
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 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0551  นางสาว ทิพยาภรณ์ แก้วแสวง เกษตรทิพยา นางสาวทิพยาภรณ์ แก้วแสวง 297/5-6 2 - - หนองบัวใต้ ตาก ตาก ตก. 48 2559 2/11/2019
2 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0480 นางสาว อารียา วงศ์ฐิติกุล อารียาการค้า นางสาวอารียา วงศ์ฐิติกุล 123/10 1 - - แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก ตก. 4 2560 26/2/2020
3 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0447 นางสาวอารีษา สิริกัญจน์ภูมิ ร้านสิริกัญจน์การค้า นางสาวอารีษา สิริกัญจน์ภูมิ 123/12 1 แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก ตก. 47 2558 10/5/2020
4 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0507 นางธีรารัตน์  หวังประเสริฐ บริษัท ปริญญาเกษตรภัณฑ์ จ ากัด นางธีรารัตน์ หวังประเสริฐ 127 2 แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก ตก. 6 2559 29/2/2020
5 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0375 นางอัจฉรี ครุฑโปร่ง ร้านอัจฉรีพาณิชย์ นางอัจฉรี ครุฑโปร่ง 203/3 2 - ราชด าเนิน แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก ตก. 35 2559 14/7/2020
6 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0407 นายเช้า แก้วมีบุญ ร้านแม่หละการเกษตร นายเช้า แก้วมีบุญ 136 1 แม่หละ ท่าสองยาง ตาก ตก. 36 2558 1/4/2020
7 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0322 นางสายใจ ใจริน ร้านสายใจ ใจริน นางสายใจ ใจริน 25/4 1 - - แม่หละ ท่าสองยาง ตาก ตก. 48 2556 13/8/2020
8 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0628 นางแดงต้อย ม่ันคง ร้านแดงต้อย ม่ังคง นางแดงต้อย ม่ันคง 50/2 1 - - แม่หละ ท่าสองยาง ตาก ตก. 43 2561 22/8/2019
9 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0257 นายบุญธรรม ใจกว้าง ร้านบุญธรรมการค้า นายบุญธรรม ใจกว้าง 30/2 2 - - แม่หละ ท่าสองยาง ตาก ตก. 32 2560 2/7/2020
10 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0586 นาง ชรินทร์ทิพย์ นินบุรีย์ ร้านเติมเต็มพาณิชย์ นางชรินทร์ทิพย์ นินบุรีย์ 41 1 เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก ตก. 10 2562 6/3/2020
11 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0601 นาย อัครินทร์ จิตต์เน่ือง ร้านพอใจการเกษตร นายอัครินทร์ จิตต์เน่ือง 3 3 - - เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก ตก. 57 2560 12/11/2019
12 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0085 นางสาวสุฐิณี ใจมูล สหกรณ์การเกษตรบ้านตาก จ ากัด 111 4 เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก ตก. 90 2550 18/6/2020
13 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0239 นายบัญชา สอนต๊ิบ ร้านบัญชาการเกษตร นายบัญชา สอนต๊ิบ 124 11 - - ตากตก บ้านตาก ตาก ตก. 7 2556 28/11/2019
14 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0066 นางกชพร   นินบุรีย์ ร้านข้าวทิพย์การเกษตร นางกชพร นินบุรีย์ 84 8 ตากตก บ้านตาก ตาก ตก. 14 2558 22/12/2019
15 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0045 นายแทน  ฐิติธนภัค ร้านอธิปการเกษตร 1999 รังสฤษฏ์ นายแทน  ฐิติธนภัค 77/1 1 ตากออก บ้านตาก ตาก ตก. 22 2550 21/8/2020
16 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0212 นางบุญธรรม จันทร์แจ่ม ร้านบุญธรรม จันทร์แจ่ม นางบุญธรรม จันทร์แจ่ม 15 11 - - ตากออก บ้านตาก ตาก ตก. 30 2553 8/7/2020
17 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0562 นาย ประเสริฐ แก้วจันทร์เพชร ประเสริฐ แก้วจันทร์เพชร นายประเสริฐ แก้วจันทร์เพชร 155 11 - - ตากออก บ้านตาก ตาก ตก. 43 2560 26/8/2019
18 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0589 นาง จิดาภา  สุขเทวี ร้านพูลทรัพย์พาณิชย์ นางจิดาภา สุขเทวี 318/2 14 ตากออก บ้านตาก ตาก ตก. 28 2562 19/6/2020
19 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0115 นางสาวอภิชญา จินาติ ร้านเกษตรพันธ์ุไม้ นางสาวอภิชญา จินาติ 96/3 4 - - ตากออก บ้านตาก ตาก ตก. 14 2554 30/8/2020
20 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0039 นายมานพ ตะเภา ร้านเจริญเภสัช นายมานพ ตะเภา 230 6 ตากออก บ้านตาก ตาก ตก. 45 2549 23/12/2019
21 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0366 นายวิชัย วัชรวนา ร้านนายวิชัย วัชรวนา นายวิชัย  วัชรวนา 57 5 - - ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก ตก. 31 2557 18/5/2020
22 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0403 นาง อารี หนุนยศ ก านันพินพืชผล นางอารี หนุนยศ 109 10 ทุ่งกระเชาะ บ้านตาก ตาก ตก. 50 2559 13/11/2019
23 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0398 นางยุพิน สุขพลอย ร้านยุพินการเกษตร นางยุพิน สุขพลอย 27/3 1 แม่สลิด บ้านตาก ตาก ตก. 52 2559 27/11/2019
24 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0181 นายบุญชู แก้วแปลง ร้านบุญชู แก้วแปลง นายบุญชู แก้วแปลง 58 11 - - แม่สลิด บ้านตาก ตาก ตก. 25 2552 16/9/2019
25 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0417 นายเวก จ๋ิวปัญญา ร้านเวกการเกษตร นายเวก จ๋ิวปัญญา 97 11 แม่สลิด บ้านตาก ตาก ตก. 23 2558 20/1/2020
26 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0492 นายธนิษฐ์ มหาวรรณ์ ร้านชวนการเกษตร นายธนิษฐ์ มหาวรรณ์ 35 12 แม่สลิด บ้านตาก ตาก ตก. 63 2558 9/8/2020
27 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0595 นางสาววันเพ็ญ ส่งอ่ิม ร้านวันเพ็ญ นางสาววันเพ็ญ ส่งอ่ิม 139/1 9 - - แม่สลิด บ้านตาก ตาก ตก. 27 2561 5/6/2020
28 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0673 นาย อภิชาติ  แสงท้าว ร้าน อุ้มเป้ียมเคมีเกษตร นายอภิชาติ แสงท้าว 43/3 1 คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก ตก. 13 2562 17/3/2020
29 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0580 นาย วิเชียร ธารวาริน ร้าน ทวีทรัพย์การเกษตร(อุ้มเป้ียม) นายวิเชียร ธารวาริน 71 1 - - คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก ตก. 41 2560 30/7/2020
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30 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0662 นาย วุฒิพงษ์ โอบกิจเจริญชัย ร้านกิจเจริญ การเกษตร นายวุฒิพงษ์ โอบกิจเจริญชัย 11/317 11 คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก ตก. 5 2562 20/1/2020
31 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0637 นางสาวธิชา  ธนาภิรมย์กุล ซากุระการเกษตร นางสาวธิชา ธนาภิรมย์กุล 18/3 5 - - คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก ตก. 33 2561 2/7/2020
32 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0078 นางนงนุช สุรวิทย์ ร้านรุ่งเจริญการเกษตร นางนงนุช สุรวิทย์ 463 5 - คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก ตก. 68 2549 31/1/2020
33 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0195 นางสาวเยาวลักษณ์ เก้ือทวีกุล ร้านเติบโตการเกษตร นางสาวเยาวลักษณ์ เก้ือทวีกุล 135/1 9 - - คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก ตก. 32 2562 3/7/2020
34 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0591 นางสาว กชพรรณ หวังวนพัฒน์ ร้าน44การเกษตร นางสาว กชพรรณ หวังวนพัฒน์ 236 9 - แม่สอด-อุ้มผาง คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก ตก. 9 2562 4/3/2020
35 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0030 นายสิทธา จิตอารีย์รัตน์ ร้านสมบูรณ์การเกษตร นายสิทธา จิตอารีย์รัตน์ 71 9 คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก ตก. 133 2550 11/12/2019
36 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0560 นาย ชูศักด์ิ  ไชยฝาง ดารานุชพาณิชย์ นายชูศักด์ิ ไชยฝาง 483/1 5 - - คีรีราษฏร์ พบพระ ตาก ตก. 54 2559 20/12/2019
37 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0574 นาย อธิกรณ์ แซ่ม้า กีเคมีเกษตร นายอธิกรณ์ แซ่ม้า 169/2 9 - - คีรีราษฏร์ พบพระ ตาก ตก. 12 2560 7/5/2020
38 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0208 นางสาวบุญธรรม จ้อมแดงธรรม ร้านเพ็ญศรีการเกษตร นางสาวบุญธรรม จ้อมแดงธรรม 82/1 11 - - ช่องแคบ พบพระ ตาก ตก. 32 2553 14/7/2020
39 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0060 นางกัญญา เทพฤกษ์ ร้านกัญญาการเกษตร นางกัญญา เทพฤกษ์ 87 12 ช่องแคบ พบพระ ตาก ตก. 88 2549 22/5/2020
40 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0621 นายอิทธิพล วิทยาเรืองศรี ร้านบ.บรรจงกิจเกษตร นายอิทธิพล วิทยาเรืองศรี 19/21 13 - - ช่องแคบ พบพระ ตาก ตก. 14 2561 25/3/2020
41 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0138 นางวริยา จังก๋า ร้านชุมทองพืชผลการเกษตร นางวริยา จังก๋า 55/1 15 - - ช่องแคบ พบพระ ตาก ตก. 17 2562 24/4/2020
42 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0371 นางสาวสุรภา เหมวิเชียร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรด๊ิวส จ ากัด 56/2 15 - - ช่องแคบ พบพระ ตาก ตก. 16 2559 11/5/2020
43 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0632 นายสมหมาย ก้องพนาไพรสณฑ์ ร้านจ๊ัวเน้งฒ่อการเกษตร กม.39 นายสมหมาย ก้องพนาไพรสณฑ์ 144 6 - - ช่องแคบ พบพระ ตาก ตก. 30 2561 31/5/2020
44 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0444 นางสาววรรณวิภา ศกุนรักษ์ ร้านวรรณวิภา ศกุนรักษ์ นางสาววรรณวิภา ศกุนรักษ์ 92/4 6 ช่องแคบ พบพระ ตาก ตก. 63 2557 12/8/2019
45 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0367 นายธีรพล กว้างขวาง ร้านซอโอ ฟาร์ม นายธีรพล กว้างขวาง 181/6 7 - - ช่องแคบ พบพระ ตาก ตก. 22 2556 30/4/2020
46 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0592 นางสาวพัชรี โชคขจรนไพศาล ร้านเกษตรทองดี เคมีภัณฑ์ นางสาวพัชรี โชคขจรไพศาล 202/1 7 - - ช่องแคบ พบพระ ตาก ตก. 39 2560 30/7/2020
47 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0216 นายสมชาย บุตรวิเชียร ร้านเพชรมหาชัยการเกษตร นายสมชาย บุตรวิเชียร 401/1 7 - - ช่องแคบ พบพระ ตาก ตก. 18 2553 6/6/2020
48 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0434 นายบัญชา วิเศษศักด์ิ ร้านชนินาถ เคมีเกษตร นายบัญชา วิเศษศักด์ิ 471/9 7 ช่องแคบ พบพระ ตาก ตก. 28 2559 16/6/2020
49 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0528 นายประดิษฐ์  ทวีทรัพย์ล้ าเลิศ ร้านทวีทรัพย์การเกษตร นายประดิษฐ์ ทวีทรัพย์ล้ าเลิศ 7 7 ช่องแคบ พบพระ ตาก ตก. 37 2562 11/7/2020
50 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0556 นายเชิดชัย ธนภูมิการเกษตร นายเชิดชัย ค ามูล 88/8 7 - - ช่องแคบ พบพระ ตาก ตก. 56 2559 26/12/2019
51 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0122 นายชัยนาท ค าวิชิต ร้านซอโอบริการ นายชัยนาท ค าวิชิต 9 7 - - ช่องแคบ พบพระ ตาก ตก. 7 2562 29/1/2020
52 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0148 นางสายันต์ อินต๊ะวงษ์ ร้านสายันต์การเกษตร นางสายันต์ อินต๊ะวงษ์ 97 7 - แม่สอด-อุ้มผาง ช่องแคบ พบพระ ตาก ตก. 18 2562 25/4/2020
53 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0304 นางอุบล กาญจนกิจโสภณ ร้านอุบลเฮงการเกษตร ซอโอ นางอุบล กาญจนกิจโสภณ 98 7 - - ช่องแคบ พบพระ ตาก ตก. 31 2555 31/7/2020
54 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0185 นางสาวอัญชิษฐา สุ่มทา ร้านเพ่ือนเกษตร นางสาวอัญชิษฐา สุ่มทา 41 8 - - ช่องแคบ พบพระ ตาก ตก. 5 2558 27/10/2019
55 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0134 นายวชิรา เอียบสกุล ร้านพบพระเกษตรกรรม นายวชิรา เอียบสกุล 307 9 - - ช่องแคบ พบพระ ตาก ตก. 104 2550 12/10/2019
56 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0067 นายเสมียน เอ่ียมก่ี ร้านทิพย์ธัญญาการเกษตร นายเสมียน เอ่ียมก่ี 39 9 แม่สอด-อุ้มผาง ช่องแคบ พบพระ ตาก ตก. 35 2556 26/5/2020
57 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0207 นายนิวัตร จันตา ร้านนิวัตร นายนิวัตร จันตา 140/1 1 - - พบพระ พบพระ ตาก ตก. 14 2556 27/12/2019
58 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0027 นายทิวกาล กัณฑะวงษ์ ร้านบอยก๊าซ นายทิวกาล กัณฑะวงษ์ 199 1 พบพระ พบพระ ตาก ตก. 33 2556 19/5/2020
59 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0131 นางพรทิพย์ พุ่มโพธ์ิทอง สหกรณ์การเกษตรพบพระ จ ากัด 312 1 - - พบพระ พบพระ ตาก ตก. 169 2551 7/7/2020
60 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0603 นาง ชนิดา ทวีทรัพย์ล้ าเลิศ ร้านพบพระการเกษตร นางชนิดา ทวีทรัพย์ล้ าเลิศ 112 3 - - พบพระ พบพระ ตาก ตก. 50 2560 28/9/2019
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61 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0040 นางยุวพร ตันกรณ์ ร้านชัยสมบูรณ์ธุรกิจ นางยุวพร ตันกรณ์ 541 3 พบพระ พบพระ ตาก ตก. 4 2558 19/10/2019
62 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0636 นาย วรพล แก้วกลม ร้านพบพระเกษตรภัณฑ์ นายวรพล แก้วกลม 556 3 - - พบพระ พบพระ ตาก ตก. 31 2561 21/6/2020
63 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0001 นายนิกร จันตา ร้านพบพระบริการ นายนิกร จันตา 85/1 3 พบพระ พบพระ ตาก ตก. 56 2555 5/8/2020
64 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0038 นางจันทร์แรม เทียนทอง ร้านแสงเดือนพาณิชย์ นางจันทร์แรม เทียนทอง 23/1 7 พบพระ พบพระ ตาก ตก. 14 2552 23/7/2020
65 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0177 นางสาวขันทอง หวังคุ้มกลาง ร้านขันทอง หวังคุ้มกลาง นางสาวขันทอง หวังคุ้มกลาง 28 8 - - พบพระ พบพระ ตาก ตก. 49 2560 10/9/2019
66 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0674 นาย พิสิทธ์ิ  วัฒนาย่ังยืน ร้าน ย่ังยืนกิจการเกษตร นายพิสิทธ์ิ วัฒนาย่ังยืน 2/13 1 รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก ตก. 15 2562 1/4/2020
67 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0561 นางสาว รวิกานต์  แซ่ย้ัง บ้านหน่ึงการเกษตร นางสาว รวิกานต์  แซ่ย้ัง 1/269/2-3 10 รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก ตก. 1 2560 29/12/2019
68 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0579 นาย ชัยยศ วิทยาเรืองศรี ร้านบ.บรรจงกิจเกษตร นายชัยยศ วิทยาเรืองศรี 412 11 - - รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก ตก. 25 2560 11/6/2020
69 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0142 นางสาวนิตยา พิมพ์ทอง ร้าน บ้าน 7 การค้า นางสาวนิตยา พิมพ์ทอง 48 3 - - รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก ตก. 146 2551 18/1/2020
70 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0540 นาย ภิญโญ แซ่ย้ัง ร้าน บ้าน 9 การเกษตร นายภิญโญ แซ่ย้ัง 704 5 - - รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก ตก. 48 2560 7/8/2019
71 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0471 นางสาวพิชญา ธารวาริน บ้านสองการเกษตร นางสาวพิชญา ธารวาริน 2/63 8 รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก ตก. 13 2559 1/5/2020
72 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0487 นาย ชัชวาลย์ ศรีสุวรรณ์ ศรีสุวรรณ์การเกษตร นายชัชวาลย์ ศรีสุวรรณ์ 130 3 วาเล่ย์ พบพระ ตาก ตก. 39 2559 31/8/2019
73 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0548 นางสาว ลภัสรดา เนตรนิรันดร แสวงการเกษตร นางสาวลภัสรดา เนตรนิรัรดร 257 3 วาเล่ย์ พบพระ ตาก ตก. 43 2559 19/9/2019
74 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0620 นางสาวนุรัธดา  สงศิลาวัต ทายาทประเสริฐการเกษตร นางสาวนุรัธดา สงศิลาวัต 90/163 7 - - วาเล่ย์ พบพระ ตาก ตก. 35 2562 4/7/2020
75 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0521 นาง นลินทิพย์ ศุภศิริโชติ ร้านเกา เจา การเกษตร นาง นลินทิพย์ ศุภศิริโชติ 90/184 7 - - วาเล่ย์ พบพระ ตาก ตก. 8 2560 20/3/2020
76 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0570 นางสาวจามจุรี  นันทะหาร จามจุรีการเกษตร นางสาวจามจุรี นันทะหาร 99 1 - - วาเล่ห์ พบพระ ตาก ตก. 36 2560 19/7/2020
77 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0251 นายบุญญฤทธ์ิ ท าสีนาค ร้านเตือน-เพ็ญ นายบุญญฤทธ์ิ ท าสีนาค 62/2 5 ตลุกกลางทุ่ง เมือง ตาก ตก. 25 2555 10/7/2020
78 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0211 นายนคร สงวนสุข สหกรณ์การเกษตรเมืองตาก จ ากัด 147 5 - จรดวิถีถ่อง น้ ารึม เมือง ตาก ตก. 15 2553 18/5/2020
79 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0618 นางเนาวรัตน์  อ่อนวัน ร้านแตนการเกษตร นางเนาวรัตน์ อ่อนวัน 78 12 - - โป่งแดง เมือง ตาก ตก. 14 2562 19/3/2020
80 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0571 นางสาวพรใจ  แซ่เจ่ีย หจก.พรเทพอะโกร สาขา2 นางสาวพรใจ แซ่เจ่ีย 5/1 - - พหลโยธิน ระแหง เมือง ตาก ตก. 19 2560 23/6/2020
81 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0532 นางสาวสุปราณี โทนสังข์อินทร์ ทรัพย์จินดา นางสาวสุปราณี โทนสังข์อินทร์ 11/1 4 วังประจบ เมือง ตาก ตก. 44 2560 4/9/2019
82 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0602 นายสมคิด  ฉิมโค้ ร้านค้าประชารัฐหมู่บ้านหนองร่ม นายสมคิด ฉิมโค้ 52/1 5 - - วังประจบ เมือง ตาก ตก. 26 2561 7/6/2020
83 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0564 นางแสงทิพย์  ทิพย์มงคล แสงทิพย์การเกษตร นางแสงทิพย์ ทิพย์มงคล 60 8 - พหลโยธิน วังหิน เมือง ตาก ตก. 2 2560 12/1/2020
84 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0275 นายพัฒนศักด์ิ ชูศรีวงศ์ พัฒนศักด์ิ ชูศรีวงศ์ นายพัฒนศักด์ิ ชูศรีวงศ์ 17 3 - จรดวิถีถ่อง น้ ารึม เมืองตาก ตาก ตก. 11 2555 17/1/2020
85 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0476 นายธวัชชัย ท าสีนาค ร้านแสตมป์กะอะตอมมินิมาร์ท นายธวัชชัย ท าสีนาค 51/1 6 น้ ารึม เมืองตาก ตาก ตก. 31 2562 3/7/2020
86 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0426 นางอารีย์รัก เอมอยู่ อารีย์รัก เอมอยู่ นางอารีย์รัก เอมอยู่ 56/1 12 โป่งแดง เมืองตาก ตาก ตก. 22 2561 29/5/2020
87 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0321 นางสาว ชนมน  พงษ์นุช พรชนะ การเกษตร นางสาว ชนมน  พงษ์นุช 339 3 โป่งแดง เมืองตาก ตาก ตก. 47 2559 5/10/2019
88 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0451 นางอาคิน สียะ ร้านอาคิน พาณิชย์ นางอาคิน สียะ 71/3 3 โป่งแดง เมืองตาก ตาก ตก. 45 2558 16/7/2020
89 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0639 นาย กิตติภูมิ  เจดีย์วุฒิ รุ่งเรืองกิจการค้า นายกิตติภูมิ เจดีย์วุฒิ 1/7 7 - - โป่งแดง เมืองตาก ตาก ตก. 49 2561 21/10/2019
90 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0524 นายกิจจา แวววงศ์ทอง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด สาขาตาก บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด สาขาตาก 234 1 - - แม่ท้อ เมืองตาก ตาก ตก. 47 2561 30/9/2019
91 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0424 นางสาวทัณฑิกา จารุพงษ์กุล ร้านดอยมูเซอการเกษตร นางสาวทัณฑิกา จารุพงษ์กุล 18/2 7 แม่ท้อ เมืองตาก ตาก ตก. 30 2557 13/5/2020
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92 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0678 นาง เยาวนุช  แซ่เท้า ร้าน บุญเลิศ การเกษตร นางเยาวนุช แซ่เท้า 98 7 แม่ท้อ เมืองตาก ตาก ตก. 24 2562 4/6/2020
93 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0180 นายพลวัฒน์ เอ่ียมแก้ว ร้านม่ังมีการค้า นายพลวัฒน์ เอ่ียมแก้ว 503/6 - มหาดไทยบ ารุง ระแหง เมืองตาก ตาก ตก. 23 2552 25/8/2019
94 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0484 นางสาววาสนา เพ็งเจ็ก ร้านแม่โจ้เคมีเกษตร(74) นางสาววาสนา เพ็งเจ็ก 194/1 1 วังประจบ เมืองตาก ตาก ตก. 50 2558 16/8/2019
95 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0314 นายเช่ียวชาญ อติสัทธากุล ร้านเช่ียวชาญการเกษตร นายเช่ียวชาญ อติสัทธากุล 78/3 1 วังประจบ-พรานกระต่าย วังประจบ เมืองตาก ตาก ตก. 40 2556 5/6/2020
96 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0219 นายโสภา เหลืองทอง ร้านโสภา เหลืองทอง นายโสภา เหลืองทอง 113 11 - - วังประจบ เมืองตาก ตาก ตก. 23 2553 14/6/2019
97 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0219 นายโสภา เหลืองทอง ร้านโสภา เหลืองทอง นายโสภา เหลืองทอง 113 11 - - วังประจบ เมืองตาก ตาก ตก. 29 2562 23/6/2020
98 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0462 นางปุณยาพร บ่อเงิน ร้านโชคพูลทรัพย์ นางปุณยาพร บ่อเงิน 10/3 5 วังประจบ-พรานกระต่าย วังประจบ เมืองตาก ตาก ตก. 28 2561 20/6/2020
99 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0582 นายพีระพล  สามิน แชมป์การเกษตร นายพีรพล สามิน 111 7 - - วังประจบ เมืองตาก ตาก ตก. 21 2560 8/6/2020
100 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0510 นางนวลรัตน์  ศรีไพร ร้านรัตน์การเกษตร นางนวลรัตน์ ศรีไพร 15 8 วังประจบ เมืองตาก ตาก ตก. 19 2559 15/5/2020
101 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0460 นายเกรียงเดช อินทนานนท์ ร้านเกรียงเดช นายเกรียงเดช อินทนานนท์ 247 8 - ตาก-สุโขทัย วังประจบ เมืองตาก ตาก ตก. 67 2558 28/10/2019
102 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0585 นาย ธนกร สอนแก้ว ๙การค้า นายธนกร สอนแก้ว 109/4 13 - - วังหิน เมืองตาก ตาก ตก. 59 2560 30/11/2019
103 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0215 นายยุทธนา ใจมล ร้านนกน้อยคลินิกเกษตร นายยุทธนา ใจมล 117/1 5 - - วังหิน เมืองตาก ตาก ตก. 22 2555 8/7/2020
104 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0647 นาง ประสาน  ปันต๊ิบ หน่ึงหกแปดการค้า นางประสาน ปันต๊ิบ 168 6 หนองบัวใต้ เมืองตาก ตาก ตก. 26 2562 16/6/2020
105 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0224 นางสาวจิราพร ใจรักค าเชิดชู ร้านมณเฑียร นางสาวจิราพร ใจรักค าเชิดชู 242 7 - - หนองบัวใต้ เมืองตาก ตาก ตก. 33 2553 18/7/2020
106 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0051 นางสาวสิรินธร ลุนิทรานนท์ ร้านเรืองกิจเจริญ นางสาวสิรินธร ลุนิทรานนท์ 114 จอมพล หนองหลวง เมืองตาก ตาก ตก. 85 2550 15/2/2020
107 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0137 นายญาณิน พิมพิสุทธ์ิ ร้านญาณิน นายญาณิน พิมพิสุทธ์ิ 300 ตากสิน หนองหลวง เมืองตาก ตาก ตก. 13 2558 22/12/2019
108 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0347 นาง ประพิศ รักย้ิม สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส.ตาก จ ากัด (สาขา อ.วังเจ้า) นางประพิศ รักย้ิม 5 - - หนองหลวง เมืองตาก ตาก ตก. 26 2560 11/6/2020
109 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0012 นางทิพวัลย์ พรมค า สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ตาก จ ากัด (สาขา อ.วังเจ้า) 5 - พหลโยธิน หนองหลวง เมืองตาก ตาก ตก. 1 2558 1/10/2019
110 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0467 นายยุทธชัย แก้วสูงสิงขร สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ตาก จ ากัด(คลังพระธาตุผาแดง) 5 พหลโยธิน หนองหลวง เมืองตาก ตาก ตก. 40 2561 13/8/2019
111 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0346 นายสมเดช เธียรวิทยากิจ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ตาก จ ากัด (สาขา อ.อุ้มผาง) 5 - - พหลโยธิน หนองหลวง เมืองตาก ตาก ตก. 39 2561 13/8/2019
112 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0450 นางสาวรัตนา อินครอง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.  ตาก จ ากัด (สาขา อ.ท่าสองยาง) 5 - - พหลโยธิน หนองหลวง เมืองตาก ตาก ตก. 58 2559 27/12/2019
113 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0400 นางสาวนันทญา หลอมทอง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จ ากัด อ าเภอเมือง (สาขาวังประจบ) 5 - - พหลโยธิน หนองหลวง เมืองตาก ตาก ตก. 53 2556 19/8/2019
114 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0011 นางรัศมี เพ็ชรวิเศษ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส. ตาก จ ากัด (สาขา อ.เมืองตาก) 5 - - พหลโยธิน หนองหลวง เมืองตาก ตาก ตก. 112 2550 2/9/2019
115 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0014 นางสาวรุ่งนภา แก้วปินะ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส. ตาก จ ากัด (สาขา อ.แม่ระมาด) 5 - - พหลโยธิน หนองหลวง เมืองตาก ตาก ตก. 54 2560 15/10/2019
116 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0013 นายวิศิษฏ์ ป้ันกล่ิน สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส. ตาก จ ากัด (สาขา อ.สามเงา) 5 - - พหลโยธิน หนองหลวง เมืองตาก ตาก ตก. 38 2561 13/8/2019
117 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0016 นายนราธิป จงจรูญกิจ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส. ตาก จ ากัด (สาขา อ.บ้านตาก) 5 - - พหลโยธิน หนองหลวง เมืองตาก ตาก ตก. 57 2556 19/8/2019
118 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0015 นางสาวสาวิตรี ยะอุดม สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส. ตาก จ ากัด (สาขา อ.แม่สอด) 5 - - พหลโยธิน หนองหลวง เมืองตาก ตาก ตก. 53 2560 15/10/2019
119 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0017 นางสาวน้ าฝน เอมอยู่ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส. ตาก จ ากัด (สาขา อ.พบพระ) 5 - - พหลโยธิน หนองหลวง เมืองตาก ตาก ตก. 41 2561 13/8/2019
120 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0606 นางสาวฐิติมา แสงท้าว ร้านเกษตรช้างแดง นางสาวฐิติมา แสงท้าว 10 8 - - ขะเนจ้ือ แม่ระมาด ตาก ตก. 7 2561 5/2/2020
121 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0250 นางมาลา อินถานนท์ ร้านมาลา นางมาลา อินถานนท์ 84/13 3 - - พระธาตุ แม่ระมาด ตาก ตก. 45 2560 4/9/2020
122 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0590 นางสาว จินาภัทร ฝ้ายอ้าย ร้านสุพิชัยเคมีภัณฑ์ นางสาวจิรภัทร ฝ้ายอ้าย 134 4 - - พระธาตุ แม่ระมาด ตาก ตก. 37 2560 30/7/2019

4/121สํา
นัก
คว
บค
มุพ
ืชแ
ละ
วสั
ดกุ
ารเ
กษ
ตร



123 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0514 นาง ศิริกานดา ทาสา ร้านรุ่งเจริญการเกษตร นาง ศิริกานดา ทาสา 6 4 พระธาตุ แม่ระมาด ตาก ตก. 12 2559 28/4/2020
124 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0416 นางรุณี ปวงณคร ร้านมาร์คการเกษตร นางรุณี ปวงณคร 110 5 พระธาตุ แม่ระมาด ตาก ตก. 36 2562 7/7/2020
125 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0452 นางน้อม อินปิก ร้านน้อมพืชไร่ นางน้อม อินปิก 148 5 พระธาตุ แม่ระมาด ตาก ตก. 26 2558 10/2/2020
126 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0193 นางเจีย สิทธิศรีจันทร์ ร้านน้องป๊อป นางเจีย สิทธิศรีจันทร์ 144 2 - - แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก ตก. 10 2557 1/12/2019
127 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0220 นายสมศักด์ิ ทิมุมหิ ร้านนายสมศักด์ิ ทิมุมหิ นายสมศักด์ิ ทิมุมหิ 81 2 - - แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก ตก. 34 2562 3/7/2020
128 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0660 นาง ณัฐพร  ปรวนแก้วมณี ร้านลูกแม่นางการเกษตร นางณัฐพร ปรวนแก้วมณี 208 3 แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก ตก. 2 2562 10/1/2020
129 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0489 นายสุริโย สวนสุข ร้านเสน่ห์การเกษตร นายสุริโย สวนสุข 28/1 3 แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก ตก. 62 2558 9/8/2019
130 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0079 นายธนกร สร้อยวงษา ร้านวังผาการเกษตร นายธนกร สร้อยวงษา 16/2 4 - - แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก ตก. 19 2555 17/6/2020
131 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0156 นายอุทัย ดอยแก้วขาว ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุทัยการเกษตร นายอุทัย ดอยแก้วขาว 210 4 - - แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก ตก. 3 2554 27/12/2019
132 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0147 นายอาชวิน เจริญวาณิชกุล ร้านอรพรรณ เป็งสุนา นายอาชวิน เจริญวาณิชกุล 247 4 - - แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก ตก. 157 2551 31/5/2020
133 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0566 นางสาว สายสุนีย์ พรมขาว พรการเกษตร นางสาวสายสุนีย์ พรมขาว 300 5 - - แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก ตก. 16 2560 14/5/2020
134 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0350 นางวิภา เอ้ียงหมี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งโรจน์เคมี 1 นางวิภา เอ้ียงหมี 317 5 - - แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก ตก. 20 2561 20/5/2020
135 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0028 นางสาวรุ่งสุริยา จันธิดา ร้านรุ่งธิดา นางสาวรุ่งสุริยา จันธิดา 142 6 แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก ตก. 3 2559 26/1/2020
136 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0541 นาย วีรุตม์ อัจฉริยะเดชา บริษัท เวสเทิร์นวิง อินเตอร์เทรค จ ากัด นายวีรุตม์ อัจฉริยะเดชา 219/2 6 - - แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก ตก. 13 2560 14/5/2020
137 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0568 นางสาว ศิริวรรณ ค าเลิศ ที เอส เกษตรภัณฑ์ นางสาวศิริวรรณ ค าเลิศ 219/2 6 - - แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก ตก. 6 2560 16/3/2020
138 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0617 นายณัฐพล งามสม บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จ ากัด นายณัฐพล  งามสม 278 6 - - แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก ตก. 8 2561 11/2/2020
139 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0311 นายชัยวัฒน์ วงษ์สาแก้ว สหกรณ์การเกษตรแม่ระมาด จ ากัด 272 7 - - แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก ตก. 49 2555 2/9/2019
140 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0529 นางณัฐพร  ปรวนแก้วมณี ลูกแม่นางการเกษตร นางณัฐพร ปรวนแก้วมณี 286 7 แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก ตก. 29 2559 19/6/2020
141 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0359 นายปริญญา หวังประเสริฐ ร้านปริญญาเกษตรภัณฑ์ นายปริญญา หวังประเสริฐ 332/2 8 - - แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก ตก. 20 2556 11/3/2020
142 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0272 นางจันต๊ิบ เต้นค าปา ร้านกรรชัยการเกษตร นางจันต๊ิบ เต้นค าปา 3/2 9 - - แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก ตก. 46 2560 23/8/2020
143 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0200 นางบานช่ืน สิงห์เถิน ร้านรุ่งโรจน์พานิช นางบานช่ืน สิงห์เถิน 41 2 - - แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก ตก. 21 2553 14/6/2020
144 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0109 นางนงคราญ สุริเมือง ร้านนงคราญ สุริเมือง นางนงคราญ สุริเมือง 60/1 2 แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก ตก. 55 2559 20/12/2019
145 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0130 นางภัทร์สรรพพร สานอินสี สหกรณ์การเกษตรแม่ระมาด จ ากัด 156 3 สหกรณ์ 6 เพลินจิต แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก ตก. 129 2550 7/7/2020
146 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0209 นางสาววัลลี สานอินสี ร้านน าชัยพืชผล นางสาววัลลี สานอินสี 273 3 - - แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก ตก. 29 2553 29/6/2019
147 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0118 นายสุวรรณ ดอยแก้วขาว สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จ ากัด 275 4 - - แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก ตก. 7 2559 27/3/2020
148 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0643 นาย อรรธพงษ์  จินา รุ่งทวีการเกษตร นายอรรธพงษ์ จินา 375 4 - - แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก ตก. 37 2561 6/8/2019
149 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0623 นางสาว เอมิกา  เอ้ียงหมี บริษัท ภาศร อินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท ภาศร อินเตอร์เทรด จ ากัด 454 4 - - แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก ตก. 29 2561 10/6/2020
150 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0414 นางสาวฐานันดร ทวีทรัพย์ล้ าเลิศ ร้านสามแยกมิตรเกษตร นางสาวฐานันดร ทวีทรัพย์ล้ าเลิศ 458 4 แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก ตก. 59 2558 2/8/2019
151 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0453 นางสาวเอมิกา เอ้ียงหมี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งโรจน์เคมี 1 นางสาวเอมิกา เอ้ียงหมี 91/6 4 แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก ตก. 3 2558 16/10/2019
152 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0609 นายเจ่ง แซ่ว้าง ร้านก่ิวสามล้อมิตรเกษตร นายเจ่ง แซ่ว้าง 31/6 4 - - สามหม่ืน แม่ระมาด ตาก ตก. 35 2561 3/7/2020
153 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0089 นายนาถ ค าเอ่ียม ร้านสองพ่ีน้องการเกษตร นายนาถ ค าเอ่ียม 129/1 ศรีพานิช - แม่สอด ตาก ตก. 31 2549 17/12/2019
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154 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0627 นายสมภพ  จารุพงษ์กุล ห้วยยะอุการเกษตร นายสมภพ จารุพงษ์กุล 390 10 - - ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก ตก. 17 2561 10/5/2020
155 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0531 นาง ดวงแก้ว เก้านพคุณ ร้านดวงแก้วการเกษตร นางดวงแก้ว เก้านพคุณ 433 2 - - ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก ตก. 35 2560 17/7/2019
156 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0086 นางธนิฐา กาใจ สหกรณ์การเกษตรแม่สอด จ ากัด 622 1 - อินทรคีรี ท่าสายลวด แม่สอด ตาก ตก. 9 2560 16/4/2020
157 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0198 นาง สมบุญ  ต่ายโพธ์ิ สหกรณ์การเกษตรพระธาตุผาแดง จ ากัด 550 1 - - พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก ตก. 6 2555 18/12/2019
158 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0475 นางโสมนัส จันทร์ต๊ะ ร้านสายันห์พืชไร่ นางโสมนัส จันทร์ต๊ะ 603 2 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก ตก. 40 2558 24/5/2020
159 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0421 นางล ายงค์ แสงประจักร์ วิสาหกิจชุมชนพะวอเกษตรกรพ่ึงตนเอง 157 1 พะวอ แม่สอด ตาก ตก. 45 2561 22/8/2020
160 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0369 นางปิยนันท์ ใจสะอาด ร้านปิยนันท์ ใจสะอาด นางปิยนันท์ ใจสะอาด 413 1 - - พะวอ แม่สอด ตาก ตก. 36 2561 5/7/2020
161 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0522 นางล าดวน  กะนะ ร้านล าดวนการเกษตร นางล าดวน กะนะ 7 1 พะวอ แม่สอด ตาก ตก. 8 2559 27/3/2020
162 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0550 นาง สายหยุด  เหมือนจันทึก สายหยุด  เหมือนจันทึก นางสายหยุด เหมือนจันทึก 93 7 - - พะวอ แม่สอด ตาก ตก. 48 2561 7/10/2019
163 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0676 นาย จารุกิตต์  จารุพงษ์กุล ร้าน แม่ละเมาการเกษตร นายจารุกิตต์ิ จารุพงษ์กุล 244 9 พะวอ แม่สอด ตาก ตก. 20 2562 6/5/2020
164 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0217 นายอนุชา สันเพชร ร้านมิตรเจริญการเกษตร นายอนุชา สันเพชร 211/1 3 - - มหวัน แม่สอด ตาก ตก. 20 2553 23/9/2019
165 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0227 นายมนตรี สุขสอาด ร้านนายมนตรี สุขสอาด นายมนตรี สุขสอาด 225 1 - - มหาวัน แม่สอด ตาก ตก. 30 2559 6/7/2020
166 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0486 นายสมบูรณ์ กมลปราณี สหกรณ์การเกษตรว่างทวีทรัพย์ จ ากัด 345 10 - - มหาวัน แม่สอด ตาก ตก. 54 2558 24/6/2020
167 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0423 นายพิชิต ชลวณิชสิริ ร้านไข่ นายพิชิต ชลวณิชสิริ 101 4 มหาวัน แม่สอด ตาก ตก. 25 2557 5/5/2020
168 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0075 นายเกรียงไกร เรือนค า ร้านมอญเรือนค า นายเกรียงไกร เรือนค า 216 4 มหาวัน แม่สอด ตาก ตก. 201 2551 23/7/2020
169 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0127 นายประจวบ โปร่งหลวง ร้านประจวบ โปร่งหลวง นายประจวบ โปร่งหลวง 263 4 - - มหาวัน แม่สอด ตาก ตก. 124 2550 9/7/2020
170 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0053 นายจ าเนตร อุดทา ร้านจ าเนตร อุดทา นายจ าเนตร อุดทา 99/1 4 มหาวัน แม่สอด ตาก ตก. 78 2550 27/5/2020
171 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0119 นายจิณาพัฒน์ ศิริทัศนเวชภูชิต ร้านธนวรรณ นายจิณาพัฒน์ ศิริทัศนเวชภูชิต 411 6 - - มหาวัน แม่สอด ตาก ตก. 45 2559 28/9/2019
172 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0651 นายชวลิต  แสนหาญชัย ร้านพัฒนาการเกษตร นายชวลิต แสนหาญชัย 516/1-3 6 - - มหาวัน แม่สอด ตาก ตก. 50 2561 20/12/2019
173 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0107 นายประสิทธ์ิ พรหมมาศ ร้านมหาวันการเกษตร นายประสิทธ์ิ พรหมมาศ 433 7 - แม่สอด - อุ้มผาง มหาวัน แม่สอด ตาก ตก. 137 2550 5/5/2020
174 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0477 นายสรุเดช จันทรมณฑล สหกรณ์การเกษตรสกุลกือ จ ากัด 44 7 - - มหาวัน แม่สอด ตาก ตก. 44 2558 7/5/2020
175 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0429 นายนิกร ก้อนจะรา ร้านนิกร การเกษตร นายนิกร ก้อนจะรา 320 9 มหาวัน แม่สอด ตาก ตก. 22 2558 29/1/2020
176 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0535 นาย พัฒนพงษ์ โพธ์ินิล พัฒนาการเกษตร นายพัฒนพงษ์ โพธ์ินิล 6 1 แม่กาษา แม่สอด ตาก ตก. 40 2559 31/8/2020
177 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0074 นางภรณ์ทิวา ว้องต้อ ร้านภรณ์ทิวาการเกษตร นางภรณ์ทิวา ว้องต้อ 154 10 แม่กาษา แม่สอด ตาก ตก. 84 2550 25/3/2020
178 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0381 นางสาวชุลีปรางค์ ตันบุญจิตต์ ร้านตันบุญจิตต์การเกษตร นางสาวชุลีปรางค์ ตันบุญจิตต์ 273 10 แม่กาษา แม่สอด ตาก ตก. 25 2562 13/6/2020
179 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0116 นายธนา อุ่นใจ ร้านธนาการค้า นายธนา อุ่นใจ 311 10 - - แม่กาษา แม่สอด ตาก ตก. 37 2555 13/8/2019
180 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0583 นาง ศรีสะเกษ แก้วกันยา ร้านศรีสะเกษ นาง ศรีสะเกษ แก้วกันยา 119 11 - - แม่กาษา แม่สอด ตาก ตก. 24 2560 5/6/2020
181 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0485 นายศุกร์  แก้วกันยา ร้านพิมพาการค้า นายศุกร์ แก้วกันยา 162 2 แม่กาษา แม่สอด ตาก ตก. 23 2559 31/5/2020
182 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0675 นางสาว วิภาดา  ป้องวัน ร้าน วิภาดาการเกษตร นางสาววิภาดา ป้องวัน 372/1 3 แม่กาษา แม่สอด ตาก ตก. 16 2562 24/4/2020
183 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0087 นายสุวัฒน์ มีผิว สหกรณ์นิคมแม่สอด จ ากัด 129 5 แม่กาษา แม่สอด ตาก ตก. 48 2557 19/6/2020
184 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0331 นางสาวกัณฑิมา คุ้มกัน แม่ก๊ึดสามท่าเคมีเกษตร นางสาวกัณฑิมา คุ้มกัน 2 5 แม่กาษา แม่สอด ตาก ตก. 5 2559 22/2/2020
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185 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0318 นายจรัญ แก้วตา ร้านจรัญการค้า นายจรัญ แก้วตา 279 5 - - แม่กาษา แม่สอด ตาก ตก. 42 2559 15/9/2019
186 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0654 นาย ประสาร  ปัญญาดี ร้าน ปล้ืมการเกษตร นายประสาร ปัญญาดี 44 6 แม่กาษา แม่สอด ตาก ตก. 12 2562 10/3/2020
187 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0263 นายไพสิฐ เอาฬาร บริษัท สวนละออ จ ากัด 19 8 - - แม่กาษา แม่สอด ตาก ตก. 62 2556 24/9/2019
188 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0614 นายสุธี  จ าอินทร์ บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จ ากัด นายสุธี  จ าอินทร์ 117 9 - - แม่กาษา แม่สอด ตาก ตก. 11 2561 11/2/2020
189 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0210 นางสาวมัตติกา สิธิสงค์ สหกรณ์รวมใจถวายในหลวงแม่สอด จ ากัด 318 9 - - แม่กาษา แม่สอด ตาก ตก. 15 2560 14/5/2020
190 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0018 นายนพดล ม่ังต๋ัน ร้านนรินทร์พืชไร่ นายนพดล ม่ังต๋ัน 147 1 แม่กุ แม่สอด ตาก ตก. 25 2553 3/7/2020
191 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0616 นายปรีชา  สุยะตา บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จ ากัด นายปรีชา  สุยะตา 322 2 - - แม่กุ แม่สอด ตาก ตก. 9 2561 11/2/2020
192 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0456 นายอัษฎางค์ ศรีวัลลภ ร้านเกษตรทฤษฎีใหม่ 2 นายอัษฎางค์ ศรีวัลลภ 341/1 ห้อง 2 2 แม่สอด-อุ้มผาง แม่กุ แม่สอด ตาก ตก. 6 2558 29/10/2019
193 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0428 นายเชิดชัย ตราดรรชนี ร้านเชิดชัย นายเชิดชัย ตราดรรชนี 48 4 แม่กุ แม่สอด ตาก ตก. 21 2558 29/1/2020
194 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0427 นางแสงจันทร์ ศิลปไพรสณฑ์ ร้านกฤตภาส นางแสงจันทร์ ศิลปไพรสณฑ์ 7 4 แม่กุ แม่สอด ตาก ตก. 20 2558 29/1/2020
195 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0092 นายกิตติศักด์ิ แสนอุ่น ร้านกิตติศักด์ิการเกษตร นายกิตติศักด์ิ แสนอุ่น 199 6 แม่กุ แม่สอด ตาก ตก. 17 2558 25/12/2019
196 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0035 นางโชติกา มาฉิม ร้านเพ่ิมพูนทรัพย์การเกษตร นางโชติกา มาฉิม 207 6 แม่สอด-อุ้มผาง แม่กุ แม่สอด ตาก ตก. 11 2553 24/12/2019
197 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0615 นายศราวุธ  จ๋ีคีรี บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จ ากัด นายศราวุธ  จ๋ีคีรี 337/3 6 - - แม่กุ แม่สอด ตาก ตก. 12 2561 11/2/2020
198 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0120 นางสุรัตนา ปาหา ร้านสุรัตนา ปาหา นางสุรัตนา ปาหา 164/1 7 - - แม่กุ แม่สอด ตาก ตก. 21 2562 16/5/2020
199 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0415 นายสมพงษ์ ปาหา ร้านสมพงษ์การเกษตร นายสมพงษ์ ปาหา 3 7 แม่กุ แม่สอด ตาก ตก. 53 2557 30/6/2020
200 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0425 นางสาวยุพาวรรณ บุญปาล ร้านโรจน์พิศาล นางสาวยุพาวรรณ บุญปาล 528 3 แม่ตาว แม่สอด ตาก ตก. 22 2562 29/5/2020
201 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0330 นายยงยุทธ วุฒิใจ สหกรณ์ขุนโคจังหวัดตาก จ ากัด 245 5 - - แม่ตาว แม่สอด ตาก ตก. 7 2557 7/11/2019
202 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0221 นางสาวเนาวรัตน์ สุวรรณ์ ร้านสุวรรณพาณิชย์ นางสาวเนาวรัตน์ สุวรรณ์ 284 1 - - แม่ปะ แม่สอด ตาก ตก. 34 2559 11/7/2020
203 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0613 นายสมจิตร  กันต๊ะมา บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จ ากัด นายสมจิตร กันต๊ะมา 319/5 2 - - แม่ปะ แม่สอด ตาก ตก. 10 2561 11/2/2020
204 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0166 นายสมปอง บุญเข็ม ร้านศิวกรการค้า นายสมปอง บุญเข็ม 959 2 - - แม่ปะ แม่สอด ตาก ตก. 166 2551 28/12/2019
205 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0071 นายป่ิน พินิจ ร้านป่ิน นายป่ิน พินิจ 162 4 แม่ปะ แม่สอด ตาก ตก. 32 2555 31/7/2020
206 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0259 นายสีทน เกล็ดเกษม ร้านลุงอ้วน นายสีทน เกล็ดเกษม 348 4 - - แม่ปะ แม่สอด ตาก ตก. 5 2560 9/3/2020
207 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0307 นางสาว ณัฐชา ปันเขียว สมบูรณ์การเกษตร นางสาว ณัฐชา ปันเขียว 392 4 - - แม่ปะ แม่สอด ตาก ตก. 47 2555 21/8/2019
208 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0626 นาย จิรันเทพ  สุวรรณ์ ร้านสินสุวรรณ์ค้าวัสดุ วังแก้ว นายจิรันเทพ สุวรรณ์ 578 4 แม่ปะ แม่สอด ตาก ตก. 3 2562 10/1/2020
209 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0466 นายพุทธิภณ สกุลโชติพาณิชย์ บริษัท ไทแม่สอดการเกษตร จ ากัด 502/6 7 แม่ปะ แม่สอด ตาก ตก. 28 2558 4/3/2020
210 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0459 นางสาวสิภาลักษณ์ อรชัยพันธ์ลาภ บริษัท ไทแม่สอดการเกษตร จ ากัด 502/6 7 แม่ปะ แม่สอด ตาก ตก. 18 2558 4/1/2020
211 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0111 นางสาว ปรายลักษมี ขาววิลาศ ร้านปรายลักษมี การเกษตร นางสาวปรายลักษมี ขาววิลาศ 1/18 ดีเดชา ราชการราษฎรด าหริ1 แม่สอด แม่สอด ตาก ตก. 46 2557 16/6/2020
212 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0096 นายณรงค์ชัย วิวัฒนากันตัง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิวัฒน์การเกษตร 100 ศรีพานิช แม่สอด แม่สอด ตาก ตก. 48 2549 25/11/2019
213 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0090 นางสาววันเพ็ญ วงศ์ธนสารสิน ร้านสิงห์รุ่งเรือง ส่งเสริมการเกษตร นางสาววันเพ็ญ วงศ์ธนสารสิน 19/1-4 ชิดลม แม่สอด แม่สอด ตาก ตก. 53 2549 24/12/2019
214 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0049 นายบุญชอบ จิตอารีย์รัตน์ ร้านเนรมิตการเกษตร นายบุญชอบ จิตอารีย์รัตน์ 20/2 สุขศรีราษฎรอุทิศ แม่สอด แม่สอด ตาก ตก. 55 2550 23/12/2019
215 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0094 นางสุนีรัตน์ โพธ์ิดี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แพสีห์แดงเคมีภัณฑ์ 37 สุขศรีราษฎร์อุทิศ แม่สอด แม่สอด ตาก ตก. 33 2560 4/7/2020
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216 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0190 นายต่อศักด์ิ แสนอุ่น ร้านสุธิดาการเกษตร นายต่อศักด์ิ แสนอุ่น 4/5 - สายเอเชีย แม่สอด แม่สอด ตาก ตก. 16 2558 25/12/2019
217 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0340 นางสาวอรทัย จิตอารีย์รัตน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เนรมิตส่งเสริมการเกษตร 8/24 ราษฎร์อุทิศ แม่สอด แม่สอด ตาก ตก. 8 2556 11/12/2019
218 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0370 นายรณรงค์ รามสูต บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรด๊ิวส จ ากัด 84 - สายเอเชีย แม่สอด แม่สอด ตาก ตก. 15 2559 11/5/2020
219 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0295 นางสุวรรณา เดชานุภาพ ร้านนานาการเกษตรวังเจ้า นางสุวรรณา เดชานุภาพ 234/1 1 - - เชียงทอง วังเจ้า ตาก ตก. 27 2562 17/6/2020
220 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0113 นางสาวภมรรัตน์ โรจน์พัฒนกุล ร้านสงกรานต์พืชผล นางสาวภมรรัตน์ โรจน์พัฒนกุล 308 1 - - เชียงทอง วังเจ้า ตาก ตก. 44 2550 10/11/2019
221 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0260 นางมยุรี ชนะนิธิธรรม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรเทพอะโกร 35/11 1 หน้าตลาดหลังวัดเชียงทอง - เชียงทอง วังเจ้า ตาก ตก. 15 2556 8/1/2020
222 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0112 นายพรเทพ ชนะนิธิธรรม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรเทพอะโกร 35/111 1 - - เชียงทอง วังเจ้า ตาก ตก. 39 2550 13/2/2020
223 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0081 นายสมหวัง เต๊ะเปีย ร้านสมหวังการเกษตร นายสมหวัง เต๊ะเปีย 540 1 - เชียงทอง วังเจ้า ตาก ตก. 27 2550 18/8/2019
224 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0268 นายวรวุฒิ แซ่ล้ี ร้านวรวุฒิ นายวรวุฒิ แซ่ล้ี 9 10 - - เชียงทอง วังเจ้า ตาก ตก. 1 2562 6/1/2020
225 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0361 นายล าดวน นนทวงค์ ร้านล าดวน นนทวงค์ นายล าดวน นนทวงค์ 147 13 เชียงทอง วังเจ้า ตาก ตก. 65 2557 12/8/2020
226 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0682 นาย ชเลศวร  ฟักแฟง ร้านอดิศักด์  ฟักแฟง นายชเลศวร ฟักแฟง 333/3 4 เชียงทอง วังเจ้า ตาก ตก. 33 2562 2/7/2020
227 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0223 นางสาววารัตดา ฟักแฟง ร้านอดิศักด์ิ ฟักแฟง นางสาววารัตดา ฟักแฟง 333/3 4 - - เชียงทอง วังเจ้า ตาก ตก. 30 2562 2/7/2020
228 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0645 นาง ธิติพร นาร้ัง ร้าน ธิติพร นาร้ัง นางธิติพร นาร้ัง 119 5 เชียงทอง วังเจ้า ตาก ตก. 11 2562 7/3/2020
229 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0642 นายอภิรัฐ ทิศกุลสว่าง ร้านผาผ้ึงการเกษตร นายอภิรัฐ ทิศกุลสว่าง 33/3 6 - - เชียงทอง วังเจ้า ตาก ตก. 42 2561 16/8/2019
230 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0385 นาย สุเท็ง  เป็งมาวงค์ ร้านปราณี นาย สุเท็ง  เป็งมาวงค์ 110/5 7 เชียงทอง วังเจ้า ตาก ตก. 23 2560 5/6/2020
231 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0436 นายธวัชชัย สังค์คง ร้านธวัชชัย การเกษตร นายธวัชชัย สังค์คง 258 7 เชียงทอง วังเจ้า ตาก ตก. 51 2557 26/6/2020
232 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0006 นางสาวธิติมา พุ่มพฤกษ์ ร้านบุญธรรม นางสาวธิติมา พุ่มพฤกษ์ 58/2 7 เชียงทอง วังเจ้า ตาก ตก. 60 2557 27/7/2020
233 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0677 นาย วรณัน  ศิริภักด์ิ ร้าน วรณันเกษตรการค้า นายวรณัน ศิริภักด์ิ 563 9 เชียงทอง วังเจ้า ตาก ตก. 23 2562 3/6/2020
234 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0382 นายมงคล บุญจันทร์ ร้านมงคลพาณิชย์ นายมงคล บุญจันทร์ 3/1 2 นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก ตก. 55 2558 21/6/2019
235 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0431 นายเตชสิทธ์ิ หวานขัน ร้านภูวิศการเกษตร นายเตชสิทธ์ิ หวานขัน 20 4 - - นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก ตก. 45 2557 8/6/2020
236 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0663 นาย วรวิช  สว่างหิรัญกุล ร้าน ธนดลการเกษตร นายวรวิช สว่างหิรัญกุล 284/11 4 นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก ตก. 6 2562 24/1/2020
237 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0070 นายกฤษดา ตาวงษ์ ร้านบุญประเสริฐ นายกฤษดา ตาวงษ์ 68 4 นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก ตก. 70 2550 8/3/2020
238 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0657 นายปยุต  แซ่ย้ัง ร้านนาโบสถ์การเกษตร นายปยุต แซ่ย้ัง 260/4 7 - - นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก ตก. 52 2561 23/12/2019
239 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0222 นางสาวสุมาลี สิงห์พลงาม ร้านสุมาลีการค้า นางสาวสุมาลี สิงห์พลงาม 4/3 7 - - นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก ตก. 3 2555 31/10/2019
240 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0315 นางวิลาวรรณ์ รุ่งเรืองพัชรกุล ร้านวิลาวรรณ์ นางวิลาวรรณ์ รุ่งเรืองพัชรกุล 162 9 - - นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก ตก. 4 2561 27/12/2019
241 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0355 นางมณีฉาย บุญปล้อง ร้านมณีฉายพืชผล สาขานาโบสถ์ นางมณีฉาย บุญปล้อง 21/1 9 - - นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก ตก. 40 2560 6/8/2019
242 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0546 นาง ล าพึง ศรียันต์ ร้าน ป.เกษตรรุ่งเรือง59 นางล าพึง ศรียันต์ 3/2 2 - - ยกกระบัตร สามเงา ตาก ตก. 58 2560 30/11/2019
243 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0408 นางสาวขนิษฐา ต๊ะมา ร้านขนิษฐา ต๊ะมา นางสาวขนิษฐา ต๊ะมา 39 2 ยกกระบัตร สามเงา ตาก ตก. 25 2558 5/2/2020
244 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0396 นายประเสริฐ นวลศรี ร้านประเสริฐ นวลศรี นายประเสริฐ นวลศรี 102/1 4 ยกกระบัตร สามเงา ตาก ตก. 52 2556 15/8/2020
245 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0600 นายนิสัน  สายจีน นิสัน นายนิสัน สายจีน 88 4 - - ยกกระบัตร สามเงา ตาก ตก. 25 2561 10/6/2020
246 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0581 นาย หยัน ค าพ่วง ร้านเพ่ือนการเกษตร(มณีฉาย สาขา 2) นายหยัน ค าพ่วง 43 1 - - ย่านรี สามเงา ตาก ตก. 52 2560 30/7/2020
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247 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0234 นางสมหวัง อ่ิมแสง ร้านสมหวัง นางสมหวัง อ่ิมแสง 6/2 1 - - ย่านรี สามเงา ตาก ตก. 38 2559 17/8/2020
248 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0167 นางสาวอัจจิมา ปัญญาคม ร้านศ. พาณิชย์ นางสาวอัจจิมา ปัญญาคม 129 2 - - ย่านรี สามเงา ตาก ตก. 57 2557 8/7/2020
249 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0161 นายมายุตร ตามูล ร้านครัวเกษตร นายมายุตร ตามูล 47 2 - - ย่านรี สามเงา ตาก ตก. 47 2560 24/8/2019
250 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0633 นายเดชา  ทองปรน ร้านบ้านแก้วคลินิกเกษตร นายเดชา ทองปรน 16/4 - - - วังจันทร์ สามเงา ตาก ตก. 53 2561 26/12/2019
251 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0269 นางระเบียบ ทับเอ่ียม ร้านวังโพการค้า นางระเบียบ ทับเอ่ียม 135 1 - - วังจันทร์ สามเงา ตาก ตก. 1 2557 1/10/2019
252 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0152 ด.ต.สมชาย กายา ร้านสมชาย กายา ด.ต.สมชาย กายา 64/1 2 - - วังจันทร์ สามเงา ตาก ตก. 161 2551 5/9/2019
253 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0176 นางสาวนิศา แสงอรุณ ร้านนิศา นางสาวนิศา แสงอรุณ 32 6 - พหลโยธิน วังจันทร์ สามเงา ตาก ตก. 19 2562 30/4/2020
254 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0273 นางสาวสุพรทิพย์ ละมุด ร้านทิพย์รุ่งเรือง นางสาวสุพรทิพย์ ละมุด 63/1 2 - - วังหมัน สามเงา ตาก ตก. 44 2561 22/8/2019
255 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0183 นางเสาวรส ท ามาตา ร้านนงค์ นางเสาวรส ท ามาตา 28/4 6 - - วังหมัน สามเงา ตาก ตก. 11 2559 6/4/2020
256 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0204 นางสมจิต อ่ิมแสง ร้านก.การเกษตร นางสมจิต อ่ิมแสง 51/1 2 - - สามเงา สามเงา ตาก ตก. 4 2554 17/5/2019
257 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0517 นาย นคร ใจดี ร้านปุ๋ยยาการเกษตร นายนคร ใจดี 178 1 - - แม่กลอง อุ้มผาง ตาก ตก. 30 2560 28/6/2019
258 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0469 นางสาวตุลยากร ยศสุนทร ร้านตุลยากรเคมีการเกษตร นางสาวตุลยากร ยศสุนทร 249 1 แม่กลอง อุ้มผาง ตาก ตก. 31 2558 29/3/2020
259 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0255 นางจินตนา วิริยะ สหกรณ์การเกษตรต้นน้ าแม่กลอง จ ากัด 365 1 - - แม่กลอง อุ้มผาง ตาก ตก. 42 2558 1/4/2020
260 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0565 นางสาวพัชราภรณ์  วิศรุตตานนท์ อุ้มผางการเกษตร นางสาวพัชราภรณ์ วิศรุตตานนท์ 395 1 - - แม่กลอง อุ้มผาง ตาก ตก. 3 2560 2/2/2020
261 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0135 นางสาวทิพากร ปวนซุ้ย สหกรณ์การเกษตรอุ้มผาง จ ากัด 102 4 - - แม่กลอง อุ้มผาง ตาก ตก. 60 2558 2/8/2019
262 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0577 นางสาว ดวงมณี เช่ียวชาญพนาไพร ร้านพลอยพาณิชย์ นางสาว ดวงมณี เช่ียวชาญพนาไพร 487 2 - - แม่จัน อุ้มผาง ตาก ตก. 27 2560 4/5/2020
263 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0497 นายนิติพัฒน์  สันโดษวนาไพร นิติพัฒน์บริการ นายนิติพัฒน์ สันโดษวนาไพร 577/1 2 - - แม่จัน อุ้มผาง ตาก ตก. 20 2560 3/6/2020
264 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0378 นางวันเพ็ญ ใหม่วงษ์ ร้านวันเพ็ญการค้า นางวันเพ็ญ ใหม่วงษ์ 108 2 โมโกร อุ้มผาง ตาก ตก. 38 2556 28/5/2020
265 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0549 นาย วันชัย มณีค า ร้านวันชัยการเกษตร นายวันชัย มณีค า 156 2 - - โมโกร อุ้มผาง ตาก ตก. 38 2560 30/7/2020
266 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0373 นางอังคณา จรัสวิทยากร ร้านอังคณาการเกษตร นางอังคณา จรัสวิทยากร 162 2 - - โมโกร อุ้มผาง ตาก ตก. 17 2559 15/5/2020
267 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0525 นายจักรี  ฉัตรชัยลือนาม ร้านน้ าด่ืมศรีชาวดอย นายจักรี ฉัตรชัยลือนาม 222 2 โมโกร อุ้มผาง ตาก ตก. 18 2559 15/5/2020
268 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0474 นายชาญ  มณีค า ร้านชาญการเกษตร นายชาญ มณีค า 56 2 โมโกร อุ้มผาง ตาก ตก. 25 2559 31/5/2020
269 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0395 นายเต็มพงษ์ ด่วนแม่กลอง ร้านแม่กลองคีการค้า นายเต็มพงษ์ ด่วนแม่กลอง 228 3 โมโกร อุ้มผาง ตาก ตก. 24 2561 10/6/2019
270 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0624 นายสัมพันธ์  ทอแสงสุวรรณ สัมพันธ์การค้า นายสัมพันธ์ ทอแสงสุวรรรณ 76 6 - แม่สอด-อุ้มผาง โมรโกร อุ้มผาง ตาก ตก. 15 2561 8/4/2020
271 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0399 นายจตุรงค์ อุทัยหิรัญทวี ร้านจิรัฏฐ์การเกษตร นายจตุรงค์ อุทัยหิรัญทวี 144 3 หนองหลวง อุ้มผาง ตาก ตก. 46 2561 26/8/2020
272 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0576 นายเรืองยศ  สงวนพันธ์ุ ช.สมบูรณ์ทรัพย์การเกษตร นายเรืองยศ สงวนพันธ์ุ 335/4-6 1 - อุ้มผาง อุ้มผาง ตาก ตก. 16 2561 10/5/2020
273 เขต 2 ศวพ.ตก. TAK-5-0394 นางเพ็ญประภา เป็งงา ร้านเพ็ญประภาพืชผล นางเพ็ญประภา เป็งงา 835 1 ประเวศไพรวัลย์ อุ้มผาง อุ้มผาง ตาก ตก. 49 2557 19/6/2019
274 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0667 นาย สุชาติ  ทวีทรัพย์ล้ าเลิศ ร้านอุ้มผางบริการ นาย สุชาติ  ทวีทรัพย์ล้ าเลิศ 867/3 1 ประเวศไพรวัน อุ้มผาง อุ้มผาง ตาก ตก. 8 2562 5/2/2020
275 เขต 2 ศวพ.ตก. Tak-5-0661 นาย วัชระ  วิริยะวงศ์วิวัฒน์ ร้านวัชระการค้า นายวัชระ วิริยะวงศ์วิวัฒน์ 85 3 อุ้มผาง อุ้มผาง ตาก ตก. 4 2562 20/1/2020
276 เขต 2 ศวพ.พจ. Pic-5-1237 นายสมศักด์ิ  สิทธ์ิน้อย ร้านเป้ียกเคมีการเกษตร นายสมศักด์ิ สิทธ์ิน้อย 63 11 วังง้ิว ดงเจริญ พิจิตร พจ. 74 2560 14/9/2019
277 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0543 นายสมศักด์ิ เนตรนิล ร้านสมศักด์ิการเกษตร นายสมศักด์ิ เนตรนิล 5 2 - - วังง้ิว ดงเจริญ พิจิตร พจ. 6 2551 12/2/2020
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278 เขต 2 ศวพ.พจ. Pic-5-1277 นายทวีศักด์ิ   กัลยา SUMNIENG WUTSADU นายทวีศักด์ิ กัลยา 20 7 วังง้ิว ดงเจริญ พิจิตร พจ. 35 2561 5/7/2020
279 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0571 นายชัยณรงค์ ช่วยอุระชน ร้านชัยณรงค์การเกษตร นายชัยณรงค์ ช่วยอุระชน 22 9 - - วังง้ิว ดงเจริญ พิจิตร พจ. 63 2551 8/12/2019
280 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0538 นางส าเนียง กะเสาทอง ร้านส าเนียง กะเสาทอง นางส าเนียง กะเสาทอง 9 1 - - วังง้ิวใต้ ดงเจริญ พิจิตร พจ. 90 2558 9/9/2019
281 เขต 2 ศวพ.พจ. Pic-5-1198 นายวรวุฒิ   ย้ิมทรัพย์ ร้านแสงทรัพย์การเกษตร นายวรวุฒิ ย้ิมทรัพย์ 95 1 วังง้ิวใต้ ดงเจริญ พิจิตร พจ. 25 2559 17/7/2020
282 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0817 นายประจวบ สนพรม ร้านราตรีการเกษตร นายประจวบ สนพรม 115/20 2 - - วังง้ิวใต้ ดงเจริญ พิจิตร พจ. 34 2559 3/10/2019
283 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0300 นายจรัญ ศิรินิล สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. พิจิตร จ ากัด (สาขาดงเจริญ) 115/28 2 วังง้ิวใต้ ดงเจริญ พิจิตร พจ. 406 2549 3/7/2020
284 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0898 นางสาวอิงครัตน์  สุวรรณ์ฤทธ์ิกุล ร้านเกษตร 41 นางสาวอิงครัตน์ สุวรรณ์ฤทธ์ิกุล 115/3 2 - - วังง้ิวใต้ ดงเจริญ พิจิตร พจ. 32 2555 29/7/2020
285 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0778 นายชรัมภ์ แพร่ศิริพุฒิพงศ์ ร้านบ๊ิกวังง้ิวการเกษตร นายชรัมภ์ แพร่ศิริพุฒิพงศ์ 115/5 2 - - วังง้ิวใต้ ดงเจริญ พิจิตร พจ. 103 2553 23/3/2020
286 เขต 2 ศวพ.พจ. Pic-5-1194 นางสาวสุพัตรา  ไทยสา ร้านดงเจริญเมล็ดพันธ์ุ นางสาวสุพัตรา ไทยสา 118/31 2 วังง้ิวใต้ ดงเจริญ พิจิตร พจ. 69 2560 5/9/2019
287 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0149 นางทัศนียา จันทรคณา ร้านทัศนียา นางทัศนียา จันทรคณา 123 2 วังง้ิวใต้ ดงเจริญ พิจิตร พจ. 72 2557 28/8/2019
288 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0149 นางทัศนียา จันทรคณา ร้านทัศนียา นางทัศนียา จันทรคณา 123 2 วังง้ิวใต้ ดงเจริญ พิจิตร พจ. 72 2557 28/8/2020
289 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0998 นายทองดี สูงรุ่ง ร้านรุ่งเจริญ นายทองดี สูงรุ่ง 8 2 - - วังง้ิวใต้ ดงเจริญ พิจิตร พจ. 73 2558 26/8/2019
290 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0252 นางบุญช่วย จุลศิลป์ ร้านรุ่งอาภรณ์ นางบุญช่วย จุลศิลป์ 310 7 วังง้ิวใต้ ดงเจริญ พิจิตร พจ. 370 2549 1/6/2020
291 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1236 นายจันทร์ เบ้าทอง ร้านหงส์ทองเจริญทรัพย์ นายจันทร์ เบ้าทอง 36 7 วังง้ิวใต้ ดงเจริญ พิจิตร พจ. 73 2560 4/6/2020
292 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0342 นายส าเริง บุญนวม ร้านส าเริงรุ่งเรืองการเกษตร นายส าเริง บุญนวม 111/4-5 1 ส านักขุณเณร ดงเจริญ พิจิตร พจ. 214 2549 19/2/2020
293 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0024 นางสาวกิติยา กาญจนอนุรักษ์ บริษัท อุไรวรรณการเกษตร(2014) จ ากัด 196/2 1 - ส านักขุนเณร ดงเจริญ พิจิตร พจ. 19 2549 14/1/2020
294 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1291 นายณัฐเดช สีนวลพลอย ร้านชัยวัฒน์การเกษตร นายณัฐเดช สีนวลพลอย 87/1 1 ส านักขุนเณร ดงเจริญ พิจิตร พจ. 52 2561 28/10/2019
295 เขต 2 ศวพ.พจ. Pic-5-1187 นางกรภัทร์ จูมี ร้านเนตรรัตน์การเกษตร นางกรภัทร์ จูมี 79 6 ส านักขุนเณร ดงเจริญ พิจิตร พจ. 16 2559 2/5/2020
296 เขต 2 ศวพ.พจ. Pic-5-1187 นางกรภัทร์ จูมี ร้านเนตรรัตน์การเกษตร นางกรภัทร์ จูมี 79 6 ส านักขุนเณร ดงเจริญ พิจิตร พจ. 16 2559 2/5/2020
297 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1050 นายชัย ใจดี ร้านชัยเจริญการเกษตร นายชัย ใจดี 70/1 10 ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร พจ. 75 2557 4/9/2019
298 เขต 2 ศวพ.พจ. Pic-5-1292 นางสาวอัจฉรา  ทองหล่อ ร้านหมวยเล็กการเกษตร นางสาวอัจฉรา ทองหล่อ 34 1 ห้วยร่วม ดงเจริญ พิจิตร พจ. 54 2561 5/11/2019
299 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0804 นายอนุวัฒน์ วงษ์โท ร้านหนองสนวนการเกษตร นายอนุวัฒน์ วงษ์โท 95 2 - - ห้วยร่วม ดงเจริญ พิจิตร พจ. 82 2553 29/9/2019
300 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0376 นางสาวชญาณิศา เจษฎาโชคอุดม ร้านอวยพรการเกษตร นางสาวชญาณิศา เจษฎาโชคอุดม 157/2 2 - คลองคูณ ตะพานหิน พิจิตร พจ. 56 2560 17/5/2020
301 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0166 นายเอนก ภูมิรินทร์ ร้านนายเอนก ภูมิรินทร์ นายเอนก ภูมิรินทร์ 220 2 - คลองคูณ ตะพานหิน พิจิตร พจ. 67 2549 8/6/2019
302 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0166 นายเอนก ภูมิรินทร์ ร้านนายเอนก ภูมิรินทร์ นายเอนก ภูมิรินทร์ 220 2 - คลองคูณ ตะพานหิน พิจิตร พจ. 67 2549 8/6/2020
303 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0059 นายผัน เลิศจันทร์ ร้านเลิศจันทร์ นายผัน เลิศจันทร์ 234 2 คลองคูณ ตะพานหิน พิจิตร พจ. 451 2550 16/1/2020
304 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0493 นางพิกุล ช่วงโพธ์ิ ร้านพิกุลทอง นางพิกุล ช่วงโพธ์ิ 9 4 - - คลองคูณ ตะพานหิน พิจิตร พจ. 74 2558 25/8/2019
305 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0322 นายสมพาน แช่มช้อย ร้านสมพานพานิช นายสมพาน แช่มช้อย 196/1 5 - คลองคูณ ตะพานหิน พิจิตร พจ. 15 2560 15/2/2020
306 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1082 นายสิริชัย สุขวัฒนา ร้านสุขวัฒนา การเกษตร นายสิริชัย สุขวัฒนา 20/2 1 ง้ิวราย ตะพานหิน พิจิตร พจ. 63 2558 26/7/2019
307 เขต 2 ศวพ.พจ. Pic-5-1184 นายพันธวรรธน์  สท้านวัตร ร้านเพชรสท้านการเกษตร นายพันธวรรธน์ สท้านวัตร 93 1 ง้ิวราย ตะพานหิน พิจิตร พจ. 13 2559 3/4/2020
308 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1297 นางสาวนิตยา แสวงทอง ร้านบ้านปุ๋ย,ยาเกษตร นางสาวนิตยา แสวงทอง 111/7 3 ง้ิวราย ตะพานหิน พิจิตร พจ. 58 2561 10/12/2019
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309 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1235 นางสาวลดาวัลย์ สุทธิรักษ์ ร้านทรัพย์ การเกษตร นางสาวลดาวัลย์ สุทธิรักษ์ 16/7 ร่มเกล้า ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร พจ. 71 2560 10/9/2019
310 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0480 นางสาวรัชดาพร ค าตา ร้านกองพลเกษตร นางสาวรัชดาพร ค าตา 191 - รัฐราษฎร์รังสรรค์ ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร พจ. 499 2549 3/1/2020
311 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0118 นายเกรียงไกร เทอดปัญญากุล ร้านชนะกานต์การเกษตร นายเกรียงไกร เทอดปัญญากุล 237 รัฐราษฎร์รังสรรค์ ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร พจ. 130 2549 14/8/2019
312 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0482 นายฉัตรชัย ศิริวุฒิเศรษฐ ร้านต้ังเล่ียงฮะ นายฉัตรชัย ศิริวุฒิเศรษฐ 275 - - ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร พจ. 294 2550 17/1/2020
313 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0183 นายวรรณพงษ์ เจริญวิเศษศิลป์ บริษัท รักษ์พืชการเกษตร จ ากัด 278 ริมน่าน ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร พจ. 31 2549 27/2/2020
314 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0900 นายคมกฤช ซึงรุ่งโชติ บริษัท ท เจริญผลเคมีเกษตร จ ากัด 283 - ริมน่าน ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร พจ. 79 2554 23/8/2019
315 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0186 นายวิศาล หล่อทองไพศาล บริษัท ท เจริญผลเคมีเกษตร จ ากัด 283 ริมน่าน ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร พจ. 426 2549 14/8/2019
316 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0910 นายสรพงษ์ โสภิณ ร้านจงเจริญการค้า นายสรพงษ์ โสภิณ 4-6 10 ชมฐีระเวช ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร พจ. 14 2561 7/2/2020
317 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0182 นางสาวสุวรรณี เจริญวิเศษศิลป์ บริษัท รักษ์พืชการเกษตร 83 ตะพานหิน-พิจิตร ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร พจ. 88 2560 28/11/2019
318 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0052 นายมานะ เทศข า ร้านเพ่ือนเกษตร นายมานะ เทศข า 95 รัฐราษฏร์รังสรรค์ ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร พจ. 115 2549 22/12/2019
319 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0257 นายอนุชาติ รอดเกิด ร้านลุงยงค์การเกษตร นายอนุชาติ รอดเกิด 171 1 ทับหมัน ตะพานหิน พิจิตร พจ. 170 2549 20/3/2020
320 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0847 นางสาวฐนิตา ทรัพย์เมฆ ร้านรักษ์ธรรมชาติ นางสาวฐนิตา ทรัพย์เมฆ 177 1 - - ทับหมัน ตะพานหิน พิจิตร พจ. 19 2554 30/1/2020
321 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0588 นางละเอียด ภู่จ านงค์ ร้านละเอียดการเกษตร นางละเอียด ภู่จ านงค์ 78 1 - - ทับหมัน ตะพานหิน พิจิตร พจ. 27 2557 7/4/2020
322 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0702 นายสุนทร ดิษจ้อย ร้านสุนทรการเกษตร นายสุนทร ดิษจ้อย 174 2 - - ทับหมัน ตะพานหิน พิจิตร พจ. 19 2555 17/1/2020
323 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0937 นายวิสูตร เขียวเทียน ร้านสิงห์เกษตรพานิช นายวิสูตร เขียวเทียน 122/1 3 - - ทับหมัน ตะพานหิน พิจิตร พจ. 26 2555 27/2/2020
324 เขต 2 ศวพ.พจ. Pic-5-1286 นายทักษิณ  วงษ์แก้ว ร้านทองใบการเกษตร นายทักษิณ วงษ์แก้ว 142 3 ทับหมัน ตะพานหิน พิจิตร พจ. 47 2561 19/9/2019
325 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0418 นายสามารถ กุลแก้ว ร้านเจ๊ียบ นายสามารถ กุลแก้ว 128 6 - - ทับหมัน ตะพานหิน พิจิตร พจ. 61 2555 26/6/2020
326 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1208 นายอภิรักษ์  ศิริเศรษฐ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญเจริญเมล็ดพันธ์ุ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญเจริญเมล็ดพันธ์ุ 178/1 6 ทับหมัน ตะพานหิน พิจิตร พจ. 41 2559 20/1/2020
327 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1139 นายวิษรุช สมศรีแสง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทุ่งโพธ์ิ พืชผล 81 1 ทุ่งโพธ์ิ ตะพานหิน พิจิตร พจ. 29 2558 28/1/2020
328 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0125 นางหลิน ป้ันผ่อง ร้านชูการเกษตร นางหลิน ป้ันผ่อง 146 2 ไทรโรงโขน ตะพานหิน พิจิตร พจ. 266 2549 19/9/2020
329 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1020 นางนลินรัตน์ เอ่ียมส าอาง ร้านธนพัชร์การเกษตร นางนลินรัตน์ เอ่ียมส าอาง 63/1 1 - - ไผ่หลวง ตะพานหิน พิจิตร พจ. 21 2561 6/3/2020
330 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0235 นางสาวก ามะหริด ม่วงโพธ์ิ ร้านก ามะหริดการค้า นางสาวก ามะหริด ม่วงโพธ์ิ 80 1 ไผ่หลวง ตะพานหิน พิจิตร พจ. 3 2558 30/9/2019
331 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1091 นางสาวชญาภา ลุนันต๊ะ ร้านจรัญ การเกษตร นางสาวชญาภา ลุนันต๊ะ 85/1 2 ไผ่หลวง ตะพานหิน พิจิตร พจ. 28 2557 21/5/2020
332 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0324 นายสมยุทธ คล้ายคลึง ร้านวันนาการเกษตร นายสมยุทธ คล้ายคลึง 45/1 3 ไผ่หลวง ตะพานหิน พิจิตร พจ. 41 2561 5/8/2020
333 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0722 นายประจบ เผ่ือนนุช ร้านบ้านเกษตร นายประจบ เผ่ือนนุช 55/1 3 - - ไผ่หลวง ตะพานหิน พิจิตร พจ. 20 2553 11/1/2020
334 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0202 นายประทุม มานะคง ร้านประทุมการเกษตร นายประทุม มานะคง 16/2 1 วังส าโรง ตะพานหิน พิจิตร พจ. 334 2549 11/1/2020
335 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0103 นางสาวส านวน ฉิมผกา ร้านคลินิกเกษตร นางสาวส านวน ฉิมผกา 134/3 2 วังส าโรง ตะพานหิน พิจิตร พจ. 35 2559 3/10/2019
336 เขต 2 ศวพ.พจ. Pic-5-1252 นายจักรพันธ์ุ  เถาทอง ร้าน บ.เบ้ิมเคมีเกษตร บ้านวังส าโรง นายจักรพันธ์ุ เถาทอง 147/1 2 วังส าโรง ตะพานหิน พิจิตร พจ. 9 2561 22/1/2020
337 เขต 2 ศวพ.พจ. Pic-5-1260 นายพฤทธ์ิ  สอนรอด ร้าน อ.เจริญเคมีเกษตร นายพฤทธ์ิ สอนรอด 35/4 2 วังส าโรง ตะพานหิน พิจิตร พจ. 22 2561 6/3/2020
338 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0398 นายเชือน ใจจ านงค์ ร้านนายเชือน ใจจ านงค์ นายเชือน ใจจ านงค์ 2/2 3 วังส าโรง ตะพานหิน พิจิตร พจ. 108 2549 27/12/2019
339 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0606 นางอ่อมแก้ว ดลสา ร้านอ่อมแก้ว นางอ่อมแก้ว ดลสา 3/1 3 - - วังหลุม ตะพานหิน พิจิตร พจ. 26 2560 19/3/2020
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340 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1040 นางสาวสายรุ้ง สิงหะ ร้านชูศักด์ิ รุ่งเรือง นางสาวสายรุ้ง สิงหะ 34/2 7 วังหลุม ตะพานหิน พิจิตร พจ. 46 2560 26/6/2020
341 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0116 นางจิราภรณ์ ศรีเหน่ียง ร้านจิราภรณ์พานิช (ครูอนันต์-เจ้บัว) นางจิราภรณ์ ศรีเหน่ียง 148 1 วังหว้า ตะพานหิน พิจิตร พจ. 271 2549 20/2/2020
342 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0139 นายถนัด ดีพูล ร้านถนัดการเกษตร นายถนัด ดีพูล 163 1 วังหว้า ตะพานหิน พิจิตร พจ. 86 2551 27/12/2019
343 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0308 นางสงกรานต์ จันที ร้านสนิท นางสงกรานต์ จันที 110 2 วังหว้า ตะพานหิน พิจิตร พจ. 85 2551 14/11/2019
344 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0389 นายดวงจันทร์ วงศ์นุช ร้านนายดวงจันทร์ วงศ์นุช นายดวงจันทร์ วงศ์นุช 113 2 วังหว้า ตะพานหิน พิจิตร พจ. 95 2549 12/10/2019
345 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0922 นางโชติรส บัวงาม ร้านหน่ึงก๊ิกการเกษตร นางโชติรส บัวงาม 48 2 - - วังหว้า ตะพานหิน พิจิตร พจ. 89 2555 11/9/2019
346 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0636 นายอุทัย รอดโพธ์ิทอง ร้านวลัยพรพาณิชย์ นายอุทัย รอดโพธ์ิทอง 110 3 - - วังหว้า ตะพานหิน พิจิตร พจ. 2 2552 3/2/2020
347 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0194 นายบุญมี ภุมมา ร้านบุญมีการค้า นายบุญมี ภุมมา 82/1 5 วังหว้า ตะพานหิน พิจิตร พจ. 2 2561 9/1/2020
348 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1038 นายไกรวุฒิ แนวจ าปา ร้านเส็งการเกษตร นายไกรวุฒิ แนวจ าปา 63/1 7 วังหว้า ตะพานหิน พิจิตร พจ. 55 2560 20/7/2020
349 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0907 นายภารุจ  วุฒิธนากรกุล ร้านฟลุ้ค idea นายภารุจ วุฒิธนากรกุล 41 3 - - หนองพยอม ตะพานหิน พิจิตร พจ. 85 2555 16/10/2019
350 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0196 นางบุญสม  บุญโห้ ร้านบุญสมการเกษตร นางบุญสม บุญโห้ 4 8 หนองพยอม ตะพานหิน พิจิตร พจ. 200 2549 5/1/2020
351 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0305 นายกฤษณะ วงษ์มณี สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. พิจิตร จ ากัด (สาขาตะพานหิน) 477 ตะพานหิน-บางมูลนาก ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร พจ. 402 2549 3/7/2020
352 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0175 นายอภิรักษ์ ธีระวุฒิชัยกิจ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธีระวุฒิ อโกร เคมี 164/1 3 ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร พจ. 12 2554 16/2/2020
353 เขต 2 ศวพ.พจ. Pic-5-1219 นายฐานันดร์  เทศข า ร้านทรัพย์การเกษตร นายฐานันดร์ เทศข า 599/5 3 ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร พจ. 20 2560 21/2/2020
354 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0757 นายบัณฑิต ประกอบกิจ ร้านเคดีดีเคมีเกษตร นายบัณฑิต ประกอบกิจ 36/4 4 - - ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร พจ. 27 2553 3/2/2020
355 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0290 นางอัญณ์ชญาณ์ เทียบรัตน์ ร้านส.การเกษตร นางอัญณ์ชญาณ์ เทียบรัตน์ 100/1 6 ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร พจ. 76 2557 2/9/2020
356 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0290 นางอัญณ์ชญาณ์ เทียบรัตน์ ร้านส.การเกษตร นางอัญณ์ชญาณ์ เทียบรัตน์ 100/1 6 ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร พจ. 76 2557 2/9/2019
357 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0191 นางอักษิพร ระเวงวรรณ ร้านวชิวิทย์การเกษตร นางอักษิพร ระเวงวรรณ 210/1 6 ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร พจ. 29 2561 22/5/2020
358 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0124 นายชูเกียรติ เรืองอนันต์ ร้านชูเกียรติ นายชูเกียรติ เรืองอนันต์ 63 7 ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร พจ. 15 2556 3/3/2020
359 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0268 นายวิฑูรย์ พ่ึงบุบผา ร้านวิฑูรย์ นายวิฑูรย์ พ่ึงบุบผา 76 7 ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร พจ. 89 2558 7/9/2020
360 เขต 2 ศวพ.พจ. PIc-5-1254 นางภรกานต์ เทียมอุดมฤกษ์ ร้านภรกานต์ เคมีเกษตร นางภรกานต์ เทียมอุดมฤกษ์ 167/2 8 ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร พจ. 12 2561 4/2/2020
361 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0333 นายสน เขียวมณี สหกรณ์การเกษตรตะพานหิน 218/2 8 ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร พจ. 51 2558 11/3/2020
362 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0987 นางสาวณัฏฐ์ฐาพัศ เปรมกมล ร้านประมวลการเกษตร นางสาวณัฏฐ์ฐาพัศ เปรมกมล 1064 2 - - เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร พจ. 86 2555 4/9/2019
363 เขต 2 ศวพ.พจ. Pic-5-1288 นายวิจิตร  เท้ียธิทรัพย์ ร้านเทพนิมิต นายวิจิตร เท้ียธิทรัพย์ 1274 1 เขาทราย ทับคล้อ พิจิตร พจ. 49 2561 24/9/2019
364 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0224 นายศักด์ิชัย อุทัยวัฒนานนท์ ร้านพิชญ์อะไหล่ยนต์ นายศักด์ิชัย อุทัยวัฒนานนท์ 1286 1 เขาทราย-วังทอง เขาทราย ทับคล้อ พิจิตร พจ. 92 2557 21/7/2020
365 เขต 2 ศวพ.พจ. Pic-5-1276 นางพุฒชาติ  นิถากรณ์ ร้านยะเสริฐยินไทย นางพุฒชาติ นิถากรณ์ 124 10 เขาทราย ทับคล้อ พิจิตร พจ. 34 2561 19/6/2020
366 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0079 นายพันธพัฒน์ วิจิตรช านาญ ร้านคมพานิช นายพันธพัฒน์ วิจิตรช านาญ 1662 10 เขาทราย ทับคล้อ พิจิตร พจ. 63 2550 24/3/2020
367 เขต 2 ศวพ.พจ. Pic-5-1256 นายพรภวิษย์  บู่ทรัพย์ ร้านสมใจหมาย รุ่งเรืองการเกษตร นายพรภวิทย์ บู่ทรัพย์ 198 10 เขาทราย ทับคล้อ พิจิตร พจ. 19 2561 5/3/2019
368 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0878 นายมนต์กวี ณรงค์สันติ ร้านท าดี นายมนต์กวี ณรงค์สันติ 505/1 10 - - เขาทราย ทับคล้อ พิจิตร พจ. 56 2554 13/6/2019
369 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0878 นายมนต์กวี ณรงค์สันติ ร้านท าดี นายมนต์กวี ณรงค์สันติ 505/1 10 - - เขาทราย ทับคล้อ พิจิตร พจ. 56 2554 14/6/2020
370 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0013 นายวิทัศน์ พิพัฒน์บุญญารัตน์ ร้านวิทัศน์ นายวิทัศน์ พิพัฒน์บุญญารัตน์ 69/1 10 เขาทราย ทับคล้อ พิจิตร พจ. 16 2561 13/2/2020
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371 เขต 2 ศวพ.พจ. Pic-5-1318 นางสาวล าพูน  เขาเวียง ร้านน้ าผ้ึงการเกษตร นางสาวล าพูน เขาเวียง 378 12 เขาทราย ทับคล้อ พิจิตร พจ. 11 2562 6/6/2020
372 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0411 นายปรเมศวร์ รอดเจริญศักด์ิ ร้านปรเมศวร์ รอดเจริญศักด์ิ นายปรเมศวร์ รอดเจริญศักด์ิ 175 4 เขาทราย ทับคล้อ พิจิตร พจ. 25 2550 25/2/2020
373 เขต 2 ศวพ.พจ. Pic-5-1272 นายฐณะวัฒน์  ศรีสุริยะโชติ ร้านเขาทรายการเกษตร นายฐณะวัฒน์ ศรีสุริยะโชติ 579/1 4 เขาทราย ทับคล้อ พิจิตร พจ. 32 2561 10/5/2020
374 เขต 2 ศวพ.พจ. Pic-5-1319 นายไพศิษฏ์  ศรีเมือง ร้านเกษตรเอ็ม นายไพศิษฏ์ ศรีเมือง 1123 5 เขาทราย ทับคล้อ พิจิตร พจ. 12 2562 6/6/2020
375 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0297 นายอ าพันธ์ เพ็ชรทอง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. พิจิตร จ ากัด (สาขาทับคล้อ) 300/4 2 ทับคล้อ ทับคล้อ พิจิตร พจ. 403 2549 3/7/2020
376 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0279 นางสาวสุนิษา ศรีทอง ร้านศรีพงษ์หลี นางสาวสุนิษา ศรีทอง 321 2 ทับคล้อ ทับคล้อ พิจิตร พจ. 236 2549 21/11/2019
377 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0483 นางสาววรรณดี จันทร์ศรีวงศ์ ร้านจังตงหลี นางสาววรรณดี จันทร์ศรีวงศ์ 6 2 - - ทับคล้อ ทับคล้อ พิจิตร พจ. 87 2558 14/10/2019
378 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0363 นายวีรวิชญ์ อภิชากุลพิพัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิโรจน์เคมีภัณฑ์การเกษตร 656 2 ทับคล้อ ทับคล้อ พิจิตร พจ. 280 2549 26/12/2019
379 เขต 2 ศวพ.พจ. Pic-5-1190 นายวสินทร์  ชัยวิรัตน์ ร้านชัยอุดมการเกษตร นายวสินทร์ ชัยวิรัตน์ 674/2 2 ทับคล้อ ทับคล้อ พิจิตร พจ. 18 2559 15/5/2020
380 เขต 2 ศวพ.พจ. Pic-5-1191 นายอธิวัฒน์  โตสันติกุล ร้านศิริทรัพย์การเกษตร นายอธิวัฒน์ โตสันติกุล 674/6 2 ทับคล้อ ทับคล้อ พิจิตร พจ. 19 2559 15/5/2020
381 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0047 นายชินเพชร ดลสา ร้านเพชรการเกษตร นายชินเพชร ดลสา 99/10 3 ทับคล้อ ทับคล้อ พิจิตร พจ. 40 2549 6/4/2020
382 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0261 นายสุชาติ วราพันธ์ ร้านวราพันธ์ซีค นายสุชาติ วราพันธ์ 575 6 ทับคล้อ ทับคล้อ พิจิตร พจ. 45 2558 20/11/2019
383 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0724 นางสาวไพริน สอนราช สหกรณ์การเกษตรทับคล้อ จ ากัด 883/3 9 - - ทับคล้อ ทับคล้อ พิจิตร พจ. 3 2553 19/1/2020
384 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0541 นายวุฒิพงศ์ พิพัฒน์บุณยารัตน์ ร้านโง้วเอ้ียหลี นายวุฒิพงศ์ พิพัฒน์บุณยารัตน์ 903/1 9 - - ทับคล้อ ทับคล้อ พิจิตร พจ. 44 2549 7/1/2020
385 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0631 นายสามารถ ป่ินร่ม ร้านอ้วนการเกษตร นายสามารถ ป่ินร่ม 90 5 - - ท้ายทุ่ง ทับคล้อ พิจิตร พจ. 36 2558 13/1/2020
386 เขต 2 ศวพ.พจ. Pic-5-1315 นายสมยศ  ทุ่งทรัพย์ ร้านเกษตรทุ่งทรัพย์ นายสมยศ ทุ่งทรัพย์ 51/1 1 ท้ายทุ้ง ทับคล้อ พิจิตร พจ. 9 2562 21/4/2020
387 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1137 นางวันดี แก้วศรี ร้านรุ่งเรืองการเกษตร นางวันดี แก้วศรี 418 16 ท้ายทุ้ง ทับคล้อ พิจิตร พจ. 28 2558 25/1/2020
388 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0962 นายประมวล คงทน สหกรณ์การเกษตรบางมูลนาก จ ากัด 53/7 1 - บางมูลนาก-ขุมแสง เนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร พจ. 73 2555 5/8/2020
389 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0975 นางสาวพจนีย์ พุฒิรุ่งโรจน์ ร้านโมเดร์ินไรซ์ พาณิชย์ นางสาวพจนีย์ พุฒิรุ่งโรจน์ 147/16-17 11 - - เนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร พจ. 57 2555 23/7/2020
390 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1265 นางสาวรภจะรี สีทะพันธ์ ร้านเกษตรไพบรรณ์ พาณิชย์เจริญ นางสาวรถจะรี สีทะพันธ์ 35/9 3 เนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร พจ. 33 2561 21/3/2020
391 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1087 นายปพน ศรีแก้ว ร้านศรีแก้วการเกษตร นายปพน ศรีแก้ว 99/9 3 เนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร พจ. 47 2558 14/5/2020
392 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0802 นายธนัชพงศ์ ชุ่มช่ืน ร้านส้มล้ิมการเกษตร นายธนัชพงศ์ ชุ่มช่ืน 111/2 4 - - เนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร พจ. 59 2553 10/7/2020
393 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0613 นายสุเทพ อยู่บุญ ร้านสุเทพบริการ นายสุเทพ อยู่บุญ 51/1 5 - - เนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร พจ. 46 2555 26/8/2020
394 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0519 นายจิรัฏฐ์ เรืองมาลัย ร้านรวงข้าวการเกษตร นายจิรัฏฐ์ เรืองมาลัย 62/3 5 - - เนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร พจ. 23 2562 22/7/2020
395 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1113 นางสาวณัฐปภัสร์ เหมือนมี ร้านเรืองกิตต์พานิช นางสาวณัฐปภัสร์ เหมือนมี 99/3 8 เนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร พจ. 60 2557 12/8/2019
396 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0628 นายหรรษธร เรืองกาญจนไพศาล ร้านหรรษธร ส.เกษตรกรดี นายหรรษธร เรืองกาญจนไพศาล 4/1 10 - - บางไผ่ บางมูลนาก พิจิตร พจ. 64 2551 16/1/2020
397 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0089 นายสังวาลย์ ไพรทูลย์ ร้านไพรทูลย์การเกษตร นายสังวาลย์ ไพรทูลย์ 52/8 11 บางไผ่ บางมูลนาก พิจิตร พจ. 19 2562 4/7/2020
398 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0515 นายสละ จันทร์ศรี ร้านยงค์บางไผ่การเกษตร นายสละ จันทร์ศรี 126/1 4 - - บางไผ่ บางมูลนาก พิจิตร พจ. 35 2550 8/12/2019
399 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1052 นางจุฑาภรณ์ สงวนวงศ์วัฒนา ร้านเฮงเจริญการเกษตร นางจุฑาภรณ์ สงวนวงศ์วัฒนา 126/2 4 บางไผ่ บางมูลนาก พิจิตร พจ. 53 2556 14/8/2019
400 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0924 นายสมบูรณ์ จันทร์กล่ิน ร้านจันทร์กล่ินพาณิชย์ นายสมบูรณ์ จันทร์กล่ิน 156/3 7 - - บางไผ่ บางมูลนาก พิจิตร พจ. 74 2555 29/7/2020
401 เขต 2 ศวพ.พจ. Pic-5-1287 นายสมเจตร  ทานบุญ ร้านเกษตรสานฝัน นายสมเจตร ทานบุญ 48 9 บางไผ่ บางมูลนาก พิจิตร พจ. 48 2561 20/9/2019
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402 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0385 นางสาวพรรณี วงศ์เราประเสริฐ ร้านอุดมการเกษตร นางสาวพรรณี วงศ์เราประเสริฐ 11 บางมูลนาก บางมูลนาก พิจิตร พจ. 42 2558 30/3/2020
403 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0054 นายสามารถ วงศ์แสงทอง ร้านเม้งแสงทอง นายสามารถ วงศ์แสงทอง 11/5 บางมูลนาก บางมูลนาก พิจิตร พจ. 231 2549 3/8/2020
404 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0302 นางสาวสุดถวิล แดงมีทรัพย์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. พิจิตร จ ากัด (สาขาบางมูลนาก) 115/26 ประเวศน์เหนือ บางมูลนาก บางมูลนาก พิจิตร พจ. 399 2549 3/7/2020
405 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0407 นายธีรวุฒิ ปกรโณดม ร้านอ้ึงย่งจ๊ัว นายธีรวุฒิ ปกรโณดม 157 ประธานเมือง บางมูลนาก บางมูลนาก พิจิตร พจ. 124 2549 28/9/2019
406 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0043 นางวรรณา ห้องหิรัญ ร้านเต็กการเกษตร นางวรรณา ห้องหิรัญ 159/22 ประเวศน์เหนือ บางมูลนาก บางมูลนาก พิจิตร พจ. 89 2551 28/12/2019
407 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0857 นางสาวยุพเรศ สุวไตรรัตนา ร้านสังคมการเกษตร นางสาวยุพเรศ สุวไตรรัตนา 45/12 - ประเทืองถ่ิน บางมูลนาก บางมูลนาก พิจิตร พจ. 2 2557 12/1/2020
408 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0857 นายรัฐธีร์ สุวรรณ์ฤทธ์ิกุล ร้านสังคมฟาร์มการเกษตร นายรัฐธีร์ สุวรรณ์ฤทธ์ิกุล 45/12 - ประเทืองถ่ิน บางมูลนาก บางมูลนาก พิจิตร พจ. 2 2557 12/1/2020
409 เขต 2 ศวพ.พจ. Pic-5-1229 นางศิรินันท์  ประโยชน์ดี ร้านบุญมีการเกษตร นางศิรินันท์ ประโยชน์ดี 34/3 1 ล าประดา บางมูลนาก พิจิตร พจ. 53 2561 5/11/2019
410 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0990 นางสาวณัฐธพิมพ์ ระบายเพ็ชร ร้านสมบูญทรัพย์การเกษตร นางสาวณัฐธพิมพ์ ระบายเพ็ชร 35/2 2 - - ล าประดา บางมูลนาก พิจิตร พจ. 10 2557 8/12/2019
411 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0502 นายพงษ์ศักด์ิ ศรีอุทัย ร้านพงษ์ศักด์ิพาณิชย์ นายพงษ์ศักด์ิ ศรีอุทัย 32/1 2 - - วังกรด บางมูลนาก พิจิตร พจ. 61 2558 13/7/2020
412 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0997 นายชินลักษณ์ ศรีสังข์ ร้านมาลัยรุ่งเรืองการเกษตร นายชินลักษณ์ ศรีสังข์ 47/1 1 - - วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร พจ. 5 2556 31/10/2019
413 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0809 นายประกิจ หงษ์ศรี ร้านห้วยเรียงกลางการเกษตร นายประกิจ หงษ์ศรี 58 3 - - วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร พจ. 21 2560 7/3/2020
414 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0555 นางสุรินทร์ อินทโชติ ร้านสุรินทร์การเกษตร นางสุรินทร์ อินทโชติ 34 2 - - วังส าโรง บางมูลนาก พิจิตร พจ. 42 2560 7/6/2019
415 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0752 นายสุรศักด์ิ บุญญาพิทักษ์ บริษัท เวสเทิร์น อะโกรเอนเตอร์ไพรส์ จ ากัด 15/1 3 - - วังส าโรง บางมูลนาก พิจิตร พจ. 18 2554 11/2/2020
416 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0188 นายพรหม ศรีทุมพร ร้านบ้านในสวน นายพรหม ศรีทุมพร 86/1 3 วังส าโรง บางมูลนาก พิจิตร พจ. 74 2549 29/10/2019
417 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0368 นายสุวิทย์ พรหมสง่า ร้านแก้วการเกษตร นายสุวิทย์ พรหมสง่า 21/3 1 หอไกร บางมูลนาก พิจิตร พจ. 184 2549 8/3/2020
418 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1124 นางสาวสุทัตตา กสัยประเสริฐ ร้านน้อยรุ่งเรืองการเกษตร นางสาวสุทัตตา กสัยประเสริฐ 66/10 5 หอไกร บางมูลนาก พิจิตร พจ. 79 2557 14/9/2019
419 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0316 นายสมจิตร ทานบุญ ร้านสมจิตรการเกษตร นายสมจิตร ทานบุญ 67 5 หอไกร บางมูลนาก พิจิตร พจ. 81 2558 9/9/2019
420 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0355 นายสุรศักด์ิ อันตีระติง ร้านสุรศักด์ิการเกษตร นายสุรศักด์ิ อันตีระติง 67/1 5 หอไกร บางมูลนาก พิจิตร พจ. 177 2549 6/12/2019
421 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0837 นายพรชัย ศรีเจริญ ร้านพรชัยการเกษตร นายพรชัย ศรีเจริญ 52/12 8 - - หอไกร บางมูลนาก พิจิตร พจ. 13 2554 5/1/2020
422 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0876 นายโสภณวิชญ์ เกตุแท้ ร้านโตการเกษตร นายโสภณวิชญ์ เกตุแท้ 1/8 9 - - หอไกร บางมูลนาก พิจิตร พจ. 42 2555 24/8/2019
423 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0501 นายอนุรักษ์ เงินดิเรก ร้านมณีการเกษตร นายอนุรักษ์ เงินดิเรก 91/2 9 - - หอไกร บางมูลนาก พิจิตร พจ. 41 2557 26/6/2019
424 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1096 นางสาวปัทมา พลหล า ร้านบ. เบ้ิมเคมีการเกษตร นางสาวปัทมา พลหล า 65/1 1 บางลาย บึงนาราง พิจิตร พจ. 27 2561 3/4/2020
425 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0153 นายธีระ เงินดิเรก ร้านธนวัฒน์การเกษตร นายธีระ เงินดิเรก 277/2 2 บางลาย บึงนาราง พิจิตร พจ. 420 2549 24/7/2020
426 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0091 นางสาวกอบกุล จิระศักด์ิ ร้านกอบกุล นางสาวกอบกุล จิระศักด์ิ 169 3 บางลาย บึงนาราง พิจิตร พจ. 114 2549 29/8/2020
427 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0577 นายวิโรจน์ รุ่งเรืองชยพร ร้านนายวิโรจน์ รุ่งเรืองชยพร นายวิโรจน์ รุ่งเรืองชยพร 15 7 - - บางลาย บึงนาราง พิจิตร พจ. 22 2551 11/1/2020
428 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0964 นายรณรงค์ จาดฤทธ์ิ ร้านนายรณรงค์ จาดฤทธ์ิ นายรณรงค์ จาดฤทธ์ิ 323 7 - - บางลาย บึงนาราง พิจิตร พจ. 47 2555 27/6/2020
429 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0146 นายสิทธิเดช ทับทอง ร้านทับทองบริการ นายสิทธิเดช ทับทอง 138 9 บางลาย บึงนาราง พิจิตร พจ. 60 2558 11/7/2020
430 เขต 2 ศวพ.พจ. Pic-5-1325 นางสาวนนทิยา  หอมกุหลาบ ร้านสมพรการเกษตร นางสาวนนทิยา หอมกุหลาบ 69/1 1 บึงนาราง บึงนาราง พิจิตร พจ. 22 2562 17/7/2020
431 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0341 นายส าเริง เทียมศร ร้านส าเริงเทียมศร นายส าเริง เทียมศร 113/3 10 บึงนาราง บึงนาราง พิจิตร พจ. 185 2549 3/9/2019
432 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0093 นางสาวน้ าผ้ึง ดีแจ่ม ร้านการค้าเจริญเสริมการเกษตร นางสาวน้ าผ้ึง ดีแจ่ม 126/1 2 บึงนาราง บึงนาราง พิจิตร พจ. 138 2549 7/1/2020
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433 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0767 นายสุทิน หวินครบุรี ร้านสุทินการเกษตร นายสุทิน หวินครบุรี 78 2 - - บึงนาราง บึงนาราง พิจิตร พจ. 40 2553 24/5/2019
434 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0767 นายสุทิน หวินครบุรี ร้านสุทินการเกษตร นายสุทิน หวินครบุรี 78 2 - - บึงนาราง บึงนาราง พิจิตร พจ. 40 2553 24/5/2020
435 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0353 นางฐานิตา จันทร์สงเคราะห์ ร้านสุมาลี นางฐานิตา จันทร์สงเคราะห์ 217 4 บึงนาราง บึงนาราง พิจิตร พจ. 7 2556 21/1/2020
436 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0060 นางสาวเสน่ห์ สุขเหม ร้านเสน่ห์ นางสาวเสน่ห์ สุขเหม 48 4 บึงนาราง บึงนาราง พิจิตร พจ. 187 2549 19/1/2020
437 เขต 2 ศวพ.พจ. Pic-5-1313 ว่าท่ี ร.ต. ธนินท์ธร  แท่งทอง ร้านธนินท์ธรการเกษตร ว่าท่ี ร.ต.ธนินท์ธร แท่งทอง 98 5 บึงนาราง บึงนาราง พิจิตร พจ. 8 2562 17/3/2020
438 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0708 นางสาวจันทรา ดีแจ่ม ร้านจันทราค้าเกษตร นางสาวจันทรา ดีแจ่ม 1 8 - - บึงนาราง บึงนาราง พิจิตร พจ. 12 2553 15/2/2020
439 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0930 นายบรรจง มาเท่ียง ร้านกิจไพบรรณ์การเกษตร นายบรรจง มาเท่ียง 157/1 1 - - โพธ์ิไทรงาม บึงนาราง พิจิตร พจ. 21 2555 27/2/2020
440 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1214 นายนพดล เช้ือนิล ร้านเกษตรไทยรุ่งเรือง นายนพดล เช้ือนิล 85 1 โพธ์ิไทรงาม บึงนาราง พิจิตร พจ. 9 2560 5/2/2020
441 เขต 2 ศวพ.พจ. Pic-5-0784 นางสายรุ้ง  เสือเถ่ือน ร้าน เฮง เฮง การเกษตร นางสายรุ้ง เสือเถ่ือน 187 4 โพธ์ิไทรงาม บึงนาราง พิจิตร พจ. 25 2561 23/11/2019
442 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1216 นางสาวกาญจนา เปรมเจริญ ร้านเก่งรุ่งเรืองการเกษตร สาขา 2 นางสาวกาญจนา เปรมเจริญ 338,338/1 4 โพธ์ิไทรงาม บึงนาราง พิจิตร พจ. 12 2560 15/2/2020
443 เขต 2 ศวพ.พจ. Pic-5-1242 นายจุมพล  ชนะนาน ร้าน ป.เกษตร 59 นายจุมพล ชนะนาน 15/2 7 โพธ์ิไทรงาม บึงนาราง พิจิตร พจ. 79 2560 22/5/2020
444 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1304 นางรพีพรรณ ป้อมทอง ร้านจรัญการเกษตร (เจ๊นี) สาขา 2 บึงนาราง นางรพีพรรณ ป้อมทอง 194/4 7 โพธ์ิไทรงาม บึงนาราง พิจิตร พจ. 62 2561 22/11/2019
445 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0828 นายนัทธพงศ์ สุรภี ร้านเก่งรุ่งเรืองการเกษตร นายนัทธพงศ์ สุรภี 13 1 - - ห้วยแก้ว บึงนาราง พิจิตร พจ. 6 2554 22/12/2019
446 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0276 นางสาวจุฬาภา ปานศรี ร้านศรีเจริญ นางสาวจุฬาภา ปานศรี 219/6 2 ห้วยแก้ว บึงนาราง พิจิตร พจ. 4 2556 28/10/2019
447 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0236 นางสาวนงนุช บุญดี ร้านมะลิรุ่งเรือง นางสาวนงนุช บุญดี 219/7 2 ห้วยแก้ว บึงนาราง พิจิตร พจ. 54 2560 5/6/2020
448 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0642 นางสาวศศิธร บุญยัง ร้านศศิธร บุญยัง นางสาวศศิธร บุญยัง 275 2 - - ห้วยแก้ว บึงนาราง พิจิตร พจ. 4 2552 1/3/2020
449 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0141 นางหฤทัย เก่าบ้านใหม่ ร้านทรัพย์ไพวรรณ์ นางหฤทัย เก่าบ้านใหม่ 319/5 2 - - ห้วยแก้ว บึงนาราง พิจิตร พจ. 1 2556 9/10/2019
450 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0340 นายวิรัช สุขขัง ร้านสายรุ้งการเกษตร นายวิรัช สุขขัง 76/1 7 ห้วยแก้ว บึงนาราง พิจิตร พจ. 94 2558 28/10/2019
451 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0765 นายสุทิน เต๋ียวประสงค์ ร้านสุทิน นายสุทิน เต๋ียวประสงค์ 92 12 - - แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร พจ. 36 2553 21/6/2020
452 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0819 นายไพฑูรย์ ป้อมน้อย ร้านสิทธิพรค้าเกษตร นายไพฑูรย์ ป้อมน้อย 51 2 - - แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร พจ. 4 2554 25/10/2019
453 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1153 นางสาวจุฑารัตน์ แก้วพันธ์ ท่าข้าวอัฎฐมงคล (โป่งวัวแดง) นางสาวจุฑารัตน์ แก้วพันธ์ 128 4 แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร พจ. 48 2558 17/5/2020
454 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1041 นายวีรศิลป์ เขียวย่ิง ร้านมาเวียร์ Internet นายวีรศิลป์ เขียวย่ิง 42 6 แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร พจ. 10 2562 5/6/2020
455 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0505 นายส ารวย ย้ิมน่วม ห้างหุ้นส่วน จ ากัด ส ารวย การเกษตร นายส ารวย ย้ิมน่วม 384 7 - - แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร พจ. 288 2549 20/6/2020
456 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0664 นางสาวศิริวารี วงษ์เนียม ร้านบ้านใหม่การเกษตร นางสาวศิริวารี วงษ์เนียม 377 8 - - แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร พจ. 21 2552 19/2/2020
457 เขต 2 ศวพ.พจ. Pic-5-1227 นางสาวสุกัญญา  ทองแจ่ม ร้านอุดมทรัพย์ การเกษตร นางสาวสุกัญญา ทองแจ่ม 435/1 8 แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร พจ. 63 2560 10/7/2020
458 เขต 2 ศวพ.พจ. Pic-5-1220 นายสิทธิพงษ์  จุฬลา ร้าน ก.เจริญการเกษตร นายสิทธิพงษ์ จุฬลา 89 8 แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร พจ. 33 2560 3/5/2020
459 เขต 2 ศวพ.พจ. pic-5-1222 นางสุรินทร์  ฉิมคง ร้านค้าชุมชนประชารัฐบ้านหนองจิกสี นางสุรินทร์ ฉิมคง 90 9 แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร พจ. 36 2560 14/5/2020
460 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0016 นายอรรถพล สังข์เมือง ร้านนายอรรถพล สังข์เมือง นายอรรถพล สังข์เมือง 31/1 1 ทะนง โพทะเล พิจิตร พจ. 307 2550 18/4/2020
461 เขต 2 ศวพ.พจ. Pic-5-1169 นางกระถิน  เจนจบ ร้านถินการกษตร นางกระถิน เจนจบ 37 1 ทะนง โพทะเล พิจิตร พจ. 36 2559 4/10/2019
462 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0405 นางสาวอาภรณ์ เรืองเดช ร้านอาภรณ์การเกษตร นางสาวอาภรณ์ เรืองเดช 40 1 ทะนง โพทะเล พิจิตร พจ. 49 2550 25/1/2020
463 เขต 2 ศวพ.พจ. Pic-5-1284 นางน้ าเช่ือม  สังข์คต ร้านน้ าเช่ือมการเกษตร นางน้ าเช่ือม สังข์คต 55 11 ทะนง โพทะเล พิจิตร พจ. 46 2561 18/9/2019
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464 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0101 นายอรรถเสริญ สังข์เมือง ร้านครูลือการเกษตร นายอรรถเสริญ สังข์เมือง 301 2 ทะนง โพทะเล พิจิตร พจ. 90 2557 7/9/2020
465 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0230 นางสาวธนิดา พุ่มเรือง ร้านพุ่มเรืองการเกษตร นางสาวธนิดา พุ่มเรือง 74/2 2 ทะนง โพทะเล พิจิตร พจ. 151 2549 1/5/2020
466 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0225 นายพิชิต ต่ายทรัพย์ ร้านพิชิตต่ายทรัพย์ นายพิชิต ต่ายทรัพย์ 22/1 4 ทะนง โพทะเล พิจิตร พจ. 149 2549 16/11/2019
467 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0395 นางสาวมะลิวัลย์ เชยชูศรี ร้านนางสาวมะลิวัลย์ เชยชูศรี นางสาวมะลิวัลย์ เชยชูศรี 38/1 4 ทะนง โพทะเล พิจิตร พจ. 178 2549 26/7/2020
468 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0744 นายวิเชียร จาดเมือง ร้านช. เกษตรพันธ์ุ นายวิเชียร จาดเมือง 170/2 5 - - ทะนง โพทะเล พิจิตร พจ. 15 2553 5/1/2020
469 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0400 นายเน่ียม ป่ินแก้ว ร้านนายเน่ียม ป่ินแก้ว นายเน่ียม ป่ินแก้ว 42 5 ทะนง โพทะเล พิจิตร พจ. 189 2549 27/4/2020
470 เขต 2 ศวพ.พจ. Pic-5-1231 นางวิชชุดา  ทองงาม ร้านทองงามการเกษตร นางวิชชุดา ทองงาม 5 7 ทะนง โพทะเล พิจิตร พจ. 51 2561 28/10/2019
471 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0445 นายวุฒิพงษ์ กล้วยหอมทอง ร้านด ารงกิจ นายวุฒิพงษ์ กล้วยหอมทอง 135 10 - - ท่าขม้ิน โพทะเล พิจิตร พจ. 28 2560 26/12/2019
472 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1210 นายจิรายุทธ แป้นอ่อน จิรายุทธพาณิชย์ นายจิรายุทธ แป้นอ่อน 135/2 10 ท่าขม้ิน โพทะเล พิจิตร พจ. 1 2560 4/1/2020
473 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0986 นางจตุพร สุขทรัพย์ ร้านสุขทรัพย์การเกษตร นางจตุพร สุขทรัพย์ 203 10 - - ท่าขม้ิน โพทะเล พิจิตร พจ. 84 2555 14/2/2020
474 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0591 นายสิงห์ เลิศพร้อม ร้านส.เจริญรุ่งเรืองการเกษตร นายสิงห์ เลิศพร้อม 239 10 - - ท่าขม้ิน โพทะเล พิจิตร พจ. 34 2551 9/2/2020
475 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1248 นางปรานอม เงินย่ิง ร้านปรานอม การเกษตร นางปรานอม เงินย่ิง 36/3 2 ท่าขม้ิน โพทะเล พิจิตร พจ. 5 2561 11/1/2020
476 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0971 นายเสกสิทธ์ิ ไม้งาม ร้านไม้งามการเกษตร นายเสกสิทธ์ิ ไม้งาม 3/1 3 - - ท่าขม้ิน โพทะเล พิจิตร พจ. 56 2555 3/7/2020
477 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0374 นายอราม เจริญอ่อน ร้านอรามการเกษตร นายอราม เจริญอ่อน 100 5 ท่าขม้ิน โพทะเล พิจิตร พจ. 72 2549 5/7/2020
478 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0572 นายเวก  อุดมา ร้านนายเวก  อุดมา นายเวก อุดมา 14/1 6 - - ท่าขม้ิน โพทะเล พิจิตร พจ. 20 2551 23/6/2020
479 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0192 นางสาวสรวรรณ ครองบุญ ร้านบุญเลิศการค้า นางสาวสรวรรณ ครองบุญ 20/5 1 ท่าน่ัง โพทะเล พิจิตร พจ. 52 2550 20/4/2020
480 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0382 นางอารีวรรณ พุฒหอม ร้านอารีวรรณการเกษตร นางอารีวรรณ พุฒหอม 26 1 ท่าน่ัง โพทะเล พิจิตร พจ. 73 2551 6/3/2020
481 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0271 นางสาวสมคิด บุญรอด ร้านนางสาวสมคิด บุญรอด นางสาวสมคิด บุญรอด 28/1 1 ท่าน่ัง โพทะเล พิจิตร พจ. 320 2550 26/12/2019
482 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0832 นางสาวบาง กรุงเกตุ ร้านบงกชการเกษตร นางสาวบาง กรุงเกตุ 127 2 - - ท่าน่ัง โพทะเล พิจิตร พจ. 33 2558 3/2/2020
483 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0701 นางนุชจิลาพร เผ่าสวัสด์ิ ร้านเกษตรม่ันคง นางนุชจิลาพร เผ่าสวัสด์ิ 34 6 - - ท่าน่ัง โพทะเล พิจิตร พจ. 17 2554 23/1/2020
484 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0076 นายปราโมทย์ ทองแจ่ม ร้านโกสนการเกษตร นายปราโมทย์ ทองแจ่ม 1 1 ท่าบัว โพทะเล พิจิตร พจ. 62 2549 2/6/2019
485 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0076 นายปราโมทย์ ทองแจ่ม ร้านโกสนการเกษตร นายปราโมทย์ ทองแจ่ม 1 1 ท่าบัว โพทะเล พิจิตร พจ. 62 2549 2/6/2020
486 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0303 นายจิรวุฒิ  พิทักษ์วารินทร์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. พิจิตร จ ากัด (สาขาท่าบัว) 122 12 ท่าบัว โพทะเล พิจิตร พจ. 398 2549 3/7/2020
487 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0033 นางรักษยา บุญมา ร้านเกสรการเกษตร นางรักษยา บุญมา 159/2 12 ท่าบัว โพทะเล พิจิตร พจ. 181 2549 3/9/2019
488 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0115 นางเปาวลี สากุล ร้านจ านงค์การค้า นางเปาวลี สากุล 21/2 12 ท่าบัว โพทะเล พิจิตร พจ. 321 2550 27/12/2019
489 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0891 นายพรชัย สุวรรณเพชร ร้านเกษตรทับทิม 54 นายพรชัย สุวรรณเพชร 31/1 12 - - ท่าบัว โพทะเล พิจิตร พจ. 6 2555 6/6/2020
490 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0258 นางลลนา ศรชัย ร้าน ว.วารินการเกษตร นางลลนา ศรชัย 122 3 ท่าบัว โพทะเล พิจิตร พจ. 193 2549 27/12/2019
491 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0309 นายสนิท สงวนวงศ์วัฒนา ร้านสนิทการเกษตร นายสนิท สงวนวงศ์วัฒนา 78/1 4 ท่าบัว โพทะเล พิจิตร พจ. 40 2557 28/6/2020
492 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1167 นายบรรเทิง เพ็งผ้ึง อ้ายจันทร์การเกษตร นายบรรเทิง เพ็งผ้ึง 18 5 ท่าบัว โพทะเล พิจิตร พจ. 88 2558 15/10/2019
493 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0886 นายเอกรินทร์ เกตุช้าง ร้านเอกรินทร์การเกษตร นายเอกรินทร์ เกตุช้าง 160 6 - - ท่าบัว โพทะเล พิจิตร พจ. 77 2560 17/4/2020
494 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0025 นายสุชิน พึงไชย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษตรไทยรุ่งเรือง 2 179 6 ท่าบัว โพทะเล พิจิตร พจ. 44 2561 26/8/2020
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495 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0307 นางสาวสนใจ แจ่มแจ้ง ร้านสนใจ นางสาวสนใจ แจ่มแจ้ง 29 6 ท่าบัว โพทะเล พิจิตร พจ. 2 2556 9/10/2019
496 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0650 นายบุญธรรม รอดฉาย ร้านบุญธรรม การเกษตร นายบุญธรรม รอดฉาย 142 1 - - ท้ายน้ า โพทะเล พิจิตร พจ. 87 2555 6/9/2019
497 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0844 นายจิรศักด์ิ ยอดเลิศ ร้านแอ๊ดท้ายน้ า นายจิรศักด์ิ ยอดเลิศ 89 1 - - ท้ายน้ า โพทะเล พิจิตร พจ. 41 2555 10/6/2020
498 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0769 นายสมโชค เงินดี ร้านโชคเกษตร นายสมโชค เงินดี 37/1 2 - - ท้ายน้ า โพทะเล พิจิตร พจ. 62 2553 20/12/2019
499 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0811 นายประสิทธ์ิ กล่ินทอง ร้านเสาวลักษณ์การเกษตร นายประสิทธ์ิ กล่ินทอง 88 4 - - ท้ายน้ า โพทะเล พิจิตร พจ. 92 2558 27/10/2019
500 เขต 2 ศวพ.พจ. Pic-5-1289 นางสาวสุพัตรา  กันเฉย ร้านป้าแจ๋วการเกษตร นางสาวสุพัตรา กันเฉย 71 5 ท้ายน้ า โพทะเล พิจิตร พจ. 50 2561 7/10/2019
501 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0815 นายสมหวัง อินทศร ร้านอ านวยการเกษตร นายสมหวัง อินทศร 8 9 - - ท้ายน้ า โพทะเล พิจิตร พจ. 8 2556 2/12/2019
502 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0102 นายรชตะ ทรวงก าเนิด ร้านคลังเกษตร นายรชตะ ทรวงก าเนิด 166/2 1 ท่าเสา โพทะเล พิจิตร พจ. 421 2549 30/1/2020
503 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0038 นายสมประสงค์ วงค์สถิตชัย ร้านเจริญพาณิชย์ นายสมประสงค์ วงค์สถิตชัย 211/2 1 ท่าเสา โพทะเล พิจิตร พจ. 38 2549 23/3/2020
504 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0442 นายสันติ ริเจริญกิจ ร้านสันติ นายสันติ ริเจริญกิจ 350 1 - - ท่าเสา โพทะเล พิจิตร พจ. 84 2560 17/9/2019
505 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0094 นายบรรลือ เหลืองทองค า ร้านก านันลือ นายบรรลือ เหลืองทองค า 399 1 ท่าเสา โพทะเล พิจิตร พจ. 202 2549 3/1/2020
506 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0357 นางเหลียน สุรินทร์ ร้านสุรินทร์การเกษตร นางเหลียน สุรินทร์ 462 1 ท่าเสา โพทะเล พิจิตร พจ. 87 2554 14/9/2019
507 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0228 นายพิษณุ เหลืองทองค า ร้านพิษณุ นายพิษณุ เหลืองทองค า 59 1 ท่าเสา โพทะเล พิจิตร พจ. 121 2550 27/4/2020
508 เขต 2 ศวพ.พจ. Pic-5-1305 นางสมสุข  แย้มนวล ร้านเกษตรค้ าคูณ นางสมสุข แย้มนวล 89 7 ท่าเสา โพทะเล พิจิตร พจ. 1 2562 4/2/2020
509 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0397 นางพนม คงคา ร้านพนมการเกษตร นางพนม คงคา 50/5 1 ทุ่งน้อย โพทะเล พิจิตร พจ. 343 2549 26/4/2020
510 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1165 นายอัครพล  เงินเผือก ร้านแป้งหอมการเกษตร นายอัครพล เงินเผือก 2 2 ทุ่งน้อย โพทะเล พิจิตร พจ. 80 2558 31/8/2019
511 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0433 นางสาวพิศมัย จุลพันธ์ ร้านพิศมัย นางสาวพิศมัย จุลพันธ์ 199 4 - - ทุ่งน้อย โพทะเล พิจิตร พจ. 27 2552 8/5/2020
512 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0014 นางเพ็ญนี อินอ้น ร้านนางเพ็ญนี อินอ้น นางเพ็ญนี อินอ้น 30/1 4 ทุ่งน้อย โพทะเล พิจิตร พจ. 196 2549 19/12/2019
513 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0204 นางมณี จุลพันธ์ ร้านประนอมบริการ นางมณี จุลพันธ์ 60/2 4 ทุ่งน้อย โพทะเล พิจิตร พจ. 233 2549 24/12/2019
514 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0220 นายวินัย ธ ารงปฎิภาณ ร้านกฤตานนท์การเกษตร นายวินัย ธ ารงปฎิภาณ 61/3 4 ทุ่งน้อย โพทะเล พิจิตร พจ. 152 2549 1/5/2020
515 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0873 นายสมาน บุญคง ร้านสมานการค้า นายสมาน บุญคง 70 4 - - ทุ่งน้อย โพทะเล พิจิตร พจ. 3 2560 25/12/2019
516 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1116 นางสาวศศิวิมล คงคา ร้านพัชรวิทย์การเกษตร นางสาวศศิวิมล คงคา 99/9 4 ทุ่งน้อย โพทะเล พิจิตร พจ. 72 2560 12/9/2019
517 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0388 นางสุรีย์ พรธาดาวิทย์ ร้านฮ่งอวดพาณิชย์ นางสุรีย์ พรธาดาวิทย์ 30 1 บางคลาน โพทะเล พิจิตร พจ. 119 2550 13/6/2020
518 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0547 นายนิทัศน์ พรธาดาวิทย์ ร้านทองล้านช่ัง นายนิทัศน์ พรธาดาวิทย์ 38 1 - - บางคลาน โพทะเล พิจิตร พจ. 17 2549 21/4/2020
519 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1207 นายแฉล้ม สาเหม แฉล้มการเกษตร นายแฉล้ม สาเหม 21/1 5 บางคลาน โพทะเล พิจิตร พจ. 40 2559 26/10/2019
520 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0168 นายละออง เดชจุ้ย ร้านนายละออง เดชจุ้ย นายละออง เดชจุ้ย 27/2 1 บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร พจ. 322 2550 26/12/2019
521 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0167 นายบุญเลิศ รุ่งเรือง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ. เค. อาร์. กิจเกษตร 84 1 บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร พจ. 297 2549 27/12/2019
522 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0441 นางโชติกา พึงไชยวรา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษตรไทยรุ่งเรือง 1 นางโชติกา พึงไชยวรา 12/1 5 - - บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร พจ. 35 2560 2/5/2020
523 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0239 นายวัลลภ มากโพธ์ิ ร้านมากโพธ์ิการเกษตร นายวัลลภ มากโพธ์ิ 36 6 บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร พจ. 316 2550 13/2/2020
524 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0237 นางมะลิ อ่อนเพชร ร้านมะลิการเกษตร นางมะลิ อ่อนเพชร 174/2 1 โพทะเล โพทะเล พิจิตร พจ. 225 2549 13/10/2019
525 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1215 นายพัฒธน อุทุมรัตน์ ร้านเกษตรพารวย 59 นายพัฒธน อุทุมรัตน์ 244/8 2 โพทะเล โพทะเล พิจิตร พจ. 11 2560 6/2/2020
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526 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0265 นายวิเชียร แสงตระกูล ร้านวิเชียรการเกษตร นายวิเชียร แสงตระกูล 61/11 2 โพทะเล โพทะเล พิจิตร พจ. 245 2549 7/12/2019
527 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1085 นายทรงพล หวังตอ ร้าน จ. เกษตรแม่โจ้. 59 นายทรงพล หวังตอ 61/6 2 โพทะเล โพทะเล พิจิตร พจ. 14 2557 24/2/2020
528 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0295 นางช่อทิพย์ พงษ์สิน สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. พิจิตร จ ากัด (สาขาโพทะเล) 536 3 โพทะเล โพทะเล พิจิตร พจ. 404 2549 3/7/2020
529 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0208 นายปรีชา บุญคง ร้านปรีชาการเกษตร นายปรีชา บุญคง 49/2 4 โพทะเล โพทะเล พิจิตร พจ. 43 2561 8/8/2019
530 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0332 นางมนตรา  ปานประยูร สหกรณ์การเกษตรโพทะเล จ ากัด 681 8 โพทะเล โพทะเล พิจิตร พจ. 43 2553 26/11/2019
531 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0035 นางสาวสุวรรณดี จันทร์ทอง ร้านเคลือการเกษตร นางสาวสุวรรณดี จันทร์ทอง 89 8 โพทะเล โพทะเล พิจิตร พจ. 45 2561 26/8/2019
532 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0391 นางประนาม เนียมคล้าย ร้านนางประนาม เนียมคล้าย นางประนาม เนียมคล้าย 33 1 วัดขวาง โพทะเล พิจิตร พจ. 47 2549 25/4/2020
533 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0426 นางฉิม พุ่มไพจิตร ร้านป้าฉิม นางฉิม พุ่มไพจิตร 16/1 2 - - วัดขวาง โพทะเล พิจิตร พจ. 45 2555 21/6/2020
534 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0092 นายกาเรียน พรมอยู่ ร้านกาเรียน นายกาเรียน พรมอยู่ 43/2 2 วัดขวาง โพทะเล พิจิตร พจ. 85 2549 13/11/2019
535 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0212 นางกาญจนา จันทร์เม้า ร้านปุยการเกษตร นางกาญจนา จันทร์เม้า 78/1 3 วัดขวาง โพทะเล พิจิตร พจ. 17 2550 13/2/2020
536 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1241 นายสุรพงษ์ โตเทศ ร้านสุชาติการเกษตร นายสุรพงษ์ โตเทศ 155/5 4 วัดขวาง โพทะเล พิจิตร พจ. 6 2561 21/1/2020
537 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0409 นายวิระชาติ เขียวอุบล ร้านนายวิระชาติ เขียวอุบล นายวิระชาติ เขียวอุบล 191 4 วัดขวาง โพทะเล พิจิตร พจ. 107 2549 19/6/2020
538 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0123 นายชิน กล่ันนุช ร้านชินการเกษตร นายชิน กล่ันนุช 96/8 5 วัดขวาง โพทะเล พิจิตร พจ. 92 2551 24/2/2020
539 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0172 นางนิตยา จุลพันธ์ ร้านนิตยา นางนิตยา จุลพันธ์ 123/1 6 วัดขวาง โพทะเล พิจิตร พจ. 168 2549 20/4/2020
540 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0046 นายพินิจ รัตนพันธมณี ร้านเป๊ียกการเกษตร นายพินิจ รัตนพันธมณี 46/1 8 วัดขวาง โพทะเล พิจิตร พจ. 31 2560 24/4/2020
541 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0965 นายวันชัย เษมศรี ร้านนายวันชัย เษมศรี นายวันชัย เษมศรี 1 15 ดงเสือเหลือง โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พจ. 32 2558 1/2/2020
542 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0710 นางสาวภัทรราวรรณ สมัญทสาริกิจ ร้านภัทรการเกษตร นางสาวภัทรราวรรณ สมัญทสาริกิจ 11 2 - - ดงเสือเหลือง โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พจ. 50 2552 24/2/2020
543 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0773 นางสาวภัทราภรณ์ ภคทิพากร ร้านทิพากรการเกษตร นางสาวภัทราภรณ์ ภคทิพากร 222 2 - - ดงเสือเหลือง โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พจ. 49 2553 14/6/2020
544 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0949 นายชโลทร จูประเสริฐ ร้านเหล็งจูประเสริฐ นายชโลทร จูประเสริฐ 68 2 - - ดงเสือเหลือง โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พจ. 77 2555 2/5/2020
545 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1064 นายมนัส ฟองชัย ร้านมนัสการเกษตร นายมนัส ฟองชัย 134/1 3 ดงเสือเหลือง โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พจ. 24 2560 27/12/2019
546 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0372 นายอมร พรมจ๋ิว ร้านอมร นายอมร พรมจ๋ิว 127/2 11 ทุ่งใหญ่ โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พจ. 75 2549 24/5/2020
547 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0249 นางราตรี จันทร์น่ิม ร้านราตรีการเกษตร นางราตรี จันทร์น่ิม 132/3 11 ทุ่งใหญ่ โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พจ. 145 2549 16/8/2019
548 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0685 นายสุพิษ เรเรือง ร้านสุพิษการเกษตร นายสุพิษ เรเรือง 134 11 - - ทุ่งใหญ่ โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พจ. 39 2553 29/8/2019
549 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1293 นายอัครพร เอ่ียมสะอาด ร้าน ยูการเกษตร 2018 นายอัครพร เอ่ียมสะอาด 157 18 ทุ่งใหญ่ โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พจ. 56 2561 3/12/2019
550 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0461 นายสมชาย บุญช่วย ร้านธีรพงษ์พาณิชย์ นายสมชาย บุญช่วย 118/1 2 - - ทุ่งใหญ่ โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พจ. 5 2550 1/9/2020
551 เขต 2 ศวพ.พจ. Pic-5-1327 นายสุเทพ  ชูจิตร ร้านสุเทพการเกษตร นายสุเทพ ชูจิตร 21 3 ทุ่งใหญ่ โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พจ. 20 2562 17/7/2020
552 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1151 นายวิวัฒน์ ขันทอง ร้านขันทองการเกษตร นายวิวัฒน์ ขันทอง 26 7 ทุ่งใหญ่ โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พจ. 76 2558 27/7/2020
553 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0090 นางอานนท์ พลบุตร ร้านกมลการเกษตร นางอานนท์ พลบุตร 370 7 ทุ่งใหญ่ โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พจ. 349 2549 20/7/2020
554 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0546 นายชาตรี ดีมี ร้านชาตรี นายชาตรี ดีมี 93 1 - - เนินสว่าง โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พจ. 5 2551 24/12/2019
555 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1023 นางณัฐปาลิน  ยกพล ร้านเจ๊ยู๊การเกษตร นางณัฐปาลิน ยกพล 65 10 - - เนินสว่าง โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พจ. 39 2559 21/8/2020
556 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0706 นางสุนันท์ ทองสุข ร้านสุนันท์พานิชย์ นางสุนันท์ ทองสุข 385 14 - - เนินสว่าง โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พจ. 36 2561 8/7/2020
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557 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0422 นายปรีชา เกตุโสภา ร้านปรีชาการเกษตร นายปรีชา เกตุโสภา 37/1 5 - - เนินสว่าง โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พจ. 1 2550 29/4/2020
558 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0698 นายขาว พูลเพียร ร้านขาวการเกษตร นายขาว พูลเพียร 144 7 - - เนินสว่าง โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พจ. 35 2558 22/2/2020
559 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0430 นายชัยยุทธ เกิดช่ืน ร้านชัยยุทธการเกษตร นายชัยยุทธ เกิดช่ืน 122 8 - - เนินสว่าง โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พจ. 87 2560 26/11/2019
560 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0264 นางวันเพ็ญ มีพุ่ม ร้านวันเพ็ญพานิช นางวันเพ็ญ มีพุ่ม 260 9 เนินสว่าง โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พจ. 388 2549 21/6/2020
561 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0466 นางจ าลอง บุญจันทร์ ร้านนางจ าลอง บุญจันทร์ นางจ าลอง บุญจันทร์ 307/2 9 - - เนินสว่าง โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พจ. 9 2550 21/3/2020
562 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0540 นางสาวปาริชาติ มีสุวรรณ ร้านพรนภา (เจ๊เม้ง) นางสาวปาริชาติ มีสุวรรณ 121 1 - - ไผ่ท่าโพ โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พจ. 442 2550 7/9/2019
563 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0489 นางสาวจุฑาทิพย์ สุขกันท์ ร้านว.เกษตรพานิช นางสาวจุฑาทิพย์ สุขกันท์ 125/6 1 - - ไผ่ท่าโพ โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พจ. 41 2560 15/3/2020
564 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0447 นายณรงค์ศักด์ิ จันทรกิตติโอภาส ร้านณรงค์ศักด์ิ นายณรงค์ศักด์ิ จันทรกิตติโอภาส 218 1 - - ไผ่ท่าโพ โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พจ. 198 2549 3/1/2020
565 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0602 นางแฉล้ม อ่ิมฤทัย ร้านแฉล้ม อ่ิมฤทัย นางแฉล้ม อ่ิมฤทัย 85 2 - - ไผ่ท่าโพ โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พจ. 42 2551 27/5/2019
566 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0602 นางแฉล้ม อ่ิมฤทัย ร้านแฉล้ม อ่ิมฤทัย นางแฉล้ม อ่ิมฤทัย 85 2 - - ไผ่ท่าโพ โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พจ. 42 2551 27/5/2020
567 เขต 2 ศวพ.พจ. Pic-5-1271 นายวรพล  สายมา ร้านวรพล  สายมา นายวรพล สายมา 87/2 2 ไผ่ท่าโพ โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พจ. 30 2561 24/5/2020
568 เขต 2 ศวพ.พจ. Pic-5-1271 นายวรพล  สายมา ร้านวรพล  สายมา นายวรพล สายมา 87/2 2 ไผ่ท่าโพ โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พจ. 30 2561 24/5/2019
569 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0941 นายพรเทพ ชูจิตร ร้านพ. การเกษตร นายพรเทพ ชูจิตร 166 3 - - ไผ่ท่าโพ โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พจ. 9 2556 16/12/2019
570 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0110 นายช านาญ จันทฤก ร้านจันทร์เจริญ นายช านาญ จันทฤก 43/2 3 ไผ่ท่าโพ โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พจ. 346 2549 7/4/2020
571 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0490 นางสาวทิพวรรณ แซ่ต้ัง บริษัท บุญเจริญการเกษตร (2003) จ ากัด 62/5 5 - - ไผ่ท่าโพ โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พจ. 298 2550 24/1/2020
572 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0796 นายสมพงษ์ รุ่งเรือง ร้านพงษ์เพ็ญการเกษตร นายสมพงษ์ รุ่งเรือง 11/1 8 - - ไผ่ท่าโพ โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พจ. 84 2554 15/8/2019
573 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0001 นางสาวบุญนิศา แซ่อ้ือ ร้านเง็กก่ี นางสาวบุญนิศา แซ่อ้ือ 112 1 - - ไผ่ท่าโพธ์ิ โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พจ. 29 2549 20/2/2020
574 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0001 นางสาวบุญนิศา แซ่อ้ือ ร้านเง็กก่ี นางสาวบุญนิศา แซ่อ้ือ 112 1 - - ไผ่ท่าโพธ์ิ โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พจ. 3 2562 21/2/2020
575 เขต 2 ศวพ.พจ. Pic-5-1312 นายชรินทร์  อังเพชร ร้านตาหนูการเกษตร นายชรินทร์ อังเพชร 157/1 10 ไผ่รอบ โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พจ. 7 2562 17/3/2020
576 เขต 2 ศวพ.พจ. Pic-5-1279 นายอภิวัฒน์  กลางประพันธ์ ร้าน ส.เกษตรภัณฑ์ นายอภิวัฒน์ กลางประพันธ์ 82/3 10 ไผ่รอบ โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พจ. 38 2561 15/7/2020
577 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0506 นางสาวพัชรินทร์ ศรข าพันธ์ ร้านเอ๋การเกษตร นางสาวพัชรินทร์ ศรข าพันธ์ 37/2 16 - - ไผ่รอบ โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พจ. 110 2549 19/4/2020
578 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0614 นางสาวศิริวรรณ ช่ืนทิม ร้านเป็ด-ปู การเกษตร นางสาวศิริวรรณ ช่ืนทิม 98 6 - - ไผ่รอบ โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พจ. 52 2551 5/10/2019
579 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0415 นายสุวัฒน์ ศรข าพันธ์ ร้านตุ้ยพาณิชย์การเกษตร นายสุวัฒน์ ศรข าพันธ์ 127/2 8 ไผ่รอบ โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พจ. 337 2549 19/2/2020
580 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0468 นายธนินโชตน์ ธารทอง ร้านธารทอง นายธนินโชตน์ ธารทอง 71 8 - - ไผ่รอบ โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พจ. 50 2560 16/7/2020
581 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1174 นายพงศ์พันธุ์ บุญปู่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คุณตุ้ยครุภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ 120/4 9 ไผ่รอบ โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พจ. 2 2560 18/12/2019
582 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1136 นายประพันธ์ ทองใบ ร้านพงษ์เจริญการเกษตร นายประพันธ์ ทองใบ 121 9 ไผ่รอบ โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พจ. 26 2558 4/1/2020
583 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0582 นางกันยารัตน์ ศรข าพันธ์ ร้านกันยารัตน์ นางกันยารัตน์ ศรข าพันธ์ 8/1 9 - - ไผ่รอบ โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พจ. 71 2557 21/8/2019
584 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1094 นายนิคม สุพรรณสาร ร้านตาด า นายนิคม สุพรรณสาร 30/1 1 โพธ์ิประทับช้าง โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พจ. 28 2561 26/4/2020
585 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0273 นางดวงพร แก้วกรรณ์ ร้านวิษณุการเกษตร นางดวงพร แก้วกรรณ์ 99/2 1 โพธ์ิประทับช้าง โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พจ. 2 2559 10/1/2020
586 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0232 นายประเดิม คงสมโอษฐ์ ร้านมงคลการเกษตร นายประเดิม คงสมโอษฐ์ 120/1 3 โพธ์ิประทับช้าง โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พจ. 161 2549 28/8/2020
587 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0117 นางระเบียบ บรรจง ร้านระเบียบ ธุรกิจเกษตร นางระเบียบ บรรจง 31 4 โพธ์ิประทับช้าง โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พจ. 91 2558 20/9/2019
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588 เขต 2 ศวพ.พจ. Pic-5-1223 นางสาวชริตา  ศุภธรสิริ ร้านเกษตรนายพล นางสาวชริตา ศุภธรสิริ 130/2 5 โพธ์ิประทับช้าง โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พจ. 40 2560 18/5/2020
589 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0601 นางชอ้อน สิทธิโชติ ร้านชอ้อนการเกษตร นางชอ้อน สิทธิโชติ 150/9 5 - - โพธ์ิประทับช้าง โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พจ. 39 2551 27/6/2020
590 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0296 นางสาววนิดา  หมายประทุม สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. พิจิตร จ ากัด (สาขาโพธ์ิประทับช้าง) 152/24 5 โพธ์ิประทับช้าง โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พจ. 401 2549 3/7/2020
591 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0805 นางสาวสุจิน ปานทิม ร้านสุจิน นางสาวสุจิน ปานทิม 44 7 - - โพธ์ิประทับช้าง โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พจ. 37 2558 18/1/2020
592 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0320 นายสมปอง คล้ายผูก ร้านสมปองการเกษตร นายสมปอง คล้ายผูก 94 7 โพธ์ิประทับช้าง โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พจ. 24 2558 18/12/2019
593 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0957 นายอัศนัย ม่ันเหมาะ ร้านอ. เกษตร 60 นายอัศนัย ม่ันเหมาะ 165 9 - - โพธ์ิประทับช้าง โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พจ. 40 2554 25/12/2019
594 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0061 นายจ าเนียร จิตตะระ ร้านเสน่ห์การเกษตร นายจ าเนียร จิตตะระ 198/3 9 โพธ์ิประทับช้าง โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พจ. 224 2549 26/11/2019
595 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0386 นายชัยวัฒน์ อมรศักด์ิสวัสด์ิ ร้านอุดมทรัพย์ นายชัยวัฒน์ อมรศักด์ิสวัสด์ิ 233 9 โพธ์ิประทับช้าง โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พจ. 371 2549 30/5/2020
596 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0339 นางสาวสุวิมล ตงเท่ง ร้านสายบัวการเกษตร นางสาวสุวิมล ตงเท่ง 233/2 9 โพธ์ิประทับช้าง โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พจ. 93 2558 27/10/2019
597 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0589 นายสุพรัตน์ เสรีพงศ์ ร้านเสรีการเกษตร นายสุพรัตน์ เสรีพงศ์ 150 7 - - วังจิก โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พจ. 13 2561 4/2/2020
598 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0967 นายธีระพันธ์ คุณารัตน์ ร้านธีระพันธ์ นายธีระพันธ์ คุณารัตน์ 152 7 - - วังจิก โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พจ. 10 2561 3/1/2020
599 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1232 นางสาวจิรฐา แย้มเพ็ชร บริษัท ป เกษตรดี จ ากัด 161/3-4 8 วังจิก โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร พจ. 59 2560 14/8/2020
600 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0748 นางสาวลัดดา แตงงาม ร้านต้ังเจริญ นางสาวลัดดา แตงงาม 91/1 1 - - คลองคะเชนทร์ เมือง พิจิตร พจ. 17 2553 1/7/2020
601 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1008 นายอดิเรก  โสภา ร้านอ านาจเจริญเกษตร นายอดิเรก โสภา 80/4 1 - - ฆะมัง เมือง พิจิตร พจ. 77 2558 28/7/2020
602 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0729 นายฉัตรชัย ศิริยศ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริเทคโนเกษตร นายฉัตรชัย ศิริยศ 58 10 - - ฆะมัง เมือง พิจิตร พจ. 47 2553 10/6/2020
603 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0411 นายปรเมศวร์ รอดเจริญศักด์ิ ร้านปรเมศวร์ รอดเจริญศักด์ิ นายปรเมศวร์ รอดเจริญศักด์ิ 80 2 ฆะมัง เมือง พิจิตร พจ. 25 2550 25/2/2020
604 เขต 2 ศวพ.พจ. Pic-5-1280 นางสาวจิรฐา  แย้มเพ็ชร บริษัท ป เกษตรดี จ ากัด สาขา 1 นางสาวจิรฐา แย้มเพ็ชร 87/15 2 ฆะมัง เมือง พิจิตร พจ. 39 2561 22/7/2020
605 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0173 นายวรพจน์ กองเทียม ร้านคุณวรพจน์ นายวรพจน์ กองเทียม 81 5 ฆะมัง เมือง พิจิตร พจ. 213 2549 18/10/2019
606 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0453 นายชัชชาย ทองสว่าง ร้านหัวดงการเกษตร นายชัชชาย ทองสว่าง 53 9 - - ฆะมัง เมือง พิจิตร พจ. 414 2549 11/11/2019
607 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0704 นางสุนทร มันตลักษ์ ร้านมันทิราการเกษตร นางสุนทร มันตลักษ์ 57 1 - - ดงกลาง เมือง พิจิตร พจ. 45 2552 2/12/2019
608 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0283 นายพีรพจน์ ศรีสกุล ร้านศรีสกุล นายพีรพจน์ ศรีสกุล 99 3 ดงกลาง เมือง พิจิตร พจ. 52 2558 29/12/2019
609 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0098 นายเขียว ภุมมา ร้านขวัญการเกษตร นายเขียว ภุมมา 10 4 ดงกลาง เมือง พิจิตร พจ. 3 2561 9/1/2020
610 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0913 นางสาวจรัสศรี พหลภักดี ร้านจรัสศรี การเกษตร นางสาวจรัสศรี พหลภักดี 269 4 - - ดงกลาง เมือง พิจิตร พจ. 14 2555 28/12/2019
611 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0597 นายวิรัช มันตะสูตร ร้านพยุงการค้า นายวิรัช มันตะสูตร 290 8 - - ดงกลาง เมือง พิจิตร พจ. 41 2551 3/1/2020
612 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0246 นางสาวอัจฉรี ปานทิม ร้านระยับปานทิม นางสาวอัจฉรี ปานทิม 40/2 9 ดงกลาง เมือง พิจิตร พจ. 327 2551 2/1/2020
613 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0738 นางมาลี พรมชาติ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มาลีการเกษตร (พิจิตร) นางมาลี พรมชาติ 199 1 - - ดงป่าค า เมือง พิจิตร พจ. 38 2553 23/12/2019
614 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1032 นายพิธากรณ์ โชคศรัณทิพย์ ร้านโชคศรัญทิพย์การเกษตร นายพิธากรณ์ โชคศรัณทิพย์ 222 1 - - ดงป่าค า เมือง พิจิตร พจ. 70 2560 7/9/2019
615 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0477 นายบ ารุง กุตนันท์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท่ังทองบ ารุงเกษตร 20 3 - - ดงป่าค า เมือง พิจิตร พจ. 450 2550 13/2/2020
616 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0131 นายณรงค์ ทักษิณ ร้านณรงค์ทักษิณ นายณรงค์ ทักษิณ 208/3 3 ดงป่าค า เมือง พิจิตร พจ. 191 2549 14/9/2019
617 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0384 นายอ านาจ โสภา ร้านอ านาจเจริญ นายอ านาจ โสภา 126/1 4 ดงป่าค า เมือง พิจิตร พจ. 360 2549 18/9/2020
618 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1140 นายอุเทน ศรีบุบผา ร้านธนบดีเทคโนเกษตร นายอุเทน ศรีบุบผา 87/1 7 ดงป่าค า เมือง พิจิตร พจ. 30 2558 25/1/2020
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619 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0310 นายสมใจ อินตะมะ ร้านสมใจอินตะมะ นายสมใจ อินตะมะ 23 8 ดงป่าค า เมือง พิจิตร พจ. 138 2551 8/1/2020
620 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1126 นางสาวอัมพวัน พุทธชาติ ร้านน้ าเพชรการเกษตร นางสาวอัมพวัน พุทธชาติ 16 10 ท่าหลวง เมือง พิจิตร พจ. 85 2557 17/9/2019
621 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0721 นางสาวมนทา ทัดเท่ียง สหกรณ์การเกษตรเมืองพิจิตร จ ากัด (สาขา 1) 158 2 - พิจิตร-ตะพานหิน ท่าหลวง เมือง พิจิตร พจ. 68 2560 24/8/2020
622 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0099 นางพรทิพย์ วิเชียรสรรค์ ร้านคณาภัณฑ์ นางพรทิพย์ วิเชียรสรรค์ 69 5 ท่าหลวง เมือง พิจิตร พจ. 19 2558 30/11/2019
623 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0846 นางสาวถิรดา ธนานันต์เมธี ร้านราชาเกษตร นางสาวถิรดา ธนานันต์เมธี 5/2 8 - - ท่าหลวง เมือง พิจิตร พจ. 20 2554 15/2/2020
624 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1002 นางนงลักษณ์ จุลกลับ ร้านนงลักษณ์การเกษตร นางนงลักษณ์ จุลกลับ 7/1 8 - - ท่าหลวง เมือง พิจิตร พจ. 34 2560 30/11/2019
625 เขต 2 ศวพ.พจ. Pic-5-1202 นายอนันต์วัฒน์  โตเอ่ียม ร้านจวบเกษตร นายอนันต์วัฒน์ โตเอ่ียม 166/3 2 ท่าฬ่อ เมือง พิจิตร พจ. 30 2559 20/9/2019
626 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0459 นางย่ี วิสุทธ์ิพันธ์ ร้านศรีไทยพานิชย์ นางย่ี วิสุทธ์ิพันธ์ 7 2 - - ท่าฬ่อ เมือง พิจิตร พจ. 20 2549 24/1/2020
627 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0331 นายราเชนทร์  ชะนะโชติ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. พิจิตร จ ากัด 1/29 ในเมือง เมือง พิจิตร พจ. 172 2549 24/8/2020
628 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0344 นางสาวศรีสุดา ไวยาวัจมัย ร้านสิทธิชัย นางสาวศรีสุดา ไวยาวัจมัย 100-104 ในเมือง เมือง พิจิตร พจ. 37 2561 12/7/2020
629 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0049 นายวรุต พิสิฐภิญโญกุล ร้านเพ็ชรพิชัยการเกษตร นายวรุต พิสิฐภิญโญกุล 2/101-103 ศรีมาลา ในเมือง เมือง พิจิตร พจ. 8 2553 2/2/2020
630 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0458 นางสาวเพ็ญพินันท์ โตวชิราภรณ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพ็ญสมการเกษตร 2/154 - - ในเมือง เมือง พิจิตร พจ. 449 2550 25/1/2020
631 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0006 นางสุปราณี หละวัน บริษัท ยูนิไลฟ์อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 2/223,2/234 ศรีมาลา ในเมือง เมือง พิจิตร พจ. 486 2549 13/3/2020
632 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0120 นายทวีศักด์ิ ชัยเรืองยศ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชมรมเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร 2/395 ศรีมาลา ในเมือง เมือง พิจิตร พจ. 46 2549 1/4/2020
633 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1138 นางสมเจตน์ ด่านรุ่งโรจน์ ร้านรุ่งโรจน์การเกษตร นางสมเจตน์ ด่านรุ่งโรจน์ 22/3 นอกทางรถไฟ ในเมือง เมือง พิจิตร พจ. 49 2558 14/5/2020
634 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0479 นายเฉลย เปียน้อย ร้านแป๊ะพันธ์ุข้าว นายเฉลย เปียน้อย 24/24 คลองคะเชนทร์ ในเมือง เมือง พิจิตร พจ. 93 2551 25/1/2020
635 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0720 นายมงคล  เท่ียงอยู่ สหกรณ์การเกษตรเมืองพิจิตร จ ากัด 27/15 - พิจิตร-ก าแพงเพชร ในเมือง เมือง พิจิตร พจ. 67 2560 24/8/2020
636 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0677 นางสาวธิติมา ฤทธิไพโรจน์ ร้านธิติวัชระสินแร่การเกษตร นางสาวธิติมา ฤทธิไพโรจน์ 297/102 - บึงสีไฟ ในเมือง เมือง พิจิตร พจ. 60 2554 19/7/2020
637 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0454 นางสาวปุณยาพร พรหมใจ ร้านสุกัลย์การเกษตร นางสาวปุณยาพร พรหมใจ 30/1-2 - - ในเมือง เมือง พิจิตร พจ. 72 2555 13/8/2020
638 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0177 นายสุวรรณ เจริญวิเศษศิลป์ บริษัท กล้าเกษตร จ ากัด 31/31 สระหลวง ในเมือง เมือง พิจิตร พจ. 252 2549 27/12/2019
639 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0143 นายสมศักด์ิ มณีรอด ร้านทวีการเกษตร นายสมศักด์ิ มณีรอด 39/32 สระหลวง ในเมือง เมือง พิจิตร พจ. 142 2549 15/8/2019
640 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0154 นางอุบล วุฒธนานนท์ ร้านธนาภัณฑ์การเกษตร นางอุบล วุฒธนานนท์ 46-48 ศรีมาลา ในเมือง เมือง พิจิตร พจ. 246 2549 29/12/2019
641 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0267 นายวิโรจน์ ถัดทะพงษ์ ร้านวิโรจน์รุ่งเรือง นายวิโรจน์ ถัดทะพงษ์ 24/2 4 บ้านบุ่ง เมือง พิจิตร พจ. 352 2549 2/4/2020
642 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0198 นายนพรัตน์ เลาวกูล ร้านบูม นายนพรัตน์ เลาวกูล 80 1 บ้านบุ้ง เมือง พิจิตร พจ. 118 2549 24/8/2020
643 เขต 2 ศวพ.พจ. Pic-5-1308 นายธวัช  สมหมาย ร้านธวัชการเกษตร นายธวัช สมหมาย 36/1 8 ปากทาง เมือง พิจิตร พจ. 5 2562 4/3/2020
644 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0171 นายอนงค์ ทับทิม ร้านอนงค์ นายอนงค์ ทับทิม 16/2 3 ป่ามะคาบ เมือง พิจิตร พจ. 16 2558 23/11/2019
645 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0764 นายส าเริง คงมี ร้านคงมีการเกษตร นายส าเริง คงมี 51/8 4 - - ป่ามะคาบ เมือง พิจิตร พจ. 15 2559 28/5/2020
646 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0973 นายสุวิชญ กลีบล าดวน ร้านสุพรรณการเกษตร นายสุวิชญ กลีบล าดวน 69 5 - - ป่ามะคาบ เมือง พิจิตร พจ. 61 2560 6/8/2019
647 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0794 นางสาวนภาพร เดชค ารนรัตน์ ร้านพอเพ็ญการเกษตร นางสาวนภาพร เดชค ารนรัตน์ 81/2 6 - - ป่ามะคาบ เมือง พิจิตร พจ. 77 2553 5/7/2020
648 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0247 นางรัชนี  สุขสวัสด์ิ ร้านสุขสวัสด์ิ นางรัชนี สุขสวัสด์ิ 79 7 ไผ่ขวาง เมือง พิจิตร พจ. 17 2557 19/11/2019
649 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0243 นางวรพรรณ น้อยบัวทิพย์ ร้านรภาค้าเกษตร นางวรพรรณ น้อยบัวทิพย์ 200/6-7 1 - บึงสีไฟ-เมืองเก่า เมืองเก่า เมือง พิจิตร พจ. 83 2554 8/12/2019

21/121สํา
นัก
คว
บค
มุพ
ืชแ
ละ
วสั
ดกุ
ารเ
กษ
ตร



650 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0243 นางวรพรรณ น้อยบัวทิพย์ ร้านรภาค้าเกษตร นางวรพรรณ น้อยบัวทิพย์ 200/6-7 1 - บึงสีไฟ-เมืองเก่า เมืองเก่า เมือง พิจิตร พจ. 83 2554 8/12/2019
651 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0214 นายสมพงษ์ ทองใบ ร้านพงษ์เจริญการเกษตร นายสมพงษ์ ทองใบ 210 1 เมืองเก่า เมือง พิจิตร พจ. 38 2560 14/5/2020
652 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0775 นางสาวนภาศรี แสงกระจ่าง ร้านประเสริฐการเกษตร นางสาวนภาศรี แสงกระจ่าง 58 1 - - เมืองเก่า เมือง พิจิตร พจ. 50 2553 15/6/2020
653 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0068 นางสาวละมัย ทาเอ้ือ ร้านเฮียจ๊อดการเกษตร นางสาวละมัย ทาเอ้ือ 111 4 เมืองเก่า เมือง พิจิตร พจ. 42 2561 6/8/2019
654 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0393 นางลัดดา มัชชิมา ร้านนางลัดดา มัชชิมา นางลัดดา มัชชิมา 130/2 8 - - เมืองเก่า เมือง พิจิตร พจ. 2 2562 19/2/2020
655 เขต 2 ศวพ.พจ. Pic-5-1324 นายพิภัทร  เพชรช่ืนสกุล ร้านถูกดี เคมีเกษตร นายพิภัทร เพชรช่ืนสกุล 71/5 10 ย่านยาว เมือง พิจิตร พจ. 18 2562 2/7/2020
656 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0756 นายสายันต์ ค าแก้ว ร้านสายันต์การเกษตร นายสายันต์ ค าแก้ว 9 3 - - ย่านยาว เมือง พิจิตร พจ. 13 2560 15/2/2020
657 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0530 นางดารณี มีพันธ์ ร้านดารณีการเกษตร นางดารณี มีพันธ์ 169/2 4 - - ย่านยาว เมือง พิจิตร พจ. 1 2551 26/2/2020
658 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1180 นายภูดิท  ตันวิรัช ร้านวิรัชพาณิชย์ นายภูดิท ตันวิรัช 444 4 ย่านยาว เมือง พิจิตร พจ. 4 2559 3/2/2020
659 เขต 2 ศวพ.พจ. Pic-5-1261 นางสาวจิรฐา  แย้มเพ็ชร บริษัท ป เกษตรดี จ ากัด สาขา 2 85/2 8 ย่านยาว เมือง พิจิตร พจ. 23 2561 6/3/2020
660 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0938 นายวชรพล เดชอ่อน ร้านวัชรพลการเกษตร นายวชรพล เดชอ่อน 50/2 1 - - โรงช้าง เมือง พิจิตร พจ. 53 2558 25/12/2019
661 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0195 นายนุกูล บุญประสพ ร้านบุญศิริการเกษตร นายนุกูล บุญประสพ 26 2 โรงช้าง เมือง พิจิตร พจ. 7 2550 16/6/2020
662 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0190 นายบ ารุง ป่ินเงิน ร้านบ ารุง นายบ ารุง ป่ินเงิน 88 5 โรงช้าง เมือง พิจิตร พจ. 491 2549 29/10/2019
663 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1117 นางสาวศรีไพร ไทยสง ร้านลูกพ่อเกษตรด้ังเดิม นางสาวศรีไพร ไทยสง 9/2 5 สายค าโห้ เมือง พิจิตร พจ. 64 2557 18/8/2019
664 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1073 นายวราวุฒิ เทศทอง ร้านวราวุฒิ นายวราวุฒิ เทศทอง 206/4 1 หัวดง เมือง พิจิตร พจ. 46 2558 2/12/2019
665 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0652 นายเดโช ไชยสิทธ์ิ ร้านเดโชการเกษตร นายเดโช ไชยสิทธ์ิ 65/1 4 - - หัวดง เมือง พิจิตร พจ. 27 2560 18/12/2019
666 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0496 นางจุฑามาศ แก้วพระอินทร์ ร้านดงทรัพย์ นางจุฑามาศ แก้วพระอินทร์ 114/1 8 - - หัวดง เมือง พิจิตร พจ. 26 2550 3/1/2020
667 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0858 นางสาวแสงทิพย์ กันอรุณ ร้านธนวัฒน์การเกษตร นางสาวแสงทิพย์ กันอรุณ 888 8 - - หัวดง เมือง พิจิตร พจ. 26 2554 27/2/2020
668 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1246 นางสาวศิรดา ปานทิม ร้านช.ทรัพย์ทวีอะไหล่ นางสาวศิรดา ปานทิม 99/9 1 ดงกลาง เมืองพิจิตร พิจิตร พจ. 1 2561 3/8/2019
669 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1230 นายเอนก อินหันต์ ร้านเอนกน้อยบริการ นายเอนก อินหันต์ 144 3 ดงกลาง เมืองพิจิตร พิจิตร พจ. 61 2561 26/12/2019
670 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1212 นายกิจจพัฒน์ สุขวงศ์ ร้านจุ๊บเพ่ือนเกษตร นายกิจจพัฒน์ สุขวงศ์ 13-15 3 ดงป่าค า เมืองพิจิตร พิจิตร พจ. 4 2560 9/1/2020
671 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1217 นายพงษ์ แจ่มมี ร้านรุ่งนภาการเกษตร นายพงษ์ แจ่มมี 88 10 ป่ามะคาบ เมืองพิจิตร พิจิตร พจ. 14 2560 15/2/2020
672 เขต 2 ศวพ.พจ. Pic-5-1320 นายคมสัน  พรายเพริด ร้านโด่งดังการเกษตร นายคมสัน พรายเพริด 65/7 1 เมืองเก่า เมืองพิจิตร พิจิตร พจ. 13 2562 6/6/2020
673 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1178 นายภาคภูมิ กาวิละ ร้านกาวิละการเกษตร นายภาคภูมิ กาวิละ 74 7 เมืองเก่า เมืองพิจิตร พิจิตร พจ. 25 2560 28/3/2020
674 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1310 นายภาณุพงษ์ เพชรใจศักด์ิ ร้าน ป.เกษตร 66 นายภาณุพงษ์ เพชรใจศักด์ิ 66/2 4 ย่านยาว เมืองพิจิตร พิจิตร พจ. 6 2562 10/3/2020
675 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0760 นางสาวบังอร สุขสวาสด์ิ สหกรณ์การเกษตรสามง่าม จ ากัด 39 1 - - บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร พจ. 6 2558 12/10/2019
676 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0254 นางสาวล ายงค์ อินหาดกรวด ร้านล ายงค์การเกษตร นางสาวล ายงค์ อินหาดกรวด 7/2 1 บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร พจ. 498 2549 25/5/2020
677 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0568 นางสาวกมลรัตน์ อินเสียน ร้านนพการเกษตร นางสาวกมลรัตน์ อินเสียน 51 11 - - บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร พจ. 19 2551 16/3/2020
678 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0709 นางเสาวนีย์ ชมภู ห้างหุ้นส่วน จ ากัด เสาวนีย์การเกษตร นางเสาวนีย์ ชมภู 197/4 13 - - บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร พจ. 49 2552 5/6/2020
679 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1143 นายส่งชัย เพชรรอด ร้านพาขวัญการเกษตร นายส่งชัย เพชรรอด 3/41 13 บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร พจ. 9 2559 19/4/2020
680 เขต 2 ศวพ.พจ. Pic-5-1307 นางสาววาสนา  จินาพร ร้านวาสนาพานิช นางสาววาสนา จินาพร 3/78 13 บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร พจ. 4 2562 4/3/2020
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681 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1195 นายเอนก เชิญขวัญ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์เกษตรพารวยเฟอร์ติไลเซอร์ 47 13 บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร พจ. 43 2560 12/6/2019
682 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1321 นางวิมลมาศ งามเจริญจิต ร้านเกษตรพัฒนา 2 นางวิมลมาศ งามเจริญจิต 55/44-45 13 บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร พจ. 14 2562 9/6/2020
683 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1024 นายยุทธพิชัย  มะโนพรม ร้านอุ๋ยการเกษตร นายยุทธพิชัย มะโนพรม 109/5 3 - - บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร พจ. 64 2558 22/7/2020
684 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0608 นางสาววาสนา  จินาพร ร้านเพชรจินาพร การเกษตร นางสาววาสนา จินาพร 109/6-7 3 - - บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร พจ. 45 2551 20/11/2019
685 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0259 นายเอนก เชิญขวัญ ร้านวงษ์ขวัญธุรกิจเกษตร นายเอนก เชิญขวัญ 199/7 3 บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร พจ. 53 2549 27/4/2020
686 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0853 นางสาวนิตยา ถาวรศักด์ิ ร้านป เจริญเคมีเกษตร นางสาวนิตยา ถาวรศักด์ิ 5/1 9 - - บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร พจ. 25 2554 6/3/2020
687 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1186 นางสาวสาวิตรี แย้มทอง ร้านน้ าหวานการเกษตร นางสาวสาวิตรี แย้มทอง 7/14-15 9 บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร พจ. 53 2560 6/7/2020
688 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0008 นางสุกัลยา ประจิตร ร้านบ๊ิกแชมป์พาณิชย์ นางสุกัลยา ประจิตร 131 11 บึงบัว วชิรบารมี พิจิตร พจ. 494 2549 26/9/2019
689 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0901 นายเชาวลิตร ประการเพชร สหกรณ์ชาวนาวชิรบารมี 65 11 - พิจิตร-ก าแพงเพชร บึงบัว วชิรบารมี พิจิตร พจ. 80 2557 14/9/2019
690 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0528 นางจันทร์แรม โพธากุล ร้านจันทร์แรม นางจันทร์แรม โพธากุล 20/10 5 - - บึงบัว วชิรบารมี พิจิตร พจ. 77 2551 23/12/2019
691 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0558 นายเจือ จุลบุตร ร้านเจือการเกษตร นายเจือ จุลบุตร 31/2 5 - - บึงบัว วชิรบารมี พิจิตร พจ. 4 2549 22/2/2020
692 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0347 นางดาวเรือง โพธา ร้านสุดการเกษตร นางดาวเรือง โพธา 49/6 5 บึงบัว วชิรบารมี พิจิตร พจ. 26 2549 8/1/2020
693 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1104 นายชัยฤทธ์ิ กุลชา ร้านมิตรเกษตรยนต์ 2 นายชัยฤทธ์ิ กุลชา 201/5 2 วังโมกข์ วชิรบารมี พิจิตร พจ. 58 2558 5/7/2020
694 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0161 นายสน่ัน ต่ายฝอย ร้านนาขวัญการเกษตร นายสน่ัน ต่ายฝอย 18/2 3 วังโมกข์ วชิรบารมี พิจิตร พจ. 243 2549 7/10/2019
695 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0371 นายชาญชัย สิงห์เรือง ร้านชาญชัยการเกษตร นายชาญชัย สิงห์เรือง 7/5 3 วังโมกข์ วชิรบารมี พิจิตร พจ. 30 2560 23/11/2019
696 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0977 นางสุวรรณ  เมฆโต ร้านสุวรรณการเกษตร นางสุวรรณ เมฆโต 49/1 7 - - วังโมกข์ วชิรบารมี พิจิตร พจ. 81 2557 14/9/2020
697 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0909 นางสาวจงรัก ทองสุข ร้านจงรักเจริญทรัพย์การเกษตร นางสาวจงรัก ทองสุข 33 12 - - หนองหลุม วชิรบารมี พิจิตร พจ. 65 2555 17/10/2019
698 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0011 นายทนงศักด์ิ ใจภักดี ร้านภักดีการเกษตร นายทนงศักด์ิ ใจภักดี 6 2 หนองหลุม วชิรบารมี พิจิตร พจ. 28 2549 14/2/2020
699 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1258 นางสาวฤทัย ยังสามารถ ร้านงอกงามพันธ์ุข้าวปลูก นางสาวฤทัย ยังสามารถ 29/7 3 หนองหลุม วชิรบารมี พิจิตร พจ. 18 2561 5/3/2020
700 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1281 นายสิทธิพงษ์ พาลาศรี ร้านบารมีเคมีภัณฑ์ นายสิทธิพงษ์ พาลาศรี 53 5 หนองหลุม วชิรบารมี พิจิตร พจ. 40 2561 25/7/2019
701 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0961 นายบุญเลิศ อยู่สบาย ร้านล่ันทม การค้า นายบุญเลิศ อยู่สบาย 80/1 6 - - หนองหลุม วชิรบารมี พิจิตร พจ. 26 2559 4/8/2020
702 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1012 นายตรงกมล ตรีอินทอง ร้านนัทการเกษตร นายตรงกมล ตรีอินทอง 28 8 - - หนองหลุม วชิรบารมี พิจิตร พจ. 69 2558 24/11/2019
703 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1172 นางวิมลมาศ งามเจริญจิต ร้านเกษตรพัฒนา นางวิมลมาศ งามเจริญจิต 11/2-4 9 หนองหลุม วชิรบารมี พิจิตร พจ. 86 2558 12/10/2019
704 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0250 นางสาวประภัสสร  จันทะนูศร ร้านรินการเกษตร นางสาวประภัสสร จันทะนูศร 170-170/2 1 วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร พจ. 78 2560 8/10/2019
705 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0250 นางสาวประภัสสร  เอกวัชรนันต์ ร้านรินการเกษตร นางสาวประภัสสร เอกวัชรนันต์ 170-170/2 1 วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร พจ. 78 2560 8/10/2019
706 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0250 นางสาวลินต์วิษา  เอกวัชรนันต์ ร้านรินการเกษตร นางสาวลินต์วิษา เอกวัชรนันต์ 170-170/2 1 วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร พจ. 78 2560 8/10/2019
707 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0375 นายเสน่ห์ ศรีบาง ร้านอ้วนการเกษตร นายเสน่ห์ ศรีบาง 203 1 วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร พจ. 79 2558 24/9/2019
708 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0620 นายส ารวย เพ็ชรอ าไพ สหกรณ์การเกษตรวังทรายพูน จ ากัด 34 1 - - วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร พจ. 57 2551 14/11/2019
709 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0780 นายบุญส่ง นิรัญศิลป บริษัท มิตรภาพเคมีเกษตร จ ากัด นายบุญส่ง นิรัญศิลป 38/2 1 - - วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร พจ. 66 2553 24/1/2020
710 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0507 นายสุนทร ถัดทะพงษ์ ร้านสุนทรเคมีภัณฑ์ นายสุนทร ถัดทะพงษ์ 79/2 1 - - วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร พจ. 437 2549 14/12/2019
711 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1199 นายบุญประเสริฐ นิรัญศิลป์ ร้านมิตรภาพการเกษตร2 นายบุญประเสริฐ นิรัญศิลป์ 92 1 เขาทราย-วังทอง วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร พจ. 27 2559 9/8/2020
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712 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0288 นายชลิต เขตกัน ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านวังโม่ง 80 11 วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร พจ. 99 2549 25/7/2020
713 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0936 นางจุฑาลักษณ์ นาสมยนต์ ร้านศรีทองการเกษตร นางจุฑาลักษณ์ นาสมยนต์ 16/2 12 - - วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร พจ. 25 2555 27/2/2020
714 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1120 นางสาวเพ็ชรปภัสสร เพ็ชรประยูร สหกรณ์ชาวนาวังทรายพูน จ ากัด 85 4 วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร พจ. 97 2558 14/12/2019
715 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0185 นายบดิศร ใจมัง ร้านบดิศรพาณิช นายบดิศร ใจมัง 103/1 5 วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร พจ. 232 2549 20/8/2020
716 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0733 นายมานพ อินทร์กอง ร้านผู้ใหญ่ตา-เจ๊พวง นายมานพ อินทร์กอง 106 5 - - วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร พจ. 34 2553 28/1/2020
717 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1270 นางสาวพิชยา ยศสุนทร ร้านพิชยาการเกษตร นางสาวพิชยา ยศสุนทร 66/2 5 วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร พจ. 31 2561 27/5/2019
718 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1270 นางสาวพิชยา ยศสุนทร ร้านพิชยาการเกษตร นางสาวพิชยา ยศสุนทร 66/2 5 วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร พจ. 54 2560 5/6/2020
719 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1225 นายภานุวัฒน์ จ าลอง ร้านนุ การเกษตร นายภานุวัฒน์ จ าลอง 15/2 1 หนองปล้อง วังทรายพูน พิจิตร พจ. 60 2561 18/11/2019
720 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1225 นายภานุวัฒน์ จ าลอง ร้านนุ การเกษตร นายภานุวัฒน์ จ ารอง 15/2 1 หนองปล้อง วังทรายพูน พิจิตร พจ. 60 2561 18/11/2020
721 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0888 นายวิรัตน์ ใจจันทร์ ร้านน้องโต๋ เคมีเกษตร นายวิรัตน์ ใจจันทร์ 141 5 - - หนองปล้อง วังทรายพูน พิจิตร พจ. 66 2560 20/8/2019
722 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0754 นายพิชิต ศิริเขตกิจ ร้านโอ๋การเกษตร นายพิชิต ศิริเขตกิจ 77 7 - - หนองปล้อง วังทรายพูน พิจิตร พจ. 24 2553 29/5/2020
723 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1209 นายสังวาลย์ ถนอมทรัพย์ กังวานทรัพย์การเกษตร นายสังวาลย์ ถนอมทรัพย์ 36/3 11 หนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร พจ. 42 2559 25/12/2019
724 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0768 นางพูน บุญมา ร้านพูนการค้า นางพูน บุญมา 42 14 - - หนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร พจ. 64 2560 17/8/2019
725 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1253 นายจักรพงษ์ บุญมา ร้านเกษตรวังสมบูรณ์ นายจักรพงษ์ บุญมา 42/9 14 หนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร พจ. 11 2561 31/1/2020
726 เขต 2 ศวพ.พจ. Pic-5-1182 นางอติกานต์  เกตุศักด์ิ ร้านสมบัติการเกษตร นางอติกานต์ เกตุศักด์ิ 115 1 หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร พจ. 89 2560 12/12/2019
727 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0816 นางสุภาพ อักษร ร้านหนองพระการเกษตร นางสุภาพ อักษร 173 16 - - หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร พจ. 22 2560 5/12/2019
728 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1152 นางสาวอรุณี เพชรช่ืนสกุล ร้านวังทรายพูนกิจเกษตร นางสาวอรุณี เพชรช่ืนสกุล 66/1 5 หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร พจ. 44 2558 13/7/2020
729 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1152 นางสาวอรุณี เพชรช่ืนสกุล ร้านวังทรายพูนกิจเกษตร นางสาวอรุณี เพชรช่ืนสกุล 66/1 5 หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร พจ. 44 2558 13/7/2020
730 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0734 นายทวีป สายบุญเชย ร้านทวีปการเกษตร นายทวีป สายบุญเชย 19 3 - - คลองทราย สากเหล็ก พิจิตร พจ. 34 2555 18/6/2020
731 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1160 นายนิกร คัมภีร์ ร้านชนะกิจเคมีเกษตร นายนิกร คัมภีร์ 82 3 ท่าเย่ียม สากเหล็ก พิจิตร พจ. 62 2558 12/7/2020
732 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0517 นายสหทัต สีสุข ร้านสหทัต นายสหทัต สีสุข 14 6 - - ท่าเย่ียม สากเหล็ก พิจิตร พจ. 7 2561 17/1/2020
733 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1322 นายบุญเสริม จันมณี ร้านสวนเสริมทรัพย์ นายบุญเสริม จันมณี 65 1 วังทับไทร สากเหล็ก พิจิตร พจ. 15 2562 10/6/2020
734 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0904 นายน าพล สุขประเสริฐ ร้านสุขประเสริฐ การเกษตร นายน าพล สุขประเสริฐ 90/1 1 - - วังทับไทร สากเหล็ก พิจิตร พจ. 1 2555 22/11/2019
735 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1028 นางสาวเกศนี  ปานพลอย ร้านปานพลอย นางสาวเกศนี ปานพลอย 113 3 - - วังทับไทร สากเหล็ก พิจิตร พจ. 22 2556 7/5/2020
736 เขต 2 ศวพ.พจ. Pic-5-1250 นายดอกจันทร์  ปานพลอย นายดอกจันทร์  ปานพลอย นายดอกจันทร์ ปานพลอย 13 3 วังทับไทร สากเหล็ก พิจิตร พจ. 8 2561 18/1/2020
737 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0156 นายธีรพงษ์ เทศสน ร้านธีรพงษ์พาณิชย์ นายธีรพงษ์ เทศสน 137/1 6 - วังทับไทร สากเหล็ก พิจิตร พจ. 351 2549 26/2/2020
738 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0359 นายธีรวุฒิ เย็นเศรณี ห้างหุ้นส่วนสามัญ กิจเจริญการเกษตร 212/4 1 สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร พจ. 100 2549 3/1/2020
739 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0272 นายทรง วิรัชพินทุ ร้านวิรัชพานิช นายทรง วิรัชพินทุ 213/4 1 - สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร พจ. 7 2552 28/12/2019
740 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0023 นายชาตรี สินเพ็ง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกตุการเกษตร 213/9-10 1 สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร พจ. 56 2556 3/9/2019
741 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0336 นางสาวกุลธิดา เสียงเล็ก บริษัท สากเหล็กการเกษตร จ ากัด นางสาวกุลธิดา เสียงเล็ก 233/2 1 - สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร พจ. 330 2550 29/12/2019
742 เขต 2 ศวพ.พจ. Pic-5-1228 นายณัฐณกรณ์  นาถมทอง ร้านรินการเกษตร  สาขาสากเหล็ก นายณัฐณกรณ์ นาถมทอง 270/72-270/73 1 สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร พจ. 51 2560 28/6/2020
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743 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0495 นายอภิเชษฐ์ ชะนะโชติ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. พิจิตร จ ากัด (จุดจ่ายสากเหล็ก) 270/74 1 - - สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร พจ. 50 2550 3/7/2020
744 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0197 นางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์ ร้านบุษกรการเกษตร นางสาวบุษกร ถัดทะพงษ์ 281 1 - สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร พจ. 134 2549 24/8/2020
745 เขต 2 ศวพ.พจ. Pic-5-1326 นายประจวบ  กรน้อย ร้านสวนโชคทอง นายประจวบ กรน้อย 66/1 11 สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร พจ. 21 2562 17/7/2020
746 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0679 นายเอกวิทย์ เกยุระพันธ์ บริษัท มงคลอะโกร จ ากัด 9/1 14 - - สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร พจ. 8 2560 12/12/2019
747 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0561 นายประกิต จิรานุรักษ์ ร้านรักษ์ดีการเกษตร นายประกิต จิรานุรักษ์ 153/1 7 - - สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร พจ. 7 2555 9/1/2020
748 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0072 นางสาวยุพิน แสงศรี ร้านแสงศรี นางสาวยุพิน แสงศรี 100/8 9 สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร พจ. 197 2549 3/9/2019
749 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0278 นางศรีไพร ทศพร ร้านศรีไพรทศพร นางศรีไพร ทศพร 81 2 หนองหญ้าไทร สากเหล็ก พิจิตร พจ. 219 2549 15/9/2020
750 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0278 นางศรีไพร ทศพร ร้านศรีไพรทศพร นางศรีไพร ทศพร 81 2 หนองหญ้าไทร สากเหล็ก พิจิตร พจ. 219 2549 19/9/2019
751 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0807 นายเทิดศักด์ิ สินทรัพย์ ร้านต๊ิงหน่องการเกษตร นายเทิดศักด์ิ สินทรัพย์ 128 2 - - ก าแพงดิน สามง่าม พิจิตร พจ. 65 2553 11/7/2020
752 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0486 นางสาวสุนิตา บุญราชแขวง ร้านบุญเลิศการค้า นางสาวสุนิตา บุญราชแขวง 226 2 - - ก าแพงดิน สามง่าม พิจิตร พจ. 204 2549 11/2/2020
753 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0486 นางสาวสุนิตา บุญราชแขวง ร้านบุญเลิศการค้า นางสาวสุนิตา บุญราชแขวง 266 2 - - ก าแพงดิน สามง่าม พิจิตร พจ. 204 2549 11/2/2020
754 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1134 นายกษิบัณฑิต อินทรภูติ ศรีพานิช นายกษิบัณฑิต อินทรภูติ 270 2 ก าแพงดิน สามง่าม พิจิตร พจ. 94 2557 25/12/2019
755 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0356 นางสาวสุรัตน์ รักษาพล ร้านสุรัตน์ รักษาพล นางสาวสุรัตน์ รักษาพล 35/3 3 ก าแพงดิน สามง่าม พิจิตร พจ. 39 2560 18/5/2020
756 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0144 นางภิญญา ขวัญคง ร้านทองการเกษตร นางภิญญา ขวัญคง 54 3 ก าแพงดิน สามง่าม พิจิตร พจ. 45 2559 3/12/2019
757 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0826 นางดวงใจ พุ่มคนสิน สหกรณ์การเกษตรบ้านก าแพงดิน จ ากัด 51 5 - - ก าแพงดิน สามง่าม พิจิตร พจ. 10 2558 22/11/2019
758 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0793 นางสาวเบ็ญจมาภรณ์ ภักดีโต ร้านใบหม่อน นางสาวเบ็ญจมาภรณ์ ภักดีโต 6/3 6 - - ก าแพงดิน สามง่าม พิจิตร พจ. 44 2559 29/12/2019
759 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1154 นายนาวิน เพ็ชรพิจิตร ร้านเกษตรเพชรพิจิตร นายนาวิน เพ็ชรพิจิตร 53 11 เนินปอ สามง่าม พิจิตร พจ. 20 2561 4/1/2020
760 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0065 นายบรรทม พันธ์ุโพธ์ิ ร้านเอมไฟร์การเกษตร นายบรรทม พันธ์ุโพธ์ิ 64/1 18 เนินปอ สามง่าม พิจิตร พจ. 20 2555 29/1/2020
761 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0229 นางสาวจันจิรา จันทีมา ร้านพืชผลการเกษตร นางสาวจันจิรา จันทีมา 99 3 เนินปอ สามง่าม พิจิตร พจ. 80 2551 16/11/2019
762 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0851 นายวิวัฒน์ พุ่มมาลัย ร้านภูษิตาการเกษตร นายวิวัฒน์ พุ่มมาลัย 14/3 4 เนินปอ สามง่าม พิจิตร พจ. 23 2554 23/4/2020
763 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0082 นายไพโรจน์ เพ็ชรวิจิตร ร้านโรจน์การเกษตร นายไพโรจน์ เพ็ชรวิจิตร 5/1 4 เนินปอ สามง่าม พิจิตร พจ. 376 2549 27/6/2019
764 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0082 นายไพโรจน์ เพ็ชรวิจิตร ร้านโรจน์การเกษตร นายไพโรจน์ เพ็ชรวิจิตร 5/1 4 เนินปอ สามง่าม พิจิตร พจ. 376 2549 27/6/2020
765 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0674 นางสาวรีรัตน์ ใจบุญ ร้านยุ้ยการเกษตร นางสาวรีรัตน์ ใจบุญ 99/1 5 - - เนินปอ สามง่าม พิจิตร พจ. 31 2552 11/6/2020
766 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0255 นายลือชัย ประทีปทอง ร้านลือชัยการเกษตร นายลือชัย ประทีปทอง 60/4 6 เนินปอ สามง่าม พิจิตร พจ. 16 2562 18/6/2020
767 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0436 นายเดชา ติณะคัด ร้านโชคเดชาการเกษตร นายเดชา ติณะคัด 46/2 1 - - รังนก สามง่าม พิจิตร พจ. 24 2550 26/5/2020
768 เขต 2 ศวพ.พจ. Pic-5-1247 นางสาวปัญญาภรณ์  ช่ืนเมือง ร้านเจริญทรัพย์ นางสาวปัญญาภรณ์ ช่ืนเมือง 126 11 รังนก สามง่าม พิจิตร พจ. 4 2561 10/1/2020
769 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0978 นายพรเทพ ทัพงาม ร้านพรเทพการเกษตร นายพรเทพ ทัพงาม 113/4 10 - - สามง่าม สามง่าม พิจิตร พจ. 59 2557 12/8/2019
770 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0298 นางสาวธีรานันท์  รัชจันทร์เจริญ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. พิจิตร จ ากัด (สาขาสามง่าม) 128/1 13 พิจิตร-ก าแพงเพชร สามง่าม สามง่าม พิจิตร พจ. 400 2549 3/7/2020
771 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0075 นางศรีวรรณ ภูภัทรพงศ์ ร้านโกด๊ี นางศรีวรรณ ภูภัทรพงศ์ 189 13 สามง่าม สามง่าม พิจิตร พจ. 14 2558 23/11/2019
772 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0319 นางพิมพ์นารา สุรารักษ์ ร้านสมบูรณ์การเกษตร นางพิมพ์นารา สุรารักษ์ 260/4-5 13 สามง่าม สามง่าม พิจิตร พจ. 17 2558 9/11/2019
773 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0211 นายปิยะ ยรรยง ร้านปิยะการเกษตร นายปิยะ ยรรยง 352 13 สามง่าม สามง่าม พิจิตร พจ. 85 2560 7/11/2019
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774 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0010 นายคมกฤช  ปรีเปรม ร้านปรีเปรมการเกษตร นายคมกฤช ปรีเปรม 373-374 13 สามง่าม สามง่าม พิจิตร พจ. 340 2549 21/12/2019
775 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0010 นายสมปอง ปรีเปรม ร้านปรีเปรมการเกษตร นายสมปอง ปรีเปรม 48 13 สามง่าม สามง่าม พิจิตร พจ. 340 2549 21/12/2019
776 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0485 นายสรเดช ไวยาวัจมัย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สรเดช การเกษตร 48/2-3 13 - - สามง่าม สามง่าม พิจิตร พจ. 305 2549 4/3/2020
777 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0266 นายวิเชียร ศิริรัตน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิเชียรมีไชโย 52/1 13 สามง่าม สามง่าม พิจิตร พจ. 260 2549 13/1/2020
778 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0874 นายสมชัย หมู่โอโล ร้านสมชัยการเกษตร นายสมชัย หมู่โอโล 67/2 13 - - สามง่าม สามง่าม พิจิตร พจ. 38 2554 20/12/2019
779 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0499 นางสาวสุภาวิณี โภควัตร ร้านโภควัตรเทคโนเกษตร นางสาวสุภาวิณี โภควัตร 99/28 16 - - สามง่าม สามง่าม พิจิตร พจ. 75 2551 22/12/2019
780 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1170 นางสาวอัจฉรา ใจรักษ์ มาดีการเกษตร นางสาวอัจฉรา  ใจรักษ์ 101 6 สามง่าม สามง่าม พิจิตร พจ. 82 2558 6/10/2019
781 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1170 นางสาวอัจฉรา ใจรักษ์ ร้านมาดีการเกษตร นางสาวอัจฉรา ใจรักษ์ 101 6 สามง่าม สามง่าม พิจิตร พจ. 82 2558 26/10/2019
782 เขต 2 ศวพ.พจ. Pic-5-1109 นางสาววีณา  ชูสัมฤทธ์ิ สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านวังลูกช้าง จ ากัด นางสาววีณา ชูสัมฤทธ์ิ 16/6 8 สามง่าม สามง่าม พิจิตร พจ. 24 2561 20/12/2019
783 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1121 นายทองใบ หงสะ ร้านทองใบการเกษตร นายทองใบ หงสะ 314/5 1 หนองโสน สามง่าม พิจิตร พจ. 5 2560 19/1/2020
784 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1000 นางสมัย วงศ์จะมาศ วิสาหกิจชุมชนร้านค้าชุมชน ต. หนองโสน 48/13 16 หนองโสน สามง่าม พิจิตร พจ. 19 2560 2/2/2020
785 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0448 นางร าพรรณ ฝ่ังมณี ร้านสุทัศน์ นางร าพรรณ ฝ่ังมณี 72/6 16 - - หนองโสน สามง่าม พิจิตร พจ. 167 2549 1/8/2020
786 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0165 นางสมนึก คดีเวียง ร้านนางสมนึก คดีเวียง นางสมนึก คดีเวียง 60/11 17 หนองโสน สามง่าม พิจิตร พจ. 237 2549 13/12/2019
787 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0864 นางสมัย ศรีเรืองพันธ์ ร้านส.รุ่งเรืองการเกษตร นางสมัย ศรีเรืองพันธ์ 4/5 2 หนองโสน สามง่าม พิจิตร พจ. 45 2560 2/5/2020
788 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0890 นายจิสรานุวัฒน์ แสงจันทร์ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินสามง่ามหน่ึง จ ากัด 50 2 - - หนองโสน สามง่าม พิจิตร พจ. 68 2554 31/7/2020
789 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0581 นายธรรมนูญ พิลึก ร้านก.ย่ิงเจริญ นายธรรมนูญ พิลึก 93 2 - - หนองโสน สามง่าม พิจิตร พจ. 24 2551 4/1/2020
790 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-1164 นายอิศชยะเรศท์ กฤตสุวรรณ์ ร้านก.ชยเรศค้าขาย นายอิศชยะเรศท์ กฤตสุวรรณ์ 24 3 หนองโสน สามง่าม พิจิตร พจ. 72 2558 18/8/2020
791 เขต 2 ศวพ.พจ. PIC-5-0839 นางวิไล พรหมมา ร้านวิไลการเกษตร นางวิไล พรหมมา 24/3 8 - - หนองโสน สามง่าม พิจิตร พจ. 6 2560 19/1/2020
792 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1380 นายศิลา ศักด์ิเจริญชัยกุล ร้านศ.ส่งเสริมการเกษตร นายศิลา ศักด์ิเจริญชัยกุล 178 1 เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์ พช. 93 2557 17/7/2020
793 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1654 นายล าไพ  สายทอง ร้านป.การเกษตร นายล าไพ สายทอง 208 10 เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์ พช. 76 2560 2/8/2020
794 เขต 2 ศวพ.พช. pet-5-1746 นางนวรัตน์  ล้ีเจริญพลังกุล ษริษัท ล้ีเจริญมอลล์ จ ากัด ษริษัท ล้ีเจริญมอลล์ จ ากัด 351 6 เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์ พช. 24 2562 19/3/2020
795 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0967 นายอัฐพร ลีพัฒนเศรษฐ์ ร้านเข็กน้อยการเกษตร นายอัฐพร ลีพัฒนเศรษฐ์ 142 9 - - เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์ พช. 100 2554 28/8/2019
796 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0870 นายคุณาวุฒิ แซ่ลี ร้านอู่เย้าบริการ นายคุณาวุฒิ แซ่ลี 74 9 - - เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์ พช. 118 2558 29/6/2020
797 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0604 นายจีรณศักย์ ล้ีเจริญพลังกุล ร้านลีพัฒนาการเกษตร นายจีรณศักย์ ล้ีเจริญพลังกุล 79/3 9 - - เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์ พช. 32 2551 22/5/2020
798 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-1429 นายศตวรรษ ประทีปคีรี ร้านภูวิไล นายศตวรรษ ประทีปคีรี 76/1 1 เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์ พช. 96 2561 21/11/2019
799 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-0443 นายสมนึก เพชรสารพรม ร้านสมนึก นายสมนึก เพชรสารพรม 10 5 เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์ พช. 76 2561 2/9/2019
800 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-1467 นายพิษณุ แซ่จาง ร้านพิษณุการค้า นายพิษณุ แซ่จาง 1 9 - - เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์ พช. 52 2562 18/6/2020
801 เขต 2 ศวร.พช. Pet-5-1490 นายสุพรชัย จังพินิจกุล ร้านสุพรชัยเบ็ดเตล็ด นายสุพรชัย จังพินิจกุล 17 9 เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์ พช. 81 2559 25/7/2020
802 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0089 นายบุญท า สอนบุญมา ร้านบุญท าการเกษตร นายบุญท า สอนบุญมา 5 3 - - แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์ พช. 94 2550 19/6/2020
803 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0252 นางสาวพรนภา แซ่เอ้ียว ร้านป่าคาเคมี นางสาวพรนภา แซ่เอ้ียว 13 5 - - แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์ พช. 348 2550 10/1/2020
804 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0987 นายวิโรจน์ ศรีสวรรค์ ร้านศรีสวรรค์การเกษตร นายวิโรจน์ ศรีสวรรค์ 27 1 - - ทุ่งสมอ เขาค้อ เพชรบูรณ์ พช. 189 2558 28/12/2019
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805 เขต 2 ศวร.พช. Pet-5-1560 นางประภาพรรณ เรืองศิริ บริษัท เกษตร 85 จ ากัด (สาขาเขาค้อ) 7/1 11 ทุ่งสมอ เขาค้อ เพชรบูรณ์ พช. 92 2559 8/8/2020
806 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0210 นายสุเทพ อวยพรชัยสกุล ร้านด าเนินการเกษตร นายสุเทพ อวยพรชัยสกุล 8 11 - แคมป์สน-สะเดาะพง ทุ่งสมอ เขาค้อ เพชรบูรณ์ พช. 157 2553 11/7/2020
807 เขต 2 ศวร.พช. Pet-5-1514 นางสาวอชิรญา ปิทบแสน ร้านศรีรุ่งเรืองการเกษตร นางสาวอชิรญา ปิทบแสน 89 11 ทุ่งสมอ เขาค้อ เพชรบูรณ์ พช. 163 2558 29/9/2019
808 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0214 นางสาวญาณภร ยศสุพรม ร้านทรัพย์เกษตรทัย นางสาวญาณภร ยศสุพรม 141 4 - - ทุ่งสมอ เขาค้อ เพชรบูรณ์ พช. 239 2549 15/12/2019
809 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1470 นายสิทธิโชติ รุ่งเรืองเพชร ร้านส.รุ่งเรืองเคมีเกษตร ไฮโดรโปนิกส์ เซ็นเตอร์ นายสิทธิโชติ รุ่งเรืองเพชร 170/1 4 - - ทุ่งสมอ เขาค้อ เพชรบูรณ์ พช. 32 2559 18/4/2020
810 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0182 นางดวงตะวัน สุฤทธ์ิ ร้านใจทิพย์ นางดวงตะวัน สุฤทธ์ิ 64 1 - - สะเดาะพง เขาค้อ เพชรบูรณ์ พช. 158 2558 20/9/2019
811 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0282 นายศุภชัย แก่นนาค ร้านรุ่งอรุณไทยเกษตร นายศุภชัย แก่นนาค 65 1 - - สะเดาะพง เขาค้อ เพชรบูรณ์ พช. 61 2560 12/7/2020
812 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-1451 นายพิกุล แก้วย้อม ร้านรุ่งนภา นางพิกุล แก้วย้อม 147/1 10 หนองแม่นา เขาค้อ เพชรบูรณ์ พช. 109 2560 26/11/2019
813 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0321 นายเซน บุญเรือง ร้านสิตราทิพย์ นายเซน บุญเรือง 19 3 - - หนองแม่นา เขาค้อ เพชรบูรณ์ พช. 45 2553 10/11/2019
814 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1245 นายไพศาล บุญสวน ร้านไพศาลนานาภัณฑ์ 2 นายไพศาล บุญสวน 108/16 5 หนองแม่นา เขาค้อ เพชรบูรณ์ พช. 69 2558 8/3/2020
815 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1406 นางนงลักษณ์  เกิดแก้ว- ร้านนพรัตน์ นางนงลักษณ์ เกิดแก้ว 18 5 หนองแม่นา เขาค้อ เพชรบูรณ์ พช. 103 2561 25/12/2019
816 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1679 นางสาวมะลิ  หนานไหว ร้านวัฒนาเคมีเกษตร3 นางสาวมะลิ หนานไหว 69 5 หนองแม่นา เขาค้อ เพชรบูรณ์ พช. 31 2561 20/5/2020
817 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0932 พ.อ.อ.ชลอ แจ้งย้ิม ร้านสหการเกษตรยางพารา พ.อ.อ.ชลอ แจ้งย้ิม 234 1 - - ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ พช. 79 2558 25/3/2020
818 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0499 นางสิริณิษฐ ทะสอน สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เพชรบูรณ์ จ ากัด (สาขาชนแดน) 10-11 12 - ชมฐีระเวช ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ พช. 20 2558 3/12/2019
819 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1453 นายอุกกฤษ ฉัตรศรีสุวรรณ ร้านสมชัยพาณิชย์ (88) นายอุกกฤษ ฉัตรศรีสุวรรณ 28 12 ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ พช. 116 2560 24/12/2019
820 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0547 นางพัชรดา คงสมปราชญ์ ร้านเกษตรพูนทรัพย์ นางพัชรดา คงสมปราชญ์ 1021/7 4 - ชมฐีระเวช ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ พช. 64 2558 4/3/2020
821 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1433 นายสุกฤฎิราช อ่อนพุ่ม ร้านนีน่าเกษตรการค้า นายสุกฤฎิราช อ่อนพุ่ม 1128/4 4 ชมฐีระเวช ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ พช. 68 2558 8/3/2020
822 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0206 นางสาวแสงเดือน สาคเรศสกุล ร้านชายถาวร นางสาวแสงเดือน สาคเรศสกุล 117/7 4 - ชมฐีระเวช ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ พช. 264 2550 15/1/2020
823 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0307 นายอุกกฤษ ฉัตรศรีสุวรรณ บริษัท สมชัยพานิช 2014 จ ากัด 1742 4 - - ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ พช. 294 2550 5/3/2020
824 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1644 นางประภาพรรณ เรืองศิริ บริษัท เกษตร 85 จ ากัด (สาขาชนแดน) 275/11-12 4 ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ พช. 60 2560 5/7/2020
825 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0059 นายอโณทัย ล้ิมสิริวิทย์ ร้านชนแดนเภสัช นายอโณทัย ล้ิมสิริวิทย์ 508 4 - - ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ พช. 6 2555 16/10/2019
826 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0228 นายสมศักด์ิ นิเวศน์สุวรรณ ร้านนิเวศน์พานิช นายสมศักด์ิ นิเวศน์สุวรรณ 558 4 - ชมฐีระเวช ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ พช. 262 2549 3/1/2020
827 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0306 นายวิสูตร ศรีสายยนต์ ร้านสมจิตรพานิช นายวิสูตร ศรีสายยนต์ 73/15 4 - ชมฐีระเวช ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ พช. 47 2562 6/6/2020
828 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0656 นางพจนีย์ สรหงษ์ ร้านพจนีย์การเกษตร นางพจนีย์ สรหงษ์ 98/2 4 - ชมฐีระเวช ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ พช. 104 2560 15/11/2019
829 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0639 นายสุนทร นุชเทียน ร้านรุ่งนาทองพืชผล นายสุนทร นุชเทียน 98/7 4 - - ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ พช. 64 2552 11/5/2020
830 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0841 นายพงษ์ศักด์ิ พลวัฒน์ ร้านชนแดนยางพารา นายพงษ์ศักด์ิ พลวัฒน์ 999/4 4 - - ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ พช. 45 2554 21/3/2020
831 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1143 นายเชาวฤทธ์ิ พินเขียว ร้านแม่โจ้โกดังเกษตร นายเชาวฤทธ์ิ พินเขียว 142 7 - - ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ พช. 31 2557 6/3/2020
832 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0427 นายมนตรี ไกรเมฆ สหกรณ์การเกษตรชนแดน จ ากัด 435 7 - ชมฐีระเวช ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ พช. 42 2550 4/7/2020
833 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0851 นายสุริยา ภายไธสงค์ ร้านสุริยาการเกษตร นายสุริยา ภายไธสงค์ 7 2 - - ซับพุทรา ชนแดน เพชรบูรณ์ พช. 68 2561 26/8/2019
834 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1715 นายภูธเรศ  หนูคง ร้านกนกกาญจน์การเกษตร นายภูธเรศ หนูคง 777/2 14 ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ์ พช. 65 2561 22/8/2020
835 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0349 นางเก๊ียก สาคเรศสกุล ร้านอ านวยชัย นางเก๊ียก สาคเรศสกุล 109 2 - ชมฐีระเวช ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ์ พช. 273 2550 17/1/2020
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836 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0403 นายจอมพล จิโนรส ร้านรวงข้าวการเกษตร นายจอมพล จิโนรส 148 2 - ชมฐีระเวช ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ์ พช. 198 2550 21/1/2020
837 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0686 นางนฤมล คุณาวุฒิตระกูล ร้านคณัตถ์ค้าข้าว นางนฤมล คุณาวุฒิตระกูล 38/1 2 - - ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ์ พช. 95 2552 21/7/2020
838 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0045 นายสุรศักด์ิ จตุวิวัฒน์วรกุล ร้านโค้วเฮงฮวด นายสุรศักด์ิ จตุวิวัฒน์วรกุล 389 2 - - ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ์ พช. 145 2549 4/9/2019
839 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0069 นายอัมพัน ปิระกะ ร้านต้ังเฮงฮวด นายอัมพัน ปิระกะ 503 2 - - ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ์ พช. 117 2550 6/7/2020
840 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0212 นายพงษ์เทพ สาคเรศสกุล ร้านต้ังเม่งเฮง นายพงษ์เทพ สาคเรศสกุล 71-72 2 - ชมฐีระเวช ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ์ พช. 402 2550 12/6/2020
841 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0168 นางสาวสุนีย์ สาคเรศสกุล ร้านเม่งเฮงจ่ัน นางสาวสุนีย์ สาคเรศสกุล 80 2 - ชมฐีระเวช ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ์ พช. 78 2550 12/6/2020
842 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-1330 นางสมพิศ ทองสุข ร้านสมพิษ นางสมพิศ ทองสุข 591/1 5 ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ์ พช. 71 2560 25/7/2020
843 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0974 นายสังวาลย์ ตัวกะลัน ร้านส าเริงรุ่งเรืองการเกษตร สาขาดงขุย นายสังวาลย์ ตัวกะลัน 88 1 - - ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์ พช. 79 2555 26/6/2020
844 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0534 นายกรวิชญ์ โล้วิชากรติกุล ร้านกรวิชญ์เคมีภัณฑ์ นายกรวิชญ์ โล้วิชากรติกุล 99 1 - ชมฐีระเวช ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์ พช. 60 2550 11/9/2019
845 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1702 นายพงษ์ศักด์ิ  เพ็ชรล้อมทอง ร้านพงษ์เพชรการเกษตร นายพงษ์ศักด์ิ เพ็ชรล้อมทอง 97 4 ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์ พช. 37 2561 27/5/2020
846 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0601 นายชรินทร์ ชัยแก้ว ร้านข้าวฟ่างการเกษตร นายชรินทร์ ชัยแก้ว 50/1 5 - - ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์ พช. 29 2551 6/5/2020
847 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0508 นายอุดรศักด์ิ ก้อนพล สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เพชรบูรณ์ จ ากัด (สาขาดงขุย) 96 9 - - ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์ พช. 76 2550 11/10/2019
848 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0203 นายทวีชัย เติมพรเลิศ ร้านทวีชัยการเกษตร นายทวีชัย เติมพรเลิศ 10/1 1 - ชมฐีระเวช ท่าข้าม ชนแดน เพชรบูรณ์ พช. 110 2559 12/10/2019
849 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0937 นางสาวชนาทิพย์ ศรีลิว บริษัท ช.เกษตร 1881 จ ากัด บริษัท ช.เกษตร 1881 จ ากัด 26/3 1 - ชมฐีระเวช ท่าข้าม ชนแดน เพชรบูรณ์ พช. 57 2554 18/5/2020
850 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1297 นายพงษ์ศักด์ิ พลวัฒน์ ร้านชนแดนยางพารา(สาขาท่าข้าม) นายพงษ์ศักด์ิ พลวัฒน์ 766/4 1 ท่าข้าม ชนแดน เพชรบูรณ์ พช. 104 2557 29/7/2019
851 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0940 นายวัฒนา รุ่งเรืองมิตร ร้านรุ่งเรืองมิตรพืชผล นายวัฒนา รุ่งเรืองมิตร 887 1 - ชมฐีระเวช ท่าข้าม ชนแดน เพชรบูรณ์ พช. 77 2560 3/8/2020
852 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1673 นายชัยนาท ศรีจันทร์ยงค์ ร้านวันดีการเกษตร59 นายชัยนาท ศรีจันทร์ยงค์ 1 9 ท่าข้าม ชนแดน เพชรบูรณ์ พช. 4 2561 11/1/2020
853 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-1200 นายส ารวย สอนศิลป์ ร้านส.สอนศิลป์การเกษตร นายส ารวย สอนศิลป์ 186 3 - - บ้านกล้วย ชนแดน เพชรบูรณ์ พช. 51 2560 7/6/2019
854 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-1643 นางสาวชนนิกานต์  หางาม ร้านงามสุวรรณพาณิชย์ นางสาวชนนิกานต์ หางาม 98 5 บ้านกล้วย ชนแดน เพชรบูรณ์ พช. 66 2560 17/7/2020
855 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0921 นายอาทิตทร จบศรี ร้านวีรเทพการค้า นายอาทิตทร จบศรี 11 7 - - บ้านกล้วย ชนแดน เพชรบูรณ์ พช. 104 2554 5/9/2019
856 เขต 2 ศวพ.พช. pet-5-1744 นายชาญ  เพ่ิมสวัสด์ิ ร้านบุญยานุช เคมีคอล บ้านแก้ว คลินิกเกษตร สาขาชนแดน นายชาญ เพ่ิมสวัสด์ิ 111/1 17 พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ พช. 68 2562 18/7/2020
857 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1217 นายสุริยา ชาติอุดม ร้านก.กิจเจริญพืชผล นายสุริยา ชาติอุดม 54 20 พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ พช. 105 2557 29/7/2020
858 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1722 นายไพรัช พร้ิงประยูร ร้านน้ าลัดการเกษตร นายไพรัช พร้ิงประยูร 160 27 พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ พช. 63 2561 13/8/2019
859 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0867 นายเอม ทองพานิช ร้านอ.อารีรัตน์พานิช นายเอม ทองพานิช 99 19 - - ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์ พช. 196 2553 12/7/2020
860 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0678 นางสาวธันยาภัทร์ โตริต ร้านย่ังยืนการเกษตร นางสาวธันยาภัทร์ โตริต 34 4 - - ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์ พช. 88 2552 2/7/2020
861 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0647 นายพิษณุ อินสุธา ร้านพิษณุ นายพิษณุ อินสุธา 18/6 7 - - ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์ พช. 36 2562 13/5/2020
862 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0013 นางบุณยนุช พรมรัตน์ ร้านธนากรพืชผล นางบุณยนุช พรมรัตน์ 8/1 8 - - ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์ พช. 41 2560 15/5/2020
863 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1229 นายณัฐพงษ์ ศรีบุรินทร์สกุล ร้านพูนทรัพย์ 6 พืชผล สาขาลาดแค นายณัฐพงษ์ ศรีบุรินทร์สกุล 33/1 9 ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์ พช. 100 2556 29/7/2020
864 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0880 นางพัชรี จันทร์เรือง ร้านพัชรีการเกษตร นางพัชรี จันทร์เรือง 169 1 - - ศาลาลาย ชนแดน เพชรบูรณ์ พช. 156 2558 16/9/2019
865 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1043 นางสาวเตือนใจ แก้วแย้ม ร้านนิธิภัทรพาณิชย์ นางสาวเตือนใจ แก้วแย้ม 162 1 - - โคกมน น้ าหนาว เพชรบูรณ์ พช. 109 2556 26/8/2019
866 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1607 นางสาวขนิษฐา  ศรีอินค า ร้านวันนารุ่งเรืองทรัพย์ นางสาวขนิษฐา ศรีอินค า 207 2 โคกมน น้ าหนาว เพชรบูรณ์ พช. 86 2561 25/9/2019
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867 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0021 นางรัชนี ทุมเทียง ร้านป้ายพาณิชย์ นางรัชนี ทุมเทียง 12 3 - - โคกมน น้ าหนาว เพชรบูรณ์ พช. 25 2550 27/4/2020
868 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1329 นางละออง ค าท้ิง ร้านสาม ก.ออยล์ นางละออง ค าท้ิง 400 3 น้ าหนาว น้ าหนาว เพชรบูรณ์ พช. 46 2559 23/5/2020
869 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0227 นางอัมพร ยศสุพรม ร้านน้ าหนาวพืชผล นางอัมพร ยศสุพรม 105 4 - - น้ าหนาว น้ าหนาว เพชรบูรณ์ พช. 64 2550 9/6/2020
870 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0908 นางสาวนันท์นภัส แก้วกอง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เพชรบูรณ์จ ากัด (สาขาน้ าหนาว) 222 4 - - น้ าหนาว น้ าหนาว เพชรบูรณ์ พช. 16 2555 1/11/2019
871 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1689 นางสาวกมลรัตน์  เจริญจิตร ษริษัท ยนต์นิรมิตคลังเกษตร จ ากัด (สาขา2) 73 4 น้ าหนาว น้ าหนาว เพชรบูรณ์ พช. 21 2561 19/3/2020
872 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-0845 นายนันธวัช  นาหนองตูม ร้านน้ าหนาวพานิชวัสดุ นายนันธวัช นาหนองตูม 91/2 4 น้ าหนาว น้ าหนาว เพชรบูรณ์ พช. 57 2561 23/7/2020
873 เขต 2 ศวพ.พช. pet-5-1631 นางปราณี  ปานสกุล ร้านปราณีพาณิชย์ นางปราณี ปานสกุล 136 5 น้ าหนาว น้ าหนาว เพชรบูรณ์ พช. 65 2562 9/7/2020
874 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1378 นายนพดล  เจริญจิตร ร้านยนต์นิรมิตการเกษตร นายนพดล เจริญจิตร 99 6 น้ าหนาว น้ าหนาว เพชรบูรณ์ พช. 131 2558 20/7/2020
875 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1183 - ร้านป.วิมล นายสุนทร บรรเจิดสกุล 290 1 วังกวาง น้ าหนาว เพชรบูรณ์ พช. 18 2561 12/3/2020
876 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0354 นายวีระพล พุทธายอด ร้านสว่างพาณิชย์ นายวีระพล พุทธายอด 196 2 - - วังกวาง น้ าหนาว เพชรบูรณ์ พช. 30 2552 3/2/2020
877 เขต 2 ศวพ.พช. pet-5-1687 นายรัฐการ  กิติศรีวรพันธ์ุ ร้านนิวต้ันมารวย นายรัฐการ กิติศรีวรพันธ์ุ 9 2 วังกวาง น้ าหนาว เพชรบูรณ์ พช. 7 2562 17/1/2020
878 เขต 2 ศวร.พช. Pet-5-1496 นางสาวสกุณา ขวัญพรม ร้านหมอนุ้ยการเกษตร นางสาวสกุณา ขวัญพรม 69 1 หลักด่าน น้ าหนาว เพชรบูรณ์ พช. 89 2559 3/8/2020
879 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1009 นายสมควร กองธิราช ร้านกิตติพร นายสมควร กองธิราช 260 3 - - หลักด่าน น้ าหนาว เพชรบูรณ์ พช. 29 2556 6/2/2020
880 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-1308 นายปิยะพงษ์ ขวัญหอม ร้านปิยะพงษ์ ขวัญหอม นายปิยะพงษ์ ขวัญหอม 7 3 หลักด่าน น้ าหนาว เพชรบูรณ์ พช. 112 2560 11/12/2019
881 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1428 นางขวัญทอง กล่ินเกษร ร้านขวัญทองพาณิชย์ นางขวัญทอง กล่ินเกษร 139 4 หลักด่าน น้ าหนาว เพชรบูรณ์ พช. 46 2558 2/2/2020
882 เขต 2 ศวพ.พช. pet-5-1752 นางสาวอุบล เท่ียงธรรม ร้านอุบลเคมีภัณฑ์ นางสาวอุบล เท่ียงธรรม 266 1 กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์ พช. 26 2562 24/3/2020
883 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0325 นางสาวมยุรี นาคเมือง บริษัท นิยมชัยการเกษตร จ ากัด 136 10 - - กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์ พช. 20 2561 19/3/2020
884 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1619 นายมงคลชัย  ใสโสภณ ร้านวาสนาการเกษตรสาขา2 นายมงคลชัย ใสโสภณ 3/1 10 กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์ พช. 19 2560 20/3/2020
885 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1757 นางสาวสุวรรณี  ศศิวิมลกาล ร้านธนวัฒน์ 8888 นางสาวสุวรรณี ศศิวิมลกาล 439/1 14 กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์ พช. 25 2562 24/3/2020
886 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0857 นางราตรี ประทุมสูตร ร้านประทุมสูตรการเกษตร นางราตรี ประทุมสูตร 11 17 - - กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์ พช. 139 2553 27/6/2020
887 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1710 นางหนูเล็ก  จิตรอ่อง ร้านเล็กการเกษตร นางหนูเล็ก จิตรอ่อง 401/1 18 กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์ พช. 50 2561 2/7/2020
888 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0338 นายทองใส วรรณษา ร้านหนองแดงการเกษตร นายทองใส วรรณษา 93 3 - - กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์ พช. 321 2550 28/5/2020
889 เขต 2 ศวพ.พช. pet-5-1753 นางสาวสุพัตรา  สวนแก้ว ร้านสวนแก้วการเกษตร นางสาวสุพัตรา สวนแก้ว 31/17 4 กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์ พช. 14 2562 10/2/2020
890 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1181 นายประโยชน์  จิรจารุวงศ์ ร้านโชคทวีพืชผล นายประโยชน์ จิรจารุวงศ์ 15 12 ซับไม้แดง บึงสามพัน เพชรบูรณ์ พช. 74 2560 26/7/2020
891 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0247 นางบังอร สุขวานิช ร้านป.วานิชเคมี นางบังอร สุขวานิช 269 15 - - ซับไม้แดง บึงสามพัน เพชรบูรณ์ พช. 42 2561 6/6/2019
892 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0324 นางสุกัญญา คล้ายฤทธ์ิ ร้านสุกัญญาการเกษตร นางสุกัญญา คล้ายฤทธ์ิ 24 2 - - ซับไม้แดง บึงสามพัน เพชรบูรณ์ พช. 95 2560 17/10/2019
893 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0270 นายทองจันทร์ จินใจตรง ร้านฟ้าเขียว นายทองจันทร์ จินใจตรง 532 2 - - ซับไม้แดง บึงสามพัน เพชรบูรณ์ พช. 52 2558 22/2/2020
894 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0666 นายสมบัติ มีโพธ์ิ สหกรณ์การเกษตรบึงสามพัน จ ากัด 260 2 - - ซับสมอทอด บึงสามพัน เพชรบูรณ์ พช. 25 2558 24/12/2019
895 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0265 นายสงกรานต์ สุริยเกษ ร้านพัฒนาผล นายสงกรานต์ สุริยเกษ 218 3 - - ซับสมอทอด บึงสามพัน เพชรบูรณ์ พช. 61 2552 1/5/2020
896 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1038 นางประภาพรรณ เรืองศิริ บริษัท เกษตร 85 จ ากัด (สาขา) 43/1 3 - - ซับสมอทอด บึงสามพัน เพชรบูรณ์ พช. 105 2555 7/8/2020
897 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0860 นางสาวลัลนา โตวิชัยกุล ร้านเต็กซุ่นฮวด นางสาวลัลนา โตวิชัยกุล 149 4 - - ซับสมอทอด บึงสามพัน เพชรบูรณ์ พช. 115 2555 14/8/2019
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898 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0281 นางสมนึก ต้ังละมัย ร้านรุ่งตะวัน นางสมนึก ต้ังละมัย 137 7 - - ซับสมอทอด บึงสามพัน เพชรบูรณ์ พช. 94 2559 17/8/2020
899 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0425 นางดลภา กิติกรธนากูล ร้านบึงสามพันการเกษตร นางดลภา กิติกรธนากูล 21 7 - - ซับสมอทอด บึงสามพัน เพชรบูรณ์ พช. 23 2560 29/3/2020
900 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-1482 นายชานุวัฒน์ ค าสุข บริษัท ธัญธวัชพืชผล จ ากัด (สาขา 5) 760/5 7 - - ซับสมอทอด บึงสามพัน เพชรบูรณ์ พช. 43 2560 16/5/2020
901 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0262 นายชัยวัฒน์ ไชยประสิทธ์ิ ร้านพรรณธนีการเกษตร นายชัยวัฒน์ ไชยประสิทธ์ิ 106/1-5 1 - สระบุรี-หล่มสัก บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์ พช. 126 2558 13/7/2020
902 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0299 นายศิริวัฒน์ บุญศิริ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริวัฒนา (1969) 77 10 - สระบุรี-หล่มสัก บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์ พช. 70 2553 14/2/2020
903 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1707 นายกฤติน  ชมช่ืน ร้านพัฒนา 95 บึงสามพัน นายกฤติน ชมช่ืน 125/1 2 บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์ พช. 49 2561 28/6/2020
904 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0077 นายวีระพันธ์ ธนศิริหิรัญสุข บริษัท พรหมภัสสรการเกษตร จ ากัด 218 4 บ้านราหุล - บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์ พช. 34 2552 21/4/2020
905 เขต 2 ศวร.พช. Pet-5-1583 นายกฤษฎา กาลภาพ ร้านกฤษ์กมล นายกฤษฎา กาลภาพ 333/5 4 บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์ พช. 103 2559 8/9/2019
906 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0755 นางสาวพัฒน์ณสรณ์ จันทร์คงวงษ์ ร้านชัยเจริญเกษตรพันธ์ุ นางสาวพัฒน์ณสรณ์ จันทร์คงวงษ์ 347-349 4 - - บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์ พช. 100 2560 5/11/2019
907 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0559 นายวีระกิตต์ิ อาริยะธนพงษ์ ร้านสมอทองเภสัช นายวีระกิตต์ิ อาริยะธนพงษ์ 292-294 7 - - บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์ พช. 26 2558 23/12/2019
908 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1288 นางสาวนิสากร ไชยสาร ร้านพัฒนา พาณิชย์ นางสาวนิสากร ไชยสาร 332 10 พญาวัง บึงสามพัน เพชรบูรณ์ พช. 23 2557 28/1/2020
909 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0453 นายสุพัฒน์ มะโนลา ร้านสุพัฒน์พาณิชย์ นายสุพัฒน์ มะโนลา 53/1 6 - - พญาวัง บึงสามพัน เพชรบูรณ์ พช. 143 2553 1/7/2020
910 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0420 นายชีพ เหล่าวีระไชย บริษัท แสงฟ้า 2503 จ ากัด 165 1 - - วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์ พช. 149 2549 7/9/2019
911 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1587 นายจิตติ  บุญมี บริษัท วังพิกุลพันธ์ุพืช จ ากัด นายจิตติ บุญมี 25/2 1 วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์ พช. 112 2559 24/10/2019
912 เขต 2 ศวร.พช. Pet-5-1452 นายพิษณุ สุขส าราญ ร้านห้วยทรายการเกษตร นายพิษณุ สุขส าราญ 170/3 4 วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์ พช. 23 2559 8/3/2020
913 เขต 2 ศวร.พช. Pet-5-1535 นายยรรยง วิพิธกาญจน์ ร้านหนุ่มชาเย็น นายยรรยง วิพิธกาญจน์ 7 6 วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์ พช. 19 2559 24/2/2020
914 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0992 นายประมวล ลอยมา สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เพชรบูรณ์ จ ากัด (สาขาวังพิกุล) 336 9 - - วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์ พช. 1 2562 1/1/2020
915 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0149 นายพัฒนพล บุญช่วย ร้านเกษตรศรีมงคล นายพัฒนพล บุญช่วย 197/8-9 1 - - ศรีมงคล บึงสามพัน เพชรบูรณ์ พช. 101 2560 7/11/2019
916 เขต 2 ศวพ.พช. pet-5-1540 นางสาวเหมือนฝัน  จันทร์สารโสภณ ร้านแก่นโตนการเกษตร นางสาวเหมือนฝัน จันทร์สารโสภณ 194 10 ศรีมงคล บึงสามพัน เพชรบูรณ์ พช. 12 2562 6/2/2020
917 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0205 นางนิชาภา พงษ์พิมาย ร้านชัยศิลป์พืชผล นางนิชาภา พงษ์พิมาย 198 11 - - ศรีมงคล บึงสามพัน เพชรบูรณ์ พช. 179 2550 21/1/2020
918 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1059 นายชานุวัฒน์ ค าสุข บริษัท ธัญธวัชพืชผล จ ากัด (สาขา 4 ) 286 11 - - ศรีมงคล บึงสามพัน เพชรบูรณ์ พช. 73 2555 25/6/2020
919 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1142 นางนรี ขันมี ร้านย้ิมเจริญ นางนรี ขันมี 386 11 - - ศรีมงคล บึงสามพัน เพชรบูรณ์ พช. 120 2556 29/9/2019
920 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0121 นายพินิจ โตวรกุล ร้านศิริผล นายพินิจ โตวรกุล 39 11 - - ศรีมงคล บึงสามพัน เพชรบูรณ์ พช. 201 2549 7/11/2019
921 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1379 นายพินิจ โตวรกุล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ๊ิกแบงการเกษตร 8 11 ศรีมงคล บึงสามพัน เพชรบูรณ์ พช. 92 2557 17/7/2020
922 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0938 นางสุรีพร บุญช่วย ร้านไทยรุ่งเรืองการเกษตร 4 นางสุรีพร บุญช่วย 91 11 - - ศรีมงคล บึงสามพัน เพชรบูรณ์ พช. 58 2554 18/5/2020
923 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1652 นางสาวช่อลัดดา  บุญถาวร ร้านภูตะวันการเกษตร นางสาวช่อลัดดา บุญถาวร 36/2 8 สระแก้ว บึงสามพัน เพชรบูรณ์ พช. 84 2560 24/8/2020
924 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1092 นายปัญญา แก้วเล็ก ร้านเค.เอ.พาณิชย์ นายปัญญา แก้วเล็ก 332 2 - - หนองแจง บึงสามพัน เพชรบูรณ์ พช. 131 2555 30/8/2019
925 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0555 นายแตม วัฒนะ ร้านประไพร นายแตม วัฒนะ 42 11 - - ชอนไพร เมือง เพชรบูรณ์ พช. 64 2554 1/6/2020
926 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0791 นายอนันต์ จันทร์ขาว ร้านจันทร์ขาวการเกษตร นายอนันต์ จันทร์ขาว 76 8 - - ชอนไพร เมือง เพชรบูรณ์ พช. 51 2558 19/2/2020
927 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0044 นางเสง่ียม ณ วิเชียร ร้านเสง่ียม นางเสง่ียม ณ วิเชียร 49 9 - - ชอนไพร เมือง เพชรบูรณ์ พช. 11 2559 3/2/2020
928 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0737 นางสาววันเพ็ญ สายันท์ ร้านดงมูลเหล็กการเกษตร นางสาววันเพ็ญ สายันท์ 142 1 - - ดงมูลเหล็ก เมือง เพชรบูรณ์ พช. 5 2555 6/9/2020
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929 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1520 นางรุจิรา  จันทักษ์ ร้านธนดลการเกษตร (ดงมูลเหล็ก) นางรุจิรา จันทักษ์ 62/4 1 ดงมูลเหล็ก เมือง เพชรบูรณ์ พช. 19 2561 13/3/2020
930 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0777 นางสาววิไลวรรณ ยาโต ร้านโอ๋การเกษตร นางสาววิไลวรรณ ยาโต 3 2 - - ดงมูลเหล็ก เมือง เพชรบูรณ์ พช. 50 2553 29/12/2019
931 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0063 นายณัฐพล ศรีคง ร้านช่างอู๊ด นายณัฐพล ศรีคง 108 7 - - ดงมูลเหล็ก เมือง เพชรบูรณ์ พช. 6 2553 16/9/2019
932 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1008 นางสุภาพร แว่นแก้ว ร้านต. รุ่งเรืองยอดทรัพย์ นางสุภาพร แว่นแก้ว 99 10 - - ตะเบาะ เมือง เพชรบูรณ์ พช. 29 2557 2/3/2020
933 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1384 นายควง โทนมี ร้านจิราพัชรการเกษตร นายควง โทนมี 141 3 ตะเบาะ เมือง เพชรบูรณ์ พช. 55 2558 25/2/2020
934 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1056 นายบรรจบ ไชยทอง ร้านเกษตรฟ้าใส นายบรรจบ ไชยทอง 42/3 4 - - ตะเบาะ เมือง เพชรบูรณ์ พช. 69 2555 24/6/2020
935 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0613 นายจารึก แท่นทอง ร้านบูมเสน่ห์ นายจารึก แท่นทอง 122 5 - - ตะเบาะ เมือง เพชรบูรณ์ พช. 66 2551 10/8/2020
936 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1178 นายส ารวม วันสาร ร้านกล้าเจริญการเกษตร นายส ารวม วันสาร 8/2 7 - - ตะเบาะ เมือง เพชรบูรณ์ พช. 102 2556 8/8/2019
937 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0238 นายบ ารุง วรรณทร ร้านบ ารุงพืชผล นายบ ารุง วรรณทร 17 9 - - ตะเบาะ เมือง เพชรบูรณ์ พช. 53 2560 7/6/2020
938 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0679 นายบรรเทิง โตฤทธ์ิ ร้านบรรเทิง นายบรรเทิง โตฤทธ์ิ 92 9 - - ตะเบาะ เมือง เพชรบูรณ์ พช. 17 2560 26/2/2020
939 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0408 นายสิริโชติ เชษฐมาส ร้านท่าพลการเกษตร นายสิริโชติ เชษฐมาส 28/1 1 - - ท่าพล เมือง เพชรบูรณ์ พช. 29 2562 1/4/2020
940 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0496 นางสาวแวววรรณ กางถ่ิน สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เพชรบูรณ์ จ ากัด (สาขาท่าพล) 244 13 - - ท่าพล เมือง เพชรบูรณ์ พช. 72 2550 11/10/2019
941 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0844 นางสาวพรนิภา รัตนกุล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษตรนาโน 352 13 - - ท่าพล เมือง เพชรบูรณ์ พช. 13 2562 10/2/2020
942 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1066 นายธนู ธรนันท์กุลวุฒิ ร้านเกษตรก้าวไกล นายธนู ธรนันท์กุลวุฒิ 117 17 - - ท่าพล เมือง เพชรบูรณ์ พช. 52 2556 6/1/2020
943 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1149 นางสาวชลลดา ทองสิน ร้านชลลดาการเกษตร นางสาวชลลดา ทองสิน 390 2 - - ท่าพล เมือง เพชรบูรณ์ พช. 54 2556 24/3/2020
944 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0783 นายสุวิทย์ พงศ์พันธ์ุวิทยา ร้านพุทธพรการเกษตร นายสุวิทย์ พงศ์พันธ์ุวิทยา 334 1 - - นาง่ัว เมือง เพชรบูรณ์ พช. 123 2555 26/8/2019
945 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1366 นางพรรณี มีทอง ร้านค้าบ้านนาการเกษตร นางพรรณี มีทอง 256 10 นาง่ัว เมือง เพชรบูรณ์ พช. 138 2557 27/8/2020
946 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1458 นายวิทูร สุริยวนากูล บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จ ากัด (มหาชน) 333 12 - - นาง่ัว เมือง เพชรบูรณ์ พช. 99 2558 21/5/2020
947 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0139 นางอ้อยทิพย์ หัวนอน ร้านอริศรา นางอ้อยทิพย์ หัวนอน 62/1 2 - - นาง่ัว เมือง เพชรบูรณ์ พช. 1 2548 25/8/2020
948 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0107 นายตะวัน อ่ิมจันทร์ ร้านภาคภูมิทวีทรัพย์ นายตะวัน อ่ิมจันทร์ 145 4 - - นาง่ัว เมือง เพชรบูรณ์ พช. 187 2549 16/10/2019
949 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0350 นายอุดม อ่อนวัน ร้านอุดม การเกษตร นายอุดม อ่อนวัน 38 4 - - นาง่ัว เมือง เพชรบูรณ์ พช. 284 2550 6/2/2020
950 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0713 นางหนูเล็ก อยู่สุข ร้านหนูเล็กการเกษตร นางหนูเล็ก อยู่สุข 2/4 5 - - นาง่ัว เมือง เพชรบูรณ์ พช. 112 2554 19/9/2019
951 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0185 นางสาวกฤษณีย์ นุใหม่ ร้านไทยเจริญ นางสาวกฤษณีย์ นุใหม่ 25 5 - - นาง่ัว เมือง เพชรบูรณ์ พช. 93 2553 24/2/2020
952 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1376 นางสาวอุมาพร ทองเพชร ร้านสิงห์เคมีเกษตร นางสาวอุมาพร ทองเพชร 55/3 5 นาง่ัว เมือง เพชรบูรณ์ พช. 87 2557 7/7/2020
953 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0146 นายเกรียงไกร มีสมมิตร ร้านเกษตรปากน้ า นายเกรียงไกร มีสมมิตร 99/1 11 - - นาป่า เมือง เพชรบูรณ์ พช. 41 2551 17/6/2020
954 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0801 นายปรีชา ทองมา ร้านปรีชาการเกษตร นายปรีชา ทองมา 56 3 - - นาป่า เมือง เพชรบูรณ์ พช. 127 2553 3/6/2020
955 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0804 นายสมุน นันตะวงค์ ร้านสมุนการเกษตร นายสมุน นันตะวงค์ 62 7 - - นาป่า เมือง เพชรบูรณ์ พช. 126 2553 2/6/2020
956 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0050 นายเสล่ียง คณะแพง ร้านก.การเกษตร นายเสล่ียง คณะแพง 1 9 - - นาป่า เมือง เพชรบูรณ์ พช. 74 2558 12/3/2020
957 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0291 นายวิชัย ทรงศิริ ร้านวิชัยการเกษตร นายวิชัย ทรงศิริ 19/3 2 - - นายม เมือง เพชรบูรณ์ พช. 347 2550 15/8/2019
958 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1442 นางสาวสุรีรัตน์ เพลียเขมร ร้านโตฮังการเกษตร นางสาวสุรีรัตน์ เพลียเขมร 239 2 นายม เมือง เพชรบูรณ์ พช. 48 2558 5/2/2020
959 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-1411 นางสาวลัดดาวัลย์ น้อยทา ร้านนายมเคมีภัณฑ์ นางสาวลัดดาวัลย์ น้อยทา 57/2 2 - - นายม เมือง เพชรบูรณ์ พช. 9 2560 24/1/2020
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960 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1006 นายเศรษฐิกูล มารศรี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จันทร์รุ่งเรืองการเกษตร 186 2 - - น้ าร้อน เมือง เพชรบูรณ์ พช. 38 2555 5/1/2020
961 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0236 นายบุญจวง มากน้อย ร้านเพ่ือนเกษตร นายบุญจวง มากน้อย 22 3 - - น้ าร้อน เมือง เพชรบูรณ์ พช. 81 2554 10/7/2020
962 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0159 นางเถ่ือน ศรีสอน ร้านอมรการเกษตร นางเถ่ือน ศรีสอน 84 5 - - น้ าร้อน เมือง เพชรบูรณ์ พช. 69 2556 2/5/2020
963 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0609 นายวินัย พรพฤฒิพันธ์ สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จ ากัด 27/1 สามัคคีชัย ในเมือง เมือง เพชรบูรณ์ พช. 14 2553 1/10/2019
964 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0305 นายชูชัย แซ่เบ๊ ร้านส่งเสริมเกษตร นายชูชัย แซ่เบ๊ 33-35 สันคูเมือง ในเมือง เมือง เพชรบูรณ์ พช. 261 2550 15/1/2020
965 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1169 นายพรพจน์ ด่านศรีชาญชัย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก .กสิกิจเพชรบุระ 40/2 เทพาพัฒนา ในเมือง เมือง เพชรบูรณ์ พช. 38 2557 20/4/2020
966 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0902 นางภิรมยา อุ่นแก้ว ร้านชมรมเพ่ือนเกษตรลูกทุ่ง นางภิรมยา อุ่นแก้ว 434/3 เพชรเจริญ ในเมือง เมือง เพชรบูรณ์ พช. 22 2557 16/1/2020
967 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0223 นายเพลิน ปานนูน ร้านนายเพลิน นายเพลิน ปานนูน 107 12 - - บ้านโคก เมือง เพชรบูรณ์ พช. 114 2550 2/6/2020
968 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0502 นางกิติวรรณ ศรีกุล สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เพชรบูรณ์ จ ากัด (สาขาบ้านโคก) 25-25/1 3 - - บ้านโคก เมือง เพชรบูรณ์ พช. 405 2550 11/10/2019
969 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0248 นายประจักษ์ ทองบ่อ ร้านประจักษ์พานิช นายประจักษ์ ทองบ่อ 26/2 3 - - บ้านโคก เมือง เพชรบูรณ์ พช. 331 2550 9/6/2020
970 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0432 นายสมพงษ์ ฉุนจัตุรัส ร้านศรีไพร นายสมพงษ์ ฉุนจัตุรัส 45/5 4 - - บ้านโคก เมือง เพชรบูรณ์ พช. 18 2555 7/11/2019
971 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-1099 นางประทีป แก้วแวว ร้านประทีป นางประทีป แก้วแวว 269 7 - - บ้านโคก เมือง เพชรบูรณ์ พช. 90 2560 18/9/2019
972 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0815 นางสาวสุรีรัตน์ เกียรติกมเลศ ร้านบ้านโตกมิตรเกษตร นางสาวสุรีรัตน์ เกียรติกมเลศ 299 1 - - บ้านโตก เมือง เพชรบูรณ์ พช. 108 2553 19/4/2020
973 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1399 นางบุญล้ า บุญก่อน ร้านส.บุญล้ า เกษตรดี นางบุญล้ า บุญก่อน 16/4 4 - - บ้านโตก เมือง เพชรบูรณ์ พช. 63 2558 4/3/2020
974 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0710 นายพงศ์ธร สิทธิพงศ์ ร้านหลักเกษตร นายพงศ์ธร สิทธิพงศ์ 188 12 - - ป่าเลา เมือง เพชรบูรณ์ พช. 159 2552 28/7/2020
975 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0440 นางดาหวัน บุญเรือง ร้านบุญเรืองการเกษตร นางดาหวัน บุญเรือง 13 4 - - ป่าเลา เมือง เพชรบูรณ์ พช. 64 2553 26/1/2020
976 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0202 นายชมัสชัย บุญเรือง ร้านชมัสชัยการเกษตร นายชมัสชัย บุญเรือง 54 4 - - ป่าเลา เมือง เพชรบูรณ์ พช. 67 2553 25/1/2020
977 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0053 นายวัน จันทร์ดี ร้านการ์ตูน นายวัน จันทร์ดี 101 7 - บูรกรรมโกวิท ป่าเลา เมือง เพชรบูรณ์ พช. 176 2549 19/9/2019
978 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0124 นางสงกรานต์ กองแก้ว ร้านสงกรานต์ นางสงกรานต์ กองแก้ว 65/11 1 - - ระวิง เมือง เพชรบูรณ์ พช. 166 2558 8/10/2019
979 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0051 นางส าลี กองพล ร้านกมลภรณ์ นางส าลี กองพล 149 2 - - ระวิง เมือง เพชรบูรณ์ พช. 355 2549 9/10/2019
980 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0846 นางทอง พรหมแสง ร้านสุกัญญาการค้า นางทอง พรหมแสง 115 4 - - ระวิง เมือง เพชรบูรณ์ พช. 72 2555 25/6/2020
981 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0923 นายมนตรี สาสุ่ม ร้านมนตรีการเกษตร นายมนตรี สาสุ่ม 120/3 8 - - ระวิง เมือง เพชรบูรณ์ พช. 168 2558 12/10/2020
982 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0501 นางสาวดวงเดือน ทองสด สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เพชรบูรณ์ จ ากัด (สาขาวังชมภู) 330 1 - - วังชมภู เมือง เพชรบูรณ์ พช. 406 2550 11/10/2019
983 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-1320 นายธนพัฒน์ ปิยะวิทยานนท์ ร้านวันดีการเกษตร ยาวี นายธนพัฒน์ ปิยะวิทยานนท์ 187 2 วังชมภู เมือง เพชรบูรณ์ พช. 21 2560 23/3/2020
984 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0341 นายธนะพงค์ แตงกวา ร้านหล่ิมฮะหลี นายธนะพงค์ แตงกวา 220 3 - - วังชมภู เมือง เพชรบูรณ์ พช. 334 2550 18/6/2020
985 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0466 นายรังสิวุฒิ คลองประเสริฐ ร้านตรีการเกษตร นายรังสิวุฒิ คลองประเสริฐ 54 3 - - วังชมภู เมือง เพชรบูรณ์ พช. 352 2550 22/2/2020
986 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0031 นายกิจธนะชัย ธนนิรชรกุล ร้านสิทธิชัย นายกิจธนะชัย ธนนิรชรกุล 637-638 3 - - วังชมภู เมือง เพชรบูรณ์ พช. 54 2559 8/6/2020
987 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0935 นางต๋ิม สนส าฤทธ์ิ ร้านต๋ิมสนส าฤทธ์ิ นางต๋ิม สนส าฤทธ์ิ 219 4 - - วังชมภู เมือง เพชรบูรณ์ พช. 101 2556 5/8/2020
988 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0705 นางดวงพร ก่ิงไทร ร้านเพ็ญพิชาการเกษตร นางดวงพร ก่ิงไทร 11 8 - สระบุรี-หล่มสัก วังชมภู เมือง เพชรบูรณ์ พช. 51 2552 1/5/2020
989 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0591 นายสายันต์ แดงมณี ร้านสายันต์การเกษตร นายสายันต์ แดงมณี 60 2 - ชัยมงคลขมวด ห้วยสะแก เมือง เพชรบูรณ์ พช. 122 2552 10/6/2020
990 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0729 นายปรีชา ปัญญา ร้านปัญญาการเกษตร นายปรีชา ปัญญา 62 3 - - ห้วยสะแก เมือง เพชรบูรณ์ พช. 158 2552 2/7/2020
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991 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0330 นางสุภารักษ์ ศรีจันทร์ ร้านสุภารักษ์การเกษตร นางสุภารักษ์ ศรีจันทร์ 130 6 - - ห้วยสะแก เมือง เพชรบูรณ์ พช. 24 2558 14/12/2019
992 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0006 นางสงัด ศรีจริยา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เสถียรการเกษตร 139/8 6 - - ห้วยสะแก เมือง เพชรบูรณ์ พช. 83 2557 2/7/2020
993 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0395 นายสมคิด ลีละโรจน์ ร้านสมคิดการเกษตร นายสมคิด ลีละโรจน์ 225 6 - สระบุรี-หล่มสัก ห้วยสะแก เมือง เพชรบูรณ์ พช. 128 2550 5/3/2020
994 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0074 นายศักด์ิชัย ธนเมธีกุล ร้านธนะเวชภัณฑ์ นายศักด์ิชัย ธนเมธีกุล 311/1 6 - - ห้วยสะแก เมือง เพชรบูรณ์ พช. 21 2552 5/1/2020
995 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1398 นางสาวกมลชนก นิรดา ร้านชัยมงคลทรัพย์ นางสาวกมลชนก นิรดา 265 1 - - ห้วยใหญ่ เมือง เพชรบูรณ์ พช. 62 2558 2/3/2020
996 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1279 นายอภิชัย ขวัญลอย ร้านครอบครัวการเกษตร นายอภิชัย ขวัญลอย 270 1 - - ห้วยใหญ่ เมือง เพชรบูรณ์ พช. 36 2558 5/1/2020
997 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0394 นางกิมหล่าย วังคีรี ร้านสถาพรการเกษตร นางกิมหล่าย วังคีรี 27 10 - - ห้วยใหญ่ เมือง เพชรบูรณ์ พช. 85 2557 6/7/2020
998 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-1208 นางสาวรุ่งทิพย์ วาที ร้านรุ่งทรัพย์เพ่ือนเกษตรไทย นางสาวรุ่งทิพย์ วาที 119 11 ห้วยใหญ่ เมือง เพชรบูรณ์ พช. 34 2561 24/5/2020
999 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0944 นายประเทือง กันทะนะ ร้านประเทืองการค้า นายประเทือง กันทะนะ 201 11 - - ห้วยใหญ่ เมือง เพชรบูรณ์ พช. 78 2557 23/6/2020
1000 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0459 นายสมพร เจริญทิม ร้านเจริญทิมพาณิชย์ นายสมพร เจริญทิม 134 2 - - ห้วยใหญ่ เมือง เพชรบูรณ์ พช. 54 2561 9/7/2020
1001 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0224 นายสายยน ค าส้อม ร้านสายยน นายสายยน ค าส้อม 22/2 4 - - ห้วยใหญ่ เมือง เพชรบูรณ์ พช. 92 2556 2/7/2020
1002 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0718 นายสุวิทย์ กันยาประสิทธ์ิ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุวิทย์การเกษตร แม่โจ้69 40/4 4 - - ห้วยใหญ่ เมือง เพชรบูรณ์ พช. 58 2561 24/7/2020
1003 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0277 นายแสวง ปัญญาประสิทธ์ิ ร้านแสวงพาณิชย์ นายแสวง ปัญญาประสิทธ์ิ 53/3 4 - - ห้วยใหญ่ เมือง เพชรบูรณ์ พช. 148 2557 18/9/2019
1004 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0209 นายดาว มาสอน ร้านดาวรุ่งเคมีเกษตร นายดาว มาสอน 184 5 - - ห้วยใหญ่ เมือง เพชรบูรณ์ พช. 112 2557 5/8/2019
1005 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1113 นายไพบูรณ์ มาสอน ร้านเกษตรไพบูลย์ นายไพบูรณ์ มาสอน 45/3 5 - - ห้วยใหญ่ เมือง เพชรบูรณ์ พช. 19 2557 24/12/2019
1006 เขต 2 ศวพ.พช. pet-5-1725 นายสุทัศน์  เพชรสุก ร้านกราฟฟิก การเกษตร นายสุทัศน์ เพชรสุก 46 4 ชอนไพร เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ พช. 54 2562 24/6/2020
1007 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1638 นายชรินทร์  แสงรัมย์ ร้านโอเคการเกษตร นายชรินทร์ แสงรัมย์ 191 5 ชอนไพร เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ พช. 55 2560 21/6/2020
1008 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1554 นางสาวนิลาวรรณ ธูปหอม ร้านสุกัลยา การเกษตร นางสาวนิลาวรรณ ธูปหอม 322 5 ชอนไพร เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ พช. 131 2559 15/12/2019
1009 เขต 2 ศวพ.พช. pet-5-1785 นายเด่นชัย หลวงจันทร์ ร้านเกษตรพันธ์ุแท้ (วังโค้ง) นายเด่นชัย หลวงจันทร์ 236 1 ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ พช. 69 2562 22/7/2020
1010 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1635 นายสมพร  เจริญดี ร้านสมพรการค้า นายสมพร เจริญดี 66 8 ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ พช. 37 2560 8/5/2020
1011 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1207 นายธนัศพร ศรีสุชาติ ร้านศรีธนา ท่าพล นายธนัศพร ศรีสุชาติ 228/1 1 สระบุรี-หล่มสัก ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ พช. 122 2558 2/7/2019
1012 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1622 นายชะนุ  สุขโข ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เมขลาการเกษตร 9 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เมขลาการเกษตร 9 213/2 7 ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ พช. 30 2560 20/4/2020
1013 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1629 นางสาวสุธีมนต์  ทองเพชร บริษัท พัฒนา 23 จ ากัด บริษัท พัฒนา 23 จ ากัด 136 6 นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ พช. 35 2561 27/5/2020
1014 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1647 นางสาวสุธีมนต์  ทองเพชร ร้านพัฒนา 23 สาขาปากน้ า นางสาวสุธีมนต์ ทองเพชร 13 8 นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ พช. 81 2560 16/8/2019
1015 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1597 นางสุภาภรณ์ อิสรารักษ์ชีวิน ร้านบ้านแก้ว คลินิคเกษตร นางสุภาภรณ์ อิสรารักษ์ชีวิน 243/3 8 นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ พช. 8 2560 23/1/2020
1016 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1640 นายสว่างพงษ์ ทรงศิริ ร้านวิชัยการเกษตร 2 นายสว่างพงษ์ ทรงศิริ 117 14 นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ พช. 75 2560 31/7/2020
1017 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1660 นางไพริน นกงาม ร้านบ้านแก้วการเกษตร นางไพริน นกงาม 79 3 น้ าร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ พช. 91 2560 25/9/2019
1018 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1750 นายประสพ กังวาลพัฒนศิริ ร้านวันดีการเกษตร นายประสพ กังวาลพัฒนศิริ 117 12 บ้านโคก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ พช. 8 2562 27/1/2020
1019 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1604 นายจรัญ แก้วมา ร้านจันทร์ประเสริฐการค้า นายจรัญ แก้วมา 303 12 บ้านโคก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ พช. 33 2562 23/4/2020
1020 เขต 2 ศวร.พช. Pet-5-1519 นายนัด พรหมสุข ร้านภาวินการเกษตร นายนัด พรหมสุข 2/1-3 16 บ้านโคก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ พช. 177 2558 8/11/2019
1021 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1666 นายสุวิทย์  กันยาประสิทธ์ิ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุวิทย์การเกษตร แม่โจ้69 (สาขา1) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุวิทย์การเกษตร แม่โจ้69 (สาขา1) 115/2 2 บ้านโคก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ พช. 92 2561 4/11/2019
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1022 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1626 - ร้านเอกเกษตร นายสรรค์ พรหมมาดิษฐ์ 234/1 13 บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ พช. 16 2561 8/3/2020
1023 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1543 นายยงยุทธ ตะดี บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด(สาขาเพชรบูรณ์) 40 5 บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ พช. 36 2560 7/5/2020
1024 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1569 นางอาภาพร จันทร์ดี ร้านน้องการเกษตร นางอาภาพร จันทร์ดี 222 12 ป่าเลา เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ พช. 70 2561 28/8/2019
1025 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1561 นายศตวรรษ  ปาลวัฒน์ บริษัท รัตนพาณิชย์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท รัตนพาณิชย์ กรุ๊ป จ ากัด 49 2 ระวิง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ พช. 66 2561 22/8/2019
1026 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1546 นายธนกร  พันภูวงษ์ ร้านศรีเจริญการเกษตร นายธนกร พันภูวงษ์ 235 4 ระวิง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ พช. 7 2560 22/1/2020
1027 เขต 2 ศวร.พช. Pet-5-0500 นางวิไลลักษณ์ แพงวงษ์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.เพชรบูรณ์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 330 1 วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ พช. 181 2558 26/11/2019
1028 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-0886 นางสาวยุพิน อายุยืน บริษัท ไฟเบอร์โลตัส เคมีคอล จ ากัด 54 3 วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ พช. 13 2561 12/2/2020
1029 เขต 2 ศวร.พช. Pet-5-1527 นายกิจธนะชัย ธนนิรชรกุล ห้างหุ้นส่วนจ ากัดกิจธนะชัยการเกษตร 639 3 วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ พช. 17 2559 17/2/2020
1030 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1581 นางสาวมยุรา  ดาวงษ์ ร้านมยุรา นางสาวมยุรา ดาวงษ์ 271 13 ห้วยใหญ่ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ พช. 83 2560 21/8/2019
1031 เขต 2 ศวร.พช. Pet-5-1517 นางปนัดดา ป่ินนาง บริษัท ช.บุญชัย อินเตอร์ คอร์เปอเรช่ัน 2015 จ ากัด บริษัท ช.บุญชัย อินเตอร์ คอร์เปอเรช่ัน 2015 จ ากัด 99/9 6 ห้วยใหญ่ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ พช. 55 2559 9/6/2020
1032 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0881 นางทองดี มณีวรรณ ร้านฉวีเคมีภัณฑ์ นางทองดี มณีวรรณ 51 1 - - ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์ พช. 141 2555 17/9/2019
1033 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0541 นางจันทร์สว่าง เวชมะโน ร้านเกษมการเกษตร นางจันทร์สว่าง เวชมะโน 91/1 2 - - ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์ พช. 39 2553 5/11/2019
1034 เขต 2 ศวพ.พช. pet-5-1703 นายจเร บรรดิษ ร้านอัมพรการเกษตร นายจเร บรรดิษ 42/1 3 ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์ พช. 59 2562 3/7/2020
1035 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1063 นายสงกรานต์ เอ่ียมป้อ ร้านส.เก้ารุ่งเรืองเกษตร นายสงกรานต์ เอ่ียมป้อ 9 4 - - ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์ พช. 80 2555 28/6/2020
1036 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1664 นายก าธร ขวัญน้อม ร้านภาคภูมิการเกษตร นายก าธร ขวัญน้อม 69 9 ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์ พช. 92 2560 28/9/2019
1037 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0949 นายสมคิด คงรอต ร้านอ านวยโชคทวี นายสมคิด คงรอต 44 1 - - ท้ายดง วังโป่ง เพชรบูรณ์ พช. 68 2554 12/6/2020
1038 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1494 นายนพดล วงศ์ศีลธรรม ร้านไร่นพสิทธ์ิ(แม่โจ้)เคมีการเกษตร นายนพดล วงศ์ศีลธรรม 115 11 ท้ายดง วังโป่ง เพชรบูรณ์ พช. 113 2558 28/6/2020
1039 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0769 นางสมควร วงศ์มานิตย์ ร้านท้ายดงเคมีภัณฑ์เกษตร นางสมควร วงศ์มานิตย์ 138/1 12 - - ท้ายดง วังโป่ง เพชรบูรณ์ พช. 115 2560 21/12/2019
1040 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0950 นางสาวรัตนา ชินอาจ ร้านสมพงษ์การเกษตร นางสาวรัตนา ชินอาจ 86/2 12 - - ท้ายดง วังโป่ง เพชรบูรณ์ พช. 83 2561 11/9/2019
1041 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1686 นายชีวิน  กมลรัตน์ ร้านสมมิตรการเกษตร นายชีวิน กมลรัตน์ 207 13 ท้ายดง วังโป่ง เพชรบูรณ์ พช. 36 2561 27/5/2019
1042 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1659 นายชยุทตพงษ์  ขันค า ร้านทัศนีย์การเกษตร นายชยุทตพงษ์ ขันค า 243 13 ท้ายดง วังโป่ง เพชรบูรณ์ พช. 38 2561 30/5/2020
1043 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0221 นายนพดล ดาอินทร์ ร้านนพดล เซอร์วิส นายนพดล ดาอินทร์ 309/1 13 - - ท้ายดง วังโป่ง เพชรบูรณ์ พช. 354 2550 13/3/2020
1044 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0131 นายปารเมษฐ์ มีขวัญ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สีฟ้าการเกษตร 419 13 - - ท้ายดง วังโป่ง เพชรบูรณ์ พช. 100 2559 1/9/2019
1045 เขต 2 ศวร.พช. Pet-5-1533 นายปารเมษฐ์ มีขวัญ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสีฟ้าการเกษตร (สาขา) 32 2 ท้ายดง วังโป่ง เพชรบูรณ์ พช. 13 2559 11/2/2020
1046 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0271 นายทิพากร สีหะวงษ์ ร้านมณีการเกษตร นายทิพากร สีหะวงษ์ 11 3 - - ท้ายดง วังโป่ง เพชรบูรณ์ พช. 182 2558 3/12/2019
1047 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0177 นายธนวัตน์ สอนราช ร้านแสวงพาณิชย์ นายธนวัตน์ สอนราช 77 3 - วังโป่ง-หนองขนาก ท้ายดง วังโป่ง เพชรบูรณ์ พช. 139 2549 16/9/2019
1048 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0158 นางหว่ัน ใจปาน ร้านเจ๊หว่ันการเกษตร นางหว่ัน ใจปาน 203 6 - - ท้ายดง วังโป่ง เพชรบูรณ์ พช. 45 2556 6/3/2020
1049 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0309 นางสมบัติ พรมดี ร้านสมบัติ นางสมบัติ พรมดี 65 6 - - ท้ายดง วังโป่ง เพชรบูรณ์ พช. 350 2550 13/3/2020
1050 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0296 นางธัญนันท์ พงษา ร้านศรีสมบัติการเกษตร นางธัญนันท์ พงษา 1/5 8 - - ท้ายดง วังโป่ง เพชรบูรณ์ พช. 24 2560 29/3/2020
1051 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-1174 นางสาวชญานันทน์ แก้วปักษี ร้านชญานันทน์ นางสาวชญานันทน์ แก้วปักษี 60 9 - - ท้ายดง วังโป่ง เพชรบูรณ์ พช. 78 2560 6/8/2019
1052 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0079 นางสาวนภาพร หอมหวล ร้านนภาพรการเกษตร นางสาวนภาพร หอมหวล 105 1 - - วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์ พช. 61 2553 3/2/2020
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1053 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0400 นายประเสริฐ นาคสุข สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.เพชรบูรณ์ จ ากัด 197 1 - ชนแดน-วังหิน วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์ พช. 98 2560 26/10/2019
1054 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0278 นางปวีณา เบิกสว่าง ร้านป.การเกษตร นางปวีณา เบิกสว่าง 23/18 1 - - วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์ พช. 60 2553 3/2/2020
1055 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0404 นายพงศ์วิชญ์ นนทรีย์ บริษัท เอ็นแอนด์เอ็ม 2018 จ ากัด 242 1 - - วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์ พช. 144 2555 17/9/2019
1056 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0176 นางสาวศันสนีย์ นาคสิทธ์ิ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงอัมพร 444 1 - - วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์ พช. 99 2561 12/12/2019
1057 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0036 นางสาวมณีรัตน์ ทับทิมงาม ร้านวังโป่งการเกษตร นางสาวมณีรัตน์ ทับทิมงาม 51 1 - - วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์ พช. 75 2555 25/6/2020
1058 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0268 นางนิตยา หาญอนันตชัย ร้านพินิตพันธ์ นางนิตยา หาญอนันตชัย 681 1 - ชนแดน-วังโป่ง วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์ พช. 40 2550 2/6/2020
1059 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1117 นางส าอางค์ ขุนทศ ร้านเจนการเกษตร นางส าอางค์ ขุนทศ 62 10 - - วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์ พช. 11 2556 25/10/2019
1060 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-1361 นางสาวนิตยา สรหงษ์ ร้านพจนีย์การเกษตร นางสาวนิตยา สรหงษ์ 69/1 13 วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์ พช. 42 2562 4/6/2020
1061 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-1706 นางสาวภณิภารัศม์ิ  ภัทรพรเจริญกุล ร้านภ.พชรพรการเกษตร นางสาวภณิภารัศม์ิ ภัทรพรเจริญกุล 127/3 2 วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์ พช. 47 2561 27/6/2020
1062 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0509 นางสาวสุธาสินี สิงห์คราน สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เพชรบูรณ์ จ ากัด (สาขาวังโป่ง) 198/1 2 - - วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์ พช. 73 2550 11/10/2019
1063 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1589 นายภูวนัย ชัยวิรัตน์ ร้านวังโป่งการเกษตร นายภูวนัย ชัยวิรัตน์ 199 2 วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์ พช. 111 2559 18/10/2019
1064 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0343 นายชัยพงษ์ อุ่นแก้ว ร้านอ.ชัยพงษ์การเกษตร นายชัยพงษ์ อุ่นแก้ว 61 2 - - วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์ พช. 8 2550 12/3/2020
1065 เขต 2 ศวร.พช. Pet-5-1551 นางสาววนิดา เพชรช่ืนสกุล นายเกษตร นางสาววนิดา เพชรช่ืนสกุล 41/5 3 วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์ พช. 60 2559 19/6/2020
1066 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0879 นายณัฐนัย นุ่มขึง ร้านกัญญพัชรเกษตรเทค นายณัฐนัย นุ่มขึง 89/1 3 - - วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์ พช. 168 2553 22/8/2019
1067 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0879 นายณัฐนัย นุ่มขึง ร้านบ้านแก้วคิลนิคเกษตร สาขาวังโป่ง นายณัฐนัย นุ่มขึง 89/1 3 - - วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์ พช. 96 2553 15/2/2020
1068 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1486 นางประภาพรรณ เรืองศิริ บริษัท เกษตร 85 จ ากัด (สาขาวังโป่ง) 98 3 - - วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์ พช. 117 2558 29/6/2020
1069 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1642 นายคณากร  อุ่นแก้ว ร้านณิชาการเกษตร นายคณากร อุ่นแก้ว 99 6 วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์ พช. 94 2560 10/10/2019
1070 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0347 นางสุพิน หาญรักษ์ ร้านเกษตรพอเพียง นางสุพิน หาญรักษ์ 9 8 - - วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์ พช. 377 2550 4/7/2020
1071 เขต 2 ศวร.พช. pet-5-1510 นายนิพล สุขน้อย ร้านนิพลรุ่งเรือง นายนิพล สุขน้อย 102 11 วังศาล วังโป่ง เพชรบูรณ์ พช. 161 2558 22/9/2019
1072 เขต 2 ศวร.พช. Pet-5-1573 นายสังวาลย์ อินเหลือง ร้านสมรการเกษตร นายสังวาลย์ อินเหลือง 123 2 วังศาล วังโป่ง เพชรบูรณ์ พช. 83 2559 28/7/2019
1073 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1296 นางสาวพรวิมล สดใส ร้านสดใสการเกษตร นางสาวพรวิมล สดใส 429 3 วังศาล วังโป่ง เพชรบูรณ์ พช. 103 2557 29/7/2019
1074 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0956 นางณิชาพร เป่ียมศิริ ร้านเค-พัน การเกษตร นางณิชาพร เป่ียมศิริ 34/2-3 4 - - วังศาล วังโป่ง เพชรบูรณ์ พช. 73 2560 26/7/2020
1075 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0118 นายศุภกิจ สีสุข ร้านศรีสุขการเกษตร นายศุภกิจ สีสุข 49 1 - - วังหิน วังโป่ง เพชรบูรณ์ พช. 126 2549 4/8/2020
1076 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0260 นายเอนก พรมภักดี ร้านพรมภักดีก่อสร้าง นายเอนก พรมภักดี 1 11 - - วังหิน วังโป่ง เพชรบูรณ์ พช. 68 2553 25/1/2020
1077 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1388 นางศิริรัตน์ วิลาทัน ร้านศิริรักษ์พาณิชย์ นางศิริรัตน์ วิลาทัน 113/1 12 วังหิน วังโป่ง เพชรบูรณ์ พช. 99 2557 29/7/2019
1078 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1454 นางดุษาร์กร พรมภักดี ร้านดุษาร์กรพาณิชย์ นางดุษาร์กร พรมภักดี 41 13 - - วังหิน วังโป่ง เพชรบูรณ์ พช. 70 2558 9/3/2020
1079 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1699 นายสลวย สารแสง ร้านสารแสงพาณิชย์ นายสลวย สารแสง 37 14 วังหิน วังโป่ง เพชรบูรณ์ พช. 27 2561 15/5/2020
1080 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0010 นายชายเดช ใช้ทรัพย์สถาพร ร้านใช้ทรัพย์สถาพร นายชายเดช ใช้ทรัพย์สถาพร 109 2 - - วังหิน วังโป่ง เพชรบูรณ์ พช. 128 2552 11/5/2020
1081 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1637 นายสมพาน พานตะสี ร้านสมพาน นายสมพาน พานตะสี 54/1 4 วังหิน วังโป่ง เพชรบูรณ์ พช. 49 2560 4/6/2020
1082 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0632 นางแววมยุรา วงค าแสง ร้านศรีสุนทรการเกษตร นางแววมยุรา วงค าแสง 104/1 5 - - วังหิน วังโป่ง เพชรบูรณ์ พช. 113 2559 31/10/2019
1083 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0113 นางวรรณา วังคีรี ร้านวรรณถนอม นางวรรณา วังคีรี 30/1 5 - - วังหิน วังโป่ง เพชรบูรณ์ พช. 161 2552 13/8/2020
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1084 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0698 นายวัชรินทร์ ชานุวัตร์ ร้านวัชรินทร์พืชผล นายวัชรินทร์ ชานุวัตร์ 45/1 5 - - วังหิน วังโป่ง เพชรบูรณ์ พช. 73 2554 20/6/2020
1085 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0169 นายสริด จันทร์หม่อน ร้านเมย์การเกษตร นายสริด จันทร์หม่อน 11/1 7 - - วังหิน วังโป่ง เพชรบูรณ์ พช. 3 2551 13/12/2019
1086 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1608 นางสาวสุภาวดี ค าทองค า ร้าน ส.เพ่ิมพูน นางสาวสุภาวดี ค าทองค า 57/3 9 วังหิน วังโป่ง เพชรบูรณ์ พช. 39 2560 14/5/2020
1087 เขต 2 ศวร.พช. Pet-5-1484 นายยงยุทธ กระจ่างบ้าน ร้านยงยุทธการเกษตร นายยงยุทธ กระจ่างบ้าน 219/1 1 โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 9 2559 1/2/2020
1088 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0739 นางสาวพัทยา มาเรือง ร้านพยุงศักด์ิการเกษตร นางสาวพัทยา มาเรือง 192 3 - - โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 167 2558 12/10/2019
1089 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0533 นายสมัย ประทุมไทย ร้านวุฒิพงษ์โคกปรง นายสมัย ประทุมไทย 59 3 - - โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 133 2555 3/9/2019
1090 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0402 นายมงคล จันทร์ภู่ ร้านโคกปรงการเกษตร นายมงคล จันทร์ภู่ 93 3 - - โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 98 2553 18/2/2021
1091 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0084 นางกนกพร เทียนไสว ร้านนิยมพาณิชย์ นางกนกพร เทียนไสว 176/3 7 - - โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 185 2552 7/9/2019
1092 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0600 นางอุดมศิลป์ รัตนพลแสน ร้านพันธ์การเกษตร นางอุดมศิลป์ รัตนพลแสน 240 9 - - โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 174 2552 24/8/2020
1093 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0909 นายพงษ์ชัย เจริญวัฒนาชัยกุล ร้านวัฒนาเภสัช 2 นายพงษ์ชัย เจริญวัฒนาชัยกุล 445 1 - - ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 29 2554 3/1/2020
1094 เขต 2 ศวพ.พช. pet-5-1616 นางสาวศรุดา  พิชิตกวิน ร้านเอสพี ไฮโดรโปนิกส์ นางสาวศรุดา พิชิตกวิน 530/2 1 ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 80 2561 10/9/2019
1095 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0267 นางเสน่ห์ ขจรศักด์ิว่องไว ร้านพินิจเภสัช นางเสน่ห์ ขจรศักด์ิว่องไว 722/16 1 - - ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 282 2550 17/1/2020
1096 เขต 2 ศวร.พช. Pet-5-1534 นายสายันต์ บุตรราช ร้านอนุรักษ์พันธ์ุข้าว นายสายันต์ บุตรราช 388 10 ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 12 2559 3/2/2020
1097 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0187 นายวิชัย ฉัตรรัตนศักด์ิ ร้านไทยบ ารุงพาณิชย์ นายวิชัย ฉัตรรัตนศักด์ิ 515/3 11 - - ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 428 2550 2/6/2020
1098 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0187 นายวิชัย ฉัตรรัตนศักด์ิ ร้านไทยบ ารุงพาณิชย์ นายวิชัย ฉัตรรัตนศักด์ิ 515/3 11 - - ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 50 2562 12/6/2020
1099 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0186 นายมานิตย์ ฉัตรรัตนศักด์ิ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยบ ารุงการเกษตร 515/4 11 - - ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 106 2560 19/11/2019
1100 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0399 นางอัมภาภรณ์ ค าสุข บริษัท ธัญธวัชพืชผล จ ากัด (สาขา 2) 112 15 - มรกต ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 26 2561 23/4/2020
1101 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0398 นางสาวอัมภาภรณ์ ค าสุข บริษัท ธัญธวัชพืชผล จ ากัด (สาขา 1) 444 16 - - ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 145 2558 26/8/2020
1102 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1153 นายณพล ไชยจารีย์ ร้านบ้านเกษตร นายณพล ไชยจารีย์ 587/3 16 - - ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 34 2559 3/2/2020
1103 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0322 นางสาวจินตนา เจริญวัฒนาชัยกุล ร้านทองสุภา นางสาวจินตนา เจริญวัฒนาชัยกุล 259 3 - - ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 49 2552 1/5/2020
1104 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-1461 นางสาวอรวรรณ อานพรหม ร้านวธาวุธการเกษตร นางสาวอรวรรณ อานพรหม 268 3 - - ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 55 2561 11/7/2020
1105 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1665 นายพงศกร โชติช่ืน ร้านวธาวุธการเกษตร 2 นายพงศกร โชติช่ืน 391 5 ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 117 2560 27/12/2019
1106 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1478 นายนิพนธ์ จาดนอก สหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี จ ากัด (สาขาท่าโรง) 441 6 - - ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 129 2558 16/7/2020
1107 เขต 2 ศวพ.พช. pet-5-1714 นายสมัย  ศรีวิจารณ์ ร้านบ้านบึงการเกษตร นายสมัย ศรีวิจารณ์ 153/2 7 ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 64 2561 21/8/2020
1108 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0026 นายพยุงศักด์ิ เลิศล้ าสกุลทรัพย์ ร้านวิเชียรพืชผล นายพยุงศักด์ิ เลิศล้ าสกุลทรัพย์ 324/1 7 - มรกต ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 74 2561 2/9/2019
1109 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0418 นายณรงค์ฤทธ์ิ จันทร์ภู่ ร้านน้ าร้อนการเกษตร นายณรงค์ฤทธ์ิ จันทร์ภู่ 127 12 - - น้ าร้อน วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 121 2553 24/5/2020
1110 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1185 นางสาวกฤษณา นาคประเสริฐ ร้านนาคประเสริฐเซอร์วิส นางสาวกฤษณา นาคประเสริฐ 18 2 - - น้ าร้อน วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 86 2558 21/4/2020
1111 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0899 นางสาววิภารัตน์ ค าเขียว ร้านอ.เจริญการเกษตร นางสาววิภารัตน์ ค าเขียว 378 4 - - น้ าร้อน วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 30 2559 6/4/2020
1112 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0434 นายถาวร โม่งปราณีต ร้านวงจรเกษตรถาวร นายถาวร โม่งปราณีต 204 8 - - น้ าร้อน วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 19 2562 20/2/2020
1113 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0578 นางสาวจุฬารัตน์ ภูมิโคกรัก ร้านบ าเพ็ญพาณิชย์ นางสาวจุฬารัตน์ ภูมิโคกรัก 65/1 9 - - น้ าร้อน วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 51 2555 12/2/2020
1114 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0195 นางสมบูรณ์ กล่ินเทศ ร้านก าพลการค้า นางสมบูรณ์ กล่ินเทศ 2 1 - - บ่อรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 23 2561 4/4/2020
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1115 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0117 นางสาวจิตรา ปุญญวัฒนะ ร้านศรีสมพรรุ่งเรือง2 นางสาวจิตรา ปุญญวัฒนะ 339 2 - - บ่อรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 91 2553 14/2/2020
1116 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0200 นายพีรพัฒน์ กล่ินเทศ ร้านช.เจริญรุ่งเรือง นายพีรพัฒน์ กล่ินเทศ 455 2 - - บ่อรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 159 2553 15/7/2020
1117 เขต 2 ศวพ.พช. pet-5-1754 นายชนาธิป  ฉิมมุจฉา ร้านโชคชนาธิปพาณิชย์ นายชนาธิป ฉิมมุจฉา 125 5 บ่อรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 27 2562 24/3/2020
1118 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0624 นายสมนึก หอมชะมด ร้านรุ่งเรืองการค้า นายสมนึก หอมชะมด 252 7 - - บ่อรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 166 2552 13/8/2020
1119 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0885 นางสาวอ าไพร แสนจักรไกร ร้านอนุรักษ์การเกษตร นางสาวอ าไพร แสนจักรไกร 165 10 - - บึงกระจับ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 86 2560 7/9/2019
1120 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1225 นางกัลยา ศรีวิจารณ์ ร้านดารินรุ่งเจริญพืชผล นางกัลยา ศรีวิจารณ์ 251 4 บึงกระจับ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 64 2557 3/6/2020
1121 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0058 นางสาวทัศนา รุ่งศิรินที บริษัท ช.รุ่งโรจน์ 2003 จ ากัด บริษัท ช.รุ่งโรจน์ 2003 จ ากัด 199 4 - - พุขาม วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 60 2551 5/8/2019
1122 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0623 นางวิไล อินทร์โพธ์ิ ร้านโคกสง่าการเกษตร นางวิไล อินทร์โพธ์ิ 74/1 7 - - พุขาม วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 69 2561 28/8/2019
1123 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1612 นางสาวปวีณา วิมาโน ร้านปวีณาการเกษตร นางสาวปวีณา วิมาโน 155 8 พุขาม วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 14 2560 14/2/2020
1124 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1014 นายภาคิน ทัศนะภาค ร้านอ๊อดการเกษตร นายภาคิน ทัศนะภาค 120 1 - - พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 93 2555 16/7/2020
1125 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0598 นายประกอบ คงชะเวท ร้านพุเตยการเกษตร นายประกอบ คงชะเวท 130/1 1 - - พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 69 2551 24/8/2019
1126 เขต 2 ศวพ.พช. pet-5-1742 นางประภาพรรณ  เรืองศิริ บริษัท เกษตร 85 จ ากัด (สาขาวิเชียรบุรี) นางประภาพรรณ เรืองศิริ 21 12 พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 2 2562 3/1/2020
1127 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0157 นางศิริลักษณ์ เดชจารุกุล ร้านเจริญพรการเกษตร นางศิริลักษณ์ เดชจารุกุล 95 12 - - พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 204 2549 14/12/2019
1128 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0162 นายพงค์ศักด์ิ เหลืองอุดมผล ร้านเป็นหน่ึงค้าข้าว นายพงค์ศักด์ิ เหลืองอุดมผล 392 2 - สระบุรี-หล่มสัก พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 267 2550 15/1/2020
1129 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0816 นายบัณฑิต สุดสงวน ร้านโชคชัยการเกษตร นายบัณฑิต สุดสงวน 169/1 3 - - พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 35 2562 24/4/2020
1130 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0106 นายจีระศักด์ิ จิตรวงศ์คุณากร ร้านพุเตยพืชผล นายจีระศักด์ิ จิตรวงศ์คุณากร 105 4 - - พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 13 2554 15/11/2019
1131 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0544 นางสาวสุมาลี พานแก้ว ร้านส.ท.วาท การเกษตร นางสาวสุมาลี พานแก้ว 84 4 - - พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 75 2552 4/8/2020
1132 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1311 นายวรดร อุบลชลานันต์ บริษัท มาตัง 2518 จ ากัด 169 5 สระบุรี-หล่มสัก พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 39 2558 14/1/2020
1133 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0510 นางสาวพัฒนา  เนตรแสงศรี สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เพชรบูรณ์ จ ากัด (สาขาพุเตย) 4/7 5 - - พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 80 2550 11/10/2019
1134 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1404 นายชุัยสิทธ์ิ เป่ียมสิน ร้านช.พานิช. นายชุัยสิทธ์ิ เป่ียมสิน 38/1 10 - - ภูน้ าหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 135 2557 24/8/2019
1135 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1695 นายยุทธนา  สาแช ร้านรวมทรัพย์การเกษตร นายยุทธนา สาแช 300 6 ภูน้ าหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 66 2562 9/7/2020
1136 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1424 นางสาวนิตยา ลุนากัน ร้านคัดสรรการเกษตร นางสาวนิตยา ลุนากัน 210 2 ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 57 2558 25/2/2020
1137 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1730 นางสาววิภาดา  ชินศรี ร้านส.สมพงษ์ นางสาววิภาดา ชินศรี 19 3 ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 85 2561 24/9/2019
1138 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-1594 นางสาวรัชนี กันงาม ร้าน ส.คมสันการเกษตร นางสาวรัชนี กันงาม 42 3 ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 65 2560 16/7/2020
1139 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0424 นายเอ่ียม แก้วบางกะพ้อม ร้านเอ่ียมอุดม นายเอ่ียม แก้วบางกะพ้อม 53 3 - - ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 19 2555 10/11/2019
1140 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1459 นางรุ้งรัตน์ กรองแก้วอารยะ ร้านรุ้งทิพย์ นางรุ้งรัตน์ กรองแก้วอารยะ 120 8 ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 80 2558 26/3/2020
1141 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0773 นายเจษฎา ช านาญกิจ ร้านจ าลองการเกษตร นายเจษฎา ช านาญกิจ 1 1 - - วังใหญ่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 8 2559 24/1/2020
1142 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0507 นางสาวเพ็ญศิริ กุลวงษ์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เพชรบูรณ์ จ ากัด (สามแยกวิเชียรบุรี) 267 1 - - สระประดู่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 79 2550 11/10/2019
1143 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0125 นายสมบุญ พ่ึงกลัด ร้านสมบุญรุ่งเรือง นายสมบุญ พ่ึงกลัด 331 1 - - สระประดู่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 27 2559 21/3/2020
1144 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-1224 นายช านิ ศรีสะอาด ร้านช านาญการเกษตร นายช านิ ศรีสะอาด 54/1 3 สระประดู่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 60 2562 4/7/2020
1145 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0436 นายชานุวัฒน์ ค าสุข บริษัท ธัญธวัชพืชผล จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 63 6 - - สระประดู่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 72 2552 2/7/2020
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1146 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0596 นายโกมินทร์  ทะอ่าง สหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี จ ากัด 112 8 - - สระประดู่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 43 2561 7/6/2019
1147 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0596 นายโกมินทร์  ทะอ่าง สหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี จ ากัด 112 8 - - สระประดู่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 57 2562 1/7/2020
1148 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0811 นายพีรพล สายสอน ร้านพีรพลการเกษตร นายพีรพล สายสอน 69 9 - - สระประดู่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 105 2553 28/3/2020
1149 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0129 นายสมศักด์ิ สุชินพงศ์พันธ์ ร้านสมศักด์ิการค้า นายสมศักด์ิ สุชินพงศ์พันธ์ 20 5 - - สามแยก วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ พช. 103 2552 9/8/2019
1150 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0581 นางอนุสรา เสชนะ ร้านอนุสราการเกษตร นางอนุสรา เสชนะ 130/1 17 - - คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์ พช. 107 2556 25/8/2019
1151 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0740 นางสาวมาเลียม สุขหนู ร้านสุนทรมาลี นางสาวมาเลียม สุขหนู 160 2 - - คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์ พช. 116 2553 25/5/2020
1152 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0589 นายประยง สุขสินชัย ร้านสุขสินชัยพาณิชย์ นายประยง สุขสินชัย 13 6 - - คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์ พช. 42 2552 1/4/2020
1153 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0884 นายสรศักด์ิ หะสิตะ ร้านนัดการเกษตร นายสรศักด์ิ หะสิตะ 185 3 - - โคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบูรณ์ พช. 99 2555 29/7/2020
1154 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0137 นายอัฏฐชัย มุ่งตุลารักษ์ ร้านอ.การเกษตร นายอัฏฐชัย มุ่งตุลารักษ์ 249 3 - - โคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบูรณ์ พช. 97 2559 24/8/2019
1155 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1390 นายศักด์ิชาย โรจนบุรานนท์ ร้านสามพ่ีน้อง เกษตรภัณฑ์ นายศักด์ิชาย โรจนบุรานนท์ 137 8 โคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบูรณ์ พช. 82 2559 28/7/2020
1156 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0359 นายสกล ข าย่ิงเกิด ร้านสกลเคมีภัณฑ์ นายสกล ข าย่ิงเกิด 6/1 1 - - นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์ พช. 82 2558 8/4/2020
1157 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0467 นางจินตนา อ่อนน้อมดี ร้านน.จินตนารุ่งเรือง นางจินตนา อ่อนน้อมดี 28 13 - - นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์ พช. 25 2552 20/1/2020
1158 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0976 นายจิรศักด์ิ ศรีเหรา ร้านเอกพาณิชย์ นายจิรศักด์ิ ศรีเหรา 61 13 - - นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์ พช. 81 2561 11/9/2019
1159 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0717 นางธัญภา มีสนุ่น ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธัญภารุ่งเรืองการเกษตร 1 21 - - นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์ พช. 175 2552 24/8/2020
1160 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1039 นางสาวอรลักษณ์ ลอยพิมาย ร้านเพชรแท้การเกษตร นางสาวอรลักษณ์ ลอยพิมาย 20 4 - - นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์ พช. 57 2555 22/4/2020
1161 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1071 นางส้มก่ิง นาคประสิทธ์ิ ร้านส รุ่งเรือง นางส้มก่ิง นาคประสิทธ์ิ 36 7 - - นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์ พช. 94 2555 18/7/2019
1162 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0835 นายเชาวลิต แรงมาก ร้านโก๊ะ เคมีเกษตร นายเชาวลิต แรงมาก 117 1 - - ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์ พช. 115 2553 20/5/2020
1163 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0550 นางผ้ึงน้อย กรุดเงิน ร้านสมชายเคมีภัณฑ์ นางผ้ึงน้อย กรุดเงิน 176 1 - - ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์ พช. 125 2559 28/11/2019
1164 เขต 2 ศวร.พช. Pet-5-1553 นางสาวณัฐวรรณ ทองเกล็ด ณัฐวรรณพานิช นางสาวณัฐวรรณ ทองเกล็ด 95 4 ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์ พช. 64 2559 22/6/2020
1165 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1212 นายอาทิตย์ ตะกรุดสงฆ์ ร้านค.วานิช การเกษตร นายอาทิตย์ ตะกรุดสงฆ์ 208 1 ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์ พช. 89 2557 14/7/2020
1166 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1386 นายวีระ หมีเงิน ร้านวีระ การเกษตร นายวีระ หมีเงิน 106 14 ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์ พช. 124 2558 7/7/2020
1167 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1595 นางสาววรารัตน์  จันทรพรม ร้านส ารวย นางสาววรารัตน์ จันทรพรม 106 4 ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์ พช. 62 2560 13/7/2019
1168 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1002 นางสาวศิริรัตน์ เหล็กดี ร้านสัญญาลักษณ์การเกษตร นางสาวศิริรัตน์ เหล็กดี 112 6 - - ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์ พช. 29 2555 8/12/2019
1169 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1618 นายอัฎฐชัย   มุ่งตุลารักษ์ ร้านอ.การเกษตร 2 นายอัฎฐชัย มุ่งตุลารักษ์ 306 12 สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์ พช. 42 2560 15/5/2020
1170 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0633 นางปอรญา ยศมา สหกรณ์การเกษตรศรีเทพ จ ากัด 36 12 - สระบุรี-หล่มสัก สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์ พช. 170 2553 8/8/2019
1171 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0189 นายไพรัตน์ พิทักษ์ตันสกุล ร้านไพรัตน์เภสัช นายไพรัตน์ พิทักษ์ตันสกุล 49/1-2 2 - - สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์ พช. 100 2550 14/6/2020
1172 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1203 นายอ านาจ มีชัย ร้านอ านาจการเกษตร นายอ านาจ มีชัย 12/3 4 สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์ พช. 116 2556 16/9/2019
1173 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1032 นายณัฐภูมิ จินดาเกษม ร้านบุญศักด์ิกสิกิจ นายณัฐภูมิ จินดาเกษม 155 4 - - สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์ พช. 67 2555 17/6/2020
1174 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1700 นายเสถียร อภิญญาภิญโญ บริษัท ศรีสง่าการเกษตร จ ากัด 119/44 5 สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์ พช. 28 2561 15/5/2020
1175 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0754 นางอัมภาภรณ์ ค าสุข บริษัท ธัญธวัชพืชผล จ ากัด (สาขา 3) 161 5 - - สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์ พช. 35 2555 19/12/2019
1176 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1091 นายเทียน สีพันธ์ ร้านไทยทวีพืชผล2 นายเทียน สีพันธ์ 247 10 - - หนองย่างทอย ศรีเทพ เพชรบูรณ์ พช. 126 2555 28/8/2019
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1177 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-1488 นายเดชา สุวรรณา ร้านศรีสุวรรณาการเกษตร นายเดชา สุวรรณา 201/2 13 - - หนองย่างทอย ศรีเทพ เพชรบูรณ์ พช. 2 2560 9/1/2020
1178 เขต 2 ศวพ.พช. pet-5-1721 นายปรเมศ  ศิริมนตรี ร้านปรเมศ นายปรเมศ ศิริมนตรี 99/1 13 หนองย่างทอย ศรีเทพ เพชรบูรณ์ พช. 84 2561 20/9/2019
1179 เขต 2 ศวพ.พช. pet-5-1770 นายโกสน  หยวกกล่ิน ร้านพัชสนรุ่งเรือง นายโกสน หยวกกล่ิน 620 3 หนองย่างทอย ศรีเทพ เพชรบูรณ์ พช. 44 2562 6/6/2020
1180 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-1393 นางสาวเจ๊ียบ แก้วจันทร์ ร้านบูมเคมีภัณฑ์การเกษตร นางสาวเจ๊ียบ แก้วจันทร์ 223/1 9 หนองย่างทอย ศรีเทพ เพชรบูรณ์ พช. 77 2561 4/9/2019
1181 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1692 นางสมพาล  แนววิลัย ร้านยายสม นางสมพาล แนววิลัย 132 1 กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 24 2561 16/4/2020
1182 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1370 นายสายชล แดดขุนทด ร้านนรินทร์โชติการเกษตร นายสายชล แดดขุนทด 45 2 กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 76 2557 18/6/2019
1183 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0217 นายกาหลง วันคอยท่า ร้านท่าด้วงการเกษตร นายกาหลง วันคอยท่า 8 3 - - ท่าด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 55 2550 5/6/2020
1184 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1239 นายด ารงค์เกียรติ วิโรจน์นพรัตน์ ร้านด ารงค์พาณิชย์ นายด ารงค์เกียรติ วิโรจน์นพรัตน์ 79/1 6 ท่าด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 159 2558 21/9/2019
1185 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-1190 นางศริญญา ปริญญาศรีเศวต ร้านศริญญาพาณิชย์ นางศริญญา ปริญญาศรีเศวต 164 8 - - ท่าด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 105 2560 16/11/2019
1186 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-1221 นางยุพิน ไกรเกตุ ร้านเกษตรมิตรภาพ นางยุพิน ไกรเกตุ 38 1 ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 15 2562 10/2/2020
1187 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0969 นางสุภาพร พันภูวงษ์ ร้านสุภาพรพานิช นางสุภาพร พันภูวงษ์ 38/6 1 - - ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 78 2559 21/7/2020
1188 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0478 นายวีรพงษ์ เทศกุล ร้านวีรพงษ์พืชผลการเกษตร นายวีรพงษ์ เทศกุล 256 11 - - ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 87 2560 14/9/2020
1189 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1321 นายวิชกร เจนจัดการกิจ ร้านจันทร์ทวีทรัพย์ นายวิชกร เจนจัดการกิจ 128/5 12 ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 42 2557 27/4/2019
1190 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-1321 นายวิชกร เจนจัดการกิจ ร้านจันทร์ทวีทรัพย์ นายวิชกร เจนจัดการกิจ 128/5 12 ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 37 2562 14/5/2020
1191 เขต 2 ศวร.พช. Pet-5-1529 นายกิตติทัศน์ ปิยะวิทยานนท์ ร้านวันดีการเกษตรบ้านไร่ นายกิตติทัศน์ ปิยะวิทยานนท์ 224 12 ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 15 2559 16/2/2020
1192 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1765 นางสาวณวิริญจ์  ภิวัฒน์ธนบูรณ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชป.การเกษตร 89 224 12 ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 39 2562 16/5/2020
1193 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-1069 นายธวัฒชัย ปัณราช ร้านโอปอ พันธ์ุข้าว นายธวัฒชัย ปัณราช 62 12 - - ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 51 2561 4/7/2019
1194 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1363 นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์สนธ์ิ ร้านเกษตรฅนหล่ม นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์สนธ์ิ 99 12 ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 72 2557 4/6/2020
1195 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-0616 นางกัญญา กาพย์แก้ว ร้านรวงข้าวการค้า นางกัญญา กาพย์แก้ว 117 7 ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 31 2562 2/4/2020
1196 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0606 นางสาวธัญรัศม์ ตะโส สหกรณ์การเกษตรท่าแดง จ ากัด 181 7 - - ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 29 2561 16/5/2020
1197 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1334 นายประภากร ช้ินฮะง้อ บริษัท ลดาวัลย์รุ่งเรืองการเกษตร จ ากัด 108 10 นาเฉลียง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 57 2557 26/5/2020
1198 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1558 นางวันเพ็ญ พรมน้อย ร้านดาวล้อมเดือนการเกษตร นางวันเพ็ญ พรมน้อย 20 2 นาเฉลียง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 18 2562 17/2/2020
1199 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0216 นายณรงค์ชัย ย้ิมศิริวัฒนะ ร้านทวีทรัพย์พืชผล นายณรงค์ชัย ย้ิมศิริวัฒนะ 119 5 - - นาเฉลียง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 52 2549 5/6/2019
1200 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0216 นายณรงค์ชัย ย้ิมศิริวัฒนะ ร้านทวีทรัพย์พืชผล นายณรงค์ชัย ย้ิมศิริวัฒนะ 119 5 - - นาเฉลียง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 51 2562 16/6/2020
1201 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0406 นางธีราพร ไพรทอง ร้านอุดมรัตน์ 2 นางธีราพร ไพรทอง 210/1 6 - - นาเฉลียง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 6 2562 15/1/2020
1202 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1680 นางสาวอุทัยวรรณ  มูลทา ร้านสินชัยเพ่ือนเกษตร นางสาวอุทัยวรรณ มูลทา 290 6 นาเฉลียง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 11 2561 28/1/2020
1203 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0116 นายพนมกฤช ศรีจันทร์ยงค์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วันดีการเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วันดีการเกษตร 100/1-2 9 - - นาเฉลียง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 11 2555 24/10/2019
1204 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-1410 นายธนโชติ ทัดศรี ร้านรุ่งเจริญการเกษตร สาขาตลาดนาเฉลียง นายธนโชติ ทัดศรี 888/2 9 - - นาเฉลียง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 120 2559 10/11/2019
1205 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0414 นายจ านงค์ ลุนทา ร้านนายจ านงค์ ลุนทา นายจ านงค์ ลุนทา 514/1 1 - - บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 195 2549 19/10/2019
1206 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0132 นายสุธี กันหา ร้านสุธีพาณิชย์ นายสุธี กันหา 103/2 13 - - บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 73 2559 6/7/2020
1207 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0667 นายชินดนัย กันงา ร้านชินดนัยการเกษตร นายชินดนัย กันงา 254 2 - - บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 97 2552 28/7/2020
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1208 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0213 นายสุชาติ ธรรมยศ บริษัท ชนะกิจการเกษตร 113 จ ากัด นายสุชาติ ธรรมยศ 113 4 - - บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 73 2561 30/8/2020
1209 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0910 นายชิตพล ธรรมยศ ร้านวนิดาพาณิชย์ นายชิตพล ธรรมยศ 128 4 - - บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 71 2561 29/8/2020
1210 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0166 นางสาวกุสุมา ธรรมยศ ร้านช.เพ่ิมพูนทรัพย์ นางสาวกุสุมา ธรรมยศ 91 4 - - บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 49 2562 10/6/2020
1211 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0750 นายปัญญาพล ศรีนาชู บริษัท พาวเวอร์ อะโกร จ ากัด 112 1 - - บัววัฒนา หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 3 2561 9/1/2020
1212 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0573 นางสาวสุริยาวดี ไม้สูง ร้านสุริยาวดีการเกษตร นางสาวสุริยาวดี ไม้สูง 112 1 - - บัววัฒนา หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 43 2554 15/2/2020
1213 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0827 นางสาวภัคจิรา กงผัน ร้านจุรีย์พรเคมีภัณฑ์ นางสาวภัคจิรา กงผัน 375 1 - - บัววัฒนา หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 42 2559 18/5/2020
1214 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0411 นางสุดสาย ยางอ่อน ร้านน้องคิงส์ นางสุดสาย ยางอ่อน 219 2 - - บัววัฒนา หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 249 2549 25/12/2019
1215 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0235 นายสถิตย์ บุญเพ็ง ร้านบัวลอยการค้า นายสถิตย์ บุญเพ็ง 66 2 - - บัววัฒนา หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 81 2552 2/7/2020
1216 เขต 2 ศวร.พช. Pet-5-1425 นายธนบูรณ์ แสงหาญ ธนบูรณ์การเกษตร นายธนบูรณ์ แสงหาญ 191 3 บัววัฒนา หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 176 2558 5/11/2019
1217 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1425 นายธนบูรณ์ แสงหาญ ธนบูรณ์การเกษตร นายธนบูรณ์ แสงหาญ 191 3 บัววัฒนา หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 98 2561 12/12/2019
1218 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1705 นางสาวสุนิษา  แซ่อ้ึง ร้านพงษ์เจริญการเกษตร นางสาวสุนิษา แซ่อ้ึง 123/1 11 บ้านโภชน์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 46 2561 24/6/2020
1219 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0310 นายพงศภัค ทองประเสริฐ ร้านสมพงษ์พานิช นายพงศภัค ทองประเสริฐ 427 11 - - บ้านโภชน์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 107 2552 5/2/2020
1220 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0061 นายช่วง โนวงษ์ ร้านช่วงพานิชย์ นายช่วง โนวงษ์ 56 12 - - บ้านโภชน์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 174 2549 19/9/2019
1221 เขต 2 ศวพ.พช. pet-5-1724 นางสาวบุษบา  อ้นเวียง ซาโล ร้านสายันต์อาหารสัตว์ 2 นางสาวบุษบา อ้นเวียง ซาโล 172 13 บ้านโภชน์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 101 2561 16/12/2019
1222 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1102 นางสาวหนูพักษ์ ธาตุกุล ร้านพรศักด์ิการเกษตร นางสาวหนูพักษ์ ธาตุกุล 5 13 - - บ้านโภชน์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 78 2556 9/5/2020
1223 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1443 นายสิรวิชญ์  มิไพทูล ร้านกิจใจ การเกษตร นายสิรวิชญ์ มิไพทูล 311 8 บ้านโภชน์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 5 2559 19/1/2020
1224 เขต 2 ศวพ.พช. pet-5-1740 นายณัฐภัทร  เขียวสิทธ์ิ ร้านพีพี การเกษตร นายณัฐภัทร เขียวสิทธ์ิ 14 9 บ้านโภชน์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 46 2562 6/6/2020
1225 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0379 นายพิสิทธ์ิ บุตรสิงห์ ร้านเสาร์การเกษตร นายพิสิทธ์ิ บุตรสิงห์ 23/1 9 - - บ้านโภชน์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 127 2557 24/8/2020
1226 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0333 นายเจษฎา วังวิทยา ร้านวังเกษตร นายเจษฎา วังวิทยา 296 9 - - บ้านโภชน์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 183 2550 21/2/2020
1227 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-1711 นางสาริศา แสนส าราญ ร้านเสริมสุขการเกษตร นางสาริศา แสนส าราญ 359 9 บ้านโภชน์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 56 2561 12/7/2020
1228 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1324 นางสาวดาราวรรณ ทองจัตุ ร้านยุพินการเกษตร นางสาวดาราวรรณ ทองจัตุ 252 1 เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 87 2558 23/4/2020
1229 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-1052 นางวาสนา ใสโสภณ ร้านวาสนาการเกษตร นางวาสนา ใสโสภณ 427 11 - - เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 17 2562 11/2/2020
1230 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0781 นายเคน นินสนธิ ร้านบัวสุวรรณการเกษตร นายเคน นินสนธิ 4/1 14 - - เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 98 2555 24/7/2020
1231 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0126 นายสมพงษ์ ทองเน้ือแปด ร้านสมพงษ์เภสัช นายสมพงษ์ ทองเน้ือแปด 161 2 - บ้านโภชน์-เพชรละคร เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 116 2559 6/11/2019
1232 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1704 นางสาวชนาภา  ดีหามแห ร้านลาวัลย์การเกษตร นางสาวชนาภา ดีหามแห 136 6 เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 58 2562 1/7/2020
1233 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0549 นางสาววรกัญญา พันภูวงษ์ ร้านพรชัย นางสาววรกัญญา พันภูวงษ์ 223/2 6 - - เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 59 2556 2/4/2020
1234 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1544 นางสาววารุณี  สุทธหลวง ร้านภาวินการเกษตร สาขา 5 นางสาววารุณี สุทธหลวง 235 8 เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 20 2560 20/3/2020
1235 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0034 นายชัยทัศน์ อุดมรัตนศิล ร้านอุดมรัตน์ นายชัยทัศน์ อุดมรัตนศิล 95 1 - - ยางงาม หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 114 2555 14/8/2020
1236 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0171 นายณัฐวุฒิ จันทร์พานิชเจริญ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอพีเอ็นการเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอพีเอ็นการเกษตร 99/1 1 - - ยางงาม หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 41 2554 9/3/2020
1237 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-1304 นายณัฐวุฒิ จันทร์พานิชเจริญ บริษัท จันทร์ถาวรพืชผล จ ากัด 99/3 1 ยางงาม หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 72 2560 25/7/2020
1238 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1004 นายส าราญ ค าภา ร้านส าราญจิตร การเกษตร นายส าราญ ค าภา 104 2 - - ยางงาม หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 25 2556 3/1/2020
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1239 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1267 นายทินกร วาลมูลตรี ร้านเจริญกิจเคมีเกษตร (2555) นายทินกร วาลมูลตรี 110 2 ยางงาม หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 37 2558 11/1/2020
1240 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0907 นางสาวปานฤทัย  แก้วใส สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เพชรบูรณ์จ ากัด (สาขานาเฉลียง) 127,127/1 2 - - ยางงาม หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 152 2555 1/11/2019
1241 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0215 นายเด่น พรมพลอย บริษัท ทรัพย์สินเจริญ 2545 จ ากัด 384 2 - - ยางงาม หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 82 2557 2/7/2020
1242 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0531 นายประเดิม ผินทอง ร้านวันเพ็ญพานิช นายประเดิม ผินทอง 325 8 - - ยางงาม หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 6 2554 17/10/2019
1243 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0286 นายวัฒนชัย บุญพ่ึง ร้านวัฒนชัยการค้า นายวัฒนชัย บุญพ่ึง 35 1 - - วังท่าดี หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 83 2554 11/7/2020
1244 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0331 นายสุรัตน์ ภาพันธ์ ร้านสุรัตน์พาณิชย์ นายสุรัตน์ ภาพันธ์ 99 1 - - วังท่าดี หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 275 2550 17/1/2020
1245 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0316 นางสาวชญาดา ภักด์ิใส ร้านสหโชคการค้า นางสาวชญาดา ภักด์ิใส 182 3 - - วังท่าดี หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 317 2550 22/1/2020
1246 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0422 นางสาวณลิลทิพย์ พรมกามินทร์ ร้านสมนึกพาณิชย์ นางสาวณลิลทิพย์ พรมกามินทร์ 103/4 4 - - วังท่าดี หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 19 2553 1/10/2019
1247 เขต 2 ศวพ.พช. pet-5-1720 นายอนุรักษ์  พรมรักษา ร้าน อ เจริญการค้า นายอนุรักษ์ พรมรักษา 346/1 1 วังโบสถ์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 67 2561 23/8/2020
1248 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0090 นางบุญยืน หนูเมือง ร้านบุญยืนพาณิชย์ นางบุญยืน หนูเมือง 1 2 - - วังโบสถ์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 335 2550 18/6/2020
1249 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1180 นางสาววิลาวรรณ ศรีชาติ ร้านเอิร์นพันธ์ุข้าว นางสาววิลาวรรณ ศรีชาติ 88 5 - - วังโบสถ์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 8 2558 26/10/2019
1250 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0405 นายสังคม งามวิทยาเดช ร้านสังคมการเกษตร นายสังคม งามวิทยาเดช 4 6 - - วังโบสถ์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 244 2549 28/12/2019
1251 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1365 นางสาวภควรรณ ทับทิมศรี ร้านเพชรพรรณพาณิชย์ นางสาวภควรรณ ทับทิมศรี 179 8 วังโบสถ์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 94 2557 17/7/2020
1252 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0197 นางวิลาสินี รัดกุม บริษัท จันเจริญเคมเทรด จ ากัด 246 11 - สระบุรี-หล่มสัก หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 380 2550 25/5/2020
1253 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0919 นางอรอนงค์ ศรีบุรินทร์ ร้านศรีบุรินทร์การเกษตร นางอรอนงค์ ศรีบุรินทร์ 31 11 - - หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 42 2554 10/3/2020
1254 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0120 นายประวิทย์ ธัญรัชตานนท์ ร้านชัยศิริเกษตร นายประวิทย์ ธัญรัชตานนท์ 617 11 - สระบุรี-หล่มสัก หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 34 2551 4/6/2019
1255 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1199 นางสุกัญญา พรพฤกษนันท์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไซโลไทยพัฒนาอบพืช 758 11 - - หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 111 2556 26/8/2020
1256 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0351 นายอานุภาพ อุทัยไพศาลวงศ์ ร้านอุทัยวงศ์เกษตรกรรม นายอานุภาพ อุทัยไพศาลวงศ์ 837 11 - - หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 420 2550 2/6/2020
1257 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0263 นายสุธน ชมช่ืน บริษัท พัฒนา 95 (2011) จ ากัด บริษัท พัฒนา 95 (2011) จ ากัด 95 11 - - หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 224 2549 5/12/2019
1258 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1235 นางสุกัญญา พรพฤกษนันท์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไซโลไทยพัฒนาอบพืช (สาขา) 12 3 สระบุรี-หล่มสัก หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 113 2556 27/8/2020
1259 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1051 นายกิตติทัศน์ ปิยะวิทยานนท์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วันดีการเกษตร 55 260 3 - - หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 63 2555 29/5/2020
1260 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0592 นายวีกิต บุญคุณ บริษัท เคบี อะโกร จ ากัด 368 3 - - หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 20 2552 5/1/2020
1261 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0497 นางกิติวรรณ  ศรีกุล สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เพชรบูรณ์ จ ากัด (สาขาหนองไผ่) 1/1 5 - - หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 69 2550 11/10/2019
1262 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1037 นางประภาพรรณ เรืองศิริ บริษัท เกษตร 85 จ ากัด 2 5 - สระบุรี-หล่มสัก หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 110 2556 26/8/2020
1263 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0435 นางสาวลักขณา  ปาละนิตย์ สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จ ากัด 371 5 - สระบุรี-หล่มสัก หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 95 2553 9/2/2020
1264 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1674 นายสุวรรณ  จันทร์เรือง ร้านหมอต้นไม้ นายสุวรรณ จันทร์เรือง 9/3 5 หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 10 2561 23/1/2020
1265 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0386 นายอริญชย์วิทย์ ภูวกฤตเฉลิมชัย ร้านชัยศิริเภสัช นายอริญชย์วิทย์ ภูวกฤตเฉลิมชัย 746-747 6 - สระบุรี-หล่มสัก หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 37 2551 4/6/2020
1266 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0819 นายกมลภพ ม่ิงขวัญ ร้านม่ิงขวัญการเกษตร นายกมลภพ ม่ิงขวัญ 29/1 8 - สระบุรี-หล่มสัก หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 77 2554 28/6/2020
1267 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1262 นางจิรารัตน์ สมบูรณ์ ร้านคลองศรีเทพการเกษตร นางจิรารัตน์ สมบูรณ์ 45/1 8 หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 12 2557 30/10/2019
1268 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0093 นายชาญชัย ใจเขียว ร้านป.เกษตรภัณฑ์ นายชาญชัย ใจเขียว 46 1 - สระบุรี-หล่มสัก ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 133 2559 19/12/2019
1269 เขต 2 ศวร.พช. Pet-5-1557 นายสุมิตร ศรีวังค า ศรีวังค าการเกษตร นายสุมิตร ศรีวังค า 26 2 ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 68 2559 28/6/2020
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1270 เขต 2 ศวพ.พช. pet-5-1567 นางสาวพล้ิม ศรีบ้านโนน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้วยโป่ง แอนด์ เบาะแส เซอร์วิส เรดิโอ นางสาวพล้ิม ศรีบ้านโนน 162/52 3 ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 5 2562 13/1/2020
1271 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0218 นายธนดล ชันดา ร้านธนดล นายธนดล ชันดา 101/1 4 - - ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 304 2550 28/3/2020
1272 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0929 นายมานพ นวลน้อม ร้านสงกรานต์การค้า นายมานพ นวลน้อม 72 4 - - ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 51 2554 18/4/2020
1273 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1194 นายกังวาล บุตสีทา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ.กังวาลการเกษตร 130 5 - - ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 93 2558 10/5/2019
1274 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-1194 นายกังวาล บุตสีทา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ.กังวาลการเกษตร 130 5 - - ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 41 2562 3/6/2020
1275 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0928 นายสวรรค์ มาลา ร้านสวรรค์การเกษตร นายสวรรค์ มาลา 92 5 - - ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ พช. 50 2554 24/4/2020
1276 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-1248 นางสาวชุติมา ตรีพันธ์ ร้านเพชรการเกษตร นางสาวชุติมา ตรีพันธ์ 205 1 ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบูรณ์ พช. 53 2561 8/7/2019
1277 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1364 นางสาวสิริรัตน์ กุลเกล้ียง ร้านนางสาวสิริรัตน์ กุลเกล้ียง นางสาวสิริรัตน์ กุลเกล้ียง 49 1 ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบูรณ์ พช. 74 2557 5/6/2020
1278 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0475 นางเตือนใจ ขวัญพรม ร้านเตือนใจพาณิชย์ นางเตือนใจ ขวัญพรม 3/3 3 - - ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบูรณ์ พช. 95 2559 24/8/2019
1279 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0369 นายวัง แก้วจิตร ร้านวังอะไหล่ยนต์ นายวัง แก้วจิตร 153 4 - - ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบูรณ์ พช. 432 2550 3/7/2020
1280 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1274 นายพีรพงค์ นวลสวาท ร้านอินกวยการเกษตร นายพีรพงค์ นวลสวาท 18 5 ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบูรณ์ พช. 27 2558 24/12/2019
1281 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0866 นายณรงค์ ค ากุ้ง ร้านต้อมบริการ นายณรงค์ ค ากุ้ง 90 6 - - ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบูรณ์ พช. 90 2555 11/7/2019
1282 เขต 2 ศวพ.พช. pet-5-1737 นางสาววิชริณี  ชูวิมลหิรัญ ร้านมีชัยการเกษตร นางสาววิชริณี ชูวิมลหิรัญ 77 1 นาเกาะ หล่มเก่า เพชรบูรณ์ พช. 95 2561 19/11/2019
1283 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1653 นายคมสัน  ทองเสริม ร้านเจ้านาย นายคมสัน ทองเสริม 2 4 นาเกาะ หล่มเก่า เพชรบูรณ์ พช. 79 2560 8/8/2019
1284 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0602 นายค าท่อน  ศรีภูมิ ร้านเจ๊ียบเพ่ือนเกษตร นายค าท่อน ศรีภูมิ 42/1 1 - - นาซ า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ พช. 39 2559 12/5/2020
1285 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0133 นางสุภาพร แก้วคง ร้านสุภาพร นางสุภาพร แก้วคง 130 4 - - นาซ า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ พช. 79 2551 9/9/2019
1286 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1593 นายอัครเดช  สิงห์แสง ร้านเพ่ิมพูลทรัพย์ (กกกะทอน) นายอัครเดช สิงห์แสง 144 4 นาซ า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ พช. 96 2560 18/10/2019
1287 เขต 2 ศวพ.พช. pet-5-1743 นายนัฐพล  โชนาม ร้านเกษตรดี 888 นายนัฐพล โชนาม 146 4 นาซ า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ พช. 22 2562 14/3/2020
1288 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0143 นายศุภวัฒน์ คุ้มทองมาก ร้านเกษตร-โบ๊ท นายศุภวัฒน์ คุ้มทองมาก 105 5 - หล่มสัก-เลย นาซ า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ พช. 33 2554 21/2/2020
1289 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1177 นางสาวกมลรัตน์ เจริญจิตร บริษัท ยนต์นิรมิต คลังเกษตร จ ากัด 116 5 - - นาซ า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ พช. 49 2556 12/3/2020
1290 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0504 นางสาวนิธิวรรณ แสนขันธ์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เพชรบูรณ์ จ ากัด (สาขากกกะทอน) 128,128/1-2 5 - - นาซ า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ พช. 75 2550 11/10/2019
1291 เขต 2 ศวร.พช. pet-5-1502 นางญาดา แก้วยม โชคมนัสเคมีเกษตร นางญาดา แก้วยม 215 6 นาซ า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ พช. 160 2558 22/9/2020
1292 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0637 นายศิรสิทธ์ิ แดงทองดี ร้านบุญเกิดการเกษตร นายศิรสิทธ์ิ แดงทองดี 283 8 - - นาซ า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ พช. 70 2552 16/8/2019
1293 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0318 นางนิตยา สอนสุภาพ ร้านสอนสุภาพ นางนิตยา สอนสุภาพ 98 8 - - นาซ า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ พช. 70 2560 23/7/2020
1294 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1739 นายวินัย  สาคร ร้านสาครการเกษตร นายวินัย สาคร 136 1 นาแซง หล่มเก่า เพชรบูรณ์ พช. 94 2561 18/11/2019
1295 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1663 นายจิระ  บุญแท่ง ร้านสมคิด นายจิระ บุญแท่ง 2 1 บ้านเนิน หล่มเก่า เพชรบูรณ์ พช. 108 2560 22/11/2020
1296 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0664 นางรัตนา จันทัก ร้านรัตนาการเกษตร นางรัตนา จันทัก 98 2 - - บ้านเนิน หล่มเก่า เพชรบูรณ์ พช. 21 2562 14/3/2020
1297 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0978 นางมะลิ ตรีจักร ร้านป.เจริญพัฒนาการเกษตร นางมะลิ ตรีจักร 187 3 - - บ้านเนิน หล่มเก่า เพชรบูรณ์ พช. 92 2554 8/8/2019
1298 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1407 นางสาวเกศรินทร์ กางพรม ร้านเจริญทรัพย์ นางสาวเกศรินทร์ กางพรม 242 6 - - บ้านเนิน หล่มเก่า เพชรบูรณ์ พช. 58 2558 26/2/2020
1299 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0527 นางวรสา สายค าเลิศ ร้านรีน่าการเกษตร นางวรสา สายค าเลิศ 277 10 - - วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์ พช. 170 2558 14/10/2019
1300 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0372 นายค าหม่ัน ชัยชะนะ ร้านรวมเกษตรทับเบิก นายค าหม่ัน ชัยชะนะ 118 14 - - วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์ พช. 137 2558 6/8/2019
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1301 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1074 นายเต็ง แซ่เถา ร้านเต็งการเกษตร นายเต็ง แซ่เถา 154/1 14 - - วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์ พช. 95 2555 22/7/2019
1302 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0473 นายราชวัฒน์ ศักด์ิเจริญชัยกุล ร้านย่ิงเจริญ นายราชวัฒน์ ศักด์ิเจริญชัยกุล 155 14 - - วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์ พช. 136 2555 10/9/2019
1303 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0622 นายพัชรพล ทรงศาสตร์ปริญญาวงศ์ ร้านค้าคริสตจักรทับเบิก นายพัชรพล ทรงศาสตร์ปริญญาวงศ์ 313 14 - - วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์ พช. 156 2552 4/8/2019
1304 เขต 2 ศวพ.พช. pet-5-1778 นายสุชาติ แสนยากุล ร้านฮ้ัวการเกษตร นายสุชาติ แสนยากุล 87 16 วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์ พช. 53 2562 23/6/2020
1305 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1682 นางสาวยุรีรัตน์  แก้วสงค์ ร้านภารทองปาน การค้า นางสาวยุรีรัตน์ แก้วสงค์ 205 ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ พช. 62 2562 7/7/2020
1306 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1415 นายค าสิงห์ แก้วบท ร้านค าสิงห์การเกษตร นายค าสิงห์ แก้วบท 99 1 - - ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ พช. 73 2558 11/3/2020
1307 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0540 นางค าหม้ัน  อารีย์ ร้านป้าหม้ันการเกษตร นางค าหม้ัน อารีย์ 282 12 - - ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ พช. 127 2559 5/12/2019
1308 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0471 นายอนุภาพ พรมอินทร์ ร้านแม็ค-ม้ินท์ การเกษตร นายอนุภาพ พรมอินทร์ 447 15 - - ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ พช. 87 2561 27/9/2019
1309 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0152 นางหนู แก้วม่วง ร้านเกิดเจริญการเกษตร นางหนู แก้วม่วง 325 8 - - ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ พช. 33 2561 22/5/2020
1310 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-1422 นายวัชรินทร์ สุขศรี รุ้านป้ันป้าง นายวัชรินทร์ สุขศรี 259 9 ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ พช. 22 2561 20/3/2020
1311 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0373 นางลัคนา จันทร์สารโสภณ ร้านพงษ์เกษตรรุ่งเรือง นางลัคนา จันทร์สารโสภณ 147 1 - - หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ พช. 52 2561 8/7/2020
1312 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1596 นางสาวสุไพรี  ยศกันโท ร้านดวงใจการเกษตร นางสาวสุไพรี ยศกันโท 181 1 หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ พช. 22 2560 29/3/2020
1313 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0862 นางจินตนา ศักด์ิศรีวิธุราช ร้านหนุ่ยการเกษตร นางจินตนา ศักด์ิศรีวิธุราช 181 11 - - หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ พช. 145 2553 5/7/2020
1314 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0080 นายหลักชัย ชูวิมลหิรัญ บริษัท น าชัยการเกษตร ๙๙  จ ากัด บริษัท น าชัยการเกษตร ๙๙ จ ากัด 184 11 - - หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ พช. 63 2562 9/7/2020
1315 เขต 2 ศวร.พช. Pet-5-0429 นายจีวร จันขุน ร้านขุนวังการเกษตร นายจีวร จันขุน 172/12 12 พิทักษ์บ ารุง หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ พช. 52 2559 7/6/2020
1316 เขต 2 ศวร.พช. Pet-5-1537 นายธนากร แก้วพัด ร้านธนากรพืชผล(2011) นายธนากร แก้วพัด 64 2 หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ พช. 18 2559 18/2/2020
1317 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0317 นายนิธิ พานิชการ ร้านส่องแสงทอง นายนิธิ พานิชการ 1 5 - พิทักษ์บ ารุง หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ พช. 356 2550 27/3/2020
1318 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0196 นางวิไล รอดอยู่สุข ร้านกิตติชัย นางวิไล รอดอยู่สุข 103 5 - นฤพัฒน์ หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ พช. 132 2550 21/8/2019
1319 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0188 นายคุณานนต์ ทองพัด ร้านไทยส่งเสริม นายคุณานนต์ ทองพัด 118 5 - นฤพัฒน์ หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ พช. 2 2553 14/9/2019
1320 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0975 นางชิสากัญญ์  กัณฑ์กนกจิรสิน ห้างหุ้นส่วนจ ากัดมดเก่งการค้า 408 5 นฤพัฒน์ - หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ พช. 88 2554 27/7/2019
1321 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0774 นางสาวนพรัตน์ เจริญจิตร ร้านยนต์นิรมิต การเกษตร นางสาวนพรัตน์ เจริญจิตร 521 5 - - หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ พช. 130 2558 20/7/2019
1322 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0614 นายฐากูร ศรีบุญเรือง สหกรณ์การเกษตรหล่มเก่า จ ากัด 10 6 - - หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ พช. 129 2559 12/12/2019
1323 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0952 นายกิตติศักด์ิ ขะมานาม ร้านโพลีแอร์พลัส สาขา 2 นายกิตติศักด์ิ ขะมานาม 108/1 6 - พิทักษ์บ ารุง4 หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ พช. 71 2554 14/6/2020
1324 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1591 นายกฤตธี ชมช่ืน ร้านธงฟ้าเคมีเกษตร นายกฤตธี ชมช่ืน 345 6 หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ พช. 109 2559 12/10/2019
1325 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0767 นายเสนีย์ อัศวสิทธิกิจ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตงการเกษตร นายเสนีย์ อัศวสิทธิกิจ 9 6 - - หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ พช. 11 2558 10/11/2019
1326 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1627 นางวิภาวดี  อัศวสิทธิกิจ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสเอ็น เคมีเกษตร 9 6 หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ พช. 34 2562 24/4/2020
1327 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1306 นายนิกร หอมจันทร์ บริษัท สมบูรณ์การเกษตร89 จ ากัด บริษัท สมบูรณ์การเกษตร89 จ ากัด 54 9 หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ พช. 139 2557 27/8/2019
1328 เขต 2 ศวร.พช. Pet-5-0898 นางสาวเวณิกา จันสา ร้านเวณิกาบริการ นางสาวเวณิกา จันสา 47/1 1 หินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์ พช. 57 2559 12/6/2020
1329 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0315 นายทองใบ ทับทัน ร้านสว่างเคมีเกษตร นายทองใบ ทับทัน 227 6 - - หินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์ พช. 3 2554 3/10/2019
1330 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1542 นายอรรถพร เป้าพุคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัดแม่โจ้การเกษตร58(สาขา) นายอรรถพร เป้าพุคา 238 6 - - หินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์ พช. 25 2560 4/4/2020
1331 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1395 นางพัตราพร จิตระกูล ร้านปลาทองการเกษตร นางพัตราพร จิตระกูล 32 11 - - ช้างตะลูด หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 84 2558 15/4/2020
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1332 เขต 2 ศวพ.พช. pet-5-1762 นางสาวบุษบา  อ้นเวียง  ซาโล ร้านวังซอง พันธ์ุข้าว นางสาวบุษบา อ้นเวียง ซาโล 124 3 ช้างตะลูด หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 61 2562 4/7/2020
1333 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0980 นายสิปปภาส โตมา ร้านวังซองมิตรเกษตร นายสิปปภาส โตมา 70/1 3 - - ช้างตะลูด หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 63 2560 13/7/2020
1334 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-1479 นางสาวพรนิภา รัตนกุล ร้านพรนิภาการเกษตร นางสาวพรนิภา รัตนกุล 89 3 - - ช้างตะลูด หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 82 2561 11/9/2019
1335 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-1087 นายประจวบ โพธินา ร้านโพธินาการเกษตร นายประจวบ โพธินา 35/2 6 - - ช้างตะลูด หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 72 2561 29/8/2019
1336 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-1397 นายเฉลิม ค าแสด ร้านพัน-ดี การเกษตร นายเฉลิม ค าแสด 105 7 - - ช้างตะลูด หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 91 2561 1/11/2019
1337 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1299 นายนิคม ค าชด ร้านนิคม พาณิชย์ นายนิคม ค าชด 204 7 ช้างตะลูด หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 35 2560 7/5/2020
1338 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1728 นางสาวอุบลวรรณ อินปัญญา ร้านกล้วยไม้การเกษตร นางสาวอุบลวรรณ อินปัญญา 36/1 8 ช้างตะลูด หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 88 2561 9/10/2019
1339 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0062 นายโพธ์ิชัย ค าชด ร้านชัยมณี นายโพธ์ิชัย ค าชด 182 9 - - ช้างตะลูด หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 65 2558 5/3/2020
1340 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-0707 นายเดชาภัค บุญโฉมชูกิจ ร้านเพียงเจริญ นายเดชาภัค บุญโฉมชูกิจ 22 5 ตาลเด่ียว หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 34 2560 2/5/2020
1341 เขต 2 ศวร.พช. Pet-5-1283 นายร้อย มีวันดี ร้านร้อยการเกษตร นายร้อย มีวันดี 60 7 ตาลเด่ียว หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 157 2558 20/9/2019
1342 เขต 2 ศวพ.พช. pet-5-1748 นายพงษ์เทพ  บางทับ ร้านพงษ์เทพการเกษตร นายพงษ์เทพ บางทับ 79/2 8 ตาลเด่ียว หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 20 2562 7/3/2020
1343 เขต 2 ศวร.พช. Pet-5-1437 นายสุริยา ปลาค า ร้านพงษ์พัฒน์การค้า นายสุริยา ปลาค า 2 11 ท่าอิบุญ หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 35 2559 9/5/2020
1344 เขต 2 ศวร.พช. Pet-5-1506 นางนริศรา ค าบุดดา ร้านดีดีการเกษตร นางนริศรา ค าบุดดา 41 11 ท่าอิบุญ หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 155 2558 16/9/2019
1345 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1444 นางหนูนัน แก้วแย้ม ร้านเพ่ือนแท้การเกษตร นางหนูนัน แก้วแย้ม 38 3 - - ท่าอิบุญ หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 60 2558 1/3/2020
1346 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0067 นายสมภาร ผลจันทร์ ร้านต.รุ่งกิจเจริญ นายสมภาร ผลจันทร์ 155 6 - - ท่าอิบุญ หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 336 2550 22/6/2020
1347 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0657 นางนภาพร จันทร์เพ็ชร ร้านด าแดงบริการ นางนภาพร จันทร์เพ็ชร 92/1 9 - - ท่าอิบุญ หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 114 2558 29/6/2020
1348 เขต 2 ศวพ.พช. pet-5-1736 นางสาวสุชีรา  สุพลจิตต์ ร้านสมบูรณ์พูนทรัพย์ นางสาวสุชีรา สุพลจิตต์ 102 1 น้ าก้อ หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 10 2562 3/2/2020
1349 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1685 นายพัชรพล  ทรงศาสตร์ปริญญาวงศ์ บริษัท สหายการเกษตร หล่มสัก จ ากัด 202 12 น้ าก้อ หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 32 2561 21/5/2020
1350 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-1029 นางสุพรรณี พงษ์ธานี ร้านบุญท้ิง มินิมาร์ท นางสุพรรณี พงษ์ธานี 2 3 - - น้ าก้อ หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 52 2560 7/6/2020
1351 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1233 นางสาววัฒนา สงวนสิน ร้านวัฒนาภัณฑ์การเกษตร นางสาววัฒนา สงวนสิน 98/2 4 น้ าก้อ หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 106 2556 21/8/2019
1352 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1216 นายสุรกิตติ แก้วพวง ร้านสน่ันการเกษตร นายสุรกิตติ แก้วพวง 27 7 น้ าก้อ หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 68 2560 18/7/2020
1353 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0629 นางประทุมพร แย้มสอาด ร้านภัทรเกษตร นางประทุมพร แย้มสอาด 203 8 - - น้ าก้อ หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 152 2552 2/7/2020
1354 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0371 นายโสภี รักก้อน ร้านหมอน้อยเจริญเกษตร นายโสภี รักก้อน 31 8 - - น้ าก้อ หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 36 2556 25/2/2020
1355 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-1053 นางประทิน พุฒเนียม ร้านศิริรักษ์ นางประทิน พุฒเนียม 77/1 8 - - น้ าก้อ หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 3 2562 9/1/2020
1356 เขต 2 ศวพ.พช. pet-5-1781 นางศิริขวัญ  ทองนวด ร้านแม่ต๊อกการเกษตร นางศิริขวัญ ทองนวด 167 11 น้ าชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 67 2562 10/7/2020
1357 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1668 นางชุตินันท์ สิงห์ค า ร้านบ้านแก้ว คลินิคเกษตร นางชุตินันท์ สิงห์ค า 227/1 11 น้ าชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 114 2560 19/12/2019
1358 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1684 นางปราณี พริกจันทร์ทึก ร้านม.เกษตรภัณฑ์ นางปราณี พริกจันทร์ทึก 25 11 น้ าชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 62 2561 13/8/2019
1359 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0568 นางสาวผ่องพรรณ จันดี สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เพชรบูรณ์ จ ากัด (สาขาดงขวาง) 255 11 - - น้ าชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 5 2552 16/10/2019
1360 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0674 นายบรรจบ ด าสนิท ร้านบรรจบการเกษตร นายบรรจบ ด าสนิท 98 11 - - น้ าชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 44 2558 28/1/2020
1361 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1300 นางอุบล อ้นที ร้านอุบล อ้นท่ี นางอุบล อ้นที 137 14 - - น้ าชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 147 2558 27/8/2019
1362 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1001 นางสาวสวัสด์ิ ดวงมารา ร้านสวัสด์ิ นางสาวสวัสด์ิ ดวงมารา 192/1 17 - - น้ าชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 87 2559 2/8/2019
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1363 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-1079 นางสาวพิมพวรรณ ชาวงค์ ร้านพิมพวรรณ นางสาวพิมพวรรณ ชาวงค์ 194 17 - - น้ าชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 75 2561 2/9/2019
1364 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1434 นายบัณฑิต  กาเวระ ร้านสมจิตรการเกษตร นายบัณฑิต กาเวระ 101/2 2 น้ าชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 18 2558 27/11/2019
1365 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0377 นายวิเชียร แก้วดวงดี ร้านว.เจริญการเกษตร นายวิเชียร แก้วดวงดี 22/1 2 - - น้ าชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 84 2555 2/7/2020
1366 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1786 นายณัฐกิตต์  ลาภกาญจนา ษริษัท เอกธัญกิตต์  จ ากัด ษริษัท เอกธัญกิตต์ จ ากัด 333 4 น้ าชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 70 2562 22/7/2020
1367 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0273 นางฝอย ดวงมาลา ร้านตาหละการเกษตร นางฝอย ดวงมาลา 253 6 - - น้ าชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 89 2560 17/9/2019
1368 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1294 นางศณารัตน์ แก้วมา ร้านเฌอกาญจน์ นางศณารัตน์ แก้วมา 56 7 น้ าชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 93 2560 3/10/2019
1369 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0688 นายสมบัติ อ่อนเหง้าหล้า ร้านแสงเจริญ นายสมบัติ อ่อนเหง้าหล้า 167 8 - - น้ าชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 26 2554 13/1/2021
1370 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1430 นายพีรพงษ์ จันทราครุฑ ร้านห้วยลานการเกษตร นายพีรพงษ์ จันทราครุฑ 244 9 น้ าชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 107 2560 21/11/2019
1371 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0891 นายประสิทธ์ิ ไวเกิด ร้านประสิทธ์ิบริการ นายประสิทธ์ิ ไวเกิด 86 9 - - น้ าชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 106 2559 29/9/2019
1372 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-1256 นางนงนิต กองแพง ร้านบ้านเหล่าการเกษตร นางนงนิต กองแพง 161 1 น้ าเฮ้ีย หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 100 2561 13/12/2019
1373 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1602 นางสาวณรัชช์อร แก้วใหญ่ ร้านท่ีหน่ึง เคมีภัณฑ์การเกษตร นางสาวณรัชช์อร แก้วใหญ่ 86 1 น้ าเฮ้ีย หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 126 2559 29/11/2019
1374 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0964 นายประยูร นามสงค์ ร้านสมบูรณ์พานิช นายประยูร นามสงค์ 71 1 - - บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 1 2561 2/1/2020
1375 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1547 นางสุภาพร วงษ์สุข ร้านเอนกการเกษตร (แม่โจ้ 56 ) สาขา 2 นางสุภาพร วงษ์สุข 206/2 10 บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 4 2560 16/1/2020
1376 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1448 นางสาวปราณี จันทรศรี ร้านบ้านกลางมิตรเกษตร นางสาวปราณี จันทรศรี 213 10 บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 44 2561 7/6/2020
1377 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1065 นางสุกัญญา เฮ้าปาน ร้านนิดา พาณิชย์ นางสุกัญญา เฮ้าปาน 19 11 - - บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 83 2555 2/7/2020
1378 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1417 นายมงคล พรหมมา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มงคลพาณิชย์เพ่ือนเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มงคลพาณิชย์เพ่ือนเกษตร 99 12 - - บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 22 2559 8/3/2020
1379 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0552 นางสาวสนธยา คมด้วย ร้านพงษ์พาณิชย์ นางสาวสนธยา คมด้วย 76 17 - - บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 14 2554 28/11/2019
1380 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1489 นายทองพูน อุดศรี ร้านกิตติพงษ์ นายทองพูน อุดศรี 96 17 - - บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 115 2558 28/6/2020
1381 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0461 นายประยูร พิทักษ์พงษ์ ร้านอมรรัตน์การค้า นายประยูร พิทักษ์พงษ์ 97 17 - - บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 27 2550 18/6/2020
1382 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0388 นายไล สิงเส ร้านน้ าพุการเกษตร นายไล สิงเส 62/2 2 - - บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 124 2559 24/11/2019
1383 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0145 นายกรกช กาละเกตุ ร้านเกษตรบ้านกลาง นายกรกช กาละเกตุ 265 3 - - บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 65 2554 2/6/2020
1384 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1007 นายกิตติศักด์ิ พันละดี ร้านแอ้มพาณิชย์ นายกิตติศักด์ิ พันละดี 7 3 - - บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 65 2555 10/6/2020
1385 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0711 นายฉันทวัฒน์ บางทับ ร้านรัชนีเคมีการเกษตร นายฉันทวัฒน์ บางทับ 74 3 - - บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 130 2552 11/5/2020
1386 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0701 นายธีระวัฒน์ วิไลรัตน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็นทีที (สาขา1) 150 6 - - บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 17 2561 8/3/2019
1387 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0082 นางสาวแสงจันทร์ แก้วก่ิงจันทร์ ร้านน้ าหลุมวัสดุ นางสาวแสงจันทร์ แก้วก่ิงจันทร์ 151 6 - - บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 45 2552 2/7/2020
1388 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1584 - ร้านสามชัยก่อสร้าง นางวราภรณ์ จ าปารัตน์ 152 6 บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 45 2562 6/6/2020
1389 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0557 นายสุนทร ป้องค า ร้านวาสนาการค้า นายสุนทร ป้องค า 18 6 - - บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 53 2556 18/3/2020
1390 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0470 นางสนิท  ค าหนาหนัก ร้านอ้อยการเกษตร นางสนิท ค าหนาหนัก 9 6 - - บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 91 2550 21/10/2019
1391 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1548 นายสมบัติ เรืองน้อย ร้านเอส บี อาร์ มาร์เก็ต นายสมบัติ เรืองน้อย 186 7 บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 79 2561 6/9/2019
1392 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1578 นางสาวเอ้ืองพร สุขพุธ ร้านเอ้ืองพร นางสาวเอ้ืองพร สุขพุธ 98 11 บ้านต้ิว หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 29 2560 19/4/2020
1393 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0824 นายธีระวัฒน์ วิไลรัตน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็นทีที 888 28/1 2 - - บ้านต้ิว หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 69 2560 19/7/2019
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1394 เขต 2 ศวพ.พช. pet-5-1759 นางจุฬาลักษณ์  แทนจ าปา ร้านแอ๋งการเกษตร นายจุฬาลักษณ์ แทนจ าปา 5/8 2 บ้านต้ิว หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 28 2562 28/3/2020
1395 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0160 นายทัชชกร นิธิเขมธนัช ร้านเกษตรไทย นายทัชชกร นิธิเขมธนัช 96 2 - - บ้านต้ิว หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 9 2562 27/1/2020
1396 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1047 นายสาคร โสมภา ร้านเทพประทานพรการเกษตร นายสาคร โสมภา 2/2 4 - - บ้านต้ิว หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 62 2555 20/5/2020
1397 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0455 นายวัชระ ศรีทนานนท์ ร้านบ้านต้ิวการเกษตร นายวัชระ ศรีทนานนท์ 6/1 4 - - บ้านต้ิว หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 59 2558 26/2/2020
1398 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0564 นายก าพล เรืองตา ร้านก าพลเกษตรไทย 2007 นายก าพล เรืองตา 19 7 - - บ้านต้ิว หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 13 2556 29/10/2019
1399 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0954 นายธนัศพร ศรีสุชาติ ร้านศรีธนา บ้านต้ิว นายธนัศพร ศรีสุชาติ 23/1 8 - - บ้านต้ิว หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 121 2558 2/7/2019
1400 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0526 นางสาวจุฬารัตน์ ลาค า ร้านก.การค้า นางสาวจุฬารัตน์ ลาค า 50 9 - - บ้านต้ิว หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 137 2559 22/12/2019
1401 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0269 นายสัมฤทธ์ิ คุณอุย ร้านบ้านไร่การเกษตร นายสัมฤทธ์ิ คุณอุย 63/2 1 - - บ้านไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 314 2550 23/4/2020
1402 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1726 นางสาวรัตนา น้อยนันท์ ร้านรัตนาการเกษตร นางสาวรัตนา น้อยนันท์ 54/2 4 บ้านไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 30 2562 1/4/2020
1403 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0011 นางประไพพิศ มงคลวัจน์ ร้านเอกสิทธ์ิการค้า นางประไพพิศ มงคลวัจน์ 40 5 - - บ้านไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 98 2558 26/5/2020
1404 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1206 นางพิกุล หาญค า ร้านเอส พี ซัพพลาย นางพิกุล หาญค า 172 3 บ้านโสก หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 17 2557 1/12/2019
1405 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0068 นายสยาม จันทร ร้านงามเจริญการเกษตร นายสยาม จันทร 85/2 3 - - บ้านโสก หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 42 2553 12/11/2019
1406 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1639 นางธนากาญจน์  สุกันยา ร้านยงยุทธการเกษตร นางธนากาญจน์ สุกันยา 93/1 3 บ้านโสก หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 56 2560 28/6/2020
1407 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1269 นายประสิทธ์ิ ด้วงลา ร้านบ้านทุ่งการเกษตร นายประสิทธ์ิ ด้วงลา 201 7 บ้านโสก หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 43 2558 26/1/2020
1408 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1590 นายสุทธิศักด์ิ  จันต๊ะ ร้านเพชรรุ่งเรือง นายสุทธิศักด์ิ จันต๊ะ 26 1 บ้านหวาย หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 28 2560 19/4/2020
1409 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0105 นางพินิจนันท์ สงวนศิลป์ ร้านพินิจนันท์การค้า นางพินิจนันท์ สงวนศิลป์ 144 5 - - บ้านหวาย หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 155 2549 15/9/2019
1410 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-1031 นายสน่ัน ชาวเชียงตุง ร้านคณะบุคคลช.เกษตรภัณฑ์ นายสน่ัน ชาวเชียงตุง 79 5 - - บ้านหวาย หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 26 2560 6/4/2020
1411 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0446 นายภาณุพงศ์ ค ามา ร้านบุญร่องบงการเกษตร นายภาณุพงศ์ ค ามา 115 6 - - บ้านหวาย หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 30 2561 16/5/2020
1412 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1439 นางสาวผ่องพรรณ จันดี สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เพชรบูรณ์ จ ากัด (สาขาบ้านต้ิว) 220/4 6 บ้านหวาย หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 23 2558 17/12/2019
1413 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0917 นางสาวพิชชนันต์ อุดชุมพิสัย ร้านบ้านร่องบงมิตรเกษตร นางสาวพิชชนันต์ อุดชุมพิสัย 229 6 - บ้านต้ิว-หล่มสัก บ้านหวาย หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 34 2554 23/2/2020
1414 เขต 2 ศวร.พช. Pet-5-0850 นายสมพร บุญเกิด ร้าน ป.ปูเป้ นายสมพร บุญเกิด 49/1 12 บุ่งคล้า หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 77 2559 20/7/2020
1415 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1634 นายธนพัต  ศรีบุญชม ร้านศิริโชคการเกษตร นายธนพัต ศรีบุญชม 99 4 บุ่งคล้า หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 47 2560 31/5/2020
1416 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0869 นายสุเทพ คุ้มศรี ร้านสุเทพการค้า นายสุเทพ คุ้มศรี 14/1 8 - - บุ่งคล้า หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 11 2562 5/2/2020
1417 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1231 นายไกรเวทย์ จันทร์ค า ร้านโอทอปชุมชนย้ิม สาขาบุ่งน้ าเต้า นายไกรเวทย์ จันทร์ค า 144 1 บุ่งน้ าเต้า หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 25 2559 17/3/2020
1418 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1392 นายนาชิญ กล้าหาญ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดภาวินการเกษตร 2009 นายนาชิญ กล้าหาญ 145 1 บุ่งน้ าเต้า หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 146 2558 26/8/2019
1419 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1636 นางวันเพ็ญ  มากมา ร้านวันเพ็ญการเกษตร นางวันเพ็ญ มากมา 178 11 บุ่งน้ าเต้า หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 48 2560 31/5/2020
1420 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0148 นายนิคม วงษา ร้านเกษตรรัตน นายนิคม วงษา 79 1 - - ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 58 2560 4/7/2020
1421 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1650 นางประภาพรรณ เรืองศิริ บริษัท เกษตร 85 จ ากัด (สาขาหล่มสัก) บริษัท เกษตร 85 จ ากัด (สาขาหล่มสัก) 203-203/1-3 11 ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 67 2560 17/7/2020
1422 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0091 นายบุญส่ง บุญม่ิง ร้านบุญส่ง การเกษตร นายบุญส่ง บุญม่ิง 206 11 - - ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 60 2552 1/5/2020
1423 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0997 นายนิคม วงษา ร้านเกษตรรัตนะ นายนิคม วงษา 199 12 - - ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 23 2555 20/11/2019
1424 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1697 นายมาโนช  บัวเสนาะ ร้านบ้านแก้วคลีนิกเกษตร นายมาโนช บัวเสนาะ 36 13 ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 39 2561 31/5/2020
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1425 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0016 นายวัฒนา มีศิริโรจน์ ร้านน้ าดุกมิตรเกษตร นายวัฒนา มีศิริโรจน์ 116 14 - - ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 62 2552 11/5/2020
1426 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0348 นางสาวชุติมา แลค า ร้านอาร์ท นางสาวชุติมา แลค า 114 16 - - ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 138 2559 27/12/2019
1427 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0276 นายพิมล ค าหม่อง ร้านรัชรินทร์ นายพิมล ค าหม่อง 210 16 - - ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 104 2549 2/6/2020
1428 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1611 นายสมพงษ์ สีสอน ร้านเอนกการเกษตร (แม่โจ้ 56) สาขาท่ี 5 นายสมพงษ์ สีสอน 70/1 16 ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 6 2560 19/1/2020
1429 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0900 นายปัญญา อุดแก้ว ร้านป.เคมีภัณฑ์ นายปัญญา อุดแก้ว 254/2 17 - - ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 78 2558 23/3/2019
1430 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0661 นายมนูญ สิงห์เส ร้านแฟร์การเกษตร นายมนูญ สิงห์เส 15 2 - - ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 154 2552 4/8/2020
1431 เขต 2 ศวพ.พช. pet-5-1733 นางมิตร  ศรีจุมพล ร้านโนนส าราญ นางมิตร ศรีจุมพล 85 4 ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 90 2561 1/11/2019
1432 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0873 นายไกร แรงงาน ร้านโอเด้งการค้า นายไกร แรงงาน 171/1 5 - - ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 55 2557 25/5/2020
1433 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1503 นายธนโชติ ค าภา ร้าน ช.รุ่งเรือง นายธนโชติ ค าภา 55 1 ปากดุก หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 85 2560 7/9/2019
1434 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-1220 นายธีระวัฒน์ วิไลรัตน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็นทีที 888 (สาขา2) 59 1 ปากดุก หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 93 2561 13/11/2019
1435 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0807 นายคมสันต์ิ สุขเสน ร้านเอนกการเกษตร(โจ้56) นายคมสันต์ิ สุขเสน 16 2 - - ปากดุก หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 100 2553 22/3/2020
1436 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1614 นายองอาจ แก้วฝ่าย ร้านเกษตรรุ่งเรือง นายองอาจ แก้วฝ่าย 88-88/2 2 ปากดุก หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 10 2560 30/1/2020
1437 เขต 2 ศวร.พช. Pet-5-1577 นางศิรินันท์ ต๊ะวิชัย ร้านงามตา รุ่งเรือง นางศิรินันท์ ต๊ะวิชัย 123 4 ปากดุก หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 93 2559 16/8/2019
1438 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1505 นางสาวนงนุช บุญเล้ียง ร้านพัชรพร บริการ นางสาวนงนุช บุญเล้ียง 33 4 ปากดุก หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 40 2562 23/5/2020
1439 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0199 นางจิตร์ตา จงหาญ ร้านจิตนา นางจิตร์ตา จงหาญ 64 4 - - ปากดุก หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 75 2554 23/6/2020
1440 เขต 2 ศวพ.พช. pet-5-1676 นายมนตรี  ผลจันทร์ ร้านต.การเกษตร นายมนตรี ผลจันทร์ 16/1 6 ปากดุก หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 12 2561 4/2/2020
1441 เขต 2 ศวร.พช. Pet-5-1524 นายเด่นชัย หลวงจันทร์ ร้านนายเด่นชัย หลวงจันทร์ นายเด่นชัย หลวงจันทร์ 2 6 ปากดุก หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 36 2559 9/5/2020
1442 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1566 นายพัฒพล พลกลาง ร้านเกษตรเก้ือกูล นายพัฒพล พลกลาง 33/5 6 ปากดุก หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 89 2561 21/10/2019
1443 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1261 นางสาวมะลิวัลย์ ศรีพอ ร้านคลินิคพืช นางสาวมะลิวัลย์ ศรีพอ 55 6 ปากดุก หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 10 2557 28/10/2019
1444 เขต 2 ศวร.พช. Pet-5-1511 นายอัมพร วงษ์สุข ร้านเอนกการเกษตร สาขา 1 (แม่โจ้ 56) นายอัมพร วงษ์สุข 45 1 ฝายนาแซง หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 40 2559 15/5/2020
1445 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1716 นางบุษกร เชียงสวนจิก ร้านบ้านบึงการเกษตร นางบุษกร เชียงสวนจิก 104 5 ฝายนาแซง หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 61 2561 13/8/2019
1446 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1258 นายนิรุทธ์ สีอ่อน ร้านเพชรเกษตรบ้านบึง นายนิรุทธ์ สีอ่อน 19/2 5 ฝายนาแซง หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 7 2557 21/10/2019
1447 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1669 นางสาวประกายทิพย์  พลน้อย ร้านลานบ่าการเกษตร นางสาวประกายทิพย์ พลน้อย 203 16 ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 103 2560 9/11/2019
1448 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1184 นายสุนทร กินม่ิง ร้านรุ่งเรืองการเกษตร นายสุนทร กินม่ิง 94/1 3 - - ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 61 2557 3/6/2019
1449 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-1184 นายสุนทร กินม่ิง ร้านรุ่งเรืองการเกษตร นายสุนทร กินม่ิง 94/1 3 - - ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 48 2562 10/6/2020
1450 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0241 นางสาวจิตราภรณ์ ภักดีจิตร ร้านบุญมาพาณิชย์ นางสาวจิตราภรณ์ ภักดีจิตร 112/1 5 - - ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 408 2550 12/6/2019
1451 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0241 นางสาวจิตราภรณ์ ภักดีจิตร ร้านบุญมาพาณิชย์ นางสาวจิตราภรณ์ ภักดีจิตร 112/1 5 - - ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 55 2562 27/6/2020
1452 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0593 นายสุนทร พูลยอด ร้านยอดเกษตร นายสุนทร พูลยอด 2 6 - - ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 67 2551 10/8/2020
1453 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1633 นายภานุพงศ์ นงภา ร้านตลาดนัดการเกษตร นายภานุพงศ์ นงภา 39 7 ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 32 2562 22/4/2020
1454 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1358 นางสาริณพรรณ ตุรงค์เรือง ร้านมีสุขการค้า นางสาริณพรรณ ตุรงค์เรือง 4/1 7 ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 123 2557 18/8/2019
1455 เขต 2 ศวร.พช. Pet-5-1541 นางสาวหนูพิณ ยงค า ร้านล้ิมเจริญกิจเกษตร นางสาวหนูพิณ ยงค า 34 10 วัดป่า หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 28 2559 22/3/2020
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1456 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-0996 นายเดชา กลัดกระยาง ร้านทวีมิตร์การเกษตร นายเดชา กลัดกระยาง 165 3 วัดป่า หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 23 2562 17/3/2020
1457 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0683 นางเสน่ียน บรรเทา ร้านเพียรเจริญ นางเสน่ียน บรรเทา 194/1 1 - - สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 7 2559 24/1/2020
1458 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0675 นายประดิษฐ์ โสมาสา ร้านสุภาณีการเกษตร นายประดิษฐ์ โสมาสา 80 1 - - สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 18 2554 14/12/2019
1459 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0889 นางมาลินีย์ สิงห์ทอง ร้านเสกสรรค์ การเกษตร นางมาลินีย์ สิงห์ทอง 110 7 - - สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 97 2560 19/10/2019
1460 เขต 2 ศวพ.พช. pet-5-1729 นายเด่นชัย  หลวงจันทร์ ร้านเกษตรพันธ์ุแท้(วังรุ้อง) นายเด่นชัย หลวงจันทร์ 179 8 สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 78 2561 6/9/2019
1461 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1193 นางสาวหฤทัยรัตน์ โยธา ร้านบีบี ปิโตเลียม นางสาวหฤทัยรัตน์ โยธา 55 8 - - สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 116 2557 7/8/2020
1462 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0820 นางสนใจ บุญก่ า ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ๊ะเมย การเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ๊ะเมย การเกษตร 9 9 - - สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 12 2560 6/2/2020
1463 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1421 นางนันทพร อินพักทัน ร้านกนกการเกษตร นางนันทพร อินพักทัน 90 1 หนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 29 2559 4/4/2020
1464 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0208 นายปรีชา อินทร์สิงห์ ร้านณัฐโชค นายปรีชา อินทร์สิงห์ 18/2 10 - - หนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 404 2550 12/6/2020
1465 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1016 นายเอกกร  มาราชธนันท์ ร้านศรีประเสริฐ นายเอกกร มาราชธนันท์ 124/3 3 หนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 102 2561 24/12/2019
1466 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-1466 นางณัฎฐาวีร์ อัจยุตโภคิน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โภคินการเกษตร (สาขา1) 124/397-8 3 - - หนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 64 2562 9/7/2020
1467 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0172 นางสาวถาวร วงษ์สุข บริษัท ฮาร์ท ฟาร์มเมอร์ จ ากัด 124/416-417 3 - - หนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 368 2549 14/12/2019
1468 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0387 นางประนอม แก้วใส ร้านส.ประนอมการเกษตร นางประนอม แก้วใส 124/9 3 - - หนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 47 2555 29/1/2020
1469 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0336 นางสาวจิตรา จรัสวชิรกุล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สันติสุขการเกษตร 149 3 - สระบุรี-หล่มสัก หนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 94 2552 21/7/2020
1470 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1473 นางสาวเนตรชนก กุลชาติ ร้านคลีนิคเกษตร นางสาวเนตรชนก กุลชาติ 154/1 3 - - หนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 102 2558 26/5/2020
1471 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0545 นางณัฎฐาวีร์ อัจยุตโภคิน ร้านโภคินการเกษตร นางณัฎฐาวีร์ อัจยุตโภคิน 61 3 - สระบุรี-หล่มสัก หนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 34 2553 1/11/2019
1472 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0295 นายกฤษณ์ ศรีสุชาติ ร้านศรีธนาการเกษตร นายกฤษณ์ ศรีสุชาติ 71/8 4 - - หนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 97 2561 27/11/2019
1473 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0134 นายก าจร บุญสากุลธงไชย ร้านหล่มสักการเกษตร นายก าจร บุญสากุลธงไชย 77/32-33 4 - สระบุรี-หล่มสัก หนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 188 2552 14/9/2019
1474 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0903 นางสาวชนิษฐา ชินจักร ร้านดีดี เมล็ดพันธ์ุ นางสาวชนิษฐา ชินจักร 77/5 4 - - หนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 41 2555 27/3/2020
1475 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0983 นางสาวสาริณี อินอารี บริษัท เกษตรเช็นเตอร์ 2011 จ ากัด 86/2 4 หนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 88 2560 14/9/2019
1476 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0796 นายส าเริง เข็มเมือง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.เค.เอส. การเกษตร 87/7 4 - ชุมแพ-หล่มสัก หนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 107 2554 18/9/2019
1477 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-1449 นางณัฎฐาวีร์ อัจยุตโภคิน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โภคินการเกษตร 69 7 - - หนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 15 2561 1/3/2020
1478 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0327 นางอภิญญา บัวระพา ร้านสุดตาการเกษตร นางอภิญญา บัวระพา 58/1 9 - - หนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 199 2549 30/10/2019
1479 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0337 นายมานะชัย จรัสวชิรกุล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สันติสุขการเกษตร(สาขา) 14/3 พระพุทธบาท หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 93 2552 21/7/2020
1480 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1420 นางสาวสุกัญญา  อินอารี ร้านเกษตรเมืองหล่ม นางสาวสุกัญญา อินอารี 16 ทิพย์ภักดี หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 7 2558 20/10/2019
1481 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0334 นายวันชัย มหาอาชา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส่งเสริมเกษตรเฟอร์ติไลเซอร์ (สาขาหล่มสัก) 20-21 พินิจ หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 268 2550 15/1/2020
1482 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0951 นางนงนุช ขะมานาม ร้านโพลีแอร์พลัส นางนงนุช ขะมานาม 224/8 วจี หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 54 2560 11/6/2020
1483 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0264 นางเฮียงหล่ัน แซ่สัว ร้านพัฒนาการเกษตร นางเฮียงหล่ัน แซ่สัว 283 รณกิจ หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 236 2549 14/12/2019
1484 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0821 นายไชยโรจน์ แซ่เบ๊ ร้านทรัพย์ไพศาล นายไชยโรจน์ แซ่เบ๊ 34/12 สามัคคีชัย หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 140 2553 27/6/2020
1485 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0170 นางสุภิญญา ตันติเจริญการ ร้านเสียงไทยเภสัช นางสุภิญญา ตันติเจริญการ 348/2 วจี หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 45 2558 29/1/2020
1486 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0852 นางเมทินี บุญยวรรณ ร้านรักเกษตรไทย นางเมทินี บุญยวรรณ 6/2 พินิจ - หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 135 2553 22/6/2020
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1487 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1766 นางปฐมพร  วัฒนศัพย์ ร้านวัฒนะพานิช นางปฐมพร วัฒนศัพท์ 9 สามัคคีชัย หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 56 2562 1/7/2020
1488 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0611 นางสาวลอองดาว บุญเรือง สหกรณ์การเกษตรหล่มสัก จ ากัด 92/1 ฝายนาแซง คชเสนีย์ หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 10 2552 12/11/2019
1489 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-1747 นางสาวอัมพร  ทองสุพิมพ์ ร้านบ้านต้นบุญ นางสาวอัมพร ทองสุพิมพ์ 47/14 - สุริยะวงษา หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 4 2562 13/1/2020
1490 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-0445 นายเส็ง จันทนา ร้านอุดม การเกษตร นายเส็ง จันทนา 56 1 - - ห้วยไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 112 2550 4/11/2019
1491 เขต 2 ศวพ.พช. pet-5-1735 นายพงศกร  ไชยหาญ ร้านพงศกรการเกษตร นายพงศกร ไชยหาญ 102 11 ห้วยไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 16 2562 11/2/2020
1492 เขต 2 ศวพ.พช. Pet-5-1656 นายธวัชชัย  ท้าวพรม ร้านสมโภชน์การเกษตร นายธวัชชัย ท้าวพรม 144 3 ห้วยไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 60 2561 13/8/2019
1493 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1084 นางรัชดา ผิวผ่อง ร้านองอาจการเกษตร นางรัชดา ผิวผ่อง 40/1 4 - - ห้วยไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 154 2558 16/9/2019
1494 เขต 2 ศวพ.พช. PET-5-0353 นางหนูปัน ซ้อยค า ร้านหนูปัน นางหนูปัน ซ้อยค า 78/1 5 - - ห้วยไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 43 2562 6/6/2020
1495 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1191 นายวินัย ชาอุ่น ร้านวินัย นายวินัย   ชาอุ่น 121 9 - - ห้วยไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 104 2556 20/8/2020
1496 เขต 2 ศวร.พช. PET-5-1089 นายแอง แทนจ าปา ร้านแอง นายแอง แทนจ าปา 15/3 9 - - ห้วยไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์ พช. 65 2556 1/5/2020
1497 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1067 นางสาววารี สดช่ืน ร้านก.เจริญการเกษตร นางสาววารี สดช่ืน 66/1 10 กกแรต กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 55 2557 20/4/2020
1498 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0237 นางเสาวนีย์ แก้วศรี ร้านฉลองการเกษตร นางเสาวนีย์ แก้วศรี 13/1 2 กกแรต กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 421 2549 5/10/2019
1499 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0863 นายประทีป สิงห์สวัสด์ิ ร้านส าเภาทอง นายประทีป สิงห์สวัสด์ิ 111/5 3 กกแรต กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 90 2555 9/7/2020
1500 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0207 นางสาวสุชาดา พุ่มนก ร้านสุชาดา นางสาวสุชาดา พุ่มนก 14 3 กกแรต กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 50 2554 17/5/2020
1501 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0243 นางบุญธรรม สินจันทร์ ร้านบุญธรรมสินจันทร์ นางบุญธรรม สินจันทร์ 107 4 กกแรต กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 315 2549 1/6/2020
1502 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0213 นางนันทิยา สิงห์สวัสด์ิ ร้านนันทิยา สิงห์สวัสด์ิ นางนันทิยา สิงห์สวัสด์ิ 123/3 4 กกแรต กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 92 2558 12/7/2020
1503 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0225 นางส ารวย แก้วจีน ร้านส ารวยแก้วจีน นางส ารวย แก้วจีน 70/3 5 กกแรต กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 112 2554 18/8/2019
1504 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0301 นายสมชาย หยอมแหยม ร้านสมชายการเกษตร นายสมชาย หยอมแหยม 127 7 กกแรต กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 24 2561 16/4/2020
1505 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0421 นายยม ฝ้ายอ่ิม ร้านสมบูรณ์การค้า นายยม ฝ้ายอ่ิม 58/1 8 กกแรต กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 115 2554 29/8/2020
1506 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0168 นางสมหมาย เอ่ียมสนิท ร้านสมหมาย นางสมหมาย เอ่ียมสนิท 48/2 9 กกแรต กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 139 2557 28/9/2019
1507 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1149 นายนิวัฒน์ เอ่ียมพรหม ร้านนิวัฒน์ การเกษตร นายนิวัฒน์ เอ่ียมพรหม 59/1 1 กง กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 14 2558 2/11/2019
1508 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0013 นางพัชรินทร์ ด่านกิตติไกรลาศ ร้านพัชรินทร์ด่านกิตติไกรลาศ นางพัชรินทร์ ด่านกิตติไกรลาศ 228-230 10 กง กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 61 2559 31/7/2020
1509 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0338 นายขยัน อินทร์ลับ ร้านขยันการเกษตร นายขยัน อินทร์ลับ 26/2 4 กง กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 87 2551 21/1/2020
1510 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0742 นางสาวกุลนาถสิริ ชูเท่ียง ร้านกุลนาถสิริ ชูเท่ียง นางสาวกุลนาถสิริ ชูเท่ียง 34/2 5 กง กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 103 2554 24/7/2020
1511 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0574 นายสาโรจน์ หลวงศรีราษฎร์ ร้านสาโรจน์ นายสาโรจน์ หลวงศรีราษฎร์ 5/8 6 กง กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 87 2552 29/9/2019
1512 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0747 นางก่ิงกาญจน์ ปาโน ร้านก่ิงกาญจน์ ปาโน นางก่ิงกาญจน์ ปาโน 35 8 กง กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 4 2559 21/1/2020
1513 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0146 นางน้ าฝน สมฤทัย ร้านล ายองการเกษตร นางน้ าฝน สมฤทัย 211 9 นรานุกูลกิจ กง กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 89 2550 21/6/2020
1514 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0603 นายวันนะ ฉันทะรัตน์ ร้านวันนะการเกษตร นายวันนะ ฉันทะรัตน์ 11/1 1 ไกรกลาง กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 58 2554 5/6/2020
1515 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0606 นางอิสราภรณ์ ลวดลาย ร้านอิสราภรณ์ การเกษตร นางอิสราภรณ์ ลวดลาย 135 2 ไกรกลาง กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 21 2553 11/1/2020
1516 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0071 นางสาวฉลอง สุขย้อย ร้านฉลองการเกษตร นางสาวฉลอง สุขย้อย 167/1 3 ไกรกลาง กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 477 2549 30/8/2019
1517 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1276 นายชัยวัฒน์ แบบกัน ร้าน ช.เกษตรรุ่งเรือง นายชัยวัฒน์ แบบกัน 64/5 3 ไกรกลาง กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 14 2560 28/3/2020
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1518 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0383 นายฐิติพงษ์ นวลค า ร้านชัยธวัชมินิมาร์ท-การเกษตร นายฐิติพงษ์ นวลค า 3/5 5 ไกรกลาง กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 101 2554 19/7/2020
1519 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1390 นางน้ าฝน พรมตุ่น ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น้ าฝน เพ่ือการเกษตร 57/2 6 ไกรกลาง กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 23 2562 30/5/2020
1520 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1303 นายมานพ ดีจริง ร้านมานพการเกษตร 2 นายมานพ ดีจริง 17/3 8 ไกรกลาง กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 41 2560 2/8/2019
1521 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0254 นายวัชระ พร้าโมต ร้านป๊ัมวัชระ นายวัชระ พร้าโมต 145 5 ไกรนอก กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 433 2549 25/10/2019
1522 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0777 นางสาวมณฑิรา เพชร่ี ร้านเพชรพาณิชย์ นางสาวมณฑิรา เพชร่ี 199/1 5 ไกรนอก กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 105 2557 30/7/2019
1523 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0286 นางบุญมี กล่ินใจ ร้านบุญมีกล่ินใจ นางบุญมี กล่ินใจ 26/1 7 ไกรนอก กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 34 2554 6/4/2020
1524 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0136 นายมานพ ดีจริง ร้านมานพการเกษตร นายมานพ ดีจริง 40/2 7 ไกรนอก กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 107 2555 6/8/2019
1525 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0245 นายประทีป ส่งให้ ร้านประทีป นายประทีป ส่งให้ 115 8 ไกรนอก กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 378 2549 30/8/2020
1526 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1273 นายนพพร ละอองนวล ร้านเกษตรต้น นายนพพร ละอองนวล 147 1 ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 17 2560 18/4/2020
1527 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0353 นายนพดล บวบมี ร้านนพดลบวบมี นายนพดล บวบมี 28/2 4 ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 71 2559 18/8/2019
1528 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1192 นางประเพย รัตนกร ร้านนางประเพย รัตนกร นางประเพย รัตนกร 42/1 4 ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 43 2562 9/7/2020
1529 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1346 นายจักรกริช บวบมี ร้านจักรกริช การเกษตร นายจักรกริช บวบมี 49/3 4 ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 32 2562 16/6/2020
1530 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0235 นายไพศาล อุ๊ดจ๋ิว ร้านไพศาลอุ๊ดจ๋ิว นายไพศาล อุ๊ดจ๋ิว 165 5 ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 145 2554 29/9/2019
1531 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0489 นายอนันต์ สงสัย ร้านอนันต์การเกษตร นายอนันต์ สงสัย 22/3 5 ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 80 2561 31/10/2019
1532 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0224 นางพิรญาณ์ มีใย ร้านพิรญาณ์ มีใย นางพิรญาณ์  มีใย 55/5 5 ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 55 2560 19/10/2019
1533 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0356 นายณัฐสิทธ์ิ อยู่ทอง ร้านณัฐสิทธ์ิการค้า นายณัฐสิทธ์ิ อยู่ทอง 113/1 7 ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 36 2550 1/3/2020
1534 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1155 นางสาวชรัณยภัทร์ ศิริพัชร์รวี ร้านเสาทองรวมกิจ นางสาวชรัณยภัทร์ ศิริพัชร์รวี 187 8 ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 132 2559 21/12/2019
1535 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0169 นางสาวสมหมาย สุขเกษม ร้านสมหมาย นางสาวสมหมาย สุขเกษม 106/3 1 ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 426 2549 16/10/2019
1536 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1378 นายขวัญชัย พลพิพัฒน์ ร้านภัทรพรการเกษตร นายขวัญชัย พลพิพัฒน์ 20/1 1 ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 7 2562 10/2/2020
1537 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0275 นายอ านาจ ทองสุข ร้านอ านาจการเกษตร นายอ านาจ ทองสุข 77/4 1 ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 79 2550 22/5/2020
1538 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1343 นางขนิษฐา พ่วงน่วม ร้านขรินทร์ทิพย์การเกษตร นางขนิษฐา พ่วงน่วม 100 10 ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 63 2561 21/8/2019
1539 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0073 นางชญานิษฐ์ นุ่มมีศรี ร้านชญานิษฐ์ การเกษตร นางชญานิษฐ์ นุ่มมีศรี 73/4 10 ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 26 2560 15/6/2020
1540 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0081 นางดวงกมล สุ่มใหญ่ ร้านดวงกมลสุ่มใหญ่ นางดวงกมล สุ่มใหญ่ 53 11 ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 93 2557 2/7/2020
1541 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0290 นางสีนวน ป้ันทิม ร้านสีนวน นางสีนวน ป้ันทิม 41/2 2 ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 78 2551 29/1/2020
1542 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1243 นายปัญญา ข าขยัน ร้านปัญญาการเกษตร นายปัญญา ข าขยัน 77/1 2 ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 44 2559 23/6/2020
1543 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0529 นายอุเทน อยู่คง ร้านท.รุ่งเรืองการเกษตร นายอุเทน อยู่คง 84/2 4 ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 42 2554 5/5/2020
1544 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0104 นายช้ัน มลิลา ร้านช้ันเพ่ือนเกษตร นายช้ัน มลิลา 23/1 7 ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 91 2553 27/9/2019
1545 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0645 นางสาววิไลวรรณ ทิพวัน ร้านน้อง & วิม การเกษตร นางสาววิไลวรรณ ทิพวัน 25/1 7 ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 88 2558 15/6/2020
1546 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0247 นายปลอด กระสินธ์ ร้านปลอด กระสินธ์ นายปลอด กระสินธ์ 27/4 7 ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 73 2559 21/8/2020
1547 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0289 นายกิฎตินันท์ อัมพะวัน ร้านกิฎตินันท์เคมีภัณฑ์การเกษตร นายกิฎตินันท์ อัมพะวัน 5/2 9 ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 87 2557 15/6/2019
1548 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0098 นายยงยุทธ เนียมส าฤทธ์ิ ร้านนิยมพาณิชย์ นายยงยุทธ เนียมส าฤทธ์ิ 13/1 1 ท่าฉนวน กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 91 2557 26/6/2020
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1549 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0032 นางสุรภา สีนวล ร้านเจ๊ียบ การค้า นางสุรภา สีนวล 13/6 1 ท่าฉนวน กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 87 2554 27/6/2020
1550 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0271 นางสาวกชรัศม์ิ ปานเพชร ร้านกชรัศม์ิ ปานเพชร นางสาวกชรัศม์ิ ปานเพชร 23 1 ท่าฉนวน กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 53 2552 21/6/2020
1551 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0873 นายพิษณุ รอดเพชร์ ร้านพิษณุการเกษตร นายพิษณุ รอดเพชร์ 80 1 ท่าฉนวน กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 56 2559 25/7/2020
1552 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0343 นายสมชาย เงินนา ร้านสมชายเงินนา นายสมชาย เงินนา 13/2 11 ท่าฉนวน กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 81 2551 31/1/2020
1553 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0431 นางสาวปรียานุช จิตรพินิจ ร้านศิริชล การเกษตร นางสาวปรียานุช จิตรพินิจ 26/3 11 ท่าฉนวน กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 92 2552 3/1/2020
1554 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1367 นางสาวพิมพ์รภัส ออมสินอุษา ร้านพิมพ์รภัสเกษตรภัณฑ์ นางสาวพิมพ์รภัส ออมสินอุษา 10/4 12 ท่าฉนวน กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 68 2561 28/8/2019
1555 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0797 นายไพรฑูลย์ ล่ันออ ร้านน้ าเร่ืองการเกษตร นายไพรฑูลย์ ล่ันออ 193/4 12 ท่าฉนวน กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 99 2555 29/7/2020
1556 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0327 นางสาวประจ า แสงอ่วม ร้านประจ าแสงอ่วม นางสาวประจ า แสงอ่วม 3 2 ท่าฉนวน กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 29 2557 7/1/2020
1557 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1275 นางสาวศิริวรรณ โทนทอง ร้าน ก.เกษตรภัณฑ์ นางสาวศิริวรรณ โทนทอง 3/5 2 ท่าฉนวน กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 18 2560 20/4/2020
1558 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0649 นางสาวปัทมา บุญเท่ียง ร้านวรินทร การเกษตร นางสาวปัทมา บุญเท่ียง 47/5 2 ท่าฉนวน กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 99 2557 16/7/2020
1559 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0449 นางวัสชรา อยู่แย้ม ร้านวัสชรา อยู่แย้ม นางวัสชรา อยู่แย้ม 187/2 3 ท่าฉนวน กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 42 2551 19/8/2019
1560 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0564 นายสม สิงห์ลอ ร้านสม สิงห์ลอ นายสม สิงห์ลอ 161/1 5 ท่าฉนวน กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 77 2552 18/8/2020
1561 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0244 นายประจิม ย้ิมแย้ม ร้านประจิม ย้ิมแย้ม นายประจิม ย้ิมแย้ม 118/3 8 ท่าฉนวน กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 18 2561 25/3/2020
1562 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0981 นายน้อย ศรีนวล ร้านน้อยการเกษตร นายน้อย ศรีนวล 214 9 ท่าฉนวน กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 72 2556 9/6/2020
1563 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0345 นายวิชัด พูลประเสริฐ ร้านวิชัดการเกษตร นายวิชัด พูลประเสริฐ 246/3 9 ท่าฉนวน กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 76 2551 5/2/2020
1564 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0150 นางสาวชูแสง ต้ันวัฒนา ร้านวัฒนาภัณฑ์ นางสาวชูแสง ต้ันวัฒนา 56/1 2 สิงหวัฒน์ บ้านกร่าง กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 139 2554 26/9/2019
1565 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0156 นายชัยยุทธ สามัคคี ร้านศรีปทุมเกษตรภัณฑ์ นายชัยยุทธ สามัคคี 78/12 2 บ้านกร่าง กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 77 2551 29/1/2020
1566 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0109 นางอนงค์ แป้นจันทร์ ร้านป.เจริญเกษตร นางอนงค์ แป้นจันทร์ 78/7 2 บ้านกร่าง กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 391 2549 10/9/2020
1567 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0175 นางสร้อยระย้า คูณพิสุทธ์ิวัฒน์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุโขทัย จ ากัด สาขากงไกรลาศ 81/4 2 บ้านกร่าง กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 64 2551 7/12/2019
1568 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0108 นางบุญลือ จันทร์สกุลณี ร้านบุญลือการเกษตร นางบุญลือ จันทร์สกุลณี 152/3 4 บ้านกร่าง กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 287 2549 29/5/2020
1569 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0458 นางสาวมณฑิรา เรือนงาม สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ้านใหม่สุขเกษม จ ากัด 81/1 2 บ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 45 2562 22/7/2020
1570 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1150 นายธนรัช แย้งจันทร์ ร้านเกษตร 15 นายธนรัช แย้งจันทร์ 86/8 2 บ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 121 2558 17/11/2019
1571 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0943 นางสาวดวงรัตน์ เหลืองพวงทอง ร้านดวงรัตน์เหลืองพวงทอง นางสาวดวงรัตน์ เหลืองพวงทอง 9 2 บ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 40 2556 29/4/2020
1572 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0637 นายวินัย สีเอ่ียม ร้านโอ๋การเกษตร นายวินัย สีเอ่ียม 184/11 3 บ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 40 2559 19/6/2020
1573 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0317 นางธิติมา มาสอน ร้านอ๊อดบ้านใหม่ฯ นางธิติมา มาสอน 2/1 3 บ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 329 2549 12/6/2020
1574 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0601 นางสมทรง ดินขุนทด ร้านเจ๊น้อย การเกษตร นางสมทรง ดินขุนทด 117/9 5 บ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 58 2553 7/6/2020
1575 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0018 นางสาวนิศารัตน์ วรรณสด ร้านสุรีย์พร นางสาวนิศารัตน์ วรรณสด 252/9 5 บ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 126 2554 5/9/2019
1576 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0115 นายปลูก เชิดชู ร้านปลูกสม นายปลูก เชิดชู 270/1 5 บ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 264 2549 8/5/2020
1577 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0617 นางสุวรรณา มีม่ัง ร้านส.สุวรรณ นางสุวรรณา มีม่ัง 327/4 5 บ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 125 2557 24/8/2019
1578 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0269 นายสุชาติ คชสาร ร้านสุชาติ นายสุชาติ คชสาร 457 5 บ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 301 2549 30/5/2020
1579 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0214 นางนิตยา แช่มเทศ ร้านนิตยา แช่มเทศ นางนิตยา แช่มเทศ 25/5 6 บ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 58 2560 19/11/2019
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1580 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0629 นางสาวจินตนา  แก้วบังเกิด สหกรณ์การเกษตรกงไกรลาศ จ ากัด 109 2 ป่าแฝก กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 130 2554 6/9/2019
1581 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1350 นายโชคชัย เกตุจ้อย ร้านโชคชัยการเกษตรกงไกรลาศ นายโชคชัย เกตุจ้อย 159/9 3 ป่าแฝก กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 56 2561 9/8/2019
1582 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0348 นางสาวสงบ แก้วนิล ร้านน้อยการเกษตร นางสาวสงบ แก้วนิล 106 5 ป่าแฝก กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 24 2554 23/2/2020
1583 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0209 นางสาวอัมพร รอดมุ้ย ร้านอัมพรรอดมุ้ย นางสาวอัมพร รอดมุ้ย 54/1 5 ป่าแฝก กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 71 2551 18/12/2019
1584 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0435 นายเจนวิทย์ ข ามะวา ร้านบุญเลิศการเกษตร นายเจนวิทย์ ข ามะวา 145/6 6 สิงหวัฒน์ ป่าแฝก กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 47 2558 4/2/2020
1585 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1386 นายวิวัฒน์ จันทรสารี ร้านวิวัฒน์การเกษตรและเคมีภัณฑ์ นายวิวัฒน์ จันทรสารี 104 7 ป่าแฝก กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 35 2562 26/6/2020
1586 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0698 นางเสมอ คงสุข ร้านต.ทวีทรัพย์การเกษตร นางเสมอ คงสุข 7/5 7 ป่าแฝก กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 60 2554 9/6/2020
1587 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1224 นางสมคิด ทองอ่อน ร้านสมคิด การเกษตร นางสมคิด ทองอ่อน 97/2 7 ป่าแฝก กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 114 2559 3/11/2019
1588 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0128 นางอุษา ป่ันอ้าย ร้านพิมพ์นิยม นางอุษา ป่ันอ้าย 188 1 หนองตูม กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 434 2549 30/10/2019
1589 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0061 นางสาวกฤษณา จันทร์ษา ร้านกฤษณาการเกษตร นางสาวกฤษณา จันทร์ษา 331/2 3 หนองตูม กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 45 2559 27/6/2020
1590 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0549 นางวไลพร ต้นเจริญรุ่งเรือง ร้านสามพญาดีเซล นางวไลพร ต้นเจริญรุ่งเรือง 226/5 4 หนองตูม กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 90 2553 22/8/2019
1591 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1307 นางสาวอรุณรัตน์ จ่ันมา ร้านอรุณรัตน์การเกษตร นางสาวอรุณรัตน์ จ่ันมา 169 5 หนองตูม กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 33 2561 6/6/2020
1592 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0111 นายประเทือง จ าเนียรกาล ร้านประเทืองการเกษตร นายประเทือง จ าเนียรกาล 299 6 หนองตูม กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 45 2551 19/11/2019
1593 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1063 นางโปรย โพธ์ิบุญ ร้านเชิดชัยเจริญรุ่งเรือง นางโปรย โพธ์ิบุญ 365/3 6 หนองตูม กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 21 2557 12/12/2019
1594 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0701 นางพรรษฐพร ด าดี ร้านพรรษฐพร ด าดี นางพรรษฐพร ด าดี 106 8 หนองตูม กงไกรลาศ สุโขทัย สท. 71 2560 24/12/2019
1595 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1164 นางบุญลือ กานตารัมภ์ ร้านน้องแดง การเกษตร นางบุญลือ กานตารัมภ์ 130/18 1 โตนด คีรีมาศ สุโขทัย สท. 79 2559 29/8/2019
1596 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0646 นางสาวเกศินี พูลพานิชอุปถัมป์ ร้านต้นข้าวการเกษตร นางสาวเกศินี พูลพานิชอุปถัมป์ 130/6 1 โตนด คีรีมาศ สุโขทัย สท. 75 2554 15/6/2020
1597 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0174 นายคงศักด์ิ น้อยดิษฐ์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุโขทัย จ ากัด สาขาคีรีมาศ 211/1 1 โตนด คีรีมาศ สุโขทัย สท. 63 2551 7/12/2019
1598 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0665 นายมานพ หิรัญธนวิวัฒน์ ร้านคีรีมาศ การเกษตร นายมานพ หิรัญธนวิวัฒน์ 281 1 เทศบาล โตนด คีรีมาศ สุโขทัย สท. 38 2560 18/7/2020
1599 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0811 นางยุภา รอดเป้า ร้านยุภาการเกษตร นางยุภา รอดเป้า 97 13 โตนด คีรีมาศ สุโขทัย สท. 135 2559 28/12/2019
1600 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0052 นายสมบูรณ์ ค าชู ร้านสมบูรณ์ ค าชู นายสมบูรณ์ ค าชู 286/2 2 โตนด คีรีมาศ สุโขทัย สท. 392 2549 12/9/2019
1601 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0232 นายนรินทร์ มีมุข ร้านนรินทร์การเกษตร นายนรินทร์ มีมุข 295 2 โตนด คีรีมาศ สุโขทัย สท. 10 2553 25/11/2019
1602 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1334 นางสาวแคธริยา วรพิบูลสกุล ร้านพรสุพรรณการเกษตร นางสาวแคธริยา วรพิบูลสกุล 106 3 โตนด คีรีมาศ สุโขทัย สท. 16 2561 13/3/2020
1603 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0869 นางสาวประแพว แสงอรุณ ร้านแสงอรุณการเกษตร นางสาวประแพว แสงอรุณ 58/1 3 โตนด คีรีมาศ สุโขทัย สท. 98 2555 29/7/2020
1604 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0894 นางปวีณา ปรีแว่น ร้านนานา การเกษตร นางปวีณา ปรีแว่น 125 4 โตนด คีรีมาศ สุโขทัย สท. 81 2558 9/6/2020
1605 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0456 นายวีระศักด์ิ แสนสุขทวีทรัพย์ ร้านทวีทรัพย์การเกษตร นายวีระศักด์ิ แสนสุขทวีทรัพย์ 135 8 โตนด คีรีมาศ สุโขทัย สท. 12 2553 1/12/2019
1606 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1201 นายสุเทพ นาดี ร้านรดา นายสุเทพ นาดี 169 8 โตนด คีรีมาศ สุโขทัย สท. 65 2559 4/8/2019
1607 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0581 นางอรรวินท์ เขียวเกิด สหกรณ์การเกษตรคีรีมาศ จ ากัด 19 8 สุโขทัย-ก าแพงเพชร โตนด คีรีมาศ สุโขทัย สท. 1 2561 4/1/2020
1608 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0751 นายชาติชาย เมฆสว่าง ร้านบัวหลวง นายชาติชาย เมฆสว่าง 195 4 ทุ่งยางเมือง คีรีมาศ สุโขทัย สท. 62 2554 9/6/2020
1609 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0779 นางเป้า เกิดป้ัน ร้านเป้า การเกษตร นางเป้า เกิดป้ัน 90/1 4 ทุ่งยางเมือง คีรีมาศ สุโขทัย สท. 59 2560 20/11/2019
1610 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0043 นายเมธา หาญก าธร ร้านเมธาพาณิชย์ นายเมธา หาญก าธร 2 7 ทุ่งหลวง คีรีมาศ สุโขทัย สท. 55 2551 7/12/2019
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1611 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1038 นายประทีป แจ่มทุ่ง ร้านน้องภูการเกษตร นายประทีป แจ่มทุ่ง 132 9 ทุ่งหลวง คีรีมาศ สุโขทัย สท. 65 2561 23/8/2019
1612 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0986 นางสาวณภัทร ปรีทุ่ง ร้านสมศักด์ิการเกษตร นางสาวณภัทร ปรีทุ่ง 8/1 2 นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย สท. 74 2556 16/6/2020
1613 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0828 นางจ า จ๋ิวพุ่ม ร้านจ า จ๋ิวพุ่ม นางจ า จ๋ิวพุ่ม 31/2 3 นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย สท. 47 2559 30/7/2019
1614 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1018 นายฐิติศักด์ิ เกตุคง ร้านป๊อด นายฐิติศักด์ิ เกตุคง 6/3 3 นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย สท. 25 2558 17/12/2019
1615 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0403 นางสมพร โสภา ร้านสมพร โสภา นางสมพร โสภา 78 7 นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย สท. 49 2559 5/7/2020
1616 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1023 นายบุญเท่ียง ลิมปกุล ร้านเท่ียงเจริญ นายบุญเท่ียง ลิมปกุล 66/2 1 บ้านน้ าพุ คีรีมาศ สุโขทัย สท. 117 2556 18/8/2020
1617 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0955 นายทอง ตุ่นแก้ว ร้านนายทอง ตุ่นแก้ว นายทอง ตุ่นแก้ว 112 6 บ้านน้ าพุ คีรีมาศ สุโขทัย สท. 96 2558 3/8/2020
1618 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1355 นางสังวาลย์ นิมมา ร้านสังวาลย์ นิมมา นางสังวาลย์ นิมมา 155 6 บ้านน้ าพุ คีรีมาศ สุโขทัย สท. 46 2561 11/7/2020
1619 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0455 นายบูรณ์พิภพ แดงทุ่ง ร้านพันธ์ุเทวา นายบูรณ์พิภพ แดงทุ่ง 173/1 3 บ้านป้อม คีรีมาศ สุโขทัย สท. 18 2551 22/4/2020
1620 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0234 นายไชยะ อยู่แย้ม ร้านไชยะ อยู่แย้ม นายไชยะ อยู่แย้ม 183 3 บ้านป้อม คีรีมาศ สุโขทัย สท. 312 2549 1/6/2020
1621 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0862 นางทิพย์ เมฆสว่าง ร้านทิพย์มณี นางทิพย์ เมฆสว่าง 116 5 บ้านป้อม คีรีมาศ สุโขทัย สท. 141 2556 26/9/2019
1622 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0728 นางประเสริฐ รัตนเอ่ียม ร้านทิพยนาวินการเกษตร นางประเสริฐ รัตนเอ่ียม 118 1 ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ สุโขทัย สท. 134 2559 25/12/2019
1623 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1183 นางสาวสุวรรณา ย้ิมช้าง ร้านสุวรรณา นางสาวสุวรรณา ย้ิมช้าง 19 3 ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ สุโขทัย สท. 62 2558 19/4/2020
1624 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0414 นายชัยรัตน์ คงน้อย ร้านเพ่ือนเกษตร นายชัยรัตน์ คงน้อย 57 10 สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย สท. 13 2561 22/2/2020
1625 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1226 นายธีระศักด์ิ โรจน์พัฒนกุล ร้านชัยศรีสวัสด์ิ 2 นายธีระศักด์ิ โรจน์พัฒนกุล 36 3 สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย สท. 42 2560 7/8/2019
1626 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0011 นางสาวม่วย แซ่ต้ัง ร้านซินหมง นางสาวม่วย แซ่ต้ัง 45 3 สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย สท. 403 2549 25/9/2019
1627 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1085 นางติมาพร ข่ายสร้อย ร้านพรมาการเกษตร นางติมาพร ข่ายสร้อย 23 5 สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย สท. 83 2559 1/9/2019
1628 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0540 นางรัตนาภรณ์ ละอองบัว ร้านรัตนาภรณ์การเกษตร นางรัตนาภรณ์ ละอองบัว 167 6 สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย สท. 80 2559 30/8/2020
1629 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1392 นายสิทธิ ท้วมอยู่ ร้านบุญยวงการเกษตร สาขา 1 นายสิทธิ ท้วมอยู่ 118 8 สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย สท. 27 2562 9/6/2020
1630 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0229 นายเรียง ข าแย้ม ร้านเรียงข าแย้ม นายเรียง ข าแย้ม 129 1 หนองกระด่ิง คีรีมาศ สุโขทัย สท. 51 2560 3/10/2019
1631 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0969 นายสวรรค์ ศิริรัตน์ ร้านสวรรค์ นายสวรรค์ ศิริรัตน์ 133 4 หนองกระด่ิง คีรีมาศ สุโขทัย สท. 115 2556 13/8/2020
1632 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1021 นายสุรชัย เหล่ียมสกุล ร้านสุรชัยการเกษตร นายสุรชัย เหล่ียมสกุล 50/2 4 หนองกระด่ิง คีรีมาศ สุโขทัย สท. 113 2556 13/8/2019
1633 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0842 นายสมพงษ์ ด้วงฟู ร้านส.เจริญ การเกษตร นายสมพงษ์ ด้วงฟู 105 11 หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย สท. 51 2559 7/7/2020
1634 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0180 นางสาวเกศรา พันธ์เรือง สหกรณ์นิคมคีรีมาศ จ ากัด 19 12 หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย สท. 4 2553 13/10/2019
1635 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0217 นายโกวิทย์ พูลพานิชอุปถัมป์ ร้านโกวิทย์พูลพานิชอุปถัมป์ นายโกวิทย์ พูลพานิชอุปถัมป์ 113 3 หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย สท. 21 2561 8/4/2020
1636 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1002 นางล าพูน แสงดารา ร้านพูนทรัพย์การเกษตร นางล าพูน แสงดารา 36/5 8 หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย สท. 39 2562 4/7/2020
1637 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0973 นางสิตานันท์ วงศ์สิงห์ ร้านรวมใจการเกษตร นางสิตานันท์ วงศ์สิงห์ 113/2 6 กลางดง ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย สท. 27 2560 22/6/2020
1638 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0707 นายรชานนท์ ยันตรัตนะวรรณ ร้านยืนยงพานิช นายรชานนท์ ยันตรัตนะวรรณ 125 6 กลางดง ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย สท. 16 2554 16/1/2020
1639 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0750 นางดวงพร ศรีลายอดน้อย ร้านรุ่งทรัพย์ นานา นางดวงพร ศรีลายอดน้อย 114/3 2 เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย สท. 61 2554 9/6/2020
1640 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0114 นางสาวเทวิกา วงษ์ยาทัน ร้านปราณีอุปถัมภ์ นางสาวเทวิกา วงษ์ยาทัน 194 5 เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย สท. 72 2560 28/12/2019
1641 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0424 นายแกะ แบบจัตุรัส ร้านแกะแบบจัตุรัส นายแกะ แบบจัตุรัส 179/2 6 เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย สท. 86 2551 25/1/2020
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1642 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1398 นางสาวแสงเดือน โปยขุนทด ร้านแสงเดือนการเกษตร นางสาวแสงเดือน โปยขุนทด 180 6 เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย สท. 42 2562 9/7/2020
1643 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0506 นางมงคล สุขสด ร้านจิตรมงคลการเกษตร นางมงคล สุขสด 197 7 เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย สท. 9 2552 1/2/2020
1644 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0324 นายไพฑูรย์ เอ้ียวประเสริฐ ร้านไพฑูรย์เจริญภัณฑ์ นายไพฑูรย์ เอ้ียวประเสริฐ 210 9 เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย สท. 73 2551 3/1/2020
1645 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1156 นายอนันต์ ตองใจ ร้านโชคอนันต์ นายอนันต์ ตองใจ 32/1 9 เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย สท. 104 2559 26/10/2019
1646 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0137 นายเอนก มาลัย ร้านมาลัยการเกษตร นายเอนก มาลัย 315 1 ทุ่งเสล่ียม ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย สท. 34 2559 13/6/2020
1647 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1259 นายสุริยง มารัด ร้านทุ่งเสล่ียมเคมีเกษตร นายสุริยง มารัด 341 1 ทุ่งเสล่ียม ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย สท. 68 2560 14/12/2019
1648 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0177 นางภาวิณี แนวสถล สหกรณ์การเกษตรศรีเสล่ียม จ ากัด 399 1 ทุ่งเสล่ียม ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย สท. 265 2549 9/5/2020
1649 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1009 นายณัฐวัฒน์ ปารี ร้านณัฐเพ่ิมพูล นายณัฐวัฒน์ ปารี 596/6 12 ทุ่งเสล่ียม ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย สท. 4 2561 10/1/2020
1650 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1168 นายสมพงษ์ สิมภา ร้านอภิชาติการเกษตร นายสมพงษ์ สิมภา 373 13 ทุ่งเสล่ียม ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย สท. 6 2559 11/2/2020
1651 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0365 นายเพ้ง ประทีปปรีชา ร้านอุดมพาณิชย์ นายเพ้ง ประทีปปรีชา 198/6 2 ทุ่งเสล่ียม ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย สท. 115 2558 20/10/2019
1652 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0332 นางศักด์ิศรี ยันตรัตนะวรรณ ร้านยืนยงโอสถ นางศักด์ิศรี ยันตรัตนะวรรณ 200/3 2 ทุ่งเสล่ียม ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย สท. 75 2551 10/1/2020
1653 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0068 นางนัยรัตน์ อิทธิปิยพันธ์ ร้านจตุพร การเกษตร นางนัยรัตน์ อิทธิปิยพันธ์ 200/4 9 ทุ่งเสล่ียม ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย สท. 97 2559 4/10/2019
1654 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1122 นายไพวรรณ์ ปิยะชาด ร้านทรัพย์ไพศาลการเกษตร นายไพวรรณ์ ปิยะชาด 217/1 1 ไทยชนะศึก ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย สท. 103 2557 29/7/2020
1655 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1349 นางสาวอัญชลีพร โกศลสาระสินธ์ุ ร้านพลสหกิจ นางสาวอัญชลีพร โกศลสาระสินธ์ุ 317 2 ไทยชนะศึก ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย สท. 33 2562 17/6/2020
1656 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0795 นางฐิติมา จิตรสมัคร ร้านฐิติมาการเกษตร นางฐิติมา จิตรสมัคร 350/2 2 ไทยชนะศึก ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย สท. 122 2557 18/8/2020
1657 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0241 นายบุญธรรม ขัดสาย ร้านบุญธรรมขัดสาย นายบุญธรรม ขัดสาย 78/3 3 ไทยชนะศึก ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย สท. 230 2549 8/3/2020
1658 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1190 นายวัชรพงศ์ ชาติวงษ์ ร้านเกษตรแม่โจ้ นายวัชรพงศ์ ชาติวงษ์ 52/16 4 บ้านใหม่ไชยมงคล ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย สท. 14 2562 17/3/2020
1659 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0741 นางชลาลัย สุริยะมณี สหกรณ์การเกษตรศรีเสล่ียม จ ากัด สาขา 1 44/3 5 บ้านใหม่ไชยมงคล ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย สท. 26 2559 29/5/2020
1660 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0552 นางต๋ิม กันทะวงศ์ ร้านทรัพย์รุ่งเรืองการเกษตร นางต๋ิม กันทะวงศ์ 9/9 5 บ้านใหม่ไชยมงคล ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย สท. 56 2554 2/6/2020
1661 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1013 นายวิโรจน์ โอบอ้วน ร้านวิโรจน์ โอบอ้วน นายวิโรจน์ โอบอ้วน 280 7 บ้านใหม่ไชยมงคล ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย สท. 53 2557 17/4/2020
1662 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1113 นางทองหล่อ วัลบุตร ร้านนางทองหล่อ วัลบุตร นางทองหล่อ วัลบุตร 119 9 บ้านใหม่ไชยมงคล ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย สท. 85 2557 12/6/2020
1663 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0647 นางกาญจนา ใจวุฒิ ร้านกาญจนาใจวุฒิ นางกาญจนา ใจวุฒิ 20/2 9 บ้านใหม่ไชยมงคล ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย สท. 54 2553 1/6/2020
1664 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0865 นางญาดา ทิพโสต ร้านญาดา นางญาดา ทิพโสต 107 10 ตล่ิงชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย สท. 98 2559 5/10/2019
1665 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1267 นางสาววารี  ป่ินเดช ร้านวารี ป่ินเดช นางสาววารี ป่ินเดช 81/1 3 ตล่ิงชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย สท. 6 2560 16/1/2020
1666 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0755 นางน้องน้อย ช่างทอง ร้านน้องน้อย นางน้องน้อย ช่างทอง 91/4 3 ตล่ิงชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย สท. 111 2555 8/8/2020
1667 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0055 นายอุเทน รอดบ ารุง ร้านไมตรีการเกษตร นายอุเทน รอดบ ารุง 67/1 5 ตล่ิงชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย สท. 338 2549 20/6/2020
1668 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0748 นายอนันต์ แตงรอด ร้านอนันต์เคมีเกษตร นายอนันต์ แตงรอด 93/5 5 ตล่ิงชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย สท. 121 2555 26/8/2019
1669 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0714 นายสมศรี พรมมา ร้านสมศรี นายสมศรี พรมมา 36/17 8 ตล่ิงชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย สท. 97 2555 26/7/2020
1670 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1240 นายเดวิด แสนเวียน ร้านพรศิริการเกษตร นายเดวิด แสนเวียน 6/5 8 ตล่ิงชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย สท. 57 2559 26/7/2020
1671 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1241 นายธนรัตน์  นันธิใจ ร้านธนรัตน์  นันธิใจ นายธนรัตน์ นันธิใจ 6/7 8 ตล่ิงชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย สท. 31 2561 27/5/2020
1672 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0654 นางเบญญาภา พรถึง ร้านเศียรเคมีภัณฑ์ นางเบญญาภา พรถึง 113/7 9 ตล่ิงชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย สท. 68 2554 9/6/2020
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1673 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0824 นายจรัญ สังข์ทอง ร้านโชคเจริญทรัพย์ นายจรัญ สังข์ทอง 117/4 9 ตล่ิงชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย สท. 77 2557 9/6/2020
1674 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0978 นางสาวไพริน สุริยะวงศ์ ร้านไพริน นางสาวไพริน สุริยะวงศ์ 117/63 9 ตล่ิงชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย สท. 26 2562 5/6/2020
1675 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0721 นายประนอม แตงไทย ร้านนายประนอม แตงไทย นายประนอม แตงไทย 63/2 4 บ้านด่าน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย สท. 28 2554 14/3/2020
1676 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1064 นางละอองดาว พุฒฤทธ์ิ ร้านละอองดาว การค้า นางละอองดาว พุฒฤทธ์ิ 84/2 4 บ้านด่าน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย สท. 51 2558 25/2/2020
1677 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1144 นางดารารัตน์ กล่ินทอง ร้านดารารัตน์ นางดารารัตน์ กล่ินทอง 138/4 5 บ้านด่าน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย สท. 5 2558 5/10/2019
1678 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0870 นางสาวสุชิรา มีกล่ิน ร้านสุชิราการเกษตร นางสาวสุชิรา มีกล่ิน 27 5 บ้านด่าน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย สท. 100 2555 29/7/2020
1679 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0142 นายธนวรรธถ์ ดวงน้อย ร้านลานหอยพืชผล นายธนวรรธถ์ ดวงน้อย 15/2 1 ลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย สท. 96 2554 29/6/2020
1680 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1060 นายส่งเสริม ศิริรักษ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริเกษตร เคมี (2014) 190 1 ลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย สท. 7 2560 19/1/2020
1681 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0017 นางสาวจ านงค์ สว่างงาม ร้านศรีสว่าง นางสาวจ านงค์ สว่างงาม 25/1-2 1 ลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย สท. 33 2551 3/7/2020
1682 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0141 นายชัยชนะ สรมณาพงศ์ ร้านลานหอยโอสถ นายชัยชนะ สรมณาพงศ์ 27 1 ลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย สท. 70 2551 19/12/2019
1683 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0626 นายนิพนธ์ หวิงปัด สหกรณ์การเกษตรบ้านด่านลานหอย จ ากัด 70/6 1 จรดวิถีถ่อง ลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย สท. 1 2556 9/10/2019
1684 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1096 นางสาวจารุณี สอนแก้ว ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต อะกรีบิสสิเนส 39 4 ลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย สท. 27 2559 31/5/2020
1685 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0495 นายนพดล จงกลม สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุโขทัย จ ากัด สาขาบ้านด่านลานหอย 39/12 4 ลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย สท. 3 2552 7/12/2019
1686 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0891 นางเขมิกา แน่งน้อย ร้านณัฐพล ไทยกรีนลานหอยการเกษตร นางเขมิกา แน่งน้อย 31 7 ลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย สท. 45 2561 1/7/2019
1687 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1396 นางค้ า เกตุมาลา ร้านบุญน าโชค นางค้ า เกตุมาลา 65/1 7 ลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย สท. 36 2562 1/7/2020
1688 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0932 นายอุดมศักด์ิ เพียปาน ร้านอุดมศักด์ิการเกษตร นายอุดมศักด์ิ เพียปาน 50/1 1 วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย สท. 131 2557 31/8/2020
1689 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1134 นางสาวกัลยาลักษณ์ เรืองสีใส ร้านกัลยาลักษณ์ เรืองสีใส นางสาวกัลยาลักษณ์ เรืองสีใส 50 7 วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย สท. 47 2560 7/9/2019
1690 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0780 นางสาวเจนจิรา ดวงบุบผา ร้านอาภากรพืชผล นางสาวเจนจิรา ดวงบุบผา 120 8 วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย สท. 82 2561 6/11/2019
1691 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0760 นางดวงดาว จันทร ร้านณัฐพลการเกษตร นางดวงดาว จันทร 50/2 10 วังน้ าขาว บ้านด่านลานหอย สุโขทัย สท. 106 2555 5/8/2019
1692 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1348 นางสาวสนม มากมูล ร้านโพธ์ิงาม นางสาวสนม มากมูล 128 16 วังน้ าขาว บ้านด่านลานหอย สุโขทัย สท. 36 2561 10/6/2020
1693 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1290 นายเตียม สีดาน้อย ร้านเตียมการค้า นายเตียม สีดาน้อย 15 17 วังน้ าขาว บ้านด่านลานหอย สุโขทัย สท. 24 2560 31/5/2020
1694 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1352 นางประเทือง กอนรอด ร้านประเทือง กอนรอด นางประเทือง กอนรอด 32/6 2 วังน้ าขาว บ้านด่านลานหอย สุโขทัย สท. 24 2562 4/6/2020
1695 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1234 นายอุดมศักด์ิ เพียปาน ร้านอุดมศักด์ิการเกษตร สาขาวังน้ าขาว นายอุดมศักด์ิ เพียปาน 84/10 2 วังน้ าขาว บ้านด่านลานหอย สุโขทัย สท. 75 2561 20/9/2019
1696 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1347 นางสาวมณฑล แหชู ร้านซุปเปอร์ลูกทุ่ง วังน้ าขาว นางสาวมณฑล แหชู 84/3 2 วังน้ าขาว บ้านด่านลานหอย สุโขทัย สท. 31 2562 12/6/2020
1697 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1283 นายทัศนัย  ฤทธ์ิสน ร้านทัศนัยการเกษตร นายทัศนัย ฤทธ์ิสน 61/7 6 วังน้ าขาว บ้านด่านลานหอย สุโขทัย สท. 23 2560 18/5/2020
1698 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1167 นางสาวกิตติมา สีดาน้อย ร้านกิตติมา สีดาน้อย นางสาวกิตติมา สีดาน้อย 42/1 9 วังน้ าขาว บ้านด่านลานหอย สุโขทัย สท. 54 2561 2/8/2019
1699 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1129 นายสุเทพ ม้ิมทอง ร้านเทพทองพาณิชย์ นายสุเทพ ม้ิมทอง 26/4 4 วังลึก บ้านด่านลานหอย สุโขทัย สท. 60 2561 15/8/2019
1700 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0768 นายอพิรุณ คชสิทธ์ิ ร้านต.เกษตรภัณฑ์-อะออโตเซอร์วิส นายอพิรุณ คชสิทธ์ิ 34 10 หนองหญ้าปล้อง บ้านด่านลานหอย สุโขทัย สท. 82 2555 28/6/2020
1701 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0858 นายพรศักด์ิ  จางวางคง ร้านยุพินพาณิชย์ นายพรศักด์ิ  จางวางคง 69/1 3 หนองหญ้าปล้อง บ้านด่านลานหอย สุโขทัย สท. 79 2555 26/6/2020
1702 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1202 นางโสภา รักนาค ร้านโสภา รักนาค นางโสภา รักนาค 41/1 4 หนองหญ้าปล้อง บ้านด่านลานหอย สุโขทัย สท. 58 2561 13/8/2020
1703 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1335 นายวีรพงศ์ เกตุชาญ ร้านไอด้าการเกษตร นายวีรพงศ์ เกตุชาญ 64/4 3 ตาลเต้ีย เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 17 2561 14/3/2020
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1704 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0740 นางบุญสม บางเฟ่ือง ร้านบุญสม นางบุญสม บางเฟ่ือง 78/1 3 ตาลเต้ีย เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 108 2556 7/8/2020
1705 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1196 นายสมชาติ มีช่ือ ร้านต๊ิกก้ีพันธ์ุข้าว นายสมชาติ มีช่ือ 14/6 4 ตาลเต้ีย เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 68 2559 14/8/2020
1706 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0056 นายวันชัย เตชะมณีสถิตย์ ร้านไล้พานิช นายวันชัย เตชะมณีสถิตย์ 21-23-25 ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 48 2551 17/11/2019
1707 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0139 นางสาวรัตนา พิชยานนท์ ร้านยู้พานิช นางสาวรัตนา พิชยานนท์ 235-241 จรดวิถีถ่อง ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 24 2550 22/2/2020
1708 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0393 นายประเสริฐ โสภาธรรมรัตน์ ร้านประเสริฐ โสภาธรรมรัตน์ นายประเสริฐ โสภาธรรมรัตน์ 172/1 1 บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 98 2550 20/9/2019
1709 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0688 นางวนิดา ศรีอรุณนิรันดร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศศิชญา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศศิชญา 6/1 1 จรดวิถีถ่อง บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 76 2555 25/6/2020
1710 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0340 นายชัยพร พิชยานนท์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยภัทรเคมีเกษตร 99/9 12 บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 125 2558 3/12/2019
1711 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0892 นางกนกพร บุญชู ร้านกนกพรการเกษตร นางกนกพร บุญชู 134/3 5 บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 67 2560 13/12/2019
1712 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1003 นายวิทูร สุริยวนากุล บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาสุโขทัย 88 6 บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 57 2557 23/4/2020
1713 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1066 นายแทน พุ่มพวง ร้านแทน พุ่มพวง นายแทน พุ่มพวง 9/6 8 บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 72 2559 21/8/2019
1714 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0733 นายทองหล่อ บัวแย้ม ร้านทองหล่อ บัวแย้ม นายทองหล่อ บัวแย้ม 204/3 9 จรดวิถีถ่อง บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 95 2559 26/9/2019
1715 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0153 นางสาววิไลรัตน์ ม่ันพุ่ม ร้านวิฑูรย์การเกษตร นางสาววิไลรัตน์ ม่ันพุ่ม - 2 บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 80 2558 9/6/2020
1716 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0154 นางศรีเวียง แซ่ฉ่ัว ร้านศรีเวียง นางศรีเวียง แซ่ฉ่ัว 111/21 2 บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 112 2558 28/9/2019
1717 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0230 นายแดง น่วมทอง ร้านแดง น่วมทอง นายแดง น่วมทอง 346 2 บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 241 2549 26/2/2020
1718 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1268 นางสาวจินตหรา เสือกระจ่าง ร้านสมใจนึก สาขา 2 นางสาวจินตหรา เสือกระจ่าง 419/5 2 บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 9 2560 14/2/2020
1719 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0994 นางมะลิ น่วมนวล ร้านมะลิการเกษตร นางมะลิ น่วมนวล 73/6 2 บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 95 2557 3/7/2020
1720 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0165 นายประโยชน์ เสือกระจ่าง ร้านสมใจนึก นายประโยชน์ เสือกระจ่าง 260/1 3 บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 232 2549 25/2/2020
1721 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0188 นายสิริวัฒน์ แดงบุบผา ร้านสิริวัธนา อโกรเทค นายสิริวัฒน์ แดงบุบผา 314/1 3 บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 52 2561 30/7/2019
1722 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0190 นายสุทธิ เทศกาล ร้านสุทธิเทศกาล ทนายความ นายสุทธิ เทศกาล 452 3 บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 6 2552 21/12/2019
1723 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0138 นางกาบทอง กล่ินเชตุ ร้านมิตรการช่าง นางกาบทอง กล่ินเชตุ 471 3 บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 109 2559 31/10/2019
1724 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1314 นางสาวสุธิดา เถ่ือนแพ ร้านเทพการเกษตร นางสาวสุธิดา เถ่ือนแพ 62/3 5 บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 71 2561 4/9/2019
1725 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1225 นายต๋ี ลักษณะวิเชียร ร้านต๋ีการเกษตร นายต๋ี ลักษณะวิเชียร 226/10 8 บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 30 2561 24/5/2020
1726 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0821 นางสมควร อารีย์ ร้านคอมพันธ์ุข้าว นางสมควร อารีย์ 287/3 9 บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 27 2557 6/1/2020
1727 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1320 นายบุญเกิด แซ่ฉ่ัว ร้านบุญเกิด นายบุญเกิด แซ่ฉ่ัว 287/6 9 บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 69 2560 17/12/2019
1728 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0670 นายปัญญา ทองมา ร้านทองมาการเกษตร นายปัญญา ทองมา 13/3 1 บ้านหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 61 2560 28/11/2019
1729 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0587 นางเพยาว์ อ านาจทวีทรัพยื ร้านเพยาว์ ก้อนเกตุ นางเพยาว์ อ านาจทวีทรัพย์ 144/3 2 บ้านหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 8 2553 22/11/2019
1730 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0604 นายสมบูรณ์ เท่ียงมณี ร้านบุญเล้ียง การเกษตร นายสมบูรณ์ เท่ียงมณี 283/2 2 บ้านหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 10 2560 21/2/2020
1731 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0069 นางอ าพร สัพลักษณ์ ร้านจรัญบริการ นางอ าพร สัพลักษณ์ 287/4 2 บ้านหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 135 2554 19/9/2019
1732 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0375 นางเรณู แพ่งเทพ ร้านเรณูแพ่งเทพ นางเรณู แพ่งเทพ 60 2 บ้านหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 91 2552 2/1/2020
1733 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0430 นางสาวชลอ เขียวกล่ิน ร้านบัวหลวงการเกษตร นางสาวชลอ เขียวกล่ิน 99/1 2 บ้านหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 7 2556 11/11/2019
1734 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0185 นายร้อย สาทเทศ ร้านส าราญพาณิชย์ นายร้อย สาทเทศ 1/4 3 บ้านหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 56 2560 23/10/2019
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1735 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0622 นายสมหมาย ม่วงทอง ร้านสมหมายการเกษตร นายสมหมาย ม่วงทอง 3/2 3 บ้านหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 29 2561 23/5/2020
1736 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0173 นางสาวทองพรรณนีย์ อ่ิมม่วง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุโขทัย จ ากัด สาขาสุโขทัย 18/10 4 บ้านหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 62 2551 7/12/2019
1737 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0113 นางประจวบ ก้อนเกตุ ร้านประจวบการเกษตร นางประจวบ ก้อนเกตุ 163 7 บ้านหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 142 2554 27/9/2019
1738 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0605 นางส าราญ ชุ่มช่ืนดี ร้านส าราญ การค้า นางส าราญ ชุ่มช่ืนดี 165/3 7 บ้านหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 126 2556 22/8/2019
1739 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0272 นายอภินันท์ ม่ันหมาย ร้านอภินันท์ม่ันหมาย นายอภินันท์ ม่ันหมาย 384/2 7 บ้านหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 23 2559 23/5/2020
1740 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0145 นายล ายงค์ อ้นคง ร้านล ายงบริการ นายล ายงค์ อ้นคง 226/3 8 บ้านหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 7 2555 24/10/2019
1741 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1372 นายวันชัย ทรงกล่ิน ร้านวันชัยพาณิชย์ นายวันชัย ทรงกล่ิน 229/3 8 บ้านหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 1 2562 8/1/2020
1742 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0610 นางสาวจันทรัสม์ เพ่ิมพูลวัฒนะกุล สหกรณ์การเกษตรสุโขทัยธานี จ ากัด 41/3 2 ปากแคว เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 26 2555 26/12/2019
1743 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0924 นางสาวคนึงนิจ ท้วมอยู่ ร้านดี การเกษตร นางสาวคนึงนิจ ท้วมอยู่ 36 3 ปากแคว เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 36 2558 8/1/2020
1744 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1356 นางสาวกิตติญา แซ่จิว ร้านกิตติญา การเกษตร นางสาวกิตติญา แซ่จิว 109/5 7 ปากแคว เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 47 2561 11/7/2020
1745 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1016 นางปราศัย บัลลังค์แก้ว ร้านนางปราศัย บัลลังค์แก้ว นางปราศัย บัลลังค์แก้ว 18/2 1 ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 106 2556 7/8/2019
1746 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0951 นางสุรีย์พร สุขสวัสด์ิ ร้านสุรีย์พร นางสุรีย์พร สุขสวัสด์ิ 77/2 5 ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 15 2559 25/4/2020
1747 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0689 นางประนอม บัลลังค์แก้ว ร้านนอมศิริการเกษตร นางประนอม บัลลังค์แก้ว 107 6 ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 122 2558 17/11/2019
1748 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1374 นายบุญเลิศ  นวมเอม ร้านเฉลียวเลิศเจริญทรัพย์ นายบุญเลิศ นวมเอม 116/1 6 ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 4 2562 23/1/2020
1749 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0953 นางสาวจิตรลดา แก้วหล่อ ร้านจิตรลดาพาณิชย์ นางสาวจิตรลดา แก้วหล่อ 40/3 10 จรดวิถีถ่อง เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 22 2561 8/4/2020
1750 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1318 นางสาวสุดธิดา ป้อมวงค์ ร้านสน่ันการเกษตร นางสาวสุดธิดา ป้อมวงค์ 501/10 10 เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 66 2560 12/12/2019
1751 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0186 นายจักรพรรณ วงศ์ค า ร้านสิทธิภัทรพาณิชย์ นายจักรพรรณ วงศ์ค า 50/6 11 จรดวิถีถ่อง เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 379 2549 15/8/2020
1752 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0412 นางสาวเลียม คงถึง ร้านพัฒนพงศ์การเกษตร นางสาวเลียม คงถึง 73/4 2 เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 21 2558 13/11/2019
1753 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0374 นายนิรันดร์ งามวิชานน์ ร้านโง้วใช้ซิน นายนิรันดร์ งามวิชานน์ 350 3 เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 46 2559 30/6/2020
1754 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0983 นางไพรินทร์ พุ่มบาง ร้านสมพงค์พาณิชย์ นางไพรินทร์ พุ่มบาง 221/7 4 เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 25 2560 11/6/2020
1755 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0592 นายณัฐวุฒิ คงรักษา ร้านหน้าเข่ือนการเกษตร นายณัฐวุฒิ คงรักษา 591/1 8 เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 16 2553 16/12/2019
1756 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0595 นางจรูญ หล่ายศรี ร้านสมนึกการเกษตร นางจรูญ หล่ายศรี 104 1 ยางซ้าย เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 97 2554 30/6/2019
1757 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0194 นายยศวัฒน์ ศิริอธิพันธ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุโขทัยการเกษตรภัณฑ์ 60/2 12 ยางซ้าย เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 344 2549 22/6/2020
1758 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0583 นายศิริพงศ์ บัวเกตุ ร้านศิริพงศ์ การเกษตร นายศิริพงศ์ บัวเกตุ 57/5 2 ยางซ้าย เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 77 2553 20/7/2020
1759 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0855 นายพะเยาว์ ช่วยพรม ร้านเฟืองเจริญพาณิชย์ นายพะเยาว์ ช่วยพรม 129/4 6 ยางซ้าย เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 70 2555 25/6/2020
1760 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1110 นายธวัชชัย คชแก้ว ร้านธวัชชัยมิตรไทยการค้า นายธวัชชัย คชแก้ว 5/5 1 วังทองแดง เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 79 2557 9/6/2020
1761 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1119 นางสุรีย์ อ่ าน้อย ร้านสุรีย์พาณิชย์ นางสุรีย์ อ่ าน้อย 95/5 2 วังทองแดง เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 86 2558 11/6/2020
1762 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0519 นางชะเรียม อ่อนบุญ ร้านชะเรียมอ่อนบุญ นางชะเรียม อ่อนบุญ 89/1 6 วังทองแดง เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 95 2554 11/7/2020
1763 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0945 นางบังอร บุตรหล่อ ร้านบังอรการเกษตร นางบังอร บุตรหล่อ 67/3 8 วังทองแดง เมืองสุโขทัย สุโขทัย สท. 119 2556 18/8/2020
1764 เขต 2 ศวพ.สท. SUk-5-1266 นายสรพงษ์  คมข า ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ๊อดน้ าขุมการเกษตร (สาขา1) 18/1 1 คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย สท. 2 2562 20/1/2020
1765 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0133 นายสนอง บุญลอย บริษัท มณีการเกษตร โบนัสเกษตรพันธ์ จ ากัด 116/6 6 คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย สท. 75 2559 25/8/2020
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1766 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0054 นายนคร เปาสูงเนิน ร้านคลองมะพลับการค้า นายนคร เปาสูงเนิน 19/5 9 คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย สท. 341 2549 21/6/2020
1767 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0631 นางขวัญดาว อินจินดา ร้านขวัญดาวการเกษตร นางขวัญดาว อินจินดา 57/1 9 คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย สท. 13 2559 10/4/2020
1768 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0152 นางภิรมย์ รอดเวียง ร้านวิชัยการเกษตร นางภิรมย์ รอดเวียง 84/3 9 คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย สท. 420 2549 5/10/2019
1769 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0913 นายชัชวาลย์ ชมโลก ร้านรุ่งเรืองการพาณิชย์ นายชัชวาลย์ ชมโลก 118/5 5 นครเดิฐ ศรีนคร สุโขทัย สท. 76 2556 17/6/2020
1770 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0205 นางสาวพิชญา เณรเนือง สหกรณ์นิคมนครเดิฐ จ ากัด 19 6 นครเดิฐ ศรีนคร สุโขทัย สท. 323 2549 7/6/2020
1771 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1316 นายเจษฎา ทานา ร้านประจวบการพาณิชย์ นายเจษฎา ทานา 111/1 8 นครเดิฐ ศรีนคร สุโขทัย สท. 3 2561 8/1/2020
1772 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0350 นางชโรม โพธ์ิเพชร ร้านโพธ์ิเพชรเคมีภัณฑ์ นางชโรม โพธ์ิเพชร 67/5 8 นครเดิฐ ศรีนคร สุโขทัย สท. 28 2562 10/6/2020
1773 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1300 นายอ าพร บุตรงาม ร้านเป้ิลการเกษตร นายอ าพร บุตรงาม 54/3 9 นครเดิฐ ศรีนคร สุโขทัย สท. 39 2560 19/7/2020
1774 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0545 นางสาววารี โตพันธ์ สหกรณ์นิคมนครเดิฐ จ ากัด (ร้านค้าบ้านหนองซาน) 71/5 9 นครเดิฐ ศรีนคร สุโขทัย สท. 42 2561 18/6/2020
1775 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0977 นางวายุกา เข็มเพชร ร้านไอซ์เพ่ือนเกษตร นางวายุกา เข็มเพชร 11/3 1 น้ าขุม ศรีนคร สุโขทัย สท. 37 2559 16/6/2020
1776 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0033 นายเจือ พุ่มทับทิม ร้านเจือเจริญ เคมีเกษตร นายเจือ พุ่มทับทิม 71 1 น้ าขุม ศรีนคร สุโขทัย สท. 108 2559 27/10/2019
1777 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0026 นางสาวเกษร พุ่มหมัน ร้านเกษร พุ่มหมัน นางสาวเกษร พุ่มหมัน 85 1 น้ าขุม ศรีนคร สุโขทัย สท. 15 2552 29/3/2020
1778 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0965 นางสาวหทัยกาญจน์ สร้อยสุวรรณ์ ร้านหทัยกาญจน์ สร้อยสุวรรณ์ นางสาวหทัยกาญจน์ สร้อยสุวรรณ์ 158/1 3 น้ าขุม ศรีนคร สุโขทัย สท. 18 2562 29/4/2020
1779 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1265 นายสรพงษ์  คมข า ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ๊อดน้ าขุมการเกษตร (ส านักงานใหญ่) 42/4 3 น้ าขุม ศรีนคร สุโขทัย สท. 3 2562 20/1/2020
1780 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0256 นายวาทิน นัยนา ร้านวาทินนัยนา นายวาทิน นัยนา 1 4 น้ าขุม ศรีนคร สุโขทัย สท. 373 2549 6/8/2020
1781 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0270 นายหยาด นัยนา ร้านหยาดนัยนา นายหยาด นัยนา 7/3 4 น้ าขุม ศรีนคร สุโขทัย สท. 372 2549 6/8/2020
1782 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1040 นางจันทร์แรม จันทร์วิลัย ร้านจันทร์แรม จันทร์วิลัย นางจันทร์แรม จันทร์วิลัย 56 5 น้ าขุม ศรีนคร สุโขทัย สท. 65 2557 20/5/2020
1783 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1262 นายด ารงค์ศักด์ิ  คงเดช ด ารงค์ศักด์ิการเกษตร นายด ารงค์ศักด์ิ คงเดช 135/3 10 ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย สท. 3 2560 8/1/2020
1784 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0379 นายอิสระ บุญจันทร์ ร้านส ารวยการเกษตร นายอิสระ บุญจันทร์ 82 2 ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย สท. 87 2550 18/6/2020
1785 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1361 นายปรีชา กว้างยาว ร้านปรีชาการเกษตร นายปรีชา กว้างยาว 206 3 ศรีนคร-ปลายราง ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย สท. 55 2561 8/8/2020
1786 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0181 นางสกุลรัตน์ บัวพิมพ์ สหกรณ์นิคมสวรรคโลก จ ากัด 238/2 3 ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย สท. 465 2549 12/6/2020
1787 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0656 นายธนกร อินสาร ร้านธนกรการเกษตร นายธนกร อินสาร 246/1 3 ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย สท. 62 2553 17/6/2020
1788 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0708 นางกรรณิการ์ เฉลิมพูนทรัพย์ ร้านเฉลิมพูนทรัพย์ นางกรรณิการ์ เฉลิมพูนทรัพย์ 83/2 3 ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย สท. 17 2554 19/1/2020
1789 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0428 นายชรินทร์ สนทิม สหกรณ์การเกษตรศรีนคร จ ากัด 87 3 ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย สท. 1 2551 28/11/2019
1790 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1104 นางเกวลิน คุ้มรอด ร้านนครการเกษตร นางเกวลิน คุ้มรอด 11/3 6 ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย สท. 66 2557 21/5/2020
1791 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0598 นางสาววิภาดา มูลย่ิง ร้านสมานการเกษตร นางสาววิภาดา มูลย่ิง 8/3 6 ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย สท. 82 2558 10/6/2020
1792 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0155 นายเกรียงศักด์ิ คงเขียว ร้านศรีนวลพาณิชย์ นายเกรียงศักด์ิ คงเขียว 103/14 9 ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย สท. 408 2549 27/9/2019
1793 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0561 นางสาวขวัญจิตร รุ่งเจริญ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุโขทัย จ ากัด สาขาศรีนคร 204/4 9 ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย สท. 75 2552 10/8/2019
1794 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0251 นายมนูญ ชัยประเสริฐ ร้านฟุ้ง นายมนูญ ชัยประเสริฐ 57 9 ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย สท. 356 2549 3/7/2020
1795 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1383 นายจิรพล ชัยประเสริฐ ร้าน วิน วิน การเกษตร นายจิรพล ชัยประเสริฐ 9/1 9 ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย สท. 12 2562 6/3/2020
1796 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0233 นายแห้ง ฉิมม่ัน ร้านแห้งฉิมม่ัน นายแห้ง ฉิมม่ัน 23/2 4 หนองบัว ศรีนคร สุโขทัย สท. 275 2549 18/5/2020
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1797 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0330 นายภานุพัจน์ คชพันธ์ุ สหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา จ ากัด 65/11 8 หนองบัว ศรีนคร สุโขทัย สท. 90 2556 1/7/2020
1798 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1049 นางสาวอัญชนา เรืองฤทธ์ิ ร้านล้ิมเรืองการค้า นางสาวอัญชนา เรืองฤทธ์ิ 318 1 ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 60 2560 23/11/2019
1799 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0226 นางสุดใจ ค าเพ็ง ร้านดวงใจ การเกษตร นางสุดใจ ค าเพ็ง 204 2 ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 16 2557 24/11/2019
1800 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0227 นางสาวอรกัญญา คงฤทธ์ิ ร้านป้อมการค้า นางสาวอรกัญญา คงฤทธ์ิ 271/1 2 ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 332 2549 29/10/2019
1801 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0691 นางประนอม พวงเงิน ร้านประนอมการเกษตร นางประนอม พวงเงิน 318 2 ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 6 2554 14/11/2019
1802 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1379 นายเล็ก สุทะต้ัง ร้านแอน จริยา การเกษตร นายเล็ก สุทะต้ัง 237 5 ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 5 2562 5/2/2020
1803 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0020 นายอารมณ์ สุทะต้ัง บริษัท นาโต้เกษตร จ ากัด 42 5 ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 14 2561 12/3/2020
1804 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0956 นางโสพิน ทองอยู่ ร้านโสพินการเกษตร นางโสพิน ทองอยู่ 154 9 ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 23 2561 9/4/2020
1805 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0093 นางสาวธัญญา โกฎิลออง ร้านธัญญาเคมีเกษตร นางสาวธัญญา โกฎิลออง 154/12 10 ท่าชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 299 2549 30/5/2020
1806 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0094 นางพิมพ์ โกฎิลออง ร้านธัญญาเคมีเกษตร นางพิมพ์ โกฎิลออง 78/5 10 ท่าชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 300 2549 30/5/2020
1807 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0690 นายธีรวัฒน์ อานุภาพ ร้านอานุภาพ อะโกร นายธีรวัฒน์ อานุภาพ 80/1 3 ท่าชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 16 2556 18/12/2019
1808 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0058 นางกนกพร แสงสุข ร้านก.การเกษตร นางกนกพร แสงสุข 38/2 4 ท่าชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 55 2554 1/6/2020
1809 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0276 นางลัดดาวัลย์ ไตรปิฎก สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินศรีสัชนาลัย จ ากัด 1 5 ท่าชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 80 2554 19/6/2020
1810 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0624 นายธีระ พิพิธทอง ร้านธีระพิพิธทอง นายธีระ พิพิธทอง 199 8 ท่าชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 82 2553 4/8/2020
1811 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0116 นางอนงค์ ประจักษ์จิตร ร้านอนงค์ นางอนงค์ ประจักษ์จิตร 123/2 1 บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 40 2561 17/6/2020
1812 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0084 นายจิรัตน์ แผลงฤทธ์ิ ร้านจิรัตน์แผลงฤทธ์ิ นายจิรัตน์ แผลงฤทธ์ิ 75 10 บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 97 2558 3/8/2019
1813 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0972 นางพร เขียนสาร ร้านพรเอกชัยการค้า นางพร เขียนสาร 34 12 บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 76 2559 25/8/2019
1814 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0318 นายจันทร์ตา กัณทะวงศ์ ร้านจันทร์ตากัณทะวงศ์ นายจันทร์ตา กัณทะวงศ์ 103/2 2 บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 19 2562 12/5/2020
1815 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1214 ว่าท่ี ร.ต. สุเมธา รัตนวงศ์ ร้านคลีนิคเกษตร ว่าท่ี ร.ต. สุเมธา รัตนวงศ์ 35/1 2 บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 12 2559 4/4/2020
1816 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0864 นางเรณู ห้าวหาญ ร้านพูนดีการเกษตร นางเรณู ห้าวหาญ 10/1 3 บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 92 2555 15/7/2020
1817 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0344 นางสุภาภรณ์  แซ่เล็ก ร้านสุนีย์ นางสุภาภรณ์  แซ่เล็ก 101/2 3 บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 363 2549 23/7/2020
1818 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1176 นางสายทอง หอมช่ืน ร้านสายทอง เคมีภัณฑ์ นางสายทอง หอมช่ืน 17/1 8 บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 54 2558 12/3/2020
1819 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0075 นายช านาญ น้อมเศียร ร้านช านาญการเกษตร นายช านาญ น้อมเศียร 7/5 9 บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 34 2561 6/6/2020
1820 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0832 นายอิทธิพล ศรีเมฆ ร้านเด่นการเกษตร นายอิทธิพล ศรีเมฆ 123 10 บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 102 2555 30/7/2020
1821 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0265 นายบุญเลิศ อยู่เย็น ร้านลุงสอด บ้านตึก นายบุญเลิศ อยู่เย็น 199 10 บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 322 2549 7/6/2020
1822 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0693 นายเมฆ ปาโผ ร้านบ้านตึก เคมีเกษตร นายเมฆ ปาโผ 112 14 บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 7 2554 18/11/2019
1823 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0538 นายน้อย รุ่งโรจน์ ร้านน้อย รุ่งโรจน์ นายน้อย รุ่งโรจน์ 117 14 บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 66 2559 8/8/2019
1824 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0851 นายประจักษ์ ระวังภัย ร้านปลายนา การเกษตร นายประจักษ์ ระวังภัย 194 3 บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 68 2555 19/6/2020
1825 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1157 นายเทวัญ จุ้ยคลัง ร้านคลังทรัพย์การเกษตร นายเทวัญ จุ้ยคลัง 282 3 บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 27 2558 24/12/2019
1826 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0683 นายวิระกร พวงเพชร ร้านวิระกร นายวิระกร พวงเพชร 2 5 บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 48 2559 4/7/2020
1827 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1101 นางไสว ทรัพย์เมือง ร้านทรัพย์เมือง นางไสว ทรัพย์เมือง 247 5 บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 111 2557 6/8/2020
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1828 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1239 นายวีรายุท เดชวรภัทรกุล ร้านสว่างการเกษตร นายวีรายุท เดชวรภัทรกุล 161/1 6 บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 28 2561 17/5/2020
1829 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0682 นายก้องภพ พ่ึงกุศล ร้านเจริญธรรม การเกษตร นายก้องภพ พ่ึงกุศล 46 9 บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 30 2562 10/6/2020
1830 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0474 นายวิสูจน์ ดวงแก้ว ร้านวิสูจน์ ดวงแก้ว นายวิสูจน์ ดวงแก้ว 95/1 5 ป่าง้ิว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 41 2551 17/8/2019
1831 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0600 นางสนม นามกรณ์ ร้านเอนกการเกษตร นางสนม นามกรณ์ 119 6 ป่าง้ิว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 7 2561 21/1/2020
1832 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1245 นางสาววาทิตา ขอสวัสด์ิ ร้านอ๊อดการเกษตร นางสาววาทิตา ขอสวัสด์ิ 95 6 ป่าง้ิว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 93 2559 18/9/2019
1833 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0942 นางสายัน นวกูล ร้านวิเชียรการเกษตร นางสายัน นวกูล 323 9 ป่าง้ิว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 68 2557 25/5/2020
1834 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1304 นางสาวสมสาย โยนยาน ร้านธนกรเคมีภัณฑ์ นางสาวสมสาย โยนยาน 165/1 3 แม่ส า ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 44 2560 14/8/2019
1835 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1197 นางสาวพิชชานันท์  ยอดย่ิง ร้านขุมทรัพย์ นางสาวพิชชานันท์ ยอดย่ิง 133/1 4 แม่ส า ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 53 2559 24/7/2020
1836 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1199 นายอาง  ประโลม ร้านลุงอาง นายอาง ประโลม 199/2 4 แม่ส า ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 55 2559 24/7/2020
1837 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1198 นายอุทัย  ใบทอง ร้านลุงทัย นายอุทัย ใบทอง 51 4 แม่ส า ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 54 2559 24/7/2020
1838 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1138 นางสาวนวมน เยาวยอด ร้านนครินทร์การเกษตร นางสาวนวมน เยาวยอด 111/2 1 แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 130 2557 31/8/2019
1839 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1206 นายสมพงษ์ ปลาป๊อก ร้านแม่สินพัฒนาพืชผลการเกษตร นายสมพงษ์ ปลาป๊อก 295 12 แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 38 2562 3/7/2020
1840 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0095 นางธันยากร วงศ์ราษฎร์ ร้านธันยากร การเกษตร นางธันยากร วงศ์ราษฎร์ 125 13 แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 327 2549 12/6/2020
1841 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1182 นายกิจจา ทองศิริ ร้านพืชผลการเกษตร นายกิจจา ทองศิริ 41 13 แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 88 2559 11/9/2019
1842 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1127 นายนรากร จีระกมล ร้านหาดแคมินิมาร์ท นายนรากร จีระกมล 45 13 แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 116 2557 7/8/2019
1843 เขต 2 ศวพ.สท. Suk-5-1323 นายธีรชัย แก้ววงษ์ ร้านไร่ส้มการเกษตร นายธีรชัย แก้ววงษ์ 90 13 แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 2 2561 4/1/2020
1844 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0987 นายณที มณีวัน ร้านที.ซี.การเกษตร นายณที มณีวัน 111/1 14 แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 50 2561 22/7/2020
1845 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1181 นายกิตติกรณ์ ธนินจิรันโชติ ร้านกิตติกรณ์การเกษตร นายกิตติกรณ์ ธนินจิรันโชติ 383 14 แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 25 2562 4/6/2020
1846 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0009 นายฉลาด แดนดิน ร้านจ๊ะจ๋าคลินิคเกษตร นายฉลาด แดนดิน 153 16 แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 42 2559 21/6/2020
1847 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1051 นางสาวญาณี เย็นเยือก ร้านบีบี การเกษตร นางสาวญาณี เย็นเยือก 34 2 แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 119 2558 9/11/2019
1848 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1106 นางกนกพร สุวรรณประสิทธ์ิ ร้านแม่เทินการเกษตร สาขา 2 นางกนกพร สุวรรณประสิทธ์ิ 99 2 แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 110 2558 24/9/2019
1849 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1191 นางกิตติยา  ม่ิงมิตร ลานพลภูมิทรัพย์ นางกิตติยา ม่ิงมิตร 43/1 20 แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 115 2559 6/11/2019
1850 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1336 นางสาวศลิษา กันทะสุข ร้านศลิษาการเกษตร นางสาวศลิษา กันทะสุข 52 20 แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 20 2561 29/3/2020
1851 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0189 นายประกิจ ยุรยาตร ร้านสุเม่นคลีนิคเกษตร นายประกิจ ยุรยาตร 112 21 แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 30 2553 29/3/2020
1852 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1359 นางสร้อยสุดา ทองกลาง ร้านภัทรแม่โจ้เกษตร 3 สุเม่น นางสร้อยสุดา ทองกลาง 3 21 แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 51 2561 25/7/2019
1853 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1242 นางเผอิญ อ่อนเลิศ ร้านดนัยการเกษตร นางเผอิญ อ่อนเลิศ 221 24 แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 62 2561 20/8/2020
1854 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1247 นางขวัญใจ ประเสริฐศิลป์ ร้านกองทุนหมู่บ้าน บ้านดงพริกแจว หมู่ 24 ร้านกองทุนหมู่บ้าน บ้านดงพริกแจว หมู่ท่ี 24 64050424 24 แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 64 2561 21/8/2019
1855 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1281 ว่าท่ีร้อยตรี พายัพ  ธัญญา ร้านฮักยูการเกษตร ว่าท่ี ร.ต.พายัพ ธัญญา 362 4 แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 22 2562 14/5/2020
1856 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0856 นางสาวน่ิม มุ่งอยากกลาง ร้านย่ิงเจริญการเกษตร นางสาวน่ิม มุ่งอยากกลาง 370 4 แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 75 2555 25/6/2020
1857 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1366 นายสาคร ยะมนต์ ร้านเช้า-เย็น เคมีเกษตร นายสาคร ยะมนต์ 196 5 แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 70 2561 29/8/2020
1858 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1364 นายมานพ วงคุต ร้านพีรพลการเกษตร นายมานพ วงคุต 200 5 แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 69 2561 28/8/2020
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1859 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1077 นายสอง ยงยุทธ ร้านสุนทรวัสดุก่อสร้าง นายสอง ยงยุทธ 160 6 แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 16 2562 28/3/2020
1860 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0905 นางสุจิตรา บัวจันทร์ ร้านบัวจันทร์การเกษตร นางสุจิตรา บัวจันทร์ 174 6 แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 109 2556 8/8/2019
1861 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0968 นายชาญยุทธ อ้นอารี ร้านรักการเกษตร นายชาญยุทธ อ้นอารี 292 6 แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 24 2559 24/5/2020
1862 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0681 นางสาวกนกวรรณ์ ยอดเพ็ชร ร้านโชคดี (ต้อมพืชผล) นางสาวกนกวรรณ์ ยอดเพ็ชร 34 6 แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 93 2553 29/8/2019
1863 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1277 นายสมบุญ หลากจิตร ร้านสมบุญการเกษตร นายสมบุญ หลากจิตร 50 6 แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 20 2560 8/5/2020
1864 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0710 นายบุญเชิด อิทธิสาร ร้านแม่สินการเกษตร นายบุญเชิด อิทธิสาร 67 6 แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 6 2562 7/2/2020
1865 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0880 นางสร้อยสุดา ทองกลาง ร้านภัทรแม่โจ้เกษตร แม่สิน นางสร้อยสุดา ทองกลาง 69/4 6 แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 128 2555 5/9/2019
1866 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1344 นายหนุ่ม รินสา ร้านหนุ่มการเกษตร นายหนุ่ม รินสา 107 7 แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 32 2561 3/6/2020
1867 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1213 นายนพพล ยงยุทธ ร้านนพพลเคมีเกษตร นายนพพล ยงยุทธ 4 7 แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 120 2558 12/11/2019
1868 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1313 นายสมศักด์ิ ค าหล้า ร้านแนนเนการเกษตร นายสมศักด์ิ ค าหล้า 24/1 9 แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 57 2560 16/11/2019
1869 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1358 นางตุ่มแก้ว สมฤทธ์ิ ร้านสมฤทธ์ิผลการเกษตร นางตุ่มแก้ว สมฤทธ์ิ 66 9 แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 49 2561 18/7/2020
1870 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0063 นายแดง ก าเงิน ร้านก าเงิน นายแดง ก าเงิน 67/1 2 ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 4 2557 10/10/2019
1871 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0199 นายพิทักษ์ โกญจนาท ร้านพิทักษ์ นายพิทักษ์ โกญจนาท 127 3 ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 34 2557 19/1/2020
1872 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0473 นางประเสริฐ ปักษี ร้านประเสริฐ ปักษี นางประเสริฐ ปักษี 27/1 10 สารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 7 2558 9/10/2019
1873 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1326 นายโสภณ บัวดิษฐ์ ร้านเกษตรนิยมไทย นายโสภณ บัวดิษฐ์ 47/4 10 สารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 5 2561 11/1/2020
1874 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0381 นางสาวพรชนก สิงห์ขาว ร้านก. เจริญรุ่งเรือง นางสาวพรชนก สิงห์ขาว 99/2 14 สารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 31 2559 7/6/2020
1875 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0823 นางรัตนา ปราศัย ร้านรัตนะ การเกษตร นางรัตนา ปราศัย 109 3 สารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 39 2555 12/3/2020
1876 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0794 นางอรณี ผันพักตร์ ร้านอาณัฐชัยการเกษตร นางอรณี ผันพักตร์ 13/2 6 สารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 70 2560 18/12/2019
1877 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0514 นายสิทธิชัย ปักษี ร้านสิทธิชัยปักษี นายสิทธิชัย ปักษี 145 6 สารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 10 2552 4/3/2020
1878 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1184 นางสุพรรษา เช้ือเถาว์ ร้านสิริพัฒน์การเกษตร นางสุพรรษา เช้ือเถาว์ 196 7 สารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 75 2558 1/6/2020
1879 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0076 นางสาวศิริวิมล สนประเทศ ร้านชิษณุพงศ์การเกษตร นางสาวศิริวิมล สนประเทศ 54 8 สารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 92 2554 10/7/2020
1880 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0922 นางปริศนา ชุ่มเย็น ร้านปริศนา ชุ่มเย็น นางปริศนา ชุ่มเย็น 111/2 1 หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 82 2559 1/9/2019
1881 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0664 นายเอราวัณ แบนนัด ร้านต.การเกษตร นายเอราวัณ แบนนัด 161 1 หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 135 2557 11/9/2019
1882 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1027 นางสาวอรวรรณ นรินทร์รัตน์ ร้านกฤตญาเคมีเกษตร นางสาวอรวรรณ นรินทร์รัตน์ 207/5 3 หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 66 2561 23/8/2019
1883 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0763 นายคงกฤช ถิรพงศ์พันธ์ สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสัชนาลัย จ ากัด 235/1 3 หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 94 2554 11/7/2020
1884 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0554 นายชม ผินผัน ร้านฝนพาณิชย์ นายชม ผินผัน 3/2 5 หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 44 2562 22/7/2020
1885 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0215 นางนุชนาด มานิตย์ ร้านนุชนาดมานิตย์ นางนุชนาด มานิตย์ 40/1 5 หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 124 2559 29/11/2019
1886 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0171 นายจิรวัฒน์ หาญกาย สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุโขทัย จ ากัด สาขาศรีสัชนาลัย 206 หาดเส้ียว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 67 2551 7/12/2019
1887 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0038 นายวิเชษฐ์ ปัญญาสิน ร้านเพชรจรินทร์ นายวิเชษฐ์ ปัญญาสิน 1/779 1 หาดเส้ียว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 83 2551 25/12/2019
1888 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0161 นายสุทัศน์ สรรเสริญ ร้านส.สรรเสริญ นายสุทัศน์ สรรเสริญ 497/1 1 หาดเส้ียว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 58 2551 17/12/2019
1889 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0296 นางสาวเพ็ชรศรี ทิพย์สุคนธ์ ร้านทวีพานิชการเกษตร นางสาวเพ็ชรศรี ทิพย์สุคนธ์ 509 1 หาดเส้ียว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 380 2549 30/8/2019
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1890 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0314 นายธนภัทร เมืองมูล ร้านภัทรแม่โจ้เกษตร นายธนภัทร เมืองมูล 640 1 หาดเส้ียว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 10 2562 5/3/2020
1891 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0096 นางสาววิภาวรรณ อัครวณิชเลิศ ร้านธานินทร์ นางสาววิภาวรรณ อัครวณิชเลิศ 757 1 เทศบาล 4 หาดเส้ียว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 260 2549 24/4/2020
1892 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1230 นางดรีญา เจือจ า ร้านสิรภัทรพืชไร่ นางดรีญา เจือจ า 816 1 หาดเส้ียว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 85 2561 5/12/2019
1893 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0380 นายจเด็จ เจือจ า ร้านเจ๊ซ้อนพืชไร่ นายจเด็จ เจือจ า 957 1 หาดเส้ียว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 27 2555 26/12/2019
1894 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0086 นายวิชัย ธรรมธัญลักษณ์ ร้านถาวรภัณฑ์ นายวิชัย ธรรมธัญลักษณ์ 232 2 ศรีสัชนาลัย-สวรรคโลก หาดเส้ียว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 136 2554 19/9/2019
1895 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1117 นางสาวนฤมล มีสุข ร้านมีสุขเกษตร นางสาวนฤมล มีสุข 281/1 2 หาดเส้ียว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 109 2557 6/8/2020
1896 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0423 นายวิเชษฐ์ ปัญญาสิน ร้านเพชรจรินทร์คลินิกพืช นายวิเชษฐ์ ปัญญาสิน 603/2 2 หาดเส้ียว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 82 2551 25/12/2019
1897 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0661 นายอารมณ์ สุทะต้ัง บริษัท นาโต้เกษตร จ ากัด สาขา 1 725 2 หาดเส้ียว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สท. 69 2553 7/7/2020
1898 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0612 นายประสิทธ์ิ ตรงต่อกิจ ร้านพัชราภรณ์ เคมีเกษตร นายประสิทธ์ิ ตรงต่อกิจ 134/1 1 จรดวิถีถ่อง เกาะตาเล้ียง ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 22 2553 26/1/2020
1899 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0594 นายสมบูรณ์ วรรณา ร้านสมบูรณ์ การเกษตร นายสมบูรณ์ วรรณา 63 1 จรดวิถีถ่อง เกาะตาเล้ียง ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 25 2557 26/12/2019
1900 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0746 นายสมพงศ์ ทองนาค ร้านสมพงศ์ ทองนาค นายสมพงศ์ ทองนาค 51 10 เกาะตาเล้ียง ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 58 2556 19/5/2020
1901 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0541 นายยงยุทธ ด้วงลอย ร้านดราก้อนการเกษตร นายยงยุทธ ด้วงลอย 152 13 เกาะตาเล้ียง ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 45 2552 31/5/2020
1902 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1045 นายสุเมธ พรมพุก ร้านส.เกษตร 53 นายสุเมธ พรมพุก 74/1 14 เกาะตาเล้ียง ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 110 2559 31/10/2019
1903 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1152 นายสิทธิเดช วรรณา ร้านนายสิทธิเดช วรรณา นายสิทธิเดช วรรณา 20 5 เกาะตาเล้ียง ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 130 2559 8/12/2019
1904 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0792 นางสาวศิริวัฒนา เทียนศรี ร้านนางสาวศิริวัฒนา เทียนศรี นางสาวศิริวัฒนา เทียนศรี 52/1 5 เกาะตาเล้ียง ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 20 2555 13/12/2019
1905 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0793 นางวรัญญา ศรศรี ร้านนางวรัญญา ศรศรี นางวรัญญา ศรศรี 9/3 5 เกาะตาเล้ียง ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 21 2555 13/12/2019
1906 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0336 นายโอภาส ยันต์พิเศษ บริษัท คลีนิคเกษตร จ ากัด 109 1 คลองตาล ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 85 2551 23/1/2020
1907 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0066 นายภักด์ิรัตน์ ศรีสุโข ร้านกิมล่านพาณิชย์ นายภักด์ิรัตน์ ศรีสุโข 69-70 1 คลองตาล ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 432 2549 25/10/2019
1908 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0543 นายภานุพันธ์ ทองประเสริฐกุล ร้านกิมเล่ียงฮวดการเกษตร นายภานุพันธ์ ทองประเสริฐกุล 149 2 คลองตาล ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 48 2552 2/6/2020
1909 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0178 นางกอแก้ว โต๊ะเคร่ือง สหกรณ์การเกษตรศรีส าโรง จ ากัด 214 2 จรดวิถีถ่อง คลองตาล ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 386 2549 29/8/2019
1910 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0170 นายคงศักด์ิ น้อยดิษฐ์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุโขทัย จ ากัด สาขาศรีส าโรง 55/16 5 คลองตาล ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 61 2551 7/12/2019
1911 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1205 นางกนิษฐา โพธ์ินิล ร้านพจน์เคมีเกษตร 2 นางกนิษฐา โพธ์ินิล 6/9 6 จรดวิถีถ่อง คลองตาล ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 69 2559 15/8/2020
1912 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0593 นางสาวเตือน ทับทอง ร้านเตือนการเกษตร นางสาวเตือน ทับทอง 7 6 คลองตาล ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 18 2553 22/12/2019
1913 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0012 นางสาวดี ท้วมอยู่ ร้านดี ทับผ้ึงการเกษตร นางสาวดี ท้วมอยู่ 41/7 1 ทับผ้ึง ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 59 2559 28/7/2020
1914 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0520 นายสุธี แย้มใย ร้านสุธีแย้มใย นายสุธี แย้มใย 158/2 3 ทับผ้ึง ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 14 2553 10/12/2019
1915 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0852 นายเจษฎา เวฬุวันใน ร้านสิริพรการเกษตร นายเจษฎา เวฬุวันใน 178 3 ทับผ้ึง ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 33 2559 12/6/2020
1916 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1132 นายวิรัตน์ เม่นชัง ร้านวิรัตน์เจริญการเกษตร นายวิรัตน์ เม่นชัง 97/4 4 สุโขทัย-วังไม้ขอน ทับผ้ึง ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 129 2557 27/8/2019
1917 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0686 นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์ส่ง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุโขทัย จ ากัด 99/3 4 ทับผ้ึง ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 102 2553 27/9/2019
1918 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0753 นางนวลจันทร์ ตรงต่อกิจ ร้านพัชราภรณ์เคมีเกษตร 2 นางนวลจันทร์ ตรงต่อกิจ 1/1 6 จรดวิถีถ่อง ทับผ้ึง ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 72 2554 12/6/2020
1919 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1252 นายลอน อ้นจร ร้านเตว็ดนอกการค้า นายลอน อ้นจร 1 9 ครูเหมือน ทับผ้ึง ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 105 2559 26/10/2019
1920 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1397 นายประมวล ค าสุข ร้านตากุดการเกษตร นายประมวล ค าสุข 49 9 ทับผ้ึง ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 37 2562 1/7/2020
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1921 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0889 นายปกรณ์ ค าภู ร้านปกรณ์การเกษตร นายปกรณ์ ค าภู 12/3 3 นาขุนไกร ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 131 2555 13/9/2020
1922 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1341 นายจิรพงค์ กุออ ร้านบ้านเราพาณิชย์ นายจิรพงค์ กุออ 56 3 นาขุนไกร ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 27 2561 17/5/2020
1923 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1028 นางสาวญาณ์นิศา น้อยอ่อนโพธ์ิ ร้านญาณ์นิศาน้อยอ่อนโพธ์ิ นางสาวญาณ์นิศา น้อยอ่อนโพธ์ิ 108/1 5 นาขุนไกร ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 125 2556 21/8/2019
1924 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1299 นางนิเวช พุฒฤทธ์ิ ร้านนิเวช พุฒฤทธ์ิ นางนิเวช พุฒฤทธ์ิ 47 5 นาขุนไกร ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 53 2561 1/8/2019
1925 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1187 นายวีระ เนียดพลกรัง ร้านต้นกล้าการเกษตร นายวีระ เนียดพลกรัง 5 5 นาขุนไกร ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 17 2562 10/4/2020
1926 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1125 นายราชัน เนียมป่ิน ร้านราชัน นายราชัน เนียมป่ิน 5/1 10 บ้านซ่าน ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 43 2560 8/8/2020
1927 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0472 นางอภิญญา สวัสดิรักษา ร้านอภิญญา สวัสดิรักษา นางอภิญญา สวัสดิรักษา 103/2 2 บ้านซ่าน ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 78 2561 28/10/2019
1928 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1200 นายประหยัด แก้วนุช ร้านประหยัด แก้วนุช นายประหยัด แก้วนุช 85/1 6 บ้านซ่าน ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 58 2559 27/7/2020
1929 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1257 นายสมศักด์ิ ค าดีวงษ์ ร้าน นิชานันท์ การเกษตร นายสมศักด์ิ ค าดีวงษ์ 93 6 บ้านซ่าน ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 34 2560 5/7/2020
1930 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0475 นายกิตติภพ แหยมแก้ว ร้านภพภาการเกษตร นายกิตติภพ แหยมแก้ว 10/1 3 บ้านนา ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 46 2560 6/9/2019
1931 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1385 นายโชคชัย อ านาจทวีทรัพย์ ร้านพะเยาว์การเกษตร นายโชคชัย อ านาจทวีทรัพย์ 106 1 บ้านไร่ ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 20 2562 12/5/2020
1932 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0531 นางสุมาลี สุวรรณนาค ร้านอุไรทองอยู่ นางสุมาลี สุวรรณนาค 119 1 บ้านไร่ ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 87 2561 25/12/2019
1933 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1102 นายพิทยุฒม์ พานิชสมบัติ ร้านพ.เกษตรบ้านไร่ นายพิทยุฒม์ พานิชสมบัติ 144/3 1 บ้านไร่ ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 117 2557 12/8/2019
1934 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0313 นางสนิท ภู่เอ่ียม ร้านวริศราการค้า นางสนิท ภู่เอ่ียม 73/2 11 บ้านไร่ ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 10 2555 2/11/2019
1935 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0444 นายวิสูตร เกิดสิน ร้านส.เกิดสินเคมีเกษตร นายวิสูตร เกิดสิน 9/1 5 บ้านไร่ ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 8 2562 29/2/2020
1936 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0684 นายดอน รอดฉ่ า ร้านพวงทองการเกษตร นายดอน รอดฉ่ า 5 9 บ้านไร่ ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 141 2554 26/9/2019
1937 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1351 นางสาวเพ็ญพิชญา ภูมลา ร้านเพ็ญพิชญา นางสาวเพ็ญพิชญา ภูมลา 22 1 ราวต้นจันทร์ ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 44 2561 28/6/2020
1938 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0303 นายสมพล คุ้มสา ร้านอานันต์ยาพาณิชย์การเกษตร นายสมพล คุ้มสา 99 2 ราวต้นจันทร์ ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 25 2561 17/4/2020
1939 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0838 นางสาวพิมพ์เดือน สุขรัตน์ ร้านพิมพ์เดือนการเกษตร นางสาวพิมพ์เดือน สุขรัตน์ 25 4 ราวต้นจันทร์ ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 5 2556 21/10/2019
1940 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1086 นายศุภชัย บุญทวี ร้านศุภชัยบุญทวี นายศุภชัย บุญทวี 25/1 4 ราวต้นจันทร์ ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 34 2562 20/6/2020
1941 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0347 นายกระสันต์ิ ต้นกันยา ร้านดลราวต้นจันทน์ นายกระสันต์ิ ต้นกันยา 3 4 ราวต้นจันทร์ ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 72 2551 7/2/2020
1942 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1382 นายเพ็ชร ศรีส าโรง ร้านเพ็ชร ศรีส าโรง นายเพ็ชร ศรีส าโรง 35/1 4 ราวต้นจันทร์ ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 11 2562 6/3/2020
1943 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0547 นายมโนช ม่ันคง ร้านมโนช นายมโนช ม่ันคง 88 1 วังทอง ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 140 2556 25/9/2019
1944 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1258 นายสมพร  เรืองข า ห้างหุ่นส่วนจ ากัด ชลกสิกรรุ่งเรือง 24 2 วังทอง ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 64 2560 3/12/2019
1945 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0059 นายสมยศ พิมมณี ร้านล.รุ่งเรือง นายสมยศ พิมมณี 57/1 3 วังทอง ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 289 2549 29/5/2020
1946 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0062 นางสาวจุฑามาศ ชลฤทธ์ิ ร้านเกล้ือชลฤทธ์ิ นางสาวจุฑามาศ ชลฤทธ์ิ 19/6 7 วังทอง ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 74 2561 13/9/2019
1947 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0149 นายประเมิน สุดพันธ์ุ ร้านจุฑามาสการเกษตร นายประเมิน สุดพันธ์ุ 4 7 วังทอง ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 293 2549 30/5/2020
1948 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0925 นางสาวชุติมา ขวัญวงค์ ร้านเกษตรเรืองเจริญ นางสาวชุติมา ขวัญวงค์ 83 7 วังทอง ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 24 2556 20/1/2020
1949 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1263 นายวิภพ  กันพุ่ม ร้านน้ า วังลึก นายวิภพ กันพุ่ม 92/3 2 วังลึก ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 13 2560 28/3/2020
1950 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0692 นางนุชนาจ สุวัฒน์เมฆินทร์ ร้านบ๊ิก-เบรค นางนุชนาจ สุวัฒน์เมฆินทร์ 146 3 วังลึก ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 13 2555 15/11/2019
1951 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0420 นายอัศวิน ดีสังข์ ร้านแดง การเกษตร นายอัศวิน ดีสังข์ 100/2 4 วังลึก ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 206 2548 16/11/2019
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1952 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0258 นายศรายุธ ศรีสวัสด์ิ ร้านศรายุธศรีสวัสด์ิ นายศรายุธ ศรีสวัสด์ิ 55/3 4 วังลึก ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 294 2549 30/5/2020
1953 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1108 นางศุภลักษณ์ จันทร์ศรี ร้านโนการเกษตร นางศุภลักษณ์ จันทร์ศรี 25/1 6 วังลึก ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 28 2560 25/6/2020
1954 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1194 นางสาวนรินทร์ สุวรรณโฉม ร้านณรงค์ฤทธ์ิ การเกษตร นางสาวนรินทร์ สุวรรณโฉม 18/1 7 วังใหญ่ ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 43 2561 19/6/2020
1955 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0386 นายประทุม แดงอ่อง ร้านประทุม สระบัว นายประทุม แดงอ่อง 5 7 วังใหญ่ ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 40 2562 4/7/2020
1956 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1052 นางสาวพีรดา พ่ึงเพ้ิง ร้านพีรดาการเกษตร นางสาวพีรดา พ่ึงเพ้ิง 61/4 7 วังใหญ่ ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 77 2561 15/10/2019
1957 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0507 นายสมพิศ บัวค า ร้าน พ. อะหล่ัย นายสมพิศ บัวค า 173 1 วัดเกาะ ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 54 2560 9/10/2019
1958 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0368 นายกฤษฎา อินทรปานนท์ ร้านกฤษฎาอินทรปานนท์ นายกฤษฎา อินทรปานนท์ 4/5 2 วัดเกาะ ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 43 2557 23/3/2020
1959 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1170 นายบุญญฤทธ์ิ ค าวัฒนา ร้านทองปอนด์การเกษตร นายบุญญฤทธ์ิ ค าวัฒนา 56 2 วัดเกาะ ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 15 2562 21/3/2020
1960 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0715 นางสาววิไลลักษณ์ ค าเข่ือน ร้านเข่ือนเพชรการเกษตร นางสาววิไลลักษณ์ ค าเข่ือน 62/3 3 วัดเกาะ ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 22 2554 20/2/2020
1961 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0389 นางสาววิลาสินี โสฬส ร้านวิลาสินี โสฬส นางสาววิลาสินี โสฬส 84 3 วัดเกาะ ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 100 2554 18/7/2020
1962 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0119 นายบรรพต โพธ์ินิล ร้านพจน์การเกษตร นายบรรพต โพธ์ินิล 121/10 5 วัดเกาะ ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 80 2552 25/8/2020
1963 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1014 นางสมหมาย ยันต์พิเศษ บริษัท ชัยพัฒนาเพ่ิมพูลไรซ์ จ ากัด 126/3 5 วัดเกาะ ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 79 2561 31/10/2019
1964 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0322 นายพิศิษฐ์ พานิชสมบัติ ร้านพ.เกษตร นายพิศิษฐ์ พานิชสมบัติ 135/7 5 วัดเกาะ ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 52 2551 21/11/2019
1965 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0426 นายณรงค์ กล่อมกมล สหกรณ์นิคมศรีส าโรง จ ากัด 109 11 สามเรือน ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 470 2549 13/11/2019
1966 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1308 นายอุดม อินยอด ร้านอุดมการเกษตร นายอุดม อินยอด 93 4 สามเรือน ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 52 2560 8/10/2019
1967 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0087 นายนิวัฒน์ มีศรี ร้านทรัพย์มีศรีการเกษตร นายนิวัฒน์ มีศรี 58 5 สามเรือน ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 91 2559 14/9/2019
1968 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1381 นางสุวิมล ดาวดวง ร้านพชรการเกษตร (บ้านกรุ) นางสุวิมล ดาวดวง 99/8 8 สามเรือน ศรีส าโรง สุโขทัย สท. 13 2562 12/3/2020
1969 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0305 นางมณฑา กลับทุ่ง ร้านตาการเกษตร นางมณฑา กลับทุ่ง 91 2 คลองกระจง สวรรคโลก สุโขทัย สท. 88 2552 15/10/2019
1970 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1254 นางวงศ์วรรณ สายพันธ์ุ ร้านวงศ์วรรณการเกษตร นางวงศ์วรรณ สายพันธ์ุ 93/7 3 คลองกระจง สวรรคโลก สุโขทัย สท. 40 2560 24/7/2020
1971 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1133 นางล าดวน ปรุงเสริม ร้านสิงห์เมล็ดพันธ์ุผักบุ้ง นางล าดวน ปรุงเสริม 13/3 1 คลองยาง สวรรคโลก สุโขทัย สท. 126 2557 24/8/2019
1972 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0166 นางสมจิตร สวนแก้ว ร้านสมจิตร นางสมจิตร สวนแก้ว 132 2 คลองยาง สวรรคโลก สุโขทัย สท. 60 2557 28/4/2020
1973 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0310 นางกิมไล้ สุขเจริญ ร้านกิมไล้ นางกิมไล้ สุขเจริญ 68/1 5 คลองยาง สวรรคโลก สุโขทัย สท. 277 2549 18/5/2020
1974 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0771 นางสุภาวดี ค าสอน ร้านอนงค์พรการค้า นางสุภาวดี ค าสอน 92 6 คลองยาง สวรรคโลก สุโขทัย สท. 132 2558 28/12/2019
1975 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1233 นางสาวอาภาภรณ์ เมฆด้ัน ร้านอาภาภรณ์การค้า นางสาวอาภาภรณ์ เมฆด้ัน 34 9 คลองยาง สวรรคโลก สุโขทัย สท. 17 2559 12/5/2020
1976 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0304 นายมงคล นาคบุญส่ง ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านหัวเขา 9 9 คลองยาง สวรรคโลก สุโขทัย สท. 86 2559 8/9/2019
1977 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0607 นายวิรัตน์ พลภักดี ร้านประถมพลการเกษตร นายวิรัตน์ พลภักดี 30/1 1 ท่าทอง สวรรคโลก สุโขทัย สท. 125 2555 2/9/2019
1978 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0996 นายไฝ อุปถัมภ์ ร้านอุดมการเกษตร นายไฝ อุปถัมภ์ 28/1 1 นาทุ่ง สวรรคโลก สุโขทัย สท. 83 2556 24/6/2020
1979 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0045 นายทรงวุฒิ ประจันบาน ร้านเสวย การเกษตร นายทรงวุฒิ ประจันบาน 81/1 1 นาทุ่ง สวรรคโลก สุโขทัย สท. 94 2559 26/9/2019
1980 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0434 นายเสกสรร กุนา ร้านสุนทรีการเกษตร นายเสกสรร กุนา 10 2 นาทุ่ง สวรรคโลก สุโขทัย สท. 7 2551 3/2/2020
1981 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1227 นางกิจจา ครุธอาจ ร้านกิจจาการเกษตร นางกิจจา ครุธอาจ 24 5 นาทุ่ง สวรรคโลก สุโขทัย สท. 19 2559 17/5/2020
1982 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0940 นางนกแก้ว ภู่ระหงษ์ ร้านแตงแก้ว การเกษตร นางนกแก้ว ภู่ระหงษ์ 129 6 นาทุ่ง สวรรคโลก สุโขทัย สท. 90 2559 14/9/2019
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1983 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0404 นายนิคม จะประสงค์ สหกรณ์นิคมพระร่วง จ ากัด 137 7 นาทุ่ง สวรรคโลก สุโขทัย สท. 54 2551 17/1/2020
1984 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0944 นางสาวรจนา แสนยางนอก ร้านวริศรา บริการ นางสาวรจนา แสนยางนอก 49/7 7 นาทุ่ง สวรรคโลก สุโขทัย สท. 63 2557 18/5/2020
1985 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1093 นางน้ าอ้อย สร้อยสวาท ร้านเจริญทรัพย์ การเกษตร 2 นางน้ าอ้อย สร้อยสวาท 125/1 8 นาทุ่ง สวรรคโลก สุโขทัย สท. 52 2557 9/4/2020
1986 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0183 นางกนกพร นันทะโชติ ร้านสายสวรรค์การเกษตร นางกนกพร นันทะโชติ 78 8 นาทุ่ง สวรรคโลก สุโขทัย สท. 84 2561 2/12/2019
1987 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0879 นายรุ่งโรจน์ หนุนนาค ร้านรุ่งโรจน์การเกษตร นายรุ่งโรจน์ หนุนนาค 65 11 ในเมือง สวรรคโลก สุโขทัย สท. 67 2561 27/8/2020
1988 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1217 นายนิเวศ บุญมีจ้อย ศูนย์สาธิตการตลาดต าบลในเมือง นายนิเวศ บุญมีจ้อย 266/9 7 ในเมือง สวรรคโลก สุโขทัย สท. 86 2561 24/12/2019
1989 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0726 นายสมควร เพ่ือนบ้าน ร้านเพ่ือนบ้าน การเกษตร นายสมควร เพ่ือนบ้าน 106/2 3 ปากน้ า สวรรคโลก สุโขทัย สท. 47 2554 8/5/2020
1990 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0535 นายณรงค์ กล่อมกมล สหกรณ์นิคมศรีส าโรง จ ากัด สาขาปากน้ า 109/9 3 ปากน้ า สวรรคโลก สุโขทัย สท. 138 2554 25/9/2019
1991 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0562 นายสุชาติ ศรีเนตร ร้านสุชาติการเกษตร นายสุชาติ ศรีเนตร 82/4 6 ปากน้ า สวรรคโลก สุโขทัย สท. 76 2561 30/9/2019
1992 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0053 นางนพรดา ค าบอนพิทักษ์ ร้านไพลินการเกษตร นางนพรดา ค าบอนพิทักษ์ 12 7 ปากน้ า สวรรคโลก สุโขทัย สท. 6 2556 30/10/2019
1993 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0505 นายบุญเติม แจ่มแจ้ง ร้านเติมใจการเกษตร นายบุญเติม แจ่มแจ้ง 44/6 4 ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย สท. 54 2554 31/5/2020
1994 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0843 นายราเมศ คงมา ร้านราเมศการเกษตร นายราเมศ คงมา 65 4 ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย สท. 22 2559 23/5/2020
1995 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0429 นายนราธิป เต็งอินทร์ ร้านมดการเกษตร นายนราธิป เต็งอินทร์ 79/9 6 ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย สท. 28 2551 11/6/2020
1996 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1203 นายอดิศักด์ิ คงแสง ร้านอดิศักด์ิ การเกษตร นายอดิศักด์ิ คงแสง 23 7 ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย สท. 101 2558 6/8/2019
1997 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1174 นางเพชรรัตน์ พักโสภา ร้านดาวเรือง นางเพชรรัตน์ พักโสภา 32/1 7 ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย สท. 50 2558 25/2/2020
1998 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0895 นายนพพล ใจช้ืน ร้านนพพลการเกษตร นายนพพล ใจช้ืน 42/7 7 ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย สท. 101 2559 10/10/2019
1999 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0382 นางน า วรรณบุตร ร้านน าวรรณบุตร นางน า วรรณบุตร 55 8 ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย สท. 22 2551 11/5/2020
2000 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1260 นายนเรศ โต๊ะถม ร้านนเรศ การเกษตร นายนเรศ โต๊ะถม 99/1 8 ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย สท. 1 2560 5/1/2020
2001 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0959 นางบุณยานุช พุ่มชะบา ร้านรุ่งภรณ์ การเกษตร นางบุณยานุช พุ่มชะบา 141 1 เมืองบางขลัง สวรรคโลก สุโขทัย สท. 96 2556 16/7/2020
2002 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0284 นางกาหลง พิณนา ร้านกาหลง พิณนา นางกาหลง พิณนา 156/1 1 เมืองบางขลัง สวรรคโลก สุโขทัย สท. 73 2554 12/6/2020
2003 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0635 นางพลอย ช่ืนชอบ ร้านสุชาติ ช่ืนชอบ นางพลอย ช่ืนชอบ 148/2 3 เมืองบางขลัง สวรรคโลก สุโขทัย สท. 92 2553 29/8/2019
2004 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0242 นางสาวพยอม ค ามาอ้าย ร้านบุญธรรม การเกษตร นางสาวพยอม ค ามาอ้าย 44/1 4 เมืองบางขลัง สวรรคโลก สุโขทัย สท. 238 2549 12/3/2020
2005 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1363 นายวรกิจ ทิมทอง ร้านวรกิจ ทิมทอง นายวรกิจ ทิมทอง 199/5 5 เมืองบางขลัง สวรรคโลก สุโขทัย สท. 72 2561 9/9/2019
2006 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0859 นางเรณู อ่อนจ๋ิว ร้านเรณู การเกษตร นางเรณู อ่อนจ๋ิว 47 5 เมืองบางขลัง สวรรคโลก สุโขทัย สท. 80 2555 26/6/2020
2007 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0568 นางสาวมัณฑนา ด่างพล้อย ร้านสมานการเกษตร นางสาวมัณฑนา ด่างพล้อย 68/2 9 เมืองบางขลัง สวรรคโลก สุโขทัย สท. 134 2557 7/9/2019
2008 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0007 นางอุดม รัตนานุกูล ร้านอุดม รัตนานุกูล นางอุดม รัตนานุกูล 103/1 2 เมืองบางยม สวรรคโลก สุโขทัย สท. 96 2557 6/7/2020
2009 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0759 นายภานุพัจน์ คชพันธ์ุ สหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา จ ากัด สาขาปากน้ า 62 3 เมืองบางยม สวรรคโลก สุโขทัย สท. 89 2556 1/7/2020
2010 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0575 นางณัฐฏิญาภรณ์ ภัทรสิริวราพงศ์ สหกรณ์การเกษตรเมืองสวรรค์ จ ากัด 10/2 จรดวิถีถ่อง เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย สท. 77 2556 18/6/2020
2011 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0762 นายอนุสรณ์ ชูชาวนา ร้านชูชาวนาการเกษตร นายอนุสรณ์ ชูชาวนา 106/30-31 จรดวิถีถ่อง เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย สท. 93 2554 11/7/2020
2012 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0460 นางสาวนฤมล มีแก้ว สหกรณ์การเกษตรสวรรคโลก จ ากัด 122/3 เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย สท. 70 2559 17/8/2020
2013 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0259 นางสุนทรี ปัญญานุกูล ร้านสุนทรีปัญญานุกูล นางสุนทรี ปัญญานุกูล 14/7 เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย สท. 225 2549 26/2/2020
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2014 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0024 นางอรญา เพชรรุ่งธนาภา ร้านเกษตรรุ่งเรือง นางอรญา เพชรรุ่งธนาภา 15 ประชาสงเคราะห์ เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย สท. 9 2562 3/3/2020
2015 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0122 นายประพันธ์ หงส์ศรีพันธ์ ร้านพรพรรณ การเกษตร นายประพันธ์ หงส์ศรีพันธ์ 18/31 1 ประชาราษฎร์ เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย สท. 29 2554 17/3/2020
2016 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0339 นายสงวนดี เจนศิริสกุล ร้านไทยเสรีพานิช นายสงวนดี เจนศิริสกุล 18-19 เทศบาลด าริ 2 เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย สท. 18 2554 27/1/2020
2017 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0124 นายพินันท์ พานิชสมบัติ ร้านพรรณงาม นายพินันท์ พานิชสมบัติ 21-22 ศรีสัชนาลัย เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย สท. 411 2549 27/9/2019
2018 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0078 นายอนุภัทท์ เต็มศิรินุกูล ร้านชูชัยพานิช นายอนุภัทท์ เต็มศิรินุกูล 30-31 ศรีสัชนาลัย เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย สท. 393 2549 12/9/2019
2019 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0676 นางสาวกรรณิการ์ ไกรเกรียงศรี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรสวรรค์เคมีเกษตร-แก๊ส 34/13 ประชาสงเคราะห์ เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย สท. 88 2553 17/8/2020
2020 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1111 นางสาวพิมพ์นิภา ลุงคะ ร้านเล็กเคร่ืองจักรกล นางสาวพิมพ์นิภา ลุงคะ 39/1,39/2 ศรีสัชนาลัย เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย สท. 81 2557 11/6/2020
2021 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0036 นางสาวกอบกุล พรลิขิตผ่องใส ร้านเท่ียงฮวด นางสาวกอบกุล พรลิขิตผ่องใส 59/7 เทศบาลด าริ 3 เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย สท. 52 2559 21/7/2020
2022 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0359 นางสาวสุประวีณ์ วงศ์ทรัพย์สกุล ร้านประสงค์พาณิชย์ นางสาวสุประวีณ์ วงศ์ทรัพย์สกุล 60/3 เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย สท. 14 2552 22/3/2020
2023 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0816 นางเจริญ เช้ือผู้ดี ร้านเจริญการเกษตร นางเจริญ เช้ือผู้ดี 90 11 ย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย สท. 105 2558 12/8/2019
2024 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0110 นายป่ิน กาหลง ร้านป.การเกษตร นายป่ิน กาหลง 88/5 2 ย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย สท. 74 2559 24/8/2020
2025 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0172 นางสาวสุภาพร สุกสด สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุโขทัย จ ากัด สาขาสวรรคโลก 52/4 3 ย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย สท. 65 2551 7/12/2019
2026 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0501 นางวิไลลักษณ์ เร่ิมจ า ร้านเกษตรเพ่ิมทรัพย์ นางวิไลลักษณ์ เร่ิมจ า 53/6 3 ย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย สท. 40 2552 17/5/2020
2027 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0525 นางแววตา ชิงชัย ร้านแววตา ชิงชัย นางแววตา ชิงชัย 148/2 5 ย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย สท. 85 2553 9/8/2019
2028 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0465 นายธนพล กัณฑสังข์ ร้านศรีไพรพันธ์ุข้าว นายธนพล กัณฑสังข์ 106 8 ย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย สท. 38 2558 13/1/2020
2029 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1387 นายวีรวัฒน์ สร้อยสวาท ร้านเจริญทรัพย์การเกษตร 3 นายวีรวัฒน์ สร้อยสวาท 113 8 ย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย สท. 21 2562 13/5/2020
2030 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0915 นางสาวนฐมณ ศรีสวัสด์ิ ร้านเป้ิลโอฬารการเกษตร 1 นางสาวนฐมณ ศรีสวัสด์ิ 73/1 8 ย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย สท. 32 2557 15/1/2020
2031 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1357 นางส าเนียง กัณฑะวงษ์ ร้านเดชไก่ชน นางส าเนียง กัณฑะวงษ์ 88/10 8 ย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย สท. 48 2561 12/7/2020
2032 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0699 นายวันเผด็จ นอบกาย ร้านวันเผด็จ นอบกาย นายวันเผด็จ นอบกาย 98/1 8 ย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย สท. 120 2559 23/11/2019
2033 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0836 นายธนพงศ์ แจ่มสากล ร้านธนพงศ์ การเกษตร นายธนพงศ์ แจ่มสากล 146/3 9 ย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย สท. 81 2556 24/6/2020
2034 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0946 นางประมวล จุลพวก ร้านเกษตรพัชรพฤกษ์ นางประมวล จุลพวก 182 9 ย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย สท. 15 2560 29/3/2020
2035 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0963 นายมีชัย กระเซ็น ร้านครูมีชัยพันธ์ุข้าว นายมีชัย กระเซ็น 91 1 วังไม้ขอน สวรรคโลก สุโขทัย สท. 30 2559 7/6/2020
2036 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0436 นางสาวส าเภา ขันแก้ว ร้านส าเภาทองพันธ์ุข้าว นางสาวส าเภา ขันแก้ว 20/10 4 วังไม้ขอน สวรรคโลก สุโขทัย สท. 73 2561 13/9/2020
2037 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1112 นายธนพล ลิมปะพันธ์ุ ร้านเล็กทรายทองการเกษตรยนต์ นายธนพล ลิมปะพันธ์ุ 29/1 4 วังไม้ขอน สวรรคโลก สุโขทัย สท. 82 2557 11/6/2020
2038 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1163 นายเสกสันต์ พัฒอ าพันธ์ เป้ิลโอฬารการเกษตร นายเสกสันต์ พัฒอ าพันธ์ 45/9 4 วังไม้ขอน สวรรคโลก สุโขทัย สท. 37 2558 8/1/2020
2039 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1116 นางปวีณา หาญกล้า ร้านปวีณาเคมีเกษตร นางปวีณา หาญกล้า 26/3 1 หนองกลับ สวรรคโลก สุโขทัย สท. 38 2561 12/6/2020
2040 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0361 นายรวย เนาวพันธ์ ร้านรวยเนาวพันธ์ นายรวย เนาวพันธ์ 31/1 1 หนองกลับ สวรรคโลก สุโขทัย สท. 59 2561 14/8/2019
2041 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0806 นางน้ าเงิน บานแย้ม ร้านน้องไนน์การเกษตร นางน้ าเงิน บานแย้ม 118 2 หนองกลับ สวรรคโลก สุโขทัย สท. 71 2555 25/6/2020
2042 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1331 นางสาวสุมามาลย์ เกิดอินทร์ ร้านลุงยาว การเกษตร นางสาวสุมามาลย์ เกิดอินทร์ 46/4 2 หนองกลับ สวรรคโลก สุโขทัย สท. 41 2562 7/7/2020
2043 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0335 นายมนัส มะโนแก้ว ร้านมนัส นายมนัส มะโนแก้ว 140/3 3 หนองกลับ สวรรคโลก สุโขทัย สท. 88 2551 16/1/2020
2044 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1193 นางสาวบัวลอย  เตือนสติ ร้านบัวลอยการเกษตร นางสาวบัวลอย เตือนสติ 151/2 4 หนองกลับ สวรรคโลก สุโขทัย สท. 29 2562 10/6/2020
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2045 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0938 นายเมธาสิทธ์ิ เขียวริด ร้านเบิร์ดการเกษตร นายเมธาสิทธ์ิ เขียวริด 122/1 5 หนองกลับ สวรรคโลก สุโขทัย สท. 87 2556 30/6/2020
2046 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0878 นายจันทร์ เจนมาก ร้านนายจันทร์เจนมาก นายจันทร์ เจนมาก 27 5 หนองกลับ สวรรคโลก สุโขทัย สท. 115 2555 19/8/2019
2047 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-1079 นางจริยา เดือนแด่น ร้านจริยาการเกษตร นางจริยา เดือนแด่น 13 7 หนองกลับ สวรรคโลก สุโขทัย สท. 50 2560 1/10/2019
2048 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0260 นายสนอง เตือนสติ ร้านสนองเตือนสติ นายสนอง เตือนสติ 19/1 8 หนองกลับ สวรรคโลก สุโขทัย สท. 109 2554 14/8/2019
2049 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0463 นายก าเนิด โชติช่วง ร้านก าเนิดโชติช่วง นายก าเนิด โชติช่วง 2 8 หนองกลับ สวรรคโลก สุโขทัย สท. 57 2554 5/6/2020
2050 เขต 2 ศวพ.สท. SUK-5-0808 นางแจน ทิมทอง ร้านป้าแจนการเกษตร นางแจน ทิมทอง 49/7 8 หนองกลับ สวรรคโลก สุโขทัย สท. 32 2555 30/1/2020
2051 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0952 ร้อยตรีฉลอง  ปาด้วง ร้อยตรีฉลอง ปาด้วง ร้อยตรีฉลอง ปาด้วง 128/1 3 ข่อยสูง ตรอน อุตรดิตถ์ อต. 12 2560 18/6/2020
2052 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0921 นางสาวพจณีย์ จีนหน่อ พัชรพรการเกษตร1 นางสาวพจณีย์ จีนหน่อ 171/1 5 - - ข่อยสูง ตรอน อุตรดิตถ์ อต. 59 2558 19/8/2020
2053 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0652 นายจีรวัฒน์ สายสมุทร ร้านแต๊กเพ่ือนเกษตรกร นายจีรวัฒน์ สายสมุทร 113/8 1 - - น้ าอ่าง ตรอน อุตรดิตถ์ อต. 1 2555 6/10/2019
2054 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0062 นางจินตนา ไทยดี ร้านนางจินตนา ไทยดี นางจินตนา ไทยดี 1/1 4 - - น้ าอ่าง ตรอน อุตรดิตถ์ อต. 26 2554 13/2/2020
2055 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0063 นายเรือง ด้วงฟู ร้านเรือง ด้วงฟู นายเรือง ด้วงฟู 10/1 4 - - น้ าอ่าง ตรอน อุตรดิตถ์ อต. 235 2549 5/6/2019
2056 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0063 นายเรือง ด้วงฟู ร้านเรือง ด้วงฟู นายเรือง ด้วงฟู 10/1 4 - - น้ าอ่าง ตรอน อุตรดิตถ์ อต. 27 2562 30/6/2020
2057 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0425 นายเสริม มาประสพ ร้านส่งเสริมการเกษตร นายเสริม มาประสพ 108/4 4 - - น้ าอ่าง ตรอน อุตรดิตถ์ อต. 50 2552 9/7/2020
2058 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0412 นายจอน โม้เกิด สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านน้ าอ่าง จ ากัด 114 4 - - น้ าอ่าง ตรอน อุตรดิตถ์ อต. 79 2554 21/6/2020
2059 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0975 นายอภิรักษ์  มัชฌิมา ร้านเกษตรน้ าอ่าง นายอภิรักษ์ มัชฌิมา 117 4 น้ าอ่าง ตรอน อุตรดิตถ์ อต. 4 2560 24/4/2020
2060 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0844 นางสาววรรณรีย์ วงษา สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านไร่ จ ากัด 262 5 - - น้ าอ่าง ตรอน อุตรดิตถ์ อต. 7 2560 4/6/2020
2061 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0472 นายจีรเมธ สุริยา ห้างหุ่นส่วนจ ากัด สุริยา การเกษตร(2559) 62/2 7 - - น้ าอ่าง ตรอน อุตรดิตถ์ อต. 7 2553 22/11/2019
2062 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0064 นายกลม อินวรรณา ร้านนายกลม อินวรรณา นายกลม อินวรรณา 20 9 - - น้ าอ่าง ตรอน อุตรดิตถ์ อต. 76 2549 6/7/2020
2063 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0784 นายสุนันท์ พรมน้ าอ่าง สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านไชยมงคล จ ากัด 79 9 น้ าอ่าง ตรอน อุตรดิตถ์ อต. 6 2559 24/2/2020
2064 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0295 นางสาวลักขณา ย่ังยืน สหกรณ์การเกษตรบ้านวังตะคร้อ จ ากัด 34/7 10 - - บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์ อต. 46 2555 25/7/2020
2065 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0296 นางสนอง ทองสวรรค์ ร้านนางสนอง ทองสวรรค์ นางสนอง ทองสวรรค์ 146/1 2 - - บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์ อต. 34 2557 1/2/2020
2066 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-1028 นายสิทธิพงษ์ ทองรอด สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.อตรดิตถ์ จ ากัด สาขาอ าเภอตรอน 76/40 2 บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์ อต. 33 2561 25/11/2019
2067 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0067 นายศรชัย สะอาดนาทะ ร้านกิจชัยเจริญ นายศรชัย สะอาดนาทะ 45/3 5 - - บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์ อต. 50 2556 9/6/2020
2068 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0069 นางเฮง สารเจริญ ร้านนางเฮง สารเจริญ นางเฮง สารเจริญ 45/7 5 - - บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์ อต. 66 2552 16/8/2020
2069 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0767 นายสวน เช้ือปู่คง ร้านสวนการเกษตร นายสวน เช้ือปู่คง 38/1 6 - - บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์ อต. 45 2556 19/5/2020
2070 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0452 นางเกศริน มีอุบล ร้านเกศรินการเกษตร นางเกศริน มีอุบล 14/13 10 - - วังแดง ตรอน อุตรดิตถ์ อต. 23 2552 25/1/2020
2071 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0078 นายอัมพร มะณีป่่า ร้านอัมพรพานิช นายอัมพร มะณีป่่า 4/4 10 - - วังแดง ตรอน อุตรดิตถ์ อต. 18 2555 8/1/2020
2072 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0074 นายจักรี ด าค า ร้านเกษตรวังแดง นายจักรี ด าค า 148/3 11 - - วังแดง ตรอน อุตรดิตถ์ อต. 6 2558 13/11/2019
2073 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0606 นางอรุณี ข าคง ร้านพิชัยเคมีภัณฑ์ นางอรุณี ข าคง 99 12 - - วังแดง ตรอน อุตรดิตถ์ อต. 49 2554 26/4/2020
2074 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0983 นายณฐกร ชัยอ่อน กรเกษตร นายณฐกร ชัยอ่อน 70/2 2 วังแดง ตรอน อุตรดิตถ์ อต. 9 2561 16/5/2020
2075 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0079 นายสุทศ  สีสา สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จ ากัด 98/5 2 - - วังแดง ตรอน อุตรดิตถ์ อต. 4 2554 26/10/2019
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2076 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0342 นายนพดล  มหายศ ร้านนพรัตน์เคมีภัณฑ์ นายนพดล มหายศ 359 3 - - วังแดง ตรอน อุตรดิตถ์ อต. 21 2555 17/1/2020
2077 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0664 นางสาวขวัญกมล เดชสุริยันต์ สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านวังหิน จ ากัด 54/3 4 - - วังแดง ตรอน อุตรดิตถ์ อต. 30 2557 12/1/2020
2078 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0948 นางผกามาส  รัตนเสถียร ร้านนางผกามาส รัตนเสถียร นางผกามาส รัตนเสถียร 61 4 วังแดง ตรอน อุตรดิตถ์ อต. 15 2560 12/7/2020
2079 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0965 นายสมภพ  อ้นเชียง นายพันฟาร์ม นายสมภพ อ้นเชียง 86 5 วังแดง ตรอน อุตรดิตถ์ อต. 6 2560 21/5/2020
2080 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0656 นายดุสิต ชอบธรรม ร้านจอมทัพเกษตรภัณฑ์ นายดุสิต ชอบธรรม 77/4 1 - - หาดสองแคว ตรอน อุตรดิตถ์ อต. 31 2555 22/4/2020
2081 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0408 นายสมศักด์ิ มาประสพ ร้านสมศักด์ิการเกษตร นายสมศักด์ิ มาประสพ 8/1 1 - - หาดสองแคว ตรอน อุตรดิตถ์ อต. 44 2551 28/1/2020
2082 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0982 นายวรรณจักร์  เกตุกอ มิตร.เจริญกรุ๊ป นายวรรณจักร์ เกตุกอ 62/4 3 หาดสองแคว ตรอน อุตรดิตถ์ อต. 18 2560 26/7/2019
2083 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0080 นางสาวเสาวลักณ์ ขาวฟอง ร้านเกษตรน้ าพ้ี นางสาวเสาวลักษณ์ ขาวฟอง 17/5 1 - - น้ าพ้ี ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ อต. 4 2551 27/4/2020
2084 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0847 นายณัฐพงษ์ เง่ืองจันทร์ทอง ร้านเฟ่ืองฟูการเกษตร นายณัฐพงษ์ เง่ืองจันทร์ทอง 19 3 - - น้ าพ้ี ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ อต. 73 2557 9/6/2019
2085 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0847 นายณัฐพงษ์ เง่ืองจันทร์ทอง ร้านเฟ่ืองฟูการเกษตร นายณัฐพงษ์ เง่ืองจันทร์ทอง 19 3 - - น้ าพ้ี ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ อต. 21 2562 3/7/2020
2086 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0662 นางวันเพ็ญ ถมปัทม์ ร้านโฟล์ค เฟริส เพ่ือนเกษตร นางวันเพ็ญ ถมปัทม์ 65/2 3 - - น้ าพ้ี ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ อต. 54 2555 23/8/2019
2087 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0945 นางสาวพลอยปภัส  เรืองกุลธนวัชร์ แสงทองการเกษตร นางสาวพลอยปภัส เรืองกุลธนวัชร์ 113 5 น้ าพ้ี ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ อต. 35 2559 17/8/2019
2088 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0886 นางสาวทิวาพร เกิดผล สหกรณ์การเกษตรน้ าพ้ี จ ากัด 9/1 8 - - น้ าพ้ี ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ อต. 43 2558 25/5/2020
2089 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0313 นายปี กองแก้ว ร้านนายปี กองแก้ว นายปี กองแก้ว 134/7 13 - - บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ อต. 83 2551 7/8/2019
2090 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0511 นายวิเชียร เพ็งภักดี ร้านต้นปัญญา นายวิเชียร เพ็งภักดี 108/8 2 - - บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ อต. 39 2554 21/3/2019
2091 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0511 นายวิเชียร เพ็งภักดี ร้านต้นปัญญา นายวิเชียร เพ็งภักดี 108/8 2 - - บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ อต. 9 2562 26/3/2020
2092 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0082 นายประสิทธ์ิ นาคสุวรรณ บริษัท เกษตรแสนขัน จ ากัด 31/1 2 - - บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ อต. 195 2549 26/12/2019
2093 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0502 นายสมบูรณ์ ดวงดอกมูล ร้านรุ่งเรืองการเกษตร นายสมบูรณ์ ดวงดอกมูล 89 3 - - บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ อต. 55 2553 23/5/2020
2094 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0875 นางสาวสมาร์ท ใจปวง ร้านสมาร์ท ใจปวง นางสาวสมาร์ท ใจปวง 9 4 - - บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ อต. 104 2557 14/9/2019
2095 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0693 นางจุ๊บแจง จบแล้ว ร้านจุ๊บแจงการค้า นางจุ๊บแจง จบแล้ว 336 7 - - บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ อต. 38 2555 10/7/2020
2096 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0355 นายบรรเจิด จบแล้ว ร้านบรรเจิดการค้า นายบรรเจิด จบแล้ว 36/2 7 - - บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ อต. 5 2551 17/10/2019
2097 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0580 นางสาวก่ิงแก้ว ชมเชย สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน จ ากัด 185/3 9 - - บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ อต. 87 2554 10/7/2020
2098 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-1046 นายจรูญณัฐ  ช่ืนวิเชียร ร้าน ภูริณัฐ เคร่ืองด่ืม นายจรูญณัฐ ช่ืนวิเชียร 260/1 9 บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ อต. 19 2560 27/5/2020
2099 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0469 นางณัฐกมล ค าภีร์ ร้านวังปรากฎการเกษตร นางณัฐกมล ค าภีร์ 7 1 - - ป่าคาย ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ อต. 44 2552 7/6/2019
2100 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0469 นางณัฐกมล ค าภีร์ ร้านวังปรากฎการเกษตร นางณัฐกมล ค าภีร์ 7 1 - - ป่าคาย ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ อต. 25 2562 1/7/2020
2101 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0782 นายสนาม อยู่สุข ร้านสุขมงคลการเกษตร นายสนาม อยู่สุข 79/6 1 ป่าคาย ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ อต. 3 2560 23/3/2019
2102 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0670 นายบุญญฤทธ์ิ ทิศอาจ ร้านพัฒนาพืชผล นายบุญญฤทธ์ิ ทิศอาจ 130/1 4 - - ป่าคาย ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ อต. 19 2559 2/6/2020
2103 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0358 นายคเณศ นาคเล้ียง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ป่าคายการเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ป่าคายการเกษตร 17/1 4 - - ป่าคาย ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ อต. 9 2554 28/11/2019
2104 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0934 นายธนารัฐ  ทิศอาจ ร้านพัฒนาการเกษตร 1 อุตรดิตถ์ นายธนารัฐ ทิศอาจ 2/1 5 ป่าคาย ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ อต. 11 2559 20/4/2020
2105 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0625 นางสมหวัง จันทร์สว่าง ร้านแก้วสว่างการเกษตร นางสมหวัง จันทร์สว่าง 16 7 - - ป่าคาย ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ อต. 48 2555 7/8/2019
2106 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0083 นายสัญญา แตงเพ็ชร ร้านสิงห์การค้า นายสัญญา แตงเพ็ชร 38/1 7 - - ป่าคาย ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ อต. 11 2555 29/11/2019
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2107 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0846 นายขจรศักด์ิ  เดชะผล สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินหนองกอก จ ากัด 5 7 - - ป่าคาย ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ อต. 19 2560 2/8/2019
2108 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0937 นายสะอาด เส็งล้ า ร้านน้ าหมีใหญ่ การเกษตร นายสะอาด เส็งล้ า 122 1 ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ อต. 9 2559 10/4/2020
2109 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0475 นายชัยยา บุตวิชา ร้านชัยยา บุตวิชา นายชัยยา บุตวิชา 130 2 - - ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ อต. 18 2559 2/6/2019
2110 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0699 นายสมชาย เนียมจุ้ย ห้างหุ้นส่วนจ าดั สหวัฒน์การเกษตร(2555) 203 3 - - ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ อต. 67 2556 12/8/2020
2111 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0637 นางนงลักษณ์ ธงไชย ร้านนางนงลักษณ์ ธงไชย นางนงลักษณ์ ธงไชย 151 4 - - ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ อต. 44 2555 16/7/2020
2112 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0319 นางชูชาติ วงศ์ทอง ร้านรัตนชัยบริการ นางชูชาติ วงศ์ทอง 74 4 - - ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ อต. 12 2550 26/7/2020
2113 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0506 นางบัวค า แป้นสวน ร้านกาญจนาการเกษตร นางบัวค า แป้นสวน 302 6 - - ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ อต. 41 2555 7/2/2020
2114 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0861 นางศรีนวล คณโฑเงิน สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตทองแสนขัน จ ากัด 2 7 - - ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ อต. 10 2560 8/6/2019
2115 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0845 นายถนอม ยาน้อย ร้านถนอมการค้า นายถนอม ยาน้อย 213 7 - - ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ อต. 90 2557 12/8/2019
2116 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-1021 นายจอม  พิมพ์อูบ ร้านจอมเกษตรภัณฑ์โคกงาม นายจอม พิมพ์อูบ 4 9 ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ อต. 8 2562 13/3/2020
2117 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0703 นายสุพรรณ มูลเงิน ร้านลุงพัน นายสุพรรณ มูลเงิน 68/4 8 - - จริม ท่าปลา อุตรดิตถ์ อต. 35 2556 7/5/2020
2118 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0769 นายวุฒิชัย นาไพบูลย์ ร้านไพบูลย์การเกษตร นายวุฒิชัย นาไพบูลย์ 23 3 ท่าปลา ท่าปลา อุตรดิตถ์ อต. 16 2557 2/1/2020
2119 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0881 นายสุนทร รัตนอาจ ร้านหน่ึงพาณิชย์ นายสุนทร รัตนอาจ 135 4 - - ท่าปลา ท่าปลา อุตรดิตถ์ อต. 27 2558 29/3/2020
2120 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0834 นายประทีป มิลหล้า สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ล าน้ าน่าน จ ากัด (สาขา 1) 145 7 - - ท่าปลา ท่าปลา อุตรดิตถ์ อต. 96 2557 20/8/2020
2121 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0085 นางสาวยาใจ อิสสระ ร้านอิสสระวัสดุ นางสาวยาใจ อิสสระ 110/2 8 - - ท่าปลา ท่าปลา อุตรดิตถ์ อต. 69 2552 17/9/2019
2122 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0084 นางบังอร แก้วทองมา ร้านบังอรวัสดุก่อสร้าง นางบังอร แก้วทองมา 189-189/1 8 - - ท่าปลา ท่าปลา อุตรดิตถ์ อต. 123 2549 22/8/2020
2123 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0700 นางสาวธนภรณ์ ชมภูน้อย ร้านคลีนิคเกษตรแม่โจ้ นางสาวธนภรณ์ ชมภูน้อย 86/2 8 - - ท่าปลา ท่าปลา อุตรดิตถ์ อต. 42 2559 11/10/2019
2124 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0713 นางจ าลอง นวลมะ ร้านจ าลองพาณิชย์ นางจ าลอง นวลมะ 83/2 11 - - น้ าหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์ อต. 47 2558 17/6/2020
2125 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0087 นายประเสริฐ หม่องอ้น ร้านนายประเสริฐ หม่องอ้น นายประเสริฐ หม่องอ้น 34/1 2 - - น้ าหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์ อต. 70 2549 5/6/2020
2126 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0086 นายจรัญ ม่ิงท้วม ร้านจรัญพร นายจรัญ ม่ิงท้วม 110 5 - - น้ าหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์ อต. 47 2552 14/6/2019
2127 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0086 นางสาวปุญญิสา  นามราชา ร้านจรัญพร นางสาวปุญญิสา นามราชา 110 5 - - น้ าหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์ อต. 9 2562 9/6/2020
2128 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0787 นางสมคิด พูลบุญ ร้านสมคิดเฟอร์นิเจอร์ นางสมคิด พูลบุญ 26/1 5 น้ าหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์ อต. 98 2557 31/8/2019
2129 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0798 นายปิยะพงษ์ ตาทา ร้านออมสตังค์การค้า นายปิยะพงษ์ ตาทา 212 9 น้ าหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์ อต. 83 2557 30/6/2019
2130 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0538 นายบุญเสริม แก้วปุ่นนิล ร้านผาเลือดค้าเจริญ นายบุญเสริม แก้วปุ่นนิล 14/1 7 - - ผาเลือด ท่าปลา อุตรดิตถ์ อต. 60 2554 30/5/2020
2131 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0092 นายชณัฐภาคิน ผัดเป้ิน สหกรณ์การเกษตรนิคม ฯ ล าน้ าน่าน จ ากัด 173 1 - - ร่วมจิต ท่าปลา อุตรดิตถ์ อต. 74 2553 15/6/2020
2132 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0090 นายธกร พิทูรทัศน์ ร้านจ๊ัวพานิช นายธกร พิทูรทัศน์ 174-175 1 - - ร่วมจิต ท่าปลา อุตรดิตถ์ อต. 9 2553 23/11/2019
2133 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0735 นางสาวนรานิษฐ์ พงศ์ธนาราษฎร์ ร้านกิตติทัศน์การเกษตร นางสาวนรานิษฐ์ พงศ์ธนาราษฎร์ 154-5 2 - - ร่วมจิต ท่าปลา อุตรดิตถ์ อต. 17 2559 22/5/2020
2134 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0929 นายวิชยุตม์  สงบภัย โกดังเหรียญทอง นายวิชยุตม์ สงบภัย 189/1 2 ร่วมจิต ท่าปลา อุตรดิตถ์ อต. 14 2559 11/5/2019
2135 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0929 นายวิชยุตม์  สงบภัย โกดังเหรียญทอง นายวิชยุตม์ สงบภัย 189/1 2 ร่วมจิต ท่าปลา อุตรดิตถ์ อต. 17 2562 26/5/2020
2136 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0694 นายสมเพชร แก้วรากมุข ร้านสมเพชรการเกษตร นายสมเพชร แก้วรากมุข 1/13 3 - - ร่วมจิต ท่าปลา อุตรดิตถ์ อต. 45 2555 23/7/2020
2137 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0710 นายวิชาญ นันต๊ะเงิน ร้านนายวิชาญ นันต๊ะเงิน นายวิชาญ นันต๊ะเงิน 73 2 - - หาดล้า ท่าปลา อุตรดิตถ์ อต. 53 2556 23/6/2019
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2138 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0463 นายเกชา ป่ันทรัพย์ ร้านพ่อแบงค์ นายเกชา ป่ันทรัพย์ 108/10 3 - - เด่นเหล็ก น้ าปาด อุตรดิตถ์ อต. 74 2557 15/6/2019
2139 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0463 นายเกชา ป่ันทรัพย์ ร้านพ่อแบงค์ นายเกชา ป่ันทรัพย์ 108/10 3 - - เด่นเหล็ก น้ าปาด อุตรดิตถ์ อต. 39 2562 22/7/2020
2140 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0805 นางบานช่ืน ดีทา ร้านสามารถ นางบานช่ืน ดีทา 80/2 3 เด่นเหล็ก น้ าปาด อุตรดิตถ์ อต. 82 2557 29/6/2020
2141 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0618 นางหยด พรมฝาย ร้านแม่แหวน นางหยด พรมฝาย 41/4 4 - - เด่นเหล็ก น้ าปาด อุตรดิตถ์ อต. 65 2554 8/6/2019
2142 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0960 นางศิริวรรณ จอมสว่าง สหกรณ์การเกษตรบ้านต้นม่วง จ ากัด นางศิริวรรณ จอมสว่าง 59/1 4 เด่นเหล็ก น้ าปาด อุตรดิตถ์ อต. 32 2560 24/12/2019
2143 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0760 นางสาวสุทธิชา วงษ์พิมพ์ ร้านสุทธิชา นางสาวสุทธิชา วงษ์พิมพ์ 61/1 4 - - เด่นเหล็ก น้ าปาด อุตรดิตถ์ อต. 66 2557 26/5/2020
2144 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0933 นายวิวัฒน์  ยะหัน ร้านกวาง-ก้ี มินิมาร์ท นายวิวัฒน์ ยะหัน 88/4 1 น้ าไคร้ น้ าปาด อุตรดิตถ์ อต. 47 2559 20/12/2019
2145 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0900 นางแว่น มีแก้ว ร้านแว่นวิวรรณ นางแว่น มีแก้ว 81/6 2 - - น้ าไคร้ น้ าปาด อุตรดิตถ์ อต. 37 2558 7/5/2019
2146 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0882 นางจันทร์แรม ชนะจน ร้านจันทร์ทวีทรัพย์ สาขา 2 นางจันทร์แรม ชนะจน 39/2 3 - - น้ าไคร้ น้ าปาด อุตรดิตถ์ อต. 44 2558 22/3/2020
2147 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0571 นางจันทร์แรม ชนะจน ร้านจันทร์ทวีทรัพย์ นางจันทร์แรม ชนะจน 9/1 4 - - น้ าไคร้ น้ าปาด อุตรดิตถ์ อต. 70 2554 12/6/2019
2148 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0571 นางจันทร์แรม ชนะจน ร้านจันทร์ทวีทรัพย์ นางจันทร์แรม ชนะจน 9/1 4 - - น้ าไคร้ น้ าปาด อุตรดิตถ์ อต. 20 2562 17/6/2020
2149 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-1019 นางศุภนัน ทอนแสง ร้านศุภนัน ทอนแสง นางศุภานัน ทอนแสง 49/2 3 น้ าไผ่ น้ าปาด อุตรดิตถ์ อต. 27 2561 26/8/2019
2150 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0657 นายพรพจน์ สุขประเสริฐศักด์ิ ร้านเกษตรน้ าปาด นายพรพจน์ สุขประเสริฐศักด์ิ 115 4 - - แสนตอ น้ าปาด อุตรดิตถ์ อต. 12 2555 17/11/2019
2151 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0682 นายเหลือ ขัตติ ร้านบุญเหลือเพ่ิมพูนทรัพย์ นายเหลือ ขัตติ 115/6 4 - - แสนตอ น้ าปาด อุตรดิตถ์ อต. 52 2556 23/6/2020
2152 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-1054 นายทองใบ  มะลิวงษ์ ร้านน้องแอร์การเกษตร นายทองใบ มะลิวงษ์ 19/2 4 แสนตอ น้ าปาด อุตรดิตถ์ อต. 22 2562 23/6/2020
2153 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0094 นายไพฑูรย์ เผ่ือนย้ิม ร้านนายไพฑูรย์ เผ่ือนย้ิม นายไพฑูรย์ เผ่ือนย้ิม 19/4 4 - - แสนตอ น้ าปาด อุตรดิตถ์ อต. 13 2561 29/5/2019
2154 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0098 นางมนตรา ม่ังมี ร้านรุ่งสง่าพานิช นางมนตรา ม่ังมี 230/2 4 - - แสนตอ น้ าปาด อุตรดิตถ์ อต. 206 2549 13/2/2020
2155 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0437 นายสุรชัย แท่งเฝือ ร้านธนภัทรกิจการเกษตร นายสุรชัย แท่งเฝือ 319/7 4 - - แสนตอ น้ าปาด อุตรดิตถ์ อต. 95 2553 1/9/2019
2156 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0100 ว่าท่ี ร.ต.พงศ์พิชิต จันทร์แสนตอ สหกรณ์การเกษตรน้ าปาด จ ากัด 344/4 4 - - แสนตอ น้ าปาด อุตรดิตถ์ อต. 80 2553 1/7/2020
2157 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0549 นายชาลี พาเหมาะ ร้านเทพกา นายชาลี พาเหมาะ 349 4 - - แสนตอ น้ าปาด อุตรดิตถ์ อต. 52 2555 16/8/2020
2158 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0099 นางวาสนา ช่ืนวิเชียร ร้านวาสนา นางวาสนา ช่ืนวิเชียร 39 4 - - แสนตอ น้ าปาด อุตรดิตถ์ อต. 33 2560 28/12/2019
2159 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0436 นายจตุรงค์ บ ารุง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. อุตรดิตถ์ จ ากัด สาขาอ าเภอน้ าปาด 44 4 - - แสนตอ น้ าปาด อุตรดิตถ์ อต. 30 2560 12/12/2019
2160 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0987 นางอุไรรัตน์ แก้วมุกดา ร้านแสนตอเกษตรภัณฑ์ นางอุไรรัตน์ แก้วมุกดา 49 4 แสนตอ น้ าปาด อุตรดิตถ์ อต. 16 2561 20/6/2020
2161 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0695 นายเกชา ป่ันทรัพย์ ร้านว.เกษตรอินเตอร์ นายเกชา ป่ันทรัพย์ 99/13-14 4 - - แสนตอ น้ าปาด อุตรดิตถ์ อต. 11 2557 11/12/2019
2162 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0619 นายไพฑูรย์  เผ่ือนย้ิม ร้านไพฑูรย์การเกษตร สาขา2 นายไพฑูรย์ เผ่ือนย้ิม 80 7 - - แสนตอ น้ าปาด อุตรดิตถ์ อต. 66 2554 8/6/2019
2163 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0742 นางสาววิภาพร ท าแก้ว ร้านวิภาพรการเกษตร นางสาววิภาพร ท าแก้ว 147/6 9 - - แสนตอ น้ าปาด อุตรดิตถ์ อต. 79 2556 4/9/2019
2164 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0984 นายแสงมน  พิมพ์อูป รวมรุ่งเรืองการเกษตร นายแสงมน พิมพ์อูป 111/18 2 ห้วยมุ่น น้ าปาด อุตรดิตถ์ อต. 2 2562 28/1/2020
2165 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0592 นางศรินทิพย์ พิมพ์อูป ร้านนางศรินทิพย์ พิมพ์อูป นางศรินทิพย์ พิมพ์อูป 17/12 2 - - ห้วยมุ่น น้ าปาด อุตรดิตถ์ อต. 97 2554 25/7/2020
2166 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0559 นายเด่น บุญพันธ์ ร้านอ๋ิวห้วยมุ่น นายเด่น บุญพันธ์ 20/8 2 - - ห้วยมุ่น น้ าปาด อุตรดิตถ์ อต. 96 2554 25/7/2020
2167 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0986 นางสาวเมธาพร นินสนธิ ร้าน ป.เกษตรห้วยยาง นางสาวเมธาพร นินสนธิ 26/7 2 ห้วยมุ่น น้ าปาด อุตรดิตถ์ อต. 19 2561 24/6/2019
2168 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0932 นายไพฑูรย์ เผ่ือนยุ้ม ร้านนายไพฑูรย์ เผ่ือนย้ิม 4 นายไพฑูรย์ เผ่ือนย้ิม 59(วัดห้วยมุ่น) 2 ห้วยมุ่น น้ าปาด อุตรดิตถ์ อต. 8 2559 7/3/2019
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2169 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0854 นายชนะศักด์ิ  บัวขม ร้านห้วยมุ่นเกษตร นายชนะศักด์ิ บัวขม 61/10 2 - - ห้วยมุ่น น้ าปาด อุตรดิตถ์ อต. 76 2557 18/6/2020
2170 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0525 นายกุมรี พามี ร้านถาวรการเกษตร / 2 นายกุมรี พามี จุดประเพณีห้วยพร้าว หนองปลาจีด 4 - - ห้วยมุ่น น้ าปาด อุตรดิตถ์ อต. 62 2557 19/5/2019
2171 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-1006 นายช านาญ ขันลา ร้านฟากนาการเกษตร/2 นายช านาญ ขันลา จุดประเพณีห้วยพร้าวหนองปาจีด 4 ห้วยมุ่น น้ าปาด อุตรดิตถ์ อต. 8 2561 6/5/2019
2172 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0591 นายจีระศักด์ิ ยอดรัก ร้านพชรเกษตรภัณฑ์ 1 นายจีระศักด์ิ ยอดรัก ตลาดการค้าชายแดนห้วยพร้าว 4 - - ห้วยมุ่น น้ าปาด อุตรดิตถ์ อต. 37 2554 20/3/2020
2173 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0546 นางสุภาพ ค าไว ร้านล าเนาการค้า นางสุภาพ ค าไว 94 2 - - นาขุม บ้านโคก อุตรดิตถ์ อต. 15 2556 13/1/2020
2174 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0922 นางสาวพรพิมล แสนม่ัง พรพิมลการเกษตร นางสาวพรพิมล แสนม่ัง 82 4 นาขุม บ้านโคก อุตรดิตถ์ อต. 69 2558 27/9/2019
2175 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0755 นางม่ัน พันธ์ุป้อง ร้านแม่ลบ นางม่ัน พันธ์ุป้อง 8/3,8/4 1 - - บ่อเบ้ีย บ้านโคก อุตรดิตถ์ อต. 7 2561 1/5/2019
2176 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0755 นางม่ัน พันธ์ุป้อง ร้านแม่ลบ นางม่ัน พันธ์ุป้อง 8/3,8/4 1 - - บ่อเบ้ีย บ้านโคก อุตรดิตถ์ อต. 13 2562 26/5/2020
2177 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0522 นางรัชฎาภรณ์ มังคละเกษม ร้านเล็กเฟอร์นิเจอร์ นางรัชฎาภรณ์ มังคละเกษม ช่องมหาราช 2/4-2/5 1 - - บ่อเบ้ีย บ้านโคก อุตรดิตถ์ อต. 105 2554 22/8/2019
2178 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0674 นายสมศักด์ิ อัตถะบูรณ์ ร้านอัตถะบูรณ์การค้า นายสมศักด์ิ อัตถะบูรณ์ ช่องมหาราช ห้อง 2/8 1 - - บ่อเบ้ีย บ้านโคก อุตรดิตถ์ อต. 16 2556 13/1/2020
2179 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0669 นายวีระศักด์ิ เอียวงษ์ ร้านน๊ิกการเกษตร (สาขาบ่อเบ้ีย) นายวีระศักด์ิ เอียวงษ์ ช่องมหาราชล็อค 15 1 - - บ่อเบ้ีย บ้านโคก อุตรดิตถ์ อต. 51 2557 2/4/2020
2180 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0897 นายศิลป์ ดวงมะโน ร้านจันทร์ รุ่งเรือง นายศิลป์ ดวงมะโน 129 7 - - บ่อเบ้ีย บ้านโคก อุตรดิตถ์ อต. 32 2558 15/4/2019
2181 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0105 นางสาวอรอุมา นาสา สหกรณ์การเกษตรบ้านโคก จ ากัด 238 1 - - บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์ อต. 7 2555 2/11/2019
2182 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0957 นายไพฑูรย์  เผ่ือนย้ิม ร้านนายไพฑูรย์ เผ่ือนย้ิม(บ้านปากห้วยแค) นายไพฑูรย์ เผ่ือนย้ิม วัดโคกเหนือ 1 บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์ อต. 4 2561 1/2/2020
2183 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0796 นายฤทธ์ิณรงค์ เสียงเพชร สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. อุตรดิตถ์ จ ากัด สาขาบ้านโคก 23 3 บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์ อต. 47 2557 23/2/2020
2184 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0507 นางธันยาภัทร์ ทิมรักษา ร้านสายฝนมีเงินการค้า นางธันยาภัทร์ ทิมรักษา 55/6 3 - - บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์ อต. 54 2553 20/5/2019
2185 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0507 นางธันยาภัทร์ ทิมรักษา ร้านสายฝนมีเงินการค้า นางธันยาภัทร์ ทิมรักษา 55/6 3 - - บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์ อต. 18 2562 27/5/2020
2186 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0434 นางรัชฎาภรณ์ มังคละเกษม ร้านเล็กเฟอร์นิเจอร์ นางรัชฎาภรณ์ มังคละเกษม 57/2 3 - - บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์ อต. 28 2559 27/6/2019
2187 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0914 นางสาวจารุณี แสนค า ร้านวัฒนาเคมีเกษตร2 นางสาวจารุณี แสนค า 75/2 3 - - บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์ อต. 45 2558 25/5/2020
2188 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0407 นายช านาญ ขันลา ร้านฟากนาการเกษตร นายช านาญ ขันลา 140/1 5 - - บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์ อต. 17 2561 20/6/2019
2189 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0312 นายกุมรี พามี ร้านถาวรการเกษตร นายกุมรี พามี 242 5 - - บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์ อต. 29 2554 14/2/2020
2190 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0593 นายวีระศักด์ิ เอียวงษ์ ร้านนายวีระศักด์ิ เอียวงษ์ นายวีระศักด์ิ เอียวงษ์ ตลาดภูดู่ ล็อคท่ี D.16 - - ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์ อต. 6 2562 24/2/2020
2191 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0107 นายจีระศักด์ิ ยอดรัก ร้านพชรเกษตรภัณฑ์ นายจีระศักด์ิ ยอดรัก 154 2 - - ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์ อต. 91 2553 5/8/2020
2192 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0587 นางหว่ัน เพ็งพา ร้านดาวซัลโว นางหว่ัน เพ็งพา 157 2 - - ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์ อต. 14 2562 26/5/2020
2193 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0587 นางหว่ัน เพ็งพา ร้านดาวซัลโว นางหว่ัน เพ็งพา 157 2 - - ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์ อต. 6 2561 1/5/2019
2194 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0521 นางรัชฎาภรณ์ มังคละเกษม ร้านเล็กเฟอร์นิเจอร์ นางรัชฎาภรณ์ มังคละเกษม 180 2 - - ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์ อต. 45 2553 11/4/2020
2195 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-1007 นายภูมรินทร์ เลิศศิริพานิช ร้านอนันต์การเกษตร นายภูมรินทร์ เลิศศิริพานิช 193 2 ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์ อต. 18 2561 20/6/2019
2196 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0524 นายกุมรี พามี ร้านถาวรการเกษตร / 1 นายกุมรี พามี D 42 ตลาดการค้าชายแดนไทยลาวภูดู่ 2 - - ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์ อต. 31 2559 24/7/2020
2197 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0540 นายจีระศักด์ิ  ยอดรัก ร้านพชรเกษตรภัณฑ์ 2 นายจีระศักด์ิ ยอดรัก D45 ภูดู่ 2 - - ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์ อต. 60 2553 26/5/2020
2198 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0978 นายอาทิตย์  อ่องแก้ว ร้านอ่องวัสดุก่อสร้าง นายอาทิตย์ อ่องแก้ว 147 4 ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์ อต. 14 2560 10/7/2020
2199 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0106 นายชะเรียม ศรีค า ร้านศรีค าการค้า นายชะเรียม ศรีค า 90 7 - - ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์ อต. 101 2554 15/8/2020
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2200 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0603 นางพูนสุข ศรีค า ร้านพูนสุข ศรีค า นางพูนสุข ศรีค า ด่านการค้าชายแดนช่องภูดู่ F1 7 - - ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์ อต. 4 2559 16/2/2020
2201 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0486 นางสาวชมพูนุท ศรีมหาโภช ร้านตุ้ยการเกษตร นางสาวชมพูนุท ศรีมหาโภช 155/2 1 - - คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 61 2552 27/8/2019
2202 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0125 นายกนก เล่ียมตระกูล ร้านพัชรพลการเกษตร นายกนก เล่ียมตระกูล 22 1 บ้านปากครอง - คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 90 2551 17/9/2019
2203 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0359 นายจิรศักด์ิ จันทร์พร ร้านพรเจริญการเกษตร นายจิรศักด์ิ จันทร์พร 23/12 1 - - คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 11 2553 2/12/2019
2204 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-1024 นายสุรพงษ์ ก้อนเครือ พันธ์ุงามการเกษตร นายสุรพงษ์ ก้อนเครือ 29/1 1 คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 36 2561 18/12/2019
2205 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0122 นายกิจจา เจนเจริญสุข ร้านกิจจาพาณิชย์ 2 นายกิจจา เจนเจริญสุข 9 1 - - คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 132 2549 31/8/2019
2206 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0123 นายอภิสิทธ์ิ สนแย้ม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บอมการเกษตร 1999 28 10 - - คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 1 2549 12/1/2020
2207 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0132 ว่าท่ี ร.ต.ภูมินทร์ ย้ิมสามเสน สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าคอรุม จ ากัด 50/2 11 - - คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 21 2549 16/2/2020
2208 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0128 นางสมทรง อ่อนอยู่ ร้านสมทรงการเกษตร นางสมทรง อ่อนอยู่ 18 12 - - คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 92 2549 21/6/2020
2209 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0992 นางสาวกนกร รุ่งเรือง ดวงดีพันธ์ุข้าว นางสาวกนกกร รุ่งเรือง 90 2 คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 24 2561 13/8/2019
2210 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-1018 นางสาวกฤตพร กรอบสูงเนิน กฤตพร ณาณาภัณฑ์ นางสาวกฤตพร กรอบสูงเนิน 19 4 คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 25 2561 19/8/2020
2211 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-1018 นางสาวกฤตพร กรอบสูงเนิน อนุสรณ์การเกษตร นางสาวกฤตพร กรอบสูงเนิน 91/9 4 คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 25 2561 19/8/2020
2212 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0640 นายสิริชัย เหรียญทองชัย ร้านเฮง เฮง วัสดุภัณฑ์ นายสิริชัย เหรียญทองชัย 191 8 - - คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 53 2555 28/8/2019
2213 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0131 นางปิยะพร ปานดอนไพร ชุมนุมสหกรณ์เมืองพิชัย จ ากัด 99 9 - - คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 32 2555 3/5/2020
2214 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0131 นางปิยะพร ปานดอนไพร ชุมนุมสหกรณ์เมืองพิชัย จ ากัด 99 9 - - คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 16 2562 26/5/2020
2215 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0492 นายพรชัย  ประจันทร์แดง พรพิพัฒน์การเกษตร นายพรชัย ประจันทร์แดง 59/2 1 - - ท่ามะเฟือง พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 75 2556 27/8/2019
2216 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0135 นางยุพิน ศรีวัฒนกุล ร้านนางยุพิน ศรีวัฒนกุล นางยุพิน ศรีวัฒนกุล 121 2 - - ท่ามะเฟือง พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 60 2552 24/8/2019
2217 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0133 นางเกษร อยู่ค า ร้านนางเกษร อยู่ค า นางเกษร อยู่ค า 125 2 - - ท่ามะเฟือง พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 59 2552 24/8/2019
2218 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0581 นายธีรพันธ์ มาศสุวรรณ ร้านเกษตรพานิช นายธีรพันธ์ มาศสุวรรณ 144 2 - - ท่ามะเฟือง พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 83 2554 3/7/2020
2219 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0136 นายจาน ใจอุ่น ร้านนายจาน ใจอุ่น นายจาน ใจอุ่น 64/1 3 - - ท่ามะเฟือง พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 246 2549 6/7/2020
2220 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0416 นางยุพิน อินเล้ียง ร้านยุพินพานิช นางยุพิน อินเล้ียง 164/2 4 - - ท่ามะเฟือง พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 96 2553 1/9/2020
2221 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0488 นางบ ารุง ม่วงมุข ร้านบ ารุงการค้า นางบ ารุง ม่วงมุข 57/3 4 - - ท่ามะเฟือง พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 7 2554 22/11/2019
2222 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0137 นางสุนันท์ จุ้ยมาก สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านโคกหม้อ จ ากัด 52 5 - - ท่ามะเฟือง พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 22 2559 9/6/2019
2223 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0137 นางสุนันท์ จุ้ยมาก สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านโคกหม้อ จ ากัด 52 5 - - ท่ามะเฟือง พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 26 2562 1/7/2020
2224 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0143 ว่าท่ี ร.ต.เอนก วงศ์โห้ สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จ ากัด 84 7 - - ท่ามะเฟือง พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 59 2554 19/5/2020
2225 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0139 นายสังเวียน ทองสุข ร้านล๊อก 17 การเกษตร นายสังเวียน ทองสุข 85 8 - - ท่ามะเฟือง พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 53 2554 2/5/2020
2226 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0238 นายแสงชัย ต้ังเจริญไพศาล ร้านไทยพาณิชย์ นายแสงชัย ต้ังเจริญไพศาล 209 1 - - ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 15 2562 27/5/2020
2227 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0238 นายแสงชัย ต้ังเจริญไพศาล ร้านไทยพาณิชย์ นายแสงชัย ต้ังเจริญไพศาล 209 1 - - ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 56 2554 11/5/2019
2228 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0152 นางบุญนาค บุญเนตร ร้านนิวการเกษตร นางบุญนาค บุญเนตร 221-222 1 - - ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 56 2549 2/6/2020
2229 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0144 นางสุรีย์ หาญไพบูลย์ ร้านเกษตรไพบูลย์ นางสุรีย์ หาญไพบูลย์ 247/2 1 - - ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 2 2551 9/10/2019
2230 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0448 นายพิชัย ข าคง ร้านพิชัย เคมีเกษตร นายพิชัย ข าคง 271/4 1 - - ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 13 2552 15/12/2019

72/121สํา
นัก
คว
บค
มุพ
ืชแ
ละ
วสั
ดกุ
ารเ
กษ
ตร



2231 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-1029 นางสาวกนกวรรณ ชุ่มพงษ์ ร้านบ้านแก้วคลีนิกเกษตร นางสาวกนกวรรณ ชุ่มพงษ์ 406/5 1 ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 34 2561 13/12/2019
2232 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0470 นางวัชรี ฤทธ์ิวาณิช ร้านนางวัชรี ฤทธ์ิวาณิช นางวัชรี ฤทธ์ิวาณิช 485/1 1 - - ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 53 2553 19/5/2020
2233 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0308 นายบุญชาญ คชสีห์ ร้านนายบุญชาญ คชสีห์ นายบุญชาญ คชสีห์ 62 3 - - ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 9 2550 1/7/2020
2234 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0744 นายไกรวุฒิ อยู่เจริญกิจ ร้านเกษตรป้อม นายไกรวุฒิ อยู่เจริญกิจ 99/1 3 - - ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 3 2562 10/2/2020
2235 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0691 นางสาวคนึง เม่นสิน สหกรณ์การเกษตรเต่าไหใต้ จ ากัด 1 4 - - ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 40 2555 10/7/2020
2236 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0146 นายจารึก โพธินัย ร้านแอ๋วพาณิชย์ นายจารึก โพธินัย 52/1 4 - - ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 50 2555 2/8/2019
2237 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0154 นายมานะ สนโต ร้านมานะเกษตร นายมานะ สนโต 136 6 - - ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 120 2549 18/8/2020
2238 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0345 นายศิริ ชัยสิทธ์ิศักด์ิ ร้านศิริชัย นายศิริ ชัยสิทธ์ิศักด์ิ 92/1 6 - - ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 191 2549 8/1/2020
2239 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0789 นางสาวิตรี มีอัฐม่ัน ร้านเจ้แมวการเกษตร นางสาวิตรี มีอัฐม่ัน 63/1 1 นายาง พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 88 2557 27/7/2019
2240 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0837 นายไว นุ่มหมวก ร้านนาอิซางการเกษตร นายไว นุ่มหมวก 70/5 1 - - นายาง พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 55 2557 1/5/2020
2241 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0766 นายมานิตย์ ยาวิเศษ ร้านมานิตย์กิจเจริญ นายมานิตย์ ยาวิเศษ 159 2 - - นายาง พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 8 2560 4/6/2020
2242 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0766 นายมานิตย์ ยาวิเศษ ร้านมานิตย์กิจเจริญ นายมานิตย์ ยาวิเศษ 159 2 - - นายาง พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 23 2562 23/6/2020
2243 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0638 นายบุญธรรม เหล็กสิงห์ ร้านนายบุญธรรม เหล็กสิงห์ นายบุญธรรม เหล็กสิงห์ 54 4 - - นายาง พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 94 2554 21/7/2020
2244 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0976 นายพัฒนพงศ์  ก้อนกลีบ พูนทรัพย์การค้า นายพัฒนพงศ์ ก้อนกลีบ 76 4 นายาง พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 5 2560 1/5/2019
2245 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0568 นายผจญ เสือแซมเสริม ร้านส.สมบูรณ์ นายผจญ เสือแซมเสริม 8/3 4 - - นายาง พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 102 2554 17/8/2019
2246 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0709 นายมานิต เหล็กแจ้ง ร้านฝนปอย นายมานิต เหล็กแจ้ง 83 5 - - นายาง พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 62 2556 23/7/2020
2247 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0855 นายม่วง สดนามอญ ร้านเกษตรนาอิน นายม่วง สดนามอญ 66 2 - - นาอิน พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 78 2557 19/6/2019
2248 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0855 นายม่วง สดนามอญ ร้านเกษตรนาอิน นายม่วง สดนามอญ 66 2 - - นาอิน พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 28 2562 3/7/2020
2249 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0722 นายนรินทร์ ทองค า ร้านโชคนรินทร์ชัย นายนรินทร์ ทองค า 77/2 2 - - นาอิน พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 46 2559 12/12/2019
2250 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-1020 นายอนิวรรตน์ มีจันทร์ ร้านป้าต๋ิม นายอนิวรรตน์ มีจันทร์ 44/1 3 นาอิน พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 28 2561 26/8/2019
2251 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0575 นางสกุณา หอมคง ร้านณิชาเคมีเกษตร นางสกุณา หอมคง 111 4 - - นาอิน พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 15 2554 4/1/2020
2252 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0858 นางประภัสสร แป้นเพ็ชร ร้านศักด์ิสิทธ์ิเคมีเกษตร นางประภัสสร แป้นเพ็ชร 99 4 - - นาอิน พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 84 2557 6/7/2019
2253 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0917 นางสาวสายใจ ท้วมยัง ร้านทองเจือการเกษตร นางสาวสายใจ ท้วมยัง 118/1 5 - - นาอิน พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 23 2561 13/8/2019
2254 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0947 นายสมชาติ  เพ็งคง ร้านนายสมชาติ นายสมชาติ เพ็งคง 58 5 นาอิน พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 30 2561 10/10/2019
2255 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0831 นายนิรันดร์ กาศสนุก ร้านน.นาอินการเกษตร นายนิรันดร์ กาศสนุก 119 6 - - นาอิน พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 49 2558 28/6/2020
2256 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0489 นายธีระพล กัณฑพงษ์ ร้านจิรัสยา การเกษตร นายธีระพล กัณฑพงษ์ 50/9 2 - - ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 58 2553 25/5/2020
2257 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0112 นายอัศนัยต์ กุลวราภรณ์ ร้านบอยแอดอุดมพานิช นายอัศนัยต์ กุลวราภรณ์ 113/7 3 - - ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 154 2549 30/9/2019
2258 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0108 นายชัยยศ กุลวราภรณ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยวัฒนาการเกษตร 287/2 3 - - ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 20 2560 6/8/2020
2259 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0347 นายปรัชญา พันมา สหกรณ์การเกษตรพิชัย จ ากัด 344/3 3 - พระยาพิชัย ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 199 2549 8/1/2020
2260 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0006 นางสุภาพร ด าค า ร้านพรพิชัยธุรกิจ นางสุภาพร ด าค า 360/6-7 3 - พิชัย-นายาง ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 248 2549 17/7/2020
2261 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0496 นางสาวปัทมา พรมทอง ร้านจ าเนียรการเกษตร นางสาวปัทมา พรมทอง 371/11 3 - - ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 6 2556 25/10/2019
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2262 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-1013 นายอนุสรณ์ ภุมราดี บริษัท เอ็น พี เค เกษตรภัณฑ์ จ ากัด นายอนุสรณ์ ภุมราดี 397/8-9 3 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 14 2561 11/6/2019
2263 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0113 นายสมหมาย ต้ังมีลาภ ร้านสินเจริญ นายสมหมาย ต้ังมีลาภ 79/1 3 - - ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 7 2551 21/10/2019
2264 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0109 นางสุพัตรา จันทร์เสน่ห์ สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านวังพะเนียด จ ากัด 63 5 - - ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 43 2554 30/3/2020
2265 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0791 นางสาวชลธิกานต์ สนแย้ม ร้านเอ-การเกษตร นางสาวชลธิกานต์ สนแย้ม 24/3 9 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 41 2559 9/10/2019
2266 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0161 นางหน่ึงฤทัย อยู่ย่ิง ร้านอยู่ย่ิงการเกษตร นางหน่ึงฤทัย อยู่ย่ิง 17/3 2 - - บ้านโคน พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 77 2549 16/8/2019
2267 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0818 นางสาวยุพาวดี บุญแตง ร้านยุพาวดีการค้า นางสาวยุพาวดี บุญแตง 158 5 - - บ้านโคน พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 27 2559 27/6/2019
2268 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0635 นายอ านาจ สุขมี ร้านสุขมีการเกษตร นายอ านาจ สุขมี 75 8 - - บ้านโคน พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 54 2558 21/7/2020
2269 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0750 นายวิเชียร แก้วสี ร้านวิเชียร แก้วสี นายวิเชียร แก้วสี 32/4 1 - - บ้านดารา พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 66 2556 12/8/2019
2270 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0765 นางสาวขวัญตา หาญโนนแดง ร้านเพ่ือนเกษตรแม่โจ้ นางสาวขวัญตา หาญโนนแดง 24/14 4 - - บ้านดารา พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 21 2560 3/9/2019
2271 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0164 นางสอางค์ โตรัตน์ ร้านอินทิราการค้า นางสอางค์ โตรัตน์ 3 7 - - บ้านดารา พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 84 2549 30/8/2019
2272 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0607 นางสาวอรชร บู่ต้ัง ร้านอรชรการค้า นางสาวอรชร บู่ต้ัง 51/34 8 - - บ้านดารา พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 39 2556 9/5/2020
2273 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0167 นายสอาด ผาค า ร้านผาค าการค้า นายสอาด ผาค า 18 1 - - บ้านหม้อ พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 33 2551 26/12/2019
2274 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0775 นายนพดล เป้ียวงค์ ร้านสายสุนีย์การเกษตร นายนพดล เป้ียวงค์ 53/3 1 บ้านหม้อ พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 59 2556 23/7/2021
2275 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0173 นายยอดธง จันพุ่ม สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จ ากัด 36/3 3 - - บ้านหม้อ พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 53 2552 13/7/2019
2276 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-1013 นางสาวพรรณี  ไทยานุสรณ์ บริษัท เอ็น พี เค เกษตรภัณฑ์ จ ากัด นางสาวพรรณี ไทยานุสรณ์ 39/8-9 3 บ้านหม้อ พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 38 2562 21/7/2020
2277 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0168 นางสาววรารัตน์ นาคบัว ร้านวรารัตน์ นาคบัว นางสาววรารัตน์ นาคบัว 46 3 - - บ้านหม้อ พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 33 2557 13/1/2020
2278 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0346 นางจ าเนียร ผาสุข สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านโรงหม้อ จ ากัด 29/4 4 บ้านหม้อ พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 66 2558 20/12/2019
2279 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0174 นางส าราญ ห้องบัว ร้านส าราญ นางส าราญ ห้องบัว 9/2 4 - - บ้านหม้อ พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 41 2557 15/1/2020
2280 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0828 นายพรชัย เกียรติกอบชัย ร้านพรชัยการค้า นายพรชัย เกียรติกอบชัย 108/5 5 - - บ้านหม้อ พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 80 2557 25/6/2019
2281 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0171 นายนพพร ไก่แก้ว บริษัท แลนด์โกรว์ จ ากัด 129/3 5 - - บ้านหม้อ พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 157 2549 17/10/2019
2282 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0169 นายทศพร มากล้น ร้านสายัญการเกษตร นายทศพร มากล้น 133/6 5 - - บ้านหม้อ พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 44 2554 31/3/2020
2283 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0883 นายอาณัติ  อริยะวงศ์ วิเชียร การเกษตร นายอาณัติ อริยะวงศ์ 49 6 บ้านหม้อ พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 24 2559 16/6/2020
2284 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-1027 นางทองเล่ียม ทองคงอยู่ ร้าน บึงสัมพันธ์ ม้ิน เก่ง เคมีเกษตร นางทองเล่ียม ทองคงอยู่ 52/1 6 บ้านหม้อ พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 32 2561 15/11/2019
2285 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0455 นางสาวศศิวิมล เผือกพูล สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จ ากัด 9/4 7 - - บ้านหม้อ พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 44 2556 14/5/2020
2286 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0278 นางสาวกฤษณา สิงห์เปรม สหกรณ์การเกษตรท่าพญา จ ากัด 999 1 - - พญาแมน พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 99 2553 16/9/2020
2287 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0299 นายนรินทร์ อินเรือน ร้านเพชรฉลอม นายนรินทร์ อินเรือน 173ห้องท่ี2 2 - - พญาแมน พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 51 2559 27/12/2019
2288 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0185 นายพิเชษฐ์ แก้วแดง บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จ ากัด 266/1 3 - - พญาแมน พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 19 2557 8/1/2020
2289 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0178 นางมยุรา ค าสวน สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดน จ ากัด 266/2 3 - - พญาแมน พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 252 2549 29/3/2020
2290 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0712 นางอดิวรรณ สุขเรือง ร้านป้ายทองเคมีเกษตร นางอดิวรรณ สุขเรือง 45 3 - - พญาแมน พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 1 2556 30/9/2019
2291 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0183 นายสุเชาว์ กีรติธนาภรณ์ ร้านสุเชาว์การเกษตร นายสุเชาว์ กีรติธนาภรณ์ 239/1 4 - - พญาแมน พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 158 2549 17/10/2019
2292 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0427 นางสาวปิยวรรณ หงษ์ทอง ร้านอนุชิตการเกษตร นางสาวปิยวรรณ หงษ์ทอง 254/8 4 - - พญาแมน พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 14 2554 29/12/2019
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2293 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-1010 นายศิริศักด์ิ หลอมทอง ศ.เกษตรหลอมทอง(เบียร์) นายศิริศักด์ิ หลอมทอง 57/1 4 พญาแมน พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 12 2561 29/5/2019
2294 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0180 นางสมศักด์ิ มานัตถ์ ร้านนางสมศักด์ิ มานัตถ์ นางสมศักด์ิ มานัตถ์ 44 5 - - พญาแมน พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 62 2554 31/5/2020
2295 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0920 นายวรรณชัย เหล็กเพชร โปเต้การเกษตร นายวรรณชัย เหล็กเพชร 74/2 6 - - พญาแมน พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 58 2558 18/8/2019
2296 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0182 นายชาญ ด าค า ร้านพรพิชัยธุรกิจ นายชาญ ด าค า 123/1 7 - - พญาแมน พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 24 2558 9/3/2020
2297 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-1014 นายสุพจน์ สมบูรณ์สุข ร้าน พ.พืชไร่ นายสุพจน์ สมบูรณ์สุข 66/1 11 ไร่อ้อย พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 20 2561 5/7/2020
2298 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0116 นายอาดูลย์ รอดสา ร้านอาดูลย์พาณิชย์ นายอาดูลย์ รอดสา 75 11 - - ไร่อ้อย พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 227 2549 14/5/2020
2299 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0756 นายสืบพงศ์ อยู่ย่ิง ร้านหน่ึงการเกษตร นายสืบพงศ์ อยู่ย่ิง 118 5 - - ไร่อ้อย พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 31 2556 9/4/2020
2300 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0333 นายพิษณุ ท่ังเรือง ร้านสุพัตราการค้า นายพิษณุ ท่ังเรือง 26/1 7 - - ไร่อ้อย พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 63 2556 18/7/2020
2301 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0334 นางสาวจุฑารัตน์ ท่ังเรือง ร้านจุฑารัตน์การค้า นางสาวจุฑารัตน์ ท่ังเรือง 26/5 7 - - ไร่อ้อย พิชัย อุตรดิตถ์ อต. 64 2556 18/7/2020
2302 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0349 นายเกียรติศักด์ิ ทาย่อม สหกรณ์นิคมฟากท่า จ ากัด - 1 - - บ้านเส้ียว ฟากท่า อุตรดิตถ์ อต. 3 2555 25/10/2019
2303 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0876 นางสาวสมพิศ  ก่ิงดี ร้านประยุทธฟาร์ม นางสาวสมพิศ ก่ิงดี 77/2 5 บ้านเส้ียว ฟากท่า อุตรดิตถ์ อต. 5 2559 24/2/2020
2304 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0902 นายไพฑูรย์ เผ่ือนย้ิม ร้านไพฑูรย์การเกษตร(สาขาบ้านเส้ียว) นายไพฑูรย์ เผ่ือนย้ิม 67/1 6 - - บ้านเส้ียว ฟากท่า อุตรดิตถ์ อต. 9 2560 5/6/2019
2305 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0902 นางสุมาลี  ค าบ้านฝาย ร้านป้าน้ า การเกษตร นางสุมาลี ค าบ้านฝาย 67/1 6 - - บ้านเส้ียว ฟากท่า อุตรดิตถ์ อต. 24 2562 1/7/2020
2306 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0685 นายสมยศ ทองศักด์ิสิทธ์ิ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. อุตรดิตถ์ จ ากัด สาขาฟากท่า 125/2 1 - - ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์ อต. 35 2555 28/5/2020
2307 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0459 นายโกวิทย์ อินจ าโรง ร้านณัฐพงษ์เกษตรภัณฑ์ นายโกวิทย์ อินจ าโรง 52/4 11 - - ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์ อต. 86 2553 19/7/2020
2308 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0406 นายวีระศักด์ิ เอียวงษ์ สหกรณ์การเกษตรฟากท่า จ ากัด 427 9 - - ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์ อต. 39 2551 10/1/2020
2309 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0645 นางสาววรินทร์พร สาระสิรินันท์ ร้านฟากท่าการเกษตร นางสาววรินทร์พร สาระสิรินันท์ 68 3 - - สองคอน ฟากท่า อุตรดิตถ์ อต. 109 2554 18/9/2020
2310 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0820 นางสาววันเพ็ญ  มาสิงห์ ร้านคุณไข่ 2552 นางสาววันเพ็ญ มาสิงห์ 55 7 สองคอน ฟากท่า อุตรดิตถ์ อต. 39 2559 25/9/2019
2311 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0659 นางนิภา กรศุภกุล ร้านภานุวัฒน์ การค้า นางนิภา กรศุภกุล 20 1 - - สองห้อง ฟากท่า อุตรดิตถ์ อต. 37 2561 25/12/2019
2312 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0840 นางสายเพ็ชร ใจด้วง ร้านแม่ดรีมการเกษตร นางสายเพ็ชร ใจด้วง 27/1 1 - - สองห้อง ฟากท่า อุตรดิตถ์ อต. 91 2557 12/8/2019
2313 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0622 นายสมพงษ์ ชมภูน้อย ร้านแม่เก๋สองห้อง นายสมพงษ์ ชมภูน้อย 38/1 1 - - สองห้อง ฟากท่า อุตรดิตถ์ อต. 35 2561 18/12/2019
2314 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0620 นางสร้อย กรกัลยา ร้านน้องโอม การเกษตร นางสร้อย กรกัลยา 52 1 - - สองห้อง ฟากท่า อุตรดิตถ์ อต. 67 2554 8/6/2020
2315 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0004 นายอดิศร มีพันธ์ุ ร้านประเสริฐ นายอดิศร มีพันธ์ุ 45 7 แสนตอ เมือง อุตรดิตถ์ อต. 26 2561 19/8/2020
2316 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0023 จ.ส.ต.บัณฑิต ชูจุ้ย ร้านจ.ส.ต.บัณฑิต ชูจุ้ย จ.ส.ต.บัณฑิต ชูจุ้ย 121 1 - - ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 13 2554 28/12/2019
2317 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0752 นายณัฐวุฒิ จันทร์ใช้ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุตรดิตถ์จันทร์พานิช ปุ๋ย ยา (2013) 99/2 2 - - คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 5 2561 29/4/2020
2318 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0788 นางสาววรนิษฐ พิศักด์ิศิริ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พืชสิน 271 3 พิษณุโลก-เด่นชัย คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 74 2556 21/8/2019
2319 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0832 นางสาววิจิตรตรี คงนิล ร้านอุบล นางสาววิจิตรตรี คงนิล 89/3 3 - - คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 25 2559 16/6/2020
2320 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0402 นายสวัสด์ิ นวลจร กลุ่มเกษตรกรท านาคุ้งตะเภา 187 4 - - คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 51 2556 17/6/2019
2321 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0010 นางกันยารัตน์ แป้นจันทร์ ร้านนางกันยารัตน์ แป้นจันทร์ นางกันยารัตน์ แป้นจันทร์ 67/1 4 - - คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 98 2549 15/8/2019
2322 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0539 นางน้ าค้าง เหล็กม่ัน ร้านบุญเชิดการเกษตร นางน้ าค้าง เหล็กม่ัน 246 7 - - คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 61 2554 30/5/2020
2323 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0567 นายสิทธิพงศ์ คมข า บริษัท เอกการเกษตร อุตรดิตถ์ จ ากัด นายสิทธิพงศ์ คมข า 19/1 8 - - คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 5 2554 28/10/2019
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2324 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-1008 นายศรีอุดร ศิริลา บริษัท น้ าตาลไทยเอกลักษณ์ จ ากัด บริษัท น้ าตาลไทยเอกลักษณ์ จ ากัด 42/1 8 คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 11 2561 29/5/2020
2325 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0300 นายสุริยันต์ รัตนนาม ร้านสุวรรณรัตน์การเกษตร นายสุริยันต์ รัตนนาม 181/28 1 - - ง้ิวงาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 104 2554 22/8/2020
2326 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0520 นายรังสิต มีเพียร ร้านไม้มงคลการเกษตร นายรังสิต มีเพียร 216/1 1 - - ง้ิวงาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 17 2560 24/7/2019
2327 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-1038 นางยุวดี เงินพา เป้ิล-เก่ง การเกษตร นางยุวดี เงินพา 2/5 10 ง้ิวงาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 7 2562 25/2/2020
2328 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0024 นายสมพงษ์ ธรรมลังกา ร้านธัญญพัทธ์การเกษตร นายสมพงษ์ ธรรมลังกา 115 6 - - ง้ิวงาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 31 2557 12/2/2020
2329 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0801 นางสาวปาริชาติ ชัยชนะ ร้านแอ็ดการเกษตร นางสาวปาริชาติ ชัยชนะ 151/9 7 ง้ิวงาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 49 2557 27/3/2020
2330 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0339 นายยงยุทธ ไกรโหมด ร้านนายยงยุทธ ไกรโหมด นายยงยุทธ ไกรโหมด 51/1 7 - - ง้ิวงาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 38 2557 6/2/2020
2331 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0331 นายชูชาติ จงภักดี ร้านมะลิการเกษตร นายชูชาติ จงภักดี 66 9 - - ง้ิวงาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 22 2550 20/9/2019
2332 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0232 นายประพันธ์ มายรรยงค์ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จ ากัด 80 1 - - ท่าเสา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 17 2551 3/12/2019
2333 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0989 นายสามารถ  แซ่ล้ิม ร้านล้ิมสิทธิโชค นายสามารถ แซ่ล้ิม 332/12 3 ท่าเสา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 26 2560 3/10/2019
2334 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0022 นายจิรพงษ์  ติลภัทร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พงษ์เกษตรอุตรดิตถ์1999 11/3-5 พาดวารี ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 181 2549 23/11/2019
2335 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0016 นายเอิบ  ล้ิมสมมุติ ร้านศรีจรูญ นายเอิบ ล้ิมสมมุติ 114,116 - ส าราญร่ืน ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 31 2549 12/2/2020
2336 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0020 นายนิพนธ์ เล็กอุทัย บริษัท ชัยฟ้าเกษตรภัณฑ์ จ ากัด 2/80 - พาดวารี ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 184 2549 1/12/2019
2337 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0352 นายนุกุล เล็กอุทัย ร้านชัยฟ้าเคมีการเกษตร นายนุกูล เล็กอุทัย 21 - ช่ืนฤดี ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 68 2558 28/12/2019
2338 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0017 นายปรีชา แสงพานิชย์ ร้านสว่างพานิชย์ นายปรีชา แสงพานิชย์ 23 - ช่ืนฤดี ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 43 2557 22/3/2020
2339 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0907 นางสาวธนิษฐา แสงสาคร ธนทรัพย์เกษตร นางสาวธนิษฐา แสงสาคร 33/9 พาดวารี ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 35 2558 26/4/2020
2340 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0351 นางสาวสกุลทิพย์ ชีพธรรม ร้านเขียวไชยศรี นางสาวสกุลทิพย์ ชีพธรรม 42 - ช่ืนฤดี ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 68 2554 12/6/2020
2341 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0014 นางนงนุช เรืองรัตน์ธรรม ร้านเรืองยุทธการเกษตร นางนงนุช เรืองรัตน์ธรรม 81 - พาดวารี ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 20 2557 16/1/2020
2342 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0015 นายณรงค์ จันทร์พร ร้านพรเจริญเกษตรภัณฑ์ นายณรงค์ จันทร์พร 9/4 - พาดวารี ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 180 2549 21/11/2019
2343 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-1043 นางสาวจุฑามาส ติลภัทร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พงษ์เกษตรไบโอเทค นางสาวจุฑามาศ ติลภัทร 11/4 - - พาดวารี ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 12 2562 14/5/2020
2344 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0696 นายภัทรธนพงศ์ ธนารัชต์ศิริกุล ร้านทวีทรัพย์การค้า นายภัทรธนพงศ์ ธนารัชต์ศิริกุล 372/1 1 - - น้ าริด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 28 2560 9/10/2019
2345 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-1011 นางณัฐพณิชย์ษา ประคุณคงชัย ร้านก้อย นางณัฐพณิชย์ษา ประคุณคงชัย 125 6 น้ าริด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 15 2561 12/6/2020
2346 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0878 นางสมริด พัวะชุมพล ร้านอินทรีย์ นางสมริด พัวะชุมพล 37/1 7 - - น้ าริด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 13 2558 29/12/2019
2347 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0634 นายปฐมพร ศิริวัฒน์ ร้านซันเคมีเกษตร นายปฐมพร ศิริวัฒน์ 93/63 6 - - บ้านเกาะ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 31 2561 10/10/2019
2348 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0335 นางสาวพัชราภรณ์ ก้อนเครือ ร้านงอกงามการเกษตร นางสาวพัชราภรณ์ ก้อนเครือ 99/2 6 - - บ้านเกาะ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 15 2550 27/8/2019
2349 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0928 นางสาววินิดา วอนเจียม วินิดาปศุสัตว์ นางสาววินิดา วอนเจียม 306/1 8 บ้านเกาะ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 3 2559 7/1/2020
2350 เขต 2 ศวพ.อต. Uta-5-1032 นายณัฐพร  ตันแพง ร้านหน่ึงเกษตร นายณัฐพร ตันแพง 138/1 11 บ้านด่าน เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 10 2562 3/4/2020
2351 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0399 นายชัยสุข  ทันพานิช ร้านทันพานิชการค้า นายชัยสุข ทันพานิช 78 12 - - บ้านด่าน เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 14 2556 20/12/2019
2352 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0541 นายศักด์ิสยาม เงินพา ร้านศักด์ิสยาม นายศักด์ิสยาม เงินพา 12 3 - - บ้านด่าน เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 64 2553 31/5/2020
2353 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0325 นายณัทธร บุญเกตุ ร้านเป้ก่อสร้าง นายณัทธร บุญเกตุ 219/8 1 - - บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 34 2558 21/4/2020
2354 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0823 นายนรัช  ปัตถทุม ร้านรติกา นายนรัช ปัตถทุม 86 1 บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 26 2559 27/6/2020
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2355 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0410 นายเสริม วงษ์พรวน ร้านเฉลิมรัตน์ นายเสริม วงษ์พรวน 142 2 - - บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 56 2557 5/5/2020
2356 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0396 นายสวัสด์ิ เฟ่ืองมณี ร้านนายสวัสด์ิ เฟ่ืองมณี นายสวัสด์ิ เฟ่ืองมณี 122/2 5 - - บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 18 2551 3/12/2019
2357 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0745 นายเมธา วงศ์จันทร์ ร้านนายเมธา วงศ์จันทร์ นายเมธา วงศ์จันทร์ 147 5 - - บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 71 2556 19/8/2019
2358 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0911 นายขัยยา เรียนหม่อม ร้านนายชัยยา เรียนหม่อม นายชัยยา เรียนหม่อม 81 6 - - บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 52 2558 6/7/2020
2359 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0030 นางกันยา ปานแดง ร้านกันยา ปานแดง นางกันยา ปานแดง 135 1 - - ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 21 2553 3/1/2020
2360 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0673 นายปิยะพงษ์  ม่ันศรี โบ้ อะโกรเทค ปุ๋ยยา นายปิยะพงษ์ ม่ันศรี 73/4 2 ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 37 2556 16/5/2020
2361 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0398 นายอดิศักด์ิ อ่อนคง ร้านอดิศักด์ิ นายอดิศักด์ิ อ่อนคง 20 5 - - ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 12 2553 7/12/2019
2362 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0969 นาวสาวสุธิมา  หงสุวรรณ บริษัท สยามโกบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาอุตรดิตถ์ 159 8 ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 2 2560 19/3/2020
2363 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0955 นายณรงค์  แก้วน้อย ร้านเจริญทรัพย์การเกษตร นายณรงค์ แก้วน้อย 151/2 2 ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 49 2559 25/12/2019
2364 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0040 นางสมัย พรมฤทธ์ิ ร้านสมัย พรมฤทธ์ิ นางสมัย พรมฤทธ์ิ 126/1 3 - - ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 238 2549 6/6/2019
2365 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0040 นางสมัย พรมฤทธ์ิ ร้านสมัย พรมฤทธ์ิ นางสมัย พรมฤทธ์ิ 126/1 3 - - ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 37 2562 22/7/2020
2366 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0039 นางสมหมาย ปล้ืมจิตต์ ร้านนางสมหมาย ปล้ืมจิตต์ นางสมหมาย ปล้ืมจิตต์ 65/1 3 - - ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 68 2549 17/8/2019
2367 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0704 นายวิโรจน์ ญาวรรณศรี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิโรจน์อะโกรเทรด 135 3 - - วังกะพ้ี เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 1 2558 2/10/2019
2368 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0576 นายชาติ เม่นสิน ร้านชาติเจริญการเกษตร นายชาติ เม่นสิน 169/5 4 - - วังกะพ้ี เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 9 2558 10/12/2019
2369 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0751 นายธีระวุฒิ สุปินะ ร้านบุรินทร์การเกษตร นายธีระวุฒิ สุปินะ 61/4 4 - - วังกะพ้ี เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 29 2556 8/4/2020
2370 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0047 นางสาวประวิน ทองเชตุ ร้านนางสาวประวิน ทองเชตุ นางสาวประวิน ทองเชตุ 242/1 5 - - วังกะพ้ี เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 37 2553 22/2/2020
2371 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0853 นายอุดร เกษร ร้านอุดมทรัพย์เคมีเกษตร นายอุดร เกษร 333/1 5 - - วังกะพ้ี เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 75 2557 15/6/2019
2372 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0518 นางนุชนาจ ศรีข ามี ร้านหลักทรัพย์ นางนุชนาจ ศรีข ามี 290/1 6 - - วังกะพ้ี เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 74 2554 14/6/2020
2373 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0048 นางสาวนงนภัส ศรีวงษ์ทอง ร้านนงนภัส ศรีวงษ์ทอง นางสาวนงนภัส ศรีวงษ์ทอง 354 6 แม่พินิจ - วังกะพ้ี เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 40 2549 26/4/2020
2374 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0046 นายชลอ ข าฉา ร้านนายชลอ ข าฉา นายชลอ ข าฉา 118/1 8 - - วังกะพ้ี เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 17 2558 4/2/2020
2375 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0043 นางสาวแพรวพรรณ ศรีโยยอด ร้านแพรวพรรณการเกษตร นางสาวแพรวพรรณ ศรีโยยอด 306 8 - - วังกะพ้ี เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 36 2557 6/3/2020
2376 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0045 นายมนัสนนท์ ข าฉา ร้านมนัสนนท์ ข าฉา นายมนัสนนท์ ข าฉา 32/2 8 - - วังกะพ้ี เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 212 2549 19/3/2020
2377 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0330 นายจ านงค์ บุญน้อย ร้านจ านงค์เซ็นเตอร์ นายจ านงค์ บุญน้อย 11 3 - - วังดิน เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 35 2557 14/2/2020
2378 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0052 นายเย่ียม ปัญญาทา ร้านเย่ียมพาณิชย์ นายเย่ียม ปัญญาทา 190/2 3 - บ้านด่าน-น้ าหมัน วังดิน เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 5 2562 17/2/2020
2379 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0542 นายเสน่ห์ แก้วทา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เสน่ห์การเกษตร (2010) นายเสน่ห์ แก้วทา 71/3 6 - - แสนตอ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 65 2553 31/5/2020
2380 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0058 นายอดิเรก พรมฤทธ์ิ ร้านเกลียวสัมพันธ์ นายอดิเรก พรมฤทธ์ิ 72/1 6 แสนตอ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 1 2561 14/1/2020
2381 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0725 นายชูชาติ กระจาย ร้านชูชาติ นายชูชาติ กระจาย 84/3 6 - - แสนตอ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 72 2556 19/8/2019
2382 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0979 นางสาวสายบัว  ยศสุนทร หาดกรวด การเกษตร นางสาวสายบัว ยศสุนทร 168/3 3 หาดกรวด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 16 2560 20/7/2020
2383 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0227 นางสาวนราภรณ์ สายบุญส่ง ร้านส.การเกษตร นางสาวนราภรณ์ สายบุญส่ง 73 3 - - หาดกรวด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 16 2558 4/2/2020
2384 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0993 นายธนุ  ตันพงศ์พันธ์ุ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.อุตรดิตถ์ จ ากัด 51 8 พิษณุโลก-เด่นชัน หาดกรวด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ อต. 29 2560 28/11/2019
2385 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0201 นางบุญเรียง รังสรรค์ ร้านรุ่งเรือง นางบุญเรียง รังสรรค์ 71/4 1 ชัยจุมพล ลับแล อุตรดิตถ์ อต. 67 2558 20/12/2019
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2386 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0680 นายเรวัตร แก้วเป้ีย ร้านน้ าใสการเกษตร นายเรวัตร แก้วเป้ีย 71/5 1 - - ชัยจุมพล ลับแล อุตรดิตถ์ อต. 16 2559 12/5/2020
2387 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0304 นายกิตติชัย ขันปัน ร้านกิตติชัยการเกษตร นายกิตติชัย ขันปัน 24/1 10 - - ชัยจุมพล ลับแล อุตรดิตถ์ อต. 58 2554 11/5/2020
2388 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0200 นายเฉลิม ถนอมพงษ์ชาติ ร้านเฉลิมการค้า นายเฉลิม ถนอมพงษ์ชาติ 147 4 - - ชัยจุมพล ลับแล อุตรดิตถ์ อต. 190 2549 8/12/2019
2389 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0967 นายรังสรรค์ ดีณรงค์ สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จ ากัด (สาขาชัยจุมพล) 199/2 5 ชัยจุมพล ลับแล อุตรดิตถ์ อต. 22 2561 6/8/2019
2390 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0432 นายไพฑูรย์ นามกรณ์ ร้านนาทะเลการเกษตร นายไพฑูรย์ นามกรณ์ 83/2 5 - - ชัยจุมพล ลับแล อุตรดิตถ์ อต. 29 2561 12/9/2019
2391 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0211 นางแสงรวี สุขศิริห์วัฒนา ร้านแสงรวีการเกษตร นางแสงรวี สุขศิริห์วัฒนา 189/6 6 - - ชัยจุมพล ลับแล อุตรดิตถ์ อต. 61 2558 28/9/2019
2392 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0203 นางพัชรวรรณ ทองแห้ว สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมและหอมแดงลับแล จ ากัด 9/4 6 - - ชัยจุมพล ลับแล อุตรดิตถ์ อต. 100 2554 3/8/2020
2393 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0708 นางบุญมา สมอินทร์ ร้านบ้านด่านการค้า นางบุญมา สมอินทร์ 130/3 1 - - ด่านแม่ค ามัน ลับแล อุตรดิตถ์ อต. 46 2556 19/5/2020
2394 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0207 นายเอนก ปานค า ร้านนายเอนก ปานค า นายเอนก ปานค า 19 2 - - ด่านแม่ค ามัน ลับแล อุตรดิตถ์ อต. 13 2549 12/2/2020
2395 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0944 นายธนากร  อ่อนวงษ์ ร้านธนากรกิจเกษตร นายธนากร อ่อนวงษ์ 60/5 3 ด่านแม่ค ามัน ลับแล อุตรดิตถ์ อต. 34 2559 8/8/2019
2396 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0208 นายป่ินพนา แสนทวีสุข ร้านป่ินพนา แสนทวีสุข นายป่ินพนา แสนทวีสุข 78/3 5 - - ด่านแม่ค ามัน ลับแล อุตรดิตถ์ อต. 20 2553 29/12/2019
2397 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0205 นางสาวกฤษณา ทิพย์ค า ร้านกฤษณา ทิพย์ค า นางสาวกฤษณา ทิพย์ค า 42/2 7 - - ด่านแม่ค ามัน ลับแล อุตรดิตถ์ อต. 153 2549 8/9/2019
2398 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0209 นายสมาน ปานค า ร้านนายสมาน ปานค า นายสมาน ปานค า 20/2 8 - - ด่านแม่ค ามัน ลับแล อุตรดิตถ์ อต. 29 2557 12/2/2020
2399 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0216 นายรังสรรค์ ดีณรงค์ สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จ ากัด สาขาไผ่ล้อม 1/3 4 - - ทุ่งย้ัง ลับแล อุตรดิตถ์ อต. 130 2549 29/8/2020
2400 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0213 นางละอวย ค าเพ็ง ร้านละอวย ค าเพ็ง นางละอวย ค าเพ็ง 72/1 4 - - ทุ่งย้ัง ลับแล อุตรดิตถ์ อต. 4 2562 12/2/2020
2401 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0421 นายรังสรรค์ ดีณรงค์ สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จ ากัด สาขาตล่ิงต่ า 61/2 7 - - ทุ่งย้ัง ลับแล อุตรดิตถ์ อต. 3 2553 12/11/2019
2402 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0212 นางล าเพย ชัยมงคล ร้านชอบการเกษตร นางล าเพย ชัยมงคล 70/1 8 - - ทุ่งย้ัง ลับแล อุตรดิตถ์ อต. 21 2561 31/7/2020
2403 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0827 นางสาวอาภาวดี กลเรียน ร้านสามแยกนานกกก นางสาวอาภาวดี กลเรียน 89/4 4 - - นานกกก ลับแล อุตรดิตถ์ อต. 79 2557 24/6/2020
2404 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0457 นางสาวบุญช่วย ม่ันแย้ม สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงเห็ดลับแล จ ากัด 306/2 1 - - ไผ่ล้อม ลับแล อุตรดิตถ์ อต. 78 2554 24/3/2020
2405 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0438 นายณัทชยันต์ ค าอยู่ ร้านเกษตรไผ่ล้อม นายณัทชยันต์ ค าอยู่ 36/1 1 - - ไผ่ล้อม ลับแล อุตรดิตถ์ อต. 91 2551 24/9/2019
2406 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0838 นายวิศณุกร แก้วสอน ร้านจิตสมานการเกษตร นายวิศณุกร แก้วสอน 90 1 - - ไผ่ล้อม ลับแล อุตรดิตถ์ อต. 65 2557 26/5/2020
2407 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0679 นางนาตยา มีรอด ร้านมีรอดการเกษตร นางนาตยา มีรอด 111/1 2 - - ไผ่ล้อม ลับแล อุตรดิตถ์ อต. 56 2555 4/9/2020
2408 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0196 นายวัน แหยมต้ัง ร้านวันการค้า นายวัน แหยมต้ัง 203/6 2 - - ไผ่ล้อม ลับแล อุตรดิตถ์ อต. 30 2549 12/3/2020
2409 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0191 นายบัญชา อรุณเขต ร้านเพ่ือนเกษตรกร นายบัญชา อรุณเขต 203/8 2 - - ไผ่ล้อม ลับแล อุตรดิตถ์ อต. 9 2552 17/11/2019
2410 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0193 นายธวัช แป้นสวน ร้านนายธวัช แป้นสวน นายธวัช แป้นสวน 205/2 2 - - ไผ่ล้อม ลับแล อุตรดิตถ์ อต. 16 2552 25/12/2019
2411 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0199 นายประเมิน มาสุด ร้านนายประเมิน มาสุด นายประเมิน มาสุด 70 4 - - ไผ่ล้อม ลับแล อุตรดิตถ์ อต. 81 2549 12/6/2019
2412 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0636 นายสมบูรณ์ อ่ าเมือง ร้านเกษตรสมบูรณ์บริการ นายสมบูรณ์ อ่ าเมือง 10/1 5 - - ไผ่ล้อม ลับแล อุตรดิตถ์ อต. 23 2560 7/9/2019
2413 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0198 นางพะเยาว์ เดชเมือง ร้านนางพะเยาว์ เดชเมือง นางพะเยาว์ เดชเมือง 36/1 5 บ้านดงสระแก้วใต้ - ไผ่ล้อม ลับแล อุตรดิตถ์ อต. 140 2549 11/9/2019
2414 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0661 นางสุกัญญา จันทร์เจริญ ร้านสุกัญญาการเกษตร นางสุกัญญา จันทร์เจริญ 59/2 5 - - ไผ่ล้อม ลับแล อุตรดิตถ์ อต. 24 2555 30/1/2020
2415 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0195 นางรักซ้อน มายรรยงค์ ร้านรักซ้อนการเกษตร นางรักซ้อน มายรรยงค์ 9 5 - - ไผ่ล้อม ลับแล อุตรดิตถ์ อต. 95 2557 18/8/2019
2416 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0731 นางธนูทอง แป้นสวน ร้าน Tanootong Pansuan นางธนูทอง แป้นสวน 102/6 6 - - ไผ่ล้อม ลับแล อุตรดิตถ์ อต. 17 2556 13/1/2020
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2417 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0231 นายรังสรรค์ ดีณรงค์ สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จ ากัด 206 13 - - ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ์ อต. 10 2551 9/11/2019
2418 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0220 นางสมศรี ตันศรี ร้านสมศรี นางสมศรี ตันศรี 11/7 6 - - ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ์ อต. 61 2553 26/5/2020
2419 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0794 นางสวัสด์ิ ค าหลวง ร้านป้าสวัสด์ิ นางสวัสด์ิ ค าหลวง 73/2 9 ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ์ อต. 44 2559 5/12/2019
2420 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-1035 นางสาวโสวิชญา พิชัยยะไพศาล ศ รุ่งเรือง นางสาวโสวิชญา พิชัยยะไพศาล 237 2 เขาน้ าตก แม่พูล ลับแล อุตรดิตถ์ อต. 1 2562 28/1/2020
2421 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0189 นายวีระยุทธ์ กาวี ร้านแผ่นดินการเกษตร นายวีระยุทธ์ กาวี 54/1 2 - - แม่พูล ลับแล อุตรดิตถ์ อต. 19 2553 24/12/2019
2422 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0190 ร.ต.นรินทร์ จันทร์วัฒนพงษ์ ร้านปัญญายงค์ ร.ต.นรินทร์ จันทร์วัฒนพงษ์ 61 2 - - แม่พูล ลับแล อุตรดิตถ์ อต. 2 2555 6/10/2019
2423 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0999 นางสาวอุมา สงด า ขุนเขาการเกษตร นางสาวอุมา สงด า 77 7 แม่พูล ลับแล อุตรดิตถ์ อต. 3 2561 29/1/2020
2424 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0230 นายรังสรรค์ ดีณรงค์ สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จ ากัด สาขาหัวดง 12/4 9 - - แม่พูล ลับแล อุตรดิตถ์ อต. 4 2553 12/11/2019
2425 เขต 2 ศวพ.อต. UTA-5-0221 นายบุญธรรม ศรีปริวุฒิ ร้านอารีย์การค้า นายบุญธรรม ศรีปริวุฒิ 80 - ราษฎร์บ ารุง ศรีพนมมาศ ลับแล อุตรดิตถ์ อต. 57 2549 2/6/2020
2426 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1357 นางสาวเพชรลีรัตน์ พิกุลประเสริฐ ร้านท่าคูณการเกษตร นางสาวเพชรลีรัตน์ พิกุลประเสริฐ 408 1 - - โกสัมพี โกสัมพีนคร ก าแพงเพชร กพ. 4 2559 26/1/2020
2427 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1261 นางอรัญญา เจริญสุข ร้านน้องอ๊ิป นางอรัญญา เจริญสุข 134/1 2 - - โกสัมพี โกสัมพีนคร ก าแพงเพชร กพ. 51 2560 31/8/2019
2428 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1066 นายวรากร มูลสี ร้านวรากร มูลสี นายวรากร มูลสี 155 2 - - โกสัมพี โกสัมพีนคร ก าแพงเพชร กพ. 138 2553 3/6/2020
2429 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1218 นางรุ่งนภา เพชรรัตน์ ร้านเจตการค้า นางรุ่งนภา เพชรรัตน์ 169/2 2 - - โกสัมพี โกสัมพีนคร ก าแพงเพชร กพ. 131 2554 12/6/2020
2430 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1690 นายมณี ปรีชา ร้านป้ัมบ้านหนองบง นายมณี ปรีชา 30 21 - - โกสัมพี โกสัมพีนคร ก าแพงเพชร กพ. 27 2558 10/2/2020
2431 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1624 นายวินัย ศรีสุขจันทร์ ร้านวินัยการเกษตร นายวินัย ศรีสุขจันทร์ 209/2 3 - - โกสัมพี โกสัมพีนคร ก าแพงเพชร กพ. 20 2558 19/1/2020
2432 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1047 นายวันเพ็ญ เผือกหอม ร้านวันเพ็ญ เผือกหอม นายวันเพ็ญ เผือกหอม 209/4 3 - - โกสัมพี โกสัมพีนคร ก าแพงเพชร กพ. 98 2558 10/8/2019
2433 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0621 นายนิคม เพชรรัตน์ ร้านเค พี การเกษตร นายนิคม เพชรรัตน์ 326 3 - - โกสัมพี โกสัมพีนคร ก าแพงเพชร กพ. 125 2557 31/8/2020
2434 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1819 นางสุดารัตน์  เท่ียงตรง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสนสุขเกษตรรุ่งเรือง 99 429 3 โกสัมพี โกสัมพีนคร ก าแพงเพชร กพ. 86 2559 6/11/2019
2435 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1909 นางสงวน อ่อนนุ่ม ร้านนางสงวน อ่อนนุ่ม นางสงวน อ่อนนุ่ม 52/7 6 โกสัมพี โกสัมพีนคร ก าแพงเพชร กพ. 15 2561 21/5/2020
2436 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0582 นายบรรจง เสมบาง ร้านขวัญอนัน นายบรรจง เสมบาง 76/2 1 - - เพชรชมภู โกสัมพีนคร ก าแพงเพชร กพ. 45 2554 12/1/2020
2437 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1849 นางวรรณศิริ  รักพ่วง ร้านนพวรรณค้าไม้ นางวรรณศิริ รักพ่วง 124 2 เพชรชมภู โกสัมพีนคร ก าแพงเพชร กพ. 30 2560 18/5/2020
2438 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1341 นางญาณิศา มิสธรรม ร้านศรีเดชการเกษตร นางญาณิศา มิสธรรม 255 2 - - เพชรชมภู โกสัมพีนคร ก าแพงเพชร กพ. 52 2561 13/11/2019
2439 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1433 นายวิชัย แสงสว่าง ร้านแสงสว่างพลาสติก นายวิชัย แสงสว่าง 164 5 - - เพชรชมภู โกสัมพีนคร ก าแพงเพชร กพ. 125 2556 23/7/2020
2440 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1360 นางสาวปริศนา วงค์แสนสุข ร้านพูนสุขเจริญพานิช นางสาวปริศนา วงค์แสนสุข 20 6 - - เพชรชมภู โกสัมพีนคร ก าแพงเพชร กพ. 93 2557 23/6/2020
2441 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1213 นายสุรักษ์ ทองค า สหกรณ์การเกษตรโกสัมพีนคร จ ากัด 159 7 - - เพชรชมภู โกสัมพีนคร ก าแพงเพชร กพ. 21 2556 13/1/2020
2442 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0298 นายพะไว แก่งศิริ ร้านนายพะไว แก่งศิริ นายพะไว แก่งศิริ 93/1 1 - - ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร ก าแพงเพชร กพ. 3 2552 5/10/2019
2443 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0099 นางเรณู โยคี ร้านนางเรณู โยคี นางเรณู โยคี 47/1 3 - - ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร ก าแพงเพชร กพ. 319 2549 27/12/2020
2444 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0369 นายวิชัย ทิลาวงค์ ร้านจีรวัฒน์การค้า นายวิชัย ทิลาวงค์ 112/2 4 - - ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร ก าแพงเพชร กพ. 135 2554 13/6/2020
2445 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0483 นางสาวธิดารัตน์ เพ็งภักดี สหกรณ์การเกษตรเกาะตาล จ ากัด 29/1 2 - - เกาะตาล ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 114 2557 30/7/2019
2446 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1168 นางสาวสายสุดา จันทรา ร้านรวงทองเกษตร นางสาวสายสุดา จันทรา 125 3 - - เกาะตาล ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 68 2559 25/8/2020
2447 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0383 นางน้ าฝน กาหา ร้านสุนิสาการเกษตร นางน้ าฝน กาหา 41 1 - - โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 188 2553 7/7/2020
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2448 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0480 นางสุพิชญา สายศร ร้านศรีรัตน์ นางสุพิชญา สายศร 7/10 1 - - โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 23 2553 19/11/2019
2449 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1958 นายสยามศักด์ิ เวียงศรี ร้านต้ังเฮงเจริญการค้า นายสยามศักด์ิ เวียงศรี 118 10 โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 16 2562 6/3/2020
2450 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1282 นายเอนก วาจันทร์ ร้านเอนกพาณิชย์ นายเอนก วาจันทร์ 29 11 - - โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 28 2555 19/12/2019
2451 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1180 นางจิดาภา  ฉวีอินทร์ ร้านจิดาภา นางจิดาภา  ฉวีอินทร์ 149 13 - - โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 66 2554 21/2/2020
2452 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1449 นางสาววัญลา วินิจสร ร้านวัญลาการเกษตร นางสาววัญลา วินิจสร 16/1 13 - - โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 58 2556 7/5/2020
2453 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0469 นางสุดใจ เรืองข า ร้านนางสุดใจ เรืองข า นางสุดใจ เรืองข า 3 13 - - โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 47 2557 17/4/2020
2454 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0279 นายชนะพล แจ่มกระจ่าง ร้านประสิทธ์ิการเกษตร นายชนะพล แจ่มกระจ่าง 175 5 - - โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 345 2549 5/10/2019
2455 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1865 นางสาวโชติกา  อินทรภาษี ร้านบุญมี การเกษตร นางสาวโชติกา อินทรภาษี 90 8 โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 52 2560 30/8/2019
2456 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0671 นางสาวนริศรา สอน้ าค า ร้านธงชัยการเกษตร นางสาวนริศรา สอน้ าค า 96 1 - - ดอนแตง ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 54 2559 24/7/2020
2457 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1102 นายจรูญ สุขเวียง ร้านจรูญการเกษตร นายจรูญ สุขเวียง 42 3 - - ดอนแตง ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 222 2553 1/8/2020
2458 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0695 นายวิเชษฐ สมเผดิม ร้านสมเผดิมการเกษตร นายวิเชษฐ สมเผดิม 25 8 - - ดอนแตง ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 20 2549 15/1/2020
2459 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0019 นายจรัน จันทะบุตร ร้านสุขใจการเกษตร นายจรัน จันทะบุตร 177 16 - - บ่อถ้ า ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 91 2559 18/12/2019
2460 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0111 นางสาวแก้วมณี เทียมทอง ร้านศิริชัยการค้า นางสาวแก้วมณี เทียมทอง 223 16 - - บ่อถ้ า ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 53 2551 5/12/2019
2461 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1876 นายอลงกรณ์  ทัพทวี ร้านอลงกรณ์การเกษตร นายอลงกรณ์ ทัพทวี 126 18 บ่อถ้ า ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 61 2560 20/11/2019
2462 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1805 นายธนากร มาเม่น ร้านเกษตรวิทยารุ่งเรือง 3 นายธนากร มาเม่น 129 18 บ่อถ้ า ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 66 2559 24/8/2020
2463 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0375 นายวิมล พิลึก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอ็ม.ที. เกษตรมอลล์ 177/2 3 - - บ่อถ้ า ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 257 2549 15/8/2020
2464 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0667 นางสมใจ พรมมินทร์ ร้านสิริลักษณ์การเกษตร นางสมใจ พรมมินทร์ 2 5 - - บ่อถ้ า ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 126 2558 15/10/2019
2465 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1137 นางสาวสายชล ทองเถ่ือน ร้านสายชลการเกษตร นางสาวสายชล ทองเถ่ือน 137 9 - - บ่อถ้ า ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 14 2557 20/11/2019
2466 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1056 นางสาวสุภักษา ชัยชนะ ร้านเป๊ียกการเกษตร นางสาวสุภักษา ชัยชนะ 222 1 - - ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 28 2559 1/6/2019
2467 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1812 นางสาวนราพร  มีโพธ์ิ ร้านนราพรการเกษตร นางสาวนราพร มีโพธ์ิ 26/1 14 ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 11 2560 30/1/2020
2468 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1295 นางสาวมุกดา ทุมพร ร้านล าใย พาณิชย์ นางสาวมุกดา ทุมพร 277 16 - - ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 106 2555 7/8/2020
2469 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1189 นางจันทนา เงินฉลาด ร้านซัวปลาอ้าวอะไหล่ นางจันทนา เงินฉลาด 564 22 - - ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 123 2558 6/10/2019
2470 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1837 นายมณเทียร  ม่ันเขตวิทย์ ร้านมณเทียรการเกษตร นายมณเทียร ม่ันเขตวิทย์ 228 3 ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 18 2560 30/3/2020
2471 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0287 นายพชลิต กัณหา ร้านสิมมา 42 เอ็ม นายพชลิต กัณหา 126 4 - - ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 88 2556 8/7/2019
2472 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1863 นางปราณี จันทรต้ัง ร้านเสริมเจริญการค้า นางปราณี จันทรต้ัง 126 4 ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 20 2562 30/5/2020
2473 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0271 นางประยงค์ เพ็งสุข ร้านประยงค์การเกษตร นางประยงค์ เพ็งสุข 159 5 - วิจิตร 2 ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 38 2561 9/9/2020
2474 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0238 นางสาวนันทวัน วงศ์วิทยานันท์ ร้านเล็กเจริญ นางสาวนันทวัน วงศ์วิทยานันท์ 88/1 5 - - ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 157 2553 14/6/2020
2475 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1859 นายวิมล  พิลึก ร้าน ที.เอ็ม.ที.เกษตรมอลล์ สาขา วังปลาอ้าว นายวิมล พิลึก 558/7 7 ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 41 2560 11/7/2020
2476 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0809 นายสิทธิพงษ์ โต๊ะดอนทอง สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินขาณุวรลักษบุรี จ ากัด 579 7 - - ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 65 2558 7/5/2020
2477 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0137 นายกฤติพงศ์ กัณหา ร้านณัฐวัฒน์พานิช นายกฤติพงศ์ กัณหา 123 8 - - ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 87 2556 8/7/2020
2478 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1835 กองทุนอีสานเพ่ือการเกษตร (วิมลการเกษตร) ร้านกองทุนอีสานเพ่ือการเกษตร (วิมลการเกษตร) นางสาววิมล  บุญชู 15 8 ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 50 2560 23/8/2019
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2479 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1167 นางสาวสุประวีณ์ ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์การเกษตรอุดมทรัพย์ จ ากัด 48/2 1 - - ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 29 2556 31/1/2020
2480 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0296 นางพรรณทิพา ศรีสวัสด์ิ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิวพรศุภฤกษ์ 111 10 - - ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 96 2558 27/7/2020
2481 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0275 นายประสิทธ์ิ แก่นรักษ์ ร้านเงาะเอกสารการเกษตร นายประสิทธ์ิ แก่นรักษ์ 417/1 12 - - ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 107 2551 21/2/2020
2482 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0406 นางสาวสมใจ บุญพวง ร้านสมคิดการเกษตร นางสาวสมใจ บุญพวง 37 13 - - ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 278 2549 5/9/2019
2483 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1875 นางพิชญาภรณ์ บุญธรรม ร้านเจริญทรัพย์การเกษตร นางพิชญาภรณ์ บุญธรรม 70 14 ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 66 2560 5/12/2019
2484 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0126 นายไพบูลย์ อารีประชาภิรมย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริมงคลการเกษตร 305 3 - - ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 77 2554 21/3/2020
2485 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0203 นางณัฐนรี แฮร์ ร้านชัยยวงศ์เคมีเกษตร นางณัฐนรี แฮร์ 94/7 3 - - ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 163 2554 11/7/2020
2486 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1842 นายสมชาย  จันทร์สมบัติ ร้านสมชาย การเกษตร นายสมชาย จันทร์สมบัติ 341 6 ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 25 2560 17/4/2020
2487 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0917 นางสาวสุพัตรา เอ่ียมวิลัย ร้านสุพัตราการเกษตร นางสาวสุพัตรา เอ่ียมวิลัย 123 7 - - ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 61 2558 5/5/2020
2488 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0314 นางภัชนี ไพรวัลย์ ร้านนางภัชนี ไพรวัลย์ นางภัชนี ไพรวัลย์ 91/1 8 - - ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 5 2561 20/3/2020
2489 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0267 นางพัชรี สิงห์ค า สหกรณ์การเกษตรเกาะฝ้าย จ ากัด 12/6 4 - - ยางสูง ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 54 2554 27/1/2020
2490 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0263 นางบุบผา คชฤทธ์ิ ร้านม.การค้า นางบุบผา คชฤทธ์ิ 206 4 - - ยางสูง ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 14 2553 2/11/2019
2491 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1245 นางธนาภา พงษ์อุดม ร้านพงษ์อุดมการเกษตร นางธนาภา พงษ์อุดม 267 4 - - ยางสูง ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 182 2554 8/8/2020
2492 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0299 นางพัชรี สิงห์ค า ร้านพัชรีการเกษตร นางพัชรี สิงห์ค า 98/1 4 - - ยางสูง ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 80 2554 31/3/2020
2493 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1462 นายประทีป มินคอน ร้านประทีปการเกษตร นายประทีป มินคอน 129 5 ยางสูง ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 81 2556 23/6/2020
2494 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1452 นายสถาพร นาคเอ่ียม ร้านไพทูลการเกษตร นายสถาพร นาคเอ่ียม 4 9 - - ยางสูง ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 75 2558 21/5/2020
2495 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0470 นางสุดา ศิริเวช ร้านศิริเวชการเกษตร นางสุดา ศิริเวช 28 10 - - วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 23 2549 17/1/2020
2496 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0431 นางสมัย เกษรสุริวงค์ ร้านต้ังมารวย นางสมัย เกษรสุริวงค์ 147 11 - - วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 478 2549 5/5/2020
2497 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1353 นายบุญเรียม แก้วสะแสน ร้านแสงธรรมการเกษตร นายบุญเรียม แก้วสะแสน 19 17 - - วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 114 2555 13/8/2020
2498 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1259 นายวรวิทย์ สิงห์ค า ร้านวรวิทย์การเกษตร นายวรวิทย์ สิงห์ค า 21 6 - - วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 117 2554 11/9/2019
2499 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0093 นายเปล่ียน กล่ าเพียร ร้านเบญจวรรณพืชผล นายเปล่ียน กล่ าเพียร 121 1 - - วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 8 2556 20/11/2019
2500 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0403 นางสาวสาธนี รัศมีบรรพตกุล ร้านนายสมเกียรติ รัศมีบรรพตกุล นางสาวสาธนี รัศมีบรรพตกุล 137 1 - - วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 265 2553 12/9/2019
2501 เขต 2 สวพ.2 Kam-5-1736 นายภาคภูมิ แพ่งต่าย ร้านสมนึกการเกษตร นายภาคภูมิ แพ่งต่าย 155/1 1 วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 114 2558 8/9/2019
2502 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1764 นายสมคิด  นุ่มกัลยา ร้านเกษตร99 4 นายสมคิด นุ่มกัลยา 157 1 วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 12 2559 16/2/2020
2503 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0914 นางสาววัชรา จันทร์สิงห์ ร้านคลีนิคพืชการเกษตร นางสาววัชรา จันทร์สิงห์ 16 1 - - วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 55 2552 19/4/2020
2504 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1041 นางราตรี ลีประพันธ์กุล ร้านณัฐธิตาการค้า นางราตรี ลีประพันธ์กุล 179 1 - - วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 95 2553 25/3/2020
2505 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1783 นางสาวปภัสรินทร์ อ าไพ ร้านมาแล้วรวยการเกษตร นางสาวปภัสรินทร์ อ าไพ 224 1 วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 31 2559 12/6/2020
2506 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0408 นายสมควร วันบรรเจิด ร้านค้วนพาณิชย์ นายสมควร วันบรรเจิด 73 1 - - วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 5 2560 22/1/2020
2507 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0139 นางสาวกฤษณา กล่ินศรี ร้านนางสาวกฤษณา กล่ินศรี นางสาวกฤษณา กล่ินศรี 234 5 - - วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 88 2553 2/3/2020
2508 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1250 นายสมคิด วงศ์หิรัญ สหกรณ์การเกษตรขาณุวรลักษบุรี จ ากัด สาขาวังหัวแหวน 29 6 - - วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 185 2554 15/8/2020
2509 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1873 นายกิตติชัย  ตระการเดช ร้าน จง เฮง ดี การเกษตร นายกิตติชัย ตระการเดช 199/1 7 วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 57 2560 7/11/2019
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2510 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1243 นายปราโมทย์ พันธ์ุทอง ร้านเกษตร 2000 นายปราโมทย์ พันธ์ุทอง 1051/1 1 - - สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 4 2556 18/10/2019
2511 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0528 นางอุไร นางาม ร้านสันทัดฟาร์มาซี นางอุไร นางาม 1086 1 - - สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 191 2554 21/8/2020
2512 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0460 นางสาวสุกฤตยา งามวัฒนาวงษ์ ร้านนิยมการเกษตร นางสาวสุกฤตยา งามวัฒนาวงษ์ 1116 1 - - สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 417 2549 8/3/2020
2513 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0302 นายจัด อุสส่าห์กิจ ร้านอุสส่าห์กิจ นายจัด อุสส่าห์กิจ 1185/4 1 - - สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 41 2549 22/2/2020
2514 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0525 นายอ าพล ทัพทวี ร้านอ าพลการเกษตร 59 นายอ าพล ทัพทวี 1441/7-8 1 - - สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 308 2549 12/10/2019
2515 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1934 นายจันทร์ สิทธิ ร้านสิทธิการเกษตร นายจันทร์ สิทธิ 1557/20-22 1 - - สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 61 2561 22/11/2019
2516 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1091 นายวิญญู พรมจันทร์ ร้านทรัพย์เจริญการเกษตร นายวิญญู พรมจันทร์ 1806 1 - - สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 89 2554 7/4/2020
2517 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0277 นางปราณี พุทธิพิพัฒน์ขจร บริษัท ยูนิไลฟ์อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด สาขาอ าเภอขาณุวรลักษบุรี 193/14-15 1 - - สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 13 2559 17/2/2020
2518 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1464 นางสาวปภพรรณ เทสินโชติ ร้านจุรีรัตน์ การเกษตร นางสาวปภพรรณ เทสินโชติ 193/28 1 พหลโยธิน สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 82 2556 20/6/2020
2519 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1556 นางสมฤทัย ทัพทวี ร้านสมฤทัยการเกษตร นางสมฤทัย ทัพทวี 342 1 สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 82 2557 8/6/2020
2520 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0355 นายวันชาติ เสือสิงห์ ร้านวันชาติ นายวันชาติ เสือสิงห์ 13/2 2 - - สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 68 2554 17/1/2020
2521 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0696 นายธนู เยาวนาถ ร้านรักษ์การเกษตร นายธนู เยาวนาถ 38 3 - - สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 156 2554 6/7/2020
2522 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0086 นางเจริญศรี โสระมัด สหกรณ์การเกษตรขาณุวรลักษบุรี จ ากัด 219 5 - พหลโยธิน สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 304 2549 20/9/2020
2523 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0697 นายนิกร สหอารักขา ร้านใต้ฟ้ายานยนต์ นายนิกร สหอารักขา 335 5 - - สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 115 2555 15/8/2019
2524 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0257 นายบุญชู เจริญลาภ ร้านต.เจริญ 4 นายบุญชู เจริญลาภ 174/1 2 - - แสนตอ ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 96 2556 28/7/2020
2525 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1846 นางสาวรัญชนินทร์  พงศ์ภัทรวิจิตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรชนินทร์ กรุ๊ป 25 2 แสนตอ ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 27 2560 30/4/2020
2526 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1124 นางจุฑารัตน์ คชฤทธ์ิ สหกรณ์ชาวไร่อ้อยขาณุวรลักษบุรี จ ากัด 35/6 2 - - แสนตอ ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 266 2553 14/9/2019
2527 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1905 นายขจรศักด์ิ  ช่ืนป้อม ร้านเฮงเจริญการเกษตร นายขจรศักด์ิ ช่ืนป้อม 153 4 แสนตอ ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 10 2561 1/5/2020
2528 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1665 นางจุฑาธิป มาเม่น ร้านเกษตรวิทยารุ่งเรือง 2 นางจุฑาธิป มาเม่น 219 4 - - แสนตอ ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 24 2558 29/1/2020
2529 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0646 นางสวิง เหล่าแกมแก้ว ร้านนางสวิง เหล่าแกมแก้ว นางสวิง เหล่าแกมแก้ว 99/1 4 - - แสนตอ ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 145 2551 13/5/2020
2530 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0641 นายปาน ด าเลิศ ร้านอยากมีตัง นายปาน ด าเลิศ 99 5 - - แสนตอ ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 58 2554 16/2/2020
2531 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1818 นายธีระชัย  ไหลพ่ึงทอง ร้านบ้านเกษตร นายธีระชัย ไหลพ่ึงทอง 213/1 7 แสนตอ ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 67 2560 18/12/2019
2532 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0793 นายสมศักด์ิ  สายตา สหกรณ์การเกษตรออมทรัพย์บ้านหนองเหมือด จ ากัด 96 7 - - แสนตอ ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กพ. 113 2551 2/3/2019
2533 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1519 นายเชาว์พัฒน์  เลาหศักด์ิประสิทธ์ิ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค.พี.แอคทีฟ 759/1 1 คลองขลุง คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 60 2560 19/11/2019
2534 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0952 นายชุมพล เริงเขตการณ์ ร้านเกษตรชุมพล นายชุมพล เริงเขตการณ์ 932 1 - - คลองขลุง คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 115 2552 10/8/2020
2535 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0435 นายสวัสด์ิ พุทธสาย สหกรณ์การเกษตรคลองขลุง จ ากัด 1/1 10 - - คลองขลุง คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 430 2549 22/1/2020
2536 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1409 นายอานนท์ พวงบุปผา ร้านอานนท์การเกษตรคลองขลุง นายอานนท์ พวงบุปผา 201/5 10 - - คลองขลุง คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 16 2556 26/12/2019
2537 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0815 นางสาวพิมพรรณ บุญช่วย ร้านคลินิกเกษตร นางสาวพิมพรรณ บุญช่วย 221/3-4 10 - พหลโยธิน คลองขลุง คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 96 2555 23/7/2020
2538 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0159 นางสาวจริยา พัฒนมหกุล ร้านพัฒนคลังเกษตร นางสาวจริยา พัฒนมหกุล 777 10 - - คลองขลุง คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 62 2553 20/1/2020
2539 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0986 นายสงวน ทองรัตน์ ร้านแม่ปิงการเกษตร สาขาคลองขลุง นายสงวน ทองรัตน์ 9 10 - - คลองขลุง คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 11 2555 13/11/2019
2540 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0089 นายเฉลิมพล สหอารักขา ร้านเฉลิมพลการเกษตร นายเฉลิมพล สหอารักขา 40/1 2 - - คลองขลุง คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 364 2549 16/10/2019
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2541 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1183 นางสาวลักษณา  เกษสุมา สหกรณ์การเกษตรท้องคุ้ง จ ากัด 333 3 - - คลองขลุง คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 10 2558 27/11/2019
2542 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0442 นายสาย ศรีบุญเพ็ง ร้านแสนรักเก้าการเกษตร นายสาย ศรีบุญเพ็ง 321 4 - - คลองขลุง คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 103 2554 2/5/2020
2543 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1015 นางสุรัตน์ พัฒนมหกุล ร้านส.ประเสริฐ นางสุรัตน์ พัฒนมหกุล 62/2 4 - - คลองขลุง คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 64 2553 20/1/2020
2544 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1139 นางสาวกัลญารัตน์ ลบเกตุ ร้านนางสาวกัลญารัตน์ ลบเกตุ นางสาวกัลญารัตน์ ลบเกตุ 89 2 - - คลองสมบูรณ์ คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 17 2554 8/11/2019
2545 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1919 นางสาวกุลรัศม์ิ รองงาม ร้านคลองสมบูรณ์ การเกษตร นางสาวกุลรัศม์ิ รองงาม 56/1 4 คลองสมบูรณ์ คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 22 2561 4/7/2020
2546 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1704 นางสุวรรณ เกษมสุข ร้านอ านวยเกษตรภัณฑ์ นางสุวรรณ เกษมสุข 88 4 - - คลองสมบูรณ์ คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 39 2558 2/6/2020
2547 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0490 นายสุวรรณ รักษาพล ร้านทรัพย์สินเกษตร นายสุวรรณ รักษาพล 521 3 ท่าพุทรา คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 263 2549 18/8/2020
2548 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0473 นายสุธี ล้ีพิทักษ์พงศ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล้ีติกเส็งพันธ์ุพืช นายสุธี ล้ีพิทักษ์พงศ์ 53/1 3 - - ท่าพุทรา คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 17 2549 15/1/2020
2549 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0774 นายสงวน ทองรัตน์ ร้านแม่ปิงการเกษตร สาขาท่าพุทรา นายสงวน ทองรัตน์ 601 3 - - ท่าพุทรา คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 27 2556 28/1/2020
2550 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1285 นางมณี จงสมบูรณ์โภคา ร้าน 999 เกษตรภัณฑ์ นางมณี จงสมบูรณ์โภคา 9 3 - - ท่าพุทรา คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 37 2555 11/1/2020
2551 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0824 นายสุพจน์ แววน า ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษตรนวกิจ 90-91 6 - - ท่าพุทรา คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 11 2562 31/8/2020
2552 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1929 น.ส.สุธารัตน์  อันไธสง ร้าน ส.เกษตร 2 นางสาวสุธารัตน์ อันไธสง 173 2 ท่ามะเขือ คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 37 2561 5/9/2019
2553 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0512 นางสาวสุธารัตน์ อันไธสง ร้านส.เกษตร นางสาวสุธารัตน์ อันไธสง 192 2 ท่ามะเขือ คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 375 2549 16/11/2019
2554 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0579 นายศิริชัย สันติส าราญวิไล ร้านศิริชัยเคมีเกษตร นายศิริชัย สันติส าราญวิไล 234/5-6 2 - - ท่ามะเขือ คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 263 2553 9/9/2019
2555 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0349 นางวราภรณ์ กิตติทรัพย์เจริญ บริษัท กิตติเกษตร จ ากัด สาขาอ าเภอคลองขลุง 34/4-6 2 - - ท่ามะเขือ คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 19 2561 10/6/2020
2556 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0771 นายสงวน ทองรัตน์ ร้านแม่ปิงการเกษตร นายสงวน ทองรัตน์ 346 2 - - ท่ามะเขือ คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 50 2553 27/12/2019
2557 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1502 นางกานดา พงษ์อุดม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทัตเทพ เอ็ม ที กรุ๊ป 358 2 ท่ามะเขือ คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 63 2561 16/12/2019
2558 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0984 นางสาวกันยารัตน์ แสงสว่างวัฒนะ ร้านมังกรพันธ์ุข้าว นางสาวกันยารัตน์ แสงสว่างวัฒนะ 555 2 - - ท่ามะเขือ คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 208 2554 11/9/2019
2559 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0213 นายทรงชัย แซ่ล้ิม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรงชัยแทรคเตอร์ 608/1 2 - - ท่ามะเขือ คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 271 2549 25/8/2019
2560 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0453 นายสิทธิศักด์ิ พงษ์อุดม ร้านชมพลการเกษตร นายสิทธิศักด์ิ พงษ์อุดม 7/7 2 - - ท่ามะเขือ คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 56 2552 20/4/2020
2561 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0979 นายวุฒินันท์ เชียงสีทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วุฒินันท์ การเกษตร นายวุฒินันท์ เชียงสีทอง 887 2 - - ท่ามะเขือ คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 10 2562 7/2/2020
2562 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1038 นางพชรวรรณ ควรพูนผล ร้านวัฒนากร นางพชรวรรณ ควรพูนผล 900/2 2 - - ท่ามะเขือ คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 92 2553 21/3/2020
2563 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0342 นางละมัย แซ่จันทร์ ร้านนางละมัย แซ่จันทร์ นางละมัย แซ่จันทร์ 26 5 - - ท่ามะเขือ คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 38 2555 16/1/2020
2564 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1275 นางสาวดารารัตน์ ฟักเชือก ร้านสัมพันธ์การเกษตร นางสาวดารารัตน์ ฟักเชือก 91 8 - - ท่ามะเขือ คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 19 2555 23/11/2019
2565 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1178 นางวรลักษณ์ ชาลีแดง ร้านน้ าหวานการเกษตร นางวรลักษณ์ ชาลีแดง 373/3 9 - - ท่ามะเขือ คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 75 2554 20/3/2020
2566 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1043 นางสาวอนงค์ กันเกตุ ร้านแม่ลาดการเกษตร นางสาวอนงค์ กันเกตุ 232 2 - - แม่ลาด คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 97 2553 1/4/2020
2567 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1157 นางวาสนา แจ้งสุข สหกรณ์การเกษตรแม่ลาด จ ากัด 555 5 - - แม่ลาด คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 32 2554 15/12/2019
2568 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0104 นายเสถียร มะโดด ร้านเสถียรชัยโอสถ นายเสถียร มะโดด 172 1 - - วังแขม คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 51 2554 18/1/2020
2569 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1880 นายนิติ สุบรรณาโรจน์ ร้านยังน าพาณิชย์ นายนิติ สุบรรณาโรจน์ 364 1 วังแขม คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 68 2560 25/12/2019
2570 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1871 นางณภัทร จุณพันธ์ุ ร้านเกษตรวิทยารุ่งเรือง9 นางณภัทร จุณพันธ์ุ 368 1 วังแขม คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 55 2560 10/10/2019
2571 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0856 นายพิทยา ธนัญชัย ร้านพิทยาการเกษตร 2 นายพิทยา ธนัญชัย 414 1 - - วังแขม คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 201 2551 7/9/2019
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2572 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1828 นายพลภัทร  บุญฤทธ์ิกิตติ ร้านวังแขมน าเกษตร นายพลภัทร บุญฤทธ์ิกิตติ 455-455/1-3 1 วังแขม คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 2 2560 11/1/2020
2573 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1856 นายมาโนชญ์  โพธ์ิจวง ร้านทุ่งหันตราเคมีและการเกษตร นายมาโนชญ์ โพธ์ิจวง 129 10 วังแขม คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 40 2560 2/7/2020
2574 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0343 นางล าเพย สุขสดเขียว ร้านภักดีเคมีเกษตร นางล าเพย สุขสดเขียว 95 16 - - วังแขม คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 130 2557 4/9/2019
2575 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1811 นายบัณฑิต คันฑวัน ร้านเกษตรปรารภ นางยุพา คันธวัน 216 2 - - วังแขม คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 42 61 19/9/2019
2576 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0997 นายศิริวัฒน์ สายศร ร้านศิริวัฒน์การเกษตร นายศิริวัฒน์ สายศร 201/5 3 - - วังแขม คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 20 2553 22/11/2020
2577 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1510 นายรัตนะ อินทร์ประสิทธ์ิ สหกรณ์การเกษตรวังแขม จ ากัด 333 3 วังแขม คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 5 2557 27/10/2019
2578 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0711 นางสาวศรัญญา เชียงสีทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเชียงทองเกษตร นางสาวศรัญญา เชียงสีทอง 91 3 - - วังแขม คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 32 2561 14/1/2020
2579 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1210 นายธนูชัย  บุญสุข สหกรณ์การเกษตรบ้านบ่อทอง จ ากัด 444 8 - - วังแขม คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 1 2560 4/1/2020
2580 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0399 นายเชน อ่ึงเส็ง ร้านชอ เจริญพาณิชย์ นายเชน อ่ึงเส็ง 108/1 2 - - วังไทร คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 8 2555 13/11/2019
2581 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0326 นางมาลินี กล้ากสิการณ์ ร้านเจริญสินทรัพย์ นางมาลินี กล้ากสิการณ์ 401 2 - - วังไทร คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 98 2553 4/4/2020
2582 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0518 นายอ๋า ก่ิงวงษา ร้านเกษตรวังไทร นายอ๋า ก่ิงวงษา 44/1 2 - - วังไทร คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 39 2559 19/6/2019
2583 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1534 นายนันทพงษ์ จ าปานิล ร้านโชติอนันต์การเกษตร นายนันทพงษ์ จ าปานิล 333 4 วังไทร คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 35 2557 9/3/2019
2584 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1309 นางนิตติญา เพ็งศิริ ร้านพลายชุมพลเกษตร นางนิตติญา เพ็งศิริ 199 5 - - วังไทร คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 55 2557 30/4/2020
2585 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0689 นายวิทยา เขตตการ ร้านเกษตรวิทยารุ่งเรือง นายวิทยา เขตตการ 92 6 - - วังไทร คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 42 2557 30/3/2020
2586 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1822 นายสาโรจน์  เสาวมาลย์ ร้านเสาวมาลย์การเกษตร 2 นายสาโรจน์ เสาวมาลย์ 58/2 9 วังไทร คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 8 2560 24/1/2020
2587 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0429 นางจิตติมณฑ์ วงษ์สุวรรณ์ ร้านจิตติมณฑ์ วงษ์สุวรรณ์ นางจิตติมณฑ์ วงษ์สุวรรณ์ 81 10 - - วังบัว คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 376 2549 13/11/2019
2588 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0529 นางอุดร กาบดี ร้านอุดรการเกษตร นางอุดร กาบดี 5 3 - - วังบัว คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 468 2549 2/6/2020
2589 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0419 นางสมบูรณ์ อุสาห์วัน ร้านสมประสงค์ นางสมบูรณ์ อุสาห์วัน 577/1 3 - - วังบัว คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 141 2552 28/9/2019
2590 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1861 นายภาสกร  เขตตการ ร้านเกษตรวิทยารุ่งเรือง 5 นายภาสกร เขตตการ 43 4 วังบัว คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 25 2561 5/8/2020
2591 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1414 นายกรณ์ประภาณ อุดมรัตน์ศักด์ิ ร้านพรกุณษา นายกรณ์ประภาณ อุดมรัตน์ศักด์ิ 159 5 - - วังบัว คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 24 2556 27/1/2020
2592 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1907 นางสาววิลัยภรณ์ นัดทยาย ร้านเกษตรวิทยารุ่งเรือง 8 ร้านเกษตรวิทยารุ่งเรือง 8 92 6 วังบัว คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 24 2562 6/7/2020
2593 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0211 นายถาวร เหมือนศรี ร้านเจ๊แตวังบัวการเกษตร นายถาวร เหมือนศรี 193/2 8 - - วังบัว คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 15 2551 16/10/2019
2594 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1237 นายปรีชา สุดวิลัย สหกรณ์การเกษตรวังบัว จ ากัด 999 8 - - วังบัว คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 46 2560 1/8/2020
2595 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0669 นายวัชกรณ์ พวงย้อย ร้านดอนการเกษตร นายวัชกรณ์ พวงย้อย 169 1 - - หัวถนน คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 33 2550 26/7/2020
2596 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1825 นายนิรุต  ทัศนัย ร้านมินน่ี นายนิรุต ทัศนัย 270 3 หัวถนน คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 90 2559 13/12/2019
2597 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1395 นายวีระ ค าตรง ร้านนงลักษณ์เพ่ือนเกษตร นายวีระ ค าตรง 49/2 3 - - หัวถนน คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 75 2559 22/9/2019
2598 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0785 นางศรีแพร พุทธสาย สหกรณ์การเกษตรคลองขลุง จ ากัด สาขาหัวถนน 99/2 5 - - หัวถนน คลองขลุง ก าแพงเพชร กพ. 100 2551 24/1/2020
2599 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1154 นายกฤตภาส ยศธนากิจ ร้านสร้างเงินการเกษตร นายกฤตภาส ยศธนากิจ 18 1 - - คลองน้ าไหล คลองลาน ก าแพงเพชร กพ. 29 2554 13/12/2019
2600 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0209 นายถนอม สุขรัตน์ ร้านอุมาพรการเกษตร นายถนอม สุขรัตน์ 28 1 - - คลองน้ าไหล คลองลาน ก าแพงเพชร กพ. 132 2554 13/6/2020
2601 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0942 นางสาวม่วย ผิวพิมดี ร้านดีการเกษตร นางสาวม่วย ผิวพิมดี 21 12 - - คลองน้ าไหล คลองลาน ก าแพงเพชร กพ. 56 2559 2/8/2020
2602 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1351 นายโยธิน จินาสา ร้านนิยมเกษตร นายโยธิน จินาสา 194 19 - - คลองน้ าไหล คลองลาน ก าแพงเพชร กพ. 34 2561 20/8/2020
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2603 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1918 นายประพันธ์ จิตค า ห้างหุ้นส่วนสามัญ องค์กรชุมชนการเกษตร นายประพันธ์ จิตค า 198/2 19 คลองน้ าไหล คลองลาน ก าแพงเพชร กพ. 7 2562 3/2/2020
2604 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0423 นายสมทิศ เจตนิพิฐ ร้านเคการเกษตร นายสมทิศ เจตนิพิฐ 43 19 - - คลองน้ าไหล คลองลาน ก าแพงเพชร กพ. 162 2551 11/6/2020
2605 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0007 นางพิมพิไล ฤกษอุดม ร้านอุดมรุ่งเรืองกิจ นางพิมพิไล ฤกษอุดม 693/1-2 2 - - คลองน้ าไหล คลองลาน ก าแพงเพชร กพ. 57 2559 3/8/2019
2606 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1613 นางสาวพิมพร ม่ันเกตุวิทย์ ร้านขวัญใจพิมพร 2557 นางสาวพิมพร ม่ันเกตุวิทย์ 83 20 - - คลองน้ าไหล คลองลาน ก าแพงเพชร กพ. 49 2561 7/11/2019
2607 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1387 นายศุภกร กระจิวผา ร้านก.เพ่ือนเกษตร นายศุภกร กระจิวผา 99/12 22 - - คลองน้ าไหล คลองลาน ก าแพงเพชร กพ. 39 2561 16/9/2019
2608 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0489 นางสุวรรณา งามฉวี ร้านพ.เจริญพืชผล นางสุวรรณา งามฉวี 138/10 4 - - คลองน้ าไหล คลองลาน ก าแพงเพชร กพ. 76 2556 4/6/2020
2609 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1031 นายฟ้ืน เทพมงค์ ร้านฟิวการเกษตร นายฟ้ืน เทพมงค์ 20 8 - - คลองน้ าไหล คลองลาน ก าแพงเพชร กพ. 16 2555 27/11/2019
2610 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0725 นายเบียบ ค าพูล ร้านธีรพรพืชผล นายเบียบ ค าพูล 59 8 - - คลองน้ าไหล คลองลาน ก าแพงเพชร กพ. 120 2555 4/9/2019
2611 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1116 นายพงษ์ศักด์ิ  ศิริเมือง สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินคลองลาน จ ากัด 1/1 9 บ้านคลองพลู - คลองน้ าไหล คลองลาน ก าแพงเพชร กพ. 49 2560 22/8/2020
2612 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0004 นายสุวัฒน์ ขจรไชยศักด์ิ ร้านสุวัฒน์พาณิชย์ นายสุวัฒน์ ขจรไชยศักด์ิ 119 1 - - คลองลานพัฒนา คลองลาน ก าแพงเพชร กพ. 28 2549 22/1/2020
2613 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1108 นายตฤณ คงสิบ ร้านรัตนการเกษตร นายตฤณ คงสิบ 261/3 1 - - คลองลานพัฒนา คลองลาน ก าแพงเพชร กพ. 235 2553 10/8/2019
2614 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1841 นางสาวศิรินันท์  แก้วเพชร ร้านศักด์ิสิทธ์ิพันธ์ุข้าว นางสาวศิรินันท์ แก้วเพชร 365 1 คลองลานพัฒนา คลองลาน ก าแพงเพชร กพ. 21 2560 7/3/2020
2615 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1049 นายพัสกร รุจนยุทธ ร้านป.รุ่งเรือง นายพัสกร รุจนยุทธ 401/1 1 - - คลองลานพัฒนา คลองลาน ก าแพงเพชร กพ. 140 2553 3/6/2020
2616 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0008 นายศิริโรจน์ จันทา ร้านกิจมงคลการเกษตร นายศิริโรจน์ จันทา 523 1 - - คลองลานพัฒนา คลองลาน ก าแพงเพชร กพ. 6 2561 25/3/2020
2617 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0002 นายกิตติศักด์ิ บุญมะลิซ้อน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกรียงศักด์ิ คลองลาน(2019) นายกิตติศักด์ิ บุญมะลิซ้อน 825/1 1 - - คลองลานพัฒนา คลองลาน ก าแพงเพชร กพ. 29 2549 22/1/2020
2618 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0808 นางบุญตา โต๊ะดอนทอง สหกรณ์การเกษตรคลองลาน จ ากัด 69/1 2 - - คลองลานพัฒนา คลองลาน ก าแพงเพชร กพ. 66 2558 7/5/2020
2619 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0152 นายค าปัน แซ่ย่าง ร้านมาลัยพาณิชย์ นายค าปัน แซ่ย่าง 226 4 - - คลองลานพัฒนา คลองลาน ก าแพงเพชร กพ. 4 2554 7/10/2019
2620 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1214 นางจันทร์เพ็ญ ศิริสุวรรณ ร้านจันทร์เพ็ญ ศิริสุวรรณ นางจันทร์เพ็ญ ศิริสุวรรณ 103 7 - - คลองลานพัฒนา คลองลาน ก าแพงเพชร กพ. 127 2554 9/6/2019
2621 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1214 นางจันทร์เพ็ญ ศิริสุวรรณ ร้านจันทร์เพ็ญ ศิริสุวรรณ นางจันทร์เพ็ญ ศิริสุวรรณ 103 7 - - คลองลานพัฒนา คลองลาน ก าแพงเพชร กพ. 21 2561 4/7/2020
2622 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1955 นางผุสดี ก่ิงพยอม ร้าน ณ ม.8 นางผุสดี ก่ิงพยอม 57/1 8 คลองลานพัฒนา คลองลาน ก าแพงเพชร กพ. 8 2562 4/2/2020
2623 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1432 นางสาววารุณี จุลมุสิ ร้านวารุณี จุลมุสิ นางสาววารุณี จุลมุสิ 99/8 8 - - คลองลานพัฒนา คลองลาน ก าแพงเพชร กพ. 43 2558 8/4/2020
2624 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1760 นายมาโนช  กิตติขจร ร้านมาโนชการเกษตร นายมาโนช กิตติขจร 29 1 โป่งน้ าร้อน คลองลาน ก าแพงเพชร กพ. 87 2559 15/11/2019
2625 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1830 นายเพียรศักด์ิ  ใหม่แก้ว ร้านกมลการค้า นายเพียรศักด์ิ ใหม่แก้ว 20/3 2 โป่งน้ าร้อน คลองลาน ก าแพงเพชร กพ. 3 2560 15/1/2020
2626 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0100 นายเรืองเดช ร่วมชัยภูมิ ร้านดอกจ าปี นายเรืองเดช ร่วมชัยภูมิ 82/1 2 - - โป่งน้ าร้อน คลองลาน ก าแพงเพชร กพ. 47 2554 13/1/2020
2627 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0925 นายสน่ัน เกษรพรม ร้านโชคเกษรพรมพืชผล นายสน่ัน เกษรพรม 229 4 - - โป่งน้ าร้อน คลองลาน ก าแพงเพชร กพ. 83 2557 8/6/2020
2628 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1956 นางสาวอรวรรณ ลันดา ร้านอรวรรณพาณิชย์ นางสาวอรวรรณ ลันดา 214 5 โป่งน้ าร้อน คลองลาน ก าแพงเพชร กพ. 14 2562 3/3/2020
2629 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0920 นางสุพัชชา พรมเทพ ร้านพรมเทพ สาขา2 นางสุพัชชา พรมเทพ 229 7 - - โป่งน้ าร้อน คลองลาน ก าแพงเพชร กพ. 113 2553 18/5/2020
2630 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1592 สกต. ธกส. ก าแพงเพชร จ ากัด จุดบริการคลองไพร สกต. ธกส. ก าแพงเพชร จ ากัด จุดบริการคลองไพร สกต. ธกส. ก าแพงเพชร จ ากัด จุดบริการคลองไพร 186 9 สักงาม คลองลาน ก าแพงเพชร กพ. 63 2559 24/8/2020
2631 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0321 นายมนัส ยอดกันทา ร้านสุปรีชา นายมนัส ยอดกันทา 149/2 1 - - สักงาม คลองลาน ก าแพงเพชร กพ. 48 2554 13/1/2020
2632 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0812 นางเกษร พรานสอน ร้านเกษรการเกษตร นางเกษร พรานสอน 7 2 - - สักงาม คลองลาน ก าแพงเพชร กพ. 47 2560 3/8/2020
2633 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1162 นางสาวพิมลวรรณ ก าแพงนิล ร้านพูลทวีพืชผล นางสาวพิมลวรรณ ก าแพงนิล 101 5 - - สักงาม คลองลาน ก าแพงเพชร กพ. 43 2554 4/1/2020
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2634 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0819 นายวัฒนา พุ่มไสว สหกรณ์นิคมคลองสวนหมาก จ ากัด 212 5 - - สักงาม คลองลาน ก าแพงเพชร กพ. 159 2551 4/6/2020
2635 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0087 นายสุรินทร์ บัววัฒน์ ร้านนายสุรินทร์ บัววัฒน์ นายสุรินทร์ บัววัฒน์ 563/6 5 - - สักงาม คลองลาน ก าแพงเพชร กพ. 62 2549 23/2/2020
2636 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0212 นายถาวร ศิริสุนทร ร้านถาวรการเกษตร นายถาวร ศิริสุนทร 231 1 - - ถาวรวัฒนา ทรายทองวัฒนา ก าแพงเพชร กพ. 200 2554 1/9/2019
2637 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0443 นางสาวสายทอง ไปพบ ร้านเจริญการเกษตร สาขา 2 นางสาวสายทอง ไปพบ 97 1 - - ถาวรวัฒนา ทรายทองวัฒนา ก าแพงเพชร กพ. 174 2554 24/7/2020
2638 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1348 นางพัชรี ปฏิสุขัง ร้านบึงส าราญการเกษตร นางพัชรี ปฏิสุขัง 35/1 10 - - ถาวรวัฒนา ทรายทองวัฒนา ก าแพงเพชร กพ. 103 2557 14/7/2020
2639 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0112 นางแตงไทย ศรีอุทัย ร้านมนตรีการเกษตร นางแตงไทย ศรีอุทัย 35/1 2 - - ถาวรวัฒนา ทรายทองวัฒนา ก าแพงเพชร กพ. 40 2553 21/12/2019
2640 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0051 นายสงวน ทองรัตน์ ร้านแม่ปิงการเกษตร สาขาทรายทองวัฒนา นายสงวน ทองรัตน์ 2/10 1 - - ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา ก าแพงเพชร กพ. 64 2559 23/8/2020
2641 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1941 นางสาวอุลัยวรรณ ค าภิรมย์ ร้านวุฒินันท์การเกษตร สาขาทุ่งทราย นางสาวอุลัยวรรณ ค าภิรมย์ 20/1 1 ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา ก าแพงเพชร กพ. 48 2561 6/11/2019
2642 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1745 นายปริญญา ดีพิจารณ์ บริษัท ออริจินัล ไทยฟาร์เมอร์ จ ากัด บริษัท ออริจินัล ไทยฟาร์เมอร์ จ ากัด 388 1 ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา ก าแพงเพชร กพ. 119 2558 23/9/2019
2643 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1383 นายอ าพล อังคนิยมกิติ ร้านข้าวทองการเกษตรทุ่งทราย นายอ าพล อังคนิยมกิติ 42/1 1 - - ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา ก าแพงเพชร กพ. 135 2555 11/9/2020
2644 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0057 นายกุน น้อยพุ่ม ร้านเกษตรวัฒนา นายกุน น้อยพุ่ม 140 10 - - ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา ก าแพงเพชร กพ. 290 2549 11/9/2019
2645 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0058 นางมุกดา เมฆพันธ์ ร้านมุกดาการเกษตร นางมุกดา เมฆพันธ์ 151/6 10 - - ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา ก าแพงเพชร กพ. 63 2549 26/2/2020
2646 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1717 นางสาววิภา พูลสวัสด์ิ ร้านอุดมสินทรัพย์การเกษตร นางสาววิภา พูลสวัสด์ิ 205 11 - - ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา ก าแพงเพชร กพ. 32 2559 12/6/2020
2647 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0053 นายสมัคร ขันกสิกรรม ร้านสมัคร นายสมัคร ขันกสิกรรม 21 11 - - ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา ก าแพงเพชร กพ. 256 2553 6/9/2020
2648 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0387 นางสาวศรุตาพร ค าแหน ร้านพรหมประสิทธ์ิ สาขา 2 นางสาวศรุตาพร ค าแหน 58 14 - - ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา ก าแพงเพชร กพ. 254 2553 2/9/2019
2649 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1767 นางบุญเขียน  แสงสมบัติ ร้านบุญเขียนการเกษตร นางบุญเขียน แสงสมบัติ 63/1 15 ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา ก าแพงเพชร กพ. 34 2559 15/6/2020
2650 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1551 นายศุภโชค จันดีบาง ร้านบ้านเกษตร 4 นายศุภโชค จันดีบาง 75/2 15 ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา ก าแพงเพชร กพ. 141 2557 29/4/2020
2651 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0645 นายสุทัศน์ อ่างค า ร้านรุ่งนภาการเกษตร นายสุทัศน์ อ่างค า 149 2 - - ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา ก าแพงเพชร กพ. 26 2550 4/7/2020
2652 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1804 นายทองสุข  เกตุแก้ว ร้านอาชิการเกษตร นายทองสุข เกตุแก้ว 49 3 ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา ก าแพงเพชร กพ. 65 2559 24/8/2019
2653 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1311 นางสาววาสนา ล่าชัย ร้านวาสนาบริการ นางสาววาสนา ล่าชัย 128 5 - - ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา ก าแพงเพชร กพ. 55 2555 24/4/2020
2654 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1314 นายสมบุญ ระวังภัย ร้านบุญทองดีการเกษตร นายสมบุญ ระวังภัย 85 7 - - ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา ก าแพงเพชร กพ. 65 2555 28/5/2020
2655 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1420 นายเจษฎา เอ่ียมอาด ร้านคลินิคข้าว นายเจษฎา เอ่ียมอาด 120/1 1 - - ทุ่งทอง ทรายทองวัฒนา ก าแพงเพชร กพ. 13 2562 25/2/2020
2656 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0049 นางสาวยุพา บุญเข่ือง ร้านนาตยาการเกษตร นางสาวยุพา บุญเข่ือง 67 1 - - ทุ่งทอง ทรายทองวัฒนา ก าแพงเพชร กพ. 14 2550 17/6/2020
2657 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1922 นายสุรินทร์ นาแสวง ร้านสุรินทร์เคมีภัณฑ์ นายสุรินทร์ นาแสวง 120 11 ทุ่งทอง ทรายทองวัฒนา ก าแพงเพชร กพ. 26 2561 6/8/2020
2658 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1833 นายถิรายุทธ  ลุนพงษ์ ร้านครูคูณ 2 นายถิรายุทธ ลุนพงษ์ 124 11 ทุ่งทอง ทรายทองวัฒนา ก าแพงเพชร กพ. 14 2560 5/2/2020
2659 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0032 นายอรรถพล นามแสง ร้านไทรงามการเกษตร นายอรรถพล นามแสง 190/1 1 - - ไทรงาม ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 45 2559 27/6/2020
2660 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0031 นางยุภาพร ติดยงค์ ร้านแหลมทองการเกษตร นางยุภาพร ติดยงค์ 477 1 - - ไทรงาม ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 31 2553 3/12/2019
2661 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0282 นางปานจันทร์ บุญเถ่ือน ร้านบุญเลิศการเกษตร นางปานจันทร์ บุญเถ่ือน 19 2 - - ไทรงาม ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 76 2559 11/10/2019
2662 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0021 นางนงคราญ พิมพา ร้านนงคราญการเกษตร นางนงคราญ พิมพา 253 2 - - ไทรงาม ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 187 2549 2/6/2020
2663 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1855 นายภควรรต  เอกปัชชา ร้านอ านวยการเกษตร นายภควรรต เอกปัชชา 11 3 ไทรงาม ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 37 2560 5/6/2019
2664 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0644 นางสาวสุนีย์รัตน์ น้อยค า สหกรณ์การเกษตรไทรงาม จ ากัด 210 3 - เจริญผล ไทรงาม ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 25 2550 4/7/2020
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2665 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0027 นายนิพนธ์ พันธ์ุเขตร์กิจ ร้านธนภัทรการเกษตร นายนิพนธ์ พันธ์ุเขตร์กิจ 271 3 - - ไทรงาม ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 8 2558 27/11/2019
2666 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0903 นางวัลลี กุลชา ร้านมิตรเกษตรยนต์ นางวัลลี กุลชา 272 3 - - ไทรงาม ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 146 2554 22/6/2020
2667 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0039 นายวีระชัย ฉ่ัวสาครวิไล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีระชัย ชัยรุ่งเรือง 296 3 - - ไทรงาม ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 26 2551 30/10/2019
2668 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0024 นางอนันต์ญา สหัสสัตบุรุต ร้านเจ๊หน่อยการเกษตร นางอนันต์ญา สหัสสัตบุรุต 297 3 - - ไทรงาม ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 30 2561 15/8/2019
2669 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1262 นายวุฒิภัทร ทองมี ร้านเกษตรย่ังยืน นายวุฒิภัทร ทองมี 32 3 - - ไทรงาม ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 204 2554 18/9/2019
2670 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0869 นางวธิษราพรรณ แจ้งประสิทธ์ิ ร้านว เกษตรภัณฑ์ นางวธิษราพรรณ แจ้งประสิทธ์ิ 345/1 3 - - ไทรงาม ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 32 2553 7/12/2019
2671 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1539 นางชฎาพร ละครทิพย์ ร้านรุ่งเรืองการเกษตร 1 นางชฎาพร ละครทิพย์ 365 3 - - ไทรงาม ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 28 2557 24/2/2020
2672 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1877 นางมนัสนันท์ เฟ่ืองจันทร์ ร้านใหม่เจริญอาหารสัตว์ไทรงาม นางมนัสนันท์ เฟ่ืองจันทร์ 415 3 ไทรงาม ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 63 2560 20/11/2019
2673 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1691 นางสาวประภิณทิพย์  ทิพย์ข า ร้านเกษตรแม่ปิง นางสาวประภิณทิพย์ ทิพย์ข า 427/1 3 ไทรงาม ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 40 2561 30/12/2019
2674 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0751 นางเทพอักษร ป่วนไธสงค์ ร้านแหลมทองการเกษตร 2 นางเทพอักษร ป่วนไธสงค์ 431 3 - - ไทรงาม ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 30 2553 3/12/2019
2675 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0037 นางสมจิตร์ เทียนสันต์ ร้านสมจิตร์การเกษตร นางสมจิตร์ เทียนสันต์ 2 4 - - ไทรงาม ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 50 2549 13/2/2020
2676 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0036 นางส าเริง  ทัพทวี ร้านพลอยเคมีการเกษตร นางส าเริง  ทัพทวี 537 4 - - ไทรงาม ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 310 2549 12/10/2019
2677 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0030 นางวาสนา พันธ์ุเขตร์กิจ ร้านธนภัทรการเกษตร 2 นางวาสนา พันธ์ุเขตร์กิจ 1 5 - - ไทรงาม ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 9 2558 27/11/2019
2678 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1831 นางสาวปัญญ์วิไล  กิตติทรัพย์เจริญ บริษัท กิตติเกษตร จ ากัด สาขา อ าเภอไทรงาม 441-442 5 ไทรงาม ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 6 2560 24/1/2020
2679 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0949 นายนิพนธ์ เจนจบ ร้านนิพนธ์การเกษตร นายนิพนธ์ เจนจบ 42 8 - - ไทรงาม ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 227 2553 5/8/2019
2680 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0249 นางบรรเจิด เจริญบุญ ร้านพานทองการเกษตร นางบรรเจิด เจริญบุญ 124 1 - - พานทอง ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 568 2549 26/7/2020
2681 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0745 นางจ ากัด แดนประสาท ร้านณัฐพลการเกษตร นางจ ากัด แดนประสาท 130 2 - - พานทอง ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 18 2554 10/11/2019
2682 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0963 นายวิเชียร บัวผัน ร้านวีระพาณิชย์ นายวิเชียร บัวผัน 155 2 - - พานทอง ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 257 2553 6/9/2019
2683 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1574 นายอ านาจ วันนู สกต. ธ.ก.ส. ก าแพงเพชร จ ากัด จุดบริการหนองโดน 77 3 - - พานทอง ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 61 2557 25/5/2020
2684 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0044 นายศักด์ิดา เกียรติไพบูลย์ ร้านเกียรติไพบูลย์ นายศักด์ิดา เกียรติไพบูลย์ 162 8 - - พานทอง ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 191 2553 11/7/2020
2685 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0040 นายปิยวิทย์ ข าอิง ร้านมหาชัยการเกษตร นายปิยวิทย์ ข าอิง 111 1 - - มหาชัย ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 314 2549 22/9/2019
2686 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0080 นายเกริกไกร วิทวัสพันธ์ุ ร้านนายเกริกไกร วิทวัสพันธ์ุ นายเกริกไกร วิทวัสพันธ์ุ 294 1 - - มหาชัย ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 166 2549 24/9/2019
2687 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1939 นายนิรันดร์ แสงตุ้ย ร้านภัณฑิลา นายนิรันดร์ แสงตุ้ย 390 1 มหาชัย ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 17 2562 24/4/2020
2688 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0062 นายบัญชา ธรามานิตย์ ร้านเต่ียการเกษตร นายบัญชา ธรามานิตย์ 40/1 1 - - มหาชัย ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 394 2549 5/12/2019
2689 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0639 นางสดใส กล่ินด้วง ร้านรังสรรค์ นางสดใส กล่ินด้วง 10 10 - - มหาชัย ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 3 2561 4/3/2020
2690 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1757 นายธนโชติ  นาเจริญ ร้านตารวยการเกษตร นายธนโชติ นาเจริญ 158 10 มหาชัย ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 51 2559 7/7/2020
2691 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0067 นางณาตยาณี ชูจ๋ิว ร้านวรวุธการเกษตร นางณาตยาณี ชูจ๋ิว 169 10 - - มหาชัย ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 132 2549 17/5/2020
2692 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0818 นายสุชาติ อินประยูร ร้านสุชาติ อินประยูร นายสุชาติ อินประยูร 116 3 - - มหาชัย ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 15 2552 25/11/2019
2693 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0115 นายโกมินทร์ ม่ันเขตกร ร้านโกมินทร์ นายโกมินทร์ ม่ันเขตกร 145 3 - - มหาชัย ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 42 2552 18/11/2019
2694 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1751 นายค าพันธ์  ปัญญา ร้านค าพันธ์การเกษตร นายค าพันธ์ ปัญญา 246 3 มหาชัย ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 133 2558 17/11/2019
2695 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0064 นายละมัย สุขมี ร้านนายละมัย สุขมี นายละมัย สุขมี 118 8 - - มหาชัย ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 116 2549 8/5/2020
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2696 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1034 นายพรศักด์ิ ภู่ภีโญ่ สกต. ธ.ก.ส. ก าแพงเพชร จ ากัด สาขาตลาดกลางการเกษตร 290 8 มหาชัย ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 210 2553 18/7/2020
2697 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1943 นายวัชรพงศ์ ณัฐสุข ร้านหยูเฮงการเกษตร สาขา 2 นายวัชรพงศ์ ณัฐสุข 299 8 มหาชัย ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 6 2562 3/2/2020
2698 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1501 นายประจวบ โตโล ร้านวังโขนพันธ์ุข้าว นายประจวบ โตโล 356 2 หนองคล้า ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 92 2557 22/6/2020
2699 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0427 นางสมส่วน แย้มป้ัน ร้านนางสมส่วน ดวงแก้ว นางสมส่วน แย้มป้ัน 401 2 - - หนองคล้า ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 17 2553 9/11/2019
2700 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0041 นายโรย ทัดทรง ร้านวันเพ็ญ นายโรย ทัดทรง 119 8 - - หนองคล้า ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 217 2553 28/7/2020
2701 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0837 นางสาววรรดี โตโทน ร้านนางสาววรรดี โตโทน นางสาววรรดี โตโทน 153 1 - - หนองทอง ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 186 2553 7/7/2020
2702 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0107 นายเสริม น่วมวงศ์ ร้านค้าชุมชน นายเสริม น่วมวงศ์ 299 1 - - หนองทอง ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 168 2549 2/6/2020
2703 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1832 นางสาวกาญจนา  ข าเส็ง ร้านกาญจนา นางสาวกาญจนา ข าเส็ง 390 1 หนองทอง ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 10 2560 30/1/2020
2704 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1516 นายสันติ ฝานอก ร้านฝ.สันติสุขเจริญ นายสันติ ฝานอก 300 5 หนองทอง ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 124 2558 8/10/2019
2705 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0672 นางณัฐนรี นาคร้าย ร้านจ.ก าไรเงินพาณิชย์ นางณัฐนรี นาคร้าย 349 6 - - หนองทอง ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 51 2561 13/11/2019
2706 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0154 นางสาววิลาวัลย์ ทียาว ร้านศิษย์หลวงปู่การเกษตร นางสาววิลาวัลย์ ทียาว 4 7 - - หนองทอง ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 16 2559 28/3/2020
2707 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0121 นายไกรลาศ สารีบุตรดี ร้านไกรลาศ - อนันต์ นายไกรลาศ สารีบุตรดี 127 8 - - หนองทอง ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 124 2553 25/5/2020
2708 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0902 นายพรเทพ สารีบุตรดี ร้านพรพิพัฒน์ นายพรเทพ สารีบุตรดี 134 8 - - หนองทอง ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 50 2552 23/3/2020
2709 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1900 นายวินิต  เจ็ดกริช ร้าน ส.เคมีภัณฑ์ นายวินิต เจ็ดกริช 185 8 หนองทอง ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 8 2561 10/4/2020
2710 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0931 นายปรีชา สมทรัพย์ ร้านปรีชา สมทรัพย์ นายปรีชา สมทรัพย์ 278 1 - - หนองแม่แตง ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 77 2552 1/6/2020
2711 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1155 นางวรรณา อ่องเอิบ ร้านประดู่งามการเกษตร นางวรรณา อ่องเอิบ 125 2 - - หนองแม่แตง ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 31 2561 15/8/2019
2712 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0926 นายโกวัฒ ร่มโพธ์ิ ร้านอุดมการเกษตร นายโกวัฒ ร่มโพธ์ิ 59 3 - - หนองแม่แตง ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 69 2552 11/5/2020
2713 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1531 นายเดชา พวงทอง ร้านทวีพืชผลเกษตร นายเดชา พวงทอง 128 4 - - หนองแม่แตง ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 23 2557 5/2/2020
2714 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0611 นางระเบียบ ชุ่มเย็น ร้านระเบียบ ชุ่มเย็น นางระเบียบ ชุ่มเย็น 264 5 - - หนองแม่แตง ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 146 2553 8/6/2020
2715 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0272 นายประยูร เอมสรรค์ ร้านเอ็กซ์ - พี พาณิชย์ นายประยูร เอมสรรค์ 122 7 - - หนองแม่แตง ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 136 2552 20/9/2019
2716 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1544 นายวิบูลย์ คดีเวียง ร้านกังฟูวัสดุก่อสร้าง นายวิบูลย์ คดีเวียง 189 7 หนองแม่แตง ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 41 2557 31/3/2020
2717 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0280 นางสาวปริตตา สระแพงน้อย ร้านบุญมีพาณิชย์ นางสาวปริตตา สระแพงน้อย 217 8 - - หนองแม่แตง ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 93 2551 23/1/2020
2718 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0749 นางล าพึง ย้ิมน่วม ร้านล าพึงการเกษตร นางล าพึง ย้ิมน่วม 380 1 - - หนองไม้กอง ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 32 2551 11/11/2019
2719 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1446 นางสาวเก่งกานต์ เสมพงษ์ ร้านเก่งการเกษตร นางสาวเก่งกานต์ เสมพงษ์ 453 1 - - หนองไม้กอง ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 61 2556 16/5/2020
2720 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1425 นางดวงกมล นภาพรชัย ร้านดวงกมลพันธ์ุข้าว นางดวงกมล นภาพรชัย 122 4 - - หนองไม้กอง ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 3 2562 28/1/2020
2721 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1418 นางสาวหยาดพิรุณ แสงทวี ร้านแสงทวีการเกษตร นางสาวหยาดพิรุณ แสงทวี 81 5 - - หนองไม้กอง ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 101 2557 3/7/2020
2722 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1705 นางสาวรุ่งทิวา สูงปานเขา ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ชาวนาวชิรบารมี จ ากัด 198 8 - - หนองไม้กอง ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 23 2560 20/3/2020
2723 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0070 นายจรัส โพธ์ิหวี กลุ่มเกษตรท านาไทรงาม 217 8 - - หนองไม้กอง ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 61 2549 23/3/2020
2724 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1894 นางมุกดา  ศรีฉ่ า ร้านมุกดารามินทร์การเกษตร นางมุกดา ศรีฉ่ า 384 8 หนองไม้กอง ไทรงาม ก าแพงเพชร กพ. 12 2561 8/5/2020
2725 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1604 นายพงษ์ศิริ อารีประชาภิรมย์ ร้านเกษตรเทพนิมิต นายพงษ์ศิริ อารีประชาภิรมย์ 205 7 - - เทพนิมิต บึงสามัคคี ก าแพงเพชร กพ. 87 2557 17/6/2020
2726 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1226 นายนิยม ไวกสิกรณ์ สหกรณ์การเกษตรบึงบ้าน จ ากัด 44 12 - - บึงสามัคคี บึงสามัคคี ก าแพงเพชร กพ. 99 2556 12/8/2019
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2727 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1619 นายจรัญ กาญจนา ร้านจรัญการเกษตร (เจ๊ณี) นายจรัญ กาญจนา 129 3 - - บึงสามัคคี บึงสามัคคี ก าแพงเพชร กพ. 70 2559 30/8/2019
2728 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0985 นายศิลมงคล อาจหาญ ร้านบึงบ้านน าเกษตร นายศิลมงคล อาจหาญ 142 3 - - บึงสามัคคี บึงสามัคคี ก าแพงเพชร กพ. 125 2558 11/10/2019
2729 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0353 นางวันเพ็ญ เล็กทอง ร้านวันเพ็ญ เล็กทอง นางวันเพ็ญ เล็กทอง 50 7 - - บึงสามัคคี บึงสามัคคี ก าแพงเพชร กพ. 58 2559 8/8/2020
2730 เขต 2 สวพ.2 Kam-5-1739 นางสาววิมล  สีนวน ร้าน ส.สิริการเกษตร นางสาววิมล สีนวน 1 3 ระหาน บึงสามัคคี ก าแพงเพชร กพ. 47 2561 21/10/2019
2731 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0085 นายเจริญ หอมจันทร์ ร้านแสงเจริญบริการ นายเจริญ หอมจันทร์ 127 3 - - ระหาน บึงสามัคคี ก าแพงเพชร กพ. 66 2553 27/1/2020
2732 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0274 นางสาวศรุตาพร ค าแหน ร้านพรหมประสิทธ์ิ นางสาวศรุตาพร ค าแหน 229/16-18 3 - - ระหาน บึงสามัคคี ก าแพงเพชร กพ. 253 2553 2/9/2019
2733 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0690 นางวราภรณ์ กิตติทรัพย์เจริญ บริษัท กิตติเกษตร จ ากัด สาขา 1 229/3-6 3 - - ระหาน บึงสามัคคี ก าแพงเพชร กพ. 35 2555 4/1/2020
2734 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0339 นายรุ่งชัย ลาดหนองขุ่น ร้านเจริญการเกษตร นายรุ่งชัย ลาดหนองขุ่น 161 4 - - ระหาน บึงสามัคคี ก าแพงเพชร กพ. 323 2549 25/9/2020
2735 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0370 นายวิฑูรย์ แซ่ปึง ร้านนายวิฑูรย์ แซ่ปึง นายวิฑูรย์ แซ่ปึง 190 4 - - ระหาน บึงสามัคคี ก าแพงเพชร กพ. 270 2549 25/8/2020
2736 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1441 นางสาวณัฐนิฌา เสือเจริญ ร้านเกษตรย่ิงเจริญ นางสาวณัฐนิฌา เสือเจริญ 204 4 - - ระหาน บึงสามัคคี ก าแพงเพชร กพ. 30 2557 24/2/2020
2737 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0918 นายจรัญ จีนจรรยา ร้านเกษตรไทย นายจรัญ จีนจรรยา 227 4 - - ระหาน บึงสามัคคี ก าแพงเพชร กพ. 105 2553 25/4/2020
2738 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1848 นางสาวหน่ึงฤทัย  เพชรต่อม ร้านข้าวทองการเกษตรทุ่งสนุ่น นางสาวหน่ึงฤทัย เพชรต่อม 401 4 ระหาน บึงสามัคคี ก าแพงเพชร กพ. 29 2560 16/5/2020
2739 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1186 นายอธิภัทร ชูรัตนวรกิจ ร้านแม่โจ้เคมี 58 นายอธิภัทร ชูรัตนวรกิจ 465 4 - - ระหาน บึงสามัคคี ก าแพงเพชร กพ. 55 2554 27/1/2020
2740 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1942 น.ส.พิมพรรณ  บุญช่วย ร้านน้องการเกษตร นางสาวพิมพรรณ บุญช่วย 470/4 4 ระหาน บึงสามัคคี ก าแพงเพชร กพ. 62 2561 10/12/2019
2741 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0306 นายพิทักษณ์ ป้องเขต ร้านพิทักษณ์การเกษตร นายพิทักษณ์ ป้องเขต 99 5 - - ระหาน บึงสามัคคี ก าแพงเพชร กพ. 326 2549 25/9/2019
2742 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0223 นางทิพย์วรรณ ศรีอินต๊ะ ร้านก้องการเกษตร นางทิพย์วรรณ ศรีอินต๊ะ 141 6 - - ระหาน บึงสามัคคี ก าแพงเพชร กพ. 143 2553 26/5/2020
2743 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1869 นายธนวุฒิ จันโทสุทธ์ิ ร้าน ม.อะไหล่การเกษตร ม.เคร่ืองเขียน นายธนวุฒิ จันโทสุทธ์ิ 189 6 ระหาน บึงสามัคคี ก าแพงเพชร กพ. 27 2561 7/8/2020
2744 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0465 นายภูสิษฐ์ ค าจันดุก ร้านคลีนิกพืชเกษตรเฟ่ืองฟู นายภูสิษฐ์ ค าจันดุก 195/1 7 - - ระหาน บึงสามัคคี ก าแพงเพชร กพ. 59 2559 21/8/2019
2745 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0171 นางจิตรมาส ลือชัย สหกรณ์การเกษตรบึงสามัคคี จ ากัด 330 7 - - ระหาน บึงสามัคคี ก าแพงเพชร กพ. 96 2552 30/6/2020
2746 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1756 นายวัชรินทร์  นุชนงค์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พ .กิจเจริญพานิช นายวัชรินทร์  นุชนงค์ 351 7 ระหาน บึงสามัคคี ก าแพงเพชร กพ. 9 2559 4/2/2020
2747 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0335 นายสุดใจ สวัสด์ินะที ร้านสวัสด์ินะทีบริการ นายสุดใจ สวัสด์ินะที 151 10 - - วังชะโอน บึงสามัคคี ก าแพงเพชร กพ. 26 2553 29/11/2019
2748 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1851 นายนพพล  ค ายา ร้านนันทวันการเกษตร นายนพพล ค ายา 72 13 วังชะโอน บึงสามัคคี ก าแพงเพชร กพ. 53 2560 13/9/2019
2749 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0656 นางสาวนิรมล ดวงมี ร้านสหกิจพาณิชย์ นางสาวนิรมล ดวงมี 139 3 - - วังชะโอน บึงสามัคคี ก าแพงเพชร กพ. 139 2552 24/9/2019
2750 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1242 นายอนุกรณ์ เทียนสิวา ร้านเกษตรสมหวัง นายอนุกรณ์ เทียนสิวา 246/8 5 - - วังชะโอน บึงสามัคคี ก าแพงเพชร กพ. 100 2558 9/8/2019
2751 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1878 นางเนตรนภา  ชาญธัญกรรม ร้าน ช.ชาญการเกษตร นางเนตรนภา ชาญธัญกรรม 335 1 ปางตาไว ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร กพ. 64 2560 26/11/2019
2752 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1945 นายถนัด  คณะใน บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนช่ันแนล ชูการ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด มหาชน นายถนัด คณะใน 54 1 ปางตาไว ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร กพ. 2 2562 13/1/2020
2753 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1054 นายพนมแพน  ทองอ่อน ร้านทองอ่อนพาณิชย์ นายพนมแพน  ทองอ่อน 14 3 - - ปางตาไว ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร กพ. 29 2559 1/6/2020
2754 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1209 นายสิงห์ทอง เสนปัญญา ร้านปณวัฒน์ นายสิงห์ทอง เสนปัญญา 111 11 - - โพธ์ิทอง ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร กพ. 214 2554 25/9/2019
2755 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1896 นายสมพงษ์ บุญอยู่ ร้านบ้านแก้ว คลินิกเกษตร นายสมพงษ์ บุญอยู่ 144/1 12 - - โพธ์ิทอง ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร กพ. 29 2561 8/8/2019
2756 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0733 นางสาวณัฏฐชา สิทธิสาตร์ สหกรณ์การเกษตรปฎิรูปท่ีดินปางศิลาทอง จ ากัด 239 16 - - โพธ์ิทอง ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร กพ. 42 2555 4/3/2020
2757 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1866 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ถ้วยแชมป์ การเกษตร เซ็นเตอร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ถ้วยแชมป์ การเกษตร เซ็นเตอร์ 244 16 โพธ์ิทอง ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร กพ. 48 2560 24/8/2019
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2758 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1082 นายสืบ โกทัน ร้านสืบศักด์ิการเกษตร นายสืบ โกทัน 105/1 2 - - โพธ์ิทอง ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร กพ. 168 2553 13/6/2020
2759 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1060 นายเอกเดชา ค าสนอง ร้านอ านาจการเกษตร นายเอกเดชา ค าสนอง 249 2 - - โพธ์ิทอง ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร กพ. 123 2553 25/5/2020
2760 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0599 นางมะลิวัลย์ สุทธิศักด์ิ ร้านมะลิวัลย์การเกษตร นางมะลิวัลย์ สุทธิศักด์ิ 104 3 - - โพธ์ิทอง ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร กพ. 216 2553 27/7/2020
2761 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1094 นางสาวสุกัญญา กุลนาพันธ์ ร้านมีนาการเกษตร นางสาวสุกัญญา กุลนาพันธ์ 187 3 - - โพธ์ิทอง ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร กพ. 142 2558 7/9/2019
2762 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0011 นางสาววรัญญา  แก้วทองดี ร้านโพธ์ิทองเภสัช นางสาววรัญญา  แก้วทองดี 161 5 - - โพธ์ิทอง ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร กพ. 78 2549 26/3/2020
2763 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0014 นางไพเราะ บุญมะลิซ้อน ร้านเฮงอะหล่ัย นางไพเราะ บุญมะลิซ้อน 195/1 5 - - โพธ์ิทอง ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร กพ. 18 2560 23/2/2020
2764 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1457 นางอัญชลี วิมลสมบัติ ร้านเฮงดีเคมีเกษตร นางอัญชลี วิมลสมบัติ 241 5 - - โพธ์ิทอง ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร กพ. 99 2558 6/8/2020
2765 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0005 นายสมพงศ์ วิริยจารี ร้านนิยมเภสัช นายสมพงศ์ วิริยจารี 454 5 - - โพธ์ิทอง ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร กพ. 16 2549 15/1/2020
2766 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0938 นางจันทร์เพ็ญ มุ่งงาม ร้านแสงฟ้าคอนกรีต นางจันทร์เพ็ญ มุ่งงาม 541 5 - - โพธ์ิทอง ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร กพ. 97 2556 28/7/2019
2767 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0003 นายประทีป ค าสนอง ร้านดวงประทีปการเกษตร นายประทีป ค าสนอง 584 5 - - โพธ์ิทอง ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร กพ. 180 2549 16/5/2020
2768 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0001 นายฤทธิชัย สมชัยมงคล ร้านชัยมงคล นายฤทธิชัย สมชัยมงคล 79/1 5 - - โพธ์ิทอง ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร กพ. 205 2553 14/7/2020
2769 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0862 นายไพศาล ศรีสุทธิสัมพันธ์ ร้านหงษ์ฟ้าการเกษตร นายไพศาล ศรีสุทธิสัมพันธ์ 96/2 5 - - โพธ์ิทอง ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร กพ. 46 2553 5/1/2020
2770 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0655 นายแสน เจรสาริกิจ ร้านแสน เจรสาริกิจ นายแสน เจรสาริกิจ 93 7 - - โพธ์ิทอง ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร กพ. 6 2553 8/10/2019
2771 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1053 นางสาวสุพัตร์ ปุฤทธิพันธ์ ร้านโพธ์ิทองการเกษตร นางสาวสุพัตร์ ปุฤทธิพันธ์ 94/1 8 - - โพธ์ิทอง ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร กพ. 36 2560 7/6/2020
2772 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0830 นายภัทรกร ส้มแก้ว ร้านชลอการเกษตร นายภัทรกร ส้มแก้ว 98 8 - - โพธ์ิทอง ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร กพ. 40 2554 28/12/2019
2773 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1503 นางสาวธัณยรัตน์ กองถวิล ร้านแสงทองการเกษตร นางสาวธัณยรัตน์ กองถวิล 9 9 โพธ์ิทอง ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร กพ. 65 2561 24/12/2019
2774 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1766 นางสาวบังออน  จวบบุญ ร้านสมพงษ์การเกษตรบ้านใหม่เริงกะพง นางสาวบังออน จวบบุญ 5 13 หินดาต ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร กพ. 10 2559 10/2/2020
2775 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0006 นายสุรินทร์ ไขบุดดี ร้านสุรินทร์การเกษตร นายสุรินทร์ ไขบุดดี 156 14 - - หินดาต ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร กพ. 369 2549 25/10/2019
2776 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1459 นางสาวมนัสชนก ทาสร้อย ร้านเดอะแชมป์การเกษตร นางสาวมนัสชนก ทาสร้อย 162 3 หินดาต ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร กพ. 113 2556 26/8/2019
2777 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0841 นายรังสรรค์ พรายละมูล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นุุ้อ่นการเกษตร นายรังสรรค์ พรายละมูล 313 4 - - หินดาต ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร กพ. 111 2552 2/8/2020
2778 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1813 นายสายัณ  โมลาลาย ร้านสายัณ พืชผล นายสายัณ โมลาลาย 9/1 13 เขาคีริส พรานกระต่าย ก าแพงเพชร กพ. 18 2562 7/5/2020
2779 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0858 นายจรัญ รักสิงห์ ร้านจรัญบริการ นายจรัญ รักสิงห์ 97 2 - - เขาคีริส พรานกระต่าย ก าแพงเพชร กพ. 1 2553 30/9/2019
2780 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0325 นางมาลัย ข าม่ัน ร้านมาลัยเพ่ือนเกษตร นางมาลัย ข าม่ัน 57/1 3 - - เขาคีริส พรานกระต่าย ก าแพงเพชร กพ. 425 2549 17/1/2020
2781 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1953 นายนพดล บุรกิจภาชัย ร้านนพดลการเกษตร นายนพดล บุรกิจภาชัย 88 3 เขาคีริส พรานกระต่าย ก าแพงเพชร กพ. 5 2562 29/1/2020
2782 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0415 นายสมชาย ศรีสังข์สุข บริษัท พรหมประสิทธ์ิการเกษตร จ ากัด (สาขาพรานกระต่าย) 36 6 - - เขาคีริส พรานกระต่าย ก าแพงเพชร กพ. 104 2551 10/2/2020
2783 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1109 นายศุกล สมนาศรี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด งอบแดง เคมีคอล 38/1 8 - - เขาคีริส พรานกระต่าย ก าแพงเพชร กพ. 199 2554 31/8/2019
2784 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0728 นางอุไร หนองหลวง ร้านนางอุไร หนองหลวง นางอุไร หนองหลวง 4/4 9 - - เขาคีริส พรานกระต่าย ก าแพงเพชร กพ. 32 2557 6/3/2020
2785 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0462 นายสุทธิ สมัย ร้านสุกิจการเกษตร นายสุทธิ สมัย 32 1 - - คลองพิไกร พรานกระต่าย ก าแพงเพชร กพ. 105 2556 14/8/2020
2786 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0923 นางณัฏฐ์ปัณชญา ณัฐภัทรศิริกุล ร้านพัทธวรรณ์เคมีเกษตร นางณัฏฐ์ปัณชญา ณัฐภัทรศิริกุล 40 1 - - คลองพิไกร พรานกระต่าย ก าแพงเพชร กพ. 67 2556 20/5/2020
2787 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0146 นายกิตติศักด์ิ ทองเจือเพ็ชร์ ร้านนครเกษตร นายกิตติศักด์ิ ทองเจือเพ็ชร์ 9/4 1 - - คลองพิไกร พรานกระต่าย ก าแพงเพชร กพ. 249 2553 30/8/2019
2788 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0968 นางสาวปุญญารัศม์ิ อัฒฑ์ศยาบรรจง ร้านเมืองทองการเกษตร นางสาวปุญญารัศม์ิ อัฒฑ์ศยาบรรจง 3/62 2 - - คลองพิไกร พรานกระต่าย ก าแพงเพชร กพ. 130 2556 9/9/2019
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2789 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0373 นายชนรดี ทองสว่าง ร้านรุ่งทรัพย์การเกษตร นายชนรดี ทองสว่าง 3/69-70 2 - - คลองพิไกร พรานกระต่าย ก าแพงเพชร กพ. 57 2556 6/5/2020
2790 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0848 นางสาวทิพรัตน์ จับคล้าย ร้านรัตนทรัพย์การเกษตร นางสาวทิพรัตน์ จับคล้าย 7 4 - - คลองพิไกร พรานกระต่าย ก าแพงเพชร กพ. 61 2559 24/8/2019
2791 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0123 นายไพโรจน์ บ ารุงกิจถาวร ร้านมีรวยถาวรการเกษตร นายไพโรจน์ บ ารุงกิจถาวร 23 6 - - คลองพิไกร พรานกระต่าย ก าแพงเพชร กพ. 196 2554 28/8/2020
2792 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1917 นางรจนา  แพรใจ ร้าน 2 สท. นางรจนา แพรใจ 17 8 คลองพิไกร พรานกระต่าย ก าแพงเพชร กพ. 46 2561 24/10/2019
2793 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1129 นายรังสิทธ์ิ จันทร์ดี ร้านแป๊ะรุ่งเรือง นายรังสิทธ์ิ จันทร์ดี 2/1 1 - - คุยบ้านโอง พรานกระต่าย ก าแพงเพชร กพ. 268 2553 21/9/2019
2794 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1197 นายสม อุดมลาภ ร้านอุดมการเกษตร นายสม อุดมลาภ 70/2 1 - - คุยบ้านโอง พรานกระต่าย ก าแพงเพชร กพ. 92 2555 8/7/2020
2795 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1883 นายยศธร  บดีรัฐ ร้านมลพันธ์ุข้าว นายยศธร บดีรัฐ 65/3 3 คุยบ้านโอง พรานกระต่าย ก าแพงเพชร กพ. 11 2561 3/5/2020
2796 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1368 นายสิทธิโชค ถาวร ร้านสิทธิโชค นายสิทธิโชค ถาวร 32/1 5 - - คุยบ้านโอง พรานกระต่าย ก าแพงเพชร กพ. 111 2555 16/8/2020
2797 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1774 นางสาวมณีรัตน์ รักสิงห์ ธิดาการเกษตร นางสาวมณีรัตน์ รักสิงห์ 104/1 7 คุยบ้านโอง พรานกระต่าย ก าแพงเพชร กพ. 23 2559 9/5/2020
2798 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0105 นายเสน่ห์ ชมภูผล ร้านนายเสน่ห์ ชมภูผล นายเสน่ห์ ชมภูผล 108/1 11 - - ถ้ ากระต่ายทอง พรานกระต่าย ก าแพงเพชร กพ. 102 2554 28/4/2020
2799 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1654 นางสาวกานดา โกษัย ร้านกานดาการเกษตร นางสาวกานดา โกษัย 53/8 4 - - ถ้ ากระต่ายทอง พรานกระต่าย ก าแพงเพชร กพ. 44 2558 27/4/2020
2800 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1249 นายเจริญ รักสิงห์ ร้านเจริญ นายเจริญ รักสิงห์ 164 7 - - ถ้ ากระต่ายทอง พรานกระต่าย ก าแพงเพชร กพ. 123 2556 1/9/2019
2801 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0426 นายเศกสรรค์ เน้ือไม้ ร้านทองสีการเกษตร นายเศกสรรค์ เน้ือไม้ 24/6 7 - - ถ้ ากระต่ายทอง พรานกระต่าย ก าแพงเพชร กพ. 57 2554 8/2/2020
2802 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1607 นางสาวอุษา เน้ือไม้ ร้านสมชายปิโตรเล่ียม นางสาวอุษา เน้ือไม้ 73 7 - - ถ้ ากระต่ายทอง พรานกระต่าย ก าแพงเพชร กพ. 46 2561 3/7/2020
2803 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1536 นายนพดล โพธ์ิกาศ ร้านนพดลการค้า นายนพดล โพธ์ิกาศ 1/6-1/8 2 ท่าไม้ พรานกระต่าย ก าแพงเพชร กพ. 31 2560 7/6/2020
2804 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1799 นายกิตติพงษ์  กาญจนจัย ร้านท่าไม้การเกษตร (คนอง วงษ์เขียด) นายกิตติพงษ์ กาญจนจัย 1/9 4 ท่าไม้ พรานกระต่าย ก าแพงเพชร กพ. 19 2560 27/2/2020
2805 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0642 นายวิชชา จ าปา ร้านวิชชา นายวิชชา จ าปา 52/7 4 - - ท่าไม้ พรานกระต่าย ก าแพงเพชร กพ. 243 2553 19/8/2019
2806 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1881 นายมานพ ระเบียบ ร้านนายมานพ ระเบียบ นายมานพ ระเบียบ 8/3 6 ท่าไม้ พรานกระต่าย ก าแพงเพชร กพ. 9 2562 7/2/2020
2807 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1777 นางเดือนเพ็ญ  ข าจีน ร้านนเรศเพ่ือนเกษตร นางเดือนเพ็ญ  ข าจีน 107/1 1 พรานกระต่าย พรานกระต่าย ก าแพงเพชร กพ. 78 2559 17/10/2019
2808 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0220 นางสาวทองพรรณ พุฒทอง ร้านทองพรรณการเกษตร (เครือพรหมประสิทธ์ิเกษตรรุ่งเรือง) นางสาวทองพรรณ พุฒทอง 19 1 - - พรานกระต่าย พรานกระต่าย ก าแพงเพชร กพ. 459 2549 6/4/2020
2809 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1159 นางสาวกมลชนก บุญเสริม ร้านรณชัยการเกษตร นางสาวกมลชนก บุญเสริม 153/1 11 - - พรานกระต่าย พรานกระต่าย ก าแพงเพชร กพ. 36 2554 23/12/2019
2810 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1801 นางสาวกมลรัตน์ พลขันธ์ ร้านตายุ้ย นางสาวกมลรัตน์ พลขันธ์ 1/5 3 พรานกระต่าย พรานกระต่าย ก าแพงเพชร กพ. 71 2559 6/9/2019
2811 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1160 นายบัน มุกดา ร้านน้องนิวการเกษตร นายบัน มุกดา 67/2 3 - - พรานกระต่าย พรานกระต่าย ก าแพงเพชร กพ. 105 2554 3/5/2020
2812 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0319 นายส่งเสริม ศิริรักษ์ บริษัท ทวีชัยเคมีเกษตร จ ากัด 59/1 4 - - พรานกระต่าย พรานกระต่าย ก าแพงเพชร กพ. 41 2558 26/3/2020
2813 เขต 2 สวพ.2 Kam-5-1769 นายฉัตร  บัวแดง ร้านบัวแดงการเกษตร นายฉัตร บัวแดง 9/7 6 พรานกระต่าย พรานกระต่าย ก าแพงเพชร กพ. 15 2559 29/3/2020
2814 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1780 นางสาววรรณา  มณีเขียว ร้านณรงค์ นางสาววรรณา มณีเขียว 55/3 2 วังควง พรานกระต่าย ก าแพงเพชร กพ. 55 2559 31/7/2020
2815 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1230 นายอมร จีนเพชร ร้านอมร จีนเพชร นายอมร จีนเพชร 63/2 4 - - วังควง พรานกระต่าย ก าแพงเพชร กพ. 25 2558 1/2/2020
2816 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1466 นางเตือนใจ อินยัง ร้านเตือนใจ อินยัง นางเตือนใจ อินยัง 7 9 วังควง พรานกระต่าย ก าแพงเพชร กพ. 95 2558 22/7/2021
2817 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1217 นางพเยาว์ กัลพฤกษ์ ร้านลุงย้ีเพ่ือนเกษตร นางพเยาว์ กัลพฤกษ์ 15/3 2 - - วังตะแบก พรานกระต่าย ก าแพงเพชร กพ. 130 2554 12/6/2020
2818 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1964 น.ส.สุพัตรา สมบูรณ์ ร้าน ชูใจ เกษตรภัณฑ์ น.ส.สุพัตรา สมบูรณ์ 9/5 3 วังตะแบก พรานกระต่าย ก าแพงเพชร กพ. 19 2562 20/5/2020
2819 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1104 นายโกมินทร์ พลไกร ร้านเณรเพ่ือนเกษตร นายโกมินทร์ พลไกร 91/2 3 - - วังตะแบก พรานกระต่าย ก าแพงเพชร กพ. 137 2554 15/6/2020
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2820 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1115 นางวรรณเพ็ญ นุ่มเกล้ียง ร้านเก้าเพชรการเกษตร นางวรรณเพ็ญ นุ่มเกล้ียง 31/2 4 - - วังตะแบก พรานกระต่าย ก าแพงเพชร กพ. 252 2553 31/8/2019
2821 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1937 นางจรัสศรี ภู่สุด ธนเศรษการเกษตร นางจรัสศรี ภู่สุด 32/3 7 - - วังตะแบก พรานกระต่าย ก าแพงเพชร กพ. 44 2561 3/10/2019
2822 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0891 นางสมร เพชรรัตน์ ร้านสองพ่ีน้องเคมีเกษตร นางสมร เพชรรัตน์ 11/1 1 - - หนองหัววัว พรานกระต่าย ก าแพงเพชร กพ. 39 2552 18/2/2020
2823 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1733 นายธีรวัฒน์ จ าเนียรกาล ร้านทุ่งน้ าตกการเกษตร นายธีรวัฒน์ จ าเนียรกาล 97/3 3 หนองหัววัว พรานกระต่าย ก าแพงเพชร กพ. 116 2558 21/9/2019
2824 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1600 นายฉัตรชัย พลอาชา ร้านฉัตรชัยการเกษตร นายฉัตรชัย พลอาชา 38 6 - - หนองหัววัว พรานกระต่าย ก าแพงเพชร กพ. 50 2559 3/7/2020
2825 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0802 นางสาวอธิษฐาน เน้ือไม้ ร้านอธิฐานการเกษตร นางสาวอธิษฐาน เน้ือไม้ 14/3 1 ห้วยย้ัง พรานกระต่าย ก าแพงเพชร กพ. 24 2561 15/7/2020
2826 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1208 นายค าภา สอนพลงาม ร้านเกษตรลานไผ่ นายค าภา สอนพลงาม 3/2 9 - - ห้วยย้ัง พรานกระต่าย ก าแพงเพชร กพ. 207 2554 8/9/2019
2827 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0870 นางสาวสุมาลีรัตน์ พ่ึงกล่อม บริษัท เอฟดีกรีน (ประเทศไทย) จ ากัด 12/3 1 - - คณฑี เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 13 2552 19/11/2019
2828 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1963 นายสุพจน์ แววน า ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษตรนวกิจ นายสุพจน์ แววน า 82/4 1 คณฑี เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 21 2562 30/5/2020
2829 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1633 นางสาวมาลัย รอดจินดา ร้านเพชรสยามปุ๋ยเคมี นางสาวมาลัย รอดจินดา 157 11 - - คณฑี เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 107 2558 26/8/2019
2830 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1479 นางสาวเบญจภา บุญกาญจนวนิชา ร้านป.เคมีภัณฑ์ นางสาวเบญจภา บุญกาญจนวนิชา 253/1 2 - ก าแพงเพชร-ท่ามะเขือ คณฑี เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 33 2561 19/8/2019
2831 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0484 นายสุรเชษฐ์ ศุจิธรรม ร้านศิริกิจ นายสุรเชษฐ์ ศุจิธรรม 33/1 2 - - คณฑี เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 5 2549 17/1/2020
2832 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1892 นางเพ็ญนภา  บุญสังวาลย์ วิสาหกิจชุมชนคณฑีเกษตรชีวภาพ 399 2 คณฑี เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 4 2561 18/3/2020
2833 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0687 นายวรวิทย์ นาเวช สหกรณ์การเกษตรคณฑีพัฒนา จ ากัด 460/1 2 - - คณฑี เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 49 2550 5/1/2020
2834 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0969 นายนิรุตต์ิ  พวงทอง สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านโคนใต้ จ ากัด 487 2 - - คณฑี เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 81 2559 27/10/2019
2835 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0584 นายเน้ียว ฮู่โต ร้านปอแก้ว นายเน้ียว ฮู่โต 210/1 6 - - คณฑี เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 476 2549 27/4/2020
2836 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0486 นายสุระพล ใสแสง ร้านพ.เจริญการเกษตร นายสุระพล ใสแสง 142 7 - - คณฑี เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 9 2556 20/11/2019
2837 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0433 นางเพยาว์ วงษ์จันทร์ ร้านเพยาว์การเกษตร นางเพยาว์ วงษ์จันทร์ 193/1 7 - - คณฑี เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 84 2552 15/6/2020
2838 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0411 นายสมชาย เกษกรรณ์ ร้านสมชาย นายสมชาย เกษกรรณ์ 36/1 9 - - คณฑี เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 56 2560 10/10/2019
2839 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1171 นายณัฐพล เรืองชัยศิวเวท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ.เรืองชัย 2 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ.เรืองชัย 2 134/9 3 - - คลองแม่ลาย เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 72 2554 13/3/2020
2840 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0864 นางสาวนวลนรา แก้วเพชร ร้านนวลนรา แก้วเพชร นางสาวนวลนรา แก้วเพชร 218 3 - - คลองแม่ลาย เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 15 2562 4/3/2020
2841 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0428 นางสาวส้มสาย สกัญญา ร้านส.เจริญ นางสาวส้มสาย สกัญญา 62 3 - - คลองแม่ลาย เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 520 2549 28/5/2020
2842 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1868 นายวัฒนา  สุวรรณวิสุทธ์ิ ร้าน ส.รุ่งโรจน์ อะโกร 12 นายวัฒนา สุวรรณวิสุทธ์ิ 89/2 3 คลองแม่ลาย เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 7 2561 25/3/2020
2843 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1163 นางสาวมณีพร วีระรัตนมณี ร้านมณีพรการค้า นางสาวมณีพร วีระรัตนมณี 82/1 4 - - คลองแม่ลาย เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 161 2554 11/7/2020
2844 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0092 นายเชิดชัย รัตนสุวรรณ ร้านจ.เจริญชัย นายเชิดชัย รัตนสุวรรณ 70/3 1 ไตรตรึงษ์ เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 102 2556 12/8/2020
2845 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1658 นางสาวชิดปราง วังศิริกุล ร้านชิดปรางวังศิริกุล นางสาวชิดปราง วังศิริกุล 97 3 - - ไตรตรึงษ์ เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 39 2560 28/6/2019
2846 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1216 นางสาวนฤภร ล่าจ าปา ร้านรวยทรัพย์การเกษตร นางสาวนฤภร ล่าจ าปา 144/5 7 - - ไตรตรึงษ์ เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 193 2554 23/8/2019
2847 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1621 นายเจริญ แซ่เฮ้ง ร้านปู่ข้าวทองการเกษตร นายเจริญ แซ่เฮ้ง 176 7 - - ไตรตรึงษ์ เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 117 2557 4/8/2020
2848 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0235 นายนราวุธ เรืองชัยศิวเวท ร้านวุธการเกษตร นายนราวุธ เรืองชัยศิวเวท 30/1 7 - - ไตรตรึงษ์ เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 75 2553 16/2/2020
2849 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0350 นางสาวจาริณี คุณาเจริญสุข ร้านเกียรติชัย นางสาวจาริณี คุณาเจริญสุข 52 7 - - ไตรตรึงษ์ เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 401 2549 13/12/2019
2850 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1156 นายธิติพงศ์ หงส์อัครสกุล ร้านธิติพงศ์พาณิชย์ นายธิติพงศ์ หงส์อัครสกุล 1/9 8 - - ไตรตรึงษ์ เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 30 2554 15/12/2019
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2851 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1664 นางสุภาวินี เรืองชัยศิวเวท ร้านทวีคูณการเกษตร นางสุภาวินี เรืองชัยศิวเวท 18/1 8 - - ไตรตรึงษ์ เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 33 2558 10/3/2020
2852 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0588 นางสุชีพ อุปจ๊ะ ร้านภานุพรเกษตร นางสุชีพ อุปจ๊ะ 189 8 - - ไตรตรึงษ์ เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 1 2550 29/3/2020
2853 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0231 นางธัญภรณ์ โสตะจินดา ร้านสมศรีพานิช นางธัญภรณ์ โสตะจินดา 3/2 8 - - ไตรตรึงษ์ เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 71 2549 1/3/2020
2854 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0892 นายเจริญ แซ่เฮ้ง ร้านข้าวทองการเกษตรปู่ นายเจริญ แซ่เฮ้ง 34 8 - - ไตรตรึงษ์ เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 23 2561 10/7/2019
2855 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0706 นางวันเพ็ญ ถ่ีถ้วน ร้านวรปรัชญ์การเกษตร นางวันเพ็ญ ถ่ีถ้วน 18 1 - - ทรงธรรม เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 262 2553 9/9/2019
2856 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1661 นางสาวจงรักษ์  ทศเจริญ พี.เอส.เกษตรคลินิค นางสาวจงรักษ์ ทศเจริญ 64/2 1 ทรงธรรม เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 120 2558 1/10/2019
2857 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1898 นางสาวแววตา  คงเพชรศักด์ิ ร้านทรงธรรมการเกษตร นางสาวแววตา คงเพชรศักด์ิ 43/7 4 ทรงธรรม เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 14 2561 20/5/2020
2858 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0254 นางสมควร ชมเชย สหกรณ์นิคมนครชุม จ ากัด 99/9 4 - พหลโยธิน ทรงธรรม เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 432 2549 29/1/2020
2859 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1356 นายจรัญ ถ่อมกาย ร้านรัญชัยกิจเกษตร นายจรัญ ถ่อมกาย 39 1 - - ท่าขุนราม เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 144 2555 23/9/2019
2860 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0701 นายวิเชียร นุ่นมีศรี ร้านนายวิเชียร นุ่นมีศรี นายวิเชียร นุ่นมีศรี 171/2 10 - - ท่าขุนราม เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 81 2549 12/3/2020
2861 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1509 นางนิภาพร ปัทมานนท์ ร้านป เจริญการเกษตร นางนิภาพร ปัทมานนท์ 236 11 ท่าขุนราม เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 8 2557 5/11/2019
2862 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0185 นายชนินทร์ ป่ินชัยมูล สหกรณ์การเกษตรท่าขุนรามและไม้ผลก าแพงเพชร จ ากัด 3 11 - - ท่าขุนราม เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 138 2552 22/9/2019
2863 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0760 นายสยาม ทิมวงค์ ร้านสยามการเกษตร นายสยาม ทิมวงค์ 239/1 5 - - ท่าขุนราม เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 65 2553 25/1/2020
2864 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1836 นางส าเนา  พุทธรัตน์ ร้านทวีคูณการเกษตรท่าขุนราม นางส าเนา พุทธรัตน์ 55 5 ท่าขุนราม เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 17 2560 15/2/2020
2865 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1701 นายสุพจน์  แววน า ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เกษตรนวกิจ1 นายสุพจน์ แววน า 90 6 ท่าขุนราม เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 12 2562 1/9/2019
2866 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1659 นางสาวยุพา รอดโต ร้านยุพา รอดโต นางสาวยุพา รอดโต 71/1 1 บ้านวังโบสถ์ - เทพนคร เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 23 2558 27/1/2020
2867 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1513 นายวิทยา เธียรไทย ร้านบุญลือเกษตร นายวิทยา เธียรไทย 79 11 เทพนคร เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 79 2557 10/6/2020
2868 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0323 นายมาณพ บุรกิจภาชัย ร้านนครเกษตร นายมาณพ บุรกิจภาชัย 58/1 12 - - เทพนคร เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 242 2549 19/7/2019
2869 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0361 นายวิเชียร ต่ายเมือง ร้านวิเชียร นายวิเชียร ต่ายเมือง 183/1 15 - - เทพนคร เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 53 2554 23/1/2020
2870 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0358 สหกรณ์นิคมวังพระธาตุ จ ากัด สหกรณ์นิคมวังพระธาตุ จ ากัด สหกรณ์นิคมวังพระธาตุ จ ากัด 194 15 - - เทพนคร เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 21 2559 27/4/2020
2871 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0358 นางสาวสุพัตรา  ศรีชม สหกรณ์นิคมวังพระธาตุ จ ากัด 194 15 - - เทพนคร เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 21 2559 27/4/2019
2872 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1602 นายฉัตรชัย เก้ือทาน ร้านฉัตรชัยเคมีภัณฑ์ นายฉัตรชัย เก้ือทาน 159/1 2 - - เทพนคร เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 84 2557 17/6/2020
2873 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0828 นายวุฒิชัย แก้วนิมิตร ร้านอารีย์เคมีภัณฑ์ นายวุฒิชัย แก้วนิมิตร 96/1 4 - - เทพนคร เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 157 2554 6/7/2020
2874 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0127 นางวราภรณ์ พุ่มกล่อม ร้านวราภรณ์ นางวราภรณ์ พุ่มกล่อม 27/1 5 - - เทพนคร เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 399 2549 8/12/2019
2875 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1236 นางปรานอม ทองมาก ร้านสุเทพการเกษตร นางปรานอม ทองมาก 24/1 7 - - เทพนคร เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 115 2558 14/9/2019
2876 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1221 นางสาวสัย สังข์ทัด ร้านส.เกษตร นางสาวสัย สังข์ทัด 102/1 8 - - เทพนคร เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 82 2558 18/6/2019
2877 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0308 นางพิมพา การะเกตุ ร้านนางพิมพา การะเกตุ นางพิมพา การะเกตุ 127/2 8 - - เทพนคร เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 208 2549 13/6/2020
2878 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1207 นายเย็น สร้อยฟ้า ร้านสร้อยฟ้า นายเย็น สร้อยฟ้า 157 8 - - เทพนคร เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 77 2558 7/6/2020
2879 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1141 นางพร้อมพรรณ แพงหนู ร้านเกษตร 99 นางพร้อมพรรณ แพงหนู 389 9 - - เทพนคร เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 21 2554 16/11/2019
2880 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1694 นายชาญ ไชยลังการณ์ โกดังบริษัทบาก้าจ ากัด (นครเพชร) นายชาญ ไชยลังการณ์ 392 9 - - เทพนคร เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 21 2561 17/6/2019
2881 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1857 นายรณรงค์ รามสูต บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรด๊ิวส จ ากัด สาขา ก าแพงเพชร 777 9 เทพนคร เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 38 2560 15/6/2020
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2882 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1872 ร้านกอมณี ร้านกอมณี นายกัลป์พล พัฒนากุล 490-491 5 ไทรงาม เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 65 2560 5/12/2019
2883 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0863 นางเพ็ญศรี จันทรานุสรณ์ ร้านเพ็ญศรี นางเพ็ญศรี จันทรานุสรณ์ 47/2 2 - - ธ ามรงค์ เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 5 2552 9/10/2019
2884 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0806 นายบุญฤทธ์ิ รุ่งเรือง รุ้านรุ่งเรืองการเกษตร นายบุญฤทธ์ิ รุ่งเรือง 16/6 3 - - ธ ามรงค์ เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 132 2551 27/4/2020
2885 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1381 นายพศิน ศรีเมือง ร้านโชคเพ่ิมพูน นายพศิน ศรีเมือง 61 3 - - ธ ามรงค์ เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 136 2558 13/12/2019
2886 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0194 นายชาญณรงค์ เขียวขาว ร้านชาญณรงค์การเกษตร นายชาญณรงค์ เขียวขาว 63/1 5 - - ธ ามรงค์ เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 91 2549 1/5/2020
2887 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0438 นางสาวสันทนี อินทร์ทอง ร้านสันทนี นางสาวสันทนี อินทร์ทอง 76 5 - - ธ ามรงค์ เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 100 2549 20/4/2020
2888 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0782 นางสาววรรณนิภา จันมณฑา ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรก าแพงเพชร จ ากัด 257 1 - - นครชุม เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 33 2557 3/3/2021
2889 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1506 นายวิทูร สุริยวนากุล บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาก าแพงเพชร 59/3 10 นครชุม เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 46 2557 16/4/2020
2890 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1603 นายพรหมมาตร พัฒนมหกุล ร้านเกษตร 999 นายพรหมมาตร พัฒนมหกุล 211/11 3 - - นครชุม เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 86 2557 17/6/2020
2891 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1944 นายวรพงศ์  ศรีวิเชียร บริษัท วออินเตอร์เทรด  จ ากัด นายวรพงศ์ ศรีวิเชียร 211/8 3 นครชุม เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 53 2561 27/11/2019
2892 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1379 นายพลวัฒน์  อ่วมอุไร บริษัท ชมรมส่งเสริมการเกษตรไทย จ ากัด 103/10 4 นครชุม เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 28 2560 30/4/2020
2893 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0759 นางเสาวลักษณ์ ศุภราทิตย์ ร้านแม่ม้อย นางเสาวลักษณ์ ศุภราทิตย์ 151/4 5 - - นครชุม เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 48 2551 27/11/2019
2894 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0161 นายจรูญ อนุพันธ์ ร้านอนุพันธ์พานิช นายจรูญ อนุพันธ์ 157 5 - - นครชุม เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 216 2554 27/9/2019
2895 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0145 นายกิตติราช ชนะนิธิธรรม บริษัท ก าแพงเพชรจ้ัวเจริญ 1999 จ ากัด 160/1-2 5 - พหลโยธิน นครชุม เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 165 2554 18/7/2020
2896 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0239 นางนารี ร้ิวตระกูลไพบูลย์ ร้านนางนารี ร้ิวตระกูลไพบูลย์ นางนารี ร้ิวตระกูลไพบูลย์ 362/5 5 - - นครชุม เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 77 2551 3/1/2020
2897 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0485 นายสุรวัฒน์ ธีรประสาธน์ สหกรณ์ชาวไร่อ้อยเขตปฏิรูปท่ีดินก าแพงเพชร จ ากัด 32/2 9 - พหลโยธิน นครชุม เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 423 2549 12/1/2020
2898 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0268 นายประพนธ์ จอมคีรี ร้านนายประพนธ์ จอมคีรี นายประพนธ์ จอมคีรี 165 13 - - นาบ่อค า เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 137 2558 22/12/2019
2899 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1336 นายสุรศักด์ิ ไขบุดดี ร้านสุรินทร์การเกษตร สาขา 2 นายสุรศักด์ิ ไขบุดดี 188 13 - - นาบ่อค า เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 83 2555 1/7/2020
2900 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0260 นายบุญชู มีประลาน ร้านจันจิราบริการ นายบุญชู มีประลาน 191 13 - - นาบ่อค า เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 158 2549 2/6/2020
2901 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1949 นายนภดล  ทองเสน ร้านเพชรการเกษตร นายนภดล ทองเสน 211/8 13 นาบ่อค า เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 1 2562 8/1/2020
2902 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1635 นางปาริชาติ ตันปิง บริษัท ผู้จัดการมัน จ ากัด 198 15 - - นาบ่อค า เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 11 2558 27/11/2019
2903 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1099 นางชมพูนุช หร่ังขาว ร้านป.รุ่งเรือง นางชมพูนุช หร่ังขาว 222 15 - - นาบ่อค า เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 219 2553 1/8/2020
2904 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1850 นายทัตณา  ปัญญามณี ร้านทองอินกิจเกษตร นายทัตณา ปัญญามณี 1 17 นาบ่อค า เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 62 2560 20/11/2019
2905 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1051 นายนิพล ตาลาน ร้านนิพล ตาลาน นายนิพล ตาลาน 593/1 2 - - นาบ่อค า เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 159 2553 20/6/2020
2906 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1215 นางโสภา สระทองอุ่น ร้านโสภาการเกษตร นางโสภา สระทองอุ่น 194 21 - - นาบ่อค า เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 128 2554 9/6/2020
2907 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0445 นางสาวสายรุ้ง พาสุวรรณ ร้านรุ้งเจริญ นางสาวสายรุ้ง พาสุวรรณ 173 22 นาบ่อค า เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 322 2549 25/9/2019
2908 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0095 นางเพชร สายทอง ร้านเพชร สายทอง นางเพชร สายทอง 188 22 - - นาบ่อค า เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 69 2559 31/8/2019
2909 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0838 นายพงษ์ศิริ เตติตัง ร้านพงษ์เจริญเกษตร นายพงษ์ศิริ เตติตัง 306 22 - - นาบ่อค า เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 177 2551 10/7/2020
2910 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1204 นายสุทิน ค าสันทราย ร้านสุทินการเกษตร นายสุทิน ค าสันทราย 307 22 - - นาบ่อค า เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 81 2554 3/4/2020
2911 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0371 นายวิทูรย์ ลีละศรชัย ร้านแม่นารี มินิมาร์ท นายวิทูรย์ ลีละศรชัย 138/1 3 - - นาบ่อค า เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 130 2558 26/10/2019
2912 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1142 นางสาวจันทร์นภา  โพธิสาน สหกรณ์การเกษตรนาบ่อค าพัฒนา จ ากัด 216 3 - - นาบ่อค า เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 21 2555 13/12/2019

94/121สํา
นัก
คว
บค
มุพ
ืชแ
ละ
วสั
ดกุ
ารเ
กษ
ตร



2913 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0471 นางสาวสุดารัตน์ วิเศษศรี ร้านดาวพานิชย์ นางสาวสุดารัตน์ วิเศษศรี 221 4 - - นาบ่อค า เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 176 2554 26/7/2020
2914 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1122 นายขุนช้าง โพธ์ิวิจิตร์ ร้านแชมป์มินิมาร์ท นายขุนช้าง โพธ์ิวิจิตร์ 498 4 - - นาบ่อค า เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 22 2560 9/3/2020
2915 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0130 นางวัชรา เพียรหล่ า ร้านนางวัชรา เพียรหล่ า นางวัชรา เพียรหล่ า 90 4 - - นาบ่อค า เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 282 2549 21/9/2019
2916 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0921 นางสาวสุพรรณี พรมเทพ บริษัท พรมเทพ อะโกร จ ากัด 467/1 5 - - นาบ่อค า เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 114 2553 18/5/2020
2917 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1625 นายวิถี ตาลาน ร้านวิถีการเกษตร นายวิถี ตาลาน 350 6 - - นาบ่อค า เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 122 2557 21/8/2019
2918 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0670 นายยงยุทธ ศรีสว่าง ร้านศรีสว่างพืชไร่ นายยงยุทธ ศรีสว่าง 47 6 - - นาบ่อค า เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 19 2551 23/10/2019
2919 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1786 นางสาวนันทวรรณ วีระศัย ร้านนันทวรรณ วีระศัย นางสาวนันทวรรณ วีระศัย 177 7 นาบ่อค า เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 36 2559 16/6/2020
2920 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1689 นางนุชจิรา พูมทอง ร้านพูมทอง นางนุชจิรา พูมทอง 142/1 12 - - นิคมทุ่งโพธ์ิทะเล เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 29 2558 11/2/2020
2921 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0553 นายณรงค์ศักด์ิ จรัสสกุลเรือง ร้านอ่ันพานิช นายณรงค์ศักด์ิ จรัสสกุลเรือง 324 12 - - นิคมทุ่งโพธ์ิทะเล เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 7 2555 2/11/2019
2922 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0763 นายส าลวย ทองแจ่ม ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ นายส าลวย ทองแจ่ม 302/12 13 - - นิคมทุ่งโพธ์ิทะเล เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 158 2553 17/6/2019
2923 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1910 นายชวลิต ขาวทอง ชวลิตการเกษตร นายชวลิต ขาวทอง 14/1 14 - - นิคมทุ่งโพธ์ิทะเล เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 18 2561 4/6/2020
2924 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0264 นางสาวบุหงา วิริยะไกรศรีกุล ร้านบุหงา นางสาวบุหงา วิริยะไกรศรีกุล 70 15 - - นิคมทุ่งโพธ์ิทะเล เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 32 2549 30/1/2020
2925 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0532 นางสาวธนิต สกุลพอง ร้านค าแหงการเกษตร นางสาวธนิต สกุลพอง 90/1 2 - - นิคมทุ่งโพธ์ิทะเล เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 112 2549 5/5/2020
2926 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0581 นายทองอยู่ พัฒนะผล ร้านทองอยู่ นายทองอยู่ พัฒนะผล 163 4 - - นิคมทุ่งโพธ์ิทะเล เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 381 2549 9/4/2020
2927 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1782 นายศุกล  สมนาศรี ห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด งอบแดง เคมีคอล สาขา 1 16/13 5 นิคมทุ่งโพธ์ิทะเล เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 46 2559 29/6/2020
2928 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1080 นายทวี พันธ์เฮง ร้านทวีทองการเกษตร นายทวี พันธ์เฮง 38 5 - - นิคมทุ่งโพธ์ิทะเล เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 171 2553 28/6/2020
2929 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0317 นางสาวภาวินี เรืองวงษ์ ร้านต้องเฮง นางสาวภาวินี เรืองวงษ์ 241/1 6 - - นิคมทุ่งโพธ์ิทะเล เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 210 2554 14/9/2019
2930 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1728 นางกัญญาภัทร นิลาพันธ์ ร้านกัญญาภัทรเกษตรรุ่งเรือง นางกัญญาภัทร นิลาพันธ์ 451 13 นิคมสร้างตน เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 103 2558 17/8/2019
2931 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1637 นายวินัย นนทะคุณ ร้านฉมาพรก่อสร้าง นายวินัย นนทะคุณ 90 15 - - นิคมสร้างตน เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 133 2557 17/9/2019
2932 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0511 นายอวยเทพ เรืองกุล ร้านชัยรุ่งเรือง นายอวยเทพ เรืองกุล 123 - บ ารุงราษฏร์ ในเมือง เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 28 2554 12/12/2019
2933 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0096 นายเพชรรัตน์ วงศ์ชนะยุทธ ร้านชัยชนะการเกษตร นายเพชรรัตน์ วงศ์ชนะยุทธ 139 - เจริญสุข ในเมือง เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 147 2549 25/5/2020
2934 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0216 นายทวีศักด์ิ วุฒิวรพร ร้านท.เพชรเกษตร นายทวีศักด์ิ วุฒิวรพร 164 - บ ารุงราษฎร์ ในเมือง เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 286 2549 1/10/2019
2935 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0078 นายเทพนรินทร์ รักษาพล ร้านพิบูลย์สินเกษตร นายเทพนรินทร์ รักษาพล 237-239 - วิจิตร 2 ในเมือง เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 22 2549 15/1/2020
2936 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0077 นายสามารถ บวรกิจ ร้านสมบูรณ์เกษตร นายสามารถ บวรกิจ 241 - วิจิตร2 ในเมือง เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 151 2549 20/4/2020
2937 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1707 นายชาตรี  บวรกิจ ร้านสมบูรณ์เกษตร 2 นายชาตรี บวรกิจ 33 1 บ ารุงราษฎร์ ในเมือง เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 30 2559 8/6/2020
2938 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1128 นางสาวธนพร วงศ์ชนะยุทธ ร้านเพ่ิมทรัพย์เกษตรไท นางสาวธนพร วงศ์ชนะยุทธ 4 4 เทศบาล1 ในเมือง เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 267 2553 20/9/2019
2939 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1816 บริษัท  ท็อปส่งเสริมการเกษตร จ ากัด บริษัท  ท็อปส่งเสริมการเกษตร จ ากัด 41/4-8 เล่ียงเมือง ในเมือง เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 82 2559 27/10/2019
2940 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0103 นายเสกสิทธ์ิ เลาหพิบูลรัตนา ร้านเพชรพิบูลย์เกษตร นายเสกสิทธ์ิ เลาหพิบูลรัตนา 431 - วิจิตร 2 ในเมือง เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 33 2549 31/1/2020
2941 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0397 นายสุระเชษฐ์ มหบุญพาชัย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.พืชผลเจริญการเกษตร 552/2 - เจริญสุข ในเมือง เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 45 2553 29/12/2019
2942 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0295 นางปราณี พุทธิพิพัฒน์ขจร บริษัท ยูนิไลฟ์อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ก าแพงเพชร สาขาท่ี 9 57/19-20 - เล่ียงเมือง ในเมือง เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 428 2549 17/1/2020
2943 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0129 นายไพวงศ์ ศรีสวัสด์ิ ร้านพัฒนศักด์ิการเกษตร นายไพวงศ์ ศรีสวัสด์ิ 665/1 - เจริญสุข ในเมือง เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 9 2549 9/1/2020
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2944 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1826 นายวารินทร์  จงสมบูรณ์โภคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โฮมอะโกรก าแพงเพชร 665/2 เจริญสุข ในเมือง เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 92 2559 22/12/2019
2945 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1754 นายอุทัย  ศิริเจริญธรรม บริษัท เรืองศิริ เคพีพี จ ากัด บริษัท เรืองศิริ เคพีพี จ ากัด 666 ราชด าเนิน 1 ในเมือง เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 6 2559 31/1/2020
2946 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0707 นายเอกรินทร์ เรืองกุล บริษัท เรืองชัยอะโกร จ ากัด 682/1 - เจริญสุข ในเมือง เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 77 2549 12/3/2020
2947 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1548 นายพัทรพงศ์ เอ่ียมพัง ร้านท่าไม้แดงการเกษตร นายพัทรพงศ์ เอ่ียมพัง 11/4,11/5,11/7 3 ลานดอกไม้ เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 14 2559 29/2/2020
2948 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1800 นางสาวจันทิมา  ป่ินมณี ร้านทรัพย์สง่าปิโตรเล่ียม นางสาวจันทิมา ป่ินมณี 41 3 ลานดอกไม้ เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 9 2560 24/1/2020
2949 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0680 นางสาวสุมิตตา มณีนก ร้านสมบูรณ์บริการ นางสาวสุมิตตา มณีนก 169/1 4 - - ลานดอกไม้ เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 26 2560 17/4/2020
2950 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0207 นายล าดวน ม่ังมี ร้านแหลมยางปิโตรเลียม นายล าดวน ม่ังมี 187/1 6 - - ลานดอกไม้ เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 21 2549 15/1/2020
2951 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0593 นายเช้า ขันศรี ร้านนายเช้า ขันศรี นายเช้า ขันศรี 11/2 8 - - ลานดอกไม้ เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 184 2551 30/7/2019
2952 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0962 นายสุรัตน์ กิติแก้วทวีเสริฐ ร้านสุรัตน์ นายสุรัตน์ กิติแก้วทวีเสริฐ 4/2 8 - - ลานดอกไม้ เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 269 2553 28/9/2019
2953 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1794 ว่าท่ี ร.ต.หญิง กุสุมา  ใจหาญ ร้านบ้านนายหัว 2 ว่าท่ี ร.ต.หญิงกุสุมา ใจหาญ 60 12 วังทอง เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 52 2559 13/7/2020
2954 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0773 นางสาวแสงเดือน ชุ่มเขียวดี ร้านแสงเดือนพานิช นางสาวแสงเดือน ชุ่มเขียวดี 160 2 - - วังทอง เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 80 2551 3/1/2020
2955 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0281 นางสาวบุษบา ทองชุม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แซ่หวังเจริญพานิช นางสาวบุษบา ทองชุม 184 20 - - วังทอง เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 23 2562 24/6/2020
2956 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0452 นายเชษฐ์พิสิฐ โพธ์ิแนม ร้านพืชผลย่ังยืน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พืชผลย่ังยืน 216/3,245/4 6 - - วังทอง เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 224 2549 30/8/2020
2957 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0218 นายทองดี ยะใจม่ัน ร้านเกษตรดี นายทองดี ยะใจม่ัน 23 10 - - สระแก้ว เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 17 2559 31/3/2020
2958 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1928 นางสาวธัญญรัตน์ ดวงดี ร้านดวงดี นางสาวธัญญรัตน์ ดวงดี 149 12 สระแก้ว เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 35 2561 26/8/2019
2959 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0510 นายอรุณชัย วิชัยศรี ร้านอรุณชัยการเกษตร นายอรุณชัย วิชัยศรี 77 12 - - สระแก้ว เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 162 2553 22/6/2020
2960 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1093 นายเกรียงไกร คงรัตน์ ร้านเกรียงกิจพาณิชย์ นายเกรียงไกร คงรัตน์ 16 5 - - สระแก้ว เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 183 2553 5/7/2020
2961 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1195 นายสมชาย อุปนันท์ ร้านสมชายการเกษตร นายสมชาย อุปนันท์ 26/2 5 - - สระแก้ว เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 104 2554 3/5/2020
2962 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0996 นายประดิษฐ์ ชิณวงศ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลีเมอร์โกร 153/1-2 6 - - สระแก้ว เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 59 2560 8/11/2019
2963 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0384 นางสาวศราญา พริกทุ่ง ร้านชลประทานการเกษตร นางสาวศราญา พริกทุ่ง 346 6 - - สระแก้ว เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 88 2549 27/3/2020
2964 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1042 นายประธาน รักป้อม ร้านเกษตรรุ่งเรือง นายประธาน รักป้อม 346/2 6 - - สระแก้ว เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 236 2553 15/8/2019
2965 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0699 นางสาวน้ าเพชร แย้มเอ่ียม ร้านเพชรการเกษตร นางสาวน้ าเพชร แย้มเอ่ียม 57 7 - - สระแก้ว เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 166 2554 19/7/2020
2966 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1138 นายพัฒนพงศ์ เลาหพิบูลรัตนา ร้านสหทรัพย์พืชผล นายพัฒนพงศ์ เลาหพิบูลรัตนา 12/1 9 - - สระแก้ว เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 13 2557 7/11/2019
2967 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0365 นายวิโรจน์ เฮงทรัพย์ ร้านวิโรจน์ นายวิโรจน์ เฮงทรัพย์ 152 9 - - สระแก้ว เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 68 2555 10/6/2020
2968 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1545 นายบุญชัย ตรีสุทธาชีพ ร้านบ่อสามแสนการเกษตร นายบุญชัย ตรีสุทธาชีพ 348 11 หนองปลิง เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 44 2557 1/4/2020
2969 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0957 นายธเนศ ทองจิตติ ร้านทองสัมฤทธ์ิการเกษตร นายธเนศ ทองจิตติ 99/9 4 - - หนองปลิง เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 149 2554 26/6/2019
2970 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1550 นางสาวปิยะนุช โภไคยวงศ์สถิตย์ ร้านสิงห์โตเฮง นางสาวปิยะนุช โภไคยวงศ์สถิตย์ 8/4 8 หนองปลิง เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 118 2557 7/8/2020
2971 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1715 นายเลอสรรค์  คงเมือง ร้านคลองห้วยทราย การเกษตร นายเลอสรรค์ คงเมือง 33/2 9 - - หนองปลิง เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 70 2558 13/5/2020
2972 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1402 นางสาวศิวนันท์ รุ่งรัตน์ธวัชชัย ร้านอุดมโรจน์การเกษตร นางสาวศิวนันท์ รุ่งรัตน์ธวัชชัย 107/2 1 - - อ่างทอง เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 43 2557 31/3/2020
2973 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1358 นายวิเชียร ค าเครือ ร้านปากอ่างการเกษตร นายวิเชียร ค าเครือ 18/3 1 - - อ่างทอง เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 105 2555 7/8/2020
2974 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1074 นางสาวพจมาน กีตา ร้านเทวี กีตา นางสาวพจมาน กีตา 47/1 11 - - อ่างทอง เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 173 2554 24/7/2020

96/121สํา
นัก
คว
บค
มุพ
ืชแ
ละ
วสั
ดกุ
ารเ
กษ
ตร



2975 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0184 นางชนิดา สุศิริ ร้านศิริการเกษตร นางชนิดา สุศิริ 142/4 2 - - อ่างทอง เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 306 2549 20/9/2019
2976 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1537 นางสาวสาวิตรี แป้นเพชร ร้านสาวิตรี แป้นเพชร นางสาวสาวิตรี แป้นเพชร 440/2 2 อ่างทอง เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 29 2557 24/2/2020
2977 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0425 นางสาวส้มล้ิม พิจิตรพงษ์ ร้านนางสาวส้มล้ิม พิจิตรพงษ์ นางสาวส้มล้ิม พิจิตรพงษ์ 235/1 4 - - อ่างทอง เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 509 2549 14/5/2020
2978 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1702 นายบุญช่วย  สุริวงษ์ ร้านบุญช่วย สุริวงษ์ นายบุญช่วย สุริวงษ์ 276/1 4 อ่างทอง เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 33 2560 31/5/2020
2979 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0847 นายวิโรจน์ ไมตรัตน์ ร้านสกุลพานิช นายวิโรจน์ ไมตรัตน์ 408/2 5 - - อ่างทอง เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 13 2561 16/5/2020
2980 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0810 นายวิรัตน์ ท้วมวงค์ ร้านล าพึงการค้า นายวิรัตน์ ท้วมวงค์ 408/5 5 - - อ่างทอง เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 127 2558 18/10/2019
2981 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1263 นายมนตรี คมข า ร้านมนตรีพานิช นายมนตรี คมข า 2/1 8 - - อ่างทอง เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 80 2559 19/10/2019
2982 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0475 นางสุนีย์ ห่านศรีวิจิตร ร้านสุนีย์พืชผล นางสุนีย์ ห่านศรีวิจิตร 2/2 8 - - อ่างทอง เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กพ. 274 2549 7/9/2020
2983 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0195 นางอัมพร สุวรรณบาง ร้านอัมพรบริการ นางอัมพร สุวรรณบาง 114/2 2 จันทิมา ลานกระบือ ก าแพงเพชร กพ. 56 2554 8/2/2020
2984 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1807 นายอภิสิทธ์ิ  เลาหพิบูลรัตนา ร้านเลิศรัตนไพบูลย์ นายอภิสิทธ์ิ เลาหพิบูลรัตนา 209 3 จันทิมา ลานกระบือ ก าแพงเพชร กพ. 79 2559 19/10/2019
2985 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0589 นางนภาดา รัตนกุลศักด์ิ ร้านมะรินทร์ นางนภาดา รัตนกุลศักด์ิ 25/2 3 - - จันทิมา ลานกระบือ ก าแพงเพชร กพ. 113 2558 7/9/2019
2986 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1612 นางสาวยุวดี สาระ ร้านเจริญมงคล นางสาวยุวดี สาระ 38/1 1 - - ช่องลม ลานกระบือ ก าแพงเพชร กพ. 97 2557 6/7/2020
2987 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1652 นางบุญล้อม เจนจบ ร้านบุญล้อม เจนจบ นางบุญล้อม เจนจบ 151/4 5 - - ช่องลม ลานกระบือ ก าแพงเพชร กพ. 20 2559 26/4/2020
2988 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1131 นายชัยภัทร หนองหลวง ร้านเกษตรเรืองโรจน์ นายชัยภัทร หนองหลวง 265 2 - - โนนพลวง ลานกระบือ ก าแพงเพชร กพ. 37 2556 20/3/2020
2989 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1649 นางสาวจันทนา สุวรรณเมฆ ร้านแตงโมการเกษตร นางสาวจันทนา สุวรรณเมฆ 65 2 - - โนนพลวง ลานกระบือ ก าแพงเพชร กพ. 6 2558 19/11/2019
2990 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1891 นางสาวปราณี พิมนิล ร้านปราณี นางสาวปราณี พิมนิล 78/2 3 โนนพลวง ลานกระบือ ก าแพงเพชร กพ. 9 2561 26/4/2020
2991 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0989 นายบุญมา มากสาคร ร้านบุญมา มากสาคร นายบุญมา มากสาคร 170/1 6 - - โนนพลวง ลานกระบือ ก าแพงเพชร กพ. 126 2555 4/9/2019
2992 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1549 นางสาวยลพัชร์ มากสาคร ร้านบุ๋มการเกษตร นางสาวยลพัชร์ มากสาคร 42/4 6 โนนพลวง ลานกระบือ ก าแพงเพชร กพ. 56 2557 1/5/2020
2993 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0150 นางคมคาย บัวบาน ร้านกิตติพงษ์การเกษตร นางคมคาย บัวบาน 17 3 - - บึงทับแรต ลานกระบือ ก าแพงเพชร กพ. 161 2549 2/6/2020
2994 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0640 นายเศรษฐโชค อยู่ครอบ ร้านเอกการเกษตร นายเศรษฐโชค อยู่ครอบ 139 5 - - บึงทับแรต ลานกระบือ ก าแพงเพชร กพ. 14 2558 11/1/2020
2995 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1781 นายวิฑูรย์  มีศิริ ร้านลุงจันทร์ นายวิฑูรย์ มีศิริ 245 3 ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ ก าแพงเพชร กพ. 47 2559 30/6/2020
2996 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0018 นายสง่า ทองอินทร์ ร้านนายสง่า ทองอินทร์ นายสง่า ทองอินทร์ 101 4 - - ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ ก าแพงเพชร กพ. 429 2549 14/2/2020
2997 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1789 นายละเวง  อินทรีย์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส . ก าแพงเพชร จ ากัด จุดบริการหนองกรด นายละเวง อินทรีย์ 17/1 5 ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ ก าแพงเพชร กพ. 41 2561 19/9/2019
2998 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0432 นายสมาน ผุยบัวค้อ ร้านสุปราณีการเกษตร นายสมาน ผุยบัวค้อ 61 6 - - ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ ก าแพงเพชร กพ. 156 2549 2/6/2020
2999 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1847 นางสาวเรณู  เพชรถึก ร้านบุญทันการเกษตร นางสาวเรณู เพชรถึก 56/2 7 ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ ก าแพงเพชร กพ. 35 2560 7/6/2020
3000 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0074 นางสาวสุวพร เลาหพิบูลรัตนา ร้านเพ่ือนเกษตร นางสาวสุวพร เลาหพิบูลรัตนา 124/9-11 1 - - ลานกระบือ ลานกระบือ ก าแพงเพชร กพ. 4 2555 25/10/2019
3001 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0307 นายพิพัฒน์พล พลเก่ง ร้านเกษตรพิบูล นายพิพัฒน์พล พลเก่ง 171/8 1 - - ลานกระบือ ลานกระบือ ก าแพงเพชร กพ. 99 2554 26/4/2020
3002 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0990 นายเกษม ต้ังศรีวงศ์ ร้านพิภัทรการเกษตร นายเกษม ต้ังศรีวงศ์ 217 1 - - ลานกระบือ ลานกระบือ ก าแพงเพชร กพ. 25 2557 5/2/2020
3003 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0075 นางสุปราณี กองกาญจนาทิพย์ ร้านพรพิษณุพานิช นางสุปราณี กองกาญจนาทิพย์ 9 1 - - ลานกระบือ ลานกระบือ ก าแพงเพชร กพ. 88 2554 7/4/2020
3004 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1948 นายเสกสรรค์ สูงปานเขา ร้านบ้านโบ้การเกษตร นายเสกสรรค์ สูงปานเขา 224/1 11 ลานกระบือ ลานกระบือ ก าแพงเพชร กพ. 4 2562 29/1/2020
3005 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0463 นายสุชน เอ่ียมละออ ร้านสุชนพาณิชย์ นายสุชน เอ่ียมละออ 23 3 - - ลานกระบือ ลานกระบือ ก าแพงเพชร กพ. 6 2557 16/10/2019

97/121สํา
นัก
คว
บค
มุพ
ืชแ
ละ
วสั
ดกุ
ารเ
กษ
ตร



3006 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0071 นายสุรศักด์ิ สุขเกษม ร้านนายสุรศักด์ิ สุขเกษม นายสุรศักด์ิ สุขเกษม 43 4 - - ลานกระบือ ลานกระบือ ก าแพงเพชร กพ. 133 2553 1/6/2020
3007 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0079 นางอรชา ฉิมพลี ร้านอรชา นางอรชา ฉิมพลี 63/1 4 - - ลานกระบือ ลานกระบือ ก าแพงเพชร กพ. 7 2553 11/10/2019
3008 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1256 นางสาวเก็จกัญญา ค่อมสิงห์ ร้านอัศจรรย์การเกษตร นางสาวเก็จกัญญา ค่อมสิงห์ 104/4 6 - - ลานกระบือ ลานกระบือ ก าแพงเพชร กพ. 194 2554 23/8/2019
3009 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0232 นายธ ารงค์ จันคง ร้านรุ่งเรืองพาณิช นายธ ารงค์ จันคง 309 6 - ก าแพงเพชร-พิษณุโลก ลานกระบือ ลานกระบือ ก าแพงเพชร กพ. 128 2558 21/10/2019
3010 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1886 นายเอกชัย  ทับอินทร์ ร้านลานกระบือการเกษตร นายเอกชัย ทับอินทร์ 366 6 ลานกระบือ ลานกระบือ ก าแพงเพชร กพ. 1 2561 30/1/2020
3011 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0320 นางมณี เผ่ือนทิม ร้านมณีการค้า นางมณี เผ่ือนทิม 107 7 - - ลานกระบือ ลานกระบือ ก าแพงเพชร กพ. 129 2558 21/10/2019
3012 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1966 นายจุติพงษ์ วัฒนพงษ์ ร้านวัฒนบริการ นายจุติพงษ์ วัฒนพงษ์ 8/1 1 หนองหลวง ลานกระบือ ก าแพงเพชร กพ. 22 2562 9/6/2020
3013 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0757 นายแทน มาน้อย ร้านนายแทน มาน้อย นายแทน มาน้อย 57 3 - - หนองหลวง ลานกระบือ ก าแพงเพชร กพ. 36 2553 15/12/2019
3014 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-0140 นายทรงวุฒิ ไตรเดชาพงศ์ ร้านกอบโชค นายทรงวุฒิ ไตรเดชาพงศ์ 124/6 5 - - หนองหลวง ลานกระบือ ก าแพงเพชร กพ. 386 2549 4/1/2020
3015 เขต 2 สวพ.2 KAM-5-1912 นางสาวสวาท สุขทรุัพย์ ร้านสุขทรัพย์การเกษตร นางสาวสวาท สุขทรัพย์ 85 5 หนองหลวง ลานกระบือ ก าแพงเพชร กพ. 28 2561 7/8/2019
3016 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1098 นางดอกช้อน เดชเทศ ร้านพัชรพรการเกษตร นางดอกช้อน เดชเทศ 22 6 - - ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก พล. 163 2555 13/9/2019
3017 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2158 นายณัฐสิทธ์ิ ทองเพ็ง ร้าน เค.ที.การเกษตร นายณัฐสิทธ์ิ ทองเพ็ง 133 3 ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก พล. 21 2562 14/7/2020
3018 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1838 นางธิติมา ตาฉิมมา ร้านรุ่งเรืองทรัพย์การค้า นางธิติมา ตาฉิมมา 9 9 - - ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก พล. 47 2561 23/8/2019
3019 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1644 นายวิทยา จันทอง ร้านป้าวนการเกษตร นายวิทยา จันทอง 132 1 - - บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก พล. 88 2556 19/5/2020
3020 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1823 นางอุไร ขันป้อง ร้านอุไรพูนทรัพย์ นางอุไร ขันป้อง 24/1 1 - - บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก พล. 85 2559 11/10/2019
3021 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1501 นางสาวรัตนา พัดเพียเมือง ร้านบีบี การเกษตรบ่อภาค นางสาวรัตนา พัดเพียเมือง 13/3 5 - - บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก พล. 134 2555 16/8/2019
3022 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1542 นางวราภร มะลิวงษ์ ร้านบ้านดงเคมีเกษตรพันธ์ุพืช นางวราภร มะลิวงษ์ 3/2 1 - - บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก พล. 13 2561 10/5/2020
3023 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1368 นายยงยุทธ ทองมี ร้านศรีไพรการเกษตร นายยงยุทธ ทองมี 33/3 11 - - บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก พล. 198 2554 23/8/2019
3024 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1998 นายกิตติศักด์ิ เปรมสกุลชัย ร้านก้องเกียรติการค้า นายกิตติศักด์ิ เปรมสกุลชัย 190 14 บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก พล. 89 2560 19/12/2019
3025 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1899 นายสัญญา ปานโป๊ะ ร้านสัญญาวัสดุก่อสร้าง นายสัญญา ปานโป๊ะ 1/1 2 บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก พล. 92 2558 26/7/2020
3026 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0323 นางละมัย จันต่อม ร้านประจวบการเกษตร นางละมัย จันต่อม 119 6 - - บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก พล. 368 2549 9/11/2019
3027 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1854 นางสุภารัตน์ แร่เกิด ร้านแอ้ม กะ อ๊ิด มินิมาร์ท นางสุภารัตน์ แร่เกิด 16/2 8 - - บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก พล. 45 2558 5/3/2020
3028 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1285 นางนัฐพร กล่ินเกษร ร้านนางนัฐพร กล่ินเกษร นางนัฐพร กล่ินเกษร 73 8 - - บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก พล. 20 2560 23/2/2020
3029 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1648 นายค าพัน ดวงอุปะ ร้านโชคอ านวยพร 2 นายค าพัน ดวงอุปะ 108 4 ป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก พล. 116 2556 23/6/2020
3030 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1250 นางสาวปภาวดี ไพภิบาล ร้านต้นข้าว ดินทอง ธุรกิจ นางสาวปภาวดี ไพภิบาล 129/1 4 - - ป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก พล. 1 2558 1/10/2019
3031 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2102 นายพิเชษฐ  พุ่มไพศาลชัย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษตรชัยยนต์ 2017 178 5 ป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก พล. 22 2561 9/5/2020
3032 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0019 นายวันชัย พุ่มไพศาลชัย ร้านเกษตรชัย นายวันชัย พุ่มไพศาลชัย 37 5 - - ป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก พล. 520 2549 29/3/2020
3033 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1012 นายบุญเลิศ โทจ าปา ร้านพ่อเบ็งพืชผล นายบุญเลิศ โทจ าปา 41 5 - - ป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก พล. 73 2555 7/5/2020
3034 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0643 นายแสงเพ็ชร  เนตรแสงสี สหกรณ์การเกษตรชาติตระการ จ ากัด 433/1 5 - - ป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก พล. 58 2557 10/4/2020
3035 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1509 นางสาวจินตนา เสนานุช ร้านทองเพชรการเกษตร นางสาวจินตนา เสนานุช 504 5 - - ป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก พล. 140 2555 16/8/2020
3036 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0624 นานวรุณเชษฐ์ กุลธนพัฒน์โสภณ ร้านอาโกว ป่าแดง นายวรุณเชษฐ์ กุลธนพัฒน์โสภณ 97 5 - - ป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก พล. 74 2561 17/12/2019
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3037 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0792 นางสาววิมล จันทะคุณ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ม.เคมีพืชผล 102/1 6 - - ป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก พล. 22 2558 14/12/2019
3038 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2052 นายชัยวุฒิ มะลิวงษ์ ร้านชาติตระการเกษตรภัณฑ์ นายชัยวุฒิ มะลิวงษ์ 87/2 6 ป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก พล. 76 2560 13/9/2019
3039 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1244 นางสาวลัดดาวัลย์ ดวงอุปะ ร้านจันทราการเกษตร สาขา 2 นางสาวลัดดาวัลย์ ดวงอุปะ 114 1 - - สวนเม่ียง ชาติตระการ พิษณุโลก พล. 80 2558 2/7/2020
3040 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1289 นางบุญมี จันทะคุณ ร้านเพชรรุ่งการเกษตร นางบุญมี จันทะคุณ 24/2 1 - - สวนเม่ียง ชาติตระการ พิษณุโลก พล. 52 2554 4/1/2020
3041 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2047 นายทองซุน  สีสุข ร้านทองซุนการเกษตร นายทองซุน สีสุข 40/1 1 สวนเม่ียง ชาติตระการ พิษณุโลก พล. 38 2560 4/6/2020
3042 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1602 นายศักสิทธ์ิ สีบุ ร้านนายศักสิทธ์ิ สีบุ นายศักสิทธ์ิ สีบุ 106 6 - - สวนเม่ียง ชาติตระการ พิษณุโลก พล. 75 2556 27/2/2020
3043 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1790 นายสุทิตย์ แก้วพิมสาท ร้านแฝดพันธ์ุการเกษตร นายสุทิตย์ แก้วพิมสาท 32/7 8 สวนเม่ียง ชาติตระการ พิษณุโลก พล. 27 2558 22/12/2019
3044 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1280 นางสาวนาลอน สีมูลละ ร้านธนวัฒน์การเกษตร นางสาวนาลอน สีมูลละ 68 1 - - นครชุม นครไทย พิษณุโลก พล. 69 2554 15/2/2020
3045 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0223 นางพิมพ์นิภา แสงสุข ร้านนครชุมการเกษตร นางพิมพ์นิภา แสงสุข 157 2 - - นครชุม นครไทย พิษณุโลก พล. 51 2561 27/8/2019
3046 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0817 นายวัสพล เกจันทร์ ร้านดาหวัน นายวัสพล เกจันทร์ 37 3 - - นครชุม นครไทย พิษณุโลก พล. 176 2553 14/6/2020
3047 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1982 นายณัฐวุฒิ  สุขค าภา ร้านนครไทยการเกษตร นายณัฐวุฒิ สุขค าภา 106 7 นครชุม นครไทย พิษณุโลก พล. 86 2559 16/10/2019
3048 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1667 นางขวัญจิตร ฉิมมากรม ร้านโชคฉิมมาการเกษตร นางขวัญจิตร ฉิมมากรม 39 8 นครชุม นครไทย พิษณุโลก พล. 94 2557 26/6/2020
3049 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0290 นางมนตรีจิตร สายโสภา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น าแสง กิจเกษตร 309 11 - อุดรด าริห์ นครไทย นครไทย พิษณุโลก พล. 42 2549 2/3/2020
3050 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1487 นายฤทธิชัย ทองจันทร์ ร้านดีดีเกษตร นายฤทธิชัย ทองจันทร์ 33 13 - - นครไทย นครไทย พิษณุโลก พล. 10 2562 11/3/2020
3051 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1173 นายอดิสรณ์ เวียงค า ร้านเกษตรพารวย นายอดิสรณ์ เวียงค า 8/15-16 13 - - นครไทย นครไทย พิษณุโลก พล. 129 2553 17/5/2020
3052 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1428 นางมณีรัตน์ วรรณบุตร บริษัท ภูมิพัฒนาเกษตรไทย ฟาร์มโปร จ ากัด 194/20 3 นครไทย นครไทย พิษณุโลก พล. 86 2560 6/11/2019
3053 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0808 นางชนุตา สารแสง ร้านตรีเจริญการเกษตร นางชนุตา สารแสง 195/3-4 3 - - นครไทย นครไทย พิษณุโลก พล. 100 2551 23/6/2020
3054 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0373 นายอดิศักด์ิ พัฒนพงศ์พิทักษ์ ร้านพิษณุเภสัช นายอดิศักด์ิ พัฒนพงศ์พิทักษ์ 278 3 - - นครไทย นครไทย พิษณุโลก พล. 348 2549 2/10/2019
3055 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1971 นางศฐิญา  มะปรางค์ ร้านเมรีบาห์การเกษตร นางศฐิญา มะปรางค์ 333/1 3 นครไทย นครไทย พิษณุโลก พล. 64 2560 2/8/2019
3056 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1220 นายเฉลิม หาญลือ ร้านหมอเหลิมเกษตรรุ่งเรือง นายเฉลิม หาญลือ 333/4 3 - - นครไทย นครไทย พิษณุโลก พล. 216 2554 15/9/2019
3057 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0232 นางจุฬาพร หาญวัฒนาศิริ ร้านนางจุฬาพร หาญวัฒนาศิริ นางจุฬาพร หาญวัฒนาศิริ 82/4 3 - - นครไทย นครไทย พิษณุโลก พล. 144 2549 29/6/2020
3058 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1343 นางสาวเมษา  ทองค า สหกรณ์การเกษตรนครไทย จ ากัด 169 4 - - นครไทย นครไทย พิษณุโลก พล. 146 2555 21/8/2019
3059 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1871 นายปฏิวัติ นวลแข ร้านมิตรเกษตรนครไทย นายปฏิวัติ นวลแข 187 7 - - นครไทย นครไทย พิษณุโลก พล. 52 2558 9/4/2020
3060 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0775 นางสาวณัชธนิภา ชิวพร ร้านพาเจริญ นางสาวณัชธนิภา ชิวพร 211/7 7 - - นครไทย นครไทย พิษณุโลก พล. 38 2559 16/6/2020
3061 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0013 นางสาวอารีย์ บารมีพุทธะ ร้านเกรียงศักด์ิพาณิชย์ นางสาวอารีย์ บารมีพุทธะ 218/1 7 - - นครไทย นครไทย พิษณุโลก พล. 207 2554 31/8/2020
3062 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0797 จ.ส.ต.นิพนธ์ จันทร์มีเทศ ร้านจ.ส.ต.นิพนธ์ จันทร์มีเทศ จ.ส.ต.นิพนธ์ จันทร์มีเทศ 218/3 7 - - นครไทย นครไทย พิษณุโลก พล. 25 2556 27/12/2019
3063 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2145 นางศิวาพร  ขวัญเมือง ร้านศิวาพร ขวัญเมือง นางศิวาพร ขวัญเมือง 103 14 นาบัว นครไทย พิษณุโลก พล. 50 2561 28/11/2019
3064 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1678 นายวิชัย อุ่นศิลป์ ร้านน้ าตอนการค้า นายวิชัย อุ่นศิลป์ 33 14 นาบัว นครไทย พิษณุโลก พล. 20 2562 4/7/2020
3065 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1212 นางสาวสมัย ยอดเกตุ ร้านเสมอการเกษตร นางสาวสมัย ยอดเกตุ 131 3 - - นาบัว นครไทย พิษณุโลก พล. 153 2554 6/7/2020
3066 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1962 นางสาวรวีวรรณ  บุญมี ร้านโชคบุญมีการเกษตร นางสาวรวีวรรณ บุญมี 176 4 นาบัว นครไทย พิษณุโลก พล. 40 2559 22/6/2020
3067 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1666 นายประกวด แม่งมา ร้านก้าวฟ้า นายประกวด แม่งมา 38/2 4 นาบัว นครไทย พิษณุโลก พล. 72 2559 30/8/2019
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3068 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1768 นายคเชนทร์ ด่อนวุ่น ร้านช.เจริญยนต์การเกษตร นายคเชนทร์ ด่อนวุ่น 127 2 น้ ากุ่ม นครไทย พิษณุโลก พล. 59 2557 29/4/2020
3069 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0619 นายบัณฑิต วงศ์พิมเสน ร้านนายบัณฑิต นายบัณฑิต วงศ์พิมเสน 26 2 - - น้ ากุ่ม นครไทย พิษณุโลก พล. 117 2553 7/4/2020
3070 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0099 นายนิยม ฝ้ันบ้านไร่ ร้านโชคศักด์ิพานิช นายนิยม ฝ้ันบ้านไร่ 32 2 - - น้ ากุ่ม นครไทย พิษณุโลก พล. 128 2558 1/10/2019
3071 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1177 นายสมพงษ์ สีกุม ร้านภัทราวดีการเกษตร นายสมพงษ์ สีกุม 22 4 - - น้ ากุ่ม นครไทย พิษณุโลก พล. 139 2555 16/8/2020
3072 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1767 นายเจนภพ พรมขันตี ร้านน้องพีการเกษตร นายเจนภพ พรมขันตี 50 4 น้ ากุ่ม นครไทย พิษณุโลก พล. 104 2558 13/8/2019
3073 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0807 นายนัฐวัฒน์ ภูวเกียรติกุล ร้านร่องกล้าการเกษตร นายนัฐวัฒน์ ภูวเกียรติกุล 117/1 10 - - เนินเพ่ิม นครไทย พิษณุโลก พล. 54 2551 3/2/2020
3074 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0289 นายณัฐธวุฒิ ภักดีสอนสังสิต ร้านอดิเรก ภักดีสอน นายณัฐธวุฒิ ภักดีสอนสังสิต 119 10 - - เนินเพ่ิม นครไทย พิษณุโลก พล. 138 2551 23/9/2019
3075 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1985 นางจงลักษณ์  ลีชานนท์ ร้านนางจงลักษณ์ ลีชานนท์ นางจงลักษณ์ ลีชานนท์ 94 10 เนินเพ่ิม นครไทย พิษณุโลก พล. 49 2561 26/8/2019
3076 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1969 นายธนพงษ์  ภุมภา ร้านนัฐพงศ์พืชผล นายธนพงษ์ ภุมภา 124 13 เนินเพ่ิม นครไทย พิษณุโลก พล. 75 2559 4/9/2020
3077 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1161 นางสาวรัสรินทร์ อภิวัฒนธนานันท์ ร้านเมก้าฟีลด์ นางสาวรัสรินทร์ อภิวัฒนธนานันท์ 234 13 - - เนินเพ่ิม นครไทย พิษณุโลก พล. 52 2559 13/7/2020
3078 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1325 นายเกียรติภูมิ ฤทธ์ิเนติกุล ร้านตุลาการเกษตร นายเกียรติภูมิ ฤทธ์ิเนติกุล 12 15 - - เนินเพ่ิม นครไทย พิษณุโลก พล. 107 2554 24/5/2020
3079 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1941 นางวันศรี  ฤทธ์ิชัยเจริญ ร้านวันชัยเกษตรพาณิชย์ นางวันศรี ฤทธ์ิชัยเจริญ 159 15 เนินเพ่ิม นครไทย พิษณุโลก พล. 35 2560 31/5/2020
3080 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1376 นายณาศิส ธนศิริพงษ์ ร้านณาศิส ธนศิริพงษ์ นายณาศิส ธนศิริพงษ์ 160 16 - - เนินเพ่ิม นครไทย พิษณุโลก พล. 225 2554 28/9/2019
3081 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1409 นางประสิทธ์ิ สุทธิ ร้านนางประสิทธ์ิ สุทธิ นางประสิทธ์ิ สุทธิ 179 18 - - เนินเพ่ิม นครไทย พิษณุโลก พล. 75 2558 24/6/2020
3082 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0091 นางสาววิภารัตน์ เพ็ชรบูรณ์ ร้านแสงพร นางสาววิภารัตน์ เพ็ชรบูรณ์ 59/1 2 - - เนินเพ่ิม นครไทย พิษณุโลก พล. 236 2549 30/8/2020
3083 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2114 น.ส.กฤษณา คงกล่อม ร้านกฤษณา รุ่งเรืองการเกษตร นางสาวกฤษณา คงกล่อม 151 5 เนินเพ่ิม นครไทย พิษณุโลก พล. 23 2561 14/5/2020
3084 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1315 นายทนงศักด์ิ พรมพินิจ ร้านซีเพ่ือนเกษตร นายทนงศักด์ิ พรมพินิจ 39/2 8 - - เนินเพ่ิม นครไทย พิษณุโลก พล. 110 2555 19/7/2020
3085 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1440 นางอุ่นเรือน สุทธิ ร้านอุ่นเรือนการเกษตร นางอุ่นเรือน สุทธิ 33 10 - - บ่อโพธ์ิ นครไทย พิษณุโลก พล. 60 2558 24/5/2020
3086 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0843 นายสมบัตร์ หิมโสภา ร้านนายสมบัตร์ หิมโสภา นายสมบัตร์ หิมโสภา 225 11 - - บ่อโพธ์ิ นครไทย พิษณุโลก พล. 69 2561 22/11/2019
3087 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1597 นายณฐอิทธ์ิ จันทร์บ่อโพธ์ิ ร้านพืชเศรษฐี นายณฐอิทธ์ิ จันทร์บ่อโพธ์ิ 42/2 12 - - บ่อโพธ์ิ นครไทย พิษณุโลก พล. 102 2558 12/8/2019
3088 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1266 นายสายชล พรมรักษา ร้านนายสายชล พรมรักษา นายสายชล พรมรักษา 27 13 - - บ่อโพธ์ิ นครไทย พิษณุโลก พล. 143 2558 19/11/2019
3089 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0997 นางกันญา วงวิสาร ร้านกันตินันท์การเกษตร นางกันญา วงวิสาร 105 4 - - บ่อโพธ์ิ นครไทย พิษณุโลก พล. 114 2554 2/6/2020
3090 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1439 นางวีนา ตาสี ร้านนานาการเกษตร นางวีนา ตาสี 110 4 - - บ่อโพธ์ิ นครไทย พิษณุโลก พล. 78 2556 8/5/2020
3091 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0919 นางประภาพร เวียงสุข ร้านประภาพร นางประภาพร เวียงสุข 147 9 - - บ่อโพธ์ิ นครไทย พิษณุโลก พล. 17 2556 29/11/2019
3092 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0183 นางณัฐวรรณ บุญอินทร์ ร้านดวงดีพืชผล นางณัฐวรรณ บุญอินทร์ 99 3 - - บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก พล. 317 2549 21/9/2019
3093 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0259 นายด ารงค์ ข ามี ร้านด ารง ข ามี นายด ารงค์ ข ามี 204/1 5 - - บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก พล. 484 2549 31/1/2020
3094 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1461 นางสาวดาริกา สมพรรณวงค์ ร้านดาริกาการเกษตร นางสาวดาริกา สมพรรณวงค์ 45 7 - - บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก พล. 82 2556 16/5/2020
3095 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0195 นายสามารถ อวยพร ร้านทรัพย์เกษตรไทย นายสามารถ อวยพร 430 1 - - บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก พล. 83 2553 23/2/2020
3096 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0736 นายสะท้าน เสง่ียมโปร่ง ร้านแม่กันยา นายสะท้าน เสง่ียมโปร่ง 242 10 - - บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก พล. 85 2553 23/2/2020
3097 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2039 นายชยพล  ระโส ร้านทุ่งการเกษตร นายชยพล ระโส 247 10 บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก พล. 41 2560 3/7/2020
3098 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1437 นายสุรพงษ์ ปราบปราม ร้านเกษตรสมบูรณ์การเกษตร นายสุรพงษ์ ปราบปราม 41 10 - - บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก พล. 93 2556 28/5/2020
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3099 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0103 นายอิทธิพล เพียรพิริยะวงศ์ ร้านโพธ์ิงาม นายอิทธิพล เพียรพิริยะวงศ์ 13 11 - - บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก พล. 214 2549 7/9/2019
3100 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1064 นายชูเกียรติ เนตรจินดา ร้านส.จินดา 2 นายชูเกียรติ เนตรจินดา 19/9 11 - - บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก พล. 87 2553 24/2/2020
3101 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0894 นางละมุล อุ่นตา ร้านละมุล อุ่นตา นางละมุล อุ่นตา 27/1 13 - - บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก พล. 113 2557 24/7/2020
3102 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0899 นายชาฤทธ์ิ พรมข า ร้านเจ้าสัวปิโตเลียม นายชาฤทธ์ิ พรมข า 166 5 - - บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก พล. 85 2552 11/5/2020
3103 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1273 นายสวาท  นุชนาถ ร้านเมษาการเกษตร นายสวาท นุชนาถ 201 5 บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก พล. 32 2560 25/5/2020
3104 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2033 นายภิรมย์  ชูเขียว ร้านชนะชัยการเกษตร นายภิรมย์ ชูเขียว 332 7 บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก พล. 31 2560 17/5/2020
3105 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1852 นายก าชัย จันพินิจ ร้านกิมเหรียญ นายก าชัย จันพินิจ 78 1 - - ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก พล. 39 2558 22/2/2020
3106 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0162 นางวิชิต กุศลประเสริฐ ร้านช.วินิมล นางวิชิต กุศลประเสริฐ 265 10 - - หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก พล. 143 2549 5/7/2020
3107 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0417 นางประเด็จ ปานเกิด ร้านประเด็จ นางประเด็จ ปานเกิด 90 10 - - หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก พล. 50 2551 17/1/2020
3108 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2103 นางสาวรัตนา  ขัดทมาร ร้านเพ่ิมสรัพย์ นางสาวรัตนา ขัดทมาร 39 11 หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก พล. 12 2561 11/2/2020
3109 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2122 นางวัลยา คชนุช ร้านวัลยา นางวัลยา คชนุช 135 15 หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก พล. 30 2561 7/6/2020
3110 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1361 นางสาววารุณี พรมมาอินทร์ ร้านวารุณีการเกษตร นางสาววารุณี พรมมาอินทร์ 58 18 - - หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก พล. 148 2555 22/8/2020
3111 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1431 นางสาวชนากานต์ นวลแข ร้านป.เคมีเกษตร นางสาวชนากานต์ นวลแข 227 2 - - หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก พล. 11 2560 27/2/2020
3112 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0513 นายสุดใจ ราชทะคันที ร้านสุดใจพาณิชย์ นายสุดใจ ราชทะคันที 14 23 - - หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก พล. 45 2553 10/12/2019
3113 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1258 นางวารุณี สิงขรณ์ ร้านนางวารุณี สิงขรณ์ นางวารุณี สิงขรณ์ 66 23 - - หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก พล. 157 2554 10/7/2020
3114 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0822 นายพุฒิพงษ์ โพธิพันธ์ ร้านทรัพย์ทวี นายพุฒิพงษ์ โพธิพันธ์ 59 24 - - หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก พล. 69 2552 16/4/2020
3115 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1410 นางสาววรวรรณ รัตนกิจโกศล ร้านชุมพรการยาง นางสาววรวรรณ รัตนกิจโกศล 87 24 - - หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก พล. 29 2555 28/12/2019
3116 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0253 นางเจษชฎาพร  เลาวกุล ร้านอ.เจริญชัย นางเจษชฎาพร  เลาวกุล 49/1 27 - - หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก พล. 142 2549 13/6/2020
3117 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0610 นางจีราภรณ์ มาดี ร้านทวีพร นางจีราภรณ์ มาดี 95 27 - - หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก พล. 81 2553 14/2/2020
3118 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1983 นางอุบลรัตน์  บางศรี กองทุนหมู่บ้านหนองกะท้าว หมู่ท่ี 4 กองทุนหมู่บ้านหนองกะท้าว หมู่ท่ี 4 9 4 หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก พล. 60 2559 7/8/2020
3119 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0238 นางบุญยิน สุขสุวรรณ ร้านนางบุญยิน สุขสุวรรณ นางบุญยิน สุขสุวรรณ 17 5 - - หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก พล. 33 2549 23/2/2020
3120 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1793 นางสาวรัชดาภรณ์ สุทธิหล่อ ร้านวิรัตน์การเกษตร สาขาพิษณุโลก นางสาวรัชดาภรณ์ สุทธิหล่อ 70 5 - - หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก พล. 63 2559 14/8/2019
3121 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2080 นางสาวแสงดาว  ค าฤทธ์ิ ร้านแสงดาวการเกษตรบ้านหลังเขา นางสาวแสงดาว ค าฤทธ์ิ 123 7 หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก พล. 71 2561 13/12/2019
3122 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2036 นางเหรียญทอง  พุ่มพวง ร้านนางเหรียญทอง นางเหรียญทอง พุ่มพวง 195 7 หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก พล. 29 2560 14/5/2020
3123 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1900 นายภาณุพงษ์  พันธ์ุสถิตย์วงศ์ ร้านพงษ์พันธ์ุการยาง นายภาณุพงษ์ พันธ์ุสถิตย์วงศ์ 371 8 หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก พล. 28 2560 8/5/2020
3124 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1477 นายยอดชาย โตมา ร้านสุดยอดการเกษตร นายยอดชาย โตมา 28 2 - - ห้วยเฮ้ีย นครไทย พิษณุโลก พล. 83 2557 10/6/2020
3125 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0479 นางพัณณิตา โพธ์ิงาม ร้านสมปอง นายนัทธพงศ์ สุคันธมาลา 131 4 - - ห้วยเฮ้ีย นครไทย พิษณุโลก พล. 192 2549 3/7/2020
3126 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2074 นางสาวณิชชา  ทองสายออ ร้านพงษ์พันธ์ุ นางสาวณิชชา ทองสายออ 170 4 ห้วยเฮ้ีย นครไทย พิษณุโลก พล. 83 2560 18/10/2019
3127 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1544 นายจักรพันธ์ ลีรัตนกิจ ร้านรุ่งเจริญการเกษตร นายจักรพันธ์ ลีรัตนกิจ 55 6 - - ห้วยเฮ้ีย นครไทย พิษณุโลก พล. 155 2556 25/8/2019
3128 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1781 นายด ารงค์ ยศสมบัติ ร้านเงินออมการเกษตร นายด ารงค์ ยศสมบัติ 289 9 ห้วยเฮ้ีย นครไทย พิษณุโลก พล. 69 2557 13/5/2020
3129 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1320 นางสาวนงรัก ก้อนทอง ร้านรักการเกษตร นางสาวนงรัก ก้อนทอง 80/1 1 - - ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก พล. 101 2554 17/5/2020
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3130 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2045 นายศุภฤกษ์  สกุลทอง ร้านทรัพย์อนันท์ นายศุภฤกษ์ สกุลทอง 1/10 15 ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก พล. 36 2560 1/6/2020
3131 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1050 นายโสกุล มาทา ร้านโสกุลการเกษตร นายโสกุล มาทา 9/1 15 - - ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก พล. 135 2552 19/7/2020
3132 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0126 นางสาวสุมาลี อ่ าสิงห์ ร้านสุมาลีพาณิชย์ นางสาวสุมาลี อ่ าสิงห์ 173/1 2 - - ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก พล. 38 2554 8/12/2019
3133 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0560 นางพิมพ์พร เรืองบ้านโคน สหกรณ์การเกษตรเนินมะปราง จ ากัด 688 4 - - ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก พล. 16 2551 7/11/2019
3134 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0137 นายกร ปัดไธสง ร้านอมรการเกษตร นายกร ปัดไธสง 116/1 5 - - ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก พล. 180 2549 10/7/2020
3135 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0483 นางสมัย เนตรแสงสี ร้านสมัย นางสมัย เนตรแสงสี 180 5 - - ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก พล. 49 2552 18/1/2020
3136 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0333 นายพรินยา อุ่นใจ ร้านปริญญาการเกษตร นายพรินยา อุ่นใจ 189 5 - - ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก พล. 70 2551 13/3/2019
3137 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0351 นายสมพร ฤทธ์ิสอน ร้านพรเกษตร นายสมพร ฤทธ์ิสอน 38/1 5 - - ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก พล. 23 2551 18/11/2019
3138 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0324 นางประจวบ จูกระโทก ร้านประจวบการค้า นางประจวบ จูกระโทก 181/1 7 - - ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก พล. 17 2549 26/1/2020
3139 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0790 นางสาวสมหมาย พรมมาก ร้านลุงบัว นางสาวสมหมาย พรมมาก 335 7 - - ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก พล. 157 2558 20/12/2019
3140 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2011 นางมนุรี  สังข์รุ่งเรือง ร้านสัญชัยการเกษตร นางมยุรี สังข์รุ่งเรือง 103 9 ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก พล. 97 2559 27/11/2019
3141 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0612 นางกิมล้ัง ตันติวงศ์ ร้านธัญรดี นางกิมล้ัง ตันติวงศ์ 63 10 - - ไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก พล. 137 2555 15/8/2019
3142 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1958 นายสมหมาย  สอนบวบ ร้านอลงกรณ์การเกษตร นายสมหมาย สอนบวบ 42 14 ไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก พล. 82 2559 13/6/2020
3143 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0787 นางสาวล าเจียก บุญเล้ียง สหกรณ์นิคมเนินมะปราง จ ากัด 189 15 - - ไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก พล. 78 2559 14/9/2019
3144 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2057 นางสาวจตุพร  พรรณา ร้านเอ็น แอนด์ พี การเกษตร นางสาวจตุพร พรรณา 182 3 ไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก พล. 53 2560 6/7/2020
3145 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0654 นายคุณากร นาคข า ร้านคุณากร นายคุณากร นาคข า 161 6 - - ไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก พล. 119 2554 6/6/2020
3146 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1975 นางพัชรินทร์ ค าแสนเดช ร้านพัชรินทร์ นางพัชรินทร์ ค าแสนเดช 235/3 6 ไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก พล. 57 2559 26/7/2020
3147 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0401 นายย่ิงยง บัณฑิตยารักษ์ ร้านย่ิงยงพานิช นายย่ิงยง บัณฑิตยารักษ์ 3/1 6 - - ไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก พล. 549 2549 9/5/2020
3148 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2009 นายประจักษ์  บุญช่วยสุข ร้านธนูเดช 2 นายประจักษ์ บุญช่วยสุข 37 7 ไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก พล. 94 2559 16/11/2019
3149 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1182 นายค าพน ค าสิงห์ ร้านกัณณิกาการเกษตร นายค าพน ค าสิงห์ 42 7 - - ไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก พล. 184 2553 26/5/2020
3150 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0707 นายสะอาด เดชประพฤติ ร้านนายสะอาด เดชประพฤติ นายสะอาด เดชประพฤติ 44 8 - - ไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก พล. 273 2553 29/9/2020
3151 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0360 นายรุ่งโรจน์ พรหมอยู่ ร้านพรหมเจริญโอสถ นายรุ่งโรจน์ พรหมอยู่ 33 2 - สากเหล็ก-บ้านมุง เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก พล. 411 2549 5/12/2019
3152 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1241 นางอัญชลีพร เทศสน ร้านธีรพงษ์พาณิชย์ 2002 นางอัญชลีพร เทศสน 33/1 2 - - เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก พล. 224 2554 28/9/2019
3153 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0951 นางศิรกาญจน์ เสรีทวีพัฒน์ ร้านบุญทวีการเกษตร นางศิรกาญจน์ เสรีทวีพัฒน์ 403 2 - - เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก พล. 97 2555 2/7/2020
3154 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0027 นายพา พุทธา ร้านเคมีเกษตร นายพา พุทธา 420 2 - - เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก พล. 48 2554 29/12/2019
3155 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0488 นางระเบียบ ห้อกวย ร้านสว่างเจริญ นางระเบียบ ห้อกวย 422 2 - - เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก พล. 44 2554 26/12/2019
3156 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0024 นายสมบูรณ์ สารีค า ร้านเกษตรสมบูรณ์ นายสมบูรณ์ สารีค า 464 2 - - เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก พล. 264 2553 20/9/2019
3157 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1001 นางสาวพิมลรัตน์ กฤษณกมล ร้านไม้งาม นางสาวพิมลรัตน์ กฤษณกมล 58/2 2 - - เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก พล. 97 2557 30/6/2020
3158 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1270 นางพัชรจันทร์ บุญสมบัติโชติ ร้านเนินมะปรางการเกษตร นางพัชรจันทร์ บุญสมบัติโชติ 650 2 - - เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก พล. 21 2554 14/11/2019
3159 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0178 นายณรงค์ อินหาดกรวด ร้านณรงค์การเกษตร นายณรงค์ อินหาดกรวด 7/1 2 - สากเหล็ก-บ้านมุง เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก พล. 530 2549 16/4/2020
3160 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1861 นายอนนท์ เสนานุช ร้านอนนท์การเกษตร นายอนนท์ เสนานุช 27/1 3 - - เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก พล. 41 2558 24/2/2020
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3161 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1795 นางสาววิมลพรรณ พุทธพร้อมเพียง ร้านพีรพล ธุรกิจเกษตร นางสาววิมลพรรณ พุทธพร้อมเพียง 102/1 4 - - เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก พล. 86 2557 11/6/2020
3162 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0331 นางสาวพิมพ์นารา ยศปัญญา ร้านปรางค์ทองการเกษตร นางสาวพิมพ์นารา ยศปัญญา 124 4 - - เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก พล. 147 2549 16/6/2020
3163 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2095 นางสาวสิริพร  ถัดทะพงษ์ ร้าน เงินทองมาก้าวหน้า นายณรงค์ ถัดทะพงษ์ 637 4 เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก พล. 2 2561 8/1/2020
3164 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2001 นางสาวสุภัสสรา  เพ่ิมผล ร้านเอราวัณการเกษตรและเคมีภัณฑ์ นางสาวสุภัสสรา เพ่ิมผล 660/8 4 เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก พล. 79 2559 20/9/2019
3165 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2131 นายจุมพลภัทร์  บุญสมบัติโชติ ร้านบุญสมบัติโชติการเกษตร นายจุมพลภัทร์ บุญสมบัติโชติ 669 4 เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก พล. 24 2561 17/5/2020
3166 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1994 นางปัญญา  โพธ์ิพรม ร้านปัญญา การเกษตร นางปัญญา โพธ์ิพรม 1/2 1 บ้านน้อยซุ้มข้ีเหล็ก เนินมะปราง พิษณุโลก พล. 73 2559 31/8/2020
3167 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0093 นายสมโภชน์ พิมเสน ร้านแสนเจริญภัณฑ์ นายสมโภชน์ พิมเสน 461 4 - - บ้านน้อยซุ้มข้ีเหล็ก เนินมะปราง พิษณุโลก พล. 44 2549 8/3/2020
3168 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0565 นายสมพาน  ตาแล สหกรณ์นิคมวังทอง จ ากัด 467 4 - สากเหล็ก-บ้านมุง บ้านน้อยซุ้มข้ีเหล็ก เนินมะปราง พิษณุโลก พล. 494 2549 23/2/2020
3169 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2082 นางสาวสุนิษา วรรณชัย ร้าน ส.วรรณชัย การเกษตร นางสาวสุนิษา วรรณชัย 125/2 2 - - บ้านมุง เนินมะปราง พิษณุโลก พล. 27 2561 27/5/2020
3170 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0361 นายชัยสิทธ์ิ กล่ินรัตน์ ร้านพรหมประเสริฐ นายชัยสิทธ์ิ กล่ินรัตน์ 38 2 - สากเหล็ก-บ้านมุง บ้านมุง เนินมะปราง พิษณุโลก พล. 155 2549 26/6/2020
3171 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0893 นางเพ็ญพรรณ ปานตาดา ร้านการเกษตรรุ่งเรือง นางเพ็ญพรรณ ปานตาดา 238 3 - - บ้านมุง เนินมะปราง พิษณุโลก พล. 133 2551 9/9/2019
3172 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0248 นางสุรีรัตน์ ราษี ร้านกิจรุ่งเรืองการเกษตร นางสุรีรัตน์ ราษี 114 4 - - บ้านมุง เนินมะปราง พิษณุโลก พล. 37 2553 25/11/2019
3173 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0031 นายเจริญ บัวสนธ์ิ ร้านเจริญการเกษตร นายเจริญ บัวสนธ์ิ 60 1 - - วังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก พล. 208 2553 8/7/2020
3174 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2096 นางจรัสศรี  รัตนพงศ์ ร้าน 3M เซ็นเตอร์ นางจรัสศรี รัตนพงศ์ 25/1 2 วังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก พล. 9 2561 4/2/2020
3175 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0743 นายเอียด โสระฐี ร้านนายเอียด โสระฐี นายเอียด โสระฐี 308 4 - - วังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก พล. 460 2549 12/1/2020
3176 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0237 นางบุญเตียง จินดามัง ร้านนางบุญเตียง จินดามัง นางบุญเตียง จินดามัง 402 4 - - วังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก พล. 52 2551 28/1/2020
3177 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1414 นายยอดชาย ลิสันเทียะ ร้านยอดทวีการเกษตร นายยอดชาย ลิสันเทียะ 64/2 5 - - วังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก พล. 150 2558 10/12/2019
3178 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2130 นางทับทิม โพธ์ิทอง ร้านนางทับทิม โพธ์ิทอง นางทับทิม โพธ์ิทอง 78 7 วังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก พล. 64 2561 4/11/2019
3179 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0499 นายส าราญ พิมสาลี ร้านส าราญ พิมสาลี นายส าราญ พิมสาลี 196/1 2 - - วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก พล. 56 2554 16/1/2020
3180 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0269 นายประจักร์ ค าจ าปา ร้านประจักร์การเกษตร นายประจักร์ ค าจ าปา 325/1 2 - - วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก พล. 189 2549 19/7/2020
3181 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0148 นางจรัส กึนสี ร้านจรัสการค้า นางจรัส กึนสี 117/1 3 - - วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก พล. 537 2549 23/4/2020
3182 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0537 นายสนุก ค ามา ร้านค้าชุมชน นายสนุก ค ามา 2 3 - - วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก พล. 23 2554 17/11/2019
3183 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0486 นายสยาม ยศปัญญา ร้านสยาม นายสยาม ยศปัญญา 102/1 6 - - วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก พล. 134 2556 25/7/2020
3184 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0706 นายวิชัย สุทธิ ร้านวราพล นายวิชัย สุทธิ 5/1 6 - - วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก พล. 351 2549 18/2/2020
3185 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1295 นางอุบลรัตน์ ล าตาล ร้านแสงเทียนพืชไร่ นางอุบลรัตน์ ล าตาล 194/1 7 - - วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก พล. 141 2555 20/8/2020
3186 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0964 นางสาวมุกดา ล้ิมเรืองแก้ว ร้านช่างแลพานิชย์ นางสาวมุกดา ล้ิมเรืองแก้ว 80/2 1 - - โคกสลุด บางกระทุ่ม พิษณุโลก พล. 252 2553 31/8/2019
3187 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2148 นายบัรฑิต เฮงประเสริฐ ร้านเฮงประเสริฐการเกษตร นายบัณฑิต เฮงประเสริฐ 39/1 10 - - โคกสลุด บางกระทุ่ม พิษณุโลก พล. 63 2561 16/10/2019
3188 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1186 นางเพ็ญศรี อยู่น่ิม ร้านสุนันการเกษตร นางเพ็ญศรี อยู่น่ิม 58/1 7 - - โคกสลุด บางกระทุ่ม พิษณุโลก พล. 152 2553 1/6/2020
3189 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0688 นายนิรันดร์ มหาเรือนขวัญ ร้านนิรันดร์กิจรุ่งเรือง นายนิรันดร์ มหาเรือนขวัญ 101/3 1 - - ท่าตาล บางกระทุ่ม พิษณุโลก พล. 58 2561 27/9/2019
3190 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0425 นายจ าลอง สายทอง ร้านลุงแขกท่าตาล นายจ าลอง สายทอง 15/3 2 - - ท่าตาล บางกระทุ่ม พิษณุโลก พล. 80 2556 9/5/2020
3191 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1926 นายภัทรพล  อยู่น่ิม ร้านสุนันการเกษตร นายภัทรพล อยู่น่ิม 67 2 ท่าตาล บางกระทุ่ม พิษณุโลก พล. 159 2558 23/12/2019
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3192 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0354 นายบุญช่วย ม่ันชาวนา ร้านพรชัย นายบุญช่วย ม่ันชาวนา 117/1 4 - - ท่าตาล บางกระทุ่ม พิษณุโลก พล. 131 2556 24/7/2020
3193 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0450 นายศรีวัน พระอุ้ย ร้านศรีวันการเกษตร นายศรีวัน พระอุ้ย 136/1 4 - - ท่าตาล บางกระทุ่ม พิษณุโลก พล. 85 2558 20/7/2019
3194 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1405 นางสาวพัชรินทร์ ทองจ าปา ร้านพัชรินทร์เจริญการเกษตร นางสาวพัชรินทร์ ทองจ าปา 34/4 5 - - ท่าตาล บางกระทุ่ม พิษณุโลก พล. 16 2555 9/11/2019
3195 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2139 นางสาวขวัญเรือน พงศ์ภาณุวัชร์ ร้านวังสารการเกษตร นางสาวขวัญเรือน พงศ์ภาณุวัชร์ 59/8-59/10 5 - - ท่าตาล บางกระทุ่ม พิษณุโลก พล. 52 2561 11/9/2019
3196 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0659 นายเชาว์ จวนสูงเนิน ร้านเชาว์การเกษตร นายเชาว์ จวนสูงเนิน 62/3 7 - - ท่าตาล บางกระทุ่ม พิษณุโลก พล. 51 2550 15/7/2019
3197 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0922 นางสาวกัลยา ใหญ่จันทึก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กัลยาการเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กัลยาการเกษตร 9/1 7 - - ท่าตาล บางกระทุ่ม พิษณุโลก พล. 112 2552 17/6/2020
3198 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0445 นายชิน นัยวิรัตน์ ร้านวิรัตน์ นายชิน นัยวิรัตน์ 29/5 8 - - ท่าตาล บางกระทุ่ม พิษณุโลก พล. 75 2549 20/8/2020
3199 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0096 นายพิทักษ์พงษ์ พ่วงบุใหญ่ ร้านโกมินทร์การเกษตร นายพิทักษ์พงษ์ พ่วงบุใหญ่ 110 9 - - ท่าตาล บางกระทุ่ม พิษณุโลก พล. 90 2557 16/6/2020
3200 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1908 นางสาวนิกรทอง  พุ่มรส ร้านเสน่ห์ท่าตาล นางสาวนิกรทอง พุ่มรส 111/1 9 ท่าตาล บางกระทุ่ม พิษณุโลก พล. 121 2558 20/9/2019
3201 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2071 ว่าท่ี ร.ต. กฤษฎา มีพร้อม ร้านกฤษฎาการเกษตร ว่าท่ี ร.ต.กฤษฎา มีพร้อม 79/1 9 - - ท่าตาล บางกระทุ่ม พิษณุโลก พล. 44 2561 6/8/2020
3202 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1851 นายขุนดง   จ าเนียรพล ร้านเรียมมณีการเกษตร นายขุนดง จ าเนียรพล 89 12 - - นครป่าหมาก บางกระทุ่ม พิษณุโลก พล. 3 2561 16/1/2020
3203 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1089 นางสาวขวัญตา ฉิมศิริ ร้านขวัญตาการเกษตร นางสาวขวัญตา ฉิมศิริ 1/2 13 - - นครป่าหมาก บางกระทุ่ม พิษณุโลก พล. 149 2558 10/12/2019
3204 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1661 นางวรรณพร ชอนหนองบอน ร้านวรรณพรการเกษตร นางวรรณพร ชอนหนองบอน 11/2 3 นครป่าหมาก บางกระทุ่ม พิษณุโลก พล. 2 2558 2/10/2019
3205 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1995 นายส าราญ  เทียนแย้ม ร้านทรัพย์สมบัติการเกษตร นายส าราญ เทียนแย้ม 5 5 นครป่าหมาก บางกระทุ่ม พิษณุโลก พล. 61 2561 27/9/2019
3206 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0607 นายสัญชัย สังข์รุ่งเรือง ร้านธนชัยการเกษตร นายสัญชัย สังข์รุ่งเรือง 29/2 7 - - นครป่าหมาก บางกระทุ่ม พิษณุโลก พล. 103 2558 12/8/2019
3207 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2028 นายสุวรรณ์ ประสพลาภ ร้านสุวรรณ์การเกษตร นายสุวรรณ์ ประสพลาภ 202 3 เนินกุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก พล. 23 2560 25/4/2020
3208 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1483 นางสาวทัศนีย์ เท่ียงทอง ร้านตองการเกษตร นางสาวทัศนีย์ เท่ียงทอง 55/2 3 - - เนินกุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก พล. 108 2555 17/7/2020
3209 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1407 นางสาวอภิญญา ยาคล้าย ร้านบ ารุงเกษตร นางสาวอภิญญา ยาคล้าย 95/9 4 - - เนินกุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก พล. 20 2555 21/11/2019
3210 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0207 นางสาวสร้อยลัดดา มณีท่าโพธ์ิ ร้านท่าข้าวพลายเพชร นางสาวสร้อยลัดดา มณีท่าโพธ์ิ 66 2 - - บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก พล. 216 2553 15/7/2020
3211 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1872 นายชรัมพล เมฆนันทไพศิฐ ร้านเพ่ิมทรัพย์รุ่งเรืองการเกษตร นายชรัมพล เมฆนันทไพศิฐ 115 4 - - บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก พล. 106 2558 18/8/2019
3212 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1845 นายสุนทร ไสไหม ร้านเปรมพาณิชย์ นายสุนทร ไสไหม 120/1 4 บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก พล. 125 2558 29/9/2019
3213 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0105 นางสาวณัชชนก ฉิมผกา ร้านโลกเกษตร นางสาวณัชชนก ฉิมผกา 176/22-23 4 - - บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก พล. 98 2559 29/11/2019
3214 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0740 นายประเสริฐ เบญจไพบูลย์กุล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.พี.ไพบูลย์วัฒนา 176/3 4 - - บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก พล. 16 2549 24/1/2020
3215 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0648 นางสาวเพ็ญพิมพ์ ศรีจันทร์ ร้านเกษตรทวีวัฒณ์ นางสาวเพ็ญพิมพ์ ศรีจันทร์ 176/4 4 - - บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก พล. 15 2549 24/1/2020
3216 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0559 นายพิพัฒน์ พุ่มอยู่ สหกรณ์การเกษตรบางกระทุ่ม จ ากัด 91 5 - - บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก พล. 94 2551 3/6/2020
3217 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0236 นางนิสา พรหมมาศ ร้านนิสา นางนิสา พรหมมาศ 51/3 7 - - บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก พล. 37 2549 6/2/2020
3218 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0527 นายอภินันท์ จันทรา ร้านอภินันท์วัสดุก่อสร้าง นายอภินันท์ จันทรา 59/2 7 - - บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก พล. 16 2562 26/5/2020
3219 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1009 นายชรัมพล เมฆนันทไพศิฐ ร้านเกษตรไทยพันธ์ุข้าว นายชรัมพล เมฆนันทไพศิฐ 59/4 7 - - บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก พล. 131 2557 19/8/2020
3220 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1910 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรรณพล อินเตอร์ไรท์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรรณพล อินเตอร์ไรท์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรรณพล อินเตอร์ไรท์ 61 7 บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก พล. 114 2558 7/9/2020
3221 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0305 นายกวีพล คงน่วม ร้านบึงเวียนการเกษตร นายกวีพล คงน่วม 9 7 - - บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก พล. 259 2553 12/9/2019
3222 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1046 นายสมชาย สีจ้อย ร้านเป๊ียกการเกษตร นายสมชาย สีจ้อย 63/2 4 - - บ้านไร่ บางกระทุ่ม พิษณุโลก พล. 118 2552 23/6/2020
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3223 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1592 นายอุทิศย์ รักแจ้ง ร้านทองทิพย์การเกษตร นายอุทิศย์ รักแจ้ง 74 4 - - บ้านไร่ บางกระทุ่ม พิษณุโลก พล. 38 2556 18/2/2020
3224 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1857 นางสุวิมล  ถนอมพืช ร้านถนอมพืช การเกษตร นางสุวิมล ถนอมพืช 106/1 5 บ้านไร่ บางกระทุ่ม พิษณุโลก พล. 57 2560 16/7/2019
3225 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1367 นายประจักษ์ ภูมิผล ร้านป.พาณิชย์ นายประจักษ์ ภูมิผล 3 5 - - บ้านไร่ บางกระทุ่ม พิษณุโลก พล. 191 2554 18/8/2020
3226 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2120 นางสาวกมลวรรณ ภูมิผล ร้านภูมิผลเกษตรภัณฑ์ นางสาวกมลวรรณ ภูมิผล 27/5 7 บ้านไร่ บางกระทุ่ม พิษณุโลก พล. 34 2561 26/6/2020
3227 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0906 นายประดิษฐ์ พุ่มจันทร์ ร้านประดิษฐ์การเกษตร นายประดิษฐ์ พุ่มจันทร์ 23 8 - - บ้านไร่ บางกระทุ่ม พิษณุโลก พล. 21 2552 19/11/2019
3228 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2105 นายพิทยา กาญจนะ ร้านพิทยาการเกษตร นายพิทยา กาญจนะ 62/4 9 บ้านไร่ บางกระทุ่ม พิษณุโลก พล. 5 2561 24/1/2020
3229 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0311 นางสาวบุญน า ศิลปอ าพนธ์ ร้านบุญน า ศิลปอ าพนธ์ นางสาวบุญน า ศิลปอ าพนธ์ 56/1 10 - - ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม พิษณุโลก พล. 78 2549 13/5/2020
3230 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0193 นางถวิล ภู่ระหงษ์ ร้านถวิล ภู่ระหงษ์ นางถวิล ภู่ระหงษ์ 9/1 10 - - ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม พิษณุโลก พล. 77 2554 14/3/2020
3231 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1938 นายชาญ  ไชยลังการณ์ ร้านโกดังบาก้า (พิษณุโลก) นายชาญ ไชยลังการณ์ 80/7 8 ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม พิษณุโลก พล. 62 2559 9/8/2019
3232 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2018 นางภาวนา  กิจม่ันคงกุล ร้านเกษตรทวีวัฒน์ 2 นางภาวนา กิจม่ันคงกุล 14/1 5 วัดตายม บางกระทุ่ม พิษณุโลก พล. 4 2560 17/1/2020
3233 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1288 นางปภัสศรันย์ ตรีอินทอง ร้านต๋ิมรุ่งเจริญการเกษตร นางปภัสศรันย์ ตรีอินทอง 63 5 - - วัดตายม บางกระทุ่ม พิษณุโลก พล. 50 2554 3/1/2020
3234 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0247 นางสาวชลาลัย  เอ่ียมสะอาด ร้านแจ่มพานิช นางสาวชลาลัย  เอ่ียมสะอาด 94 5 - - วัดตายม บางกระทุ่ม พิษณุโลก พล. 37 2554 8/12/2019
3235 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1371 นายทวี เรืองบ้านโคน ร้านไทยรุ่งเรืองพานิช นายทวี เรืองบ้านโคน 54 6 - - วัดตายม บางกระทุ่ม พิษณุโลก พล. 213 2554 11/9/2019
3236 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1464 นายพชร ศุภวิมลพันธ์ุ บริษัท พิสิฐพันธ์ุ จ ากัด 99/9 6 - - วัดตายม บางกระทุ่ม พิษณุโลก พล. 161 2558 27/8/2020
3237 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1979 นายบุญลือ  โพธ์ิศรีวงค์ ร้านโพธ์ิศรีวงค์การเกษตร นายบุญลือ โพธ์ิศรีวงค์ 99/1 8 วัดตายม บางกระทุ่ม พิษณุโลก พล. 61 2559 9/8/2020
3238 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0104 นายบุญส่ง โพธ์ิประเสริฐ ร้านโพธ์ิประเสริฐ นายบุญส่ง โพธ์ิประเสริฐ 83 1 - - สนามคลี บางกระทุ่ม พิษณุโลก พล. 150 2554 4/7/2020
3239 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1261 นางธัญญลักษณ์  สุวรรณปักษิณ ร้านเพชรรุ่งเรือง นางธัญญลักษณ์  สุวรรณปักษิณ 40 2 - - สนามคลี บางกระทุ่ม พิษณุโลก พล. 1 2555 4/10/2019
3240 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1643 นางประไพ เทียนอ าไพ ร้านประไพ นางประไพ เทียนอ าไพ 1 6 - - สนามคลี บางกระทุ่ม พิษณุโลก พล. 56 2559 25/7/2020
3241 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1870 นางสาวพัชรา เขียวเรือง ร้านออยการเกษตร สาขา 2 นางสาวพัชรา เขียวเรือง 95 10 - - คุยม่วง บางระก า พิษณุโลก พล. 68 2558 15/6/2019
3242 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2064 นายจ าลัด เพียพล สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระก า จ ากัด (สาขาคุยม่วง) นายจ าลัด เพียพล 9/1 12 คุยม่วง บางระก า พิษณุโลก พล. 3 2562 20/1/2020
3243 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0325 นางประนอม ทับใจดี ร้านแพ การเกษตร นางประนอม ทับใจดี 55 2 - - คุยม่วง บางระก า พิษณุโลก พล. 43 2561 5/8/2020
3244 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0117 นายปรีชา มีโชค ร้านก.ปรีชาการเกษตร นายปรีชา มีโชค 77/2 2 - - คุยม่วง บางระก า พิษณุโลก พล. 658 2549 21/12/2019
3245 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1157 นางสาวพัชรา เขียวเรือง ร้านออยการเกษตร นางสาวพัชรา เขียวเรือง 15 4 - - คุยม่วง บางระก า พิษณุโลก พล. 61 2556 23/4/2019
3246 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0302 นางสาวนริสรา บ ารุงพงศ์ ร้านบ้านดงการเกษตร นางสาวนริสรา บ ารุงพงศ์ 342 4 - - คุยม่วง บางระก า พิษณุโลก พล. 57 2553 27/12/2019
3247 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0261 นายบัว พานาแก้ว ร้านนายบัว พานาแก้ว นายบัว พานาแก้ว 348 4 - - คุยม่วง บางระก า พิษณุโลก พล. 220 2554 25/9/2019
3248 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1673 นางสาวกฤษณา โตอุ่นเพชร ร้านณัฏฐกรณ์การเกษตร นางสาวกฤษณา โตอุ่นเพชร 15/1 5 คุยม่วง บางระก า พิษณุโลก พล. 130 2556 24/7/2020
3249 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0051 นายอ านวย โตดี ร้านเบ้ิมการเกษตร นายอ านวย โตดี 139 6 - - คุยม่วง บางระก า พิษณุโลก พล. 60 2549 30/3/2020
3250 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0490 นายสาคร สุขใจดี ร้านสารี นายสาคร สุขใจดี 31 6 - - คุยม่วง บางระก า พิษณุโลก พล. 93 2554 26/4/2020
3251 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1579 นายภรัญยู ธีรศานติพันธ์ ร้านธีรศานติพันธ์ - เจริญพาณิชย์ นายภรัญยู ธีรศานติพันธ์ 130/2 11 - บางระก า-สุโขทัย ชุมแสงสงคราม บางระก า พิษณุโลก พล. 11 2562 13/3/2020
3252 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0370 นายพิชิต ช้างงาม ร้านพิชัยการค้า นายพิชิต ช้างงาม 74 11 - - ชุมแสงสงคราม บางระก า พิษณุโลก พล. 106 2552 7/6/2020
3253 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0504 นางสิริพร ข าขจร ร้านสิริพรการเกษตร นางสิริพร ข าขจร 99 11 - - ชุมแสงสงคราม บางระก า พิษณุโลก พล. 71 2558 17/6/2020
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3254 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0465 นางสาวภิญญาพัชญ์ วานิช ร้านส.วานิชการเกษตร นางสาวภิญญาพัชญ์ วานิช 27/12 3 - - ชุมแสงสงคราม บางระก า พิษณุโลก พล. 69 2553 21/1/2020
3255 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0509 นายจีระพงศ์ สุขพ่วง ร้านจีระพงศ์การเกษตร นายจีระพงศ์ สุขพ่วง 102 4 - - ชุมแสงสงคราม บางระก า พิษณุโลก พล. 10 2555 24/10/2019
3256 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0883 นายสัจจา บุญจุ้ย ร้านแสงนภาการเกษตร นายสัจจา บุญจุ้ย 86 4 - - ชุมแสงสงคราม บางระก า พิษณุโลก พล. 253 2553 1/9/2019
3257 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1031 นายนุกูล แต่งรูป ร้านนุกูล แต่งรูป นายนุกูล แต่งรูป 153 7 - - ชุมแสงสงคราม บางระก า พิษณุโลก พล. 130 2553 18/5/2020
3258 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0671 นายเจียน เขียวเรือง ร้านจ าปี นายเจียน เขียวเรือง 179 7 - - ชุมแสงสงคราม บางระก า พิษณุโลก พล. 51 2560 3/7/2020
3259 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0152 นายจ ารัส เกตุแก้ว ร้านจ ารัสการค้า นายจ ารัส เกตุแก้ว 63 7 - - ชุมแสงสงคราม บางระก า พิษณุโลก พล. 378 2549 24/10/2019
3260 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0276 นายมานัส ทนระศรี ร้านนายมานัส ทนระศรี นายมานัส ทนระศรี 11 9 - - ชุมแสงสงคราม บางระก า พิษณุโลก พล. 154 2549 4/7/2020
3261 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1953 นายโทน  ทับทิมทอง ร้านอาทิมาการเกษตร นายโทน ทับทิมทอง 119 9 ชุมแสงสงคราม บางระก า พิษณุโลก พล. 83 2559 19/6/2020
3262 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2152 นางบุญเทียน  ข ามี ร้าน ธัญพิมลการเกษตร นางบุญเทียน ข ามี 50 9 ชุมแสงสงคราม บางระก า พิษณุโลก พล. 62 2561 3/10/2019
3263 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2151 นางไพรินทร์ เทียนวิจิตร์ ร้านบุญส่งการเกษตร นางไพรินทร์ เทียนวิจิตร์ 71/4 9 - - ชุมแสงสงคราม บางระก า พิษณุโลก พล. 57 2561 26/9/2019
3264 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1820 นางสุชิน จันพุฒ ร้านสุชินการเกษตร นางสุชิน จันพุฒ 50/5 2 - - ท่านางงาม บางระก า พิษณุโลก พล. 33 2558 8/1/2020
3265 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1292 นายไพโรจน์ พรามนาค ร้านแสงแก้วการเกษตร นายไพโรจน์ พรามนาค 53 3 - - ท่านางงาม บางระก า พิษณุโลก พล. 75 2554 7/3/2020
3266 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0495 นายณรงค์เวทย์ วงค์สวรรค์ ร้านส าเริงเซอร์วิส นายณรงค์เวทย์ วงค์สวรรค์ 42/3 4 - - ท่านางงาม บางระก า พิษณุโลก พล. 20 2549 5/2/2020
3267 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0266 นายบุญช่วย สีปานนาค ร้านนายบุญช่วย สีปานนาค นายบุญช่วย สีปานนาค 50/4 4 - - ท่านางงาม บางระก า พิษณุโลก พล. 476 2549 28/1/2020
3268 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1377 นายอุทัย แป้นบูชา ร้านมาลีนิว การเกษตร นายอุทัย แป้นบูชา 58/2 5 - - ท่านางงาม บางระก า พิษณุโลก พล. 53 2557 31/3/2020
3269 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0304 นางมาณี เพ็ชรแนม ร้านบ้านมาณี นางมาณี เพ็ชรแนม 82 5 - - ท่านางงาม บางระก า พิษณุโลก พล. 28 2553 23/11/2019
3270 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1689 พ.อ.ต.เอกชัย คงทอง ร้านเสาเอกเกษตรยนต์ พ.อ.ต.เอกชัย คงทอง 99 6 ท่านางงาม บางระก า พิษณุโลก พล. 126 2557 14/8/2019
3271 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0265 นายบุญแทน ฤทธ์ิรักษ์ ร้านบุญแทน ฤทธ์ิรักษ์ นายบุญแทน ฤทธ์ิรักษ์ 18 8 - - ท่านางงาม บางระก า พิษณุโลก พล. 451 2549 4/1/2020
3272 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0724 นางสุนันทา มะนาวหวาน ร้านนางสุนันทา มะนาวหวาน นางสุนันทา มะนาวหวาน 200/1 8 - - ท่านางงาม บางระก า พิษณุโลก พล. 415 2549 16/1/2020
3273 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1895 นางศศิประภา  กุญชร ณ อยุธยา ร้านบ้านกุญชร ศิวิไล นางศศิประภา กุญชร ณ อยุธยา 83/8 8 ท่านางงาม บางระก า พิษณุโลก พล. 82 2560 16/10/2019
3274 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2157 นายวิชัย  เหลืองทอง ร้านยุทธิพงษ์พาณิช สาขา 2 นายวิชัย เหลืองทอง 308 10 นิคมพัฒนา บางระก า พิษณุโลก พล. 12 2562 15/5/2020
3275 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1755 นางนันทพัทธ์  โรจน์ชยันต์ รักตะวันเคมีเกษตร นางนันทพัทธ์  โรจน์ชยันต์ 53/7 10 นิคมพัฒนา บางระก า พิษณุโลก พล. 38 2557 18/2/2020
3276 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0129 นางกานดา ใจเอ้ือ ร้านกานดาการค้า นางกานดา ใจเอ้ือ 185/1 13 นิคมพัฒนา บางระก า พิษณุโลก พล. 135 2549 22/6/2020
3277 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0128 นางกัณหา เขียวป้ัน ร้านกัณหา นางกัณหา เขียวป้ัน 137/3 2 - - นิคมพัฒนา บางระก า พิษณุโลก พล. 84 2554 30/3/2020
3278 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0285 นายสุเทพ จันทขาว ร้านสุเทพการเกษตร นายสุเทพ จันทขาว 20/1 3 - - นิคมพัฒนา บางระก า พิษณุโลก พล. 186 2549 2/6/2020
3279 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1480 นายสราวุฒ จวนสุข ร้านลูกเอ่ียววัสดุก่อสร้าง นายสราวุฒ จวนสุข 247/40 3 - - นิคมพัฒนา บางระก า พิษณุโลก พล. 54 2560 10/7/2020
3280 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1862 นายประไพ แจ้งสิน ร้านณัฐณิชาการเกษตร นายประไพ แจ้งสิน 72/1 3 - - นิคมพัฒนา บางระก า พิษณุโลก พล. 54 2558 27/4/2020
3281 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0224 นางดวงดาว มากคิด ร้านน้องดรีม นางดวงดาว มากคิด 72 5 - - นิคมพัฒนา บางระก า พิษณุโลก พล. 58 2549 28/3/2020
3282 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0329 นายประสิทธ์ิ บุญธรรม ร้านประสิทธ์ิการค้า นายประสิทธ์ิ บุญธรรม 11/2 6 - - นิคมพัฒนา บางระก า พิษณุโลก พล. 307 2549 5/9/2019
3283 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1728 นางประไพ สุภะเสถียร ร้านพุ่มรวงทองการเกษตร นางประไพ สุภะเสถียร 467/2 7 นิคมพัฒนา บางระก า พิษณุโลก พล. 38 2561 19/7/2020
3284 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0073 นางส าราญ เหลืองทอง ร้านเหลืองทองการค้า นางส าราญ เหลืองทอง 293/1 8 - - นิคมพัฒนา บางระก า พิษณุโลก พล. 58 2556 12/1/2020
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3285 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1737 นางสาวทุเรียน พูลทรัพย์ ร้านทรัพย์ ส.ประทีบ นางสาวทุเรียน พูลทรัพย์ 86 1 บ่อทอง บางระก า พิษณุโลก พล. 28 2557 23/12/2019
3286 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0190 นายวุฒิ ทวนทัย ร้านทวนทัยการเกษตร นายวุฒิ ทวนทัย 38 2 - - บ่อทอง บางระก า พิษณุโลก พล. 29 2554 29/11/2019
3287 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1128 นางญดา ชมสวนสวรรค์ ร้านสุพัตราอาหารสัตว์ นางญดา ชมสวนสวรรค์ 46/5 2 - - บ่อทอง บางระก า พิษณุโลก พล. 35 2556 5/2/2020
3288 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0272 นายพิสูจน์ ตรีอินทอง ร้านนายพิสูจน์ ตรีอินทอง นายพิสูจน์ ตรีอินทอง 62/2 3 - - บ่อทอง บางระก า พิษณุโลก พล. 13 2561 12/2/2020
3289 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0670 นางนิภา เล่ียมสกุล สหกรณ์การเกษตรบางระก า จ ากัด 1 12 - - บางระก า บางระก า พิษณุโลก พล. 5 2551 16/10/2019
3290 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0761 นางวาลี  น่วมแหยม ร้านวาลีการเกษตร นางวาลี  น่วมแหยม 168/2 12 - - บางระก า บางระก า พิษณุโลก พล. 79 2550 27/2/2020
3291 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1268 นายณัฐวุฒิ สุวรรณชาติกุล ร้านโกดังสุวรรณพานิช นายณัฐวุฒิ สุวรรณชาติกุล 68 12 - - บางระก า บางระก า พิษณุโลก พล. 19 2554 14/11/2019
3292 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0872 นายสมชาย สาข า ร้านสมชาย นายสมชาย สาข า 29 13 - - บางระก า บางระก า พิษณุโลก พล. 218 2553 20/7/2020
3293 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0356 นางสาวพรรณนภา พรมจีน ร้านพรรณนภา นางสาวพรรณนภา พรมจีน 84/4 13 - - บางระก า บางระก า พิษณุโลก พล. 2 2554 2/10/2019
3294 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1109 นายเฉลียว สายทอง ร้านอู่เฉลียวการเกษตร นายเฉลียว สายทอง 21/1 19 - - บางระก า บางระก า พิษณุโลก พล. 21 2553 19/11/2019
3295 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1935 บริษัท ส.เจริญ พ็อพส์ อะโกรเทรด จ ากัด บริษัท ส.เจริญ พ็อพส์ อะโกรเทรด จ ากัด บริษัท ส.เจริญ พ็อพส์ อะโกรเทรด จ ากัด 99/9 19 บางระก า บางระก า พิษณุโลก พล. 5 2559 20/1/2020
3296 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0020 นางสาวนารีรัตน์ เหล่ียมจุ้ย ร้านเกษตรพานิช นางสาวนารีรัตน์ เหล่ียมจุ้ย 131 2 - - บางระก า บางระก า พิษณุโลก พล. 70 2561 2/12/2019
3297 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1923 นางสาวปริษา ยาประเสริฐ ร้านวังเป็ดเกษตรยนต์ (สาขา2) นางสาวปริษา ยาประเสริฐ 160/3 2 บางระก า บางระก า พิษณุโลก พล. 88 2560 18/12/2019
3298 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1922 นางสาวยุพาวดี  เกตุอ้น ร้านยุพาวดี เกษตรรุ่งเรือง นางสาวยุพาวดี เกตุอ้น 185 2 บางระก า บางระก า พิษณุโลก พล. 145 2558 2/12/2019
3299 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0684 นายนพรัตน์ มงคลไตรภพ ร้านช.เกษตรยนต์ 2001 นายนพรัตน์ มงคลไตรภพ 3/2 2 - - บางระก า บางระก า พิษณุโลก พล. 9 2550 17/1/2020
3300 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0673 นายสงัด มายัง ร้านกลุ่มเกษตรบ้านตะโม่ นายสงัด มายัง 32/1 5 - - บางระก า บางระก า พิษณุโลก พล. 1 2556 16/10/2019
3301 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0476 นายสมบัตร ต่ายพูล ร้านสมบัตร นายสมบัตร ต่ายพูล 47 5 - - บางระก า บางระก า พิษณุโลก พล. 22 2560 23/4/2020
3302 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0519 นายอัมพร ภักดีโต ร้านสุวรรณพาณิชย์ นายอัมพร ภักดีโต 108/38 7 - - บางระก า บางระก า พิษณุโลก พล. 485 2549 1/2/2020
3303 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0459 นายพิษณุ นาคสุวรรณ ร้านส.เจริญ นายพิษณุ นาคสุวรรณ 109/146-147 7 - - บางระก า บางระก า พิษณุโลก พล. 59 2553 28/12/2019
3304 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0335 นางสาวอาลัย ครุฑวิเศษ ร้านปล้ืมเจริญการค้า นางสาวอาลัย ครุฑวิเศษ 109/26 7 - - บางระก า บางระก า พิษณุโลก พล. 88 2554 4/4/2020
3305 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0107 นางสาวแจง แซ่ต้ัง ร้านใจมิตร นางสาวแจง แซ่ต้ัง 109/51-52 7 - - บางระก า บางระก า พิษณุโลก พล. 448 2549 28/12/2019
3306 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0518 นายณัฐวุฒิ สุวรรณชาติกุล ร้านสุวรรณพาณิชย์ นายณัฐวุฒิ สุวรรณชาติกุล 109/58-59 7 - - บางระก า บางระก า พิษณุโลก พล. 32 2553 24/11/2019
3307 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1249 นายเกียรติชัย ธนธรรมพิทักษ์ ร้านเกรียงไกรการเกษตร นายเกียรติชัย ธนธรรมพิทักษ์ 200/17-18 7 - - บางระก า บางระก า พิษณุโลก พล. 262 2553 19/9/2019
3308 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0211 นายพิทักษ์ บางระพิมลพงศ์ ร้านธนวัฒน์การเกษตร นายพิทักษ์ บางระพิมลพงศ์ 200/19 7 - - บางระก า บางระก า พิษณุโลก พล. 245 2549 11/9/2019
3309 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0407 นายอะนุพร อยู่สุข ร้านอะนุพรการเกษตร นายอะนุพร อยู่สุข 6/79 7 - - บางระก า บางระก า พิษณุโลก พล. 46 2549 12/3/2020
3310 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2143 นางหทัยรัตน์ ประทุมสูตร ร้านเกษตรรุ่งเรือง นางหทัยรัตน์ ประทุมสูตร 632/2 7 - - บางระก า บางระก า พิษณุโลก พล. 54 2561 13/9/2020
3311 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1226 นายกาญจนเศรษฐ์ ประทุมสูตร ร้านกาญจนเกษตร นายกาญจนเศรษฐ์ ประทุมสูตร 123 8 - - บางระก า บางระก า พิษณุโลก พล. 176 2554 31/7/2020
3312 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0985 นางสาวธัญวรรณ พิมพ์แก้ว ร้านไทยประสงค์การเกษตร นางสาวธัญวรรณ พิมพ์แก้ว 178 8 - - บางระก า บางระก า พิษณุโลก พล. 51 2557 25/3/2020
3313 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2021 นางสายน้ าผ้ึง  ค าหมอน ร้านนางสายน้ าผ้ึง ค าหมอน นางสายน้ าผ้ึง ค าหมอน 8/2 บึงกอก บางระก า พิษณุโลก พล. 17 2560 19/3/2019
3314 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0101 นางอ านวย ต่ายคง ร้านโชคอ านวยเคมี นางอ านวย ต่ายคง 61 1 - - บึงกอก บางระก า พิษณุโลก พล. 159 2549 28/6/2020
3315 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0501 นายสิทธิโชค มีบุญล้ า ร้านสิทธิโชคการเกษตร นายสิทธิโชค มีบุญล้ า 189/1 11 - - บึงกอก บางระก า พิษณุโลก พล. 119 2556 25/6/2020
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3316 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1708 นางสีนวล จันทร์ประเสริฐ ร้านสีนวล นางสีนวล จันทร์ประเสริฐ 15/5 2 บึงกอก บางระก า พิษณุโลก พล. 144 2557 18/9/2019
3317 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1609 นายจ านงค์ ซ่ือแท้ ร้านพัฒนาพันธ์ุข้าว นายจ านงค์ ซ่ือแท้ 153 2 - - บึงกอก บางระก า พิษณุโลก พล. 52 2556 25/3/2020
3318 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0453 นายศักดา ดอนอยู่ไพร ร้านศักดาการเกษตร นายศักดา ดอนอยู่ไพร 269/4 4 - - บึงกอก บางระก า พิษณุโลก พล. 1 2549 4/1/2020
3319 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1323 นายณัฐพล เค้าศรีวงษ์ ร้านสามสีซัพพลาย นายณัฐพล เค้าศรีวงษ์ 28/2 4 - - บึงกอก บางระก า พิษณุโลก พล. 178 2554 1/8/2020
3320 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0182 นางดวงจันทร์ เพ็งคุ่ย ร้านดวงจันทร์การค้า นางดวงจันทร์ เพ็งคุ่ย 26 8 - - บึงกอก บางระก า พิษณุโลก พล. 36 2561 1/7/2020
3321 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2003 นางส าเนียง  บุตรเพชร ร้าน ส.ค้าพาณิชย์ นางส าเนียง บุตรเพชร 157 2 ปลักแรด บางระก า พิษณุโลก พล. 87 2559 17/10/2019
3322 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0280 นายวิชาญ โตตระกูลพิทักษ์ ร้านนายวิชาญ โตตระกูลพิทักษ์ นายวิชาญ โตตระกูลพิทักษ์ 222 3 - - ปลักแรด บางระก า พิษณุโลก พล. 496 2549 26/2/2020
3323 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1137 นางสาวสุจิตรา แก่นจรรยา ร้านป.การเกษตร นางสาวสุจิตรา แก่นจรรยา 278 3 - - ปลักแรด บางระก า พิษณุโลก พล. 74 2553 27/1/2020
3324 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0367 นายพลอย หนูอ้น ร้านพลอย นายพลอย หนูอ้น 88/1 4 - - ปลักแรด บางระก า พิษณุโลก พล. 649 2549 30/5/2020
3325 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0549 นายสวาด เขียวป้ัน ร้านบังอรการเกษตร นายสวาด เขียวป้ัน 10/1 5 - - ปลักแรด บางระก า พิษณุโลก พล. 211 2554 7/9/2019
3326 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0342 นายสุทธิภัทร เรือนแก้ว ร้านป้าล าพรวน นายสุทธิภัทร เรือนแก้ว 201 5 - - ปลักแรด บางระก า พิษณุโลก พล. 442 2549 15/12/2019
3327 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1545 นายมงคล ฟักเกตุ ร้านมงคลการเกษตร 2555 นายมงคล ฟักเกตุ 246/5 5 - - ปลักแรด บางระก า พิษณุโลก พล. 5 2556 25/10/2019
3328 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1936 นางสาวประนอม  เรืองค า ร้านเรืองค าการเกษตร นางสาวประนอม เรืองค า 250/14 5 ปลักแรด บางระก า พิษณุโลก พล. 65 2561 5/11/2019
3329 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0796 นางเกษร พร้อมมูล ร้านส.สิริการเกษตร นางเกษร พร้อมมูล 290 5 - - ปลักแรด บางระก า พิษณุโลก พล. 26 2549 12/2/2020
3330 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1185 นายบุญช่วย ปานน่ิม ร้านบุญช่วยพาณิชย์ นายบุญช่วย ปานน่ิม 6 5 - - ปลักแรด บางระก า พิษณุโลก พล. 149 2553 31/5/2020
3331 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0295 นางสาวนิศารัตน์ อินแก้ว ร้านนิศารัตน์ นางสาวนิศารัตน์ อินแก้ว 90/1 7 - - ปลักแรด บางระก า พิษณุโลก พล. 43 2549 8/3/2020
3332 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2060 นางจ ารัส  มาเขียว ร้านจ ารัสการเกษตร นางจ ารัส มาเขียว 21/2 8 ปลักแรด บางระก า พิษณุโลก พล. 58 2560 18/7/2020
3333 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2029 นางสาวศิริลักษณ์  แคน้อย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีเฟรช ออแกนิค ฟูด นางสาวศิริลักษณ์ แคน้อย 41/5 11 พันเสา บางระก า พิษณุโลก พล. 4 2562 30/1/2020
3334 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1687 นางเก็จแก้ว อุทธโยธา ร้านเก็จแก้ว อุทธโยธา นางเก็จแก้ว อุทธโยธา 24 2 พันเสา บางระก า พิษณุโลก พล. 4 2561 23/1/2020
3335 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0038 นายเฉลิม ฟักเกตุ ร้านเฉลิมบริการ นายเฉลิม ฟักเกตุ 99 2 - - พันเสา บางระก า พิษณุโลก พล. 87 2549 4/7/2020
3336 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0334 นางสาววัชรี บ ารุงพงศ์ ร้านปรินการเกษตร นางสาววัชรี บ ารุงพงศ์ 87/1 7 - - พันเสา บางระก า พิษณุโลก พล. 178 2553 15/6/2020
3337 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1072 นางมณีรัตน์ วรรณกิจ ร้านเบสท์ - บูม การเกษตร นางมณีรัตน์ วรรณกิจ 44/1 1 - - วังอิทก บางระก า พิษณุโลก พล. 155 2552 30/8/2019
3338 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0355 นางศิริรัตน์ เกตุงาม ร้านพรประเสริฐการเกษตร นางศิริรัตน์ เกตุงาม 85/3 1 - - วังอิทก บางระก า พิษณุโลก พล. 85 2554 31/3/2020
3339 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1116 นายนิเวท ลีมีชัย ร้านผู้ใหญ่ไก่การเกษตร นายนิเวท ลีมีชัย 23/4 10 - - วังอิทก บางระก า พิษณุโลก พล. 46 2553 13/12/2019
3340 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0831 นางสาวสุภัค โทสุวรรณ์ ร้านโทสุวรรณ์การเกษตร 2 นางสาวสุภัค โทสุวรรณ์ 9/1 3 - - วังอิทก บางระก า พิษณุโลก พล. 81 2554 17/3/2020
3341 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1819 นางสาวอารีย์ ทวนทัย ร้านทวีชัยการเกษตร นางสาวอารีย์ ทวนทัย 34 5 - - วังอิทก บางระก า พิษณุโลก พล. 132 2557 3/9/2019
3342 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1563 นางสาวนันทพร อุ่นบุญ ร้านจ าปีเกษตรเคมีพันธ์ุ นางสาวนันทพร อุ่นบุญ 115/1 7 - - วังอิทก บางระก า พิษณุโลก พล. 93 2559 7/11/2019
3343 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0480 นางสมพร โพธ์ิทอง ร้านสมพรการค้า นางสมพร โพธ์ิทอง 148 10 - - หนองกุลา บางระก า พิษณุโลก พล. 51 2549 19/3/2020
3344 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0437 นายเฉลิม พุทธา ร้านวันเพ็ญการเกษตร นายเฉลิม พุทธา 23/2 11 - - หนองกุลา บางระก า พิษณุโลก พล. 53 2554 5/1/2020
3345 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1232 นางสาวจันทร์แรม สุทธิ ร้านเมืองโพธ์ิทองการเกษตร นางสาวจันทร์แรม สุทธิ 159/4 14 - - หนองกุลา บางระก า พิษณุโลก พล. 41 2555 8/1/2020
3346 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0634 นายยม น่ิมอนงค์ ร้านชัยนิยมพานิช นายยม น่ิมอนงค์ 405 14 - - หนองกุลา บางระก า พิษณุโลก พล. 8 2553 21/10/2019
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3347 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0090 นายแสง สับสงค์ ร้านแสงชัยการเกษตร นายแสง สับสงค์ 115/6 17 - - หนองกุลา บางระก า พิษณุโลก พล. 316 2549 8/9/2019
3348 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2092 นางวาสนา มีบุญล้ า ศุภวิชญ์เกษตรยนต์ นายสิทธิโชค มีบุญล้ า 18 17 หนองกุลา บางระก า พิษณุโลก พล. 14 61 22/2/2020
3349 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0561 นายจ าลัด  เพียพล สหกรณ์การเกษตรนิคมฯบางระก า จ ากัด 514/1 17 - - หนองกุลา บางระก า พิษณุโลก พล. 478 2549 30/1/2020
3350 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1350 นางอติพร แสงทองศรี ร้านส่ีแยกนิคมการเกษตร (เจ๊แกละ) นางอติพร แสงทองศรี 525 17 - - หนองกุลา บางระก า พิษณุโลก พล. 196 2554 22/8/2020
3351 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1099 นางวัณณิตา ทองนาบัว ร้านวัณณิตา การเกษตร นางวัณณิตา ทองนาบัว 98/3 17 - - หนองกุลา บางระก า พิษณุโลก พล. 14 2553 1/11/2019
3352 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0201 นายอดิรุจ ปานทิพย์ ร้านทองการเกษตร นายอดิรุจ ปานทิพย์ 15/6 3 - - หนองกุลา บางระก า พิษณุโลก พล. 279 2549 2/6/2020
3353 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0507 นางน้ าผ้ึง พุดซา ร้านสุเทพการค้า นางน้ าผ้ึง พุดซา 26/1 4 - - หนองกุลา บางระก า พิษณุโลก พล. 438 2549 22/12/2019
3354 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0438 นางน้อย กลึงกล่ิน ร้านน้อย นางน้อย กลึงกล่ิน 168/1 8 - - หนองกุลา บางระก า พิษณุโลก พล. 30 2553 23/11/2019
3355 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1348 นายประสิทธ์ิ สุธาพจน์ ร้านเก้าการเกษตร นายประสิทธ์ิ สุธาพจน์ 12 1 - - ดงประค า พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 144 2555 20/8/2019
3356 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0404 นายพิรม ทองอยู่ ร้านร.รุ่งเรือง นายพิรม ทองอยู่ 23 1 - - ดงประค า พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 232 2553 9/8/2020
3357 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0034 นายบรรจบ เสนาพิทักษ์ ร้านเจ๊หนู นายบรรจบ เสนาพิทักษ์ 5 1 - - ดงประค า พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 166 2554 19/7/2019
3358 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0181 นางรวีวรรณ สามพันธ์ุ ร้านดงประค าการเกษตร นางรวีวรรณ สามพันธ์ุ 144/5 11 - - ดงประค า พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 73 2554 29/2/2020
3359 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2121 นายอานนท์ ธรรมโณ ร้าน ก. เจริญทรัพย์ นายอานนท์ ธรรมโณ 58/3 3 ดงประค า พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 19 2562 25/6/2020
3360 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0733 นางพยอม ทองดอนเสียง ร้านมากการค้า นางพยอม ทองดอนเสียง 99 6 - - ดงประค า พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 41 2560 13/6/2020
3361 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2048 นางล าใย  ม่ันทับ ร้านล าใยการเกษตร นางล าใย ม่ันทับ 9/1 1 ตลุกเทียม พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 72 2560 27/8/2020
3362 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1048 นางสาววราภรณ์ ก่ิงเส็ง ร้านเกษตรไทย 4 นางสาววราภรณ์ ก่ิงเส็ง 15 2 - - ตลุกเทียม พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 123 2552 29/6/2020
3363 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2006 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โม่งเจนการเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โม่งเจนการเกษตร 27/1 3 ตลุกเทียม พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 89 2559 26/10/2019
3364 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0461 นายมานิตย์ รุ่งอินทร์ ร้านส.รุ่งเจริญ นายมานิตย์ รุ่งอินทร์ 125 4 - - ตลุกเทียม พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 5 2553 12/10/2019
3365 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1605 นายวิทวัฒน์ ชูพันธ์ ร้านบอม มล การเกษตร นายวิทวัฒน์ ชูพันธ์ 139 5 - - ตลุกเทียม พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 81 2558 2/7/2020
3366 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1957 นายทิพย์รส  อ่องทอง ร้านทิพย์รสการเกษตร นายทิพย์รส อ่องทอง 55 5 ตลุกเทียม พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 39 2559 21/6/2020
3367 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2069 นางสาวราณี  ฉ่ าชุ่ม ร้านราณีการเกษตร นางสาวราณี ฉ่ าชุ่ม 58/4 6 ตลุกเทียม พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 68 2560 17/8/2019
3368 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0656 นายชโลมศักด์ิ ใยมี ร้านศิริพรเคมีเกษตร (หัวสะพานพญาแมน) นายชโลมศักด์ิ ใยมี 66/6 6 - - ตลุกเทียม พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 120 2557 31/7/2019
3369 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0142 นายชารินทร์ ทิพย์อุดม ร้านคลีนิกพืช นายชารินทร์ ทิพย์อุดม 8/6 6 - - ตลุกเทียม พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 479 2549 23/1/2020
3370 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2167 นายนัฐวุฒิ  นามธง ร้าน ที เกษตร นายนัฐวุฒิ นามธง 92 6 ตลุกเทียม พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 6 2562 13/2/2020
3371 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0411 นายณรงค์ จันทพันธ์ ร้านรุ่งเรืองการเกษตร นายณรงค์ จันทพันธ์ 36/2 7 - - ตลุกเทียม พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 76 2550 19/9/2019
3372 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0709 นายสุทัศน์ ค ามีมา ร้านจ่าจ๊ีดการเกษตร นายสุทัศน์ ค ามีมา 12 9 - - ตลุกเทียม พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 155 2558 16/12/2019
3373 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0615 นางสาวศิริวรรณ์ สิงหะบุระอุดม ร้านพรพ่อแม่ นางสาวศิริวรรณ์ สิงหะบุระอุดม 120 3 - - ทับยายเชียง พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 112 2554 2/6/2020
3374 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0780 นางสาวรัตนาภรณ์ ภูวรัตนาวิวิธ ร้านพัฒนะเวช นางสาวรัตนาภรณ์ ภูวรัตนาวิวิธ 97 3 - - ทับยายเชียง พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 148 2558 7/12/2019
3375 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0345 นายพงศ์เทพ ยศสุนทร ร้านพงศ์เทพการเกษตร นายพงศ์เทพ ยศสุนทร 12 4 - - ทับยายเชียง พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 56 2561 17/9/2019
3376 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0273 นายเชิญ เทแก้ว ร้านนายเชิญ เทแก้ว นายเชิญ เทแก้ว 89/1 5 - - ทับยายเชียง พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 123 2551 20/8/2019
3377 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0009 นางแป้งร่ า อยู่มี ร้านแป้งร่ า นางแป้งร่ า อยู่มี 12/1 1 - - ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 243 2549 24/8/2019
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3378 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0738 นายมนตรี คดคง ร้านชาววังการเกษตร นายมนตรี คดคง 226 10 - - ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 18 2550 11/2/2020
3379 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0011 นางสาวสาวิตรี สายทอง ร้านสายทองการเกษตร นางสาวสาวิตรี สายทอง 84 10 - - ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 13 2558 20/11/2019
3380 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0246 นางสมพร เช้ือก าพล ร้านนิต นางสมพร เช้ือก าพล 87/1 12 - - ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 21 2549 7/2/2020
3381 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0522 นางหน่อย ไชยการ ร้านหน่อยการเกษตร นางหน่อย ไชยการ 100 2 - - ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 130 2552 12/7/2019
3382 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1354 นางสาวพิญญารัศม์ ธรรมหิเวศน์ ร้านว.เคมีภัณฑ์ นางสาวพิญญารัศม์ ธรรมหิเวศน์ 157 2 - - ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 136 2556 30/7/2019
3383 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0153 นางสุรัตน์ หลวงจิโน ร้านจิโนพานิช นางสุรัตน์ หลวงจิโน 46 2 - - ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 53 2561 13/9/2019
3384 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2162 นางน้ าผ้ึง ดอนอุบล ร้านล่ันทุ่งการเกษตร นางน้ าผ้ึง ดอนอุบล 59 2 ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 7 2562 21/2/2020
3385 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0938 นางขวัญเรือน พูลศรี ร้านประดุงการเกษตร นางขวัญเรือน พูลศรี 49/4 3 - - ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 28 2552 3/12/2019
3386 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2005 นายเฉลิมชัย  สุขสบาย ร้านกัญญา เคมีเกษตร นายเฉลิมชัย สุขสบาย 111 6 ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 21 2560 17/4/2019
3387 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0245 นางวิชาล ป่ินสกุล ร้านนางวิชาล ป่ินสกุล นางวิชาล ป่ินสกุล 199 7 - - ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 201 2553 29/6/2020
3388 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2170 นางจรูญ ม่วงมา ร้านจรูญเจริญทรัพย์ นางจรูญ ม่วงมา 301 7 ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 9 2562 6/3/2020
3389 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0241 นางร าแพน ข าเอ่ียม ร้านร าแพนการเกษตร นางร าแพน ข าเอ่ียม 70/3 8 - - ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 556 2549 2/6/2020
3390 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0398 นายม่ิง ป่ินสกุล ร้านม่ิงการค้า นายม่ิง ป่ินสกุล 78/4 8 - - ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 94 2555 26/6/2020
3391 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0481 นางสมพร ยอดเพชร ร้านสมพรการค้า นางสมพร ยอดเพชร 91/1 8 - - ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 19 2560 29/3/2020
3392 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0383 นางมณฑา สวัสดิเทพ ร้านมณฑาพานิช นางมณฑา สวัสดิเทพ 22/3 1 - - พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 363 2549 24/10/2019
3393 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1100 นายนพพร ป่ินแก้ว ร้านนพพร การเกษตร นายนพพร ป่ินแก้ว 378/5 1 - - พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 2 2560 8/1/2020
3394 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2017 นายพิษณุ  เสามี ร้านจริงใจช็อป พรหมพิราม นายพิษณุ เสามี 432/1 1 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 7 2560 29/1/2020
3395 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1965 นางสาวสุพรรณนิกา  ชูสาย ร้านพรหมพิรามบริการ นางสาวสุพรรณนิกา ชูสาย 493 1 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 33 2559 8/6/2020
3396 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1903 นางจินดา  เกตุเทศ ร้านแม่โจ้กิจเกษตร 3 นางจินดา เกตุเทศ 69/1 1 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 117 2558 27/9/2019
3397 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0375 นายพรรษ พฤฒิสุขนิรันดร์ ร้านพี.พี.การเกษตร นายพรรษ พฤฒิสุขนิรันดร์ 82/35 1 - - พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 162 2549 9/7/2020
3398 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0563 นายผิน  ถือแก้ว สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จ ากัด 89 1 - - พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 47 2554 28/12/2019
3399 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0739 นางสาวหทัยกาญจน์ ปานเกิด ร้านหทัยกาญจน์การเกษตร นางสาวหทัยกาญจน์ ปานเกิด 19/1 10 - - พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 66 2554 9/2/2020
3400 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0074 นายเอ็ง ปานเกิด ร้านเอ็งพาณิชย์ นายเอ็ง ปานเกิด 293 10 - - พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 319 2549 11/9/2019
3401 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0121 นางพรทิพา บุญแสวง ร้านกมล นางพรทิพา บุญแสวง 91 10 - - พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 107 2552 7/6/2020
3402 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0292 นายนิตย์ ปานเกิด ร้านวรรณีพาณิช นายนิตย์ ปานเกิด 160 13 - - พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 26 2557 19/12/2019
3403 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1906 นางวริษรากรณ์  ทิวารัตน์ธนัตถ์ ร้านรุ่งเรืองทรัพย์ นางวริษรากรณ์ ทิวารัตน์ธนันถ์ 109 14 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 17 2562 26/5/2020
3404 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0158 นางฉลอง ค าไพเราะ ร้านนัดตพล การเกษตร นางฉลอง ค าไพเราะ 25/2 14 - - พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 28 2551 10/12/2019
3405 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1711 นายเก่งกล้า กมล ร้านเอส เอ เอส การเกษตร นายเก่งกล้า กมล 160 15 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 42 2558 4/1/2020
3406 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1802 นางสาวศิริวรรณ เช่ียวชาญ ร้านเช่ียวชาญเคมีเกษตร นางสาวศิริวรรณ เช่ียวชาญ 238 15 - - พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 99 2557 6/7/2020
3407 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0225 นางนนท์นภา สุขเกิด ร้านน้องออม นางนนท์นภา สุขเกิด 231 3 - - พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 572 2549 7/6/2020
3408 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0192 นายถนัด พัดจันทร์หอม ร้านถนัดการเกษตร นายถนัด พัดจันทร์หอม 99/4 3 - - พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 115 2549 2/6/2020
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3409 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2089 นายกสินพจน์ จงพัฒนโสภณ ร้าน โกดังเคมีเกษตร นายกสินพจน์ จงพัฒนโสภณ 112 4 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 41 2561 25/7/2019
3410 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1788 นายขจรพันธ์ุ เกิดพันธ์ุ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช. รุ่งเรืองทรัพย์คลังเกษตร 124/1 4 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 31 2559 31/5/2020
3411 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0767 นางสาวธนู บุญลอย ร้านธนู บุญลอย นางสาวธนู บุญลอย 101 9 - - พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 20 2553 6/12/2019
3412 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0234 นางร าพึง ช่ืนชม ร้านฐิติพร ช่ืนชม นางร าพึง ช่ืนชม 113/1 9 - - พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 527 2549 6/4/2020
3413 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0012 นายดุม โนนจาด ร้านเเสงจันทร์การค้า นายดุม โนนจาด 68/1 1 - - มะต้อง พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 49 2559 11/7/2020
3414 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1077 นายสิทธิโชติ รุ่งเรืองเพชร ร้านส.รุ่งเรืองเคมีเกษตร นายสิทธิโชติ รุ่งเรืองเพชร 31/1-2 11 - - มะต้อง พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 92 2559 2/11/2019
3415 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1352 นางจ าปา กองเนียม ร้านจ าปาการเกษตร นางจ าปา กองเนียม 45 11 - - มะต้อง พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 97 2558 5/8/2019
3416 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0057 นายไมตรี เพ่ิมทรัพย์ ร้านเพ่ิมทรัพย์การค้า นายไมตรี เพ่ิมทรัพย์ 6 11 - - มะต้อง พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 131 2549 6/6/2020
3417 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0966 นางจุรีมาท คริสเตนเซ่น ร้านแตะการเกษตร นางจุรีมาท คริสเตนเซ่น 176/1 2 - - มะต้อง พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 44 2558 26/2/2020
3418 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0134 นางขนิษฐา สิทธิกูล ร้านนางขนิษฐา สิทธิกูล นางขนิษฐา สิทธิกูล 315 2 - - มะต้อง พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 197 2549 2/8/2020
3419 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1538 นางสาวล าดวน ต้ังม่ัน ร้านต้ังม่ันการเกษตร นางสาวล าดวน ต้ังม่ัน 80 2 - - มะต้อง พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 110 2556 17/6/2020
3420 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0505 นายบัณฑิต ทับบุรี ร้านส่ีแยกการเกษตร แอนด์ ซัพพลาย นายบัณฑิต ทับบุรี 263 4 - - มะต้อง พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 22 2555 27/11/2019
3421 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1196 นางสาวสมจิตร มาเวหา ร้านไพศาลการเกษตร นางสาวสมจิตร มาเวหา 187/10-12 8 - - มะต้อง พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 108 2556 9/6/2020
3422 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0109 นางณัฐสุดา เล่ียมพิพัฒน์ ร้านไชยมงคลการเกษตร นางณัฐสุดา เล่ียมพิพัฒน์ 187/16 8 - - มะต้อง พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 347 2549 2/10/2019
3423 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1239 นางสาวเรวดี อัครผล ร้านก าไรการเกษตร นางสาวเรวดี อัครผล 519/2 8 - - มะต้อง พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 245 2553 22/8/2020
3424 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0066 นายเล่ียง ศรีอรุณ ร้านเล่ียงการค้า นายเล่ียง ศรีอรุณ 114/1 3 - - มะตูม พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 224 2549 20/11/2019
3425 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0242 นางลัดดา เดชแพ ร้านป้าลัดดา นางลัดดา เดชแพ 129/3 3 - - มะตูม พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 389 2549 7/11/2019
3426 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0946 นางโสน บุญรักคว้าง ร้านโสน บุญรักคว้าง นางโสน บุญรักคว้าง 65/3 3 - - มะตูม พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 41 2552 22/12/2019
3427 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0341 นางทองด า พัดโบก ร้านป้าทองด า นางทองด า พัดโบก 14/2 4 - - มะตูม พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 429 2549 25/12/2019
3428 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0058 นางสาวเกษรี เจริญชัยกุล ร้านเพียวพานิช นางสาวเกษรี เจริญชัยกุล 333/1-2 1 - - วงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 462 2549 11/1/2020
3429 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0379 นายพรเทพ ยังเสง่ียม ร้านพูนประเสริฐ นายพรเทพ ยังเสง่ียม 551-552 1 - - วงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 116 2557 24/7/2020
3430 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0250 นายเกรียงศักด์ิ เข็มภู่ทอง ร้านเล็ก - ใหญ่ นายเกรียงศักด์ิ เข็มภู่ทอง 592/6 1 - - วงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 2 2550 25/2/2020
3431 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0320 นางสาวภาสินี ประแมะ ร้านป.เคมีการเกษตร นางสาวภาสินี ประแมะ 667/2 1 - - วงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 34 2556 24/1/2020
3432 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0554 นางเกยูรวลี ธรรมโลกา ร้านภูวดลการเกษตร นางเกยูรวลี ธรรมโลกา 821/2,822/3-4 1 - - วงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 28 2555 5/12/2019
3433 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0084 นายไพรฑูลย์ รักธรรม ร้านแม่โจ้กิจเกษตร นายไพรฑูลย์ รักธรรม 821/9 1 - วงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 277 2549 6/7/2020
3434 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0506 นางสาวฐาปนี ขาวแก้ว ร้านสีทองการเกษตร นางสาวฐาปนี ขาวแก้ว 839 1 - - วงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 10 2561 5/2/2020
3435 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1443 นางวันเพ็ญ แซ่ต้ัง ร้านวันเพ็ญพาณิชย์ นางวันเพ็ญ แซ่ต้ัง 936/14 1 - - วงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 53 2555 12/3/2020
3436 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0176 นายแล ม่ันค า ร้านซุปเปอร์การเกษตร(ป้ัมลุงแล) นายแล ม่ันค า 962/2 1 - - วงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 6 2559 20/1/2020
3437 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0016 นายยุทธนา ชุมพงษ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษตรไทย หนองตม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษตรไทย หนองตม 968 1 วงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 102 2554 17/5/2020
3438 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1278 นางบุญเตือน พุ่มพวง ร้านบุญเตือน การเกษตร นางบุญเตือน พุ่มพวง 158/3 3 - - วงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 41 2554 22/12/2019
3439 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0430 นางจริยา ค ากลอน ร้านวงฆ้องคลินิคเกษตร นางจริยา ค ากลอน 2 3 - - วงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 361 2549 10/10/2019
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3440 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0691 นายสงคราม สุวรรณพันธ์ุ กลุ่มออมทรัพย์บ้านยางประดา 226 5 - - วงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 13 2562 13/5/2020
3441 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1045 นางอรทัย จงทอง ร้านต้นกล้าการเกษตร 2 นางอรทัย จงทอง 255 9 - - วงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 116 2552 22/6/2020
3442 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0199 นายทวี ศรีเครือแก้ว ร้านทวีบริการ นายทวี ศรีเครือแก้ว 36/2 9 - - วงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 8 2562 3/3/2020
3443 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0487 นางสาวสวย จุมวรรณา ร้านสวยการค้า นางสาวสวย จุมวรรณา 31 1 - - วังวน พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 354 2549 9/10/2019
3444 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2144 นายชัยวัฒน์ แบบกัน ร้านปุ๊ การเกษตร นายชัยวัฒน์ แบบกัน 86/1 1 วังวน พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 48 2561 26/8/2019
3445 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0267 นายบุณพจน์ เกตุโต ร้านบุณพจน์การค้า นายบุณพจน์ เกตุโต 17/1 2 - - วังวน พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 182 2549 10/7/2020
3446 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0514 นางสุถิน จันทร์หอม ร้านสุถินการค้า นางสุถิน จันทร์หอม 7/2 3 - - วังวน พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 126 2549 2/6/2020
3447 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2161 นางสาวณัฏฐินี ค ามา ร้านณัฏฐินีการค้า นางสาวณัฏฐินี ค ามา 16/1 6 วังวน พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 5 2562 6/2/2020
3448 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1451 นางสาวอัจฉราพรรณ จันโท ร้านอัจฉราพรรณพาณิชย์ นางสาวอัจฉราพรรณ จันโท 128 10 - - ศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 61 2557 17/4/2020
3449 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1659 นางสอาด ฟักแฟง ร้านหลาดการเกษตร นางสอาด ฟักแฟง 72 10 ศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 118 2558 13/9/2019
3450 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1305 นางสมใจ ชุมพงศ์ ร้านค าพองการเกษตร นางสมใจ ชุมพงศ์ 188 2 - - ศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 205 2554 30/8/2020
3451 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1070 นายเดวิทธ์ิ อ้วนท้วม ร้านต.ต๋ันมินิมาร์ทและการเกษตร นายเดวิทธ์ิ อ้วนท้วม 58 3 - - ศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 203 2554 28/8/2019
3452 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1670 นางสาววนิดา รีส้มซ่า ร้านทรัพย์มงคลการเกษตร นางสาววนิดา รีส้มซ่า 98 3 ศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 96 2557 29/6/2020
3453 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0760 นางสาวศิริพร ใยมี ร้านศิริพรเคมีเกษตร นางสาวศิริพร ใยมี 71 4 - - ศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 62 2560 30/7/2019
3454 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0500 นายณฐกร จงทอง ร้านต้นกล้าการเกษตร นายณฐกร จงทอง 102/1 5 - - ศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 189 2553 22/6/2020
3455 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0415 นายเฉลย แย้มกลีบ ร้านรุ่งนภา นายเฉลย แย้มกลีบ 55 5 - - ศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 650 2549 12/6/2020
3456 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1522 นางจินดา กลัดนิล ร้านจินดา นางจินดา กลัดนิล 189 6 - - ศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 151 2555 28/8/2019
3457 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1916 นายนิรันดร์ พิมสอน ร้านนิรันดร์การเกษตร นายนิรันดร์ พิมสอน 45 8 ศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 139 2558 27/10/2019
3458 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0150 นางปราโรม คร้ามสมอ ร้านจันทร์พรพาณิชย์ นางปราโรม คร้ามสมอ 122 10 - - หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 115 2554 5/6/2020
3459 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0085 นางประชีพ ฟักแฟง ร้านแม่โจ้กิจเกษตร 2 นางประชีพ ฟักแฟง 148 10 - - หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 590 2549 2/8/2019
3460 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1735 นายพิเชษฐ์ จันทร์เกิด ร้านพิเชษฐ์การเกษตร นายพิเชษฐ์ จันทร์เกิด 86 6 หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 25 2557 17/12/2019
3461 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1114 นายพิศาล บุญลอย ร้านจารุวรรณการเกษตร นายพิศาล บุญลอย 21/5-6 7 - - หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 47 2553 13/12/2019
3462 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0556 นางสาวทองค า ฟักแฟง ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านคลองตาล 76 8 - - หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 135 2554 15/6/2020
3463 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1111 นางพนม รีส้มซ่า ร้านชุมพรการเกษตร นางพนม รีส้มซ่า 9/3 1 - - หอกลอง พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 124 2556 11/7/2020
3464 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2134 นายมานพ น้อยเดช ร้านช้างการเกษตร นายมานพ น้อยเดช 281/1 2 หอกลอง พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 26 2561 22/5/2020
3465 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0661 นายอ านาจ สอนผ้ึง ร้านพี.พี.พงศ์พากร นายอ านาจ สอนผ้ึง 156 5 - - หอกลอง พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 22 2557 11/12/2019
3466 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2118 นางสาวจุฑาทิพย์ นวลจีน ร้าน เกษตรบ้านนา ส.ส.ส.2 นางสาวจุฑาทิพย์ นวลจีน 141 6 หอกลอง พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 46 2561 21/8/2019
3467 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2038 นางสาวสาวิตรี  ฉิมศรี ร้านสาวิตรีการเกษตร นางสาวสาวิตรี ฉิมศรี 279 6 หอกลอง พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 66 2560 9/8/2020
3468 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0394 นางพิศมัย จีนเมือง ร้านมาลัยการค้า นางพิศมัย จีนเมือง 250 7 - - หอกลอง พรหมพิราม พิษณุโลก พล. 49 2553 14/12/2019
3469 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0262 นายบุญเกิด ม่ังมี ร้านม่ังมีการค้า นายบุญเกิด ม่ังมี 129 2 - - ง้ิวงาม เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 459 2549 10/1/2020
3470 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0988 นางวารินทร์ แก้ววรรณา ร้านคลังการเกษตร นางวารินทร์ แก้ววรรณา 139/2 2 - - ง้ิวงาม เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 68 2552 31/3/2020
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3471 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0916 นายส าเริง ตุ้มสุข สหกรณ์ผู้ใช้น้ าง้ิวงาม จ ากัด 6/3 3 - - ง้ิวงาม เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 127 2558 1/10/2019
3472 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1891 นางสาววรวลัญช์ มาชัย ร้านเกษตรรากหญ้า 2 นางสาววรวลัญช์ มาชัย 77 5 จอมทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 90 2559 1/11/2019
3473 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0167 นางชะเรียม กลัดดิษฐ ร้านชะเรียม นางชะเรียม กลัดดิษฐ 89 6 - - จอมทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 304 2549 20/9/2020
3474 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0288 นายหอม ช้างแก้ว ร้านนายหอม ช้างแก้ว นายหอม ช้างแก้ว 146 8 - - จอมทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 162 2554 18/7/2020
3475 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1180 นางเพียน ฉิมอยู่ ร้านเพียน นางเพียน ฉิมอยู่ 103/2 1 - - ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 30 2560 15/5/2020
3476 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1550 นายอนุ เรียนหมี ร้านนิมิตต์การเกษตร นายอนุ เรียนหมี 131/3 2 - - ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 11 2556 12/11/2019
3477 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1892 นางสาวสาลินี สุขเอ่ียม ร้านไม้เกษตรรุ่งเรือง นางสาวสาลินี สุขเอ่ียม 34/1 2 ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 77 2558 28/6/2020
3478 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1399 นางเอ้ือมพร โพธ์ิธานี ร้านเอ้ือมพร นางเอ้ือมพร โพธ์ิธานี 56 2 - - ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 21 2558 11/12/2019
3479 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0880 นายจักรกฤษณ์ เผือกอ่อน ร้านบึงถังการเกษตร นายจักรกฤษณ์ เผือกอ่อน 5 3 - - ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 138 2552 22/7/2019
3480 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1317 นางสาวสายทอง จอมนวล ร้านเอส เจ ซัพพลาย นางสาวสายทอง จอมนวล 5/32 4 - - ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 106 2554 22/5/2020
3481 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0747 นายฉัตรมงคล  บัวตะมะ สกต. ธ.ก.ส. พิษณุโลก จ ากัด สาขาอ าเภอเมืองพิษณุโลก 98 4 ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 33 2550 6/6/2020
3482 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1874 นางสะเอม  อินบาง ร้านอินบางการเกษตร นางสะเอม อินบาง 187 6 ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 122 2558 22/9/2019
3483 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2053 นางปรางมาต  เรืองม่ัน ร้านปรางมาตการเกษตร นางปรางมาต เรืองม่ัน 256 6 ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 48 2560 2/7/2020
3484 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0146 นางระนอง แก้วค าฟู ร้านจ.เจริญ นางระนอง แก้วค าฟู 268/1 8 - - ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 419 2549 4/1/2020
3485 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0853 นางขวัญใจ ภคธนฒย์ ร้านขวัญใจการค้า นางขวัญใจ ภคธนฒย์ 181/1 9 - - ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 144 2553 26/5/2021
3486 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0380 นายสมมาตร เส็งพานิช ร้านฟ้าดี นายสมมาตร เส็งพานิช 44/8 3 - - ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 28 2549 13/2/2020
3487 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1200 นางบุญเร่ิม ล้ิมวิโรฒ ร้านล้ิมวิโรฒ นางบุญเร่ิม ล้ิมวิโรฒ 86/4 7 - - ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 133 2554 14/6/2020
3488 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0422 นายล ายงค์ จันทร์ทองเอม ร้านนายล ายงค์ จันทร์ทองเอม นายล ายงค์ จันทร์ทองเอม 94/1 7 - - ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 64 2554 2/2/2020
3489 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0658 นายอดิศร แสงรัตน์ ร้านนายอดิศร แสงรัตน์ นายอดิศร แสงรัตน์ 26/1 1 - - ท่าโพธ์ิ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 30 2556 21/1/2020
3490 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2075 นางรายวรรณ จันทร์ทอง ร้านออมสินการเกษตร นางรายวรรณ จันทร์ทอง 120/1 10 ท่าโพธ์ิ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 33 2561 19/6/2020
3491 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0052 นางสาวเพ็ชรรัตน์ ทับหุ่น ร้านเพชรแก้วการเกษตร นางสาวเพ็ชรรัตน์ ทับหุ่น 21/3 10 - - ท่าโพธ์ิ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 238 2553 16/8/2020
3492 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1166 นายพีรพงศ์ ดิษยาวัฒน์ ร้านในไร่การเกษตร นายพีรพงศ์ ดิษยาวัฒน์ 88 11 - - ท่าโพธ์ิ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 51 2558 6/4/2020
3493 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1308 นางสาวชมพูณุช คนใหญ่ บริษัท พิษณุโลกค้าเกษตร จ ากัด 210 5 - - ท่าโพธ์ิ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 63 2554 31/1/2020
3494 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0408 นายธวัชชัย รัตนะ ร้านรัตนะการเกษตร นายธวัชชัย รัตนะ 9/1 5 - - ท่าโพธ์ิ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 105 2554 19/5/2020
3495 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0172 นายชาญ พรามนาค ร้านนายชาญการค้า นายชาญ พรามนาค 153 6 - - ท่าโพธ์ิ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 284 2549 7/9/2019
3496 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0734 นางวรรณา ส าเร็จงาน ร้านแก้มเคมีเกษตร นางวรรณา ส าเร็จงาน 24/2 8 - - ท่าโพธ์ิ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 11 2550 28/1/2020
3497 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0231 นางค ามูล วรนาถโชติกุล ราชาการเกษตร นางค ามูล วรนาถโชติกุล 61/2 8 - - ท่าโพธ์ิ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 388 2549 12/11/2019
3498 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0008 นายมนตรี อู่วุฒิพงษ์ ร้านมนต์ชัยการเกษตร นายมนตรี อู่วุฒิพงษ์ 110/118-119 - พระองค์ด า ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 144 2554 20/6/2020
3499 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0651 นายนฤภพ ลิมปะพันธ์ุ บริษัท เกษตรผ่าโลกเคมีคอล จ ากัด 110/45 - พระองค์ด า ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 40 2551 25/12/2019
3500 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0449 นางนัจภัค สระคู ร้านศรีเจริญการเกษตร นางนัจภัค สระคู 14/6 - มหาธรรมราชา ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 23 2553 19/11/2019
3501 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0005 นางจันทร เตชะมณีสถิตย์ บริษัท ไล้พานิช เคมีเกษตร จ ากัด สาขา 1 145-146 - เอกาทศรฐ ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 57 2554 18/1/2020
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3502 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0007 นายมานะ อู่วุฒิพงษ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรศรีการเกษตร 168 - พุทธบูชา ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 433 2549 27/12/2019
3503 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2098 นางสาวฉัตรสุดา  สระคู ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็ม.ไอ.เอ็ม เทรดด้ิง 19/3 มหาธรรมราชา ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 1 2561 3/1/2020
3504 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0993 นายสุชาติ ฉินพัฒนาวงศ์ ร้านต้นไม้ นายสุชาติ ฉินพัฒนาวงศ์ 195/4 - พิชัยสงคราม ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 70 2552 22/4/2020
3505 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0062 นายมนต์ชัย อู่วุฒิพงษ์ ร้านเม้าเจริญ นายมนต์ชัย อู่วุฒิพงษ์ 2 - พระยาจักรี ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 327 2549 25/12/2019
3506 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0041 นายพีระ เรืองธุวกุล ร้านเซียพานิช นายพีระ เรืองธุวกุล 21/3 - มหาธรรมราชา ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 149 2549 19/6/2020
3507 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1049 นางจิราพร ศิริปรีดาชัยกุล ร้านจิราพร การ์เด้น นางจิราพร ศิริปรีดาชัยกุล 221/3 - วิสุทธิกษัตริย์ ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 67 2559 21/8/2019
3508 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0006 นายศิลป์ชัย เตชะมณีสถิตย์ บริษัท ไล้พานิช เคมีเกษตร จ ากัด 283/45 - มิตรภาพ ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 97 2554 8/5/2020
3509 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1319 นางวรรณา อินทร์แก้ว สหกรณ์วัดจันทร์ จ ากัด 890/16 - บรมไตรโลกนาถ 2 ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 112 2558 1/9/2019
3510 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0694 นางปราณี พุทธิพิพัฒน์ขจร บริษัท ยูนิไลฟ์อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด พิษณุโลก สาขาท่ี 19 905/14 - บรมไตรโลกนารถ2 ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 472 2549 17/1/2020
3511 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0165 นายจ าลอง สมยาโรน ร้านชวนชมการค้า นายจ าลอง สมยาโรน 319 1 - - บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 58 2553 27/12/2019
3512 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0432 นายทองเหมาะ วรรณดี ร้านวรรณดีการเกษตร นายทองเหมาะ วรรณดี 105 10 - - บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 31 2549 20/2/2020
3513 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1233 นางสาวสมปอง เรณูแย้ม ร้านสมปอง การเกษตร นางสาวสมปอง เรณูแย้ม 113/1 10 - - บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 233 2553 10/8/2019
3514 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0088 นายทองดี การะวงค์ ร้านแม่ระหันการเกษตร นายทองดี การะวงค์ 66 10 - - บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 104 2552 2/6/2020
3515 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0793 นายพรชัย ไทยเมืองทอง ร้านเมืองทองเคมี นายพรชัย ไทยเมืองทอง 111/11 11 - - บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 49 2554 3/1/2020
3516 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1269 นายชูพงศ์ พงศ์วรางกุล ร้านซีเกษตร นายชูพงศ์ พงศ์วรางกุล 19/1 11 - - บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 12 2558 19/11/2019
3517 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1213 นายเอกพล นวลจีน ร้านเอกเกษตร เซอร์วิส นายเอกพล นวลจีน 69 11 - - บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 198 2553 29/6/2020
3518 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0197 นางพูล แสงอ่วม ร้านทรัพย์ทวีพูลการเกษตร นางพูล แสงอ่วม 122/1 12 - - บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 418 2549 8/12/2019
3519 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1051 นายสาธิต ม่วงข า ร้านสาธิตเกษตรภัณฑ์ นายสาธิต ม่วงข า 109/3 3 - - บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 37 2560 1/6/2019
3520 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2046 นายยศกร  ศิริธร ร้านประสงค์การเกษตร นายยศกร ศิริธร 95 3 บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 49 2560 2/7/2020
3521 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1118 นางกรุณา ภู่ทับ สหกรณ์ผู้ใช้น้ าบ้านกร่างพิษณุโลก จ ากัด 142/4 4 - - บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 186 2554 10/8/2019
3522 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1921 นางอานุ นาคมี ร้านนุ การเกษตร นางอานุ นาคมี 164/2 5 บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 32 2561 13/6/2019
3523 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1905 นายอรุษ  วงศ์นาแค ร้านบีเค เกษตรภัณฑ์ นายอรุษ วงศ์นาแค 333/1 5 บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 120 2558 20/9/2019
3524 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0414 นางรุ่งนภา เพ็ชรอ่อน ร้านรุ่งนภา นางรุ่งนภา เพ็ชรอ่อน 77/3 5 - - บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 290 2549 20/9/2019
3525 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0229 นางแก้วตา ยอดเพชร ร้านแก้วตาการเกษตร นางแก้วตา ยอดเพชร 1 6 - - บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 414 2549 11/12/2019
3526 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1164 นางแสงเดือน อภิรัตนวงศ์ ร้านแสงเดือน นางแสงเดือน อภิรัตนวงศ์ 164/1 6 - - บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 66 2555 23/4/2020
3527 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1290 นางสาวมธุรดา วรรณดี ร้านวรรณดีการเกษตร 2 นางสาวมธุรดา วรรณดี 9 6 - - บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 90 2554 18/4/2020
3528 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2067 นางสาวโสมนันท์  สงสัย ร้านเกษตรบ้านนา ส.ส.ส. นางสาวโสมนันท์ สงสัย 147/6 7 บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 65 2560 8/8/2019
3529 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1138 นายบุญธรรม แสงแผน ร้านบุญธรรมการเกษตร นายบุญธรรม แสงแผน 2/3 8 - - บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 77 2553 7/2/2020
3530 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1814 นางรันทม รอดค า ร้านกมลการเกษตร นางรันทม รอดค า 149 9 - - บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 110 2557 20/7/2019
3531 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1119 นางประนอม เถ่ือนด้วง สหกรณ์ผู้ใช้น้ าแหลมโพธ์ิ จ ากัด 262/1 9 - - บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 72 2561 16/12/2019
3532 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0943 นายสุริยะ ฤทธ์ิม่ัน ร้านรักษ์พืชเคมีภัณฑ์ นายสุริยะ ฤทธ์ิม่ัน 285 9 - - บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 146 2554 23/6/2020
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3533 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1721 นางอุษณีย์กรณ์ จุ้ยแหวว ร้านแหลมโพธ์ิเมล็ดพันธ์ุ นางอุษณีย์กรณ์ จุ้ยแหวว 288 9 บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 47 2557 4/3/2020
3534 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0388 นางมะลิ เพชรอ่อน ร้านมะลิการเกษตร นางมะลิ เพชรอ่อน 37/1 9 - - บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 34 2553 24/11/2019
3535 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2087 นายอภิรัฎฐ์  ขาวมานิตย์ ร้านอภิรัฎฐ์ อินเตอร์เทรด นายอภิรัฎฐ์ ขาวมานิตย์ 56/2 9 บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 1 2561 1/5/2020
3536 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1593 นายประเสริฐ ฝูงพิทักษ์ ร้านต๋ีเคมีเกษตร นายประเสริฐ ฝูงพิทักษ์ 124 3 - - บ้านคลอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 65 2559 21/8/2019
3537 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0863 นางเกวลิน แสนประสิทธ์ิ ร้านเกวลินการค้า นางเกวลิน แสนประสิทธ์ิ 185 10 - - บ้านป่า เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 260 2553 13/9/2019
3538 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1961 นางสุทิน  พวงชาวสวน ร้านออมทรัพย์การเกษตร นางสุทิน พวงชาวสวน 40 10 บ้านป่า เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 53 2559 14/7/2020
3539 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1955 ร้อยต ารวจโทบุญสืบ บุญธรรม ร้านพรหมพรรณการเกษตร ร้อยต ารวจโทบุญสืบ บุญธรรม 35/3 3 บ้านป่า เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 26 2559 12/5/2020
3540 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1778 นางสาวสมบุญ ดีอ่ า ร้านจ๊ิบ..จ๊ิบ การเกษตร นางสาวสมบุญ ดีอ่ า 16 4 บ้านป่า เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 29 2559 31/5/2020
3541 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1321 นางยุพิน จันทร์เจริญ ร้านจันทร์เจริญการเกษตร นางยุพิน จันทร์เจริญ 118 7 - - บ้านป่า เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 126 2558 30/9/2019
3542 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0102 นายวิรัตน์ ชัยธานี ร้านโชติมา นายวิรัตน์ ชัยธานี 104 8 - - บ้านป่า เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 449 2549 29/12/2019
3543 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1732 นายอนุพงษ์ โล๊ะกาแก้ว ร้าน 3 B เกษตรยนต์ นายอนุพงษ์ โล๊ะกาแก้ว 216 8 บ้านป่า เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 44 2557 19/2/2020
3544 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1779 นายอภิชน อ้ึงสายเช้ือ ร้านมาดีการเกษตร นายอภิชน อ้ึงสายเช้ือ 99/15-16 2 บึงพระ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 70 2557 14/5/2020
3545 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2138 นางสาวปัญจมาภรณ์ ยอดด าเนิน บึงพระการเกษตร นางสาวปัญจมาภรณ์ ยอดด าเนิน 184/13 3 บึงพระ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 64 2561 23/10/2019
3546 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0836 นางสาวนิภาพร ดอนชาไพร ร้านนิภาพรการเกษตร นางสาวนิภาพร ดอนชาไพร 261/2 4 - - บึงพระ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 132 2552 15/7/2020
3547 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0303 นายพรศักด์ิ วรรณรัตน์ ร้านบึงพระพาณิชย์ นายพรศักด์ิ วรรณรัตน์ 503 5 - - บึงพระ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 387 2549 22/11/2019
3548 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1724 นายปกรณ์ วงศ์เศรษฐภูษิต ร้านป.เกษตร นายปกรณ์ วงศ์เศรษฐภูษิต 12/5 6 บึงพระ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 20 2558 7/12/2019
3549 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1880 นางอาภรณ์ ศิริวุฒิเศรษฐ ร้านเจริญเกษตร นางอาภรณ์ ศิริวุฒิเศรษฐ 99/308 8 - - บึงพระ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 61 2558 24/5/2020
3550 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1954 ว่าท่ี ร.ต.นพรัตน์  เจริญสุข ร้านเกษตรสองแคว ว่าท่ี ร.ต.นพรัตน์ เจริญสุข 99/72-73 8 2 บึงพระ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 51 2559 13/7/2020
3551 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1524 นางจีรนันท์ ภมรกูล ร้านส.เกษตรย่ังยืน นางจีรนันท์ ภมรกูล 188 6 - - ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 10 2559 22/2/2020
3552 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1014 นายเพลิน อ่อนอ้น ร้านเพลินใจการเกษตร นายเพลิน อ่อนอ้น 145/2 7 - - ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 90 2552 19/5/2020
3553 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1636 นายชีวธันย์ จิตรีปล้ืม ร้านพลรุ่งเรืองการเกษตร นายชีวธันย์ จิตรีปล้ืม 111 1 - - ไผ่ขอดอน เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 129 2556 23/7/2020
3554 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1263 นางภัทราพร จันฉิม ร้านเกษม นางภัทราพร จันฉิม 140/2 3 - - ไผ่ขอดอน เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 11 2554 26/10/2019
3555 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0188 นางสาวสมหมาย คดคง ร้านต้นกล้าการเกษตร นางสาวสมหมาย คดคง 89 3 - - ไผ่ขอดอน เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 160 2558 27/7/2020
3556 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2062 นางสาวแพรว บุญลอย ร้านไผ่ขอนดอนการเกษตร นางสาวแพรว บุญลอย 232/1 4 ไผ่ขอดอน เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 63 2560 31/7/2019
3557 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0936 นายเฉลียว จันสน ร้านเฉลียวการเกษตร (ป้าน้ าฝน) นายเฉลียว จันสน 240 4 - - ไผ่ขอดอน เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 32 2554 6/12/2019
3558 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0498 นางสาวสุนิภา นวนเกิด ร้านส าราญการเกษตร นางสาวสุนิภา นวนเกิด 4/1 4 - - ไผ่ขอดอน เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 90 2556 22/5/2020
3559 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0447 นายวีระเดช แก้วเขียวเหลือง ร้านวีระเดชการเกษตร นายวีระเดช แก้วเขียวเหลือง 167/10 3 - - พลายชุมพล เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 19 2559 24/4/2020
3560 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1783 นางร าพู โชโต ร้านน้องคุนการเกษตร นางร าพู โชโต 5/6 3 พลายชุมพล เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 124 2557 5/8/2019
3561 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0003 นางสาววรวลัญช์ มาชัย ร้านเกษตรรากหญ้า นางสาววรวลัญช์ มาชัย 53/28 4 - - มะขามสูง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 35 2553 24/11/2019
3562 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0001 นายอรรถพงษ์ จันทร์บรรจง ร้านเกษตรไทย 3 นายอรรถพงษ์ จันทร์บรรจง 59 5 - - มะขามสูง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 26 2558 18/12/2019
3563 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1152 นายศักด์ิดา ลอดทอน ร้านที ที เคมีเกษตร นายศักด์ิดา ลอดทอน 56/2 1 - - วังน้ าคู้ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 99 2553 16/3/2020
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3564 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1238 นายบุญยชัย อ้ึงสายเช้ือ ร้านพืชมงคล นายบุญยชัย อ้ึงสายเช้ือ 49/1 4 - - วังน้ าคู้ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 135 2558 20/10/2019
3565 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0639 นางสุนิษา บัวผัน ร้านพี.พี. สารทการเกษตร นางสุนิษา บัวผัน 21/2 5 - - วังน้ าคู้ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 132 2554 14/6/2020
3566 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0185 นายพิทักษ์พงษ์ เกียรติด ารงค์กุล ร้านด ารงค์พืชผล นายพิทักษ์พงษ์ เกียรติด ารงค์กุล 95/5 6 - - วังน้ าคู้ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 337 2549 9/10/2020
3567 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1968 นายสุดจิตต์  สุขถาวร ร้านชาตรีพรรณไม้ นายสุดจิตต์ สุขถาวร 44/9 7 วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 84 2559 9/10/2020
3568 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0813 นายเขมรัฐ ตานะ ร้านเล็กเกษตร นายเขมรัฐ ตานะ 72/36 7 - สีหราชเดโชชัย วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 56 2560 12/7/2019
3569 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1548 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 9/9 7 - - วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 60 2557 16/4/2020
3570 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1436 นางสาวภฤตยา โพธ์ิสาน ร้านทรัพย์มงคล นางสาวภฤตยา โพธ์ิสาน 10/1 1 - - วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 57 2555 27/3/2020
3571 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2154 นายเจตน์พัทธ์ ศิริชัยขจร ร้านเจตน์พัทธ์การเกษตร นายเจตน์พัทธ์ ศิริชัยขจร 22/11 1 วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 73 2561 17/12/2019
3572 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0535 นางสาวอรไพลิน ปล่ังศรีรัตน์ ร้านฮะเซ่งหลี นางสาวอรไพลิน ปล่ังศรีรัตน์ 346/1 1 - - วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 19 2555 21/11/2019
3573 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0175 นางบุญชู โกเมศมุนีบริรักษ์ ร้านซุ่นม่งหลี นางบุญชู โกเมศมุนีบริรักษ์ 94 1 - - วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 409 2549 20/12/2019
3574 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2072 นายอรรถยุทธ วงศ์สัมพันธ์ ร้านเกษตรบ้านใหม่ นายอรรถยุทธ วงศ์สัมพันธ์ 94/3 1 วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 78 2560 3/10/2019
3575 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0696 นางสาวสาวิตรี เลิกจ๋ิว บริษัท รุ่งทรัพย์ เทรดด้ิง 2017 จ ากัด นางสาวสาวิตรี เลิกจ๋ิว 1/1 12 - - วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 6 2555 16/10/2019
3576 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1700 นายทรงศักด์ิ เจริญสุข ร้านล ายองการเกษตร 2 นายทรงศักด์ิ เจริญสุข 24/8 3 วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 37 2557 16/2/2020
3577 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0317 นางสาวบุญสม เจริญสุขรุ่งเรือง ร้านบุญสม นางสาวบุญสม เจริญสุขรุ่งเรือง 79/1 6 - - วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 25 2559 22/5/2020
3578 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0467 นายสงัด จีนน้ าใส ร้านสงัดการค้า นายสงัด จีนน้ าใส 82/1 6 - - วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 11 2549 19/1/2020
3579 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0180 นายประยุทธ กล่ าจีน ร้านณัฐสรณ์การเกษตร นายประยุทธ กล่ าจีน 48 7 - - วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 48 2549 13/3/2020
3580 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2097 นางรัตนากร  ขวัญอยู่ ร้านรัตนาภรณ์ การเกษตร นางรัตนากร ขวัญอยู่ 3 9 วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 7 2561 28/1/2020
3581 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0423 นางอรลักษณ์ กวีวัฒนา ร้านลินดา นางอรลักษณ์ กวีวัฒนา 8 9 - - วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 34 2555 18/12/2019
3582 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1846 นายชิราวุธ หวังรัตนตรัย ร้านบูมการเกษตร นายชิราวุธ หวังรัตนตรัย 1/3 1 - - สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 146 2558 3/12/2019
3583 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1886 นายภาณุวัฒน์ จินตนาประวาสี ร้านพ.พันธ์ุข้าว 2 นายภาณุวัฒน์ จินตนาประวาสี 7/5 1 - - สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 65 2558 1/6/2020
3584 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1853 นางประคอง สมใจ ร้านนฤดีการเกษตร นางประคอง สมใจ 109 2 - - สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 35 2558 27/1/2020
3585 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1298 นางนิษฐกานต์ อานันท์สิริโชติ ร้านขายส่งทรงกร เกษตรอินทรีย์ นางนิษฐกานต์ อานันท์สิริโชติ 10 4 - - สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 1 2562 3/1/2020
3586 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1590 นายเศกสรร ศิริพานิช ร้านบ้านสวนศานติบูรณ์ นายเศกสรร ศิริพานิช 10 4 - - สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 28 2559 30/5/2020
3587 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0756 นายวรวุฒิ ทัศนมานะ ร้านพรศรีเจริญ นายวรวุฒิ ทัศนมานะ 196/4 4 - - สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 40 2557 18/2/2020
3588 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1247 นายบุญช่วย รอดอยู่ ร้านจิรกิตต์ิ การเกษตร นายบุญช่วย รอดอยู่ 186 6 - - สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 261 2553 14/9/2019
3589 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0540 นางสาวภัฏ กรวิกนพดล บริษัท เกษตรผ่าโลกเคมีคอล จ ากัด 405/65 7 - - สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 23 2556 23/12/2019
3590 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1947 นายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขาพิษณุโลก) บริษัทซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขาพิษณุโลก) 788 7 สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 18 2562 29/5/2020
3591 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0847 นายศิริชัย สนิทพันธ์ ร้านเอส.ซี.เกษตรภัณฑ์ นายศิริชัย สนิทพันธ์ 111 8 - - สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 128 2557 14/8/2019
3592 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1463 นายวัชระ บุญฤทธ์ิ ร้านดอนทองการเกษตร นายทยากร บุญฤทธ์ิ 202/1 8 - - สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 78 2555 23/5/2020
3593 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1271 นางสาวญาณิน พันธ์ุอุดม ร้านบ๊ิกบอส การเกษตร นางสาวญาณิน พันธ์ุอุดม 302/6 8 - - สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 128 2554 13/6/2020
3594 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1506 นางสมจิตร์ แก้วสุวรรณ์ ร้านพ.ส.การเกษตร นางสมจิตร์ แก้วสุวรรณ์ 6/9 10 - - หัวรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 162 2555 11/9/2019
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3595 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1519 นางจินดา ทองหล้า ร้านจินดาการเกษตร นางจินดา ทองหล้า 65/7 10 - - หัวรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 154 2555 2/9/2019
3596 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1113 นายวสันต์ สุวรรณกษาปณ์ ร้านวสันต์การเกษตร นายวสันต์ สุวรรณกษาปณ์ 74/6 12 - - หัวรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 36 2553 25/11/2019
3597 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0310 นางบุญชู เบ้ียจ่ัน ร้านบุญชูการเกษตร นางบุญชู เบ้ียจ่ัน 29/2 3 - - หัวรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 57 2549 28/3/2020
3598 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2110 นางสาววิจิตรา มัจฉิม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น. เกษตรล่ าซ า ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น. เกษตรล่ าซ า 77, 77/1-2 7 หัวรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 15 2561 8/3/2019
3599 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2004 นางสาวเปารญา  องอาจ ร้านพีเจการเกษตร นางสาวเปารญา องอาจ 29/7 8 หัวรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 11 2561 11/2/2020
3600 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1042 นายนิมิตต์  คุ้มศรีมูล ร้านทรงวุฒิการเกษตร นายนิมิตต์  คุ้มศรีมูล 144 9 - - หัวรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พล. 115 2552 21/6/2020
3601 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1992 นางสาวศิรินันท์  เพ็งเนตร ร้านปากยางการเกษตร นางสาวศิรินันท์ เพ็งเนตร 173 2 แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก พล. 69 2559 25/8/2019
3602 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2093 น.ส.ศุภลักษณ์ แก้วส่งแสง ร้าน จ.เจริญเกษตร นางสาวศุภลักษณ์ แก้วส่งแสง 333/1 3 แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก พล. 16 61 11/3/2020
3603 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2066 นายค ารณ ใจงาม ร้าน ป.โชคดี การเกษตร นายค ารณ ใจงาม 164 4 แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก พล. 37 2561 18/7/2019
3604 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0069 นายต่าว ฤทธิศักด์ิ ร้านเสถียรพานิชย์ นายต่าว ฤทธิศักด์ิ 165/1 5 - - แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก พล. 157 2549 9/7/2020
3605 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0043 นายแสนศักด์ิ เห็นโสภา ร้านเทพโสภาการเกษตร นายแสนศักด์ิ เห็นโสภา 140 7 - - แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก พล. 145 2552 9/8/2019
3606 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0602 นางไพนิตย์ ถิละวัฒน์ ร้านประดิษฐ์พืชผล นางไพนิตย์ ถิละวัฒน์ 153 7 - - แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก พล. 441 2549 25/4/2020
3607 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2155 นายสิทธิพล ทัดสอน ร้านบุญเรืองการเกษตร 98 นายสิทธิพล ทัดสอน 182/1 7 แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก พล. 75 2561 25/12/2019
3608 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0081 นายยุทธ ชาติรังสรรค์ ร้านแชมป์ นายยุทธ ชาติรังสรรค์ 199/2 7 - - แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก พล. 6 2561 28/1/2020
3609 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0878 นายอนุสรณ์ เกียรติยศไกรลาศ ร้านเนรมิตรพืชผล นายอนุสรณ์ เกียรติยศไกรลาศ 213 7 - - แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก พล. 60 2560 20/7/2020
3610 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1296 นางสาวพูลศรี ศักรนันท์ ร้านกิจไพศาล นางสาวพูลศรี ศักรนันท์ 266 7 - - แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก พล. 59 2554 19/1/2020
3611 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0160 นายชิง สกุลเฮง ร้านช.เจริญ นายชิง สกุลเฮง 271 7 - - แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก พล. 88 2553 25/2/2020
3612 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0076 นางล าพรวน นาคคงค า ร้านเฮียบเซ่งเฮง นางล าพรวน นาคคงค า 299 7 - - แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก พล. 32 2557 23/12/2019
3613 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1574 นางสาวสุพาณี  แดงทองดี ร้านทรัพย์ไพรวัลย์วาฬน้ าเงิน นางสาวสุพาณี  แดงทองดี 34 7 - พิษณุโลก-หล่มสัก แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก พล. 34 2557 3/2/2020
3614 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1547 นายอนุสรณ์ ศิริสวัสด์ิ ร้านป.เกษตรภัณฑ์ นายอนุสรณ์ ศิริสวัสด์ิ 378 7 - - แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก พล. 135 2556 30/7/2019
3615 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0720 นายสุรินทร์ เนตรจินดา ร้านส.จินดา นายสุรินทร์ เนตรจินดา 739 7 - - แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก พล. 82 2553 23/2/2020
3616 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2040 นางสาวภรพชิรา  เนตรจินดา ร้าน ส.ธุรกิจเกษตร นางสาวภรพชิรา เนตรจินดา 99/19 7 แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก พล. 33 2560 29/5/2020
3617 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2020 นางประนอม ศรีเพ็ชร ร้านศรีเพ็ชร การเกษตร นางประนอม ศรีเพ็ชร 173 8 แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก พล. 8 2561 4/2/2020
3618 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1235 นายกรเดชย์ วิบูลย์อรรถกร ร้านรุ่งเรือง ยางพารา ทรัพย์ไพรวัลย์ นายกรเดชย์ วิบูลย์อรรถกร 88/8 8 - - แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก พล. 237 2553 16/8/2020
3619 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1254 นางประทิศ ม่ันชาวนา ร้านภัจจ์การเกษตร นางประทิศ ม่ันชาวนา 61 3 - - ชัยนาม วังทอง พิษณุโลก พล. 3 2554 4/10/2019
3620 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0227 นางนันทิยา วรรณไทย ร้านนันทิยา นางนันทิยา วรรณไทย 43 4 - - ชัยนาม วังทอง พิษณุโลก พล. 272 2553 28/9/2019
3621 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0147 นางสมสุข อินชาวนา ร้านจรัญพาณิชย์ นางสมสุข อินชาวนา 46/2 4 - - ชัยนาม วังทอง พิษณุโลก พล. 230 2553 8/8/2020
3622 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2090 นายภาณุวัฒน์  จินตนาประวาสี ร้าน ต้าร์ เกษตรลูกทุ่ง นายภาณุวัฒน์ จินตนาประวาสี 82/2 5 ชัยนาม วังทอง พิษณุโลก พล. 87 2560 11/12/2019
3623 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1071 นายวราพงษ์ ซึงรุ่งโชติ ร้านบุญชัยการเกษตร นายวราพงษ์ ซึงรุ่งโชติ 134/1 1 ดินทอง วังทอง พิษณุโลก พล. 68 2561 13/11/2019
3624 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1240 นางวราภรณ์ สิทธิศักด์ิ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พงษ์กิจพืชไร่ 175 1 - - ดินทอง วังทอง พิษณุโลก พล. 247 2553 24/8/2019
3625 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1566 นางกรณิศ เรืองวงษ์ ร้านกรณิศแมกไม้ นางกรณิศ เรืองวงษ์ 173/1 3 - - ดินทอง วังทอง พิษณุโลก พล. 30 2558 28/12/2019
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3626 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1697 นางระวีวรรณ เพียรแสวงลาภ ร้านระวีวรรณ นางระวีวรรณ เพียรแสวงลาภ 69 6 ดินทอง วังทอง พิษณุโลก พล. 2 2559 17/1/2020
3627 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1306 นายทัศนชัย แสงทอง ร้านวิโรจน์การเกษตร 2 นายทัศนชัย แสงทอง 144 1 - - ท่าหม่ืนราม วังทอง พิษณุโลก พล. 61 2554 26/1/2020
3628 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1917 นางสราวรรณ์  ซิมตระกูล ร้านสราวรรณ?การเกษตร นางสราวรรณ์ ซิมตระกูล 54 14 ท่าหม่ืนราม วังทอง พิษณุโลก พล. 67 2561 11/11/2019
3629 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0573 นายสนิท จันทะคูณ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ณัฐกิจ 115 2 - - ท่าหม่ืนราม วังทอง พิษณุโลก พล. 168 2554 20/7/2020
3630 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2142 นายวุฒิพงษ์ คล้านสมบัติ ร้าน ก.เกษตรเนินสะอาด นายวุฒิพงษ์ คล้ายสมบัติ 200 2 ท่าหม่ืนราม วังทอง พิษณุโลก พล. 45 2561 20/8/2020
3631 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1927 นายชัยวิวัฒน์  ค ามูล ร้านค ามูลปิโตรเลียม นายชัยวิวัฒน์ ค ามูล 213 2 ท่าหม่ืนราม วังทอง พิษณุโลก พล. 66 2561 5/11/2019
3632 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0510 นายสุจิน จันทร์คีรี ร้านสุจินการค้า นายสุจิน จันทร์คีรี 111/1 6 - - ท่าหม่ืนราม วังทอง พิษณุโลก พล. 474 2549 19/1/2020
3633 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0039 นายเช้า จิตรสันเทียะ ร้านเช้าการเกษตร นายเช้า จิตรสันเทียะ 61/1 6 - - ท่าหม่ืนราม วังทอง พิษณุโลก พล. 163 2552 14/9/2019
3634 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0251 นายเล็ก จิระเดชประไพ ร้านนายเล็ก จิระเดชประไพ นายเล็ก จิระเดชประไพ 121 1 - - บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก พล. 202 2549 10/8/2020
3635 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1214 นางรัตนา จีนแจ้ง ร้านรัตนาการเกษตร นางรัตนา จีนแจ้ง 7/1 1 - - บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก พล. 199 2553 29/6/2020
3636 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1508 นายสายัณ ไทยทอง ร้านชวณัฐการเกษตร นายสายัณ ไทยทอง 116 10 - - บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก พล. 84 2557 10/6/2020
3637 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1991 นายห้างทอง  หะฉิมมา ร้านห้างทองการเกษตร นายห้างทอง หะฉิมมา 54/1 10 บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก พล. 24 2560 30/4/2020
3638 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1516 นางแอ๊ด เขตพิจิตร ร้านจินตนาพาณิชย์ นางแอ๊ด เขตพิจิตร 169/1 16 - - บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก พล. 101 2558 9/8/2019
3639 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2070 นายอิทธิพล  อามาตย์มูลตรี ร้านบ้านเกษตร 57 นายทรงอิทธิพล อามาตย์มูลตรี 256/2 17 บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก พล. 70 2560 22/8/2019
3640 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1858 นางขวัญจิตร ศรีกุม ร้านขวัญเงินการเกษตร นางขวัญจิตร ศรีกุม 122 19 - - บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก พล. 47 2558 11/3/2019
3641 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1346 นางอรวรรณ์ สีฟอง ร้านส.ศราวุฒิ นางอรวรรณ์ สีฟอง 36/1 19 - - บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก พล. 145 2555 21/8/2019
3642 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0516 นางสุปราณี อนุวัฒนานนท์ ร้านสุปราณีขายปุ๋ย นางสุปราณี อนุวัฒนานนท์ 143/3 25 - - บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก พล. 532 2549 17/4/2020
3643 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0364 นางสาวอมรรัตน์  ศรเสนา ร้านพระคุณพ่อ พระคุณแม่การค้า นางสาวอมรรัตน์  ศรเสนา 80/4 25 - - บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก พล. 305 2549 6/9/2019
3644 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1353 นายเชาวฤทธ์ิ เวชกุล ร้านกอเงินการเกษตร นายเชาวฤทธ์ิ เวชกุล 152/2 4 - - บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก พล. 165 2555 19/9/2019
3645 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2051 นายกฤษณะรัตน์  เจริญรัตน์ ร้าน บ้านเนินการเกษตร นายกฤษณะวัฒน์ เจริญรัตน์ 189/6 4 บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก พล. 43 2560 15/6/2020
3646 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1581 นายเก้ือ นุชเทียน ร้านส.สุราษฏร์การเกษตร นายเก้ือ นุชเทียน 36/4 4 - - บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก พล. 140 2556 6/8/2019
3647 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2129 นายสุเทน ฤทธ์ิศักด์ิ กองทุนหมู่บ้าน บ้านนาพราน กองทุนหมู่บ้าน บ้านนาพราน 100/1 5 บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก พล. 29 2561 5/6/2020
3648 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1978 นายศิริชัย  ค าเกิด ร้านฟ่างสวย นายศิริชัย ค าเกิด 50/2 7 บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก พล. 55 2559 25/7/2019
3649 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1608 นางสาวส าราญ มูลติด ร้านส าราญการค้า นางสาวส าราญ มูลติด 57/1 8 - - บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก พล. 48 2556 13/3/2020
3650 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0839 นายวิโรจน์ ศรีสงคราม ร้านวิโรจน์การเกษตร 1 นายวิโรจน์ ศรีสงคราม 9/9 1 - - พันชาลี วังทอง พิษณุโลก พล. 14 2557 10/11/2019
3651 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1786 นางสมหมาย แพรสุรินทร์ ร้านนางสมหมาย แพรสุรินทร์ นางสมหมาย แพรสุรินทร์ 86/2 10 พันชาลี วังทอง พิษณุโลก พล. 74 2557 10/6/2020
3652 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1492 นายดอกรัก คร้ามครัน ร้านพรธิวาพาณิชย์ นายดอกรัก คร้ามครัน 31 2 - - พันชาลี วังทอง พิษณุโลก พล. 82 2559 2/10/2019
3653 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2083 นายนิคม  ค าลอย ร้านนิคม ค าลอย นายนิคม ค าลอย 83/1 2 พันชาลี วังทอง พิษณุโลก พล. 85 2560 5/11/2019
3654 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0962 นายคมธัช เพียรธรรม สหกรณ์นิคมพันชาลี จ ากัด 47 3 - - พันชาลี วังทอง พิษณุโลก พล. 141 2552 30/7/2020
3655 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0803 นายเล็ก อินแตง ร้านเล็กการเกษตร นายเล็ก อินแตง 191/1 4 - - พันชาลี วังทอง พิษณุโลก พล. 80 2551 28/4/2019
3656 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1259 นายนิวัฒน์ สุขโชติ ร้านนิวัฒน์ การเกษตร นายนิวัฒน์ สุขโชติ 17/2 8 - - พันชาลี วังทอง พิษณุโลก พล. 144 2558 2/12/2019
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3657 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0851 นางพรพรรณ น่วมมี ร้านพรพรรณ นางพรพรรณ น่วมมี 3/8 8 - - พันชาลี วังทอง พิษณุโลก พล. 113 2552 17/6/2020
3658 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0396 นางสาวปรานอม อินทรพุก ร้านมาลัยการเกษตร นางสาวปรานอม อินทรพุก 292 1 - - แม่ระกา วังทอง พิษณุโลก พล. 124 2549 7/6/2020
3659 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0989 นางยุพิน ประเสริฐการกุล ร้านยุพินการเกษตร นางยุพิน ประเสริฐการกุล 26 11 - - แม่ระกา วังทอง พิษณุโลก พล. 112 2553 30/3/2020
3660 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1340 นางสาวภัณฑิลา ทองมณี ร้านภัณฑิลาการเกษตร นางสาวภัณฑิลา ทองมณี 3 12 - - แม่ระกา วังทอง พิษณุโลก พล. 41 2559 23/6/2020
3661 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1684 นายสมศักด์ิ เวียงค า ร้านเกษตรพูนทรัพย์ 99 นายสมศักด์ิ เวียงค า 148 15 แม่ระกา วังทอง พิษณุโลก พล. 138 2556 4/8/2019
3662 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1792 นายภาณุวัฒน์ อ่ าอยู่ ร้านภาเกษตรเจริญทรัพย์ นายภาณุวัฒน์ อ่ าอยู่ 195/1 15 - - แม่ระกา วังทอง พิษณุโลก พล. 101 2557 3/7/2020
3663 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0652 นางนงเยาว์ เอ้ือเฟ้ือ ร้านพะเยาว์การเกษตร นางนงเยาว์ เอ้ือเฟ้ือ 109 2 - - แม่ระกา วังทอง พิษณุโลก พล. 156 2552 31/8/2020
3664 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0366 นางอาทิตยา พลสว่าง ร้านพลสว่างพาณิชย์ นางอาทิตยา พลสว่าง 91 2 - - แม่ระกา วังทอง พิษณุโลก พล. 83 2558 12/7/2020
3665 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1535 นางเดือนรุ่ง แย้มทัศน์ ร้านอุดมทรัพย์การเกษตร นางเดือนรุ่ง แย้มทัศน์ 99 2 - - แม่ระกา วังทอง พิษณุโลก พล. 29 2556 20/1/2020
3666 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0385 นางสาวมณี อินทรพุก ร้านมณีการค้า นางสาวมณี อินทรพุก 158/4 4 - - แม่ระกา วังทอง พิษณุโลก พล. 492 2549 16/2/2020
3667 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0143 นางเทียนทอง เล่ียมสกุล ร้านคลินิคนาข้าว นางเทียนทอง เล่ียมสกุล 71/1 6 - - แม่ระกา วังทอง พิษณุโลก พล. 671 2549 7/8/2019
3668 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0340 นางสาวพรเพ็ญ ท้วมภู่ทองดี ร้านป้าดอกไม้ นางสาวพรเพ็ญ ท้วมภู่ทองดี 148/1 8 - - แม่ระกา วังทอง พิษณุโลก พล. 122 2552 28/6/2020
3669 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1658 นายใหญ่ ปาสูงเนิน ร้านค้าชุมชนบ้านหนองผักหวาน - 9 แม่ระกา วังทอง พิษณุโลก พล. 118 2556 25/6/2019
3670 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0025 นายสมภพ ช่ืนเกษร ร้านเกษรการเกษตร นายสมภพ ช่ืนเกษร 448 1 - - วังทอง วังทอง พิษณุโลก พล. 524 2549 2/4/2020
3671 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0625 นายประสาน ศิระไตรรัตน์ ร้านประสานชัย นายประสาน ศิระไตรรัตน์ 544 1 - - วังทอง วังทอง พิษณุโลก พล. 437 2549 26/2/2020
3672 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0441 นางจันทร์ฉาย เสาค า ร้านวิเชียรการค้า นางจันทร์ฉาย เสาค า 606 1 - - วังทอง วังทอง พิษณุโลก พล. 82 2558 2/7/2019
3673 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0033 นายกิตติพงศ์ ทวีกิจวณิชยกุล ร้านเจริญสุข นายกิตติพงศ์ ทวีกิจวณิชยกุล 606/1 1 - - วังทอง วังทอง พิษณุโลก พล. 346 2549 2/10/2019
3674 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1029 นางนงนุช มณีใส ร้านพ.พันธ์ุข้าว นางนงนุช มณีใส 623/2 1 - - วังทอง วังทอง พิษณุโลก พล. 72 2556 2/5/2020
3675 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1882 นายอภิชาติ  โอภาพ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.ซี.เคมีคอล พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.ซี.เคมีคอล พิษณุโลก 43/5 11 วังทอง วังทอง พิษณุโลก พล. 18 2559 18/4/2020
3676 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1087 นายชัยศิริ พรหมอยู่ ร้านเชนเพ่ือนการเกษตร นายชัยศิริ พรหมอยู่ 247/2 13 - พิษณุโลก-หล่มสัก วังทอง วังทอง พิษณุโลก พล. 80 2554 16/3/2020
3677 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1028 นายวิฑูร ทองรินทร์ สหกรณ์การเกษตรวังทอง จ ากัด 481 14 - - วังทอง วังทอง พิษณุโลก พล. 7 2559 29/12/2019
3678 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1577 นางกรณิศ เรืองวงษ์ ร้านกรณิศการเกษตร นางกรณิศ เรืองวงษ์ 121/1 4 - - วังทอง วังทอง พิษณุโลก พล. 137 2556 4/8/2019
3679 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1594 นายฐพงศ์พจน์ ผาดนรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นรินทร์เกษตร 483/1 9 - พิษณุโลก-หล่มสัก วังทอง วังทอง พิษณุโลก พล. 123 2558 14/9/2019
3680 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1972 นายอัศเรศ  เทพนรินทร์ ร้านไผ่ใหญ่ เซนเตอร์ นายอัศเรศ เทพนรินทร์ 335 10 วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก พล. 58 2559 27/7/2020
3681 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1462 นางสาวยอดขวัญ หรอดทอง ร้านบัวสวรรค์การเกษตร นางสาวยอดขวัญ หรอดทอง 8 10 - พิษณุโลก-หล่มสัก วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก พล. 31 2561 12/6/2020
3682 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2032 นางสาวปวีณา  เช้ือไทย ร้าน ท.เจริญภัณฑ์ นางสาวปวีณา เช้ือไทย 188/1 13 วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก พล. 20 2560 6/4/2020
3683 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0044 นายแสนศักด์ิ เห็นโสภา ร้านพิรดาการเกษตร นายแสนศักด์ิ เห็นโสภา 111/10 19 - - วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก พล. 609 2549 27/11/2019
3684 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1523 นางสาวถิรนันท์ ศิลปสุวรรณ ร้านศ.ธัญญะรุ่งเรือง นางสาวถิรนันท์ ศิลปสุวรรณ 177/7-8 19 - - วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก พล. 13 2557 29/10/2019
3685 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0833 นายเปล่ียน บัวศรี ร้านเปล่ียนการค้า นายเปล่ียน บัวศรี 197 4 - - วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก พล. 138 2553 19/5/2020
3686 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1885 นางสาวนุชนารถ พรมมาอินทร์ ร้านขุนทองเจริญกิจ นางสาวนุชนารถ พรมมาอินทร์ 268 4 - - วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก พล. 59 2558 21/5/2020
3687 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0940 นายประพรต พิมเสน ร้านช.รุ้งฟ้า นายประพรต พิมเสน 88 4 - - วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก พล. 44 2553 8/12/2019
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3688 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2078 นางอัญชลี  กองสีสังข์ ร้านบ้านอาเส่ียการเกษตร นางอัญชลี กองสีสังข์ 53 1 วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก พล. 79 2560 8/10/2019
3689 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0963 นายพงษ์ศักด์ิ จิวตระกูล ร้านพงษ์ศักด์ิ นายพงษ์ศักด์ิ จิวตระกูล 150 10 - - วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก พล. 134 2552 19/7/2020
3690 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0184 นายสุชิน มหาธร ร้านเจตน์-ดาวการเกษตร นายสุชิน มหาธร 59 11 - - วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก พล. 96 2549 23/4/2020
3691 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1403 นางสาวเนตรนภา เลิศเสม ร้านหลังศาลการเกษตร นางสาวเนตรนภา เลิศเสม 183/1 15 - - วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก พล. 11 2555 3/11/2019
3692 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2177 นางดาว มหาธร ร้านเจ้ดาวการเกษตร นางดาว มหาธร 30/2 3 วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก พล. 14 2562 19/5/2020
3693 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2115 นางวาสนา ปัถวี วาสนาการค้า นางวาสนา ปัถวี 44/3 3 - - วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก พล. 59 2561 3/10/2019
3694 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0466 นางสาววันเพ็ญ อ่อนศรีดอนทอง ร้านส.อ่อนศรีดอนทอง นางสาววันเพ็ญ อ่อนศรีดอนทอง 151 4 - - วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก พล. 17 2557 25/11/2019
3695 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0132 นางยุพา กิจรุ่งวัฒนะ ร้านกิจรุ่งวัฒนะ นางยุพา กิจรุ่งวัฒนะ 44/2 7 - - วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก พล. 116 2549 7/7/2020
3696 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0296 นางบังอร ตลุ่มเครือ ร้านนางบังอร ตลุ่มเครือ นางบังอร ตลุ่มเครือ 79/1 7 - - วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก พล. 207 2553 8/7/2020
3697 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0215 นางจิราพร ยอยย้ิม ร้านจิราพร นางจิราพร ยอยย้ิม 9/3 7 - - วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก พล. 454 2549 24/1/2020
3698 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0220 นางสาวสายทอง บางศรี ร้านสามแยกวังส าโรง นางสาวสายทอง บางศรี 31 8 - - วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก พล. 69 2555 26/4/2020
3699 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1456 นายโกศล ชมเชย ร้านโกศลชมเชย นายโกศล ชมเชย 223/3 11 - - หนองพระ วังทอง พิษณุโลก พล. 73 2556 12/3/2020
3700 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0111 นายประภาษ สารีค า ร้านไทยเจริญ นายประภาษ สารีค า 412 3 - - หนองพระ วังทอง พิษณุโลก พล. 320 2549 11/9/2020
3701 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1349 นางทิพย์ ดาบกลาง ร้านทิพย์การเกษตร นางทิพย์ ดาบกลาง 230/1 4 - - หนองพระ วังทอง พิษณุโลก พล. 161 2554 12/7/2020
3702 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0179 นางณัฐจันทร์ ใจซ่ือ ร้านณัฐจันทร์การค้า นางณัฐจันทร์ ใจซ่ือ 494 4 - - หนองพระ วังทอง พิษณุโลก พล. 1 2553 7/10/2019
3703 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2015 นางสมรวม  บุญรอด ร้านเจริญผลการเกษตร 2 นางสมรวม บุญรอด 23/1 5 หนองพระ วังทอง พิษณุโลก พล. 102 2559 27/12/2019
3704 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2123 นายเฉลิมพล  ช่ืนชม ร้าน ช.รุ่งเรืองเกษตรภัณฑ์ นายเฉลิมพล ช่ืนชม 185 6 หนองพระ วังทอง พิษณุโลก พล. 21 2561 9/5/2020
3705 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1928 นายสยาม  ศรีสมคราม ร้านทัศน์ทองโชคเจริญพานิช 1 นายสยาม ศรีสมคราม 308/1 6 หนองพระ วังทอง พิษณุโลก พล. 81 2559 7/1/2020
3706 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1449 นายแสงตะวัน แซ่เซ็น ร้านแสงตะวันการเกษตร นายแสงตะวัน แซ่เซ็น 121 10 - - คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก พล. 46 2560 22/6/2020
3707 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1628 นายสมนึก รุ่งรัตน์ ร้านป.สมนึกการเกษตร นายสมนึก รุ่งรัตน์ 31 7 - - คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก พล. 42 2559 29/6/2020
3708 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1205 นางสมปรอง พูลหน่าย ร้านเพ่ิมพูนทรัพย์ นางสมปรอง พูลหน่าย 175 1 - - ท้อแท้ วัดโบสถ์ พิษณุโลก พล. 186 2553 20/6/2020
3709 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1655 นายค ารณ สังข์สุข ร้านสังข์สุขนานาภัณฑ์ นายค ารณ สังข์สุข 193 3 ท้อแท้ วัดโบสถ์ พิษณุโลก พล. 100 2559 20/12/2019
3710 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0577 ร.ต.ต.ส้มฟัก จันทรา ร้านจันทรา ร.ต.ต.ส้มฟัก จันทรา 246 4 - - ท้อแท้ วัดโบสถ์ พิษณุโลก พล. 25 2561 20/5/2020
3711 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0405 นายด าริ ดีอินทร์ ร้านร.ด าริการเกษตร นายด าริ ดีอินทร์ 83 4 - - ท้อแท้ วัดโบสถ์ พิษณุโลก พล. 38 2551 20/12/2019
3712 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1093 นายวิษณุ เนตรสาคร ร้านเนตรสาครการเกษตร นายวิษณุ เนตรสาคร 159/1 7 - - ท้อแท้ วัดโบสถ์ พิษณุโลก พล. 54 2555 18/3/2020
3713 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1657 นางภรภัค เสนาบุญญฤทธ์ิ ร้านช.การเกษตรและพืชผล นางภรภัค เสนาบุญญฤทธ์ิ 94 7 ท้อแท้ วัดโบสถ์ พิษณุโลก พล. 114 2556 20/6/2020
3714 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2079 นายอดิศักด์ิ  อยู๋ตาล ร้านยุ้งฉางการเกษตร นายอดิศักด์ิ อยู่ตาล 199 1 ท่างาม วัดโบสถ์ พิษณุโลก พล. 80 2560 15/10/2019
3715 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0636 นายศิริ  เครือสาน ร้านวังเจ๊ก การเกษตร นายศิริ  เครือสาน 224 12 - - ท่างาม วัดโบสถ์ พิษณุโลก พล. 49 2550 17/7/2020
3716 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2135 นายต้ิง กุลคง ร้านรวงทอง นายต้ิง กุลคง 104/1 13 ท่างาม วัดโบสถ์ พิษณุโลก พล. 2 2562 8/1/2020
3717 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1925 นายพิเชษฐ  บุญแจ้ ร้านอาร์ตการเกษตร นายพิเชษฐ บุญแจ้ 100/1 3 ท่างาม วัดโบสถ์ พิษณุโลก พล. 151 2558 13/12/2019
3718 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0580 จ.ส.ต.ลมัย แตงอ่ า ร้านสิบเอกลมัยบริการ จ.ส.ต.ลมัย แตงอ่ า 49 4 - - ท่างาม วัดโบสถ์ พิษณุโลก พล. 24 2556 25/12/2019
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3719 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0944 นายศิริ   เครือสาน ร้านบ้านใหม่การเกษตร นายศิริ  เครือสาน 199/1 7 - - ท่างาม วัดโบสถ์ พิษณุโลก พล. 78 2552 5/5/2020
3720 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1839 นางเรือนแก้ว ลพเมฆ ร้านการเกษตรเรือนแก้ว นางเรือนแก้ว ลพเมฆ 184 3 - - บ้านยาง วัดโบสถ์ พิษณุโลก พล. 42 2561 1/8/2019
3721 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0575 พ.ต.ท.ชุบ ธรรมพิทักษ์ ร้านธรรมพิทักษ์การค้า พ.ต.ท.ชุบ ธรรมพิทักษ์ 22/2 3 - - บ้านยาง วัดโบสถ์ พิษณุโลก พล. 298 2549 24/10/2019
3722 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1562 นางดาวรุ่ง สนสีสัตย์ ร้านนางดาวรุ่ง สนสีสัตย์ นางดาวรุ่ง สนสีสัตย์ 95 4 - - บ้านยาง วัดโบสถ์ พิษณุโลก พล. 129 2558 4/10/2019
3723 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1683 นางสาววรัญญา บานทอง ร้านวรัญญา บานทอง นางสาววรัญญา บานทอง 153/1 6 บ้านยาง วัดโบสถ์ พิษณุโลก พล. 80 2557 8/6/2020
3724 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1973 นายทรงวุฒิ  คุ้มศรีมูล ร้านท่าแก่งการเกษตร นายทรงวุฒิ  คุ้มศรีมูล 188 7 บ้านยาง วัดโบสถ์ พิษณุโลก พล. 81 2559 22/9/2019
3725 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0200 นายทวีศักด์ิ เกตุนาค ร้านทวีศักด์ิ นายทวีศักด์ิ เกตุนาค 122 9 - - บ้านยาง วัดโบสถ์ พิษณุโลก พล. 134 2558 20/10/2020
3726 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1919 นางสาวจิดาภา  ทรายน้อย ร้านเกษตรพงษ์ศักด์ิ อ.วัดโบสถ์ นางสาวจิดาภา ทรายน้อย 161/2-3 1 วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก พล. 95 2559 21/11/2019
3727 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0210 นางสาวพัชรมน จันทรัตน์ ร้านทิวาการเกษตร นางสาวพัชรมน จันทรัตน์ 199/5-6 1 - - วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก พล. 171 2549 4/7/2019
3728 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0834 นางสาวจันทร์เพ็ญ เพ็งด้วง ร้านสวนสมหมายการเกษตร นางสาวจันทร์เพ็ญ เพ็งด้วง 202 1 - - วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก พล. 55 2561 16/9/2019
3729 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1619 นางสาวพรรณธร ดีรักฉัตร ร้านจิรสินการเกษตร นางสาวพรรณธร ดีรักฉัตร 122 2 - - วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก พล. 59 2556 22/4/2020
3730 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0805 นายจิรศักด์ิ ภมรกูล ร้านเกษตรย่ังยืน นายจิรศักด์ิ ภมรกูล 47 2 - - วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก พล. 126 2551 28/8/2020
3731 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0271 นายกิตติเดช ชนกน าชัย ร้านนายกิตติเดช ชนกน าชัย นายกิตติเดช ชนกน าชัย 189/1 4 - - วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก พล. 100 2553 17/3/2020
3732 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0564 นายกิจติ ม่วงเฟ่ือง สหกรณ์การเกษตรวัดโบสถ์ จ ากัด 259 4 - - วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก พล. 269 2553 26/9/2019
3733 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0998 นางรจนา ทิพย์จ้อย ร้านรจนา พาณิชย์ นางรจนา ทิพย์จ้อย 387 4 - - วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก พล. 125 2553 10/5/2020
3734 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-0196 นางล ายงค์ พิทยาเวชวิวัฒน์ ร้านทรัพย์ทวี นางล ายงค์ พิทยาเวชวิวัฒน์ 44/4 4 - - วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก พล. 102 2553 21/3/2020
3735 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2026 นางสาวนริศรา  สะท้อนเมือง ร้านสุขกายสบายใจ 60 นางสาวนริศรา สะท้อนเมือง 443/2 4 วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก พล. 18 2561 25/3/2019
3736 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2178 นางสาวดารินทร์  ใยบัว ร้าน ป.รุ่งเรืองการเกษตร นางสาวดารินทร์ ใยบัว 682 4 วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก พล. 15 2562 20/5/2020
3737 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1221 นายอาทิตย์ อยู่สุข ร้านวัดโบสถ์เคมีเกษตร นายอาทิตย์ อยู่สุข 682 4 - - วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก พล. 39 2561 22/7/2019
3738 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1189 นางสาวธนัชญา ใจคง ร้านมนูศักด์ิ นางสาวธนัชญา ใจคง 72/1 3 - - หินลาด วัดโบสถ์ พิษณุโลก พล. 161 2553 3/6/2020
3739 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-1338 นางน้ าค้าง ใยบัว ร้านบ้านชานเกษตรภัณฑ์ นางน้ าค้าง ใยบัว 115 5 - - หินลาด วัดโบสถ์ พิษณุโลก พล. 118 2554 22/8/2019
3740 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2035 นางสาววันวิสาข์  ศรีเพชร ร้านท่าขอนเบนการเกษตร นางสาววันวิสาข์ ศรีเพชร 7 8 หินลาด วัดโบสถ์ พิษณุโลก พล. 50 2560 3/7/2020
3741 เขต 2 สวพ.2 PIT-5-2094 นายสรภัท  ล่ิมพันธ์ ร้านสาม ส.วัสดุ นายสรภัท ล่ิมพันธ์ 79 9 หินลาด วัดโบสถ์ พิษณุโลก พล. 90 2560 26/12/2019
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