6/2020
343 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0533 นายธัญ ปินตาเป็ก ร้านธัญการเกษตร นายธัญ ปินตาเป็ก 183 6 - - ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย ชร. 76 2551 12/7/2020
344 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1520 นายสมชาย ไชยลังกา ร้านสมชายการค้า นายสมชาย ไชยลังกา 71 8 ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย ชร. 69 2562 23/6/2020
345 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0302 นางจรัสศรี ไชยานนท์ ร้านหนุนพานิช นางจรัสศรี ไชยานนท์ 207 1 - พหลโยธิน เจริญเมือง พาน เชียงราย ชร. 64 2550 31/5/2020
346 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. cha-5-1987 นายอนุสรณ์  แสนค า ร้านเพ่ิมพูนมิตรเกษตร นายอนุสรณ์  แสนค า 99 14 เจริญเมือง พาน เชียงราย ชร. 1 2559 3/12/2019
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347 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1769 นางโรงเรียน ฟองรัตน์ ร้านพัชรินทร์ การค้า นางโรงเรียน ฟองรัตน์ 144 8 เจริญเมือง พาน เชียงราย ชร. 91 2558 2/3/2020
348 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. cha-5-1860 นางอาภาภัทร  จันทร์ต๊ะ ร้านอาภาภัทร นางอาภาภัทร จันทร์ต๊ะ 40 9 เจริญเมือง พาน เชียงราย ชร. 14 2559 18/2/2020
349 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0075 นายไพรัช กันทวี ร้านแสวงการเกษตร นายไพรัช กันทวี 13 1 - - ดอยงาม พาน เชียงราย ชร. 77 2551 24/5/2020
350 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0981 นายพิชัย อินทา ร้านวินทวีกิจ นายพิชัย อินทา 237 1 - - ดอยงาม พาน เชียงราย ชร. 6 2560 8/1/2020
351 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1499 นางสาวรุ่งฤดี ม่ังมูล ร้านดอยงามการเกษตร นางสาวรุ่งฤดี ม่ังมูล 70 11 ดอยงาม พาน เชียงราย ชร. 113 2556 10/7/2020
352 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0812 นายสุขุม แสนทวีสุข ร้านครูสุขุม นายสุขุม แสนทวีสุข 110 5 - - ดอยงาม พาน เชียงราย ชร. 52 2555 25/4/2020
353 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0789 ด.ต.อภิชาติ วิวัฒน์นิรันดร ร้านต๋ิวการเกษตร ด.ต.อภิชาติ วิวัฒน์นิรันดร 20 5 - - ดอยงาม พาน เชียงราย ชร. 161 2553 25/4/2020
354 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0729 นายจักรกฤษณ์ ทิพยวงศ์ ร้านขวัญพัฒน์การเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ขวัญพัฒน์ การเกษตร 139/10 1 - พหลโยธิน ทรายขาว พาน เชียงราย ชร. 7 2553 31/12/2019
355 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1092 นางสาวศรีวรรณ์ ภิญโญจิตร ร้านศรีวรรณ์การเกษตร นางสาวศรีวรรณ์ ภิญโญจิตร 229 1 - - ทรายขาว พาน เชียงราย ชร. 118 2561 25/7/2019
356 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0418 นายต๋ัน ต๋ันค า ร้านณัฐนิชการค้า นายต๋ัน ต๋ันค า 293 11 - - ทรายขาว พาน เชียงราย ชร. 9 2550 9/9/2019
357 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1133 นายดนัย วงค์ใจ ร้านบรรจงสร้าง นายดนัย วงค์ใจ 606 11 - - ทรายขาว พาน เชียงราย ชร. 163 2557 15/7/2019
358 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1784 นายกฤติพงษ์ กันธิโน ร้านนายกฤติพงษ์ กันธิโน นายกฤติพงษ์ กันธิโน 122 6 ทรายขาว พาน เชียงราย ชร. 192 2557 19/8/2019
359 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1021 นายศักด์ิพงษ์ แก้วมีศรี ร้านทรัพย์รวงทองการเกษตร นายศักด์ิพงษ์ แก้วมีศรี 25 8 - - ทรายขาว พาน เชียงราย ชร. 81 2561 7/6/2020
360 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1225 นายจันทร์ตา ธนแสงประเสริฐ ร้านธนพาณิชย์ นายจันทร์ตา ธนแสงประเสริฐ 145 2 - - ทานตะวัน พาน เชียงราย ชร. 167 2557 22/7/2019
361 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0082 นายจิรพันธ์ุ ทาแกง ร้านพรพันธ์ุการค้า นายจิรพันธ์ุ ทาแกง 193 4 - - ทานตะวัน พาน เชียงราย ชร. 156 2558 5/7/2020
362 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2237 นายดนัย  อ่อนเรียบร้อย ร้าน น.เพ่ิมทรัพย์ นายดนัย อ่อนเรียบร้อย 71 5 ทานตะวัน พาน เชียงราย ชร. 47 2561 18/4/2020
363 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1224 นายพายศ ค าสุทธะ นายพายศ ค าสุทธะ 199 7 ทานตะวัน พาน เชียงราย ชร. 98 2559 20/10/2019
364 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0917 นางสาวยุพเรศ ค ามา ร้านยุพเรศการเกษตร นางสาวยุพเรศ ค ามา 321 7 - - ทานตะวัน พาน เชียงราย ชร. 43 2554 8/5/2020
365 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2003 นางสาวผกายกุล  สุวรรณใจ ร้านมีใจ นางสาวผกายกุล สุวรรณใจ 225 6 ธารทอง พาน เชียงราย ชร. 32 2560 7/3/2020
366 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0739 นางทองใบ จันต๊ะผง นางทองใบ จันต๊ะผง นางทองใบ จันต๊ะผง 96 11 - - ป่าหุง พาน เชียงราย ชร. 32 2555 4/1/2020
367 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2442 นายเมฆ เรือนนาง ร้านเมฆพาณิชย์ นายเมฆ เรือนนาง 35 1 ป่าหุ่ง พาน เชียงราย ชร. 29 2562 13/3/2020
368 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0086 นางสาวบัวเงิน กองปุ๊ด ร้านบัวเงิน นางสาวบัวเงิน กองปุ๊ด 146 11 - - ป่าหุ่ง พาน เชียงราย ชร. 3 2560 21/12/2019
369 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0089 นางกุลชอน วงค์สิงห์ ร้านกุลชอนพาณิชย์ นางกุลชอน วงค์สิงห์ 28 14 - - ป่าหุ่ง พาน เชียงราย ชร. 59 2551 29/3/2020
370 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2433 นางสาวสิริพร ปัญญา ร้านสิริพร นางสาวสิริพร ปัญญา 225 18 ป่าหุ่ง พาน เชียงราย ชร. 19 2562 21/2/2020
371 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0939 นางอารีญา คุ้มเนตร ร้านป่าแขมวัสดุและการเกษตร นางอารีญา คุ้มเนตร 64 18 - - ป่าหุ่ง พาน เชียงราย ชร. 27 2554 6/5/2020
372 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0873 นายณัฐกิตต์ิ มาสา ร้านณัฐกิตต์ิการเกษตร นายณัฐกิตต์ิ มาสา 358 3 - - ป่าหุ่ง พาน เชียงราย ชร. 220 2553 1/9/2019
373 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1400 นายบวร สมใจ ร้านทรัพย์สมใจการเกษตร นายบวร สมใจ 130 4 - - ป่าหุ่ง พาน เชียงราย ชร. 142 2556 1/11/2019
374 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2107 นายประสิทธ์ิ ผิวทอง ร้านนายประสิทธิ ผิวทอง นายประสิทธ์ิ ผิวทอง 242 5 ป่าหุ่ง พาน เชียงราย ชร. 25 2560 23/2/2020
375 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1783 นางวิลัย สงค์ประเสริฐ ร้านมาลีการค้า นางวิลัย สงค์ประเสริฐ 170 9 ป่าหุ่ง พาน เชียงราย ชร. 80 2558 4/3/2020
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376 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2417 นายนิรันดร์ บุตราช ร้านธิชาลูกเกษตร นายนิรันดร์ บุตราช 251 9 ป่าหุ่ง พาน เชียงราย ชร. 11 2562 9/1/2020
377 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2097 นายจักรกฤษณ์ ทิพยวงศ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ขวัญพัฒน์ การเกษตร สาขาม่วงค า 667/2 1 ม่วงค า พาน เชียงราย ชร. 81 2559 2/10/2019
378 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2416 นายภาณุพงษ์ ยารังษี ร้านภาดาการเกษตร นายภาณุพงษ์ ยารังษี 72 1 ม่วงค า พาน เชียงราย ชร. 10 2562 3/1/2020
379 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1183 นายกันตณัฐ เกียรติรัตนวิภาค ร้านนิริน การเกษตร นายกันตณัฐ เกียรติรัตนวิภาค 101 2 - - ม่วงค า พาน เชียงราย ชร. 100 2560 31/7/2020
380 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1382 นายสุรัตน์ บัวอินทร์ ร้านนายสุรัตน์ บัวอินทร์ นายสุรัตน์ บัวอินทร์ 18 7 - - ม่วงค า พาน เชียงราย ชร. 41 2562 20/4/2020
381 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0390 นางกมลรส สีม่วง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เชียงราย จ ากัด สาขาพาน 204 1 - - เมืองพาน พาน เชียงราย ชร. 69 2558 12/2/2020
382 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0950 นางสาวรัตนา เสนอ ร้านรัตน์เคมีเกษตร นางสาวรัตนา เสนอ 234/1 1 - - เมืองพาน พาน เชียงราย ชร. 7 2554 3/1/2020
383 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0100 นางจรูญศรี เจริญสุวรรณ ร้านดวงใจ 2 เพ่ือนเกษตร นางจรูญศรี เจริญสุวรรณ 2411 1 - ซุปเปอร์ไฮเวย์ เมืองพาน พาน เชียงราย ชร. 2 2562 24/12/2019
384 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0103 นายพัฒนยุค บุณโยทยาน ร้านทรัพย์เกษตร นายพัฒนยุค บุณโยทยาน 2550/1-2 1 - พหลโยธิน เมืองพาน พาน เชียงราย ชร. 31 2555 11/1/2020
385 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0101 นางหน่ึงหทัย พัฒนอภิวงศ์ ร้านพรพานิช นางหน่ึงหทัย พัฒนอภิวงศ์ 89 1 - - เมืองพาน พาน เชียงราย ชร. 111 2550 31/12/2019
386 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1788 นางสาวนุจรินทร์ เตวิยะ ร้านกันเองการเกษตร นางสาวนุจรินทร์ เตวิยะ 1092 12 เมืองพาน พาน เชียงราย ชร. 201 2557 24/8/2019
387 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0511 นายอภิชัย ดวงแสงทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคชัยสหกิจ 743 12 - พหลโยธิน เมืองพาน พาน เชียงราย ชร. 176 2561 17/12/2019
388 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1789 นายประสิทธ์ิ วิชัยพรม ร้านดารุณี การเกษตร นายประสิทธ์ิ วิชัยพรม 874 12 เมืองพาน พาน เชียงราย ชร. 168 2558 22/7/2020
389 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0105 นายสุรศักด์ิ ไชยสถิตวานิช ร้านป.เกษตร นายสุรศักด์ิ ไชยสถิตวานิช 253 2 - ซุปเปอร์ไฮเวย์ เมืองพาน พาน เชียงราย ชร. 111 2551 23/9/2019
390 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0238 นายชัยวัฒน์ เคร่ืองสนุก สหกรณ์การเกษตรเมืองพาน จ ากัด 981 2 - ซุปเปอร์ไฮเวย์ เมืองพาน พาน เชียงราย ชร. 29 2560 29/2/2020
391 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1833 นายสมบัติ พัฒนอภิวงศ์ ร้านปิยะพรการเกษตร นายสมบัติ พัฒนอภิวงศ์ 119 3 เมืองพาน พาน เชียงราย ชร. 36 2558 24/12/2019
392 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2411 นางโศภิษฐ์ โท๊ะป๋า ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยสุวรรณ์ 1 (สาขา 1) 199 8 เมืองพาน พาน เชียงราย ชร. 175 2561 17/12/2019
393 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1422 นายเมธิชัย มาทา ร้านนายเมธิชัย มาทา นายเมธิชัย มาทา 116 2 - พหลโยธิน แม่เย็น พาน เชียงราย ชร. 59 2557 17/3/2020
394 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0109 นางสาวศิริกาญจน์ ต๋ันค า ร้านแม่อุ้ม นางสาวศิริกาญจน์ ต๋ันค า 183 2 - - แม่เย็น พาน เชียงราย ชร. 50 2549 3/6/2020
395 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1773 นางยุพิน ใจเรือน ร้านยุพินการเกษตร นางยุพิน ใจเรือน 95 5 แม่เย็น พาน เชียงราย ชร. 178 2557 7/8/2019
396 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1771 นายสมคิด แก้วงาม ร้านนายสมคิด แก้วงาม นายสมคิด แก้วงาม 15 8 แม่เย็น พาน เชียงราย ชร. 54 2558 28/1/2020
397 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0787 นายศราวุธ เตจ๊ะน้อย ร้านก. การเกษตร นายศราวุธ เตจ๊ะน้อย 100 9 - - แม่เย็น พาน เชียงราย ชร. 155 2556 19/8/2020
398 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2468 นางสาววลีลักษณ์ หวังกีรติกุล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พงศ์วุฒิเซอร์วิสกรุ๊ป 283 9 แม่เย็น พาน เชียงราย ชร. 63 2562 13/6/2020
399 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0465 นางรัชฏา วงษ์วรรณ์ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนปูแกงพูนทรัพย์ จ ากัด 99 9 - พหลโยธิน แม่เย็น พาน เชียงราย ชร. 108 2551 18/9/2019
400 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0666 นายสังข์ทอง ค าน้อย ร้านแม่อ้อการเกษตร นายสังข์ทอง ค าน้อย 236 11 - - แม่อ้อ พาน เชียงราย ชร. 167 2553 26/4/2020
401 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2012 นายวุฒิเกียรติ รัตนวิชัย ร้าน ส.การเกษตร นายวุฒิเกียรติ รัตนวิชัย 246 2 แม่อ้อ พาน เชียงราย ชร. 37 2562 17/4/2020
402 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1486 นางธีรกานต์ ตาลค า ร้านธีรกานต์ นางธีรกานต์ ตาลค า 158 9 แม่อ้อ พาน เชียงราย ชร. 19 2558 31/12/2019
403 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1217 นายมงคลอุดมสัจย์  อินศรี สหกรณ์ อบต.สันกลาง จ ากัด - 2 - - สันกลาง พาน เชียงราย ชร. 27 2561 1/3/2020
404 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0956 นางสาวปาริชาติ สมฤทธ์ิ ร้านปาริชาติ ฟาร์ม นางสาวปาริชาติ สมฤทธ์ิ 74 2 - - สันกลาง พาน เชียงราย ชร. 14 2555 30/11/2019
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405 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. cha-5-1910 นางสาวอังสุรีย์  รินเท่ียง ร้านอังสุรีย์ นางสาวอังสุรีย์ รินเท่ียง 56 3 สันกลาง พาน เชียงราย ชร. 32 2559 1/3/2020
406 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0112 นางพรรณพร ชัยธิ ร้านป่าข่าพาณิชย์ 2 นางพรรณพร ชัยธิ 119 4 - - สันกลาง พาน เชียงราย ชร. 106 2551 11/9/2020
407 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1843 นายจตุพจน์ แสนค า ร้านแสนทวีการเกษตร นายจตุพจน์ แสนค า 113 9 สันกลาง พาน เชียงราย ชร. 51 2558 21/1/2020
408 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1681 นางวรรณสุนีย์   เจริญสุวรรณ บริษัท คลังเกษตร-พาน จ ากัด 263 1 สันติสุข พาน เชียงราย ชร. 60 2557 18/3/2020
409 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2117 นางดารุณี วิปุละ ร้านดารุณีเมืองพาน นางดารุณี วิปุละ 36/2 1 สันติสุข พาน เชียงราย ชร. 157 2561 7/10/2019
410 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2210 นางสาวณฐมน  ค าดาวแสน ร้านเก้ือกูลเกษตรภัณฑ์ นางสาวณฐมน ค าดาวแสน 87 4 สันติสุข พาน เชียงราย ชร. 75 2562 30/6/2020
411 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0886 นายอานนท์ ปิมปา ร้านต.เหมืองง่าคอนกรีต นายอานนท์ ปิมปา 108 6 - - สันติสุข พาน เชียงราย ชร. 72 2560 21/6/2020
412 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0885 นายบุญมา แก้วค ามา ร้านม.การช่าง นายบุญมา แก้วค ามา 20 7 - - สันติสุข พาน เชียงราย ชร. 213 2553 11/9/2019
413 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0115 นางนวลแข จันทร์ตะนาเขต ร้านพลพาณิชย์ นางนวลแข จันทร์ตะนาเขต 233/1 7 - สันติสุข พาน เชียงราย ชร. 159 2558 5/7/2020
414 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2335 นายเปศล สุธรรมวงศ์ ร้านวิชชามิตรเกษตร นายเปศล สุธรรมวงศ์ 249 7 สันติสุข พาน เชียงราย ชร. 76 2561 31/5/2020
415 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0608 นางสายทอง อรุณรัตน์ บริษัท เอส.บี.ดี. เชียงราย จ ากัด 161 1 - - สันมะเค็ด พาน เชียงราย ชร. 199 2553 16/6/2020
416 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1436 นางมาลี ปินตาค า ร้านมาลี การเกษตร นางมาลี ปินตาค า 302 12 - - สันมะเค็ด พาน เชียงราย ชร. 155 2557 6/7/2020
417 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1035 นายถวิล นันต๊ะภาพ ร้านถวิล การเกษตร นายถวิล นันต๊ะภาพ 362 12 - - สันมะเค็ด พาน เชียงราย ชร. 120 2555 8/8/2019
418 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1718 นายชาตินคร หน่อชาย ร้านรวยย่ิงเจริญ นายชาตินคร หน่อชาย 183 16 สันมะเค็ด พาน เชียงราย ชร. 160 2558 1/11/2019
419 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0116 นางน้ าฝน เป็งค ามา ร้านน้ าฝนการเกษตร นางน้ าฝน เป็งค ามา 244 16 - - สันมะเค็ด พาน เชียงราย ชร. 140 2549 16/11/2019
420 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1036 นางพรับพรึง วิริยะ ร้านนางพรับพรึง วิริยะ นางพรับพรึง วิริยะ 281 18 - - สันมะเค็ด พาน เชียงราย ชร. 78 2554 18/8/2019
421 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0757 นางสาวศุภักษร เฉิน ร้านน้องอ้อยการเกษตร นางสาวศุภักษร เฉิน 17 3 - - สันมะเค็ด พาน เชียงราย ชร. 129 2561 6/8/2019
422 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2203 นางสาวอรสา  สอนผัด ร้านบ้านข้าวสาร อาหารสัตว์ นางสาวอรสา สอนผัด 179 3 สันมะเค็ด พาน เชียงราย ชร. 74 2562 30/6/2020
423 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0573 นายเฉลิม อินน่ังแท่น ร้านเฉลิมพาณิชย์ นายเฉลิม อินน่ังแท่น 276 3 - - สันมะเค็ด พาน เชียงราย ชร. 51 2561 22/4/2020
424 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1216 นายวีรพล ยอดวงค์ ร้านวงค์วารี นายวีรพล ยอดวงค์ 46 6 - - สันมะเค็ด พาน เชียงราย ชร. 125 2561 1/8/2019
425 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1538 นางสาวน้ าผ้ึง ยอดวงศ์ ร้านน้ าผ้ึง นางสาวน้ าผ้ึง ยอดวงศ์ 88 6 สันมะเค็ด พาน เชียงราย ชร. 10 2560 17/1/2020
426 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1840 นางนลินภัสร์ นิธิปิยโรจน์ ร้านนางนลินภัสร์ นิธิปิยโรจน์ นางนลินภัสร์ นิธิปิยโรจน์ 95 7 สันมะเค็ด พาน เชียงราย ชร. 49 2558 20/1/2020
427 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1997 นายเชาวลิต  บุญชัย ร้านบุญชัยรุ่งเรืองเจริญทรัพย์ นายเชาวลิต บุญชัย 252 8 สันมะเค็ด พาน เชียงราย ชร. 1 2560 22/11/2019
428 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. cha-5-2032 นายธนทัต  อ่อนน่ิม ธ.เจริญพานิจ นายธนทัต อ่อนน่ิม 254 8 สันมะเค็ด พาน เชียงราย ชร. 44 2559 21/4/2020
429 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1205 นายศักด์ิดนัย  ปานเกตุ ล้อมทองการเกษตร นายศักด์ิดนัย   ปานเกตุ 135 9 - - สันมะเค็ด พาน เชียงราย ชร. 126 2555 13/8/2020
430 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2163 นายจักรค า ยาหาย ร้านเพ่ือนเกษตรชุมชน นายจักรค า ยาหาย 50 9 สันมะเค็ด พาน เชียงราย ชร. 23 2560 17/1/2020
431 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1320 นางสาวกรรณิการ์ ทะไล ร้านครอบครัวเกษตร นางสาวกรรณิการ์ ทะไล 218 14 - - สันมะเด็ด พาน เชียงราย ชร. 32 2558 31/12/2019
432 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1193 นายประพล จันต๊ะแก้ว ร้านประพลการเกษตร นายประพล จันต๊ะแก้ว 144 3 - - ห้วง้ม พาน เชียงราย ชร. 52 2556 24/4/2020
433 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2410 นายสัญชัย โท๊ะป๋า ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยสุวรรณ์ 1 44 10 หัวง้ม พาน เชียงราย ชร. 174 2561 17/12/2019
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434 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2448 นางสาวกัญญารัตน์ แก้วบุญปัน ร้านนางสาวกัญญารัตน์ แก้วบุญปัน นางสาวกัญญารัตน์ แก้วบุญปัน 33 11 หัวง้ม พาน เชียงราย ชร. 36 2562 1/4/2020
435 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1297 นางพิริญา โพธิยอด ร้านพิริญาเกษตรพืชผล นางพิริญา โพธิยอด 30/1 7 - - หัวง้ม พาน เชียงราย ชร. 165 2555 23/9/2019
436 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1043 นายชัยณรงค์ ดวงเพชรรัตน์ ร้านเพชรรัตน์การเกษตร นายชัยณรงค์ ดวงเพชรรัตน์ 2 1 - เชียงราย-เทิง ดอยลาน เมือง เชียงราย ชร. 91 2554 31/8/2019
437 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0375 นายสมบูรณ์ ชูประสูติ ร้านนายสมบูรณ์ ชูประสูติ นายสมบูรณ์ ชูประสูติ 148 14 - - ดอยลาน เมือง เชียงราย ชร. 2 2549 24/4/2020
438 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0484 นายค ามูล ชัยชนะ ร้านนายค ามูล ชัยชนะ นายค ามูล ชัยชนะ 127 15 - - ดอยลาน เมือง เชียงราย ชร. 176 2558 3/8/2020
439 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0449 นางดา หม่ืนไชยวงค์ ร้านดาวัน นางดา หม่ืนไชยวงค์ 19 15 - - ดอยลาน เมือง เชียงราย ชร. 33 2561 22/3/2020
440 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0042 นางมะลิ จุลกระโทก ร้านผลไสว นางมะลิ จุลกระโทก 318 11 - เชียงราย - เทิง ท่าสาย เมือง เชียงราย ชร. 134 2557 15/6/2020
441 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0285 นายบุญตรง เทพอุดม สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จ ากัด สาขานางแล 16 3 - พหลโยธิน นางแล เมือง เชียงราย ชร. 44 2549 31/12/2019
442 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1541 นายสุขสันต์ กันนา สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เชียงรายจ ากัด สาขานางแล 207 4 นางแล เมือง เชียงราย ชร. 170 2556 26/8/2020
443 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0987 นางสาวก่ิงแก้ว กาบสีลา ร้านโพลีแอร์พลัส 389 5 - - นางแล เมือง เชียงราย ชร. 33 2554 21/4/2020
444 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0298 นางสาวภัทรพร สิทธิศักด์ิ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พงษ์กิจพืชไร่ สาขาเชียงราย 45 1 - พหลโยธิน บ้านดู่ เมือง เชียงราย ชร. 36 2555 17/1/2020
445 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1141 นางพรพิมล  ณ.ล าปาง ร้านอวยพรการค้า นางพรพิมล ณ.ล าปาง 97 15 - - บ้านดู่ เมือง เชียงราย ชร. 2 2560 12/12/2019
446 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1116 นายสมนึก กันทะเตียน ร้านต้องซ้ือ นายสมนึก กันทะเตียน 125 18 - - บ้านดู่ เมือง เชียงราย ชร. 32 2561 14/3/2019
447 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0649 นายผัด อินต๊ะตาน ร้านฝ้าย นายผัด อินต๊ะตาน 149 18 - - บ้านดู่ เมือง เชียงราย ชร. 91 2557 23/4/2020
448 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0626 นายกิตติชัย พันสุภะ ร้านเกษตรศิลป์พาณิชย์ นายกิตติชัย พันสุภะ 232 18 - - บ้านดู่ เมือง เชียงราย ชร. 51 2552 1/3/2020
449 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0442 นายสมบูรณ์ เริงศาสน์ ร้านบ้านดู่การเกษตร นายสมบูรณ์ เริงศาสน์ 143 4 - - บ้านดู่ เมือง เชียงราย ชร. 138 2549 13/12/2019
450 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0887 นายสังเวียน นุพิน ร้านสุรเดชพาณิชย์ นายสังเวียน นุพิน 31 7 - - บ้านดู่ เมือง เชียงราย ชร. 67 2554 14/8/2020
451 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0847 นายวีระศักด์ิ มนตรี ร้านสันกลาง นายวีระศักด์ิ มนตรี 85 13 - - ป่าอ้อดอนชัย เมือง เชียงราย ชร. 35 2554 27/4/2020
452 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0754 จ.ส.อ.สุวรรณ พรพรรณทิวา จ่าสิบเอกสุวรรณ พรพรรรณทิวา จ.ส.อ.สุวรรณ พรพรรณทิวา 139 15 - - ป่าอ้อดอนชัย เมือง เชียงราย ชร. 65 2555 5/6/2020
453 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0455 นางมยุรี อยู่แท้กุล ร้านหนองหม้อการเกษตร นางมยุรี อยู่แท้กุล 224 9 - เด่นห้า-ดงมะดะ ป่าอ้อดอนชัย เมือง เชียงราย ชร. 8 2550 31/12/2019
454 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0123 นายทวี ไชยเทพ ร้านนายทวี ไชยเทพ นายทวี ไชยเทพ 108 1 - เด่นห้า-ดงมะดะ แม่กรณ์ เมือง เชียงราย ชร. 35 2550 19/4/2020
455 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0495 นางจันทร์ทิพย์ มะโนหวัน ร้านขุนกรณ์การเกษตร นางจันทร์ทิพย์ มะโนหวัน 24 10 - - แม่กรณ์ เมือง เชียงราย ชร. 68 2551 20/4/2019
456 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0481 นายอดิศักด์ิ อุดชุม ร้านนายอดิศักด์ิ อุดชุม นายอดิศักด์ิ อุดชุม 124 7 - - แม่กรณ์ เมือง เชียงราย ชร. 137 2560 11/10/2019
457 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0974 นางระทิม เตชะ ร้านมาลินีกิจเกษตร หนองบัวแดง นางระทิม เตชะ 41 15 - - แม่ข้าวต้ม เมือง เชียงราย ชร. 19 2554 31/12/2019
458 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1196 นายรัฐ ทองฑีฆา ร้านแม่ข้าวต้มการเกษตร นายรัฐ ทองฑีฆา 74/4 17 - - แม่ข้าวต้ม เมือง เชียงราย ชร. 105 2555 27/6/2020
459 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0398 นายสายัณห์ พรมปัญญา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ญาณกรการเกษตรรุ่งเรือง 24 2 - - แม่ข้าวต้ม เมือง เชียงราย ชร. 130 2558 6/5/2020
460 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1800 นางศิริมา กุนนา ร้านโรงสีแม่ข้าวต้ม นางศิริมา กุนนา 206 23 แม่ข้าวต้ม เมือง เชียงราย ชร. 118 2558 30/4/2020
461 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0888 นางดวงมา ค าแฮ ร้านสมบัติพาณิชย์ นางดวงมา ค าแฮ 39 4 - - แม่ข้าวต้ม เมือง เชียงราย ชร. 31 2554 23/5/2020
462 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0864 นางสาวจันทรา กาทู ร้านจ๊ิบเพ่ือนการเกษตร นางสาวจันทรา กาทู 26 10 - - แม่ยาว เมือง เชียงราย ชร. 58 2554 4/9/2019
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463 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1081 นายเฉงเสียว ภัทรวีรกุล ร้านนายเฉงเสียว ภัทรวีรกุล นายเฉงเสียว ภัทรวีรกุล 136 11 - - แม่ยาว เมือง เชียงราย ชร. 141 2561 2/9/2019
464 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1194 นางสาวปราณี แสนสิริกุล ร้านนางสาวปราณี แสนสิริกุล นางสาวปราณี แสนสิริกุล 18 11 - - แม่ยาว เมือง เชียงราย ชร. 103 2555 24/6/2020
465 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1098 นางสุพรรณ วรรณพงษ์ ร้านนางสุพรรณ วรรณพงษ์ นางสุพรรณ วรรณพงษ์ 127 14 - - แม่ยาว เมือง เชียงราย ชร. 20 2556 31/12/2019
466 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0639 นายวิโรจน์ พนาสง่าวงศ์ สหกรณ์การเกษตรแม่ยาว จ ากัด 211 4 - - แม่ยาว เมือง เชียงราย ชร. 10 2554 23/1/2020
467 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1201 นางสาววัชราภรณ์ ชัยมงคล ร้าน น.ส.วัชราภรณ์ ชัยมงคล นางสาววัชราภรณ์ ชัยมงคล 234 4 - - แม่ยาว เมือง เชียงราย ชร. 7 2557 30/10/2019
468 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0637 ว่าท่ี ร.ต.วันฉัตร บัวนวล ร้านแม่ยาว การเกษตร ว่าท่ี ร.ต.วันฉัตร บัวนวล 219 8 - - แม่ยาว เมือง เชียงราย ชร. 21 2554 24/4/2020
469 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0130 นางจรรยพร ไตรพิพิธสิริวัณน์ บริษัท ซี.เค.กริฟฟิน จ ากัด 180/16 16 - สันโค้งน้อย รอบเวียง เมือง เชียงราย ชร. 69 2561 23/5/2020
470 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0132 นายเกรียงศักด์ิ ฉ่ัวริยะกุล บริษัท วัฒนสินเกษตร จ ากัด 112/21-22 18 - - รอบเวียง เมือง เชียงราย ชร. 61 2550 26/4/2020
471 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1070 นายศุภรากร สุขเรือง ร้านสุนทรการเกษตร นายศุภรากร สุขเรือง 19 5 - - รอบเวียง เมือง เชียงราย ชร. 136 2561 22/8/2020
472 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0690 นางพัชรินทร์ นรภักตร์ ร้านนางพัชรินทร์ นรภักตร์ นางพัชรินทร์ นรภักตร์ 212/1 7 - - รอบเวียง เมือง เชียงราย ชร. 55 2556 25/4/2020
473 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0724 นายเฉลิมชัย ทับทิมอ่อน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฉลิมชัยการเกษตร 2131 428/11 9 - รอบเวียง เมือง เชียงราย ชร. 15 2561 2/1/2020
474 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0912 นายบุญตรง เทพอุดม สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จ ากัด สาขาเวียงกือนา 205 2 - - ริมกก เมือง เชียงราย ชร. 20 2557 31/12/2019
475 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1713 นายสราวุธ เข่ือนเพชร ร้านนายสราวุธ เข่ือนเพชร นายสราวุธ เข่ือนเพชร 25 2 ริมกก เมือง เชียงราย ชร. 133 2561 16/8/2020
476 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0361 นายเชาวฤทธ์ิ เสียงอ่อน ร้านนายเชาวฤทธ์ิ เสียงอ่อน นายเชาวฤทธ์ิ เสียงอ่อน 9 3 - - ริมกก เมือง เชียงราย ชร. 79 2552 16/10/2019
477 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0283 นายบุญตรง เทพอุดม สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จ ากัด สาขาสันทราย 4 1 - พหลโยธิน สันทราย เมือง เชียงราย ชร. 24 2549 31/12/2019
478 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0140 นายเฉลิมเกียรติ  มงคลธรรมกุล บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 111/10 13 - ทางหลวงหมายเลข 1 สันทราย เมือง เชียงราย ชร. 33 2551 16/1/2020
479 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0134 นายวรฉัตร ช่ืนชอบ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมสินช่ืนชอบการเกษตร 131/14 13 - ซุปเปอร์ไฮเวย์ สันทราย เมือง เชียงราย ชร. 160 2549 31/8/2020
480 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1180 นางอัมพร สุธรรมวงศ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.เอ.เอส. อะกรี เชียงราย 570 6 - ซุปเปอร์ไฮเวย์ สันทราย เมือง เชียงราย ชร. 82 2555 17/6/2020
481 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0138 นางศิริลักษณ์ สุธรรมวงศ์ บริษัท ชวลิตกิจเกษตรเชียงราย จ ากัด 570 6 - ซุปเปอร์ไฮเวย์ สันทราย เมือง เชียงราย ชร. 13 2549 20/3/2020
482 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0142 นางสุนันท์ กาวิกุล คณะบุคคลกาวิกุลเกษตรรุ่งเรือง 29 1 - - ห้วยสัก เมือง เชียงราย ชร. 8 2556 8/10/2019
483 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0141 นายนพดล ทิพประเสริฐ ร้านทิพย์ประเสริฐ นายนพดล ทิพประเสริฐ 306 1 - เชียงราย-เทิง ห้วยสัก เมือง เชียงราย ชร. 133 2549 2/10/2019
484 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0284 นายบุญตรง เทพอุดม สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จ ากัด สาขาห้วยสัก 348 1 - เชียงราย-เทิง ห้วยสัก เมือง เชียงราย ชร. 25 2549 31/12/2019
485 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1537 นางจันทร์สวย จันทร์พรมมินทร์ ร้านส.ทรัพย์ทวี นางจันทร์สวย จันทร์พรมมินทร์ 122 11 ห้วยสัก เมือง เชียงราย ชร. 159 2556 20/8/2019
486 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0396 นายนพดล มณีจันทร์สุข สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เชียงราย จ ากัด สาขาห้วยสัก 119 17 - เชียงราย-เทิง ห้วยสัก เมือง เชียงราย ชร. 9 2552 9/10/2019
487 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0915 นางอภิรมณ์ ค าเมือง ร้านอภิรมณ์ เฟอร์นิเจอร์ นางอภิรมณ์ ค าเมือง 6 27 - - ห้วยสัก เมือง เชียงราย ชร. 144 2561 4/9/2019
488 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0289 นายชัยยุทธ ฟักบาง ร้านบางเกษตร นายชัยยุทธ ฟักบาง 66 27 - เชียงราย-เทิง ห้วยสัก เมือง เชียงราย ชร. 72 2561 31/5/2020
489 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1108 นายสมาน ถูกจิตร ร้านกรกิจเกษตร นายสมาน ถูกจิตร 98 28 - - ห้วยสัก เมือง เชียงราย ชร. 30 2555 13/1/2020
490 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0451 นายปรีชา สีบุตรา ร้านช.พาณิชย์ นายปรีชา สีบุตรา 399 7 - - ห้วยสัก เมือง เชียงราย ชร. 20 2550 2/3/2020
491 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2412 นายเชิดธวัช จักรนิล ร้านถนอมการเกษตร นายเชิดธวัช จักรนิล 59 2 ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย ชร. 16 2562 5/2/2020
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492 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2368 นางชรณฐานันท์ ฐาวัฒนมงคล ร้าน ช.เกษตรต้นกล้า นางชรณฐานันท์ ฐาวัฒนมงคล 1 20 ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย ชร. 116 2561 17/7/2020
493 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1690 นางสุพิน ดวงทอง ร้านสุพิน ดวงทอง นางสุพิน ดวงทอง 99 7 ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย ชร. 90 2557 23/4/2020
494 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1584 นายบุญยืน เรือนแก้ว ร้านดอยฮางการเกษตร นายบุญยืน เรือนแก้ว 145 3 ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย ชร. 93 2557 24/4/2020
495 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1586 นายสมชาย กาบแก้ว ร้านสมชาย นายสมชาย กาบแก้ว 15 3 ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย ชร. 69 2557 31/3/2020
496 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1626 นางสุพรรณี วารี ร้านสุพรรณีการค้า นางสุพรรณี วารี 25 5 ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย ชร. 16 2558 27/10/2019
497 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2089 นางสาวธิติมา  ถาวรวงค์ บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาเชียงราย สาขาท่ี 00041 296 1 ท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย ชร. 159 2561 8/10/2019
498 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2170 นางกรรณิกา  พรมปัญญา ร้านสายัณห์การเกษตร นางกรรณิกา พรมปัญญา 123/5 10 ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย ชร. 34 2560 21/3/2020
499 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2132 นางสาวสกาวเดือน แก้วซ้อย ร้านฟุกเทียนเชียงราย เคมีเกษตร นางสาวสกาวเดือน แก้วซ้อย 42 12 นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย ชร. 141 2560 23/11/2019
500 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2444 นางสาวสุรีย์ภรณ์ ค าแดง ร้านนางแลการเกษตร นางสาวสุรีย์ภรณ์ ค าแดง 2 3 นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย ชร. 32 2562 17/3/2020
501 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2213 นางสาวอริษา  อารีย์ ร้านบุญรอดการเกษตร นางสาวอริษา อารีย์ 269 7 นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย ชร. 74 2560 22/6/2020
502 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2183 นางสาวจิตรา  วังอาจ ร้านโป่งพระบาทการค้า นางสาวจิตรา วังอาจ 344 6 บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย ชร. 43 2560 2/4/2020
503 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1047 นายพนม ลักษณ์บวรวงศ์ ร้านเจริญพืชผล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษตรเป็นต่อ 167/2 1 - - ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย ชร. 93 2554 30/8/2020
504 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2359 นางบุปผา ปุยค า ร้านนางบุปผา ปุยค า นางบุปผา ปุยค า 49 14 ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย ชร. 53 2562 22/5/2020
505 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2276 นายสมบัติ  สาธุการ ร้านทรัพย์สมบัติการเกษตร นายสมบัติ สาธุการ 215 16 ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย ชร. 73 2561 6/6/2020
506 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1605 นางสาวเสาวณีย์ ไชยชมภู ร้านเสาวนีย์การเกษตร นางสาวเสาวณีย์ ไชยชมภู 66 19 ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย ชร. 142 2560 26/10/2019
507 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2391 นายสุพัฒน์ชัย มาต๊ิบ ร้านสุพัฒน์ชัย มาต๊ิบ นายสุพัฒน์ชัย มาต๊ิบ 444 3 ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย ชร. 147 2561 2/9/2019
508 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2214 นางศิริลักษณ์  ไชยชุมภู ร้านข้าวปรังการค้า นางศิริลักษณ์ ไชยชุมภู 201 5 ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย ชร. 76 2560 22/6/2020
509 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. Cha-5-1973 นายถาวร วงษารัตน์ ร้าน บุญถาวร การเกษตร นายถาวร วงษารัตน์ 137/2 3 แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย ชร. 205 2558 13/10/2019
510 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2434 นายไพบูลย์ แก้วพวงดี ร้านรถเก๋งการเกษตร นายไพบูลย์ แก้วพวงดี 205 5 แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย ชร. 20 2562 21/2/2020
511 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1142 นายธนปรรณ ปัญญี ร้านชัยภาพันธ์พืชผล นายธนปรรณ ปัญญี 61 6 แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย ชร. 17 2560 13/2/2020
512 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1721 นายพงษ์เพชร ทักษิณพาณิชย์ ร้านพงษ์เพชรกิจเกษตร นายพงษ์เพชร ทักษิณพาณิชย์ 383 10 แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย ชร. 117 2561 24/7/2019
513 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2452 นายชัยยูรณ์ พิริยะด ารง ร้านประสานการเกษตร นายชัยยูรณ์ พิริยะด ารง 6 12 แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย ชร. 43 2562 23/4/2020
514 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2377 นางสาวเปรมฤทัย สมประวงค์ ร้านเพชรพลอยการเกษตร นางสาวเปรมฤทัย สมประวงค์ 103 16 แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย ชร. 56 2562 3/6/2020
515 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1500 นายวิทยา อ่อนชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พันธ์ุทวีพาณิชย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พันธ์ุทวีพาณิชย์ 56 20 แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย ชร. 114 2556 11/7/2020
516 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1850 นางอัจฉรา หอมพรมมา ร้านนางอัจฉรา หอมพรมมา นางอัจฉรา หอมพรมมา 94 20 แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย ชร. 57 2558 1/2/2020
517 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1814 นายสุวรรณ กุลณา ร้านนายสุวรรณ กุลณา นายสุวรรณ กุลณา 245 3 แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย ชร. 60 2558 5/2/2020
518 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. cha-5-2059 นางบัวเงา หม่ืนหนู ร้านหม่ืนสุข นางบัวเงา หม่ืนหนู 299 4 - - แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย ชร. 61 2559 23/5/2020
519 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1555 นายศรีทน ค าแปง ร้านนายศรีทน ค าแปง นายศรีทน ค าแปง 351 2 แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย ชร. 179 2556 4/9/2020
520 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1430 นายสมนึก อินกา ร้านนายสมนึก อินกา นายสมนึก อินกา 588 2 - - แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย ชร. 122 2556 17/7/2020
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521 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1080 ว่าท่ี ร.ต.หญิงผกาพันธ์ุ ยาวิชัย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ผกาพันธ์ุ วัสดุก่อสร้าง 66 4 - แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย ชร. 26 2562 11/3/2020
522 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. cha-5-2026 นางขันทอง  สุขเรือง ร้านขันทอง พาณิชย์ นางขันทอง สุขเรือง 98/2 6 แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย ชร. 52 2562 22/5/2020
523 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1812 นางอ านวย ภิญโญ ส.อ านวย นางอ านวย ภิญโญ 133/1 9 แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย ชร. 4 2558 2/10/2019
524 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. cha-5-1897 นางณัฐณา   เผ่ือนงูเหลือม ร้านศุภลักษณ์พันธ์ุไม้ นางณัฐณา เผ่ือนงูเหลือม 98/1 23 รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย ชร. 59 2559 10/5/2020
525 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1445 นางสุมาลี ปัญญาอมรวัฒน์ ร้านค้าประชารัฐบ้านฟาร์มสัมพันธกิจ นางสุมาลี ปัญญาอมรวัฒน์ 137/1 1 - - ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย ชร. 135 2558 21/5/2020
526 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1621 นางสาวแสงนภา ต๊ะดุก ร้านแผ่พืชการเกษตร นางสาวแสงนภา ต๊ะดุก 148 3 ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย ชร. 166 2561 31/10/2019
527 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1572 นางสาวพิกุล บุญธิมา ร้านแอ้ว นางสาวพิกุล บุญธิมา 15 3 ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย ชร. 188 2556 11/9/2019
528 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1587 นายเสมียน อยู่สบาย ร้านท่าข้าวเกษตรอยู่สบาย นายเสมียน อยู่สบาย 2 3 ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย ชร. 194 2556 5/10/2019
529 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1613 นายณรงค์ ทองค า ร้านป่ายางหลวงการค้า นายณรงค์ ทองค า 433 3 ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย ชร. 39 2562 17/4/2020
530 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1859 นางสาววันทนีย์ อิศราวิศวกุล ร้านอ้ึงย่ิงเส็ง นางสาววันทนีย์ อิศราวิศวกุล 112 ไตรรัตน์ เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย ชร. 79 2558 25/2/2020
531 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. cha-5-2029 นายชัยวัฒน์  เคร่ืองสนุก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.เอ็น.เค.การเกษตร 716/1 ศรีเกิด เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย ชร. 35 2559 10/3/2020
532 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1832 นายสาธิต วัฒนลออสมบุญ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขาเชียงราย) 99/20 13 สันทราย เมืองเชียงราย เชียงราย ชร. 123 2561 31/7/2020
533 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1596 นางสาวยุพาพร ชัยศิริ ร้านสิงห์กสิการ นางสาวยุพาพร ชัยศิริ 544/4 6 สันทราย เมืองเชียงราย เชียงราย ชร. 145 2560 30/10/2019
534 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2277 นางสาวสุภาภรณ์ บูรณสรรพสิทธ์ิ ร้าน บี.เอส.ซัพพลาย นางสาวสุภาภรณ์ บูรณสรรพสิทธ์ิ 259/20 9 สันทราย เมืองเชียงราย เชียงราย ชร. 1 2562 23/12/2019
535 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2327 นายศรีวรรณ ดวงต๊ะ ร้านโค้ นวล สินค้าเกษตร นายศรีวรรณ ดวงต๊ะ 330 12 ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย ชร. 68 2561 20/5/2020
536 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1700 นายอนุชา ศรีวงค์วรรณ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่โจ้การเกษตรเชียงราย 519 24 ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย ชร. 198 2557 20/8/2020
537 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2111 นางเสาวนีย์  ดวงเอ้ย ร้านเสาวนีย์ นางเสาวนีย์ ดวงเอ้ย 177 29 ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย ชร. 88 2559 21/8/2019
538 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. cha-5-2061 นายกิตตินันท์ มาสุ้ม กฤษกรการเกษตร นายกิตตินันท์ มาสุ้ม 313 29 - - ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย ชร. 65 2559 2/5/2020
539 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1692 นางวิลาวัลย์ สุปง ร้านสมควรการเกษตร นางวิลาวัลย์ สุปง 42 29 ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย ชร. 99 2557 30/4/2020
540 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1731 นายอภิชัย สันชมภู ร้านอัมพร นายอภิชัย สันชมภู 58 9 ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย ชร. 103 2560 31/7/2020
541 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2172 นางสาวทัศนีย์  เทพวงค์ ร้านเทพวงค์พาณิชย์ นางสาวทัศนีย์ เทพวงค์ 6 9 ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย ชร. 23 2561 18/2/2020
542 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2257 นางสาวนิศารัตน์ ใจค า ร้านปันสุขการเกษตร นางสาวนิศารัตน์ ใจค า 81 9 ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย ชร. 152 2561 1/10/2019
543 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1623 นางพัชรี สาแดง ร้านดวงทิพย์ นางพัชรี สาแดง 18 3 จอมสวรรค์ แม่จัน เชียงราย ชร. 151 2557 2/7/2020
544 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1532 นายจ าลอง อภิศร ร้านรินค าการเกษตร นายจ าลอง อภิศร 37 6 2 จอมสวรรค์ แม่จัน เชียงราย ชร. 147 2556 15/8/2020
545 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1885 นางนิมิตร ภิระบัน ร้านนิมิตรการเกษตร นางนิมิตร ภิระบัน 15 1 จันจว้า แม่จัน เชียงราย ชร. 125 2558 6/5/2019
546 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0312 นายวิทยา จันทาพูน ร้านนายวิทยา จันทาพูน นายวิทยา จันทาพูน 14/2 5 - - จันจว้า แม่จัน เชียงราย ชร. 78 2550 17/6/2020
547 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1749 นางสาวจิรชยา แสงอรุณ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มิตรอารีย์วัสดุภัณฑ์ 244 5 พหลโยธิน จันจว้า แม่จัน เชียงราย ชร. 60 2560 31/5/2020
548 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1256 นางสุรภา พรหมอยู่ ร้านบุญรอดมอเตอร์ นางสุรภา พรหมอยู่ 54 8 - - จันจว้า แม่จัน เชียงราย ชร. 168 2556 26/8/2020
549 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1110 นางจุรีรัตน์ ไลย์ ร้านจันทร์การเกษตร นางจุรีรัตน์ ไลย์ 42/1 10 - - จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย ชร. 34 2555 26/1/2020
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550 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1237 นางวิภา อุ่นโท้กาศ ร้านวิภา นางวิภา อุ่นโท้กาศ 70 10 - - จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย ชร. 132 2555 13/11/2019
551 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2127 นายพันธ์ยศ เจนจินดาพร้อม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรรณพยัคฆ์ 78 2 จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย ชร. 99 2559 10/11/2019
552 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1886 นางสาวพรทิพย์ จับใจนาย ร้านพรทิพย์การเกษตร นางสาวพรทิพย์ จับใจนาย 128 3 จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย ชร. 126 2558 6/5/2020
553 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1564 นางจินดาพร ญาณะวรรณ์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เชียงราย จ ากัด สาขาจันจว้า 50 4 จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย ชร. 67 2558 12/2/2020
554 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2283 นายเฉลย ตุ่นหน้ิว ร้านเฉลย นายเฉลย ตุ่นหน้ิว 93 9 จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย ชร. 96 2561 24/5/2020
555 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1942 นางจันทร์ต๊ิบ ชนสยอง ร้านทิพวรรณการเกษตร นางจันทร์ต๊ิบ ชนสยอง 212 1 ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย ชร. 180 2558 10/8/2019
556 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2134 นางสรัญญา  มหาวรรณ สรัญญาการค้า นางสรัญญา มหาวรรณ 269 10 ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย ชร. 111 2560 22/8/2019
557 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0461 นางรวงทิพย์ สุเตนัน ร้านใบเฟิร์นเคมีเกษตร นางรวงทิพย์ สุเตนัน 20/1 13 - - ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย ชร. 15 2550 5/2/2020
558 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. cha-5-1993 นางสมนึก  เยาว์ธานี สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จ ากัด (สาขาท่าข้าวเปลือก) 189 2 ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย ชร. 31 2561 13/3/2020
559 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2366 นางสาวพลับพลึง ปัญโญวาด ร้านใบย่าแอนด์ข้าวฟ่าง นางสาวพลับพลึง ปัญโญวาด 256 4 ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย ชร. 30 2562 11/3/2020
560 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1154 นางชัญญานุช ขัติยะ ร้านนางชัญญานุช ขัติยะ นางชัญญานุช ขัติยะ 59 4 - - ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย ชร. 46 2558 19/1/2020
561 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1200 นายพัฒนพร ปิงดอย ร้านจ าลองการเกษตร นายพัฒนพร ปิงดอย 235 7 - - ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย ชร. 92 2556 20/6/2020
562 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2019 นางบ าเพ็ญ  ก าไร ร้านเพ็ญนิภาการเกษตร นางบ าเพ็ญ ก าไร 63 7 ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย ชร. 139 2561 26/8/2019
563 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0446 นายเต้อ จันทิมา ร้านนายเต้อ จันทิมา นายเต้อ จันทิมา 42 8 - - ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย ชร. 158 2561 7/10/2019
564 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0149 นางศิริวรรณ แก้วยองผาง ร้านอ้อยการเกษตร นางศิริวรรณ แก้วยองผาง 205 14 - - ป่าซาง แม่จัน เชียงราย ชร. 217 2553 6/9/2019
565 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2449 นายณัฐกรณ์ ยอดสุวรรณ์ ร้านณัฐชนน เกษตร 2019 นายณัฐกรณ์ ยอดสุวรรณ์ 133 2 ป่าซาง แม่จัน เชียงราย ชร. 38 2562 1/4/2020
566 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0842 นางสาวสุชาดา กาปัญญา ร้านเจ้าจ๋า นางสาวสุชาดา กาปัญญา 196 2 ปรารถนา ป่าซาง-แม่สลอง ป่าซาง แม่จัน เชียงราย ชร. 106 2561 4/7/2020
567 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1768 นายพรชัย ลาเซ ร้านเกษตรยอดดอย นายพรชัย ลาเซ 374 4 ป่าซาง แม่จัน เชียงราย ชร. 157 2558 7/7/2020
568 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0150 นายพรโรจน์ พงศ์ผกาทิพย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเชียงราย 115/1-2 7 - พหลโยธิน ป่าซาง แม่จัน เชียงราย ชร. 99 2549 18/8/2020
569 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1720 นายสันติ เช้ือเจ็ดตน ร้านสันติพาณิชย์ นายสันติ เช้ือเจ็ดตน 132 1 ป่าตึง แม่จัน เชียงราย ชร. 181 2557 7/8/2020
570 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. Cha-5-1962 นางมณีวรรณ   เสนาน้ า ร้านย่ิงเจริญ นางมณีวรรณ เสนาน้ า 142 14 ป่าตึง แม่จัน เชียงราย ชร. 200 2558 24/9/2019
571 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2239 นางสาวอาหม่ี เวยแม ร้านรุ่งศิริการค้า นางสาวอาหม่ี เวยแม 300 19 ป่าตึง แม่จัน เชียงราย ชร. 46 2562 30/4/2020
572 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0489 นายอุดมศักด์ิ จิรกาลนุกุล ร้านนายอุดมศักด์ิ จิรกาลนุกุล นายอุดมศักด์ิ จิรกาลนุกุล 165 2 - - ป่าตึง แม่จัน เชียงราย ชร. 167 2561 18/11/2019
573 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2350 นายเจริญ ถวิลรุ่งเรือง ร้านถวิลรุ่งเรืองพาณิชย์ นายเจริญ ถวิลรุ่งเรือง 1 20 ป่าตึง แม่จัน เชียงราย ชร. 93 2561 20/6/2020
574 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2240 นายสุรเชษฐ์  กัญจนากร ร้านเล่าฝู่วัสดุและการเกษตร นายสุรเชษฐ์ กัญจนากร 329 20 ป่าตึง แม่จัน เชียงราย ชร. 114 2560 31/8/2020
575 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1343 นางสาวปุญชรัศม์ิ จิรกาลนุกุล ร้านจิรกาลเกษตร นางสาวปุญชรัศม์ิ จิรกาลนุกุล 387 3 - - ป่าตึง แม่จัน เชียงราย ชร. 120 2561 31/7/2019
576 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1598 นายปฏิญา อินทราวุธ ร้านเบญจพันธ์ุ นายปฏิญา อินทราวุธ 227 4 ป่าตึง แม่จัน เชียงราย ชร. 56 2561 30/4/2020
577 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0594 นายทองอินทร์ แก้วกาใจ ร้านทองอินทร์การเกษตร นายทองอินทร์ แก้วกาใจ 8/2 4 - - ป่าตึง แม่จัน เชียงราย ชร. 101 2554 7/9/2019
578 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0503 นางสาวปณิชา  นารากิตติคุณ ร้านแพรวา เลิฟช็อป นางสาวปณิชา นารากิตติคุณ 358 7 - - ป่าตึง แม่จัน เชียงราย ชร. 169 2561 3/12/2019
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579 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1778 นายธงชัย อินต๊ะวงค์ ร้านภูรินท์การเกษตร นายธงชัย อินต๊ะวงค์ 362/4 7 ป่าตึง แม่จัน เชียงราย ชร. 184 2557 14/8/2020
580 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1762 นายฤทธ์ิพิชัย ทรายค า ร้านทรายค าการเกษตร นายฤทธ์ิพิชัย ทรายค า 430 11 แม่ค า แม่จัน เชียงราย ชร. 164 2558 22/8/2019
581 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0240 นางวันทกานต์ กันทะวงค์ บริษัท กิจรุ่งเรืองเกษตร (ประเทศไทย) จ ากัด 35 12 - พหลโยธิน แม่ค า แม่จัน เชียงราย ชร. 96 2552 7/9/2019
582 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0846 นายพงษ์ศักด์ิ สายบัว ร้านชนะชัยการเกษตร นายพงษ์ศักด์ิ สายบัว 238 14 - - แม่ค า แม่จัน เชียงราย ชร. 109 2560 3/8/2020
583 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0155 นายนิรุต รัตนคุณกรณ์ ร้านต๊ิกการเกษตร นายนิรุต รัตนคุณกรณ์ 56 14 - - แม่ค า แม่จัน เชียงราย ชร. 110 2550 3/8/2020
584 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0384 นายทวิทย์ พุ่มวงษ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิรุณย่ิงเจริญ 251 2 - พหลโยธิน แม่ค า แม่จัน เชียงราย ชร. 107 2549 24/8/2020
585 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1610 นายสุพจน์ เดชอูป ร้านอ าพร นายสุพจน์ เดชอูป 204 4 แม่ค า แม่จัน เชียงราย ชร. 8 2557 22/11/2019
586 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2234 นายประเสริฐ  ค าเงิน ร้านสุขประเสริฐการเกษตร นายประเสริฐ ค าเงิน 61 4 แม่ค า แม่จัน เชียงราย ชร. 35 2561 1/4/2020
587 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0158 นางพวงทอง น้อยหมอ ร้านธารตะวันการเกษตร นางพวงทอง น้อยหมอ 66/1-2 8 - - แม่ค า แม่จัน เชียงราย ชร. 36 2550 24/5/2020
588 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0160 นายสุวิน ปงกันค า ร้านปันรุ่งเรือง นายสุวิน ปงกันค า 33 9 - - แม่ค า แม่จัน เชียงราย ชร. 79 2549 14/6/2020
589 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1875 นายเผด็จ จุมด้วง ร้านเผด็จการเกษตร นายเผด็จ จุมด้วง 64 9 แม่ค า แม่จัน เชียงราย ชร. 108 2558 21/4/2020
590 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0165 นางมาลีรัศม์ิ ธิติสิทธิโชค ร้านล.รุ่งเรือง นางมาลีรัศม์ิ ธิติสิทธิโชค 105 3 - หิรัญนคร แม่จัน แม่จัน เชียงราย ชร. 100 2550 31/12/2019
591 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0820 นางสาวตวงทอง เสริมสุขรุ่งสกุล ร้านเพ่ิมพาณิชย์ นางสาวตวงทอง เสริมสุขรุ่งสกุล 17/34 3 - หิรัญนคร แม่จัน แม่จัน เชียงราย ชร. 50 2555 6/9/2019
592 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0154 นายกิตติศักด์ิ จิรกาลนุกุล ร้านกิตติภัณฑ์ นายกิตติศักด์ิ จิรกาลนุกุล 17/37 3 - - แม่จัน แม่จัน เชียงราย ชร. 106 2550 4/10/2019
593 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0167 นางสาวปองธรรม เสรีวิชยสวัสด์ิ บริษัท แต้ ซ่ง กวง จ ากัด 55 4 - - แม่จัน แม่จัน เชียงราย ชร. 83 2549 29/6/2020
594 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1335 นายศรีทน ค าหลวงแว่น ร้านค าหลวงพาณิชย์ นายศรีทน ค าหลวงแว่น 20 6 - - แม่จัน แม่จัน เชียงราย ชร. 59 2556 1/5/2020
595 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0169 นายชูเชิด ศรีโชติ สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จ ากัด 47 8 - พหลโยธิน แม่จัน แม่จัน เชียงราย ชร. 113 2551 23/9/2019
596 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0172 นายธีระพล เจริญโกศลธัญ ร้านอ านาจเจริญการเกษตร นายธีระพล เจริญโกศลธัญ 251 2 - พหลโยธิน แม่ไร่ แม่จัน เชียงราย ชร. 10 2550 3/1/2020
597 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1424 นางหม่ีชู พูเบกู่ ร้านหม่ีชูการเกษตร บ้านสันกอง นางหม่ีชู พูเบกู่ 328 7 - - แม่ไร่ แม่จัน เชียงราย ชร. 144 2556 14/8/2019
598 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1231 นายศุภสิทธ์ิ เพ็งงาม ร้านใบเฟิร์นการเกษตร นายศุภสิทธ์ิ เพ็งงาม 222 8 - - แม่ไร่ แม่จัน เชียงราย ชร. 61 2556 2/5/2020
599 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0723 นายสิริชัย ส่วนสวัสด์ิ ร้านนายสิริชัย ส่วนสวัสด์ิ นายสิริชัย ส่วนสวัสด์ิ 149/1 10 - พหลโยธิน ศรีค้ า แม่จัน เชียงราย ชร. 33 2555 31/1/2020
600 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2153 นายอังคาร ใจสาร ร้านเอ่ียวการเกษตร นายอังคาร ใจสาร 323 3 ศรีค้ า แม่จัน เชียงราย ชร. 5 2560 3/1/2020
601 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1111 นางสาวรจิตสาฬห์ เข่ือนค า ร้านบ้านสวนการเกษตร นางสาวรจิตสาฬห์ เข่ือนค า 423 3 - พหลโยธิน ศรีค้ า แม่จัน เชียงราย ชร. 38 2555 31/1/2020
602 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0889 นายบุญป๋ัน อินต๊ะขัน ร้านบุญเกษตร นายบุญป๋ัน อินต๊ะขัน 25 5 - - ศรีค้ า แม่จัน เชียงราย ชร. 214 2553 19/8/2019
603 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1442 นางแสงดาว แก้วเทพ ร้านดวงงาการเกษตร นางแสงดาว แก้วเทพ 195/3 1 - - สันทราย แม่จัน เชียงราย ชร. 80 2556 23/5/2020
604 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2178 นางอัมพิกา  วุฒิ ร้านฟลุ๊ค เพ่ือนเกษตร นางอัมพิกา วุฒิ 129/1 4 สันทราย แม่จัน เชียงราย ชร. 35 2560 14/3/2020
605 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1737 นางสาวธัญญลักษณ์  ชาวไชย ร้านบ้านดงมิตรเกษตร นางสาวธัญญลักษณ์   ชาวไชย 123 7 สันทราย แม่จัน เชียงราย ชร. 144 2557 31/12/2019
606 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2181 นายธีรเดช  แซ่ย่าง ร้านธีรเดชการค้า นายธีรเดช แซ่ย่าง 101 1 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ชร. 37 2560 15/3/2020
607 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. cha-5-1889 นางอาขัวะ  แซ่ว่าง ร้านอาขัวะการค้า นางอาขัวะ   แซ่ว่าง 119/10 1 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ชร. 209 2558 3/11/2019
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608 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. cha-5-1891 นางอาหม่ี  แสนเหล่ียว ร้านอาหม่ีการค้า นางอาหม่ี แสนเหล่ียว 295/3 1 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ชร. 210 2558 3/11/2019
609 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. Cha-5-1879 นางสาวนิศารัตน์    แซ่ย่าง นิศารัตน์การค้า นิศารัตน์การค้า 38/2 1 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ชร. 207 2558 3/11/2019
610 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2113 นายเชียวซึง แซ่ฉ่ึง ร้านเชียวซึง นายเชียวซึง แซ่ฉ่ึง 38/3 1 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ชร. 142 2561 2/9/2019
611 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. cha-5-1890 นายชัยชาญ   วัฒนกิตติพงศ์ ร้านเกษตรมงคล นายชัยชาญ วัฒนกิตติพงศ์ 450 1 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ชร. 211 2558 3/11/2019
612 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0498 นายอมร อุดมธัญญบูรณ์ ร้านอมรการเกษตร นายอมร อุดมธัญญบูรณ์ 57/6 1 - - แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ชร. 31 2552 13/12/2019
613 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1630 นายวรพล แซ่หล่ี ร้านเจ๊ซิว นายวรพล แซ่หล่ี 23/8 6 แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ชร. 23 2557 14/12/2019
614 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2105 นายชาตรี แดนชวลิต ร้านนายชาตรี แดนชวลิต นายชาตรี แดนชวลิต 15 2 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ชร. 140 2561 2/9/2020
615 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1536 นางนราพร พานิชย์วิไล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ขวัญพัฒน์ การเกษตร สาขาแม่ลาว 83 2 พหลโยธิน จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย ชร. 156 2556 19/8/2019
616 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. cha-5-1983 นายสุค า   สุวรรณ์ อนงค์การค้า นายสุค า สุวรรณ์ 178 3 จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย ชร. 46 2559 24/4/2020
617 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1911 ส.ต.วิชัยเดช สิงห์เช้ือ ร้านกันญากิตเกษตร ส.ต.วิชัยเดช สิงห์เช้ือ 107 4 จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย ชร. 142 2558 20/7/2020
618 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0883 นายสวิน ไชยวรรณ์ ร้านสวินกิจเกษตร นายสวิน ไชยวรรณ์ 47 7 - - จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย ชร. 166 2557 20/7/2020
619 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0596 นายเสวศ สมบูรณ์ ร้านเกษตรสมบูรณ์ นายเสวศ สมบูรณ์ 83 7 - - จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย ชร. 216 2553 31/8/2019
620 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1039 นายสุธี มูลสถาน ร้านนายสุธี มูลสถาน นายสุธี มูลสถาน 162 8 - เด่นห้า-ดงมะดะ จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย ชร. 168 2561 26/11/2019
621 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1529 นายอนุพงษ์ ก๋องค า ห้างหุ้นส่วนสามัญ อนุพงษ์การเกษตร 76 8 จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย ชร. 146 2556 14/8/2019
622 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1464 นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์ ร้านกิจพิทักษ์ นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์ 140 9 - - จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย ชร. 38 2557 7/1/2020
623 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1797 นายสมพล ปวงรังษี ร้านป.เคมีเกษตร นายสมพล ปวงรังษี 74 9 จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย ชร. 207 2557 3/9/2019
624 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2357 นางอรวรรณ ทิพยวงศ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ขวัญพัฒน์ การเกษตร สาขา ดงมะดะ 77/1 11 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย ชร. 104 2561 2/7/2019
625 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0630 นางสาวแสงค า ดะระศิริ ร้านนางสาวแสงค า ดะระศิริ นางสาวแสงค า ดะระศิริ 324 15 - - ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย ชร. 103 2556 18/9/2019
626 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1693 นายสมาน ประมาณ ร้านเอเจการเกษตร นายสมาน ประมาณ 139 2 ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย ชร. 179 2557 7/8/2019
627 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0463 นายบุญปัน ท้าวค าหล่อ ร้านนายบุญปัน ท้าวค าหล่อ นายบุญปัน ท้าวค าหล่อ 2 2 - - ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย ชร. 82 2552 17/5/2020
628 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0175 นายประทีป ปิงแก้ว ร้านป.เจริญกิจ นายประทีป ปิงแก้ว 13 6 - - ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย ชร. 69 2550 21/6/2020
629 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1214 นายมนตรา แสนเสนาะ ร้านแสนปัญญาการค้า นายมนตรา แสนเสนาะ 41 6 - - ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย ชร. 56 2557 2/3/2020
630 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2471 นายประภาส ยาสมุทร ร้านนายประภาส ยาสมุทร นายประภาส ยาสมุทร 57 2 บัวสลี แม่ลาว เชียงราย ชร. 73 2562 17/6/2020
631 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1915 นางประทุม ค าแก่น ร้านประทุม นางประทุม ค าแก่น 6 3 บัวสลี แม่ลาว เชียงราย ชร. 151 2558 4/6/2020
632 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1625 นายเอกวัฒน์ ต๊ะสอน ร้านสันปูเลย การเกษตร นายเอกวัฒน์ ต๊ะสอน 32 4 บัวสลี แม่ลาว เชียงราย ชร. 68 2562 23/6/2020
633 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2202 นางสาวขวัญชนก  ค าแก่น ร้านเกษตรเก้ือกูล นางสาวขวัญชนก ค าแก่น 61 4 บัวสลี แม่ลาว เชียงราย ชร. 86 2561 13/6/2020
634 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. Cha-5-1919 นายบรรจบ   ต๊ะวงค์ ต.การค้า นายบรรจบ ต๊ะวงค์ 64 4 บัวสลี แม่ลาว เชียงราย ชร. 149 2560 16/11/2019
635 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0286 นายบุญตรง เทพอุดม สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จ ากัด สาขาบัวสลี 228 6 - พหลโยธิน บัวสลี แม่ลาว เชียงราย ชร. 22 2549 31/12/2019
636 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1493 นางสมศรี วิจิตรปฐมกุล ร้านสมศรีการค้า นางสมศรี วิจิตรปฐมกุล 165 1 ป่าก่อด า แม่ลาว เชียงราย ชร. 140 2557 22/6/2020
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637 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1790 นางสาวณัฐกฤตา วงค์สอน ร้านนางสาวณัฐกฤตา วงค์สอน นางสาวณัฐกฤตา วงค์สอน 77 1 ป่าก่อด า แม่ลาว เชียงราย ชร. 76 2558 12/2/2020
638 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1918 นายอริย์ธัช กายา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงรายอโกรเทค 55 6 ป่าก่อด า แม่ลาว เชียงราย ชร. 57 2562 4/6/2020
639 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0394 นางเชาวนี คูสินไทย ร้านเจ้วันการเกษตร นางเชาวนี คูสินไทย 105 1 - - โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย ชร. 14 2561 2/1/2020
640 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2389 นางสาวสาคร ปัญญาทิพย์ ร้านนางสาวสาคร ปัญญาทิพย์ นางสาวสาคร ปัญญาทิพย์ 2 2 โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย ชร. 45 2562 30/4/2020
641 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0564 นางค า ธิดา ร้านแม่ค าการเกษตร นางค า ธิดา 149 5 - - โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย ชร. 55 2561 30/4/2020
642 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0508 นางอานันท์ภร เลิศสกุลทรัพย์ ร้านอานันท์ภรการเกษตร นางอานันท์ภร เลิศสกุลทรัพย์ 427 5 - - โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย ชร. 34 2551 2/1/2020
643 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2458 นายวรรณชัย ทาอาษา ร้านลาบเชียงราย นายวรรณชัย ทาอาษา 435 5 โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย ชร. 51 2562 23/5/2020
644 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2256 นายธิติพงศ์  วรรณโล ร้านพ.พลับพลาชัย นายธิติพงศ์ วรรณโล 70 6 โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย ชร. 1 2561 2/11/2019
645 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1837 นายภัทรบดินทร์ เทพสุวรรณ ร้านลูกเกษตร 2 นายภัทรบดินทร์ เทพสุวรรณ 193 12 เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย ชร. 42 2558 7/1/2020
646 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0194 นางสาวมาลี โตวรกุล ร้านแสงสุรีย์การเกษตร นางสาวมาลี โตวรกุล 204 3 - เชียงราย-เชียงใหม่ เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย ชร. 123 2550 29/8/2020
647 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0937 นายม่ิงขวัญ สมใจ ร้านย่ิงเจริญ นายม่ิงขวัญ สมใจ 4 4 - - เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย ชร. 59 2554 8/8/2020
648 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1729 นางบัวลอง ไชยตา ร้านบัวลองการเกษตร นางบัวลอง ไชยตา 91 4 เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย ชร. 138 2557 17/6/2020
649 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1358 นางสาวกชพร สรณคมน์ ร้านสวนผลไม้ทองการเกษตร นางสาวกชพร สรณคมน์ 157 5 - - เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย ชร. 119 2556 16/7/2020
650 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0195 นางธัญญ์นรี อริยเรืองนนท์ ร้านจิรภัทร นางธัญญ์นรี อริยเรืองนนท์ 159 5 - เชียงใหม่- เชียงราย เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย ชร. 118 2549 9/10/2019
651 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0181 นางสาวธิฐิยา วุฒิลักษ์ ร้านหมู่เฮาเจริญ นางสาวธิฐิยา วุฒิลักษ์ 102 7 - เชียงราย-เชียงใหม่ เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย ชร. 25 2550 31/3/2020
652 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1937 นายสมชาย จีนา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษตรแม่วัง รุ่งเรืองพาณิชย์ 324 7 เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย ชร. 124 2560 17/9/2019
653 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2441 นายสมบูรณ์ มอสี ร้านสมบูรณ์ธุรกิจ นายสมบูรณ์ มอสี 324/5 7 เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย ชร. 25 2562 7/3/2020
654 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0182 นางเอ้ืองฟ้า ค าลือ ร้านเอ้ือง นางเอ้ืองฟ้า ค าลือ 7 8 - - เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย ชร. 145 2550 27/9/2019
655 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0926 นายสุทธิพงษ์ จักรค า ร้านสุทธิพงษ์การเกษตร นายสุทธิพงษ์ จักรค า 20 1 - เชียงใหม่-เชียงราย ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย ชร. 24 2554 25/4/2020
656 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1951 นางดวงเดือน ธรรมชัย ร้านต้นอ้อ นางดวงเดือน ธรรมชัย 114 10 ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย ชร. 131 2561 7/8/2020
657 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2378 นายจรูญ ป่วนป่ัน ร้านจรูญการเกษตร นายจรูญ ป่วนป่ัน 179 10 ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย ชร. 24 2562 7/3/2020
658 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1461 นางมาลาตี สมคิด ร้านมาลาตีการเกษตร นางมาลาตี สมคิด 221 10 - - ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย ชร. 93 2556 6/6/2020
659 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0307 นายกิตติพงษ์ สันติพิทักษ์กุล ร้านก้ีเก่ียน-ดินด า นายกิตติพงษ์ สันติพิทักษ์กุล 46 13 - เชียงราย-เชียงใหม่ ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย ชร. 72 2550 31/12/2019
660 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1792 นางสาวสุมาลี โยค า ร้านมาลีกิจการเกษตร นางสาวสุมาลี โยค า 111 2 ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย ชร. 203 2557 27/8/2019
661 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1646 นายสุรมงคล จักรค า ร้าน ม.เกษตร นายสุรมงคล จักรค า 159 2 ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย ชร. 47 2560 20/4/2020
662 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0470 นายปพน ผลมะกรูด ร้านนายปพน ผลมะกรูด นายปพน ผลมะกรูด 65 20 - เชียงใหม่-เชียงราย ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย ชร. 10 2553 21/1/2020
663 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2336 นางสาวโสภา แก้ววรรณะ ร้านธวัชชัยการเกษตร 2 นางสาวโสภา แก้ววรรณะ 69/1-2 20 ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย ชร. 119 2561 25/7/2020
664 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1477 นางชลลดา โชคชัยธิติกุล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ร้านเฮียอ้วน-ป่าลัน 117 21 ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย ชร. 165 2557 16/7/2020
665 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0552 นายประชา ไชยต๊ะ ร้านดีเจริญกิจ นายประชา ไชยต๊ะ 121 21 - - ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย ชร. 62 2552 30/3/2020
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666 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0243 นายธวัชชัย ศรีสมบัติ ร้านธวัชชัยการค้า นายธวัชชัย ศรีสมบัติ 571 4 - เชียงราย-เชียงใหม่ ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย ชร. 27 2558 7/12/2019
667 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1641 นายสมคิด ทูลกิจใจ สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จ ากัด สาขาท่าก๊อ 18 6 ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย ชร. 37 2557 7/1/2020
668 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1595 นายเอกพันธ์ บุญทา ร้านนัท-เหนือ รุ่งเรืองกิจเกษตร นายเอกพันธ์ บุญทา 74 6 ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย ชร. 66 2557 31/3/2020
669 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. cha-5-2056 นางสาวเจนจิรา  กองแสน ลูกเกษตร 3 นางสาวเจนจิรา กองแสน 185 7 ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย ชร. 60 2559 23/5/2020
670 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0184 นางดารานุช อ่ิมประไพ ร้านรวยร่ืน นางดารานุช อ่ิมประไพ 19 7 - เชียงใหม่ - เชียงราย ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย ชร. 42 2550 16/6/2020
671 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0380 นายเมืองพล อ่ันมี ร้านเอกพัฒนาการเกษตร นายเมืองพล อ่ันมี 27 7 - - ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย ชร. 89 2552 15/6/2020
672 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2124 นายวัฒนา   ศรีวิชัย ร้านวัฒนาการเกษตร(หมอพืช) นายวัฒนา ศรีวิชัย 102 10 ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย ชร. 97 2559 20/10/2019
673 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2025 นายวิมล จอมโปธิ ร้านบ้านโป่งการเกษตร นายวิมล จอมโปธิ 108 10 ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย ชร. 41 2561 2/4/2020
674 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1867 นายวรกร พุทธิมา ร้านวรกร พุทธิมา นายวรกร พุทธิมา 178 12 ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย ชร. 131 2558 17/5/2020
675 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0584 นายธนพงค์ เช้ือสายใจ ร้านขุนโป่งการเกษตร นายธนพงค์ เช้ือสายใจ 98 13 - - ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย ชร. 11 2552 12/10/2019
676 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1077 ส.อ.กรกช ตาศรีลา ร้านหัวทุ่งมาร์ท ส.อ.กรกช ตาศรีลา 110 15 - - ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย ชร. 163 2561 21/10/2019
677 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0341 นางสาวอัมพร วังผา ร้านนางสาวอัมพร วังผา นางสาวอัมพร วังผา 64 17 - - ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย ชร. 141 2550 26/9/2019
678 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2431 นายนิพล สานุมิตร ร้านพลเจริญรุ่งเรืองพาณิชย์ นายนิพล สานุมิตร 75/2 17 ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย ชร. 18 2562 20/2/2020
679 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2260 นางสาวกาญจนา  กันหา ร้านพลเจริญรุ่งเรืองการเกษตร นางสาวกาญจนา กันหา 75/3 17 ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย ชร. 131 2560 3/10/2019
680 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0899 นายสรพันธ์ุ ประจิตร ร้านแพรพาณิชย์ นายสรพันธ์ุ ประจิตร 36 19 - - ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย ชร. 69 2554 24/8/2020
681 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0477 นายสาคร ศรีวิชัย ร้านสาครกิจเจริญ นายสาคร ศรีวิชัย 159 6 - - ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย ชร. 38 2552 18/1/2020
682 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2390 นายศุภชัย เยาวไสย ร้านแม่โจ้เกษตรเฟ่ืองฟู นายศุภชัย เยาวไสย 109/1-2 7 ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย ชร. 145 2561 10/9/2019
683 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2332 นายณัฐพงษ์ สิงห์แก้ว ร้านปาล์ม นายณัฐพงษ์ สิงห์แก้ว 16 8 ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย ชร. 44 2562 17/3/2020
684 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1104 นายพัฒนา ธิยากรณ์ ร้านพัฒนาการช่าง นายพัฒนา ธิยากรณ์ 39 8 - - ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย ชร. 87 2558 15/3/2020
685 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1522 นายวันชัย อินทรีย์ ร้านชัยวิมณ นายวันชัย อินทรีย์ 54 10 แม่พริก แม่สรวย เชียงราย ชร. 114 2561 16/7/2019
686 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0406 นายประพันธ์ เต็งตระกูล ร้านวัฒนาพานิช นายประพันธ์ เต็งตระกูล 55 12 - - แม่พริก แม่สรวย เชียงราย ชร. 17 2550 31/12/2019
687 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1905 นางสาวปณิทรีย์ สมมุติ ร้านวันใหม่ นางสาวปณิทรีย์ สมมุติ 98 12 แม่พริก แม่สรวย เชียงราย ชร. 59 2562 9/6/2020
688 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0186 นางอ าไพ อิทธิโชติ สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จ ากัด 139 2 - เชียงราย-เชียงใหม่ แม่พริก แม่สรวย เชียงราย ชร. 144 2549 31/10/2019
689 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1627 นายณัฐวุฒิ พุทธิเมืองช่ืน ร้านสังเวียนการเกษตร นายณัฐวุฒิ พุทธิเมืองช่ืน 245 3 แม่พริก แม่สรวย เชียงราย ชร. 18 2557 3/12/2019
690 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2451 นายนนทวัชช์ ทองค าใบ ร้านนนทวัชช์ นายนนทวัชช์ ทองค าใบ 367 3 แม่พริก แม่สรวย เชียงราย ชร. 40 2562 18/4/2020
691 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0190 นางสาวจิราพร มานะ ร้านวาวีการเกษตร นางสาวจิราพร มานะ 163/10 12 - - แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย ชร. 36 2557 7/1/2020
692 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0792 นายธนกร แสนมา ร้านธนะการเกษตร นายธนกร แสนมา 333 12 - - แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย ชร. 58 2561 30/4/2020
693 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0428 นางสาวรัชดาวัลย์ เล่าป่า ร้านฟลุ๊คเพ่ือนเกษตร นางสาวรัชดาวัลย์ เล่าป่า 258 3 - เชียงราย-เชียงใหม่ แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย ชร. 154 2561 2/10/2019
694 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2255 นางสาวไพลิน  แย้มพราย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิงห์เหนือรุ่งเรืองเกษตร 454/2 3 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย ชร. 129 2560 1/10/2019
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695 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1386 นายประเสริฐ หงษ์ทรัพย์ ร้านส. ทวี เฟอร์ติไลเซอร์ นายประเสริฐ หงษ์ทรัพย์ 161 4 - - แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย ชร. 37 2556 18/2/2020
696 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2362 นายวัชระ บัวศรี ร้านวัชระการเกษตร นายวัชระ บัวศรี 136 5 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย ชร. 110 2561 8/7/2020
697 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0324 นายชัยยันต์ แสงแก้ว สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เชียงราย จ ากัด สาขาแม่สรวย 438 5 - - แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย ชร. 71 2558 12/2/2020
698 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1546 นายสุพจน์ ศรีประพจน์ ร้านสุพจน์การค้า นายสุพจน์ ศรีประพจน์ 36 8 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย ชร. 174 2556 1/9/2019
699 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0192 นางสาวสุมาลี วงศ์ศรีวิศาล ร้านโชคอนันต์การเกษตร นางสาวสุมาลี วงศ์ศรีวิศาล 192/1 1 - - วาวี แม่สรวย เชียงราย ชร. 128 2550 13/6/2020
700 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0028 นายธ ารง ภัทรวาณิชย์กุล ร้านย่ิงเจริญ นายธ ารง ภัทรวาณิชย์กุล 451 1 วาวี แม่สรวย เชียงราย ชร. 97 2556 17/6/2020
701 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1428 นายสมเกียรติ ปฐมพงศ์ไพร ร้านนายสมเกียรติ ปฐมพงศ์ไพร นายสมเกียรติ ปฐมพงศ์ไพร 458 1 - - วาวี แม่สรวย เชียงราย ชร. 68 2556 8/5/2020
702 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1513 นางสาววิไล มานะ ร้านฟอร์ด นางสาววิไล มานะ 600 1 วาวี แม่สรวย เชียงราย ชร. 132 2556 31/7/2019
703 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0853 นายสุรเชษฐ์ ช่ืนปัญญานิมิต สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตวาวี จ ากัด 177 11 - - วาวี แม่สรวย เชียงราย ชร. 54 2555 24/5/2019
704 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1426 นายกุ๋ยหล่ิง แซ่หอ ร้านหล่ิงพาณิชย์ นายกุ๋ยหล่ิง แซ่หอ 46 12 - - วาวี แม่สรวย เชียงราย ชร. 60 2556 1/5/2020
705 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. cha-5-2043 นายอุดม  จิราภรณ์โอภาส ร้านนายอุดม จิราภรณ์โอภาส นายอุดม จิราภรณ์โอภาส 219 13 วาวี แม่สรวย เชียงราย ชร. 41 2559 6/4/2020
706 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2046 นายสมหมาย  โชครัตนสกุล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปางซางการค้า 312 13 วาวี แม่สรวย เชียงราย ชร. 81 2562 4/7/2020
707 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2358 นายสมควร คีรีคามสุข ร้านยอห์น 3:16 การเกษตรวาวี นายสมควร คีรีคามสุข 7 13 วาวี แม่สรวย เชียงราย ชร. 107 2561 4/7/2020
708 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1290 นายทวี มาเยอะ ร้านนายทวี มาเยอะ นายทวี มาเยอะ 124 16 - - วาวี แม่สรวย เชียงราย ชร. 153 2561 3/10/2019
709 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2273 นายจงเจตน์  ใหม่ค าน้อย ร้านจงเจตน์พาณิชย์ นายจงเจตน์ ใหม่ค าน้อย 3 24 วาวี แม่สรวย เชียงราย ชร. 5 2561 3/12/2019
710 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2215 นางสาวรัชดาวัลย์ เล่าป่า ร้านดอยช้างการเกษตร นางสาวรัชดาวัลย์ เล่าป่า 472 3 วาวี แม่สรวย เชียงราย ชร. 82 2560 2/7/2020
711 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1839 นางชลธิชา ธารธราธร ร้านชลธิชาพาณิชย์ นางชลธิชา ธารธราธร 319 5 วาวี แม่สรวย เชียงราย ชร. 48 2558 20/1/2020
712 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1963 นางศศิขัณฑ์ อ้ายพล ร้านมีนองการเกษตร นางศศิขัณฑ์ อ้ายพล 363 5 วาวี แม่สรวย เชียงราย ชร. 165 2561 31/10/2019
713 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1433 นางสาวแอเม ยืนยงธรรม ร้านอาเมน นางสาวแอเม ยืนยงธรรม 39 5 - - วาวี แม่สรวย เชียงราย ชร. 150 2558 9/6/2020
714 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1652 นายเกรียงศักด์ิ  พรหมทัศน์ ร้านปริญญาการเกษตร นายเกรียงศักด์ิ พรหมทัศน์ 111 1 ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย ชร. 46 2557 26/1/2020
715 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1221 นายชัยยุทธ เสาวรส ร้านทุ่งต้อมมิตรเกษตร นายชัยยุทธ เสาวรส 117 1 - - ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย ชร. 202 2557 24/8/2020
716 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2229 นายปวริศร์  ปินใจน า ร้านต้นกล้าการเกษตร นายปวริศร์ ปินใจน า 60 12 ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย ชร. 38 2561 1/4/2020
717 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1893 นายขจรศักด์ิ อินทร์ตา ร้านเคียงอินทร์การเกษตร นายขจรศักด์ิ อินทร์ตา 16 5 ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย ชร. 128 2558 10/5/2020
718 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1103 นางถินทอง สะทัน ร้านถ่ินทองการเกษตร นางถินทอง สะทัน 117 7 - - ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย ชร. 25 2555 10/12/2019
719 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2002 นางเบญจวรรณ  สุขพันธ์ ร้านศรีถ้อยการเกษตร นางเบญจวรรณ สุขพันธ์ 65 7 ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย ชร. 3 2562 25/12/2019
720 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2302 นางนงคราญ พรหมปัญญา ร้านจาวสาวเพ่ือนเกษตร นางนงคราญ พรหมปัญญา 193 8 ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย ชร. 39 2561 1/4/2020
721 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1288 นายฝูจัง แซ่ย่าง ร้านฝูจังพาณิชย์ นายฝูจัง แซ่ย่าง 2 11 - - ห้วยน้ าเย็น แม่สรวย เชียงราย ชร. 53 2556 25/4/2020
722 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1085 นายสมชาย จักรแก้ว ร้านนายสมชาย จักรแก้ว นายสมชาย จักรแก้ว 109 10 - - เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย ชร. 141 2555 23/8/2020
723 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2065 นายศุภชัย ค าปันต๊ิบ ร้านเจ๊แดงการเกษตร นายศุภชัย ค าปันต๊ิบ 106/1 11 เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย ชร. 80 2560 2/7/2020
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724 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0280 นายศิริ วินิจสินธ์ุ ร้านแดงอุปกรณ์ นายศิริ วินิจสินธ์ุ 96/3-4 11 - เหมืองแดง เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย ชร. 38 2551 31/12/2019
725 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2295 นายนิรันดร์ ม่ิงโอโร ร้านกิจเจริญการเกษตร นายนิรันดร์ ม่ิงโอโร 142 2 เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย ชร. 29 2561 11/3/2020
726 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0695 นางชลธิชา สระกิจ ร้านสมบูรณ์พืชผล นางชลธิชา สระกิจ 24 5 - เหมืองแดง เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย ชร. 98 2554 8/9/2020
727 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2472 นางสาวชัญญณัท กันทากาศ ร้านชัญญณัทการเกษตร นางสาวชัญญณัท กันทากาศ 38 6 เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย ชร. 76 2562 30/6/2020
728 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0385 นายศุภชัย ดวงเพชรรัตน์ ร้านเพชรรัตน์การเกษตร (สาขา 2) นายศุภชัย ดวงเพชรรัตน์ 209 7 - - เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย ชร. 213 2557 24/9/2019
729 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0267 นางวราภรณ์ อุดแพร่ ร้านตุ๊กตามินิมาร์ท นางวราภรณ์ อุดแพร่ 247 9 - - เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย ชร. 41 2549 18/5/2020
730 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1710 นายนกุล จ่ิงต่า ร้านคลินิคเพ่ือนเกษตร นายนกุล จ่ิงต่า 64 9 เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย ชร. 115 2557 25/5/2020
731 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1278 นางสาวขนิษฐา  กันทะดง ร้านอัญชันรวมเกษตร นางสาวขนิษฐา กันทะดง 80 2 - - บ้านด้าย แม่สาย เชียงราย ชร. 175 2556 1/9/2020
732 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1675 ร.ต.ต.พรพิฆเนศ ทิพย์เมธนวนิช ร้านศรวิชญ์กิจเกษตร ร.ต.ต.พรพิฆเนศ ทิพย์เมธนวนิช 64 4 บ้านด้าย แม่สาย เชียงราย ชร. 112 2557 22/5/2019
733 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1575 นางสวิง วัฒนา ร้านเจตต์มงคลการเกษตร นางสวิง วัฒนา 76 4 บ้านด้าย แม่สาย เชียงราย ชร. 190 2556 24/8/2020
734 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0401 นางสาวพิกุล ค าปุ๊ สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตแม่สาย จ ากัด 159 6 - - บ้านด้าย แม่สาย เชียงราย ชร. 115 2552 16/8/2019
735 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0253 นายผล จันทะวาลย์ ร้านพูนผลการเกษตร นายผล จันทะวาลย์ 179 6 - - บ้านด้าย แม่สาย เชียงราย ชร. 10 2549 31/12/2019
736 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1699 นายยศ ค าปุ๊ ร้านเกษตรพาณิชย์ นายยศ ค าปุ๊ 172/1 8 พหลโยธิน โป่งงาม แม่สาย เชียงราย ชร. 106 2557 11/5/2020
737 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0372 นายเรืองรอง โซตา ร้านบ้านโป่งการเกษตร นายเรืองรอง โซตา 105 9 - - โป่งงาม แม่สาย เชียงราย ชร. 63 2558 11/2/2020
738 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0429 นายวีรพันธ์ ดวงสุวรรณ์ ร้านนงนุชการเกษตร นายวีรพันธ์ ดวงสุวรรณ์ 159/3 11 5 พหลโยธิน โป่งผา แม่สาย เชียงราย ชร. 15 2549 10/4/2020
739 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1161 นางสาวกมลทิพย์ ธิจินะ ร้านทรัพย์กมลกิจเกษตร นางสาวกมลทิพย์ ธิจินะ 9 3 - - โป่งผา แม่สาย เชียงราย ชร. 136 2555 16/8/2020
740 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0576 นายชุติพนธ์ ปินตา ร้านจงเจริญกิจเกษตร นายชุติพนธ์ ปินตา 123 4 - พหลโยธิน โป่งผา แม่สาย เชียงราย ชร. 201 2553 6/4/2020
741 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2402 นายทรงกลด ไพโรจน์สันติกุล ร้านบ้านจ้องการเกษตร นายทรงกลด ไพโรจน์สันติกุล 163/3 9 โป่งผา แม่สาย เชียงราย ชร. 162 2561 11/10/2019
742 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1523 นายธวัชชัย อุณหพัฒนา ร้านไชย กิจเกษตร นายธวัชชัย อุณหพัฒนา 39/1 10 แม่สาย แม่สาย เชียงราย ชร. 29 2558 17/12/2019
743 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0201 นายวัฒนา เตจ๊ะวันดี ร้านเพ่ือนเกษตร นายวัฒนา เตจ๊ะวันดี 128 11 - เหมืองแดง แม่สาย แม่สาย เชียงราย ชร. 28 2551 31/12/2019
744 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2421 นายณรงค์ศักด์ิ โตมี  ร้านมิตรภาพคลังเกษตร นายณรงค์ศักด์ิ โตมี 183/3 11 แม่สาย แม่สาย เชียงราย ชร. 14 2562 24/1/2020
745 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0362 นายธีระศักด์ิ จงจินตานนท์ ร้านปณิตาการเกษตร นายธีระศักด์ิ จงจินตานนท์ 15 13 ปิยะพร ซอย 1 เลียบคลองชลประทาน แม่สาย แม่สาย เชียงราย ชร. 150 2549 18/1/2020
746 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0313 นายประเสริฐ ฝาค า สหกรณ์การเกษตรแม่สาย จ ากัด 616 8 - พหลโยธิน แม่สาย แม่สาย เชียงราย ชร. 37 2549 25/5/2020
747 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0321 นางสาวทิพภาวรรณ  วงศา สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เชียงราย จ ากัด สาขาแม่สาย 800/6 8 - - แม่สาย แม่สาย เชียงราย ชร. 68 2558 12/2/2020
748 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0257 นางสาวศรีนันทา ตรีบุญพิทักษ์กุล ร้านจงเจริญ นางสาวศรีนันทา ตรีบุญพิทักษ์กุล 254 1 - - เวียงพางค า แม่สาย เชียงราย ชร. 30 2558 31/12/2019
749 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0379 นางสุมาลี อุณหพัฒนา ร้านอุดมภัณฑ์การเกษตร นางสุมาลี อุณหพัฒนา 414/8 1 - พหลโยธิน เวียงพางค า แม่สาย เชียงราย ชร. 28 2558 31/12/2019
750 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2271 นายกมล ศรีสวาสด์ิ ร้านกฤษฎ์ิกนกการไฟฟ้า นายกมล ศรีสวาสด์ิ 679 4 เวียงพางค า แม่สาย เชียงราย ชร. 115 2561 17/7/2019
751 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0583 นายธีรพงศ์ ภูริวัฒน์ปกรณ์ ร้านคาวบอยแลนด์ ฟาร์ม นายธีรพงศ์ ภูริวัฒน์ปกรณ์ 542 9 - - เวียงพางค า แม่สาย เชียงราย ชร. 6 2553 15/11/2019
752 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0203 นายบุญส่ง ศรีสวาสด์ิ ร้านกมลกิจ นายบุญส่ง ศรีสวาสด์ิ 73 9 - - เวียงพางค า แม่สาย เชียงราย ชร. 105 2561 2/7/2020
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753 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0456 นายประเสริฐ ค าลือวงค์ บริษัท ข้าวย้ิม การเกษตร จ ากัด 71 1 - - ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย ชร. 196 2556 20/8/2020
754 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0314 นายประเสริฐ ฝาค า สหกรณ์การเกษตรแม่สาย จ ากัด สาขาศรีเมืองชุม 232 2 - - ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย ชร. 24 2552 26/5/2020
755 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1328 นางสาวจรรยา ศรนุวัตร ร้านเรืองเกษตร นางสาวจรรยา ศรนุวัตร 259 2 - - ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย ชร. 14 2556 16/11/2019
756 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2253 นายมนตรี  จ าปาดี ร้านแม่สายเมล็ดพันธ์ุ นายมนตรี จ าปาดี 95/6 2 ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย ชร. 2 2561 31/10/2019
757 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1473 นางสมนา ค ามะยอม ร้านชอบพิม นางสมนา ค ามะยอม 118/1 5 ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย ชร. 98 2556 20/6/2020
758 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2243 นายธนาวุฒิ พุฒซ่ือ ร้านแบงค์การเกษตร นายธนาวุฒิ พุฒซ่ือ 92 4 ห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย ชร. 50 2562 20/5/2020
759 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0207 นายกู้เกียรติ ครรชิตสิริกุล ร้านกู้เกียรติ นายกู้เกียรติ ครรชิตสิริกุล 12 7 - พหลโยธิน ห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย ชร. 67 2550 30/5/2020
760 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1521 นางวันดี ไชยลังการ ร้านวันดีพาณิชย์ นางวันดี ไชยลังการ 17 1 ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย ชร. 139 2556 12/8/2020
761 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. cha-5-1998 นายธนาวัฒน์  ธรรมานุวงศ์ ร้านคูณล าไย นายธนาวัฒน์ ธรรมานุวงศ์ 113 3 ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย ชร. 7 2559 6/1/2020
762 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1186 นายสมเกียรติ บุญญานุพงศ์ ร้านเกียรติการเกษตร นายสมเกียรติ บุญญานุพงศ์ 171 3 - บ้านลุง-ปางค่า ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย ชร. 153 2557 3/7/2020
763 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0746 นางสาวศรินรัตน์  หงษ์สินสี ร้านภูฟ้ารวมเกษตร นางสาวศรินรัตน์ หงษ์สินสี 238 3 - - ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย ชร. 85 2558 10/3/2020
764 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. cha-5-1965 นายแปง  รักสว่าง ร้านอังคณา พาณิชย์ นายแปง  รักสว่าง 71 3 ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย ชร. 11 2559 8/2/2020
765 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0210 นางดวงตา ไชยลังการ ร้านดวงตาพาณิชย์ นางดวงตา ไชยลังการ 80/1 3 - บ้านลุง - ปางค่า ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย ชร. 119 2550 19/9/2019
766 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. cha-5-2008 นางสาวจิรพร  ธะนันไชย ร้านจิรพรพาณิชย์ นางสาวจิรพร ธะนันไชย 10 4 ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย ชร. 18 2559 11/2/2020
767 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. cha-5-2007 นางสาวสุรณี  ธะนันไชย ร้านส.สหภัณฑ์ นางสาวสุรณี ธะนันไชย 211 5 ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย ชร. 9 2560 20/2/2020
768 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2373 นายประเสริฐ อุสาใจ ร้านม่านฟ้าพานิช นายประเสริฐ อุสาใจ 103 15 ปอ เวียงแก่น เชียงราย ชร. 122 2561 31/7/2020
769 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0604 นายสุน หัตถกอง ร้านปางหัดพาณิชย์ นายสุน หัตถกอง 59 2 - - ปอ เวียงแก่น เชียงราย ชร. 16 2554 27/3/2020
770 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1640 นายธเรศ แสงงาม ร้านเพ่ิมทรัพย์พาณิชย์ นายธเรศ แสงงาม 32 3 ปอ เวียงแก่น เชียงราย ชร. 120 2557 16/9/2019
771 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1561 นางสาวดุจดาว แซ่หว้า ร้านไอรินเคมีการเกษตร นางสาวดุจดาว แซ่หว้า 33/1 3 ปอ เวียงแก่น เชียงราย ชร. 20 2561 7/2/2020
772 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1051 นางสาวภาวินี จรัลพรเลิศสิน ร้านภาวิณี นางสาวภาวินี จรัลพรเลิศสิน 192 5 - - ปอ เวียงแก่น เชียงราย ชร. 149 2555 14/9/2019
773 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2360 นางนันทิตา ลือชา ร้านนันทิตา พาณิชย์ นางนันทิตา ลือชา 79/2 5 ปอ เวียงแก่น เชียงราย ชร. 109 2561 5/7/2020
774 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1013 นายพงษ์ศักด์ิ วงศ์นภาไพศาล สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตต าบลปอ จ ากัด 204 7 - - ปอ เวียงแก่น เชียงราย ชร. 54 2561 24/4/2020
775 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2443 นายบุญชัย สุชนเสาวภาคย์ ร้านบุญชัย นายบุญชัย สุชนเสาวภาคย์ 137 9 ปอ เวียงแก่น เชียงราย ชร. 82 2562 4/7/2020
776 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1048 นางผุสดี ฟุ้งกิจสกุล ร้านผุสดี นางผุสดี ฟุ้งกิจสกุล 179 1 - - ม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย ชร. 152 2555 14/9/2019
777 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1305 นางสาวธนิดา ม่ันคงธนธ ารง ร้านณารษาการค้า นางสาวธนิดา ม่ันคงธนธ ารง 146 4 - - ม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย ชร. 152 2557 3/7/2020
778 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2347 นายมานพ เกสรกติกา ร้านมานพการเกษตร นายมานพ เกสรกติกา 255 6 ม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย ชร. 89 2561 17/6/2020
779 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0281 นายนิวัฒน์ เรืองนภารัตน์ ร้านนิวัฒน์ นายนิวัฒน์ เรืองนภารัตน์ 193 1 - - หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย ชร. 65 2549 10/7/2020
780 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0242 นายคมสัน รัตนญาติ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่โจ้เวียงแก่น 195/3 1 - - หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย ชร. 57 2551 29/3/2020
781 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0271 นายประธาน รวมจิตร ร้านเวียงแก่นการเกษตร นายประธาน รวมจิตร 53/5 1 - - หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย ชร. 63 2554 23/8/2020
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782 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1028 นายแสง ทวิชัย สหกรณ์การเกษตรเชียงของ จ ากัด สาขาเวียงแก่น 123 4 - - หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย ชร. 14 2558 21/10/2019
783 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0521 นายธนกรณ์ ชัยวงศ์ ร้านธนกรณ์การเกษตร นายธนกรณ์ ชัยวงศ์ 155 5 - - หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย ชร. 17 2554 7/4/2020
784 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. cha-5-2024 นายชลวิทย์   ชัยวงศ์ จันทร์ฉายพาณิชย์ นายชลวิทย์ ชัยวงศ์ 19/3 5 หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย ชร. 30 2559 29/2/2020
785 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. cha-5-2060 นางมนัสนันท์ จองแสง ร้านจีกิจ นางมนัสนันท์ จองแสง 201 5 - - หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย ชร. 66 2559 2/5/2020
786 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0982 นายเกรียงศักด์ิ บุดดี ร้านอิสระพาณิชย์ นายเกรียงศักด์ิ บุดดี 235 5 - - หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย ชร. 108 2554 23/8/2020
787 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1873 นางสาวพัชรา ฟุ้งธันยพงศ์ ร้านพัชรา นางสาวพัชรา ฟุ้งธันยพงศ์ 238 5 หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย ชร. 106 2558 16/4/2020
788 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1302 นายปราโมทย์ บุตรชา ร้านวรวรรณพาณิชย์ นายปราโมทย์ บุตรชา 35 5 - - หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย ชร. 2 2556 30/9/2020
789 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0986 นายจ าเนียร อินตา ร้านจ าเนียรพาณิชย์ นายจ าเนียร อินตา 56 5 - - หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย ชร. 20 2555 11/9/2019
790 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1084 นายจันทร์ ชัยสถา ร้านรวมเกษตร นายจันทร์ ชัยสถา 140 13 - - ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย ชร. 61 2562 11/6/2020
791 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2228 นางพร  วงค์เท่ียงธรรม ร้านพรการเกษตร นางพร วงค์เท่ียงธรรม 147 14 ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย ชร. 71 2562 30/6/2020
792 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2261 นายธนกฤษ  เมธีธนะเดช นายธนกฤษ เมธีธนะเดช 159 16 ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย ชร. 34 2562 25/3/2020
793 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1249 นายสมบัติ มงคลทวีสิน สหกรณ์การเกษตรเวียงชัย จ ากัด สาขาดอนศิลา 216 2 - - ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย ชร. 121 2557 1/6/2020
794 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1045 นายทวี กิตติชยานนท์ ร้านทวี นายทวี กิตติชยานนท์ 184 3 - - ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย ชร. 92 2561 19/6/2020
795 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2115 นายศรีพล แสงวงค์ ร้านอัมพิกา กิจเกษตร นายศรีพล แสงวงค์ 251/10 3 ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย ชร. 13 2561 17/12/2019
796 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0908 นางบุญมี เสนทาวงค์ ร้านสว่างการเกษตร นางบุญมี เสนทาวงค์ 198 4 - - ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย ชร. 88 2554 5/9/2019
797 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2259 นางสาวจารุวรรณ  แสนค ามา ร้านก้าวหน้าการเกษตร นางสาวจารุวรรณ แสนค ามา 105 5 ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย ชร. 130 2560 3/10/2019
798 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2364 นางสาวพัชริณินล์ ไชยชุมศักด์ิ ร้านพิทักษ์การเกษตร (สาขา 2) นางสาวพัชริณินล์ ไชยชุมศักด์ิ 158 6 ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย ชร. 112 2561 10/7/2020
799 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2004 นางจิระนุช  แต่งแดน ส.ทรัพย์ยิงเจริญ นางจิระนุช แต่งแดน 27 6 ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย ชร. 12 2560 3/1/2020
800 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. cha-5-1857 นายสายันณ์ นิยมวรรณ์ ร้านแอล.จี.เคมีเกษตร นายสายันณ์ นิยมวรรณ์ 191 7 ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย ชร. 67 2561 22/5/2020
801 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1619 นายพิทักษ์พงศ์ ไชยชุมศักด์ิ ร้านพิทักษ์การเกษตร (สาขา 1) นายพิทักษ์พงศ์ ไชยชุมศักด์ิ 120 8 ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย ชร. 12 2557 17/11/2019
802 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0563 นายดิเรก ทองอ่อน ร้านนายดิเรก ทองอ่อน นายดิเรก ทองอ่อน 47 9 - - ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย ชร. 123 2552 31/12/2019
803 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0453 นางมาลินี สมบัติ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินเวียงชัย จ ากัด 155 10 - - ผางาม เวียงชัย เชียงราย ชร. 5 2550 31/10/2019
804 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1579 นางวรรณนภา ปริยอุดม ร้านเกรียงไกรการค้า นางวรรณนภา ปริยอุดม 31 13 ผางาม เวียงชัย เชียงราย ชร. 70 2557 31/3/2020
805 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1412 นางสาวจิตรา ทาป้อม ร้านจิตราการค้า นางสาวจิตรา ทาป้อม 142 14 - - ผางาม เวียงชัย เชียงราย ชร. 48 2556 22/4/2020
806 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1168 นายจีรวัฒน์ โชติอัศวะโภคิน บริษัท ผางามกิจเกษตรเชียงราย จ ากัด 59 14 - - ผางาม เวียงชัย เชียงราย ชร. 112 2560 24/8/2019
807 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1117 นางสาวนฤมล เครือวงค์ ร้านเครือเจริญ นางสาวนฤมล เครือวงค์ 107/1 15 - - ผางาม เวียงชัย เชียงราย ชร. 42 2555 23/1/2020
808 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1238 นายนิธิ จักร์เค่ียน ร้านรุ่งทิพย์การเกษตร นายนิธิ จักร์เค่ียน 55 3 - - ผางาม เวียงชัย เชียงราย ชร. 181 2558 2/10/2019
809 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0348 นางใจ เศรษฐ์กุลบุตร ร้านนางใจ เศรษฐ์กุลบุตร นางใจ เศรษฐ์กุลบุตร 59 5 - - ผางาม เวียงชัย เชียงราย ชร. 38 2558 28/12/2019
810 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2171 นายอ านาจ  ไชยวุฒิ ร้านอ านาจการเกษตร นายอ านาจ ไชยวุฒิ 8 8 ผางาม เวียงชัย เชียงราย ชร. 96 2560 16/7/2019
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811 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0217 นางภัทรภรณ์ มาวัน ร้านนางภัทรภรณ์ มาวัน นางภัทรภรณ์ มาวัน 80 8 - - ผางาม เวียงชัย เชียงราย ชร. 156 2561 2/10/2019
812 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0628 นางสาวบุญฑริกา พวงอินใจ ร้านศิรประภาการเกษตร นางสาวบุญฑริกา พวงอินใจ 47 11 - - เมืองชุม เวียงชัย เชียงราย ชร. 53 2552 6/10/2019
813 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0402 นายสมบัติ  มงคลทวีสิน สหกรณ์การเกษตรเวียงชัย จ ากัด 217 5 - - เมืองชุม เวียงชัย เชียงราย ชร. 6 2550 16/1/2020
814 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0414 นายธนภูมิ สองค าชุม ร้านเมืองชุมกิจเกษตร นายธนภูมิ สองค าชุม 179 7 - - เมืองชุม เวียงชัย เชียงราย ชร. 59 2552 26/3/2020
815 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0392 นายกฤษฎาพงษ์  ทิพย์ประเสริฐ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เชียงราย จ ากัด สาขาเวียงชัย - 1 - เวียงชัย-บ้านเหล่า เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย ชร. 34 2558 21/12/2019
816 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1853 นายเจษฎา โชติปรีชารัตน์ ร้านเชียงรายกิจเกษตร นายเจษฎา โชติปรีชารัตน์ 507 1 เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย ชร. 8 2562 1/1/2020
817 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2195 นายสุพจน์  บุญศิริ ร้านนายสุพจน์  บุญศิริ นายสุพจน์ บุญศิริ 124 19 เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย ชร. 54 2560 8/5/2020
818 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2197 นายณรงค์เดช  เครือสาร ร้านเวียงชัย อะไหล่ยนต์ นายณรงค์เดช เครือสาร 6 19 เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย ชร. 58 2560 22/5/2020
819 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0898 นางนงคราญ อ่ินค าฟู ร้านนางนงคราญ อ่ินค าฟู นางนงคราญ อ่ินค าฟู 128 2 - - เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย ชร. 70 2554 22/9/2020
820 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0510 นางสาวสมนึก วุฒิ ร้านรักบ้านด้าย นางสาวสมนึก วุฒิ 9 20 - กรป.กลาง เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย ชร. 35 2551 21/1/2020
821 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1475 นางเหมือนจันทร์ บุญเรือง ร้านเหมือนใจ นางเหมือนจันทร์ บุญเรือง 350 3 เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย ชร. 86 2557 21/4/2020
822 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0655 นายอัฐษฎานุพงษ์ ธรรมสาร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมพงษ์พันธ์ุข้าว 2 6 - - เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย ชร. 46 2560 18/4/2020
823 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0339 นางวิยะดา สมควร ร้านไนท์การเกษตร นางวิยะดา สมควร 329 6 - - เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย ชร. 169 2558 7/7/2020
824 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1780 นางสาวพนารัตน์ ธิวงค์ษา ร้านรักษ์เกษตรเวียงชัย นางสาวพนารัตน์ ธิวงค์ษา 24/1 8 เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย ชร. 81 2558 5/3/2020
825 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1144 นางสาวช่ืนจิต เสมอจิต ร้านมายด์ นางสาวช่ืนจิต เสมอจิต 77 9 - - เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย ชร. 150 2555 6/9/2019
826 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1438 นายภูวสิษฎ์ จันทร์ศรี ร้านพงศ์ศิริการเกษตร นายภูวสิษฎ์ จันทร์ศรี 83 2 - - เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย ชร. 107 2556 9/7/2020
827 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2086 นายทรงวุฒิ สุขเจริญ ร้านสุขเจริญการเกษตร นายทรงวุฒิ สุขเจริญ 93 3 เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย ชร. 84 2559 31/7/2019
828 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0178 นางบุญยะณี วงค์รินทร์ ร้านโพธ์ิชัยการเกษตร นางบุญยะณี วงค์รินทร์ 107 7 - - เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย ชร. 31 2550 31/12/2019
829 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2098 นายธวัช อนันเอ้ือ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อนันตะเพ่ือนเกษตร 27 8 เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย ชร. 132 2560 5/10/2019
830 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0318 นางเพ็ญศรี บุญสุข ร้านนางเพ็ญศรี บุญสุข นางเพ็ญศรี บุญสุข 59 1 - - ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย ชร. 78 2560 2/7/2020
831 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2469 นายวีระ วรรณมณี ร้านวีระการเกษตร นายวีระ วรรณมณี 322 2 ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย ชร. 64 2562 16/6/2020
832 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0366 นายวสุรัตน์ มุลตรีบุตร ร้านคลีนิกเกษตร นายวสุรัตน์ มุลตรีบุตร 169 3 - - ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย ชร. 18 2561 24/1/2020
833 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1726 นายชัยวัฒน์ นัยต๊ิบ ร้านชัยวัฒน์ ออยล์ นายชัยวัฒน์ นัยต๊ิบ 122 4 ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย ชร. 180 2557 7/8/2019
834 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1246 นางสุราลักษ์ อินไชย ร้านนางสุราลักษ์ อินไชย นางสุราลักษ์ อินไชย 144 5 - - ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย ชร. 85 2556 21/11/2019
835 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1247 นายแสวง ธรรมจักร ร้านนายแสวง ธรรมจักร นายแสวง ธรรมจักร 23 5 - ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย ชร. 123 2560 17/9/2019
836 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1484 นางสาวจารุวรรณ ภูมิประหมัน ร้านจารุวรรณ ภูมิประหมัน นางสาวจารุวรรณ ภูมิประหมัน 123 7 ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย ชร. 71 2557 31/3/2020
837 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2078 นายพัฒนปกรณ์ ผกาแก้ว พัฒนปกรณ์ทวีทรัพย์ นายพัฒนปกรณ์ ผกาแก้ว 160 8 ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย ชร. 151 2561 1/10/2019
838 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2156 นางสาวศิริรัตน์  ม่ันกุง จ่าเลารวมเกษตร นางสาวศิริรัตน์ ม่ันกุง 252 11 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย ชร. 22 2560 12/1/2020
839 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0279 นายธีระพล ขวัญศรี ร้านมิตรชาย นายธีระพล ขวัญศรี 326 11 - - ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย ชร. 136 2549 31/12/2019
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840 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2455 นายด ารงฤทธ์ิ สีเหลือง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงจันทร์ รุ่งเรือง การเกษตร นายด ารงฤทธ์ิ สีเหลือง 522 11 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย ชร. 48 2562 13/5/2020
841 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0356 นางสาวกรกัลย์ ปัญญานะ ร้านสิกขนันท์การเกษตร นางสาวกรกัลย์ ปัญญานะ 57 11 - กรป.กลาง ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย ชร. 147 2549 31/12/2019
842 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1370 นายณัฐพงศ์ กันธิยะ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เชียงรายจ ากัดสาขาเวียงเชียงรุ้ง 78 11 - - ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย ชร. 33 2558 21/12/2019
843 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2174 นางสมฤดี  ไชยวงค์ ร้านบุญสมทวีทรัพย์ นางสมฤดี  ไชยวงค์ 1 13 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย ชร. 30 2560 5/3/2020
844 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0744 นายสมบัติ  มงคลทวีสิน สหกรณ์การเกษตรเวียงชัย จ ากัด (สาขาเวียงเชียงรุ้ง) 355 15 - - ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย ชร. 11 2554 13/2/2020
845 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0741 นายอรุณ ฟองเทพ นายอรุณ ฟองเทพ นายอรุณ ฟองเทพ 79 15 - - ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย ชร. 176 2553 18/5/2020
846 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. cha-5-2038 นางพงศธร  มณีจันสุข พงศ์เจริญการค้า นางพงศธร มณีจันสุข 300 4 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย ชร. 38 2559 3/4/2020
847 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1966 นายประคอง  ศรีนวล ร้านครองการเกษตร นายประคอง ศรีนวล 300 5 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย ชร. 33 2560 8/3/2020
848 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1229 นายปิยพงษ์ สิทธิขันแก้ว ร้านเกษตรรุ่งเรือง นายปิยพงษ์ สิทธิขันแก้ว 140 8 - - ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย ชร. 164 2561 23/10/2019
849 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2140 นายปรเมศวร์  ทะสา ร้านโชคบุญธรรม นายปรเมศวร์ ทะสา 19 8 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย ชร. 98 2561 24/6/2020
850 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2196 นายเสกสันต์  นครเนียม ร้านสุขใจนวัตกร นายเสกสันต์ นครเนียม 239 8 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย ชร. 77 2562 30/6/2020
851 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0355 นายสมใจ ปวกพรมมา ร้านสมใจการเกษตร นายสมใจ ปวกพรมมา 140 10 - เชียงราย-เชียงของ ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย ชร. 146 2549 16/10/2019
852 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1172 นางสาวเดือนเพ็ญ สินมณี ร้านถูกใจ นางสาวเดือนเพ็ญ สินมณี 54 11 - - ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย ชร. 160 2555 21/11/2019
853 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1928 นายดนุโรจ อุ่นต๊ิบ ร้านดนุโรจ การค้ารุ่งเรือง นายดนุโรจ อุ่นต๊ิบ 127 14 ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย ชร. 16 2561 10/1/2020
854 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2054 นายสมคิด  สุภาวะ ร้านค้าชุมชน ป่าซางดอยแก้ว นายสมคิด สุภาวะ 70 16 ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย ชร. 87 2559 1/8/2020
855 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1846 นางประนอม ใจน้อย ร้านนางประนอม ใจน้อย นางประนอม ใจน้อย 8 16 ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย ชร. 88 2560 12/7/2020
856 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1842 นายสมฤทธ์ิ เงินชะจา คูปองการค้า นายสมฤทธ์ิ เงินชะจา 99 16 ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย ชร. 92 2558 25/3/2020
857 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1825 นางสาวจินตนา มะโนตัน ร้านศรีเพชรสะดวกซ้ือ นางสาวจินตนา มะโนตัน 181 4 ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย ชร. 56 2558 1/2/2020
858 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1171 นางณีรนุช สินมณี ร้านนางณีรนุช สินมณี นางณีรนุช สินมณี 133 5 - - ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย ชร. 159 2555 12/9/2019
859 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2125 นางสาวปราณีย์ สุวรรณ์ ร้านนางสาวปราณีย์ สุวรรณ์ นางสาวปราณีย์ สุวรรณ์ 165 6 ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย ชร. 21 2560 15/2/2020
860 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1134 นางประภัสสร จอมสวรรค์ ร้านสวรรค์รุ่งเรือง นางประภัสสร จอมสวรรค์ 145 7 - - ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย ชร. 125 2555 9/8/2020
861 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2301 นายณัฐพงษ์ ปะระมะ ร้านคูณทรัพย์การค้า นายณัฐพงษ์ ปะระมะ 91 7 ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย ชร. 22 2562 29/2/2020
862 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2379 นายอดิศร ธรรมชัย ร้านธรรมชัยการเกษตร นายอดิศร ธรรมชัย 252 2 บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า เชียงราย ชร. 134 2561 16/8/2020
863 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0291 นางจันทราพร อินสม ร้านนางจันทราพร อินสม นางจันทราพร อินสม 14 5 - - บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า เชียงราย ชร. 48 2550 20/5/2020
864 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0332 นางจันทร์สม ธรรมวงค์ ร้านนางจันทร์สม ธรรมวงค์ นางจันทร์สม ธรรมวงค์ 218/1 5 - - บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า เชียงราย ชร. 4 2554 19/12/2019
865 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1482 นายณธัชพงศ์ โชติปรีชารัตน์ บริษัท อ.ทรัพย์กิจเกษตร จ ากัด 46/1 1 ป่าง้ิว เวียงป่าเป้า เชียงราย ชร. 35 2557 6/1/2020
866 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1334 นางกรรณิกา อาจภักดี ร้านอาจภักดีการเกษตร นางกรรณิกา อาจภักดี 504 1 - - ป่าง้ิว เวียงป่าเป้า เชียงราย ชร. 16 2556 12/11/2019
867 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0227 นางวัชรีวรรณ จินะเทพ ร้านจ.พาณิชย์ กิจเกษตร นางวัชรีวรรณ จินะเทพ 7 1 - - ป่าง้ิว เวียงป่าเป้า เชียงราย ชร. 2 2550 31/12/2019
868 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0844 นายบุญศรี  ชัยชมภู ร้านโชคอ านวย นายบุญศรี ชัยชมภู 149 12 ป่าง้ิว เวียงป่าเป้า เชียงราย ชร. 12 2559 4/2/2020
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869 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0837 นางค าปัน พรมเสน ร้านนางค าปัน พรมเสน นางค าปัน พรมเสน 241 12 - - ป่าง้ิว เวียงป่าเป้า เชียงราย ชร. 150 2560 23/11/2019
870 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1828 นางภาวิณี สิทธิอาษา ร้านป.การเกษตร นางภาวิณี สิทธิอาษา 60 12 ป่าง้ิว เวียงป่าเป้า เชียงราย ชร. 101 2558 9/4/2020
871 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2106 ว่าท่ีร้อยตรี บรรพต มากมีธนกุลชร ร้านมากมีเจริญทรัพย์ การเกษตร ว่าท่ีร้อยตรีบรรพต มากมีธนกุรชร 72 13 ป่าง้ิว เวียงป่าเป้า เชียงราย ชร. 21 2561 8/2/2020
872 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1027 นายธนากร ไหวคิด ร้านธนธร นายธนากร ไหวคิด 189 2 - - ป่าง้ิว เวียงป่าเป้า เชียงราย ชร. 97 2555 24/7/2020
873 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1827 นายธวัชชัย วันติยา ร้านธวัชชัยการเกษตร นายธวัชชัย วันติยา 68 6 ป่าง้ิว เวียงป่าเป้า เชียงราย ชร. 6 2558 4/11/2019
874 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2118 นายคูณ วิปุละ ร้านดารุณีแม่ขะจาน นายคูณ วิปุละ 379/5 1 แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย ชร. 92 2559 12/9/2019
875 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0229 นายสมชาย สินวีรุทัย บริษัท เจริญชัยทวีสิน จ ากัด 48 1 - เชียงใหม่ - เชียงราย แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย ชร. 31 2551 3/1/2020
876 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0232 นางสาววราพร ดวงค า ร้านดวงค าการเกษตร นางสาววราพร ดวงค า 342 10 - - แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย ชร. 9 2551 26/10/2019
877 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2465 นายภาคิน ปาณะที ร้านลูกหลานเกษตร นายภาคิน ปาณะที 111 11 แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย ชร. 60 2562 11/6/2020
878 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1849 นายสมบัติ จันรส ร้านสมบัติการเกษตร เคมีภัณฑ์ นายสมบัติ จันรส 71 3 แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย ชร. 132 2558 18/5/2020
879 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1578 นางสาวกนกวรรณ ปัญจะมา ร้านนางสาวกนกวรรณ ปัญจะมา นางสาวกนกวรรณ ปัญจะมา 108 1 แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย ชร. 25 2558 31/12/2019
880 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0940 นางเปรมยุดา ใจอ่ินแก้ว ร้านฟ้าเหลียงพาณิชย์ นางเปรมยุดา ใจอ่ินแก้ว 50 11 - - แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย ชร. 60 2554 4/8/2019
881 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1053 นายพงษ์สันต์ิ กันธิยะ ร้านทองพูนการค้า นายพงษ์สันต์ิ กันธิยะ 145 14 - - แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย ชร. 95 2554 23/12/2019
882 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2435 นางสาวณัฏฐ์ณรี ปองดอง ร้านใบหม่อนเคมีการเกษตร นางสาวณัฏฐ์ณรี ปองดอง 135 2 แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย ชร. 21 2562 21/2/2020
883 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2326 นายธวัชชัย แก้วค าแดง ร้านนายธวัชชัย แก้วค าแดง นายธวัชชัย แก้วค าแดง 238 2 แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย ชร. 65 2561 16/5/2020
884 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1601 นางสาวอมลวรรณ ปัญโญ ร้านปัญโญ นางสาวอมลวรรณ ปัญโญ 65/1 4 แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย ชร. 26 2558 31/12/2019
885 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0831 นายจ าเริญ วิชาเถิน ร้านจ าเริญ นายจ าเริญ วิชาเถิน 328 5 - - แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย ชร. 22 2556 5/12/2019
886 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1902 นางคนึงนิจ นิประพันธ์ ร้านคนึงนิจ นิประพันธ์ นางคนึงนิจ นิประพันธ์ 161 8 แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย ชร. 134 2558 21/5/2020
887 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1909 นายหนุ่ย เครือชัยชนะ ร้านนายหนุ่ย เครือชัยชนะ นายหนุ่ย เครือชัยชนะ 187 8 แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย ชร. 102 2560 31/7/2020
888 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1450 นายสุละ เจียมภูเขียว ร้านเพชรทองการเกษตร นายสุละ เจียมภูเขียว 88/4 9 - - แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย ชร. 118 2556 15/7/2020
889 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2292 นายณัฐกร กันโท ร้านสมพรการเกษตร นายณัฐกร กันโท 94 9 แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย ชร. 77 2561 5/6/2020
890 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1286 นางรัชนีพร ตามวงค์ ร้านรัชนีพรการเกษตร นางรัชนีพร ตามวงค์ 439 1 - - เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย ชร. 157 2555 10/9/2019
891 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0233 นางสาววาสนา อิตา ร้านนางสาววาสนา อิตา นางสาววาสนา อิตา 587 1 - - เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย ชร. 174 2558 2/8/2019
892 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0395 นายสายศิลป์ วรรณศรี สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เชียงรายจ ากัด สาขาเวียงป่าเป้า 67/1 10 - เชียงราย-เชียงใหม่ เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย ชร. 70 2558 12/2/2020
893 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2161 นายประวิทย์  นพวงค์ ร้านปภากานต์ เคมีเกษตร นายประวิทย์ นพวงค์ 121 11 เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย ชร. 20 2560 9/2/2020
894 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0599 นายสมัชญ์ ค ามา ร้านสิงห์ค าการเกษตร นายสมัชญ์ ค ามา 107 12 - - เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย ชร. 32 2552 31/12/2019
895 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2325 นายสุเวทย์ ชัยมงคล ร้านนายสุเวทย์ ชัยมงคล นายสุเวทย์ ชัยมงคล 155 2 17/2 เชียงใหม่-เชียงราย เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย ชร. 64 2561 16/5/2020
896 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2401 นายภัควรรธน์ จักรทอง ร้านจักรทองการเกษตร นายภัควรรธน์ จักรทอง 238 2 เชียงราย - เชียงใหม่ เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย ชร. 161 2561 9/10/2019
897 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0480 นางสาวสุพัตรา ดวงเพชรรัตน์ ร้านเกษตรรุ่งเรือง นางสาวสุพัตรา ดวงเพชรรัตน์ 219 6 - - เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย ชร. 2 2551 30/9/2019
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898 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0234 นายสุธี ศรีศุทธยานนท์ ร้านศรีบ้านกู่ นายสุธี ศรีศุทธยานนท์ 222 6 - เชียงใหม่-เชียงราย เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย ชร. 27 2551 31/12/2019
899 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0448 นายสมคิด ทาอุปรงศ์ สหกรณ์การเกษตรเวียงป่าเป้า จ ากัด 379 6 - - เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย ชร. 27 2550 15/3/2020
900 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0819 นางสาวรจนา จันทร์ทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลูกหลานเกษตร 88 6 - - เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย ชร. 119 2557 27/5/2020
901 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2185 นายสาคร  สอนใจ ร้านสันมะเค็ดกิจ นายสาคร สอนใจ 22 1 เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย ชร. 49 2561 22/4/2020
902 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. cha-5-1888 นางพุทธชาติ  นิธิชูปรีดา ร้านตาเป๊ียกพาณิชย์ นางพุทธชาติ นิธิชูปรีดา 184 12 เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย ชร. 69 2559 31/5/2020
903 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2204 นายปฏิวัติ  เหล็กกล้า ร้านทัวร์การเกษตร นายปฏิวัติ เหล็กกล้า 105 13 เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย ชร. 113 2561 12/7/2020
904 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. cha-5-1986 นายสมทิตย์ กุณธวรรณา ร้านยุพาการเกษตร นายสมทิตย์ กุณธวรรณา 145 4 เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย ชร. 76 2559 16/6/2020
905 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0960 นางรัตนาพร พรมวงศ์ ร้านบ้านการเกษตร นางรัตนาพร พรมวงศ์ 86 6 - - เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย ชร. 72 2554 22/8/2020
906 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0980 นางเครือวัลย์ พีรวณิชกุล ร้านดวงเจริญค้าปุ๋ย นางเครือวัลย์ พีรวณิชกุล 61 9 - - เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย ชร. 44 2557 22/1/2020
907 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0235 นายสาคร สมยศ ร้านดอยหมอกการเกษตร นายสาคร สมยศ 2/1 5 - เชียงใหม่-เชียงราย สันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย ชร. 63 2551 10/4/2020
908 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-0237 นายนิพพิชฌน์ วงษา ร้านสันสลีรุ่งเรืองกิจเกษตร นายนิพพิชฌน์ วงษา 288 5 - - สันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย ชร. 45 2551 10/2/2020
909 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-2300 นางสาวสุกัญญา แซ่ย่าง ร้านมากมีการเกษตร นางสาวสุกัญญา แซ่ย่าง 374 5 สันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย ชร. 37 2561 1/4/2020
910 เขต 1 ศวพ.กส.ชร. CHA-5-1931 นางสาวอารดา  กวินชาติ ร้านมากมีเจริญทรัพย์การเกษตร นางสาวอารดา กวินชาติ 175 6 สันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย ชร. 21 2559 16/2/2020
911 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2002 นายทินกร พลเย่ียม ร้านไชยปราการอาหารสัตว์ นายทินกร พลเย่ียม 323 2 โชตนา ปงต า ไชยปราการ เชียงใหม่ ชม. 7 2560 18/5/2020
912 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2001 นายนพพร  เมฆศิริอุดม ร้านโกพงษ์ นายนพพร เมฆศิริอุดม 326 2 โชตนา ปงต า ไชยปราการ เชียงใหม่ ชม. 20 2560 14/9/2019
913 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2178 นายไกรวุฒิ ยงพานิช บริษัท เคียงใจการเกษตร จ ากัด 329 2 - - ปงต า ไชยปราการ เชียงใหม่ ชม. 2026 2551 12/2/2020
914 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2172 นางสาวพรทิพย์ โยธา ร้านพรทิพย์การเกษตร นางสาวพรทิพย์ โยธา 47 3 บ้านศรีดงเย็น - ปงต า ไชยปราการ เชียงใหม่ ชม. 2015 2551 7/1/2020
915 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2369 นางสาวธิยารัตน์  ค าผอง บริษัท เป๊ปซ่ี-โคล่า (ไทย) เทรดด้ิง จ ากัด 97 4 โชตนา ปงต า ไชยปราการ เชียงใหม่ ชม. 2042 2558 13/10/2019
916 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2373 นายธาตรี  ทรายขาว ร้านตรี การเกษตร นายธาตรี  ทรายขาว 170 5 ปงต า ไชยปราการ เชียงใหม่ ชม. 2046 2558 8/11/2019
917 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2333 นายบุญยืน สวนพลู ร้านพ่อหลวงบุญยืน นายบุญยืน สวนพลู 61 6 1 ปงต า ไชยปราการ เชียงใหม่ ชม. 25 2560 13/12/2019
918 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2396 นายจิรวัฒน์  บุญธรรม ร้านเกษตรไท นายจิรวัฒน์ บุญธรรม 8 6 ปงต า ไชยปราการ เชียงใหม่ ชม. 1 2560 12/1/2020
919 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2008 นายอุดม อภิวงศ์ ร้านอุดมบริการ นายอุดม อภิวงศ์ 35 2 แม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่ ชม. 2006 2558 17/11/2019
920 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2313 นางพัชรีพร วรรณะ ร้านตะวันแดง นางพัชรีพร วรรณะ 80/1 4 แม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่ ชม. 2007 2558 24/11/2019
921 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2294 นางธัญญาลักษน์ วงศ์ฝ้ัน ร้านธัญญาลักษน์คลีนิคเกษตร นางธัญญาลักษน์ วงศ์ฝ้ัน 85/1 4 - - แม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่ ชม. 2050 2558 10/12/2019
922 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2358 นางจารุณี เลิศคาลี ร้านไชยปราการ การเกษตร 2 นางจารุณี เลิศคาลี 234 5 แม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่ ชม. 2029 2558 3/8/2020
923 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2248 นางสาวเมธิยา เมืองใจ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เมืองใจการเกษตร นางสาวเมธิยา เมืองใจ 29 5 - - แม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่ ชม. 2018 2554 18/8/2019
924 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2239 นายณัฐวุฒิ สิทธิพรม ร้านสมบูรณ์ นายณัฐวุฒิ สิทธิพรม 270 6 บ้านใหม่พัฒนา - แม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่ ชม. 2013 2554 9/8/2020
925 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2009 นายหิรัญ ยงพานิช ร้านเยาวรัตน์ นายหิรัญ ยงพานิช 202 1 เชียงใหม่ - ฝาง ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ ชม. 1 2561 4/1/2020
926 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2011 นายณัฐวุฒิ  ล าจวน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โกหลักการเกษตร (ไชยปราการ) 37 1 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ ชม. 21 2559 5/6/2020
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927 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2383 นางสาวชญาน์นันท์  ถิรอรรถเศรษฐ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดาร์ล่ิง อินเตอร์ กรุ๊ป 91 2 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ ชม. 3 2562 23/4/2020
928 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2148 นายสุมิตร  พิมสาร สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมและหอมแดงไชยปราการ จ ากัด 499 3 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ ชม. 2048 2558 24/11/2019
929 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2012 นางสาวภูณัช พรหมประทานเดชา ร้านขวัญใจชาวเกษตร นางสาวภูณัช พรหมประทานเดชา 539 3 โชตนา ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ ชม. 2010 2557 27/3/2020
930 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2427 นางสาวอภิญญา  อุตเรือน ร้านศิริพูนทรัพย์ นางสาวอภิญญา อุตเรือน 6 3 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ ชม. 21 2561 1/11/2019
931 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2234 นางพัชรา ทองปลี ร้านอินทารามการเกษตร นางพัชรา ทองปลี 133 4 - - ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ ชม. 31 2559 17/10/2019
932 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2360 นางเรือนแก้ว  อินกัน ร้านสิทธิชัยการเกษตร นางเรือนแก้ว อินกัน 59/1 4 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ ชม. 7 2562 6/6/2020
933 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2013 นางสาวประไพ เช็นเหลา ร้านนางสาวประไพ เช็นเหลา นางสาวประไพ เช็นเหลา 314 5 โชตนา ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ ชม. 42 2559 1/12/2019
934 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2316 นายนันทวัฒน์ บุนนาค ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพศาล-แดง ผลไม้และการเกษตร 12 1 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ ชม. 16 2561 16/5/2019
935 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2407 นายศิวกร  เรือนค าจันทร์ ร้านศิวลี นายศิวกร เรือนค าจันทร์ 96 1 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ ชม. 16 2560 24/8/2020
936 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2300 นายพงศ์สวัสด์ิ  ผ่องท่าไม้ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิสิตเกษตร 57 นายพงศ์สวัสด์ิ  ผ่องท่าไม้ 111 1 - - โป่งน้ าร้อน ฝาง เชียงใหม่ ชม. 2023 2556 12/8/2019
937 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2019 นางสังวาลย์ หลักพันธ์ ร้านนางสังวาลย์ หลักพันธ์ นางสังวาลย์ หลักพันธ์ 71 2 - โป่งน้ าร้อน ฝาง เชียงใหม่ ชม. 2007 2555 22/2/2020
938 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2020 นายสมพล ห้ามทุกข์ ร้านยุทธภูมิ นายสมพล ห้ามทุกข์ 35 3 โป่งน้ าร้อน ฝาง เชียงใหม่ ชม. 2027 2549 15/8/2019
939 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2021 นางศรีเพ็ญ ต๊ะปัญญา ร้านนางศรีเพ็ญ ต๊ะปัญญา นางศรีเพ็ญ ต๊ะปัญญา 233 5 - โป่งน้ าร้อน ฝาง เชียงใหม่ ชม. 2059 2550 8/4/2020
940 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2022 นางสมศรี สุกันญา ร้านคลีนิคการเกษตร นางสมศรี สุกันญา 60 1 - ม่อนปิน ฝาง เชียงใหม่ ชม. 2028 2558 14/7/2019
941 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2247 นายรุ่งโรจน์ โชติอภิรักษ์ ร้านรุ่งโรจน์บริการ นายรุ่งโรจน์ โชติอภิรักษ์ 112 13 - - ม่อนปิน ฝาง เชียงใหม่ ชม. 35 2559 13/11/2019
942 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2078 นายอาคม จีระกัน ร้านเจริญทวี เคมีเกษตร นายอาคม จีระกัน 128 3 - ม่อนปิน ฝาง เชียงใหม่ ชม. 2041 2549 31/12/2019
943 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2025 นางสาวชุณหกาน เศวตโชติ ร้านพี-เอ การเกษตร นางสาวชุณหกาน เศวตโชติ 14/1 3 - ม่อนปิน ฝาง เชียงใหม่ ชม. 2008 2557 26/3/2020
944 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2029 นายสังเกต ขัดสงคราม ร้านสายพิณการเกษตร นายสังเกต ขัดสงคราม 197 3 - ม่อนปิน ฝาง เชียงใหม่ ชม. 2027 2557 3/8/2020
945 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2027 นายศุภสันต์ ทองเจริญทรัพย์ ร้านรวมเกษตร(บ้านลาน) นายศุภสันต์ ทองเจริญทรัพย์ 372 5 - ม่อนปิน ฝาง เชียงใหม่ ชม. 23 2559 21/6/2020
946 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2214 นายทองค า มูลปัญญา ร้านศรีนวลเกษตรรุ่งเรือง นายทองค า มูลปัญญา 130 6 - - ม่อนปิน ฝาง เชียงใหม่ ชม. 2015 2553 2/9/2019
947 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2143 นางณัฐนรี เจริญย่ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฝางคลังเกษตร 1968 80/2 8 - - ม่อนปิน ฝาง เชียงใหม่ ชม. 2010 2552 22/4/2020
948 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2398 นายก าพล  จันทร์ทัง สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ฝาง จ ากัด 165 1 ม่อนป่ิน ฝาง เชียงใหม่ ชม. 22 2560 9/10/2019
949 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2329 นายทองค า มูลปัญญา ร้านสิงห์ค าเกษตรรุ่งเรืองฝาง นายทองค า มูลปัญญา 210 1 ม่อนป่ิน ฝาง เชียงใหม่ ชม. 27 2559 15/8/2019
950 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2367 นางสาวศศินัดดา  ฐิติพงศ์พนา นางสาวศศินัดดา ฐิติพงศ์พนา 75 14 ม่อนป่ิน ฝาง เชียงใหม่ ชม. 2041 2558 6/10/2019
951 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2390 นายปรเมทธ์  วณิชวรกุล ร้านไผ่ทอง การเกษตร นายปรเมทธ์ วณิชวรกุล 98 15 ม่อนป่ิน ฝาง เชียงใหม่ ชม. 22 2559 12/6/2019
952 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2429 นายธันยากร  จันทร์สุวรรณ์ ร้านม่อนป่ินการเกษตร นายธันยากร จันทร์สุวรรณ์ 211 3 ม่อนป่ิน ฝาง เชียงใหม่ ชม. 24 2561 25/11/2019
953 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2375 นางจุรีย์ลักษณ์  แก่นวงศา ร้านปาละพันธ์ุการเกษตร นางจุรีย์ลักษณ์ แก่นวงศา 129 9 ม่อนป่ิน ฝาง เชียงใหม่ ชม. 40 2559 27/11/2019
954 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2139 นายวีระวัฒน์ จงสุวรรณวัฒนา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่ข่ามิตรเกษตร 195 1 - โชตนา แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่ ชม. 23 2560 20/11/2019
955 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2368 นายปวีณวัชร์  เวทย์ทินนัน ร้านปู่ค าการเกษตร นายปวีณวัชร์ เวทย์ทินนัน 121 3 แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่ ชม. 20 2559 23/5/2020
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956 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2033 นายอนันต์ อริวรรณา ร้านเกษตรรุ่งเรือง นายอนันต์ อริวรรณา 62 4 แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่ ชม. 2032 2558 16/8/2019
957 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2168 นายประพันธ์ เจริญย่ิง ร้านฝางคลังเกษตร สาขาแม่ข่า นายประพันธ์ เจริญย่ิง 233/2-3 5 - - แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่ ชม. 2003 2551 20/10/2019
958 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2400 นางสาวเมธิกา  ค าอ้าย ร้านเมธิกาการเกษตร นางสาวเมธิกา ค าอ้าย 354 6 แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่ ชม. 9 2560 4/6/2020
959 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2317 นางสาวสายสวาท ไคร้วงค์ ร้านลูกเกษตร นางสาวสายสวาท ไคร้วงค์ 1 5 บ้านห้วยไคร้ แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ ชม. 24 2559 30/6/2020
960 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2343 นางสาวรัชนี ศรีวิชัย ร้านนางสาวรัชนี ศรีวิชัย นางสาวรัชนี ศรีวิชัย 92 6 4 ฝาง-แม่สรวย แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ ชม. 14 2559 24/4/2020
961 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2285 นายปรีชา โป่งอ้าย ร้านนายปรีชา โป่งอ้าย นายปรีชา โป่งอ้าย 99 7 - แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ ชม. 2035 2557 16/9/2019
962 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2273 นางสาวโสภิดา เทียนวัน ร้านนางสาวโสภิดา เทียนวัน นางสาวโสภิดา เทียนวัน 420 9 บ้านปางปอย - แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ ชม. 2028 2555 16/8/2019
963 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2334 นายกิตติ นามจ้อย ร้านน้ านาวการเกษตร นายกิตติ นามจ้อย 759 9 แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ ชม. 2014 2558 2/2/2020
964 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2268 นายวิเชียร  ชัยภิญโญภาส ร้านนายวิเชียร  ชัยภิญโญภาส นายวิเชียร ชัยภิญโญภาส 82 9 แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ ชม. 17 2561 6/6/2020
965 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2042 นายชัย ละลา ร้านนายชัย ละลา นายชัย ละลา 28 11 - แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ ชม. 19 2560 14/9/2019
966 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2406 นายสุพี  โพธ์ิศรีขาม ร้านพีแอนด์พีช๊อป นายสุพี โพธ์ิศรีขาม 139 13 แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ ชม. 15 2560 6/8/2020
967 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2227 นางอารีย์ ไชยเดช ร้านไข่มุกเคมีกิจ นางอารีย์ ไชยเดช 77 14 - - แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ ชม. 32 2559 19/10/2019
968 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2041 นายธนเดช เมืองอินทร์ ร้านคลังเกษตรแม่งอน นายธนเดช เมืองอินทร์ 148 8 - แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ ชม. 2010 2551 31/12/2019
969 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2365 นายจักรกฤษ  เจริญเมืองมูล ร้าน ต.เคมีเกษตร นายจักรกฤษ เจริญเมืองมูล 156/4 1 แม่สูน ฝาง เชียงใหม่ ชม. 9 2562 13/6/2020
970 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2048 นายพรรณชัย สืบสันติธรรม ร้านเก่ียง้วง นายพรรณชัย สืบสันติธรรม 319 1 โชตนา แม่สูน ฝาง เชียงใหม่ ชม. 23 2561 15/11/2019
971 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2298 นางสาวรัชฎาพร ละลา ร้านชัยการเกษตร นางสาวรัชฎาพร ละลา 66/2 1 - เชียงใหม่-ฝาง แม่สูน ฝาง เชียงใหม่ ชม. 2019 2556 8/7/2020
972 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2059 นางกนิษฐา  พงษ์สุข ร้านลุงหนามการเกษตร นางกนิษฐา  พงษ์สุข 15/3 10 โชตนา แม่สูน ฝาง เชียงใหม่ ชม. 38 2559 23/11/2019
973 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2060 นายอนันต์ชัย ลือเกรียงไกร ร้านดวงอนันต์ นายอนันต์ชัย ลือเกรียงไกร 153 10 เชียงใหม่ - ฝาง แม่สูน ฝาง เชียงใหม่ ชม. 37 2559 23/11/2019
974 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2409 นางจันจิรา  ม่ันระวัง ร้านจันจิราเกษตรพันธ์ุ นางจันจิรา ม่ันระวัง 605 16 แม่สูน ฝาง เชียงใหม่ ชม. 21 2560 4/10/2019
975 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2387 นางศิริลักษณ์  เดชโพธ์ิ ร้านขุนฝางพาณิชย์ นางศิริลักษณ์ เดชโพธ์ิ 472 3 โชตนา แม่สูน ฝาง เชียงใหม่ ชม. 17 2559 11/5/2019
976 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2083 นางสาวรัชนี  ดอกปาน สหกรณ์การเกษตรฝาง จ ากัด 121/1 14 - เวียง ฝาง เชียงใหม่ ชม. 2039 2549 31/12/2019
977 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2269 นายวิเชียร ตีทอง บริษัท สุดากาญจน์เกษตร (2555) 228 14 - - เวียง ฝาง เชียงใหม่ ชม. 6 2561 5/3/2020
978 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2415 นางสาวไพลิน  บุญจา ร้านคองน้อยการเกษตร นางสาวไพลิน บุญจา 82/4 17 เวียง ฝาง เชียงใหม่ ชม. 10 2561 1/4/2020
979 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2249 นายวีระพันธ์ สิงห์ธนศักด์ิ ร้านวีระพันธ์การเกษตร นายวีระพันธ์ สิงห์ธนศักด์ิ 182 20 4 ฝาง-ท่าตอน เวียง ฝาง เชียงใหม่ ชม. 2002 2558 6/10/2019
980 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2256 นางลินจง สกุลวงค์ ร้านสองเกษตร นางลินจง สกุลวงค์ 224 20 - - เวียง ฝาง เชียงใหม่ ชม. 2002 2555 20/10/2019
981 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2071 นายเจษฎา พจนสุนทร ร้านเมตตาพานิช นายเจษฎา พจนสุนทร 4 3 โชตนา เวียง ฝาง เชียงใหม่ ชม. 7 2561 19/3/2020
982 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2072 นายสันติ ทิพย์เสถียรกุล ร้านทิพย์เสถียร นายสันติ ทิพย์เสถียรกุล 1/1 4 โชตนา เวียง ฝาง เชียงใหม่ ชม. 2009 2558 29/12/2019
983 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2184 นายกฤตพจน์ มานาบริบูรณ์ บริษัท ธันยพร อะโกร จ ากัด 146/11 4 - - เวียง ฝาง เชียงใหม่ ชม. 2040 2551 24/3/2020
984 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2262 นางสาวนฤมล  ค าวัตร สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เชียงใหม่ จ ากัด (ฝาง) 532 5 - - เวียง ฝาง เชียงใหม่ ชม. 2008 2555 7/3/2020
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985 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2085 นางสายพิณ จงสุวรรณวัฒนา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่ข่ามิตรเกษตร 205 1 โชตนา สันทราย ฝาง เชียงใหม่ ชม. 2023 2555 25/7/2019
986 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2434 นายวีระวัฒน์  จงสุวรรณวัฒนา บริษัท แม่ข่าเคมีเทค จ ากัด 205 1 สันทราย ฝาง เชียงใหม่ ชม. 4 2562 24/4/2020
987 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2095 นางนิลวรรณ วงศ์เขตร์ ร้านเกษตรพัฒน์ นางนิลวรรณ วงศ์เขตร์ 89/1 16 โชตนา สันทราย ฝาง เชียงใหม่ ชม. 2009 2552 23/3/2020
988 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2079 นายธีรยุทธ วิทยาธนสิริกุล บริษัท รักษ์กสิกิจ จ ากัด 186 2 โชตนา สันทราย ฝาง เชียงใหม่ ชม. 2032 2549 24/8/2019
989 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2428 นายพงษ์ศิริพร  บุญมา บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 222 2 สันทราย ฝาง เชียงใหม่ ชม. 22 2561 12/11/2019
990 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2335 นายกลยุทธ ก้อนใจ๋ ร้านกลยุทธการเกษตร นายกลยุทธ ก้อนใจ๋ 3 2 สันทราย ฝาง เชียงใหม่ ชม. 2029 2557 12/8/2019
991 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2356 นายธนาดูลย์  ชัยวิรัมย์ ร้านธนาพืชภัณฑ์ นายธนาดูลย์ ชัยวิรัมย์ 234 4 สันทราย ฝาง เชียงใหม่ ชม. 12 2559 20/4/2020
992 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2242 นางจันทร์เพ็ญ อารีราษฎร์ ร้านคืนก าไร นางจันทร์เพ็ญ อารีราษฎร์ - 5 - - สันทราย ฝาง เชียงใหม่ ชม. 2024 2557 28/7/2020
993 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2084 นายจรัญ พรายมูล ร้านบ๊ิกเกษตรฝาง นายจรัญ พรายมูล 101/1 6 โชตนา สันทราย ฝาง เชียงใหม่ ชม. 5 2560 23/3/2020
994 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2309 นายวิทยา เตจ๊ะแก้ว ร้านต้นส้านการเกษตร นายวิทยา เตจ๊ะแก้ว 89 6 สันทราย ฝาง เชียงใหม่ ชม. 2025 2556 15/8/2019
995 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2092 นายนวพล ทรัพย์เจริญกูล ร้านอยู่เฮง นายนวพล ทรัพย์เจริญกูล 282/1 7 โชตนา สันทราย ฝาง เชียงใหม่ ชม. 2033 2549 20/9/2019
996 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2281 นางสาววัชราวลี ญานะวงษา ร้านลุงดิษฐ์การเกษตร นางสาววัชราวลี ญานะวงษา 118 8 - - สันทราย ฝาง เชียงใหม่ ชม. 8 2562 9/6/2020
997 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2401 นางสาวพิมพ์ลดา  นันทรัตพันธ์ุ ร้านพันแสนการเกษตร นางสาวพิมพ์ลดา นันทรัตพันธ์ุ 240 1 ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ ชม. 10 2560 6/6/2020
998 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2392 นายอินจันทร์  สุรินทร์ ร้านโชคชัยการเกษตร นายอินจันทร์ สุรินทร์ 68 1 ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ ชม. 18 2560 14/9/2020
999 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2100 นางกรรณิการ์ แซ่โกว ร้านนางกรรณิการ์ แซ่โกว นางกรรณิการ์ แซ่โกว 31 11 - ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ ชม. 3 2559 4/2/2020
1000 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2103 นายสมชาย แซ่โกว ร้านนายสมชาย แซ่โกว นายสมชาย แซ่โกว 5 11 - ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ ชม. 2016 2549 8/5/2020
1001 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2101 นางจิตรา แซ่ซู ร้านนางจิตรา แซ่ซู นางจิตรา แซ่ซู 75 11 ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ ชม. 2034 2558 1/9/2019
1002 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2229 นายอานนท์  มัลลิกาวงศ์ สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงหมอกจ๋าม จ ากัด 250 15 ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ ชม. 30 2559 9/10/2019
1003 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2240 นายธนภัทร  จิรภัทรธนชา ร้านทรัพย์ทวีคูณ นายธนภัทร  จิรภัทรธนชา 308 3 - - ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ ชม. 12 2560 17/7/2020
1004 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2153 นางสาวอัจฉรียา  ทวีค า ร้านทวีทรัพย์ นางสาวอัจฉรียา  ทวีค า 30 4 - - ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ ชม. 2011 2551 16/1/2020
1005 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2402 นางสาวจินตนา  วงศ์ตา ร้านเฮเว่น นางสาวจินตนา วงศ์ตา 147 6 ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ ชม. 11 2560 12/6/2019
1006 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2419 นายทวีศักด์ิ  ชัยสุ ร้านทวีศักด์ิการเกษตร นายทวีศักด์ิ ชัยสุ 205/1 7 ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ ชม. 6 2562 20/5/2020
1007 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2405 นายพิสิษฐ์  นิลจง ร้านส้มหมอน้อย นายพิสิษฐ์ นิลจง 256/1 7 ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ ชม. 13 2560 18/7/2019
1008 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2408 นายเอกชัย  วงค์ใหญ่ ร้านเอกชัยเคมีเกษตร นายเอกชัย วงค์ใหญ่ 329 7 ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ ชม. 20 2561 6/9/2020
1009 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2418 นายสุวิทย์  นัยละวรรณ์ ร้านสุวิทย์บริการ นายสุวิทย์ นัยละวรรณ์ 45 7 ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ ชม. 14 2561 1/5/2019
1010 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2297 นายราชันย์ พิทักษ์เวชกิจ ร้านราชันย์ นายราชันย์ พิทักษ์เวชกิจ 24 9 - - ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ ชม. 1 2562 3/1/2020
1011 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2288 นายวันชัย จินดาธรรมรัตน์ ร้านวันชัย นายวันชัย จินดาธรรมรัตน์ 33 9 - - ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ ชม. 2002 2557 24/10/2019
1012 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2411 นายสมบูรณ์  ขันค า ร้านเชญฐ์สุดาโชคพันเกษตร นายสมบูรณ์ ขันค า 3 3 บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่ ชม. 19 2561 21/8/2019
1013 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2250 นายอุ่นเรือน สุอ้าย ร้านนายอุ่นเรือน สุอ้าย นายอุ่นเรือน สุอ้าย 60 5 - - บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่ ชม. 2018 2555 17/6/2020
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1014 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2430 นายชัชวาลย์  สุยาติ ร้านชัชวาลย์พาณิชย์ นายชัชวาลย์ สุยาติ 82/1 5 บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่ ชม. 10 2562 7/7/2020
1015 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2274 นางสาวพรพรรณ ศิริภัทรวิจิตร ร้านพรพรรณพาณิชย์ การเกษตร นางสาวพรพรรณ ศิริภัทรวิจิตร 110 6 - - บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่ ชม. 26 2559 15/8/2019
1016 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2181 นายจักรี จันทรมาลี ร้านแม่อายสินเกษตร (สาขาท่ี 1) นายจักรี จันทรมาลี 108 3 - - มะลิกา แม่อาย เชียงใหม่ ชม. 2035 2551 26/2/2020
1017 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2302 นายธนวรรธน์  น้อยชาค า ร้านนายพลการเกษตร นายธนวรรธน์  น้อยชาค า 30/1 4 - - มะลิกา แม่อาย เชียงใหม่ ชม. 2004 2557 10/12/2019
1018 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2258 นางสาววรรณวิมล ไทยมี ร้านคลังเคมีเกษตรแม่อาย นางสาววรรณวิมล ไทยมี 41 6 บ้านสันโค้ง - มะลิกา แม่อาย เชียงใหม่ ชม. 2 2562 27/1/2020
1019 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2296 นายช านาญ จันจินา ร้านซีเอ็มทีกรุ๊ป (ภาคเหนือ) (สาขา) นายช านาญ จันจินา 48 6 - มะลิกา แม่อาย เชียงใหม่ ชม. 29 2559 18/9/2019
1020 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2136 นางสาวอุไรวรรณ กิติพงศ์สมาน ร้านฟ้าเหนือการเกษตร นางสาวอุไรวรรณ กิติพงศ์สมาน 162/1 7 - - มะลิกา แม่อาย เชียงใหม่ ชม. 2001 2549 20/3/2020
1021 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2397 นางเรวดี  ยะรินทร์ ร้านเรวดีพานิชย์ นางเรวดี ยะรินทร์ 112/1 1 แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ ชม. 2 2560 19/1/2020
1022 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2340 นายจงรักษ์ สุภายอง ร้านดี ณภัทรพลการเกษตร นายจงรักษ์ สุภายอง 34 12 แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ ชม. 4 2560 23/1/2020
1023 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2382 นายสุระชัย  สามหาดไทย ร้านนงนุชการเกษตร นายสุระชัย สามหาดไทย 184 16 แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ ชม. 6 2559 16/3/2020
1024 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2364 นางสาวสายสุนีย์  ส่ิงส่า ร้านบี การเกษตร นางสาวสายสุนีย์ ส่ิงส่า 149 17 แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ ชม. 4 2559 15/2/2020
1025 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2414 นายอัครเดช  พรมเสน ร้านฝางกิจเกษตร นายอัครเดช พรมเสน 301/2-4 2 แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ ชม. 9 2561 1/4/2020
1026 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2109 นายสมศักด์ิ ซีทวาก ร้านนายสมศักด์ิ ซีทวาก นายสมศักด์ิ ซีทวาก 45 3 - แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ ชม. 2031 2549 20/8/2019
1027 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2110 นายอุทัย ปันดอนตอง ร้านฮ่างต่ าเพ่ือนเกษตร นายอุทัย ปันดอนตอง 49 4 - แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ ชม. 2007 2551 31/12/2019
1028 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2290 นายชูเย่นต์ โก ร้านชูเย่นต์ โก(ร้านนุ้ยการเกษตร) นายชูเย่นต์ โก 394 5 - - แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ ชม. 17 2560 7/9/2019
1029 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2388 นายอุทัย  กันวุฒิ ร้านมิตรแท้ พัฒนาเกษตรไทย นายอุทัย กันวุฒิ 75 5 แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ ชม. 19 2559 17/5/2019
1030 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2370 นายชัยยนต์  วงศ์ฝ้ัน ร้านโชคดวงดีเกษตร นายชัยยนต์ วงศ์ฝ้ัน 36 9 แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ ชม. 24 2560 11/12/2019
1031 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2266 นายบัณฑิต น้อยเรือง ร้านบัณฑิต เกษตร นายบัณฑิต น้อยเรือง 193/1 11 - - แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ ชม. 2009 2557 27/3/2020
1032 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2122 นายสมมิตร ทองชัย ร้านห้วยป่าซางการเกษตร นายสมมิตร ทองชัย 140 16 ฝาง - ท่าตอน แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ ชม. 2008 2552 15/3/2020
1033 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2391 นายอินทา  ทองน้อย ร้านค้าชุมชนประชารัฐ บ้านหนองเต็ง หมู่ท่ี 3 นายอินทา ทองน้อย - 3 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ ชม. 8 2560 1/6/2020
1034 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2327 นางสาวนัฐกานต์ ยอดสุวรรณ์ ร้านยอดสุวรรณ์การเกษตร นางสาวนัฐกานต์ ยอดสุวรรณ์ 118 5 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ ชม. 2021 2557 6/7/2019
1035 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2393 นางสาวสร้อยสุรินทร์  ปวงรัตน์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.เชียงใหม่ จ ากัด(ตลาดกลางโรงสีแม่อาย) 8 7 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ ชม. 25 2559 10/8/2019
1036 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2339 นางยุพาพรรณ์  จอมธัญ ร้านข้าวป้ัน ข้าวแป้ง กิจเกษตร นางยุพาพรรณ์  จอมธัญ 234 8 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ ชม. 2001 2558 5/10/2019
1037 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2412 นายสมมิตร  ทองชัย ร้านแม่อายการเกษตร สาขา 1 นายสมมิตร ทองชัย 245 1 แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ ชม. 8 2561 21/3/2020
1038 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2218 นายชาญชัย ถาวัลยสุขกุล ร้าน ๙ ไม้งาม นายชาญชัย ถาวัลยสุขกุล 168 10 - - แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ ชม. 2004 2553 13/12/2019
1039 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2416 นายศักด์ิณรงค์  แพนชัยสง ร้านเกษตรพอเพียง นายศักด์ิณรงค์ แพนชัยสง 215 11 เทศบาล 9 ฝาง-ท่าตอน แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ ชม. 12 2561 2/4/2019
1040 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2410 นางสาวภาวดี  ชูหม่ืน ร้านส่ีพ่ีน้องการเกษตร นางสาวภาวดี ชูหม่ืน 506 4 แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ ชม. 3 2561 11/2/2020
1041 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2171 นายฤทธ์ิ สีทอง ร้านสีทองเกษตรภัณฑ์ นายฤทธ์ิ สีทอง 50 5 - - แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ ชม. 2006 2553 22/2/2020
1042 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2352 นายประเวชการ จันทร์แก้ว ร้านจันทร์แก้วเคมีเกษตร นายประเวชการ จันทร์แก้ว 89 5 แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ ชม. 5 2562 24/4/2020
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1043 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2271 นายณรงค์ ขันตัน ร้านทัณทิกาพาณิชย์ นายณรงค์ ขันตัน 247 3 - - สันต้นหม้ือ แม่อาย เชียงใหม่ ชม. 16 2559 9/5/2020
1044 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2420 นายเด่นศักด์ิ  จันคง ร้านเด่นการเกษตร นายเด่นศักด์ิ จันคง 211 4 สันต้นหม้ือ แม่อาย เชียงใหม่ ชม. 18 2561 24/6/2019
1045 เขต 1 ศวพ.ชม. CHI-5-2312 นางมะลิ วงค์เคาว์ ร้านมะลิ วงค์เคาว์ นางมะลิ วงค์เคาว์ 17 6 สันต้นหม้ือ แม่อาย เชียงใหม่ ชม. 11 2562 8/7/2020
1046 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0473 นายสุทธรักษ์ ไชยม่ิง ร้านฟ้ามินิ นายสุทธรักษ์ ไชยม่ิง 205 11 - - ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน นน. 2 2556 4/10/2019
1047 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0757 นายสมศักด์ิ มานะกิจ ร้านเบ้ิมการเกษตร นายสมศักด์ิ มานะกิจ 289 1 ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน นน. 18 2561 7/6/2020
1048 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0678 นางศิริกาทิตย์ สุทธิแสน ร้านนก นางศิริกาทิตย์ สุทธิแสน 352/3 1 ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน นน. 13 2560 3/5/2020
1049 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0496 นางจรีภรณ์ พรสมประสงค์ ร้านมานพการเกษตร 2 นางจรีภรณ์ พรสมประสงค์ 354/1 1 - - ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน นน. 4 2561 18/2/2020
1050 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0705 นายเหรียญทอง  ค ารังษี นายเหรียญทอง  ค ารังษี 373/13 1 ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน นน. 9 2560 9/2/2020
1051 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0266 นางเพียรพิมล แก้วโก่ย ร้านเพียรพิมล แก้วโก่ย นางเพียรพิมล แก้วโก่ย 119 10 - - เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน นน. 3 2562 27/1/2020
1052 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0010 นายกิตติศักด์ิ ศักด์ิอิทธิวุฒิ ร้านจาวสวนการเกษตร นายกิตติศักด์ิ ศักด์ิอิทธิวุฒิ 66 11 - อดุลยเดชจรัส เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน นน. 73 2549 16/6/2020
1053 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0594 นางศิริรัตน์ หน่อปัน ร้านปราณีพืชไร่ นางศิริรัตน์ หน่อปัน 127 2 - - เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน นน. 51 2559 15/11/2019
1054 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0229 นายวิรัช วรณัฐนันท์ ร้านวิรัช วรณัฐนันท์ นายวิรัช วรณัฐนันท์ 85 3 - - เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน นน. 45 2551 8/10/2019
1055 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0510 นายธีรพัฒน์ ศรีเจริญ ร้านก้าวเจริญกิจเกษตร นายธีรพัฒน์ ศรีเจริญ 102 5 - - เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน นน. 19 2556 9/4/2020
1056 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0664 นางสาวเอ้ืองดาว มาลารัตน์ ร้านแผ่นดินการเกษตร นางสาวเอ้ืองดาว มาลารัตน์ 18 9 เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน นน. 22 2559 16/5/2020
1057 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0667 นายณฐนน ส่องสี ร้านสมพรมงคล นายณฐนน ส่องสี 132 2 เชียงคาน เชียงกลาง น่าน นน. 43 2559 29/8/2020
1058 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0011 นายมงคล นาระต๊ะ ร้านมงคลกิจเกษตร นายมงคล นาระต๊ะ 11 11 - - เปือ เชียงกลาง น่าน นน. 44 2550 27/9/2019
1059 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0013 นายต่อศักด์ิ  ทาอ่ิน สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. น่าน จ ากัด (คลังอ าเภอเชียงกลาง) 4 11 - - เปือ เชียงกลาง น่าน นน. 14 2559 3/4/2020
1060 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0436 นายเสกสรร ล าทา ร้านส.รุ่งเรืองการเกษตร นายเสกสรร ล าทา 129 15 - - เปือ เชียงกลาง น่าน นน. 3 2555 9/2/2020
1061 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0012 นายอนุชาติ อักษร สหกรณ์การเกษตรเชียงกลาง จ ากัด 51/1 2 อดุลย์เดชจรัส เปือ เชียงกลาง น่าน นน. 1 2555 11/1/2020
1062 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0174 นายพล ยะปัญญา ร้านพลการเกษตร นายพล ยะปัญญา 12 1 - - พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน นน. 14 2560 14/5/2020
1063 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0592 นายสมาน กลัดค า ร้านค้าชุมชนบ้านน้ าคา นายสมาน กลัดค า 88 1 พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน นน. 48 2557 24/9/2019
1064 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0516 นางสาววงค์ตะวัน ศรีอนันต์ ร้านสุขอนันต์การเกษตร นางสาววงค์ตะวัน ศรีอนันต์ 80 2 - - พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน นน. 30 2557 22/5/2020
1065 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0150 นางสวิตตา อินท า ร้านเกษตรเชียงกลาง นางสวิตตา อินท า 11 3 พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน นน. 14 2550 2/4/2020
1066 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0659 นายพิทักษ์ การัตน์ ร้านพญาแก้วการเกษตร นายพิทักษ์ การัตน์ 44 4 - - พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน นน. 17 2559 25/4/2020
1067 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0247 นายภาณุพงศ์ มังคลาด ร้านเอเชียการเกษตร นายภาณุพงศ์ มังคลาด 144 10 - - พระพุทธบาท เชียงกลาง น่าน นน. 30 2551 31/12/2019
1068 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0130 นายแสง ขันทะสีมา ร้านนายแสง ขันทะสีมา นายแสง ขันทะสีมา 55 10 - - พระพุทธบาท เชียงกลาง น่าน นน. 58 2549 12/10/2019
1069 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0131 นายสน่ัน ขันทะสีมา ร้านสน่ัน ขันทะสีมา นายสน่ัน ขันทะสีมา 70 10 - - พระพุทธบาท เชียงกลาง น่าน นน. 38 2558 5/8/2019
1070 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0495 นายสมควร สลีอ่อน ร้านสลีการเกษตร นายสมควร สลีอ่อน 38 2 - - พระพุทธบาท เชียงกลาง น่าน นน. 15 2556 22/1/2020
1071 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0251 นายสุชาติ ธิติมูล ร้านสุชาติการค้า นายสุชาติ ธิติมูล 173 5 - - พระพุทธบาท เชียงกลาง น่าน นน. 35 2556 17/7/2019
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1072 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0801 นายวราพงษ์  แกนุ ร้านน้องน่านการเกษตร นายวราพงษ์ แกนุ 5 5 พระพุทธบาท เชียงกลาง น่าน นน. 4 2562 10/2/2020
1073 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0268 นางนัทธิกา สุทธิแสน ร้านนางนัทธิกา สุทธิแสน นางนัทธิกา สุทธิแสน 170 2 - - จอมพระ ท่าวังผา น่าน นน. 46 2551 9/10/2019
1074 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0802 นายภาณุพงศ์ สุภา ร้านเกษตร 68 นายภาณุพงศ์ สุภา 228 2 จอมพระ ท่าวังผา น่าน นน. 5 2562 11/2/2020
1075 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0417 นางสาววิรมล ปะทิ ร้านเกรทวัน นางสาววิรมล ปะทิ 208 5 - ท่าวังผา - ศิลาเพชร จอมพระ ท่าวังผา น่าน นน. 35 2554 21/8/2019
1076 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0666 นายทุน เข่ือนแก้ว ร้านลูกทุ่งพาณิชย์ นายทุน เข่ือนแก้ว 221 1 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน นน. 45 2559 8/9/2019
1077 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0014 นางชลารัตน์ เกียรติศิริถาวร ร้านนางชลารัตน์ เกียรติศิริถาวร นางชลารัตน์ เกียรติศิริถาวร 3 1 - - ตาลชุม ท่าวังผา น่าน นน. 53 2549 6/10/2019
1078 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0807 นางสาวจิรชยา ค าหว่าง ร้านปรีชาการเกษตร นางสาวจิรชยา ค าหว่าง 100 10 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน นน. 13 2562 13/3/2020
1079 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0515 นางเสาวนีย์ ธนะ ร้านนางเสาวนีย์ ธนะ นางเสาวนีย์ ธนะ 35 12 - - ตาลชุม ท่าวังผา น่าน นน. 6 2562 19/2/2020
1080 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0219 นางสาวมณีรัตน์ แตงนิล ร้านลูกเกษตร นางสาวมณีรัตน์ แตงนิล 123 2 - - ตาลชุม ท่าวังผา น่าน นน. 31 2551 21/9/2019
1081 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0121 นายวรวัฒน์ ชัยชนะ ร้านพรการเกษตร นายวรวัฒน์ ชัยชนะ 51 4 - - ตาลชุม ท่าวังผา น่าน นน. 46 2549 13/9/2019
1082 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0564 นายเกตุ ปาโน ร้านนายเกตุ ปาโน นายเกตุ ปาโน 249 5 ตาลชุม ท่าวังผา น่าน นน. 22 2557 28/4/2020
1083 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0322 นางแสงเวียน พรมมี ร้านช านาญการเกษตร นางแสงเวียน พรมมี 78 1 - น่าน-ทุ่งช้าง ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน นน. 54 2559 21/11/2019
1084 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0226 นางสาวฐิตินันท์ ใจมิภักด์ิ ร้านรุ่งเรืองการเกษตร นางสาวฐิตินันท์ ใจมิภักด์ิ 129/11-12 2 - - ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน นน. 23 2560 23/5/2020
1085 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0393 นางสาวพิมพ์วิมล มาอินทร์ ร้านน้ าข้าวเกษตรภัณฑ์ นางสาวพิมพ์วิมล มาอินทร์ 40 2 - บ้านท่าวังผา ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน นน. 9 2554 8/2/2020
1086 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0411 นายปรเมศ ลีเจริญเกียรติ ร้านเทิดคีรีธรรมการเกษตร นายปรเมศ ลีเจริญเกียรติ 478/5 2 - - ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน นน. 43 2554 3/10/2019
1087 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0019 นายอนุวัฒน์  ทะขัติ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. น่าน จ ากัด (คลัง อ.ท่าวังผา) 53/11 2 - วรนคร ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน นน. 68 2549 10/11/2019
1088 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0404 นายธีรพงศ์ สมวงษา ร้านมิตรเกษตร นายธีรพงศ์ สมวงษา 82/6 2 - วรนคร ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน นน. 21 2554 25/5/2020
1089 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0597 นายสุพิชัย ใบยา ร้านหนานคิดรุ่งเรือง 2 นายสุพิชัย ใบยา 83 4 - - ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน นน. 5 2558 17/12/2019
1090 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0712 นางปิยะฉัตร  พูลทรัพย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พูลฉัตร 214 5 ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน นน. 12 2560 28/3/2020
1091 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0015 นายวันชาติ กระแสร์เพ่ิม ร้านจ าปีการเกษตร นายวันชาติ กระแสร์เพ่ิม 103 7 - วรนคร ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน นน. 59 2549 6/10/2019
1092 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0024 นายวินัย หารต๊ะ สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จ ากัด 416 7 - น่าน - ทุ่งช้าง ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน นน. 1 2549 31/12/2019
1093 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0364 นายวีระพล กาวี ร้านเค โอ การเกษตร นายวีระพล กาวี 659 7 - - ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน นน. 22 2560 23/5/2020
1094 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0787 นางปัทมา  เช้ือหมอ ร้านทรัพย์เจริญการเกษตร นางปัทมา เช้ือหมอ 270 4 ป่าคา ท่าวังผา น่าน นน. 49 2561 6/11/2019
1095 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0151 นายเพ่ง เทพเสน ร้านนายเพ่ง เทพเสน นายเพ่ง เทพเสน 142 5 - - ป่าคา ท่าวังผา น่าน นน. 3 2552 8/11/2019
1096 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0029 นายอรุณ แปงเขียว ร้านอรุณ แปงเขียว นายอรุณ แปงเขียว 119 2 - - ผาตอ ท่าวังผา น่าน นน. 15 2550 2/4/2020
1097 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0476 นายธัญณาวุฒิ กิตินันท์ สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตท่าวังผา จ ากัด 100 3 - - ผาตอ ท่าวังผา น่าน นน. 48 2560 10/10/2019
1098 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0540 นางจรรญานุช รัศมีจ ารัส ร้านนางจรรญานุช รัศมีจ ารัส นางจรรญานุช รัศมีจ ารัส 111 3 ผาตอ ท่าวังผา น่าน นน. 1 2558 12/10/2019
1099 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0734 นายนิเทศ ยืนยงกุล ร้านยืนยงการเกษตร นายนิเทศ ยืนยงกุล 65 6 ผาตอ ท่าวังผา น่าน นน. 45 2560 24/9/2019
1100 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0180 นางศรีสุภรณ์ พิพัฒน์คงถาวร ร้านสุลักษณ์ นางศรีสุภรณ์ พิพัฒน์คงถาวร 15 1 - - ยม ท่าวังผา น่าน นน. 11 2553 29/1/2020
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1101 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0193 นางรุ่งรัศมี ระลึก สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินท่าวังผา จ ากัด 302 1 - - ยม ท่าวังผา น่าน นน. 5 2553 27/1/2020
1102 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0172 นางสาววิลาวรรณ จันทร์สุข ร้านทองเจิม นางสาววิลาวรรณ จันทร์สุข 314 1 - - ยม ท่าวังผา น่าน นน. 19 2557 27/3/2020
1103 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0031 นางสาวกัญญาพัชร นันทกุลวาณิช ร้านเสวียนการเกษตร นางสาวกัญญาพัชร นันทกุลวาณิช 58 2 - - ยม ท่าวังผา น่าน นน. 16 2549 3/4/2020
1104 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0618 นางจีรานุช ปะทิ ร้านแจ๋วเคมีกิจเกษตร นางจีรานุช ปะทิ 65 2 - ท่าวังผา - ศิลาเพชร ยม ท่าวังผา น่าน นน. 15 2560 14/5/2020
1105 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0488 นางสาวพีรดา อุทรักษ์ ร้านน้ าแข็งเคมีเกษตร นางสาวพีรดา อุทรักษ์ 99 5 - - ยม ท่าวังผา น่าน นน. 20 2560 18/5/2020
1106 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0532 นางประทุม ถุงเสน ร้านนายประเสริฐ ถุงเสน นางประทุม ถุงเสน 24 6 สบสาย-เชียงแล ริม ท่าวังผา น่าน นน. 46 2556 18/8/2020
1107 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0643 นายภัทรกิจ สิทธิกัน ร้านเกษตรนิยม นายภัทรกิจ สิทธิกัน 190 7 - - ริม ท่าวังผา น่าน นน. 1 2559 1/2/2020
1108 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0032 นายวีรศักด์ิ สวนสิงห์ ร้านสวนสิงห์การเกษตร นายวีรศักด์ิ สวนสิงห์ 67 1 - - ศรีภูมิ ท่าวังผา น่าน นน. 60 2549 9/10/2019
1109 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0782 นายลอย อ่ินต๊ิบ ร้านพ่ีเด้ิลกับน้องดิสการค้า นายลอย อ่ินต๊ิบ 32 10 ศรีภูมิ ท่าวังผา น่าน นน. 47 2561 16/10/2019
1110 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0717 นางสาวจุรีวัณย์ สุปัน ร้านสิน-จัน การเกษตร นางสาวจุรีวัณย์ สุปัน 189 11 ศรีภูมิ ท่าวังผา น่าน นน. 49 2560 17/10/2019
1111 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0334 นางสุภาพร ล าน้อย ร้านนางสุภาพร ล าน้อย นางสุภาพร ล าน้อย 76 1 - - แสนทอง ท่าวังผา น่าน นน. 30 2554 25/7/2020
1112 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0622 นายสมเพชร ค ารังษี ร้านสมเพชรการค้า นายสมเพชร ค ารังษี 3 1 งอบ ทุ่งช้าง น่าน นน. 26 2558 10/5/2020
1113 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0124 นายเหรียญทอง ค ารังษี ร้านเหรียญทอง นายเหรียญทอง ค ารังษี 146 4 - งอบ ทุ่งช้าง น่าน นน. 24 2551 10/7/2020
1114 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0703 ร้านเพลินจิตร ร่้านเพลินจิตร นายมานิตย์ กัลยวงค์ 109 5 งอบ ทุ่งช้าง น่าน นน. 7 2560 5/2/2020
1115 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0562 นางสาววราพร ธิติมูล ร้านล้านนาการเกษตร นางสาววราพร ธิติมูล 15 7 งอบ ทุ่งช้าง น่าน นน. 2 2562 16/1/2020
1116 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0394 นายอ านวย อินทะรังษี ร้านอ านวย นายอ านวย อินทะรังษี 112 9 - - งอบ ทุ่งช้าง น่าน นน. 9 2556 23/10/2019
1117 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0791 นายโกญจนาท ค าเมฆ ร้านเจมส์เคมีเกษตร นายโกญจนาท ค าเมฆ 117/1-2 1 ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน นน. 51 2561 18/11/2019
1118 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0181 นางก่ิงแก้ว  น้ าตอง ร้านน่านธุรกิจการเกษตร นางก่ิงแก้ว น้ าตอง 213 1 - - ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน นน. 51 2558 13/12/2019
1119 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0127 นางพิมพ์ฉวี เทพเสน สหกรณ์การเกษตรทุ่งช้าง จ ากัด 129 2 - - ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน นน. 55 2549 20/10/2019
1120 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0593 นางปวีณา ชนาปัญญาวัฒน์ ร้านปวีณาพาณิชย์ นางปวีณา ชนาปัญญาวัฒน์ 180 7 ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน นน. 49 2557 24/9/2019
1121 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0419 นางวาณี ศิลป์ท้าว ร้านวาณีการเกษตร นางวาณี ศิลป์ท้าว 53 7 - - ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน นน. 37 2554 25/8/2020
1122 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0385 นายเชิง ฮังค า ร้านเชิงการเกษตร นายเชิง ฮังค า 57 2 - - ปอน ทุ่งช้าง น่าน นน. 47 2554 27/10/2019
1123 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0680 นายมนูญ พานิช ร้านมนูญพาณิชย์ นายมนูญ พานิช 58 5 ปอน ทุ่งช้าง น่าน นน. 38 2559 7/8/2020
1124 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0224 นายพิเชษฐ ก่อเกิด ร้านพิเชษฐการค้า นายพิเชษฐ ก่อเกิด 5 6 - - ปอน ทุ่งช้าง น่าน นน. 28 2560 1/6/2020
1125 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0182 นางรัชนี พรมนิมิต ร้านนางรัชนี พรหมนิมิต นางรัชนี พรมนิมิต 3 3 - - และ ทุ่งช้าง น่าน นน. 4 2552 30/11/2019
1126 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0037 นางสมพร แก้วใส ร้านเจริญพร นางสมพร แก้วใส 133 9 - - และ ทุ่งช้าง น่าน นน. 25 2550 18/5/2020
1127 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0199 นายมานพ พรสมประสงค์ ร้านมานพการเกษตร นายมานพ พรสมประสงค์ 139 9 - - และ ทุ่งช้าง น่าน นน. 3 2561 18/2/2020
1128 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0044 นางขวัญใจ งามสม ร้านทุ่งช้างเคมีการเกษตร นางขวัญใจ งามสม 173/5 9 - น่าน - ทุ่งช้าง และ ทุ่งช้าง น่าน นน. 5 2550 23/1/2020
1129 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0753 นายปรัชญา ต๊ะศักด์ิ ร้านต๊ะศักด์ิการค้า นายปรัชญา ต๊ะศักด์ิ 171 5 เชียงของ นาน้อย น่าน นน. 13 2561 22/4/2020
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1130 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0772 นายเดิน ปันอ้าย ร้านเรืองเดชเกษตรฟาร์ม นายเดิน ปันอ้าย 146 1 นาน้อย นาน้อย น่าน นน. 20 2562 4/6/2020
1131 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0565 นางอัจจิมา ปุญญมัย ร้านเป๋าการเกษตร นางอัจจิมา ปุญญมัย 152 1 นาน้อย นาน้อย น่าน นน. 23 2557 1/5/2020
1132 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0142 นายวินิจ บุญทอง ร้านศรัณยาการเกษตร นายวินิจ บุญทอง 291/2 1 - - นาน้อย นาน้อย น่าน นน. 19 2560 16/5/2020
1133 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0186 นางพัชรีภรณ์ สิงห์ปา ร้านพัชรีภรณ์การเกษตร นางพัชรีภรณ์ สิงห์ปา 33/1 1 - เจ้าฟ้า นาน้อย นาน้อย น่าน นน. 48 2552 27/8/2019
1134 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0327 นางดุจดาว สิทธิมงคล ร้านโบนัสการเกษตร นางดุจดาว สิทธิมงคล 346 1 - - นาน้อย นาน้อย น่าน นน. 51 2554 29/11/2019
1135 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0183 นายสมัย ภูบัวดวง ร้านดวงดีเพ่ือนเกษตร นายสมัย ภูบัวดวง 443 1 - เจ้าฟ้า นาน้อย นาน้อย น่าน นน. 45 2550 24/9/2019
1136 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0438 นางสาวนพนาด วิชายะ ร้านนาน้อยการเกษตร นางสาวนพนาด วิชายะ 60 1 - - นาน้อย นาน้อย น่าน นน. 4 2555 20/2/2020
1137 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0041 นายบันจง  อุปละ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. น่าน จ ากัด (คลัง อ.นาน้อย) 54/1 2 - - นาน้อย นาน้อย น่าน นน. 67 2549 10/11/2019
1138 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0232 นางสาวณัฏฐ์วรัตถ์ พรมคะจ๊ะ ร้านปรายตะวันการเกษตร นางสาวณัฏฐ์วรัตถ์ พรมคะจ๊ะ 212 5 - - นาน้อย นาน้อย น่าน นน. 54 2560 17/12/2019
1139 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0665 นางดวงนภา สวนขัติ ร้านสนิทการค้า นางดวงนภา สวนขัติ 10 1 น้ าตก นาน้อย น่าน นน. 23 2559 17/5/2019
1140 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0205 นายสายันต์ จันทร์กระจ่าง ร้านจันทร์กระจ่าง นายสายันต์ จันทร์กระจ่าง 121 1 - - น้ าตก นาน้อย น่าน นน. 29 2560 4/6/2020
1141 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0719 นายชุติพงศ์  วงศ์เกตุ ร้านชาตรีการเกษตร นายชุติพงศ์ วงศ์เกตุ 36 1 น้ าตก นาน้อย น่าน นน. 15 2561 5/6/2020
1142 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0614 นางพนิดา สว่างภพ ร้านน้องออม นางพนิดา สว่างภพ 216 5 - น้ าตก นาน้อย น่าน นน. 20 2558 15/4/2020
1143 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0761 นายวรินทร ต๊ิบตุ้ย ร้านโชค พ.พาณิชย์ นายวรินทร ต๊ิบตุ้ย 142 2 บัวใหญ่ นาน้อย น่าน นน. 23 2561 18/6/2020
1144 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0751 นายเอนก  ใจทา ร้านบัวชรการค้า นายเอนก ใจทา 14 5 บัวใหญ่ นาน้อย น่าน นน. 10 2561 27/3/2020
1145 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0584 นายสิงฆ์ทอง เจดีย์แปง ร้านสิงฆ์ทอง นายสิงฆ์ทอง เจดีย์แปง 87 7 บัวใหญ่ นาน้อย น่าน นน. 10 2558 1/2/2020
1146 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0446 นายสิทธิศักด์ิ คุตพฤกษ์ ร้านหนองผ าการเกษตร นายสิทธิศักด์ิ คุตพฤกษ์ 12 13 - - ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน นน. 24 2555 9/8/2019
1147 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0123 นายเย่ียม มาพรม ร้านเย่ียมการเกษตร นายเย่ียม มาพรม 13 3 ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน นน. 52 2560 27/11/2019
1148 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0047 นายอานุภาพ พุฒตรง สหกรณ์การเกษตรนาน้อย จ ากัด 105 6 - เจ้าฟ้า ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน นน. 4 2550 22/8/2019
1149 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0143 นางสุมิตรา เหมภัทรสุวรรณ - ห้างหุ้นส่วน จ ากัด สุวรรณการเกษตร 2016 56 6 - - ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน นน. 28 2549 22/5/2020
1150 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0557 นายเดโช สงกรานต์ ร้านสงกรานต์ นายเดโช สงกรานต์ 191 7 ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน นน. 33 2557 28/5/2020
1151 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0489 นายจ่วน อ้นยะ ร้านศาลาการเกษตร นายจ่วน อ้นยะ 176 1 - - สถาน นาน้อย น่าน นน. 20 2556 29/4/2020
1152 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0587 นายจิรภาส ค าจักร์ ร้านทองดีการเกษตร นายจิรภาส ค าจักร์ 93 1 สถาน นาน้อย น่าน นน. 12 2558 4/2/2020
1153 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0317 นางพวงทอง วิงวาท ร้านนางพวงทอง วิงวาท นางพวงทอง วิงวาท 7 10 - - สถาน นาน้อย น่าน นน. 31 2553 29/7/2020
1154 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0122 นายชัยศิลป์ ฝ้ันพรหมมินทร์ ร้านป.การค้า นายชัยศิลป์ ฝ้ันพรหมมินทร์ 52 11 - - สถาน นาน้อย น่าน นน. 13 2550 12/3/2020
1155 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0771 นายอภิชาติ ปวนยา ร้านรุ่งนภาการค้า นายอภิชาติ ปวนยา 85 11 สถาน นาน้อย น่าน นน. 15 2562 19/3/2020
1156 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0323 นายด าเนิน บุญชูภักด์ิ ร้านลานทองการเกษตร นายด าเนิน บุญชูภักด์ิ 174 2 - เจ้าฟ้า สถาน นาน้อย น่าน นน. 49 2559 13/11/2019
1157 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0607 นายอดุลย์ ต๊ะศักด์ิ ร้านนายอดุลย์ ต๊ะศักด์ิ นายอดุลย์ ต๊ะศักด์ิ 112 3 สถาน นาน้อย น่าน นน. 14 2558 4/3/2020
1158 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0583 นางเม็ด จิตตา ร้านสองมอการค้า นางเม็ด จิตตา 149 3 สถาน นาน้อย น่าน นน. 40 2558 31/8/2019
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1159 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0508 นายเพียง สุปง ร้านเพียงอ าพร นายเพียง สุปง 62 8 - - สถาน นาน้อย น่าน นน. 53 2561 23/12/2019
1160 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0691 นางสาวณิชกุล ถาวัลยสุขกุล ร้านกนกพรพืชผล นางสาวณิชกุล ถาวัลยสุขกุล 31 1 สันทะ นาน้อย น่าน นน. 51 2560 5/11/2019
1161 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0634 นายชาวิน แสนย่าง ร้านช.การเกษตร นายชาวิน แสนย่าง 298 3 - - สันทะ นาน้อย น่าน นน. 32 2558 30/6/2020
1162 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0808 นายวรศักด์ิ แสนซุ้ง ร้านต้อซ๊าการค้า นายวรศักด์ิ แสนซุ้ง 352 3 สันทะ นาน้อย น่าน นน. 16 2562 24/3/2020
1163 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0628 นายเต๋ง แสนย่าง ร้านเต๋งการค้า นายเต๋ง แสนย่าง 36 3 สันทะ นาน้อย น่าน นน. 29 2558 8/6/2020
1164 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0738 นางกุหลาบ  ทิพย์ถา ร้าน แม่กุหลาบการค้า นางกุหลาบ  ทิพย์ถา 19 6 สันทะ นาน้อย น่าน นน. 9 2561 20/3/2020
1165 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0629 นายแสวง แสนโซ้ง ร้านพอเพียงการค้า นายแสวง แสนโซ้ง 102 9 สันทะ นาน้อย น่าน นน. 30 2558 8/6/2019
1166 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0442 นายยุทธศักด์ิ สุวรรณคีรียง ร้านสุวรรณคีรียงการเกษตร นายยุทธศักด์ิ สุวรรณคีรียง 116 9 - - สันทะ นาน้อย น่าน นน. 52 2561 23/12/2019
1167 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0627 นายสุรพล แสนย่าง ร้านพงษ์การเกษตร นายสุรพล แสนย่าง 137 9 สันทะ นาน้อย น่าน นน. 28 2558 8/6/2020
1168 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0701 นางลลิตา  แสนย้าง สหกรณ์การเกษตรขยายผลโครงการหลวงขุนสถาน จ ากัด 140/3 9 สันทะ นาน้อย น่าน นน. 1 2560 11/1/2020
1169 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0049 นางคมคาย ทุ่งนวนแก้ว สหกรณ์การเกษตรนาหม่ืน จ ากัด 65 1 - เจ้าฟ้า นาทะนุง นาหม่ืน น่าน นน. 52 2549 6/10/2019
1170 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0790 นางสาวนิสิตตรา ละแสง ร้านพ่ีน้องการเกษตร นางสาวนิสิตตรา ละแสง 169 3 นาทะนุง นาหม่ืน น่าน นน. 7 2562 7/3/2020
1171 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0050 นายวิรัตน์ บุญอิน ร้านปทุมรัตน์การค้า นายวิรัตน์ บุญอิน 171 3 - เจ้าฟ้า นาทะนุง นาหม่ืน น่าน นน. 22 2549 31/12/2019
1172 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0553 นางน่ิม อ่ินค า ร้านลุงแถมการเกษตร นางน่ิม อ่ินค า 172 3 นาทะนุง นาหม่ืน น่าน นน. 13 2557 9/1/2020
1173 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0371 นายแถม อ่ินค า ร้านเอ็น แอนด์ เอ็น การเกษตร (ร้านลุงแถม) นายแถม อ่ินค า 34 7 - - นาทะนุง นาหม่ืน น่าน นน. 27 2560 31/5/2020
1174 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0278 นายมงคล ยาท้วม ร้านมงคลรัตน์ นายมงคล ยาท้วม 53 1 - - บ่อแก้ว นาหม่ืน น่าน นน. 6 2552 14/12/2019
1175 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0784 นายเกรียงไกร สุนทรเมือง ร้านเกรียงไกรการเกษตร นายเกรียงไกร สุนทรเมือง 35 13 บ่อแก้ว นาหม่ืน น่าน นน. 48 2561 21/10/2019
1176 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0163 นายณรงค์ พรหมรักษ์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. น่าน จ ากัด (คลัง อ.นาหม่ืน) 74 13 - - บ่อแก้ว นาหม่ืน น่าน นน. 17 2554 11/5/2020
1177 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0053 นางวรรณดี สอนศิริ ร้านวรรณดีพืชผล นางวรรณดี สอนศิริ 13 5 - - บ่อแก้ว นาหม่ืน น่าน นน. 62 2549 31/12/2019
1178 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0326 นายพนิตย์ ตายอด ร้านพนิตย์การช่าง นายพนิตย์ ตายอด 49 8 - - บ่อแก้ว นาหม่ืน น่าน นน. 15 2554 9/5/2020
1179 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0259 นางสาวจินตนา อุตมา สหกรณ์การเกษตรนาหม่ืน จ ากัด (หน่วยบริการเมืองลี-ปิงหลวง) 80 1 - - ปิงหลวง นาหม่ืน น่าน นน. 38 2551 30/9/2019
1180 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0792 นางแสงเดือน จินะแปง ร้านแสงเดือนการเกษตร นางแสงเดือน จินะแปง 76 1 เมืองลี นาหม่ืน น่าน นน. 11 2562 11/3/2020
1181 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0055 นางลัดดา ค าฟู ร้านวิยะดาการค้า นางลัดดา ค าฟู 55 2 - - บ้านพ้ี บ้านหลวง น่าน นน. 31 2549 24/5/2020
1182 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0137 นายด ารงค์ ปละวุฒิ ร้านโดนัท นายด ารงค์ ปละวุฒิ 59 2 - - บ้านพ้ี บ้านหลวง น่าน นน. 35 2549 15/6/2020
1183 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0377 นางจันทร์เพ็ญ อุปถัมภ์ ร้านจันทร์เพ็ญ นางจันทร์เพ็ญ อุปถัมภ์ 91 3 - บ้านหลวง - โปร่งศรี บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน นน. 52 2559 15/11/2019
1184 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0211 นางรัชนี เช้ือหมอ ร้านรัชนี เช้ือหมอ นางรัชนี เช้ือหมอ 1 6 - - บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน นน. 9 2551 1/5/2020
1185 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0129 นายประยูร สุดสม ร้านประยูร สุดสม นายประยูร สุดสม 96 6 - - บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน นน. 46 2558 21/10/2019
1186 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0293 นางปฐมพร ทองค า ร้านนางปฐมพร ทองค า นางปฐมพร ทองค า 46 8 - - บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน นน. 16 2552 12/3/2020
1187 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0754 นางลัดดา  ค าฟู ร้านวิยะดาการค้า สาขา2 นางลัดดา ค าฟู 112 1 ป่าคาหลวง บ้านหลวง น่าน นน. 22 2561 14/6/2020
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1188 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0528 นายธนพล ทรัพย์วิริยะกุล ร้านข้าวทิพย์การเกษตร นายธนพล ทรัพย์วิริยะกุล 166 1 ป่าคาหลวง บ้านหลวง น่าน นน. 42 2556 8/8/2019
1189 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0056 นายสรัลยศ ทองค า สหกรณ์การเกษตรบ้านหลวง จ ากัด 91 1 - น่าน-พะเยา ป่าคาหลวง บ้านหลวง น่าน นน. 49 2549 20/9/2019
1190 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0459 นายชนะพล วงศ์เทพ ร้านนุ้ยกิจการเกษตร นายชนะพล วงศ์เทพ 88 2 ป่าคาหลวง บ้านหลวง น่าน นน. 33 2556 4/7/2020
1191 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0567 นายมนตรี เขียวดี ร้านนายมนตรี เขียวดี นายมนตรี เขียวดี 109 5 ป่าคาหลวง บ้านหลวง น่าน นน. 23 2558 22/4/2020
1192 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0401 นายเสกสวัสด์ิ สุดสม ร้านนายเสกสวัสด์ิ สุดสม นายเสกสวัสด์ิ สุดสม 70 5 - - ป่าคาหลวง บ้านหลวง น่าน นน. 30 2555 3/12/2019
1193 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0569 นายวีระพล แสนทะนะ ร้านนายวีระพล การค้า นายวีระพล แสนทะนะ 82 5 ป่าคาหลวง บ้านหลวง น่าน นน. 21 2561 12/6/2020
1194 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0688 นายภาวัต  ค าแดงไสย์ ร้านย่ิงเจริญการเกษตร นายภาวัต ค าแดงไสย์ 288 1 แงง ปัว น่าน นน. 50 2561 14/11/2019
1195 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0126 นางจันเพ็ญ พุ่มพวง ร้านจันเพ็ญ นางจันเพ็ญ พุ่มพวง 6 1 - นาก้อ-เชียงกลาง แงง ปัว น่าน นน. 18 2550 23/4/2020
1196 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0462 นายชูวิทย์ ตนภู ร้านนายชูวิทย์ ตนภู นายชูวิทย์ ตนภู 42 2 แงง ปัว น่าน นน. 22 2555 7/8/2019
1197 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0568 นายชูชาติ ศรีสวัสด์ิ ร้านชูชาติมอเตอร์ นายชูชาติ ศรีสวัสด์ิ 49 1 เจดีย์ชัย ปัว น่าน นน. 43 2557 17/8/2020
1198 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0591 นายอนวัตต์ิ บุญน า ร้านบุญน า นายอนวัตต์ิ บุญน า 170 3 - - เจดีย์ชัย ปัว น่าน นน. 41 2558 6/9/2019
1199 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0352 นายบุญลพ ปามะ ร้านนายบุญลพ ปามะ นายบุญลพ ปามะ 7 7 - - เจดีย์ชัย ปัว น่าน นน. 34 2554 18/8/2020
1200 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0161 นายคมกริช  พันธวงค์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. น่าน จ ากัด (คลัง อ.ปัว) 128 3 - วรนคร ปัว ปัว น่าน นน. 41 2549 26/8/2020
1201 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0060 นายสน่ัน ทันเท่ียง ร้านพรรณทิพย์ นายสน่ัน ทันเท่ียง 159/12-13 3 - - ปัว ปัว น่าน นน. 37 2560 5/7/2020
1202 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0062 นายพิทัย ไชยศิลป์ ห้างหุ้นส่วน จ ากัด น่านโชคทวี 129 5 - - ปัว ปัว น่าน นน. 42 2561 18/9/2019
1203 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0061 นายสีเลย ไชยศิลป์ ร้านป่าลานการเกษตร นายสีเลย ไชยศิลป์ 144 5 - - ปัว ปัว น่าน นน. 32 2553 21/9/2019
1204 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0444 นายสุชาติ วีระวงค์ ร้านน้ าเพียงดินการเกษตร นายสุชาติ วีระวงค์ 259 5 - - ปัว ปัว น่าน นน. 5 2555 18/3/2020
1205 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0063 นางจิณณาพัต ศรีคล้าย ร้านเอกกสิกิจไทย (2008) นางจิณณาพัต ศรีคล้าย 143/1 7 - น่าน - ทุ่งช้าง ปัว ปัว น่าน นน. 9 2550 20/7/2020
1206 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0638 นายสายหยุด จารุประภัสสร ร้านทวีชัย การค้า นายสายหยุด จารุประภัสสร 136 1 ป่ากลาง ปัว น่าน นน. 39 2558 9/8/2019
1207 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0626 นายศักด์ิสิทธ์ิ แซ่เต๋ิน ร้านศักด์ิสิทธ์ิ แซ่เต๋ิน นายศักด์ิสิทธ์ิ แซ่เต๋ิน 124 2 - - ป่ากลาง ปัว น่าน นน. 5 2559 8/2/2020
1208 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0748 นายนวชาติ วงศ์ยังประเสริฐ ร้านนวชาติการค้า นายนวชาติ วงศ์ยังประเสริฐ 163 3 ป่ากลาง ปัว น่าน นน. 23 2562 18/7/2020
1209 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0275 นายบุญเกียรติ แสนทรงสิริ ร้านบุญเกียรติ นายบุญเกียรติ แสนทรงสิริ 198 6 - - ป่ากลาง ปัว น่าน นน. 21 2562 18/6/2020
1210 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0799 นายรัฐภูมิ ขันสลี ร้านรัฐภูมิการเกษตร นายรัฐภูมิ ขันสลี 90 7 ป่ากลาง ปัว น่าน นน. 10 2562 11/3/2020
1211 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0173 นายจีรศักด์ิ สวัสดีวงษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หลุยส์ทราทิพย์ 266 5 - ปัว-น้ ายาว วรนคร ปัว น่าน นน. 25 2560 28/5/2020
1212 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0297 นายสิทธิชัย ย่ังยืนทวี ร้านย่ังยืนการเกษตร นายสิทธิชัย ย่ังยืนทวี 194/3-4 6 - - วรนคร ปัว น่าน นน. 15 2553 19/4/2020
1213 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0065 นายประสงค์ สิงหาราช สหกรณ์การเกษตรปัว จ ากัด 65 6 - ปัว-น้ ายาว วรนคร ปัว น่าน นน. 76 2549 24/4/2020
1214 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0670 นางนรารัตน์ วารีทิพย์ ร้านนรารัตน์ วารีทิพย์ นางนรารัตน์ วารีทิพย์ 186 8 วรนคร ปัว น่าน นน. 3 2560 25/1/2020
1215 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0733 นายถนอม กันทะกัน ร้านพรพรรณการค้า นายถนอม กันทะกัน 15 10 ศิลาเพชร ปัว น่าน นน. 22 2562 8/7/2020
1216 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0809 นางวรัชญา ลือยศ ร้านเกษตรไพศาล นางวรัชญา ลือยศ 31 6 ศิลาแลง ปัว น่าน นน. 18 2562 28/3/2020
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1217 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0356 นายอดิศักด์ิ กะรัตน์ ร้านนาป่านการเกษตร นายอดิศักด์ิ กะรัตน์ 96 1 - - สถาน ปัว น่าน นน. 27 2559 28/6/2020
1218 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0720 นางสาวศศิธร  ไชยวงค์ ร้านเจยการค้า นาป่าน นางสาวศศิธร ไชยวงค์ 97 1 สถาน ปัว น่าน นน. 25 2561 20/6/2020
1219 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0319 นายอุดม จันต๊ะวงค์ ร้านอุดมกิจเกษตร (2009) นายอุดม จันต๊ะวงค์ 31/1 4 - - สถาน ปัว น่าน นน. 49 2558 17/11/2019
1220 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0612 นายวีระพันธ์ สิทธิวีระกุล ร้านวีระกูลกิจเกษตร นายวีระพันธ์ สิทธิวีระกุล 165 5 - - สถาน ปัว น่าน นน. 16 2558 23/3/2020
1221 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0415 นางวรรณ์ จิตอารีย์ ร้านแม่วรรณ์พานิชย์ นางวรรณ์ จิตอารีย์ 3 8 - - สถาน ปัว น่าน นน. 46 2559 11/10/2019
1222 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0294 นางคนึง จิตอารี ร้านคนึงการค้า นางคนึง จิตอารี 51 8 - - สถาน ปัว น่าน นน. 17 2552 12/3/2020
1223 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0298 นายธารินวัฒน์ สิริภควัฒน์กุล ร้านเกษตรน่าน ๕๙ นายธารินวัฒน์ สิริภควัฒน์กุล 198 1 - - อวน ปัว น่าน นน. 25 2552 21/4/2020
1224 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0718 นางค าฟู มีบุญ ร้านเกษตรอัศวะ นางค าฟู มีบุญ 17 10 อวน ปัว น่าน นน. 31 2560 11/6/2020
1225 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0577 นายชัยวัฒน์ พุทธวงค์ สหกรณ์การเกษตรปัว จ ากัด (สาขา 2) 197 9 - - อวน ปัว น่าน นน. 40 2557 27/7/2020
1226 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0732 นางวัลละภา นุใหม่ ร้านวัลละภาการค้า นางวัลละภา นุใหม่ 142 1 ท่าน้าว ภูเพียง น่าน นน. 19 2562 3/4/2020
1227 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0681 นายเพชรายุธ บ ารุงเพ็ชร ร้านศิริสินธ์ุเกษตร นายเพชรายุธ บ ารุงเพ็ชร 31 3 4 ท่าน้าว ภูเพียง น่าน นน. 39 2559 7/8/2019
1228 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0439 นายสวัสด์ิ ปิงยศ ร้านนายสวัสด์ิ ปิงยศ นายสวัสด์ิ ปิงยศ 155 2 - - นาปัง ภูเพียง น่าน นน. 7 2556 15/10/2019
1229 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0655 นายมนตรี หมอสุยะ ร้านไอเดียร์เคหะภัณฑ์ นายมนตรี หมอสุยะ 277 6 นาปัง ภูเพียง น่าน นน. 13 2559 22/3/2020
1230 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0222 นายสิริเชษฐ์ ดีอัมภาภิสิทธ์ิ ร้านศุภกิตติการเกษตร 26 นายสิริเชษฐ์ ดีอัมภาภิสิทธ์ิ 12 1 - - น้ าเก๋ียน ภูเพียง น่าน นน. 32 2559 13/7/2020
1231 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0490 นางดุจเดือน ดีวุฒิ ร้านดุจเดือนการเกษตร นางดุจเดือน ดีวุฒิ 183 1 - - น้ าเก๋ียน ภูเพียง น่าน นน. 8 2557 1/12/2019
1232 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0190 นายมังกร ดีปินตา ศูนย์สาธิตการตลาดน้ าเก๋ียน ม.1 191 1 - - น้ าเก๋ียน ภูเพียง น่าน นน. 40 2561 9/9/2019
1233 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0198 นายชูศิลป์ สารรัตนะ ศูนย์สาธิตการตลาด หมู่ 2 20 2 - - น้ าเก๋ียน ภูเพียง น่าน นน. 26 2560 31/5/2020
1234 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0677 นายศิรากร ดีสีใส ร้านจงเจริญการเกษตร นายศิรากร ดีสีใส 79 2 น้ าเก๋ียน ภูเพียง น่าน นน. 36 2559 20/7/2020
1235 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0649 นางสาวภัทรนิษฐ์ ธนูสาร ร้านเพชรรุ้งการค้า นางสาวภัทรนิษฐ์ ธนูสาร 105 3 น้ าเก๋ียน ภูเพียง น่าน นน. 7 2561 12/3/2020
1236 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0242 นายโชติ  ข่มแก้ว ร้านพสุวัตรการเกษตร นายโชติ ข่มแก้ว 171 4 น้ าเก๋ียน ภูเพียง น่าน นน. 17 2562 25/3/2020
1237 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0133 นายฉัตรชัย ธนะสมบัติ ร้านแสงดาวการเกษตร นายฉัตรชัย ธนะสมบัติ 76 2 - น่าน - แม่จริม ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน นน. 48 2549 22/9/2019
1238 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0066 นางกานต์ธิดา นิรันรัตน์ สหกรณ์การเกษตรภูเพียง จ ากัด 317 3 - พุทธบูชา ม่วงต๊ิด ภูเพียง น่าน นน. 46 2557 9/9/2019
1239 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0067 นายกตรัช วงศ์วรสร ร้านอรุณ ท้าวราช นายกตรัช วงศ์วรสร 17 1 - เมืองจัง ภูเพียง น่าน นน. 29 2550 17/5/2020
1240 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0189 นางบัวผิน แสนดวงแก้ว ร้านสกาแคร์การค้า นางบัวผิน แสนดวงแก้ว 178 1 - - เมืองจัง ภูเพียง น่าน นน. 43 2558 30/9/2019
1241 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0604 นางกฤษณา หาดสาร ร้านกฤษณาการเกษตร นางกฤษณา หาดสาร 52 1 เมืองจัง ภูเพียง น่าน นน. 11 2558 1/2/2020
1242 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0139 นายเรืองพจน์ พรมเสน ร้านเรืองพจน์ พรมเสน นายเรืองพจน์ พรมเสน 443 10 - - เมืองจัง ภูเพียง น่าน นน. 49 2550 3/10/2019
1243 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0188 นางเพลิน ใสสี ร้านนางเพลิน ใสสี นางเพลิน ใสสี 2 5 - น่าน - สันติสุข เมืองจัง ภูเพียง น่าน นน. 26 2551 27/8/2019
1244 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0743 นายสวาท  อินต๊ะวงศ์ ร้านรุ่งธุรกิจ นายสวาท อินต๊ะวงค์ 71 9 เมืองจัง ภูเพียง น่าน นน. 16 2561 6/6/2020
1245 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0329 นายอัฐวุฒิ จันต๊ิบ ร้านป.เปรมการเกษตร นายอัฐวุฒิ จันต๊ิบ 102 11 - - กองควาย เมือง น่าน นน. 4 2553 26/1/2020
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1246 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0549 นายชัชดลณัฎฐ์ ก ามา ร้านเกษตรสุข นายชัชดลณัฎฐ์ ก ามา 26 12 กองควาย เมือง น่าน นน. 7 2557 26/11/2019
1247 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0531 นางอ าพร ถาลายค า ร้านเกษตรพร นางอ าพร ถาลายค า 40 4 กองควาย เมือง น่าน นน. 42 2557 14/8/2019
1248 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0427 นายประยูร น้องการ ร้านประยูรการเกษตร นายประยูร น้องการ 393 7 - - กองควาย เมือง น่าน นน. 38 2561 3/9/2019
1249 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0513 นางวิภารัตน์ เอมเอ่ียม บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาน่าน 288 11 - - ไชยสถาน เมือง น่าน นน. 21 2560 21/5/2020
1250 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0345 นางสาวพิชญาพร จริตงาม ร้านเกษตรภัณฑ์ยางพารา นางสาวพิชญาพร จริตงาม 76 11 - น่าน - พะเยา ไชยสถาน เมือง น่าน นน. 41 2561 18/9/2019
1251 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0087 นางสาวจิตรานุช  สายโนวงค์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. น่าน จ ากัด (คลังอ าเภอเมืองน่าน) 171 4 - น่าน-พะเยา ไชยสถาน เมือง น่าน นน. 42 2549 26/8/2020
1252 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0038 นางสาวสุพิมพ์ สถานแปง ร้านช้างกิจเกษตร นางสาวสุพิมพ์ สถานแปง 303-325 4 - น่าน-พะเยา ไชยสถาน เมือง น่าน นน. 10 2550 27/2/2020
1253 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0551 นางพนมพร ดีสีใส ร้านจงเจริญการเกษตร 1 นางพนมพร ดีสีใส 570 - 570/1 4 ไชยสถาน เมือง น่าน นน. 11 2557 2/1/2020
1254 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0432 นายไพฑูรย์ เมฆวิไล ร้านวันดาการเกษตร นายไพฑูรย์ เมฆวิไล 3/2 5 - ดู่ใต้ เมือง น่าน นน. 2 2555 18/1/2020
1255 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0072 นายนิตย์ ธิศรี กลุ่มเกษตรกรท าสวนดู่ใต้ 44 5 - - ดู่ใต้ เมือง น่าน นน. 26 2561 20/6/2020
1256 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0526 นายเนียน เช้ือหมอ ร้านธราดลทวีทรัพย์ นายเนียน เช้ือหมอ 246 5 นาซาว เมือง น่าน นน. 41 2556 4/8/2019
1257 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0082 นางสาวกัลยกมล สูงสว่าง ร้านเอ่ียมฟ้าการเกษตร นางสาวกัลยกมล สูงสว่าง 1/6 - อนันตประชา ในเวียง เมือง น่าน นน. 66 2549 31/12/2019
1258 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0119 นางอ าไพ สิงหบุตร ชุมนุมสหกรณ์น่าน จ ากัด 26/1 - สุมนเทวราช ในเวียง เมือง น่าน นน. 69 2549 15/1/2020
1259 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0075 นายฤทธยา วงศ์สิริลักษณ์ ห้างหุ้นส่วน จ ากัด ซางค้ารุ่งเจริญ 268,270,272 อนันตวรฤทธิเดช ในเวียง เมือง น่าน นน. 28 2555 5/8/2020
1260 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0090 นายวีรพล เธียรสูตร ร้านมิตรภาพการเกษตร นายวีรพล เธียรสูตร 453/7 - สุมนเทวราช ในเวียง เมือง น่าน นน. 38 2549 16/8/2019
1261 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0076 นายกฤษณ์ ภาณุสัณห์ ร้านนานาภัณฑ์ นายกฤษณ์ ภาณุสัณห์ 480 สุมนเทวราช ในเวียง เมือง น่าน นน. 7 2553 4/2/2020
1262 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0158 นางวันทิตา ณ น่าน สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จ ากัด 7/1 - สุริยพงษ์ ในเวียง เมือง น่าน นน. 1 2551 19/12/2019
1263 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0088 นายธีรศักด์ิ วิทยศักด์ิ ร้านจงเจริญวัสดุภัณฑ์ นายธีรศักด์ิ วิทยศักด์ิ 7/10 - เปรมประชาราษฎร์ ในเวียง เมือง น่าน นน. 1 2550 7/1/2020
1264 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0598 นางแสงจันทร์ วิทยศักด์ิ ร้านสวนแสงจันทร์ นางแสงจันทร์ วิทยศักด์ิ 7/11 เปรมประชาราษฎร์ ในเวียง เมือง น่าน นน. 57 2559 27/12/2019
1265 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0018 นางสาวจินดา ถานาเรือ ร้านบุญเสริฐการเกษตร นางสาวจินดา ถานาเรือ 75/9 - อนันตวรฤทธิเดช ในเวียง เมือง น่าน นน. 6 2560 2/2/2020
1266 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0633 นายสมเกียรติ สายตา ร้านอารีการเกษตร นายสมเกียรติ สายตา 16 5 บ่อสวก เมือง น่าน นน. 31 2558 25/6/2020
1267 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0469 นายศรีวรรณ สายธิวงค์ ร้านศรีวรรณการเกษตร นายศรีวรรณ สายธิวงค์ 19 6 - - บ่อสวก เมือง น่าน นน. 34 2556 11/7/2020
1268 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0471 นายสวาท ใจบุญมา ร้านสมบุญการเกษตร นายสวาท ใจบุญมา 221 6 - - บ่อสวก เมือง น่าน นน. 38 2556 23/7/2020
1269 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0445 นายธีรวุฒิ จันหล้า ร้านดอนเฟืองกิจเกษตร นายธีรวุฒิ จันหล้า 236 2 - - เรือง เมือง น่าน นน. 16 2555 13/6/2020
1270 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0400 นางสิริวรรณ พันธ์ุจินดา ร้านอ้อยเฟอร์นิเจอร์ นางสิริวรรณ พันธ์ุจินดา 194 5 - - เรือง เมือง น่าน นน. 43 2561 19/9/2019
1271 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0674 นางคนึงพร  ค าฝ้ัน ร้านใบบุญการเกษตร นางคนึงพร  ค าฝ้ัน 115 8 กองควาย เมืองน่าน น่าน นน. 36 2560 26/6/2020
1272 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0728 นางรัชดา การินเสน ร้านรัชดา นางรัชดา การินเสน 167 6 ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน นน. 11 2561 28/3/2020
1273 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0340 นางดวงเดือน ชัยวงค์ ร้านทรงชัยการเกษตร นางดวงเดือน ชัยวงค์ 2 7 ถืมตอง เมืองน่าน น่าน นน. 31 2561 14/8/2019
1274 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0767 นางศิวรินทร์ หลิมศิริวงษ์ ห้างหุ้นส่วน จ ากัด ล้ิมเฮงพัฒนา 33/90 เปรมประชาราษฏร์ ในเวียง เมืองน่าน น่าน นน. 34 2561 21/8/2019

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



1275 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0696 นายธีรพงษ์  จะแวง ร้านบ้านสวนครูเก่ง นายธีรพงษ์ จะแวง 50/1 สุมนเทวราช ในเวียง เมืองน่าน น่าน นน. 29 2561 23/7/2019
1276 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0794 นางสาวกีรตยา เศวตพรวรา ร้านกีรตยามิตรเกษตร นางสาวกีรตยา เศวตพรวรา 220-222 9 ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน นน. 1 2562 1/1/2020
1277 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0747 นางแพร สุต๊ะเขตต์ ร้านกาใสโภคภัณฑ์ นางแพร สุต๊ะเขตต์ 108 8 สะเนียน เมืองน่าน น่าน นน. 17 2561 7/6/2020
1278 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0451 นางธันยพร ค ามงคล ร้านธันยพรการค้า นางธันยพร ค ามงคล 52/1 1 - - น้ าปาย แม่จริม น่าน นน. 17 2555 13/6/2020
1279 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0264 นายเศรษฐศักด์ิ เจริญจิตร ร้าน ก.การกเษตร นายเศรษฐศักด์ิ เจริญจิตร 22 2 - - น้ าปาย แม่จริม น่าน นน. 13 2558 19/2/2020
1280 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0351 นายสัญญา เครือค า ร้านนายสัญญา เครือค า นายสัญญา เครือค า 42 2 - - น้ าปาย แม่จริม น่าน นน. 21 2553 13/5/2020
1281 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0309 นายบุญรวย สุทธโลก ร้านบุญรวย การค้า นายบุญรวย สุทธโลก 13 4 - - แม่จริม แม่จริม น่าน นน. 25 2554 19/6/2020
1282 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0658 นางสาวนงเยาว์  แก้วใส ร้าน ก.การเกษตร นางสาวนงเยาว์ แก้วใส 62 2 - - หนองแดง แม่จริม น่าน นน. 15 2559 4/4/2020
1283 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0167 นายอดุลย์ ใชยา ร้านเพ็ญนภา ใชยา นายอดุลย์ ใชยา 133 4 - น่าน - แม่จริม หนองแดง แม่จริม น่าน นน. 30 2561 25/7/2020
1284 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0756 นางสาวดัชวรรณ  นิติอภิรักษ์ ร้านสุนันท์พาณิชย์ นางสาวดัชวรรณ  นิติอภิรักษ์ 221/2 4 หนองแดง แม่จริม น่าน นน. 14 2561 3/6/2020
1285 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0710 นายอนุพงศ์  ไชยนต์ ร้านไชยนต์มิตรเกษตร นายอนุพงศ์  ไชยนต์ 18 7 หนองแดง แม่จริม น่าน นน. 10 2560 20/3/2020
1286 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0571 นางสาวจีราวรรณ อินตุ้ย ร้านป.เจริญวัสดุภัณฑ์การเกษตร นางสาวจีราวรรณ อินตุ้ย 165 8 หนองแดง แม่จริม น่าน นน. 40 2560 15/8/2019
1287 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0280 นางสาวอริยา กวางวิเศษ ร้านพรพรหม นางสาวอริยา กวางวิเศษ 125 2 - แม่จริม-น้ าปูน หมอเมือง แม่จริม น่าน นน. 9 2552 28/12/2019
1288 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0098 นางสาวธัญญ์ฐิดา วงษ์เรียบวัฒนา สหกรณ์การเกษตรแม่จริม จ ากัด 86 4 - - หมอเมือง แม่จริม น่าน นน. 19 2549 30/5/2020
1289 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0548 นายวิศรุต ประสิทธิวุฒิศักด์ิ ร้านหยกพืชผลการเกษตร นายวิศรุต ประสิทธิวุฒิศักด์ิ 140 1 กลางเวียง เวียงสา น่าน นน. 50 2559 14/11/2019
1290 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0477 นางสาวจิราภรณ์ เฟ่ืองฟู ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษตรเฟ่ืองฟู 163 10 - - กลางเวียง เวียงสา น่าน นน. 6 2556 15/10/2019
1291 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0805 นายพูนชัย ชัยมิตรวัฒนา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยมิตรกิจเกษตร 166 11 กลางเวียง เวียงสา น่าน นน. 8 2562 11/3/2020
1292 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0373 นาย สาธิต สิทธิมงคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านเกษตรแผ่นดินทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านเกษตรแผ่นดินทอง 177/4 11 - - กลางเวียง เวียงสา น่าน นน. 40 2554 12/9/2019
1293 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0103 นายครรชิต วงศ์สิริลักษณ์ บริษัทใจงาม จ ากัด 181 11 - - กลางเวียง เวียงสา น่าน นน. 8 2550 27/2/2020
1294 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0221 นายโชติชัย สุวิริยะวาณิชย์ ร้านโชติชัยการเกษตร นายโชติชัย สุวิริยะวาณิชย์ 189 13 - สา - นาน้อย กลางเวียง เวียงสา น่าน นน. 30 2556 7/5/2020
1295 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0725 นายภูมิพัฒน์ ศรีไพศาล ร้านน.ไพศาล กมล นายภูมิพัฒน์ ศรีไพศาล 168-169 4 กลางเวียง เวียงสา น่าน นน. 35 2561 28/8/2019
1296 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0102 นายธนภูมิ ปัตต์เปาว์ ร้านรัตนา นายธนภูมิ ปัตต์เปาว์ 278-279 4 เจ้าฟ้า กลางเวียง เวียงสา น่าน นน. 65 2549 31/12/2019
1297 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0101 นายทวี วิชาเหล็ก ร้านเพ่ือนเกษตร นายทวี วิชาเหล็ก 339/3 4 - เวียงสา-นาน้อย กลางเวียง เวียงสา น่าน นน. 54 2549 6/10/2019
1298 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0100 นายกิจชัย ทิวาราตรีวิทย์ ร้านชัยมิตร นายกิจชัย ทิวาราตรีวิทย์ 351-352 4 - เจ้าฟ้า กลางเวียง เวียงสา น่าน นน. 34 2550 16/6/2020
1299 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0601 นางสาวนราภรณ์ ช่ืนภิรมย์ ร้านชมไร่ นางสาวนราภรณ์ ช่ืนภิรมย์ 374-375 4 กลางเวียง เวียงสา น่าน นน. 18 2558 6/4/2020
1300 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0220 นางวราภรณ์ ชัยมิตรวัฒนา บริษัท ชัยมิตรอะโกรเทรด จ ากัด 587-589 4 - เจ้าฟ้า กลางเวียง เวียงสา น่าน นน. 12 2551 6/5/2020
1301 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0108 นายธนากรณ์  เข่ือนคง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. น่าน จ ากัด (คลังอ.เวียงสา) 711/2 4 - เจ้าฟ้า กลางเวียง เวียงสา น่าน นน. 22 2550 20/3/2020
1302 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0755 นางสาววรรษมน อินต๊ะ ร้านส.พืชผลการค่้า นางสาววรรษมน อินต๊ะ 728 4 กลางเวียง เวียงสา น่าน นน. 20 2561 10/6/2019
1303 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0599 นางสาวนวลละออ ทิพย์ตุ้ย ร้านบ้านข่ึงการเกษตร นางสาวนวลละออ ทิพย์ตุ้ย 45/1 3 ข่ึง เวียงสา น่าน นน. 17 2558 1/4/2020
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1304 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0752 นางทองใบ ทิเก๋ียง ร้านทองใบเกษตรรุ่งเรือง นางทองใบ ทิเก๋ียง 159 5 ข่ึง เวียงสา น่าน นน. 12 2561 17/4/2020
1305 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0684 นายรังสรรค์ ธิบดี ร้าน ส.พูนทรัพย์ นายรังสรรค์ ธิบดี 137 1 จอมจันทร์ เวียงสา น่าน นน. 12 2562 12/3/2020
1306 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0388 นางริลาวัล เจนสวัสด์ิวงศ์ ร้านจรัญการเกษตร นางริลาวัล เจนสวัสด์ิวงศ์ 107 5 - - จอมจันทร์ เวียงสา น่าน นน. 24 2560 25/5/2020
1307 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0731 นายเหลา อินนะลา ร้านลัดดาวัลย์พาณิชย์ นายเหลา อินนะลา 137 8 จอมจันทร์ เวียงสา น่าน นน. 24 2561 19/6/2020
1308 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0646 นางสาวมัลลิกา อยู่ยัง ร้านแสนรักการเกษตร นางสาวมัลลิกา อยู่ยัง 86/1 1 ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน นน. 4 2559 4/2/2020
1309 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0475 นางละออ ปันทะนันท์ ร้านกรุ๊ฟก๊ิฟอุปกรณ์ยาง นางละออ ปันทะนันท์ 239 1 - - นาเหลือง เวียงสา น่าน นน. 47 2560 4/10/2019
1310 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0465 นางคมคาย จินะรักษ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคคมคาย นางคมคาย จินะรักษ์ 98 3 - - น้ าป้ัว เวียงสา น่าน นน. 39 2561 5/9/2019
1311 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0707 นายนเรศ เพ่ิมวงค์ ร้านเค-โรด นายนเรศ เพ่ิมวงค์ 166 5 น้ าป้ัว เวียงสา น่าน นน. 35 2560 22/6/2020
1312 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0727 นางบุษบา  สุขไตรภพ ร้านเค-โรด นางบุษบา  สุขไตรภพ 56/1 5 น้ าป้ัว เวียงสา น่าน นน. 39 2560 15/8/2019
1313 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0651 นายประมวล  อุตมูล ร้านประมวลการค้า นายประมวล อุตมูล 122/1 1 - - น้ ามวบ เวียงสา น่าน นน. 11 2559 24/2/2020
1314 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0650 นายวัชรินทร์  ปันอ้าย ร้านวัชรินทร์ยนต์รวมการเกษตร นายวัชรินทร์ ปันอ้าย 186 1 - - น้ ามวบ เวียงสา น่าน นน. 10 2559 24/2/2020
1315 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0689 นางวราภรณ์ อินทะนาค ร้านวราภรณ์ดาวเทียม นางวราภรณ์ อินทะนาค 47 1 น้ ามวบ เวียงสา น่าน นน. 47 2559 25/10/2019
1316 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0642 นายศิริพงศ์ อุ่นเรือน ร้านอุ่นเรือน นายศิริพงศ์ อุ่นเรือน 86/1 1 - - น้ ามวบ เวียงสา น่าน นน. 16 2559 25/4/2020
1317 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0384 นายจ าเนียร ปินตามูล ร้านจ าเนียรการค้า นายจ าเนียร ปินตามูล 115 1 - - ปงสนุก เวียงสา น่าน นน. 53 2559 17/11/2019
1318 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0533 นางอ าพร ปะละวัน ร้านอ าพร การค้า นางอ าพร ปะละวัน 70/4 3 ปงสนุก เวียงสา น่าน นน. 7 2558 25/12/2019
1319 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0479 นางสาวศรีพรรณ มหาวัน ร้านเขตต์ขุนการค้า นางสาวศรีพรรณ มหาวัน 17/1 2 - - แม่สา เวียงสา น่าน นน. 23 2556 16/5/2020
1320 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0277 นางพวงผกา ยศทะนะ ร้านนางพวงผกา ยศทะนะ นางพวงผกา ยศทะนะ 38 6 - - แม่สา เวียงสา น่าน นน. 32 2561 16/8/2019
1321 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0669 นางจิราวรรณ อุ่นน้ าทิพย์ ร้านเกษตรพอเพียง นางจิราวรรณ อุ่นน้ าทิพย์ 35 1 แม่สาคร เวียงสา น่าน นน. 24 2559 29/5/2020
1322 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0806 นายวิราช จันดี ร้านมนัสนันท์การเกษตร นายวิราช จันดี 171 3 ยาบหัวนา เวียงสา น่าน นน. 9 2562 11/3/2020
1323 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0343 นายไพบูลย์ สีพา ร้านน่านเกษตรไพบูลย์ นายไพบูลย์ สีพา 131 5 ยาบหัวนา เวียงสา น่าน นน. 14 2562 19/3/2020
1324 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0136 นายวัชระพงศ์ ทิพย์ปัญญา ร้านไผ่งามการเกษตร นายวัชระพงศ์ ทิพย์ปัญญา 79 1 - - ส้าน เวียงสา น่าน นน. 34 2549 17/7/2020
1325 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0570 นายประชัน สุนัน ร้านสุนันเพ่ือนเกษตร นายประชัน สุนัน 113 2 ส้าน เวียงสา น่าน นน. 32 2557 25/5/2020
1326 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0699 นายธนกร พงษ์วิเศษ ร้านฉลองกิจเกษตร นายธนกร พงษ์วิเศษ 160 2 ส้าน เวียงสา น่าน นน. 45 2561 10/10/2019
1327 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0660 นางบุญจัด ช่ืนฟุก ร้านสุดารัตน์การเกษตร นางบุญจัด ช่ืนฟุก 187 4 ส้านนาหนองใหม่ เวียงสา น่าน นน. 18 2559 25/4/2020
1328 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0421 นายหลักชัย ไชยชนะ ร้านเกษตรดอย นายหลักชัย ไชยชนะ 52/2 2 - - ไหล่น่าน เวียงสา น่าน นน. 45 2557 7/9/2019
1329 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0682 นางวราพร  กาวิชา สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. น่าน จ ากัด (คลัง อ.เวียงสา สาขา 2) 99/1 5 ไหล่น่าน เวียงสา น่าน นน. 40 2559 10/8/2020
1330 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0383 นายธนเดช ธาดาสิทธ์ิ ร้านธนภัทรการเกษตร นายธนเดช ธาดาสิทธ์ิ 87/1 1 อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน นน. 50 2560 31/10/2019
1331 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0116 นางดวงเดือน ขัติยเนตร สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด 159 10 - ยันตรกิจโกศล อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน นน. 46 2560 3/10/2019
1332 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0338 นางสาวจิราภรณ์ เฟ่ืองฟู ร้านเกษตรเฟ่ืองฟู นางสาวจิราภรณ์ เฟ่ืองฟู 3/2 6 - - อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน นน. 13 2553 22/3/2020
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1333 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0402 นายวิทวัส สีพา ห้างหุ้นส่วน จ ากัด วิทวัสการเกษตร 89 6 - - อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน นน. 19 2554 18/5/2020
1334 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0252 นายจรัญ จันธี ร้านจรัญจันธี นายจรัญ จันธี 251 8 - ยันตรกิจโกศล อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน นน. 22 2552 23/3/2020
1335 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0775 นางกัญญารัตน์  เสารางทอย ร้านกัญญารัตน์การเกษตร นางกัญญารัตน์ เสารางทอย 96 3 ชนแดน สองแคว น่าน นน. 36 2561 2/9/2019
1336 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0140 นางอรุณี ค าแสน ร้านอรุณี นางอรุณี ค าแสน 194 2 - - นาไร่หลวง สองแคว น่าน นน. 33 2549 15/6/2020
1337 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0111 นายยะ ใบยา กลุ่มท าไร่ปางปุก 95 2 - - นาไร่หลวง สองแคว น่าน นน. 35 2559 14/7/2020
1338 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0192 นายปวิธ ทองสุข สหกรณ์การเกษตรสองแคว จ ากัด 96 3 - ท่าวังผา - เชียงค า นาไร่หลวง สองแคว น่าน นน. 2 2554 19/10/2019
1339 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0391 นางมาลินี ณ ราช สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตยอดดอย จ ากัด 234 5 - - นาไร่หลวง สองแคว น่าน นน. 8 2554 1/2/2020
1340 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0702 นางจ าเนียร ค าอิน ร้านจ าเนียร นางจ าเนียร ค าอิน 242 5 นาไร่หลวง สองแคว น่าน นน. 5 2560 1/2/2020
1341 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0365 นางเกศริน ปัญญา ร้านเกศริน ปัญญา นางเกศริน ปัญญา 117 1 - - ยอด สองแคว น่าน นน. 28 2561 11/7/2020
1342 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0653 นางศรีวร ระลึก ร้านรัชนีการเกษตร นางศรีวร ระลึก 185 3 ยอด สองแคว น่าน นน. 46 2561 10/10/2019
1343 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0112 นายสุชาติ สอนสมฤทธ์ิ ร้านช. การเกษตร นายสุชาติ สอนสมฤทธ์ิ 114 2 - - ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน นน. 74 2549 31/12/2019
1344 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0449 นายอนุกูล ก้อนแสนไชย ร้านมิตรกิจเกษตร นายอนุกูล ก้อนแสนไชย 263/1 2 - - ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน นน. 34 2560 20/6/2020
1345 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0113 นายชีวิน สุริยะพรม ร้านนายชีวิน สุริยะพรม นายชีวิน สุริยะพรม 283 2 - - ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน นน. 14 2552 1/2/2020
1346 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0115 นายยงยุทธ พังยะ สหกรณ์การเกษตรสันติสุข จ ากัด 239 4 - - ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน นน. 71 2549 31/12/2019
1347 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0463 นางสาวอรทัย เทิดคีรีธรรม ร้านเทิดคีรีเกษตร นางสาวอรทัย เทิดคีรีธรรม 35 4 - - ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน นน. 23 2555 7/8/2020
1348 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0431 นางศศิมล พันธ์ุแก้ว ร้านศศิมล พันธ์ุแก้ว นางศศิมล พันธ์ุแก้ว 141 2 - - ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน นน. 1 2561 2/1/2020
1349 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0292 นางสมคิด สอนสมฤทธ์ิ ร้านช.การเกษตร สาขา 1 นางสมคิด สอนสมฤทธ์ิ 201 4 - - ป่าแลวหลวง สันติสุข น่าน นน. 4 2554 8/11/2019
1350 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0711 นายวรวุฒิ อ่ินมะโน ร้านสันติสุขการเกษตร นายวรวุฒิ อ่ินมะโน 142 2 พงษ์ สันติสุข น่าน นน. 8 2561 18/3/2020
1351 เขต 1 ศวพ.นน. NAN-5-0783 นายกิตติพัฒน์ บุวรรณ์ ร้านอันดาการค้า นายกิตติพัฒน์ บุวรรณ์ 47 3 พงษ์ สันติสุข น่าน นน. 44 2561 9/10/2019
1352 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0002 นายชูชาติ   ขวานเพชร ร้านชูชาติการเกษตร นายชูชาติ    ขวานเพชร 449/2 1 - ซอยเทศบาล 6 เด่นชัย เด่นชัย แพร่ พร. 59 2550 31/12/2019
1353 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0007 นางล ายง   ตันจารุพันธ์ ร้านจารุพันธ์เภสัช นางล ายง    ตันจารุพันธ์ 526/1 2 - ยันตรกิจโกศล เด่นชัย เด่นชัย แพร่ พร. 34 2560 8/6/2020
1354 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0248 นางเบญจวรรณ   ทองกก ร้านเกษตรเคมีภัณฑ์ นางเบญจวรรณ    ทองกก 537 2 - - เด่นชัย เด่นชัย แพร่ พร. 4 2551 24/10/2019
1355 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0799 นายผจง    ธนะขว้าง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ร่มไทร มินิมาร์ท 43 2 - - ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ พร. 8 2562 10/3/2020
1356 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0607 นายวัง   แก้วกุลธง ร้านวังการเกษตร นายวัง    แก้วกุลธง 40/1 6 - - ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ พร. 41 2557 31/8/2019
1357 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0611 นางสาวน้ าฝน    กันจะนะ ร้านป้าสุวรรณ นางสาวน้ าฝน   กันจะนะ 253 8 - - ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ พร. 20 2558 5/5/2020
1358 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0271 นางศรีวรรณ    แปลงเรือน ร้านไอเดียการเกษตร นางศรีวรรณ   แปลงเรือน 99/3 5 - - ปงป่าหวาย เด่นชัย แพร่ พร. 27 2551 11/6/2020
1359 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0778 นางบุญล้อม    กาศสกุล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจแอนด์เจ อาหารสัตว์และสินค้าเบ็ดเตล็ด 190 6 - - ปงป่าหวาย เด่นชัย แพร่ พร. 9 2562 10/3/2020
1360 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0555 นางสมร    การกระสังข์ เพ่ือนเกษตรรุ่งเรือง2 นางสมร    การกระสังข์ 79 6 - - ปงป่าหวาย เด่นชัย แพร่ พร. 48 2560 3/10/2019
1361 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0518 นายศิลา   สถานป่า ร้านศิลาการเกษตร นายศิลา   สถานป่า 140/8 7 - - ปงป่าหวาย เด่นชัย แพร่ พร. 21 2561 10/6/2020
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1362 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0709 นางสาวอมรา   เวียงทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  แพร่  ก้องเกียรติ 8/1 7 - - ปงป่าหวาย เด่นชัย แพร่ พร. 10 2560 25/1/2020
1363 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0302 นางธนภัทร   เหนียวแน่น ร้านเพ่ือนเกษตรรุ่งเรือง นางธนภัทร    เหนียวแน่น 62/1 8 - - ปงป่าหวาย เด่นชัย แพร่ พร. 6 2562 31/1/2020
1364 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0527 นายเกษตร    วรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรินทร์ดาการเกษตร 479 9 - - แม่จ๊ัวะ เด่นชัย แพร่ พร. 19 2558 27/4/2020
1365 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0316 นางสาววนิดา   ธรรมสอน ร้านหม่ันเก็บ นางสาววนิดา    ธรรมสอน 23 6 - - กาญจนา เมือง แพร่ พร. 13 2557 31/12/2019
1366 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0380 นางแสงว้าน    อินทาหลา ร้านขวัญใจเกษตรกร นางแสงว้าน    อินทาหลา 207 5 - - ท่าข้าม เมือง แพร่ พร. 41 2559 15/6/2020
1367 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0175 นายโยธิน    แบ่งทิศ ร้านโยธินฟาร์ม นายโยธิน    แบ่งทิศ 160 11 - ภูเก็ต นาจักร เมือง แพร่ พร. 16 2553 31/12/2019
1368 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0410 นางศิริลักษณ์    ต้ังวิจิตรสกุล ร้านจ่ิงเจินการเกษตร นางศิริลักษณ์    ต้ังวิจิตรสกุล 300/43-44 7 - กาดน้ าทอง นาจักร เมือง แพร่ พร. 33 2561 26/8/2019
1369 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0195 นางศิวาพร    ปัญญาสว่างจิตร ร้านปัญญาการเกษตร นางศิวาพร    ปัญญาสว่างจิตร 159/5 - - ยันตรกิจโกศล ในเวียง เมือง แพร่ พร. 42 2549 10/2/2020
1370 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0030 นางเอมอร    ถาวรมงคล สหกรณ์การเกษตรเมืองแพร่ จ ากัด 2 - - ยันตรกิจโกศล ในเวียง เมือง แพร่ พร. 1 2551 9/11/2019
1371 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0024 นายยุทธนา   ขันทอง ร้านโกศัยการเกษตร นายยุทธนา    ขันทอง 32 - - ศศิบุตร ในเวียง เมือง แพร่ พร. 54 2560 12/11/2019
1372 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0223 นายนภดล    เชาวน์วุฒิ ร้านไฮก่ีเจริญกิจ นายนภดล    เชาวน์วุฒิ 4/14 - - เหมืองหิต ในเวียง เมือง แพร่ พร. 60 2550 7/6/2020
1373 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0034 นายนพคุณ   เหล่าอารยะ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แพร่เกษตรพัฒนา 40-40/1-3 - - ช่อแฮ ในเวียง เมือง แพร่ พร. 9 2551 9/4/2020
1374 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0027 นายสุรวิทย์   ภูติวรนาถ ร้านโต๊ะเหลียงฮะ นายสุรวิทย์    ภูติวรนาถ 54 - - เจริญเมือง ในเวียง เมือง แพร่ พร. 68 2559 31/12/2019
1375 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0037 นางธัญชนก   ถ่ินสุข ร้านนางธัญชนก ถ่ินสุข นางธัญชนก    ถ่ินสุข 184/1 1 - - บ้านถ่ิน เมือง แพร่ พร. 2 2550 4/1/2020
1376 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0523 นายรณภูมิ   ทัศนานนท์ ร้านนานาพันธ์ุการเกษตร นายรณภูมิ    ทัศนานนท์ 54/2 7 - - ป่าแมต เมือง แพร่ พร. 10 2557 4/2/2020
1377 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0493 นายรัฐวิชญ์   ริมฝาย สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. แพร่ จ ากัด 100 5 - - แม่ค ามี เมือง แพร่ พร. 1 2562 1/1/2020
1378 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0042 นางสาวชญาดา    อ่อนน้อม ร้านชญาดา นางสาวชญาดา อ่อนน้อม 57 2 - วัดสวรรค์นิเวศ แม่ยม เมือง แพร่ พร. 29 2561 9/8/2019
1379 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0415 นายอิทธิพัทธ์    แบ่งทิศ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชินพัทธ์ การ์เด้นท์ 379 5 - - แม่หล่าย เมือง แพร่ พร. 6 2556 31/12/2019
1380 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0239 นายสุวัฒน์   วงค์รัตนธรรม ร้านสุวัฒน์บริการ นายสุวัฒน์    วงค์รัตนธรรม 85/6 1 - - วังหงส์ เมือง แพร่ พร. 5 2553 11/10/2019
1381 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0048 นายชัยวัธน์   เหมืองอุ่น ร้านชัยเจริญข้าวสาร นายชัยวัธน์     เหมืองอุ่น 19/1 2 - - เหมืองหม้อ เมือง แพร่ พร. 36 2549 31/12/2019
1382 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0355 นายทวีวงค์   อับดุลบุตร บริษัท แด๊กซิน (ประเทศไทย) จ ากัด 76/10 2 - - เหมืองหม้อ เมือง แพร่ พร. 58 2559 13/10/2019
1383 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0705 นายยุทธการ    เมฆแสน ร้านธนกฤกตการเกษตร นายยุทธการ     เมฆแสน 72 5 - - กาญจนา เมืองแพร่ แพร่ พร. 57 2559 31/12/2019
1384 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0806 นายบัณฑิต    จักรบุตร ร้านบัณฑิตการเกษตร นายบัณฑิต    จักรบุตร 21/9 7 - - ทุ่งโฮ้ง เมืองแพร่ แพร่ พร. 26 2562 30/6/2020
1385 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0217 นางเนาวรัตน์   วังกระแสร์ ร้านขนมจีนขยุ้มพันธ์ุไม้ นางเนาวรัตน์    วังกระแสร์ - - - น้ าทอง นาจักร เมืองแพร่ แพร่ พร. 65 2559 31/12/2019
1386 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0585 นางกรรณิกา    เหมืองหม้อ ร้านธนาภาการเกษตร นางกรรณิกา    เหมืองหม้อ 137 1 - - น้ าช า เมืองแพร่ แพร่ พร. 32 2557 3/7/2020
1387 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0032 นายสุภาพ    รัตนพัวพันธ์ บริษัท ประสบวัฒนาแพร่ จ ากัด 1/31-32 - - เหมืองหิต ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ พร. 29 2549 31/12/2019
1388 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0028 นางนีรชร   เหล่าอารยะ บริษัท แพร่รัตนไชยพืชผล จ ากัด 10/25 - - ยันตรกิจโกศล ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ พร. 7 2557 17/11/2019
1389 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0191 นายโกศล     เต็งพานิชกุล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เมืองแพร่โภคภัณฑ์ 180/3 - - ยันตรกิจโกศล ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ พร. 30 2549 31/12/2019
1390 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0023 นางนงนุช   ศุทธวิจิต บริษัท เตียไฮก่ี จ ากัด 438,440 - - เจริญเมือง ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ พร. 12 2550 3/5/2020
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1391 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0787 ว่าท่ี ร้อยตรี ชินกร    เรืองจันทร์ ร้านภคพรการเกษตร ว่าท่ี ร้อยตรี ชินกร    เรืองจันทร์ 31/1 11 - - บ้านถ่ิน เมืองแพร่ แพร่ พร. 41 2561 25/12/2019
1392 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0545 นางสาวนิรัชพร    ตินะสอน บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 171 7 - - ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่ พร. 14 2557 26/2/2020
1393 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0732 นางลาณี    เครือใจ ร้านหลวงทุมการเกษตร นางลาณี    เครือใจ 81 8 - - ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่ พร. 39 2560 13/7/2020
1394 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0570 นางวราพร    คุ้มจุ้ย ร้านวราพรฟาร์ม นางวราพร    คุ้มจุ้ย 331 3 - - แม่ค ามี เมืองแพร่ แพร่ พร. 21 2557 31/12/2019
1395 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0546 นายประเทือง ตันมา ร้านป.ศิริพาณิชย์ นายประเทือง ตันมา 48 3 แม่ค ามี เมืองแพร่ แพร่ พร. 32 2556 19/8/2019
1396 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0691 นายรัตนชัย    เดชนาลักษ์ ร้านศรีภูมิพาณิชย์ นายรัตนชัย    เดชนาลักษ์ 78/3 7 - - แม่ค ามี เมืองแพร่ แพร่ พร. 40 2559 13/6/2020
1397 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0604 นายชูชาติ    รักษ์สา ร้านรักษ์ชาติการเกษตร นายชูชาติ     รักษ์สา 117 1 - - วังธง เมืองแพร่ แพร่ พร. 18 2561 7/6/2020
1398 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0549 นางทัศนีย์    ปินยา ร้านทัศนีย์ ปินยา นางทัศนีย์    ปินยา 9 6 - - วังธง เมืองแพร่ แพร่ พร. 21 2560 31/12/2019
1399 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0789 นางกนกนุกูล    โลกค าลือ ร้านพัฒน์พงศ์ สวนเข่ือน นางกนกนุกูล     โลกค าลือ 153 8 - - สวนเข่ือน เมืองแพร่ แพร่ พร. 10 2562 11/3/2020
1400 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0740 นายก าจัด    นันตาแสง ร้านก าจัด  การค้า นายก าจัด นันตาแสง 91/1 13 - - ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่ พร. 6 2561 1/4/2019
1401 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0609 นายเฉลิมชัย    จิระปาน ร้านจิระปาน นายเฉลิมชัย    จิระปาน 65 14 - - ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่ พร. 26 2561 8/7/2020
1402 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0731 นายกฤษฎา    แก้วบุญมา ร้านกฤติรัตน์การค้า นายกฤษฎา    แก้วบุญมา 10 6 - - ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่ พร. 38 2560 12/7/2020
1403 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0651 นายกิตติพนธ์    ลือโลก ร้าน ก.กิตติการค้า นายกิตติพนธ์    ลือโลก 30/7 11 - - เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่ พร. 32 2558 1/10/2019
1404 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0608 นายสุเมธ   โลกค าลือ ร้านพัฒน์พงศ์ นายสุเมธ    โลกค าลือ 213 7 - - เหมืองหม้อ เมืองแพร่ แพร่ พร. 3 2560 9/1/2020
1405 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0054 นางประทีป   วงศ์สิงห์ ร้านนางประทีป วงค์สิงห์ นางประทีป    วงศ์สิงห์ 10 4 - - ทุ่งศรี ร้องกวาง แพร่ พร. 35 2549 31/12/2019
1406 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0548 นายสุริยา   เกษมสิริสวัสด์ิ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เน้ียวกิจเกษตร 129 5 - - ทุ่งศรี ร้องกวาง แพร่ พร. 4 2560 10/1/2020
1407 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0717 นายพลเชฎฐ์     คุณาพุทธเจริญผล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจริญผลย่ิงทวีทรัพย์ สาขา 1 192 5 - - ทุ่งศรี ร้องกวาง แพร่ พร. 16 2560 9/2/2020
1408 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0693 นางสาวกมลณิตย์    ม่ังนิมิต ร้านกมลณิตย์การค้า นางสาวกมลณิตย์   ม่ังนิมิต 39/5 5 - ทุ่งศรี ร้องกวาง แพร่ พร. 43 2559 19/6/2020
1409 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0725 นางสาวกนกวรรณ   ยศอาจ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษตรไพศาล 58/1 5 - - ทุ่งศรี ร้องกวาง แพร่ พร. 25 2560 17/5/2020
1410 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0699 นายสุรศักด์ิ    สุปัญญา สหกรณ์การเกษตรร้องกวาง จ ากัด สาขาตลาดกลางน้ าเลา 117/1 10 - - น้ าเลา ร้องกวาง แพร่ พร. 59 2560 19/12/2019
1411 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0401 นางพิกุล    หม่ืนโฮ้ง ร้านธนัชชาการเกษตร นางพิกุล    หม่ืนโฮ้ง 58 10 - - น้ าเลา ร้องกวาง แพร่ พร. 8 2554 30/9/2019
1412 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0572 นายจรัส   เลาหล้า ร้านจรัสการเกษตร นายจรัส    เลาหล้า 96 5 - - น้ าเลา ร้องกวาง แพร่ พร. 24 2557 19/5/2020
1413 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0507 นางจ านอง    ธนกิจประภาพันธ์ุ ร้านธนพันธ์ุเกษตร นางจ านอง     ธนกิจประภาพันธ์ุ 123 6 - - น้ าเลา ร้องกวาง แพร่ พร. 13 2556 30/4/2020
1414 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0063 นางสาวชีวารัตน์   ค ายวง ร้านนางสาวชีวารัตน์ ค ายวง นางสาวชีวารัตน์    ค ายวง 58 11 - - บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ พร. 6 2549 16/8/2020
1415 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0206 นางอรสา   มาสุข ร้านสาม ช. นางอรสา   มาสุข 69 3 - - บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ พร. 58 2550 29/5/2020
1416 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0061 นายถนอม   ช่ืนดี ร้านนายถนอม ช่ืนดี นายถนอม    ช่ืนดี 121 4 - - บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ พร. 53 2550 13/6/2020
1417 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0255 นายถนอม   ทะนันชัย ร้านนายถนอม  ทะนันชัย นายถนอม    ทะนันชัย 23 9 - - บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ พร. 22 2559 21/4/2020
1418 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0416 นางสาวชญานิษฐ์    อุเทน กังฟูยางพารา นางสาวชญานิษฐ์    อุเทน 85 4 - - ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ พร. 27 2562 1/7/2020
1419 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0346 นายาชาญ   เอียดขันตี ร้านทาชาริณีการเกษตร นายทาชาญ   เอียดขันตี 32 7 - - ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ พร. 34 2559 5/6/2020
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1420 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0636 นายอดุลย์   อัฐวงค์ ร้านนายอดุลย์ อัฐวงศ์ นายอดุลย์     อัฐวงค์ 150 2 - - แม่ทราย ร้องกวาง แพร่ พร. 18 2558 31/12/2019
1421 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0612 นางพิกุล   ทิราวงค์ ร้านพิกุล  ทิราวงค์ นางพิกุล    ทิราวงค์ 32 2 - - แม่ทราย ร้องกวาง แพร่ พร. 3 2559 4/2/2020
1422 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0685 นายกระทรวง    ปินนะ ร้านกระทรวงการค้า นายกระทรวง    ปินนะ 39 3 - - แม่ทราย ร้องกวาง แพร่ พร. 26 2559 27/4/2020
1423 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0620 นางสาวพรรณพนัช    สอนมา ร้านลุงยืน นางสาวพรรณพนัช     สอนมา 21/1 1 - - แม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่ พร. 20 2562 9/6/2020
1424 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0224 นางสาววาสนา   เดชพรหม ร้านนางสาววาสนา เดชพรหม นางสาววาสนา    เดชพรหม 108/3 2 - - แม่ยางร้อง ร้องกวาง แพร่ พร. 45 2557 9/9/2019
1425 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0207 นางธัญลักษณ์   หาญยุทธ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคชัยการเกษตร 168 169 5 - - แม่ยางร้อง ร้องกวาง แพร่ พร. 50 2559 31/7/2019
1426 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0337 นางจินตนา   เหล่ียมศรี ร้านนางจินตนา ศรีสุระ นางจินตนา    เหล่ียมศรี 189 5 - - แม่ยางร้อง ร้องกวาง แพร่ พร. 8 2560 16/1/2020
1427 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0589 นายวรเชษฐ์ ถุงเงิน ร้านก้องการเกษตร นายวรเชษฐ์ ถุงเงิน 130 1 ร้องกวาง-งาว แม่ยางฮ่อ ร้องกวาง แพร่ พร. 35 2557 31/7/2019
1428 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0064 นายวิสุทธ์ิ   บุญศัพย์ ร้านบุญศัพย์พาณิชย์ นายวิสุทธ์ิ    บุญศัพย์ 123 4 - - แม่ยางฮ่อ ร้องกวาง แพร่ พร. 20 2560 26/3/2020
1429 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0681 นายธนกฤต    วิวัฒน์วิทยา ร้านร้องกวางการเกษตร นายธนกฤต    วิวัฒน์วิทยา 177 13 - - ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่ พร. 17 2559 31/3/2020
1430 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0712 นายนรินทร์    ตาเถิง ร้านกิจเกษตรค้าส่ง นายนรินทร์    ตาเถิง 159 6 - - ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่ พร. 9 2560 19/1/2020
1431 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0700 นายสุรศักด์ิ   สุปัญญา สหกรณ์การเกษตรร้องกวาง จ ากัด สาขาตลาดกลางห้วยกุลัว 181 6 - ยันตรกิจโกศล ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่ พร. 14 2561 22/5/2020
1432 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0805 นางสาวขวัญมณี    แสงอ่ิม ร้านอโณทัยการเกษตร นางสาวขวัญมณี    แสงอ่ิม 194/1-2 9 - - ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่ พร. 18 2562 27/5/2020
1433 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0074 นางสุภาพ   ตะวิวัฒธนาพันธ์ุ ร้านนางสุภาพ ตะวิวัฒธนาพันธ์ุ นางสุภาพ    ตะวิวัฒธนาพันธ์ุ 154 1 - - ร้องเข็ม ร้องกวาง แพร่ พร. 1 2557 30/9/2019
1434 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0727 นายชัยนิพัธ    เหล่าอารยะ บริษัท   แพร่รัตนไชยพืชผล  จ ากัด 69 4 - - ร้องเข็ม ร้องกวาง แพร่ พร. 30 2560 24/5/2020
1435 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0632 นางชนิตาพรรณ   ไสญาติ ร้านมงคลศรีการเกษตร นางชนิตาพรรณ ไสญาติ 277/10 6 - - ร้องเข็ม ร้องกวาง แพร่ พร. 47 2559 7/7/2019
1436 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0687 นางสาวรัตติกร   ข้ามสาม สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. แพร่ จ ากัด 297/1 6 ยันตรกิจโกศล ร้องเข็ม ร้องกวาง แพร่ พร. 32 2559 16/5/2019
1437 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0075 นางสาวมารวม    สุตานันต์ สหกรณ์การเกษตรร้องกวาง จ ากัด 343 6 ยันตรกิจโกศล ร้องเข็ม ร้องกวาง แพร่ พร. 49 2550 13/5/2020
1438 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0382 นายบุญธรรม   น้ าค า ร้านส.สิริกิจเกษตร นายบุญธรรม    น้ าค า 352 6 - - ร้องเข็ม ร้องกวาง แพร่ พร. 5 2554 31/12/2019
1439 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0584 นายธิปไตย     รัตนวิมลชัย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ อี ซี การเกษตร 366 6 - - ร้องเข็ม ร้องกวาง แพร่ พร. 26 2558 16/6/2020
1440 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0790 นางสาวปวีณา    อยู่สุข ร้านเบนซ์การเกษตร นางสาวปวีณา     อยู่สุข 55 6 - - ร้องเข็ม ร้องกวาง แพร่ พร. 2 2562 16/1/2020
1441 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0331 นางสาวน้ าฝน    สวนพืช ร้านน้ าฝน นางสาวน้ าฝน     สวนพืช 171 9 - - ร้องเข็ม ร้องกวาง แพร่ พร. 12 2553 19/4/2020
1442 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0744 นายศศิพงศ์    สิทธิวีระกูล ร้านอาเบลนาธานการเกษตร นายศศิพงศ์    สิทธิวีระกูล 156 2 - - ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ พร. 39 2561 20/12/2019
1443 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0689 นางขวัญพร    หล่อเจริญ ร้านอัมพรการเกษตร นางขวัญพร    หล่อเจริญ 211/1 2 - - ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ พร. 37 2559 9/6/2020
1444 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0395 นางสาวนฤมล    เพ็ญศรี สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตห้วยโรง-ไผ่โทน จ ากัด 232 2 - - ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ พร. 25 2562 25/6/2020
1445 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0724 นางสาวสุฑาทิพย์    วิวัฒน์ทวีกุล ร้านห้วยแก๊ตการเกษตรและก่อสร้าง นางสาวสุฑาทิพย์     วิวัฒน์ทวีกุล 234 2 - - ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ พร. 24 2560 14/5/2020
1446 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0801 นายวิชิต    รัดน้ าหิน ร้านพลอยดี จิปาถะ นายวิชิต    รัดน้ าหิน 59 4 - - ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ พร. 13 2562 22/4/2020
1447 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0718 นายอดุลย์   ป่งทราย ร้านบัณฑิตเกษตรพันธ์ นายอดุลย์    ป่งทราย 36/1 5 - - ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ พร. 19 2560 12/3/2020
1448 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0222 นางจินดา   ขันแก้ว บริษัท นาเขียว เคมีคอล จ ากัด 74/3 5 - - ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ พร. 18 2550 13/6/2020
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1449 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0516 นางสาวชญาน์นันท์    ถิรอรรถเศรษฐ์ ร้านไร่ชญาน์นันท์การเกษตร นางสาวชญาน์นันท์     ถิรอรรถเศรษฐ์ 94 2 - - ทุ่งแล้ง ลอง แพร่ พร. 4 2556 31/12/2019
1450 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0762 นางทิพย์วิมล    อุ่นอก ร้านอุ่นอกพาณิชย์ นางทิพย์วิมล    อุ่นอก 28 6 - - ทุ่งแล้ง ลอง แพร่ พร. 21 2562 10/6/2020
1451 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0762 นางทิพย์วิมล    อุ่นอก ร้านอุ่นอกพาณิชย์ นางทิพย์วิมล    อุ่นอก 28 6 - - ทุ่งแล้ง ลอง แพร่ พร. 17 2561 6/6/2019
1452 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0690 นายประจักษ์   ชูใจ บริษัท พี.เจ.ชูใจบริการ จ ากัด 18/4 8 - - บ้านปิน ลอง แพร่ พร. 39 2559 14/6/2020
1453 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0752 นางสาวทัศวรรณ    ปัญญาไฟ ร้านเพ่ือนซ้ีการเกษตร นางสาวทัศวรรณ     ปัญญาไฟ 243 7 - - แม่ปาน ลอง แพร่ พร. 24 2562 20/6/2020
1454 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0750 นางสุดาวรรณ    เมฆแสน ร้านขวัญสุดา นางสุดาวรรณ     เมฆแสน 10/5 1 - - เวียงต้า ลอง แพร่ พร. 7 2561 3/4/2020
1455 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0697 นายสัญชัย   ยานสกุล ร้านอาร์มบริการ นายสัญชัย    ยานสกุล 240 2 - - เวียงต้า ลอง แพร่ พร. 24 2561 1/7/2019
1456 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0692 นายแจค   ปงเสาร์ ร้านแจคการค้า นายแจค    ปงเสาร์ 68/5 2 - - เวียงต้า ลอง แพร่ พร. 53 2559 8/8/2020
1457 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0583 นางสาวบัวลอย    จันทร์เพชร ร้านบัวลอยการค้า นางสาวบัวลอย    จันทร์เพชร 23 4 เวียงต้า ลอง แพร่ พร. 11 2559 8/3/2019
1458 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0643 นางรัตยา    ฟองค า ร้านรัตยา  ฟองค า นางรัตยา    ฟองค า 55/6 5 - - เวียงต้า ลอง แพร่ พร. 31 2560 1/6/2020
1459 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0080 นายประดิษฐ    แปงศิลป์ สหกรณ์การเกษตรลอง จ ากัด 164 6 - จรูญลองรัฐ ห้วยอ้อ ลอง แพร่ พร. 44 2550 20/2/2020
1460 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0618 นายจุมภฏ  อินจินดา บริษัท ลองการเกษตร  จ ากัด 219 6 - - ห้วยอ้อ ลอง แพร่ พร. 11 2560 25/1/2020
1461 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0535 นายประจักษ์    ชูใจ บริษัท พี.เจ.ชูใจบริการ จ ากัด 208 7 - - ห้วยอ้อ ลอง แพร่ พร. 38 2559 14/6/2020
1462 เขต 1 ศวพ.พร. PAR-5-0781 นางอรุณรัตน์    เวียนนอก ร้านม่อนเสาหินเจริญพาณิชย์ นางอรุณรัตน์     เวียนนอก 20 10 - - นาพูน วังช้ิน แพร่ พร. 35 2561 31/10/2019
1463 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0505 นายทัน   หล่อหลอม ร้านมังกรการเกษตร นายทัน    หล่อหลอม 74/1 11 - - นาพูน วังช้ิน แพร่ พร. 46 2557 21/9/2019
1464 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0587 นายประยูร     อาตวงษ์ ร้านไพรินการเกษตร นายประยูร    อาตวงษ์ 142 2 - - นาพูน วังช้ิน แพร่ พร. 44 2557 31/8/2020
1465 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0594 นายไพฑูรย์     มานะศักด์ิสกุล สหกรณ์การเกษตรวังช้ิน จ ากัด (สาขา ต.นาพูน) 129/1 3 - - นาพูน วังช้ิน แพร่ พร. 10 2561 9/5/2020
1466 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0728 นายบุญยภาช    สิทธิวงค์ ร้านเบ้ิมการเกษตร นายบุญยภาช    สิทธิวงค์ 243 4 - - นาพูน วังช้ิน แพร่ พร. 45 2560 25/9/2019
1467 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0286 นางพัทยา    เจริญศรี ร้านเพ่ือการเกษตร นางพัทยา    เจริญศรี 113 10 - - ป่าสัก วังช้ิน แพร่ พร. 11 2553 11/4/2020
1468 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0595 นายไพฑูรย์   มานะศักด์ิสกุล สหกรณ์การเกษตรวังช้ิน จ ากัด (สาขา ต.ป่าสัก) 139/1 10 - วังช้ิน - เถิน ป่าสัก วังช้ิน แพร่ พร. 11 2561 9/5/2020
1469 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0798 นายวัชรพงษ์    แว่นน้อย ร้านรัตติยาพาณิชย์ นายวัชรพงษ์     แว่นน้อย 12 6 - - ป่าสัก วังช้ิน แพร่ พร. 7 2562 10/3/2020
1470 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0706 นางสาวพิราวรรณ    เอ้ือเจริญ ร้านพิราวรรณการค้า นางสาวพิราวรรณ     เอ้ือเจริญ 87 6 - - ป่าสัก วังช้ิน แพร่ พร. 50 2560 16/10/2019
1471 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0754 นายเกรียงไกร    หล้ายวน ร้านกัปตันบริการ นายเกรียงไกร     หล้ายวน 170 10 - - แม่ป้าก วังช้ิน แพร่ พร. 9 2561 1/5/2020
1472 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0243 นายวรากร   ใจวอน ร้านหลักการรวมกิจวัสดุก่อสร้าง นายวรากร   ใจวอน 40 9 - - แม่ป้าก วังช้ิน แพร่ พร. 22 2556 1/7/2020
1473 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0506 นางธัญญาภรณ์   ท้าวค า ร้านธิติการเกษตร นางธัญญาภรณ์    ท้าวค า 160 11 - - แม่พุง วังช้ิน แพร่ พร. 2 2556 31/10/2019
1474 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0359 นายพรชัย    ต๊ะค า ร้านบ้านสวนเกษตร นายพรชัย   ต๊ะค า 169 16 - - แม่พุง วังช้ิน แพร่ พร. 16 2562 6/5/2020
1475 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0088 นายไพฑูรย์      มานะศักด์ิสกุล สหกรณ์การเกษตรวังช้ิน จ ากัด 355/1 1 - สุขาภิบาล 1 วังช้ิน วังช้ิน แพร่ พร. 10 2552 25/11/2019
1476 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0092 นายฮง    นาคกร ร้านฮงพืชผล นายฮง     นาคกร 176 10 - - วังช้ิน วังช้ิน แพร่ พร. 16 2559 29/3/2020
1477 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0203 นายนพดล  ง้ิวแดง ร้านนพพินิจณีย์ การเกษตร นายนพดล   ง้ิวแดง 183 10 - เทศบาล วังช้ิน วังช้ิน แพร่ พร. 13 2550 31/12/2019
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1478 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0759 นางสาวศิริพร    แสนหลวงอินทร์ ร้านวังช้ินรวมเกษตร นางสาวศิริพร    แสนหลวงอินทร์ 206/2 10 - - วังช้ิน วังช้ิน แพร่ พร. 27 2561 31/7/2020
1479 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0807 นางสาวนิคมทอง    มีศีล ร้านเจ้านาย นางสาวนิคมทอง    มีศีล 234/1 2 - - วังช้ิน วังช้ิน แพร่ พร. 19 2562 6/6/2020
1480 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0661 นายบุญมี    ปล้ืมใจ ร้านบุญมีการเกษตร นายบุญมี     ปล้ืมใจ 183 6 - - วังช้ิน วังช้ิน แพร่ พร. 2 2559 21/1/2020
1481 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0786 นางแสงหล้า    รินรุน ร้านหาดร่ัวการเกษตร นางแสงหล้า     รินรุน 33 6 - - วังช้ิน วังช้ิน แพร่ พร. 37 2561 12/11/2019
1482 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0785 นายธนภัทร    เมืองมูล ร้านภัทรแม่โจ้เกษตร 4 วังช้ิน นายธนภัทร   เมืองมูล 154 7 - - วังช้ิน วังช้ิน แพร่ พร. 36 2561 12/11/2019
1483 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0185 นายอรุณ   พันธ์ุหล้า สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. แพร่ จ ากัด สาขาวังช้ิน 168 7 - - วังช้ิน วังช้ิน แพร่ พร. 41 2560 17/7/2020
1484 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0201 นางสาวจันทร์สม    ทองกก ร้านจันทร์สมเจริญกิจ นางสาวจันทร์สม    ทองกก 73/2 7 - เทศบาล วังช้ิน วังช้ิน แพร่ พร. 6 2551 31/12/2019
1485 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0640 นางสาวน้ าฝน   สายใจ ร้านเจริญผลการเกษตร นางสาวน้ าฝน    สายใจ 24 11 - - สรอย วังช้ิน แพร่ พร. 14 2562 24/4/2020
1486 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0094 นายสุวัต    ถ่ินจันทร์ ร้านนายสุวัต ถ่ินจันทร์ นายสุวัต    ถ่ินจันทร์ 49/1 1 - - แดนชุมพล สอง แพร่ พร. 50 2550 31/12/2019
1487 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0757 นายสุริยา    ถาปนา ร้านโชคสุริยาการเกษตร นายสุริยา    ถาปนา 57/2 1 - - แดนชุมพล สอง แพร่ พร. 31 2561 16/8/2019
1488 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0654 นายสุรชัย    สายเสน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคชัยการเกษตร 168 181 2 - - แดนชุมพล สอง แพร่ พร. 5 2562 12/2/2020
1489 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0656 นายสุริยา   เกษมสิริสวัสด์ิ ร้านเน้ียวกิจเกษตรสาขาโทกค่า นายสุริยา    เกษมสิริสวัสด์ิ 8 2 - - แดนชุมพล สอง แพร่ พร. 43 2560 31/7/2020
1490 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0562 นางนพพร   โปร่งแยง ร้านกรรณิกาการเกษตร นางนพพร    โปร่งแยง 278 4 - - แดนชุมพล สอง แพร่ พร. 9 2557 2/2/2020
1491 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0098 นางกัณหา   ใจงาม - ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  แพร่ใจงาม 2017 311 3 - - เตาปูน สอง แพร่ พร. 2 2549 31/12/2019
1492 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0349 นางแสงเวียน   ค าเขิน ร้านแสงเวียนการเกษตร นางแสงเวียน    ค าเขิน 9 4 - - เตาปูน สอง แพร่ พร. 44 2560 3/8/2020
1493 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0100 นางสาวสุชาดา   ค าเกตุ ร้านสุพินการเกษตร นางสาวสุชาดา    ค าเกตุ 18 9 - - เตาปูน สอง แพร่ พร. 7 2560 12/1/2020
1494 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0252 นางนิตยา   ไชยสิทธ์ิ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  กมลวรรณการเกษตร 77 9 - - เตาปูน สอง แพร่ พร. 11 2551 31/12/2019
1495 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0318 นางศรีวัน    เมืองมาน้อย ร้านทุ่งน้าวการเกษตร นางศรีวัน     เมืองมาน้อย 259 1 4 - ทุ่งน้าว สอง แพร่ พร. 15 2553 13/5/2020
1496 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0249 นายบุญเนตร   เวียงเจ็ด ร้านบุญการเกษตร นายบุญเนตร    เวียงเจ็ด 66 1 - - ทุ่งน้าว สอง แพร่ พร. 49 2560 15/10/2019
1497 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0776 นายธีระนนท์    ถ่ินจันทร์ ร้านธีระไทยการเกษตร นายธีระนนท์    ถ่ินจันทร์ 149 2 - - ทุ่งน้าว สอง แพร่ พร. 34 2561 2/9/2019
1498 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0644 นายเจตนิพิฐ    คันธะมาลา ร้านธนัทเกษตรกรรม นายเจตนิพิฐ     คันธะมาลา 294 2 - - ทุ่งน้าว สอง แพร่ พร. 26 2560 21/5/2020
1499 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0793 นางสุนันท์    สายเสน ร้านร่องเย็นการเกษตร นางสุนันท์     สายเสน 9 3 - - ทุ่งน้าว สอง แพร่ พร. 11 2562 24/3/2020
1500 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0219 นางประกาย   มูลทุ่ง ร้านนางประกาย มูลทุ่ง นางประกาย    มูลทุ่ง 83 11 - - บ้านกลาง สอง แพร่ พร. 4 2549 31/12/2019
1501 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0225 นางค าน้อย   ใจไหว ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  สนองเกษตรภัณฑ์ 199 12 - - บ้านกลาง สอง แพร่ พร. 35 2560 31/12/2019
1502 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0194 นางฐิตามินทร์   คุณาพุทธเจริญผล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจริญผลย่ิงทวีทรัพย์ 301/2 3 - - บ้านกลาง สอง แพร่ พร. 40 2549 31/12/2019
1503 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0184 นายกฤษฏา    อินต๊ะเสน สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. แพร่ จ ากัด สาขาสอง 85/1 5 วังซ้าย บ้านกลาง สอง แพร่ พร. 23 2550 8/6/2019
1504 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0104 นายอภิชัย   เอ้ือตระกูล ร้านพิสมัย (ลุงแล) นายอภิชัย    เอ้ือตระกูล 104 6 - แมนสรวง บ้านกลาง สอง แพร่ พร. 34 2549 31/12/2019
1505 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0105 นางเกสร   ธรรมสละ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เวียงสรอง การเกษตร 60 54 6 - - บ้านกลาง สอง แพร่ พร. 27 2549 31/12/2019
1506 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0411 นางวิไลวรรณ    ค าเขียว มาธัญญเกษตร นางวิไลวรรณ    ค าเขียว 51/2 7 - - บ้านกลาง สอง แพร่ พร. 4 2555 23/1/2020
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1507 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0633 นายสมศักด์ิ   ธรรมสละ สมศักด์ิการค้า นายสมศักด์ิ   ธรรมสละ 39 9 - - บ้านกลาง สอง แพร่ พร. 15 2562 6/5/2020
1508 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0112 นางสาวกาญจนา     วังธนู สหกรณ์ผู้ใช้น้ าฝายยางแม่ยม จ ากัด 427 3 - - บ้านหนุน สอง แพร่ พร. 63 2559 20/11/2019
1509 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0703 นายธีระนนท์    ถ่ินจันทร์ ร้านธีระไทยการเกษตร นายธีระนนท์    ถ่ินจันทร์ 28 4 - - บ้านหนุน สอง แพร่ พร. 54 2559 10/8/2019
1510 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0110 นายบุญส่ง    วัฒนมงคลลาภ ร้านบุญส่ง นายบุญส่ง    วัฒนมงคลลาภ 390/2 4 - - บ้านหนุน สอง แพร่ พร. 12 2549 17/9/2019
1511 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0417 นายช านิ   เพชรคง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ช .ม่ังมีศรีสุขเกษตรสอง 157/3 7 - - บ้านหนุน สอง แพร่ พร. 17 2558 21/4/2020
1512 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0115 นายประทีป   ค าเหลือง สหกรณ์การเกษตรเมืองสอง จ ากัด 416/3 7 - วังซ้าย บ้านหนุน สอง แพร่ พร. 2 2560 27/12/2019
1513 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0117 นายสมมิตร   เสาวะระ ร้านสมมิตรการเกษตร นายสมมิตร    เสาวะระ 5/2 3 - - สะเอียบ สอง แพร่ พร. 38 2561 2/12/2019
1514 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0670 นางพิสมัย    อยู่สุข ร้านนางพิสมัย  อยู่สุข นางพิสมัย    อยู่สุข 121/1 4 - - สะเอียบ สอง แพร่ พร. 13 2559 31/12/2019
1515 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0537 นายเกียรติศักด์ิ   ทิพยกมลพันธ์ ร้านภูอรการค้า นายเกียรติศักด์ิ    ทิพยกมลพันธ์ 69 5 - - สะเอียบ สอง แพร่ พร. 36 2559 31/12/2019
1516 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0680 นายเสาร์แก้ว    บุญทิพย์ ร้านกนกวรรณการค้า นายเสาร์แก้ว    บุญทิพย์ 90 6 - - สะเอียบ สอง แพร่ พร. 14 2559 28/3/2020
1517 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0683 นายนิยม    ดอนแก้ว ร้านนิยมการค้า นายนิยม    ดอนแก้ว 146 9 - - สะเอียบ สอง แพร่ พร. 24 2559 26/4/2020
1518 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0726 นางพิมพ์นารี    สายเสน ร้านเกษตรรุ่งเรือง นางพิมพ์นารี    สายเสน 210 9 - - สะเอียบ สอง แพร่ พร. 32 2561 26/8/2019
1519 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0536 นางสร้อยมาศ    ศิศาวิกรณ์ สร้อยามาศการค้า นางสร้อยมาศ ศิศาวิกรณ์ 82 9 สะเอียบ สอง แพร่ พร. 35 2559 5/6/2019
1520 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0122 นายราชันย์   ใจนนถีย์ ร้านเกษตรชาวบ้าน นายราชันย์    ใจนนถีย์ 79 1 - ยันตรกิจโกศล ห้วยหม้าย สอง แพร่ พร. 27 2559 9/5/2020
1521 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0306 นางศรีวรรณ    ยาสมุด ร้านนางศรีวรรณ ยาสมุด นางศรีวรรณ    ยาสมุด 110/1 14 - - ห้วยหม้าย สอง แพร่ พร. 21 2553 3/1/2020
1522 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0317 นางสาวศุจินธร   ขอนเอิบ ร้านนางสาวศุจินธร ขอนเอิบ นางสาวศุจินธร    ขอนเอิบ 302/1 16 - - ห้วยหม้าย สอง แพร่ พร. 22 2562 16/6/2020
1523 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0348 นายจ ารัส    วรรณบุตร ร้านสิริพงศ์บริการ นายจ ารัส     วรรณบุตร 207 4 - - ห้วยหม้าย สอง แพร่ พร. 4 2554 25/4/2020
1524 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0746 นายกิตติพิชญ์    ไทรรัตตัญญู ร้านพลอยพาณิชย์ นายกิตติพิชญ์     ไทรรัตตัญญู 356/1 6 - - ห้วยหม้าย สอง แพร่ พร. 60 2560 25/12/2019
1525 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0125 นายบุญช่วย    วรรณวงค์ ร้านนายบุญช่วย วรรณวงค์ นายบุญช่วย    วรรณวงค์ 192 11 - - หัวเมือง สอง แพร่ พร. 10 2558 4/1/2020
1526 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0400 นางดวงพร    ย้ินซ้อน ร้านดวงเศรษฐี นางดวงพร     ย้ินซ้อน 197 11 - - หัวเมือง สอง แพร่ พร. 4 2561 26/3/2020
1527 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0560 นางจันทร์เรือน    แก้วโมลี ร้านรุ่งทิวา นางจันทร์เรือน    แก้วโมลี 60 12 - - หัวเมือง สอง แพร่ พร. 23 2559 31/12/2019
1528 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0756 นางลัคนา    ใจกุม ร้าน ว. รุ่งเรือง นางลัคนา ใจกุม 183/1 2 - - หัวเมือง สอง แพร่ พร. 28 2561 7/8/2019
1529 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0792 นายสมพงษ์    ศรีสมบูรณ์ ร้านนายสมพงษ์ ศรีสมบูรณ์ นายสมพงษ์     ศรีสมบูรณ์ 252 7 - - หัวเมือง สอง แพร่ พร. 3 2562 17/1/2020
1530 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0800 นายเอกชัย      สิงเหาะ ร้านส่ีพระคุณการเกษตร นายเอกชัย     สิงเหาะ 1 8 - - หัวเมือง สอง แพร่ พร. 12 2562 10/4/2020
1531 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0187 นายประเทือง   ใสสะอาด สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส แพร่ จ ากัด สาขาสูงเม่น 207 4 - - ดอนมูล สูงเม่น แพร่ พร. 42 2560 17/7/2020
1532 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0499 นายโกเมน   พุ่มพวง ร้านพุ่มพวงการเกษตร นายโกเมน   พุ่มพวง 164/4 7 - - ดอนมูล สูงเม่น แพร่ พร. 24 2556 8/7/2020
1533 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0751 นางสาวนฤมล    ถุงเงิน ร้านคลังเกษตร นางสาวนฤมล    ถุงเงิน 93/4 2 - - น้ าช า สูงเม่น แพร่ พร. 8 2561 31/12/2019
1534 เขต 1 ศวพ.พร. PAR-5-0748 นายนคร    กอบก า ร้านโด่ง  อิเล็กทรอนิกส์ นายนคร    กอบก า 43 3 - - น้ าช า สูงเม่น แพร่ พร. 3 2561 31/12/2019
1535 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0129 นางบุญชู   ดงเย็น ร้านเวชสวรรค์การค้า นางบุญชู   ดงเย็น 6/6 3 - - น้ าช า สูงเม่น แพร่ พร. 40 2561 23/12/2019
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1536 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0197 นางศรีวัน    ขันวิเศษ ร้านศรีวัน ขันวิเศษ นางศรีวัน    ขันวิเศษ 41/1 5 - - บ้านกวาง สูงเม่น แพร่ พร. 23 2562 17/6/2020
1537 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0134 นายสมศักด์ิ    กวางทอง ร้านนายสมศักด์ิ กวางทอง นายสมศักด์ิ   กวางทอง 83 5 - - บ้านกวาง สูงเม่น แพร่ พร. 55 2550 24/5/2020
1538 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0723 นายสุทัศน์   เรือนแก้ว เรือนแก้วการต้า นายสุทัศน์    เรือนแก้ว 24 6 - - บ้านกวาง สูงเม่น แพร่ พร. 22 2560 19/4/2020
1539 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0646 นางศรีเวียง    สุวรรณกาศ ร้านบัญชาการเกษตร นางศรีเวียง    สุวรรณกาศ 147 1 - - บ้านกาศ สูงเม่น แพร่ พร. 27 2558 5/7/2020
1540 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0136 นางประเทือง   กาศวิลาศ ร้านนางประเทือง กาศวิลาศ นางประเทือง    กาศวิลาศ 25/1 1 - - บ้านกาศ สูงเม่น แพร่ พร. 4 2550 29/1/2020
1541 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0722 นายสิทธิพงษ์    กาศทิพย์ ร้านศุภนิจพาณิชย์และการเกษตร นายสิทธิพงษ์    กาศทิพย์ 84 1 - - บ้านกาศ สูงเม่น แพร่ พร. 23 2561 1/7/2019
1542 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0137 นายเดชา    กาศเกษม ร้านนายเดชา กาศเกษม นายเดชา    กาศเกษม 121 7 - - บ้านกาศ สูงเม่น แพร่ พร. 18 2551 13/7/2020
1543 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0451 นายหลัด     กาบจันทร์ ร้านหลัดการเกษตร นายหลัด    กาบจันทร์ 101/4 3 - - บ้านปง สูงเม่น แพร่ พร. 5 2561 1/4/2020
1544 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0260 นางมาลัย    รู้หลัก ร้านนางมาลัย รู้หลัก นางมาลัย    รู้หลัก 169 5 - - บ้านปง สูงเม่น แพร่ พร. 34 2558 5/10/2019
1545 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0279 นางจันทร์ตา    กาวิน ร้านจันทร์ตา นางจันทร์ตา    กาวิน 215 5 - - บ้านปง สูงเม่น แพร่ พร. 28 2557 31/12/2019
1546 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0350 นางสาวนงลักษณ์   ศรีจันทร์ ร้านนางสาวนงลักษณ์ ศรีจันทร์ นางสาวนงลักษณ์    ศรีจันทร์ 150 1 - - บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่ พร. 7 2553 17/1/2020
1547 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0500 นางดวงใจ    แกล้วกล้า ร้านป้าดวงใจ นางดวงใจ    แกล้วกล้า 51/1 2 - - บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่ พร. 38 2556 15/9/2019
1548 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0758 นางสุรีย์พร    คนเท่ียง ร้านทรัพย์ไพศาลการเกษตร นางสุรีย์พร     คนเท่ียง 61 2 - - บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่ พร. 15 2561 3/6/2019
1549 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0652 นางอ าไพ    เนตรอนงค์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. แพร่ จ ากัด 169 4 - บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่ พร. 13 2561 17/5/2020
1550 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0144 นายสมหมาย    กวางทอง ร้านนายสมหมาย กวางทอง นายสมหมาย กวางทอง 209 4 บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่ พร. 56 2550 24/5/2020
1551 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0650 นางมนต์แก้ว  สอนมา ร้านแก้วประจักษ์การเกษตร นางมนต์แก้ว    สอนมา 47/1 6 - - บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่ พร. 30 2558 24/9/2019
1552 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0145 นางวันทนีย์    ซอเจริญพงศ์ ร้านนางนิตยา สายซอ นางวันทนีย์   ซอเจริญพงศ์ 271/1 9 - บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่ พร. 1 2550 3/1/2020
1553 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0739 นายณัฐชนน    ขยายเสียง ร้านสูงเม่นการเกษตร นายณัฐชนน    ขยายเสียง 185/10 3 - - พระหลวง สูงเม่น แพร่ พร. 46 2560 25/9/2019
1554 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0760 นางสาวพัชราภรณ์    จ ารูญ ร้านอัณณาพาณิชย์ นางสาวพัชราภรณ์     จ ารูญ 290 1 - - ร่องกาศ สูงเม่น แพร่ พร. 16 2561 5/6/2020
1555 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0524 นางสาวนงพงา    พอจิต บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 158 2 - - ร่องกาศ สูงเม่น แพร่ พร. 66 2559 5/12/2019
1556 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0659 นายณรงค์    สว่างอารมณ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรด๊ิวส จ ากัด 2/2 3 - - ร่องกาศ สูงเม่น แพร่ พร. 2 2561 24/1/2020
1557 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0627 นายนรุตม์     รัตนพัวพันธ์ บริษัท ประสบวัฒนาแพร่ จ ากัด 145 4 - - ร่องกาศ สูงเม่น แพร่ พร. 14 2558 31/12/2019
1558 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0156 นางปิยพร   เวียงนาค ร้านกาณจน์พาณิชย์ นางปิยพร    เวียงนาค 85/1 3 - - เวียงทอง สูงเม่น แพร่ พร. 28 2549 31/12/2019
1559 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0157 นางใหม่   มาอุ่น ร้าน 5 แยกเศรษฐกิจ นางใหม่   มาอุ่น 56/2 6 - - เวียงทอง สูงเม่น แพร่ พร. 37 2560 31/12/2019
1560 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0481 นางบุษบา    วงศ์เจริญ ร้านเจริญกิจการค้า นางบุษบา    วงศ์เจริญ 80/1 6 - - เวียงทอง สูงเม่น แพร่ พร. 27 2560 28/5/2020
1561 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0684 นางสมร    ขุนเทา ร้านนางสมร  ขุนเทา นางสมร    ขุนเทา 11/1 4 - - สบสาย สูงเม่น แพร่ พร. 25 2559 31/12/2019
1562 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0161 นางศิริลักษณ์   สารพันธ์ สหกรณ์การเกษตรสูงเม่น จ ากัด 89 1 - ยันตรกิจโกศล สูงเม่น สูงเม่น แพร่ พร. 13 2560 25/1/2020
1563 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0164 นางวารินทร์    เกล้ียงดี ร้านนางสาววารินทร์ เกล้ียงดี นางวารินทร์   เกล้ียงดี 164/1 5 - - สูงเม่น สูงเม่น แพร่ พร. 19 2561 10/6/2020
1564 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0710 นายสายชล   รู้หลัก ร้านสายชลการเกษตร นายสายชล   รู้หลัก 103 9 - - สูงเม่น สูงเม่น แพร่ พร. 12 2560 25/1/2020

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



1565 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0413 นายสรวิศ    พรวญหาญ ร้านเกษตรพอเพียง นายสรวิศ     พรวญหาญ 257/5 9 - ยันตรกิจโกศล สูงเม่น สูงเม่น แพร่ พร. 5 2555 5/2/2020
1566 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0715 นางสาวภคพร    เมธาปริญญา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีระพันธ์ุ ก่อสร้างแพร่ 15 2 - - ต าหนักธรรม หนองม่วงไข่ แพร่ พร. 15 2560 31/1/2020
1567 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0484 นายรณชัย     ใจต ามา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เกษตรซายน์ 276/2 2 - - แม่ค ามี หนองม่วงไข่ แพร่ พร. 67 2559 31/12/2019
1568 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0218 นางสุภาภรณ์    ศรัทธาธรรม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บูม แอนด์ บอย มินิมาร์ท 114 2 - - วังหลวง หนองม่วงไข่ แพร่ พร. 12 2561 14/5/2020
1569 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0173 นางสมถวิล   พรมเสนา ร้านสมถวิลพาณิชย์ นางสมถวิล    พรมเสนา 135 4 - - วังหลวง หนองม่วงไข่ แพร่ พร. 7 2549 31/12/2019
1570 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0253 นายโยธิน   แบ่งทิศ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วาย.ที.โอ.การ์เด้นแพร่ 90/1 5 - - วังหลวง หนองม่วงไข่ แพร่ พร. 15 2557 31/12/2019
1571 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0804 นางสาวฐิตารีย์    ใจจันทร์ต๊ะ ร้านเอสการเกษตร นางสาวฐิตารีย์    ใจจันทร์ต๊ะ 16/2 1 - - หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ แพร่ พร. 17 2562 27/5/2020
1572 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0180 นางเพชรรัตน์   จินดามงคล สหกรณ์การเกษตรหนองม่วงไข่ จ ากัด 239 1 - ขุนม่วงไข่ขจร หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ แพร่ พร. 9 2549 31/12/2019
1573 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0432 นายสยามรัตน์    เก๋ียงค า ร้านมหาทรัพย์พาณิช นายสยามรัตน์    เก๋ียงค า 247/6 1 - ขุนม่วงไข่ขจร หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ แพร่ พร. 20 2557 17/4/2020
1574 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0179 นางศิริพร    เขียวสลับ ร้านพรวัฒน์การเกษตร นางศิริพร     เขียวสลับ 251 1 - - หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ แพร่ พร. 11 2557 18/2/2020
1575 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0531 นายภาสกร    วงค์ราช ร้านศิริบูรณ์การค้า นายภาสกร    วงค์ราช 260/10 1 - ขุนม่วงไข่ขจร หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ แพร่ พร. 16 2556 15/5/2020
1576 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0204 นางสาล่ี   วังกระแสร์ ร้านนางสาล่ี วังกระแสร์ นางสาล่ี วังกระแสร์ 261 1 - - หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ แพร่ พร. 16 2549 17/9/2019
1577 เขต 1 ศวพ.พร. PRA-5-0795 นางสาวปารีณา    ยศอาจ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทิพย์เกษตร 168 265 1 - - หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ แพร่ พร. 4 2562 10/2/2020
1578 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0117 นางสาวแสงจันทร์ ปัญญาบุญ รุ่งทรัพย์การเกษตร นางสาวแสงจันทร์ ปัญญาบุญ 1049/8 1 ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน มส. 5 2557 27/4/2020
1579 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0003 นางจ่ิงยุ้น ภีระ ร้านประยูรพานิช นางจ่ิงยุ้น ภีระ 5 1 ราษฎร์บูรณะ ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน มส. 6 2555 13/3/2020
1580 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0208 นายณัฐพล มณีวรรณ เกษตรเฟ่ืองฟู นายณัฐพล มณีวรรณ 570/1 1 ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน มส. 24 2561 2/9/2019
1581 เขต 1 ศวพ.มส. Mae-5-0194 นายพีรพัฒน์ เเซ่ย่าง ร้านเซเว่นการเกษตร นายพีรพัฒน์ แซ่ย่าง 697/12 1 ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน มส. 4 2561 18/4/2020
1582 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0084 นางสาวทองพักตร์ อภิธรรมมา ร้านทองพักตร์ นางสาวทองพักตร์ อภิธรรมมา 729 1 - - ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน มส. 1 2554 17/10/2019
1583 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0066 นายอินสม แสงบุญ ร้านคลีนิคเกษตร นายอินสม แสงบุญ 775 1 - กริชสุวรรณ ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน มส. 6 2557 27/4/2020
1584 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0118 นายกระจ่าง แสงเฮ่อ กระจ่างการค้า นายกระจ่าง แสงเฮ่อ 996/2 1 ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน มส. 9 2556 17/7/2020
1585 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0146 นางสาวนิรดา กมลเท่ียงธรรม นิติกุล นางสาวนิรดา กมลเท่ียงธรรม 316 2 ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน มส. 11 2558 20/5/2020
1586 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0068 นางฟองแก้ว ฟองสมุทร สหกรณ์การเกษตรขุนยวม จ ากัด 362 2 - - ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน มส. 5 2550 8/7/2020
1587 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0124 นายเจษฎา ณ เมืองใหม่ เจษฎา การเกษตร นายเจษฎา ณ เมืองใหม่ 163 1 เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน มส. 25 2561 19/9/2019
1588 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0139 นายณรงค์ นันทศิริ ยุพินการค้า นายณรงค์ นันทศิริ 77/2 2 เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน มส. 28 2561 4/11/2019
1589 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0114 นางเจณจีรา ศรีวงษ์ชัย เจณจีราพาณิชย์ นางเจณจีรา ศรีวงษ์ชัย 64 1 แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน มส. 3 2562 23/4/2020
1590 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0122 นายวิทยา แสงเฮ่อ วิทยาการค้า นายวิทยา แสงเฮ่อ 77 3 แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน มส. 11 2557 5/8/2020
1591 เขต 1 ศวพ.มส. Mae-5-0160 นางพรพรรณ  สนธิกุล ร้านน้องกร นางพรพรรณ สนธิกุล 84 4 แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน มส. 13 2560 14/5/2020
1592 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0098 นายภูสิทธ์ิ จิตเมตตาธรรม ร้านพลอยพาณิชย์ นายภูสิทธ์ิ จิตเมตตาธรรม 140 1 - - นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน มส. 3 2554 12/1/2020
1593 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0206 นายธวัชชัย จันทราช นาปู่ป้อม พาณิชย์ นายธวัชชัย จันทราช 150/1 1 นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน มส. 23 2561 30/8/2019
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1594 เขต 1 ศวพ.มส. Mae-5-0153 นางสาวอนงค์ศรี นันทิวิริยะชัย ร้านอุดมการค้า นางสาวอนงค์ศรี นันทิวิริยะชัย 34/1 1 นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน มส. 7 2561 22/4/2020
1595 เขต 1 ศวพ.มส. Mae-5-0177 นายจิตร ศรีพนา จิตรการค้า นายจิตร ศรีพนา 15/2 2 นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน มส. 9 2561 29/4/2020
1596 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0181 นายนิพล วิริยะอาทร นิพลการเกษตร นายนิพล วิริยะอาทร 61/2 5 นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน มส. 8 2562 19/6/2020
1597 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0197 นายประยูร ราษฏร์สถิตย์กุล ประยูร การค้า นายประยูร ราษฏร์สถิตย์กุล 63 7 นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน มส. 6 2562 7/5/2020
1598 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0144 นายสุริยะ รินเงิน สุริยาพาณิชย์ นายสุริยะ รินเงิน 25 9 นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน มส. 8 2558 8/3/2020
1599 เขต 1 ศวพ.มส. Mae-5-0193 นางสาวรมย์ชลี ระเบียบวิไล รมย์ชลีการค้า นางสาวรมย์ชลี ระเบียบวิไล 37 9 นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน มส. 8 2561 22/4/2020
1600 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0069 นางรุจิรา ทวีอภิรดีบุญ ร้านอ านวยพร นางรุจิรา ทวีอภิรดีบุญ 177 1 - - สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน มส. 7 2550 31/5/2020
1601 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0005 นายสมจิต พรหมเพ็ชร ร้านตรีเพชรพาณิชย์ นายสมจิต พรหมเพ็ชร 229 1 - - สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน มส. 27 2549 8/8/2020
1602 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0217 นายรณกฤต เลาหม่ี นายรณกฤต เลาหม่ี 309 1 สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน มส. 7 2562 12/5/2020
1603 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0073 นายสุริยัน ปัญญา ร้านสุริยันการเกษตร นายสุริยัน ปัญญา 327 1 - - สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน มส. 3 2551 31/12/2019
1604 เขต 1 ศวพ.มส. Mae-5-0174 นางสาวนภัสกร มะโนจิตต์ ร้านนภัสกรพาณิชย์ นางสาวนภัสกร มะโนจิตต์ 384 1 สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน มส. 30 2561 19/11/2019
1605 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0195 นายประจักษ์ ศักด์ิปิยเมธากุล นายประจักษ์ ศักด์ิปิยเมธากุล นายประจักษ์ ศักด์ิปิยเมธากุล 401/1 1 สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน มส. 2 2562 23/4/2020
1606 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0205 นายอาทิตย์พงค์ สกุลพันธ์ สุพจน์ เคมีเกษตร นายอาทิตย์พงค์ สกุลพันธ์ 55/4 1 สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน มส. 22 2561 30/8/2020
1607 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0010 นางจันทร์ฉาย กุณฑล ร้านจันทร์ฉายพาณิชย์ นางจันทร์ฉาย กุณฑล 107 2 - - ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน มส. 6 2549 5/2/2020
1608 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0093 นางวรรณวิไล สิงห์ใส สหกรณ์การเกษตรเมืองปาย จ ากัด 130 2 - - ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน มส. 9 2557 11/6/2020
1609 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0110 นายชยพล เราเท่า ชยพลการเกษตร นายชยพล เราเท่า 92 5 - - โปงสา ปาย แม่ฮ่องสอน มส. 12 2562 21/7/2020
1610 เขต 1 ศวพ.มส. Mae-5-0162 นางยง กวีสันติสุข สมยศการค้า นางยง กวีสันติสุข 104 5 โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน มส. 15 2560 24/5/2020
1611 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0204 นายประสิทธ์ิ เลาเท่า ประสิทธ์ิการค้า นายประสิทธ์ิ เลาเท่า 79 5 โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน มส. 21 2561 22/8/2019
1612 เขต 1 ศวพ.มส. Mae-5-0178 นายสุบิน หาญยศ วัจนาพาณิชย์ นายสุบิน หาญยศ 16 2 เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน มส. 11 2560 20/3/2020
1613 เขต 1 ศวพ.มส. Mae-5-0190 นายเกษม พรมมาลา ร้านสบสาพานิชย์ นายเกษม พรมมาลา 217 4 เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน มส. 24 2560 9/11/2019
1614 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0061 นายสมทรัพย์ มาแดง ร้านสมทรัพย์บริการ นายสมทรัพย์ มาแดง 9/1 11 - - แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน มส. 4 2551 31/12/2019
1615 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0011 นางกัลยา วิสุทธ์ิเสริมจิต ร้านกัลยา นางกัลยา วิสุทธ์ิเสริมจิต 150 2 - แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน มส. 18 2549 26/6/2020
1616 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0065 นางลัดดาวัลย์ สิบแก้ว ร้านลัดดาวัลย์ นางลัดดาวัลย์ สิบแก้ว 51/1 6 - - แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน มส. 6 2550 28/5/2020
1617 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0015 นางบุปผา เเซ่โค้ว บริษัทโตกิฟ จ ากัด 64 1 รังสิยานนท์ เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน มส. 1 2549 4/1/2020
1618 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0097 นางสาวฮานีฟา แสงทองอร่าม ร้านแสงทองเคมีเกษตร นางสาวฮานีฟา แสงทองอร่าม 148 8 - - เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน มส. 15 2557 24/9/2020
1619 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0017 นางพรทิพย์ ยะสินธ์ุ ร้านสมบัติเคมีการเกษตร นางพรทิพย์ ยะสินธ์ุ 15/14 8 - เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน มส. 18 2561 11/7/2020
1620 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0210 นางสาวฮานีฟา เเสงทองอร่าม เเสงทองเคมีเกษตร นางสาวฮานีฟา แสงทองอร่าม 824 8 เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน มส. 1 2562 17/2/2020
1621 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0020 นางอรทัย แสงสุวรรณ์ บริษัท เกษตรแม่ฮ่องสอน จ ากัด นางอรทัย แสงสุวรรณ์ 15/9-10 - นิเวศพิศาล จองค า เมือง แม่ฮ่องสอน มส. 14 2549 9/6/2020
1622 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0018 นางอรัญญา คราประยูร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่ฮ่องสอนมิตรอะไหล่ 6 - ขุนลุมประพาส จองค า เมือง แม่ฮ่องสอน มส. 4 2556 31/12/2019
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1623 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0079 นางรัตนาภรณ์ ปัญญะ ร้านปางหมูการค้า นางรัตนาภรณ์ ปัญญะ 132/7 1 - - ปางหมู เมือง แม่ฮ่องสอน มส. 5 2551 18/9/2019
1624 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0063 นางเเดง บุญมาตา ร้านบุญเกิด นางแดง บุญมาตา 10/1 4 - - ปางหมู เมือง แม่ฮ่องสอน มส. 27 2561 8/10/2019
1625 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0062 นายเลิศ พิศไหว ร้านทองดีการค้า นายเลิศ พิศไหว 4/2 4 - บ้านในสอย ปางหมู เมือง แม่ฮ่องสอน มส. 14 2559 25/12/2019
1626 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0070 นางธนพร ศรีประพัฒน์ ร้านแสงซอน นางธนพร ศรีประพัฒน์ 37/1 1 - - หมอกจ าแป่ เมือง แม่ฮ่องสอน มส. 9 2550 3/6/2020
1627 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0101 นายโสริด สรานนท์วัชรกุล นายโสริด นายโสริด สรานนท์วัชรกุล 3/1 3 - - หมอกจ าแป่ เมือง แม่ฮ่องสอน มส. 8 2555 10/6/2020
1628 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0026 นางไข่แก้ว เพ็ชรฎา ร้านไข่แก้ว นางไข่แก้ว เพ็ชรฎา 109/2 1 - ห้วยโป่ง เมือง แม่ฮ่องสอน มส. 4 2555 1/2/2020
1629 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0094 นางปทุมวดี  ศรีวรรณุ ปทุมศรีเเก้ว นางปทุมวดี ศรีวรรณุ 82/1 3 - - ห้วยโป่ง เมือง แม่ฮ่องสอน มส. 3 2559 24/3/2020
1630 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0141 นางสาวเเจ่มใจ เวชกามา ปราโมทย์การค้า นางสาวเเจ่มใจ เวชกามา 40 1 วานิชวัฒนา จองค า เมืองเเม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน มส. 6 2558 16/2/2020
1631 เขต 1 ศวพ.มส. Mae-5-0135 นางสาวณัฏฐี  นุนพนัสสัก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เรือนเกษตร 2 นางสาวณัฏฐี นุนพนัสสัก 1/5 นาวาคชสาร จองค า เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน มส. 9 2559 19/6/2020
1632 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0090 นายจ าเริญ วงศ์ปัญญา สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. แม่ฮ่องสอน จ ากัด 106/15 - ขุนลุมประภาส จองค า เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน มส. 12 2561 18/6/2019
1633 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0092 นางสาวสุรีรัตน์ ชมนาน ร้านภูตะวันกสิกิจ นางสาวสุรีรัตน์ ชมนาน 15/15 - นิเวศน์พิศาล จองค า เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน มส. 12 2556 1/9/2019
1634 เขต 1 ศวพ.มส. Mae-5-0173 นายไชยทัศน์  เงินทองเเดง กรีนสมาร์ทเพ่ือนเกษตร นายไชยทัศน์ เงินทองเเดง 16 นาวาคชสาร จองค า เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน มส. 5 2562 29/4/2020
1635 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0212 นายอนวัช สุริยวนากุล บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน) นายอนวัช สุริยวนากุล 61 11 ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน มส. 31 2561 5/12/2019
1636 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0021 นายธัชกร ชาติตระกูล สหกรณ์การเกษตรเมืองแม่ฮ่องสอน จ ากัด 359 3 - ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน มส. 5 2558 9/2/2020
1637 เขต 1 ศวพ.มส. Mae-5-0169 นายฑิตณรง ไหวยะ ร้านผู้ใหญ่ลี นายฑิตณรง ไหวยะ 261 12 ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน มส. 1 2560 4/1/2020
1638 เขต 1 ศวพ.มส. Mae-5-0143 นางสาวธีรภรณ์  ค าป้อม ธีรภรณ์เกษตรภัณฑ์ นางสาวธีรภรณ์ ค าป้อม 36 3 ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน มส. 2 2561 28/1/2020
1639 เขต 1 ศวพ.มส. Mae-5-0127 นายอรรถพล สุขสบาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มณีสุขการค้า นายอรรถพล สุขสบาย 151 4 หมอกจ าแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน มส. 32 2561 12/12/2019
1640 เขต 1 ศวพ.มส. Mae-5-0189 นายแข่ง จักรวาลสดใส ร้านลุงเเข่ง นายแข่ง จักรวาลสดใส 16 5 หมอกจ าแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน มส. 6 2561 22/4/2020
1641 เขต 1 ศวพ.มส. Mae-5-0165 นางวิไล  ปันเซ ร้านวิไลการค้า นางวิไล ปันเซ 114/4 1 ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน มส. 23 2560 9/11/2019
1642 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0161 นางสุคนธ์ นิลรัตน์ หมากหวาน นางสุคนธ์ นิลรัตน์ 53 12 ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน มส. 16 2561 8/7/2020
1643 เขต 1 ศวพ.มส. Mae-5-0188 นางมยุรี แก้วสมศรี ร้านมยุรี นางมยุรี แก้วสมศรี 44/2 3 ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน มส. 5 2561 18/4/2020
1644 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0166 นางทัศนีย์ ม่ันคง ทัศนีย์การเกษตร นางทัศนีย์ ม่ันคง 101 5 - - ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน มส. 17 2560 6/8/2019
1645 เขต 1 ศวพ.มส. Mae-5-0183 นายนที ตระสักกานน ร้านนทีพาณิชย์ นายนที ตระสักกานน 6/8 1 ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน มส. 21 2560 1/11/2019
1646 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0112 พุทธชาติ นันทกิจรุ่งโรจน์ รุ่งโรจน์พาณิชย์ นางพุทธชาติ นันทกิจรุ่งโรจน์ 101 3 ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน มส. 15 2561 19/6/2020
1647 เขต 1 ศวพ.มส. Mae-5-0157 นายสุพรรณ  เขียวกันยะ P.N พืชผล นายสุพรรณ เขียวกันยะ 187 8 ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน มส. 1 2559 17/2/2020
1648 เขต 1 ศวพ.มส. Mae-5-0154 นางอภิญญา ชูสินทรัพย์ ห้วยผ้ึงใหม่99 นางอภิญญา ชูสินทรัพย์ 48 7 แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน มส. 20 2558 18/10/2019
1649 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0027 นายอ าพล เครือวัลย์ ร้านสหมิตรการเกษตร นายอ าพล เครือวัลย์ 102/3 1 - เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน มส. 7 2549 13/2/2020
1650 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0028 นายอาคม  จ าลองศักด์ิ สหกรณ์การเกษตรแม่ลาน้อย จ ากัด 423 1 เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน มส. 4 2549 22/1/2020
1651 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0105 นายประพันธ์ุ ขวัญอยู่อภิบาล ประพันธ์ุการค้า นายประพันธ์ุ ขวัญอยู่อภิบาล 1/6 10 - - แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน มส. 1 2556 15/10/2019
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1652 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0029 นางสุนทรี สุขอัมพร ร้านสุนทรีพานิช นางสุนทรี สุขอัมพร 55 10 - แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน มส. 7 2559 16/6/2020
1653 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0100 นางรวิวรรณ เพ็ญทนุพงศ์ สมนึกการค้า นางรวิวรรณ เพ็ญทนุพงศ์ 122/1 2 - - แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน มส. 19 2558 20/9/2019
1654 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0125 นางสายหยุด จันทร์ค า ร้านสายหยุด นางสายหยุด จันทร์ค า 168 7 แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน มส. 1 2557 6/10/2019
1655 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0053 นายขจร จันทร์ค า ร้านขจร นายขจร จันทร์ค า 181/2 7 - - แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน มส. 5 2555 20/3/2020
1656 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0033 นางบุปผาพรรณ ศุกร์บริสุทธ์ิ ร้านบุปผาพรรณ นางบุปผาพรรณ ศุกร์บริสุทธ์ิ 52/3 7 - - แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน มส. 21 2549 26/3/2020
1657 เขต 1 ศวพ.มส. Mae-5-0179 นายปริญญา  จิระมิตร สหกรณ์โครงการธนาคารอาหารชุมชนบ้านเเม่ปาง จ ากัด นายปริญญา จิระมิตร 55 1 สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน มส. 12 2560 30/4/2020
1658 เขต 1 ศวพ.มส. Mae-5-0175 นายบวร สนธยาสถิต สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงเเม่ลาน้อย จ ากัด นายบวร สนธยาสถิต 109 2 ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน มส. 17 2561 10/7/2020
1659 เขต 1 ศวพ.มส. Mae-5-0176 นายค าปัน ประทีปพจน์ สหกรณ์การเกษตร ศชพ.ละอูบพัฒนา จ ากัด นายค าปัน ประทีปพจน์ 147 6 ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน มส. 10 2560 14/3/2020
1660 เขต 1 ศวพ.มส. Mae-5-0192 นายปฏิพัทธ์ิ วนาสถิตย์ วิทยาการเกษตร นายปฏิพัทธ์ิ วนาสถิตย์ 334/4 1 บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน มส. 1 2561 21/1/2020
1661 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0123 นายกิติวัตร แก้วสวัสด์ิ อินทนิลการเกษตร นายกิติวัตร แก้วสวัสด์ิ 26/4 12 บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน มส. 14 2556 22/9/2020
1662 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0034 นายตา บุญชุม สหกรณ์การเกษตรแม่สะเรียง จ ากัด 314 12 บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน มส. 1 2550 28/1/2020
1663 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0226 นางวิลาวัณย์ แก้วสวัสด์ิ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินทนิลเเม่สะเรียง นางวิลาวัณย์ แก้วสวัสด์ิ 402 12 บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน มส. 11 2562 21/7/2020
1664 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0138 นางบือลา มงคลเจริญฤทธ์ิ ร้านเจริญฤทธ์ิ นางบือลา มงคลเจริญฤทธ์ิ 47/1 3 บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน มส. 14 2560 17/5/2020
1665 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0163 นายสุทัศน์ รัตนบรรพตศรี สุทัศน์พาณิชย์ นายสุทัศน์ รัตนบรรพตศรี 144/3 8 บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน มส. 14 2561 19/6/2020
1666 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0089 นายธวัชชัย คงความเพียร ร้านอมพายการเกษตร นายธวัชชัย คงความเพียร 158/2 11 - - ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน มส. 5 2553 31/5/2020
1667 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0199 นางสาวสุกัญญา ศักด์ิชัยปัญญา ร้านทีพีเอ็มการค้า นางสาวสุกัญญา ศักด์ิชัยปัญญา 29/1 4 ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน มส. 19 2561 16/7/2020
1668 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0055 นายประวัติ นันทกุลผลพินิจ บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จ ากัด 285/1 13 - - แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน มส. 8 2557 28/5/2020
1669 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0076 นายมาโนช วงศ์หนังสือ ร้านศรีพรรณ นายมาโนช วงศ์หนังสือ 77/1 3 - - แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน มส. 2 2552 18/3/2020
1670 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0222 นางสาวนุชนาฎ ปาโจด ค าใสการค้า นางสาวนุชนาฎ ปาโจด 22/3 4 แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน มส. 10 2562 21/7/2020
1671 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0041 นางเพลินจิต ศิริค า ร้านเพ่ือนเกษตร นางเพลินจิต ศิริค า 68/6 1 - เวียงใหม่ แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน มส. 8 2549 31/12/2019
1672 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0042 นายนรินทร์ สินไพบูลย์ ร้านเทคโนเกษตร นายนรินทร์ สินไพบูลย์ 69/4 1 - เวียงใหม่ แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน มส. 9 2548 21/1/2020
1673 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0043 นายสมทรง ท่ังทอง ร้านอุดมการเกษตร นายสมทรง ท่ังทอง 199 2 - สฤษด์ิผล แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน มส. 28 2549 13/7/2020
1674 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0200 นางสาวณัฐพร เหล่ากาวี แม่สะเรียงมิตรเกษตร นางสาวณัฐพร เหล่ากาวี 132/2 3 แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน มส. 20 2561 5/8/2019
1675 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0088 นางสาวไพนา เจนเจริญเกียรติ ร้านทุ่งพร้าวการเกษตร นางสาวไพนา เจนเจริญเกียรติ 208/1 4 - - แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน มส. 4 2553 21/4/2020
1676 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0045 นายสมาน ต๊ิบหน่อ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพนฤมิตรวัสดุ 297/9 6 แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน มส. 29 2561 4/11/2019
1677 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0215 นายณรงค์ชัย มือเเป ณรงค์ชัยพาณิชย์ นายณรงค์ชัย มือแป 39/2 2 แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน มส. 4 2562 23/4/2020
1678 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0184 นางจันทร์ศรี ฟองประมูล จันทร์ศรีพาณิชย์ นางจันทร์ศรี ฟองประมูล 40 2 แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน มส. 9 2562 7/7/2020
1679 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0047 นายศุภณรรฎฐ์ บุญซ้อน ร้านแม่เหาะการเกษตรดีเซลออยล์ นายศุภณรรฎฐ์ บุญซ้อน 137/4 4 - เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน มส. 25 2549 13/6/2020
1680 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0054 นายสุชาติ แซ่ซือ ร้านแม่เหาะการเกษตร นายสุชาติ แซ่ซือ 146/2 4 - - แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน มส. 26 2561 24/9/2019
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1681 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0087 นางจารุณี สันตินามชัย สหกรณ์พระพรสามัคคีแม่เหาะ จ ากัด 24/1 4 - - แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน มส. 1 2555 24/10/2019
1682 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0131 นางกันยา ใจเจริญ เจริญพาณิชย์ นางกันยา ใจเจริญ 297 1 กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน มส. 16 2560 23/7/2019
1683 เขต 1 ศวพ.มส. Mae-5-0191 นางนิตยา แก้วลังกา นัตธิญาพาณิชย์ นางนิตยา แก้วลังกา 325 1 กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน มส. 33 2561 23/12/2019
1684 เขต 1 ศวพ.มส. Mae-5-0158 นายชัยรัตน์  กันวุฒิ ท่าฝายการเกษตร นายชัยรัตน์ กันวุฒิ 176 7 กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน มส. 2 2559 22/2/2020
1685 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0102 นายพุฒิพงศ์ แสนประเสริฐนที สหการร้านค้าชุมชนบ้านแม่ลาย 3 6 - - ป่าโป่ง สบเมย แม่ฮ่องสอน มส. 9 2555 13/6/2020
1686 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0048 นางกันย์ณิษา ป่ินธิดา ร้านจีราภัณฑ์ นางกันย์ณิษา ป่ินธิดา 317 1 - แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน มส. 2 2549 28/3/2020
1687 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0136 นายพงษ์พันธ์ ปันละ ร้านมิตรเกษตร การค้า นายพงษ์พันธ์ ปันละ 376 1 แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน มส. 14 2557 3/9/2019
1688 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0142 นางนรรัตน์ ยาใจ กุศลินพาณิชย์ นางนรรัตน์ ยาใจ 174 3 แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน มส. 7 2558 24/2/2020
1689 เขต 1 ศวพ.มส. Mae-5-0170 นางศิริลักษณ์ ศรีรักษา ร้านพิชญตม์การเกษตร นางศิริลักษณ์ ศรีรักษา 337 5 แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน มส. 2 2560 4/1/2020
1690 เขต 1 ศวพ.มส. MAE-5-0049 นายพงษ์ศักด์ิ วิญญายอง สหกรณ์การเกษตรสบเมย จ ากัด 388 5 - แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน มส. 19 2560 13/9/2020
1691 เขต 1 ศวพ.มส. Mae-5-0167 นางอัฑฒ์ศยา  อัฑฒ์อาณันฏ์ สมัยสบเมย นางอัฑฒ์ศยา อัฑฒ์อาณันฏ์ 60/1 1 แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน มส. 8 2560 13/2/2020
1692 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0826 นายดวงค า บุญเรือง ร้าน เอ็น เค พานิช นายดวงค า บุญเรือง 214 4 เกาะคา เกาะคา ล าปาง ลป. 21 2560 1/6/2020
1693 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0818 นางรัฐธิญา รังสรรค์ ร้านบ้านเหนือการเกษตร นางรัฐธิญา รังสรรค์ 5 1 ท่าผา เกาะคา ล าปาง ลป. 4 2560 29/1/2020
1694 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0007 นางสุพิน ปงมจักร ร้านสุพินพาณิชย์ นางสุพิน ปงมจักร 108 4 - เกาะคา - ห้างฉัตร ท่าผา เกาะคา ล าปาง ลป. 21 2549 14/2/2020
1695 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0256 นายประวัติ วงค์จินดา สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จ ากัด 19 4 - - ท่าผา เกาะคา ล าปาง ลป. 16 2562 27/3/2020
1696 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0011 นางวนิดา ปวงค าลือ ร้านวนิดา นางวนิดา ปวงค าลือ 73 4 - เกาะคา - ห้างฉัตร ท่าผา เกาะคา ล าปาง ลป. 6 2549 14/9/2019
1697 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0752 นางสุภัตรา ยศบุญเรือง ร้านฟิวส์การเกษตร นางสุภัตรา ยศบุญเรือง 159 13 บ้านม้ากลาง - ล าปางหลวง เกาะคา ล าปาง ลป. 36 2558 10/5/2020
1698 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0816 นายอนุพงษ์ เหียดใส ร้านเกษตรสามหน่ึงพาณิชย์ นายอนุพงษ์ เหียดใส 21 2 ล าปางหลวง เกาะคา ล าปาง ลป. 8 2561 1/2/2020
1699 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0880 นายวิทวัส พุงขาว ร้าน 789 รวย การเกษตร นายวิทวัส พุงขาว 110 5 วังพร้าว เกาะคา ล าปาง ลป. 37 2561 6/8/2020
1700 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0006 นางมณีรัตน์ ศรีสมถวิล ร้านเจริญพานิช นางมณีรัตน์ ศรีสมถวิล 71-72 7 - พหลโยธิน ศาลา เกาะคา ล าปาง ลป. 82 2549 9/10/2019
1701 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0310 นางทองใบ ธิช่างทอง สหกรณ์นิคมห้างฉัตร จ ากัด 140 5 - - ใหม่พัฒนา เกาะคา ล าปาง ลป. 19 2557 31/3/2020
1702 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0754 นางสายพิน สันทัด ร้านซอย 1 มินิมาร์ท นางสายพิน สันทัด 1 1 - - ไหล่หิน เกาะคา ล าปาง ลป. 62 2558 4/10/2019
1703 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0024 นายทองใบ ใจเข้าชุม ร้านทองใบพาณิชย์ นายทองใบ ใจเข้าชุม 284/1 2 บ้านไหล่หิน - ไหล่หิน เกาะคา ล าปาง ลป. 22 2550 21/5/2020
1704 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0394 นายพัฒนา ตุมมา ร้านไหล่หินพาณิชย์ นายพัฒนา ตุมมา 469 2 - - ไหล่หิน เกาะคา ล าปาง ลป. 43 2559 15/12/2019
1705 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0215 นายชาญชัย อิศรางกูร ณ อยุธยา ร้านรุ่งเรืองการค้า นายชาญชัย อิศรางกูร ณ อยุธยา 130/1 2 - พหลโยธิน นาแก งาว ล าปาง ลป. 42 2559 13/12/2019
1706 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0591 นายธนเดช ผ่านสิริมงคล ร้านซานชิงการเกษตร นายธนเดช ผ่านสิริมงคล 146/1 12 - - บ้านร้อง งาว ล าปาง ลป. 25 2556 11/7/2020
1707 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0853 นางสาวทองทิพย์ ติปินโต ร้านทองทิพย์ นางสาวทองทิพย์ ติปินโต 99/1 2 บ้านร้อง งาว ล าปาง ลป. 39 2560 18/7/2020
1708 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0935 นางสาวอมรรัตน์  เรือนเงิน ร้านอมรรัตน์ นางสาวอมรรัตน์ เรือนเงิน 194 4 - - บ้านร้อง งาว ล าปาง ลป. 11 2562 11/3/2020
1709 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0806 นายกิติศักด์ิ  บูรณะพงษ์ ร้านกันยารัตน์การเกษตร นายกิติศักด์ิ บูรณะพงษ์ 113 9 - - บ้านร้อง งาว ล าปาง ลป. 36 2560 4/7/2020
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1710 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0672 นางสาวอาพร แก้ววงค์สี ร้านทรัพย์โกแดงพืชไร่ นางสาวอาพร แก้ววงค์สี 116 5 บ้านแม่พร้าว - บ้านหวด งาว ล าปาง ลป. 16 2558 18/2/2020
1711 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0237 นางมาลี แสงอนันต์ ร้านมาลี นางมาลี แสงอนันต์ 42 1 - - บ้านแหง งาว ล าปาง ลป. 44 2552 9/7/2020
1712 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0193 นางชุมพร ภัทรกาญน์พุฒิกุล ร้านพรชัย นางชุมพร ภัทรกาญน์พุฒิกุล 52 1 บ้านแหง - บ้านแหง งาว ล าปาง ลป. 8 2560 21/2/2020
1713 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0943 นายกิตติศักด์ิ  จันทร์ต๊ะ ร้านบ้านแหงการเกษตร แม่โจ้ 68 นายกิตติศักด์ิ จันทร์ต๊ะ 103/2 2 - - บ้านแหง งาว ล าปาง ลป. 7 2562 24/1/2020
1714 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0905 นายเสาร์แก้ว  ศรีใจค า ร้านอาเพ็ญ นายเสาร์แก้ว ศรีใจอินทร์ 320 4 - บ้านแหง งาว ล าปาง ลป. 35 2562 18/7/2020
1715 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0862 นายเฉลิม ศิริมังคลากุล ร้านเฉลิม นายเฉลิม ศิริมังคลากุล 96/5 2 บ้านอ้อน งาว ล าปาง ลป. 18 2561 25/4/2020
1716 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0663 นางสุคนธ์  ยานันโต ร้านสุคนธ์ นางสุคนธ์ ยานันโต 126/5 3 - - บ้านอ้อน งาว ล าปาง ลป. 25 2562 4/6/2020
1717 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0878 นางนิตยาพร มาเยอะ ร้านอาโซการเกษตร นางนิตยาพร มาเยอะ 81 4 บ้านอ้อน งาว ล าปาง ลป. 11 2561 27/3/2020
1718 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0465 นางศรีวัน แก้วตา ร้านแก้วตาพาณิชย์ นางศรีวัน แก้วตา 121/3 12 - - ปงเตา งาว ล าปาง ลป. 12 2555 22/1/2020
1719 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0494 นางวันดี กองนาค ร้านวันดีพาณิชย์ นางวันดี กองนาค 204 13 - - ปงเตา งาว ล าปาง ลป. 34 2560 28/6/2020
1720 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0750 นางประภาพร อุชุโกศลการ ร้านพรการค้า นางประภาพร อุชุโกศลการ 1/9 2 บ้านห้วยอูน - ปงเตา งาว ล าปาง ลป. 40 2558 10/5/2020
1721 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0172 นางสุปราณี เช้ือเมืองพาน ร้านสุปราณีพาณิชย์ นางสุปราณี เช้ือเมืองพาน 2/4 2 - - ปงเตา งาว ล าปาง ลป. 97 2549 16/11/2019
1722 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0668 นางสมลักษณ์ ธิอินโต ร้านค้าชุมชน นางสมลักษณ์ ธิอินโต 4 3 บ้านพร้าว - ปงเตา งาว ล าปาง ลป. 38 2559 21/9/2019
1723 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0168 นายชาญกิจ เจริญสกุลลี ร้านหลิว-การเกษตร นายชาญกิจ เจริญสกุลลี 72/1 3 - - ปงเตา งาว ล าปาง ลป. 36 2555 25/6/2020
1724 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0778 นายกมล สุตา ร้านศรีกมลการเกษตร นายกมล สุตา 95 4 ปงเตา งาว ล าปาง ลป. 14 2562 17/3/2020
1725 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0361 นายพันธ์ศักด์ิ อักษร ร้านพันธ์ศักด์ิ นายพันธ์ศักด์ิ อักษร 108/2 1 - - แม่ตีบ งาว ล าปาง ลป. 41 2561 8/8/2019
1726 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0798 นางสมร  แสนหลวง ร้านสมรการเกษตร นางสมร แสนหลวง 169/1 1 - - แม่ตีบ งาว ล าปาง ลป. 14 2559 24/4/2020
1727 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0404 นางวาสนา แสนอินทร์ ร้านวาสนา นางวาสนา แสนอินทร์ 30/2 1 - - แม่ตีบ งาว ล าปาง ลป. 16 2556 16/5/2020
1728 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0466 นางสาวจุฑามาศ ศรีธิ ร้านจุฑามาศพาณิชย์ นางสาวจุฑามาศ ศรีธิ 119 2 - - แม่ตีบ งาว ล าปาง ลป. 9 2554 27/4/2020
1729 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0359 นางสาวยุพา แสนหลวง ร้านนางสาวยุพา แสนหลวง นางสาวยุพา แสนหลวง 39/5 2 - - แม่ตีบ งาว ล าปาง ลป. 10 2553 22/4/2020
1730 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0939 นางสาววารุณี  ท าบุญ วารุณี เปรมฤทัย พืชผลการเกษตร นางสาววารุณี ท าบุญ 14 4 แม่ตีบ งาว ล าปาง ลป. 4 2562 3/1/2020
1731 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0942 นางสาวอรุณี  ค านาค ร้าน จ.ก้าวไกลเกษตร นางสาวอรุณี ค านาค 18/8 4 แม่ตีบ งาว ล าปาง ลป. 6 2562 22/1/2020
1732 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0018 นายบุญรัตน์ สงสาร สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ล าปาง จ ากัด (คลัง อ.งาว) 11 2 - พหลโยธิน หลวงใต้ งาว ล าปาง ลป. 16 2552 31/12/2019
1733 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0372 นายหย่าหลุ่ม มาเยอะ ร้านสหมิตรการเกษตร นายหย่าหลุ่ม มาเยอะ 156 3 - - หลวงใต้ งาว ล าปาง ลป. 7 2554 26/4/2020
1734 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0422 นางสาวศิลารัตน์ คหปตานี ร้านนิพนธ์ิการเกษตร นางสาวศิลารัตน์ คหปตานี 156/1 3 - - หลวงใต้ งาว ล าปาง ลป. 7 2553 11/4/2020
1735 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0159 นายธนิต ขันติธรางกูร ร้านกฤษนิยมทรัพย์เกษตร นายธนิต ขันติธรางกูร 56/1 7 - พหลโยธิน หลวงใต้ งาว ล าปาง ลป. 77 2549 31/12/2019
1736 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0859 นางอ าไพ เช้ือเทวา ร้านอ าไพ นางอ าไพ เช้ือเทวา 73 8 หลวงใต้ งาว ล าปาง ลป. 42 2560 23/8/2020
1737 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0767 นายชนดล ฟุ้งขจรเกียรติ ร้านยัวเจริญ 2 นายชนดล ฟุ้งขจรเกียรติ 141 3 บ้านคุ้ม - หลวงเหนือ งาว ล าปาง ลป. 59 2558 6/8/2020
1738 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0023 นายเรืองเดช มังคลาภิวัฒน์ ร้านก. รุ่งเรือง นายเรืองเดช มังคลาภิวัฒน์ 77 4 - พหลโยธิน หลวงเหนือ งาว ล าปาง ลป. 91 2549 17/11/2019
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1739 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0397 นายจักรกฤษณ์ เครือระยา ร้านเกษตรสมบูรณ์ นายจักรกฤษณ์ เครือระยา 87/1 4 พหลโยธิน หลวงเหนือ งาว ล าปาง ลป. 28 2561 4/6/2020
1740 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0027 นางบังอร ทาสิทธ์ิ ร้านงาวการเกษตร นางบังอร ทาสิทธ์ิ 7/2 5 - - หลวงเหนือ งาว ล าปาง ลป. 37 2549 30/5/2020
1741 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0028 นางธนาภร หวังกีรติกุล ร้านเหรียญทอง นางธนาภร หวังกีรติกุล 432 1 - วิเชตวัฒนา แจ้ห่ม แจ้ห่ม ล าปาง ลป. 92 2549 4/11/2019
1742 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0029 นายไพรัตน์ ประวันนา ร้านตักสิลา สีดส์ นายไพรัตน์ ประวันนา 85 1 - วิเชตวัฒนา แจ้ห่ม แจ้ห่ม ล าปาง ลป. 138 2549 24/12/2019
1743 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0417 นางพภัสสรณ์  ทองสุวรรณ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล าปางเคมีเกษตร 96/1 1 - ล าปาง-แจ้ห่ม แจ้ห่ม แจ้ห่ม ล าปาง ลป. 23 2559 13/5/2020
1744 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0176 นางไพรวัลย์ วงศ์เจริญกิจ ร้านเจริญกิจ นางไพรวัลย์ วงศ์เจริญกิจ 97/1 1 - วิเชตวัฒนา แจ้ห่ม แจ้ห่ม ล าปาง ลป. 100 2549 25/11/2019
1745 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0738 นางสาวณัฐเนตร ว่ิงเร็ว ร้านเกษตรพาณิชย์ นางสาวณัฐเนตร ว่ิงเร็ว 262 6 บ้านม่วง - แจ้ห่ม แจ้ห่ม ล าปาง ลป. 66 2557 14/9/2019
1746 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0272 นายแหลมไทย ใจช่ืนบาน สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตแจ้ห่ม จ ากัด 12 8 - - แจ้ห่ม แจ้ห่ม ล าปาง ลป. 24 2559 12/6/2020
1747 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0032 นายสุทิน ปันดี สหกรณ์ผู้ใช้น้ าฝายยางประสบสุก จ ากัด 282 8 - - แจ้ห่ม แจ้ห่ม ล าปาง ลป. 22 2556 2/7/2020
1748 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0009 นายกฤษดา หน้าผ่อง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ล าปาง จ ากัด (คลังแจ้ห่ม) 143 9 - - แจ้ห่ม แจ้ห่ม ล าปาง ลป. 19 2552 31/12/2019
1749 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0241 นางไหว สรีอุดร ร้านนางไหว นางไหว สรีอุดร 217 2 - - ทุ่งผ้ึง แจ้ห่ม ล าปาง ลป. 9 2562 3/2/2020
1750 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0349 นางผ่องศรี มุงเมือง ร้านผ่องศรี นางผ่องศรี มุงเมือง 256 2 - - ทุ่งผ้ึง แจ้ห่ม ล าปาง ลป. 66 2558 10/9/2019
1751 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0637 นายกิตติพงษ์ จันทร์หอม ร้านกิตติพงษ์ จันทร์หอม นายกิตติพงษ์ จันทร์หอม 384 2 ทุ่งผ้ึง แจ้ห่ม ล าปาง ลป. 48 2560 21/9/2019
1752 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0529 นายบุญทอง อัดแอ ร้านนายบุญทอง อัดแอ นายบุญทอง อัดแอ 385 2 - - ทุ่งผ้ึง แจ้ห่ม ล าปาง ลป. 18 2556 2/6/2020
1753 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0160 นางฟองจันทร์ กุญชร ร้านฟองจันทร์ กุญชร นางฟองจันทร์ กุญชร 6 2 - - ทุ่งผ้ึง แจ้ห่ม ล าปาง ลป. 78 2549 18/9/2019
1754 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0161 นางประวีณา วังเสาร์ ร้านวังเสาร์การเกษตร นางประวีณา วังเสาร์ 17 4 - - ทุ่งผ้ึง แจ้ห่ม ล าปาง ลป. 79 2549 18/9/2019
1755 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0268 นางกาบแก้ว ทารวรรณ ร้านกาบแก้วพาณิชย์ นางกาบแก้ว ทารวรรณ 116 2 - - บ้านสา แจ้ห่ม ล าปาง ลป. 44 2550 23/9/2019
1756 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0847 นายด า กล่ินฟุ้ง ร้านบ้านสาการเกษตร นายด า กล่ินฟุ้ง 28 2 บ้านสา แจ้ห่ม ล าปาง ลป. 29 2560 22/6/2020
1757 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0520 นางนงลักษณ์ บุตรตา ร้านนางนงลักษณ์ บุตรตา นางนงลักษณ์ บุตรตา 163 4 - ล าปาง - แจ้ห่ม บ้านสา แจ้ห่ม ล าปาง ลป. 19 2555 13/5/2020
1758 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0035 นางสนองพร ล่ าสูง ร้านสนองพร นางสนองพร ล่ าสูง 65 6 - ล าปาง-แจ้ห่ม บ้านสา แจ้ห่ม ล าปาง ลป. 13 2549 7/3/2020
1759 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0898 นางสมยงค์ ไวสติ ร้านสมยงค์ นางสมยงค์ ไวสติ 69 7 บ้านสา แจ้ห่ม ล าปาง ลป. 23 2561 23/5/2020
1760 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0813 นางล าดวน  ป้ันเหน่ง ร้านน้องเฟรน์ด นางล าดวน ป้ันเหน่ง 90 7 บ้านสาแพะ - บ้านสา แจ้ห่ม ล าปาง ลป. 36 2559 17/8/2020
1761 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0213 นางอารี ฟังเพราะ นางอารี ฟังเพราะ 144 9 - ล าปาง - แจ้ห่ม บ้านสา แจ้ห่ม ล าปาง ลป. 16 2548 30/1/2020
1762 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0765 นางปิยะธิดา เทพสุริยานนท์ ร้านสิงห์เกษตร นางปิยะธิดา เทพสุริยานนท์ 15 9 บ้านแป้น ล าปาง-แจ้ห่ม 1035 บ้านสา แจ้ห่ม ล าปาง ลป. 58 2558 2/8/2019
1763 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0269 นายสุทิน ไหวพินิจ ร้านสุทิน ไหวพินิจ นายสุทิน ไหวพินิจ 282 1 - - ปงดอน แจ้ห่ม ล าปาง ลป. 43 2550 1/10/2019
1764 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0867 นายสุริยพงศ์ จักร์คร่อง ร้านค้าชุมชนบ้านแม่ตาใน 13 6 ปงดอน แจ้ห่ม ล าปาง ลป. 50 2560 27/9/2019
1765 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0686 นางสาวพิมพ์ใจ หมอยา ร้านเมืองมายพืชผล นางสาวพิมพ์ใจ หมอยา 120 5 บ้านไผ่แพะ - เมืองมาย แจ้ห่ม ล าปาง ลป. 35 2560 3/7/2019
1766 เขต 1 ศวพ.ลป. Lap-5-0626 นายสมบูรณ์  ปินใจกุล ร้านอุดมสมบูรณ์ นายสมบูรณ์ ปินใจกุล 153 10 บ้านทุ่งคา - แม่สุก แจ้ห่ม ล าปาง ลป. 74 2558 8/12/2019
1767 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0888 นายสมหวัง สูตรเลข ร้านสมหวังการเกษตร นายสมหวัง สูตรเลข 36 10 - - แม่สุก แจ้ห่ม ล าปาง ลป. 16 2561 24/4/2020
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1768 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0916 นางกาบจันทร์ งามเริง ร้านเกษตรรุ่งเรือง นางกาบจันทร์ งามเริง 61 2 แม่สุก แจ้ห่ม ล าปาง ลป. 39 2561 6/8/2019
1769 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0861 นายรัตน์ ปันดี ร้านรัตน์การเกษตร นายรัตน์ ปันดี 46 5 แม่สุก แจ้ห่ม ล าปาง ลป. 25 2561 30/5/2020
1770 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0036 นายชนินทร์ กลีบบัว สหกรณ์การเกษตรแจ้ห่ม จ ากัด 213 1 - อักโขชัยคีรี วิเชตนคร แจ้ห่ม ล าปาง ลป. 13 2561 2/4/2019
1771 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0587 นายกุลบัณฑิต แลเล็ง ร้านฮักฟาร์ม นายกุลบัณฑิต แลเล็ง 236 1 - - วิเชตนคร แจ้ห่ม ล าปาง ลป. 15 2556 9/5/2020
1772 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0558 นายนรบดินทร์ นันภิวงค์ ร้านแม่เสง่ียม นายนรบดินทร์ นันภิวงค์ 170 5 - แจ้ห่ม-วังเหนือ วิเชตนคร แจ้ห่ม ล าปาง ลป. 37 2558 10/5/2020
1773 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0711 นางสมพร  พรมมินทร์ ร้านเนตรกมลการค้า นางสมพร พรมมินทร์ 104 4 - - เถินบุรี เถิน ล าปาง ลป. 12 2559 23/2/2020
1774 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0891 นางนารินทร์ เครือพุก ร้านทรัพย์เกษตรแม่โจ้ นางนารินทร์ เครือพุก 208 4 เถินบุรี เถิน ล าปาง ลป. 21 2561 1/5/2020
1775 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0759 นางชูวิทย์ สุนันต๊ะวงศ์ ร้านปัญญาการค้า นางชูวิทย์ สุนันต๊ะวงศ์ 20 10 แม่มอก เถิน ล าปาง ลป. 29 2561 11/6/2020
1776 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0858 นายฉล่ า โนปิง ร้านสังวาลย์ การค้า นายฉล่ า โนปิง 170 3 แม่มอก เถิน ล าปาง ลป. 38 2561 6/8/2020
1777 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0698 นายเรืองฤทธ์ิ  จ๊ะถา ร้านเรืองกิจการค้า นายเรืองฤทธ์ิ จ๊ะถา 156 4 บ้านสะพานหิน - แม่มอก เถิน ล าปาง ลป. 20 2562 29/4/2020
1778 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0047 นายประพันธ์ ญาณทักษะ ร้านศูนย์เกษตร นายประพันธ์ ญาณทักษะ 132/2 11 - เถินบุรี ล้อมแรด เถิน ล าปาง ลป. 14 2555 19/3/2020
1779 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0694 นายอดิศร ตุ่นหน้ิว ร้านจ.ก้าวหน้าเกษตรภัณฑ์ นายอดิศร ตุ่นหน้ิว 48 13 บ้านดอนทราย - ล้อมแรด เถิน ล าปาง ลป. 10 2559 16/4/2020
1780 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0040 นางสนธยา ตาทรายวงศ์ ร้านเถินปศุสัตว์ นางสนธยา ตาทรายวงศ์ 130/1 3 - เถินบุรี ล้อมแรด เถิน ล าปาง ลป. 28 2549 31/12/2019
1781 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0043 นายสยาม ใจจันทร์ ร้านหมอวิชยาสัตว์ นายสยาม ใจจันทร์ 250/1 4 - เถินบุรี ล้อมแรด เถิน ล าปาง ลป. 30 2559 25/7/2020
1782 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0048 นายสมบัติ อ่ิมสมบูรณ์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ล าปาง จ ากัด (คลังเถิน) 411/1 4 - ล้อมแรด เถิน ล าปาง ลป. 15 2552 31/12/2019
1783 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0045 นางสาวสุทธิพร อินทรีสังวร ร้านสุทธิพรการเกษตร นางสาวสุทธิพร อินทรีสังวร 250/2 7 - - ล้อมแรด เถิน ล าปาง ลป. 128 2549 31/12/2019
1784 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0544 นายรัชต์พล ปันทะสืบ ร้านรัชต์พลฟาร์ม นายรัชต์พล ปันทะสืบ 35/1 6 - - ต้นธงชัย เมือง ล าปาง ลป. 31 2558 21/4/2019
1785 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0054 นายชุมพล แก้วศรีแดง สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ก่ิวลม จ ากัด 187 1 - - นิคมพัฒนา เมือง ล าปาง ลป. 74 2549 16/9/2019
1786 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0423 นายแสวง อุปทอง คณะบุคคลร้านค้าชุมชนบ้านชัยมงคล 69 2 - - นิคมพัฒนา เมือง ล าปาง ลป. 11 2553 26/4/2020
1787 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0055 นางมาลา เป้ียอุตร ร้านคลีนิคพืชนิคมฯ ก่ิวลม นางมาลา เป้ียอุตร 2 8 - - นิคมพัฒนา เมือง ล าปาง ลป. 25 2549 25/4/2020
1788 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0059 นายอดิเรก เทียมแก้ว ร้านน้ าโท้งกิจเกษตร นายอดิเรก เทียมแก้ว 245/1 12 - จามเทวี บ่อแฮ้ว เมือง ล าปาง ลป. 109 2549 31/12/2019
1789 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0060 นางสาวชลนัยน์ วงค์ละม่อม ร้านจันทร์ทอน นางสาวชลนัยน์ วงค์ละม่อม 118/3 4 - - บ้านเป้า เมือง ล าปาง ลป. 70 2549 10/2/2020
1790 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0387 นายสมคิด เรืองยศ สหกรณ์การเกษตรบ้านแลง จ ากัด 8 - - บ้านแลง เมือง ล าปาง ลป. 27 2554 1/9/2019
1791 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0063 นายประสิทธ์ิ จิตตา ร้านประสิทธ์ิบริการ นายประสิทธ์ิ จิตตา 238 16 - - บ้านเสด็จ เมือง ล าปาง ลป. 43 2560 4/9/2019
1792 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0288 นางศริพร ช่างปณีตัง สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดล าปาง จ ากัด 689 3 - พหลโยธิน บ้านเสด็จ เมือง ล าปาง ลป. 17 2557 25/2/2020
1793 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0659 นายศรียนต์ พรหมฟัง ร้านยนต์เคมีเกษตร นายศรียนต์ พรหมฟัง 27 8 บ้านลูเหนือ - บ้านเสด็จ เมือง ล าปาง ลป. 39 2557 30/6/2020
1794 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0196 นายสุนทร เรืองพิพัฒนพันธ์ุ ร้านข้าวเกษตร นายสุนทร เรืองพิพัฒนพันธ์ุ 236/6 1 - - ปงแสนทอง เมือง ล าปาง ลป. 133 2549 31/12/2019
1795 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0511 นางสาวอลงกต ศรีสิทธิรักษ์ ร้านเพ่ือนเกษตร นางสาวอลงกต ศรีสิทธิรักษ์ 12/2 - เจริญวิทยา สบตุ๋ย เมือง ล าปาง ลป. 7 2560 21/2/2020
1796 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0034 นายสุทิน พิมพ์จันทร์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ล าปาง จ ากัด (คลังล าปาง) 359/9ก - ฉัตรไชย สวนดอก เมือง ล าปาง ลป. 6 2561 13/12/2019
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1797 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0082 นายสุรชัย อุยรัตนโสภณ ร้านล าปางโภคภัณฑ์ นายสุรชัย อุยรัตนโสภณ 15 - ราชวงค์ หัวเวียง เมือง ล าปาง ลป. 106 2549 31/12/2019
1798 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0203 นางเสาร์ สุจริต ร้านส.สุจริตการค้า นางเสาร์ สุจริต 66 11 - - แจ้ซ้อน เมืองปาน ล าปาง ลป. 27 2559 20/6/2020
1799 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0593 นางกัญญาณัฐ สุวรรณพุ่ม ร้านกัญญาณัฐ นางกัญญาณัฐ สุวรรณพุ่ม 108 4 - - แจ้ซ้อน เมืองปาน ล าปาง ลป. 32 2557 1/6/2020
1800 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0500 นายค าสุข ภูใจ ร้านจ านองพาณิชย์ นายค าสุข ภูใจ 54 4 - - แจ้ซ้อน เมืองปาน ล าปาง ลป. 25 2555 12/6/2020
1801 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0598 นางสุวรรณ ครองจริง ร้านทองรุ่งเรือง นางสุวรรณ ครองจริง 250 5 - - แจ้ซ้อน เมืองปาน ล าปาง ลป. 34 2557 8/6/2020
1802 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0247 นายดวงแก้ว บุตรปะสะ กลุ่มร้านค้าชุมชนบ้านสบลี 216 6 - - แจ้ซ้อน เมืองปาน ล าปาง ลป. 13 2553 10/5/2020
1803 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0749 นางสาววชิรา จางอรุณ ร้านรุ่งวัฒนา นางสาววชิรา จางอรุณ 258 8 บ้านใหม่พัฒนา - แจ้ซ้อน เมืองปาน ล าปาง ลป. 39 2558 21/5/2020
1804 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0561 นางภัทรภร สุขเจริญ ร้านฟ้าใสการเกษตร นางภัทรภร สุขเจริญ 102 1 - - ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ล าปาง ลป. 12 2556 30/4/2020
1805 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0848 นาย พสิษฐ์โชติ โกวฤทธ์ิ ร้าน แม่ทองหล่ันการเกษตร นายพสิษฐ์โชติ โกวฤทธ์ิ 146 11 ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ล าปาง ลป. 31 2560 22/6/2020
1806 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0240 นายเกียรติพงษ์  จินดาหลวง บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จ ากัด 197 2 บ้านทุ่งข่วง - ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ล าปาง ลป. 49 2555 18/9/2019
1807 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0641 นายจันทร์ฉาย เสวิกา ร้านจันทร์ฉายของช า นางจันทร์ฉาย เสวิกา 13 7 หมู่บ้านปลายนา - ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ล าปาง ลป. 17 2562 1/4/2020
1808 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0920 นายสิม  ตรัสสุภาพ ร้านน้องแพรวพาณิชย์ นายสิม ตรัสสุภาพ 177 7 - - ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ล าปาง ลป. 12 2562 13/3/2020
1809 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0629 นายณัฐพล ทองสุวรรณ์ ร้านทุ่งกว๋าวคลังเกษตร นายณัฐพล ทองสุวรรณ์ 159 8 - - ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ล าปาง ลป. 7 2557 3/12/2019
1810 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0833 นายอภิสิทธ์ิ บุญเฮียง ร้านทุ่งจ้ีวัสดุก่อสร้าง นายอภิสิทธ์ิ บุญเฮียง 31 8 ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ล าปาง ลป. 13 2562 14/3/2020
1811 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0655 นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา ร้านทุ่งส้านการเกษตร นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา 128 1 หมู่บ้านทุ่งส้าน - บ้านขอ เมืองปาน ล าปาง ลป. 60 2557 31/8/2019
1812 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0178 นายระบิล ต้นแก้ว สหกรณ์การเกษตรเมืองปาน จ ากัด 320 3 บ้านป่าเหว - บ้านขอ เมืองปาน ล าปาง ลป. 21 2557 31/3/2020
1813 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0774 นายนิวัฒน์  สอนดี ร้านนิวัฒน์พาณิชย์ นายนิวัฒน์ สอนดี 150 6 บ้านขอ เมืองปาน ล าปาง ลป. 15 2562 25/3/2020
1814 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0565 นายวุฒิไกร ใจช่วย ร้านแม่กองปินพานิช นายวุฒิไกร ใจช่วย 159 6 - - บ้านขอ เมืองปาน ล าปาง ลป. 33 2556 13/8/2019
1815 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0525 นายณรงค์เดช เป็นบุญ ร้านนายณรงค์เดช เป็นบุญ นายณรงค์เดช เป็นบุญ 98 8 - - บ้านขอ เมืองปาน ล าปาง ลป. 3 2557 13/10/2019
1816 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0667 นางสาววิมลรัตน์ ต้ังการ ร้านลุงทองการเกษตร นางสาววิมลรัตน์ ต้ังการ 19 4 - - เมืองปาน เมืองปาน ล าปาง ลป. 53 2557 19/8/2019
1817 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0015 นายสามารถ มีเพียร สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ล าปาง จ ากัด (คลังเมืองปาน) 212 4 - - เมืองปาน เมืองปาน ล าปาง ลป. 20 2552 31/12/2019
1818 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0092 นายไพฑูรณ์ มณีวรณ์ ร้านเมืองปานการเกษตร นายไพฑูรณ์ มณีวรณ์ 64 4 - - เมืองปาน เมืองปาน ล าปาง ลป. 73 2549 31/12/2019
1819 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0432 นายช านาญ  ต้ังตรง ร้านช านาญ นายช านาญ ต้ังตรง 98 4 - - เมืองปาน เมืองปาน ล าปาง ลป. 29 2562 9/7/2020
1820 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0863 นายสมคิด แสงค า ร้านแสงค าพาณิชย์ นายสมคิด แสงค า 127 4 หัวเมือง เมืองปาน ล าปาง ลป. 18 2562 3/4/2020
1821 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0669 นางจันทร์ต๊ิบ ยอดสุด ร้านรุ่งเรืองการค้า นางจันทร์ต๊ิบ ยอดสุด 240 4 บ้านไร่ - หัวเมือง เมืองปาน ล าปาง ลป. 67 2557 14/9/2019
1822 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0675 นายรจิต ต้ังเจริญเสถียร บริษัท คีรีสุวรรณ จ ากัด 110 - พหลโยธิน ชมพู เมืองล าปาง ล าปาง ลป. 10 2560 26/2/2020
1823 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0618 นายธนาเดช สอนโต ร้านธนาเดชการเกษตร นายธนาเดช สอนโต 15 พหลโยธิน ชมพู เมืองล าปาง ล าปาง ลป. 45 2560 11/9/2019
1824 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0684 นายภิเศกศักด์ิ  หลวงชัยสินธ์ุ ร้านแอล.เอส.พี.ล้านนากิจเกษตร นายภิเศกศักด์ิ หลวงชัยสินธ์ุ 5/3 10 - - ชมพู เมืองล าปาง ล าปาง ลป. 30 2562 9/7/2020
1825 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0358 นางพฤฒพนิต โกวฤทธ์ิ ร้านไทยกรีนการเกษตร นางพฤฒพนิต โกวฤทธ์ิ 516/1 10 - ล าปาง-เกาะคา ชมพู เมืองล าปาง ล าปาง ลป. 40 2552 11/5/2020
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1826 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0690 นางจ านงค์ อินทรวิจิตร ร้านเสบียงบุญ นางจ านงค์ อินทรวิจิตร 190 2 บ้านฟ่อน - ชมพู เมืองล าปาง ล าปาง ลป. 10 2558 5/2/2020
1827 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0936 นายณฐวร ธรรมชัย ร้าน พรหม บัน ดาล นายณฐวร ธรรมชัย 96 1 ล าปาง-แจ้ห่ม ต้นธงชัย เมืองล าปาง ล าปาง ลป. 46 2561 22/11/2019
1828 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0052 นายกู้เกียรติ วงศ์จักร์ ร้านกู้เกียรติ นายกู้เกียรติ วงศ์จักร์ 80/1 8 - ล าปาง-แจ้ห่ม ต้นธงชัย เมืองล าปาง ล าปาง ลป. 48 2555 3/9/2019
1829 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0874 นางเพ็ญศรี สิทธิกุล ร้านแบม แบม การเกษตร นางเพ็ญศรี สิทธิกุล 90/3 3 ล าปาง-แจ้ห่ม ทุ่งฝาย เมืองล าปาง ล าปาง ลป. 2 2561 2/4/2020
1830 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0437 นายสุรพล เครือสาร ร้านส.เจริญฮาร์ดแวร์ นายสุรพล เครือสาร 251 4 - - ทุ่งฝาย เมืองล าปาง ล าปาง ลป. 4 2555 5/12/2019
1831 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0053 นายกิตติพล สุวรรณ ร้านกิตติพันธ์การเกษตร นายกิตติพล สุวรรณ 255 4 - ล าปาง - แจ้ห่ม ทุ่งฝาย เมืองล าปาง ล าปาง ลป. 130 2549 31/12/2019
1832 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0449 นางวันเพ็ญ ธรรมสิทธ์ิ ร้านสายยนต์การเกษตร นางวันเพ็ญ ธรรมสิทธ์ิ 312 9 - - ทุ่งฝาย เมืองล าปาง ล าปาง ลป. 4 2559 23/12/2019
1833 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0330 นายเชิดศักด์ิ มีช่ือ ร้านเชิดศักด์ิ มีช่ือ นายเชิดศักด์ิ มีช่ือ 12/1 6 - - นิคมพัฒนา เมืองล าปาง ล าปาง ลป. 45 2558 20/5/2020
1834 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0056 นายสมชาย ธิช่างทอง สหกรณ์การเกษตรเมืองล าปาง จ ากัด 208 15 - จามเทวี บ่อแฮ้ว เมืองล าปาง ล าปาง ลป. 75 2549 18/12/2019
1835 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0400 นายพลภัทร พลขจรยศ ห้างหุ้นส่วน จ ากัด บ้านสวนการเกษตร 99 109 4 - จามเทวี บ่อแฮ้ว เมืองล าปาง ล าปาง ลป. 6 2554 3/1/2020
1836 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0968 นายดวงฤทธ์ิ  บุญเป็ง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.เอส.คลังเกษตร 109 4 - จามเทวี บ่อแฮ้ว เมืองล าปาง ล าปาง ลป. 31 2562 9/7/2020
1837 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0308 นายนิเวศน์ เข่ือนศร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษตรรุ่งเรืองล าปาง 413 9 - ท่าล้อ - ห้วยเป้ง บ่อแฮ้ว เมืองล าปาง ล าปาง ลป. 21 2559 16/3/2020
1838 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0497 นายทวีชัย แก้วเป้ีย ร้านทวีชัยพาณิชย์ นายทวีชัย แก้วเป้ีย 263 1 ท่าล้อ-ห้วยเป้ง บ้านค่า เมืองล าปาง ล าปาง ลป. 20 2561 30/4/2020
1839 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0062 นางทัดดาว วงค์ละม่อม ร้านทัดดาว นางทัดดาว วงค์ละม่อม 120 4 - ท่าล้อ - ห้วยเป้ง บ้านเป้า เมืองล าปาง ล าปาง ลป. 62 2549 26/8/2019
1840 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0803 นางสาวรังษิยา  แสงสุกวาว ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กฤษนิยมทรัพย์เกษตร (สาขา 1) 326 4 - ท่าล้อ-ห้วยเป้ง บ้านเป้า เมืองล าปาง ล าปาง ลป. 26 2562 4/6/2020
1841 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0658 นางสาวกรรณิการ์ อินต๊ะพันธ์ ร้านกรรณิการ์ นางสาวกรรณิการ์ อินต๊ะพันธ์ 184 13 บ้านทรายมูล - บ้านเสด็จ เมืองล าปาง ล าปาง ลป. 38 2557 30/6/2020
1842 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0783 นางกรรณิการ์ สุวรรณหงษ์ กรรณิการ์การเกษตร นางกรรณิการ์ สุวรรณหงษ์ 235/1 15 บ้านเสด็จ เมืองล าปาง ล าปาง ลป. 42 2561 27/8/2019
1843 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0889 นางสาวกรรณิการ์ แก้วผล ร้าน ส.สุวรรณอัตถ์ นางสาวกรรณิการ์ แก้วผล 289 16 บ้านเสด็จ เมืองล าปาง ล าปาง ลป. 17 2561 25/4/2020
1844 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0470 นางสาวรงรอง ประเสนมูล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บอมกิจเกษตร สาขา1 720/3 3 - - บ้านเสด็จ เมืองล าปาง ล าปาง ลป. 3 2562 2/1/2020
1845 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0634 นางดวงเดือน ศรีสิทธิรักษ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยุพินกิจเกษตร 725 3 - - บ้านเสด็จ เมืองล าปาง ล าปาง ลป. 10 2557 30/1/2020
1846 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0424 นางสาวรัชนีกร ทะค าสอน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอกกสิกิจ 135 7 บ้านห้วยน้ าเค็ม - บ้านเสด็จ เมืองล าปาง ล าปาง ลป. 8 2554 27/4/2020
1847 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0781 นางอิสรีย์  ใจศิล ร้านนิกรการค้า นางอิสรีย์ ใจศิล 17 12 - - บ้านเอ้ือม เมืองล าปาง ล าปาง ลป. 18 2559 15/5/2019
1848 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0702 นางสมหมาย  ขันปิงปุ๊ด ร้านสมหมายการค้า นางสมหมาย ขันปิงปุ๊ด 33 12 บ้านทุ่งกล้วยใต้ - บ้านเอ้ือม เมืองล าปาง ล าปาง ลป. 7 2559 8/2/2020
1849 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0280 นายถนอมศักด์ิ เถ้ิมแก้ว ร้านบอสส์พาณิชย์ นายถนอมศักด์ิ เถ้ิมแก้ว 186 15 - - บ้านเอ้ือม เมืองล าปาง ล าปาง ลป. 10 2551 22/1/2020
1850 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0292 นางจันทร์เทียบ หล้าขัด ร้านนางจันทร์เทียบ หล้าขัด นางจันทร์เทียบ หล้าขัด 39 2 - - บ้านเอ้ือม เมืองล าปาง ล าปาง ลป. 5 2561 7/12/2019
1851 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0685 นายศิวดล ค าปันศักด์ิ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์ปราณีพาณิชย์ 171 8 บ้านฮ่อง - บ้านเอ้ือม เมืองล าปาง ล าปาง ลป. 12 2558 9/2/2020
1852 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0902 นายสมคิด กันทะต๋ัน ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านใหม่รัตนาคม 123 9 บุญนาคพัฒนา เมืองล าปาง ล าปาง ลป. 31 2561 8/7/2020
1853 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0908 นายสรัตถชัย  พรหมละ ร้านนายสรัตถชัย  พรหมละ นายสรัตถชัย พรหมละ 76/1 9 - - บุญนาคพัฒนา เมืองล าปาง ล าปาง ลป. 36 2562 21/7/2020
1854 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0582 นายวิทูร สุริยวนากุล บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาล าปาง 518 11 - - ปงแสนทอง เมืองล าปาง ล าปาง ลป. 19 2558 4/3/2020
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1855 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0589 นางสาวฉัตรลดา โสภาพินิจ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล าปางเกษตรรุ่งเรือง 495 3 - - ปงแสนทอง เมืองล าปาง ล าปาง ลป. 26 2556 14/7/2020
1856 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0297 นายสมบูรณ์ ศิริเพชรปราณี สวนเขลางค์ทองพันธ์ุไม้ นายสมบูรณ์ ศิริเพชรปราณี 106/8 ไฮเวย์-ล าปาง-งาว พระบาท เมืองล าปาง ล าปาง ลป. 32 2561 20/6/2019
1857 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0812 นางสาวรุ่งธนากานต์  ศักด์ิม่ันวงศ์ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ธณดล เทรดด้ิง 119/364 - ล าปาง-แม่ทะ พระบาท เมืองล าปาง ล าปาง ลป. 35 2559 9/8/2019
1858 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0068 นายพิรุณ มงคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ พีระวัลย์เกษตรนานาภัณฑ์ และการไฟฟ้า 155/2 4 - ผาลาด - แม่เมาะ พระบาท เมืองล าปาง ล าปาง ลป. 16 2555 19/4/2020
1859 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0407 นายชลิต ล้ิมสุนทร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อะกริดีไลท์ 415 7 - ล าปาง - แม่ทะ พระบาท เมืองล าปาง ล าปาง ลป. 45 2561 16/10/2019
1860 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0071 นางรุ่งทิวา สินทวี ร้านสินทวี นางรุ่งทิวา สินทวี 185 13 - - พิชัย เมืองล าปาง ล าปาง ลป. 127 2549 31/12/2019
1861 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0706 นายประหยัด พักดี ร้านพักดีการเกษตร นายประหยัด พักดี 260/5 13 - - พิชัย เมืองล าปาง ล าปาง ลป. 49 2557 13/8/2019
1862 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0885 นางสาวเบญจมาศ ยศเสนา ร้านก่อพาณิชย์ล าปาง นางสาวเบญจมาศ ยศเสนา 57 14 พิชัย เมืองล าปาง ล าปาง ลป. 43 2561 27/8/2020
1863 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0363 นางสาวชญาดา คงพิริยะภิญโญ ร้านก. พันธ์พานิช นางสาวชญาดา คงพิริยะภิญโญ 204 6 - พหลโยธิน พิชัย เมืองล าปาง ล าปาง ลป. 36 2556 18/8/2020
1864 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0918 นายชัยวัฒน์ ทาปลูก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยวัฒน์ เกษตรป่าไม้ 117 พหลโยธิน สวนดอก เมืองล าปาง ล าปาง ลป. 40 2561 9/8/2020
1865 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0460 นายวัชรชัย วัฒนธีระสิริ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บอมกิจเกษตร 1258/3 - ไปรษณีย์ หัวเวียง เมืองล าปาง ล าปาง ลป. 2 2562 2/1/2020
1866 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0083 นางจวง แซ่ล้อ ร้านพันธ์เจริญ นางจวง แซ่ล้อ 157/1 - ราชวงศ์ หัวเวียง เมืองล าปาง ล าปาง ลป. 94 2549 8/11/2019
1867 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0677 นางสาวรัชนีวรรณ ทานุ ร้านนพแก้ว นางสาวรัชนีวรรณ ทานุ 38/1 1 บ้านใหม่ - ดอนไฟ แม่ทะ ล าปาง ลป. 52 2558 14/6/2020
1868 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0098 นายนเรศ ตาลาน ร้านดอยคนหลง นายนเรศ ตาลาน 115 5 - - ดอนไฟ แม่ทะ ล าปาง ลป. 86 2549 24/10/2019
1869 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0546 นายผล สานะวงศ์ ร้านป้านายของถูก นายผล สานะวงศ์ 2 5 - - ดอนไฟ แม่ทะ ล าปาง ลป. 30 2556 4/8/2019
1870 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0782 นายกิจติศักด์ิ  คุ้มหน่อแนว ร้านต้นกล้าการเกษตร นายกิจติศักด์ิ คุ้มหน่อแนว 115/1 8 บ้านใหม่พัฒนา - ดอนไฟ แม่ทะ ล าปาง ลป. 27 2562 9/6/2020
1871 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0650 นายอ่ินค า วงศ์วารชัย ร้านอ่ินค าการเกษตร นายอ่ินค า วงศ์วารชัย 34/3 1 หมู่บ้านน้ าโท้ง - นาครัว แม่ทะ ล าปาง ลป. 75 2558 10/12/2019
1872 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0099 นางมอนแก้ว สืบเครือพรม ร้านแม่แก้วการเกษตร นางมอนแก้ว สืบเครือพรม 75/2 1 - - นาครัว แม่ทะ ล าปาง ลป. 71 2557 31/8/2020
1873 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0101 นายสุรินทร์ ศรีแกวงศ์ ร้านสุรินทร์พาณิชย์ นายสุรินทร์ ศรีแกวงศ์ 64/1 2 - - นาครัว แม่ทะ ล าปาง ลป. 61 2549 15/8/2019
1874 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0162 นางลลิลทิพย์ พลวงศ์ษา สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จ ากัด 11/1 3 - ล าปาง-แม่ทะ นาครัว แม่ทะ ล าปาง ลป. 80 2549 17/9/2019
1875 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0367 นายนรินทร์ สืบเครือพรม ร้านแม่แก้วการเกษตร 2 นายนรินทร์ สืบเครือพรม 132 3 - - นาครัว แม่ทะ ล าปาง ลป. 28 2552 26/1/2020
1876 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0102 นายองอาจ เรือนแจ้ ร้านจ านงค์พานิช นายองอาจ เรือนแจ้ 55/2 6 - - นาครัว แม่ทะ ล าปาง ลป. 51 2558 9/6/2020
1877 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0105 นายวรโชติ ร้อยกรอง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ล าปาง จ ากัด (คลัง อ.แม่ทะ) 10 8 - - นาครัว แม่ทะ ล าปาง ลป. 13 2552 31/12/2019
1878 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0104 นายนันท์ทัศน์ นพวรกันต์ ร้านก๋องค าการเกษตร นายนันท์ทัศน์ นพวรกันต์ 213/1 8 - ล าปาง - แม่ทะ นาครัว แม่ทะ ล าปาง ลป. 18 2560 8/5/2020
1879 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0175 นายบัญชา เตจา ร้านบัญชา นายบัญชา เตจา 151/2 3 - - น้ าโจ้ แม่ทะ ล าปาง ลป. 99 2549 20/11/2019
1880 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0260 นายศรีลา ณ เมธา ร้านศรีลา นายศรีลา ณ เมธา 11/3 4 - - น้ าโจ้ แม่ทะ ล าปาง ลป. 24 2554 9/8/2019
1881 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0106 นายยุทธนา ค าภิระแปง ร้านยุทธนาวัสดุก่อสร้าง นายยุทธนา ค าภิระแปง 167/2 4 - - น้ าโจ้ แม่ทะ ล าปาง ลป. 69 2557 21/9/2019
1882 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0851 นางสาวพัฒชา ไชยทอง ร้านพัฒชาพาณิชย์ นางสาวพัฒชา ไชยทอง 134 5 น้ าโจ้ แม่ทะ ล าปาง ลป. 5 2562 9/1/2020
1883 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0700 นายปองภพ กาวิรุณธ์ ร้านน้ าโจ้รุ่งเจริญการค้า นายปองภพ กาวิรุณธ์ 67/3 5 บ้านน้ าโจ้ - น้ าโจ้ แม่ทะ ล าปาง ลป. 6 2558 14/1/2020
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1884 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0787 นางสาวอัจฉราพร ภูเขาทอง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ล าปาง จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 226 6 - - น้ าโจ้ แม่ทะ ล าปาง ลป. 19 2559 29/12/2019
1885 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0534 นายบุญเทียม เช้ือสาร ร้านบุญเทียมปิโตรเลียม นายบุญเทียม เช้ือสาร 141/1 7 - - น้ าโจ้ แม่ทะ ล าปาง ลป. 44 2555 8/8/2020
1886 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0491 นายสงัด อินทะนะ ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านนากว้าว (ก่ิว) 31/2 4 - - บ้านก่ิว แม่ทะ ล าปาง ลป. 27 2555 13/6/2019
1887 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0556 นายอนุวัฒน์ น้องหน้ิว ร้านทิพย์ทองการเกษตร นายอนุวัฒน์ น้องหน้ิว 181 6 - - บ้านก่ิว แม่ทะ ล าปาง ลป. 37 2562 21/7/2020
1888 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0486 นายชลิต ล้ิมสุนทร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อะกริดีไลท์ (สาขา 2) 254 6 - - บ้านบอม แม่ทะ ล าปาง ลป. 31 2555 17/6/2020
1889 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0187 นางกุหลาบ ไชยเตกุล ร้านนางกุหลาบ ไชยเตกุล นางกุหลาบ ไชยเตกุล 80 6 - - บ้านบอม แม่ทะ ล าปาง ลป. 116 2549 31/12/2019
1890 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0554 นายพรหมมินทร์ วงศ์เรียน ร้านบ้านเกษตร นายพรหมมินทร์ วงศ์เรียน 141 2 - - ป่าตัน แม่ทะ ล าปาง ลป. 1 2556 9/10/2019
1891 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0753 นายธนากร อ้อยกาม ร้านเกษตรก้าวหน้า นายธนากร อ้อยกาม 24/2 2 บ้านปงหอศาล - ป่าตัน แม่ทะ ล าปาง ลป. 23 2562 21/5/2020
1892 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0643 นายอนุชา อักษรเมือง ร้านป่าตันการเกษตร นายอนุชา อักษรเมือง 118/5 6 - - ป่าตัน แม่ทะ ล าปาง ลป. 8 2558 25/1/2020
1893 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0427 นางภณิดา โลกค าลือ ร้านบ้านสวนค าแสน นางภณิดา โลกค าลือ 127/1 9 - - ป่าตัน แม่ทะ ล าปาง ลป. 22 2553 19/9/2019
1894 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0904 นายธนิต ขันติธรางกูร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กฤษนิยมทรัพย์เกษตร (สาขา2) 144 5 ท่าล้อ-ห้วยเป้ง แม่ทะ แม่ทะ ล าปาง ลป. 33 2561 24/6/2020
1895 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0842 นายรัญยา ธิวงศ์น้อย ร้านล าปางรุ่งเรืองเกษตรเคมีภัณฑ์ นายรัญยา ธิวงศ์น้อย 60/8 1 วังเงิน แม่ทะ ล าปาง ลป. 23 2560 4/6/2020
1896 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0956 นายพงศกร  ค าท้าว ร้านไร่พงศกร นายพงศกร ค าท้าว 20/6 7 - - สันดอนแก้ว แม่ทะ ล าปาง ลป. 21 2562 2/5/2020
1897 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0594 นายอนุชิต สืบสุติน ร้านเอ็ม พี พืชผล นายอนุชิต สืบสุติน 109 2 - - แม่พริก แม่พริก ล าปาง ลป. 28 2562 18/6/2020
1898 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0115 นายพงศ์พรรณ ธิช่างทอง สหกรณ์การเกษตรแม่พริก จ ากัด 132 2 - แม่พริก - เถิน แม่พริก แม่พริก ล าปาง ลป. 1 2558 12/11/2019
1899 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0788 นางจินตนา  จันทราช ร้าน จินตนาพาณิช นางจินตนา จันทราช 126/2 3 แม่พริก แม่พริก ล าปาง ลป. 17 2560 1/5/2020
1900 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0890 นายจีระศักด์ิ ต๊ะสิทธ์ิ ร้านสิทธิศักด์ิพาณิชย์ นายจีระศักด์ิ ต๊ะสิทธ์ิ 110 2 ท่าล้อ-ห้วยเป้ง จางเหนือ แม่เมาะ ล าปาง ลป. 22 2562 9/5/2020
1901 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0907 นายบุญส่ง ปิงยอม ร้านบุญส่งวัสดุก่อสร้าง นายบุญส่ง ปิงยอม 139 2 จางเหนือ แม่เมาะ ล าปาง ลป. 36 2561 5/7/2020
1902 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0581 นายประเสริฐ ปิงยอม ร้านประเสริฐการเกษตร นายประเสริฐ ปิงยอม 172 2 - - จางเหนือ แม่เมาะ ล าปาง ลป. 9 2556 24/4/2020
1903 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0674 นายสุรัตน์ อมรศิริวัฒนา ร้านเจ เจ การเกษตร นายสุรัตน์ อมรศิริวัฒนา 59 4 บ้านทาน จางเหนือ แม่เมาะ ล าปาง ลป. 9 2558 4/2/2020
1904 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0476 นางทองใส ก๋าใจ ร้านทองใสการค้า นางทองใส ก๋าใจ 115/1 7 - - บ้านดง แม่เมาะ ล าปาง ลป. 30 2555 17/6/2020
1905 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0204 นายชูพันธ์ ดีประสิทธ์ิ ร้านเพ็ญ นายชูพันธ์ ดีประสิทธ์ิ 178 2 - - แม่เมาะ แม่เมาะ ล าปาง ลป. 20 2559 29/5/2020
1906 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0955 นางสาวบุษณ๊  ใจตรง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซันกรีน อะโกรเทค นางสาวบุษณี ใจตรง 257 2 - - แม่เมาะ แม่เมาะ ล าปาง ลป. 19 2562 28/4/2020
1907 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0119 นางสุชัญญ์ญา ไชยจีระภัทร์ ร้านแม่อ านวยการค้า นางสุชัญญ์ญา ไชยจีระภัทร์ 154 7 - - แม่เมาะ แม่เมาะ ล าปาง ลป. 9 2559 3/3/2020
1908 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0117 นายเอนก แก้วก าพล ร้านเอกพงษ์ นายเอนก แก้วก าพล 364 7 - - แม่เมาะ แม่เมาะ ล าปาง ลป. 72 2549 17/9/2019
1909 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0831 นางสาวรัตนาพร ศรีลาดหา ร้านต้นกล้าการเกษตร สาขา 2 นางสาวรัตนาพร ศรีลาดหา 384/1 7 แม่เมาะ แม่เมาะ ล าปาง ลป. 14 2560 7/3/2019
1910 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0482 นางดวงพร ขันค านันต๊ะ ร้านเพ่ือนเกษตร นางดวงพร ขันค านันต๊ะ 569 8 - - แม่เมาะ แม่เมาะ ล าปาง ลป. 63 2558 30/9/2019
1911 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0807 นางสาวนรินธร ขอนเด่ือ ร้าน นรินรุ่งเรืองกิจ นางสาวนรินธร ขอนเด่ือ 166 6 สบป้าด แม่เมาะ ล าปาง ลป. 20 2560 1/6/2020
1912 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0599 นายอนันต์ แสงจุ่น ร้านคุณอนันต์ นายอนันต์ แสงจุ่น 132 11 - - ทุ่งฮ้ัว วังเหนือ ล าปาง ลป. 37 2560 13/7/2019
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1913 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0773 นางสาวอมรพรรณ  ค าบุรี ร้านอมรพานิชย์ นางสาวอมรพรรณ ค าบุรี 141 11 - - ทุ่งฮ้ัว วังเหนือ ล าปาง ลป. 69 2558 28/10/2019
1914 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0475 นายอนันต์ แสงจุ่น ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วังเหนือเคมีเกษตร 59 11 - - ทุ่งฮ้ัว วังเหนือ ล าปาง ลป. 38 2560 13/7/2020
1915 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0691 นางสาววรัญญา ยืนแสนหาญ ร้านวรัญญา พาณิชย์ นางสาววรัญญา ยืนแสนหาญ 244 2 บ้านแม่ทรายเงิน - ทุ่งฮ้ัว วังเหนือ ล าปาง ลป. 1 2562 1/1/2020
1916 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0120 นายภัทรกร อวดร่าง ร้านชินกรพาณิชย์ นายภัทรกร อวดร่าง 91 2 - - ทุ่งฮ้ัว วังเหนือ ล าปาง ลป. 22 2559 15/6/2020
1917 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0864 นางสาวลัดดา วงค์ใหม่ ร้านลัดดาการค้า นางสาวลัดดา วงค์ใหม่ 24 5 ทุ่งฮ้ัว วังเหนือ ล าปาง ลป. 46 2560 11/9/2019
1918 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0899 นายอ้าย เกิดมูล ร้านโชคทรายพาณิชย์ นายอ้าย เกิดมูล 89 7 ทุ่งฮ้ัว วังเหนือ ล าปาง ลป. 26 2561 30/5/2020
1919 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0492 นางสาวนภาพร  เจริญจริยา ร้านฟารินการค้า นางสาวนภาพร  เจริญจริยา 132 1 บ้านผาช่อเหนือ - ร่องเคาะ วังเหนือ ล าปาง ลป. 35 2554 15/9/2019
1920 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0854 นายกนกโชติ คงธนพาณิชย์ ร้านกนกโชติพาณิชย์ นายกนกโชติ คงธนพาณิชย์ 310 12 ร่องเคาะ วังเหนือ ล าปาง ลป. 40 2560 24/7/2020
1921 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0238 นางช้อย เลือลา ร้านสมบูรณ์พาณิชย์ นางช้อย เลือลา 9 14 - - ร่องเคาะ วังเหนือ ล าปาง ลป. 2 2551 30/9/2019
1922 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0498 นายบุญยืน ใจค า ร้านนายบุญยืน ใจค า นายบุญยืน ใจค า 10 15 - - ร่องเคาะ วังเหนือ ล าปาง ลป. 24 2555 12/6/2020
1923 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0126 นายศุภรุจ ท ามาเจริญกิจ ร้านเกษตรทรงชัย นายศุภรุจ ท ามาเจริญกิจ 123 2 - - ร่องเคาะ วังเหนือ ล าปาง ลป. 59 2549 14/9/2019
1924 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0179 นายสมศักด์ิ แต้มเก่ง ร้านจรรยาพานิชย์ นายสมศักด์ิ แต้มเก่ง 90 4 - - ร่องเคาะ วังเหนือ ล าปาง ลป. 10 2561 19/3/2020
1925 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0206 นางอัมพร เจนคิด ร้านพรพาณิชย์ นางอัมพร เจนคิด 105 9 - รพช.ร่องเคาะ - หัวทุ่ง ร่องเคาะ วังเหนือ ล าปาง ลป. 33 2549 13/5/2020
1926 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0309 นายสมศักด์ิ โตนะโพธ์ิ ร้านสมศักด์ิ นายสมศักด์ิ โตนะโพธ์ิ 255 9 - - ร่องเคาะ วังเหนือ ล าปาง ลป. 5 2558 25/12/2019
1927 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0822 นายอดิเรก ลาภโต ร้านอดิเรก พาณิชย์ นายอดิเรก ลาภโต 159 1 วังแก้ว วังเหนือ ล าปาง ลป. 46 2559 26/12/2019
1928 เขต 1 ศวพ.ลป. Lap-5-0680 นางเก๋ียงค า  สมจิตร ร้านสมจิตรการค้า นางเก๋ียงค า สมจิตร 99 1 บ้านแม่หีด - วังแก้ว วังเหนือ ล าปาง ลป. 47 2561 24/12/2019
1929 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0412 นายอุทัย แรงทน กลุ่มเกษตรกรบ้านฮ่างโครงการ SML 14 2 - - วังแก้ว วังเหนือ ล าปาง ลป. 24 2558 29/3/2020
1930 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0683 นางกุลยา  อวดดี ร้านกุลยา นางกุลยา อวดดี 83 2 บ้านฮ่าง วังแก้ว วังเหนือ ล าปาง ลป. 40 2559 17/11/2020
1931 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0283 นายพนม เจนจัด ร้านฅนดี พานิช นายพนม เจนจัด 249 3 หมู่บ้านป่าเหน่ง - วังแก้ว วังเหนือ ล าปาง ลป. 12 2551 5/2/2020
1932 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0127 นายชทานนท์ ใจต๊ิบ ร้านวังแก้วพัฒนา นายชทานนท์ ใจต๊ิบ 17 5 - - วังแก้ว วังเหนือ ล าปาง ลป. 11 2557 30/1/2020
1933 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0230 นายสมเดช หลักเหมาะ ร้านชัยพัฒนา นายสมเดช หลักเหมาะ 105 7 - - วังแก้ว วังเหนือ ล าปาง ลป. 11 2550 27/2/2020
1934 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0751 นายสี มีค าเหลือง ร้านบุญศรีวาสนา นายสี มีค าเหลือง 22 7 บ้านวังเจริญ - วังแก้ว วังเหนือ ล าปาง ลป. 35 2558 10/5/2020
1935 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0364 นางอรปรียา กาศรี ร้านเกรียงศักด์ิ การเกษตร นางอรปรียา กาศรี 17 6 - - วังซ้าย วังเหนือ ล าปาง ลป. 22 2560 4/6/2020
1936 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0501 นางอุบล ลองเวิร์ธ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พะงัน บี.ที. 214/5 8 - - วังซ้าย วังเหนือ ล าปาง ลป. 7 2555 22/12/2019
1937 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0670 นายณรงค์ศักด์ิ ทามัน ร้านป้าศรีนวล นายณรงค์ศักด์ิ ทามัน 51 1 บ้านกวาง - วังใต้ วังเหนือ ล าปาง ลป. 27 2558 1/4/2020
1938 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0526 นายเฉลิม ปานุภาพ ร้านพิกุล รุ่งเรือง นายเฉลิม ปานุภาพ 122 3 - วังเหนือ - ล าปาง วังใต้ วังเหนือ ล าปาง ลป. 21 2556 20/6/2020
1939 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0580 นางสาวกัลยา มีซอง ร้านกัลยาเกษตรพันธ์ุ นางสาวกัลยา มีซอง 111 7 - วังเหนือ-ล าปาง วังใต้ วังเหนือ ล าปาง ลป. 15 2559 27/4/2019
1940 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0839 นายทูล กล้าหาญ ร้านชาววัง การเกษตร นายทูล กล้าหาญ 144 3 วังทรายค า วังเหนือ ล าปาง ลป. 33 2560 27/6/2020
1941 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0392 นายส าเริง กันฉลาด ร้านเกตุ ส าเริง นายส าเริง กันฉลาด 179 3 - - วังทรายค า วังเหนือ ล าปาง ลป. 9 2553 20/4/2019
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1942 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0947 นางสาวศิริพรรณ ขัตินนท์ ร้านศิริพรรณ อุปกรณ์การเกษตร นางสาวศิริพรรณ ขัตินนท์ 179 3 บ้านปงวัง วังทรายค า วังเหนือ ล าปาง ลป. 10 2562 4/2/2020
1943 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0445 นางสาวเพชรดา หม่ันหา ร้านวังทองการเกษตร นางสาวเพชรดา หม่ันหา 119 2 - - วังทอง วังเหนือ ล าปาง ลป. 2 2556 11/10/2019
1944 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0571 นางวราภรณ์ มูลชนะ ร้านวราภรณ์การเกษตร นางวราภรณ์ มูลชนะ 26 2 - - วังทอง วังเหนือ ล าปาง ลป. 24 2562 29/5/2020
1945 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0574 นายศตวรรษ หลักม่ัน ร้าน ร่มโพธ์ิทองการเกษตร นายศตวรรษ หลักม่ัน 220 6 วังทอง วังเหนือ ล าปาง ลป. 32 2560 22/6/2020
1946 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0573 ปรีชญา ยลสุธีร์รดา ร้านบัวเหลวการเกษตรรุ่งเรือง นางปรีชญา  ยลสุธีร์รดา 97 6 - - วังทอง วังเหนือ ล าปาง ลป. 9 2561 5/3/2019
1947 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0712 นายพิทักษ์ จิตมุง ร้านทัยเจริญการเกษตร นายพิทักษ์ จิตมุง 227 7 บ้านปงทอง - วังทอง วังเหนือ ล าปาง ลป. 54 2557 19/8/2019
1948 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0713 นางน้อย ซองดี ร้านปงทองการเกษตร นางน้อย ซองดี 63 7 บ้านปงทอง - วังทอง วังเหนือ ล าปาง ลป. 55 2557 19/8/2019
1949 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0654 นางเสาค า จานเก่า ร้านเสาค า นางเสาค า จานเก่า 82 8 หมู่บ้านเมืองทอง - วังทอง วังเหนือ ล าปาง ลป. 44 2558 18/5/2020
1950 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0344 นายรัตนพล คนหลัก ร้านรัตนพล นายรัตนพล คนหลัก 225 1 - - วังเหนือ วังเหนือ ล าปาง ลป. 24 2551 19/6/2020
1951 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP5-0969 นางสาววิชญาดา  ตะเนาศรี ร้านน้องเอ๋ นางสาววิชญาดา ตะเนาศรี 66 1 - - วังเหนือ วังเหนือ ล าปาง ลป. 32 2562 9/7/2020
1952 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0129 นางสาวสุภาวดี แรงทน สหกรณ์การเกษตรวังเหนือ จ ากัด 142 3 - แจ้ห่ม - ล าปาง วังเหนือ วังเหนือ ล าปาง ลป. 10 2555 14/6/2020
1953 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0130 นายรุ่งโรจน์ เสียงกว้าง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ล าปาง จ ากัด (สาขาวังเหนือ) 379 4 - - วังเหนือ วังเหนือ ล าปาง ลป. 15 2557 31/12/2019
1954 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0137 นายปิติพงษ์ ชุ่มช่ืน ร้านแม่วังการเกษตร นายปิติพงษ์ ชุ่มช่ืน 621 4 - วังเหนือ - พะเยา วังเหนือ วังเหนือ ล าปาง ลป. 11 2560 29/2/2020
1955 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0775 นางสาวกรรณิการ์  ต้องใจ ร้านวังทรัพย์การเกษตร นางสาวกรรณิการ์ ต้องใจ 163 5 บ้านแพะใต้ - วังเหนือ วังเหนือ ล าปาง ลป. 70 2558 9/11/2019
1956 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0133 นางสาวพรนิภา ค าอ้าย ร้านพญาวังการค้า นางสาวพรนิภา ค าอ้าย 435 6 - - วังเหนือ วังเหนือ ล าปาง ลป. 2 2558 3/11/2019
1957 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0808 นายสมพงษ์  เต็มเปียง ศูนย์สาธิตกลุ่มผู้ใช้น้ าไทย-เกาหลี นายสมพงษ์ เต็มเปียง 49 5 บ้านแม่กัวะใต้ - แม่กัวะ สบปราบ ล าปาง ลป. 31 2559 31/7/2020
1958 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0740 นายสุขค า ตันตน ร้านทอนพาณิชย์ นายสุขค า ตันตน 8/1 5 บ้านแม่กัวะ - แม่กัวะ สบปราบ ล าปาง ลป. 53 2558 21/6/2020
1959 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0140 นางสาวสมคิด อุ่นแก้ว สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จ ากัด 28 14 - พหลโยธิน สบปราบ สบปราบ ล าปาง ลป. 113 2549 31/12/2019
1960 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0139 นายพีระ ป่งแก้ว ร้านอ้ายละพาณิชย์ นายพีระ ป่งแก้ว 287 2 - - สบปราบ สบปราบ ล าปาง ลป. 2 2550 8/1/2020
1961 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0757 นางชุดาภา  ปาลจาเร ร้านชัยพาณิชย์ นางชุดาภา ปาลจาเร 4/1 8 - - สบปราบ สบปราบ ล าปาง ลป. 6 2559 4/2/2020
1962 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0742 นายธนพล  หล้าปวงค า ร้านต้นน้ า ต้นหนาวพาณิชย์ นายธนกร หล้าปวงค า 110 6 - - สมัย สบปราบ ล าปาง ลป. 68 2558 21/10/2019
1963 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0834 นายสันติ หน่อแก้ว ร้านนายสันติ หน่อแก้ว นายสันติ หน่อแก้ว 97 7 สมัย สบปราบ ล าปาง ลป. 12 2561 28/3/2020
1964 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0728 นางสาวแสงเทียน วัทโล ร้านฟาร์มวัสดุก่อสร้าง นางสาวแสงเทียน วัทโล 36 9 บ้านจัว - สมัย สบปราบ ล าปาง ลป. 19 2560 28/5/2020
1965 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0636 นายประกิจ แก้วบุญเรือง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ล าปาง จ ากัด (คลังเสริมงาม) 124/2 11 - - ทุ่งงาม เสริมงาม ล าปาง ลป. 12 2557 31/12/2019
1966 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0844 นายพงศ์ธร ศรีชัยกูล ร้านเกษตรสร้างชีวิต นายพงศ์ธร ศรีชัยกูล 21/3 11 ทุ่งงาม เสริมงาม ล าปาง ลป. 34 2561 26/6/2019
1967 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0145 ว่าท่ี ร.ต.สว่างกิจ ค าบุรี สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จ ากัด 91 11 - - ทุ่งงาม เสริมงาม ล าปาง ลป. 107 2549 27/2/2020
1968 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0692 นายภูวนารถ  ใจธรรม ร้านเสริมงามรักษ์สัตว์ นายภูวนารถ ใจธรรม 102 3 ทุ่งงาม เสริมงาม ล าปาง ลป. 12 2560 1/3/2020
1969 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0576 นางสาวสาวิตรี ศรีสด ห้างหุ้นส่วนสามัญ เจริญผลผลิต 9809/1 3 - เสริมงาม - ล้ี ทุ่งงาม เสริมงาม ล าปาง ลป. 7 2556 29/2/2020
1970 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0708 นายสมเกียรติ วงศ์ลังกา ร้านสมเกียรติบริการ นายสมเกียรติ วงศ์ลังกา 165 5 บ้านสาแล - ทุ่งงาม เสริมงาม ล าปาง ลป. 57 2557 20/8/2020
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1971 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0745 นายนิติธร  ปงผาบ ร้านน้องคิม นายนิติธร ปงผาบ 12 4 บ้านเหล่ายาว - เสริมกลาง เสริมงาม ล าปาง ลป. 8 2559 8/2/2020
1972 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0588 นางธัญณภัช ขัดผาบ ร้านมาลี นางธัญณภัช ขัดผาบ 79 5 เสริมกลาง เสริมงาม ล าปาง ลป. 30 2560 22/6/2019
1973 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0323 นายศักด์ิ ตาเมืองมูล ร้านมนต์ตะวัน นายศักด์ิ ตาเมืองมูล 217 7 - - เสริมกลาง เสริมงาม ล าปาง ลป. 48 2557 3/8/2019
1974 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0311 นายกล ถาน้อย ร้านก.การค้า นายกล ถาน้อย 280 7 - - เสริมกลาง เสริมงาม ล าปาง ลป. 49 2560 24/9/2019
1975 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0628 นางนวลศรี หินพิมาย ร้านแดง นางนวลศรี หินพิมาย 44 2 - - เสริมขวา เสริมงาม ล าปาง ลป. 22 2557 31/3/2020
1976 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0324 นางศรีภา ใจจะนะ ร้านศรีภา นางศรีภา ใจจะนะ 99 2 - - เสริมซ้าย เสริมงาม ล าปาง ลป. 26 2558 19/3/2020
1977 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0809 นางณิชชา  ก๋าแก่น ร้านภูริช นางณิชชา ก๋าแก่น 41 3 บ้านนาจะลา - เสริมซ้าย เสริมงาม ล าปาง ลป. 32 2559 31/7/2020
1978 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0656 นายสมเดช อินไผ่ ร้านอุบลศรี นายสมเดช อินไผ่ 49/1 4 บ้านนาไผ่ เสริมซ้าย เสริมงาม ล าปาง ลป. 30 2561 14/6/2020
1979 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0317 นางจินดา ปาละจาเร ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ นางจินดา ปาละจาเร 224/1 6 - - เสริมซ้าย เสริมงาม ล าปาง ลป. 16 2560 25/4/2020
1980 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0734 นางวอน ไชยแสงค า ร้านนางวอน ไชยแสงค า นางวอน ไชยแสงค า 146 2 ปงยางคก ห้างฉัตร ล าปาง ลป. 15 2561 4/4/2020
1981 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0887 นายพิทักษ์ ไชยแสงค า ร้านพิทักษ์ นายพิทักษ์ ไชยแสงค า 146 2 ปงยางคก ห้างฉัตร ล าปาง ลป. 14 2561 4/4/2020
1982 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0619 นางสุนีย์ สุวรรณ ร้านสุนีย์ สุวรรณ นางสุนีย์ สุวรรณ 97 9 - - ปงยางคก ห้างฉัตร ล าปาง ลป. 36 2557 18/6/2020
1983 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0480 นายดนตรี ชูเชิดรัตนา ร้านชูเชิดรัตนา พาณิชย์ นายดนตรี ชูเชิดรัตนา 125 1 - - เมืองยาว ห้างฉัตร ล าปาง ลป. 23 2554 10/7/2020
1984 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0527 นายสมเดช ก๋องวงศ์ ร้านเกียรติศักด์ิพานิชย์ นายสมเดช ก๋องวงศ์ 176 14 - - เมืองยาว ห้างฉัตร ล าปาง ลป. 29 2555 17/6/2020
1985 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0760 นางเก๋ียงค า  เมืองมาหล้า ร้านปามล์ม่ี นางเก๋ียงค า เมืองมาหล้า 64 14 บ้านสันก าแพงใต้ - เมืองยาว ห้างฉัตร ล าปาง ลป. 17 2559 1/5/2020
1986 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0550 นางรอย เมืองเป้ีย ร้านเวียงใต้ เคมีเกษตร นางรอย เมืองเป้ีย 11 2 - - เมืองยาว ห้างฉัตร ล าปาง ลป. 47 2557 3/8/2019
1987 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0805 นางบุญศิริ  ปันแก้ว ร้านสลินทิพย์ เฟอร์นิเจอร์ นางบุญศิริ ปันแก้ว 211 2 บ้านเวียงใต้ - เมืองยาว ห้างฉัตร ล าปาง ลป. 33 2562 11/7/2020
1988 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0468 นายฤทธ์ิ กาวิชัย ร้านเวียงใต้กิจเกษตร นายฤทธ์ิ กาวิชัย 85 2 - - เมืองยาว ห้างฉัตร ล าปาง ลป. 29 2557 11/5/2020
1989 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0532 นายเสาร์แก้ว ใจค าต๋า ร้านเสาร์แก้ว นายเสาร์แก้ว ใจค าต๋า 55 3 - - เมืองยาว ห้างฉัตร ล าปาง ลป. 34 2562 11/7/2020
1990 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0703 นายอ านาจ ไชยมะโน ร้านอ านาจ ไชยมะโน นายอ านาจ ไชยมะโน 35 7 หมู่บ้านหนองบัว - เมืองยาว ห้างฉัตร ล าปาง ลป. 48 2558 1/6/2020
1991 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0944 นางโสรญา  นามะเสน ร้านจันทนาพาณิชย์ นางโสรญา นามะเสน 41 5 - - แม่สัน ห้างฉัตร ล าปาง ลป. 8 2562 24/1/2020
1992 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0720 นายประนม เวียงแก้ว ร้านเวียงแก้วพาณิชย์ นายประนม เวียงแก้ว 175 9 บ้านหัวทุ่งพัฒนา - แม่สัน ห้างฉัตร ล าปาง ลป. 33 2558 28/4/2020
1993 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0721 นางสาวเกตนิกา หม่ืนชุ่ม ร้านเกตนิกา นางสาวเกตนิกา หม่ืนชุ่ม 33/1 9 บ้านหัวทุ่งพัฒนา - แม่สัน ห้างฉัตร ล าปาง ลป. 38 2558 10/5/2020
1994 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0934 นายคเชนทร์  ม้าทอง ร้านต้นน้ าการเกษตร นายคเชนทร์ ม้าทอง 120 11 เวียงตาล ห้างฉัตร ล าปาง นบ. 44 2561 7/10/2019
1995 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0647 นางสาวทิวาพร อินต๊ะวงค์ ร้านเวียงตาลการเกษตร นางสาวทิวาพร อินต๊ะวงค์ 372/1 4 บ้านยางอ้อย ล าปาง-เชียงใหม่ เวียงตาล ห้างฉัตร ล าปาง ลป. 50 2557 14/8/2020
1996 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0549 นางจิตตินันท์ แสนค าฤู ร้านเพ็ญจันทร์การเกษตร นางจิตตินันท์ แสนค าฟู 310 5 เวียงตาล ห้างฉัตร ล าปาง ลป. 35 2561 27/6/2020
1997 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0892 นางเรณู สุขเมือง ร้านอัมพรรุ่งเจริญทรัพย์ นางเรณู สุขเมือง 360 6 เวียงตาล ห้างฉัตร ล าปาง ลป. 24 2561 23/5/2020
1998 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0153 นายสุธน รักแจ่ม สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ล าปาง จ ากัด (คลังห้างฉัตร) 300 จามเทวี ห้างฉัตร ห้างฉัตร ล าปาง ลป. 14 2552 31/12/2019
1999 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0150 นายธีรภัทร์ ค าสม สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จ ากัด 47 1 - ล าปาง-เชียงใหม่ ห้างฉัตร ห้างฉัตร ล าปาง ลป. 96 2549 19/12/2019
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2000 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0151 นายนัฐพงษ์ คีรีวรรณ์ ร้านนัฐพงษ์อาหารสัตว์ นายนัฐพงษ์ คีรีวรรณ์ 32/4 2 - จามเทวี ห้างฉัตร ห้างฉัตร ล าปาง ลป. 36 2549 1/6/2020
2001 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0872 นางสาวนงเยาว์ ใหม่ค าแปง ร้านพอใจขายถูก นางสาวนงเยาว์ ใหม่ค าแปง 24 3 ห้างฉัตร ห้างฉัตร ล าปาง ลป. 27 2561 30/5/2020
2002 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0635 นางสาวอรทัย แสงเมืองเปียง ร้านป้าพร นางสาวอรทัย แสงเมืองเปียง 356 3 บ้านแม่ฮาว - ห้างฉัตร ห้างฉัตร ล าปาง ลป. 41 2560 6/8/2019
2003 เขต 1 ศวพ.ลป. LAP-5-0478 นายจิรภาส ประมะวงศ์อินทร์ ร้านเขลางค์ทองการเกษตร นายจิรภาส ประมะวงศ์อินทร์ 89/1-2 6 - - ห้างฉัตร ห้างฉัตร ล าปาง ลป. 68 2557 14/9/2019
2004 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1701 นายศราวุธ น่ิมโพธ์ิทอง ร้านนานาภัณฑ์ นายศราวุธ น่ิมโพธ์ิทอง 319 3 - - บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ ชม. 187 2558 26/10/2019
2005 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1804 นายพิชิตวัฒน์ ฤทัยกร่ิม สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงวัดจันทร์ จ ากัด 151 7 - - บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ ชม. 208 2561 12/12/2019
2006 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1578 นางจรรยา สกุลเรืองแสง ร้านจรรยาการเกษตร นางจรรยา สกุลเรืองแสง 156 7 บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ ชม. 61 2562 21/4/2020
2007 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4025 นายกฤษฎา สุธีรานนท์ ร้านจอมทองกิจเกษตร นายกฤษฎา สุธีรานนท์ 209 10 ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 113 2561 8/8/2019
2008 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1558 นางสาวจุฑามาศ ชูช่ืน ร้านเกษตรพันธ์ุดี นางสาวจุฑามาศ ชูช่ืน 112/1 14 ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 85 2556 13/6/2020
2009 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4207 นางวิจิตรา ภู่พิสิฐ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เสรี ภู่พิสิฐ 207 14 เชียงใหม่-ฮอด ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 73 2562 15/5/2020
2010 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1790 นายสุวนิตย์ บุญทอง ร้านประสิทธ์ิ การเกษตร นายสุวนิตย์ บุญทอง 28 14 - - ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 164 2558 13/9/2019
2011 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0920 นายอนุพงค์ พุดทอง ร้านโชติมา นายอนุพงค์ พุดทอง 67 2 - - ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 105 2551 18/8/2019
2012 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4024 นายณฐาปกรณ์ พาบุ บริษัท ซูโม่ คร็อพ ไซน์แอนซ์ จ ากัด 208/2 5 ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 112 2560 31/7/2020
2013 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0036 นางสาวธีระวรรณ เลาหะเพ็ญแสง ร้านบุญสม นางสาวธีระวรรณ เลาหะเพ็ญแสง 224 5 - เชียงใหม่-ฮอด ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 29 2549 31/12/2019
2014 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0040 นางจันทร์สม ปัญญาย่ิง ร้านจันทร์สมการเกษตร นางจันทร์สม ปัญญาย่ิง 151 9 - เชียงใหม่ - ฮอด ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 120 2549 26/2/2020
2015 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4152 นางสาวประภาศรี แก้วก๋องมา ร้านบ้านสวนการเกษตร นางสาวประภาศรี แก้วก๋องมา 159 1 ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 211 2561 19/12/2019
2016 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0762 นางพัชริตา เช้ือหงษ์ ร้านดอยแก้วกิจเกษตร นางพัชริตา เช้ือหงษ์ 185/2 2 - ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 29 2550 22/5/2020
2017 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1802 นายพรไพร แดงสวาท สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงห้วยส้มป่อย จ ากัด - 8 - - ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 219 2561 24/12/2019
2018 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0049 นายชัยพร ตากลม ร้านชัยพรการเกษตร นายชัยพร ตากลม 7 1 - เชียงใหม่ - ฮอด บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 53 2549 31/12/2019
2019 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0052 นายฐิติกร จุมปาจม ร้านนายฐิติกร จุมปาจม นายฐิติกร จุมปาจม 20 10 - - บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 163 2561 21/10/2019
2020 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4030 นายเสาร์แก้ว กันทะยวง ร้านป้ีป๋าน นายเสาร์แก้ว กันทะยวง 94 10 บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 200 2561 6/12/2019
2021 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1702 นายกิตติพันธ์ ธนิตธีระนันท์ ร้านกิตติพันธ์การเกษตร นายกิตติพันธ์ ธนิตธีระนันท์ 168 11 - - บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 50 2561 2/5/2019
2022 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1904 นางสาวขวัญหทัย ใจเมือง ร้านขวัญใจการเกษตร นางสาวขวัญหทัย ใจเมือง 39 11 บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 157 2561 10/10/2019
2023 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1801 นายอัศวิน พิเชษฐกุลสัมพันธ์ุ สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงขุนแปะ จ ากัด 96 12 - - บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 128 2559 12/12/2019
2024 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0057 นางโสภา สุตา ร้านเคหกิจเกษตร นางโสภา สุตา 102 16 - เชียงใหม่ ฮอด บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 7 2560 22/1/2020
2025 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1681 นายดุสิต กุลสันติวงศ์ บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จ ากัด 104/7 16 บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 132 2557 22/7/2020
2026 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0058 นางสาวสมเพชร จันตาบุญ ร้านสมบูรณ์พาณิชย์ นางสาวสมเพชร จันตาบุญ 156/1 16 - เชียงใหม่-ฮอด บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 164 2549 19/3/2020
2027 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1404 นายวชิรากร อุดมวงศ์ศรี ร้านนากบการเกษตร นายวชิรากร อุดมวงศ์ศรี 94 2 - - บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 105 2555 19/6/2020
2028 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1841 นางณัฐรดา แก้วชมภู ร้านจิรานนท์การเกษตร นางณัฐรดา แก้วชมภู 204 5 บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 36 2562 19/2/2020
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2029 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0885 นายอัศนัย เจริญผล สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตบ้านแปะ จ ากัด 262 5 - เชียงใหม่-ฮอด บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 3 2560 28/12/2019
2030 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1882 นางโฉมศรี ใจชมช่ืน ร้านใจชมช่ืนการเกษตร นางโฉมศรี ใจชมช่ืน 33 6 บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 90 2561 3/7/2019
2031 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1128 นางอังศุมาลิน ตาจุมปา ร้านวีรชัยเคมีเกษตร นางอังศุมาลิน ตาจุมปา 110 7 - เชียงใหม่ ฮอด บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 27 2561 20/3/2020
2032 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0051 นางอาทิตยา มงคลสวัสด์ิ ร้านเกษตรวังตวง นางอาทิตยา มงคลสวัสด์ิ 127 7 - เชียงใหม่-ฮอด บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 182 2561 15/11/2019
2033 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4009 นายพงศ์สวัสด์ิ ใจชมช่ืน ร้านใจชมช่ืนการเกษตร นายพงศ์สวัสด์ิ ใจชมช่ืน 226 7 บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 91 2560 5/7/2019
2034 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1971 นายสุรพล สุจิราทอง ร้านก้อง เพ่ือนเกษตร นายสุรพล สุจิราทอง 348 7 บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 46 2560 19/4/2020
2035 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1524 นายมานพ นามเทพ ร้านนายมานพ นามเทพ นายมานพ นามเทพ 10 11 - - บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 152 2561 26/9/2019
2036 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1846 นายเสฎฐวุฒิ รินใจ ร้าน เพชร พลอย ฟิล์ม การเกษตร นายเสฎฐวุฒิ รินใจ 158 11 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 47 2559 25/4/2020
2037 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1377 นายโกศล วิริยะวงค์ตระกูล ร้านธันวาการเกษตร นายโกศล วิริยะวงค์ตระกูล 119 18 - - บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 52 2555 25/3/2020
2038 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0061 นายประสงค์ จึงอยู่สุข ร้านประสงค์การค้า นายประสงค์ จึงอยู่สุข 157/20-21 2 - เชียงใหม่-ฮอด บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 34 2549 31/12/2019
2039 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0060 นายจิตติ ริวัฒนา ร้านจอมทองการเกษตร นายจิตติ ริวัฒนา 157/46-47 2 - เชียงใหม่-ฮอด บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 174 2561 6/11/2019
2040 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1984 นางบัวลอย มาละแซม ร้านสุธิมา นางบัวลอย มาละแซม 157/55-56 2 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 61 2560 24/5/2019
2041 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4119 นายพิเชษฐ์ มังคลัด ร้านม.ม่ังมี เกษตรย่ังยืน นายพิเชษฐ์ มังคลัด 234/2 20 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 86 2561 26/6/2020
2042 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1508 นายปรเมศวร์ เจริญกิจ ร้านเหรียญทองมิตรเกษตร นายปรเมศวร์ เจริญกิจ 160 3 - - บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 175 2557 27/10/2019
2043 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1715 นางสาวพัตรพิมล ตานะเป็ง ร้านท่าโป่ง เคมีเกษตร กรุ๊ป นางสาวพัตรพิมล ตานะเป็ง 90/1 4 - - บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 76 2562 21/5/2020
2044 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0062 นายโกศล วิริยะวงค์ตระกูล ร้านโกศลเคมีเกษตร นายโกศล วิริยะวงค์ตระกูล 111 7 - - บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 184 2549 2/4/2020
2045 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0064 นายพลศิลป์ เกียรติยากุล สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงดอยอินทนนท์ จ ากัด 131 7 - - บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 44 2558 22/1/2020
2046 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1700 นายทินกร แซ่วะ ร้านทินกร นายทินกร แซ่วะ 22 7 - - บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 169 2557 28/9/2019
2047 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4131 นายวิชัย   แซ่ลี ร้านน้องบุษ นายวิชัย แซ่ลี 281 7 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 131 2561 29/8/2020
2048 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4142 นายศลาวิทย์   ตระการตระกูล ร้านศิลาวิทย์การค้า นายศิลาวิทย์ ตระการตระกูล 296 7 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 140 2561 11/9/2019
2049 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0761 นายเยีย หัตถสรรเสริญ ร้านขุนกลางการเกษตร นายเยีย หัตถสรรเสริญ 42 7 - - บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 75 2559 10/7/2020
2050 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1528 นางสาวกรกนก ปรีติยากร ร้านเจริญกิจ นางสาวกรกนก ปรีติยากร 6 10 แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 63 2556 7/3/2020
2051 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1765 นายศรีทร จันจูต๊ิบ ร้านธีรกิจการเกษตร นายศรีทร จันจูต๊ิบ 71 11 แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 41 2562 4/3/2020
2052 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1969 นายอวยชัย ดวงจิตโสภณ ร้านชัยการเกษตร นายอวยชัย ดวงจิตโสภณ 97 13 แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 45 2560 4/4/2020
2053 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4046 นายสุขสันต์ แซ่ยะ ร้านสุขสันต์การเกษตร นายสุขสันต์ แซ่ยะ 267 14 แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 48 2561 2/5/2020
2054 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1315 นางสาวประภา ธรรมสุ ร้านพลูการเกษตร นางสาวประภา ธรรมสุ 113 15 - - แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 155 2558 8/9/2019
2055 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0066 นางสาวยุพิน ใจยะเสน ร้านนางสาวยุพิน ใจยะเสน นางสาวยุพิน ใจยะเสน 138 2 - - แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 120 2557 30/6/2020
2056 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0813 นายฐานทัพ ปินตาสม ร้านฐานทัพ นายฐานทัพ ปินตาสม 128 3 แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 31 2562 4/2/2020
2057 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4198 นายวิทธิกร ปัญญามี ร้านสวนเป้ิงดอยเคมีเกษตร นายวิทธิกร ปัญญามี 59 4 แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 54 2562 31/3/2020
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2058 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1955 นายณรงค์ ปรีติยากร ร้านเจริญกิจเคมีเกษตร นายณรงค์ ปรีติยากร 18 5 แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 31 2560 22/2/2020
2059 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4000 นางสาวเสาวลักษณ์ อ๊อดต่อกัน ร้านน้ าผ้ึง ต้นไผ่ เคมีเกษตร นางสาวเสาวลักษณ์ อ๊อดต่อกัน 296 5 แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 45 2561 25/4/2020
2060 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0976 นายชูชาติ ดวงอนัน ร้านชูชาติ นายชูชาติ ดวงอนัน 71 5 - เชียงใหม่-ฮอด แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 95 2552 23/4/2019
2061 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4136 นายฝนหนาว   ราชโยคี ร้านฝนเหนือ นายฝนหนาว ราชโยคี 115 6 แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 132 2561 29/8/2019
2062 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1322 นายธนวินท์ ประสานไมตรี ร้านธนพันธ์การเกษตร นายธนวินท์ ประสานไมตรี 170 6 - - แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 130 2561 23/8/2019
2063 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4087 นายอ่ินแก้ว วงศ์สันติเจริญ ร้านค้าเกษตรเคมีห้วยม่วงฝ่ังซ้าย นายอ่ินแก้ว วงศ์สันติเจริญ 91/1 6 แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 36 2561 4/4/2019
2064 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0069 นายพันธ์ ใจมูล ร้านประพันธ์การเกษตร นายพันธ์ ใจมูล 105 7 - เชียงใหม่ - ฮอด แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 175 2558 13/10/2019
2065 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1718 นางสุธรรม ดวงอนัน ร้านชาติการเกษตร นางสุธรรม ดวงอนัน 201 7 - - แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 46 2559 25/4/2020
2066 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1454 นายกิตติศักด์ิ อธิคุณเกษม ร้านกิตติศักด์ิการค้า นายกิตติศักด์ิ อธิคุณเกษม 84 9 - - แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 42 2562 4/3/2020
2067 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1911 นายจีรพงษ์   แต่สาย สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เชียงใหม่ จ ากัด (โล้งอ าเภอจอมทอง) 93 15 สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 142 2561 29/10/2019
2068 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4101 นางแดง แสนสุข ร้านกาตูนการเกษตร นางแดง แสนสุข 119 16 สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 47 2562 25/3/2020
2069 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1661 นายสถวิษฐ์ จันทร์ค าอ้าย ร้านเทคโนโลยีการเกษตรเซ็นเตอร์ 2 นายสถวิษฐ์ จันทร์ค าอ้าย 31/7 16 เชียงใหม่ ฮอด สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 95 2562 17/6/2020
2070 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1184 นายธนัชพงศ์ พลพิศาลพงษ์ ร้านหาดนาคการเกษตร นายธนัชพงศ์ พลพิศาลพงษ์ 118 17 - - สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 151 2561 26/9/2019
2071 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0718 นางสาวสันธรีญา เสริฐสม ร้านเพ่ือเกษตร นางสาวสันธรีญา เสริฐสม 34 17 - - สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 26 2551 23/1/2020
2072 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1387 นางสาวสุวิมล โพธิ ร้านประเสริฐการเกษตร นางสาวสุวิมล โพธิ 195 2 - เชียงใหม่-ออด สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 181 2561 15/11/2019
2073 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1617 นางสาวศิกุล ไชยเทพ ร้านศิกุล พาณิชย์ นางสาวศิกุล ไชยเทพ 44 20 เชียงใหม่ ฮอด สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 206 2561 12/12/2019
2074 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4165 นายจักราวุธ ไชยเทพ ร้านศิกุลเคมีเกษตร นายจักราวุธ ไชยเทพ 44/1 20 เชียงใหม่-ฮอด สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 11 2562 10/1/2020
2075 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0078 นางวิไล ค าเวโล ร้านวิไลการเกษตร นางวิไล ค าเวโล 68 3 เชียงใหม่ ฮอด สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 252 2549 18/7/2019
2076 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4162 นายสงกรานต์ ซางเลง ร้านต้นน้ าการเกษตร นายสงกรานต์ ซางเลง 105 4 สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 10 2562 10/1/2020
2077 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0080 นายทราทร จันทนาอรพินท์ ร้านตา ยาย การเกษตร นายทราทร จันทนาอรพินท์ 2/1 5 - - สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 46 2549 31/12/2019
2078 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0856 นางสาวนงเยาว์ อินจ๊ะเต๋ ร้านเพ่ิมทรัพย์การเกษตร นางสาวนงเยาว์ อินจ๊ะเต๋ 244 9 2 - สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 46 2551 31/12/2019
2079 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1627 นายพงษ์นัฐ กาบเกษร์ ร้านพงษ์นัฐ การค้า นายพงษ์นัฐ กาบเกษร์ 399 9 เชียงใหม่-ฮอด สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม่ ชม. 28 2557 24/11/2019
2080 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4088 นายชนาธิป กองทอง ร้านชนาธิปพาณิชย์ นายชนาธิป กองทอง 611 13 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 39 2561 4/4/2020
2081 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0782 นางวาสนา สุรินทร์ สหกรณ์การเกษตรเชียงดาว จ ากัด 432 4 - เชียงใหม่-ฝาง เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 40 2551 25/2/2020
2082 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0085 นางสาธนี ละมูล ห้างหุ้นส่วนสามัญ สวัสดีการเกษตร 601 4 - เชียงใหม่ - ฝาง เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 123 2549 22/2/2020
2083 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0088 นางวราภรณ์ พีระมูล ร้านพีระการเกษตร นางวราภรณ์ พีระมูล 559 6 - เชียงใหม่ ฝาง เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 410 2549 22/9/2019
2084 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1704 นายพีระยุทธ แก้วใจมา สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เชียงใหม่ จ ากัด (คลังเชียงดาว) 571 6 - โชตนา เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 157 2560 26/10/2019
2085 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1450 นายชาติพงค์ พีระมูล ร้านพีระ (เชียงดาว) นายชาติพงค์ พีระมูล 439 7 - เชียงใหม่-ฝาง เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 144 2561 13/9/2019
2086 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1031 นางชวนพร โพธิพิทักษ์ ร้านชวนพรเกษตรกิจ นางชวนพร โพธิพิทักษ์ 5/2 7 - โชตนา เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 85 2552 31/3/2020
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2087 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4239 นายปภังกร สาระจันทร์ ร้านรุ่งเรืองเคมีการเกษตร นายปภังกร สาระจันทร์ 527 7 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 116 2562 10/7/2020
2088 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1351 นายอธิวัฒน์ ขันแก้ว ร้านเกษตรย่ังยืน 2 นายอธิวัฒน์ ขันแก้ว 409 8 - - เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 19 2560 8/2/2020
2089 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0092 นายวัชรพงษ์ วาณิชย์วิริยะกุล ร้านอาทเคมีเกษตรยนต์ นายวัชรพงษ์ วาณิชย์วิริยะกุล 217 9 - - เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 98 2558 14/6/2020
2090 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0091 นายวีระชัย ศรีสมบัติ ร้านชัยเกษตร นายวีระชัย ศรีสมบัติ 349 9 - เชียงใหม่-ฝาง เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 203 2561 6/12/2019
2091 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1679 นายธีรพงษ์ วิริยศิริกุล ร้านห้วยเป้าการเกษตร นายธีรพงษ์ วิริยศิริกุล 42/1 1 ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 147 2558 7/9/2019
2092 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1915 นายลัภปริญ รักพงค์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด การเกษตรเสรี 338 3 เชียงดาว-อรุโณทัย ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 168 2561 1/11/2019
2093 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0094 นางวารุณี เข่ือนเพชร ร้านทุ่งข้าวพวงมินิสโตร์ นางวารุณี เข่ือนเพชร 52 3 - - ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 54 2549 31/12/2019
2094 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1859 นางสาวกีฬา เลาจาง ร้านรุ่งทรัพย์การเกษตร นางสาวกีฬา เลาจาง 275 10 ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 36 2559 2/3/2020
2095 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0095 นายแสงฟ้า ชนกเศรณี ร้านส.เคมีเกษตร นายแสงฟ้า ชนกเศรณี 42 2 - เชียงใหม่-ฝาง ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 133 2549 24/3/2020
2096 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1536 นายเชิดชาย เพชรอักษร ร้านนายเชิดชาย เพชรอักษร นายเชิดชาย เพชรอักษร 1 4 ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 67 2556 19/3/2020
2097 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4116 นางก๋องค า วิชัยรัตน์ ร้านก๋องค าการเกษตร นางก๋องค า วิชัยรัตน์ 177 4 ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 81 2561 14/6/2020
2098 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1545 นายฮ่งเฉ่ียน แซ่จู ร้านเดียร์ดิว นายฮ่งเฉ่ียน แซ่จู 40 4 ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 186 2561 22/11/2019
2099 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0887 นายชนะจิตร เลาจาง ร้านห้วยลึกการเกษตร นายชนะจิตร เลาจาง 144 7 - เชียงใหม่-ฝาง ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 137 2551 26/9/2019
2100 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1169 นางเครือฟ้า แดงชาติ ร้านนางเครือฟ้า แดงชาติ นางเครือฟ้า แดงชาติ 299 7 - - ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 54 2554 31/12/2019
2101 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1792 นายวิชัย เลาหาง สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงห้วยลึกใหม่พัฒนา จ ากัด 91 7 ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 139 2560 20/9/2019
2102 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1457 นางสาววิไล แก้วดวง ร้านวิไลการเกษตร นางสาววิไล แก้วดวง 63 1 - - เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 135 2561 4/9/2019
2103 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4098 นางสาวชุติกาญจน์ แก้วดวง ร้านกลางเมืองการเกษตร นางสาวชุติกาญจน์ แก้วดวง 38 4 เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 56 2561 14/5/2020
2104 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0097 นายภาสกร สมควร ร้านส. ภาสกรพานิช นายภาสกร สมควร 131 1 - แม่ข้อน-นาหวาย เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 25 2562 4/2/2020
2105 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1069 นายสิทธิพงษ์ ค าเกิด ร้านบ้านเกษตร นายสิทธิพงษ์ ค าเกิด 2 1 - - เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 119 2561 20/8/2019
2106 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1934 นางสาวบุษปรัชต์ สุทจิต ร้านตวงเฮงการเกษตร นางสาวบุษปรัชต์ สุทจิต 221/1 1 เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 134 2559 27/12/2019
2107 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4075 นายสุรชัย อายุม่ัน ร้านเกษตรม่ันคงดี นายสุรชัย อายุม่ัน 339 1 เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 22 2561 26/2/2020
2108 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1922 นางปริณาห์ จรรยา ร้านจรรยาเกษตรภัณฑ์ นางปริณาห์ จรรยา 503/2 10 เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 120 2559 17/11/2019
2109 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4222 นายสถิตย์ อินนันต์ บริษัท โอเพ่น เคมีคอล 2018 จ ากัด 327 4 เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 88 2562 4/6/2020
2110 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1218 นายสถิตย์ อินนันต์ บริษัท โอเพ่น เคมีคอล 2018 จ ากัด 327 4 - - เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 51 2554 25/4/2020
2111 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1116 นายวันชัย สร้อยสุวรรณ์ ร้านน้องครีม การเกษตร นายวันชัย สร้อยสุวรรณ์ 52 5 - - เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 7 2559 28/12/2019
2112 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4206 นายสมคิด จองลือ ร้านเมืองนะการเกษตร นายสมคิด จองลือ 56 1 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 51 2562 31/3/2020
2113 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0777 นายจ านง ขุนนุ ร้านนง นายจ านง ขุนนุ 58 1 - - เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 57 2550 18/9/2019
2114 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1050 นางสาวนลินี แซ่หยาง ร้านว่านหลิน การค้า นางสาวนลินี แซ่หยาง 11/4 10 - - เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 103 2561 18/7/2019
2115 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1035 นายบัณฑูร เจริญสุข ร้านบัณฑูร นายบัณฑูร เจริญสุข 15 10 - - เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 62 2559 23/5/2020
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2116 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4092 นางสาวกนกวรรณ แซ่เสีย ร้าน SK รุ่งเจริญ นางสาวกนกวรรณ แซ่เสีย 241 10 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 49 2561 2/5/2020
2117 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0823 นายจ้ินหมิง แซ่หยาง ร้านนายจ้ินหมิง แซ่หยาง นายจ้ินหมิง แซ่หยาง 278 10 - - เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 95 2557 13/5/2019
2118 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0823 นายจ้ินหมิง แซ่หยาง ร้านนายจ้ินหมิง แซ่หยาง นายจ้ินหมิง แซ่หยาง 278 10 - - เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 63 2561 31/5/2020
2119 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1742 นายสิทธิพล แซ่หวู่ ร้านสิทธิพลการค้า นายสิทธิพล แซ่หวู่ 353/ซ 10 - - เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 173 2560 7/12/2019
2120 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1754 นางสาวปาริชาติ พชกูล ร้านอรุโณทัยการเกษตร นางสาวปาริชาติ พชกูล 467 10 - - เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 81 2558 13/5/2020
2121 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1155 นายวิษณุ สืบพันธ์วงศ์ ร้านวิษณุการเกษตร นายวิษณุ สืบพันธ์วงศ์ 547 10 - - เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 116 2558 6/7/2020
2122 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1912 นางสาวภรณ์ทิพย์ แซ่หยาง ร้านหลงชาง พาณิชย์ นางสาวภรณ์ทิพย์ แซ่หยาง 635 10 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 195 2561 29/11/2019
2123 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4199 นายจะสือจู แสนค าลือ ร้านป่าบงงามเคมีเกษตร นายจะสือจู แสนค าลือ 420 11 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 44 2562 11/3/2020
2124 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1798 นายยูดา มาแนะ สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงหนองเขียว จ ากัด - 14 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 149 2561 23/9/2019
2125 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1787 นายสท้าน เจริญสุข ร้านเอส เค รุ่งเจริญการเกษตร นายสท้าน เจริญสุข 115 14 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 24 2559 10/2/2020
2126 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1800 นายพร   เตจ๊ะฝ้ัน สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแกน้อย จ ากัด 547 2 - - เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 176 2558 7/10/2019
2127 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0912 นางผ่องเพ็ญ ทองเลิศ ร้านนางผ่องเพ็ญ ทองเลิศ นางผ่องเพ็ญ ทองเลิศ 10 3 - - เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 105 2561 25/7/2019
2128 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0108 นายวรพัฒน์ ภูเวียงจันทร์ ร้านนาหวายการเกษตร นายวรพัฒน์ ภูเวียงจันทร์ 271 3 - เมืองงาย แกน้อย เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 29 2562 4/2/2020
2129 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4176 นายชัยวัฒน์ พงษ์มา นายชัยวัฒน์ธุรกิจ นายชัยวัฒน์ พงษ์มา 148 4 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 120 2562 18/7/2020
2130 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1758 นายฉัตรกมล อังกฤษ ร้านรักษ์เกษตร นายฉัตรกมล อังกฤษ 192 4 - - เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 84 2558 28/5/2020
2131 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0924 นายณัทภณ หล่ีธนกุล ร้านต๋ีเฮง นายณัทภณ หล่ีธนกุล 17/5 8 - - เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 114 2551 20/8/2019
2132 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1875 นายเจ้ิงหัว แซ่หู ร้านไชยยาของช า นายเจ้ิงหัว แซ่หู 13/2 9 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 68 2562 6/5/2020
2133 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1944 นายเอกชัย ลุงทุน ร้านอาฮุ๋ย เจริญกิจ นายเอกชัย ลุงทุน 187 9 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 14 2560 31/1/2020
2134 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1226 นางสาวสาวิตรี แซ่โจว ร้านแม่สา นางสาวสาวิตรี แซ่โจว 34 9 - - เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 86 2554 31/7/2019
2135 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1026 นายวีรพงษ์ ทวีสิริโสภัคย์ ร้านจือฮวดการเกษตร นายวีรพงษ์ ทวีสิริโสภัคย์ 96 9 - - เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 137 2557 6/8/2019
2136 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4197 นายชัยวัฒน์ แสงตัน บริษัท ดอยหลวงการเกษตร จ ากัด 304 1 แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 43 2562 11/3/2020
2137 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0111 นางสุพิศพรรณ หาญสกุล ร้านทวีพรรณ นางสุพิศพรรณ หาญสกุล 330 2 - เชียงใหม่ ฝาง แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 126 2561 23/8/2019
2138 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4035 นางสายรุ้ง อินนันต์ ร้านสถิตย์การค้า 2 นางสายรุ้ง อินนันต์ 421/7 2 แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 131 2560 14/9/2019
2139 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1917 นายสรายุทธ ต๊ะมูล ร้านฅนเมืองเคมีการเกษตร นายสรายุทธ ต๊ะมูล 376 4 แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 199 2561 3/12/2019
2140 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0975 นางส าลี ไชยวงค์ ร้านห้วยโจ้บริการ นางส าลี ไชยวงค์ 76 4 - โชตนา แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 215 2561 20/12/2019
2141 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1304 นายจิระพันธ์ุ ธรรมเศวต ร้านอ พาณิชย์รุ่งโรจน์การเกษตร นายจิระพันธ์ุ ธรรมเศวต 143 6 - - แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 94 2561 9/7/2019
2142 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1932 นางสุพรรณี รัตนภาธร ร้านสามพ่ีน้องการค้า นางสุพรรณี รัตนภาธร 329 8 แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 176 2560 26/12/2019
2143 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1791 นายพูมพันธ์ ต๊ะปวน ร้านรักเกษตร นายพูมพันธ์ ต๊ะปวน 394 8 แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ ชม. 24 2561 7/3/2020
2144 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1910 นายเจษฎา วงค์กาวิน ร้านทรัพย์มณีการเกษตร นายเจษฎา วงค์กาวิน 160/1 10 ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ ชม. 100 2559 9/10/2019
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2145 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0122 นางสาวเข็มจิรา โลแก้ว ร้านแนวใหม่การเกษตร นางสาวเข็มจิรา โลแก้ว 6 10 - - ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ ชม. 43 2547 31/12/2019
2146 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0117 นายแวว ค าป๋า ร้านแววบริการ นายแวว ค าป๋า 65/1 2 - - ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ ชม. 71 2553 7/6/2020
2147 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0123 นายวัชรพงค์ ยะมัง ร้านเป๊ียกเกษตร นายวัชรพงค์ ยะมัง 107 4 - ฮอด-แม่ต่ืน ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ ชม. 32 2549 31/12/2019
2148 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0696 นายมงคล หอมไกล สหกรณ์การเกษตรดอยเต่า จ ากัด 140 4 - ฮอด-แม่ตืน ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ ชม. 426 2549 31/12/2019
2149 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0120 ร.ต.ท.อุดม วงศ์รัตนธรรม ร้านรัตนภัณฑ์การเกษตร ร.ต.ท.อุดม วงศ์รัตนธรรม 245 4 - - ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ ชม. 185 2561 20/11/2019
2150 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1085 นายอติวัฒน์ ยะมัง ร้านดอยเต่าเคมีภัณฑ์ นายอติวัฒน์ ยะมัง 253 4 - ฮอด แม่ต่ืน ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ ชม. 155 2552 28/9/2020
2151 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1303 นายประยุทธ คชเดช ร้านสองพ่ีน้องการเกษตร นายประยุทธ คชเดช 114 6 - - ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ ชม. 157 2557 31/8/2019
2152 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1188 นายทอง ใจเป็ง ร้านลุงทอง นายทอง ใจเป็ง 177 6 - - ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ ชม. 146 2561 17/9/2020
2153 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4147 นางสาวจรินทร์ประภา   ขันแก้วน่าน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.การไฟฟ้าและการเกษตร 234 7 หมู่บ้านสันติสุข ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ ชม. 156 2561 3/10/2019
2154 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1288 นางศิริพรรณา รวงระแหง ร้านสันติสุขการเกษตร นางศิริพรรณา รวงระแหง 37/1 7 - - ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ ชม. 30 2560 22/2/2020
2155 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0124 นายจักราวุธ น าปุ๊ด ร้านคลังเกษตรเชียงใหม่ นายจักราวุธ น าปุ๊ด 53 1 - ฮอด แม่ตืน ท่าเด่ือ ดอยเต่า เชียงใหม่ ชม. 339 2549 13/2/2020
2156 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1867 ว่าท่ี ร.ต. เกรียงศักด์ิ ค าอ้าย ร้านเกรียงศักด์ิการเกษตร ว่าท่ี ร.ต. เกรียงศักด์ิ ค าอ้าย 209 2 ฮอด-แม่ตืน ท่าเด่ือ ดอยเต่า เชียงใหม่ ชม. 86 2560 29/6/2020
2157 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1687 นายประจักร ศรีแก้ว ร้านป.ศรีแก้วการเกษตร นายประจักร ศรีแก้ว 47 2 ท่าเด่ือ ดอยเต่า เชียงใหม่ ชม. 189 2561 22/11/2019
2158 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0128 ว่าท่ี ร.ต.บัญญัติ ค ามาสาร สหกรณ์การเกษตรนิคมเข่ือนภูมิพลดอยเต่า จ ากัด 125 3 - ฮอด-ดอยเต่า ท่าเด่ือ ดอยเต่า เชียงใหม่ ชม. 80 2562 29/5/2020
2159 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1020 นางผลิตา สุวรรณประสิทธ์ิ สหกรณ์พัฒนาการผลิตล าไยคุณภาพดอยเต่า จ ากัด 125 3 - - ท่าเด่ือ ดอยเต่า เชียงใหม่ ชม. 69 2552 15/3/2019
2160 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1889 นางสาวพรพิมล คนพรม ร้านพรพิมลการเกษตร นางสาวพรพิมล คนพรม 18/1 3 ท่าเด่ือ ดอยเต่า เชียงใหม่ ชม. 90 2559 29/8/2020
2161 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0127 นายอภิเชษฐ ปัญญา ร้านศูนย์ล าไยทอง (ดอยเต่า) นายอภิเชษฐ ปัญญา 406 3 - ฮอด-แม่ตืน ท่าเด่ือ ดอยเต่า เชียงใหม่ ชม. 9 2549 31/12/2019
2162 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4013 นายรณชัย จันทร์เรือน ร้านส.การเกษตร แปลง5 (สาขา2) นายรณชัย จันทร์เรือน 448 3 ฮอด-แม่ตืน ท่าเด่ือ ดอยเต่า เชียงใหม่ ชม. 97 2560 16/7/2020
2163 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1705 นายกิตติพงค์ ตุ่นธิ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เชียงใหม่ จ ากัด (คลังดอยเต่า) 83/7 3 - - ท่าเด่ือ ดอยเต่า เชียงใหม่ ชม. 156 2560 26/10/2019
2164 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4145 นางศิรินุช กาวีระ ร้านเพ่ือนเกษตร นางศิรินุช กาวีระ 194 1 บงตัน ดอยเต่า เชียงใหม่ ชม. 79 2562 27/5/2020
2165 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1562 นายเสน่ห์ อินมูล ร้านสองพ่ีน้อง นายเสน่ห์ อินมูล 166 2 บงตัน ดอยเต่า เชียงใหม่ ชม. 109 2557 29/5/2020
2166 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4068 นายวุฒิชัย น้อยดี ร้านวุฒิภัทรการเกษตร นายวุฒิชัย น้อยดี 45 2 บงตัน ดอยเต่า เชียงใหม่ ชม. 13 2561 28/1/2020
2167 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0129 นายบุญศรี ต๋ันจ๋ี ร้านบุญศรีการค้า นายบุญศรี ต๋ันจ๋ี 57 2 - ฮอด-แม่ตืน บงตัน ดอยเต่า เชียงใหม่ ชม. 41 2558 22/1/2020
2168 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4229 นายพาทิศ ค าปัน ร้านค าปันการเกษตร นายพาทิศ ค าปัน 196/1 3 บงตัน ดอยเต่า เชียงใหม่ ชม. 109 2562 3/7/2020
2169 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0817 นายแดง สุยะ ร้านแดงการเกษตร นายแดง สุยะ 178 4 - ฮอด ดอยเต่า บงตัน ดอยเต่า เชียงใหม่ ชม. 183 2561 15/11/2019
2170 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1856 นางอลิศรา หล้ากาวี ร้านบงตันการเกษตร นางอลิศรา หล้ากาวี 30 5 บงตัน ดอยเต่า เชียงใหม่ ชม. 33 2559 26/2/2020
2171 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0132 นายอิทธิพล โนจ๊ะ ร้านบูรพาการเกษตร นายอิทธิพล โนจ๊ะ 22 6 - ฮอด แม่ตืน บงตัน ดอยเต่า เชียงใหม่ ชม. 106 2561 25/7/2019
2172 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4071 นางอุไร ศิริโม ร้านอุไร การเกษตร นางอุไร ศิริโม 273 1 บ้านแอ่น ดอยเต่า เชียงใหม่ ชม. 17 2561 13/2/2020
2173 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1614 นายสมคิด แสงต๊ิบ ร้าน K การค้า นายสมคิด แสงต๊ิบ 75 1 บ้านแอ่น ดอยเต่า เชียงใหม่ ชม. 107 2560 24/7/2020
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2174 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0134 นายญาณวัฒน์ ชาวชน ร้านญาณวัฒน์เซอร์วิส นายญาณวัฒน์ ชาวชน 277 2 - - บ้านแอ่น ดอยเต่า เชียงใหม่ ชม. 403 2549 13/10/2019
2175 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1425 นายภาคภูมิ นาระต๊ะ ร้านภาคภูมิการเกษตร นายภาคภูมิ นาระต๊ะ 232 3 - - บ้านแอ่น ดอยเต่า เชียงใหม่ ชม. 32 2556 7/11/2019
2176 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4135 นางอรีวรรณ  วีระ ร้านเอ.พี.เกษตรเจริญทรัพย์ นางอรีวรรณ วีระ 254 3 บ้านแอ่น ดอยเต่า เชียงใหม่ ชม. 129 2561 23/8/2019
2177 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0136 นายแสน ปู่ดอก ร้านสิบแสนพาณิชย์ นายแสน ปู่ดอก 107 1 - - โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ ชม. 95 2549 25/1/2020
2178 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1746 นายสมคิด แสงต๊ิบ ร้าน Kการค้า (สาขา2) นายสมคิด แสงต๊ิบ 182 10 - - โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ ชม. 99 2560 16/7/2020
2179 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0137 นายจักรพงษ์ ศิริวงค์ ร้านศิริวงค์การค้า นายจักรพงษ์ ศิริวงค์ 87 2 - - โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ ชม. 126 2559 6/12/2019
2180 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0139 นายประพันธ์ ต๊ิบปุ๊ด ร้านส่ีแยกบ้านโปง นายประพันธ์ ต๊ิบปุ๊ด 51 4 - - โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ ชม. 1 2560 28/12/2019
2181 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1979 นายเอกชัย ใจรินทร์ ร้านเอกชัย ใจรินทร๋ นายเอกชัย ใจรินทร์ 4 8 โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ ชม. 75 2562 15/5/2020
2182 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1461 นายประวิม มากะนัตก์ ร้านประวิม นายประวิม มากะนัตก์ 55 6 - - โป่งทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ ชม. 216 2561 20/12/2019
2183 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4205 นายอนุชา ถาใหม่ ร้านอนุชาเคมีเกษตร นายอนุชา กาวี 48/1 1 ฮอด-แม่ตืน มืดกา ดอยเต่า เชียงใหม่ ชม. 67 2562 6/5/2020
2184 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1772 นางสาวอภิญญา นุตตะละ ร้านร่ ารวยพืชผล นางสาวอภิญญา นุตตะละ 11 2 - ฮอด-แม่ตืน มืดกา ดอยเต่า เชียงใหม่ ชม. 178 2561 12/11/2019
2185 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1683 นางสารภี ทาสม ร้านป่ินทองการเกษตร นางสารภี ทาสม 19 2 ฮอด แม่ตืน มืดกา ดอยเต่า เชียงใหม่ ชม. 127 2561 23/8/2019
2186 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0140 นายประสาร จันทร์เรือน ร้านส. การเกษตร นายประสาร จันทร์เรือน 23 2 - ฮอด - แม่ตืน มืดกา ดอยเต่า เชียงใหม่ ชม. 332 2549 13/7/2020
2187 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1422 นายทวี สรรศรี ร้านจันทบุรี เคมีเกษตร นายทวี สรรศรี 9/3 3 - - มืดกา ดอยเต่า เชียงใหม่ ชม. 114 2561 8/8/2019
2188 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0143 นางจินตนา ไลวรรณค า สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จ ากัด 2/2 3 - เชียงใหม่ เชียงราย เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ชม. 142 2554 22/8/2019
2189 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0141 นางสิริวลัญช์ ธิสาธนาสิริ ร้านเกษตรเชิงดอย นางสิริวลัญช์ ธิสาธนาสิริ 27/1 3 - - เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ชม. 148 2560 15/10/2019
2190 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0142 นายศักด์ิชัย ค าเจ้น สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด จ ากัด 480/1 3 - รัฐผดุง เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ชม. 198 2549 16/4/2020
2191 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1177 นางชวนพิศ กองทอง ร้านทวีทองพานิชย์ นางชวนพิศ กองทอง 68/1 4 - - ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ชม. 91 2553 13/7/2020
2192 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0145 นายบุรชัย ศิรินิรันดร์กุล ร้านเก้ามงคล ๔๗ นายบุรชัย ศิรินิรันดร์กุล 47 5 - - ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ชม. 91 2557 24/4/2020
2193 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4223 นางสาวณัฐปภัสร์ จ าปาเทศ ห้างหุ้นส่วนสามัญ(หสม.)บุณัฐการเกษตร นางสาวณัฐปภัสร์ จ าปาเทศ 95/3 3 ตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ชม. 90 2562 4/6/2020
2194 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1835 นางสาวภัทรพร สะดับ ร้านแม่จ้องการเกษตร นางสาวภัทรพร สะดับ 62 5 ตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ชม. 8 2559 5/1/2020
2195 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4166 นายนพรัตน์ เอ้ือจิตต์ ร้านต.เกษตรพานิช นายนพรัตน์ เอ้ือจิตต์ 203 2 ป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ชม. 212 2561 20/12/2019
2196 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0148 นายวีระพล บุญธรรม ร้านป่าป้องการเกษตร นายวีระพล บุญธรรม 60/1 3 - ดอยสะเก็ด บ่อสร้าง ป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ชม. 239 2548 10/10/2019
2197 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1426 นางสาวเสริมสิน ตาใจ ร้านเกษตรดวงดี นางสาวเสริมสิน ตาใจ 1/2 6 - - ป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ชม. 179 2561 12/11/2019
2198 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0871 นางโชติกา เด่นสถาพร ร้านแม่คือเพ็ทช็อป นางโชติกา เด่นสถาพร 149 (ห้องท่ี 8) 1 ตลาดแม่คือ - แม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ชม. 28 2558 18/11/2019
2199 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1019 นายเฉลิมศักด์ิ รินสินจ้อย ร้านแม่คือกิจเกษตร นายเฉลิมศักด์ิ รินสินจ้อย 149/13A 1 - - แม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ชม. 68 2552 31/12/2019
2200 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0152 นายโกศัย ปันสา ร้านป่าไผ่การเกษตร นายโกศัย ปันสา 61/1 2 - - แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ชม. 107 2561 25/7/2020
2201 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1600 นางสิริลักษณ์ ปันสา ร้านสิริเคมีเกษตร นางสิริลักษณ์ ปันสา 61/3 2 แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ชม. 164 2560 12/11/2019
2202 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0876 นางสาวณัชชา รัตนากรณ์ ร้านอ่างทองการค้า นางสาวณัชชา รัตนากรณ์ 167 6 - - แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ชม. 85 2561 20/6/2020
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2203 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0156 นายส ารวย รามณี ร้านป่าไม้แดงการเกษตร นายส ารวย รามณี 19/4 9 - - แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ชม. 271 2549 12/6/2019
2204 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1105 นายวิทยา คงสมบัติ ร้านคลินิกพืชเกษตรพอเพียง (ลวงเหนือ) นายวิทยา คงสมบัติ 189 4 - - ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ชม. 131 2556 15/9/2019
2205 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1208 นางสาวกรพินธ์ุ ทนกล้า ร้านรักษ์เกษตร นางสาวกรพินธ์ุ ทนกล้า 196/3 5 - - ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ชม. 10 2554 27/10/2019
2206 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0909 นางสาวณิชชาธรณ์ สุกันธา ร้านทรัพย์รุ่งเรืองเคมีเกษตร นางสาวณิชชาธรณ์ สุกันธา 85/22 1 - - สง่าบ้าน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ชม. 139 2557 12/8/2020
2207 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1725 นางละเอียด   ใจบาน ร้านท่าร้ัวอาหารสัตว์ นางละเอียด ใจบาน 11/2 7 - - สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ชม. 90 2558 3/6/2020
2208 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0245 นางวิภาภรณ์ บวรวัฒนางกูร บริษัท ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร จ ากัด 200 7 - สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ชม. 301 2547 31/12/2019
2209 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1149 นายเฉลิมชัย จันทร์ชา ร้านชัยพลการเกษตร นายเฉลิมชัย จันทร์ชา 150 5 - - ส าราญราษฏร์ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ชม. 45 2556 11/12/2019
2210 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1747 นายจักรพันธ์ ค ามามุง ร้านเพ่ือนเกษตรดอยหล่อ นายจักรพันธ์ ค ามามุง 81 14 - - ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ ชม. 56 2560 16/5/2020
2211 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1327 นายกมล ฉายินทุ สหกรณ์เกษตรกรรมดอยหล่อพัฒนา จ ากัด 53/157 18 - - ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ ชม. 166 2560 15/11/2019
2212 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1096 นางสาวสิริพร สิริกุลกิจไพศาล ร้านสิริพร นางสาวสิริพร สิริกุลกิจไพศาล 109 2 เชียงใหม่-ฮอด ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ ชม. 155 2561 1/10/2019
2213 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0032 นายกาเชน จันทร์เมือง ร้านจีรวรรณการเกษตร นายกาเชน จันทร์เมือง 24 2 - เชียงใหม่-ฮอด ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ ชม. 306 2549 6/6/2020
2214 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1828 นายณัฐวุฒิ หล่อใจ ร้านเจนน่ีการค้า นายณัฐวุฒิ หล่อใจ 159 20 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ ชม. 85 2559 15/8/2019
2215 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0027 นายสุเมธ ธรรมโชติ ร้านธรรมแสงการเกษตร นายสุเมธ ธรรมโชติ 65/2 20 - เชียงใหม่ - ฮอด ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ ชม. 72 2551 12/5/2020
2216 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0004 นางนุชรินทร์ สุภารัตน์ ร้านจ าปาแคนตาลูป นางนุชรินทร์ สุภารัตน์ 386 3 - เชียงใหม่ - ฮอด ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ ชม. 264 2549 16/6/2020
2217 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1855 นางค าปัน จุมาลี ร้านค าปัน นางค าปัน จุมาลี 20 4 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ ชม. 31 2559 22/2/2020
2218 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0005 นายเกรียงศักด์ิ กันธรรม ร้านเกียรติการค้า นายเกรียงศักด์ิ กันธรรม 79 4 - เชียงใหม่-ฮอด ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ ชม. 26 2553 25/1/2020
2219 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0722 นางสาวฉวีวรรณ วงษาฝ้ัน สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตยางคราม จ ากัด 9 11 - เชียงใหม่-ฮอด ยางคราม ดอยหล่อ เชียงใหม่ ชม. 51 2551 2/4/2020
2220 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0072 นางนิภาวัน วงศ์ศิริ ร้านยางครามบริากร นางนิภาวัน วงศ์ศิริ 72 3 ยางคราม ดอยหล่อ เชียงใหม่ ชม. 113 2562 7/7/2020
2221 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0022 นายศิลา ใจยา ร้านศิลา นายศิลา ใจยา 63 4 - - ยางคราม ดอยหล่อ เชียงใหม่ ชม. 238 2549 2/5/2020
2222 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0023 นางแก้วมา ดวงวิโรจน์ ร้านชัยพร นางแก้วมา ดวงวิโรจน์ 48 5 - แม่ขาน-ก่ิวแล ยางคราม ดอยหล่อ เชียงใหม่ ชม. 49 2562 25/3/2020
2223 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1649 นายภานุพงษ์ แก้วประเสริฐ ร้านพงษ์เจริญการเกษตร นายภานุพงษ์ แก้วประเสริฐ 55/3 5 เชียงใหม่ ฮอด ยางคราม ดอยหล่อ เชียงใหม่ ชม. 69 2557 17/3/2020
2224 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0024 นายสิทธิศักด์ิ ธนะนู ร้านโกย่างการเกษตร นายสิทธิศักด์ิ ธนะนู 85 8 - เชียงใหม่ ฮอด สองแคว ดอยหล่อ เชียงใหม่ ชม. 189 2558 2/11/2019
2225 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4102 นางสาววรลัญย์ อานันท์นิตยกุล ร้านวรลัญย์การเกษตร นางสาววรลัญย์ อานันท์นิตยกุล 149 6 สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่ ชม. 60 2561 23/5/2020
2226 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0694 นายอุดมชัย แก้วกายะ ร้านหนองหอยการเกษตร นายอุดมชัย แก้วกายะ 189/1 6 - - สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่ ชม. 65 2557 4/3/2020
2227 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0164 นางสาวธัญญรัตน์ ตาค า ร้านเพ่ือนเกษตร นางสาวธัญญรัตน์ ตาค า 129 1 - - เข่ือนผาก พร้าว เชียงใหม่ ชม. 64 2562 30/4/2020
2228 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0857 นายปิยะวัฒน์ สุรอังกูร ร้านพร้าวคลินิกเกษตร นายปิยะวัฒน์ สุรอังกูร 194 1 - เชียงใหม่-พร้าว เข่ือนผาก พร้าว เชียงใหม่ ชม. 144 2551 24/9/2019
2229 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1763 นางวาสนา มณีโสภณ ร้านปุ้ยเคมีเกษตร นางวาสนา มณีโสภณ 218 1 - - เข่ือนผาก พร้าว เชียงใหม่ ชม. 118 2561 15/8/2019
2230 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1104 นายสน่ัน สุภาบัว ร้านแสงดาวพืชผล นายสน่ัน สุภาบัว 37 3 - - เข่ือนผาก พร้าว เชียงใหม่ ชม. 202 2561 6/12/2019
2231 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0166 นายบุญเรือง ใจเป็ง ร้านรุ่งเรืองการเกษตร นายบุญเรือง ใจเป็ง 135 6 - - เข่ือนผาก พร้าว เชียงใหม่ ชม. 24 2549 31/12/2019
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2232 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0169 นายบุญลักษณ์ จันทราภรณ์ ร้านแปลง 2 เคมีเกษตร นายบุญลักษณ์ จันทราภรณ์ 154 6 - - เข่ือนผาก พร้าว เชียงใหม่ ชม. 159 2558 15/9/2019
2233 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1843 นางสาวมุกริน ขัดชุ่มแสง ร้านมาดาพาณิชย์ นางสาวมุกริน ขัดชุ่มแสง 188 1 ทุ่งหลวง พร้าว เชียงใหม่ ชม. 61 2559 17/5/2020
2234 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4156 นางสาวเจนจิรา   แก้วเจริญ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอมย่ิงเจริญ 100 5 ทุ่งหลวง พร้าว เชียงใหม่ ชม. 180 2561 15/11/2019
2235 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0998 นายเสกสรร นันซอรัตน์ ร้านเอม ย่ิงเจริญ นายเสกสรร นันซอรัตน์ 189 2 - - น้ าแพร่ พร้าว เชียงใหม่ ชม. 30 2562 2/2/2020
2236 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4104 นายณรงค์ศักด์ิ พูนทรัพย์ ร้านเก่งการเกษตร นายณรงค์ศักด์ิ พูนทรัพย์ 28 3 น้ าแพร่ พร้าว เชียงใหม่ ชม. 94 2562 17/6/2020
2237 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1115 นางสาวเจือระพรรณ์ วรรณกุล ร้านทวีทรัพย์ นางสาวเจือระพรรณ์ วรรณกุล 272 1 - - บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่ ชม. 100 2560 16/7/2019
2238 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1589 นายครองศักย์ ศิรศักยนันท์ ร้านอาทยาพาณิชย์ นายครองศักย์ ศิรศักยนันท์ 233 4 บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่ ชม. 17 2562 16/1/2020
2239 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1762 นายศัพทกร อริยะ ร้านน้องฟิมล์ นายศัพทกร อริยะ 90 6 - - บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่ ชม. 93 2558 8/6/2020
2240 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1172 นายกฤตภาส ป๊อกแก้ว ร้านจินดาพานิช นายกฤตภาส ป๊อกแก้ว 102 7 - - บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่ ชม. 158 2557 31/8/2019
2241 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1520 นางสาวกมลวรรณ ศรีจอมค า ร้านนางสาวกมลวรรณ ศรีจอมค า นางสาวกมลวรรณ ศรีจอมค า 69 8 - - บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่ ชม. 36 2557 23/12/2019
2242 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1444 นางสาวอุทุมพร ถนอมบุญ ร้านโชคอ านวยพร นางสาวอุทุมพร ถนอมบุญ 7 3 - - ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่ ชม. 32 2562 4/2/2020
2243 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0896 นางแสงออน สุนทรพันธ์ ร้านแสงออนการเกษตร นางแสงออน สุนทรพันธ์ 143 9 - - ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่ ชม. 59 2562 10/4/2020
2244 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4016 นายวศิน วิชัยรัตน์ ร้านคลังเกษตร พร้าว นายวศิน วิชัยรัตน์ 28 4 ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ ชม. 165 2561 24/10/2020
2245 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0172 นายธวัชชัย ค ารินทร์ ร้านสันกลางการเกษตร นายธวัชชัย ค ารินทร์ 114 5 - - ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ ชม. 226 2549 16/5/2020
2246 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1258 นายสมาน ส่างใส ร้านสมานการเกษตร นายสมาน ส่างใส 101 8 - - ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ ชม. 69 2561 10/6/2019
2247 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0173 นายอดุลย์ สุภิราช บริษัท สุภิราชการเกษตรป้าว จ ากัด 272 1 - เชียงใหม่ - พร้าว แม่ป๋ัง พร้าว เชียงใหม่ ชม. 111 2552 28/5/2020
2248 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1610 นางจันดี ชัยวรรณ ร้านชาญชัยเกษตรพืชผล นางจันดี ชัยวรรณ 293 1 แม่ป๋ัง พร้าว เชียงใหม่ ชม. 78 2557 1/4/2020
2249 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0177 นายอนันต์ เบ็ญจวรรณ์ ร้านเพ่ือนเกษตร นายอนันต์ เบ็ญจวรรณ์ 203 10 - แม่ป๋ัง พร้าว เชียงใหม่ ชม. 115 2552 2/6/2020
2250 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1388 นายมงคล โชติรัตน์ ร้านมงคลการเกษตร นายมงคล โชติรัตน์ 294 10 - - แม่ป๋ัง พร้าว เชียงใหม่ ชม. 45 2555 23/4/2020
2251 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1770 นายวีระพงษ์ กัลละหะ ร้านวีระพงษ์การเกษตร นายวีระพงษ์ กัลละหะ 87 10 - - แม่ป๋ัง พร้าว เชียงใหม่ ชม. 106 2558 24/6/2020
2252 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1958 นางสาววิสิณี วิรุญรัตน์ ร้านศิริการเกษตร นางสาววาสิณี วิรุญรัตน์ 5 14 แม่ป๋ัง พร้าว เชียงใหม่ ชม. 34 2560 6/3/2020
2253 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1945 นายชิษณุพงศ์ ปันทอง ร้านปันทอง การเกษตร นายชิษณุพงศ์ ปันทอง 123 2 แม่ป๋ัง พร้าว เชียงใหม่ ชม. 34 2562 14/2/2020
2254 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1002 นายเอกพันธ์ ธิพึง ร้านเอกพันธ์การช่าง นายเอกพันธ์ ธิพึง 286 2 - เชียงใหม่-พร้าว แม่ป๋ัง พร้าว เชียงใหม่ ชม. 72 2552 19/3/2020
2255 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0174 นายบังคม เพียแสน ร้านประดู่การเกษตร นายบังคม เพียแสน 329 2 - - แม่ป๋ัง พร้าว เชียงใหม่ ชม. 45 2562 14/3/2020
2256 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4015 นางจ าเนียร เนตรสุรา ร้านอิงฟ้า นางจ าเนียร เนตรสุรา 111 3 แม่ป๋ัง พร้าว เชียงใหม่ ชม. 98 2560 16/7/2019
2257 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1730 นายเกษม เป็งศิริ ร้านเกษมการเกษตร นายเกษม เป็งศิริ 194 6 - - แม่ป๋ัง พร้าว เชียงใหม่ ชม. 67 2558 22/4/2020
2258 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1874 นายเจริญชัย มาลี ร้านห้วยทรายมินิมาร์ท นายเจริญชัย มาลี 12 8 แม่ป๋ัง พร้าว เชียงใหม่ ชม. 52 2559 27/4/2020
2259 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1793 นายอดุลย์ จันทร์แก้ว ร้านขาวการค้า นายอดุลย์ จันทร์แก้ว 191 8 - - แม่ป๋ัง พร้าว เชียงใหม่ ชม. 145 2560 10/10/2019
2260 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1753 นางปริยาวัฒน์ มังคละ ร้านโชคถาวร นางปริยาวัฒน์ มังคละ 217 8 แม่ป๋ัง พร้าว เชียงใหม่ ชม. 58 2561 14/5/2020
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2261 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0180 นายสิงห์ค า แก้วต้ือ สหกรณ์นิคมพร้าว จ ากัด 18 10 - สันทราย พร้าว แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ ชม. 32 2557 18/12/2019
2262 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1871 นางสาวแววนภา บุญสุวรรณ ร้านน้ าหน่ึงการเกษตร นางสาวแววนภา บุญสุวรรณ 87 10 แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ ชม. 77 2562 15/5/2020
2263 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4099 นายดุลยศักด์ิ ถนอมเสียง บริษัท เวิลด์ ซีดส์ จ ากัด 236 4 แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ ชม. 57 2561 14/5/2020
2264 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1953 นายสมคิด ค าภีระ ร้านค าภีร์ เคมีเกษตร นายสมคิด ค าภีระ 46/2 4 แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ ชม. 26 2560 14/2/2020
2265 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1780 นายจ านงค์ มะโนกิจ ร้านพร้าวการเกษตร (สาขาแม่แวน) นายจ านงค์ มะโนกิจ 132 5 - - แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ ชม. 184 2558 18/10/2019
2266 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1146 นายนิวัฒน์ กันทะวงค์ ร้านบอสพร้าวการเกษตร นายนิวัฒน์ กันทะวงค์ 22 5 - - แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ ชม. 173 2561 6/11/2019
2267 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1285 นายนรินทร พูนทรัพย์ นายนรินทร พูนทรัพย์ นายนรินทร พูนทรัพย์ 9 6 - - แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ ชม. 123 2557 6/7/2020
2268 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1803 นายหาญชัย ฟูกิจเก้ืออวยพร สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่ปูนหลวง จ ากัด 99 8 - - แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ ชม. 180 2558 7/10/2019
2269 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4204 นายปฐวี สมศักด์ิ ร้านเป้ขายปุ๋ย นายปฐวี สมศักด์ิ 200 9 แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ ชม. 50 2562 25/3/2020
2270 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4002 นายจิรวัฒน์ สิทธิฤกษ์ ร้านค้าชุมชนบ้านไชยงาม นายจิระวัฒน์ สิทธิฤกษ์ 22 9 แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ ชม. 23 2562 4/2/2020
2271 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4017 นายจักรกฤช เยาวรัตน์ ร้านส่ีแยกพาณิชย์ นายจักรกฤช เยาวรัตน์ 263/4 1 เวียง พร้าว เชียงใหม่ ชม. 102 2560 16/7/2020
2272 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4128 นางสาวปิยนุช ทองมาก ร้านเกษตร มีโชค นางสาวปิยนุช ทองมาก 287/2 1 เวียง พร้าว เชียงใหม่ ชม. 102 2561 18/7/2020
2273 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0182 นางสาวปิยะพร จักรวาฬ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เชียงใหม่ จ ากัด (คลังพร้าว) 66/1 1 - - เวียง พร้าว เชียงใหม่ ชม. 154 2560 26/10/2019
2274 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0183 นายจ านงค์ มะโนกิจ ร้านพร้าวการเกษตร นายจ านงค์ มะโนกิจ 214 3 - พร้าว-เวียงป่าเป้า เวียง พร้าว เชียงใหม่ ชม. 162 2549 11/4/2020
2275 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4105 นายทวีศิลป์ ค าทราย ร้านไอซ์มิตรเกษตร นายทวีศิลป์ ค าทราย 245,246 3 เวียง พร้าว เชียงใหม่ ชม. 98 2562 17/6/2020
2276 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0189 นายนิกร ทะกลกิจ สหกรณ์การเกษตรพร้าว จ ากัด 256 4 ปิงโค้ง-พร้าว เวียง พร้าว เชียงใหม่ ชม. 40 2549 31/12/2019
2277 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0903 นางวรรยา สมอาจ ร้านนกเกษตรเพ่ิมผล นางวรรยา สมอาจ 271 4 - - เวียง พร้าว เชียงใหม่ ชม. 91 2551 6/7/2020
2278 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0184 นายประจักษ์ วงค์ปัญญา ร้านศรีมูล พานิช นายประจักษ์ วงค์ปัญญา 88 4 - เข่ือนเพชร เวียง พร้าว เชียงใหม่ ชม. 26 2562 29/1/2020
2279 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4219 นางสาวณัฐณิชา ใจเป็ง ห้างหุ้นส้วนจ ากัด รุ่งอนันต์การเกษตร 176 6 เวียง พร้าว เชียงใหม่ ชม. 78 2562 21/4/2020
2280 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1952 นางสายทอง คิโดะ ร้านมายทองวัสดุภัณฑ์และการเกษตร นางสายทอง คิโดะ 37 6 เวียง พร้าว เชียงใหม่ ชม. 53 2561 7/5/2020
2281 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1313 นายมานพ มะโนกิจ ร้านนายมานพ มะโนกิจ นายมานพ มะโนกิจ 42 12 - - สันทราย พร้าว เชียงใหม่ ชม. 104 2554 21/8/2020
2282 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1217 นางสาวจิณตนา ตุ้ยเขียว ร้านเมืองเหนือ นางสาวจิณตนา ตุ้ยเขียว 209 5 - - สันทราย พร้าว เชียงใหม่ ชม. 60 2554 8/5/2020
2283 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1408 นางชลลดา ค าลาพิศ กลุ่มเกษตรกรท านาสันทราย 69 5 - - สันทราย พร้าว เชียงใหม่ ชม. 115 2561 8/8/2019
2284 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1475 นายบุญธรรม ไชยชนะ ร้านเจษฏาการเกษตร นายบุญธรรม ไชยชนะ 191 1 - - โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ ชม. 165 2555 20/9/2020
2285 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0838 นายชาตรี ตาค า ร้านชาตรี พานิชย์ นายชาตรี ตาค า 123 2 - - โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ ชม. 32 2560 29/2/2020
2286 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1049 นายยงยุทธ์ิ จันทรา ร้านอ าไพการค้า นายยงยุทธ์ิ จันทรา 202 2 - - โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ ชม. 196 2561 29/11/2019
2287 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1995 นางทัศนีย์ สละม่วง ร้านจ านงค์การช่าง นางทัศนีย์ สละม่วง 214 2 โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ ชม. 76 2560 7/6/2020
2288 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1693 นายเดช ศรีออน ร้านขวัญข้าวการเกษตร นายเดช ศรีออน 151 4 - - โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ ชม. 156 2557 31/8/2019
2289 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0839 นายสุแก้ว มูลเรือน ร้านนายสุแก้ว มูลเรือน นายสุแก้ว มูลเรือน 53 4 - - โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ ชม. 73 2552 23/2/2020
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2290 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0190 นายสุกศรี มหาวรรณ์ ร้านฉวีวรรณ์พาณิชย์ นายสุกศรี มหาวรรณ์ 153 6 - เชียงใหม่-พร้าว โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ ชม. 100 2553 18/8/2019
2291 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1430 นางสาวอภิสรา เนตรสุรา ร้านประดิษฐ์พาณิชย์ นางสาวอภิสรา เนตรสุรา 241 6 - - โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ ชม. 80 2559 21/7/2020
2292 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1066 นายวิชัย สิงห์น้อย ร้านอะตอมพาณิชย์ นายวิชัย สิงห์น้อย 260 6 - - โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ ชม. 35 2561 4/4/2020
2293 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4065 นางรจนา ศรีมัน วิสาหกิจชุมชนบ้านหลวงไม้ผล 271 6 โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ ชม. 8 2561 22/1/2020
2294 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1998 นายวัชระ มหาวรรณ์ ร้านวัชระพาณิชย์ นายวัชระ มหาวรรณ์ 360 6 โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ ชม. 77 2560 12/6/2019
2295 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0794 นางจรรยา พงษ์ระวีวงศา ร้านก. เกษตรกิจ นางจรรยา พงษ์ระวีวงศา 188/7 - รัตนโกสินทร์ ช้างม่อย เมือง เชียงใหม่ ชม. 50 2550 31/7/2019
2296 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0204 นางสาววิวรรณ พงษ์ระวีวงศา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยเฮงจ่ันเคมีเกษตร 317-319 - วิชยานนท์ ช้างม่อย เมือง เชียงใหม่ ชม. 234 2547 31/12/2019
2297 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0203 นายสุวัฒน์ คงขุนเทียน ร้านแซอ๊ัวะ นายสุวัฒน์ คงขุนเทียน พ. 5 ข ในตลาดต้นล าไย วิชยานนท์ ช้างม่อย เมือง เชียงใหม่ ชม. 30 2549 31/12/2019
2298 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0983 นายสืบพงษ์ พงษ์ไสว ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สรัลสิระ 299/4 ช้ันท่ี G-OUT ท่ี GCN048/1 5 - - ท่าศาลา เมือง เชียงใหม่ ชม. 12 2562 14/1/2020
2299 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0957 นางอัญวีณ์ วริศวงศ์โกศล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ.ปราณีการเกษตร 100 ตลาดค าเท่ียง เชียงใหม่-ล าปาง ป่าตัน เมือง เชียงใหม่ ชม. 55 2557 21/1/2020
2300 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0217 นางทองพูล มีลาภ ร้านอ๊ึงเป็งเฮงการเกษตร นางทองพูล มีลาภ 100 ตลาดค าเท่ียง ล็อค จ.142-147 เชียงใหม่ ล าปาง ป่าตัน เมือง เชียงใหม่ ชม. 40 2562 28/2/2020
2301 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0229 นายสุวัฒน์ คงขุนเทียน บริษัท ข่านต้า จ ากัด 2/10 - วังสิงห์ค า ป่าตัน เมือง เชียงใหม่ ชม. 22 2549 31/12/2019
2302 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0219 นายศิริโชค เอ่ียมมี ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร นายศิริโชค เอ่ียมมี 230 ตลาดค าเท่ียง ซุปเปอร์ไฮเวย์ ป่าตัน เมือง เชียงใหม่ ชม. 42 2549 31/12/2019
2303 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0216 นางร าไพ ไชยมงคล ร้านสวนส าราญ นางร าไพ ไชยมงคล 25-29 - ซุเปอร์ไฮเวย์ ป่าตัน เมือง เชียงใหม่ ชม. 338 2549 6/7/2020
2304 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0213 นางสาวสุภาพร ฤกษ์อรุณรุ่ง ร้านรุ่งอรุณการเกษตร นางสาวสุภาพร ฤกษ์อรุณรุ่ง 28-31 ตลาดค าเท่ียง เชียงใหม่-ล าปาง ป่าตัน เมือง เชียงใหม่ ชม. 12 2561 28/1/2020
2305 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0222 นายอ านาจ โพธ์ิกรุณา โกดัง บริษัทโพธ์ิกรุณา จ ากัด 49 วัดป่าตัน เชียงใหม่-ล าปาง ป่าตัน เมือง เชียงใหม่ ชม. 69 2555 17/6/2020
2306 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0984 นายศุกล สมบูรณ์ชัย ร้านเฮงการเกษตร นายศุกล สมบูรณ์ชัย 71-72 ตลาดค าเท่ียง เชียงใหม่-ล าปาง ป่าตัน เมือง เชียงใหม่ ชม. 58 2558 10/3/2020
2307 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0231 นายชาตรี ตาแดง ร้านป. พัฒนาการเกษตร นายชาตรี ตาแดง 63/17 - อารักษ์ พระสิงห์ เมือง เชียงใหม่ ชม. 40 2561 10/4/2020
2308 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0496 นางสาวศิริกุล ทรัพย์จันทร์ ร้านทรัพย์วิรุณพานิชย์ นางสาวศิริกุล ทรัพย์จันทร์ 111/6 ห้อง D 1 3 - เชียงใหม่-แม่โจ้ ฟ้าฮ่าม เมือง เชียงใหม่ ชม. 1 2562 9/1/2020
2309 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1242 นายภัคภณ ศรีคล้าย บริษัท ออร์กาเนลไลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 221/8 6 - - ฟ้าฮ่าม เมือง เชียงใหม่ ชม. 43 2554 13/3/2020
2310 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0244 นายวิวัฒน์ เท้ียศิริเพชร บริษัท ศิริวัฒน์เชียงใหม่ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 20-22 - เจริญเมือง วัดเกต เมือง เชียงใหม่ ชม. 51 2549 31/12/2019
2311 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0702 นางนุชรี ขัติยา ร้านอ. เกษตรป่าข่อย นางนุชรี ขัติยา 129/2 2 - - สันผีเส้ือ เมือง เชียงใหม่ ชม. 3 2550 31/12/2019
2312 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0259 นายวิรัตน์ ล้ิมศักดากุล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ล้ิมศักดากุล 116 5 - เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด หนองป่าคร่ัง เมือง เชียงใหม่ ชม. 30 2561 27/3/2020
2313 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1372 นายสุวิทย์ พรมสุวรรณ์ บริษัท เอกะ อะโกร จ ากัด 207 4 - - หนองหอย เมือง เชียงใหม่ ชม. 93 2561 9/7/2020
2314 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1858 นางอารยา ราชครุฑ ร้านข่วงสิงห์การเกษตร นางอารยา ราชครุฑ 33 โชตนา ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ชม. 35 2559 2/3/2020
2315 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0195 นางปราณี พุทธิพิพัฒน์ขจร บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (สาขาเชียงใหม่) 3/5 3 - ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ชม. 130 2549 12/3/2020
2316 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0246 นายจักร์ เชิดสถิรกุล บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ากัด 425 - วิชยานนท์ ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ชม. 71 2549 31/12/2019
2317 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1929 นายสมเจตน์ สุขจุ่น บริษัท มานะเกษตร 52 จ ากัด 371/24 1 ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ชม. 125 2559 29/11/2019
2318 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4138 นายชัชวาลย์   วีระโชติ บริษัท เวิลด์ เคมีคอล ฟาร์อีสท์ จ ากัด 261/4-5 มหิดล ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ชม. 136 2561 4/9/2019
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2319 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0813 นายชูศักด์ิ รักอริยะธรรม ร้านทองเพียรการเกษตร นายชูศักด์ิ รักอริยะธรรม 100 ล็อคค.77-78(ตลาดค าเท่ียง) เชียงใหม่-ล าปาง ป่าตัน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ชม. 4 2551 31/12/2019
2320 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4124 นายยรรยง มหาวรรณตัน บริษัท ม่ันคงสิน ซัพพลาย จ ากัด 194-196 วังสิงห์ค า ป่าตัน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ชม. 114 2562 10/7/2020
2321 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4175 นางสายพิน พงศ์พิชญาภัค ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ.เจริญการเกษตร 46-51 ล๊อค ข.ในตลาดค าเท่ียง เชียงใหม่-ล าปาง ป่าตัน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ชม. 13 2562 14/1/2020
2322 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0225 นางลัดดา อ่ิมผล ร้านสวนอ่ิมผล นางลัดดา อ่ิมผล F242-245 ตลาดค าเท่ียง - ป่าตัน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ชม. 154 2558 8/9/2019
2323 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0227 นายสุกัลย์ พงศ์พิชญาภัค ร้านแลนด์ฟลาวเวอร์ การ์เด้นเซ็นเตอร์ นายสุกัลย์ พงศ์พิชญาภัค ล๊อคเอ 14-17 ในตลาดค าเท่ียง เชียงใหม่-ล าปาง ป่าตัน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ชม. 41 2561 10/4/2020
2324 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0234 นางกร่ิงทอง ณ เชียงใหม่ ร้านสุธีรตาการเกษตร นางกร่ิงทอง ณ เชียงใหม่ 111/6 3 - เชียงใหม่ พร้าว ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ชม. 16 2552 29/10/2019
2325 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1883 นางปติพร ทองสิงห์ ร้านสิงห์เกษตร นางปติพร ทองสิงห์ 111/6 ล็อคD10-11 3 ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ชม. 64 2559 1/6/2020
2326 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1065 นายวรชัย สุขีชูเจริญ ร้านเจริญเกษตรภัณฑ์ นายวรชัย สุขีชูเจริญ 111/6 ห้องD16 3 - - ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ชม. 124 2552 18/6/2020
2327 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0236 นายอนุทิน สุธีสุจริต ร้านศรีสอาดการเกษตร นายอนุทิน สุธีสุจริต 111 6 เชียงใหม่-แม่โจ้ ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ชม. 447 2549 25/3/2020
2328 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0991 นายธีระวัฒน์ ตติยบวรชัย ร้านค าม่อน การเกษตร และสารกรองน้ า นายธีระวัฒน์ ตติยบวรชัย 32/35 2 - - แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ชม. 102 2555 31/12/2019
2329 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4059 นายสมศักด์ิ พรมมาโฮม ร้านเกษตรผลดี นายสมศักด์ิ พรมมาโฮม 396/7 2 สันผีเส้ือ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ชม. 8 2562 7/1/2020
2330 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1340 นายสมคิด ความเพียร ร้านซีมิน ซายน์ นายสมคิด ความเพียร 57/1 2 - - สันผีเส้ือ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ชม. 150 2561 24/9/2019
2331 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1868 นางสาวสายทิพย์ วงศ์สังข์หะ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขาเชียงใหม่ แอร์พอร์ต) 201 7 สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ชม. 70 2559 27/6/2020
2332 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1827 นายเรืองวิทย์ พ่อเรือน ร้านไฟโตเทคโนโลยี แอนด์ อะโกรเคมิคอล นายเรืองวิทย์ พ่อเรือน 8/6 หนองป่าคร่ัง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ชม. 72 2561 10/6/2020
2333 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1901 นายปิยะพันธ์ สุทธิเวทย์ บริษัท เอกะ ฮอร์ติ โปร จ ากัด 207 ห้องเลขท่ี ซี 2 ( C2 ) 4 หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ชม. 82 2559 9/8/2020
2334 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1645 นายจุมพฎ แสนไชย ร้านสวนแสนไชย การ์เดนมาร์ท นายจุมพฎ แสนไชย 16-17 ประตูหายยา หายยาตัดใหม่ หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ชม. 61 2557 23/2/2020
2335 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1573 นายชยุต สีสด ร้านลูกแม่โจ้ฟาร์มเกษตร นายชยุต สีสด 135 11 กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 121 2556 29/8/2020
2336 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1361 นางกรรณิกา ธนะฟู ร้านกรรณิกาการค้า นางกรรณิกา ธนะฟู 49 11 - - กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 30 2555 7/2/2020
2337 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1213 นางวรารัตน์ จิตอารี ร้านต้นอ้อ นางวรารัตน์ จิตอารี 43 3 - - กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 46 2556 18/12/2019
2338 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4095 นายศุภชัย ถาวร ร้านทันใจพาณิชย์ นายศุภชัย ถาวร 147 4 กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 84 2561 20/6/2020
2339 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1986 นางกัลญ์นัชสิริ เจริญเดช ร้านแก้วรีการเกษตร นางกัลญ์นัชสิริ เจริญเดช 173 4 กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 63 2560 24/5/2020
2340 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0301 นางสาวภิรญา ศรีแก้วขัน ร้านอินทร์สโตร์ นางสาวภิรญา ศรีแก้วขัน 181 4 - แม่แจ่ม-ฮอด กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 121 2562 17/1/2020
2341 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1154 นายนครินทร์ แหลมคม สหกรณ์นิคมแม่แจ่ม จ ากัด 197 4 กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 101 2561 18/7/2019
2342 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1139 นายวิฑูรย์ ค าหอม ร้านต้นกล้าการเกษตร นายวิฑูรย์ ค าหอม 198 4 - - กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 61 2561 23/5/2020
2343 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1510 นายจิระศักด์ิ จิตอารี ร้านธัญญรัตน์การค้า นายจิระศักด์ิ จิตอารี 95 4 - - กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 55 2556 15/1/2020
2344 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1127 นายพิเชษฐ์ ชูศักด์ิหิรัญกูล ร้านพิเชษฐ์ พาณิชย์ นายพิเชษฐ์ ชูศักด์ิหิรัญกูล 190 6 - - กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 64 2553 31/12/2019
2345 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1100 นายประพันธ์ จันเวียง ร้านประพันธ์การเกษตร นายประพันธ์ จันเวียง 138 7 - ฮอด-แม่แจ่ม กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 72 2560 9/6/2019
2346 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0272 นางสาวผกามาศ สัปตา ร้านสัปตาพืชผล นางสาวผกามาศ สัปตา 145 7 - - กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 236 2547 18/2/2020
2347 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0270 นางอุ่นเรือน ปันไหว ร้านจ ารัสการค้า นางอุ่นเรือน ปันไหว 68/1 7 - ฮอด เชียงใหม่ กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 170 2561 5/11/2019
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2348 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1156 ส.ต.ถนอม ใจอ่อน ร้านถนอมการเกษตร ส.ต.ถนอม ใจอ่อน 99 7 - - กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 60 2560 24/5/2020
2349 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0908 นางสารีย์ สุขใส ร้านแม่บ้านการเกษตร นางสารีย์ สุขใส 134 10 - - ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 98 2551 3/8/2019
2350 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0837 นางเบญจวรรณ กุณะ ร้านศุภากิจฟาร์มเกษตร นางเบญจวรรณ กุณะ 11 15 - - ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 31 2551 12/2/2020
2351 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1374 นายไพรินทร์ ก๊วยศิริกุล ร้านเพชรเมืองแจ่มการเกษตร นายไพรินทร์ ก๊วยศิริกุล 174 15 - - ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 36 2555 13/3/2020
2352 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0766 ว่าท่ี ร.ต.สมพล ด ารงวัฒนากุล ร้านวัฒนากุลการเกษตร ว่าท่ี ร.ต.สมพล ด ารงวัฒนากุล 107/7 16 - - ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 76 2561 14/6/2020
2353 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0293 นายประเสริฐ เซ่งเฮ่อ ร้านสมบัติการเกษตร นายประเสริฐ เซ่งเฮ่อ 110/2 16 - - ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 100 2549 31/12/2019
2354 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4216 นางสมใจ โกฎิค า ร้าน ช.รุ่งเรืองการเกษตร นางสมใจ โกฎิค า 171/1 16 ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 74 2562 15/5/2020
2355 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1121 นางกฤติยา ค าหอม ร้านต้นกล้าการเกษตร นางกฤติยา ค าหอม 153 18 ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 29 2553 27/1/2020
2356 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0296 นางอรทัย แสงบุญ สหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม จ ากัด 231 18 - สุดสนิท ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 125 2561 23/8/2020
2357 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1163 นายเกษมสันต์ วงค์ไพบูลย์ บริษัท เกษมสันต์ อะโกร จ ากัด 161 2 - - ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 72 2553 9/6/2020
2358 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0292 นางวิจิตรา ธนันชัย ร้านศุภาพรฟาร์มเกษตร นางวิจิตรา ธนันชัย 134 4 - - ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 73 2549 27/1/2020
2359 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1838 นางสาวพิชชาภา รู้แหลม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กมลเกษตรพาณิชย์ 140/1 4 ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 11 2559 12/1/2020
2360 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1833 นายชาญวิชัย ปวงค าไหล ร้านโชคชาญวิชัย นายชาญวิชัย ปวงค าไหล 125/1 7 ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 218 2561 24/12/2019
2361 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0290 นางรชนีพร ศรีโสดา ร้านกิจเกษตรแม่แจ่ม นางรชนีพร ศรีโสดา 109 9 - เจริญนิรันดร ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 151 2558 8/9/2019
2362 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1336 นายธีรศักด์ิ นิปุณะ ร้านเกษตรสมบูรณ์พาณิชย์ นายธีรศักด์ิ นิปุณะ 79 9 - - ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 214 2561 20/12/2019
2363 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1686 นางกิมลัย นิปุณะ ร้านนางกิมลัย นิปุณะ 152 10 ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 123 2561 20/8/2019
2364 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0297 นางสาวอรทัย ทะบุญ ร้านปกรณ์การค้า นางสาวอรทัย ทะบุญ 27/1 2 - - ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 103 2562 30/6/2020
2365 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1813 นางปติพร ทองสิงห์ ร้านแม่แจ่ม มิตรเกษตร นางปติพร ทองสิงห์ 71,71/1-2 4 - - ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 168 2560 20/11/2019
2366 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4214 นางสาวอรทัย ทะบุญ ร้านนัมเบอร์วันการเกษตร นางสาวอรทัย ทะบุญ 153 9 ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 71 2562 12/5/2020
2367 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4121 นายสิทธิพงษ์ แสงเพชรไพบูรณ์ ร้านทุ่งหญ้าเคมีการเกษตร นายสิทธิพงษ์ แสงเพชรไพบูรณ์ 107 10 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 88 2561 26/6/2020
2368 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0306 นายช่าง เตชะเลิศพนา ร้านโจบริการการเกษตร นายช่าง เตชะเลิศพนา 117 10 - - ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 132 2560 14/9/2019
2369 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4112 นายเปา ชมพูนุทแจ่มจรัส ร้านแจ่มจรัสการเกษตร นายเปา ชมพูนุทแจ่มจรัส 130 2 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 78 2561 14/6/2020
2370 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4226 นายลี ยอดย่ิงหทัยกุล ร้านย่ังยืนเกษตร นายลี ยอดย่ิงหทัยกุล 161 2 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 111 2562 7/7/2020
2371 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1736 นายสันติภาพ กิจสันติกุล ร้านสันติภาพการเกษตร นายสันติภาพ กิจสันติกุล 180 2 - - ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 120 2558 19/7/2019
2372 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1840 นายพรรษา บิโข่ ร้านขม้ินการเกษตร นายพรรษา บิโข่ 92 17 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 67 2561 5/6/2020
2373 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4134 นายวีระศักด์ิ  ธรรมชาติสถิต ร้านโจ้ การค้า นายวีระศักด์ิ ธรรมชาติสถิต 71 19 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 122 2561 20/8/2019
2374 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4170 นายสะแหล่ทู แสงกระจ่างเรือง ร้านายสะแหล่ทู แสงกระจ่างเรือง นายสะแหล่ทู แสงกระจ่างเรือง 186 3 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 21 2562 24/1/2020
2375 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4034 นางวันเพ็ญ นิธิสกุลไพรวัน สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่แฮ จ ากัด 70 3 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 130 2560 14/9/2019
2376 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4106 นายนิวัฒน์ ธรรมชาติสถิต ร้านเล้ง เคมีการเกษตร นายนิวัฒน์ ธรรมชาติสถิต 81 3 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 65 2561 31/5/2019
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2377 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1784 นายพิสิทธ์ิพล แสงหล้า ร้านพิสิทธ์ิพล การค้า นายพิสิทธ์ิพล แสงหล้า 87 3 - - แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 162 2561 21/10/2019
2378 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1350 นางจันทร์ทิพย์ จริยา ร้านนางจันทร์ทิพย์ จริยา นางจันทร์ทิพย์ จริยา 132/1 5 - - แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 75 2555 24/6/2020
2379 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4084 นายศิลป์ชัย กาพย์ไชย ร้าน K แอนด์ K การเกษตร นายศิลป์ชัย กาพย์ไชย 152 5 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 32 2561 1/4/2019
2380 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0309 นายทานี ธิค า ร้านทานีพาณิชย์ นายทานี ธิค า 25/1 5 - - แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 153 2549 25/4/2020
2381 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0310 นางสาวอ าไพ เจริญเดช ร้านเจริญเดช นางสาวอ าไพ เจริญเดช 79 5 - - แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 6 2553 21/10/2019
2382 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1919 นางฉายทอง กุออ ร้านเพาะเพ่ือนการเกษตร นางฉายทอง กุออ 19 6 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 52 2562 31/3/2020
2383 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0315 นางปวีณา ค าปัน ร้านปวีณาพาณิชย์ นางปวีณา ค าปัน 118 1 - - แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 293 2549 29/5/2020
2384 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0317 นายสมศักด์ิ เจริญองค์ ร้านสมศักด์ิ นายสมศักด์ิ เจริญองค์ 120 1 - - แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 105 2553 23/8/2019
2385 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0916 นายประเสริฐ ชมนาน ร้านประเสริฐ นายประเสริฐ ชมนาน 133 1 - - แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 142 2555 7/8/2019
2386 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0316 นายนภา ถุงเงิน ร้านนายนภา ถุงเงิน นายนภา ถุงเงิน 27 1 - - แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 330 2549 23/8/2019
2387 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4031 นายสุพจน์ แซ่ว้าง ร้านว่างเลาซาง นายสุพจน์ แซ่ว้าง 34 1 แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 148 2561 23/9/2019
2388 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4218 นายมนตรี แซ่เห่อ ร้านมนตรีการเกษตร นายมนตรี แซ่เห่อ 4/20 1 แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 100 2562 23/6/2020
2389 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4232 นางสาวน้ าทิพย์ ธรรมชาติสถิต ร้านทิพย์คลีนิคเกษตร นางสาวน้ าทิพย์ ธรรมชาติสถิต 41/8 1 แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 106 2562 3/7/2020
2390 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0313 นายชาติ ชมนาน ร้านนายชาติ ชมนาน นายชาติ ชมนาน 63 1 - - แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 249 2548 31/12/2019
2391 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4022 นายวิชัย ธรรมชาติสถิต ร้านธ.สถิต การเกษตร นายวิชัย ธรรมชาติสถิต 98 1 แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 108 2560 24/7/2019
2392 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4108 นายนฤเบศร์ วนาลัยสุขสันต์ ร้านนายนฤเบศร์ วนาลัยสุขสันต์ นายนฤเบศร์ วนาลัยสุขสันต์ 217 10 แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 65 2562 6/5/2020
2393 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0320 นายสุรพล แสงสรทวีศักด์ิ ร้านปางเก๊ียะการเกษตร นายสุรพล แสงสรทวีศักด์ิ 142 11 - - แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 54 2559 27/4/2019
2394 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1059 นายวุฒิชัย แซ่เห่อ ร้านวุฒิชัยการเกษตร นายวุฒิชัย แซ่เห่อ 81 11 - - แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 100 2561 18/7/2019
2395 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0738 นางอานงค์ ทวีคุณ ร้านเอสพาณิชย์ นางอานงค์ ทวีคุณ 180 5 - - แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 38 2561 4/4/2020
2396 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1695 นางลาวัลย์ มูลสา ร้านนางลาวัลย์ มูลสา นางลาวัลย์ มูลสา 301 5 - - แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 210 2561 20/12/2019
2397 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0867 นายสังเวียน ใจหาญ ร้านสายัณห์ การค้า นายสังเวียน ใจหาญ 4/1 5 - - แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 66 2557 4/3/2020
2398 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4056 นายศักด์ิชัย ฤทธ์ิเรืองโรจน์ ร้านศักด์ิชัย นายศักด์ิชัย ฤทธ์ิเรืองโรจน์ 46 5 แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 119 2562 18/7/2020
2399 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1899 นางสุธรรมมา หนองแหย่ง ร้านสุธรรมมา หนองแหย่ง นางสุธรรมมา เกตุแก้ว 87 5 แม่แจ่ม-ขุนยวม แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ ชม. 17 2560 5/2/2020
2400 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1187 นางสาวเกศณีวรรณ ถูกจิตร์ ร้านแม่มาลัยเกษตรภัณฑ์ นางสาวเกศณีวรรณ ถูกจิตร์ 129/4 1 - - ข้ีเหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ ชม. 172 2560 7/12/2019
2401 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0322 นายฐากูร ขุนบ ารุง ร้านแม่มาลัยการเกษตร นายฐากูร ขุนบ ารุง 198/1 2 เชียงใหม่ - ฝาง ข้ีเหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ ชม. 318 2549 18/6/2020
2402 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0323 นางพิมพ์วรีย์ สุวิทย์ชยานนท์ ร้านลุงเพชรการเกษตร นางพิมพ์วรีย์ สุวิทย์ชยานนท์ 200 2 - เชียงใหม่ ฝาง ข้ีเหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ ชม. 304 2549 16/6/2020
2403 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1965 นายภิรายุ แต่รุ่งเรือง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มิตรมาลัยเกษตร 242 2 ข้ีเหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ ชม. 40 2560 16/3/2020
2404 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4126 นางสาวดวงเดือน แก้วดาว ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดีดี เพ่ิมพูลทรัพย์ 298/6 2 ข้ีเหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ ชม. 96 2561 15/7/2019
2405 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4153 นายศรชัย   กิจโชคประเสริฐ ร้านพลอยเจริญพาณิชย์ นายศรชัย กิจโชคประเสริฐ 96/4 2 ข้ีเหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ ชม. 175 2561 8/11/2019
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2406 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4185 นางสาวจิรวรรณ จ๊โน บริษัท สมถวิลการเกษตร89 จ ากัด 236 3 เขียงใหม่-ฝาง ข้ีเหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ ชม. 118 2562 18/7/2020
2407 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1819 นายประเสริฐ ทองค า ร้านแม่มาลัยคลังเกษตร นายประเสริฐ ทองค า 279 3 - - ข้ีเหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ ชม. 132 2559 20/12/2019
2408 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4127 นายไพรวัลย์ แจ้งสินธนโชติ ร้านสุวรรณ์การเกษตร นายไพรวัลย์ แจ้งสินธนโชติ 105 9 ข้ีเหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ ชม. 97 2561 18/7/2019
2409 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0333 นายประพันธ์ ชัยอินตา สหกรณ์นิคมแม่แตง จ ากัด 135 9 - แม่มาลัย - ปาย ข้ีเหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ ชม. 27 2562 4/2/2020
2410 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4183 นางสาวอรชา บุรานนท์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยอดเกษตร (2019) 182 9 ข้ีเหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ ชม. 28 2562 4/2/2020
2411 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4125 นายวิเชียร ธีระกุลพิศุทธ์ิ ร้านส.สหายเกษตร นายวิเชียร ธีระกุลพิศุทธ์ิ 5/5 9 ข้ีเหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ ชม. 95 2561 15/7/2019
2412 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1267 นายมนัส โนรี ร้านเพ่ือนเกษตรช่อแล นายมนัส โนรี 320 1 - - ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ ชม. 169 2561 1/11/2019
2413 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0338 นางสาววิลาภรณ์ แสงอร่าม ร้านสามเกษตร นางสาววิลาภรณ์ แสงอร่าม 431/1 1 - - ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ ชม. 71 2551 11/6/2020
2414 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4107 นายอัศวิน วงค์พญา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สามเกษตรฟาร์ม 431/1 1 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ ชม. 66 2561 31/5/2020
2415 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1469 นายสมพงษ์ ศรีบาล ร้านผู้น าการเกษตรช่อแล นายสมพงษ์ ศรีบาล 439/4 1 - ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ ชม. 143 2558 19/1/2020
2416 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0808 นายทวีศักด์ิ จ่ากุญชร ร้านสุวรรณาการเกษตร (สาขา1) นายทวีศักด์ิ จ่ากุญชร 72 1 - - ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ ชม. 166 2561 30/10/2019
2417 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0337 นางอรสา บุญยัง ร้านรับเกษตร นางอรสา บุญยัง 73 1 - - ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ ชม. 127 2549 2/3/2020
2418 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0985 นางจันทร์เท่ียง วงค์ษา ร้านชาวเกษตร นางจันทร์เท่ียง วงค์ษา 16/2 3 - - ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ ชม. 48 2557 13/1/2020
2419 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0831 นางสาวกานต์สินี ค าวัง สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตบ้านช้าง จ ากัด 25/1 2 - - บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม่ ชม. 35 2554 16/2/2020
2420 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1892 นางมลนิพา แซ่ล้ิม ร้านอมรรัตน์การเกษตร นางมลนิพา แซ่ล้ิม 9/1 2 บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม่ ชม. 72 2559 30/6/2020
2421 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1253 นายเสน่ห์ มณี ร้านเสน่ห์การเกษตร นายเสน่ห์ มณี 42/2 2 4 - บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ ชม. 55 2554 28/4/2020
2422 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4067 นางสาวเพชรรัตน์ แก้วมณี ร้านเพชรรัตน์การค้า นางสาวเพชรรัตน์ แก้วมณี 92/5 2 บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ ชม. 10 2561 22/1/2020
2423 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0339 นายสง่า ค าซาว ร้านส.การเกษตร นายสง่า ค าซาว 84/2 3 - - บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ ชม. 407 2549 26/9/2019
2424 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4236 นายคมกริช เตจา ร้านพรชัยการเกษตร นายคมกริช เตจา 25 5 บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ ชม. 110 2562 3/7/2020
2425 เขต 1 สวพ.1 Chi-5-4006 นายจิรายุทธ์ ทิพย์ปัญญา ร้านจิรายุทธ์ การค้า นายจิรายุทธ์ ทิพย์ปัญญา 24 1 ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ ชม. 71 2561 10/6/2020
2426 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1895 นางสาวณัฐธิกา วรรณรัตน์ ร้านป่าแป๋การเกษตร นางสาวณัฐธิกา วรรณรัตน์ 71 4 ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ ชม. 76 2559 10/7/2020
2427 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1981 นายทรงพล พันธ์ฤกษ์ ร้านลุงเบ๊ิกการเกษตร นายทรงพล พันธ์ฤกษ์ 112 3 แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ ชม. 85 2562 4/6/2020
2428 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0340 นางอัชนี พิบูลย์ ร้านเติมแล้วเฮง นางอัชนี พิบูลย์ 127 3 - - แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ ชม. 161 2561 21/10/2019
2429 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0343 นายมงคล ศรีวรรณตัน ร้านมิตรเกษตร นายมงคล ศรีวรรณตัน 117/1 3 - เชียงใหม่ - พร้าว แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ ชม. 194 2561 29/11/2019
2430 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0855 นางมาลี ปิงเมือง สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินแม่แตง จ ากัด 9 - - แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ ชม. 45 2551 17/3/2020
2431 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1873 นายนรินทร์ จันทร์ค า ร้านฝาแฝดการเกษตร นายนรินทร์ จันทร์ค า 16 9 แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ ชม. 50 2559 25/4/2020
2432 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1872 นางสาวทิพวรรณ ไชยยะ ร้านอ.เกษตร นางสาวทิพวรรณ ไชยยะ 18/1 9 แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ ชม. 49 2559 25/4/2020
2433 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4180 นางสาวกรรณิการ์ อานันท์ ร้านก้าวหน้ากิจเกษตร นางสาวกรรณิการ์ อานันท์ 23/2 2 สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ ชม. 19 2562 24/1/2020
2434 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1779 นายไพศาล ห้วยสวัสด์ิ ร้านสบเปิงการเกษตร นายไพศาล ห้วยสวัสด์ิ 1/3 3 - - สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ ชม. 167 2561 1/11/2019
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2435 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4094 นายเกียรติศักด์ิ สิริทองบุญนาค ร้านเกษตรรุ่งเรือง นายเกียรติศักด์ิ สิริทองบุญนาค 29/1 3 สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ ชม. 54 2561 7/5/2020
2436 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1739 นายชัยวัฒน์ หงษาค า ร้านน้ า-ผ้ึง การเกษตร นายชัยวัฒน์ หงษาค า 88 5 - - สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ ชม. 64 2558 30/3/2020
2437 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1854 นายอนุชา ดวงเงา ร้านต้นลานการค้า เจริญดี นายอนุชา ดวงเงา 36/1 7 สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ ชม. 96 2560 16/7/2019
2438 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0779 นายเอกนรินทร์ อุ่นใจค า ร้านสุรศักด์ิ นายเอกนรินทร์ อุ่นใจค า 121/3 2 - - สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่ ชม. 8 2551 31/12/2019
2439 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0812 นางสาวกฤษณา มหาวัง ร้านตระกูลวัง นางสาวกฤษณา มหาวัง 129 2 - - สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่ ชม. 145 2551 17/2/2020
2440 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0783 นายเฉลิมพล อุ่นใจค า ร้านก านันเฉลิมการเกษตร นายเฉลิมพล อุ่นใจค า 157/1 2 - - สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่ ชม. 109 2561 2/8/2020
2441 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1318 นางสาวอังคณา แสงสุรีย์โรจน์กุล ร้านอังคณาพาณิชย์ นางสาวอังคณา แสงสุรีย์โรจน์กุล 21/2 3 - - สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่ ชม. 118 2558 8/7/2020
2442 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0936 นายบุญยืน จิระโต ร้านลุงยืน ป้าภา นายบุญยืน จิระโต 33 3 - - สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่ ชม. 141 2561 11/9/2019
2443 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4179 นางทองแตง กันธะวงค์ ร้านหนองก๋ายมิตรเกษตร นางทองแตง กันธะวงค์ 23 4 สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่ ชม. 18 2562 24/1/2020
2444 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0907 นายวิสัน ป๋ันแก้ว ร้านสายสวัสด์ิการค้า นายวิสัน ป๋ันแก้ว 45/4 4 - - สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่ ชม. 7 2562 7/1/2020
2445 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1662 นายทวีศักด์ิ สหกิจพิจารณ์ บริษัท เจ.เอส.อะโกร จ ากัด 163 1 สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ ชม. 106 2557 29/5/2020
2446 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0789 นายนัต พรหมเสน สหกรณ์การเกษตรแม่แตง จ ากัด 133 3 - เชียงใหม่-ฝาง สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ ชม. 20 2560 8/2/2020
2447 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0330 นางสาวสุภาภรณ์ ขันแก้ว ร้านเกษตรย่ังยืน นางสาวสุภาภรณ์ ขันแก้ว 159 5 - เชียงใหม่-ฝาง สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ ชม. 99 2561 18/7/2020
2448 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0773 นางมนธิตรา ตันติอลงกรณ์ ร้านนางมนธิตรา ตันติอลงกรณ์ นางมนธิตรา ตันติอลงกรณ์ 53/1 7 เชียงใหม่ ฝาง สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ ชม. 101 2559 12/10/2019
2449 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0350 นายมงคล เทพวงค์รังษี ร้านพีระพลการเกษตร นายมงคล เทพวงค์รังษี 201/1 1 - - อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ ชม. 190 2549 31/12/2019
2450 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1657 นางสาวเจนจิรา พรมศรี ร้านกิติวัฒนา เคมีเกษตร นางสาวเจนจิรา พรมศรี 299 10 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ ชม. 89 2557 22/4/2019
2451 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1954 นางสาวเบญมาศ ดวงต๋า ร้านแม่ทองไทยกรีนการเกษตร นางสาวเบญจมาศ ดวงต๋า 3/1 11 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ ชม. 28 2560 19/2/2020
2452 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0778 นายอ่ินแก้ว ชมภู ร้านนายอ่ินแก้ว ชมภู นายอ่ินแก้ว ชมภู 69/2 4 - - อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ ชม. 445 2549 18/9/2020
2453 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1657 นางสาวเจนจิรา พรมศรี ร้านกิติวัฒนา เคมีเกษตร นางสาวเจนจิรา พรมศรี 75/3 5 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ ชม. 72 2562 12/5/2020
2454 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1607 นายวิชัย แสนมหายักษ์ ร้านนายวิชัย แสนมหายักษ์ 8/2 7 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ ชม. 53 2562 31/3/2020
2455 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1749 นางสาวกิริยา ยานิวงค์ ร้านทวีการเกษตร นางสาวกิริยา ยานิวงค์ 82/2 9 - - อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ ชม. 171 2561 5/11/2019
2456 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1907 นายชัยวัฒน์ จันทร์ข้ึน ร้านายชัยวัฒน์ จันทร์ข้ึน นายชัยวัฒน์ จันทร์ข้ึน 88 1 เชียงใหม่-ฝาง ข้ีเหล็ก แม่ริม เชียงใหม่ ชม. 23 2560 8/2/2020
2457 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0355 นายศิริ ศิริจันทร์ช่ืน ร้านศิริการค้า นายศิริ ศิริจันทร์ช่ืน 171 3 - เชียงใหม่ ฝาง ข้ีเหล็ก แม่ริม เชียงใหม่ ชม. 53 2554 27/4/2020
2458 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0357 นางสาวนิรมล พลพิพัฒนพงศ์ บริษัท ปร๊ินเซส ฟูดส์ จ ากัด 199 6 - เชียงใหม่ - ฝาง ข้ีเหล็ก แม่ริม เชียงใหม่ ชม. 84 2551 1/7/2020
2459 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1975 นางสาวรุ่งทิวา ทูลค าเตย ร้านป.เกษตร ประเทศไทย นางสาวรุ่งทิวา ทูลค าเตย 216/1 1 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ ชม. 50 2560 1/5/2019
2460 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0695 นายชวภณ อรรถธนวาณิช ร้านนฤมลการเกษตร นายชวภณ อรรถธนวาณิช 172/3 1 - โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ ชม. 427 2549 27/11/2019
2461 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1668 นายจันทร์ต๊ิบ ใจท าดี ร้านโป่งแยงในการเกษตร นายจันทร์ต๊ิบ ใจท าดี 73/3-73/4 1 โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ ชม. 60 2562 10/4/2020
2462 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1823 นายวิชัย ภูสิริวัฒนานนท์ สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่สาใหม่ จ ากัด 86 10 โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ ชม. 20 2561 18/2/2020
2463 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1038 นายสุรินทร์ นทีไพรวัลย์ ร้านนายสุรินทร์ นทีไพรวัลย์ 173 2 - - โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ ชม. 56 2555 23/5/2020
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2464 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0934 นางฐิติรัชต์ สวันตรัจฉ์ บริษัท ฮอทิ-โกร จ ากัด 300 2 - - โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ ชม. 14 2551 31/12/2019
2465 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0358 นางสาวฐิติพร กิตติสาเรศ ร้านกรีนน่ี นางสาวฐิติพร กิตติสาเรศ 45/1 2 - - โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ ชม. 373 2549 27/8/2020
2466 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1393 นางสาวมนทวรรณ มอนอัฐ ร้านจตุรพร การเกษตร นางสาวมนทวรรณ มอนอัฐ 49/1 3 บ้านม่วงค า แม่ริม-สะเมิง โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ ชม. 72 2555 20/6/2020
2467 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0362 นายบุญชุม สารยาสะ ร้านด ารงพานิช นายบุญชุม สารยาสะ 9/3 3 - แม่ริม สะเมิง โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ ชม. 50 2549 31/12/2019
2468 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4064 นางนภัสวรรณ ปันตะแก้ว ร้านณรงค์กิจการค้าและการเกษตร นางนภัสวรรณ ปันตะแก้ว 92/1 3 โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ ชม. 7 2561 22/1/2020
2469 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4061 นายอ่ินค า ศิริเรือง ร้านพ่อหลวงอ่ินค า นายอ่ินค า ศิริเรือง 51 4 โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ ชม. 4 2561 12/1/2020
2470 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1126 นางสาวณัฐพัชร์ นทีไพรวัลย์ ร้านพระคุณพ่อแม่ นางสาวณัฐพัชร์ นทีไพรวัลย์ 69 7 - - โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ ชม. 137 2561 4/9/2019
2471 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1167 นายห่ัว แซ่วะ ร้านนายห่ัว แซ่วะ นายห่ัว แซ่วะ 32/2 8 - - โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ ชม. 85 2554 25/7/2019
2472 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1980 นายยอดชาย โชคนิรมิตร ร้านโชคนิรมิตรการค้า นายยอดชาย โชคนิรมิตร 33 8 โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ ชม. 58 2560 21/5/2020
2473 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1990 นายนิรันดร์   นิธิเกษมสมบัติ ร้านิรันดร์การเกษตร นายนิรันดร์ นิธิเกษมสมบัติ 212/1 1 แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ ชม. 67 2560 29/5/2019
2474 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1775 นางสาวสุธีรตา ณ เชียงใหม่ ร้านศ.สุธีรตา นางสาวสุธีรตา ณ เชียงใหม่ 348 1 - - แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ ชม. 114 2558 6/7/2019
2475 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1651 นายศรนรินทร์ ณ เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุธีรตาเคมีเกษตร 348 1 แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ ชม. 75 2557 1/4/2020
2476 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1737 นายชาญวิโรจน์ ภพปัถย์ปกรณ์ ร้านชาญวิโรจน์การเกษตร นายชาญวิโรจน์ ภพปัถย์ปกรณ์ 42/1 1 แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ ชม. 60 2558 25/3/2020
2477 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1527 นายชาญณรงค์ ถาวรวิจิตร ร้าน (9-D) มีชัยการเกษตร นายชาญณรงค์ ถาวรวิจิตร 65/1 1 - - แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ ชม. 72 2556 29/4/2020
2478 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1676 นายสุวัฒน์ นทีไพรวัลย์ ร้านสุวัฒน์ นายสุวัฒน์ นทีไพรวัลย์ 93 11 แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ ชม. 81 2562 29/5/2020
2479 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1666 นายสุขสวัสด์ิ สุขสกุลปัญญา ร้านนายสุขสวัสด์ิ สุขสกุลปัญญา 94 11 แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ ชม. 113 2557 16/6/2019
2480 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0847 นายเน้ง เตชะเลิศพนา สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงบ้านปางไฮแม่ขิ จ ากัด 104 4 - - แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ ชม. 13 2554 25/8/2019
2481 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0834 นายพุทธิพงษ์ ปาลีพงศา ร้านนายพุทธิพงษ์ ปาลีพงศา นายพุทธิพงษ์ ปาลีพงศา 18/2 4 - - แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ ชม. 29 2551 23/1/2020
2482 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4241 นายสมศักด์ิ เลาว้าง ร้านเบญจการเกษตร นายสมศักด์ิ เลาว้าง 97/1 4 แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ ชม. 117 2562 10/7/2020
2483 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0364 นายสงกรานต์ ศิรินิพัทธ์ ร้านส. ศิรินิพัทธ์ นายสงกรานต์ ศิรินิพัทธ์ 26/3 7 - - แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ ชม. 77 2552 24/3/2020
2484 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0374 นางบุญเรือง ต้ังสินม่ันคง ห้างหุ้นส่วนสามัญ เกษตรแม่ริม จ ากัด 308/1 1 - น้ าตกแม่สาสายเก่า ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่ ชม. 89 2553 11/7/2019
2485 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1489 นายพสิษฐ์ วงศ์เขียว ร้านดีดีการเกษตร นายพสิษฐ์ วงศ์เขียว 399/40 1 - - ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่ ชม. 113 2560 31/7/2020
2486 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0995 นายสาทิส ผลเนืองมา ร้านพรเกษตร นายสาทิส ผลเนืองมา 399/87-88 1 - โชตนา ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่ ชม. 46 2552 13/1/2020
2487 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0785 นางเกศมณี อินต๊ะ สหกรณ์การเกษตรพัฒนา จ ากัด 514/1 1 - - ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่ ชม. 87 2559 25/8/2019
2488 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1648 นายอนุกูล ขัติยา ร้านไอซ์เคมีเกษตร นายอนุกูล ขัติยา 18/4 3 ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่ ชม. 67 2557 10/3/2020
2489 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0375 นายวัฒนา นิยมสูตร สหกรณ์การเกษตรแม่ริม จ ากัด 38/5 4 - เชียงใหม่ - ฝาง ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่ ชม. 348 2549 18/7/2019
2490 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1750 นางอัญชลี อินทร์ใจ ร้านป.รุ่งเรือง ปุ๋ย ยา นางอัญชลี อินทร์ใจ 5/3 7 - - ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่ ชม. 82 2562 29/5/2020
2491 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4010 นางสาวอรชา บุรานนท์ บริษัท ยอดเกษตร จ ากัด 9/1 7 ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่ ชม. 93 2560 11/7/2020
2492 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0353 นายสน่ัน ยะมะโน ร้านวันทนา นายสน่ัน ยะมะโน 121 4 - - สะลวง แม่ริม เชียงใหม่ ชม. 101 2549 4/2/2020
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2493 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0966 นายสงวน พุดเท่ียง ร้านสงวนพาณิชย์ นายสงวน พุดเท่ียง 21 4 - - สะลวง แม่ริม เชียงใหม่ ชม. 144 2554 16/1/2020
2494 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0725 นายพิตตินันท์ ธนอุดมโชติกานต์ ร้านเชียงใหม่รุ่งเรืองเกษตรภัณฑ์ นายพิตตินันท์ ธนอุดมโชติกานต์ 77 1 11 - สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ ชม. 5 2562 7/1/2020
2495 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4078 นายโชคชัย ค าแคว่น ร้านโชคชัยการเกษตร นายโชคชัย ค าแคว่น 354 2 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ ชม. 25 2561 13/3/2020
2496 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0385 นายธีระพงค์ กองตุ้ย ร้านธีระพงค์ นายธีระพงค์ กองตุ้ย 29 4 - - สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ ชม. 30 2553 28/1/2020
2497 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1413 นางสาวณิชานันท์ ริรอม ร้านอรทัย นางสาวณิชานันท์ ริรอม 64/2 8 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ ชม. 109 2555 21/6/2020
2498 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1864 นายทองค า ตนตรง ร้านทองอิเลคทรอนิคส์ นายทองค า ตนตรง 95 9 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ ชม. 23 2561 7/3/2020
2499 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1866 นายอ านวย ท ากิน ร้านนายอ านวย ท ากิน นายอ านวย ท ากิน 70 3 ห้วยทราย แม่ริม เชียงใหม่ ชม. 87 2562 4/6/2020
2500 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0764 นายอินผล สุริยะ ร้านอินผล นายอินผล สุริยะ 50 4 - - ห้วยทราย แม่ริม เชียงใหม่ ชม. 33 2550 29/5/2020
2501 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4181 นางสาวขนิษฐา วังกาวี ร้านป.พาณิชย์ นางสาวขนิษฐา วังกาวี 223 1 เหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ ชม. 20 2562 24/1/2020
2502 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0389 นางมาลัย แก้วป่ินทอง ร้านมาลัย นางมาลัย แก้วป่ินทอง 215/2 1 - - ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ ชม. 48 2553 18/4/2020
2503 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1638 นายตวัน ฝ้ันมูล ร้านหัวขัว การเกษตร นายตวัน ฝ้ันมูล 295 1 ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ ชม. 59 2558 22/3/2019
2504 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0398 นายบุญส่ง ปิมภิวงค์ ร้านบุญส่งการค้า นายบุญส่ง ปิมภิวงค์ 29 10 - - ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ ชม. 16 2562 17/1/2020
2505 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4062 นางสาวพัชร์ชิสา  สุนทรพันธ์ุ ร้านทรัพย์เจริญเคมีการเกษตร นางสาวพัชร์ชิสา สุนทรพันธ์ุ 129/20-21 4 ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ ชม. 128 2561 23/8/2019
2506 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0395 นายศิลปชัย ป่ินวิเศษ ร้านบ้านกาดเกษตรรุ่งเรือง นายศิลปชัย ป่ินวิเศษ 233/4 4 - สันป่าตอง-บ้านกาด ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ ชม. 62 2552 17/2/2020
2507 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0396 นางสาวทัดจันทร์ บุญมานันท์ สหกรณ์การเกษตรห้วยมะนาว จ ากัด 465 4 - - ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ ชม. 95 2559 14/9/2019
2508 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0399 นายกชกร บุญเรือง ร้านกชกรการค้า นายกชกร บุญเรือง 35/1 3 - - ทุ่งป้ี แม่วาง เชียงใหม่ ชม. 168 2558 20/9/2019
2509 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1861 นายเล็ก ค าเพียว ร้านบุญเล็กกการเกษตร นายเล็ก ค าเพียว 197 4 ทุ่งป้ี แม่วาง เชียงใหม่ ชม. 26 2561 13/3/2020
2510 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1744 นายพิภพ พร้อมเท่ียงตรง ร้านพร้อมพัน2015 นายพิภพ พร้อมเท่ียงตรง 126/1 9 - - ทุ่งป้ี แม่วาง เชียงใหม่ ชม. 69 2558 22/4/2020
2511 เขต 1 สวพ.1 chi-5-4045 นางสาวกาญจนา ค าศรี ร้านก่องกานต์ ค้าเจริญ นางสาวกาญจนา ค าศรี 375/1 9 ทุ่งป้ี แม่วาง เชียงใหม่ ชม. 163 2560 12/11/2019
2512 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0403 นางสาวเจนจิรา ญาณะช่ืน ร้านสงัดบ้านไร่ นางสาวเจนจิรา ญาณะช่ืน 14 3 - - ทุ่งรวงทอง แม่วาง เชียงใหม่ ชม. 452 2549 31/12/2019
2513 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0404 นายพรเทพ ต๊ะเป้ียสืบ ร้านพ.การเกษตร นายพรเทพ ต๊ะเป้ียสืบ 80/3 4 - - ทุ่งรวงทอง แม่วาง เชียงใหม่ ชม. 86 2549 17/1/2020
2514 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4177 นายธีระชัย บุญประเสริฐ ร้านเพ่ิมทรัพย์กิจเกษตร นายธีระชัย บุญประเสริฐ 94 6 ทุ่งรวงทอง แม่วาง เชียงใหม่ ชม. 15 2562 17/1/2020
2515 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0418 นางแสงเดือน บุญแผ่ผล ร้านบุญแผ่ผลการเกษตร นางแสงเดือน บุญแผ่ผล 131/2 1 - - บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่ ชม. 42 2558 22/1/2020
2516 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0025 นางจันทร์เพ็ญ แสนหล้า ร้านดามารวยการเกษตร นางจันทร์เพ็ญ แสนหล้า 198 1 - - บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่ ชม. 160 2561 17/10/2019
2517 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1967 นางสาวภรณ์พรรณ วงค์สถาน ร้านพรพรรณค้าวัสดุ นางสาวภรณ์พรรณ วงค์สถาน 117/1 2 บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่ ชม. 83 2562 29/5/2020
2518 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1886 นายธวัชชัย ศิริ ร้านศิริการเกษตร นายธวัชชัย ศิริ 26 2 บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่ ชม. 220 2561 25/12/2019
2519 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1257 นายภาณุภณ   เรือนชุ่มเชย ร้านเกษตรภิรมย์ นายภาณุภณ เรือนชุ่มเชย 21 3 - - บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่ ชม. 96 2557 14/5/2020
2520 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0408 นางเกศสุดา พรหมเย็น ร้านอ. พัฒนา นางเกศสุดา พรหมเย็น 229 3 - บ้านกาด-แม่วาง บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่ ชม. 37 2559 7/3/2020
2521 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0685 นางสาวสุพัตรา ค าแสน สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แม่วาง จ ากัด 302 3 - - บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่ ชม. 20 2552 10/11/2019
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2522 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1287 นางสาวอรุณลักษณ์ บุญเย็น สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่บ้านกาดพัฒนา จ ากัด 320 3 - - บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่ ชม. 91 2554 9/8/2020
2523 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0409 นางบุษกร พ่วงเจริญ ร้านเจริญผลการเกษตร นางบุษกร พ่วงเจริญ 50/7 3 - - บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่ ชม. 108 2561 2/8/2019
2524 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0944 นายสมบัติ มะปรางค์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เชียงใหม่ จ ากัด (คลังแม่วาง) 141 5 - - บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่ ชม. 116 2559 8/11/2019
2525 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0750 นายไสว สายบุปผา ร้านการเกษตร นายไสว สายบุปผา 185 5 - - บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่ ชม. 86 2557 20/4/2020
2526 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4132 นางสาวศิริพร กาพย์ตุ้ม ร้านชุ่มใจมิตรเกษตร นางสาวศิริพร กาพย์ตุ้ม 185/3 5 บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่ ชม. 112 2561 2/8/2019
2527 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0415 นายประสงค์ บุญมหาธนากร ร้านธนากรพานิช นายประสงค์ บุญมหาธนากร 248/1 5 - - บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่ ชม. 96 2549 5/3/2020
2528 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0416 นางสาวพิไลภรณ์ พีรพุทธรางกูร ร้านพิไลภรณ์ นางสาวพิไลภรณ์ พีรพุทธรางกูร 355 5 - - บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่ ชม. 222 2561 26/12/2019
2529 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1269 นางสาวมณีรัตน์ สิงหราชา ร้านภูมินทร์กิจเกษตร นางสาวมณีรัตน์ สิงหราชา 481/8 5 บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่ ชม. 140 2558 6/7/2019
2530 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1878 นางมลิวัลย์ เกษตรสุขใจ ร้านมลิวัลย์พาณิชย์ นางมลิวัลย์ เกษตรสุขใจ 23/5 10 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ ชม. 58 2559 16/5/2020
2531 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1138 นายเอกราช พิทักษ์ไพร ร้านพิทักษ์การเกษตร นายเอกราช พิทักษ์ไพร 26/3 12 - - แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ ชม. 129 2560 6/9/2019
2532 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4114 นายสมคิด จิเก ร้านสมคิดการค้า นายสมคิด จิเก 54/1 4 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ ชม. 79 2561 14/6/2020
2533 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0851 นางอินทิรา กิติเกรียงไกร ร้านป้าพร นางอินทิรา กิติเกรียงไกร 47 5 - - แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ ชม. 115 2562 10/7/2020
2534 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1302 นายนาค เต๋จ๊ะแยง ร้านนายนาค เต๋จ๊ะแยง การเกษตร นายนาค เต๋จ๊ะแยง 58/10 1 - - ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ ชม. 102 2554 18/8/2019
2535 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1824 นายพุฒ ตากุน สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่ทาเหนือ จ ากัด 84/1 2 ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ ชม. 1 2559 8/12/2019
2536 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0029 นายสาโรจน์ สิริพัฒนผล ร้านต๋อมการเกษตร นายสาโรจน์ สิริพัฒนผล 83 1 - - บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่ ชม. 29 2561 27/3/2020
2537 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1722 นางวิไล ใจจา ร้านพูนทรัพย์การเกษตร นางวิไล ใจจา 37/4 2 - - ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่ ชม. 174 2560 24/12/2019
2538 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1360 นายทนง ต๊ะหล้า ร้านพันล้านการเกษตร นายทนง ต๊ะหล้า 2/3 6 - - ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่ ชม. 76 2555 21/6/2020
2539 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4060 นายกรณ์ เดชชาติพิบาล ร้ารฮักแม่ออน ฟาร์มชอพ นายกรณ์ เดชชาติพิบาล 126 7 ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ ชม. 3 2561 12/1/2020
2540 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0421 นายทุนจ่ิง ม่ันคง ร้านนายทุนจ่ิง ม่ันคง นายทุนจ่ิง ม่ันคง 7 1 - - เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ ชม. 287 2549 29/5/2020
2541 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1205 นายกฤษนพงษ์ แสนค า ร้านธัญญาพาณิชย์ นายกฤษนพงษ์ แสนค า 313 2 - แม่จา เปียงหลวง เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ ชม. 104 2562 3/7/2020
2542 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0423 นางศรีนวล จายเรือน ร้านศรีนวลพานิช นางศรีนวล จายเรือน 42 2 - แม่จา-เปียงหลวง เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ ชม. 280 2549 3/6/2020
2543 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0422 นางจันทร์สม ปัญญาป้อ ร้านนางจันทร์สม ปัญญาป้อ นางจันทร์สม ปัญญาป้อ 60/1 2 - แม่จา เปียงหลวง เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ ชม. 123 2554 25/8/2019
2544 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4151 นางนิภาพร   สีสด ร้านนิภาพร การเกษตร นางนิภาพร สีสด 30/1 4 เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ ชม. 177 2561 12/11/2019
2545 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4028 นางกันยารัตน์ ช่ือค า ร้านนางกันยารัตน์ ช่ือค า นางกันยารัตน์ ช่ือค า 21/1 5 เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ ชม. 118 2560 16/8/2019
2546 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1233 นายบุญโยง จองแหลง ร้านบุญโยง จองแหลง นายบุญโยง จองแหลง 91 5 - - เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ ชม. 20 2555 12/3/2020
2547 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1041 นางรัตติกาล อรุณสิทธ์ิ ร้านรัตติกาล นางรัตติกาล อรุณสิทธ์ิ 80/1 10 - - เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ ชม. 168 2555 18/7/2019
2548 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4133 นายป๋ัน แสนดวงดี ร้านลุงป๋ัน นายบุญป๋ัน แสนดวงดี 121 2 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ ชม. 117 2561 15/8/2019
2549 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4118 สิบตรี ไชยา ขันแก้ว ร้านไชยาการเกษตร สิบตรี ไชยา ขันแก้ว 84 2 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ ชม. 83 2561 20/6/2020
2550 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1391 นายบุญป๋ัน ศรีธเนศรสกุล ร้านธนวัฒน์พานิช นายบุญป๋ัน ศรีธเนศรสกุล 20 3 - - เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ ชม. 64 2555 12/6/2020
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2551 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1869 นายเอกพันธ์ เตอะเละ ร้านเอกพันธ์ นายเอกพันธ์ เตอะเลอะ 20 8 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ ชม. 45 2559 21/4/2020
2552 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0429 นายอดิเทพ กันทะวัน ร้านอ.อดิเทพพาณิชย์ นายอดิเทพ กันทะวัน 14 3 - - เวียงแหง เวียงแหง เชียงใหม่ ชม. 8 2558 16/10/2019
2553 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1571 นางสาวพัชรินทร์ โปธา ร้านค าปัน การค้า นางสาวพัชรินทร์ โปธา 91/1 1 แสนไห เวียงแหง เชียงใหม่ ชม. 37 2562 19/2/2020
2554 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1250 นายวรพงษ์ ทาดวงแก้ว ร้านวรพงษ์พาณิชย์ นายวรพงษ์ ทาดวงแก้ว 84 2 - - แสนไห เวียงแหง เชียงใหม่ ชม. 147 2561 23/9/2019
2555 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0433 นางแสงจันทร์ มูลค า ร้านภ. เคมีเกษตร นางแสงจันทร์ มูลค า 127 3 - - แสนไห เวียงแหง เชียงใหม่ ชม. 16 2561 7/2/2020
2556 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1265 นางบุญใย หลวงค า ร้านบุญใย บริการ นางบุญใย หลวงค า 24 3 - - แสนไห เวียงแหง เชียงใหม่ ชม. 24 2556 24/10/2019
2557 เขต 1 สวพ.1 chi-5-4040 นางศรีจันทร์ สาธุเม ร้านศรีจันทร์ การเกษตร นางศรีจันทร์ สาธุเม 321 3 แสนไห เวียงแหง เชียงใหม่ ชม. 165 2560 12/11/2019
2558 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1017 นางภาวิณี มาศรัตน์ ร้านผู้จัดการสดวกซ้ือ นางภาวิณี มาศรัตน์ 154 1 - - บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ ชม. 65 2552 25/2/2020
2559 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1879 นายบุญชู ยินดีพิพัฒน์ ร้านบุญชูการเกษตร นายบุญชู ยินดีพิพัฒน์ 90 1 บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ ชม. 60 2559 17/5/2020
2560 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0434 นางพรประสิทธ์ิ สิงห์ธร ร้านพรประเสริฐการค้า นางพรประสิทธ์ิ สิงห์ธร 95 1 - - บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ ชม. 201 2561 6/12/2019
2561 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1908 นายวรวุฒิ เจริญพระธรรมดี ร้านสิงหาการเกษตร นายวรวุฒิ เจริญพระธรรมดี 156/3 4 บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ ชม. 97 2559 25/9/2019
2562 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4021 นางดรุณี สังเวียน ร้านประสิทธ์ิการเกษตร นางดรุณี สังเวียน 125/7 5 บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ ชม. 105 2560 19/7/2020
2563 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1447 นายเกษม ทาดารินทร์ ร้านเกษมภัณฑ์ นายเกษม ทาดารินทร์ 174 3 - - ย้ังเมิน สะเมิง เชียงใหม่ ชม. 142 2560 3/10/2019
2564 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1300 นายเวโรจน์ โกฏฉกรรจ์ ร้านสิงโตทอง โฮมมาร์ท นายเวโรจน์ โกฏฉกรรจ์ 298 1 - - สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ ชม. 70 2555 19/6/2020
2565 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1048 นางกองจันทร์ ยะมะโน ร้านรวมกิจการเกษตร นางกองจันทร์ ยะมะโน 56 1 - - สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ ชม. 176 2561 8/11/2019
2566 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1659 นางสาวนภษร ไชยชนะ ร้านนางสาวนภษร ไชยชนะ นางสาวนภษร  ไชยชนะ 81 1 สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ ชม. 207 2561 11/12/2019
2567 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1636 นายอาคม สานุวิตร์ ร้านออมเงินการเกษตร นายอาคม สานุวิตร์ 183 10 สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ ชม. 44 2557 6/1/2020
2568 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1989 นายรุ่งฤทธ์ิ สารยาสะ ร้านรุ่งฤทธ์ิสารยาสะ นายรุ่งฤทธ์ิ สารยาสะ 7/1 10 สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ ชม. 66 2560 29/5/2020
2569 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4123 นางสาวสุนารี อติพล ร้านน้ ารินการเกษตร นางสาวสุนารี อติพล 119/1 2 สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ ชม. 91 2561 3/7/2020
2570 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0446 นางสาวธวัลรัตน์ ศิริกุลอนันตญา สหกรณ์การเกษตรสะเมิง จ ากัด 78 4 - เชียงใหม่ - วัดจันทร์ สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ ชม. 90 2552 6/4/2020
2571 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1973 นางสาวจันทร์สุดา เกติมา ร้านจรินทร์ดาพาณิชย์ นางสาวจันทร์สุดา เกติมา 114 5 สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ ชม. 80 2560 18/6/2020
2572 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1563 นางสาวพิมพา เรือนค า ร้านเพ็ญการเกษตรสะเมิง นางสาวพิมพา เรือนค า 12 5 สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ ชม. 162 2558 13/9/2019
2573 เขต 1 สวพ.1 chi-5-1988 นางสาวร าไพ ตันติสา ร้านซะป๊ะของใช้ นางสาวร าไพ ตันติสา 65 2 สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่ ชม. 65 2560 29/5/2020
2574 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4070 นายธนาภัทร พงษ์สม ร้านวุฒิภัทร์ พาณิชย์ นายธนาภัทร พงษ์สม 9/3 4 สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่ ชม. 15 2561 28/1/2020
2575 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1252 นายรักไทย สายฟองมูล ร้านรักไทยการเกษตร นายรักไทย สายฟองมูล 104/1 4 สะเมิงเหมือ สะเมิง เชียงใหม่ ชม. 100 2558 14/6/2020
2576 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4233 นางสุนีย์ ปิยะบุตร ร้านน าชัย นางสุนีย์ ปิยะบุตร 35 8 สะเมิง สะเมิงใต้ เชียงใหม่ ชม. 107 2562 3/7/2020
2577 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1994 นางนภัสภรณ์ จินณรัตน์ ร้านพรเกษตรรุ่งเรือง นางนภัสภรณ์ จินณรัตน์ 128/2 10 แช่ช้าง สันก าแพง เชียงใหม่ ชม. 82 2561 14/6/2020
2578 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0687 นายวิชาญ เสนางาม ร้านใจงามการเกษตร นายวิชาญ เสนางาม 188/6 7 - เชียงใหม่ สันก าแพง แช่ช้าง สันก าแพง เชียงใหม่ ชม. 27 2550 31/12/2019
2579 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1642 นายกัมพล พุทธวงค์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี เอ็น การเกษตร 29 2 ต้นเปา สันก าแพง เชียงใหม่ ชม. 57 2557 5/2/2020
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2580 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0455 นายสงวนศักด์ิ อินต๊ะสม ร้านตาค าการเกษตร นายสงวนศักด์ิ อินต๊ะสม 13/1 12 - - บวกค้าง สันก าแพง เชียงใหม่ ชม. 124 2561 23/8/2020
2581 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1829 นายวันชัย จอมทัน ร้านบ้านบวกค้างการค้า นายวันชัย จอมทัน 75 3 บวกค้าง สันก าแพง เชียงใหม่ ชม. 3 2559 21/12/2019
2582 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4111 บริษัท เค.พี อะโกร อินดัสทร้ี จ ากัด ร้านเกษตรร่วมมือ บริษัท เค.พี อะโกร อินดัสทร้ี จ ากัด 79 4 บวกค้าง สันก าแพง เชียงใหม่ ชม. 75 2561 14/6/2020
2583 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1414 นายสัมฤทธ์ิ พิมมะหา ร้านร้องกองข้าวการเกษตร นายสัมฤทธ์ิ พิมมะหา 61/9 9 - - บวกค้าง สันก าแพง เชียงใหม่ ชม. 80 2555 25/6/2020
2584 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1296 นายทะนอง มุกข์ตายน ร้านทรัพย์เกษตร นายทะนอง มุกข์ตายน 39 1 - - แม่ปูคา สันก าแพง เชียงใหม่ ชม. 190 2561 22/11/2019
2585 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1140 นายทะนง แก้วฝ้ัน ร้านมหาลาภการเกษตร นายทะนง แก้วฝ้ัน 85/4 10 - - ร้องวัวแดง สันก าแพง เชียงใหม่ ชม. 52 2553 22/4/2020
2586 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0460 นางสาวรุ่งทิวา ธิมายอม ร้านรุ่งทิวาพาณิชย์ นางสาวรุ่งทิวา ธิมายอม 123 3 - - ร้องวัวแดง สันก าแพง เชียงใหม่ ชม. 82 2549 13/3/2020
2587 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1283 นายเกรียงฤทธ์ิ เตรียมวิศิษฏ์ ร้านโชคบริบูรณ์ นายเกรียงฤทธ์ิ เตรียมวิศิษฏ์ 90 9 - - ร้องวัวแดง สันก าแพง เชียงใหม่ ชม. 98 2561 18/7/2020
2588 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4096 นางสาวกัญฐณา กัลปพฤกษ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคบริบูรณ์ พานิช 90/2 9 ร้องวัวแดง สันก าแพง เชียงใหม่ ชม. 52 2561 7/5/2020
2589 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0466 นายอุเทน สิงห์อูป สหกรณ์การเกษตรสันก าแพง จ ากัด 1/46 6 - เชียงใหม่ สันก าแพง สันก าแพง สันก าแพง เชียงใหม่ ชม. 2 2562 1/1/2020
2590 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0463 นายชวลิต วิรัชวัฒนกุล บริษัท ชวลิตมิตรเกษตร จ ากัด 8/7 7 ราษฎร์บ ารุง สันก าแพง สันก าแพง เชียงใหม่ ชม. 220 2548 31/12/2019
2591 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4011 นางสาวภันทิลา ศรีวิชัย ร้านป้าต้อยการเกษตร นางสาวภันทิลา ศรีวิชัย 91/1 1 ห้วยทราย สันก าแพง เชียงใหม่ ชม. 94 2560 11/7/2020
2592 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1678 นางราตรี ตาค า ร้านต.เคมีการเกษตร นางราตรี ตาค า 54/3 5 ห้วยทราย สันก าแพง เชียงใหม่ ชม. 127 2557 14/7/2020
2593 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1152 นายเอกฉัท สมณะ ร้านเกษตรออนใต้ นายเอกฉัท สมณะ 45 6 - - ออนใต้ สันก าแพง เชียงใหม่ ชม. 4 2562 7/1/2020
2594 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1293 นายธีระพงศ์ ลังกาฟ้า ร้านมิตรเกษตร นายธีระพงศ์ ลังกาฟ้า 99 9 - - ออนใต้ สันก าแพง เชียงใหม่ ชม. 87 2554 2/8/2019
2595 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4026 นายพิชิต บุญเลิศ ร้านเมืองขอนการเกษตร นายพิชิต บุญเลิศ 76 1 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ ชม. 120 2561 20/8/2019
2596 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1371 นางภิศาลักษณ์ หนองสูง ร้านเกษตรรวยดี นางภิศาลักษณ์ หนองสูง 312/5 10 - เชียงใหม่-พร้าว ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ ชม. 34 2555 8/3/2020
2597 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0901 นายจันทร สุจริต ร้านธนกฤตการเกษตร นายจันทร สุจริต 66/1 13 สันทราย-แม่โจ้ (สายเก่า) ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ ชม. 18 2555 31/12/2019
2598 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1717 นายปิยะพงศ์ ขันทศร บริษัท จตุพรปิยะกรุ๊ป จ ากัด 68/1 13 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ ชม. 58 2560 16/5/2020
2599 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0472 นางอุไร แสงตระกูล ร้านอุไรนานาภัณฑ์ นางอุไร แสงตระกูล 19 2 - - ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ ชม. 39 2562 26/2/2020
2600 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4158 นายเอนก ขยันขาย บริษัท แม่โจ้68เมล็ดพัน์ุ จ ากัด 290 2 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ ชม. 193 2561 29/11/2019
2601 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0980 นายรักติชาติ ขอบใจ ร้านเกษตรเจ้าคุณ นายรักติชาติ ขอบใจ 308 4 ทวีทรัพย์ ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ ชม. 30 2552 31/12/2019
2602 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4083 นายวินัย วิริยะอลงกรณ์ ร้านเกษตรด็อกเตอร์ นายวินัย วิริยะอลงกรณ์ 105 4 เมืองเล็น สันทราย เชียงใหม่ ชม. 31 2561 27/3/2020
2603 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0479 นายสาธิต บุญเจริญทรัพย์ ร้านสาธิตการค้า นายสาธิต บุญเจริญทรัพย์ 169 1 - - แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ ชม. 52 2549 23/4/2020
2604 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0478 นายสวัสด์ิ เทียมฟัก ร้านวิทยาการค้า นายสวัสด์ิ เทียมฟัก 220 1 - เชียงใหม่ พร้าว แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ ชม. 153 2561 1/10/2019
2605 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1344 นางนงนุช เดือนดาว ร้านนิคเนมพาณิชย์ นางนงนุช เดือนดาว 355 1 - - แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ ชม. 29 2560 19/2/2020
2606 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0485 นายสิงห์วัลย์ สุวรรณ์ ร้านสุวรรณการค้า นายสิงห์วัลย์ สุวรรณ 112 11 - - แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ ชม. 233 2549 27/4/2020
2607 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0483 นางวันดี หินเดช ร้านนางวันดี หินเดช นางวันดี หินเดช 115 11 - เชียงใหม่ - พร้าว แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ ชม. 137 2549 20/4/2020
2608 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1451 นายเอนก ชมช่ืน ร้านเอนกการค้า นายเอนก ชมช่ืน 128 2 - - แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ ชม. 192 2561 29/11/2019
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2609 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1394 นางสาวสุกฤตา อุดมศรี ร้านร่มหลวง มิตรเกษตร นางสาวสุกฤตา อุดมศรี 345 2 - - แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ ชม. 83 2560 18/6/2020
2610 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1719 นายพิบูลย์ ทรงค า ร้านบูลย์ทัน การค้า นายพิบูลย์ ทรงค า 55 3 - - แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ ชม. 66 2562 6/5/2020
2611 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1927 นายวิรัช อุปปา ร้านนิยมการเกษตร 2 นายวิรัช อุปปา 197 4 แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ ชม. 205 2561 11/12/2019
2612 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1985 นางสาวทิสารัตน์ วรรณวงค์ ร้านจอมทองการเกษตร 2 นางสาวทิสารัตน์ วรรณวงค์ 126 5 แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ ชม. 62 2560 24/5/2020
2613 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1228 นางอ าพร ศรีวิลัย ร้านนางอ าพร ศรีวิลัย นางอ าพร ศรีวิลัย 160 8 - - แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ ชม. 129 2557 16/7/2020
2614 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1403 นางจันทร์เพ็ญ กระเสาร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 111 การเกษตร 119 1 - - แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่ ชม. 62 2555 10/6/2020
2615 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0488 นายนิยม กระเสาร์ ร้านนิยมการเกษตร นายนิยม กระเสาร์ 149 1 - เชียงใหม่ - พร้าว แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่ ชม. 18 2553 31/12/2019
2616 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1579 นายภูเบต พรมมา ร้านพรมมาการเกษตร นายภูเบต พรมมา 177 14 แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่ ชม. 133 2561 29/8/2019
2617 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0803 นายอังกูร พลพิพัฒนพงศ์ บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) สาขา 2 299 14 - เชียงใหม่-พร้าว แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่ ชม. 48 2562 25/3/2020
2618 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4023 นายไพรัช บุญธรรม ร้าน 168 มิตรเกษตร นายไพรัช บุญธรรม 302/1 14 เชียงใหม่-พร้าว แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่ ชม. 159 2561 17/10/2019
2619 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0493 นายประมวล ใจเงิน สหกรณ์ผู้ปลูกมันฝร่ังเชียงใหม่ จ ากัด 121/1 3 - เชียงใหม่-พร้าว แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่ ชม. 448 2549 31/12/2019
2620 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0489 นายเกษตร เจริญสุข ร้านจรรยาพาณิชย์ นายเกษตร เจริญสุข 334 3 - เชียงใหม่-พร้าว แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่ ชม. 27 2549 31/12/2019
2621 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0491 นายประหยัด เช้ือหมอ ร้านเจดีย์เคมีเกษตร นายประหยัด เช้ือหมอ 347 3 - สันทราย-พร้าว แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่ ชม. 48 2549 25/1/2020
2622 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4211 นายมนตรี ปันชัย บริษัท ต้นคูณ เชียงใหม่ การเกษตร จ ากัด 61 3 แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่ ชม. 63 2562 28/4/2020
2623 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1759 นางชุดาภา ทนันชัย ร้านฮิมปิงการเกษตร นางสาวชุดาภา ทนันชัย 78 4 - - แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่ ชม. 145 2558 28/5/2020
2624 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1456 นางสาววราภรณ์ ใจเป็ง ร้านวราภรณ์พืชผลการเกษตร นางสาววราภรณ์ ใจเป็ง 11 9 - สันทราย-พร้าว แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่ ชม. 213 2561 25/12/2019
2625 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0495 นางสาวชวันลักษณ์ กาวิละ ร้านฐิติวัลค์ุการค้า (สวนฐิติวัลค์ุพันธ์ุไม้) นางสาวชวันลักษณ์ กาวิละ 390 10 - - สันทรายน้อย สันทราย เชียงใหม่ ชม. 292 2549 31/12/2019
2626 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0497 นางสุพิมพ์ ประเทืองไพศรี ร้านรุ่งเรืองการเกษตร นางสุพิมพ์ ประเทืองไพศรี 512/2 6 - เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด สันทรายน้อย สันทราย เชียงใหม่ ชม. 194 2549 21/4/2020
2627 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0498 นางศกุนิชญ์ สะหลี ร้านป่าลานการเกษตร นางศกุนิชญ์ สะหลี 212 2 - - สันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม่ ชม. 161 2549 8/4/2020
2628 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0499 นายบุญเลิศ แสนหลวง สหกรณ์การเกษตรสันทราย จ ากัด 15 4 - สันทราย-พร้าว สันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม่ ชม. 154 2561 1/10/2019
2629 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1616 นางจันทร์ฉาย บุณยมณี ร้านแจ่มจรัสการเกษตร นางจันทร์ฉาย บุณยมณี 200 4 สันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม่ ชม. 193 2558 15/11/2019
2630 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1063 นางนรฎี จรพุทธานนท์ ร้าน 3 ต.การเกษตร นางนรฎี จรพุทธานนท์ 68/1 6 - พยากน้อย ป่าเหมือด สันป่าเปา สันทราย เชียงใหม่ ชม. 77 2561 14/6/2020
2631 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0708 นายธนทร ทูลค าเตย บริษัท แอปโซ ซายน์ จ ากัด 245 6 - - สันพระเนตร สันทราย เชียงใหม่ ชม. 5 2550 27/1/2020
2632 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1190 นางสาวรัตนา กัญจนวัตตะ ร้านรัตนา นางสาวรัตนา กัญจนวัตตะ 226/64 1 - - หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่ ชม. 188 2561 22/11/2019
2633 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4228 นายอังกูร พลพิพัฒนพงศ์ บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) สาขา1 92 3 เชียงใหม่-พร้าว หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่ ชม. 93 2562 12/6/2020
2634 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0504 นางสาวอัญชลี เก่งกาจ ร้านอัญชลีพานิชย์ นางสาวอัญชลี เก่งกาจ 18 4 - สันทราย-พร้าว หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่ ชม. 282 2547 31/12/2019
2635 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1400 นายชัยพันธ์ ธาตุอินจันทร์ บริษัท สปีด อโกรซายน์ จ ากัด 287/45 4 - - หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่ ชม. 110 2555 25/6/2020
2636 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1926 นายชฎิล ธะนะหมอก บริษัท นาโนบราส จ ากัด 201/136 9 หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่ ชม. 221 2561 25/12/2019
2637 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0516 นางนิโลบล วัชัยพันธ์ สหกรณ์นิคมสันทราย จ ากัด 140/1 11 - เชียงใหม่-พร้าว หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ ชม. 172 2561 5/11/2019
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2638 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4209 นางวิไลภรณ์ ภิญโญ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่โจ้ออร์แกนิค 149/4-5 4 หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ ชม. 56 2562 4/4/2020
2639 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0507 นางส ารวล โตธิรกุล ร้านชาวเกษตร นางส ารวล โตธิรกุล 194 4 - เชียงใหม่-พร้าว หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ ชม. 269 2547 31/12/2019
2640 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4234 นางสาวกัญญ์ณภัค ขจรเดชาพิพัฒน์ บริษัท ดีเจไลท์ต้ิง จ ากัด 233/1 5 หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ ชม. 108 2562 3/7/2020
2641 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1918 นายเสกสรรค์ เครือสาร บริษัท อะเมริซีด อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 409 5 เชียงใหม่-แม่โจ้ หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ ชม. 114 2559 8/11/2019
2642 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4003 นายนัฐพล ดวงเลขา ร้านทัศเกตุ ก.การเกษตร นายนัฐพล ดวงเลขา 421 7 หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ ชม. 5 2561 16/1/2020
2643 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0520 นายสมบัติ กันธิยะ ร้านนายสมบัติ กันธิยะ นายสมบัติ กันธิยะ 153 3 หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่ ชม. 87 2558 28/5/2020
2644 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0519 นางทัศนีย์ ชินพงศ์ฐิติวัสส์ ร้านคลีนิคเกษตร 9 นางทัศนีย์ ชินพงศ์ฐิติวัสส์ 170 3 หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่ ชม. 89 2556 19/6/2020
2645 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1251 นายอนนท์ มูลค า ร้านเอ.เอ็น. มูลค าการค้า นายอนนท์ มูลค า 26 4 - - หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่ ชม. 116 2561 8/8/2019
2646 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1561 นายประยูร ธรรมปัญญา ร้านเจเจเกษตร นายประยูร ธรรมปัญญา 13 8 หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่ ชม. 30 2559 22/2/2020
2647 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0826 นายนคร สิงห์แก้ว ร้านนครกิตการเกษตร นายนคร สิงห์แก้ว 157 1 - เชียงใหม่-ฮอด ท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่ ชม. 198 2561 3/12/2019
2648 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4130 นายยุทธนา ไขยดวงแก้ว ร้านหนานจูนเคมีเกษตร นายยุทธนา ไชยดวงแก้ว 184 1 ท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่ ชม. 111 2561 2/8/2020
2649 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1325 นางสาวธัญญลักษณ์   วงค์วิริยะ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เชียงใหม่ จ ากัด (คลังสันป่าตอง) 73/1 1 - - ทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่ ชม. 164 2561 24/10/2019
2650 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4208 นางสาวสุชารัตน์ ชุ่มศรี ร้านศรีโพธ์ิงามการเกษตร นางสาวสุชารัตน์ ชุ่มศรี 104/1 11 ทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่ ชม. 62 2562 21/4/2020
2651 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1584 นายสถาพร เจียระไนรุ่งโรจน์ ร้านเคมีภัณฑ์ นายสถาพร เจียระไนรุ่งโรจน์ 36 3 ทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่ ชม. 108 2556 7/8/2019
2652 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1940 นายเกียรติชัย ธนันชัย ร้านเกียรติชัยฟาร์มเกษตร นายเกียรติชัย ธนันชัย 1 1 ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่ ชม. 9 2560 22/1/2020
2653 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1832 นางสาวสุภัทรา บุญแสง ร้านหกแยกการเกษตร นางสาวสุภัทรา บุญแสง 1/7-1/8 1 ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่ ชม. 217 2561 24/12/2019
2654 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0882 นางจิราพร แซ่ล้ิม บริษัท ซันสวีท จ ากัด (มหาชน) 9 1 ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่ ชม. 1 2561 8/1/2020
2655 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1847 นายสุรเจตน์ จอมขันเงิน ร้านสุรเจตน์การเกษตร นายสุรเจตน์ จอมขันเงิน 11/2 4 ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่ ชม. 76 2557 1/4/2020
2656 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4215 นางสาวปิยาภรณ์ ถาดง ร้านเรืองทรัพย์การเกษตร นางสาวปิยาภรณ์ ถาดง 50 1 น้ าบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ ชม. 89 2562 4/6/2020
2657 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1534 นางนภาลัย ม่วงทอง ร้านนภาลัยเกษตรรุ่งเรือง นางนภาลัย ม่วงทอง 47 10 น้ าบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ ชม. 71 2556 25/4/2020
2658 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0537 นางบุษบา เขตรวัง สหกรณ์การเกษตรน้ าบ่อหลวง จ ากัด 263 2 - - น้ าบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ ชม. 88 2556 25/4/2020
2659 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0890 นางพวงเพ็ชร ค าปัน ร้านน้องหนุน นางพวงเพ็ชร ค าปัน 179/1 4 - - น้ าบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ ชม. 117 2551 10/6/2020
2660 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4160 นางล าดวน ปิมภิวงค์ ร้านล าดวน นางล าดวน ปิมภิวงค์ 188 5 น้ าบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ ชม. 69 2562 12/5/2020
2661 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1098 นางสาวกันย์ฤทัย กอนแก้ว ร้านรวมเกษตร นางสาวกันย์ฤทัย กอนแก้ว 11 1 - - บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ ชม. 11 2553 10/11/2019
2662 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4148 นางสาวกฤชญา แสนนันตา ร้านป้ัมน้ ามันวินเนอร์ นางสาวกฤชญา แสนนันตา 40 10 บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ ชม. 197 2561 3/12/2019
2663 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1713 นายภานุวัฒน์ ละมูล ร้านภิญญดา พาณิชย์ นายภานุวัฒน์ ละมูล 47/2 10 - - บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ ชม. 49 2558 4/2/2020
2664 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1709 นางสาวพิมพ์สุชา ภรณ์จันทร์แสง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เชียงใหม่ จ ากัด (คลังทุ่งเส้ียว) 65/5 3 - เชียงใหม่ ฮอด บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ ชม. 21 2558 27/10/2019
2665 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0542 นางพิมพ์ธิพา เพ่ิมก าลังพล ร้านท่ากานการเกษตร นางพิมพ์ธิพา เพ่ิมก าลังพล 293 5 - - บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ ชม. 59 2549 31/12/2019
2666 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0548 นายสมพล ปัญญา ร้านพีพีนานาภัณฑ์การเกษตร นายสมพล ปัญญา 239/13 10 - คลองชลประทาน บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่ ชม. 206 2549 20/1/2020
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2667 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1815 นางสาวพิทชาวรรณ ช่อวรรณะ ร้านนานาเกษตร นางสาวพิทชาวรรณ ช่อวรรณะ 37/1 10 บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่ ชม. 63 2559 24/5/2020
2668 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0573 นางสาวรามิล ชัยชนะ ร้านบรรจงการเกษตร นางสาวรามิล ชัยชนะ 24 13 - - บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่ ชม. 196 2549 4/4/2020
2669 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0546 นางอ าภรณ์ วงศ์จันทร์ดา ร้านอ าภรณ์การเกษตร นางอ าภรณ์ วงศ์จันทร์ดา 22 4 - - บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่ ชม. 141 2560 3/10/2019
2670 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0547 นายสมพงษ์ เจริญเมือง ร้านบ้านแมการเกษตร นายสมพงษ์ เจริญเมือง 45 8 - - บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่ ชม. 235 2549 2/5/2020
2671 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1921 นางรจนา ค าแล ร้านสหมิตรการเกษตร นางรจนา ค าแล 114/2 1 มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ ชม. 123 2559 17/11/2019
2672 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4072 นางสาวบัณฑิตา ภัทธหิรัญญ์ ร้านศรีธนพรพาณิชย์2 นางสาวบัณฑิตา ภัทธหิรัญญ์ 69/3 1 มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ ชม. 18 2561 13/2/2020
2673 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1442 นายศิริพงษ์ ญาณะศรี ร้านวิเศษนิยม นายศิริพงษ์ ญาณะศรี 87/1 1 - - มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ ชม. 76 2556 7/5/2020
2674 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1905 นางนรินทร์ ตาวงค์ ร้านย.เจริญกิจ นางนรินทร์ ตาวงค์ 42 2 มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ ชม. 91 2559 1/9/2019
2675 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0561 นางชุติกาญจน์ สมหมาย ร้านส. นพกาญจน์ นางชุติกาญจน์ สมหมาย 200-200/11-12 5 - เชียงใหม่-ฮอด มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ ชม. 40 2559 14/3/2020
2676 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1626 นางสาวดรุณี จันทร์ใจ ร้านรวมโชคการเกษตร นางสาวดรุณี จันทร์ใจ 21 6 มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ ชม. 99 2557 21/5/2019
2677 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0564 นายทวีศักด์ิ อัศวเรืองเดช ร้านทวีศักด์ิ นายทวีศักด์ิ อัศวเรืองเดช 195/3 7 - - มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ ชม. 250 2547 31/12/2019
2678 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0566 นางศรี สุนันต๊ะ ร้านจงเจริญ นางศรี สุนันต๊ะ 139/2 9 - - มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ ชม. 28 2555 19/1/2020
2679 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1853 นายณรงค์ ชุ่มใจ ร้านศูนย์ล าไยร่ ารวย นายณรงค์ ชุ่มใจ 56/9 3 มะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่ ชม. 26 2559 10/2/2020
2680 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0551 นางสาววันเพ็ญ ปัญญานนท์ ร้านลุงป๊อกเคมีภัณฑ์ นางสาววันเพ็ญ ปัญญานนท์ 93/3 4 - - มะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่ ชม. 228 2549 17/5/2020
2681 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4086 นายจินดา สุพันรัตน์ ร้านนายจินดา สุพันรัตน์ นายจินดา สุพันรัตน์ 89/3 6 มะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่ ชม. 34 2561 1/4/2020
2682 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1352 นายสันติภาพ อินต๊ะปิน ร้านสันติภาพ เคมี นายสันติภาพ อินต๊ะปิน 118 7 - - มะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่ ชม. 21 2555 31/12/2019
2683 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0570 นายธนวัฒน์ มะลิลา ร้านน้องฟลุค นายธนวัฒน์ มะลิลา 184/1 7 - - มะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่ ชม. 95 2548 1/8/2020
2684 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0555 นายโรจน์ แสนแก้ว ร้านแดงรุ่งเรือง นายโรจน์ แสนแก้ว 60 7 - เชียงใหม่-ฮอด มะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่ ชม. 35 2549 31/12/2019
2685 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1653 ว่าท่ี ร.ต.สมาน สวยแก้ว ร้านเพ่ิมพูนการเกษตร ว่าท่ี ร.ต.สมาน สวยแก้ว 133 8 แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่ ชม. 77 2557 1/4/2020
2686 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1083 นายอดิศร จองค า ร้านนริศมอเตอร์ช๊อป นายอดิศร จองค า 12 10 - เชียงใหม่ ฮอด ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ ชม. 151 2552 17/9/2019
2687 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0574 นางสุพัตรา ผ่อนจัตุรัส สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ ากัด 238 10 - เชียงใหม่ - ฮอด ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ ชม. 2 2559 11/1/2020
2688 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0884 นายอุทัย ศรีวิชัย ร้านสันป่าตองเคมีเกษตร นายอุทัย ศรีวิชัย 27 10 - เชียงใหม่ฮอด ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ ชม. 150 2551 31/12/2019
2689 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4157 นางทัศนีย์ พรมวัน ร้านทัศนีย์การเกษตร นางทัศนีย์ พรมวัน 251 1 เชียงใหม่-ฮอด สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ ชม. 57 2562 10/4/2020
2690 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0577 นางภัทรภร จงชนะกาญจน์ ร้านช. ช้างการเกษตร นางภัทรภร จงชนะกาญจน์ 39/1-2 1 เชียงใหม่-ฮอด สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ ชม. 49 2549 31/12/2019
2691 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0582 นางสกุณา พิลาศลักษณ์ ร้านพิลาศลักษณ์การเกษตร นางสกุณา พิลาศลักษณ์ 43 1 - - ขัวมุง สารภี เชียงใหม่ ชม. 24 2562 4/2/2020
2692 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4221 นายพิพัฒน์ พิมสาร ร้านขัวมุง การเกษคร นายพิพัฒน์ พิมสาร 1 6 ขัวมุง สารภี เชียงใหม่ ชม. 84 2562 29/5/2020
2693 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4080 นางสาวรัศม์ิพิชา ทองดี ร้านทองดีทวีทรัพย์พาณิชย์ นางสาวรัศม์ิพิชา ทองดี 96/1 7 ขัวมุง สารภี เชียงใหม่ ชม. 74 2561 10/6/2020
2694 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4043 นางสาวศริญญา ปรัชญาวิโรจน์ ร้านกฤตย์เกษตร นางสาวศริญญา ปรัชญาวิโรจน์ 14/1 8 ขัวมุง สารภี เชียงใหม่ ชม. 3 2562 1/1/2020
2695 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0588 นางจรวยพร คงเมือง ร้านจรวยพร มินิมาร์ท นางจรวยพร คงเมือง 63 3 - - ชมภู สารภี เชียงใหม่ ชม. 51 2557 13/1/2020
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2696 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0589 นายวิฑูรย์ สมใจดี ร้านก้อนทอง การเกษตร นายวิฑูรย์ สมใจดี 32 5 - - ชมภู สารภี เชียงใหม่ ชม. 174 2549 24/5/2020
2697 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4115 นายพรชัย ยาวุฒิ ร้านพรชัย การเกษตร นายพรชัย ยาวุฒิ 16 7 ชมภู สารภี เชียงใหม่ ชม. 80 2561 14/6/2020
2698 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1343 นายอภิชาติ คงค าแหง ร้านต าหนักเกษตรฟาร์ม นายอภิชาติ คงค าแหง 140 2 - - ดอนแก้ว สารภี เชียงใหม่ ชม. 27 2557 19/11/2019
2699 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0799 นายวรเชษฐ ดวงเกตุ ร้านช่ออินทนิลการเกษตร นายวรเชษฐ ดวงเกตุ 35/2 2 - - ดอนแก้ว สารภี เชียงใหม่ ชม. 145 2561 13/9/2019
2700 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0593 นายรอง ก่อเกียรติโสภา ร้านนายรอง ก่อเกียรติโสภา นายรอง ก่อเกียรติโสภา 25 7 - - ท่ากว้าง สารภี เชียงใหม่ ชม. 70 2561 10/6/2020
2701 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1082 นายวิทูร สุริยวนากุล บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาเวียงกุมกาม 99/3 11 - - ท่าวังตาล สารภี เชียงใหม่ ชม. 58 2553 10/5/2020
2702 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1849 นางสาวอารรัตน์ หาญอุ่น ร้านทองสุข กิจเกษตร (ป่าบง) นางสาวอารีรัตน์ หาญอุ่น 132/9 2 ป่าบง สารภี เชียงใหม่ ชม. 21 2559 4/2/2020
2703 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0596 นางวรรณดา เตชะ ร้านวรรณดา นางวรรณดา เตชะ 92 6 - ป่าบง สารภี เชียงใหม่ ชม. 14 2562 14/1/2020
2704 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0597 นายชาญยุทธ บุญมี สหกรณ์การเกษตรสารภี จ ากัด 29 2 - เชียงใหม่ - ล าพูน ยางเน้ิง สารภี เชียงใหม่ ชม. 134 2561 29/8/2019
2705 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0598 นางสุนันทา สิริพิพัฒน์ ร้านนางสุนันทา สิริพิพัฒน์ นางสุนันทา สิริพิพัฒน์ 157/2 6 - เชียงใหม่ - ล าพูน ยางเน้ิง สารภี เชียงใหม่ ชม. 138 2561 4/9/2019
2706 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0599 นางสาวพัชรินทร์ สมบูรณ์ ร้านสารภีเคมีเกษตร นางสาวพัชรินทร์ สมบูรณ์ 86 7 - เชียงใหม่-ล าพูน ยางเน้ิง สารภี เชียงใหม่ ชม. 43 2549 31/12/2019
2707 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0600 นายคนอง ไชยจินดา ร้านนายคนอง ไชยจินดา นายคนอง ไชยจินดา 28 1 - - สันทราย สารภี เชียงใหม่ ชม. 68 2561 10/6/2020
2708 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0603 นายพันธ์แก้ว โยธา ร้านต้นผ้ึงการเกษตร นายพันธ์แก้ว โยธา 43 12 - - สันทราย สารภี เชียงใหม่ ชม. 22 2562 4/2/2020
2709 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1417 นายสัญญา ปามา ร้านลุงจันทร์ นายสัญญา ปามา 106 2 สันทราย สารภี เชียงใหม่ ชม. 110 2561 2/8/2020
2710 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1033 นางสาวอุดมลักษณ์ บุตรงาม ร้านอุดมลักษณ์ นางสาวอุดมลักษณ์ บุตรงาม 23 5 - - สันทราย สารภี เชียงใหม่ ชม. 88 2552 4/4/2020
2711 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0605 นายนิกร จันต๊ะก๋อง ร้านนิกรการเกษตร นายนิกร จันต๊ะก๋อง 97 9 - - สารภี สารภี เชียงใหม่ ชม. 50 2556 2/1/2020
2712 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0609 นายนิพนธ์ พงษ์ภมร ร้านนิพนธ์การเกษตร นายนิพนธ์ พงษ์ภมร 32 1 - - ขุนคง หางดง เชียงใหม่ ชม. 88 2558 28/5/2020
2713 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0610 นายบุญทา ตาแก้ว ร้านบุญทาการเกษตร นายบุญทา ตาแก้ว 30 8 - - ขุนคง หางดง เชียงใหม่ ชม. 42 2561 19/4/2020
2714 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0614 นางสุปรานี จารุสวัสด์ิ ร้านสมบูรณ์ นางสุปรานี จารุสวัสด์ิ 67 - ท่าสะต๋อย น้ าแพร่ หางดง เชียงใหม่ ชม. 441 2549 8/7/2020
2715 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4091 นางสาวพรนิภา ทนันชัย ร้านณัฐพาณิชย์ นางสาวพรนิภา ทนันชัย 70/4 4 น้ าแพร่ หางดง เชียงใหม่ ชม. 46 2561 25/4/2020
2716 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1684 นายวิญญู หมอยา ร้านนายวิญญู หมอยา นายวิญญู หมอยา 176 9 น้ าแพร่ หางดง เชียงใหม่ ชม. 134 2557 24/7/2019
2717 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1150 นายบัญชา ภักดีคีรี ร้านเกษตรยอดดอย นายบัญชา ภักดีคีรี 138 4 - หางดง-สะเมิง บ้านปง หางดง เชียงใหม่ ชม. 55 2555 23/5/2020
2718 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1056 นางสาวคนึงนิตย์ โกวิลา ร้านปราณีพาณิชย์ นางสาวคนึงนิตย์ โกวิลา 42 4 - หางดง-ฮอด บ้านปง หางดง เชียงใหม่ ชม. 165 2557 16/9/2019
2719 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1997 นายเมือง ไชยลวน สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงทุ่งเริง จ ากัด 55 6 บ้านปง หางดง เชียงใหม่ ชม. 71 2560 5/6/2020
2720 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4027 นายสันติพงศ์ อนุกูล บริษัท สมาร์ท ช้อยส์ อินเตอร์เทรด จ ากัด 127 1 สบแม่ข่า หางดง เชียงใหม่ ชม. 143 2561 13/9/2019
2721 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0617 นางชนัษฐา หิรัญรัตน์ ร้านศรีวิชัยเคมีเกษตร นางชนัษฐา หิรัญรัตน์ 61 2 - - สบแม่ข่า หางดง เชียงใหม่ ชม. 119 2551 21/9/2019
2722 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1941 นายบัณฑิต วชิรวิทยากร ร้านประดิษฐเคมีการเกษตร นายบัณฑิต วชิรวิทยากร 140/3 3 สบแม่ข่า หางดง เชียงใหม่ ชม. 11 2560 24/1/2020
2723 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1852 นายสมพร วงศ์วัฒนะ ร้านสมพรการเกษตร นายสมพร วงศ์วัฒนะ 6/1 5 สบแม่ข่า หางดง เชียงใหม่ ชม. 27 2559 10/2/2020
2724 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4050 นางอัญวีณ์ วริศวงศ์โกศล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ .ปราณีการเกษตร 176 12 หนองควาย หางดง เชียงใหม่ ชม. 37 2561 4/4/2020
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2725 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0621 นายปกรณ์ ดารักษ์ ร้านรุ่งเรืองกิจเกษตร นายปกรณ์ ดารักษ์ 320/3 12 - - หนองควาย หางดง เชียงใหม่ ชม. 58 2557 10/2/2020
2726 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0627 นายมานพ ค าต้ือ ร้านหนองตองการเกษตร นายมานพ ค าต้ือ 25 1 - สันป่าตอง - ล าพูน หนองตอง หางดง เชียงใหม่ ชม. 47 2557 9/1/2020
2727 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1757 นายเอกนิรันดร์ สุภาตาล ร้านราชนาเวียง การเกษตร นายเอกนิรันดร์ สุภาตาล 78/1 13 - - หนองตอง หางดง เชียงใหม่ ชม. 83 2558 24/5/2019
2728 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4097 นางสาวกนกวรรณ สักลอ ร้านโกฮัง เคมีกิจ นางสาวกนกวรรณ สักลอ 238 2 หนองตอง หางดง เชียงใหม่ ชม. 92 2562 13/6/2020
2729 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1428 นางนุจารินทร์ เรือนแก้ว บริษัท บุรินทร์ เคมี การเกษตร จ ากัด 40/5 2 - สันป่าตอง-ล าพูน หนองตอง หางดง เชียงใหม่ ชม. 104 2561 25/7/2020
2730 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4186 นายธนากุณ ปูนอ่อน ร้านธนากุณ การเกษตร นายธนากุณ ปูนอ่อน 96 4 หนองตอง หางดง เชียงใหม่ ชม. 105 2562 3/7/2020
2731 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0629 นายสุทัศน์ สมบูรณ์ ร้านสมบูรณ์การเกษตร นายสุทัศน์ สมบูรณ์ 153 6 - ล าพูน - สันป่าตอง หนองตอง หางดง เชียงใหม่ ชม. 124 2549 31/12/2019
2732 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0632 นายประพัฒ อินแดง ร้านพัฒนาการเกษตร นายประพัฒ อินแดง 170 8 - - หนองตอง หางดง เชียงใหม่ ชม. 28 2561 20/3/2020
2733 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0636 นางบุญศิริ ตันติสัจจาภิรักษ์ สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด 80 4 - เชียงใหม่-ฮอด หางดง หางดง เชียงใหม่ ชม. 37 2549 31/12/2019
2734 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4048 นายทองคิด พุทธวงค์ ร้านพุทธวงค์การเกษตร นายทองคิด พุทธวงค์ 203/1 5 เชียงใหม่-ฮอด หางดง หางดง เชียงใหม่ ชม. 73 2561 10/6/2020
2735 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0637 นายวสันต์ สุวรรณยศ ร้านวสันต์การเกษตร นายวสันต์ สุวรรณยศ 131 7 - - หางดง หางดง เชียงใหม่ ชม. 303 2549 27/7/2020
2736 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1034 นางบุญศิริ ตันติสัจจาภิรักษ์ สหกรณ์การเกษตรหางดง จ ากัด 1/3 1 - - หารแก้ว หางดง เชียงใหม่ ชม. 84 2552 30/3/2020
2737 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0950 นายณัชพล โพธ์ิศรี ร้านต้นสักเกษตร นายณัชพล โพธ์ิศรี 1 7 - - หารแก้ว หางดง เชียงใหม่ ชม. 138 2551 29/9/2019
2738 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4210 นางสาวอัมภาภรณ์ อินตา ร้านวัวลายการเกษตร นางสาวอัมภาภรณ์ อินตา 55/2 7 หารแก้ว หางดง เชียงใหม่ ชม. 70 2562 12/5/2020
2739 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4014 นางสาวิตรี ศิริ ร้านสตางค์พาณิชย์ นางสาวิตรี ศิริ 189 1 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ ชม. 121 2560 22/8/2019
2740 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4140 นายจ าพิน   เขียวสา ร้านหญิง พล เคมีเกษตร นายจ าพิน เขียวสา 196 1 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ ชม. 139 2561 6/9/2019
2741 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4201 นายวิษณุ โปธรรม ร้านสุริยบุปผาการเกษตร นายวิษณุ โปธรรม 264 13 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ ชม. 58 2562 10/4/2020
2742 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1761 นายเลาเส้ง เสริมมติวงศ์ ร้านเซ้งการเกษตร นายเลาเส้ง เสริมมติวงศ์ 106/7 1 - - อมก่อย อมก๋อย เชียงใหม่ ชม. 121 2561 20/8/2019
2743 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1999 นายทศพร โล่ห์ติวิกุล บริษัท ซ้งพาณิชย์ จ ากัด 150/1 1 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ ชม. 78 2560 12/6/2020
2744 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0645 นายเนรมิต สุริยบุปผา ร้านฮาเลลูยาการค้า นายเนรมิต สุริยบุปผา 196 1 - - อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ ชม. 33 2562 4/2/2020
2745 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1244 นายชาลี เสริมมติวงศ์ ร้านอมก๋อยการเกษตร นายชาลี เสริมมติวงศ์ 385/1 1 - - อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ ชม. 42 2560 3/4/2020
2746 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4120 นางสาวเพชรา โชคจุนเจือ ร้าน พาณิชย์เคมีเกษตร นางสาวเพชรา โชคจุนเจือ 60/1 1 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ ชม. 87 2561 26/6/2020
2747 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4066 นายเซอร์วี แววพิราม ร้านเจ้าวี การเกษตร นายเซอร์วี แววพิราม 191 16 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ ชม. 91 2562 12/6/2020
2748 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1820 นายอนุสรณ์ มติมหาชน ร้านยางเปาการเกษตร นายอนุสรณ์ มติมหาชน 63 2 - - อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ ชม. 96 2562 17/6/2020
2749 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1755 นายพิชัย ม่ิงมีวิทยา ร้านเกษตรถะแด่งดู นายพิชัย ม่ิงมีวิทยา 135 20 - - อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ ชม. 82 2558 19/5/2020
2750 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1992 นางสมใจ ต๊ะสู้ ร้านสายใจเคมีเกษตร นางสมใจ ต๊ะสู้ 27 3 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ ชม. 69 2560 4/6/2020
2751 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1805 นายศรีกัง กูลา ร้านโอการเกษตร นายศรีกัง กูลา 171 4 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ ชม. 78 2559 21/7/2020
2752 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1936 นายศรายุทธ ดีเสอร์ ร้านนุเคการเกษตร นายศรายุทธ ดีเสอร์ 202/1 5 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ ชม. 102 2562 30/6/2020
2753 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1937 นายสมชาย สายลมเย็น ร้านสมชายการเกษตร นายสมชาย สายลมเย็น 254 5 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ ชม. 99 2562 23/6/2020
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2754 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1860 นายนุสุ หม่ีเซอร์ ร้านแม่ต๋อมการเกษตร นายนุสุ หม่ีเซอร์ 333 5 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ ชม. 59 2561 23/5/2020
2755 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1935 นายอุทัย สายลมเย็น ร้านอุทัยการเกษตร นายอุทัย สายลมเย็น 357 5 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ ชม. 101 2562 23/6/2020
2756 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1690 นายส าเริง วงวาร สหกรณ์นิคมนาคอเรือ จ ากัด 49 2 - - นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่ ชม. 35 2562 19/2/2020
2757 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1462 นางสาววิมาลา วิเชียร ร้านเพ่ือนเกษตรแม่โถ นางสาววิมาลา วิเชียร 1 1 - - บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ ชม. 154 2555 5/9/2019
2758 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0651 นางนัยนา สุธีสุจริต ร้านนัยนาพาณิชย์ นางนัยนา สุธีสุจริต 117/1 1 - - บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ ชม. 62 2557 26/2/2020
2759 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1674 นายสุภัคชัย จาที ร้านสุภัคชัย นายสุภัคชัย จาที 281 1 บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ ชม. 144 2557 17/8/2020
2760 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4220 นายศุภเสกข์ สันติสุขวนา ร้านแม่โถเคมีเกษตร นายศุภเสกข์ สันติสุขวนา 291/1 1 บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ ชม. 97 2562 17/6/2020
2761 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4237 นายวรศักด์ิ เริงไม ร้านวรศักด์ิการเกษตร นายวรศักด์ิ เริงไม 305 1 บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ ชม. 112 2562 7/7/2020
2762 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1274 นางสาวพยอม สุขกลางดง ร้านพยอมการค้า นางสาวพยอม สุขกลางดง 49 1 - - บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ ชม. 135 2558 17/8/2019
2763 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1751 นายบุญเลิศ ปัญโญ ร้านนายบุญเลิศ ปัญโญ นายบุญเลิศ ปัญโญ 146 3 - - บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ ชม. 86 2562 4/6/2020
2764 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0652 นายจิรายุ งอกงาม ร้านกองลอยการเกษตร นายจิรายุ งอกงาม 23/2 4 - ฮอด-แม่สะเรียง บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ ชม. 117 2558 8/7/2019
2765 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0653 นายสมบัติ โกฎธิ ร้านสมบัติการค้า นายสมบัติ โกฎธิ 70 4 - - บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ ชม. 61 2553 13/5/2020
2766 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0656 นายวิทยา ยศสุข ร้านวิทยาการค้า นายวิทยา ยศสุข 249 6 - ฮอด แม่สะเรียง บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ ชม. 93 2559 8/9/2019
2767 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1723 นายเดชา สายชลร าไพ ร้านวิวการเกษตร นายเดชา สายชลร าไพ 101 9 - - บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ ชม. 77 2558 10/5/2020
2768 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0771 นายโยธิน แก้วค าฟู ร้านบ่อหลวงมิตรเกษตร นายโยธิน แก้วค าฟู 157 12 - - บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ ชม. 41 2550 11/6/2020
2769 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1696 นางสาวชญานิศ สุภา ร้านพิมพ์จันทร์การเกษตร นางสาวชญานิศ สุภา 40 2 - - บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ ชม. 140 2560 27/9/2019
2770 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1308 นายชินดนัย กาวี ร้านเกษตรวังกอง นายชินดนัย กาวี 51 2 - - บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ ชม. 55 2562 4/4/2020
2771 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1439 นายส่งสุข สุภา ร้านส่งสุขการเกษตร นายส่งสุข สุภา 96 2 - - บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ ชม. 167 2555 15/7/2020
2772 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1261 นางชลธิชา กิมซัง ร้านบ้านขุนการเกษตร นางชลธิชา กิมซัง 166 3 - - บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ ชม. 63 2554 17/5/2020
2773 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1448 นายอุดม หล้าจู ร้านอุดมการค้า นายอุดม หล้าจู 188 4 - - บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ ชม. 9 2562 10/1/2020
2774 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0828 นายธนาชัย มิสาย ร้านนายธนาชัย มิสาย นายธนาชัย มิสาย 194 4 - ฮอด-อมก๋อย บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ ชม. 22 2551 13/1/2020
2775 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0658 นายช่ืน มานา ร้านนาฟ่อนการเกษตร นายช่ืน มานา 90 4 - - บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ ชม. 342 2549 4/8/2019
2776 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-4085 นายกิตติวัฒน์ ปู่โก๊ะ ร้านโจ้แจม นายกิตติวัฒน์ ปู่โก๊ะ 211 5 บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ ชม. 33 2561 1/4/2020
2777 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1976 นายพลทวี ดีค า ร้านพลทวีการเกษตร นายพลทวี ดีค า 393 6 บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ ชม. 51 2560 1/5/2020
2778 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1597 นายสุธรรม จันตาบุญ ร้านสมบูรณ์การเกษตร นายสุธรรม จันตาบุญ 122 8 บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ ชม. 163 2557 14/9/2019
2779 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1423 นางสาวพีรดา สิมะนราธร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจ๊หร่ังการเกษตร 21 8 - - บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ ชม. 205 2558 21/12/2019
2780 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0661 นายวรยุทธ วังคีรี ร้านก่ิวลมการเกษตร นายวรยุทธ วังคีรี 97 8 - ฮอด-อมก๋อย บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ ชม. 187 2561 22/11/2019
2781 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1611 นางสุค า กบกันทา ร้านส.รุ่งเกษตร นางสุค า กบกันทา 117/1 1 บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่ ชม. 38 2562 21/2/2020
2782 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0053 นางอรนิภา คเณศจตุรถี ร้านผ่องใสการเกษตร นางอรนิภา คเณศจตุรถี 101 4 - - บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่ ชม. 184 2561 19/11/2019
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2783 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1494 นายสุลักษณ์ จันทร์สวาท ร้านพูนสินการเกษตร นายสุลักษณ์ จันทร์สวาท 253 2 - - หางดง ฮอด เชียงใหม่ ชม. 70 2556 25/4/2020
2784 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1437 นางวรัญญา ทนันชัย ร้านฐานิดาการเกษตร นางวรัญญา ทนันชัย 396 2 - - หางดง ฮอด เชียงใหม่ ชม. 27 2556 7/11/2019
2785 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0666 นายพงศธร ยุ่นประยงค์ ร้านชุมชนเกษตร นายพงศธร ยุ่นประยงค์ 529 2 - เชียงใหม่-ฮอด หางดง ฮอด เชียงใหม่ ชม. 83 2557 8/4/2020
2786 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0668 นายร าพล บัวเปิด สหกรณ์การเกษตรฮอด จ ากัด 553 2 - ฮอด-ดอยเต่า หางดง ฮอด เชียงใหม่ ชม. 5 2549 31/12/2019
2787 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1595 นายณรงค์ศักด์ิ อินต๊ะ ร้านณรงค์ศักด์ิ การค้า นายณรงค์ศักด์ิ อินต๊ะ 185 3 หางดง ฮอด เชียงใหม่ ชม. 191 2561 26/11/2019
2788 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1486 นางรุ่งทิพย์ หยู่จันทร์ ร้านรุ่งทิพย์ หยู่จันทร์ นางรุ่งทิพย์ หยู่จันทร์ 106 5 - - หางดง ฮอด เชียงใหม่ ชม. 6 2562 7/1/2020
2789 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1369 นางอรีวรรณ วีระ ร้านวีระการเกษตร นางอรีวรรณ วีระ 119 7 หางดง ฮอด เชียงใหม่ ชม. 46 2562 25/3/2020
2790 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1993 นางสาวอรวรรณ เดชช่วย ร้านโค้งงามการเกษตร นายสุทธิพร วงศ์ออมทรัพย์ 343 7 หางดง ฮอด เชียงใหม่ ชม. 74 2560 7/6/2020
2791 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1081 นายดิฐคุณ ฤทธิเดช ร้านบ๊ิกเคมีเกษตร นายดิฐคุณ ฤทธิเดช 132 9 - ฮอด แม่สะเรียง หางดง ฮอด เชียงใหม่ ชม. 149 2552 31/8/2020
2792 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1009 นายชูชาติ ประนันท์ ร้านประนันท์การค้า สาขา 1 นายชูชาติ ประนันท์ 149 9 - - หางดง ฮอด เชียงใหม่ ชม. 204 2561 6/12/2019
2793 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1706 นายผดุงพล   พันธุพิน สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เชียงใหม่ จ ากัด (คลังฮอด) 399 9 - ฮอด แม่สะเรียง หางดง ฮอด เชียงใหม่ ชม. 160 2560 29/10/2019
2794 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-0672 นายอภิลักษณ์ ปัญญา ร้านเจ้าหมู่เกษตร นายอภิลักษณ์ ปัญญา 59 9 - ฮอด วังลุง หางดง ฮอด เชียงใหม่ ชม. 4 2548 31/12/2019
2795 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1564 นายนิคม ศรีสุวรรณ ร้านนิคม ศ.การเกษตร นายนิคม ศรีสุวรรณ 285 2 ฮอด ฮอด เชียงใหม่ ชม. 86 2556 13/6/2020
2796 เขต 1 สวพ.1 CHI-5-1974 นางนฤมล หงษ์ทอง ร้านหงษ์ทองการค้า นางนฤมล หงษ์ทอง 181 5 ฮอด ฮอด เชียงใหม่ ชม. 48 2560 24/4/2020
2797 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0031 นายนฤนาท แก้วมา สหกรณ์การเกษตรจุน จ ากัด 174 1 - จุน-ปง จุน จุน พะเยา พย. 64 2559 21/11/2019
2798 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0564 นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยมงคล ร้านจุนการเกษตร นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยมงคล 205/2 11 จุน จุน พะเยา พย. 15 2562 4/2/2020
2799 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0815 นายศุภสวัสด์ิ จิระวัฒน์ ร้านคลีนิคเกษตร นายศุภสวัสด์ิ จิระวัฒน์ 88 11 จุน จุน พะเยา พย. 17 2562 19/2/2020
2800 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0459 นายก้องเกียรติ พราหมณะนันทน์ ร้านดี พี นายก้องเกียรติ พราหมณะนันทน์ 244 15 - - จุน จุน พะเยา พย. 1 2562 1/1/2020
2801 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0731 นางจ่านควน แสงคีรีเขต ร้านพิเชฐพาณิชย์ นางจ่านควน แสงคีรีเขต 43 17 จุน จุน พะเยา พย. 36 2559 16/5/2020
2802 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0376 นางอุษา ศรีธนะ ร้านนางอุษา ศรีธนะ นางอุษา ศรีธนะ 119/3 3 - - จุน จุน พะเยา พย. 6 2555 31/12/2019
2803 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0616 นายอนุชาติ จิตหม่ัน ร้านปู่กะย่ากิจเกษตร นายอนุชาติ จิตหม่ัน 11/1 1 ทุ่งรวงทอง จุน พะเยา พย. 25 2557 1/4/2019
2804 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0834 นายฟาร์ริศ ฮูเซ็น มูฮ ามัดเอ อัลฮัซซา ร้านฟาริดาการเกษตร นายฟาร์ริศ ฮูเซ็น มูฮ ามัดเอ อัลฮัซซา 256 13 ทุ่งรวงทอง จุน พะเยา พย. 4 2562 10/1/2020
2805 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0677 ร.อ.ศรีวรรณ ใจบุญ ร้านศรีวรรณการค้า ร.อ.ศรีวรรณ ใจบุญ 197 2 - - ทุ่งรวงทอง จุน พะเยา พย. 48 2558 17/6/2020
2806 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0033 นายวรวิทย์ เพชรพัชรากุล ร้านนายวรวิทย์ เพชรพัชรากุล นายวรวิทย์ เพชรพัชรากุล 118/1 7 - - ทุ่งรวงทอง จุน พะเยา พย. 61 2551 30/5/2020
2807 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0035 นายขวัญไชย เจริญสินโอฬาร ร้านไชยยันต์วัฒนา นายขวัญไชย เจริญสินโอฬาร 91 - พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา พย. 29 2561 18/7/2020
2808 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0832 นางสาวกาญจนา ยอดพล ร้านกาญจน์กิจเกษตร นางสาวกาญจนา ยอดพล 161 1 จุน-ปง พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา พย. 8 2562 17/1/2020
2809 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0234 นายอุ่งเจ่ียว ศรีสมบัติ ร้านนายอุ่งเจ่ียว ศรีสมบัติ นายอุ่งเจ่ียว ศรีสมบัติ 52/1 4 - - พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา พย. 30 2554 1/9/2020
2810 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0721 นางสาวมณทิรา ใจรัก ร้าน เฮงๆ เฮงๆ การเกษตร นางสาวมณทิรา ใจรัก 42 5 พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา พย. 15 2560 12/3/2019
2811 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0424 นางส่วย บินกุนจึ ร้านนางส่วย บินกุนจึ นางส่วย บินกุนจึ 239 6 - - พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา พย. 6 2560 26/1/2020
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2812 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0036 นายสมเดช กาศสนุก ร้านส.การค้า นายสมเดช กาศสนุก 126/1 10 - จุน-ป่าแดด ลอ จุน พะเยา พย. 47 2551 3/4/2020
2813 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0280 นายเกาเจียม ศรีสมบัติ ร้านเกาเจียม นายเกาเจียม ศรีสมบัติ 129/1 10 - จุน-ป่าแดด ลอ จุน พะเยา พย. 51 2552 19/7/2020
2814 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0713 นายยุทธ เวียงลอ ร้านพรรณีกิจเกษตร นายยุทธ เวียงลอ 447 2 ลอ จุน พะเยา พย. 19 2559 22/2/2020
2815 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0646 นายพิชัย ด่านสุขณรงค์ ร้านเกษตรร่องย้าง นายพิชัย ด่านสุขณรงค์ 400 3 - - ลอ จุน พะเยา พย. 2 2558 19/11/2019
2816 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0370 นางสาวพรพิมล หม่ันกิจ ร้านป้าจิตกิจเกษตร นางสาวพรพิมล หม่ันกิจ 46/1 5 - - ลอ จุน พะเยา พย. 18 2553 17/6/2020
2817 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0420 นายยงยุทธ ปุ่นวิจิตร ร้านย่ิงเจริญการเกษตร นายยงยุทธ ปุ่นวิจิตร 90 10 - - หงส์หิน จุน พะเยา พย. 7 2561 4/4/2020
2818 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0445 นายธนพงษ์ ฟุจันทร์ ร้านธนพงษ์ นายธนพงษ์ ฟุจันทร์ 88/1 2 - - หงส์หิน จุน พะเยา พย. 29 2554 1/9/2019
2819 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0567 นางสาวนิภาพร เวียงฟ้าพิทักษ์ ร้านฟุ้งเจริญการพาณิชย์ นางสาวนิภาพร เวียงฟ้าพิทักษ์ 9 2 หงส์หิน จุน พะเยา พย. 58 2561 26/11/2019
2820 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0422 นางวิไลลักษณ์ พัฒน์ทวีกิจ ร้านทรัพย์ทวีกิจ นางวิไลลักษณ์ พัฒน์ทวีกิจ 239 3 - - หงส์หิน จุน พะเยา พย. 28 2560 21/5/2020
2821 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0798 นางสาววรวรรณ เรืองเดชขจร ร้านอุดมทรัพย์เกษตร นางสาววรวรรณ เรืองเดชขจร 168 6 หงส์หิน จุน พะเยา พย. 2 2561 18/2/2020
2822 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0489 นางสาวนันทวัน สมมิตร ร้านแม่ทองค าการเกษตร นางสาวนันทวัน สมมิตร 29 6 - - หงส์หิน จุน พะเยา พย. 41 2556 18/7/2019
2823 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0338 นายสมบูรณ์ สุนทรกูล ร้านสมบูรณ์การเกษตร นายสมบูรณ์ สุนทรกูล 322/2 7 - - หงส์หิน จุน พะเยา พย. 28 2554 25/8/2020
2824 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0797 นายรังสรรค์ สุยะราช ร้านนายรังสรรค์ สุยะราช นายรังสรรค์ สุยะราช 34/1 7 หงส์หิน จุน พะเยา พย. 21 2561 3/7/2019
2825 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0467 นายศุภสวัสด์ิ จิระวัฒน์ ร้านเกษตรนิยม ๙๙ นายศุภสวัสด์ิ จิระวัฒน์ 317 1 - เชียงค า-จุน ห้วยข้าวก่ า จุน พะเยา พย. 61 2558 7/9/2019
2826 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0041 นายเอกชัย  บัวตูม สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. พะเยา จ ากัด (คลังอ าเภอจุน) 199 5 - - ห้วยข้าวก่ า จุน พะเยา พย. 68 2558 6/9/2019
2827 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0446 นายไหนจ้ิง แสงคีรีเขต ร้านแสงคีรีการเกษตร นายไหนจ้ิง แสงคีรีเขต 233 5 - - ห้วยข้าวก่ า จุน พะเยา พย. 31 2554 1/9/2019
2828 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0835 นางไข่มุก บ ารุงผล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทองเกษตรภัณฑ์ (2552) 277/1 5 ห้วยข้าวก่ า จุน พะเยา พย. 59 2561 12/12/2019
2829 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0701 นางสาวอลิสา ชุ่มมงคล บริษัท เก้าดาวเคมีคอล จ ากัด 3 9 ห้วยข้าวก่ า จุน พะเยา พย. 79 2558 8/12/2019
2830 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0276 นายบุญธรรม ต่อมค า สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตจุน จ ากัด 335 10 - จุน ป่าแดด ห้วยยางขาม จุน พะเยา พย. 15 2559 10/2/2020
2831 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0678 นายเฉลิมพงษ์ คุณารูป ร้านถุงเงิน นายเฉลิมพงษ์ คุณารูป 61/2 10 - - ห้วยยางขาม จุน พะเยา พย. 53 2558 28/6/2020
2832 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0047 นางสุวรรณา สันติวัฒนาเมธา ร้านนางสุวรรณา สันติวัฒนาเมธา นางสุวรรณา สันติวัฒนาเมธา 241 2 - จุน-เชียงค า ห้วยยางขาม จุน พะเยา พย. 9 2550 9/6/2019
2833 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0851 นางรัชนีย์ เพชรพัชรากุล ร้านนางรัชนีย์ เพชรพัชรากุล นางรัชนีย์ เพชรพัชรากุล 311/2 2 ห้วยยางขาม จุน พะเยา พย. 31 2562 21/5/2020
2834 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0525 นางสาวสุจินธราย์ ภูทิพย์ ร้านลุงหนวดการเกษตร นางสาวสุจินธราย์ ภูทิพย์ 97 6 - - เจดีย์ค า เชียงค า พะเยา พย. 23 2557 10/3/2019
2835 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0820 นายบุญธรรม กันทะสอน ร้านบุญธรรมพาณิชย์ นายบุญธรรม กันทะสอน 138 7 เจดีย์ค า เชียงค า พะเยา พย. 35 2561 15/8/2019
2836 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0049 นายปทีป กันทะสอน ร้านขันแก้วพาณิชย์ นายปทีป กันทะสอน 193 8 - - เจดีย์ค า เชียงค า พะเยา พย. 47 2552 1/6/2020
2837 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0787 นายศาสนพงศ์ สุทธสม ร้านนิวการเกษตร นายศาสนพงศ์ สุทธสม 112 9 เจดีย์ค า เชียงค า พะเยา พย. 56 2560 17/10/2019
2838 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0671 นางนงศรี ศรีจันทร์ ร้านป้านงศรีการเกษตร นางนงศรี ศรีจันทร์ 5 1 - - เชียงบาน เชียงค า พะเยา พย. 36 2558 27/4/2020
2839 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0624 นางสาวจิรวดี ใจพิทักษ์ ร้านสหกิจเกษตร นางสาวจิรวดี ใจพิทักษ์ 240 10 เชียงบาน เชียงค า พะเยา พย. 42 2557 16/6/2020
2840 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0758 นายสมสิทธ์ิ หอมนาน ร้านเชียงบานการเกษตร นายสมสิทธ์ิ หอมนาน 92 3 เชียงบาน เชียงค า พะเยา พย. 14 2560 6/3/2020
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2841 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0053 นายสมบูรณ์ วงศ์ใหญ่ ร้านสมบูรณ์การเกษตร นายสมบูรณ์ วงศ์ใหญ่ 179 5 - - เชียงบาน เชียงค า พะเยา พย. 6 2549 26/10/2019
2842 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0466 นางสาวศิริลักษณ์ เจริญชัย ร้านแม่โจ้เกษตรจัน นางสาวศิริลักษณ์ เจริญชัย 236/1 6 - - เชียงบาน เชียงค า พะเยา พย. 13 2555 23/2/2020
2843 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0772 นางสาวพัชรี อ่ินค า ร้านนางสาวพัชรี อ่ินค า นางสาวพัชรี อ่ินค า 73 1 ทุ่งผาสุข เชียงค า พะเยา พย. 13 2561 5/6/2019
2844 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0831 นางเสาร์จันทร์ อ่ินค า ร้านก.เจริญเกษตร นางเสาร์จันทร์ อ่ินค า 267 6 ทุ่งผาสุข เชียงค า พะเยา พย. 7 2562 14/1/2020
2845 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0728 นางสุบัน สางทรัพย์ ร้านสุบันการค้า นางสุบัน สางทรัพย์ 25 10 น้ าแวน เชียงค า พะเยา พย. 33 2559 3/5/2020
2846 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0055 นายสนิท แสงศรีจันทร์ ร้านนายสนิท แสงศรีจันทร์ นายสนิท แสงศรีจันทร์ 141 12 - - น้ าแวน เชียงค า พะเยา พย. 43 2555 5/7/2019
2847 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0669 นายธานินทร์ ทัศนิยม ร้านเวียงทองการเกษตร นายธานินทร์ ทัศนิยม 207 12 - - น้ าแวน เชียงค า พะเยา พย. 34 2558 27/4/2020
2848 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0545 นายอนุวัฒน์ แสงศรีจันทร์ ร้านแวนมงคลมิตรเกษตร นายอนุวัฒน์ แสงศรีจันทร์ 213 12 น้ าแวน เชียงค า พะเยา พย. 52 2561 21/10/2019
2849 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0816 นางสาวสุพัตรา ยาศรี ร้านสุพัตรา พาณิชย์ นางสาวสุพัตรา ยาศรี 114 2 น้ าแวน เชียงค า พะเยา พย. 23 2561 9/7/2020
2850 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0082 นายพิชัย อินต๊ะพรม สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. พะเยา จ ากัด (คลังอ าเภอเชียงค า) 119 2 - - น้ าแวน เชียงค า พะเยา พย. 69 2558 6/9/2019
2851 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0586 นายรัตน์ แสงศรีจันทร์ ร้านบุญช่วยพาณิชย์ นายรัตน์ แสงศรีจันทร์ 130 2 น้ าแวน เชียงค า พะเยา พย. 60 2556 29/8/2019
2852 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0056 นายปัญจะพร สหปรีชา ร้านเกษตรน้ าแวน นายปัญจะพร สหปรีชา 200 2 - - น้ าแวน เชียงค า พะเยา พย. 17 2551 31/12/2019
2853 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0801 นางมณพัช แซงดานุช ร้านมณพัชพืชไร่ นางมณพัช แซงดานุช 69 6 น้ าแวน เชียงค า พะเยา พย. 6 2561 4/4/2020
2854 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0482 นางสาวหน่ึงฤทัย กิติยะ ร้านทิพยมงคล การเกษตร นางสาวหน่ึงฤทัย กิติยะ 182 7 - - น้ าแวน เชียงค า พะเยา พย. 77 2556 15/9/2020
2855 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0060 นางสาวนิภาพร ท้ายเรือค า สหกรณ์การเกษตรเชียงค า จ ากัด 57 8 - - น้ าแวน เชียงค า พะเยา พย. 28 2561 18/7/2020
2856 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0054 นายพิเชษฐ แสงศรีจันทร์ ร้านพิเชษฐการเกษตร นายพิเชษฐ แสงศรีจันทร์ 76 8 - พะเยา เชียงค า น้ าแวน เชียงค า พะเยา พย. 15 2555 5/3/2020
2857 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0061 นางวิรัตน์ ค ามี ร้านนางวิรัตน์ ค ามี นางวิรัตน์ ค ามี 42 9 - จุน-เชียงค า น้ าแวน เชียงค า พะเยา พย. 58 2558 10/8/2019
2858 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0644 นายรณเดช อัครวีรากร ร้านเพ่ิมสิน(การเกษตร) นายรณเดช อัครวีรากร 130/1 10 - - ฝายกวาง เชียงค า พะเยา พย. 70 2557 14/9/2019
2859 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0612 นางสาวกัญจน์ณิชา ขุนมิน ร้านเกษตรไกลถ่ิน นางสาวกัญจน์ณิชา ขุนมิน 227 10 ฝายกวาง เชียงค า พะเยา พย. 20 2557 26/2/2020
2860 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0794 นางทองพูน พันธ์แสง ร้านทองพูน การค้า นางทองพูน พันธ์แสง 242/1 12 ฝายกวาง เชียงค า พะเยา พย. 59 2560 12/11/2019
2861 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0661 นายชนนศวัสกร แสงศรีจันทร์ ร้านพัชรพลการเกษตร นายชนนศวัสกร แสงศรีจันทร์ 74 12 - - ฝายกวาง เชียงค า พะเยา พย. 22 2558 23/2/2020
2862 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0363 นายธนาคม เลิศฤทธ์ิปัญญากุล ร้านนายธนาคม เลิศฤทธ์ิปัญญากุล 168 16 - - ฝายกวาง เชียงค า พะเยา พย. 26 2560 4/5/2020
2863 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0062 นางธารทิพย์ พรมชัย ร้านเกษตร ๙๙ นางธารทิพย์ พรมชัย 99 17 - เชียงค า-ปง ฝายกวาง เชียงค า พะเยา พย. 57 2550 6/8/2020
2864 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0069 นางวรนุช ผ่านวิริยะกุลชัย ร้านผ.วิริยะการเกษตร นางวรนุช ผ่านวิริยะกุลชัย 248 5 - ฝายกวาง เชียงค า พะเยา พย. 55 2561 1/11/2019
2865 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0282 ด.ต.บุญช่วย แสวงผล ร้านบัวใหม่การเกษตร ด.ต.บุญช่วย แสวงผล 89 5 - - ฝายกวาง เชียงค า พะเยา พย. 45 2557 23/6/2019
2866 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0804 นายบรรจบ ด าแดงดี ร้านสลาบ การเกษตร นายบรรจบ ด าแดงดี 117 7 ฝายกวาง เชียงค า พะเยา พย. 10 2561 14/5/2020
2867 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0471 นางศรีพรรณ หลวงคา ร้านนางศรีพรรณ หลวงคา นางศรีพรรณ หลวงคา 17 8 - - ฝายกวาง เชียงค า พะเยา พย. 65 2559 22/11/2019
2868 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0664 นายสมบูรณ์ ขุนมิน ร้านเกษตรสมบูรณ์ นายสมบูรณ์ ขุนมิน 81 13 - - แม่ลาว เชียงค า พะเยา พย. 30 2558 22/4/2020
2869 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0670 นายอ่งส่ี เร่ียวสกุลชาติ ร้านทุ่งเย็นเพ่ือนเกษตร นายอ่งส่ี เร่ียวสกุลชาติ 124 14 - - แม่ลาว เชียงค า พะเยา พย. 35 2558 27/4/2020
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2870 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0844 นายวศพล หัวนา ร้านวศพลการเกษตร นายวศพล หัวนา 205 8 แม่ลาว เชียงค า พะเยา พย. 21 2562 14/3/2020
2871 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0250 นางวันนา มีสุข สหกรณ์การเกษตรต าบลแม่ลาว จ ากัด 215 8 - - แม่ลาว เชียงค า พะเยา พย. 11 2557 19/12/2019
2872 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0068 นายสมพงษ์ โครงกาบ ร้านนายสมพงษ์ โครงกาบ นายสมพงษ์ โครงกาบ 71 8 - เชียงค า น่าน แม่ลาว เชียงค า พะเยา พย. 22 2552 17/3/2020
2873 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0582 นางทิวากร จีระเสมานนท์ ร้านขวัญเรียนเซ็นเตอร์ นางทิวากร จีระเสมานนท์ 9 8 แม่ลาว เชียงค า พะเยา พย. 29 2562 6/5/2020
2874 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0070 นายชนพัฒน์ ผ่านวิริยะชัย ร้านแม่ลาวการเกษตร นายชนพัฒน์ ผ่านวิริยะชัย 100 9 - - แม่ลาว เชียงค า พะเยา พย. 48 2561 3/10/2019
2875 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0552 นางอภิญญา เรืองนภารัตน์ ร้านเจ๊หลิวการค้า นางอภิญญา เรืองนภารัตน์ 67 9 แม่ลาว เชียงค า พะเยา พย. 35 2557 7/5/2020
2876 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0464 นายพาณิช ต้ังอิสราวุฒิกุล นายพาณิช ต้ังอิสราวุฒิกุล นายพาณิช ต้ังอิสราวุฒิกุล 88 9 - เชียงค า-ท่าวังผา แม่ลาว เชียงค า พะเยา พย. 34 2557 7/5/2020
2877 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0378 นายเขียนทอง อินต๊ะสิน ร้านนายเขียนทอง อินต๊ะสิน นายเขียนทอง อินต๊ะสิน 16 1 - - ร่มเย็น เชียงค า พะเยา พย. 11 2560 22/2/2020
2878 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0717 นายริด ยกยอดี ร้านริด นายริด ยกยอดี 32/1 1 ร่มเย็น เชียงค า พะเยา พย. 41 2560 31/7/2019
2879 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0784 นางสาวพัทธรินทร์ สุวิบูลย์ทรัพย์ ร้านทรัพย์เกษตร นางสาวพัทธรินทร์ สุวิบูลย์ทรัพย์ 218 13 ร่มเย็น เชียงค า พะเยา พย. 40 2561 11/9/2019
2880 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0811 นายถนัด ใจนาน ร้านเกษตร ล าไย นายถนัด ใจนาน 6 18 ร่มเย็น เชียงค า พะเยา พย. 17 2561 14/6/2020
2881 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0284 นายวินัย ไชยแสง ร้านเกษตรดอยค า นายวินัย ไชยแสง 161 2 - - ร่มเย็น เชียงค า พะเยา พย. 6 2556 3/10/2019
2882 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0074 นางพัดชรินทร์ วงค์ใหญ่ สหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้าน จ ากัด 198 8 - เชียงค า-ทุ่งกล้วย ร่มเย็น เชียงค า พะเยา พย. 67 2557 28/9/2019
2883 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0589 นายมนตรี ไชยลังกา สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. พะเยา จ ากัด (คลังสินค้าบ้านทราย ) 97 2 เวียง เชียงค า พะเยา พย. 65 2558 6/9/2019
2884 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0077 นายสุรสีห์ แก้วเดียว ร้านแสงค าการเกษตร นายสุรสีห์ แก้วเดียว 214 3 - - เวียง เชียงค า พะเยา พย. 18 2562 21/2/2020
2885 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0076 นายโขง ชัยนวล ร้านชัยรุ่งเรือง นายโขง ชัยนวล 22 3 - พิศาล เวียง เชียงค า พะเยา พย. 53 2560 3/10/2019
2886 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0793 นายประสิทธ์ิ ลีเจริญเกียรติ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลีเกษตร 2017 47 11 หย่วน เชียงค า พะเยา พย. 57 2560 7/11/2019
2887 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0700 นางสาวล าพรรณ บ ารุงวงศ์ ร้านล้ิมบ ารุงพาณิชย์ นางสาวล าพรรณ บ ารุงวงศ์ 95 12 หย่วน เชียงค า พะเยา พย. 34 2559 11/5/2020
2888 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0078 นางละเอียด สระทองล้วน ร้านอ านวยพานิช นางละเอียด สระทองล้วน 59 13 - พิศาล หย่วน เชียงค า พะเยา พย. 15 2551 31/12/2019
2889 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0753 นางสาวอัญไรยา   ศรีผดุงกุล บริษัท ศักด์ิสิริเกษตร จ ากัด 482/2 15 พิศาล หย่วน เชียงค า พะเยา พย. 41 2561 13/9/2019
2890 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0753 นางสาวอัญไรยา   ศรีผดุงกุล บริษัท ศักด์ิสิริเกษตร จ ากัด 482/2 15 พิศาล หย่วน เชียงค า พะเยา พย. 35 2562 3/7/2020
2891 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0483 นายปัญจพร สหปรีชา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เบ็ตเตอร์ ฟาร์ม 470,470/1,470/2,470/3 4 - - หย่วน เชียงค า พะเยา พย. 6 2558 25/11/2019
2892 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0740 นางสาวพนิตสุภา ลีเจริญเกียรติ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งเจริญ 2017 387 5 หย่วน เชียงค า พะเยา พย. 49 2559 9/8/2020
2893 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0327 นายมรกต กบค า ร้านตรีโชคการเกษตร นายมรกต กบค า 226/1 6 - พิศาล หย่วน เชียงค า พะเยา พย. 49 2552 15/6/2020
2894 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0085 นายประสิทธ์ิ ลีเจริญเกียรติ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลีเกษตร 2017 501 8 หย่วน เชียงค า พะเยา พย. 25 2561 15/7/2020
2895 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0591 นายอนุรักษ์ ปะกิน าหัง ร้านสนิทพาณิชย์ นายอนุรักษ์ ปะกิน าหัง 96/1 10 อ่างทอง เชียงค า พะเยา พย. 4 2560 24/1/2020
2896 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0800 นางรพีพรรณ จันทร์เงิน ร้านบ้านแก้วคลีนิคเกษตร นางรพีพรรณ จันทร์เงิน 19 11 อ่างทอง เชียงค า พะเยา พย. 3 2561 20/3/2019
2897 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0687 นางมัดชรีย์ มุรินค า ร้านสมดีพาณิชย์ นางมัดชรีย์ มุรินค า 160 5 อ่างทอง เชียงค า พะเยา พย. 32 2561 8/8/2019
2898 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0371 นายสุดใจ โนนกลาง ร้านเงินงามการเกษตร 2 นายสุดใจ โนนกลาง 180 6 - - อ่างทอง เชียงค า พะเยา พย. 38 2561 29/8/2020
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2899 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0712 นางประทุมพร วงศ์ใหญ่ ร้านเกษตรรุ่งเรือง นางประทุมพร วงศ์ใหญ่ 18 7 อ่างทอง เชียงค า พะเยา พย. 25 2559 14/3/2019
2900 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0632 นายสมเพ็ชร ทวีโชติ ร้านแม๊กการเกษตร นายสมเพ็ชร ทวีโชติ 157 9 อ่างทอง เชียงค า พะเยา พย. 47 2557 6/7/2020
2901 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0314 นายกันตพัฒน์ ลีรัตนเลิศ ร้านเกษตรรุ่งเรือง นายกันตพัฒน์ ลีรัตนเลิศ 200/2 10 - - เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา พย. 32 2562 29/5/2020
2902 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0707 นายคณานัส จิตผ่อง ร้านจิตผ่อง การเกษตร นายคณานัส จิตผ่อง 260 2 เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา พย. 49 2560 14/9/2019
2903 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0088 นายสังคม แร่กระสินธ์ ร้านนายสังคม แร่กระสินธ์ นายสังคม แร่กระสินธ์ 205 9 - - เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา พย. 14 2551 26/12/2019
2904 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0541 นางสาวปิยมาศ กองแก้ว ร้านเชียงม่วนการเกษตร นางสาวปิยมาศ กองแก้ว 329 1 บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา พย. 58 2557 27/8/2019
2905 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0092 นางนงคราญ วิไลรัตน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นงคราญเชียงม่วน การค้า 365 1 เชียงม่วน แพร่ บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา พย. 19 2550 16/6/2020
2906 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0425 นางสุทัสสา ม่ังมูล สหกรณ์การเกษตรเชียงม่วน จ ากัด สหกรณ์การเกษตรเชียงม่วน จ ากัด 160 11 - - บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา พย. 15 2557 6/1/2020
2907 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0097 นายรุ่งทิพย์ ตุ่ยสีแก้ว ร้านรุ่งเรือง นายรุ่งทิพย์ ตุ่ยสีแก้ว 186 2 - - บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา พย. 77 2558 26/10/2019
2908 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0802 นายจักกฤษณ์ ขวัญยืน ร้านขวัญยืนเกษตรพาณิชย์ นายจักรกฤษณ์ ขวัญยืน 149 6 บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา พย. 8 2561 25/4/2020
2909 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0691 นายณฐกร จ าปาแก้ว ร้านโชติพัฒน์พาณิชย์ นายณฐกร จ าปาแก้ว 164/1 9 บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา พย. 57 2561 26/11/2019
2910 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0099 นายสมพงษ์ ไชยลังกา ร้านนายสมพงษ์ ไชยลังกา นายสมพงษ์ ไชยลังกา 135 1 - - สระ เชียงม่วน พะเยา พย. 7 2552 30/10/2019
2911 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0507 นางนงเยาว์ สืบแสน ร้านวินชัย นางนงเยาว์ สืบแสน 173 10 - - สระ เชียงม่วน พะเยา พย. 58 2556 26/8/2019
2912 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0650 นางรัญจวน บ้านสระ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ณรากรณ์การเกษตร 244 10 - - สระ เชียงม่วน พะเยา พย. 67 2561 25/12/2019
2913 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0521 นางสาวยุพาพร ชาญศึก ร้านเจริญรุ่งเรืองกิจ นางสาวยุพาพร ชาญศึก 19 3 - - คือเวียง ดอกค าใต้ พะเยา พย. 8 2556 11/12/2019
2914 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0101 นายพัชวัชร์ จุฑาวิชิตชัย ร้านนายพัชวัชร์ จุฑาวิชิตชัย นายพัชวัชร์ จุฑาวิชิตชัย 208 7 - - คือเวียง ดอกค าใต้ พะเยา พย. 10 2551 31/12/2019
2915 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0742 นายพนธ์กานต์ ศรีใจอินทร์ ร้านต้นกล้า การเกษตร นายพนธ์กานต์ ศรีใจอินทร์ 261 7 คือเวียง ดอกค าใต้ พะเยา พย. 24 2560 19/4/2020
2916 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0504 นายนิธิกรณ์ นันต๊ะภูมิ ร้านจักรภพ ส.เกษตร นายนิธิกรณ์ นันต๊ะภูมิ 101 5 พะเยา-เชียงค า ดงสุวรรณ ดอกค าใต้ พะเยา พย. 24 2559 7/9/2019
2917 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0578 นางนาย บุญป๋ัน ร้านนายเกษตร ปุ๋ยเคมี นางนาย บุญป๋ัน 219 8 ดงสุวรรณ ดอกค าใต้ พะเยา พย. 44 2561 23/9/2019
2918 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0615 นายแน่น มาแก้ว ร้านพารุ่งเรืองพาณิชย์ นายแน่น มาแก้ว 157 10 ดอกค าใต้ ดอกค าใต้ พะเยา พย. 62 2561 19/12/2019
2919 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0530 นางกฤษณา โพธ์ิป้อม ร้านต้นโพธ์ิเพ่ือนเกษตร นางกฤษณา โพธ์ิป้อม 76 10 - - ดอกค าใต้ ดอกค าใต้ พะเยา พย. 22 2562 20/3/2020
2920 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0828 นายประยูร   ผัดมาลา บริษัท คู่เกษตร จ ากัด 316 3 ดอกค าใต้ ดอกค าใต้ พะเยา พย. 45 2561 24/9/2019
2921 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0267 นายชิษณุพงศ์ อินต๊ะไชย ร้านอินทนนท์การเกษตร นายชิษณุพงศ์ อินต๊ะไชย 103 6 - พะเยา-เชียงค า ดอกค าใต้ ดอกค าใต้ พะเยา พย. 35 2551 3/3/2020
2922 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0107 นายวราวุฒิ เผ่าต๊ะใจ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. พะเยา จ ากัด (คลังสันจกปก) 122 9 - พะเยา เชียงค า ดอกค าใต้ ดอกค าใต้ พะเยา พย. 68 2550 17/9/2019
2923 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0666 นางสาวสุรีย์รัตน์ แซ่ล้ิม ร้านไก่คู่การเกษตร นางสาวสุรีย์รัตน์ แซ่ล้ิม 183 4 - - ดอนศรีชุม ดอกค าใต้ พะเยา พย. 30 2562 12/5/2020
2924 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0546 นายเซ็นต์ ช่างค า ร้านน้ าทองการเกษตร นายเซ็นต์ ช่างค า 248 4 ดอนศรีชุม ดอกค าใต้ พะเยา พย. 37 2556 7/7/2020
2925 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0333 นางสุดท้าย มากสุก ร้านสินเกษตร นางสุดท้าย มากสุก 166 11 - - บ้านถ้ า ดอกค าใต้ พะเยา พย. 1 2554 6/10/2019
2926 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0577 นายไชโย ค าเช้ือ ร้านทรัพย์แก้วการเกษตร นายไชโย ค าเช้ือ 271 11 บ้านถ้ า ดอกค าใต้ พะเยา พย. 26 2562 10/4/2020
2927 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0857 นางสาวนวลวรรณ อินต๊ะสาร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล้านช้างไชโย 271 11 บ้านถ้ า ดอกค าใต้ พะเยา พย. 33 2562 30/6/2020
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2928 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0760 นายชินวัตร ศรีสมุทร ร้านแตม ตังค์ การค้า นายชินวัตร ศรีสมุทร 131 2 บ้านถ้ า ดอกค าใต้ พะเยา พย. 20 2560 29/3/2019
2929 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0354 นางรดาพัฒน์ พรหมเสน ร้าน N-มาร์ท นางรดาพัฒน์ พรหมเสน 206 2 - - บ้านถ้ า ดอกค าใต้ พะเยา พย. 6 2553 23/3/2020
2930 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0601 นางสาวฐานิษา ช่างงาน ร้านป เคมีเกษตร นางสาวฐานิษา ช่างงาน 83 4 บ้านถ้ า ดอกค าใต้ พะเยา พย. 62 2560 26/12/2019
2931 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0846 นาสงสาวตรีวิสา ช้างน้อยอ าไพ ร้านธนากร นางสาวตรีวิสา ช้างน้อยอ าไพ 60 7 บ้านถ้ า ดอกค าใต้ พะเยา พย. 24 2562 20/3/2020
2932 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0652 นางรินรดา ตระกลนิรัติศัย ร้านนางรินรดา ตระกลนิรัติศัย นางรินรดา ตระกลนิรัติศัย 148 8 - - บ้านถ้ า ดอกค าใต้ พะเยา พย. 10 2562 24/1/2020
2933 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0114 นายวิสูตร อุดมศรีไพศาล ร้านวิสูตรการเกษตรบ้านปิน นายวิสูตร อุดมศรีไพศาล 233 10 - - บ้านปิน ดอกค าใต้ พะเยา พย. 51 2557 5/8/2020
2934 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0116 นายกิตติศักด์ิ ยารังษี ร้านนายกิตติศักด์ิ ยารังษี นายกิตติศักด์ิ ยารังษี 171 2 - - บ้านปิน ดอกค าใต้ พะเยา พย. 40 2550 10/8/2020
2935 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0117 นายนิวัฒน์ ชาญศึก ร้านนิวัฒน์ นายนิวัฒน์ ชาญศึก 221 2 - - บ้านปิน ดอกค าใต้ พะเยา พย. 54 2561 1/11/2019
2936 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0461 นายปณต สุขเกษม สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. พะเยา จ ากัด (คลังถ้ าปิน) 170 5 - - บ้านปิน ดอกค าใต้ พะเยา พย. 68 2555 9/9/2019
2937 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0771 นายสมบูรณ์ เผ่าต๊ะใจ ร้านบุญเป็ง นายสมบูรณ์ เผ่าต๊ะใจ 269 6 บ้านปิน ดอกค าใต้ พะเยา พย. 33 2560 5/7/2020
2938 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0442 นายจ่า ปัญญา ร้านปัญญาพาณิชย์ นายจ่า ปัญญา 51 4 - - บุญเกิด ดอกค าใต้ พะเยา พย. 34 2555 12/6/2020
2939 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0247 นายเทอดศักด์ิ ศรีประสิทธ์ิ ร้านจ.จันทร์การเกษตร นายเทอดศักด์ิ ศรีประสิทธ์ิ 52/1 4 - - บุญเกิด ดอกค าใต้ พะเยา พย. 30 2561 25/7/2019
2940 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0755 นางพัทธนันท์ อินทร์พระรักษา ร้านพัทธนันท์การเกษตร นางพัทธนันท์ อินทร์พระรักษา 263 8 บุญเกิด ดอกค าใต้ พะเยา พย. 14 2561 10/6/2020
2941 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0581 นายสรชน สมศรี ร้านช.กิจเกษตร นายสรชน สมศรี 39 10 ป่าซาง ดอกค าใต้ พะเยา พย. 28 2562 28/4/2020
2942 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0319 นายสุดสาคร เช่ียวชาญ ร้านซิลปุ๋ยเคมี นายสุดสาคร เช่ียวชาญ 69/1 10 - - ป่าซาง ดอกค าใต้ พะเยา พย. 16 2561 14/6/2020
2943 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0124 นายรุ่งโรจน์ อุดมศรีไพศาล ร้านรุ่งโรจน์การค้า นายรุ่งโรจน์ อุดมศรีไพศาล 13 4 - - ป่าซาง ดอกค าใต้ พะเยา พย. 65 2550 20/9/2019
2944 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0690 นายเมธาวี สุนสะดี ร้านวิศวกรรมการไฟฟ้า นายเมธาวี สุนสะดี 295 4 สว่างอารมณ์ ดอกค าใต้ พะเยา พย. 36 2562 3/7/2020
2945 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0127 นายสมรรถชัย ฟุ้งรุ่งนิรัติศัย ร้านนายสมรรถชัย ฟุ้งรุ่งนิรัติศัย นายสมรรถชัย ฟุ้งรุ่งนิรัติศัย 62 10 - - สันโค้ง ดอกค าใต้ พะเยา พย. 38 2556 9/7/2020
2946 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0320 นายทรงศักด์ิ สุขศิริเจริญ ร้านนายทรงศักด์ิ สุขศิริเจริญ นายทรงศักด์ิ สุขศิริเจริญ 28 4 - - สันโค้ง ดอกค าใต้ พะเยา พย. 42 2552 19/5/2020
2947 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0419 นายทองช้ืน อบฟ้ง ร้านทองเพียรกิจเกษตร นายทองช้ืน อบฟ้ง 138 8 - - สันโค้ง ดอกค าใต้ พะเยา พย. 5 2559 20/1/2020
2948 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0636 นายสมศักด์ิ เจนหทัยชนก ร้านนายสมศักด์ิ เจนหทัยชนก นายสมศักด์ิ เจนหทัยชนก 72 9 สันโค้ง ดอกค าใต้ พะเยา พย. 55 2557 17/8/2019
2949 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0559 นางทัศนีย์ พันธ์ปัญญา ร้านนางทัศนีย์ พันธ์ปัญญา นางทัศนีย์ พันธ์ปัญญา 94 9 สันโค้ง ดอกค าใต้ พะเยา พย. 60 2559 27/9/2019
2950 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0732 นายณัฏฐ์ชัย ไชยวัง ร้านย่ิงเจริญการเกษตร นายณัฏฐ์ชัย ไชยวัง 63 2 หนองหล่ม ดอกค าใต้ พะเยา พย. 37 2559 7/6/2019
2951 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0129 นายสมศักด์ิ ลีเจริญเกียรติ ร้านลีเจริญเกียรติ นายสมศักด์ิ ลีเจริญเกียรติ 195 3 - - หนองหล่ม ดอกค าใต้ พะเยา พย. 5 2562 10/1/2020
2952 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0803 นายไกรสิทธ์ิ เพชรพัชรากุล ร้านประสิทธ์ิการค้า นายไกรสิทธ์ิ เพชรพัชรากุล 99 3 หนองหล่ม ดอกค าใต้ พะเยา พย. 9 2561 25/4/2020
2953 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0132 นายไกรสิทธ์ิ เพชรพัชรากุล ร้านประสิทธ์ิการค้า นายไกรสิทธ์ิ เพชรพัชรากุล 119 8 - - หนองหล่ม ดอกค าใต้ พะเยา พย. 44 2550 24/7/2020
2954 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0413 นางสาวธิตาภา แก้วบุญเสริฐ ร้านนางสาวธิตาภา แก้วบุญเสริฐ นางสาวธิตาภา แก้วบุญเสริฐ 52 1 - - ห้วยลาน ดอกค าใต้ พะเยา พย. 2 2560 11/1/2020
2955 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0674 นายพีรวิชญ์ ใสสม ร้านแสงเพียรการเกษตร นายพีรวิชญ์ ใสสม 226 3 - - ห้วยลาน ดอกค าใต้ พะเยา พย. 40 2558 13/5/2019
2956 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0697 นางพงศ์เดช แสงพันธ์ ร้านศิริพร การเกษตร นายพงศ์เดช แสงพันธ์ 194 8 ห้วยลาน ดอกค าใต้ พะเยา พย. 22 2560 9/4/2020
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2957 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0566 นายสกล รัตนศิริโชคทวี ร้านโชคทวี นายสกล รัตนศิริโชคทวี 241 9 ห้วยลาน ดอกค าใต้ พะเยา พย. 35 2556 24/6/2019
2958 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0532 นายปราโมทย์ สุวรรณอาภรณ์ ร้านปราโมทย์การค้า นายปราโมทย์ สุวรรณอาภรณ์ 313 10 - - ขุนควร ปง พะเยา พย. 70 2556 2/9/2020
2959 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0847 นายฉัตรณรงค์ วงศ์แก้ว ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก้องขุนควร 99 241 5 ขุนควร ปง พะเยา พย. 27 2562 10/4/2020
2960 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0531 นายสมเพชร คนล่ า ร้านนายสมเพชร คนล่ า นายสมเพชร คนล่ า 235 6 - - ขุนควร ปง พะเยา พย. 11 2556 27/2/2020
2961 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0263 นางสาวเกษศิรินทร์ ประจันทร์ สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตขุนควรผาช้างน้อย จ ากัด 136 11 - - ควร ปง พะเยา พย. 11 2562 24/1/2020
2962 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0322 นายภัทรชัย ไชยแก้ว ร้านเจริญภัทรพานิช นายภัทรชัย ไชยแก้ว 29 2 - - ควร ปง พะเยา พย. 12 2554 27/4/2020
2963 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0814 นายสวาท มานะ ร้านมานะการเกษตร นายสวาท มานะ 137 4 ควร ปง พะเยา พย. 22 2561 3/7/2019
2964 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0326 นางรัตน์ติการ เทย์ ร้านนางรัตน์ติการ เทย์ นางรัตน์ติการ เทย์ 87 5 - - ควร ปง พะเยา พย. 20 2562 14/3/2020
2965 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0554 นายไชยา ค านวล ร้านนายไชยา ค านวล นายไชยา ค านวล 114 7 ควร ปง พะเยา พย. 49 2561 11/10/2019
2966 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0279 นายธนชัย พิศณุ ร้านนายธนชัย พิศณุ นายธนชัย พิศณุ 64 11 - - งิม ปง พะเยา พย. 4 2552 13/10/2019
2967 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0805 นายอภิสิทธ์ิ พุทธวงศ์ ร้านพุทธวงศ์พาณิชย์ นายอภิสิทธ์ิ พุทธวงศ์ 33/1 19 งิม ปง พะเยา พย. 11 2561 20/5/2020
2968 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0756 นายยาน นันทะเสน ร้านป้าศรีนวล นายยาน นันทะเสน 125 2 งิม ปง พะเยา พย. 12 2560 6/3/2020
2969 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0141 นางก๋อง หมูก้อน ร้านนางก๋อง หมูก้อน นางก๋อง หมูก้อน 115 3 - - งิม ปง พะเยา พย. 27 2551 31/12/2019
2970 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0736 นายปิยะชัย มังคลาด สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พะเยา จ ากัด (คลังดอนไชย) 174/1 4 งิม ปง พะเยา พย. 47 2559 10/7/2020
2971 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0143 นางแสง สุทธวงค์ ร้านแสงทิพย์ นางแสง สุทธวงค์ 174/1 4 - - งิม ปง พะเยา พย. 66 2557 21/9/2020
2972 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0693 นางสาวกัญญาพร ดวงทิพย์ ร้านรวมเกษตรดอนไชย นางสาวกัญญาพร ดวงทิพย์ 20 4 งิม ปง พะเยา พย. 17 2560 16/3/2020
2973 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0142 นายปล่ัง ไชยภาพ ร้านไชยภาพพาณิชย์ นายปล่ัง ไชยภาพ 372 4 - - งิม ปง พะเยา พย. 23 2562 20/3/2020
2974 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0598 นายประสิทธ์ิ พรรณภักตร์ ร้านนายประสิทธ์ิ พรรณภักตร์ นายประสิทธ์ิ พรรณภักตร์ 144 5 งิม ปง พะเยา พย. 28 2557 8/4/2020
2975 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0289 นายบุญเรือง ค าวงศ์ษา ร้านบุญเรืองการเกษตร นายบุญเรือง ค าวงศ์ษา 2 6 - - งิม ปง พะเยา พย. 36 2552 5/5/2019
2976 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0147 นายสมพัฒน์ สระสวย ร้านนายสมพัฒน์ สระสวย นายสมพัฒน์ สระสวย 156 8 - ปง-บ้านแฮะ งิม ปง พะเยา พย. 53 2555 6/8/2019
2977 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0579 นายสุเพิก นันทะเสน รัานภูพรีม นายสุเพิก นันทะเสน 44 8 งิม ปง พะเยา พย. 10 2560 19/2/2020
2978 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0773 นายสมเพียร บุญมี ร้านนายสมเพียร บุญมี นายสมเพียร บุญมี 91 8 งิม ปง พะเยา พย. 31 2560 29/6/2020
2979 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0150 นายอุทัย วัฒนโสภาพงศ์ ร้านศ. กิจเกษตร นายอุทัย วัฒนโสภาพงศ์ 143 1 - - นาปรัง ปง พะเยา พย. 16 2557 13/1/2020
2980 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0152 นายไกรวัลย์  แสนสุข สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. พะเยา จ ากัด (คลังอ าเภอปง) 176 1 - - นาปรัง ปง พะเยา พย. 72 2558 6/9/2019
2981 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0149 นายสมทบ คมบาง สหกรณ์การเกษตรปง จ ากัด 222 1 - จุน-ปง นาปรัง ปง พะเยา พย. 12 2551 31/12/2019
2982 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0474 ร.ต.สังวาลย์ แสนมา ร้านรุ่งแสนพรการเกษตร ร.ต.สังวาลย์ แสนมา 334 1 - - นาปรัง ปง พะเยา พย. 32 2555 4/6/2020
2983 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0651 นายไทยรัฐ พรมสาร ร้านปงการเกษตร นายไทยรัฐ พรมสาร 404 1 - - นาปรัง ปง พะเยา พย. 10 2558 10/12/2019
2984 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0154 นายประดิพัทธ์ ไกลกล้าคีรี ร้านเพ่ิมพูนการเกษตร นายประดิพัทธ์ ไกลกล้าคีรี 119 4 - - นาปรัง ปง พะเยา พย. 51 2551 24/5/2020
2985 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0155 นายอุ่งเกา กุลนิมานนรดี ร้านนายอุ่งเกา กุลนิมานนรดี 81 8 นาปรัง ปง พะเยา พย. 33 2556 13/6/2019
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2986 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0411 นางสาวนภาพร ปัญญา ร้านปัญญาการเกษตร นางสาวนภาพร ปัญญา 420 9 - พะเยา-ปง นาปรัง ปง พะเยา พย. 61 2561 18/12/2019
2987 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0341 นายสุเทพ ปัญญามา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลูกแม่โจ้เกษตรภัณฑ์ 420 9 - ปง-พะเยา นาปรัง ปง พะเยา พย. 2 2554 31/12/2019
2988 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0426 นายชาญชัย จิตตะ ร้านนายชาญชัย จิตตะ นายชาญชัย จิตตะ 160 5 - ปง-เชียงม่วน ปง ปง พะเยา พย. 2 2555 31/12/2019
2989 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0429 นายชัยธวัช เวียงฟ้าพิทักษ์ ร้านนายชัยธวัช เวียงฟ้าพิทักษ์ นายชัยธวัช เวียงฟ้าพิทักษ์ 152 7 - - ปง ปง พะเยา พย. 18 2554 13/6/2020
2990 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0659 นายสรายุทธ กุลธรไพศาล ร้านนายสรายุทธ กุลธรไพสาล นายสรายุทธ กุลธรไพศาล 217 7 - เชียงค า น่าน ผาช้างน้อย ปง พะเยา พย. 20 2558 15/2/2020
2991 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0627 นายมูล บุญต่อ ร้านนายมูล บุญต่อ 320 1 ออย ปง พะเยา พย. 44 2557 19/6/2020
2992 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0157 นายขวัญชัย ท าดี ร้านขวัญชัยการเกษตร นายขวัญชัย ท าดี 258 2 - - ออย ปง พะเยา พย. 31 2551 31/12/2019
2993 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0556 นางวิลัยวรรณ์ สุวรรณ์ ร้านวิลัยวรรณ์การเกษตร นางวิลัยวรรณ์ สุวรรณ์ 13 4 ออย ปง พะเยา พย. 50 2561 11/10/2019
2994 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0001 นางสาวขันเงิน ตันกูล ร้านขันเงิน นางสาวขันเงิน ตันกูล 86 1 พะเยา-ป่าแดด ดงเจน ภูกามยาว พะเยา พย. 17 2559 14/2/2020
2995 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0587 นายธีรวัฒน์  ดาศรี สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. พะเยา จ ากัด (คลังสินค้าภูกามยาว) 312 13 ดงเจน ภูกามยาว พะเยา พย. 64 2558 6/9/2019
2996 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0634 นายศักดินันท์ งานหม่ัน ร้านเพ่ือนเกษตร นายศักดินันท์ งานหม่ัน 354 13 ดงเจน ภูกามยาว พะเยา พย. 43 2558 17/5/2020
2997 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0637 นายพูนสิน วงค์ไชย ร้านปล้ืมการเกษตร นายพูนสิน วงค์ไชย 186 14 ดงเจน ภูกามยาว พะเยา พย. 42 2558 17/5/2020
2998 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0631 นายอภิณัฐ ศรีสุวรรณ ร้านนานาเกษตร ดงเจน นายอภิณัฐ ศรีสุวรรณ 67 2 ดงเจน ภูกามยาว พะเยา พย. 26 2558 19/4/2020
2999 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0667 นางนันท์ลภัส พัฒน์อัศวะกุล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ การพาณิชย์ พะเยา 68 6 - - ดงเจน ภูกามยาว พะเยา พย. 55 2558 19/7/2019
3000 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0436 นางอ าพร จีบแก้ว ร้านพ.รุ่งเรืองเกษตร นางอ าพร จีบแก้ว 149 9 - พะเยา-ป่าแดด ดงเจน ภูกามยาว พะเยา พย. 74 2555 16/9/2020
3001 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0517 นายวิสิษฐ สุวรรณศิลป์ สหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จ ากัด สาขาภูกามยาว 149/1 9 - - ดงเจน ภูกามยาว พะเยา พย. 66 2561 25/12/2019
3002 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0006 นายอดิศักด์ิ ช่ืนวงศ์ ร้านนายอดิศักด์ิ ช่ืนวงศ์ นายอดิศักด์ิ ช่ืนวงศ์ 216 2 - - แม่อิง ภูกามยาว พะเยา พย. 16 2555 11/3/2020
3003 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0488 นางเสาร์แก้ว พรมตุ้ม ร้านนางเสาร์แก้ว พรมตุ้ม นางเสาร์แก้ว พรมตุ้ม 237 2 - - แม่อิง ภูกามยาว พะเยา พย. 49 2555 17/7/2020
3004 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0009 นางศรียา วงค์ไชย ร้านนางศรียา วงค์ไชย 67 3 - - แม่อิง ภูกามยาว พะเยา พย. 55 2555 13/8/2019
3005 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0007 นายเดช วงศ์ไชย ร้านนายเดช วงศ์ไชย นายเดช วงศ์ไชย 89/1 3 - - แม่อิง ภูกามยาว พะเยา พย. 15 2553 30/5/2020
3006 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0657 นายอภิชัย วงค์ไชย ร้านชัยเจริญการเกษตร นายอภิชัย วงค์ไชย 238 7 - - แม่อิง ภูกามยาว พะเยา พย. 7 2560 31/1/2020
3007 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0472 นางสาวศรุตา สมณะ ร้านส่งเสริมการค้า นางสาวศรุตา สมณะ 16 10 - พะเยา-ป่าแดด ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา พย. 46 2561 1/10/2019
3008 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0380 นายธนาวัฒน์ บุญพจน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พูนทรัพย์การเกษตร พะเยา 234 10 - พะเยา ป่าแดด ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา พย. 51 2561 17/10/2019
3009 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0012 นายมานิต ยานะ ร้านมานิตเกษตร นายมานิต ยานะ 196 11 เชียงแรง ภูซาง พะเยา พย. 3 2559 7/12/2019
3010 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0649 นางอ าพร วงศ์ชัย ร้านเอกภพการเกษตร นางอ าพร วงศ์ชัย 116 2 - - เชียงแรง ภูซาง พะเยา พย. 16 2562 4/2/2020
3011 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0583 นายมานิต สีหวานิช ร้านนายมานิต สีหวานิช นายมานิต สีหวานิช 9 5 เชียงแรง ภูซาง พะเยา พย. 43 2559 30/6/2019
3012 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0255 นางสาวณัฐชลี บัวต๊ิบ ร้านขุนบง นางสาวณัฐชลี บัวต๊ิบ 37 1 - - ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา พย. 6 2551 15/11/2019
3013 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0017 นายกิตติ เมืองค า ร้านทุ่งกล้วยการเกษตร นายกิตติ เมืองค า 1 5 - - ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา พย. 27 2561 15/7/2020
3014 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0821 นายสิงห์ค า  สมแก้ว ร้านส.การค้า นายสิงห์ค า สมแก้ว 312 5 ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา พย. 37 2561 23/8/2019
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3015 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0272 นางสาวสุพรรณี แซ่จ๋าว ร้านป.รุ่งเรือง คลินิกพืช นางสาวสุพรรณี แซ่จ๋าว 249 4 - - ป่าสัก ภูซาง พะเยา พย. 46 2551 3/4/2020
3016 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0759 นายด าเนิน แสงศรีจันทร์ ร้านด าเนินพาณิชย์ นายด าเนิน แสงศรีจันทร์ 269/2 4 ป่าสัก ภูซาง พะเยา พย. 19 2560 26/3/2020
3017 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0018 นายประเสริฐ เพชรพัชรากุล ร้านนายประเสริฐ เพชรพัชรากุล นายประเสริฐ เพชรพัชรากุล 124 5 - - ป่าสัก ภูซาง พะเยา พย. 60 2551 24/5/2020
3018 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0248 นายไพยนต์ หน่อค าหล้า ร้านไพยนต์การเกษตร นายไพยนต์ หน่อค าหล้า 38 6 - - ป่าสัก ภูซาง พะเยา พย. 22 2555 21/5/2020
3019 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0020 นางสาวผกามาศ สน่ันกล้ิง สหกรณ์นิคมเชียงค า จ ากัด 56 6 - สบบง-บ้านฮวก ป่าสัก ภูซาง พะเยา พย. 46 2555 19/7/2019
3020 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0342 นายสุทิน เรืองรักษ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พริกและพลู 215 9 - - ป่าสัก ภูซาง พะเยา พย. 26 2554 17/8/2019
3021 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0434 นายใหม่ พรมเสน ร้านนายใหม่ พรมเสน นายใหม่ พรมเสน 1 10 - - ภูซาง ภูซาง พะเยา พย. 45 2560 27/8/2019
3022 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0668 นางปิยะนุช ส าเร็จผล ร้านพอร์ชการเกษตร นางปิยะนุช ส าเร็จผล 280 12 - - สบบง ภูซาง พะเยา พย. 56 2561 26/11/2019
3023 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0640 นายรัตจรินทร์   จิตตนา ร้านเกษตรดอนตัน นายรัตจรินทร์ จิตตนา 19 4 สบบง ภูซาง พะเยา พย. 53 2561 28/10/2019
3024 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0384 นายสุริยา ก๋องต๊ิบ ร้านโชคเกษตร นายสุริยา ก๋องต๊ิบ 26 4 - เชียงค า-เทิง สบบง ภูซาง พะเยา พย. 41 2555 28/6/2020
3025 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0635 นายณัฐชัย เทพอ านวย ร้านณัฐการเกษตร นายณัฐชัย เทพอ านวย 17 2 เชียงแรง ภู่ซาง พะเยา พย. 34 2562 3/7/2020
3026 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0159 นายบุญเรือง ศรีเมือง ร้านบุญเรืองการเกษตร นายบุญเรือง ศรีเมือง 40 1 5 - จ าป่าหวาย เมือง พะเยา พย. 57 2551 28/5/2019
3027 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0165 นายสมบูรณ์ ปัญญา ร้านนายสมบูรณ์ ปัญญา นายสมบูรณ์ ปัญญา 14 9 - - จ าป่าหวาย เมือง พะเยา พย. 20 2555 25/4/2020
3028 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0516 นายวิเชษฐ์ แก้วก๋า สหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จ ากัด สาขาบ้านต๊ า 154 2 - - ท่าจ าปี เมือง พะเยา พย. 64 2561 25/12/2019
3029 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0505 นางแสงรวี วงค์สืบ ร้านแสงศักด์ิสหกิจ นางแสงรวี วงศ์สืบ 169 4 - - ท่าจ าปี เมือง พะเยา พย. 68 2561 25/12/2019
3030 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0166 นางสาวจตุพร สุขแก้ว ร้านสมพงษ์การเกษตร นางสาวจตุพร สุขแก้ว 99/1 3 - - ท่าวังทอง เมือง พะเยา พย. 4 2557 10/10/2019
3031 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0653 นายนัทธพงศ์ เจนหทัยชนก ร้านนัทกะนัท นายนัทธพงศ์ เจนหทัยชนก 152 6 - - บ้านใหม่ เมือง พะเยา พย. 28 2558 22/4/2020
3032 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0175 นางศิริลักษณ์ สุธรรมวงศ์ บริษัท ชวลิตกิจเกษตรเชียงราย จ ากัด (สาขา 2) 242/1-4 - พหลโยธิน แม่ต๋ า เมือง พะเยา พย. 1 2549 20/3/2020
3033 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0515 นางสาวมุธิกา ศรีวิชัย ร้านตูบทอง นางสาวมุธิกา ศรีวิชัย 234 10 - - แม่นาเรือ เมือง พะเยา พย. 22 2556 19/5/2020
3034 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0658 นายวสันต์ ค าตัน ร้านศรีชุมพาณิชย์ นายวสันต์ ค าตัน 90 15 - - แม่นาเรือ เมือง พะเยา พย. 45 2558 24/5/2020
3035 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0181 นางศุภาพิชญ์ กาศมณี ร้านร่องค าการเกษตร นางศุภาพิชญ์ กาศมณี 125/1 3 - - แม่นาเรือ เมือง พะเยา พย. 36 2551 13/3/2020
3036 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0509 นางมรกต บุญนาวา ร้านมรกต บุญนาวา นางมรกต บุญนาวา 156 3 - - แม่นาเรือ เมือง พะเยา พย. 47 2561 1/10/2019
3037 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0500 นายเอกพันธ์ จันทร์แก้ว ร้านนายเอกพันธ์ จันทร์แก้ว นายเอกพันธ์ จันทร์แก้ว 96/2 9 - - แม่นาเรือ เมือง พะเยา พย. 63 2561 20/12/2019
3038 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0232 นางเฟ่ืองฟ้า ช านาญยา สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินเมืองพะเยา จ ากัด 98 18 - พหลโยธิน แม่ปืม เมือง พะเยา พย. 43 2561 23/9/2020
3039 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0537 นายวรพงศ์ หาญสุข สหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จ ากัด (สาขาแม่ใส) 181 11 แม่ใส เมือง พะเยา พย. 65 2561 25/12/2019
3040 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0189 นายศักด์ิชัย กุนะ สหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จ ากัด 1/5 - ซุปเปอร์ไฮเวย์ เวียง เมือง พะเยา พย. 19 2557 10/2/2020
3041 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0190 นายคุณากร   เลิศบรรลือชัย ร้านรุ่งนิรันดร์ เคมีเกษตร นายคุณากร เลิศบรรลือชัย 38/5 - ราชสัมพันธ์ เวียง เมือง พะเยา พย. 42 2561 17/9/2019
3042 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0192 นางสาวธนพร วงศ์กา ร้านฟ.การเกษตร นางสาวธนพร วงศ์กา 38/9 - ราชสัมพันธ์ เวียง เมือง พะเยา พย. 36 2561 23/8/2020
3043 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0414 นายเกียรติศักด์ิ ชาญศึก ร้านเจริญรุ่งโรจน์กิจ นายเกียรติศักด์ิ ชาญศึก 214 3 - - จ าป่าหวาย เมืองพะเยา พะเยา พย. 21 2557 4/3/2020

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



3044 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0751 นายทิวา ไฝ่จิตต์ ร้านรุ่งทิวาออร์โต้ & รุ่งทิวาเพ่ือนเกษตร นายทิวา ไฝ่จิตต์ 24/1 14 ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา พย. 8 2560 8/2/2020
3045 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0440 นายคุณากร   เลิศบรรลือชัย บริษัท รุ่งนิรันดร์เคมีเกษตร จ ากัด 41 3 - - ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา พย. 1 2561 7/2/2020
3046 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0309 นายหัสนัย แก้วกุล บริษัท ใบธง ฟรุ๊ต อินดัสทรี จ ากัด 489 3 ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา พย. 23 2560 17/4/2020
3047 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0570 นางอรพินท์ุ จิระพันธ์อมร บริษัท ซี พี โอ อินเตอร์เทรด จ ากัด 45/12 4 พะเยา-ป่าแดด ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา พย. 5 2561 27/3/2020
3048 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0435 นางจีราภา กันทา ร้านจีราภา นางจีราภา กันทา 130 7 - - ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา พย. 40 2554 14/8/2019
3049 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0723 นางสาวนุชนาฏ พรหมปิงกา ร้านพ.พืชผลการเกษตร นางสาวนุชนาฏ พรหมปิงกา 24 12 บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา พย. 30 2559 21/4/2020
3050 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0704 นางสาววิลาวัลย์ จันทร์ชมภู ร้านสยามพารา เกษตรภัณฑ์ นางสาววิลาวัลย์ จันทร์ชมภู 208 4 บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา พย. 12 2561 31/5/2020
3051 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0695 นายธีรวัฒน์ ดาศรี สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. พะเยา จ ากัด (คลังบ้านต๋อม) 279/3 4 บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา พย. 45 2559 10/7/2020
3052 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0348 นายสาธิต ไวเทหกุล ร้านพิรุณการเกษตร นายสาธิต ไวเทหกุล 124 13 - - บ้านต๊ า เมืองพะเยา พะเยา พย. 60 2561 12/12/2019
3053 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0817 นางสาวพิมพา เครือฝ้ัน ร้านทองค าการเกษตร นางสาวพิมพา เครือฝ้ัน 198/3 5 บ้านต๊ า เมืองพะเยา พะเยา พย. 25 2562 4/4/2020
3054 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0746 นางระพิน สันแก้ว ร้านนางระพิน สันแก้ว นางระพิน สันแก้ว 72 7 บ้านต๊ า เมืองพะเยา พะเยา พย. 18 2560 26/3/2020
3055 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0625 นายยุทธภูมิ วงศ์ดวง ร้านสองเส่ียการเกษตร นายยุทธภูมิ วงศ์ดวง 33 1 บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา พย. 52 2557 17/8/2019
3056 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0750 นายโกวิท แผ่นทอง ร้านฟากกว๊านการเกษตร นายโกวิท แผ่นทอง 175 1 บ้านสาง เมืองพะเยา พะเยา พย. 39 2560 24/7/2019
3057 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0490 นางสุทิน จับใจ ร้านนางสุทิน จับใจ นางสุทิน จับใจ 78/1 6 บ้านสาง เมืองพะเยา พะเยา พย. 55 2560 15/10/2019
3058 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0590 นายภควิทย์ ปรีจันทร์ ร้านทองค าการเกษตร นายภควิทย์ ปรีจันทร์ 6/1 6 บ้านใหม่ เมืองพะเยา พะเยา พย. 62 2559 20/10/2019
3059 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0680 นายหัสนัย แก้วกุล บริษัท นิวเน็ตเวิร์ค ไบโอเทค จ ากัด 131 11 แม่กา เมืองพะเยา พะเยา พย. 5 2560 24/1/2020
3060 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0733 นางสาวผ่องพรรณ บุญถึง ร้านผ่องพรรณ นางสาวผ่องพรรณ บุญถึง 174 17 แม่กา เมืองพะเยา พะเยา พย. 40 2559 15/6/2020
3061 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0347 นางวันดี อุปปิง ร้านนางวันดี อุปปิง นางวันดี อุปปิง 186/1 11 แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา พย. 2 2562 1/1/2020
3062 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0826 นางสาวอรทัย   นาเรือศิล ร้านนาเรือศิล นางสาวอรทัย นาเรือศิล 140 13 แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา พย. 39 2561 11/9/2019
3063 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0781 นางสาวพรพิมล สมดา ร้านแอ็ดเกษตรการค้า นางสาวพรพิมล สมดา 72 2 แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา พย. 19 2562 26/2/2020
3064 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0366 นางสาวรมิดา ฉัตรแก้วเกษม ร้านรมิดา นางสาวรมิดา ฉัตรแก้วเกษม 32/1 7 - - แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา พย. 28 2553 16/5/2020
3065 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0754 นางธณิกา ตันกูล ร้านใสการเกษตร นางธณิกา ตันกูล 179/2 9 แม่ใส เมืองพะเยา พะเยา พย. 34 2561 15/8/2019
3066 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0199 นายหัสนัย แก้วกุล โรงงานบริษัท ใบธง จ ากัด 12/29-30 รอบเวียงประตูกลอง เวียง เมืองพะเยา พะเยา พย. 18 2559 17/2/2020
3067 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0368 นางเสาวลักษณ์ ธนัชเมืองงาม ร้านสันปูเลยพาณิช นางเสาวลักษณ์ ธนัชเมืองงาม 188 3 - - สันป่าม่วง เมืองพะเยา พะเยา พย. 17 2553 10/6/2020
3068 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0576 นายมงคล หลักฐาน ร้านมงคลการเกษตร นายมงคล หลักฐาน 92 3 สันป่าม่วง เมืองพะเยา พะเยา พย. 44 2556 4/8/2020
3069 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0782 นางสาวกมลวรรณ ใจกล้า ร้านลุงแซมเพ่ือนเกษตร นางสาวกมลวรรณ ใจกล้า 3 3 เจริญราษฎร์ แม่ใจ พะเยา พย. 48 2560 14/9/2019
3070 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0778 นายกมล ไชยมงคล ร้านแมมมอส นายกมล ไชยมงคล 25 5 พหลโยธิน เจริญราษฎร์ แม่ใจ พะเยา พย. 3 2562 3/1/2020
3071 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0719 นายสมโภช ตะมะพุทธ ร้านสมโภชน์การเกษตร นายสมโภช ตะมะพุทธ 100 6 เจริญราษฎร์ แม่ใจ พะเยา พย. 27 2558 19/4/2020
3072 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0623 นายประชัน แสนโข ร้าน 4 ปอ คลินิกพืช นายประชัน แสนโข 169 10 บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา พย. 19 2561 20/6/2020
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3073 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0605 นายขจรศักด์ิ เช่ียวชาญ ร้านขจรศักด์ิ นายขจรศักด์ิ เช่ียวชาญ 156 12 บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา พย. 6 2562 10/1/2020
3074 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0397 นางสาวณัฏฐา ปิงเมืองแก้ว ร้านบุญเป็งการเกษตร นางสาวณัฏฐา ปิงเมืองแก้ว 59 13 - - บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา พย. 14 2556 28/3/2020
3075 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0557 นายสุข เมฆอากาศ ร้านกัมพล นายสุข เมฆอากาศ 153 5 บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา พย. 34 2556 19/6/2020
3076 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0726 นายจักดุลย์ ทาจีน ร้านจักรวายุรุ่งเรืองการเกษตร นายจักรดุลย์ ทาจีน 71 9 บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา พย. 14 2562 4/2/2020
3077 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0544 นางสาวพรนภัส ธิราใจ ร้านโรงสี ป.เจริญทรัพย์ นางสาวพรนภัส ธิราใจ 175 3 ป่าแฝก แม่ใจ พะเยา พย. 12 2562 29/1/2020
3078 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0703 นายประกรชัย ฟุ้งเจริญทรัพย์ ร้านฟุ้งเจริญการค้า นายประกรชัย ฟุ้งเจริญทรัพย์ 61 3 ป่าแฝก แม่ใจ พะเยา พย. 9 2562 17/1/2020
3079 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0662 นายมงคล ดาสา ร้านโชคกันทาเพ่ือนเกษตร นายมงคล ดาสา 132 8 - - ป่าแฝก แม่ใจ พะเยา พย. 29 2558 22/4/2020
3080 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0213 นายธนากฤต เสียงห้าว สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. พะเยา จ ากัด (คลังอ าเภอแม่ใจ) 226/2 1 - - แม่ใจ แม่ใจ พะเยา พย. 71 2558 6/9/2019
3081 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0207 นายประพันธ์ อินทจักร์ ร้านฟิวส์อีเลคโทรนิคส์/เพ่ือนเกษตร นายประพันธ์ อินทจักร์ 38 1 - พหลโยธิน แม่ใจ แม่ใจ พะเยา พย. 9 2559 2/2/2020
3082 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0660 นายปวิช อินทจักร์ ร้านพีเค ครอปไซน์ นายปวิช อินทจักร์ 423 1 - - แม่ใจ แม่ใจ พะเยา พย. 21 2558 15/2/2020
3083 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0208 นายสมาน หล้าแก้ว สหกรณ์การเกษตรแม่ใจ จ ากัด 215 5 - พหลโยธิน(สายใน) แม่ใจ แม่ใจ พะเยา พย. 64 2551 5/6/2020
3084 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0479 นางฟองจันทร์ หน่อใจ ร้านสองจันทร์เคมีภัณฑ์ นางฟองจันทร์ หน่อใจ 206 8 - - แม่ใจ แม่ใจ พะเยา พย. 15 2561 14/6/2020
3085 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0774 นายจาตุรันต์ วีระตา ร้านบ้านสวน นายจาตุรันต์ วีระตา 22 10 แม่สุก แม่ใจ พะเยา พย. 26 2561 15/7/2019
3086 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0273 นายมานัส แสนมา ร้านนายมานัส แสนมา นายมานัส แสนมา 176 8 - - แม่สุก แม่ใจ พะเยา พย. 11 2554 18/4/2020
3087 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0214 นายชัชวาลย์ เนียมญานนท์ ร้านโตการเกษตร นายชัชวาลย์ เนียมญานนท์ 10 4 - - ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา พย. 26 2551 31/12/2019
3088 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0215 นายบุญเป็ง อสุพล ร้านเภสัชเกษตร นายบุญเป็ง อสุพล 116 6 - - ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา พย. 63 2550 12/9/2019
3089 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0818 นายทวีศักด์ิ อสุพล ร้านเกษตรบุญเป็ง นายทวีศักด์ิ อสุพล 317 6 ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา พย. 31 2561 2/8/2019
3090 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0812 นางสุณี วันจะก๋า ร้านดนัยการเกษตร นางสุณี วันจะก๋า 64 6 ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา พย. 20 2561 20/6/2020
3091 เขต 1 สวพ.1 PAY-5-0840 นางดวงดาว ใจวงค์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่ใจการเกษตร 248 7 ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา พย. 13 2562 4/2/2020
3092 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0019 นายสุเทพ จันต๊ะ ร้านเทพปราณีเวชภัณฑ์ นายสุเทพ จันต๊ะ 124 1 - - ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ล าพูน ลพ. 8 2550 5/2/2020
3093 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0649 นางสาวกานดา ตาละนะ ร้านป่าก่อกิจเกษตร นางสาวกานดา ตาละนะ 5/1 10 - - ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ล าพูน ลพ. 66 2558 12/10/2019
3094 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0814 นายสุวัฒน์ ไชยนวล ร้านเกษตรบ้านใหม่ นายสุวัฒน์ ไชยนวล 60 12 ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ล าพูน ลพ. 41 2562 15/5/2020
3095 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0271 นางจตุพร เด่นทรงคุณ ร้านพัสกรการค้า นางจตุพร เด่นทรงคุณ 169 2 - - ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ล าพูน ลพ. 3 2560 5/2/2020
3096 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0268 นายบริวุต ใจวงค์ ร้านกัญญา พาณิชย์ นายบริวุต ใจวงค์ 174 2 - - ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ล าพูน ลพ. 28 2557 22/4/2020
3097 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0020 นายเพทาย อินทฉิม ร้านเพทายการเกษตร นายเพทาย อินทฉิม 121 7 - - ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ล าพูน ลพ. 20 2561 23/5/2020
3098 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0435 นายภุชชงค์ ปันกันทะ ร้านถาวรพาณิชย์ นายภุชชงค์ ปันกันทะ 21 7 - - ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ล าพูน ลพ. 38 2561 2/8/2020
3099 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0457 นายอภิรักษ์ รุ้งดี ร้านก.เพ่ือนการเกษตร นายอภิรักษ์ รุ้งดี 210 8 - - ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ล าพูน ลพ. 12 2555 11/1/2020
3100 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0667 นายศตวรรษ พันกันทะ ร้านเจริญพันธ์ุเกษตรยนต์ นายศตวรรษ พันกันทะ 78 1 ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ล าพูน ลพ. 11 2559 4/2/2020
3101 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0731 นายบรรนพ ค าเนตรด า ร้านเกษตรพารวย นายบรรนพ ค าเนตรด า 119 2 ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ล าพูน ลพ. 21 2560 19/4/2020
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3102 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0636 นายปรเมศร์ สุวรรณ สหกรณ์การเกษตรทุ่งหัวช้าง จ ากัด 19 2 ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ล าพูน ลพ. 26 2560 21/5/2020
3103 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0247 นางอ าพร สุวรรณ ร้านอ าพร นางอ าพร สุวรรณ 76 2 - - ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ล าพูน ลพ. 15 2550 19/4/2020
3104 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0022 นายปฐม ต๊ิบหน่อ ร้านจิรนันท์พานิชย์ นายปฐม ต๊ิบหน่อ 127/1 3 - - ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ล าพูน ลพ. 57 2561 23/9/2019
3105 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0801 นายจิรกิตต์ิ ทะสุใจ ร้านเพาะรักการเกษตร ทุ่งหัวช้าง นายจิรกิตต์ิ ทะสุใจ 213 3 ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ล าพูน ลพ. 23 2562 20/3/2020
3106 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0273 นายโสมนัส ไพรศรี ร้านมนัสวัสดุก่อสร้าง นายโสมนัส ไพรศรี 236 3 - - ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ล าพูน ลพ. 9 2556 20/1/2020
3107 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0362 นายศรัญญู ปัญญาแดง ร้านดีการค้า นายศรัญญู ปัญญาแดง 173 6 - - ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ล าพูน ลพ. 45 2556 29/8/2019
3108 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0430 นางสาวศิรินภา ปัญญาแดง ร้านศิรินภา นางสาวศิรินภา ปัญญาแดง 26/1 6 - - ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ล าพูน ลพ. 9 2554 18/4/2020
3109 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0413 นายสุวรัตน์ มีสอน ร้านบ้านปวงการเกษตร นายสุวรัตน์ มีสอน 121 9 - - บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ล าพูน ลพ. 32 2557 26/5/2020
3110 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0691 นายอภิวัชร์ อัฐวงศ์ ร้านอภิวัชร์ การเกษตร นายอภิวัชร์ อัฐวงศ์ 136 12 บ้านธิ บ้านธิ ล าพูน ลพ. 46 2559 27/7/2019
3111 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0655 นางสาวภาวิณี ปัญโญใหญ่ ร้านภาวิณี การเกษตร นางสาวภาวิณี ปัญโญใหญ่ 102 15 - - บ้านธิ บ้านธิ ล าพูน ลพ. 74 2558 19/11/2019
3112 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0031 นางสาวฐิติชญาณ์ โกณสัก สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ล าพูน จ ากัด สาขาบ้านธิ 195/2 18 - บ้านธิ บ้านธิ ล าพูน ลพ. 1 2550 20/1/2020
3113 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0027 นางสาวรัตนาภรณ์ สมพงษ์ ร้านนางสาวรัตนาภรณ์ สมพงษ์ นางสาวรัตนาภรณ์ สมพงษ์ 114 2 - บ้านธิ-ดอยเวียง บ้านธิ บ้านธิ ล าพูน ลพ. 48 2561 4/9/2019
3114 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0758 นางสาวพัชรินทร์ ไกยสิทธ์ิ ร้านวิมลการเกษตร นางสาวพัชรินทร์ ไกยสิทธ์ิ 159 2 บ้านธิ บ้านธิ ล าพูน ลพ. 13 2561 4/4/2020
3115 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0663 นางสาวรวิวรรณ สายปัญญา ร้านโชครวิวรรณการเกษตร นางสาวรวิวรรณ สายปัญญา 93 20 บ้านธิ บ้านธิ ล าพูน ลพ. 4 2559 5/1/2020
3116 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0794 นายชัยวัฒน์ นันทโชติ ร้านสหายเกษตร 46 นายชัยวัฒน์ นันทโชติ 177 6 บ้านธิ บ้านธิ ล าพูน ลพ. 80 2561 12/12/2019
3117 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0686 นางสาวมธุริน คงธนเมธากูล ร้านน้ าพุสันก าแพงบ้านธิการเกษตร นางสาวมธุริน คงธนเมธากูล 182/2 6 บ้านธิ บ้านธิ ล าพูน ลพ. 51 2560 7/12/2019
3118 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0035 นายสุวิทย์   สมพงษ์ ร้านบ้านธิการเกษตร นายสุวิทย์ สมพงษ์ 27 6 - - บ้านธิ บ้านธิ ล าพูน ลพ. 4 2557 10/10/2019
3119 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0509 นางสาวเพ็ญนภา มุ่งเหมือย ร้านเพ็ญนภา นางสาวเพ็ญนภา มุ่งเหมือย 50/3 6 - - บ้านธิ บ้านธิ ล าพูน ลพ. 62 2561 4/10/2019
3120 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0680 นายทวีศักด์ิ ปัญญาวารินทร์ ร้านทวีศักด์ิ นายทวีศักด์ิ ปัญญาวารินทร์ 107 1 ห้วยยาบ บ้านธิ ล าพูน ลพ. 29 2558 19/4/2020
3121 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0367 นางสาวชฏาพร ปินตาเสน ร้านไพศาลการเกษตร นางสาวชฏาพร ปินตาเสน 15/1 10 - - ห้วยยาบ บ้านธิ ล าพูน ลพ. 63 2559 6/12/2019
3122 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0295 นายถนอม ปัญญาเรือง ร้านถนอมโชคชัยการเกษตร นายถนอม ปัญญาเรือง 142/1 12 - - ห้วยยาบ บ้านธิ ล าพูน ลพ. 46 2562 12/6/2020
3123 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0036 นายยรรยง ปาลี ร้านยรรยงการเกษตร นายยรรยง ปาลี 189 13 - - ห้วยยาบ บ้านธิ ล าพูน ลพ. 88 2547 31/12/2019
3124 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0633 นางสาวแสงเงิน วรรณวงค์ ร้านแสงเงิน นางสาวแสงเงิน วรรณวงค์ 62/1 16 - - ห้วยยาบ บ้านธิ ล าพูน ลพ. 43 2558 24/5/2020
3125 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0477 นายธนากรณ์ ใจมุข ร้านธนาวัฒน์การเกษตร นายธนากรณ์ ใจมุข 101/5 6 - - ห้วยยาบ บ้านธิ ล าพูน ลพ. 66 2555 8/8/2019
3126 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0696 นายศิริพันธ์ุ ปาลี ร้านป้าผ่อง นายศิริพันธ์ุ ปาลี 247/1 8 ห้วยยาบ บ้านธิ ล าพูน ลพ. 60 2561 1/10/2019
3127 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0621 นางสาวจีราวรรณ ล้ิมตระกูล ร้านรวมคลังเกษตร นางสาวจีราวรรณ ล้ิมตระกูล 344 8 - - ห้วยยาบ บ้านธิ ล าพูน ลพ. 22 2561 5/6/2020
3128 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0039 นางรสลิน สุภาสี ร้านรสลินพานิช นางรสลิน สุภาสี 179 9 - - ห้วยยาบ บ้านธิ ล าพูน ลพ. 64 2555 7/8/2019
3129 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0043 นายผล เข่ือนควบ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปุยฝ้ายพาณิชย์ 267/1 1 - ล าพูน ล้ี บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ล าพูน ลพ. 123 2549 6/9/2019
3130 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0771 นางสาววรางคณา ฟุ้งไมตรี ร้านสิน สหกิจ นางสาววรางคณา ฟุ้งไมตรี 432 1 บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ล าพูน ลพ. 34 2561 15/7/2019
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3131 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0062 นางสุภาพ ค าธัญ ร้านธัญทองพาณิชย์ นางสุภาพ ค าธัญ 435 1 - - บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ล าพูน ลพ. 75 2561 29/11/2019
3132 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0762 นายชาญวิทย์ อินทะวงค์ ร้าน ช.ช้างทองเคมีเกษตร นายชาญวิทย์ อินทะวงค์ 463 1 บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ล าพูน ลพ. 49 2562 23/6/2020
3133 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0568 นายเฉลิมพล ทาสี ร้านเดือนเพ็ญการเกษตร นายเฉลิมพล ทาสี 101 10 บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ล าพูน ลพ. 16 2560 29/3/2020
3134 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0681 นางสาวดาริณี ศิริไพบูลย์ ร้านเรืองศิริการเกษตร นางสาวดาริณี ศิริไพบูลย์ 18 12 บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ล าพูน ลพ. 8 2561 20/3/2019
3135 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0049 นายศุภชัย พลายงาม ร้านต้นเกษตร นายศุภชัย พลายงาม 188/1 2 - - บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ล าพูน ลพ. 20 2554 6/7/2020
3136 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0048 นางศรีไพร สุทธิกุล สหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ่ง จ ากัด 204/11 2 - ล าพูน-ล้ี บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ล าพูน ลพ. 73 2561 26/11/2019
3137 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0051 นางชุติมา ต้ังมาลา ร้านชัยมงคล สาขาห้วยกาน นางชุติมา ต้ังมาลา 259/1 2 - - บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ล าพูน ลพ. 70 2549 3/6/2020
3138 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0047 นางกรตณา วงศ์แก้วเก้ียว ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพบูลย์ เคมีกิจ 294 2 - - บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ล าพูน ลพ. 28 2551 2/7/2019
3139 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0494 นางสาวอัจฉรา ชมภูทัน ร้านต้นเกษตร สาขา1 นางสาวอัจฉรา ชมภูทัน 165/1 3 - บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ล าพูน ลพ. 87 2555 11/7/2020
3140 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0692 นายธนโชติชัย เป้ียฝ้ัน ร้านต้นข้าวเกษตรภัณฑ์ นายธนโชติชัย เป้ียฝ้ัน 95 4 บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ล าพูน ลพ. 52 2561 11/9/2019
3141 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0625 นายธเนศร์ ใจเป็ง ร้านเทคโนโลยีเกษตรเซ็นเตอร์ 3 นายธเนศร์ ใจเป็ง 220 6 บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ล าพูน ลพ. 10 2559 7/2/2020
3142 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0317 นายเรวัฒน์ ถาธัญ ร้านวรรณวัฒน์ นายเรวัฒน์ ถาธัญ 18 8 - - บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ล าพูน ลพ. 45 2562 9/6/2020
3143 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0684 นายศุภชัย โชควิริยะมงคล ร้านศุภชัย การเกษตร นายศุภชัย โชควิริยะมงคล 76 10 ป่าพลู บ้านโฮ่ง ล าพูน ลพ. 37 2559 27/6/2020
3144 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0058 นางอัมลี เมืองชุม ร้านแม่มาลี นางอัมลี เมืองชุม 55/10 14 - ล้ี-ล าพูน ป่าพลู บ้านโฮ่ง ล าพูน ลพ. 110 2549 11/9/2019
3145 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0345 นางกฤษณา นามเทพ ร้านนามเทพการเกษตร นางกฤษณา นามเทพ 96 14 ป่าพลู บ้านโฮ่ง ล าพูน ลพ. 2 2555 26/10/2019
3146 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0675 นายชาลี จันทรวงศ์ ร้านกนกการเกษตร นายชาลี จันทรวงศ์ 145 5 ป่าพลู บ้านโฮ่ง ล าพูน ลพ. 20 2559 24/2/2020
3147 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0064 นางสาวจิราวรรณ ชัยนันท์ ร้านจิราการเกษตร นางสาวจิราวรรณ ชัยนันท์ 30 1 - - ศรีเต้ีย บ้านโฮ่ง ล าพูน ลพ. 37 2549 5/3/2020
3148 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0610 นางอุไร ทาต่าน ร้านโบว์-บี นางอุไร ทาต่าน 82 7 - - ศรีเต้ีย บ้านโฮ่ง ล าพูน ลพ. 23 2558 15/2/2020
3149 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0286 นายสุกิจ วรรณทัย ร้านดงมะปินหวาน นายสุกิจ วรรณทัย 46 8 - - ศรีเต้ีย บ้านโฮ่ง ล าพูน ลพ. 33 2551 26/8/2019
3150 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0068 นายจรัญ จันต๊ะวงศ์ ร้านสว่าง นายจรัญ จันต๊ะวงศ์ 34 9 - ท่าล่ี-ม่วงโตน ศรีเต้ีย บ้านโฮ่ง ล าพูน ลพ. 9 2549 31/12/2019
3151 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0503 นายค า มูลย่อง ร้านปากล้องการเกษตร นายค า มูลย่อง 73/1 3 - - หนองปลาสวาย บ้านโฮ่ง ล าพูน ลพ. 59 2561 26/9/2019
3152 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0453 นางแววดาว ศิริศักด์ิณัฐกุล ร้านหนองสูนการเกษตร นางแววดาว ศิริศักด์ิณัฐกุล 42 1 - - หนองปลาสะวาย บ้านโฮ่ง ล าพูน ลพ. 30 2561 9/7/2019
3153 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0070 นายจักรวาล สัยสัตย์ ร้านบัวแก้วการเกษตร นายจักรวาล สัยสัตย์ 141 2 - - หนองปลาสะวาย บ้านโฮ่ง ล าพูน ลพ. 56 2561 17/9/2020
3154 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0537 นางโสภา ต๊ิบวงค์ ร้านต๊ิบวงค์การเกษตร นางโสภา ต๊ิบวงค์ 45/1 2 หนองปลาสะวาย บ้านโฮ่ง ล าพูน ลพ. 38 2556 21/8/2020
3155 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0727 นางสาววนารักษ์ พรมมา ร้านท่ากอม่วง เคมีเกษตร นางสาววนารักษ์ พรมมา 81 3 หนองปลาสะวาย บ้านโฮ่ง ล าพูน ลพ. 29 2561 3/7/2019
3156 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0071 ด.ต.หญิงจีรนันท์ วิธี ร้านเก้ือหนุนการเกษตร ด.ต.หญิงจีรนันท์ วิธี 85 4 - - หนองปลาสะวาย บ้านโฮ่ง ล าพูน ลพ. 55 2549 16/5/2020
3157 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0304 นายสมบัติ แขกเสนา ร้านสมบัติการเกษตร นายสมบัติ แขกเสนา 142 5 - - หนองปลาสะวาย บ้านโฮ่ง ล าพูน ลพ. 27 2561 14/6/2020
3158 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0630 นายสมนึก ทนันชัย ร้านนายสมนึก ทนันชัย นายสมนึก ทนันชัย 147 6 - - หนองปลาสะวาย บ้านโฮ่ง ล าพูน ลพ. 39 2558 13/5/2020
3159 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0688 นางสาวพัชราพร ปวงกันทะ ร้านสัมฤทธ์ิ การเกษตร นางสาวพัชราพร ปวงกันทะ 226 7 หนองปลาสะวาย บ้านโฮ่ง ล าพูน ลพ. 43 2559 21/7/2020
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3160 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0269 นายธนวรรธ ลีวิสุทธิกุล บริษัท ไบโอเคมิสทร่ี(ประเทศไทย) จ ากัด 252/1 11 - พหลโยธิน (106) เหล่ายาว บ้านโฮ่ง ล าพูน ลพ. 57 2557 14/9/2019
3161 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0594 นายพุฒิเมธ ปล้องขัน ร้านรุ่งศรีอรุณ นายพุฒิเมธ ปล้องขัน 55 11 - ม่วงโตน-ท่าล่ี เหล่ายาว บ้านโฮ่ง ล าพูน ลพ. 2 2558 5/10/2019
3162 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0763 นางสาวสายน้ าผ้ึง อุตาเรือน ร้านกษิดิษการเกษตร นางสาวสายน้ าผ้ึง อุตาเรือน 70 11 เหล่ายาว บ้านโฮ่ง ล าพูน ลพ. 29 2562 4/4/2020
3163 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0072 นายวิรัตน์ เมืองสุวรรณ ร้านรัตนกิจ นายวิรัตน์ เมืองสุวรรณ 11 12 - - เหล่ายาว บ้านโฮ่ง ล าพูน ลพ. 30 2549 18/2/2020
3164 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0073 นายทศพร ต้ังมาลา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยมงคลเคมีเกษตร 87 2 - - เหล่ายาว บ้านโฮ่ง ล าพูน ลพ. 79 2549 3/6/2020
3165 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0786 นายวรพิน แปงทอน ร้านหนานจูนคลังเกษตร นายวรพิน แปงทอน 165 3 เหล่ายาว บ้านโฮ่ง ล าพูน ลพ. 6 2562 17/1/2020
3166 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0265 นายฉัตรเทพ เผือกใจแผ้ว ร้านร่มฉัตรการเกษตร นายฉัตรเทพ เผือกใจแผ้ว 279 7 เหล่ายาว บ้านโฮ่ง ล าพูน ลพ. 36 2551 17/9/2019
3167 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0297 นายบุญรัตน์ กันยานี ร้านบุญรัตน์การเกษตร นายบุญรัตน์ กันยานี 242 1 - สบทา ท่าล่ี ท่าตุ้ม ป่าซาง ล าพูน ลพ. 24 2551 8/6/2020
3168 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0077 นางสาวศรัณยา มณีจันทร์ ร้านท่าตุ้มการเกษตร นางสาวศรัณยา มณีจันทร์ 50 1 - สบทา-ท่าล่ี ท่าตุ้ม ป่าซาง ล าพูน ลพ. 57 2549 24/5/2020
3169 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0079 นายอยุธ ไชยยอง ร้านธันยพร การเกษตร นายอยุธ ไชยยอง 48 13 - - ท่าตุ้ม ป่าซาง ล าพูน ลพ. 18 2560 4/4/2020
3170 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0736 นางพุ่มพวง ซาวบุญตัน ร้าน ต.การเกษตร นางพุ่มพวง ซาวบุญตัน 104/1 14 ท่าตุ้ม ป่าซาง ล าพูน ลพ. 10 2561 1/4/2020
3171 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0248 นายสมคิด เนตรผาบ ร้านสมคิดการค้า นายสมคิด เนตรผาบ 12/1 2 - - ท่าตุ้ม ป่าซาง ล าพูน ลพ. 17 2550 31/12/2019
3172 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0080 นายไพโรจน์ ยองสุวรรณ์ ร้านไพโรจน์การเกษตร นายไพโรจน์ ยองสุวรรณ์ 82/2 3 - - ท่าตุ้ม ป่าซาง ล าพูน ลพ. 84 2549 7/8/2019
3173 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0608 นางผ่องศรี สุภายอง ร้านเดชพาณิชย์ นางผ่องศรี สุภายอง 96 4 - - ท่าตุ้ม ป่าซาง ล าพูน ลพ. 19 2558 22/1/2020
3174 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0252 นางดารณี ธรรมหม่ืนยอง ร้านนิยมการเกษตร นางดารณี ธรรมหม่ืนยอง 69 5 - - ท่าตุ้ม ป่าซาง ล าพูน ลพ. 68 2561 15/11/2019
3175 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0540 นายเดชา ลือชัย ร้านเดชาการเกษตร นายเดชา ลือชัย 1 6 ท่าตุ้ม ป่าซาง ล าพูน ลพ. 57 2559 9/10/2019
3176 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0772 นางดรุณี   มณีวรรณ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยวัฒน์การค้า 88 125 6 ท่าตุ้ม ป่าซาง ล าพูน ลพ. 69 2561 22/11/2019
3177 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0808 นายมงคล ศรีเรือน ร้านมงคล เคมีคอล นายมงคล ศรีเรือน 180/1 8 ท่าตุ้ม ป่าซาง ล าพูน ลพ. 31 2562 10/4/2020
3178 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0523 นางดรุณี มณีวรรณ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยวัฒน์การค้า 88 88 9 - - ท่าตุ้ม ป่าซาง ล าพูน ลพ. 20 2556 9/5/2020
3179 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0256 นายกรอบจันทร์ หน่อแก้ว ร้านดาราพาณิชย์ นายกรอบจันทร์ หน่อแก้ว 209 11 - - นครเจดีย์ ป่าซาง ล าพูน ลพ. 41 2560 24/7/2020
3180 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0635 นายเทวินท์ ใจจิตร ร้านเทวินการเกษตร นายเทวินท์ ใจจิตร 210 13 - - นครเจดีย์ ป่าซาง ล าพูน ลพ. 47 2558 8/6/2020
3181 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0489 นายสมควร ปางค า ร้านเป็นมิตรกสิกิจ 2 นายสมควร ปางค า 211/1 13 - - นครเจดีย์ ป่าซาง ล าพูน ลพ. 48 2555 20/6/2020
3182 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0656 นายเรวุฒิ บุญสุภา ร้านเรวุฒิการเกษตร นายเรวุฒิ บุญสุภา 211/2 13 - - นครเจดีย์ ป่าซาง ล าพูน ลพ. 72 2558 15/11/2019
3183 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0549 นายชูรัฐ ใจพล ร้านชูรัฐกิจเกษตร นายชูรัฐ ใจพล 189/1 2 นครเจดีย์ ป่าซาง ล าพูน ลพ. 20 2558 22/1/2020
3184 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0432 นายประวิทย์ วงค์ราช ร้านประวิทย์การเกษตร นายประวิทย์ วงค์ราช 4/2 2 - - นครเจดีย์ ป่าซาง ล าพูน ลพ. 23 2560 4/5/2020
3185 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0083 นางสาวหน่ึงฤทัย บุญญานพคุณ ร้านนพคุณ นางสาวหน่ึงฤทัย บุญญานพคุณ 146 3 - ล าพูน-ล้ี นครเจดีย์ ป่าซาง ล าพูน ลพ. 25 2549 31/12/2019
3186 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0084 นายวุฒิพงศ์ ค าหล้า ร้านวุฒิพงศ์กิจเกษตร นายวุฒิพงศ์ ค าหล้า 10/1 4 - ทุ่งหัวช้าง-ป่าซาง นครเจดีย์ ป่าซาง ล าพูน ลพ. 31 2560 18/6/2020
3187 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0793 ส.ต.ชาตรี หลู่วาณิชย์ตระกูล บริษัท วาณิชย์เพ่ือนเกษตรกร จ ากัด 236 4 นครเจดีย์ ป่าซาง ล าพูน ลพ. 2 2562 10/1/2020
3188 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0340 นายกฤษณะ ผาม่ัง บริษัท สามเหล่ียมเมล็ดพันธ์ุ จ ากัด 199 5 - ล าพูน-ล้ี นครเจดีย์ ป่าซาง ล าพูน ลพ. 17 2561 7/5/2019
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3189 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0340 นายกฤษณะ ผาม่ัง บริษัท สามเหล่ียมเมล็ดพันธ์ุ จ ากัด 199 5 - ล าพูน-ล้ี นครเจดีย์ ป่าซาง ล าพูน ลพ. 42 2562 29/5/2020
3190 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0803 นายสมศักด์ิ ใจพูล ร้านน้องจ๋า นายสมศักด์ิ ใจพูล 40/1 5 นครเจดีย์ ป่าซาง ล าพูน ลพ. 13 2562 19/2/2020
3191 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0088 นายวีระชัย ฉัตรตระกูล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีย์เกษตร 293 7 - นครเจดีย์ ป่าซาง ล าพูน ลพ. 21 2561 5/6/2020
3192 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0646 นางผ่องศรี ชายน้อย ร้านโชคการุณ นางผ่องศรี ชายน้อย 39 1 - - น้ าดิบ ป่าซาง ล าพูน ลพ. 77 2561 6/12/2019
3193 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0671 นายอดิศักด์ิ กัณธิยะ ร้านประไพการเกษตร นายอดิศักด์ิ กัณธิยะ 83 12 น้ าดิบ ป่าซาง ล าพูน ลพ. 16 2559 14/2/2020
3194 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0665 นางนิตยา เจริญสุข ร้านเพ่ิมพูนการเกษตร สาขา2 นางนิตยา เจริญสุข 84 15 น้ าดิบ ป่าซาง ล าพูน ลพ. 6 2559 20/1/2020
3195 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0800 นายสมโภชน์ จันทร์ลอย ร้านบัวจิรา ฟาร์ม นายสมโภชน์ จันทร์ลอย 299 16 น้ าดิบ ป่าซาง ล าพูน ลพ. 11 2562 10/2/2020
3196 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0090 นายเฉลิม พวงรัตน์ ร้านห้วยอ้อการค้า นายเฉลิม พวงรัตน์ 81 2 - สันห้างเสือ เวียงหนองล่อง น้ าดิบ ป่าซาง ล าพูน ลพ. 43 2561 15/8/2019
3197 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0759 นางบัวผิน   พรมป๋ัน ร้านอธิพงษ์ นางบัวผิน พรมป๋ัน 119 5 - - น้ าดิบ ป่าซาง ล าพูน ลพ. 16 2553 22/4/2020
3198 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0709 นางบุญเนียม จินสุ ร้านสุฐศักด์ิ พาณิชย์ นางบุญเนียม จินสุ 26 5 น้ าดิบ ป่าซาง ล าพูน ลพ. 71 2561 26/11/2019
3199 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0502 นางสาวเบ็ญจวรรณกร ชัยวงค์ ร้านพรรณวิชาการเกษตร นางสาวเบ็ญจวรรณกร ชัยวงค์ 33/3 5 - สบทา-ท่าล้ี น้ าดิบ ป่าซาง ล าพูน ลพ. 61 2558 8/9/2019
3200 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0092 นายสุพจน์ อุ่นโพธ์ิ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น้ าดิบการเกษตร 16 6 - - น้ าดิบ ป่าซาง ล าพูน ลพ. 5 2562 14/1/2020
3201 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0093 นายปริญญา ใจแจ้ง ร้านสมบูรณ์การเกษตร นายปริญญา ใจแจ้ง 160 9 - - น้ าดิบ ป่าซาง ล าพูน ลพ. 8 2557 17/10/2019
3202 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0811 นายวรพิน แปงทอน ร้านหนานจูนคลังเกษตร นายวรพิน แปงทอน 83/1 9 น้ าดิบ ป่าซาง ล าพูน ลพ. 37 2562 10/4/2020
3203 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0543 พ.ต.โสภณ ต๊ิบใหม่ ร้านโสภณการเกษตร พ.ต.โสภณ ต๊ิบใหม่ 270 3 บ้านเรือน ป่าซาง ล าพูน ลพ. 38 2557 11/6/2019
3204 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0779 นางสุทธดา   พวงรัตน์ ร้านชลรุ่งเรืองเกษตร นางสุทธดา พวงรัตน์ 275 4 บ้านเรือน ป่าซาง ล าพูน ลพ. 55 2561 13/9/2019
3205 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0097 นายสมศักด์ิ ชมภูพันธ์ ร้านสมศักด์ิ นายสมศักด์ิ ชมภูพันธ์ 407 1 - ล าพูน-ล้ี ปากบ่อง ป่าซาง ล าพูน ลพ. 19 2562 11/3/2020
3206 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0098 นายมนูญ ใหม่สวัสด์ิ ร้านบ้านก้องการเกษตร นายมนูญ ใหม่สวัสด์ิ 8 1 - สบทา-ท่าล่ี ปากบ่อง ป่าซาง ล าพูน ลพ. 8 2562 29/1/2020
3207 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0548 นายยุทธนา ไชยดวงแก้ว ร้านสมศักด์ิการเกษตร นายยุทธนา ไชยดวงแก้ว 33/3 4 สบทา ท่าล่ี ปากบ่อง ป่าซาง ล าพูน ลพ. 56 2562 18/7/2020
3208 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0099 นางพิลัยพร อ๊อดเดช สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ล าพูน จ ากัด สาขาป่าซาง 129 - ล าพูน-ล้ี ป่าซาง ป่าซาง ล าพูน ลพ. 3 2550 20/1/2020
3209 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0102 นายกิติพงษ์ กิติบุตร สหกรณ์การเกษตรป่าซาง จ ากัด 445 1 - ล าพูน-ล้ี ป่าซาง ป่าซาง ล าพูน ลพ. 57 2562 7/7/2020
3210 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0364 นายสุรชัย ใจสุข ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.ทินพาณิชย์ป่าซาง 19 4 - ล าพูน-ล้ี ป่าซาง ป่าซาง ล าพูน ลพ. 3 2553 10/11/2019
3211 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0760 นางนวลจันทร์ ปัญญาชัย ร้านมาวิน นางนวลจันทร์ ปัญญาชัย 84/2 1 ม่วงน้อย ป่าซาง ล าพูน ลพ. 14 2561 19/4/2020
3212 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0107 นายดวงเดช อินทะวัน ร้านดวงเดชการเกษตร นายดวงเดช อินทะวัน 106 2 - ล าพูน-ล้ี ม่วงน้อย ป่าซาง ล าพูน ลพ. 108 2549 22/7/2020
3213 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0108 นายอาคม ตาลเงิน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เมืองเจริญพานิช 117 2 - ล าพูน-ล้ี ม่วงน้อย ป่าซาง ล าพูน ลพ. 2 2549 31/12/2019
3214 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0504 นายพงศ์ปราชญ์ ตาลเงิน ร้านเมืองเจริญพานิช 2555 นายพงศ์ปราชญ์ ตาลเงิน 115/1 5 เล่ียงเมืองล าพูน - ม่วงน้อย ป่าซาง ล าพูน ลพ. 14 2557 12/12/2019
3215 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0110 นางสาวนงนุช บุญชู ร้านเก่งการเกษตร นางสาวนงนุช บุญชู 246 7 บ้านไร่น้อย ล าพูน-ป่าซาง ม่วงน้อย ป่าซาง ล าพูน ลพ. 5 2558 27/10/2019
3216 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0377 นางรสพร กันทะมูล ร้านทัตพรการเกษตร นางรสพร กันทะมูล 201/1 8 - - ม่วงน้อย ป่าซาง ล าพูน ลพ. 7 2560 14/2/2020
3217 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0564 นายเติมพงศ์ ไชยยอง ร้านไชยพงศ์ การเกษตร นายเติมพงศ์ ไชยยอง 149 3 มะกอก ป่าซาง ล าพูน ลพ. 11 2557 29/10/2019
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3218 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0775 นายกิตติพงศ์ ทองพูล ร้านทองพูล นายกิตติพงศ์ ทองพูล 182 4 มะกอก ป่าซาง ล าพูน ลพ. 40 2561 2/8/2019
3219 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0450 นายวุฒิพงค์ กันทะมูล ร้านเจริญพรเกษตรพันธ์ุ นายวุฒิพงค์ กันทะมูล 28 4 - - มะกอก ป่าซาง ล าพูน ลพ. 66 2561 1/11/2019
3220 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0782 นางสาววันเพ็ญ   อาเค่อ ร้านแม่ทัพ การเกษตร นางสาววันเพ็ญ อาเค่อ 298/2 4 มะกอก ป่าซาง ล าพูน ลพ. 61 2561 3/10/2019
3221 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0113 นายนิคม ไชยยอง ร้านนิคมการเกษตร นายนิคม ไชยยอง 26 5 มะกอก ป่าซาง ล าพูน ลพ. 49 2549 16/6/2020
3222 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0777 นายภัทรวิบูลย์ กุณทา ร้านบุญเนืองการเกษตร นายภัทรวิบูลย์ กุณทา 119/2 1 แม่แรง ป่าซาง ล าพูน ลพ. 44 2561 20/8/2019
3223 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0115 นายอัครเดช จันทะวัง ร้านถนอมการเกษตร นายอัครเดช จันทะวัง 112 3 - - แม่แรง ป่าซาง ล าพูน ลพ. 154 2549 31/12/2019
3224 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0475 นายพันธ์ุศักด์ิ ปาระมี ร้านพันธ์ุศักด์ิการเกษตร นายพันธ์ุศักด์ิ ปาระมี 129 4 - - แม่แรง ป่าซาง ล าพูน ลพ. 27 2555 10/6/2020
3225 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0492 นางสุวรรณี แก้ววรรณา ร้านสุการเกษตร นางสุวรรณี แก้ววรรณา 111/1 6 - - ต้นธง เมือง ล าพูน ลพ. 86 2555 11/7/2020
3226 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0122 นายมงคล อ้ายพิงค์ ร้านมงคลการเกษตร นายมงคล อ้ายพิงค์ 28/1 7 - - ต้นธง เมือง ล าพูน ลพ. 7 2550 21/1/2020
3227 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0124 นายชวลิต อินแถลง ร้านแสงการค้า นายชวลิต อินแถลง 207 8 - ทางหลวงชนบท ต้นธง เมือง ล าพูน ลพ. 32 2561 9/7/2020
3228 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0127 นายสุชาติ มีญาณะ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ล าพูน จ ากัด 19 - วังขวา ในเมือง เมือง ล าพูน ลพ. 12 2550 21/3/2020
3229 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0128 นายจักรินทร์ ปัญญา ร้านทับทิม นายจักรินทร์ ปัญญา 42 - วังซ้าย ในเมือง เมือง ล าพูน ลพ. 3 2562 10/1/2020
3230 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0369 นายบัณฑิต ผุสดี สหกรณ์การเกษตรอ าเภอเมืองล าพูน จ ากัด 92 - วังซ้าย ในเมือง เมือง ล าพูน ลพ. 29 2560 12/6/2020
3231 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0129 นายไชยบุญ คุโณปการพันธ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เม่งฮวดเกษตร 47-49 1 - วังซ้าย ในเมือง เมือง ล าพูน ลพ. 16 2549 31/12/2019
3232 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0439 นายก าพร อินต๊ะ ร้านเกษตรทิพย์ นายก าพร อินต๊ะ 87/1 1 - - ประตูป่า เมือง ล าพูน ลพ. 26 2554 21/8/2019
3233 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0609 นายไพบูลย์ วิโรจน์ภัย ร้านล้องเด่ือการเกษตร นายไพบูลย์ วิโรจน์ภัย 122/1 2 - - ประตูป่า เมือง ล าพูน ลพ. 21 2558 1/2/2020
3234 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0136 นางพวงพยอม จันทร์ตา ร้านศรีสุพรรณการเกษตร นางพวงพยอม จันทร์ตา 51 5 - - ประตูป่า เมือง ล าพูน ลพ. 47 2549 31/12/2019
3235 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0592 นายสรศักด์ิ ใจพิจิตร ร้านแม่โจ้ 71 การเกษตร นายสรศักด์ิ ใจพิจิตร 22 6 - - ประตูป่า เมือง ล าพูน ลพ. 58 2557 14/9/2019
3236 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0137 นางสาวยุวดี ชายพฤกษ์ ร้านสิงห์ทอง นางสาวยุวดี ชายพฤกษ์ 42/1 9 - ประตูป่า-ริมปิง ประตูป่า เมือง ล าพูน ลพ. 26 2549 21/1/2020
3237 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0544 นายสรรค์นิธิจ สมนาศักด์ิ ร้านสรรค์นิธิจธุรกิจ กรุ๊ป นายสรรค์นิธิจ สมนาศักด์ิ 58 1 ป่าสัก เมือง ล าพูน ลพ. 33 2561 15/7/2019
3238 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0615 นายสุทัศน์ ธรรมสุข ร้านสุขเจริญอาหารสัตว์ นายสุทัศน์ ธรรมสุข 100/5 4 - - ป่าสัก เมือง ล าพูน ลพ. 37 2560 11/7/2020
3239 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0321 นายถนอม สมลิคุณ ร้านถนอมกิจเจริญ นายถนอม สมลิคุณ 85/3 18 - - มะเขือแจ้ เมือง ล าพูน ลพ. 24 2557 1/4/2020
3240 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0142 นายพิภพ อ่ินค า ร้านคลีนิคเกษตร นายพิภพ อ่ินค า 161/9 4 - - มะเขือแจ้ เมือง ล าพูน ลพ. 45 2549 27/4/2020
3241 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0267 นายเมตร สุยะเหล็ก ร้านวุฒิพงค์ นายเมตร สุยะเหล็ก 74/3 5 - ล าพูน บ้านธิ มะเขือแจ้ เมือง ล าพูน ลพ. 13 2560 16/3/2020
3242 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0144 นางกาบแก้ว พรหมพนัส ร้านแก้วการเกษตร นางกาบแก้ว พรหมพนัส 130 7 - - มะเขือแจ้ เมือง ล าพูน ลพ. 112 2549 23/7/2020
3243 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0146 นางวศรัญลักษณ์ ธนฆัมพร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมศักด์ิพาณิชย์ 888 124 10 - - ริมปิง เมือง ล าพูน ลพ. 46 2548 31/12/2019
3244 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0147 นายบุญส่ง เหล็กต๋ัว ร้านบุญส่งการค้า นายบุญส่ง เหล็กต๋ัว 54/2 4 - - ริมปิง เมือง ล าพูน ลพ. 22 2549 31/12/2019
3245 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0278 นางรัตนาภรณ์ ริมสุวรรณ์ ร้านริมสุวรรณพาณิชย์ นางรัตนาภรณ์ ริมสุวรรณ์ 73 6 - - ริมปิง เมือง ล าพูน ลพ. 33 2562 10/4/2020
3246 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0242 นายคมสรร เตมียะ ร้านวราคม นายคมสรร เตมียะ 89/1 9 - ริมปิง-ป่าซาง ริมปิง เมือง ล าพูน ลพ. 22 2551 1/6/2020
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3247 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0514 นายวิทูร สุริยวนากุล บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาล าพูน 161 5 - - เวียงยอง เมือง ล าพูน ลพ. 16 2557 12/12/2019
3248 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0363 นายรวมทรัพย์ ค าวินิตย์ ร้านรวมทรัพย์บริการ นายรวมทรัพย์ ค าวินิตย์ 67/2 7 - - ศรีบัวบาน เมือง ล าพูน ลพ. 13 2553 7/4/2020
3249 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0648 นายวุฒิพงศ์ อินทะยศ ร้านภัศษาพาณิชย์ นายวุฒิพงศ์ อินทะยศ 147/1 2 - - เหมืองง่า เมือง ล าพูน ลพ. 65 2558 6/10/2019
3250 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0418 นายปฐมพงศ์ อารุณ ร้านรวมเกษตร 1 นายปฐมพงศ์ อารุณ 174 2 - - เหมืองง่า เมือง ล าพูน ลพ. 18 2554 22/6/2020
3251 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0159 นายจ ารัส ธนันชัย ร้านจ ารัส นายจ ารัส ธนันชัย 151 5 - - เหมืองง่า เมือง ล าพูน ลพ. 19 2552 31/12/2019
3252 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0459 นางสาวนภัสวรรณ แสงกาศ ร้านฐิติรัตน์ นางสาวนภัสวรรณ แสงกาศ 123/1 5 - - เหมืองจ้ี เมือง ล าพูน ลพ. 72 2561 26/11/2019
3253 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0166 นางสาวอรุณ จ้ีอาทิตย์ ร้านอาทิตย์พาณิชย์ นางสาวอรุณ จ้ีอาทิตย์ 75/2 7 - - เหมืองจ้ี เมือง ล าพูน ลพ. 19 2549 31/12/2019
3254 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0250 นายสุบิน ณ เชียงใหม่ ร้านประนอมการค้า นายสุบิน ณ เชียงใหม่ 180/1 1 - - อุโมงค์ เมือง ล าพูน ลพ. 70 2561 22/11/2019
3255 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0417 นายบุญช่วย ทิพย์วงค์ ร้านช่วยการเกษตร นายบุญช่วย ทิพย์วงค์ 184/4 10 - ล าพูน - เชียงใหม่ อุโมงค์ เมือง ล าพูน ลพ. 6 2555 13/11/2019
3256 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0470 นายศุภกฤษ์ สุภสินธ์ุ ร้านพ.ย่ิงเจริญการเกษตร นายศุภกฤษ์ สุภสินธ์ุ 161/2 5 - - อุโมงค์ เมือง ล าพูน ลพ. 36 2561 18/7/2019
3257 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0170 นางสาวแสงหล้า ถาใหม่ ร้านประดิษฐการเกษตร นางสาวแสงหล้า ถาใหม่ 341 5 - เชียงใหม่-ล าพูน อุโมงค์ เมือง ล าพูน ลพ. 150 2549 19/2/2020
3258 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0172 นายบดินทร์ เอ่ียมสนธิ ร้านเกษตรสหภัณฑ์ นายบดินทร์ เอ่ียมสนธิ 135 6 - ป่าเห็ว-ริมปิง อุโมงค์ เมือง ล าพูน ลพ. 4 2554 22/11/2019
3259 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0695 นายกฤษฎา ไชยชะนะ ร้าน การันตี การเกษตร นายกฤษฎา ไชยชะนะ 141 8 ต้นธง เมืองล าพูน ล าพูน ลพ. 64 2561 17/10/2019
3260 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0224 นางจันจิรา ทาปัญญา สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ล าพูน จ ากัด สาขาล้ี 19 - วังขวา ในเมือง เมืองล าพูน ล าพูน ลพ. 2 2550 20/1/2020
3261 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0725 นายชัยวัฒน์ โดนกลาง ร้านบ้านแป้นมินิมาร์ท นายชัยวัฒน์ โดนกลาง 54/2 3 บ้านแป้น เมืองล าพูน ล าพูน ลพ. 36 2562 21/4/2020
3262 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0313 นายอ านวย ทาชนะ ร้านอ านวย นายอ านวย ทาชนะ 48 1 - - ประตูป่า เมืองล าพูน ล าพูน ลพ. 41 2557 5/8/2019
3263 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0708 นายชยกร จอมเตปิน ร้านหนองมูลเพ่ือนเกษตร นายชยกร จอมเตปิน 82 4 ประตูป่า เมืองล าพูน ล าพูน ลพ. 26 2562 31/3/2020
3264 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0574 นางบุญนิศา สอนใจ ร้านกรวรรณการเกษตร นางบุญนิศา สอนใจ 70/1 6 ประตูป่า เมืองล าพูน ล าพูน ลพ. 34 2562 21/4/2020
3265 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0778 นายชัชวาลย์  วีระโชติ บริษัท เวิลด์ เคมีคอล เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด 109 2 ป่าสัก เมืองล าพูน ล าพูน ลพ. 47 2561 23/8/2019
3266 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0743 นางจันทร์สาย ยานะโค ร้านนานาภัณฑ์และวัสดุ นางจันทร์สาย ยานะโค 51/1 2 มะเขือแจ้ เมืองล าพูน ล าพูน ลพ. 16 2561 25/4/2020
3267 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0566 นายพูนศักด์ิ วงค์มูล ร้านพูนศักด์ิการเกษตร นายพูนศักด์ิ วงค์มูล 75/2 4 มะเขือแจ้ เมืองล าพูน ล าพูน ลพ. 51 2562 30/6/2020
3268 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0333 นางศรีพรรณ วงคม ร้านศรีพรรณ วงคม นางศรีพรรณ วงคม 126 7 - - มะเขือแจ้ เมืองล าพูน ล าพูน ลพ. 25 2554 21/8/2020
3269 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0582 นายวิชิต เจริญวงศ์ ร้านแสงวิเชียร นายวิชิต เจริญวงศ์ 70/1 6 ริมปิง เมืองล าพูน ล าพูน ลพ. 37 2561 18/7/2020
3270 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0746 นายไสว บ่อสวัสด์ิ ร้านไสว การเกษตร นายไสว บ่อสวัสด์ิ 25/1 4 เวียงยอง เมืองล าพูน ล าพูน ลพ. 76 2561 3/12/2019
3271 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0505 นายประเวศ นิลแสงสัก ร้านประเวศการค้า นายประเวศ นิลแสงสัก 86/2 12 ศรีบัวบาน เมืองล าพูน ล าพูน ลพ. 34 2559 17/5/2020
3272 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0723 นายดิฐษกร ชัยชนะ ร้านชัยกิจการเกษตร นายดิฐษกร ชัยชนะ 273 3 ศรีบัวบาน เมืองล าพูน ล าพูน ลพ. 6 2560 8/2/2020
3273 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0603 นายดุสิต กุลสันติวงศ์ บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จ ากัด 297 3 - ซุปเปอร์ไฮเวย์ ศรีบัวบาน เมืองล าพูน ล าพูน ลพ. 17 2558 14/12/2019
3274 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0689 นางสาววรรณพยอม กันทาเจริญ ร้านวันเจริญพาณิชย์ นางสาววรรณพยอม กันทาเจริญ 12/5 7 ศรีบัวบาน เมืองล าพูน ล าพูน ลพ. 41 2561 8/8/2019
3275 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0713 นางวิกาญดา   ย่ิงเจริญ ร้านขวัญพล การเกษตร นางวิกาญดา ย่ิงเจริญ 2 4 หนองช้างคืน เมืองล าพูน ล าพูน ลพ. 65 2559 20/12/2019
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3276 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0804 นายประภาส ศรีวิชัย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สองพ่ีน้องการค้า 63 1 หนองหนาม เมืองล าพูน ล าพูน ลพ. 16 2562 26/2/2020
3277 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0682 นายอภิเชฐ ทุ่งอ่วน บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จ ากัด 154 5 หนองหนาม เมืองล าพูน ล าพูน ลพ. 58 2559 26/10/2019
3278 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0155 นางสาวกมลทิพย์ ปัญญาสิทธ์ิ ร้านศูนย์ล าไยทอง นางสาวกมลทิพย์ ปัญญาสิทธ์ิ 309 1 - - เหมืองง่า เมืองล าพูน ล าพูน ลพ. 15 2561 25/4/2020
3279 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0522 นางสาวนันท์ชยา ค าชอบ ร้านมงคลการเกษตร นางสาวนันท์ชยา ค าชอบ 242 8 - - เหมืองง่า เมืองล าพูน ล าพูน ลพ. 10 2556 21/1/2020
3280 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0576 นายวิศรุต มาริปุนภพ ร้านทรงไทยการเกษตร นายวิศรุต มาริปุนภพ 109 9 เหมืองง่า เมืองล าพูน ล าพูน ลพ. 22 2557 1/4/2020
3281 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0755 นายอัศวิน วิรัตน์ ร้านอัศวินบ้านก้วมการเกษตรการค้า นายอัศวิน วิรัตน์ 142 13 เหมืองจ้ี เมืองล าพูน ล าพูน ลพ. 22 2562 20/3/2020
3282 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0791 นายปริญญา ศรีวิชัย ร้านปริญญาการเกษตร นายปริญญา ศรีวิชัย 100/4 5 เหมืองจ้ี เมืองล าพูน ล าพูน ลพ. 79 2561 6/12/2019
3283 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0579 นายนัฐวุฒิ ศรีแก้ว ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สนธยา เคมีคอล 48 5 เหมืองจ้ี เมืองล าพูน ล าพูน ลพ. 24 2560 16/5/2020
3284 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0712 นายชวนากร สุขใจ ร้านค.การเกษตร นายชวนากร สุขใจ 32 9 เหมืองจ้ี เมืองล าพูน ล าพูน ลพ. 50 2560 30/11/2019
3285 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0768 นางสาวสุภาพร มีสัตย์ ร้านมีสัตย์พาณิชย์ นางสาวสุภาพร มีสัตย์ 171 10 อุโมงค์ เมืองล าพูน ล าพูน ลพ. 28 2561 20/6/2020
3286 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0715 นายอดิศักด์ิ ต้ังมิตรประชา บริษัท ดูโฮม จ ากัด สาขาเชียงใหม่ 88/8 3 อุโมงค์ เมืองล าพูน ล าพูน ลพ. 1 2560 11/1/2020
3287 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0747 นายศุภกฤษ์ สุภสินธ์ุ บริษัท พ.ย่ิงเจริญการเกษตร จ ากัด 161/2 5 อุโมงค์ เมืองล าพูน ล าพูน ลพ. 49 2560 28/11/2019
3288 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0765 นายปิติพงษ์ พัวปรียวัฒนา ร้านป.ปิติ การเกษตร นายปิติพงษ์ พัวปริยวัฒนา 233 9 เชียงใหม่-ล าพูน อุโมงค์ เมืองล าพูน ล าพูน ลพ. 25 2561 10/6/2020
3289 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0570 นายวีระพงษ์ จันทร์กาศ ร้านวีระพงษ์การเกษตร นายวีระพงษ์ จันทร์กาศ 25/2 1 ทากาศ แม่ทา ล าพูน ลพ. 25 2557 3/4/2020
3290 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0493 นายพงศธร ชัชวาลพศุตม์ ร้านธราคลีนิกเกษตร นายพงศธร ชัชวาลพศุตม์ 9 4 - - ทากาศ แม่ทา ล าพูน ลพ. 76 2555 21/8/2020
3291 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0780 นายปฐมภพ   เส็งช่ืน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มาโกรเทค 289 6 ทากาศ แม่ทา ล าพูน ลพ. 51 2561 4/9/2019
3292 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0698 นายวรพิน แปงทอน ร้านแม่ทามิตรเกษตร นายวรพิน แปงทอน 304/4 6 ทากาศ แม่ทา ล าพูน ลพ. 4 2560 5/2/2020
3293 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0577 นายวิชชาบูรณ์ จันทิมา ร้านจ.เจริญทรัพย์พาณิชย์ นายวิชชาบูรณ์ จันทิมา 31/2 1 ทาขุมเงิน แม่ทา ล าพูน ลพ. 17 2562 26/2/2020
3294 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0795 นางยุภา บุตรทรัพย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นภา การเกษตรเวิร์ค 304 2 ทาขุมเงิน แม่ทา ล าพูน ลพ. 82 2561 20/12/2019
3295 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0809 นายยุทธนา ไชยดวงแก้ว ร้านแม่ทามิตรเกษตร สาขา 2 นายยุทธนา ไชยดวงแก้ว 172 6 ทาขุมเงิน แม่ทา ล าพูน ลพ. 35 2562 21/4/2020
3296 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0429 นางสาวปาริชาติ มูลป่า ร้านอินวรรณการเกษตร นางสาวปาริชาติ มูลป่า 188 9 ทาขุมเงิน แม่ทา ล าพูน ลพ. 14 2556 27/2/2020
3297 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0186 นายวินัย ต๊ิบกาศ ร้านวินัยการเกษตร นายวินัย ต๊ิบกาศ 81/1 1 - - ทาทุ่งหลวง แม่ทา ล าพูน ลพ. 100 2549 26/6/2020
3298 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0529 นางสาววิไลพร ขนาดก าจาย ร้านแพรการเกษตร นางสาววิไลพร ขนาดก าจาย 284 2 ทาทุ่งหลวง แม่ทา ล าพูน ลพ. 58 2561 26/9/2019
3299 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0563 นายเจริญ ต๊ิบยะกาศ ร้านเจริญการเกษตร นายเจริญ ต๊ิบยะกาศ 47/1 2 ทาทุ่งหลวง แม่ทา ล าพูน ลพ. 3 2557 8/10/2019
3300 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0748 นายพุทธิพงศ์ เส็งช่ืน ร้านเอกเกษตร นายพุทธิพงศ์ เส็งช่ืน 114 4 ทาทุ่งหลวง แม่ทา ล าพูน ลพ. 12 2561 4/4/2020
3301 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0629 นายสุธรรม เพียรแสน ร้านเพียรแสนการเกษตร นายสุธรรม เพียรแสน 168/1 4 - - ทาทุ่งหลวง แม่ทา ล าพูน ลพ. 37 2558 30/4/2020
3302 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0673 นางวันทอง หลวงไผ่ ร้านป้าทอง นางวันทอง หลวงไผ่ 49 3 ทาปลาดุก แม่ทา ล าพูน ลพ. 18 2559 16/2/2020
3303 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0519 นายอนุพงศ์ ต๊ะดุก ร้านพงพิมการเกษตร นายอนุพงศ์ ต๊ะดุก 262 5 - - ทาปลาดุก แม่ทา ล าพูน ลพ. 17 2556 23/4/2020
3304 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0194 นายไพบูลย์ สุรินเปา ร้านเกษตรก่อนแจ้งขุนตาล นายไพบูลย์ สุรินเปา 117/1 9 - ผาต้ัง ทากู่ ทาปลาดุก แม่ทา ล าพูน ลพ. 63 2558 28/9/2019
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3305 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0512 นายธวัต ยะดอย ร้านลุงวัต นายธวัต ยะดอย 147 1 - ทุ่งหัวช้าง ทาแม่ลอบ แม่ทา ล าพูน ลพ. 1 2562 10/1/2020
3306 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0196 นายสน่ัน เป็งถากาศ ร้านสน่ันการเกษตร นายสน่ัน เป็งถากาศ 180 1 - แม่อาว-ทุ่งหัวช้าง ทาแม่ลอบ แม่ทา ล าพูน ลพ. 26 2556 30/6/2020
3307 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0060 นายสันติ สุกัน ร้านจรัญพาณิชย์ นายสันติ สุกัน 45/1 1 ทาแม่ลอบ แม่ทา ล าพูน ลพ. 115 2549 25/7/2020
3308 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0465 นางหล้า จันทร์หาญ ร้านวิทย์การเกษตร นางหล้า จันทร์หาญ 62/1 1 - - ทาสบเส้า แม่ทา ล าพูน ลพ. 4 2562 14/1/2020
3309 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0806 นายยุทธนา ไชยดวงแก้ว ร้านปู่จ๋านการเกษตร นายยุทธนา ไชยดวงแก้ว 100 10 ทาสบเส้า แม่ทา ล าพูน ลพ. 30 2562 4/4/2020
3310 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0546 นางสาวสุวิมล ลือใจ ร้านหน่อยการเกษตร นางสาวสุวิมล ลือใจ 161/1 14 ทาสบเส้า แม่ทา ล าพูน ลพ. 50 2562 23/6/2020
3311 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0423 นายอัฐพงษ์ เทพบุตร ร้านพรเทพพาณิช นายอัฐพงษ์ เทพบุตร 89/1 15 - - ทาสบเส้า แม่ทา ล าพูน ลพ. 81 2561 17/12/2019
3312 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0552 นายสมศักด์ิ กิติ ร้านณัฐกานต์การเกษตร นายสมศักด์ิ กิติ 161 16 ทาสบเส้า แม่ทา ล าพูน ลพ. 32 2562 10/4/2020
3313 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0451 นางไพรินทร์ ชายศักด์ิ ร้านไพรินทร์การค้า นางไพรินทร์ ชายศักด์ิ 33/1 2 - - ทาสบเส้า แม่ทา ล าพูน ลพ. 28 2555 18/6/2020
3314 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0766 นายนพรุจ ธะสุข ร้านก๊ิฟแบงค์ นายนพรุจ ธะสุข 35/1 2 ทาสบเส้า แม่ทา ล าพูน ลพ. 26 2561 10/6/2020
3315 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0197 นางสาวภรภัทร เต็นเส้า สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จ ากัด 12 3 - - ทาสบเส้า แม่ทา ล าพูน ลพ. 49 2558 28/6/2020
3316 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0520 นายณัฐพล ตุ้ยกาศ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ล าพูน จ ากัด สาขาแม่ทา 20 3 - - ทาสบเส้า แม่ทา ล าพูน ลพ. 6 2558 3/11/2019
3317 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0198 นายสุพิน บุตรดาสา ร้านจันทร์ทิพย์การเกษตร นายสุพิน บุตรดาสา 16/3 6 - แม่ทา-ท่าจักร ทาสบเส้า แม่ทา ล าพูน ลพ. 21 2562 11/3/2020
3318 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0336 นายสายัณห์ สารยศ ร้านพิมพ์ทอง นายสายัณห์ สารยศ 76/2 6 - - ทาสบเส้า แม่ทา ล าพูน ลพ. 17 2552 24/3/2020
3319 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0638 นางสาวเมธินี จินะเป็งกาศ ร้านธนากรการเกษตร นางสาวเมธินี จินะเป็งกาศ 9/3 6 - แม่ทา ท่าจักร ทาสบเส้า แม่ทา ล าพูน ลพ. 50 2558 6/7/2019
3320 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0679 นายปรีชา จันทร์หาญ ร้านกูลพัทย์รุ่งกิจ นายปรีชา จันทร์หาญ 23 8 ทาสบเส้า แม่ทา ล าพูน ลพ. 25 2559 17/3/2020
3321 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0678 นางสุวิมล อินทรัชว์ ร้านดอยงามพาณิชย์ นางสุวิมล อินทรัชว์ 149 3 ก้อ ล้ี ล าพูน ลพ. 30 2558 22/4/2020
3322 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0560 นายสุรศักด์ิ ไชยสูง ร้านบีมมินิมาร์ท นายสุรศักด์ิ ไชยสูง 120/2 3 ดงด า ล้ี ล าพูน ลพ. 85 2561 24/12/2019
3323 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0527 นายสุภาพ ด้วงอ้าย ร้านศรีจันทร์การเกษตร นายสุภาพ ด้วงอ้าย 89 10 - - นาทราย ล้ี ล าพูน ลพ. 18 2562 11/3/2020
3324 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0785 นางสุพิน เอกรัฐวงศา ร้านหนองบอนการเกษตร นางสุพิน เอกรัฐวงศา 100/1 11 นาทราย ล้ี ล าพูน ลพ. 24 2562 20/3/2020
3325 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0752 นายไชยวัฒน์ ธาราระคนสุข ร้านห้วยต้ม วัสดุก่อสร้าง นายไชยวัฒน์ ธาราระคนสุข 109 13 นาทราย ล้ี ล าพูน ลพ. 24 2561 10/6/2020
3326 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0481 นายพิศาล เชียงแก้ว ร้านพิศาลเคมีการเกษตร นายพิศาล เชียงแก้ว 304 15 - - นาทราย ล้ี ล าพูน ลพ. 81 2555 9/9/2019
3327 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0805 นายณรงค์ฺศักด์ิ ค าตัน ร้านนามนต้นโชคการเกษตร นายณรงค์ศักด์ิ ค าตัน 102 16 นาทราย ล้ี ล าพูน ลพ. 25 2562 31/3/2020
3328 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0668 นายผดุง ไชยประนัง ร้านมีโชคการเกษตร นายผดุง ไชยประนัง 10 2 นาทราย ล้ี ล าพูน ลพ. 13 2559 10/2/2020
3329 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0600 นายรัชพงศ์ ซ่ือสัตย์กตัญญู ร้านรัชพงศ์ธุรกิจ นายรัชพงศ์ ซ่ือสัตย์กตัญญู 162 21 - - นาทราย ล้ี ล าพูน ลพ. 11 2558 25/11/2019
3330 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0442 นายเฉลิมพล ธารสุขสถาพร ร้านศรีเวียงชัยการค้า นายเฉลิมพล ธารสุขสถาพร 25 21 - - นาทราย ล้ี ล าพูน ลพ. 29 2554 24/8/2019
3331 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0618 นายเชิดศักด์ิ ธารสุขวารี ร้านส่ี การค้าเคมีเกษตร นายเชิดศักด์ิ ธารสุขวารี 110 23 - - นาทราย ล้ี ล าพูน ลพ. 26 2558 30/3/2020
3332 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0707 นายเชษฐ เชียงแก้ว ร้านอุ๊ด ปุ๋ยยา เคมีภัณฑ์ เมล็ดพันธ์ทางการเกษตรและสินค้าเบ็ดเตล็ด นายเชษฐ เชียงแก้ว 15 3 นาทราย ล้ี ล าพูน ลพ. 9 2560 22/2/2020
3333 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0627 นายสมพงษ์ ตาค าเท่ียง ร้านสมพงษ์ นายสมพงษ์ ตาค าเท่ียง 76/1 5 - - นาทราย ล้ี ล าพูน ลพ. 35 2558 29/4/2020
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3334 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0528 นายนิรันดร์ กิจวิทยาวรกุล ร้านนิรันดร์ ปุ๋ย-ยา 2556 นายนิรันดร์ กิจวิทยาวรกุล 414/1 9 - - นาทราย ล้ี ล าพูน ลพ. 25 2560 21/5/2020
3335 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0571 นางวาสนา วงค์ชัยยา ร้านวาสนา นางวาสนา วงค์ชัยยา 440 1 ป่าไผ่ ล้ี ล าพูน ลพ. 15 2558 7/12/2019
3336 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0781 นางศิราณี   คัมภีระมนต์ บริษัท ศิราณี เคมีภัณฑ์ จ ากัด 28/18 11 ป่าไผ่ ล้ี ล าพูน ลพ. 54 2561 13/9/2019
3337 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0702 นางสุภัทร แก้วมูล ร้านวิศณุการเกษตร นางสุภัทร แก้วมูล 109 12 ป่าไผ่ ล้ี ล าพูน ลพ. 63 2561 10/10/2019
3338 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0788 นายณัฐภูมิ สิงหทา ร้านทรัพย์ไพรินทร์ เคมีเกษตร นายณัฐภูมิ สิงหทา 32/10 2 ป่าไผ่ ล้ี ล าพูน ลพ. 83 2561 20/12/2019
3339 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0272 นางละเอียด สิงห์ธนะ บริษัท สิงห์ธนะโชติ จ ากัด 32/9 2 - - ป่าไผ่ ล้ี ล าพูน ลพ. 17 2560 9/4/2020
3340 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0201 นางคัทลิยา ป่ินวิเศษ บริษัท เกษตรม่ังมี จ ากัด 27/5 3 - - ป่าไผ่ ล้ี ล าพูน ลพ. 7 2562 24/1/2020
3341 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0202 นางถนอม ศรีบุตรนา บริษัท ยินดีการเกษตร ล้ี จ ากัด 454 3 - พหลโยธิน ป่าไผ่ ล้ี ล าพูน ลพ. 23 2554 15/8/2019
3342 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0427 นางพิมพ์พรรณ สุนันวงศ์ ร้านอินทรการเกษตร นางพิมพ์พรรณ สุนันวงศ์ 77 3 - - ป่าไผ่ ล้ี ล าพูน ลพ. 7 2555 22/11/2019
3343 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0292 นางสาวอธิตรา มีสอน ร้านอ.เศรษฐี เคมีเกษตร นางสาวอธิตรา มีสอน 14 4 - - ป่าไผ่ ล้ี ล าพูน ลพ. 42 2561 8/8/2019
3344 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0575 นายนิกรรัตน์ อินต๊ะมายะ ร้านบ้านเกษตรเคมีหล่ายทา นายนิกรรัตน์ อินต๊ะมายะ 42 4 ป่าไผ่ ล้ี ล าพูน ลพ. 48 2562 12/6/2020
3345 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0557 นายจักรค า จันตาใหม่ กลุ่มเกษตรกรท าสวนล าไยชีวภาพ (GAP) 6 5 ป่าไผ่ ล้ี ล าพูน ลพ. 65 2561 21/10/2019
3346 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0234 นายวิษณุ พ่ึงศรี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คลังเกษตรล้ี 124 9 - พหลโยธิน ป่าไผ่ ล้ี ล าพูน ลพ. 146 2549 25/9/2019
3347 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0280 นายเสนอ ไชยชนะ ร้านเกษตรพัฒนา นายเสนอ ไชยชนะ 134 10 - ล าพูน-ล้ี แม่ตืน ล้ี ล าพูน ลพ. 16 2551 11/5/2020
3348 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0789 นางสุพัตรา เนตรยอง ร้านน.เคมีเกษตร นางสุพัตรา เนตรยอง 70 11 แม่ตืน ล้ี ล าพูน ลพ. 74 2561 29/11/2019
3349 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0813 ว่าท่ี ร.ต. ฐานทัพ ปินตาสม ร้านฐานทัพเคมีเกษตร ว่าท่ี ร.ต.ฐานทัพ ปินตาสม 78/7 12 แม่ตืน ล้ี ล าพูน ลพ. 39 2562 24/1/2020
3350 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0634 นางสาวนงคราญ ไชยเทพ ร้านเพราะรักการเกษตร นางสาวนงคราญ ไชยเทพ 89 12 - พหลโยธิน แม่ตืน ล้ี ล าพูน ลพ. 44 2558 3/6/2020
3351 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0460 นายกษิด์ิเดช แก้วกัน ร้านหนุ่ยการเกษตร นายกษิด์ิเดช แก้วกัน 129/1 13 - - แม่ตืน ล้ี ล าพูน ลพ. 15 2562 21/2/2020
3352 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0792 นายแสวง จีนาวุฒิ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.คลินิกเกษตร 196 13 แม่ตืน ล้ี ล าพูน ลพ. 78 2561 6/12/2019
3353 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0815 นางสาววรรณวิภา แก้วยองผาง บริษัท เค.วาย.พี.คอนสตรัคช่ัน (2018) จ ากัด 334/1 6 แม่ตืน ล้ี ล าพูน ลพ. 40 2562 15/5/2020
3354 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0211 นางกาญจนา ยาวิละ ร้านกาญจนาการค้า นางกาญจนา ยาวิละ 127/1 9 - พหลโยธิน แม่ตืน ล้ี ล าพูน ลพ. 23 2549 31/12/2019
3355 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0210 นายสุริยัน ศรีวิชัยแก้ว ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุริยันเคมีเกษตร 134/1 9 - - แม่ตืน ล้ี ล าพูน ลพ. 52 2547 31/12/2019
3356 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0753 นางสาวสุวิชาดา วิโยค ร้านเลเล่การค้า นางสาวสุวิชาดา วิโยค 23/1 2 แม่ลาน ล้ี ล าพูน ลพ. 23 2561 10/6/2020
3357 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0776 นายพิเชฐ   จิวิตัน ร้านบุญตงการเกษตร นายพิเชฐ จิวิตัน 5 3 แม่ลาน ล้ี ล าพูน ลพ. 45 2561 20/8/2019
3358 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0784 นายประยูร ไชยรังษี ร้านโชคประยูรการเกษตร นายประยูร ไชยรังษี 174/1 4 แม่ลาน ล้ี ล าพูน ลพ. 9 2562 4/2/2020
3359 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0259 นางสิริพรรณ ทาเสนา ร้านสิริพรรณ นางสิริพรรณ ทาเสนา 92/1 10 - พหลโยธิน ล้ี ล้ี ล าพูน ลพ. 37 2550 31/12/2019
3360 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0798 นายวันศิล อนุกุล ร้านอนุกุลการเกษตรพาณิชย์ นายวันศิล อนุกุล 11/1 11 ล้ี ล้ี ล าพูน ลพ. 10 2562 10/2/2020
3361 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0819 นายวัชรพงษ์ ฝ้ันยะ ร้านท็อปมิตรเกษตร นายวัชรพงษ์ ฝ้ันยะ 139 11 ล้ี ล้ี ล าพูน ลพ. 55 2562 10/7/2020
3362 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0214 นายสุรศักด์ิ วงศ์ฝ้ัน ร้านสุรศักด์ิการเกษตร นายสุรศักด์ิ วงศ์ฝ้ัน 122 12 - - ล้ี ล้ี ล าพูน ลพ. 54 2559 25/9/2020
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3363 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0722 นายนภดล ชูก้าน ร้านศูนย์ล าไยล้ี นายนภดล ชูก้าน 63 12 ล้ี ล้ี ล าพูน ลพ. 5 2560 8/2/2020
3364 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0658 นายเบญจศิลป์ สวัสด์ิไชย ร้านเบญจศิลป์ การเกษตร นายเบญจศิลป์ สวัสด์ิไชย 86/17 12 - - ล้ี ล้ี ล าพูน ลพ. 43 2562 4/6/2020
3365 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0807 นายพรสวรรค์ สมบัติใหม่ ร้านเพาะรักการเกษตร นายพรสวรรค์ สมบัติใหม่ 181 14 ล้ี ล้ี ล าพูน ลพ. 27 2562 31/3/2020
3366 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0787 นายประจวบ   ดีนวลพะเนาว์ บริษัท ประจวบพาณิชย์ จ ากัด 502/3 14 ล้ี ล้ี ล าพูน ลพ. 67 2561 8/11/2019
3367 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0797 นายธนดล สาธนันชัย ร้านเกษตรทัย นายธนดล สาธนันชัย 90/3 14 ล้ี ล้ี ล าพูน ลพ. 12 2562 10/2/2020
3368 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0597 นายเทพพิทักษ์ เรือนไชย ร้านแบงค์การเกษตร นายเทพพิทักษ์ เรือนไชย 149/1 15 - - ล้ี ล้ี ล าพูน ลพ. 19 2559 20/2/2020
3369 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0303 นายปิยะพงษ์ เนตรผาบ ร้านปิยะพงษ์การเกษตร นายปิยะพงษ์ เนตรผาบ 378 15 - - ล้ี ล้ี ล าพูน ลพ. 46 2561 23/8/2019
3370 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0501 นายพีรเดช เลิศอนันต์ บริษัท ชัยเดชการเกษตรจ ากัด 586 4 - ล้ี ล้ี ล าพูน ลพ. 47 2562 12/6/2020
3371 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0622 นายพิทักษ์พงษ์ กันทาอินต๊ะ ร้านโชคชัย พาณิชย์ นายพิทักษ์พงษ์ กันทาอินต๊ะ 122 7 - - ล้ี ล้ี ล าพูน ลพ. 40 2558 17/5/2019
3372 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0730 นางสายใจ ปอกกันทา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านสวน รวมเกษตร 27 7 ล้ี ล้ี ล าพูน ลพ. 20 2560 19/4/2020
3373 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0652 นายเกรียงศักด์ิ มณีวรรณ ร้านถนอมจันทร์การเกษตร นายเกรียงศักด์ิ มณีวรรณ 112 8 ล้ี ล้ี ล าพูน ลพ. 41 2559 21/7/2020
3374 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0602 นายณัฐพล มณีวรรณ ร้านแสงจันทร์การเกษตร นายณัฐพล มณีวรรณ 116/1 8 - - ล้ี ล้ี ล าพูน ลพ. 34 2558 29/4/2020
3375 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0306 นางปารณีย์ จันทวาล ร้านจันทวาลพาณิชย์ นางปารณีย์ จันทวาล 50 8 - - ล้ี ล้ี ล าพูน ลพ. 59 2557 16/9/2019
3376 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0783 นางสาววิริยาพร พ้ืนอินต๊ะศรี ร้านแสงทองการเกษตร นางสาววิริยาพร พ้ืนอินต๊ะศรี 268/1 1 ศรีวิชัย ล้ี ล าพูน ลพ. 20 2562 11/3/2020
3377 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0227 นางสาวกรวรรณ เข่ือนควบ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทองศิลป์ พาณิชย์ 38 10 - ล าพูน ล้ี ศรีวิชัย ล้ี ล าพูน ลพ. 111 2549 11/9/2019
3378 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0661 นางสาวสกุนตลา มหายศนันท์ ร้านบ้านปวงการเกษตร สาขา2 นางสาวสกุนตลา มหายศนันท์ 99/3 10 ศรีวิชัย ล้ี ล าพูน ลพ. 32 2559 27/4/2020
3379 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0623 นายสิงห์ค า อุตสม ร้านลุงสิงห์ค าการเกษตร นายสิงห์ค า อุตสม 209 3 - - ศรีวิชัย ล้ี ล าพูน ลพ. 38 2562 30/4/2020
3380 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0237 นางสุภาพ โนจา ร้านน าโชคคลังเกษตร นางสุภาพ โนจา 299 5 - - ศรีวิชัย ล้ี ล าพูน ลพ. 54 2562 10/7/2020
3381 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0729 นายพรเกษม แซ่ซิม ร้านทิพย์พนาการเกษตร นายพรเกษม แซ่ซิม 99/9 7 ศรีวิชัย ล้ี ล าพูน ลพ. 36 2560 29/6/2020
3382 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0404 นายเกียรติพงษ์ จันทร์วงศ์ ร้านทองดี นายเกียรติพงษ์ จันทร์วงศ์ 111/1 8 - ล าพูน ล้ี ศรีวิชัย ล้ี ล าพูน ลพ. 16 2554 24/5/2020
3383 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0232 นายสมพงษ์ โปธาค า ร้านพงษ์พาณิชย์ นายสมพงษ์ โปธาค า 188/2 9 - ล าพูน-ล้ี ศรีวิชัย ล้ี ล าพูน ลพ. 35 2561 15/7/2019
3384 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0677 นางกรวรรณ เข่ือนควบ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทองศิลป์ พาณิชย์ 385 9 ศรีวิชัย ล้ี ล าพูน ลพ. 7 2561 20/3/2020
3385 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0525 นายเริงณรงค์ ปินตาดง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิว เจริญฟาร์ม 329 1 - - วังผาง เวียงหนองล่อง ล าพูน ลพ. 15 2556 29/1/2020
3386 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0596 นายสุชาติ อัศวเวชมงคล ร้านเกษตรวังผาง นายสุชาติ อัศวเวชมงคล 285 2 - - วังผาง เวียงหนองล่อง ล าพูน ลพ. 44 2562 4/6/2020
3387 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0553 นางสาวนิลุบล ตาจุมปา ร้านเจ เจ มอลล์ นางสาวนิลุบล ตาจุมปา 171 5 วังผาง เวียงหนองล่อง ล าพูน ลพ. 53 2562 10/7/2020
3388 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0728 นางลาวัลย์ บุญธรรม ร้านโอเบลการเกษตร นางลาวัลย์ บุญธรรม 18 6 17 ท่าล่ี-บ้านโฮ่ง วังผาง เวียงหนองล่อง ล าพูน ลพ. 15 2560 26/3/2020
3389 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0006 นางทานตะวัน น้อยมณีวรรณ์ ร้านคลีนิคเกษตร สาขาบ้านเวียง นางทานตะวัน น้อยมณีวรรณ์ 402 6 - ท่าล่ี-บ้านโฮ่ง วังผาง เวียงหนองล่อง ล าพูน ลพ. 45 2560 30/8/2020
3390 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0749 นางปราณี กันทาดง ร้านปราณีเคมีเกษตร นางปราณี กันทาดง 32 7 วังผาง เวียงหนองล่อง ล าพูน ลพ. 2 2561 16/1/2020
3391 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0676 นางสาวนภาพร พงษ์ระวีวงศา ร้านเก้า การเกษตร นางสาวนภาพร พงษ์ระวีวงศา 9 1 หนองยวง เวียงหนองล่อง ล าพูน ลพ. 31 2559 21/4/2020
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3392 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0410 นางจันทร์เพ็ญ จันทร์ค าอ้าย ร้านเทคโนโลยีการเกษตรเซ็นเตอร์ นางจันทร์เพ็ญ จันทร์ค าอ้าย 312 2 - - หนองยวง เวียงหนองล่อง ล าพูน ลพ. 10 2554 25/4/2020
3393 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0659 นางสาวพิริยา ยองจา ร้านพิริยาเกษตรสิน นางสาวพิริยา ยองจา 319 2 - - หนองยวง เวียงหนองล่อง ล าพูน ลพ. 76 2558 29/11/2019
3394 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0010 นางนุชนาถ ธรรมจ๋ี ร้านนุชสุชชล เพ่ือนเกษตร นางนุชนาถ ธรรมจ๋ี 92/3 2 - - หนองยวง เวียงหนองล่อง ล าพูน ลพ. 3 2554 25/10/2019
3395 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0572 นายเฉลิมวัฒน์ เจริญกุล ร้านเวียงฟ้าการเกษตร นายเฉลิมวัฒน์ เจริญกุล 119 3 หนองยวง เวียงหนองล่อง ล าพูน ลพ. 15 2557 7/1/2020
3396 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0448 นางสาวจันยอง อะกะเรือน ร้านฉัตรชนก นางสาวจันยอง อะกะเรือน 104 5 - - หนองยวง เวียงหนองล่อง ล าพูน ลพ. 35 2554 27/9/2019
3397 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0761 นายสุพรรณ สุรินทร์ ร้าน เอสพี คอร์เปอเรช่ัน นายสุพรรณ สุรินทร์ 65/1 5 หนองยวง เวียงหนองล่อง ล าพูน ลพ. 18 2561 20/5/2020
3398 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0770 นายสมาน ตุ้ยดง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมานเคมีเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมานเคมีเกษตร 336 1 หนองล่อง เวียงหนองล่อง ล าพูน ลพ. 31 2561 9/7/2020
3399 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0013 นายประดิษฐ์ โปธาพันธ์ ร้านประดิษฐ์พานิช นายประดิษฐ์ โปธาพันธ์ 102 2 - - หนองล่อง เวียงหนองล่อง ล าพูน ลพ. 14 2562 21/2/2020
3400 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0014 นางนิตยา ปัญญาดี ร้านนิตยา นางนิตยา ปัญญาดี 61 4 - - หนองล่อง เวียงหนองล่อง ล าพูน ลพ. 56 2557 14/9/2019
3401 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0446 นางผกาพรรณ เป็นมูล ร้านผกาพรรณ นางผกาพรรณ เป็นมูล 149 5 - - หนองล่อง เวียงหนองล่อง ล าพูน ลพ. 52 2559 19/9/2019
3402 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0674 นายอนุศิษฎ์ จอมมูล ร้าน เบสท์ เกษตรเซ็นเตอร์ นายอนุศิษฎ์ จอมมูล 153 5 หนองล่อง เวียงหนองล่อง ล าพูน ลพ. 52 2562 7/7/2020
3403 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0810 นางสาวพัชราภรณ์ สุวรรณหล้า ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปทุมทิพย์เคมีเกษตร 154 5 หนองล่อง เวียงหนองล่อง ล าพูน ลพ. 28 2562 4/4/2020
3404 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0534 นายศราวุธ แสนวัน ร้านโชกุนการเกษตร นายศราวุธ แสนวัน 69/1 5 หนองล่อง เวียงหนองล่อง ล าพูน ลพ. 68 2558 26/10/2019
3405 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0740 นายเพลิน ฟุงฟู ร้านท่าช้างเคมีเกษตร นายเพลิน ฟุงฟู 319 6 หนองล่อง เวียงหนองล่อง ล าพูน ลพ. 50 2561 4/9/2019
3406 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0291 นายเพชร ซางเลง ร้านเพชรเคมีเกษตร นายเพชร ซางเลง 272 8 - - หนองล่อง เวียงหนองล่อง ล าพูน ลพ. 7 2557 15/10/2019
3407 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0754 นายชัยรัตน์ ซางเลง ร้านชัยพรการเกษตร 89 นายชัยรัตน์ ซางเลง 306 8 หนองล่อง เวียงหนองล่อง ล าพูน ลพ. 5 2561 13/3/2020
3408 เขต 1 สวพ.1 LAM-5-0017 ส.อ.ณัฐพงศ์ ธรรมชัย ร้านณัฐเจริญการค้า ส.อ.ณัฐพงศ์ ธรรมชัย 74 9 - - หนองล่อง เวียงหนองล่อง ล าพูน ลพ. 53 2561 13/9/2019

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




