
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 3 ศวพ.กส. KAL-5-0029 นายวิเชษฐ มิตรภานนท์ ร้านช.การเกษตร นายวิเชษฐ มิตรภานนท์ 43 1 - สัญจรราชกิจ กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธ์ุ กส. 19 2550 22/6/2020
2 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0187 นายสมพงค์ ไชยศรี ร้านพงษ์เกษตร นายสมพงค์ ไชยศรี 131/2 11 - - กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธ์ุ กส. 116 2551 2/6/2020
3 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0655 นายนิรัตน์ พรหมมี ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตร นายนิรัตน์ พรหมมี 158 11 - สัญจรราชกิจ กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธ์ุ กส. 39 2556 8/8/2019
4 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0369 นางชนาพร ค าทอง ร้านค.ชูรสเกษตรภัณฑ์ นางชนาพร ค าทอง 188 11 - สัญจรราชกิจ กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธ์ุ กส. 52 2559 20/11/2019
5 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0160 นายทรงศักด์ิ  ทองซาว สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. กาฬสินธ์ุ จ ากัด สาขากมลาไสย 199 11 - - กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธ์ุ กส. 14 2560 7/3/2020
6 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1102 นายมนูญ  วิเศษนันท์ ร้าน  เป้ิล  ปุ๋ย ยา สาขา 3 นายมนูญ วิเศษนันท์ 50 11 - - กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธ์ุ กส. 17 2561 6/5/2019
7 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0024 นางพิกุล บุญแสน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  นพดลวัสดุกมลาไสย นางพิกุล บุญแสน 10 15 - - กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธ์ุ กส. 25 2557 25/5/2019
8 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0408 นายมงคล กล่ินพิมาย ร้านกมลาไสยการเกษตร นายมงคล กล่ินพิมาย 129/1 15 - - กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธ์ุ กส. 42 2559 28/8/2020
9 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0043 นายนัตถพงษ์ ศรีวิเศษ ร้านนัตถพงษ์โลหะ นายนัตถพงษ์ ศรีวิเศษ 239 9 - - กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธ์ุ กส. 49 2554 7/8/2019
10 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0748 นายนิคม ผ่องแผ้ว ร้านผ่องแผ้วการเกษตร นายนิคม ผ่องแผ้ว 18 1 - - โคกสมบูรณ์ กมลาไสย กาฬสินธ์ุ กส. 17 2558 10/2/2020
11 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0865 นายทัน โพธ์ิกมล ร้านเกษรกันเอง นายทัน โพธ์ิกมล 162 2 โคกสมบูรณ์ กมลาไสย กาฬสินธ์ุ กส. 43 2559 28/8/2019
12 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0928 นายวีระยุทธ  ทองด่านเหนือ ร้าน  แบงค์ บิว มินิมาร์ท นายวีระยุทธ ทองด่านเหนือ 25 6 - - โคกสมบูรณ์ กมลาไสย กาฬสินธ์ุ กส. 3 2561 6/2/2020
13 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0878 นายพินิจ  ปิยะมาตย์ ร้าน  ดีจริงเกษตร นายพินิจ ปิยะมาตย์ 97 7 - - โคกสมบูรณ์ กมลาไสย กาฬสินธ์ุ กส. 72 2558 18/8/2020
14 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0999 นางสาวปิยมาศ  ใจเท่ียง ร้าน  พงศ์พันธ์ุการค้า นางสาวปิยมาศ ใจเท่ียง 179 12 - - เจ้าท่า กมลาไสย กาฬสินธ์ุ กส. 15 2561 3/5/2020
15 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0078 นายสุนทร หันจรัส ร้านช.ตะวันการเกษตร นายสุนทร หันจรัส 118 13 - - เจ้าท่า กมลาไสย กาฬสินธ์ุ กส. 26 2558 25/3/2020
16 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0693 นายรังสรรค์ บุญแสน ร้านแสนเจริญการเกษตร นายรังสรรค์ บุญแสน 194 13 - - เจ้าท่า กมลาไสย กาฬสินธ์ุ กส. 9 2557 18/11/2019
17 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1084 นายวิชิต  ภูอ่องทอง ร้าน  วิชิตวัสดุแอนด์การเกษตร นายวิชิต ภูอ่องทอง 44 14 - - เจ้าท่า กมลาไสย กาฬสินธ์ุ กส. 37 2561 20/8/2019
18 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0240 นางเนาวรัตน์ ราชมณเฑียร ห้างหุ้นส่วนจ ากัดต้นข้าวการธุรกิจ นางเนาวรัตน์ ราชมณเฑียร 53 4 - - เจ้าท่า กมลาไสย กาฬสินธ์ุ กส. 24 2558 17/3/2020
19 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0632 นางจ าปี ศรีวิจารย์ ร้านทรัพย์เปรมฤดี นางจ าปี ศรีวิจารย์ 62 4 - - เจ้าท่า กมลาไสย กาฬสินธ์ุ กส. 18 2556 17/6/2020
20 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0036 นายสมเกียรติ ชัยคณารักษ์กูล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ๊ิควันโอวัน 37 9 - - เจ้าท่า กมลาไสย กาฬสินธ์ุ กส. 114 2551 21/5/2020
21 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0034 นายสุพล พรสวัสด์ิ ร้านพวงทอง นายสุพล พรสวัสด์ิ 99 13 - - ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธ์ุ กส. 33 2555 10/7/2020
22 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0294 นางสาวมิลินดา พรหมมี ร้านเจริญรุ่งเรืองพาณิชย์ นางสาวมิลินดา พรหมมี 162 7 - - ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธ์ุ กส. 1 2553 5/12/2019
23 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1161 นางสาวปราณี  ชูศรีสิทธ์ิ ร้าน  น  าทิพย์การเกษตร นางสาวปราณี ชูศรีสิทธ์ิ 12 1 - - ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธ์ุ กส. 20 2562 22/4/2020
24 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0233 นายปราโมทย์ จึงศรีพันธ์ ร้านจึงศรีพันธ์พาณิชย์ นายปราโมทย์ จึงศรีพันธ์ 250 12 - - ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธ์ุ กส. 3 2552 10/2/2020
25 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0727 นายวิเชียร นาสอ้าน ร้านอนันตชัย นายวิเชียร นาสอ้าน 156 13 - - ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธ์ุ กส. 29 2557 29/5/2020
26 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0058 นายวินิตย์ ภูผาจง ร้านดีเฮง นายวินิตย์ ภูผาจง 11 5 - - ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธ์ุ กส. 45 2550 28/6/2020
27 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1111 นายธีระชัย  อินทุใส ร้าน  บ้านบ่อพันธ์ุข้าว  ปุ๋ย-ยา นายธีระชัย อินทุใส 122 7 - - ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธ์ุ กส. 31 2562 1/7/2020
28 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0045 นางนันทนา อินทุใส ร้านบ้านบ่อการเกษตร นางนันทนา อินทุใส 274 9 - - ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธ์ุ กส. 81 2558 1/9/2019
29 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1146 นางสาวแสงจันทร์  ภูอาจสูง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ป.เจริญการค้าเคมีเกษตร 168 305 9 - - ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธ์ุ กส. 42 2561 26/9/2019
30 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0807 นายสุริยา แสนค า ร้านสุริยาการค้า นายสุริยา แสนค า 265 10 - - โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธ์ุ กส. 34 2558 25/5/2020
31 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0445 นางมยุรา เหมทอง ร้านโพนงามการเกษตร นางมยุรา เหมทอง 88 10 - - โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธ์ุ กส. 84 2558 23/8/2019
32 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1030 นายวรากร  สาระพันธ์ุ ร้าน  ประดิษฐ์การเกษตร นายวรากร สาระพันธ์ุ 150 13 - - โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธ์ุ กส. 31 2560 18/6/2019
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33 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0205 นายสุบิน ลอยเล่ือน ร้านไทยเจริญพาณิชย์ นายสุบิน ลอยเล่ือน 307 2 - - หนองแปน กมลาไสย กาฬสินธ์ุ กส. 53 2556 25/8/2020
34 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0998 นายปริศณา  เสาศิริ ร้าน  ป.รวมการเกษตร นายปริศณา เสาศิริ 407 2 - - หนองแปน กมลาไสย กาฬสินธ์ุ กส. 49 2561 13/12/2019
35 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1078 นางวงเดือน  วงศ์ชัยนันท์ ร้านโนนศิลาการเกษตร (สาขาหนองแปน) นางวงเดือน วงศ์ชัยนันท์ 180 3 - - หนองแปน กมลาไสย กาฬสินธ์ุ กส. 1 2561 17/1/2020
36 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1073 นางสาวอรวรรณ  วงษ์ค า ร้าน  อรวรรณการเกษตร นางสาวอรวรรณ วงษ์ค า 220/3 5 - - หนองแปน กมลาไสย กาฬสินธ์ุ กส. 52 2561 20/12/2019
37 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0443 นางสาวไพรัตน์ แก้วค ามูล ร้านทวีทรัพย์รุ่งเรือง นางสาวไพรัตน์ แก้วค ามูล 117 8 - - หนองแปน กมลาไสย กาฬสินธ์ุ กส. 23 2555 15/7/2020
38 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0398 นายปิยะพงษ์  ศรีหาญ ร้าน  ๙ การเกษตร นายปิยะพงษ์ ศรีหาญ 189 13 - - กุดหว้า กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ กส. 16 2562 10/4/2020
39 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1143 นางเพลินใจ  อุทโท ร้าน  สะออนการเกษตร นางเพลินใจ อุทโท 73 11 - - จุมจัง กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ กส. 40 2561 11/9/2019
40 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0662 นายภาคิน  พลซ่ือ บริษัท น  าตาลมิตรกาฬสินธ์ุ จ ากัด 276 1 - - นาขาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ กส. 45 2556 13/8/2019
41 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0505 นางอนุธิดา บัวค าโคตร ร้านเอกพลการเกษตร นางอนุธิดา บัวค าโคตร 140/1 3 - - นาขาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ กส. 18 2555 11/7/2019
42 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0403 นายถนอม แพงพลภา ร้านประมวลพาณิชย์ นายถนอม แพงพลภา 160 3 - นาขาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ กส. 27 2554 31/5/2020
43 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0248 นางดาวเทียม มณีพร ร้านมณีพรการเกษตร นางดาวเทียม มณีพร 189 3 - - นาขาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ กส. 16 2553 23/6/2020
44 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0401 นายบุญสืบ สมน้อย ร้านบุญสืบการเกษตร นายบุญสืบ สมน้อย 17 8 - - นาขาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ กส. 82 2558 14/9/2019
45 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0966 นายทรงศักด์ิ  ทองซาว สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จ ากัด สาขากุฉินารายณ์ 469 - - บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ กส. 12 2560 7/3/2020
46 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1000 นายประเสริฐ พลข า ร้านเดชพาณิชย์เกษตร 3 นายประเสริฐ พลข า 649 1 - - บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ กส. 1 2560 5/1/2020
47 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0354 นายทรงศักด์ิ ศรีโนนค า ร้านโชคส าราญ 3 นายทรงศักด์ิ ศรีโนนค า 158/7 13 - - บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ กส. 40 2553 30/11/2019
48 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0013 นายสมบูรณ์ โชควัฒนพรชัย ร้านหยงคิม นายสมบูรณ์ โชควัฒนพรชัย 223 13 - ตลาดสด บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ กส. 77 2550 13/12/2019
49 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1177 นายวิเลิศ  โชควัฒนพรชัย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กุฉิการเกษตร 225/1 13 - - บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ กส. 4 2562 27/1/2020
50 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1135 นางสาวพัชรินทร์  เลิศวุฒิชัยกุล ร้าน  เกษตรทวีโชค นางสาวพัชรินทร์ เลิศวุฒิชัยกุล 455 13 - - บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ กส. 36 2561 19/8/2019
51 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0665 นายภวัต ถาวรสุสิน ร้านธนโชติการเกษตร นายภวัต ถาวรสุสิน 237/4-5 15 - สมเด็จ-มุกดาหาร บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ กส. 50 2559 14/11/2019
52 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0012 นายชาญชัย วิมานไพจิตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปึงเจริญก่อสร้าง 149/1 2 - - บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ กส. 61 2550 29/8/2019
53 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1060 นายส าเนียง  สุริโย ร้าน  ตระกูลไชยพานิช นายส าเนียง สุริโย 158 2 - - บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ กส. 18 2561 20/5/2019
54 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1061 นางสายทอง  ภูกองชนะ ร้าน ภูชนะเกษตรพันธ์ุ นางสายทอง ภูกองชนะ 425/3-4 2 - - บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ กส. 36 2560 3/8/2019
55 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0661 นายภาคิน  พลซ่ือ บริษัท น  าตาลมิตรกาฬสินธ์ุ จ ากัด 425/5-8 2 - บัวขาว-โพนทอง บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ กส. 44 2556 13/8/2020
56 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0677 นายไสว การีรัตน์ ร้านส.รุ่งเจริญ นายไสว การีรัตน์ 122 1 - - สมสะอาด กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ กส. 58 2556 16/9/2019
57 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1151 นายสุชาติ  เชื อกะโซ่ ร้าน  ศักด์ิรุ่งเรือง นานาภัณฑ์ นาย สุชาติ เชื อกะโซ่ 142 7 - - สมสะอาด กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ กส. 8 2562 3/3/2020
58 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1106 นายพูนศักด์ิ  พีณรัฐพงศ์ ร้าน  ศักด์ิรุ่งเรืองการเกษตร 3 นายพูนศักด์ิ พีณรัฐพงศ์ 142 7 - - สมสะอาด กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ กส. 21 2561 24/5/2020
59 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1121 นางอะไพวรรณ์  ดลชม ร้าน  อะไพวรรณ์พาณิชย์ นางอะไพวรรณ์ ดลชม 275 10 - - สามขา กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ กส. 29 2561 2/7/2019
60 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1097 นายชีวิน  กล่ินสุข ร้าน  ศักด์ิรุ่งเรือง 2 นายชีวิน กล่ินสุข 201 1 - - กุดปลาค้าว เขาวง กาฬสินธ์ุ กส. 9 2562 3/3/2020
61 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0479 นางสาวรัตนพร เค็งชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหเกษตรรุ่งเรืองภัณฑ์ นางสาวรัตนพร เค็งชัยภูมิ 164 1 - - คุ้มเก่า เขาวง กาฬสินธ์ุ กส. 2 2555 15/12/2019
62 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0921 นายวัลลภ  ศรีไพรวรรณ ร้าน  โชคไพศาล นายวัลลภ ศรีไพรวรรณ 245 1 - - คุ้มเก่า เขาวง กาฬสินธ์ุ กส. 24 2559 5/6/2019
63 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0095 นายธรรมนูญ ศิริวัฒนชัยศิลป์ ร้านศิริวัฒนา นายธรรมนูญ ศิริวัฒนชัยศิลป์ 29/1 16 - - คุ้มเก่า เขาวง กาฬสินธ์ุ กส. 74 2550 16/12/2019
64 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0477 นายพันธ์นุพงค์ อุทโท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ๋ัน 36  การเกษตร นายพันธ์นุพงค์ อุทโท 208 5 - - หนองผือ เขาวง กาฬสินธ์ุ กส. 1 2555 29/11/2019
65 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0925 นายฤกษ์  ระคาน ร้าน  ฤกษ์ชัยการเกษตร นายฤกษ์ ระคาน 212/3 5 - - หนองผือ เขาวง กาฬสินธ์ุ กส. 29 2559 12/6/2019
66 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0925 นายฤกษ์  ระคาน ร้าน  ฤกษ์ชัยการเกษตร นายฤกษ์ ระคาน 212/3 5 - - หนองผือ เขาวง กาฬสินธ์ุ กส. 36 2562 17/7/2020
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67 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0664 นางสาวโสมระวี ศรีบัว ร้านทองพันธ์การเกษตร นางสาวโสมระวี ศรีบัว 288 10 - - ทุ่งคลอง ค าม่วง กาฬสินธ์ุ กส. 47 2556 14/8/2019
68 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0053 นายจรัญ ทาบุเรศ ร้าน ไทรงามการเกษตร นายจรัญ ทาบุเรศ 29 4 - - ทุ่งคลอง ค าม่วง กาฬสินธ์ุ กส. 32 2550 14/6/2020
69 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0310 นางสาวกนกวรรณ ญาณกาย ร้านค าม่วงปลาตู้ นางสาวกนกวรรณ ญาณกาย 31 4 - สมประสงค์ ทุ่งคลอง ค าม่วง กาฬสินธ์ุ กส. 7 2562 21/2/2020
70 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0168 นายทรงศักด์ิ  ทองซาว สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. กาฬสินธ์ุ จ ากัด สาขาค าม่วง 98 4 - - ทุ่งคลอง ค าม่วง กาฬสินธ์ุ กส. 15 2560 7/3/2020
71 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1187 นางสาวนภัทร  วัฒนปัญจสูตร ร้าน เฮงสิน นางสาวนภัทร วัฒนปัญจสูตร 150 9 - - ทุ่งคลอง ค าม่วง กาฬสินธ์ุ กส. 24 2562 26/5/2020
72 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0057 นางเพ็ญพักตร์ เลิศสงคราม ร้านไทยเจริญพืชผล นางเพ็ญพักตร์ เลิศสงคราม 377 9 - - ทุ่งคลอง ค าม่วง กาฬสินธ์ุ กส. 44 2550 20/6/2020
73 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0945 นางสาวฉลาด  ศรีวงออน ร้าน  อานนท์การเกษตร นางสาวฉลาด ศรีวงออน 74 9 - - ทุ่งคลอง ค าม่วง กาฬสินธ์ุ กส. 37 2562 17/7/2020
74 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0945 นางสาวฉลาด  ศรีวงออน ร้าน  อานนท์การเกษตร นางสาวฉลาด ศรีวงออน 74 9 - - ทุ่งคลอง ค าม่วง กาฬสินธ์ุ กส. 11 2561 18/4/2019
75 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0335 นายสุพจน์ ยศจ ารัส ร้านสุพจน์การเกษตร นายสุพจน์ ยศจ ารัส 186 5 - - นาทัน ค าม่วง กาฬสินธ์ุ กส. 43 2561 10/10/2019
76 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1128 นายบารมี  เจริญผล ร้าน  ห้วนาค ามิตรเกษตร นายบารมี เจริญผล 24 6 - - นาบอน ค าม่วง กาฬสินธ์ุ กส. 30 2561 25/7/2020
77 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0922 นายสุนทร  ลามุล ร้าน  สุนทรการเกษตร  สาขา 1 นายสุนทร ลามุล 149 2 โพน ค าม่วง กาฬสินธ์ุ กส. 1 2559 3/1/2020
78 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0353 นายธานินทร์ วริวรรณ ร้านธานินทร์การเกษตร นายธานินทร์ วริวรรณ 110 3 - - โพน ค าม่วง กาฬสินธ์ุ กส. 39 2553 31/8/2019
79 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0048 นายอุดร โพนะทา ร้านอุดรการเกษตร นายอุดร โพนะทา 182 5 - - โพน ค าม่วง กาฬสินธ์ุ กส. 48 2554 7/8/2020
80 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0068 นางสาวจุฑามาศ ศรีคิรินทร์ ร้านอาจุ๊การเกษตร นางสาวจุฑามาศ ศรีคิรินทร์ 190 5 - - โพน ค าม่วง กาฬสินธ์ุ กส. 79 2558 8/9/2020
81 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1089 นายธวัฒน์ชัย  ลามุล ร้าน  เพชรการเกษตร นายธวัฒน์ชัย ลามุล 54 5 - - โพน ค าม่วง กาฬสินธ์ุ กส. 7 2561 12/3/2020
82 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0106 นางมณีมณฑ์ พื นสุนทร ร้านศิริบุตรการเกษตร นางมณีมณฑ์ พื นสุนทร 214 8 - - โพน ค าม่วง กาฬสินธ์ุ กส. 78 2550 27/11/2019
83 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0868 นายภาคิน  พลซ่ือ บริษัท น  าตาลมิตรกาฬสินธ์ุ จ ากัด 42/43 8 โพน ค าม่วง กาฬสินธ์ุ กส. 50 2558 7/7/2019
84 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1070 นายทองอินทร์  ภูผานม ร้าน  ทองอินทร์ ปิโตรเลียม นายทองอินทร์ ภูผานม 138 11 - - โคกสะอาด ฆ้องชัย กาฬสินธ์ุ กส. 19 2561 24/5/2020
85 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0110 นายสามารถ งามแยะ ร้านไทยเจริญพาณิชย์ นายสามารถ งามแยะ 188 10 - - ฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัย กาฬสินธ์ุ กส. 103 2550 14/3/2020
86 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1117 นางสาวพจนารถ  ต่ังรัตนผล ร้าน  เกษตรเบียร์ นางสาวพจนารถ ต่ังรัตนผล 6 10 - - ฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัย กาฬสินธ์ุ กส. 25 2561 18/6/2020
87 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1179 นางสาวค ามี  อ าภวา ร้าน  ไพบูลย์ นางสาวค ามี อ าภวา 151/1 7 ฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัย กาฬสินธ์ุ กส. 15 2562 4/4/2020
88 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0694 นายประพันธ์  จริงเพ็ชร ร้านเกษตรมิตรภาพ 2 นายประพันธ์  จริงเพ็ชร 202 7 - - ฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัย กาฬสินธ์ุ กส. 28 2557 29/5/2019
89 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1028 นายไมตรี  มูลเอก ร้าน  แพรเกษตรรุ่งเรือง นายไมตรี มูลเอก 203 7 - - ฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัย กาฬสินธ์ุ กส. 22 2561 11/6/2020
90 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0726 นางสาวนันทกร บุญแสน ร้านนพดลการเกษตร นางสาวนันทกร บุญแสน 83 6 - - โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย กาฬสินธ์ุ กส. 26 2557 25/5/2019
91 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1059 นางล าไพ  นันผาด ร้าน  ประยงค์พาณิชย์ นางล าไพ นันผาด 40 9 - - โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย กาฬสินธ์ุ กส. 33 2562 14/7/2020
92 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0910 นายปริญญา ตรีสูนย์ ร้าน  ตรียาคูณพาณิชย์รุ่งเรือง นายปริญญา ตรีสูนย์ 105 5 - - ล าชี ฆ้องชัย กาฬสินธ์ุ กส. 47 2559 3/11/2019
93 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0189 นายยงยุทธ วรรณบุบผา ร้านยงยุทธการเกษตร นายยงยุทธ วรรณบุบผา 5 5 - - ล าชี ฆ้องชัย กาฬสินธ์ุ กส. 120 2551 8/6/2020
94 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0123 นางสาวจันทร์เพ็ญ นาสอ้าน ร้านชัยท๊อปการค้า นางสาวจันทร์เพ็ญ นาสอ้าน 94 5 - - เหล่ากลาง ฆ้องชัย กาฬสินธ์ุ กส. 91 2550 27/12/2019
95 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1099 นายอนันต์ เปล่ียวกระโทก ร้าน  เป้ิล  ปุ๋ย-ยา 168 นายอนันต์ เปล่ียวกระโทก 144 7 - - เหล่ากลาง ฆ้องชัย กาฬสินธ์ุ กส. 16 2561 6/5/2020
96 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0812 นายชัยวัฒน์  อารีเอื อ ร้าน  รวยย่ิงเจริญการค้า นายชัยวัฒน์ อารีเอื อ 139 10 ดงพยุง ดอนจาน กาฬสินธ์ุ กส. 2 2561 6/2/2020
97 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0943 นางสนุก  ผลวาวแวว ร้าน  โชคศิริวาทิตชัยชนะอมตะ นางสนุก ผลวาวแวว 29 12 - - ดงพยุง ดอนจาน กาฬสินธ์ุ กส. 17 2559 28/4/2020
98 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0006 นายชัยชนะ จอมจิตร ร้านดงพยุงการเกษตร นายชัยชนะ จอมจิตร 40 6 - - ดงพยุง ดอนจาน กาฬสินธ์ุ กส. 59 2550 22/8/2019
99 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0210 นายชัยชนะ จอมจิตร ร้านดงพยุงการเกษตร สาขา 2 นายชัยชนะ จอมจิตร 185 1 - - ดอนจาน ดอนจาน กาฬสินธ์ุ กส. 17 2552 15/9/2019
100 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0052 นายประจวบ อรรคนันท์ ร้านประจวบการเกษตร นายประจวบ อรรคนันท์ 231 3 - - ดอนจาน ดอนจาน กาฬสินธ์ุ กส. 31 2551 10/6/2020
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101 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0437 นายไพรพนา มาตภาพ ร้านเก่งการเกษตร นายไพรพนา มาตภาพ 36 3 - - ดอนจาน ดอนจาน กาฬสินธ์ุ กส. 54 2557 4/8/2020
102 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0247 นายวีระศักด์ิ  ติยาเดชาชัย ร้าน  หมงพานิช นายวีระศักด์ิ ติยาเดชาชัย 170 8 - - ดอนจาน ดอนจาน กาฬสินธ์ุ กส. 13 2559 7/4/2020
103 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0432 นายพีรพัฒน์ ทุมพร ร้านพรวิจิตรพาณิชย์ นายพีรพัฒน์ ทุมพร 137 8 - - นาจ าปา ดอนจาน กาฬสินธ์ุ กส. 98 2558 22/12/2019
104 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1034 นายประถม  ผลชม ร้าน  สหพลการเกษตร นายประถม ผลชม 188 8 - - นาจ าปา ดอนจาน กาฬสินธ์ุ กส. 12 2561 19/4/2020
105 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1087 นายจ านงค์  กิจธิมน ร้านตาอ๋ันการเกษตร นายจ านงค์ กิจธิมน 244 5 ม่วงนา ดอนจาน กาฬสินธ์ุ กส. 26 2562 10/6/2020
106 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0672 นายวรวุฒิ ภูนี ร้านเกษตรแทรกเตอร์ นายวรวุฒิ ภูนี 56 8 - - ม่วงนา ดอนจาน กาฬสินธ์ุ กส. 51 2557 20/7/2020
107 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1183 นายวิสิทธ์ิศักด์ิ  สนศรี ร้าน  จ.เจริญทรัพย์พาณิชย์ นายวิสิทธ์ิสักด์ิ สนศรี 168 3 - - สะอาดไชยศรี ดอนจาน กาฬสินธ์ุ กส. 6 2562 11/2/2020
108 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1040 นายอนุชา  จารุสิน ร้าน  จารุสินการเกษตร นายอนุชา จารุสิน 192 3 - - สะอาดไชยศรี ดอนจาน กาฬสินธ์ุ กส. 14 2561 19/4/2020
109 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0414 นายนพรัตน์ แก้วค าหาญ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท่าคันโทการเกษตร 169 2 - - กุงเก่า ท่าคันโท กาฬสินธ์ุ กส. 44 2555 23/9/2019
110 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0871 นางกนกวรรณ ตนัยโชติ ร้านสมบูรณ์การเกษตร นางกนกวรรณ ตนัยโชติ 1 7 - - กุงเก่า ท่าคันโท กาฬสินธ์ุ กส. 53 2558 9/7/2020
111 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0899 นายถาวร  พลเสน ร้าน  อาทิวราภรณ์ นายถาวร พลเสน 266 8 - - กุงเก่า ท่าคันโท กาฬสินธ์ุ กส. 6 2559 8/2/2020
112 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0877 นายธิเบต พลรมย์ ร้านพร้อมทวีการเกษตร นายธิเบต พลรมย์ 59/1 1 - - ท่าคันโท ท่าคันโท กาฬสินธ์ุ กส. 63 2558 26/7/2019
113 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0188 นางสาวพัทยา สุทธิประภา ร้าน อ าพลการเกษตร นางสาวพัทยา สุทธิประภา 64 1 - - ท่าคันโท ท่าคันโท กาฬสินธ์ุ กส. 17 2556 10/6/2020
114 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1041 นายชุมพล  ศิลาพัฒน์ ร้าน  ชุมพลการเกษตร นายชุมพล ศิลาพัฒน์ 6 3 - - ท่าคันโท ท่าคันโท กาฬสินธ์ุ กส. 28 2560 12/6/2019
115 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0092 นางสาวศิลาชล  แจ่มขุนทด ร้านเจ๊รีการเกษตร นางสาวศิลาชล  แจ่มขุนทด 26 7 - เจ้าปู่ ท่าคันโท ท่าคันโท กาฬสินธ์ุ กส. 41 2553 18/12/2019
116 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0756 นายเอกชัย นาขันดี ร้านเอกเจริญการเกษตร นายเอกชัย นาขันดี 19 8 - - ท่าคันโท ท่าคันโท กาฬสินธ์ุ กส. 58 2558 16/7/2020
117 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0062 นายสมจิตร ธนะวิริยะศักด์ิ ร้านบุญอนันต์ นายสมจิตร ธนะวิริยะศักด์ิ 193 1 - - นาตาล ท่าคันโท กาฬสินธ์ุ กส. 47 2550 21/6/2020
118 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0582 นายอาวัชนันท์ นันทะแสน ร้านสงวนพานิช นายอาวัชนันท์ นันทะแสน 395 1 - - นาตาล ท่าคันโท กาฬสินธ์ุ กส. 38 2556 31/7/2020
119 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0204 นายปรีชา เพ็ชรเสนา ร้านเพ็ชรเจริญ นายปรีชา เพ็ชรเสนา 6 11 - - นาตาล ท่าคันโท กาฬสินธ์ุ กส. 132 2551 2/7/2020
120 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0200 นายส ารอง เสง่ียมทรัพย์ ร้านทรัพย์พานิชย์ นายส ารอง เสง่ียมทรัพย์ 216 14 - - นาตาล ท่าคันโท กาฬสินธ์ุ กส. 28 2555 17/7/2019
121 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0194 นางพิกุล ศรีลาวงษ์ ร้านเป๊กมินิมาร์ท นางพิกุล ศรีลาวงษ์ 268 14 - - นาตาล ท่าคันโท กาฬสินธ์ุ กส. 8 2552 16/7/2020
122 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0501 นางหนูเปล่ียน ไชยเมือง ร้านย่ิงเจริญการค้า นางหนูเปล่ียน ไชยเมือง 70 8 - - นาตาล ท่าคันโท กาฬสินธ์ุ กส. 38 2560 5/9/2019
123 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0891 นายสุชาติ  อัมวรรณ์ ร้าน  สุชาติทรัพย์เจริญบริการ นายสุชาติ อัมวรรณ์ 2 1 - - ยางอู้ม ท่าคันโท กาฬสินธ์ุ กส. 68 2558 3/9/2019
124 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0673 นางสาวเพ็ญนภา มูลปลา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เพ็ญนภาเกษตรเซ็นเตอร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เพ็ญนภาเกษตรเซ็นเตอร์ 354 2 - - ยางอู้ม ท่าคันโท กาฬสินธ์ุ กส. 56 2557 20/8/2019
125 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0033 นางอาวุธ แซ่ตั ง ร้านบุญช่ืนพาณิชย์ นางอาวุธ แซ่ตั ง 180 1 - - นาคู นาคู กาฬสินธ์ุ กส. 28 2554 24/5/2019
126 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0033 นางอาวุธ แซ่ตั ง ร้านบุญช่ืนพาณิชย์ นางอาวุธ แซ่ตั ง 180 1 - - นาคู นาคู กาฬสินธ์ุ กส. 35 2562 17/7/2020
127 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0602 นางสุพัดตา สมพรสิริ ร้านเดชพาณิชย์เกษตร 2 นางสุพัดตา สมพรสิริ 221/1 10 - - นาคู นาคู กาฬสินธ์ุ กส. 8 2556 13/3/2020
128 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0258 นางสาวกษวรรณ พูลทวี ร้านเพ็ญใจการเกษตร นางสาวกษวรรณ พูลทวี 258 10 - - นาคู นาคู กาฬสินธ์ุ กส. 38 2561 30/8/2019
129 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0334 นายหาร อุตโม ร้านนาคูบริการ นายหาร อุตโม 391 11 - นาคู-บ้านชาด นาคู นาคู กาฬสินธ์ุ กส. 28 2553 14/7/2020
130 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1131 นายวงศ์วริศ  อินทะ ร้าน  เสรีไทยการเกษตร นายวงศ์วริศ อินทะ 387 12 - - นาคู นาคู กาฬสินธ์ุ กส. 33 2561 2/8/2020
131 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0150 นายหลา แหวนเพ็ชร ร้านแหวนเพ็ชร นายหลา แหวนเพ็ชร 276 2 - - นาคู นาคู กาฬสินธ์ุ กส. 27 2555 17/7/2020
132 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0885 นางสาวจิรัชยา  รุ่งภาษา ร้าน  นาสีนวลการค้า นางสาวจิรัชยา รุ่งภาษา 202 3 - - นาคู นาคู กาฬสินธ์ุ กส. 11 2559 6/4/2020
133 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0510 นายอภิสิทธ์ิ ชิณโน ร้านทองการเกษตร นายอภิสิทธ์ิ ชิณโน 102 5 - - นาคู นาคู กาฬสินธ์ุ กส. 33 2556 30/6/2020
134 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0521 นางวีรา อ้วนละมัย ร้าน  แหวนเพ็ชร  สาขา 2 นางวีรา อ้วนละมัย 62 7 - - นาคู นาคู กาฬสินธ์ุ กส. 32 2559 20/6/2019

4/102สํา
นัก
คว
บค
มุพ
ืชแ
ละ
วสั
ดกุ
ารเ
กษ
ตร



135 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0521 นางวีรา  อ้วนละมัย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  แหวนเพชรการเกษตร 62 7 - - นาคู นาคู กาฬสินธ์ุ กส. 32 2562 14/7/2020
136 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0304 นายณรงค์ ไชยขันธ์ุ ร้านบ้านชาดพาณิชย์ นายณรงค์ ไชยขันธ์ุ 99 8 - - นาคู นาคู กาฬสินธ์ุ กส. 22 2553 11/7/2020
137 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0071 นายสงกรานต์ ฆารสมภพ ร้านสมพงษ์การเกษตร นายสงกรานต์ ฆารสมภพ 131 11 - - นามน นามน กาฬสินธ์ุ กส. 58 2550 23/7/2020
138 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0410 นายจิรพันธ์ บุญทวี ร้านโชคส าราญการเกษตร นายจิรพันธ์ บุญทวี 273 11 - - นามน นามน กาฬสินธ์ุ กส. 38 2562 17/7/2020
139 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0515 นายชัยพล สารรัตน์ ร้านแครอท and ขนุน มินิมาร์ท นายชัยพล สารรัตน์ 161 12 - - นามน นามน กาฬสินธ์ุ กส. 31 2556 27/6/2020
140 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0018 นางอนุธิดา ไชยสิทธ์ิ ร้านรุ่งเรืองอุปกรณ์ นางอนุธิดา ไชยสิทธ์ิ 229 3 - - นามน นามน กาฬสินธ์ุ กส. 15 2551 8/4/2020
141 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0580 นางราตรี สาระบัว ร้านราตรีพาณิชย์ นางราตรี สาระบัว 156 10 - - ยอดแกง นามน กาฬสินธ์ุ กส. 37 2557 16/6/2020
142 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1033 นางสาวมันทนา  อุดรบูรณ์ ร้าน  ยอดแกงการเกษตร นางสาวมันทนา อุดรบูรณ์ 164 10 - - ยอดแกง นามน กาฬสินธ์ุ กส. 37 2560 29/8/2019
143 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1080 นายเรืองฤทธ์ิ  พันภูรักษ์ ร้าน  เรืองฤทธ์ิ นายเรืองฤทธ์ิ พันภูรักษ์ 196 11 - - ยอดแกง นามน กาฬสินธ์ุ กส. 20 2561 24/5/2020
144 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1086 นางไพลวรรณ  สิงห์พละ ร้าน ไพลวรรณ การเกษตร นางไพลวรรณ สิงห์พละ 33 18 - - ยอดแกง นามน กาฬสินธ์ุ กส. 5 2562 5/2/2020
145 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1090 นางจ านงค์จิตร  มหัทธนศักด์ิ ร้าน  ศรีเจริญการเกษตร นางจ านงค์จิตร มหัทธนศักด์ิ 98 9 - - ยอดแกง นามน กาฬสินธ์ุ กส. 13 2561 19/4/2020
146 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0721 นางราตรี ม่วงนาสอน ร้านเกษตรมิตรภาพ นางราตรี ม่วงนาสอน 160 1 - - หลักเหล่ียม นามน กาฬสินธ์ุ กส. 22 2557 29/4/2019
147 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0817 นางนารี เจตรผดุง ร้านสมปรารถนา นางนารี เจตรผดุง 182 8 - - หลักเหล่ียม นามน กาฬสินธ์ุ กส. 19 2558 17/2/2020
148 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0019 นางสาวสุธาสินี อ่อนละเอียด ร้านอัครพันธ์ุเคมีเกษตร นางสาวสุธาสินี อ่อนละเอียด 1/20 - - กาฬสินธ์ุ เมือง กาฬสินธ์ุ กส. 56 2550 2/8/2020
149 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0059 นายมารุต วงศ์วิสุทธ์ิ ร้านเพ่ือนรักการเกษตร นายมารุต วงศ์วิสุทธ์ิ 119-121 - เทศบาล 23 กาฬสินธ์ุ เมือง กาฬสินธ์ุ กส. 46 2550 20/6/2020
150 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0002 นายสุวรรณ  พิมพ์สีทอง ร้านใบเตยพาณิชย์ นายสุวรรณ พิมพ์สีทอง 120/11-12 - เล่ียงเมืองทุ่งมน กาฬสินธ์ุ เมือง กาฬสินธ์ุ กส. 23 2562 23/4/2020
151 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0035 นายชัยชาญ จารุกีรติ ร้านศ.จารุการเกษตร นายชัยชาญ จารุกีรติ 123-125 - ชัยสุนทร กาฬสินธ์ุ เมือง กาฬสินธ์ุ กส. 80 2550 11/12/2019
152 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0087 นายประคอง เลิศวุฒิชัยกุล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมการเกษตรเคมีภัณฑ์ 141-143 - ชัยสุนทร กาฬสินธ์ุ เมือง กาฬสินธ์ุ กส. 100 2550 26/2/2020
153 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0121 นายสิทธิพร เสาวลักษณ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เล็กสมบูรณ์การเกษตร 152/62-63 - - กาฬสินธ์ุ เมือง กาฬสินธ์ุ กส. 12 2554 16/2/2020
154 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0113 นายเมธี อ าไพพิศ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แจใจส่งเสริมการเกษตร 23-25 - เทศบาล 23 กาฬสินธ์ุ เมือง กาฬสินธ์ุ กส. 87 2550 12/1/2020
155 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0125 นายพีท วงศ์วิสุทธ์ิ ร้านใหญ่การเกษตร นายพีท วงศ์วิสุทธ์ิ 307-309 - กาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ เมือง กาฬสินธ์ุ กส. 101 2550 20/2/2020
156 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0159 นายทรงศักด์ิ  ทองซาว สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. กาฬสินธ์ุ จ ากัด สาขาเมืองกาฬสินธ์ุ 45 - เทศบาล 23 กาฬสินธ์ุ เมือง กาฬสินธ์ุ กส. 8 2560 7/3/2020
157 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0828 นางวิลาวัณย์ ถินประสาท ร้านคริสตัลเพลส นางวิลาวัณย์ ถินประสาท 75 4 - - ขมิ น เมือง กาฬสินธ์ุ กส. 32 2561 1/8/2019
158 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0285 นางจีรนุช ภารสมบูรณ์ ร้านใหญ่การเกษตร นางจีรนุช ภารสมบูรณ์ 140 8 - - เชียงเครือ เมือง กาฬสินธ์ุ กส. 19 2554 17/4/2020
159 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0658 นายภาคิน  พลซ่ือ บริษัท น  าตาลมิตรกาฬสินธ์ุ จ ากัด 174 2 - - นาจารย์ เมือง กาฬสินธ์ุ กส. 42 2556 8/8/2020
160 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0373 นายเปล่ียน อ่ิมแมน ร้านเชิดชัย นายเปล่ียน อ่ิมแมน 173 1 - - บึงวิชัย เมือง กาฬสินธ์ุ กส. 23 2554 22/5/2020
161 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0698 นางดอกไม้ อ่ิมแมน ร้านดอกไม้บริการ นางดอกไม้ อ่ิมแมน 89 1 - - บึงวิชัย เมือง กาฬสินธ์ุ กส. 29 2562 25/6/2020
162 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0105 นางสุชาดา สุวรรณเรือง ร้านปพนธ์การเกษตร นางสุชาดา สุวรรณเรือง 24 2 - - ล าปาว เมือง กาฬสินธ์ุ กส. 76 2550 17/1/2020
163 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0423 นายสุปัน สารปรัง ร้านณัฐวุฒิบริการ นายสุปัน สารปรัง 72 6 - - ล าปาว เมือง กาฬสินธ์ุ กส. 10 2556 2/5/2019
164 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0241 นางอรุณรัตน์ พลไกรษร ร้านพรเจริญ นางอรุณรัตน์ พลไกรษร 54 13 - - หลุบ เมือง กาฬสินธ์ุ กส. 8 2553 14/2/2020
165 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0238 นายนิกร พลไกรษร ร้านกรเจริญ นายนิกร พลไกรษร 198 10 - - ห้วยโพธ์ิ เมือง กาฬสินธ์ุ กส. 21 2553 15/6/2019
166 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0577 นางคมแก้ว ศรีแก่นจันทร์ ร้านตลาดกลางพืชผลการเกษตรเมืองกาฬสินธ์ุ นางคมแก้ว ศรีแก่นจันทร์ 198 1 - - เหนือ เมือง กาฬสินธ์ุ กส. 5 2557 28/10/2019
167 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0750 นางสาวน  าฝน ผลเลิศ ร้านเพ่ิมผลการเกษตร นางสาวน  าฝน ผลเลิศ 30 1 - - กลางหม่ืน เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ กส. 80 2558 7/9/2019
168 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0737 นายเดชา เลิศสหพันธ์ ร้านบุญมีการช่าง นายเดชา เลิศสหพันธ์ 293 - กาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ กส. 10 2559 6/4/2020
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169 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0848 นายสุภสิทธ์ิ พลอยหวังบุญ บริษัท กาฬสินธ์ุสามัคคีเกษตรภัณฑ์ ( 2009 ) จ ากัด 338/5 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ กส. 37 2559 13/7/2020
170 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0553 นายอาทิตย์ ศรีแก่นจันทร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญตะวัน 65 - ทุ่งศรีเมือง กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ กส. 46 2559 19/9/2019
171 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1192 นายรณรงค์  รามสูต บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรด๊ิวส จ ากัด 338/74-76 - - กุดยางสามัคคี กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ กส. 12 2562 18/3/2020
172 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1204 นายสุชาติ  ปันแก้ว ร้าน เต็งหน่ึงการเกษตร นายสุชาติ ปันแก้ว 157/95 5 - เทศบาล23 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ กส. 25 2562 28/5/2020
173 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1188 นางพรทิพย์  อนันตภักด์ิ ร้าน  พรทิพย์มินิมาร์ท นางพรทิพย์ อนันตภักด์ิ 197 5 - - ขมิ น เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ กส. 10 2562 6/3/2020
174 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0873 นางสาวละเบียบ  ไร่บุญ ร้าน  โนนชัยการเกษตร นางสาวละเบียบ ไร่บุญ 66 8 - - ขมิ น เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ กส. 45 2561 13/11/2019
175 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0785 นางสาวสุทธินี พันธ์โยศรี ร้านต้นกล้าพาณิชย์ นางสาวสุทธินี พันธ์โยศรี 75 6 - - เชียงเครือ เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ กส. 21 2562 23/4/2020
176 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0755 นางสาวปิยะกุล เพชรบรม ร้านสมบูรณ์พาณิชย์ นางสาวปิยะกุล เพชรบรม 224 2 - - นาจารย์ เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ กส. 22 2562 23/4/2020
177 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1171 นางรัชนี  ชวนชัยสิทธ์ิ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิงฟ้า ซุปเปอร์เซฟ 98 1 - - บึงวิชัย เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ กส. 28 2562 13/6/2020
178 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0855 นายนพชัย อ่ิมโคกสูง ร้านรุ่งเจริญการเกษตร นายนพชัย อ่ิมโคกสูง 120 6 - - บึงวิชัย เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ กส. 40 2558 17/6/2020
179 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0850 นายสมัย ไพละออ ร้านส.สมัยการเกษตร นายสมัย ไพละออ 137 6 บึงวิชัย เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ กส. 34 2562 14/7/2020
180 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0811 นางสาวกรุณา สุดาเดช ร้านเฉลิมทรัพย์การเกษตร นางสาวกรุณา สุดาเดช 62 9 - - ไผ่ เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ กส. 36 2558 27/5/2020
181 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0884 นายส าราญ  การรักษา ร้าน  ธนทรัพย์รุ่งเรืองการเกษตร นายส าราญ การรักษา 25 8 - - ภูปอ เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ กส. 31 2561 1/8/2020
182 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1118 นายทองค า  ภมรพล ร้าน  ม่ังมีการเกษตร นายทองค า ภมรพล 179 3 - - ล าคลอง เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ กส. 26 2561 21/6/2020
183 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1162 นางสาวธัญญภัสร์  ผากา ร้าน  พี เค ออโต้เซลส์ นางสาวธัญญภัสร์ ผากา 123 2 - - ล าปาว เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ กส. 50 2561 16/12/2019
184 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0844 นางสาวนิภาพร ไชยภา ร้านหนองสอรวมการเกษตร นางสาวนิภาพร ไชยภา 111 6 - - ล าปาว เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ กส. 60 2558 22/7/2020
185 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0319 นายวิทูร สุริยวนากุล บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จ ากัด (มหาชน) สาขากาฬสินธ์ุ 193 10 - - ล าพาน เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ กส. 27 2553 12/7/2020
186 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0810 นางพรนภัส  แสนแก้ว ร้านแสนแก้วการเกษตร นางพรนภัส  แสนแก้ว 14 13 - - หลุบ เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ กส. 37 2558 28/5/2020
187 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0589 นายวิทวัส จันทจวง บริษัท พันธ์ทวี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 193 6 - - หลุบ เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ กส. 5 2556 22/1/2020
188 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0978 นายยงรักร  สารพล ร้านค้าประชารัฐ  บ้านหนาดใต้หมู่ 3 นายยงรักร สารพล 142 3 - - เหนือ เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ กส. 26 2560 31/5/2019
189 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0876 นายธีรยุทธ์  แจ่มสุวรรณ ร้าน  แจ่มสุวรรณพาณิชย์ นายธีรยุทธ์ แจ่มสุวรรณ 237 6 - - เหนือ เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ กส. 32 2560 25/6/2019
190 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0906 นายขวัญเมือง  แจ่มสุวรรณ ร้าน  ธนผล นายขวัญเมือง แจ่มสุวรรณ 168 9 - - เหนือ เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ กส. 90 2558 29/10/2019
191 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0657 นายภาคิน  พลซ่ือ บริษัท น  าตาลมิตรกาฬสินธ์ุ จ ากัด 117 2 - - เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธ์ุ กส. 41 2556 8/8/2019
192 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0402 นายศิริโรจน์ ภูงามตา ร้านหนองแสงการเกษตร นายศิริโรจน์ ภูงามตา 60 7 - - เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธ์ุ กส. 9 2556 20/3/2020
193 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1142 นายจิรายุทธ์  ภู่สวัสด์ิ ร้าน ป.เจริญทรัพย์พืชผล นายจิรายุทธ์ ภู่สวัสด์ิ 204 10 - - คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธ์ุ กส. 18 2562 18/4/2020
194 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1176 นางสาวจิราวรรณ  โยมศรีเคน ร้าน เกษตรนาทอง นางสาวจิราวรรณ โยมศรีเคน 116 5 คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธ์ุ กส. 14 2562 4/4/2020
195 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0286 นายอภิชาต ประชุมสวัสด์ิ ร้านอภิชาตพานิช นายอภิชาต ประชุมสวัสด์ิ 102 5 - - ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ กส. 36 2553 5/1/2020
196 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0549 นายมานพ ภูสีเขียว ร้านมานพการเกษตร นายมานพ ภูสีเขียว 106 5 - - ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ กส. 41 2555 4/9/2019
197 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0091 นายทรงศักด์ิ  ทองซาว สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ธกส.กาฬสินธ์ุ จ ากัด 79 5 - - ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ กส. 5 2560 23/2/2020
198 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0356 นายเอกชัย ภูโสภา ร้านเอกชัยพาณิชย์ สาขา 2 นายเอกชัย ภูโสภา 199 8 - - ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธ์ุ กส. 27 2562 11/6/2020
199 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0289 นางงามพรรณ ฟองฟุ้ง ร้านงามพรรณพาณิชย์ นางงามพรรณ ฟองฟุ้ง 41 11 - - นาเชือก ยางตลาด กาฬสินธ์ุ กส. 36 2554 13/7/2019
200 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0927 นายกฤษดา  ภูพันเชือก ร้าน  ก านันประยุทธการเกษตร นายกฤษดา ภูพันเชือก 77/1 4 นาเชือก ยางตลาด กาฬสินธ์ุ กส. 3 2559 24/1/2020
201 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0912 นางสาวอรทัย  ญาติประชุม ร้าน  ด็อกเตอร์เกษตร นางสาวอรทัย ญาติประชุม 95 6 นาเชือก ยางตลาด กาฬสินธ์ุ กส. 4 2561 7/2/2020
202 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0093 นายชัยยุทธ ชินโณ ร้านชัยยุทธการเกษตร 2 นายชัยยุทธ ชินโณ 259-260 1 หน้าตลาดสด - ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธ์ุ กส. 83 2550 26/12/2019
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203 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0083 นางสาวบุษบากร ศรีชาติ ร้านกาฬสินธ์ุการเกษตร นางสาวบุษบากร ศรีชาติ 44/2 1 - - ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธ์ุ กส. 71 2550 4/10/2019
204 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0559 นายจตุพร ภูอ่ินอ้อย ร้านวาสนาดีการเกษตร นายจตุพร ภูอ่ินอ้อย 170 6 - - ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธ์ุ กส. 20 2556 23/6/2020
205 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0529 จ.อ.วันทยา ภูขาว ร้านพ่อใหญ่หลีการเกษตร จ.อ.วันทยา ภูขาว 201 6 - - ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธ์ุ กส. 20 2555 12/7/2020
206 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0482 นายอภิชัย จ าปาบัว ร้านเกษตรไทย นายอภิชัย จ าปาบัว 373 9 - - ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธ์ุ กส. 56 2556 1/9/2019
207 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0760 นางสาวเพชราภรณ์ สุดแสนยา ร้านเพชรการเกษตร นางสาวเพชราภรณ์ สุดแสนยา 377 9 - - ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธ์ุ กส. 39 2558 17/6/2019
208 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0668 นายกฤษนัย จันทราช ร้านโชคสน่ันการเกษตร นายกฤษนัย จันทราช 119 12 - - หัวงัว ยางตลาด กาฬสินธ์ุ กส. 78 2558 18/8/2019
209 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0822 นายสุเทพ ภูผาสุข ร้านย่ิงเจริญ นายสุเทพ ภูผาสุข 15 5 อุ่มเม่า ยางตลาด กาฬสินธ์ุ กส. 59 2558 20/7/2020
210 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0385 นางสาวปราวารีญา ศรีสุพัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษตรเพ่ิมทรัพย์ 208 7 - ถีนานนท์ อุ่มเม่า ยางตลาด กาฬสินธ์ุ กส. 18 2554 11/4/2020
211 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1015 นายสุริยัน  ปันแก้ว ร้าน  เกษตรโคกศรี นายสุริยัน ปันแก้ว 26 7 - ถีนานนท์ อุ่มเม่า ยางตลาด กาฬสินธ์ุ กส. 4 2560 22/2/2020
212 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0229 นางนงลักษณ์ ศิริมงคล ร้านเพ่ือนเกษตร นางนงลักษณ์ ศิริมงคล 13 2 - - ร่องค า ร่องค า กาฬสินธ์ุ กส. 1 2552 6/1/2020
213 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0683 นางล าปาง เยาวนิจ ร้านชิปเปอร์การเกษตร นางล าปาง เยาวนิจ 248/3 , 248/4 2 - ขอนแก่น - โพนทอง ร่องค า ร่องค า กาฬสินธ์ุ กส. 53 2561 23/12/2019
214 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0350 นายดุสิต ยุบลไสย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  หมอเกษตรพาณิชย์ 99 8 - - ร่องค า ร่องค า กาฬสินธ์ุ กส. 66 2554 21/9/2019
215 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0919 นายวิลัย  หลาบศิริ ร้าน  ศิริรวมทรัพย์ นายวิลัย หลาบศิริ 141 10 - - สามัคคี ร่องค า กาฬสินธ์ุ กส. 23 2561 14/6/2019
216 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0728 นางสาวกาญจนา สุระเสียง ร้านไทยรวมมิตรเกษตรพืชผล นางสาวกาญจนา สุระเสียง 54 3 - ยางตลาด-โพนทอง เหล่าอ้อย ร่องค า กาฬสินธ์ุ กส. 30 2557 1/6/2020
217 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0826 นายสมาน  ไชยสิทธ์ิ ร้าน  หมานการเกษตร นายสมาน ไชยสิทธ์ิ 57 6 แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธ์ุ กส. 89 2558 18/10/2019
218 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1035 นางสุทิน  ปัญญาวงศ์ ร้าน  ส.เจริญเซ็นเตอร์ นางสุทิน ปัญญาวงศ์ 135 3 - - ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธ์ุ กส. 9 2561 19/3/2020
219 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0979 นายอลงกรณ์  จิตรชิรานันท์ ร้าน  เพ่ิมทรัพย์การเกษตร นายอลงกรณ์ จิตรชิรานันท์ 25 3 - - ล าห้วยหลัว สมเด็จ กาฬสินธ์ุ กส. 35 2560 1/8/2020
220 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0167 นายทรงศักด์ิ  ทองซาว สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. กาฬสินธ์ุ จ ากัด สาขาสมเด็จ 421 2 - ถีนานนท์ สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธ์ุ กส. 10 2560 7/3/2020
221 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0471 นายกิตติ ศักดาพิทักษ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยมงคลเส่ยการเกษตร (2007) สาขา 1 87 4 - - สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธ์ุ กส. 2 2556 30/10/2019
222 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0146 นายทวีสิทธ์ิ ศักดาพิทักษ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยมงคลเส่ยการเกษตร (2007) 111 5 - - สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธ์ุ กส. 13 2562 19/3/2020
223 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0038 นางบัวค า  แซ่อึ ง ร้านด ารงพานิช นางบัวค า แซ่อึ ง 121/3-4 5 - - สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธ์ุ กส. 39 2561 6/9/2019
224 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0094 นายบุญสม อัครมเหสักข์ ร้านอัครพันธ์ุการเกษตร นายบุญสม อัครมเหสักข์ 143/3 5 - - สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธ์ุ กส. 72 2550 12/11/2019
225 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0425 นางสาวญาณัท ถาวรสุสิน ร้านธนโชติการเกษตร นางสาวญาณัท ถาวรสุสิน 503 5 - สมเด็จ-บัวขาว สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธ์ุ กส. 33 2554 26/6/2019
226 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0132 นายทองปัก ทับสมบัติ ร้านรุ่งการเกษตร นายทองปัก ทับสมบัติ 88/7 5 - นารีสวัสด์ิ สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธ์ุ กส. 92 2550 2/1/2020
227 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0659 นายภาคิน  พลซ่ือ บริษัท น  าตาลมิตรกาฬสินธ์ุ จ ากัด 25 8 - - สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธ์ุ กส. 43 2556 8/8/2020
228 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1134 นายโชคชัย  พงศ์ธนารักษ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคชัยการเกษตร (2018) 101 14 - - หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธ์ุ กส. 35 2561 8/8/2020
229 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1149 นายนิวัฒน์  ร่วมรักษ์ ร้าน นิวัฒน์  ธนกิจวัสดุการเกษตร นายนิวัฒน์ ร่วมรักษ์ 3 6 - - หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธ์ุ กส. 17 2562 18/4/2020
230 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1042 นางสาวบุณฑริกา  จ าเนียรพล ร้าน  ส้มโอมินิมาร์ท นางสาวบุณฑริกา จ าเนียรพล 199 4 - - นามะเขือ สหัสขันธ์ กาฬสินธ์ุ กส. 29 2560 13/6/2020
231 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0734 นายวิชิต ศิริเกษ ร้านบอยเจริญยนต์ นายวิชิต ศิริเกษ 22 7 - - นามะเขือ สหัสขันธ์ กาฬสินธ์ุ กส. 14 2558 8/2/2020
232 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0829 นายคมกฤช มุณีชัย ร้านรวมเกษตร นามะเขือ นายคมกฤช มุณีชัย 5 7 นามะเขือ สหัสขันธ์ กาฬสินธ์ุ กส. 34 2561 9/8/2019
233 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0733 นางสาวลาวัน เพียรภายลุน ร้านอุ๋งอ๋ิงเจริญทรัพย์ นางสาวลาวัน เพียรภายลุน 6 7 - - นามะเขือ สหัสขันธ์ กาฬสินธ์ุ กส. 41 2557 18/6/2020
234 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0843 นายอนุชา สาระพงษ์ ร้านป.การเกษตร นายอนุชา สาระพงษ์ - 7 - - นิคม สหัสขันธ์ กาฬสินธ์ุ กส. 32 2558 14/5/2020
235 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0084 นายวัชรชัย เอกตาแสง ร้านแสงไทยพานิช นายวัชรชัย เอกตาแสง 125 1 - - โนนบุรี สหัสขันธ์ กาฬสินธ์ุ กส. 15 2558 10/2/2020
236 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0086 นางสาวพรสวรรค์ เพชรบูรณ์ ร้านไดโนเสาร์อลูมิเนียม นางสาวพรสวรรค์ เพชรบูรณ์ 83 1 - - โนนบุรี สหัสขันธ์ กาฬสินธ์ุ กส. 40 2554 26/7/2020
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237 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0085 นางภัคภร คงประพัฒน์ ร้านพรทิพย์การเกษตร นางภัคภร คงประพัฒน์ 87 1 - - โนนบุรี สหัสขันธ์ กาฬสินธ์ุ กส. 14 2554 2/3/2020
238 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1170 นางปาลิตา นาหนองตูม ร้าน รุ่งชัย การเกษตร นางปาลิตา นาหนองตูม 58 8 - - โนนบุรี สหัสขันธ์ กาฬสินธ์ุ กส. 1 2562 10/1/2020
239 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1006 นายพีรดนย์  วงศ์ศิริพานิช ร้าน  แสนศิริ นายพีรดนย์ วงศ์ศิริพานิช 5 11 - - โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ กาฬสินธ์ุ กส. 25 2560 24/5/2020
240 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0547 นางสาวอรุณี เหลากลม ร้านศักด์ิดาการเกษตร นางสาวอรุณี เหลากลม 64 11 - - โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ กาฬสินธ์ุ กส. 40 2555 3/9/2019
241 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0870 นายภาคิน  พลซ่ือ บริษัท น  าตาลมิตรกาฬสินธ์ุ จ ากัด 9 10 - - สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ กาฬสินธ์ุ กส. 52 2558 7/7/2020
242 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0624 นายสุเทพ จันทร์ขามป้อม ร้านส.เรืองกิจ นายสุเทพ จันทร์ขามป้อม 31 3 - - สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ กาฬสินธ์ุ กส. 36 2557 15/6/2019
243 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0957 นายมงคล  ชาอ่อน ร้าน  ทรัพย์มงคลการเกษตร นายมงคล ชาอ่อน 25 6 - - ค าสร้างเท่ียง สามชัย กาฬสินธ์ุ กส. 28 2559 7/6/2020
244 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1157 นางสาวนภัทร  วัฒนปัญจสูตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฮงสิน 382 10 - - ส าราญ สามชัย กาฬสินธ์ุ กส. 46 2561 2/12/2019
245 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0338 นายวินิตย์ ภูผาจง ร้านดีเฮง นายวินิตย์ ภูผาจง 273 2 - โพน-สามหมอ ส าราญ สามชัย กาฬสินธ์ุ กส. 50 2554 10/8/2019
246 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1120 นางพรทิพย์  นะวะค าศรี ร้าน  สหภัณฑ์การเกษตร นางพรทิพย์ นะวะค าศรี 284 2 - - ส าราญ สามชัย กาฬสินธ์ุ กส. 28 2561 1/7/2020
247 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0481 นางจิราพร บุญทิพย์ ร้านสามชัยการเกษตร นางจิราพร บุญทิพย์ 130 12 - - ส าราญใต้ สามชัย กาฬสินธ์ุ กส. 21 2555 15/7/2020
248 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0063 นายสมชาย สุนทรโรจน์ ร้านสหชัยการเกษตร นายสมชาย สุนทรโรจน์ 87 3 - - ส าราญใต้ สามชัย กาฬสินธ์ุ กส. 48 2550 27/6/2020
249 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1158 นายพงศ์ภรณ์  ภาระขันธ์ ร้าน  พงศ์ภรณ์การเกษตร นายพงศ์ภรณ์ ภาระขันธ์ 65 2 - - หนองช้าง สามชัย กาฬสินธ์ุ กส. 47 2561 10/12/2019
250 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0139 นางสาวสมหญิง ช่ืนชุ่ม ร้านสามชัยอุปกรณ์ นางสาวสมหญิง ช่ืนชุ่ม 273 8 - บ้านโพน-วังสามหมอ หนองช้าง สามชัย กาฬสินธ์ุ กส. 97 2550 29/1/2020
251 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0439 นายอธิราช ศรีพินิจ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยรุ่งเรืองอมตะ 198 1 - - โคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ กส. 39 2562 21/7/2020
252 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0422 นางประเสริฐ ศรีจ านงค์ ร้านประเสริฐ นางประเสริฐ ศรีจ านงค์ 33 6 - - โคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ กส. 39 2554 24/7/2020
253 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1020 นายภาณุพงศ์  มูลสาร นายภาณุพงศ์ มูลสาร 242 8 - - โคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ กส. 40 2560 7/9/2019
254 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0197 นางวิริยาภรณ์ มูลรัตน์ ร้านวีระชัยเคมีภัณฑ์การเกษตร นางวิริยาภรณ์ มูลรัตน์ 84 7 - - ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ กส. 141 2551 5/10/2019
255 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0628 นายวิชัย ราชาสุข ร้านวิชัยบริการ นายวิชัย ราชาสุข 100 8 - - ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ กส. 55 2557 3/8/2020
256 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0424 นายอ านาจ ดีรักษา ร้านสุวรรณการเกษตร นายอ านาจ ดีรักษา 197 1 - - ล าหนองแสน หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ กส. 4 2557 23/10/2019
257 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1159 นางปราณี  รอดโพธ์ิ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิวัฒน์การเกษตรหนองกุงศรี 216 1 - - ล าหนองแสน หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ กส. 48 2561 10/12/2019
258 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0114 นายสุเมธ สอนค าหาร ร้านรุ่งเรือง นายสุเมธ สอนค าหาร 244/1 1 - - ล าหนองแสน หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ กส. 19 2560 28/3/2020
259 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0115 นางสาวลัตดา จันทรัตน์ ร้านรุ่งโรจน์การเกษตร นางสาวลัตดา จันทรัตน์ 270 1 - - ล าหนองแสน หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ กส. 85 2550 21/1/2020
260 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0517 นางสาวกัลยา จันทรัตน์ ร้านรุ่งทวีการเกษตร นางสาวกัลยา จันทรัตน์ 30 1 - - ล าหนองแสน หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ กส. 15 2555 10/7/2020
261 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0888 นายสมควร  ภูนิคม ร้าน  ออมศิลป์เพ่ิมทรัพย์ นายสมควร  ภูนิคม 243 2 ล าหนองแสน หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ กส. 5 2559 1/2/2020
262 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1101 นายโกวิทย์  แสนค า ร้าน ปราณีการเกษตร นายโกวิทย์ แสนค า 258 2 - - ล าหนองแสน หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ กส. 19 2562 18/4/2020
263 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1173 นายทรงศักด์ิ  ภูเงินข า บริษัท น  าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน ) 104 11 หนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ กส. 2 2562 17/1/2020
264 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0249 นายสุริยะ ภูลายเหลือง ร้านส.เจริญทรัพย์ นายสุริยะ ภูลายเหลือง 176 12 - - หนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ กส. 9 2552 19/7/2020
265 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1160 นายชัยภัทร  คลังแสง ร้าน  คลังบุญการเกษตร นายชัยภัทร คลังแสง 253 6 - - หนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ กส. 3 2562 23/1/2020
266 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0433 นายสถิตย์ ลือชาโคตร ร้านโชคสถิตย์ นายสถิตย์ ลือชาโคตร 48 10 - - หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ กส. 24 2555 15/7/2020
267 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1110 นางสาวหน่ึงฤทัย  ภูปัญญา ร้าน  หน่ึงฤทัยการเกษตร นางสาวหน่ึงฤทัย ภูปัญญา 82 4 - - หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ กส. 24 2561 14/6/2020
268 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0663 นายภาคิน  พลซ่ือ บริษัท น  าตาลมิตรกาฬสินธ์ุ จ ากัด 16 6 - - หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ กส. 46 2556 13/8/2019
269 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0384 นายญาณพล ภูคะมา ร้านแสงสรวงวัสดุ นายญาณพล ภูคะมา 209 1 - - หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ กส. 65 2558 3/8/2019
270 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0077 นายฐิติกร แก่นค า ร้านแก่นเจริญพืชผล 2 นายฐิติกร แก่นค า 148 4 - - หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ กส. 63 2557 18/9/2019
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271 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0074 นางสาวศรัญญา ศรีพอ ร้านหนองหินการค้า นางสาวศรัญญา ศรีพอ 158 6 - - หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ กส. 7 2552 16/7/2019
272 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0879 นายธงชัย ชาวาปี ร้านธงชัยการเกษตร นายธงชัย ชาวาปี 193 13 - - หนองใหญ่ หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ กส. 40 2559 18/8/2019
273 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0965 นายสุนันท์  มาตะยาคุณ ร้าน  ถนอมพาณิชย์  สาขา 1 นายสุนันท์ มาตะยาคุณ 13 7 - - หนองใหญ่ หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ กส. 31 2559 20/6/2019
274 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1119 นายพงษ์เมธ  สุขศิริ ร้าน  นิวัฒน์การเกษตร หนองชุมแสง นายพงษ์เมธ สุขศิริ 67 8 หนองใหญ่ หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ กส. 27 2561 27/6/2020
275 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0346 นายนิคม งาหอม ร้านพานทอง นายนิคม งาหอม 3 9 - - หนองใหญ่ หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ กส. 61 2554 23/8/2019
276 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0488 นางอรุณ วันทาดี ร้านโชคส าราญการเกษตร นางอรุณ วันทาดี 219 12 - - นิคมห้วยผึ ง ห้วยผึ ง กาฬสินธ์ุ กส. 11 2555 17/6/2019
277 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0656 นายภาคิน  พลซ่ือ บริษัท น  าตาลมิตรกาฬสินธ์ุ จ ากัด 63 12 - - นิคมห้วยผึ ง ห้วยผึ ง กาฬสินธ์ุ กส. 40 2556 8/8/2020
278 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0778 นางสมปอง  ดวงจ า ร้าน  แม่สมปอง นางสมปอง ดวงจ า 8 14 - - นิคมห้วยผึ ง ห้วยผึ ง กาฬสินธ์ุ กส. 45 2559 6/9/2019
279 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0099 นางวันทา เลิศศรี ร้านห้วยผึ งการเกษตร นางวันทา เลิศศรี 20-21 4 - - นิคมห้วยผึ ง ห้วยผึ ง กาฬสินธ์ุ กส. 75 2550 26/9/2019
280 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0107 นายชมเชย ใจศิริ ร้านสุนทรพาณิชย์ นายชมเชย ใจศิริ 414 4 - - นิคมห้วยผึ ง ห้วยผึ ง กาฬสินธ์ุ กส. 79 2550 20/12/2019
281 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0814 นายจีรวัฒน์  สุวรรณชัยรบ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็ม.เอ็ม.พี การเกษตร 59/1 4 - - นิคมห้วยผึ ง ห้วยผึ ง กาฬสินธ์ุ กส. 11 2562 12/3/2020
282 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1205 นางสาวนิภาพร  ชมช่ืน เดชพาณิชย์เกษตร4 นางสาวนิภาพร ชมช่ืน 47 7 - ห้วยผึ ง-สมเด็จ นิคมห้วยผึ ง ห้วยผึ ง กาฬสินธ์ุ กส. 30 2562 25/6/2020
283 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0625 นางสุพิศ บุญรอด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เจริญชัย  หัวสนาม นางสุพิศ บุญรอด 61 1 - - ค าใหญ่ ห้วยเม็ก กาฬสินธ์ุ กส. 45 2557 26/6/2020
284 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0548 นางมะลิวัลย์ เนตรนิล ร้านไทยน  าพอง นางมะลิวัลย์ เนตรนิล 139 2 - - ค าใหญ่ ห้วยเม็ก กาฬสินธ์ุ กส. 47 2557 30/6/2019
285 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1163 นางสาวฉวี กุลเพชร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต.เจริญส่งเสริมการเกษตร 297 2 - - ค าใหญ่ ห้วยเม็ก กาฬสินธ์ุ กส. 51 2561 17/12/2019
286 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0557 นายพุฒ ศรีภักดี ร้านพุฒเจริญพาณิชย์ นายพุฒ ศรีภักดี 88 1 - - ทรายทอง ห้วยเม็ก กาฬสินธ์ุ กส. 85 2558 20/9/2019
287 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0767 นายณรัฐ พลเย่ียม ร้านสหทรัพย์ นายณรัฐ พลเย่ียม 62/1 6 - - บึงนาเรียง ห้วยเม็ก กาฬสินธ์ุ กส. 58 2557 27/8/2019
288 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0339 นางณัฐริกา อุปนันท์ ร้านธ.ณัฐพาณิช นางณัฐริกา อุปนันท์ 129 5 - - พิมูล ห้วยเม็ก กาฬสินธ์ุ กส. 31 2553 4/8/2019
289 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-1150 นายฐนพงศ์  พลเทพ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มานิตย์การเกษตร (2014) 181 15 - - ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก กาฬสินธ์ุ กส. 44 2561 25/10/2019
290 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0996 นางสาวนิตยา  เครือศิริกุล ร้าน  ลีซุปเปอร์ 3 นางสาวนิตยา เครือศิริกุล 197 15 - - ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก กาฬสินธ์ุ กส. 42 2560 13/11/2019
291 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0830 นางสาวอุมาพร ผาบจันสิงห์ ร้านมีสุขการเกษตร นางสาวอุมาพร ผาบจันสิงห์ 148 3 ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก กาฬสินธ์ุ กส. 54 2558 12/7/2020
292 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0581 นางมณีรัตน์ สีสุดี ร้านธีรวัฒน์ออย นางมณีรัตน์ สีสุดี 190 3 - - ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก กาฬสินธ์ุ กส. 4 2556 9/1/2020
293 เขต 3 ศวพ.กส. KAL-5-0484 นางสาวจามจุรี บังจันทร์ ร้านศรีนครการเกษตร นางสาวจามจุรี บังจันทร์ 86 3 - - ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก กาฬสินธ์ุ กส. 2 2557 13/10/2019
294 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0099 นายฉลอง ทองคนทา ร้านเมืองใหม่การเกษตร นายฉลอง ทองคนทา 38 11 - เกษตรสมบูรณ์-บ้านเป้า กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ชย. 42 2553 18/5/2020
295 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0545 นายอภิชัย เฮ้ากอก ร้านหมอดินและพืชเกษตรไท นายอภิชัย เฮ้ากอก 88 11 - - กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ชย. 36 2555 21/6/2020
296 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1171 นายสถิต ลีล้าน ร้านส.สิรภัทร นายสถิต ลีล้าน 172 3 กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ชย. 99 2560 25/7/2020
297 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0086 นางเสาวภา ไวมาตร สหกรณ์การเกษตรเกษตรสมบูรณ์ จ ากัด 199 3 - เกษตรสมบูรณ์-ร่องแสนค า กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ชย. 70 2561 1/7/2020
298 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0982 นายกฤษดา ทองดี บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด (เขตส่งเสริมอ้อยท่ี 3) 84 3 โนนกอก เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ชย. 5 2561 7/1/2020
299 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1220 นายอุทิศ ทาแก้ว ร้านส.รุ่งเรือง พาณิชย์ นายอุทิศ ทาแก้ว 289 2 โนนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ชย. 60 2561 13/6/2020
300 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1250 นางสาวดวงกมล เงินลาด ร้านนางสาวดวงกลม เงินลาด นางสาวดวงกมล เงินลาด 75 4 โนนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ชย. 44 2561 26/4/2020
301 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0639 นางสุกัญญา งาหัตถี ร้านสุกัญญาฟาร์ม นางสุกัญญา งาหัตถี 99 1 - - บ้านเด่ือ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ชย. 59 2556 26/5/2020
302 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0616 นางฟองจันทร์ สวนชัยภูมิ ร้านบ้านเป้าการเกษตร นางฟองจันทร์ สวนชัยภูมิ 134/1 12 บ้านเด่ือ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ชย. 132 2560 7/12/2019
303 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1224 นายกฤษดา ทองดี บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด (เขตส่งเสริมอ้อยท่ี 1) 146 12 บ้านเด่ือ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ชย. 4 2561 7/1/2020
304 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1007 นายไพศาล  เกษมสุข ร้านเกษมสุข การเกษตร นายไพศาล เกษมสุข 12 15 บ้านเด่ือ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ชย. 41 2562 26/5/2020
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305 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0826 นายประเทือง ธรรมโชติ ร้านภูธินการเกษตร นายประเทือง ธรรมโชติ 170 16 - - บ้านเด่ือ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ชย. 37 2562 21/5/2020
306 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0576 นายสุขสันต์ คุณธรรม ร้านส.เจริญทอง นายสุขสันต์ คุณธรรม 103 3 - - บ้านเด่ือ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ชย. 117 2560 25/9/2019
307 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1316 นางสาวอมรรัตน์ ฤาชา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ.เจริญการเกษตร 275 1 บ้านบัว เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ชย. 6 2562 17/1/2020
308 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0740 นางค าพูน  พลธรรม ร้านบ้านบัวการเกษตร นางค าพูน พลธรรม 76 1 บ้านบัว เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ชย. 33 2562 9/5/2020
309 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1324 นายธนกฤต เจริญชนะภักดี ร้าน ธ.เจริญพาณิชย์ นายธนกฤต เจริญชนะภักดี 24 5 บ้านบัว เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ชย. 16 2562 17/2/2020
310 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0801 นายขุน เหล็กวงษ์ ร้านอุดมทรัพย์ นายขุน เหล็กวงษ์ 60 8 - - บ้านบัว เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ชย. 77 2559 13/6/2020
311 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1013 นายนพดล  ไกรรัตน์ ร้านรุ่งโรจน์การเกษตร นายนพดล ไกรรัตน์ 143 1 บ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ชย. 18 2561 21/1/2020
312 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0582 นายศราวุฒิ สวัสดิรักษ์ ร้านบ้านเป้าค้าข้าว นายศราวุฒิ สวัสดิรักษ์ 34 1 - เกษตรฯ-ร่องแสนค า บ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ชย. 46 2555 11/7/2020
313 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0152 นางมลคนึง ส าราญวงษ์ ร้านชัยนาทการเกษตร นางมลคนึง ส าราญวงษ์ 48 10 - - บ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ชย. 14 2554 27/12/2019
314 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0417 นางพรพรรณ บางศิริ ร้านพรพรรณ นางพรพรรณ บางศิริ 122 12 - - บ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ชย. 30 2553 13/5/2020
315 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1022 นายณพงศ์  ทองเกลี ยง ร้านณพงศ์ การเกษตร นายณพงศ์ ทองเกลี ยง 469 13 บ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ชย. 33 2559 6/4/2020
316 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1235 นางมลคนึง ส าราญวงษ์ ร้านชัยนาทการเกษตร สาขา 2 นางมลคนึง ส าราญวงษ์ 314 8 บ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ชย. 43 2561 25/4/2020
317 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0216 นายศุภวิทย์ สังดนตรี ร้านต้นกล้าเกษตร นายศุภวิทย์ สังดนตรี 325 9 - - บ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ชย. 4 2559 12/1/2020
318 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0574 นายชาตรี แสงฝ้าย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชาตรีการเกษตร กรุ๊ป 325/14 9 - - บ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ชย. 14 2561 10/1/2020
319 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1320 นางสาวอัมพร เท่ียวโคตร ร้านสมบูรณ์สุข การเกษตร นางสาวอัมพร เท่ียวโคตร 1216 1 บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ชย. 13 2562 6/2/2020
320 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1015 นางสาวชนากานต์  ปริญญาศรีเศวต ร้าน ช.สุขสันต์การเกษตร 2 นางสาวชนากานต์ ปริญญาศรีเศวต 1407 1 เกษตรสมบูรณ์-ภูเขียว บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ชย. 9 2559 1/2/2020
321 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0035 นายสุจักรี ไวมาตร ร้านไทยวัฒนา นายสุจักรี ไวมาตร 400/2 1 - เจริญสิน บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ชย. 74 2560 12/7/2020
322 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1209 นายพลรัตน์ ชาลีเปร่ียม ร้านพี.ดีการเกษตร นายพลรัตน์ ชาลีเปร่ียม 519/1 1 บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ชย. 124 2561 10/10/2019
323 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0312 นายนฤพนธ์ จิระจิตต์มีชัย ร้านแต้จ่ีแสงก่อสร้าง นายนฤพนธ์ จิระจิตต์มีชัย 628 1 - - บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ชย. 22 2553 25/2/2020
324 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0084 นางภัทริน อินทมา ร้านนวพรการเกษตร นางภัทริน อินทมา 120 4 - เกษตรฯ-หนองบัวแดง บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ชย. 118 2549 8/12/2019
325 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0103 นายสมชาย ปริญญาศรีเศวต ร้านช.สุขสันต์ปิโตรเลียม นายสมชาย ปริญญาศรีเศวต 145 4 - - บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ชย. 25 2553 22/3/2020
326 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0038 นายปวรุตม์ ธัญญกสิกล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธ.เจริญภัณฑ์ธัญญกิจ 177 4 - - บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ชย. 53 2553 26/5/2020
327 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0709 นายฑศพล ไกรรัตน์ ร้านเกษตรรุ่งโรจน์ นายฑศพล ไกรรัตน์ 88/5 4 บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ชย. 19 2561 21/1/2020
328 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0961 นายธรรอมฎร ดอนจันทร์ลา ร้านดอนจันทร์ลาพาณิชย์ นายธรรอมฎร ดอนจันทร์ลา 38 1 บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ชย. 119 2561 18/9/2019
329 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0585 นางสาวเกษรินทร์ งามภูเขียว ร้านทองทิพย์การเกษตร นางสาวเกษรินทร์ งามภูเขียว 307 17 - - บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ชย. 11 2555 12/2/2020
330 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0960 นางสาวปานเลขา นาพยับ ร้านประยวนบริการ นางสาวปานเลขา นาพยับ 313 17 บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ชย. 97 2560 20/7/2020
331 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0875 นายปยุต หมู่โสภิญ ร้านแม่โจ้ทรัพย์เกษตร สาขา 2 นายปยุต หมู่โสภิญ 453 3 - - บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ชย. 80 2557 12/8/2019
332 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0420 นายไพบูลย์ ฦาชา ร้านไพบูลย์การเกษตร นายไพบูลย์ ฦาชา 65 5 - - บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ชย. 120 2561 18/9/2019
333 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0316 นายพยุง สุจิตร ร้านอรัญญาพานิชย์ นายพยุง สุจิตร 3 9 - - บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ชย. 16 2552 27/4/2020
334 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0974 นายวิรัตน์  ประกอบชัย บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด เขตส่งเสริมอ้อยท่ี 14 (โนนฆ้อง) 108 2 สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ชย. 92 2558 1/9/2019
335 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1028 นางดวงใจ งามคณา ร้านโชคเจริญพาณิชย์ นางดวงใจ งามคณา 122 3 สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ชย. 4 2562 14/1/2020
336 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0409 นางสาวไพลิน เวียงดินด า ร้านซุปเปอร์เซฟ เคมีภัณฑ์ การเกษตร นางสาวไพลิน เวียงดินด า 272 4 - - สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ชย. 2 2561 3/1/2020
337 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1212 นายกฤษดา ทองดี บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด (เขตส่งเสริมอ้อยท่ี 10) 127 12 หนองข่า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ชย. 10 2561 7/1/2020
338 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0959 นายประกอบ ขจรนาม ร้านจิปาถะพาณิชย์ นายประกอบ ขจรนาม 28 7 หนองข่า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ชย. 48 2561 14/5/2020
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339 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1218 นายอุดม สิทธิวงศ์ ร้านช.อุดมกิจ นายอุดม สิทธิวงศ์ 75 9 หนองข่า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ชย. 40 2561 22/4/2020
340 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0769 นายประยูร ชัยมาตย์ ร้านประยูรวัสดุก่อสร้าง นายประยูร ชัยมาตย์ 97 1 - - หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ชย. 64 2559 2/6/2020
341 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0722 นายทวี ภูวงษ์ ร้านโชคทรัพย์ทองทวี นายทวี ภูวงษ์ 131 10 - - หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ชย. 60 2556 27/5/2020
342 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1329 นายเสกสรร วงษ์ค าโสม ร้านบุญส่งเจริญการเกษตร สาขา 2 นายเสกสรร วงษ์ค าโสม 140 10 หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ชย. 20 2562 17/3/2020
343 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0078 นายถวัลย์ วรรณขามป้อม ร้านบ้านหนองบัวเหลือง นายถวัลย์ วรรณขามป้อม 89 10 - - หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ชย. 1 2562 6/1/2020
344 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1323 นายฤเดช ถาวรฤทธ์ิ บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด เขตส่งเสริมอ้อยท่ี 14 (วังม่วง) 19 13 หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ชย. 15 2562 13/2/2020
345 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1158 นางภรณี  นามวิจิตร ร้านพิศิษฐ์สหภัณฑ์ นางภรณี นามวิจิตร 165 4 หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ชย. 81 2561 19/7/2020
346 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0646 นายทีปรกร นาคศิริศิล ร้านเจริญการเกษตร นายทีปรกร นาคศิริศิล 355 6 - - หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ชย. 112 2561 29/8/2019
347 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0449 นายตงฉิน  มีภักดี ร้าน 4 ป.พานิชย์ นายตงฉิน มีภักดี 912 12 โคกกุง แก้งคร้อ ชัยภูมิ ชย. 112 2559 3/8/2019
348 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1003 นายปภินวิช คชาธาร บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด (เขตส่งเสริมอ้อยท่ี 13) 179/1 1 ช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ ชย. 64 2561 26/6/2020
349 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0005 นายสถิตย์ ติงพิพัฒนกัมพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก่ิงไผ่กรุ๊ป 2009 294/1 10 - ชัยภูมิ-ชุมแพ ช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ ชย. 21 2553 27/2/2020
350 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0505 นายฟ้าประทาน ทินบุตร ร้านป่าเสี ยวปิโตเล่ียม นายฟ้าประทาน ทินบุตร 33 6 - - ช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ ชย. 39 2554 22/5/2020
351 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1122 นายนิรันดร  มัดดี ร้านขอนแก่นกิจเกษตร (สาขาแก้งคร้อ) นายนิรันดร มัดดี 35 7 ช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ ชย. 159 2559 22/12/2019
352 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0736 นางธนภรณ์  หาญพยัคฆ์ ร้านแสวงฟาร์ม นางธนภรณ์ หาญพยัคฆ์ 321 9 ช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ ชย. 137 2561 7/11/2019
353 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0105 นายวิทยา แซ่จึง ร้านชัยวัฒน์ นายวิทยา แซ่จึง 778 9 - - ช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ ชย. 117 2549 19/1/2020
354 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0142 นายแถมวิทย์ เอื อศรี ร้านโยธินพาณิชย์ นายแถมวิทย์ เอื อศรี 347 1 - - ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ ชัยภูมิ ชย. 10 2550 29/12/2019
355 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0115 นายบัญชา ก่อสินวัฒนา ร้านบัญชาพาณิชย์ นายบัญชา ก่อสินวัฒนา 438 1 - - ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ ชัยภูมิ ชย. 4 2550 31/12/2019
356 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1065 นางจูรีรัตน์  กล่ินก าปัง ร้านแม่โจ้ทรัพย์เกษตร 5 (สาขาท่ามะไฟหวาน) นางจูรีรัตน์ กล่ินก าปัง 511 1 ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ ชัยภูมิ ชย. 65 2559 6/6/2020
357 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1088 นางสาวพัชรวรินทร์  อัครมเหสักข์ ร้าน กรีน โปร นางสาวพัชรวรินทร์ อัครมเหสักข์ 188 1 นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ ชัยภูมิ ชย. 83 2561 22/7/2020
358 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1236 นายธีระพล พงสระพัง ร้านธีระพลพาณิชย์ นายธีระพล พงสระพัง 105 13 นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ ชัยภูมิ ชย. 37 2561 19/4/2020
359 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1253 นางเขมรินทร์ ตูมภูเขียว ร้านบุญมีรุ่งเรืองการเกษตร นางเขมรินทร์ ตูมภูเขียว 509 14 นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ ชัยภูมิ ชย. 52 2562 25/6/2020
360 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0653 นายอนุชิด เกณฑ์คง ร้านแม่โจ้ทรัพย์เกษตร(สาขา 3) นายอนุชิด เกณฑ์คง 256 3 - - นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ ชัยภูมิ ชย. 133 2561 28/10/2019
361 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0804 นางสาวโสภา หิรัญค า ร้านบ้านเกษตร นางสาวโสภา หิรัญค า 16 7 - - นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ ชัยภูมิ ชย. 5 2559 14/1/2020
362 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0950 นายพิชิตพล  รัศมีพันธ์ ร้านรัศมีพันธ์ นายพิชิตพล รัศมีพันธ์ 228 7 นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ ชัยภูมิ ชย. 141 2561 22/11/2019
363 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1103 นางพิมพา  ถมมา ร้านบ้านแก้ง การเกษตร นางพิมพา ถมมา 56 12 บ้านแก้ง แก้งคร้อ ชัยภูมิ ชย. 4 2560 7/2/2020
364 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1096 นายปภินวิช คชาธาร บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด (เขตส่งเสริมอ้อยท่ี 12 บ้านแก้ง) 137 2 บ้านแก้ง แก้งคร้อ ชัยภูมิ ชย. 110 2559 1/8/2020
365 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0521 นายคชานนท์ อ่ิมจิตร ร้านน.รุ่งเรือง นายคชานนท์ อ่ิมจิตร 332 5 - - บ้านแก้ง แก้งคร้อ ชัยภูมิ ชย. 75 2556 25/6/2020
366 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0087 นายประจวบ ทองผิว ร้านประจวบการเกษตร นายประจวบ ทองผิว 111 10 - - หนองไผ่ แก้งคร้อ ชัยภูมิ ชย. 3 2551 27/2/2020
367 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0867 นางศิรินภา หมู่โสภิญ ร้านแม่โจ้ทรัพย์เกษตร 4 (สาขาแก้งคร้อ) นางศิรินภา หมู่โสภิญ 145 10 - - หนองไผ่ แก้งคร้อ ชัยภูมิ ชย. 76 2557 27/7/2020
368 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0198 นายทองแดง กันชัยภูมิ สหกรณ์การเกษตรแก้งคร้อ จ ากัด 18 10 - ชัยภูมิ-ชุมแพ หนองไผ่ แก้งคร้อ ชัยภูมิ ชย. 140 2561 22/11/2019
369 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0220 นายวิทยา แซ่จึง ร้านชัยวัฒน์ นายวิทยา แซ่จึง 214/5 10 - - หนองไผ่ แก้งคร้อ ชัยภูมิ ชย. 11 2558 5/1/2020
370 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1147 นายประเสริฐศักด์ิ  กฤษหว่าง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์ประเสริฐการเกษตร  587 10 หนองไผ่ แก้งคร้อ ชัยภูมิ ชย. 38 2560 27/5/2020
371 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0462 นายประเวทย์ แซ่ลี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลี ง่ีฮวด 40 12 - - หนองไผ่ แก้งคร้อ ชัยภูมิ ชย. 73 2560 12/7/2020
372 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1164 นายนิวัฒน์ ชอบค้า ร้านแม่โจ้ทรัพย์เกษตร 8 นายนิวัฒน์ ชอบค้า 279/2 1 หนองสังข์ แก้งคร้อ ชัยภูมิ ชย. 8 2562 22/1/2020
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373 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0868 นายเด่ียว สาสูงเนิน ร้านออมทรัพย์การเกษตร นายเด่ียว สาสูงเนิน 192/3 10 - - หนองสังข์ แก้งคร้อ ชัยภูมิ ชย. 98 2561 8/8/2019
374 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0567 นางบุหลัน นามบุญลือ ร้านรตนกรการเกษตร นางบุหลัน นามบุญลือ 109 16 - - หนองสังข์ แก้งคร้อ ชัยภูมิ ชย. 41 2561 22/4/2020
375 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0501 นางนุภาวรรณ งอกนาวัง ร้านต.เจริญพานิช นางนุภาวรรณ งอกนาวัง 302 16 - - หนองสังข์ แก้งคร้อ ชัยภูมิ ชย. 136 2560 21/12/2019
376 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1289 นางสาวแก้วตา วงศ์พิทักษ์ ร้านเอ็น.พี.พาณิชย์ นางสาวแก้วตา วงศ์พิทักษ์ 280 2 หนองสังข์ แก้งคร้อ ชัยภูมิ ชย. 115 2561 6/9/2020
377 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1005 นายปภินวิช คชาธาร บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด (เขตส่งเสริมอ้อยท่ี 5) 343 3 หนองสังข์ แก้งคร้อ ชัยภูมิ ชย. 66 2561 26/6/2020
378 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0188 นายเอกรงค์ ช านาญ ร้านสร้างฝัน นายเอกรงค์ ช านาญ 67 1 - - หลุบคา แก้งคร้อ ชัยภูมิ ชย. 100 2561 9/8/2020
379 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1133 นางธัญญาพร  สินธุภูมิ ร้าน พีพี การเกษตร นางธัญญาพร สินธุภูมิ 86 10 หลุบคา แก้งคร้อ ชัยภูมิ ชย. 24 2560 19/3/2020
380 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1351 นางสาวพัชริดา เกิดมงคล ร้านสมหวังการเกษตร นางสาวพัชริดา เกิดมงคล 187 3 หลุบคา แก้งคร้อ ชัยภูมิ ชย. 46 2562 5/6/2020
381 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0358 นายบุญกอง รวงงาม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปภาวรินทร์ การเกษตร 102 7 - - หลุบคา แก้งคร้อ ชัยภูมิ ชย. 8 2557 25/12/2019
382 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1002 นายปภินวิช คชาธาร บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด (เขตส่งเสริมอ้อยท่ี 12) 86 7 หลุบคา แก้งคร้อ ชัยภูมิ ชย. 63 2561 26/6/2020
383 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0818 นายหาญฟ้า บุญปัน ร้านม่ังมีทรัพย์พาณิชย์ นายหาญฟ้า บุญปัน 23/2 2 - - คอนสวรรค์ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ ชย. 22 2557 8/4/2020
384 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1225 นางมัญจนา กล่ินชมภู ร้าน อ.เจริญเคมีเกษตร2017 นางมัญจนา กล่ินชมภู 30/4 2 คอนสวรรค์ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ ชย. 13 2561 10/1/2020
385 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0044 นายรัฐพงษ์ ศรีชัยกุล ร้านพ.พาณิชย์ (สาขาคอนสวรรค์) นายรัฐพงษ์ ศรีชัยกุล 465/8-10 2 - - คอนสวรรค์ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ ชย. 92 2561 7/8/2019
386 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1196 นายชัชวาล พลีสุดใจ ร้านส าลีทวีผล - 3 นายชัชวาล พลีสุดใจ 163/1 1 โคกม่ังงอย คอนสวรรค์ ชัยภูมิ ชย. 103 2560 8/8/2019
387 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0093 นายสมุน ชมภู สหกรณ์การเกษตรคอนสวรรค์ จ ากัด 267 1 - - โคกม่ังงอย คอนสวรรค์ ชัยภูมิ ชย. 70 2554 24/8/2019
388 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1060 นางทองบน  ไพศาลธรรม ร้านหนองม่วงการเกษตรพืชผล นางทองบน ไพศาลธรรม 491 10 โคกม่ังงอย คอนสวรรค์ ชัยภูมิ ชย. 120 2559 21/8/2019
389 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0914 นางสุนทรี พลีสุดใจ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส าลีการเกษตร 142 13 - - โคกม่ังงอย คอนสวรรค์ ชัยภูมิ ชย. 21 2560 6/3/2020
390 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0855 นายพงษ์พิชิต ญาติปลื ม ร้านพรพงษ์การเกษตร นายพงษ์พิชิต ญาติปลื ม 250/1 2 - - โคกม่ังงอย คอนสวรรค์ ชัยภูมิ ชย. 75 2558 8/7/2020
391 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1118 นางล าใย มาฆะเซ็นต์ ร้าน นิวกะคิวการเกษตรพืชผล นางล าใย มาฆะเซ็นต์ 109 8 โคกม่ังงอย คอนสวรรค์ ชัยภูมิ ชย. 142 2561 25/11/2019
392 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0547 นายนิวัฒน์ พิมสิม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิวัฒน์ การค้า 104 12 บ้านโสก คอนสวรรค์ ชัยภูมิ ชย. 45 2561 3/5/2019
393 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1173 นายอดิศักด์ิ โคนชัยภูมิ ร้านยางหวายพาณิชย์ นายอดิศักด์ิ โคนชัยภูมิ 144/1 1 ยางหวาย คอนสวรรค์ ชัยภูมิ ชย. 96 2561 8/8/2020
394 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0209 นางหนูทิพย์ ย่ิงหาญ ร้านวี.พี.การเกษตร นางหนูทิพย์ ย่ิงหาญ 196 3 - - ศรีส าราญ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ ชย. 6 2555 8/12/2019
395 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0751 นายคูณ สีหอน ร้านโนนทองนานาภัณฑ์ นายคูณ สีหอน 128 8 - - หนองขาม คอนสวรรค์ ชัยภูมิ ชย. 85 2561 30/7/2020
396 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0953 นายสุทธิพงค์ รัศมีพันธ์ ร้านห้วยไร่การเกษตร นายสุทธิพงษ์ รัศมีพันธ์ 5 1 - - ห้วยไร่ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ ชย. 69 2558 1/7/2020
397 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0747 นายนพเก้า หลงสอน ร้านทรัพย์สุรีย์การเกษตร นายนพเก้า หลงสอน 194 2 - - ห้วยไร่ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ ชย. 17 2561 15/1/2020
398 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0969 นายวิรัตน์ สุคันธี ร้านคอนสารเกษตรฟาร์ม นายวิรัตน์ สุคันธี 329/1 2 คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ ชย. 87 2558 10/8/2020
399 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0127 นางสาวนลิน บิดา ร้านบัวทองการเกษตร นางสาวนลิน บิดา 317 8 - - คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ ชย. 38 2553 17/5/2020
400 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0112 นายโกวิท เชื อปราสาท ร้านพัฒนาการเกษตร นายโกวิท เชื อปราสาท 338 8 - ชุมแพ-หล่มสัก คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ ชย. 12 2553 16/1/2020
401 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1162 นายศราวุฒิ  มูลแอด ร้านคลินิกเกษตร นายศราวุฒิ มูลแอด 555 8 คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ ชย. 19 2562 24/2/2020
402 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1045 นายบัญชา  พุทธพิทักษ์วงษ์ ร้านบัญชาค้าข้าว นายบัญชา พุทธพิทักษ์วงษ์ 568 8 คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ ชย. 34 2560 23/4/2020
403 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0442 นางสาวสร้อยสน วีระวงษ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดวงดีเมล็ดพันธ์ุ 88/1 8 - คอนสาร-ชัยภูมิ คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ ชย. 113 2559 4/8/2020
404 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1214 นายธานินท์ พิทักพงษ์ ร้านโชคธานินท์ นายธานินท์ พิทักพงษ์ 103 4 ดงกลาง คอนสาร ชัยภูมิ ชย. 143 2561 28/11/2019
405 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0792 นายณรงค์  ดวงภูเขียว ร้าน ช.นิยม นายณรงค์ ดวงภูเขียว 97 8 ดงกลาง คอนสาร ชัยภูมิ ชย. 68 2559 7/6/2020
406 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0234 นางอัมพร เดชพรม สหกรณ์การเกษตรคอนสาร จ ากัด 154 3 - ชุมแพ-หล่มสัก ดงบัง คอนสาร ชัยภูมิ ชย. 78 2553 26/8/2020
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407 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0546 นายพัชรพล ท านานอก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูสิทธ์ิการเกษตร นายพัชรพล ท านานอก 224 3 - - ดงบัง คอนสาร ชัยภูมิ ชย. 113 2561 30/8/2019
408 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1246 นายอ านาจ ชาติสุภาพ ร้านทองสุข นายอ านาจ ชาติสุภาพ 267 3 ดงบัง คอนสาร ชัยภูมิ ชย. 24 2562 9/4/2020
409 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0954 นายธงชัย บุญรักษา ร้านจรัสแสง นายธงชัย บุญรักษา 95 5 - - ทุ่งนาเลา คอนสาร ชัยภูมิ ชย. 87 2560 17/7/2020
410 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0156 นายมรกต ดายภูเขียว ร้านห้วยแก้วการเกษตร นายมรกต ดายภูเขียว 94 1 - - ทุ่งพระ คอนสาร ชัยภูมิ ชย. 4 2553 16/1/2020
411 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1348 นางสาวนภาพร จ ารักษา ร้านอ.ย่ิงเจริญ นางสาวนภาพร จ ารักษา 216 5 ทุ่งพระ คอนสาร ชัยภูมิ ชย. 42 2562 27/5/2020
412 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0968 นางสาวศิริจันทร์ กลมขุนทด ร้านศิริจันทร์ นางสาวศิริจันทร์ กลมขุนทด 82 6 - - ทุ่งพระ คอนสาร ชัยภูมิ ชย. 86 2558 10/8/2019
413 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0979 นายฤเดช  ถาวรฤทธ์ิ บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด เขตส่งเสริมอ้อยท่ี 9 (ทุ่งพระ) 132 9 ทุ่งพระ คอนสาร ชัยภูมิ ชย. 17 2559 25/2/2020
414 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0787 นายนิพนธ์ อ่อนอภัย สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราชัยภูมิ จ ากัด 106 1 - - ทุ่งลุยลาย คอนสาร ชัยภูมิ ชย. 164 2559 28/12/2019
415 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0313 นายวันชัย แสงเงิน ร้านชัยมงคลพืชไร่ นายวันชัย แสงเงิน 207 2 - - ทุ่งลุยลาย คอนสาร ชัยภูมิ ชย. 29 2556 31/1/2020
416 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0474 นางวณิชชา แซ่ลิ ม ร้านรุ่งเรืองเกษตรพารา นางวณิชชา แซ่ลิ ม 133 4 - - ทุ่งลุยลาย คอนสาร ชัยภูมิ ชย. 1 2560 11/1/2020
417 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0185 นางสาวจิรชยา  เสมาม่ิง สหกรณ์การเกษตรโครงการทุ่งลุยลาย จ ากัด 54 4 - - ทุ่งลุยลาย คอนสาร ชัยภูมิ ชย. 87 2559 19/6/2020
418 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0977 นายฤเดช  ถาวรฤทธ์ิ บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด เขตส่งเสริมอ้อยท่ี 6 (โนนคูณ) 121 1 โนนคูณ คอนสาร ชัยภูมิ ชย. 15 2559 25/2/2020
419 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1039 นายขันติ  จวบสุข ร้านขันติพาณิชย์ นายขันติ จวบสุข 31 7 โนนคูณ คอนสาร ชัยภูมิ ชย. 25 2560 23/3/2020
420 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0933 นายอธิศ วงษ์ค าโสม ร้านบุญส่งเจริญการเกษตร นายอธิศ วงษ์ค าโสม 212 8 โนนคูณ คอนสาร ชัยภูมิ ชย. 43 2558 14/5/2020
421 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0668 นายอ าพล รินอินทร์ ร้านมงคลการเกษตร นายอ าพล รินอินทร์ 159 13 - - ห้วยยาง คอนสาร ชัยภูมิ ชย. 52 2556 24/4/2020
422 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0967 นายป้อง เกตขุนทด ร้านปกป้องพาณิชย์ นายป้อง เกตขุนทด 497 13 ห้วยยาง คอนสาร ชัยภูมิ ชย. 122 2559 23/8/2019
423 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0980 นายวิรัตน์  ประกอบชัย บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด เขตส่งเสริมอ้อยท่ี 4 (คอนสาร) 157 8 ห้วยยาง คอนสาร ชัยภูมิ ชย. 95 2558 1/9/2019
424 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1283 นายบุญโรม เกิดในหล้า ร้านห้วยยางการเกษตร นายบุญโรม เกิดในหล้า 345 8 ห้วยยาง คอนสาร ชัยภูมิ ชย. 106 2561 16/8/2019
425 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0314 นายวชิระ เรืองเจริญ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจริญวัฒนาการเกษตร 349 8 - ห้วยยาง คอนสาร ชัยภูมิ ชย. 134 2560 18/12/2019
426 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0467 นายชินกร ฉ่ิงศิริ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชินท๊อปอัพ 57 8 - - ห้วยยาง คอนสาร ชัยภูมิ ชย. 64 2554 16/8/2019
427 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0825 นายธีระวัฒน์ จตุไพโรจน์ ร้านเจ่ียเคียมก่ี นายธีระวัฒน์ จตุพงษ์ไพโรจน์ 87-88 1 - สุรณารายณ์ หนองบัวโคก จตุรัส ชัยภูมิ ชย. 25 2557 29/4/2020
428 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0957 นางสาวพัทธนันท์ หว่านนา ร้าน เทพประทานขั นเทพการเกษตร นางสาวพัทธนันท์ หว่านนา 169 13 - - กุดน  าใส จัตุรัส ชัยภูมิ ชย. 108 2559 1/8/2019
429 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1233 นางสาวสุรีรัตรณ์ วันทะมาต ร้านอุดมการเกษตร นางสาวสุรีรัตรณ์ วันทะมาต 199 5 ชัยภูมิ-สีคิ ว กุดน  าใส จัตุรัส ชัยภูมิ ชย. 26 2561 7/2/2020
430 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0923 นายพาณิชย์ จันเฮียงม่ิง ร้านพาณิชย์การเกษตร นายพาณิชย์ จันเฮียงม่ิง 210 6 - - กุดน  าใส จัตุรัส ชัยภูมิ ชย. 27 2560 27/3/2020
431 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0120 นางสาววิภาสิริ แซ่เล้า ร้านพูลผล นางสาววิภาสิริ แซ่เล้า 13/1 12 - ชัยภูมิ-สีคิ ว บ้านกอก จัตุรัส ชัยภูมิ ชย. 24 2553 10/4/2020
432 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0007 นายยุทธนา รุ่งรัตน์ตระกูล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล พี เกษตรภัณฑ์ 329 12 - ชัยภูมิ-สีคิ ว บ้านกอก จัตุรัส ชัยภูมิ ชย. 15 2554 31/12/2019
433 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0163 นายสานิตย์ แดงสุวรรณ ร้านนิด-จุก นายสานิตย์ แดงสุวรรณ 1 17 - - บ้านกอก จัตุรัส ชัยภูมิ ชย. 46 2561 3/5/2020
434 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0043 นางสาวสวาสด์ิ สงวนบุญ ร้านสงวนการเกษตร นางสาวสวาสด์ิ สงวนบุญ 17/33 2 - โกสีย์ บ้านกอก จัตุรัส ชัยภูมิ ชย. 90 2561 5/8/2020
435 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1025 นางสาวณัฐรินีย์  นารถสมบูรณ์ ร้าน N.K การเกษตร นางสาวณัฐรินีย์ นารถสมบูรณ์ 225 5 บ้านกอก จัตุรัส ชัยภูมิ ชย. 25 2559 15/3/2020
436 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0823 นางวรรณกร เพชรวิสิทธ์ิ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โนนทองเกษตรภัณฑ์ 46 6 บ้านกอก จัตุรัส ชัยภูมิ ชย. 107 2561 19/8/2020
437 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0404 นายเสถียร ข าชัยภูมิ ร้านเพ็ญสินการเกษตร(สาขา2) นายเสถียร ข าชัยภูมิ 73 5 - - บ้านขาม จัตุรัส ชัยภูมิ ชย. 14 2553 13/1/2020
438 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0321 นางกุลจิรา จันทะ ร้านรุ่งละหานการเกษตร นางกุลจิรา จันทะ 130 10 - - ละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ ชย. 14 2558 21/1/2020
439 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0493 นายทรงศักด์ิ เลิศศุภภัทรากุล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กวงเจริญผล เคมีเกษตร นายทรงศักด์ิ เลิศศุภภัทรากุล 76 13 - - ละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ ชย. 25 2554 24/4/2020
440 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1027 นายดิเรก  นพวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เค.เกษตรฟาร์ม นายดิเรก นพวัฒน์ 228 15 ละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ ชย. 32 2560 10/4/2020
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441 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0085 นางจันทร์เพ็ญ รอดเวียง ร้านต้นกล้าการเกษตร นางจันทร์เพ็ญ รอดเวียง 39 15 - สีคิ ว-ชัยภูมิ ละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ ชย. 25 2561 6/2/2020
442 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0850 นายเปรียญ สีมาวงษ์ ร้านป.กิจเจริญ นายเปรียญ สีมาวงษ์ 43 3 - - ส้มป่อย จัตุรัส ชัยภูมิ ชย. 90 2560 18/7/2019
443 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0633 นายสุนัน มีสุวรรณ ร้านส.เจริญทรัพย์ นายสุนัน มีสุวรรณ 103 4 - - ส้มป่อย จัตุรัส ชัยภูมิ ชย. 116 2559 14/8/2019
444 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0717 นางสาวหวาน สบายใจ ร้านเทพโสภณการเกษตร นางสาวหวาน สบายใจ 132 4 ส้มป่อย จัตุรัส ชัยภูมิ ชย. 48 2558 25/5/2020
445 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0643 นายกองเหรียญ สีมาวงษ์ ร้านร.พนมรุ้งการเกษตร นายกองเหรียญ สีมาวงษ์ 51 6 - - ส้มป่อย จัตุรัส ชัยภูมิ ชย. 52 2555 20/8/2020
446 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0762 นายปลิว ศรีสิงห์ ร้านเงินเพ่ิมพูน นายปลิว ศรีสิงห์ 229 4 - - หนองโดน จัตุรัส ชัยภูมิ ชย. 74 2557 22/7/2020
447 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0617 นางสาวธีรานุช ฐิติสุขสวัสด์ิ ร้านสุขสวัสด์ิ นางสาวธีรานุช ฐิติสุขสวัสด์ิ 91 6 - - หนองโดน จัตุรัส ชัยภูมิ ชย. 79 2559 13/6/2020
448 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1262 นางสาววิกานดา ค าสุวิมลชัย บริษัท สมมาศพืชผล 2014 จ ากัด 50/2 1 หนองบัวโคก จัตุรัส ชัยภูมิ ชย. 59 2561 7/6/2020
449 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0204 นางสาวบุญเหลือ คมวิชาย่ังยืน ร้านตุ๊กตา นางสาวบุญเหลือ คมวิชาย่ังยืน 99 1 - สุรนารายณ์ หนองบัวโคก จัตุรัส ชัยภูมิ ชย. 2 2555 20/10/2019
450 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1298 นายกิตติพันธ์ จันทร์ค า ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ าพันธ์พานิช 2018 249 9 หนองบัวโคก จัตุรัส ชัยภูมิ ชย. 123 2561 8/10/2019
451 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0946 นายทวี  รักษาศรี ร้านทวี นายทวี รักษาศรี 340 2 หนองบัวบาน จัตุรัส ชัยภูมิ ชย. 35 2559 7/4/2020
452 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1069 นางสมพิศ  เบ้าลี ร้านหนองบัวบานเซอร์วิส นางสมพิศ เบ้าลี 317 3 หนองบัวบาน จัตุรัส ชัยภูมิ ชย. 70 2559 8/6/2020
453 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0408 นายสุวรรณ์ โคตรชาดา ร้านอังสุภาวัณ นายสุวรรณ์ โคตรชาดา 221/1 8 - - หนองบัวบาน จัตุรัส ชัยภูมิ ชย. 22 2558 16/2/2020
454 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1284 นายสามารถ ฉิมวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รักษ์เมล็ดพันธ์ุ 335/10 1 หนองบัวใหญ่ จัตุรัส ชัยภูมิ ชย. 108 2561 19/8/2020
455 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1128 นายวิทยาศักด์ิ  วันทะมาต ร้าน ส.สุนารีการเกษตร นายวิทยาศักด์ิ วันทะมาต ล็อค C2 1 หนองบัวใหญ่ จัตุรัส ชัยภูมิ ชย. 8 2560 9/2/2020
456 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1143 นางพัชรี  ชาลีรินทร์ บริษัท หนองบัวใหญ่พืชผล จ ากัด 299/22 2 หนองบัวใหญ่ จัตุรัส ชัยภูมิ ชย. 67 2560 28/6/2020
457 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0353 นายกิตติกร สุขจิรพันธ์ุ บริษัท เกษตรบัณฑิต จ ากัด นายกิตติกร สุขจิรพันธ์ุ 227 7 - - หนองบัวใหญ่ จัตุรัส ชัยภูมิ ชย. 116 2561 6/9/2019
458 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0553 นางสุภาณี นาคปลัด ร้านทรัพย์เจริญ นางสุภาณี นาคปลัด 299 1 - - ซับใหญ่ ซับใหญ่ ชัยภูมิ ชย. 44 2559 27/4/2020
459 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0016 นายบุญมี ฤทธ์ิจรูญ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซับใหญ่การเกษตร 35 1 - - ซับใหญ่ ซับใหญ่ ชัยภูมิ ชย. 131 2561 23/10/2019
460 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0471 นางวิจิตรา อมฤกษ์ ร้านวิจิตราพานิชย์ นางวิจิตรา อมฤกษ์ 135 3 - - ซับใหญ่ ซับใหญ่ ชัยภูมิ ชย. 51 2554 23/6/2020
461 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0886 นางสายพิน คาร์นีย์ ร้านส.เจริญพาณิชย์ นางสายพิน คาร์นีย์ 177 3 - - ซับใหญ่ ซับใหญ่ ชัยภูมิ ชย. 91 2561 6/8/2020
462 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0566 นางสาวประภัสสร หาระดี ร้านประภัสสรเคมีภัณฑ์การเกษตร นางสาวประภัสสร หาระดี 238 6 - - ซับใหญ่ ซับใหญ่ ชัยภูมิ ชย. 15 2558 25/1/2020
463 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1321 นางสาวนฤมล จันทะ ร้านรุ่งเกษตรทรัพย์ท่ากูบ นางสาวนฤมล จันทะ 309 1 ท่ากูบ ซับใหญ่ ชัยภูมิ ชย. 14 2562 7/2/2020
464 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0911 นางจิตอนงค์ จุมพลพงษ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หน่ึงเดียวการเกษตร 129 5 - - ท่ากูบ ซับใหญ่ ชัยภูมิ ชย. 165 2559 29/12/2019
465 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0123 นายสมศักด์ิ นิละกิจ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจเจริญการค้า 99 1230 1 - - นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ ชย. 38 2555 24/6/2020
466 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0147 นางสาวผ่องศรี ผิวจี ร้านแสงเจริญการค้า นางสาวผ่องศรี ผิวจี 815 1 - - นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ ชย. 74 2559 12/6/2020
467 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0236 นายเสถียร ผิวจี บริษัท เอส ที ซี เคมี จ ากัด  865 1 - - นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ ชย. 33 2560 23/4/2020
468 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0829 นายรุ่ง ผู้อ่ิม ร้านอรุ่นรุ่งการเกษตร นายรุ่ง ผู้อ่ิม 151 15 - - นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ ชย. 30 2557 13/5/2019
469 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0135 นางโสภิต กิจธนัญธร ร้านโสภิต นางโสภิต กิจธนัญธร 275 2 - - นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ ชย. 56 2553 26/5/2020
470 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0754 นายนวนิต แสนแก้ว ร้านแสนแก้วการเกษตร นายนวนิต แสนแก้ว 294 9 - - นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ ชย. 77 2561 12/7/2020
471 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1140 นายสุบิน แดงนา ร้านสหะกิจอุดมการเกษตร นายสุบิน แดงนา 45/1 3 บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ ชย. 7 2562 20/1/2020
472 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1077 นางสาวกาญจนา  ศิลปชัย ร้านจ๋ิวหลิว นางสาวกาญจนา ศิลปชัย 175 8 บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ ชย. 80 2559 15/6/2020
473 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1245 นางสาวอรุณรัตน์ โชคพิพัฒน์ไพบูลย์ ร้านโชคอรุณการเกษตร นางสาวอรุณรัตน์ โชคพิพัฒน์ไพบูลย์ 94 8 บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ ชย. 34 2561 29/3/2020
474 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0176 นางอรวรรณ์ กิตติคุณานนท์ ร้านอรวรรณ์ นางอรวรรณ์ กิตติคุณานนท์ 141 10 - - โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ ชย. 135 2558 20/12/2019
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475 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1309 นางพอย กลมจัตุรัส ร้าน พอยการเกษตร นางพอย กลมจัตุรัส 16/1 10 โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ ชย. 134 2561 6/11/2019
476 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0640 นางสาวสุภาวดี  มูลอ าคา ร้านส.มงคลเกษตร นางสาวสุภาวดี มูลอ าคา 224 10 - - โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ ชย. 110 2561 19/8/2019
477 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0040 นางรมย์ชลี สะแกแสงสินธ์ ร้านทรัพย์เจริญ นางรมย์ชลี สะแกแสงสินธ์ 51 12 - - โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ ชย. 147 2561 17/12/2019
478 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0707 นายวิบูลย์ ภูทองบ่อ ร้านวิบูลย์ นายวิบูลย์ ภูทองบ่อ 426 3 โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ ชย. 79 2557 7/8/2020
479 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1227 นายทินกร นราพันธ์ุ ร้านขวัญเมล็ดพันธ์ุเทพสถิต นายทินกร นราพันธ์ุ 1189 1 วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ ชย. 22 2561 25/1/2020
480 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1152 นางมุทิตา สีหะวงษ์ ร้านหนองรีการเกษตร 2 นางมุทิตา สีหะวงษ์ 441 1 วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ ชย. 94 2561 8/8/2020
481 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0060 นายสาย ถิรรวมทรัพย์ ร้านถิรพลโอสถ นายสาย ถิรรวมทรัพย์ 495 1 - สุรนารายณ์ วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ ชย. 99 2550 24/9/2019
482 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1277 นายถิรสิน ถิรรวมทรัพย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจพัฒนา 2017 909/1 1 วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ ชย. 87 2561 1/8/2019
483 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0057 นางจิราภรณ์ สารวิทย์ ร้านเทพสถิตการเกษตร นางจิราภรณ์ สารวิทย์ 959/5 1 - สุระนารายณ์ วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ ชย. 139 2559 5/10/2019
484 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1153 นายบรรจง มาเท่ียง บริษัท ที.เอ็ม.ที. อินเตอร์พลัส จ ากัด 49/2 2 วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ ชย. 146 2561 16/12/2019
485 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0849 นายเกรียงศักด์ิ มลาลัย ร้านเกรียงศักด์ิพาณิชย์ นายเกรียงศักด์ิ มลาลัย 94 21 - - วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ ชย. 49 2562 16/6/2020
486 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0186 นางปลิว หาญณรงค์ ร้านน้องไก่ชน นางปลิว หาญณรงค์ 65 3 - - วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ ชย. 10 2558 23/12/2019
487 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1286 นางสาวสุภัทรา ชูไพโรจน์ ร้านหงษ์เพ่ือนเกษตร นางสาวสุภัทรา ชูไพโรจน์ 9 9 วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ ชย. 114 2561 4/9/2019
488 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0160 นายห่าง ตั งย่ิงยง ร้านย่ิงยงการค้า นายห่าง ตั งย่ิงยง 159 1 - สุรนารายณ์ ห้วยยายจ๋ิว เทพสถิต ชัยภูมิ ชย. 26 2553 28/4/2020
489 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0862 นายทรงพล จิระวงศ์ประภา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพปราณี ที .พี.   280 1 - ห้วยยายจ๋ิว เทพสถิต ชัยภูมิ ชย. 72 2557 15/7/2020
490 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0024 นายธีระวุฒ โมงขุนทด บริษัท ตองเอ เคมีเกษตร จ ากัด 470 1 - - ห้วยยายจ๋ิว เทพสถิต ชัยภูมิ ชย. 71 2560 12/7/2020
491 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0459 นายวินัย เขียวนอก ร้านศศิธร นายวินัย เขียวนอก 1 17 - - ห้วยยายจ๋ิว เทพสถิต ชัยภูมิ ชย. 101 2559 12/7/2020
492 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0407 นางนิศารัตน์ แววน า ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประสพโชคการเกษตร 14 21 - - ห้วยยายจ๋ิว เทพสถิต ชัยภูมิ ชย. 145 2559 25/10/2019
493 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0497 นายวิสันต์ ล้วนรัตน์ ร้านรุ่งเรืองการเกษตร นายวิสันต์ ล้วนรัตน์ 162 22 - - ห้วยยายจ๋ิว เทพสถิต ชัยภูมิ ชย. 13 2559 23/2/2020
494 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0023 นางประหยัด เหลาอ่อน ร้านประหยัด นางประหยัด เหลาอ่อน 307/2 5 - เทพสถิต-นายางกลัก ห้วยยายจ๋ิว เทพสถิต ชัยภูมิ ชย. 75 2559 13/6/2020
495 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0612 นายธวัฒน์ สิงห์ลา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจวายพี เคมีเกษตร 199 1 - - ตาเนิน เนินสง่า ชัยภูมิ ชย. 12 2557 26/1/2020
496 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0632 นายสมโพช ครองหนองขาม ร้านพ.ผึ งหลวงเกษตรพาณิชย์ นายสมโพช ครองหนองขาม 37/3 12 - - ตาเนิน เนินสง่า ชัยภูมิ ชย. 48 2555 16/7/2020
497 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0177 นายบดินทร์ ก่ิมนอก ร้านไทยเมืองทอง นายบดินทร์ ก่ิมนอก 70/2 12 - - ตาเนิน เนินสง่า ชัยภูมิ ชย. 6 2554 28/10/2019
498 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0239 นางสาวสายใจ จันทะโคตร ร้านปูการเกษตร นางสาวสายใจ จันทะโคตร 22 14 - - ตาเนิน เนินสง่า ชัยภูมิ ชย. 77 2553 24/8/2019
499 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0727 นางสาวอัจฉราภรณ์ ศิริเตชอังกูร ร้านธนโชคพืชผล นางสาวอัจฉราภรณ์ ศิริเตชอังกูร 125 9 ตาเนิน เนินสง่า ชัยภูมิ ชย. 53 2556 24/4/2020
500 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0034 นางส าเนียง บัวแพง ร้านว.รุ่งทิพย์ นางส าเนียง บัวแพง 19 2 - - รังงาม เนินสง่า ชัยภูมิ ชย. 20 2551 3/7/2020
501 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0888 นางปราณี โนมขุนทด ร้านเพชรรุ่งเรือง นางปราณี โนมขุนทด 201 2 - - รังงาม เนินสง่า ชัยภูมิ ชย. 104 2561 13/8/2019
502 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0431 นางฉอ้อน รวมกลาง ร้านฉอ้อน นางฉอ้อน รวมกลาง 80/5 2 - - รังงาม เนินสง่า ชัยภูมิ ชย. 25 2556 27/1/2020
503 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0726 นายสมนึก อาจกล้า ร้านก่ิงกล้าพาณิชย์ นายสมนึก อาจกล้า 16 3 รังงาม เนินสง่า ชัยภูมิ ชย. 76 2560 13/7/2020
504 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0429 นายประเสริฐ จันนพคุณ ร้านจงเจริญ นายประเสริฐ จันนพคุณ 119 4 - - รังงาม เนินสง่า ชัยภูมิ ชย. 162 2559 28/12/2019
505 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0002 นายเฉลิม หงษ์ไทย ร้านไทยพืชผล นายเฉลิม หงษ์ไทย 2 11 - - หนองฉิม เนินสง่า ชัยภูมิ ชย. 81 2553 30/8/2019
506 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0158 นางสมถวิล สงค์รัมย์ ร้านสมประสงค์ นางสมถวิล สงค์รัมย์ 119/2 13 - - หนองฉิม เนินสง่า ชัยภูมิ ชย. 21 2551 3/7/2020
507 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0815 นายรักษ์ ม้วยแก้ว ร้านรักษ์การเกษตร นายรักษ์ ม้วยแก้ว 11 4 - - หนองฉิม เนินสง่า ชัยภูมิ ชย. 50 2559 25/5/2020
508 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1215 นางหนูคิด พรมผล ร้านหนูคิด พาณิชย์ นางหนูคิด พรมผล 53 12 ชีบน บ้านเขว้า ชัยภูมิ ชย. 38 2561 18/4/2020
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509 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0591 นายปัญญา อ้อชัยภูมิ ร้านปัญญาการเกษตร นายปัญญา อ้อชัยภูมิ 108/2 5 - - ตลาดแร้ง บ้านเขว้า ชัยภูมิ ชย. 94 2559 12/7/2020
510 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1194 นางสาวสุดารัตน์ ละอองชัย ร้านทรัพย์สุดาเกษตรภัณฑ์ นางสาวสุดารัตน์ ละอองชัย 159 9 ตลาดแร้ง บ้านเขว้า ชัยภูมิ ชย. 23 2562 25/3/2020
511 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0940 นายชัยณรงค์ ชัยแก้ว ร้านอ.สมบูรณ์การเกษตร นายชัยณรงค์ ชัยแก้ว 177 9 - - ตลาดแร้ง บ้านเขว้า ชัยภูมิ ชย. 73 2561 10/7/2020
512 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0388 นายมาณพ เฉลียวชาติ ร้านโนนแดงการเกษตร นายมาณพ เฉลียวชาติ 132 1 - - โนนแดง บ้านเขว้า ชัยภูมิ ชย. 57 2557 16/6/2020
513 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0906 นายอุทัย พ่ึงกุศล บริษัท เอ็นดีเอฟ จ ากัด 176 1 - - โนนแดง บ้านเขว้า ชัยภูมิ ชย. 136 2558 28/12/2019
514 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0614 นางสาวอัจฉราวรรณ ราภเกิด ร้านวีวรรณ อะโกร นางสาวอัจฉราวรรณ ราภเกิด 458 2 - - โนนแดง บ้านเขว้า ชัยภูมิ ชย. 21 2555 30/5/2020
515 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0702 นายมนตรี ทีบัวบานกุล ร้านมนตรีการเกษตร นายมนตรี ทีบัวบานกุล 113/3 1 บ้านเขว้า บ้านเขว้า ชัยภูมิ ชย. 48 2557 4/6/2020
516 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0385 นางฐิตินันท์ สุนคร สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จ ากัด 760 1 บ้านเขว้า บ้านเขว้า ชัยภูมิ ชย. 35 2562 7/5/2020
517 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0036 นายไพบูลย์ นาราช ร้านเจริญวิทยาโภคภัณฑ์ นายไพบูลย์ นาราช 852 1 - เทพนิมิตร บ้านเขว้า บ้านเขว้า ชัยภูมิ ชย. 34 2562 9/5/2020
518 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1076 นายญาณภัทร รุ่งรัตน์ตระกูล ร้านล.รุ่งรัตน์ พืชผล บ้านเขว้า นายญาณภัทร รุ่งรัตน์ตระกูล 945 1 บ้านเขว้า บ้านเขว้า ชัยภูมิ ชย. 75 2561 12/7/2020
519 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0548 นางชุตินันท์ ตั งรัตนกมลกุล ร้านขุมทอง พาณิชย์ นางชุตินันท์ ตั งรัตนกมลกุล 777 13 - - บ้านเขว้า บ้านเขว้า ชัยภูมิ ชย. 88 2560 17/7/2020
520 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0389 นางสวย โถชัย ร้านมงคลอาหารสัตว์ นางสวย โถชัย 76/3 5 - - บ้านเขว้า บ้านเขว้า ชัยภูมิ ชย. 33 2555 21/6/2020
521 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0416 นายทน เนตรขันธ์ ร้านธงชัยพาณิชย์ นายทน เนตรขันธ์ 270 4 - - ลุ่มล าชี บ้านเขว้า ชัยภูมิ ชย. 133 2558 20/12/2019
522 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0399 นางสมพิศ รอดประเสริฐ ร้านเมล็ดพันธ์ุข้าวตราช้าง นางสมพิศ รอดประเสริฐ 74 8 - - ลุ่มล าชี บ้านเขว้า ชัยภูมิ ชย. 139 2558 28/12/2019
523 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1117 นายพิเชฐศักษ์  สมใจ บริษัท เพ่ิมผลผลิต จ ากัด นายพิเชฐศักษ์ สมใจ 229 1 บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยภูมิ ชย. 129 2560 21/11/2019
524 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1310 นายบุญฤทธ์ิ บุสทิพย์ ร้านทิพย์ทวีสิน พาณิชย์ นายบุญฤทธ์ิ บุสทิพย์ 161 2 บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยภูมิ ชย. 39 2562 26/5/2020
525 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0845 นายสาคร ช านาญ ร้านช านาญ(ร้านนอก) นายสาคร ช านาญ 209 2 - - บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยภูมิ ชย. 80 2560 16/7/2020
526 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0917 นางพรรณี สินโพธ์ิ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินโพธ์ิการเกษตร บ้านแท่น (สาขา1)   219 2 - - บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยภูมิ ชย. 60 2558 10/6/2020
527 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0631 นายทวีชัย ประหยัดทรัพย์ ร้านโชค ป.ทรัพย์ นายทวีชัย ประหยัดทรัพย์ 45 6 - - บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยภูมิ ชย. 81 2560 16/7/2020
528 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1044 นางช่อมุก  บุญจวง ร้านมะลิวัลย์ซุปเปอร์ นางช่อมุก บุญจวง 323 11 บ้านแท่น บ้านแท่น ชัยภูมิ ชย. 41 2559 26/4/2020
529 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1229 นายนิรุธ ทวีขวัญ ร้านแสงทองการเกษตร นายนิรุธ ทวีขวัญ 262 12 บ้านแท่น บ้านแท่น ชัยภูมิ ชย. 23 2561 29/1/2020
530 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0629 นางบัวทอง ร่วมทรัพย์ ร้านภูผาการเกษตร นางบัวทอง ร่วมทรัพย์ 50 12 - - บ้านแท่น บ้านแท่น ชัยภูมิ ชย. 99 2561 9/8/2019
531 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0323 นางกัญญาภัค ผาทอง สหกรณ์การเช่าซื อท่ีดินบ้านแท่น จ ากัด 232 15 - - บ้านแท่น บ้านแท่น ชัยภูมิ ชย. 12 2559 18/2/2020
532 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0273 นายอนันต์ สินโพธ์ิ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินโพธ์ิการเกษตร บ้านแท่น 212 3 - - บ้านแท่น บ้านแท่น ชัยภูมิ ชย. 122 2561 3/10/2019
533 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1095 นายปภินวิช คชาธาร บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด  (เขตส่งเสริมอ้อยท่ี 3) 367/1 3 บ้านแท่น บ้านแท่น ชัยภูมิ ชย. 109 2559 1/8/2020
534 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1126 นายขวัญชัย  ผักบัวเงิน ร้านแม่โจ้ทรัพย์เกษตร 6 (สาขาบ้านแท่น) นายขวัญชัย ผักบัวเงิน 58/4 3 บ้านแท่น บ้านแท่น ชัยภูมิ ชย. 5 2560 7/2/2020
535 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0916 นางเวียงใจ แผ่นสุวรรณ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เวียงสุวรรณ  202 6 - - บ้านแท่น บ้านแท่น ชัยภูมิ ชย. 17 2558 29/1/2020
536 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1051 นางสาวจินตนา  บูรณะบัญญัติ บริษัท พันธ์ทวี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 209 6 บ้านแท่น บ้านแท่น ชัยภูมิ ชย. 54 2560 31/5/2020
537 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1105 นางบงกชกร ปัดไธสง ร้านค้าประชารัฐเพ่ือการเกษตรชุมชน 114 9 บ้านแท่น บ้านแท่น ชัยภูมิ ชย. 52 2560 30/5/2019
538 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1345 นายสมสี พลนิกร ร้านสองพ่ีน้องการเกษตร นายสมสี พลนิกร 174 9 บ้านแท่น บ้านแท่น ชัยภูมิ ชย. 40 2562 26/5/2020
539 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1099 นางสาวจินดา ผลทับทิม ร้านโชคดี การเกษตร นางสาวจินดา ผลทับทิม 232 1 สระพัง บ้านแท่น ชัยภูมิ ชย. 135 2561 30/10/2019
540 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1355 นายปภินวิช คชาธาร บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด (เขตส่งเสริมอ้อยท่ี 14) 143 4 สระพัง บ้านแท่น ชัยภูมิ ชย. 50 2562 23/6/2020
541 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0258 นางประกอบ เฮงสกุล สหกรณ์การเกษตรบ้านแท่น จ ากัด 99 4 - - สระพัง บ้านแท่น ชัยภูมิ ชย. 51 2562 25/6/2020
542 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0218 นางทิพย์วิภา ภิญโญทรัพย์ ร้านสามพาดการเกษตร นางทิพย์วิภา ภิญโญทรัพย์ 8 5 - - สระพัง บ้านแท่น ชัยภูมิ ชย. 23 2553 25/2/2020
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543 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1001 นาย ณรงค์  ขุนพิทักษ์ ร้าน ณ มีทรัพย์เกษตร นายณรงค์ ขุนพิทักษ์ 97/3 5 สระพัง บ้านแท่น ชัยภูมิ ชย. 152 2559 16/11/2019
544 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0758 นางปัทมา ประจันนวล ร้านโชคสิทธิชัย นางปัทมา ประจันนวล 130 7 - - สระพัง บ้านแท่น ชัยภูมิ ชย. 86 2556 16/7/2020
545 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1021 ว่าท่ี ร้อยตรี วิชาญ ประจันนวล ร้านนวลเจริญ ว่าท่ี ร.ต.วิชาญ ประจันนวล 406 14 สามสวน บ้านแท่น ชัยภูมิ ชย. 20 2559 1/3/2020
546 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1232 นายขวัญชัย ผักบัวเงิน ร้านขวัญชัยการเกษตร นายขวัญชัย ผักบัวเงิน 453 4 สามสวน บ้านแท่น ชัยภูมิ ชย. 88 2561 1/8/2019
547 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1258 นายรุจนะ ภิญโญศักด์ิ ร้าน ต.ประสิทธ์ิเกษตรภัณฑ์ นายรุจนะ ภิญโญศักด์ิ 70 4 สามสวน บ้านแท่น ชัยภูมิ ชย. 52 2561 29/5/2020
548 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0468 นายบรรพ์ พงษ์พิทักษ์ ร้านกลางการเกษตร นายบรรพ์ พงษ์พิทักษ์ 111 10 - - โคกเริงรมย์ บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ ชย. 86 2561 30/7/2020
549 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1313 นางสาวสุภาพร ค าสุวรรณ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สบายดีเคมีเกษตร 60 11 โคกเริงรมย์ บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ ชย. 149 2561 27/12/2019
550 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0837 นายสมศักด์ิ ประสพค า ร้านอ.พานิชย์ นายสมศักด์ิ ประสพค า 79 12 - - บ้านชวน บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ ชย. 138 2559 4/10/2019
551 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0081 นางสาวสุชาดา แซ่เตีย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซ.พาณิชย์ เคมีภัณฑ์ 339 15 - - บ้านชวน บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ ชย. 106 2549 21/12/2019
552 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0098 นางสาวเพ็ญสิน สุขส าราญ ร้านพ.พานิชย์ นางสาวเพ็ญสิน สุขส าราญ 88/13 15 ตลาดใหม่บ้านชวน จัตุรัส-ซับใหญ่ บ้านชวน บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ ชย. 113 2549 22/12/2019
553 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0337 นายสมชาย เอ่ียมละออง ร้านหมอเกษตร นายสมชาย เอ่ียมละออง 111/5 3 - - บ้านชวน บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ ชย. 34 2558 26/3/2020
554 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0121 นายธเนศ จันทร์พงษ์ สหกรณ์การเกษตรบ าเหน็จณรงค์ จ ากัด 99/2 5 - รุ่งเรืองศรี บ้านชวน บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ ชย. 26 2556 31/1/2020
555 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0092 นางสาวอุษณีย์ แซ่ภู่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซินเฮียงเซ้ง 174-176 10 - สุรนารายณ์ บ้านเพชร บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ ชย. 37 2559 19/4/2020
556 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1228 นางสาวสุภาภรณ์ จันทร์ขาว ร้านเคเอช การเกษตร นางสาวสุภาภรณ์ จันทร์ขาว 533 17 บ้านเพชร บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ ชย. 32 2562 9/5/2020
557 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0110 นายสนิท แก้วกูล ร้านบุญมีการเกษตร นายสนิท แก้วกูล 226/3-4 21 - สุรนารายณ์ บ้านเพชร บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ ชย. 6 2553 22/12/2019
558 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0071 นางนัชญา สงวนวงศ์ชัย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทวีทรัพย์ 2017  226/8 21 - บ้านเพชร บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ ชย. 144 2559 19/10/2019
559 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0437 นายธนพล ทับทอง ร้านชัยการเคมีเกษตร นายธนพล ทับทอง 42/1-3 21 - - บ้านเพชร บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ ชย. 95 2559 12/7/2020
560 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1274 นางฉวี สระทองเปล่ียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งเรืองทรัพย์ 2018 525 21 บ้านเพชร บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ ชย. 5 2562 14/1/2020
561 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0904 นายจักรพงษ์ ค าสุวิมลชัย ร้านโชควิมลชัย เคมีภัณฑ์ นายจักรพงษ์ ค าสุวิมลชัย 26 5 - - หัวทะเล บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ ชย. 30 2558 16/3/2020
562 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0352 นางสาวมณีรัตน์ อินทุรัตน์ ร้านอินทุรัตน์การเกษตร นางสาวมณีรัตน์ อินทุรัตน์ 219/2 1 - - เจาทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ ชย. 30 2560 10/4/2020
563 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1059 นางสาวอัญญารัตน์  ขุนสูงเนิน ร้านอัญญารัตน์ นางสาวอัญญารัตน์ ขุนสูงเนิน 109 7 เจาทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ ชย. 59 2559 26/5/2020
564 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1339 นายสถาพร ศรีไชย ร้านสถาพร การเกษตร นายสถาพร ศรีไชย 117/1 9 เจาทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ ชย. 38 2562 23/5/2020
565 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0232 นายสมบัติ จามิกรณ์ ร้านสมบัติการเกษตร นายสมบัติ จามิกรณ์ 6 9 - - เจาทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ ชย. 118 2561 13/9/2019
566 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0279 นายโอกาศ ตะเคียน ร้านโอการเกษตร นายโอกาศ ตะเคียน 105/1 10 - - บ้านเจียง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ ชย. 35 2552 25/8/2019
567 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0334 นางสาวรัชนีวรรณ ทะนา ร้านดาวยูนิค นางสาวรัชนีวรรณ ทะนา 138 10 - - บ้านเจียง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ ชย. 80 2561 18/7/2020
568 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0881 นายสมทรง แมนสถิตย์ ร้านสมทรงพาณิชย์ นายสมทรง แมนสถิตย์ 63 2 บ้านเจียง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ ชย. 10 2562 28/1/2020
569 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0299 นางจุฬาวดี กองค้า ร้านเกษตรจุฬา นางจุฬาวดี กองค้า 118 9 - - บ้านเจียง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ ชย. 134 2558 20/12/2019
570 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1058 นางสาวประครอง  ผิวเวียง ร้านนางสาวประครอง  ผิวเวียง นางสาวประครอง ผิวเวียง 72 9 บ้านเจียง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ ชย. 69 2560 28/6/2020
571 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0425 นางอรัญญา ด้วงทอง ร้านสริษาพาณิชย์ นางอรัญญา ด้วงทอง 90 9 - - บ้านเจียง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ ชย. 81 2557 12/8/2020
572 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0280 นายมนัส บุญทัศน์ ร้านบุญทัศน์การเกษตร นายมนัส บุญทัศน์ 217 1 - - วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ ชย. 116 2560 24/9/2020
573 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0711 นายเสกสรร จันทร์ภู่ ร้านเสกสรรการเกษตร นายเสกสรร จันทร์ภู่ 155 8 - - วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ ชย. 44 2556 6/3/2020
574 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0927 นางสิวนันท์ แช่มช้อย ร้านช.ภักดี เกษตรภัณฑ์ นางสิวนันท์ แช่มช้อย 155/17 8 - - วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ ชย. 49 2561 27/5/2020
575 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0609 นางสาวนภาภรณ์ ภูผา ร้านนภาภรณ์การค้า นางสาวนภาภรณ์ ภูผา 267 8 - - วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ ชย. 16 2555 14/5/2020
576 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1089 นายกันตพัฒน์  ต่อสกุลวิวัธน์ ร้านสหะกิจอุดมการเกษตร นายกันตพัฒน์ ต่อสกุลวิวัธน์ 338 8 วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ ชย. 23 2560 20/3/2020
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577 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0051 นางสาวนุชนาฎ นิเวศน์วรการ ร้านเกษตรกันเอง นางสาวนุชนาฎ นิเวศน์วรการ 92 8 - - วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ ชย. 95 2549 24/12/2019
578 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0901 นายพิพัฒพล  นันท์ธนานนท์ ร้านวินรุ่งเรือง นายพิพัฒพล นันท์ธนานนท์ 185 1 หนองบัวแดง-วังใหญ่ แหลมทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ ชย. 139 2561 15/11/2019
579 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0384 นายไพสาน ประทุมมา ร้านเจริญไพศาล นายไพสาน ประทุมมา 29 2 - - แหลมทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ ชย. 15 2560 20/2/2020
580 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1199 นายกฤษดา ทองดี บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด (เขตส่งเสริมอ้อยท่ี 8) 37/1 2 แหลมทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ ชย. 9 2561 7/1/2020
581 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0703 นางสาวมริษา มะโนชัย ร้านณัฐพงษ์การเกษตร นางสาวมริษา มะโนชัย 140 5 แหลมทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ ชย. 92 2556 4/8/2019
582 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0789 นางนารีย์ เทวรัตน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ผักหวานรุ่งเรือง 171 7 - - แหลมทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ ชย. 45 2557 27/5/2020
583 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1111 นายแดน  ประทุมมา ร้านแดนวัสดุ นายแดน ประทุมมา 28 9 แหลมทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ ชย. 47 2562 6/6/2020
584 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0838 นายยศ บัวภา ร้านเคเคการเกษตร นายยศ บัวภา 212 13 - - กวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ ชย. 40 2557 25/5/2020
585 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1326 นางขันทอง รอดแก้ว ร้านขันทอง นางขันทอง รอดแก้ว 46 17 กวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ ชย. 18 2562 17/2/2020
586 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1271 นางมนลดา ชาวสวน ร้านมนลดาพาณิชย์ นางมนลดา ชาวสวน 89 3 กุดยม ภูเขียว ชัยภูมิ ชย. 78 2561 16/7/2020
587 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1221 นายปภินวิช คชาธาร บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด (เขตส่งเสริมท่ี 17) 99 10 โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ ชย. 135 2560 20/12/2019
588 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0975 นายวิรัตน์  ประกอบชัย บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด เขตส่งเสริมอ้อยท่ี 1 (โคกสะอาด) 99 10 โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ ชย. 93 2558 1/9/2019
589 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1014 นายสงกรานต์ เอิบแก้ง บริษัท เพ่ิมผลผลิต จ ากัด 99/2 10 โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ ชย. 2 2562 13/1/2020
590 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0866 นายศรราม พุ้ยน้อย ร้านจ.รุ้งเรือง นายศรราม พุ้ยน้อย 179 10 - - ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ ชย. 21 2562 17/3/2020
591 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1157 นางสาวมะยุรี เวียงชัยภูมิ ร้านเวียงชัยการค้า นางสาวมะยุรี เวียงชัยภูมิ 123 8 ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ ชย. 59 2560 11/6/2020
592 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1241 นายคชานนท์ อ่ิมจิตร ร้าน น.รุ่งเรือง สาขา 2 นายคชานนท์ อ่ิมจิตร 215 8 ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ ชย. 102 2561 13/8/2020
593 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1249 นางสาวนิตยา หวานดี ร้านทวีพร พาณิชย์ นางสาวนิตยา หวานดี 336 8 ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ ชย. 53 2561 30/5/2019
594 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1029 นางฉลอง  จะกุญชร ร้านพรพรรณ การค้า นางฉลอง จะกุญชร 149 9 ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ ชย. 27 2559 23/3/2020
595 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0978 นายฤเดช ถาวรฤทธ์ิ บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด เขตส่งเสริมอ้อยท่ี 10 (หนองแซง) 286 12 บ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ ชย. 16 2559 25/2/2020
596 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1300 นางสาวทิพย์กฤษตรา ผลทิพย์ ร้านน  าทิพย์เพ่ือนเกษตร นางสาวทิพย์กฤษตรา ผลทิพย์ 26 18 บ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ ชย. 125 2561 11/10/2019
597 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0003 นายสมชาย จุลนันท์ ร้านตุ๊พาณิชย์ นายสมชาย จุลนันท์ 14 19 - - บ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ ชย. 5 2558 30/11/2019
598 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0020 นางสาวณัฏฐ์กฤตา จิตรสถิรพันธ์ ร้านเงินทองพานิช นางสาวณัฏฐ์กฤตา จิตรสถิรพันธ์ 98/1 19 - - บ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ ชย. 55 2553 29/5/2020
599 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0045 นางสามัญ ทาอามาตย์ ร้านบ้านโนนหินแร่ นางสามัญ ทาอามาตย์ 93 20 - - บ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ ชย. 93 2549 26/8/2019
600 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1010 นางสาวยศวดี  ยอดแก้ว ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นครการเกษตร 2017 นางสาวยศวดี ยอดแก้ว 224 3 บ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ ชย. 3 2559 12/1/2020
601 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1115 นางสาวทิวารัตน์ เกยสุวรรณ ร้านดินดีการเกษตร นางสาวทิวารัตน์ เกยสุวรรณ 249 4 บ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ ชย. 122 2560 6/11/2019
602 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0985 นายวิรัตน์  ประกอบชัย บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด เขตส่งเสริมอ้อยท่ี 8 (หนองโพนงาม)  259 9 บ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ ชย. 98 2558 1/9/2019
603 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1207 นายสราวุธ ขวัญมงคล ร้านบ้านฉนวนวัสดุก่อสร้าง นายสราวุธ ขวัญมงคล 45 10 บ้านดอน ภูเขียว ชัยภูมิ ชย. 126 2561 15/10/2019
604 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1071 นางสาวนงลักษณ์  ช านาญ ร้าน ช.ช านาญเจริญพานิช นางสาวนงลักษณ์ ช านาญ 271 2 บ้านดอน ภูเขียว ชัยภูมิ ชย. 10 2560 14/2/2020
605 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1182 นายอภิรักษ์ เกตุเขียว ร้านเพชรประกอบพาณิชย์ นายอภิรักษ์ เกตุเขียว 136/1 1 บ้านเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ ชย. 68 2561 27/6/2020
606 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0891 นางสาวอุมาภรณ์ เพชรล  า ร้านเพชรพิมลการเกษตร นางสาวอุมาภรณ์ เพชรล  า 235 1 - - บ้านเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ ชย. 89 2561 5/8/2020
607 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1004 นายปภินวิช คชาธาร บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด (เขตส่งเสริมอ้อยท่ี 10) 427 1 บ้านเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ ชย. 65 2561 26/6/2020
608 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1098 นางพิมพ์อร  พยัคฆพล ร้านคลีนิค เคมีการเกษตร นางพิมพ์อร พยัคฆพล 473 1 บ้านเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ ชย. 105 2561 15/8/2020
609 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0512 นายนิพนธ์ ส าราญ ร้านทัพพญาแลการเกษตร นายนิพนธ์ ส าราญ 477 1 - - บ้านเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ ชย. 72 2559 8/6/2020
610 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1190 นางเนาวรัตน์ เหล่าเสนา ร้านเนาวรัตน์ ซุปเปอร์มาเก็ต นางเนาวรัตน์ เหล่าเสนา 253 8 บ้านเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ ชย. 79 2561 18/7/2020
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611 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0274 นายเพทาย เมฆา ร้านภูเขียวการเกษตร นายเพทาย เมฆา 1071-1072 - ชัยภูมิ-ภูเขียว ผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ ชย. 27 2551 21/8/2019
612 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0138 นายอรรถกร เศรษฐชวาลวงษ์ ร้านเฉลิมมิตรคลินิกการเกษตร นายอรรถกร เศรษฐชวาลวงษ์ 1081-1082 1 อาคารราชพัสดุ ภูเขียว-ชุมแพ ผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ ชย. 10 2559 1/2/2020
613 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0457 นางสมหมาย เศรษฐชวาลวงษ์ ร้านภูเขียวหัตถกรรม นางสมหมาย เศรษฐชวาลวงษ์ 19/7-8 1 - - ผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ ชย. 86 2553 15/9/2020
614 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0068 นางสาวกรรณยารักษ์ คนเพียร ร้านกรรณยาการเกษตร นางสาวกรรณยารักษ์ คนเพียร 204 1 - ภูเขียว-เกษตรฯ ผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ ชย. 96 2550 11/9/2019
615 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0226 นายฮู้ เร่งรัดกิจ ร้านสวัสดีภูเขียว นายฮู้ เร่งรัดกิจ 590/1 1 - ราษฎร์นที ผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ ชย. 148 2561 27/12/2019
616 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1183 นายฤเดช ถาวรฤทธ์ิ บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด เขตส่งเสริมท่ี 2 (หนองสองห้อง) 269 10 ผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ ชย. 125 2560 19/11/2019
617 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0167 นางสุคนทิพย์ สวงโท สหกรณ์การเกษตรภูเขียว จ ากัด 40 14 - ชัยภูมิ-ภูเขียว ผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ ชย. 129 2559 15/9/2019
618 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0876 นางสาวปนัดดา ยศพิมพา ร้านก.การเกษตร นางสาวปนัดดา ยศพิมพา 450 2 - - ผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ ชย. 121 2559 22/8/2019
619 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0403 นายชยุต เหล่าชัยกุล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูเขียว รวมเกษตร 405 5 - - ผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ ชย. 9 2562 22/1/2020
620 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0831 นายกรวิทย์ ถาดวิจิตร ร้านหนองคอนไทยการเกษตร นายกรวิทย์ ถาดวิจิตร 119 10 - - หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ ชย. 32 2557 19/5/2020
621 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0721 นายภิพัฒน์ จรูญชาติ ร้านต่อลาภการเกษตร นายภิพัฒน์ จรูญชาติ 60 3 - - หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ ชย. 142 2559 17/10/2019
622 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1251 นายเกรียงศักด์ิ ภูมิพัฒน์ ร้านลาภสิน นายเกรียงศักด์ิ ภูมิพัฒน์ 187 8 หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ ชย. 56 2561 4/6/2020
623 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0984 นายวิรัตน์  ประกอบชัย บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด เขตส่งเสริมอ้อยท่ี 7 (นาไฮ) 136 4 หนองตูม ภูเขียว ชัยภูมิ ชย. 91 2558 1/9/2019
624 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0549 นางอุทิศา เกิดสูงเนิน ร้านสูงเนินการเกษตร นางอุทิศา เกิดสูงเนิน 247/1 10 - - โอโล ภูเขียว ชัยภูมิ ชย. 35 2555 20/6/2020
625 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1281 นายภิญโญ หมู่โสภิญ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่โจ้ทรัพย์เกษตร 98 2 โอโล ภูเขียว ชัยภูมิ ชย. 95 2561 8/8/2020
626 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1201 นายฤเดช ถาวรฤทธ์ิ บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด เขตส่งเสริมท่ี 15 (โนนดินจ่ี) 199 3 โอโล ภูเขียว ชัยภูมิ ชย. 127 2560 19/11/2019
627 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0799 นายสุวิท ค าสิงห์ ร้านขวัญรุ่งเรืองการเกษตร นายสุวิท ค าสิงห์ 225 9 - - โอโล ภูเขียว ชัยภูมิ ชย. 10 2557 7/1/2020
628 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0776 นายชาตรี  ชัยมีเขียว ร้านพีเอส เกษตรคลินิค นายชาตรี ชัยมีเขียว 299 9 โอโล ภูเขียว ชัยภูมิ ชย. 111 2560 10/9/2019
629 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0797 นางนิภาพรรณ เพียงสุวรรณ์ ร้านชัยภูมิคลินิกเกษตร นางนิภาพรรณ เพียงสุวรรณ์ 337 3 - - โคกสูง เมือง ชัยภูมิ ชย. 9 2557 2/1/2020
630 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0540 นางอุลัย สมเสร็จ ร้านแม่อุลัยพานิชย์ นางอุลัย สมเสร็จ 171 1 - - ซับสีทอง เมือง ชัยภูมิ ชย. 76 2561 15/7/2020
631 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0679 นางปิยะฉัตร อกอุ่น ร้านเกษตรก้าวหน้า นางปิยะฉัตร อกอุ่น 71 4 - - ซับสีทอง เมือง ชัยภูมิ ชย. 138 2558 24/12/2019
632 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0478 นางสาวมณทิรา พ่ัวโพธ์ิ ร้านทรัพย์สีทองการเกษตร นางสาวมณทิรา พ่ัวโพธ์ิ 240 6 - - ซับสีทอง เมือง ชัยภูมิ ชย. 17 2554 20/1/2020
633 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0622 นายบุญเพชร วาทโยธา ร้านเพชรการเกษตร นายบุญเพชร วาทโยธา 146 7 - - ซับสีทอง เมือง ชัยภูมิ ชย. 29 2555 21/6/2020
634 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0223 นายศุภชัย อภิเดชธนรักษ์ ร้านอภิเดชธนรักษ์ นายศุภชัย อภิเดชธนรักษ์ 285 1 - - ท่าหินโงม เมือง ชัยภูมิ ชย. 108 2550 31/12/2019
635 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0355 นางศิริมา อภิเมธีธ ารง ร้านออเงิน นางศิริมา อภิเมธีธ ารง 297 2 - - ท่าหินโงม เมือง ชัยภูมิ ชย. 62 2554 18/7/2019
636 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0841 นายมิตร ราชติ ร้านมิตรรุ่งเรือง นายมิตร ราชติ 389 4 - - ท่าหินโงม เมือง ชัยภูมิ ชย. 101 2561 13/8/2019
637 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0048 นายสุมิตร ม่วงเพชร ร้านมิตรเกษตรกร นายสุมิตร ม่วงเพชร 160 10 - ชัยภูมิ-ตาดโตน นาฝาย เมือง ชัยภูมิ ชย. 2 2560 19/1/2020
638 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0360 นายลิขิต สมแวง ร้านเสฎฐวุฒิการเกษตร นายลิขิต สมแวง 69/2 16 - ชัยภูมิ-ตาดโตน นาฝาย เมือง ชัยภูมิ ชย. 29 2552 27/7/2020
639 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0991 นางสาวหัสนีย์  พันทเสน ร้านเพ่ือนเกษตรชัยภูมิ นางสาวหัสนีย์ พันทเสน 541-542 2 นาฝาย เมือง ชัยภูมิ ชย. 127 2559 8/9/2019
640 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0506 นายบุญช่วย บุญกัณฑ์ ร้านช.พาณิชย์ นายบุญช่วย บุญกัณฑ์ 215 11 - - นาเสียว เมือง ชัยภูมิ ชย. 44 2562 3/6/2020
641 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0900 นางลาวัลย์ ศรีค าภา ร้านยุทธนาพาณิชย์ นางลาวัลย์ ศรีค าภา 179 12 - - นาเสียว เมือง ชัยภูมิ ชย. 110 2558 27/10/2019
642 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0602 นายอนันต์ พ่ึงภูมิ ร้านอนันต์การค้า นายอนันต์ พ่ึงภูมิ 11 8 - - โนนส าราญ เมือง ชัยภูมิ ชย. 85 2560 18/7/2020
643 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0114 นายวีระศักด์ิ หงษ์เจริญ ร้านเล็กการเกษตร นายวีระศักด์ิ หงษ์เจริญ 273/22ก. - ราชทัณฑ์ ในเมือง เมือง ชัยภูมิ ชย. 37 2553 24/4/2020
644 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0072 นางวิจิตร นาครินทร์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส. ชัยภูมิ จ ากัด (สาขากุดตุ้ม) 49/11 - บรรณาการ ในเมือง เมือง ชัยภูมิ ชย. 122 2558 25/11/2019
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645 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0308 นางวิจิตร นาครินทร์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส. ชัยภูมิ จ ากัด (สาขาภูเขียว) 49/11 - บรรณาการ ในเมือง เมือง ชัยภูมิ ชย. 123 2558 25/11/2019
646 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0573 นางวิจิตร นาครินทร์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส. ชัยภูมิ จ ากัด (สาขาเทพสถิต) 49/11 - บรรณาการ ในเมือง เมือง ชัยภูมิ ชย. 128 2558 25/11/2019
647 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0136 นายยงศักด์ิ ชัยบุตร ร้านชัยภูมิเภสัช นายยงศักด์ิ ชัยบุตร 587ก - โนนม่วง ในเมือง เมือง ชัยภูมิ ชย. 36 2562 12/5/2020
648 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0109 นางสาวนภาภรณ์ ภักติยานุวรรตน์ ร้านเหมียว นางสาวนภาภรณ์ ภักติยานุวรรตน์ 113 ก. 1 - ยุติธรรม ในเมือง เมือง ชัยภูมิ ชย. 27 2553 17/4/2020
649 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0853 นายจารุพร พารา บริษัท มิกเซอร์ อินเตอร์ จ ากัด 330/14 15 - เล่ียงเมือง ในเมือง เมือง ชัยภูมิ ชย. 93 2559 29/6/2020
650 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0626 นายวิทูร สุริยวนากุล บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ 21/52 5 - - ในเมือง เมือง ชัยภูมิ ชย. 95 2556 26/8/2019
651 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0089 นายสุรชัย บ ารุงราษฎร์ สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ จ ากัด 275 6 - ชัยภูมิ-สีคิ ว ในเมือง เมือง ชัยภูมิ ชย. 111 2549 22/11/2019
652 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0550 นางนัฐยา เศรษฐธนเวชกิจ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยภูมิเกษตรฟาร์ม 400-400/1 9 - - ในเมือง เมือง ชัยภูมิ ชย. 108 2560 4/9/2019
653 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0125 นายยุทธศักด์ิ พรโสภณ ร้านพ.พาณิชย์ นายยุทธศักด์ิ พรโสภณ 786 1 - - บ้านค่าย เมือง ชัยภูมิ ชย. 24 2556 27/1/2020
654 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0364 นายสุพจน์ มูลอ าคา ร้านก้าวหน้าการเกษตร นายสุพจน์ มูลอ าคา 991/6 1 - ชัยภูมิ-สีคิ ว บ้านค่าย เมือง ชัยภูมิ ชย. 109 2561 19/8/2020
655 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0415 นายธนเดช เพ็ญจันทร์ ร้านเกษตรไทยเจริญ นายธนเดช เพ็ญจันทร์ 18 10 - - บ้านค่าย เมือง ชัยภูมิ ชย. 69 2553 27/7/2019
656 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0728 นางสาวบัวผัน เจตุนา ร้านสายฝนการเกษตร นางสาวบัวผัน เจตุนา 19 5 - - บ้านค่าย เมือง ชัยภูมิ ชย. 60 2559 30/5/2020
657 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0428 นายบัณฑิต จอมทอง ร้านวีระวรรณการเกษตร นายบัณฑิต จอมทอง 251/1 2 - - โพนทอง เมือง ชัยภูมิ ชย. 32 2554 22/5/2020
658 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0502 นายสุทัศน์ ตันติวิชยางกูร ร้านเกษตรนาโน นายสุทัศน์ ตันติวิชยางกูร 135 5 - - ลาดใหญ่ เมือง ชัยภูมิ ชย. 39 2555 26/6/2020
659 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0695 นายกรพล ศรีม่ิงมงคลกุล บริษัท ตังน าชัยภูมิ จ ากัด 45 7 - - หนองนาแซง เมือง ชัยภูมิ ชย. 36 2561 17/4/2020
660 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0666 นางสมหมาย เสริงก าปัง ร้านรักษ์เมล็ดพันธ์ุ 2 นางสมหมาย เสริงก าปัง 424/5-6 8 - - หนองนาแซง เมือง ชัยภูมิ ชย. 4 2558 25/11/2019
661 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0750 นายม้วน ผิวจี ร้านน้องพลอย นายม้วน ผิวจี 33 12 - - หนองไผ่ เมือง ชัยภูมิ ชย. 77 2556 30/6/2020
662 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0444 นางทิพวรรณ งอกศิลป์ ร้านอ.จีระ การค้า นางทิพวรรณ งอกศิลป์ 3/1 1 - - ห้วยต้อน เมือง ชัยภูมิ ชย. 46 2557 1/6/2020
663 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0597 นางวิไลพร สุนา ร้านสุดประเสริฐ นางวิไลพร สุนา 35 1 - - ห้วยต้อน เมือง ชัยภูมิ ชย. 39 2561 19/4/2020
664 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0733 นายนิคม บุญกอบ ร้านสานตะวันฟาร์ม นายนิคม บุญกอบ 60 7 - - ห้วยต้อน เมือง ชัยภูมิ ชย. 7 2560 9/2/2020
665 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0627 นางสุริสา พิงชัยภูมิ ร้านสุริสา พิงชัยภูมิ นางสุริสา พิงชัยภูมิ 95 6 - - ห้วยบง เมือง ชัยภูมิ ชย. 67 2558 21/6/2020
666 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0056 นายชลิตร  ธัญญวัฒน์ ร้านพอดีพาณิชย์ นายชลิตร ธัญญวัฒน์ 148/1 1 ท่าหินโงม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ชย. 106 2560 29/8/2020
667 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1123 นางบรรจง  มูลเทพ ร้าน ก.การเกษตร นางบรรจง มูลเทพ 87/2 1 ท่าหินโงม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ชย. 161 2559 28/12/2019
668 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1120 นางมาริสา  บัวเมืองเก่า ร้าน โท แอน ยู นางมาริสา บัวเมืองเก่า 244 3 ท่าหินโงม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ชย. 31 2561 12/3/2020
669 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1337 นายชาติชาย ตู้ประกาย ร้านเกษตรน าโชคชัยภูมิ นายชาติชาย ตู้ประกาย 399 3 ท่าหินโงม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ชย. 27 2562 24/4/2020
670 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0915 นายณรงค์ศักด์ิ วรรณวิชัยกุล ร้านนายโต นายณรงค์ศักด์ิ วรรณวิชัยกุล 102 7 - - ท่าหินโงม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ชย. 33 2558 22/3/2020
671 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1330 นางสาวอุษา สุนทรวัฒน์ ร้านโตเกษตรพาณิชย์ นางสาวอุษา สุนทรวัฒน์ 129 7 ท่าหินโงม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ชย. 22 2562 19/3/2020
672 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0910 นางสีนวน บุบผาอาจ ร้านส.ทรัพย์ทวี นางสีนวน บุบผาอาจ 245 9 - - นาเสียง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ชย. 76 2559 13/6/2020
673 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1073 นายบุญช่วย  บุญกัณฑ์ ร้าน ช.พาณิชย์ สาขา 2 นายบุญช่วย บุญกัณฑ์ 133 8 นาเสียว เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ชย. 73 2559 9/6/2020
674 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0939 นายธนวัฒน์ ทานสุทัศน์ ร้านธนวัฒน์การเกษตร นายธนวัฒน์ ทานสุทัศน์ 209 9 - - นาเสียว เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ชย. 93 2561 8/8/2020
675 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1312 นางศศิธร ตาปราบ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คนไท 2018 48/7 บรรณาการ ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ชย. 144 2561 13/12/2019
676 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0304 นางวิจิตร นาครินทร์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส. ชัยภูมิ จ ากัด (สาขาแก้งคร้อ) 49/11 บรรณาการ ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ชย. 133 2560 13/12/2019
677 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1125 นายชาคริต จุลธีระ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริน ามาการเกษตร 57/3ก โนนม่วง ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ชย. 84 2561 25/7/2019
678 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1165 นางเกล็ดแก้ว ภักติยานุวรรตน์ ร้านที.โอ.การเกษตร นางเกล็ดแก้ว ภักติยานุวรรตน์ 227/41ก - ยุติธรรม ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ชย. 75 2560 12/7/2020
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679 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0890 นางวิจิตร นาครินทร์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส.ชัยภูมิ จ ากัด  (สาขาจัตุรัส) 49/11 - บรรณาการ ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ชย. 109 2560 6/9/2019
680 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0741 นายนพ จิตต์สุภาพรรณ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปู่ - ย่า เคมีเกษตร 333/22 3 - - ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ชย. 70 2556 19/6/2020
681 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0238 นางพวงเพชร รุ่งรัตน์ตระกูล บริษัท แอล อาร์ ชัยภูมิ จ ากัด 41/1 8 บ้านคลองเรียง ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ชย. 96 2560 20/7/2020
682 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1268 นายชาคริต จุลธีระ ร้านโกดังสิริ นายชาคริต จุลธีระ 269 7 บ้านเล่า เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ชย. 3 2562 14/1/2020
683 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1141 นางสาวปรียะสุดา แพโสภณ ร้าน ป.เกษตร นางสาวปรียะสุดา แพโสภณ 347/10 10 โพนทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ชย. 47 2561 9/5/2020
684 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0999 นางสาวจามจุรี  ไกรใหญ่ ร้านโมโนภัณฑ์ นางสาวจามจุรี ไกรใหญ่ 535 3 ลาดใหญ่ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ชย. 28 2561 18/2/2020
685 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1135 นางสาวไพลิน  หงษ์เจริญ บริษัท พรชัยเคมีภัณฑ์การเกษตร จ ากัด นางสาวไพลิน หงษ์เจริญ 101 7 หนองนาแซง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ชย. 3 2561 4/1/2020
686 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1213 นายกฤษดา ทองดี บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด (เขตส่งเสริมอ้อยท่ี 11) 459 4 ห้วยต้อน เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ชย. 11 2561 7/1/2020
687 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1206 นายศรัณย์ เกาะม่วงหมู่ ร้านศรัณย์ การค้า นายศรัณย์ เกาะม่วงหมู่ 73 7 ห้วยต้อน เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ชย. 110 2560 10/9/2019
688 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1319 นายวุฒศิลป์ สอนหินลาด ร้านอมรรัตน์พาณิชย์ นายวุฒศิลป์ สอนหินลาด 85 12 ห้วยบง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ชย. 12 2562 29/1/2020
689 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0863 นางรดาพร วงศ์ศรี ร้านรดาพรพาณิชย์ นางรดาพร วงศ์ศรี 51 6 - - ห้วยบง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ชย. 133 2559 25/9/2019
690 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0391 นางนิศากร ชูสกุล ร้านชูสกุลบริการ นางนิศากร ชูสกุล 179 10 - - กุดชุมแสง หนองบัวแดง ชัยภูมิ ชย. 29 2561 22/2/2020
691 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1257 นางสาวิตรี ทักษิณสิทธ์ิ ร้าน "ณัฎฐภรณ์พาณิชย์" นางสาวิตรี ทักษิณสิทธ์ิ 187 13 กุดชุมแสง หนองบัวแดง ชัยภูมิ ชย. 51 2561 29/5/2020
692 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1136 นายวาสนา  จันทราศรี ร้านพิทยาก่อสร้าง นายวาสนา จันทราศรี 23 17 กุดชุมแสง หนองบัวแดง ชัยภูมิ ชย. 25 2562 16/4/2020
693 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1211 นายกฤษดา ทองดี บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด (เขตส่งเสริมอ้อยท่ี 7) 77/1 3 กุดชุมแสง หนองบัวแดง ชัยภูมิ ชย. 8 2561 7/1/2020
694 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1342 นายภูคิด ศรีหนองเป็ด ร้านโตเจริญ พาณิชย์ นายภูคิด ศรีหนองเป็ด 114 10 คูเมือง หนองบัวแดง ชัยภูมิ ชย. 31 2562 6/5/2020
695 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1112 นางสมพร  ชูมะโนวัด ร้านณัฐวุฒิ นางสมพร ชูมะโนวัด 378/1 10 คูเมือง หนองบัวแดง ชัยภูมิ ชย. 148 2559 31/10/2019
696 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0719 นางวิไลวรรณ์  จ าปาทอง ร้านฟีฟ่าพาณิช นางวิไลวรรณ์ จ าปาทอง 149 11 - - คูเมือง หนองบัวแดง ชัยภูมิ ชย. 85 2557 26/8/2019
697 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1292 นายณัฐชา มาระวัง ร้านสงวนทวีทรัพย์การเกษตร นายณัฐชา มาระวัง 99 17 คูเมือง หนองบัวแดง ชัยภูมิ ชย. 117 2561 9/9/2019
698 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1248 นายอนุชิต ป้อมปริยานนท์ ร้านป.สว่างการเกษตร นายอนุชิต ป้อมปริยานนท์ 159 2 คูเมือง หนองบัวแดง ชัยภูมิ ชย. 42 2561 23/4/2020
699 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1109 นายโยธิน  มีวุฒิ ร้านวุฒิชัยการเกษตร นายโยธิน มีวุฒิ 216 2 คูเมือง หนองบัวแดง ชัยภูมิ ชย. 121 2560 18/10/2019
700 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1210 นายด ารงค์ศักด์ิ จ าเริญสุข ร้านมิตรด ารงค์การเกษตร นายด ารงค์ศักด์ิ จ าเริญสุข 1 8 คูเมือง หนองบัวแดง ชัยภูมิ ชย. 115 2560 24/9/2019
701 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0983 นายกฤษดา ทองดี บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด (เขตส่งเสริมอ้อยท่ี 2) 199 8 คูเมือง หนองบัวแดง ชัยภูมิ ชย. 15 2561 11/1/2020
702 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0392 นางสาวสุพัชชา ม่วงสีเสียด ร้านส.รุ่งเรืองการค้า นางสาวสุพัชชา ม่วงสีเสียด 167 2 - - ถ  าวัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ ชย. 67 2553 19/7/2020
703 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1203 นายกฤษดา ทองดี บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด (เขตส่งเสริมอ้อยท่ี 5) 129 5 ถ  าวัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ ชย. 6 2561 7/1/2020
704 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0452 นายนพพล ท่ังแก้ว ร้านนพพล เกษตรพันธ์ นายนพพล ท่ังแก้ว 309 5 - - ถ  าวัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ ชย. 121 2561 3/10/2019
705 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0938 นายสมบูรณ์ พิชัย ร้านสมบูรณ์การเกษตร นายสมบูรณ์ พิชัย 139/1 7 - - ถ  าวัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ ชย. 55 2561 4/6/2019
706 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0406 นางสาวประนอม สุขแก้ว ร้านนอมพารุ่ง นางสาวประนอม สุขแก้ว 40 7 - - ถ  าวัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ ชย. 22 2556 27/1/2020
707 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0793 นางสาวฐิติกาญจน์ สุมนนอก ร้านภาณุวัตน์การเกษตร นางสาวฐิติกาญจน์ สุมนนอก 349 9 - - ถ  าวัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ ชย. 64 2558 17/6/2020
708 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1041 นางสาวชลิดา ธงภักด์ิ ร้านเพ่ิมทรัพย์พืชผล - การเกษตร นางสาวชลิดา ธงภักด์ิ 360 9 ถ  าวัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ ชย. 132 2561 25/10/2019
709 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0840 นายวีรศักด์ิ ตันวัฒนเสรี ร้านโชคชูชัยการเกษตร นายวีรศักด์ิ ตันวัฒนเสรี 239 10 - - ท่าใหญ่ หนองบัวแดง ชัยภูมิ ชย. 92 2559 29/6/2020
710 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0253 นางอนงค์ ค าเรืองศรี ร้านมลฤดีพืชผล นางอนงค์ ค าเรืองศรี 310 10 - - ท่าใหญ่ หนองบัวแดง ชัยภูมิ ชย. 26 2552 20/7/2020
711 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1325 นายกองเกิน โนนวิเศษ ร้าน รสเจริญพาณิชย์ นายกองเกิน โนนวิเศษ 121 12 นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ ชย. 17 2562 17/2/2020
712 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1269 นายถาวร เทพนรินทร์ ร้านถาวรการเกษตร นายถาวร เทพนรินทร์ 158 12 นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ ชย. 74 2561 10/7/2020
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713 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1318 นายสมศักด์ิ ศรีบุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรีบุรินทร์การเกษตร 19 12 นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ ชย. 11 2562 29/1/2020
714 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1193 นายมนตรี เทพนรินทร์ ร้านมนตรี นายมนตรี เทพนรินทร์ 30 17 นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ ชย. 100 2560 30/7/2020
715 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0432 นางสาวณัฐทิวา สุ่ยวงษ์ ร้านวงษ์อ านวยพาณิชย์ นางสาวณัฐทิวา สุ่ยวงษ์ 369 18 - - นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ ชย. 137 2560 25/12/2019
716 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0207 นายธีระวงค์ เขาเขียว ร้านธีระพานิชย์ นายธีระวงค์ เขาเขียว 324 20 - - นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ ชย. 138 2561 13/11/2019
717 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1338 นางสาวปิยะนุช จ าปาศิลป์ ร้านภาคภูมิพาณิชย์ นางสาวปิยะนุช จ าปาศิลป์ 324 3 นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ ชย. 28 2562 28/4/2020
718 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1222 นายบัญชา ตีกองซอม ร้านทวีผลการเกษตร นายบัญชา ตีกองซอม 348 3 นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ ชย. 12 2561 7/1/2020
719 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0047 นางสาวสุรัตน์ เทพนรินทร์ ร้านสุรัตน์ นางสาวสุรัตน์ เทพนรินทร์ 215 6 - หนองบัวแดง-บ้านโหล่น นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ ชย. 17 2551 29/6/2020
720 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1260 นางสาวสุภาพร ตีกองซอม ร้านทวีผลบ้านโหล่น นางสาวสุภาพร ตีกองซอม 4 6 นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ ชย. 45 2562 3/6/2020
721 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1301 นายอนุวัตร ขวัญสวัสด์ิ ร้านแม่ละไม นายอนุวัตร ขวัญสวัสด์ิ 16 8 นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ ชย. 145 2561 16/12/2019
722 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1200 นายกฤษดา ทองดี บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด (เขตส่งเสริมอ้อยท่ี 6) 109 10 วังชมภู หนองบัวแดง ชัยภูมิ ชย. 7 2561 7/1/2020
723 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0744 นายจารุพร  พารา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กุ้งนาง เรดิโอ 116 11 - - หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ ชย. 59 2557 22/6/2020
724 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1303 นางผ่องศรี จังหวะ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วุฒิผ่องพืชผล กรุ๊ป 213 11 หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ ชย. 130 2561 18/10/2019
725 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0100 นางรัชนี เกาะม่วง ร้านศรีสุพรรณคลินิกเกษตร นางรัชนี เกาะม่วง 46/1 11 - - หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ ชย. 114 2549 29/12/2019
726 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0324 นายเอกชัย ตุ้มทอง ร้านเกษตรบัวแดง นายเอกชัย ตุ้มทอง 104/4 13 - - หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ ชย. 10 2552 11/2/2020
727 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1107 นายอภิชาติ  ตั งจิตต์พรชัย บริษัท เอ.พี.14 จ ากัด 5 2 หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ ชย. 126 2559 7/9/2020
728 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1240 นายสุนทร แก่นยางหวาย ร้านป.เมล็ดพันธ์ุ การเกษตร นายสุนทร แก่นยางหวาย 40/4 6 หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ ชย. 26 2562 21/4/2020
729 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0070 นายธรรมรงค์ ตันวัฒนเสรี ร้านโชคชูชัย นายธรรมรงค์ ตันวัฒนเสรี 12 9 - สุขาภิบาล1 หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ ชย. 50 2553 24/9/2019
730 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0165 นายประยูร ทองแย้ม ร้านเมืองทองเภสัช นายประยูร ทองแย้ม 190/1 9 - พาณิชย์จ ารูญ หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ ชย. 18 2553 6/3/2020
731 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0104 นายสังคม ธรรมวงษ์ ร้านสังคมการเกษตร นายสังคม ธรรมวงษ์ 239/1 9 - พาณิชย์จ ารูญ หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ ชย. 19 2553 13/3/2020
732 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0934 นางสาวธิดารัตน์ ตั งจิตต์พรชัย บริษัท เค.ที.11 จ ากัด 3 9 - - หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ ชย. 53 2562 7/7/2020
733 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0966 นายวิศรุต  ชาลีเครือ ร้านชาลีเครือการเกษตร นายวิศรุต ชาลีเครือ 925/1 9 หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ ชย. 28 2560 29/3/2020
734 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1264 นางสาววาสนา กระทุ่มนอก ร้านเบรส&พลอย นางสาววาสนา กระทุ่มนอก 501 11 หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ ชย. 48 2562 9/6/2020
735 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0885 นายสุริวิทย์  ปิยะวงศ์ ร้านเก้บิวตี ช๊อบ นายสุริวิทย์ ปิยะวงศ์ 76/2 11 หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ ชย. 72 2561 8/7/2020
736 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1142 นางกาญจนา พลดงนอก ร้านทรัพย์รุ่งโรจน์ นางกาญจนา พลดงนอก 197 12 หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ ชย. 101 2560 3/8/2019
737 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1072 นายอานุภาพ เหิมนอก ร้านล าพวน นายอานุภาพ เหิมนอก 109/1 17 หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ ชย. 43 2562 30/5/2020
738 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1086 นางกาญจนา มลิดา ร้านกาญจนาพานิช นางกาญจนา มลิดา 160 19 หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ ชย. 29 2562 29/4/2020
739 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0878 นายนนทจิต สมัตถะ ร้านญาณพัฒน์ค้าวัสดุ นายนนทจิต สมัตถะ 161/1 6 - - หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ ชย. 83 2557 17/8/2019
740 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0981 นายกฤษดา ทองดี บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด (เขตส่งเสริมอ้อยท่ี 4) - 9 หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ ชย. 27 2561 12/2/2020
741 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0926 นายพงษ์ศักด์ิ ภิญโญศักด์ิ ร้านต้นตาลการเกษตร นายพงษ์ศักด์ิ ภิญโญศักด์ิ 367 2 โคกสะอาด หนองบัวระเหว ชัยภูมิ ชย. 128 2561 15/10/2019
742 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1243 นายอนุสรณ์ พฤฒิจิระวงศ์ ร้านฮ่องเต้ นายอนุสรณ์ พฤฒิจิระวงศ์ 399 1 วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ ชย. 32 2561 22/3/2019
743 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0807 นายรัก จุมทา ร้านทีวาย โฮมมาร์ท นายรัก จุมทา 313 14 - - วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ ชย. 131 2560 5/12/2019
744 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0022 นางรัศมี กิตติคุณานนท์ ร้านรัศมี นางรัศมี กิตติคุณานนท์ 450 17 - - วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ ชย. 55 2560 5/6/2020
745 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1068 นางสุภาวินีย์  บรรดาศักด์ิไพศาล ร้านประกอบทรัพย์ นางสุภาวินีย์ บรรดาศักด์ิไพศาล 58 17 วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ ชย. 69 2561 28/6/2020
746 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0162 นางสาวพัชราภรณ์ พานทองไพศาล ร้านพัชราภรณ์การค้า นางสาวพัชราภรณ์ พานทองไพศาล 355 6 - ชัยภูมิ-นครสวรรค์ วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ ชย. 22 2550 31/12/2019
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747 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0180 นายสร้อย เหมือนประโคน ร้านเสมือนทรัพย์ นายสร้อย เหมือนประโคน 54 6 - ชัยภูมิ-นครสวรรค์ วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ ชย. 41 2550 31/12/2019
748 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1272 นางสาวสุกัญญา สมพงษ์ ร้านรุ่งเกษตรโนนส าราญ นางสาวสุกัญญา สมพงษ์ 142 7 วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ ชย. 82 2561 19/7/2020
749 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0895 นายพีรวัฒน์ นิลสมัคร ร้านชาญสมัครชัย นายพีรวัฒน์ นิลสมัคร 100 5 - - โสกปลาดุก หนองบัวระเหว ชัยภูมิ ชย. 132 2558 20/12/2019
750 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1307 นางสาวปณิดา ภิรมย์ชม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์ยังมาการเกษตร 199 5 โสกปลาดุก หนองบัวระเหว ชัยภูมิ ชย. 136 2561 4/11/2019
751 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0362 นางสาวพวงเพชร โคตะนาถ สหกรณ์การเกษตรหนองบัวระเหว จ ากัด 7 5 - - หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ ชย. 103 2561 13/8/2019
752 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0598 นางสาวจิรนันท์ ตั งพร้อมพันธ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช.รุ่งเรืองเกษตรภัณฑ์ 405/2 9 - - หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ ชย. 12 2555 27/3/2020
753 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0714 นางอนงค์ เพ็ชรจันทึก ร้านระเหว การเกษตร นางอนงค์ เพ็ชรจันทึก 450 9 - - หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ ชย. 71 2561 3/7/2020
754 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0922 นายเสถียร  ผิวจี บริษัท เอส ที ซี เคมี จ ากัด บริษัท เอส ที ซี เคมี จ ากัด 51 9 หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ ชย. 129 2561 15/10/2019
755 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1285 นางณีระภา ฉิมวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รักษ์เมล็ดพันธ์ุ สาขาหนองบัวระเหว 626 9 หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ ชย. 111 2561 19/8/2020
756 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1293 นายสายเพชร วรรณศรี ร้านเพชรการเกษตร นายสายเพชร วรรณศรี 64/9-10 9 หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ ชย. 30 2562 1/5/2020
757 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-0594 นางสุกัญญา ปัตตะชาลี ร้านไก่ทอดบริการ นางสุกัญญา ปัตตะชาลี 600 13 - - ห้วยแย้ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ ชย. 93 2560 19/7/2020
758 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1070 นางหนูวาท  ราชวงษ์ ร้าน น.ธนศาลพืขผล นางหนูวาท ราชวงษ์ 218 4 ห้วยแย้ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ ชย. 50 2561 29/5/2020
759 เขต 3 ศวพ.ชย. CHY-5-1075 นาง สายหยุด ศรีกุฏ ร้านม่ันใจการเกษตร นางสายหยุด ศรีกุฏ 59 9 ห้วยแย้ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ ชย. 17 2560 26/2/2020
760 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0246 นายบุญรัตน์ ชูเมือง ร้านแพรทองการเกษตร นายบุญรัตน์ ชูเมือง 227 10 - - ซาง เซกา บึงกาฬ บก. 33 2561 26/8/2020
761 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0060 นายจตุรงค์ ไตรยงค์ ร้านสมหมายฟาร์มาซี นายจตุรงค์ ไตรยงค์ 47 1 - ไตรมิตร เซกา เซกา บึงกาฬ บก. 36 2551 2/6/2019
762 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0061 นางธิญาดา พรหมมินทร์ ร้านส าราญการเกษตร นางธิญาดา พรหมมินทร์ 55 1 - ไตรมิตร เซกา เซกา บึงกาฬ บก. 23 2562 22/5/2020
763 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0421 นายเทพณรงค์  วดีศิริศักด์ิ ร้านโจ้ข้าวสาร นายเทพณรงค์ วดีศิริศักด์ิ 120/1 10 เซกา-อากาศ เซกา เซกา บึงกาฬ บก. 13 2560 1/6/2020
764 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0019 นายไสว โสภาพ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดีดี การเกษตร(เซกา) 377 10 - - เซกา เซกา บึงกาฬ บก. 10 2562 24/3/2020
765 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0494 นางสาวพัชริดา  ภาอั ง ร้านเซกาค้าส่ง นางสาวพัชริดา ภาอั ง 427 10 เซกา-อากาศ เซกา เซกา บึงกาฬ บก. 30 2561 19/8/2019
766 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0574 นางสมใจ โกฎิค า ร้าน ช.รุ่งเรืองการเกษตร นางสมใจ โกฏิค า 464 10 เซกา เซกา บึงกาฬ บก. 3 2562 8/1/2020
767 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0431 นายธิติ  พรหมมินทร์ ร้านธิติการเกษตร นายธิติ พรหมมินทร์ 51 10 เซกา เซกา บึงกาฬ บก. 26 2561 30/7/2020
768 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0454 ว่าท่ี ร.ต. กิตติภพ  จันผาย ร้านมดเอ็กซ์เกษตรภัณฑ์ ว่าท่ี ร.ต.กิตติภพ จันผาย 147 14 ชุมนุมชน เซกา เซกา บึงกาฬ บก. 7 2561 18/3/2020
769 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0491 นายวิขิต อยู่เย็น ร้านอยู่เย็น 2 นายวิชิต อยู่เย็น 217 14 เซกา เซกา บึงกาฬ บก. 34 2562 9/7/2020
770 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0008 นางได ศรีหาวงต์ ร้านอยู่เย็น 2 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อยู่เย็นอุดมพร 50 14 - - เซกา เซกา บึงกาฬ บก. 37 2561 17/10/2019
771 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0581 นางสุภาพร ทิศเพ็ญ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภารุ่งเรืองการเกษตรเซกา นางสุภาพร ทิศเพ็ญ 347 16 เซกา เซกา บึงกาฬ บก. 15 2562 28/4/2020
772 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0265 นางสาวฉันทกา จันทร์ผาย ร้านบงกช นางสาวฉันทกา จันทร์ผาย 132 18 - เซกา-นาแสง เซกา เซกา บึงกาฬ บก. 22 2558 18/3/2020
773 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0461 นายวีระศักด์ิ  ไหลหาโคตร ร้านวีระศักด์ิยางพารา นายวีระศักด์ิ ไหลหาโคตร 19 21 เซกา เซกา บึงกาฬ บก. 11 2560 28/5/2020
774 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0351 นายแสนสุข พุธธา ร้านแสนชัยการเกษตร นายแสนสุข พุธธา 124 16 - - ท่ากกแดง เซกา บึงกาฬ บก. 24 2562 9/6/2020
775 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0213 นายสมศักด์ิ ราชชมภู ร้านสมศักด์ิการเกษตร นายสมศักด์ิ ราชชมภู 223 11 - - ท่าสะอาด เซกา บึงกาฬ บก. 12 2558 16/2/2020
776 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0583 นางสาวอาภาพร ศรีคุณแสง ร้านพร การเกษตร นางสาวอาภาพร ศรีคุณแสง 24 11 ท่าสะอาด เซกา บึงกาฬ บก. 19 2562 13/5/2020
777 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0005 นายณัฐพงศ์ พระไตรราช ร้านศาสตร์การเกษตร นายณัฐพงศ์ พระไตรราช 14 11 - บึงโขงหลง-ชัยพร บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ บก. 13 2556 2/6/2020
778 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0444 นายสิทธิเดช  ห้วยทราย ร้าน ส.ธัญญารุ่งเรือง นายสิทธิเดช ห้วยทราย 177 3 บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ บก. 22 2559 3/10/2019
779 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0215 นายพงศกร สนิทนอก ร้านพงศกรพานิชย์ นายพงศกร สนิทนอก 126 5 - - บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ บก. 15 2557 22/6/2019
780 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0165 นายสยาม กมลสาร ร้านสยามการค้าและการเกษตร นายสยาม กมลสาร 62 9 - - ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ บก. 30 2562 2/7/2020
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781 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0584 นายกิตติ ยมโคตร กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหนองปะต่าง นายกิตติ ยมโคตร 41 4 โสกก่าม เซกา บึงกาฬ บก. 20 2562 16/5/2020
782 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0305 นายสุนทร อยู่เย็น ร้านอยู่เย็น นายสุนทร อยู่เย็น 25 2 - - หนองทุ่ม เซกา บึงกาฬ บก. 26 2557 8/7/2020
783 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0519 นางสาวปาลิตา  วิบูลย์วัฒนกุล ร้านแดงการเกษตร นางสาวปาลิตา วิบูลย์วัฒนกุล 126 8 หนองทุ่ม เซกา บึงกาฬ บก. 6 2562 4/3/2020
784 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0206 นางสาวนาจตะญา วิริยะจรรยงค์ ร้านบรรกิจ นางสาวนาจตะญา วิริยะจรรยงค์ 110 6 ค าแก้ว โซ่พิสัย บึงกาฬ บก. 9 2562 20/3/2020
785 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0018 นางสาวสร้อยสุรินทร์  เสดา บริษัท ส.เจริญการเกษตรจ ากัด 195 1 - โซ่พิสัย-ปากคาด โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ บก. 4 2561 22/2/2020
786 เขต 3 ศวพ.นค. Buk-5-0328 นางสาวสร้อยสุรินทร์  เสดา ร้าน ส.เจริญการเกษตร นางสาวสร้อยสุรินทร์ เสดา 411 1 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ บก. 3 2561 22/2/2020
787 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0198 นางสาวนงนุช ศรีสุวรรณ ร้านศรีสุวรรณค้าข้าว นางสาวนงนุช ศรีสุวรรณ 465 1 - โซ่พิสัย-ปากคาด โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ บก. 2 2562 7/1/2020
788 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0360 นางสายมัย สมอินทร์ ร้านอัครพลพาณิชย์ นางสายมัย สมอินทร์ 46 15 บ้านทรายทอง - โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ บก. 44 2560 21/8/2020
789 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0458 นายสมอน  ธาตุวิสัย ร้านกิตติศักด์ิการค้า นายสมอน ธาตุวิสัย 102/2 16 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ บก. 5 2560 8/2/2020
790 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0077 นางหัสยา ทมถา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรชัยการเกษตรเคมีภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรชัยการเกษตรเคมีภัณฑ์ 146 16 - โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ บก. 29 2562 1/7/2020
791 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0022 นายนรวัฒน์ แม้นสุข ร้านก.เกษตรภัณฑ์ นายนรวัฒน์ แม้นสุข 134 3 - - โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ บก. 3 2556 23/10/2019
792 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0122 นางสาวจันญาวดี  แก้วหยอด ร้านนาคินเคมีภัณฑ์ นางสาวจันญาวดี แก้วหยอด 179 3 - - โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ บก. 28 2559 13/12/2019
793 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0408 นางสาวรดิศศา  จิรปุณจธร ร้านทรัพย์จิรธรค้าปุ๋ย นางสาวรดิศศา จิรปุณจธร 261 3 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ บก. 1 2559 5/1/2020
794 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0012 นางสิรินธร เด่ียวไธสง ร้านโซ่พิสัยการเกษตร นางสิรินธร เด่ียวไธสง 388 3 - โซ่พิสัย-ปากคาด โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ บก. 36 2554 14/10/2019
795 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0058 นายธวัชชัย สุขรักษา ร้านธ.ธวัช นายธวัชชัย สุขรักษา 5 3 - พรเจริญ-ปากคาด โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ บก. 46 2551 5/8/2020
796 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0502 นางสาวธัญญารัตน์  ประวันตา ร้านภูพิงค์การเกษตร นางสาวธัญญารัตน์ ประวันตา 36 8 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ บก. 25 2560 10/9/2019
797 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0341 นายฐิติพงษ์  จิตไมตรี ร้านโชคบุญเรืองการเกษตร นายฐิติพงษ์ จิตไมตรี 180 1 ถ  าเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ บก. 11 2561 22/4/2020
798 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0272 นายจิรวัฒน์ อิ วชุมแสง ร้านธเนศพลถ  าเจริญการเกษตร นายจิรวัฒน์ อิ วชุมแสง 84 1 - - ถ  าเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ บก. 27 2560 12/9/2019
799 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0164 นายทองสุข ไชยเลิศ ร้านโนนสวางการเกษตร นายทองสุข ไชยเลิศ 39 10 - - ถ  าเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ บก. 29 2555 1/7/2020
800 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0436 นายพงษ์ทวี  ผ่ึงผาย ร้านโชคน าชัยการค้า นายพงษ์ทวี ผ่ึงผาย 126 3 ถ  าเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ บก. 27 2561 31/7/2020
801 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0508 นายจ าเนียน  สายเนตร ร้านจ าเนียนการเกษตร นายจ าเนียน สายเนตร 115 6 ถ  าเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ บก. 10 2561 22/4/2019
802 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0508 นายจ าเนียน  สายเนตร ร้านจ าเนียนการเกษตร นายจ าเนียน สายเนตร 115 6 ถ  าเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ บก. 26 2562 16/6/2020
803 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0273 นางสาวแดง  เขตชมภู ร้านโคกกระแชการเกษตร นางสาวแดง เขตชมภู 104 8 ถ  าเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ บก. 9 2561 19/4/2020
804 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0352 นายวิชาญ พ่ึงกิจ ร้านจิตรดาการเกษตร นายวิชาญ พ่ึงกิจ 22 11 - - บัวตูม โซ่พิสัย บึงกาฬ บก. 9 2558 15/2/2020
805 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0326 นายปัญโย ค าผอง ร้านอุดมทรัพย์เจริญการเกษตร นายปัญโย ค าผอง 262 13 - - บัวตูม โซ่พิสัย บึงกาฬ บก. 17 2558 15/3/2020
806 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0538 นายยงยุทธ  ค าพิมพ์ ศูนย์ปุ๋ยตราหัวไก่บึงกาฬ นายยงยุทธ ค าพิมพ์ 215 14 บัวตูม โซ่พิสัย บึงกาฬ บก. 30 2561 14/5/2019
807 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0495 นางสาวนิภาพร  พลโยธา ร้าน ส.สมบัติพืชผลการเกษตร นางสาวนิภาพร พลโยธา 47/1 3 บัวตูม โซ่พิสัย บึงกาฬ บก. 8 2562 18/3/2020
808 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0530 นายธนกร  แสงตะวัน ร้านแสงตะวันการเกษตร นายธนกร แสงตะวัน 355 8 บัวตูม โซ่พิสัย บึงกาฬ บก. 13 2561 23/4/2020
809 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0259 นางจิ ม มาตรสุริ ร้านจิรศักด์ิพาณิชย์ นางจิ ม มาตรสุริ 26 1 - - ศรีชมภู โซ่พิสัย บึงกาฬ บก. 15 2558 8/3/2020
810 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0452 นางเกตุมะณี  จ านงพันธ์ ร้านวิเชียรการค้า นางเกตุมะณี จ านงพันธ์ 197 7 ศรีชมภู โซ่พิสัย บึงกาฬ บก. 6 2561 4/3/2020
811 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0212 นางสาวทัศนีย์ ค าผาย ร้านโนนสวางการเกษตร สาขา 2 นางสาวทัศนีย์ ค าผาย 190/7 9 - - ศรีชมภู โซ่พิสัย บึงกาฬ บก. 14 2556 30/6/2020
812 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0556 นายจีระศักด์ิ  เหล่าเจริญ ร้าน พรเจริญมินิมาร์ท นายจีระศักด์ิ เหล่าเจริญ 75 1 หนองพันทา โซ่พิสัย บึงกาฬ บก. 12 2562 4/4/2020
813 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0357 นางสาวอมรภัค วิญญาวุฒิกุล ร้านอมรภัคการเกษตร นางสาวอมรภัค วิญญาวุฒิกุล 195 11 - - หนองพันทา โซ่พิสัย บึงกาฬ บก. 21 2558 18/3/2020
814 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0569 นายบุญมา ทาวงค์ ร้านบุญมาพาณิชย์ นายบุญมา ทาวงค์ 156 4 เหล่าทอง โซ่พิสัย บึงกาฬ บก. 27 2562 27/6/2020
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815 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0399 นายจินต์ดนัย  คุณโน ร้านท าดีเจริญพานิชย์ นายจินต์ดนัย คุณโน 7 4 เหล่าทอง โซ่พิสัย บึงกาฬ บก. 2 2561 25/1/2020
816 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0055 นายเวียงพิง โนนริบูรณ์ ร้านเวียงพิงการช่าง นายเวียงพิง โนนริบูรณ์ 48 11 - - ดงบัง บึงโขงหลง บึงกาฬ บก. 35 2562 11/7/2020
817 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0380 นายกัมปนาท ศรีส่ง ร้านดงบังเคมีเกษตร นายกัมปนาท ศรีส่ง 74 5 - - ดงบัง บึงโขงหลง บึงกาฬ บก. 14 2558 23/2/2020
818 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0113 นายสี ร่ืนเริง ร้านสีการค้า นายสี ร่ืนเริง 140 9 - - ดงบัง บึงโขงหลง บึงกาฬ บก. 28 2561 8/8/2020
819 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0181 นายยงยุทธ โทเสริฐ ร้านยงยุทธการเกษตร นายยงยุทธ โทเสริฐ 121 10 - - ท่าดอกค า บึงโขงหลง บึงกาฬ บก. 32 2554 28/6/2020
820 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0334 นางธิตา ก้อนแพง ร้าน ธฺตาพาณิชย์ นางธิตา ก้อนแพง 203 9 ท่าดอกค า บึงโขงหลง บึงกาฬ บก. 22 2562 22/5/2020
821 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0194 นายใจเพ็ชร โสภาพ ร้านเจ้าพระยา นายใจเพ็ชร โสภาพ 388 11 - - บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ บก. 7 2560 1/3/2020
822 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0378 นายสุวัฒน์  โสภาพ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดีดี การเกษตร(บึงโขงหลง) 502 11 บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ บก. 11 2562 25/3/2020
823 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0529 นายประหยัด ศรีน้อย ร้าน ซุปเปอร์การเกษตร นายประหยัด ศรีน้อย 358/1 12 บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ บก. 31 2562 3/7/2020
824 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0031 นายพิบูลย์ จันทร์โคตร ร้านรวงทองการเกษตร 1 นายพิบูลย์ จันทร์โคตร 78 13 - ร.พ.ช. บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ บก. 40 2561 21/11/2019
825 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0026 นางวราภรณ์  แสนจันทร์ แอสโซ่ยางพารา นางวราภรณ์ แสนจันทร์ 255 6 บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ บก. 22 2560 29/8/2019
826 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0245 นายสัมฤทธ์ิ สุวรรณสาร ร้านรุ่งนภาการเกษตร นายสัมฤทธ์ิ สุวรรณสาร 179 9 - - โพธ์ิหมากแข้ง บึงโขงหลง บึงกาฬ บก. 20 2558 15/3/2020
827 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0105 นายสุรนาท เคหะนันท์ ร้านบุ่งคล้าการประมง นายสุรนาท เคหะนันท์ 14/1 1 - - บุ่งคล้า บุ่งคล้า บึงกาฬ บก. 7 2553 12/10/2019
828 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0364 นางสาวรัชนีกร ช่ืนชม ร้านบุ่งคล้ามหานคร นางสาวรัชนีกร ช่ืนชม 154 1 - - บุ่งคล้า บุ่งคล้า บึงกาฬ บก. 5 2559 11/1/2020
829 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0144 นายนิพนธ์ เภ้าสร้อย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ถูกดี เจริญภัณฑ์ 54 316 2 - - บุ่งคล้า บุ่งคล้า บึงกาฬ บก. 38 2561 12/11/2019
830 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0081 นายวชิราวุธ อุทะปา ร้านปากคาดการเกษตร นายวชิราวุธ อุทะปา 10 11 - หนองคาย-บึงกาฬ โนนศิลา ปากคาด บึงกาฬ บก. 8 2555 22/11/2019
831 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0236 นายจรัสวิษาศักด์ิ มาตา ร้านสมานการเกษตร นายจรัสวิษาศักด์ิ มาตา 119/1 2 - - โนนศิลา ปากคาด บึงกาฬ บก. 35 2561 30/9/2019
832 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0048 นายราชัน พ่ึงบัว ร้านสหมิตร นายราชัน พ่ึงบัว 146 5 - หนองคาย-บึงกาฬ โนนศิลา ปากคาด บึงกาฬ บก. 39 2558 2/11/2019
833 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0017 นายนัฐพงศ์ พริ มขจีพงศ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ป๋องพารา 70/3 5 - ปากคาด-โซ่พิสัย โนนศิลา ปากคาด บึงกาฬ บก. 8 2560 13/3/2019
834 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0017 นายนัฐพงศ์ พริ มขจีพงศ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ป๋องพารา 70/3 5 - ปากคาด-โซ่พิสัย โนนศิลา ปากคาด บึงกาฬ บก. 28 2562 27/6/2020
835 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0086 นางสาววัชรา สันติวิวัฒนพงศ์ ร้านปากคาดเกษตรภัณฑ์ นางสาววัชรา สันติวิวัฒนพงศ์ 21 1 - บึงกาฬ-หนองคาย ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ บก. 4 2554 28/9/2019
836 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0110 นายวินัย ธรรมวัตร ร้านธิดาการเกษตร นายวินัย ธรรมวัตร 40 1 - - ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ บก. 51 2551 18/5/2020
837 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0014 นายพุท จันทหงษ์ ร้านวิไลศักด์ิการเกษตร นายพุท จันทหงษ์ 29 3 เทศบาล 10 - ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ บก. 79 2550 13/10/2019
838 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0052 นางบุญทา พาอยู่สุข ร้านบุญตาพาณิชย์ นางบุญทา พาอยู่สุข 10 4 เทศบาล 10 - ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ บก. 35 2551 2/6/2020
839 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0028 นางรัมภาภัค  วราพิชาพัฒ ร้านพี.พี.เกษตรภัณฑ์ นางรัมภาภัค วราพิชาพัฒ 287 4 สุขาภิบาล หนองคาย-บึงกาฬ ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ บก. 46 2558 8/12/2019
840 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0396 นางสาวจันทร์ฉาย  บุญรินทร์ ร้านถนอมสิทธ์ิเพ่ือนเกษตร นางสาวจันทร์ฉาย บุญรินทร์ 288 4 ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ บก. 29 2560 20/11/2019
841 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0074 นายส าราญ เร่ิมรักรัมย์ ร้านณรงค์พาณิชย์ นายส าราญ เร่ิมรักรัมย์ 12/4 7 - - ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ บก. 9 2559 1/5/2020
842 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0405 นายเดชกุลชร  สัตยาคุณ ร้านเพ็ญนภาการเกษตร นายเดชกุลชร สัตยาคุณ 52 4 สมสนุก ปากคาด บึงกาฬ บก. 20 2561 11/6/2020
843 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0507 นายอ าคา  วรรณภักดี ร้านนุ่มนิ มพาณิชย์ นายอ าคา วรรณภักดี 261 5 สมสนุก ปากคาด บึงกาฬ บก. 15 2561 1/5/2020
844 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0541 นายส าราญ ทุมพร ร้าน ช่างใหญ่ นายส าราญ ทุมพร 151 6 หนองยอง ปากคาด บึงกาฬ บก. 17 2562 6/5/2020
845 เขต 3 ศวพ.นค. BUk-5-0564 นายฉวี ด้วงค าจันทร์ ร้าน วรรณดีการค้า นางฉวี ด้วงค าจันทร์ 257 1 ดอนหญ้านาง พรเจริญ บึงกาฬ บก. 16 2562 1/5/2020
846 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0369 นายดุสิทธ์ิ แสนดวง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตระกูลแสนการเกษตร 221 2 บ้านโคกสว่าง - ดอนหญ้านาง พรเจริญ บึงกาฬ บก. 13 2562 23/4/2020
847 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0540 นางภานุมาศ ทุมพร ร้านช่างใหญ่โทรทัศน์ นางภานุมาศ ทุมพร 125 4 ดอนหญ้านาง พรเจริญ บึงกาฬ บก. 14 2562 28/4/2020
848 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0338 นายวิทยา สลางสิงห์ ร้านวอรุ่งเรืองพาณิชย์ นายวิทยา สลางสิงห์ 108 3 - - ป่าแฝก พรเจริญ บึงกาฬ บก. 13 2557 18/5/2020
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849 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0412 นายสิทธิศักด์ิ สุวรรณไตร ร้านโชคสมบัติ นายสิทธิศักด์ิ สุวรรณไตร 244 5 ป่าแฝก พรเจริญ บึงกาฬ บก. 5 2562 26/2/2020
850 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0070 นายนิวาท บุตรสาระ ร้านวิทยา-เรวัตร นายนิวาท บุตรสาระ 298 1 - พังโคน-บึงกาฬ พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ บก. 34 2557 31/8/2019
851 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0107 นายธีระศักด์ิ สุดจริง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธีระการเกษตร 2018 279 10 - บึงกาฬ-พังโคน พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ บก. 1 2562 1/1/2020
852 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0059 นายธงชัย ธรรมสมบัติ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธงชัย เฟอร์ติไลเซอร์ 93 10 - - พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ บก. 29 2551 30/4/2020
853 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0486 นายจักรพงศ์  นาค ามิน บริษัท ไพบูรณ์เคมีเกษตร จ ากัด (ส านักงานแห่งใหญ่) 64 6 พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ บก. 16 2560 14/6/2020
854 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0004 นายวิจิตร เรืองภิญโญพันธ์ ร้านพรเจริญวัสดุภัณฑ์ นายวิจิตร เรืองภิญโญพันธ์ 148 7 - - พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ บก. 38 2551 5/8/2019
855 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0109 นายจักรพงศ์ นาค ามิน บริษัท ไพบูรณ์เคมีเกษตร จ ากัด 209 7 - - พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ บก. 67 2551 9/7/2020
856 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0239 นายส าเนา ใจแสน ร้านดาวรุ่งการเกษตร นายส าเนา ใจแสน 21 7 - พรเจริญ-โซ่พิสัย พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ บก. 17 2557 24/6/2020
857 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0173 นายศรุต ขัติยะแก้ว ร้านบัวบาลการเกษตร นายศรุต ขัติยะแก้ว 81 7 - - พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ บก. 12 2555 21/3/2020
858 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0199 นายอนิรุทธ์ ชัยงาม ร้านดวงจันทร์ทิพย์ นายอนิรุทธ์ ชัยงาม 7 6 - - ค านาดี เมือง บึงกาฬ บก. 6 2556 25/2/2020
859 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0088 นายไพบูลย์ ศรีสมุทร ร้านไพศาลการค้า นายไพบูลย์ ศรีสมุทร 99 1 - บึงกาฬ-บ้านแพง ชัยพร เมือง บึงกาฬ บก. 29 2561 15/8/2019
860 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0025 นายวิเวศ พุทธิแพทย์ ร้านเฟิร์น นายวิเวศ พุทธิแพทย์ 128 5 - - นาสวรรค์ เมือง บึงกาฬ บก. 80 2550 15/10/2019
861 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0202 นางสาวณัฏฐ์ญาดา บุญสิงห์ ร้านสุนทรการเกษตร นางสาวณัฏฐ์ญาดา บุญสิงห์ 69 2 - บึงกาฬ-พังโคน โนนสมบูรณ์ เมือง บึงกาฬ บก. 31 2557 5/8/2019
862 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0248 นายทร อืดผา ร้านทรการเกษตร นายทร อืดผา 20 9 - - โนนสมบูรณ์ เมือง บึงกาฬ บก. 29 2559 18/12/2019
863 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0104 นายเจียน ประภาธรรม ร้านบึงกาฬประมง นายเจียน ประภาธรรม 231 1 - เจ้าแม่สองนาง บึงกาฬ เมือง บึงกาฬ บก. 25 2557 24/6/2020
864 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0091 นายชาตรี เชิดพุทธ ร้านสิริธรรมค้าปุ๋ย นายชาตรี เชิดพุทธ 316 1 - - บึงกาฬ เมือง บึงกาฬ บก. 3 2559 12/1/2020
865 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0038 นางประกอบ ชัยอมรไพศาล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท.เจริญกิจ 49/1 1 - ประสาทชัย บึงกาฬ เมือง บึงกาฬ บก. 24 2550 23/12/2019
866 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0238 นายเนตินันท์ ชัยมานันท์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นาโนนค้าปุ๋ย 209 4 บ้านนาโนน บึงกาฬ-หนองคาย บึงกาฬ เมือง บึงกาฬ บก. 39 2561 18/11/2019
867 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0256 นางประจบ มูลทา ร้านพ.เกษตรภัณฑ์ นางประจบ มูลทา 49 3 - - โป่งเปือย เมือง บึงกาฬ บก. 10 2557 10/3/2020
868 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0129 นายสุพิศ  กองลี สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. บึงกาฬ จ ากัด 93 9 - มีชัย วิศิษฐ์ เมือง บึงกาฬ บก. 1 2557 28/11/2019
869 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0504 นายไกรสร  พิมพาเกิด ร้านอ้วนพิชช่ิง นายไกรสร พิมพาเกิด 184 11 ชัยพร เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ บก. 34 2561 12/9/2019
870 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0087 นายวีรพล มาปังโม ร้านสังวาลพาณิชย์ นายวีรพล มาปังโม 20 11 - - ชัยพร เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ บก. 32 2560 26/12/2019
871 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0547 นางชุติกาญจน์  ประภาธรรม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มหาโชค บึงกาฬ นางชุติกาญจน์ ประภาธรรม 226/1 1 โนนสมบูรณ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ บก. 18 2562 7/5/2020
872 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0513 นายยอดธง  แสนบุญ พูนทรัพย์ นายยอดธง แสนบุญ 110 4 โนนสว่าง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ บก. 16 2561 3/5/2020
873 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0585 นางสาวชลธิชา พันธะศรี ร้าน ทรัพย์รุ่งเรือง นางสาวชลธิชา พันธะศรี 190 4 โนนสว่าง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ บก. 21 2562 16/5/2020
874 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0484 นางสาวรุ่งนุรักษ์  บุตรพรม ร้านข้าวสาร นางสาวรุ่งนุรักษ์ บุตรพรม 42 7 โนนสว่าง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ บก. 1 2561 24/1/2020
875 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0490 นางชุติกาญจน์  ประภาธรรม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มหาโชค บึงกาฬ 320 1 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ บก. 7 2562 17/3/2020
876 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0229 นายจักรพันธ์ พันฆ้อง ร้านเอเชียการเกษตร นายจักรพันธ์ พันฆ้อง 79/4 1 - บึงกาฬ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ บก. 41 2558 19/11/2019
877 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0370 นายเสริมศักด์ิ  ประเสริฐนิกรกุล ร้านวิศิษฐ์ยางพารา นายเสริมศักด์ิ ประเสริฐนิกรกุล 275/1 10 บึงกาฬ-พังโคน บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ บก. 36 2561 7/10/2019
878 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0599 นางสาวกาญจนา ท่านกเอี ยง ร้านรุ่งเรืองยางพารา นางสาวกาญจนา ท่านกเอี ยง 293 10 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ บก. 33 2562 9/7/2020
879 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0407 นายวิทูร  สุริยวนากุล บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์จ ากัด(มหาชน)สาขาบึงกาฬ 328 10 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ บก. 7 2559 17/4/2020
880 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0489 นายวีระชาติ  ค าเงิน ร้านใจดียางพารา นายวีระชาติ ค าเงิน 4 11 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ บก. 32 2561 23/8/2019
881 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0509 นางล าพึง  ดวงแสนวงษ์ ร้านปภาดาการค้า นางล าพึง ดวงแสนวงษ์ 137 11 หนองเลิง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ บก. 12 2561 22/4/2020
882 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0376 นายสุรศักด์ิ  ไพศาลธนโสภณ ร้านน้องรจซุปเปอร์ นายสุรศักด์ิ ไพศาลธนโสภณ 104 12 บ้านโนนสง่า หนองเลิง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ บก. 41 2561 11/12/2019
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883 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0548 นายสุริยา  ครึมยะราช ร้านสุริยาพาณิชย์ นายสุริยา ครึมยะราช 130 13 หนองเลิง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ บก. 24 2561 12/7/2019
884 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0548 นายสุริยา  ครึมยะราช ร้านสุริยาพาณิชย์ นายสุริยา ครึมยะราช 130 13 หนองเลิง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ บก. 36 2562 22/7/2020
885 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0498 นายธงทอง  วรรณโสกเชือก ร้านนุ่มเจริญการค้า นายธงทอง วรรณโสกเชือก 283 5 หนองเลิง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ บก. 14 2561 23/4/2020
886 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0258 นายสรยุทธ บัวคอม ร้านส.เจริญการเกษตร นายสรยุทธ บัวคอม 119 8 - - หนองเลิง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ บก. 4 2560 7/2/2020
887 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0255 นางสุพัตรา  วงษ์คงค า ร้านชัยพัฒน์ นางสุพัตรา วงศ์คงค า 201 1 - - หอค า เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ บก. 31 2560 20/12/2019
888 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0418 นางดวงใจ  ไขโพธ์ิ ร้านลุงอ่อนโคราช นางดวงใจ ไขโพธ์ิ 221 12 ศรีวิไล ศรวิไล บึงกาฬ บก. 23 2560 4/9/2020
889 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0485 นายพรชัย ลาดสี ร้านเกษตรศรีวิไล นายพรชัย ลาดสี 118 8 นาสิงห์ ศรีวิไล บึงกาฬ บก. 23 2561 10/7/2020
890 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0015 นายไพบูลย์ โพธ์ิคง ร้านสวนอุดรยางพารา นายไพบูลย์ โพธ์ิคง 162 6 - - นาแสง ศรีวิไล บึงกาฬ บก. 6 2555 31/10/2019
891 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0056 นายประจง วันตา ร้านจงสวัสด์ิการเกษตร นายประจง วันตา 118 1 - บึงกาฬ-พังโคน ศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ บก. 13 2553 31/12/2019
892 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0296 นายดุสิต โพธิราช ร้านโพธ์ิทองการเกษตร นายดุสิต โพธิราช 73/1 1 - - ศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ บก. 33 2558 5/8/2019
893 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0374 นายอัครเรศ ถาวงษ์ ร้านเอเธนส์การเกษตร นายอัครเรศ ถาวงษ์ 101 11 - - ศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ บก. 4 2558 20/11/2019
894 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0390 นางอนงค์  พลศิริ ร้านรุ่งเรืองนานาภัณฑ์ นางอนงค์ พลศิริ 194 11 ศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ บก. 25 2562 10/6/2020
895 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0517 นางสาวเล็กฤทัย  สมสนุก ร้านแจ็บ & พิม นางสาวเล็กฤทัย สมสนุก 261 11 ศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ บก. 32 2562 8/7/2020
896 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0093 นางสาวอริสษา ไกรรัตน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญทันการเกษตร 29/1-2 2 - ศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ บก. 27 2551 28/10/2019
897 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0361 นางสาวญาณิศา ผดุงจิตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพทูลย์ อินเตอร์เทรด 7 4 - - ศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ บก. 4 2562 31/1/2020
898 เขต 3 ศวพ.นค. BUK-5-0006 นางสมจิตร สมคะเณย์ ร้านหนองจันทน์พาณิชย์ นางสมจิตร สมคะเณย์ 129 5 - บึงกาฬ-พังโคน ศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ บก. 6 2560 15/2/2020
899 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0403 นางสาวชรินรัตน์  ม่วงทอง ร้านม่ังมีการเกษตร นางสาวชรินรัตน์ ม่วงทอง 345 3 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย นค. 17 2561 29/10/2019
900 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0163 นางสาวจันทร์ทิพย์ นองสินธ์ุ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอกเกษตรเทรดดิ ง 90/9 1 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย นค. 11 2560 13/7/2020
901 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0402 นางสาวพรประภา ชัยอมรไพศาล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท้วนพาโต 299 12 - ท่าบ่อ-ส าราญ ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย นค. 16 2556 20/8/2020
902 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0063 นางสมพิษ อรรคราช ร้านท่าบ่อการเกษตร นางสมพิษ อรรคราช 116 6 - ผดุงสามัคคี ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย นค. 6 2555 13/11/2019
903 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0046 นายเคน ชัยวิภาส ร้านชัยวิภาส นางเคน ชัยวิภาส 7/30 6 - สันติสุข ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย นค. 11 2562 24/6/2020
904 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0545 นางสาวปณิศรา  ศรีเมือง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรีเมือง 888 254 6 นาข่า ท่าบ่อ หนองคาย นค. 12 2562 3/7/2020
905 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0181 นางล าเพย  กุลสิงห์ ร้านท่าส าราญอินทรีย์เคมีภัณฑ์ นางล าเพย กุลสิงห์ 18 13 น  าโมง ท่าบ่อ หนองคาย นค. 51 2558 21/12/2019
906 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0307 นางบุญเลิศ ก าเนิด ร้านบุญถาวร นางบุญเลิศ ก าเนิด 119 5 - นาโพธ์ิ-ดงบัง น  าโมง ท่าบ่อ หนองคาย นค. 6 2558 20/11/2019
907 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0488 นางสาวเรืองริน  วรหทัย บริษัท เรืองริน 289 จ ากัด 208 3 บ้านเด่ือ ท่าบ่อ หนองคาย นค. 3 2561 20/3/2020
908 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0426 นายระพีพัฒน์  กตะศิลา ร้าน พี.พี.เพ่ือนเกษตร นายระพีพัฒน์ กตะศิลา 192 4 บ้านเด่ือ ท่าบ่อ หนองคาย นค. 2 2560 22/2/2020
909 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0533 นายหนูกาฬ สีหาปัญญา ร้าน ก.เจริญเกษตรภัณฑ์ นายหนูกาฬ สีหาปัญญา 167 2 บ้านว่าน ท่าบ่อ หนองคาย นค. 5 2562 23/4/2020
910 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0580 นางสาวสุขฤทัย ศรีสวัสด์ิ ร้าน ส.สวัสด์ิมิตรเกษตร นางสาวสุขฤทัย ศรีสวัสด์ิ 251 8 โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย นค. 9 2562 13/6/2020
911 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0199 นายสนทอน ปัญญาสวัสด์ิ ร้านสนทอนการเกษตร นายสนทอน ปัญญาสวัสด์ิ 119 4 - - หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย นค. 15 2558 17/2/2020
912 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0193 นางสาวสุพิศ โคตรชมภู ร้านประสิทธ์ิการค้า นางสาวสุพิศ โคตรชมภู 87 4 - - หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย นค. 8 2562 20/5/2020
913 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0408 นางปวีณา ศิริพงษ์นพกุล ร้านเทียมชัย นางปวีณา ศิริพงษ์นพกุล 72 10 - - เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย นค. 12 2558 10/2/2020
914 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0033 นายทิพธยา นาชัยเพ่ิม ร้านเพ่ิมชัยยางพารา นายทิพธยา นาชัยเพ่ิม 104/1 13 - - เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย นค. 10 2554 18/10/2019
915 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0096 นายณัฐกฤต ละอองศรี ร้านอาริยาเกษตรภัณฑ์สาขา2 นายณัฐกฤต ละอองศรี 82 13 - - เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย นค. 23 2559 30/11/2019
916 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0517 นางขวัญดาว  นาชัยเพ่ิม ร้านเพ่ิมชัยการเกษตร นางขวัญดาว นาชัยเพ่ิม 89 13 เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย นค. 12 2561 1/7/2020
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917 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0058 นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ ร้านศรีสมบูรณ์การค้า นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ 95 13 - โพนพิสัย-โซ่พิสัย เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย นค. 2 2557 16/1/2020
918 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0354 นางมนัสนันท์  ศิริพงษ์สิทธา ร้านเทียมชัยเพ่ือนเกษตร นางมนัสนันท์ ศิริพงษ์สิทธา 189 14 - - เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย นค. 18 2554 9/1/2020
919 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0091 นางสาวนุชนาฎ สามัญ ร้านปูเป้ยางพารา นางสาวนุชนาฎ สามัญ 194 14 - เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย นค. 5 2559 29/2/2020
920 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0401 นายคมสันต์ ชิวปรีชา ร้าน ช.เจริญการเกษตร นายคมสันต์ ชิวปรีชา 213 14 - - เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย นค. 8 2556 1/7/2020
921 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0464 นายณัฐวุฒิ  สินธุไสย ร้าน ว.ธนภัทร นายณัฐวุฒิ สินธุไสย 71 14 เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย นค. 1 2561 2/1/2020
922 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0183 นางบุญพัทธ วรรณลา ร้านสุดใจพาณิชย์ นางบุญพัทธ วรรณลา 49 16 บ้านพรมงคล - เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย นค. 24 2558 8/6/2019
923 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0048 นายบุญยัง ชัยภา ร้านเอกลักษณ์พาณิชย์ นายบุญยัง ชัยภา 107 2 - เฝ้าไร่-บ้านดุง เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย นค. 6 2562 25/4/2020
924 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0511 นายอภิรักษ์  ใจแก้ว ร้านธีรวัชรการเกษตร นายอภิรักษ์ ใจแก้ว 111 2 เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย นค. 16 2561 9/9/2019
925 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0071 นายล าพงษ์ อุทัยเรือง ร้านต.เจริญการค้า นายล าพงษ์ อุทัยเรือง 70 2 - โพนพิสัย-โซ่พิสัย เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย นค. 103 2550 5/8/2019
926 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0099 นายเดชอ านวย วรรณพัฒน์ ร้านดาวพาณิชย์ นายเดชอ านวย วรรณพัฒน์ 73 2 - - เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย นค. 24 2561 17/12/2019
927 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0110 นายสุดใจ มุ่งงาม ร้านพิสมัยเกษตรภัณฑ์ นายสุดใจ มุ่งงาม 77 2 - - เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย นค. 52 2558 21/12/2019
928 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0147 นายสมเกียรติ พาพันธ์ ร้านออโต้การค้า นายสมเกียรติ พาพันธ์ 119 1 - - วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย นค. 17 2558 8/3/2020
929 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0248 นายจตุรงค์  กรมท ามา ร้านตาเจริญการเกษตร นายจตุรงค์ กรมท ามา 251 10 วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย นค. 6 2560 17/4/2020
930 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0336 นายบุญชัย รังค ากอง ร้านเรืองชัยการเกษตร นายบุญชัย รังค ากอง 261 2 - - วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย นค. 33 2554 18/8/2020
931 เขต 3 ศวพ.นค. Non-5-0013 นายกิตติศักด์ิ  ศรีอุดร ร้านสรารัตน์การเกษตร นายกิตติศักด์ิ ศรีอุดร 164 11 หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย นค. 18 2561 30/10/2019
932 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0370 นางสาวขวัญชนก เครือทอง ร้านศรีทองเกษตร นางสาวขวัญชนก เครือทอง 182 3 บ้านศูนย์กลาง - ด่านศรีสุข โพธ์ิตาก หนองคาย นค. 31 2554 28/6/2020
933 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0169 นายศักดา ค าภูแก้ว ร้านมนต์ชัย นายศักดา ค าภูแก้ว 146 5 - โพธ์ิตาก-ศูนย์กลาง โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก หนองคาย นค. 27 2550 5/8/2020
934 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0317 นางพรรณนิภา มากมูล ร้านโพธ์ิทองการเกษตร นางพรรณนิภา มากมูล 102 1 - - โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย นค. 17 2556 20/8/2019
935 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0297 นางสาวศศิประภา วงษ์ตา ร้านนานาภัณฑ์การเกษตร นางสาวศศิประภา วงษ์ตา 161 2 - โพธ์ิตาก-ศรีเชียงใหม่ โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย นค. 13 2558 15/2/2020
936 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0531 นางสาวโยธกา  ทองยอด ร้านทองยอดการเกษตร นางสาวโยธกา ทองยอด 100 8 โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย นค. 10 2561 20/5/2020
937 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0490 นายก าพล  ฉัตรรักษา ร้านเกษตรบ้านไร่ นายก าพล ฉัตรรักษา 117 9 โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย นค. 9 2560 28/6/2020
938 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0436 นางสาวเรวดี  ศรีสุจันทร์ ร้านไออุ่นเคมีเกษตร นางสาวเรวดี ศรีสุจันทร์ 702 1 จุมพล โพนพิสัย หนองคาย นค. 15 2559 17/8/2019
939 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0028 นายชัยวัฒน์ ภัทรบัณฑิตสกุล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอสอโกรเทค 244-245 13 - - จุมพล โพนพิสัย หนองคาย นค. 3 2555 9/1/2020
940 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0341 นางธิดารัตน์ สีดาค า ร้านธิดารัตน์พาณิชย์ นางธิดารัตน์ สีดาค า 254 13 - - จุมพล โพนพิสัย หนองคาย นค. 17 2555 26/6/2020
941 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0039 นายภุชชงค์ ด่านธานินทร์ ร้านวิเชียรการเกษตร นายภุชชงค์ ด่านธานินทร์ 420 13 - ภิรมยาราม จุมพล โพนพิสัย หนองคาย นค. 19 2559 6/9/2019
942 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0073 นายก าธร แก้วกระจ่าง ร้านภรณ์เกษตรภัณฑ์ นายก าธร แก้วกระจ่าง 634 13 - เจริญภิบาล จุมพล โพนพิสัย หนองคาย นค. 29 2550 22/10/2019
943 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0516 นายพิเชษฐ์  สองตน ร้านบ้านไร่อุ่นไอดิน นายพิเชษฐ์ สองตน 199 7 บ้านอ่างเก็บน  า จุมพล โพนพิสัย หนองคาย นค. 21 2560 16/11/2019
944 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0094 นางสาววรรลภา เชิงสะอาด ร้านแก้วฟ้ายางพารา นางสาววรรลภา เชิงสะอาด 199/1 7 - - จุมพล โพนพิสัย หนองคาย นค. 50 2558 20/12/2019
945 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0022 นางอนุชติกรณ์ พรมมหา ร้านนุชติกรณ์พาณิชย์ นางอนุชติกรณ์ พรมมหา 189/1 1 - - ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย นค. 21 2557 29/7/2020
946 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0077 นางจ าปี โคตะพันธ์ ร้านทรัพย์อานันท์พารา นางจ าปี โคตะพันธ์ 205 14 - - ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย นค. 19 2557 8/7/2020
947 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0393 นางสาวนสิทชญา ชีพชินโชติ ร้านอภิสมาการเกษตร นางสาวนสิทชญา ชีพชินโชติ 58 9 - - ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย นค. 1 2559 11/1/2020
948 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0413 นางวัชรินทร์  สามท่า ร้านวัชรินทร์การเกษตร นางวัชรินทร์ สามท่า 278 1 เซิม โพนพิสัย หนองคาย นค. 5 2561 23/4/2020
949 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0241 นายบุญชู ปะสีระเก ร้านช.เจริญรุ่งเรือง นายบุญชู ปะสีระเก 96 1 - โซ่-บ้านดุง เซิม โพนพิสัย หนองคาย นค. 4 2555 16/1/2020
950 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0108 นางลัดดา วิเชียร ร้านทุ่งหลวงการค้า นางลัดดา วิเชียร 7 1 - - ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย นค. 6 2559 25/2/2020
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951 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0390 นายทองเล่ือน  เทศศรีเมือง ร้านทองเล่ือนการค้า นายทองเล่ือน เทศศรีเมือง 8 6 ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย นค. 13 2560 23/7/2020
952 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0129 นางหนูอ าไพ ปะวะภูชะกัง ร้านอ าไพการเกษตร นางหนูอ าไพ ปะวะภูชะกัง 239 5 บ้านก่องขันธ์ - นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย นค. 20 2558 3/4/2020
953 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0238 นายวินัย ศิลาคม ร้านไลล่าเพ่ือนเกษตร นายวินัย ศิลาคม 8 13 บ้านปักใหม่ - บ้านโพธ์ิ โพนพิสัย หนองคาย นค. 9 2559 15/6/2020
954 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0282 นายอุดร ตันติเมธา ร้านเพ่ือนเกษตร นายอุดร ตันติเมธา 2 8 - - บ้านโพธ์ิ โพนพิสัย หนองคาย นค. 23 2561 16/12/2019
955 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0043 นายธวัชชัย ผงอ้วน ร้านปากสวยเกษตรรุ่งเรือง นายธวัชชัย ผงอ้วน 149 4 - - วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย นค. 15 2555 15/9/2019
956 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0391 นายสุรนันท์  พลัดภูมิ ร้านอนุวัฒน์การเกษตร นายสุรนันท์ พลัดภูมิ 118 3 สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย นค. 12 2560 23/7/2020
957 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0564 นางสาวศุภสร เครือทอง ร้านสมพรการเกษตร นางสาวศุภสร เครือทอง 55 11 เหล่าต่างค า โพนพิสัย หนองคาย นค. 21 2561 26/11/2019
958 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0227 นายช านาญ หล้าโน ร้านมังกรการเกษตร นายช านาญ หล้าโน 42 5 - - กวนวัน เมือง หนองคาย นค. 2 2561 6/3/2020
959 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0240 นายเฉลิมเกียรติ  มงคลธรรมากุล บริษัท ยูนิไลฟ์อินเตอร์เนช่ันแนลจ ากัด 979/18-19 1 - หนองคาย-โพนพิสัย ในเมือง เมือง หนองคาย นค. 82 2551 15/8/2019
960 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0089 นางสาวจริยา  มงคลรัฐ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดจันทร์แพงการเกษตร 1052 2 มีชัย ในเมือง เมือง หนองคาย นค. 25 2561 24/12/2019
961 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0035 นายบรรจง อดุลโภคาธร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมเกษตรหนองคาย 1052/8 2 - มีชัย ในเมือง เมือง หนองคาย นค. 69 2550 11/9/2019
962 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0093 นายยงยุทธ ศรีสุข ร้านโจ้เกษตร นายยงยุทธ ศรีสุข 910/27 9 - ประจักษ์ศิลปาคม ในเมือง เมือง หนองคาย นค. 76 2550 12/10/2019
963 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0187 นายทักษิณ อุราชา ร้านป.รุ่งเรืองการเกษตร นายทักษิณ อุราชา 51 12 หัวหาด - บ้านเด่ือ เมือง หนองคาย นค. 31 2558 13/7/2020
964 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0052 นายเลิศเชาว์ เมืองประเทศ ร้านเลิศรัตน์การเกษตร นายเลิศเชาว์ เมืองประเทศ 333 4 - หนองคาย-โพนพิสัย บ้านเด่ือ เมือง หนองคาย นค. 19 2561 5/11/2019
965 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0178 นางสุพัฒตรา ยอดวัน ร้านอารียาการเกษตร นางสุพัฒตรา ยอดวัน 305 4 - บุงเล-บ่อแปบ ปะโค เมือง หนองคาย นค. 49 2550 5/8/2019
966 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0044 นางไพจิตร สุระถิตย์ ร้านพิทักษ์ทรัพย์ นางไพจิตร สุระถิตย์ 21 11 - - พระธาตุบังพวน เมือง หนองคาย นค. 14 2554 15/11/2019
967 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0092 นายประสิทธ์ิ คันธเสน ร้านเทวีการเกษตร นายประสิทธ์ิ คันธเสน 258 4 - - พระธาตุบังพวน เมือง หนองคาย นค. 16 2559 23/8/2019
968 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0005 นายธีระวัฒน์   สนธิหา บริษัท รักษ์เกษตรแอ็กโกร จ ากัด 263/7-8 4 - - พระธาตุบังพวน เมือง หนองคาย นค. 12 2559 11/7/2020
969 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0221 นายอภินันท์ อินทรขีนี ร้านพนมการเกษตร นายอภินันท์ อินทรขีนี 510 2 - - เวียงคุก เมือง หนองคาย นค. 22 2558 30/4/2020
970 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0300 นางอนงค์ โคธิเสน ร้านนุชรา นางอนงค์ โคธิเสน 4 4 - - เวียงคุก เมือง หนองคาย นค. 3 2553 12/10/2019
971 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0203 นายอมร เชิดทอง ร้านอมรการค้า นายอมร เชิดทอง 73 7 - หนองคาย-โพนพิสัย สีกาย เมือง หนองคาย นค. 25 2551 14/1/2020
972 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0156 นายเข็มทอง กาทอง ร้านดวงใจการเกษตร นายเข็มทอง กาทอง 202/1 4 - - หาดค า เมือง หนองคาย นค. 16 2560 11/9/2019
973 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0230 นายทศพล  สายบุญขันธ์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้าธ.ก.ส.หนองคายจ ากัด(ส านักงานใหญ่) 110 3 - - หินโงม เมือง หนองคาย นค. 10 2552 30/4/2020
974 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0279 นางสาวเมลดา วงษ์วิกิจการ บริษัท พันธ์ทวีคอร์ปอเรช่ันจ ากัด 269 11 - - ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย นค. 13 2561 2/7/2020
975 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0392 นางสาวโสพิศตรา โสภาเวทย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงรุ่งการเกษตร 1168/1 3 - หนองคาย-โพนพิสัย ในเมือง เมืองหนองคาย หนองคาย นค. 4 2562 23/4/2020
976 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0494 นางอุลัยวรรณ์  โรงปัดถา ร้านอุลัยวรรณ์โรงปัดถา นางอุลัยวรรณ์ โรงปัดถา 58 11 บ้านเด่ือ เมืองหนองคาย หนองคาย นค. 7 2561 24/4/2020
977 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0497 นางปิยนุช  เก่ิงไพบูลย์ ร้านปิยนุช เก่ิงไพบูลย์ นางปิยนุช เก่ิงไพบูลย์ 170 5 บ้านเด่ือ เมืองหนองคาย หนองคาย นค. 8 2561 6/5/2020
978 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0495 นายวรายุส  โรงปัดถา ร้านวรายุสโรงปัดถา นายวรายุส โรงปัดถา 207 5 บ้านเด่ือ เมืองหนองคาย หนองคาย นค. 6 2561 24/4/2020
979 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0219 นางกิตติยา อ่อนศรี บริษัท รักษ์เกษตรแอ็กโกร จ ากัด (สาขา 2) 17/1 6 - - มีชัย เมืองหนองคาย หนองคาย นค. 8 2560 26/6/2020
980 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0523 นายเข็มทอง กาทอง ร้านดวงใจการเกษตร นายเข็มทอง กาทอง 292 1 วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย นค. 4 2561 21/3/2020
981 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0359 นายอนวัช สุริยวนากุล บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) (สาขาหนองคาย) 365 6 - - หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย นค. 2 2562 24/2/2020
982 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0131 นางนงลักษณ์ ศรีเดช ร้านเกษตรพอเพียง นางนงลักษณ์ ศรีเดช 22 8 บ้านแจ้งสว่าง - หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย นค. 22 2559 9/11/2019
983 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0466 นายถาวร  ชินพาด ร้านชินพาดการเกษตร นายถาวร ชินพาด 9 8 หินโงม เมืองหนองคาย หนองคาย นค. 1 2560 8/2/2020
984 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0396 นางสาวพรทิวา จันทหงษ์ ร้านฉางข้าววิไลศักด์ิ นางสาวพรทิวา จันทหงษ์ 220 7 บ้านต้อน รัตนวาปี หนองคาย นค. 21 2559 12/9/2019
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985 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0582 นายณฐพล สมสวย ร้าน บ้านต้อนการเกษตร นายณฐพล สมสวย 268 7 บ้านต้อน รัตนวาปี หนองคาย นค. 10 2562 24/6/2020
986 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0552 นายชานนท์ สิงห์เสนา ร้านนาหงส์ พาณิชย์ นายชานนท์ สิงห์เสนา 258 13 พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย นค. 7 2562 28/4/2020
987 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0374 นายสราวุฒิ บุญชัยดุ้ง ร้านสราวุฒิปุ๋ย นายสราวุฒิ บุญชัยดุ้ง 205 15 - - พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย นค. 16 2555 19/6/2020
988 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0386 นายสิทธิโชค โพธ์ิหะนาม ร้านสิทธิโชคการค้า นายสิทธิโชค โพธ์ิหะนาม 89 15 - - พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย นค. 13 2556 11/7/2020
989 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0448 นายวิโรจน์   หอมเย็น ร้านโชคดีการเกษตร นายวิโรจน์ หอมเย็น 58 2 พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย นค. 4 2560 15/3/2020
990 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0118 นางสาวรุ่งฤดี อินทรักษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่ทรัพย์การเกษตร 138 11 - - รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย นค. 1 2562 2/1/2020
991 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0415 นายสมิง  จันทะโร ร้านม่ิงขวัญการเกษตร นายสมิง จันทะโร 306/1 11 รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย นค. 14 2560 31/7/2020
992 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0388 นางสาวจารุจินันท์ หล้ากวนวัน บริษัท ก เกษตร (2012) จ ากัด 449 11 - - รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย นค. 13 2559 2/8/2020
993 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0416 นายคม  จันทาทอง ร้านเสือน้อยการเกษตร นายคม จันทาทอง 106 6 รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย นค. 3 2559 31/1/2020
994 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0042 นางบุบผา สองศรี ร้านสองศรีเกษตรภัณฑ์ นางบุบผา สองศรี 16 6 - มิตรภาพ รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย นค. 22 2561 5/12/2019
995 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0337 นายจอม วงศ์อามาตย์ ร้านวงศ์อามาตย์พาณิช นายจอม วงศ์อามาตย์ 355/3 6 - - รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย นค. 2 2555 26/10/2019
996 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0303 นางสาวรัศมี บุญค า ร้านเสือน้อยเพ่ือนเกษตร นางสาวรัศมี บุญค า 122 9 - - รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย นค. 43 2558 29/10/2019
997 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0196 นางอนงค์ ฉัตรรักษา ร้านดาวแดงการเกษตร นางอนงค์ ฉัตรรักษา 104 3 - ศรีเชียงใหม่-สังคม บ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย นค. 9 2553 2/1/2020
998 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0244 นางสาวเรียมจันทร์ ศรีขาวเพ็ง ร้านตุ๊กพาณิชย์ นางสาวเรียมจันทร์ ศรีขาวเพ็ง 120 5 บ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย นค. 10 2557 18/5/2020
999 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0239 นางฉลอง แก้วอินตา ร้านบ้านไทยเจริญการเกษตร นางฉลอง แก้วอินตา 49 4 - - พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่ หนองคาย นค. 33 2558 3/8/2020
1000 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0128 นางประยงค์ เพ็ญภักด์ิ ร้านประยงค์การเกษตร นางประยงค์ เพ็ญภักด์ิ 9/2 7 - ศรีเชียงใหม่-สังคม พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่ หนองคาย นค. 17 2560 12/9/2019
1001 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0568 นายบพิตร สุดชา บริษัท เจริญผลเกษตรกิจ จ ากัด 131,131/1 13 พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย นค. 3 2562 16/4/2020
1002 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0069 นายชาตรี เตโชเรืองวิวัฒน์ ร้านแต้การเกษตร นายชาตรี เตโชเรืองวิวัฒน์ 134 13 - ศรีเชียงใหม่-สังคม พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย นค. 62 2550 15/10/2020
1003 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0023 นางสาวพรรณี เตโชเรืองวิวัฒน์ ร้านแต้เอ่ียมเฮง นางสาวพรรณี เตโชเรืองวิวัฒน์ 78 14 - ม่ิงเมือง พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย นค. 64 2550 15/10/2020
1004 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0086 นางจันทร์ธิมา ปราบยุทธ ร้านก้อยการเกษตร นางจันทร์ธิมา ปราบยุทธ 2/1 1 - - หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย นค. 14 2556 25/7/2019
1005 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0503 นางนิยม  อ่อนสา ร้านนิยมการเกษตร นางนิยม อ่อนสา 44 9 หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย นค. 9 2561 16/5/2020
1006 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0247 นางสาวปนิดา  ฝ้ายเทศ ร้าน BT การเกษตร นางสาวปนิดา ฝ้ายเทศ 199 12 บ้านฝาง สระใคร หนองคาย นค. 18 2560 17/9/2019
1007 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0528 นายไชยภัทร  สิงห์ศิริ ร้านไชยภัทรการเกษตร นายไชยภัทร สิงห์ศิริ 311 12 บ้านฝาง สระใคร หนองคาย นค. 15 2561 27/8/2019
1008 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0021 นางเพ็ญแข ส่งแสงโชติ ร้านชัชวาลพาณิชย์ นางเพ็ญแข ส่งแสงโชติ 154 1 - มิตรภาพ สระใคร สระใคร หนองคาย นค. 41 2550 18/8/2019
1009 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0480 นายตระกูลชัย  ไชยยันติ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูมิมิเดีย 307 1 สระใคร สระใคร หนองคาย นค. 5 2560 28/3/2020
1010 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0040 นายสุระพันธ์ สิงหาพรม ร้านบ้านไชยาการค้า นายสุระพันธ์ สิงหาพรม 178 4 - - สระใคร สระใคร หนองคาย นค. 18 2557 24/6/2020
1011 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0160 นางสาวอุไรวรรณ  โพธ์ิทอง ร้านโพธ์ิทองการเกษตร นางสาวอุไรวรรณ โพธ์ิทอง 73 1 แก้งไก่ สังคม หนองคาย นค. 20 2560 2/11/2019
1012 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0186 นายภาณุพล แสงมณี ร้านแสงมณีบ้านเกษตร นายภาณุพล แสงมณี 161 3 - - แก้งไก่ สังคม หนองคาย นค. 18 2558 8/3/2020
1013 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0487 นายฉัตรชัย  ปุริวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดก้องการเกษตร 239 3 แก้งไก่ สังคม หนองคาย นค. 20 2561 12/11/2019
1014 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0324 นายนิยมมารยาท  ควรค า สหกรณ์การเกษตรสังคม จ ากัด 180 4 - - แก้งไก่ สังคม หนองคาย นค. 28 2557 20/8/2019
1015 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0107 นายธีรศักด์ิ สารภี ร้านซิสเกษตรภัณฑ์ นายธีรศักด์ิ สารภี 339 4 - - แก้งไก่ สังคม หนองคาย นค. 17 2559 23/8/2019
1016 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0290 นายเศกสรรค์  นวลจันทร์สิริ ร้านเศกสรรค์การเกษตร นายเศกสรรค์ นวลจันทร์สิริ 354 4 - - แก้งไก่ สังคม หนองคาย นค. 11 2561 31/5/2019
1017 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0149 นางปิยาพรรณ  ปุริวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สังคมการเกษตร 366 4 - - แก้งไก่ สังคม หนองคาย นค. 1 2558 28/10/2019
1018 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0179 นางสาวจารุวรรณ เหลืองาม ร้านก่อสร้างนางิ ว นางสาวจารุวรรณ เหลืองาม 313 1 - - นางิ ว สังคม หนองคาย นค. 40 2558 26/10/2019
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1019 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0165 นายนิพนธ์  อินทนาม ร้านบ้านม่วงเฟอร์นิเจอร์และการเกษตร นายนิพนธ์ อินทนาม 172 2 บ้านม่วง - บ้านม่วง สังคม หนองคาย นค. 34 2558 3/8/2019
1020 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0153 นายฐาห์ปกรณ์ รัตนวรนันท์ ร้านรุ่งทวี นายฐาห์ปกรณ์ รัตนวรนันท์ 113/1 1 - - ผาตั ง สังคม หนองคาย นค. 32 2558 4/8/2019
1021 เขต 3 ศวพ.นค. NON-5-0197 นางสาวบัณฑิตา ทองสงค์ ร้านบัณฑิตาพาณิชย์ นางสาวบัณฑิตา ทองสงค์ 22 5 บ้านน  าไพร - สังคม สังคม หนองคาย นค. 16 2558 23/2/2020
1022 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0501 นาย คมเพชร ตักโพธ์ิ ร้าน โกดัง 21 นายคมเพชร ตักโพธ์ิ 68 2 - - ท่าจ าปา ท่าอุเทน นครพนม นพ. 26 2559 1/11/2019
1023 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0006 นายศรีพนม แก้วมาตย์ ร้านบ้านนอกฟาร์ม นายศรีพนม แก้วมาตย์ 108/25 1 - - ท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม นพ. 3 2560 19/2/2020
1024 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0534 นายรติ  ไตรยราช ร้านศิริภูษา นายรติ ไตรยราช 161 1 - - ท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม นพ. 42 2561 31/10/2019
1025 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0223 นางบัวผัน พันโน ร้านปุ๋ยพาณิชย์ นางบัวผัน พันโน 43/2 1 - ท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม นพ. 126 2554 18/12/2019
1026 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0061 นางสาวพรประภา เวียนวิวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เรืองสินภัณฑ์ 47 1 - หลักเมือง ท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม นพ. 25 2561 25/7/2020
1027 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0290 นางสาวรมยกร หรพร้อม ร้านเชอร์ร่ีการเกษตร นางสาวรมยกร หรพร้อม 58/2 1 - หลักเมือง ท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม นพ. 20 2558 23/12/2019
1028 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0718 นายเจนณรงค์  วายโสกา ร้านแทนคุณ นายเจนณรงค์ วายโสกา 31 2 ท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม นพ. 46 2561 16/12/2019
1029 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0698 นางสาวเพ็ญนภา  เอกสะพัง ร้านลูกเกษตร นางสาวเพ็ญนภา เอกสะพัง 51/1 16 รามราช ท่าอุเทน นครพนม นพ. 11 2562 22/4/2020
1030 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0143 นายสุพจน์ ล าต้น ร้านโจโจ้ นายสุพจน์ ล าต้น 239 11 - - ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม นพ. 151 2557 25/8/2019
1031 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0163 นางศรีมา ซ้อนบุตร ร้านศรีมา นางศรีมา ซ้อนบุตร 249 5 บ้านโคกสว่าง - ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม นพ. 88 2553 11/7/2020
1032 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0588 นางสาว ธนพร ธนะ บริษัท ธนาพันธ์ ฟาร์มแคร์ จ ากัด สาขา 1 304 1 - - ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม นพ. 33 2559 27/12/2019
1033 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0592 นายธนภณ  บรูรุ่งโรจน์ ร้านบุญเกษตร (สาขาธาตุพนม) นายธนภณ บรูรุ่งโรจน์ 274 10 - ชยางกรู ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม นพ. 5 2560 1/3/2020
1034 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0667 นาย พิพัฒน์  คูประเสริฐย่ิง ร้านมานะเคมีการเกษตร นายพิพัฒน์ คูประเสริฐย่ิง 60 10 บายพาส ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม นพ. 20 2561 4/7/2020
1035 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0068 นายเฉลิมพล มหาผล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มหาผลรุ่งเรืองการเกษตร 106 11 - ชยางกูร ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม นพ. 112 2549 31/12/2019
1036 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0032 นางแปว ยะจันโท ร้านนฤชล นางแปว ยะจันโท 24 11 - ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม นพ. 45 2550 31/7/2020
1037 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0109 นายปริมัศวร์ ทองโพธ์ิกลาง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครพนม จ ากัด (สาขา ธาตุพนม) 78 13 - - ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม นพ. 37 2561 4/9/2019
1038 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0438 นางสาวสุปรีดา ทองสมบรูณ์ ร้านสหพัฒนะ เคมีเกษตร นางสาวสุปรีดา ทองสมบรูณ์ 80 6 บ้านหนองหอย ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม นพ. 19 2558 18/12/2019
1039 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0345 นางสาวสุภณี อิงอาจ ร้านสามแยกการเกษตร นางสาวสุภณี อิงอาจ 103 11 บ้านสามแยก - พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม นพ. 45 2561 17/12/2019
1040 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0168 นางนราทิพย์ ชาทิพา ร้านเสริมสุขการเกษตร นางนราทิพย์ ชาทิพา 113 11 - ชยางกูร พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม นพ. 94 2553 22/7/2019
1041 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0322 นายเบ็ญจา กุมลา ร้านกุมลาอิฐแดง นายเบ็ญจา กุมลา 167 12 บ้านพระกลางทุ่ง - พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม นพ. 118 2556 8/7/2020
1042 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0612 นางสาววนัชพร  ค ามุก ร้านสังข์ทองการเกษตร นางสาว วนัชพร ค ามุก 329 3 - - พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม นพ. 8 2561 22/4/2020
1043 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0097 นายปิยะวัฒน์ ปิติวัฒนพสุธร ร้านปิยะวัฒน์ นายปิยะวัฒน์ ปิติวัฒนพสุธร 114 6 - ชยางกูร พระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม นพ. 26 2551 5/6/2020
1044 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0410 นายเรืองเดช อ้วนอ่อน ร้านรุ่งเรืองเดชบริการ นายเรืองเดช อ้วนอ่อน 109 4 บ้านแสนพัน ชยางกูร แสนพัน ธาตุพนม นครพนม นพ. 23 2560 11/7/2020
1045 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0642 นายวิษณุ  ค านนท์ ร้านพรหมพรรณการเกษตร นายวิษณุ ค านนท์ 197 4 บ้านแสนพัน แสนพัน ธาตุพนม นครพนม นพ. 10 2562 18/4/2020
1046 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0325 นางวิภา กล่ินหอม ร้านวิภาการค้า นางวิภา กล่ินหอม 99/66 7 - อุ่มเหมา ธาตุพนม นครพนม นพ. 14 2562 3/6/2020
1047 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0313 นางสาวจิราภรณ์ ตะวังทัน ร้านจิราภรณ์พาณิชย์ นางสาวจิราภรณ์ ตะวังทัน 118 1 บ้านอุ่มเหม้า ศิริราชประชา อุ่มเหม้า ธาตุพนม นครพนม นพ. 57 2555 24/6/2020
1048 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0192 นางสาวธันยพัฒน์ บุญศรีภัทรธนา ร้านธิดาเคมีภัณฑ์ นางสาวธันยพัฒน์ บุญศรีภัทรธนา 91 3 - - อุ่มเหม้า ธาตุพนม นครพนม นพ. 31 2561 20/8/2019
1049 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0350 นางสาววนิดา ตะวังทัน ร้านทรัพย์ตะวัน นางสาววนิดา ตะวังทัน 107 3 เปรมประชา อุ้มเหม้า ธาตุพนม นครพนม นพ. 117 2556 7/7/2020
1050 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0531 นายณัฐกรณ์  ม่ิงมิตรมี ร้านรวยอุดมสุข การเกษตร นายณัฐกรณ์ ม่ิงมิตรมี 206/4 1 - - นาแก นาแก นครพนม นพ. 5 2561 19/4/2020
1051 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0191 นายวิรัตน์ จิตรเจริญวรกิจ ร้านเจ่ียเจริญนาแกเคร่ืองมือช่าง นายวิรัตน์ จิตรเจริญวรกิจ 312 4 - - นาแก นาแก นครพนม นพ. 57 2553 8/6/2020
1052 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0180 นายบุญการ กุลบุตร ร้านทวีคูณการเกษตร นายบุญการ กุลบุตร 325 4 ตลาดสดนาแก - นาแก นาแก นครพนม นพ. 54 2553 24/5/2020
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1053 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0114 นายเกียรติคุณ สิริตระกูลทรัพย์ ร้านฟอสเฟตฟาร์มการเกษตร นายเกียรติคุณ สิริตระกูลทรัพย์ 700/4-5 4 - ตลาดอ าเภอนาแก นาแก นาแก นครพนม นพ. 38 2551 1/1/2020
1054 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0010 นายบุญส่ง ตั งตระกูล ร้านพรเพชร นายบุญส่ง ตั งตระกูล 203 8 - พิทักษ์พนมเขต นาแก นาแก นครพนม นพ. 15 2562 10/6/2020
1055 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0332 นายศุภกร รามศิริ ร้านศุภกรการเกษตร นายศุภกร รามศิริ 69 7 - - นาเลียง นาแก นครพนม นพ. 18 2561 25/6/2020
1056 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0008 นางสาวกุลรดา เชื อดวงผูย ร้านกนกกรรุ่งเรือง (การเกษตร) นางสาวกุลรดา เชื อดวงผูย 90 3 - - บ้านแก้ง นาแก นครพนม นพ. 117 2550 31/12/2019
1057 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0083 นายทัศพร เชาว์อรัญ ร้านราชาเกษตร นายทัศพร เชาว์อรัญ 140 7 - สกล-นาแก บ้านแก้ง นาแก นครพนม นพ. 53 2550 9/6/2020
1058 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0623 นางสาวเกศสุดา  แซ่ก้วน ร้านคลังเกษตรนาแก นางสาว เกศสุดา แซ่ก้วน 56 7 บ้านแก้ง นาแก นครพนม นพ. 34 2560 3/9/2019
1059 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0430 นายรุ่งโรจน์ เกียรติศิริวัฒนะ ร้านโรจน์อนันต์การเกษตร นายรุ่งโรจน์ เกียรติศิริวัฒนะ 75/2 9 - - บ้านแก้ง นาแก นครพนม นพ. 1 2561 18/1/2020
1060 เขต 3 ศวพ.นพ. NAk-5-0685 นายศรายุทธ  วงค์ค าหูม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.อ านวย99 208 3 พระซอง นาแก นครพนม นพ. 27 2561 6/8/2019
1061 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0239 นางไพรินทร์ วงศ์ตาหล้า ร้านรุ่งเจริญยางพารา นางไพรินทร์ วงศ์ตาหล้า 207 4 - - พิมาน นาแก นครพนม นพ. 30 2561 15/8/2019
1062 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0037 นางบังอร อินธิราช ร้านชิณราช นางบังอร อินธิราช 204 7 - บ้านต้อง-นาแก พิมาน นาแก นครพนม นพ. 126 2556 23/7/2020
1063 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0044 นางมณีรัตน์ พ่อธานี ร้านอนงค์ยางพารา นางมณีรัตน์ พ่อธานี 43 1 - พุ่มแก นาแก นครพนม นพ. 13 2562 3/6/2020
1064 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0435 นายอนุชิต  แสนสุภา ร้านเบียร์การเกษตร นายอนุชิต แสนสุภา 89 14 - - พุ่มแก นาแก นครพนม นพ. 14 2559 21/7/2020
1065 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0368 นางสาวพจนีย์ พ่อสียา ร้านพร้อมเพ่ือน นางสาวพจนีย์ พ่อสียา 56 8 บ้านโนนจาน - พุ่มแก นาแก นครพนม นพ. 38 2558 30/4/2019
1066 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0355 นางเพลินจิตร วงค์ผาบุตร ร้านเพลินจิตรยางพารา นางเพลินจิตร วงค์ผาบุตร 49 1 สีชมพู นาแก นครพนม นพ. 37 2560 20/12/2019
1067 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0230 นางวิภารัตน์ ค ามุงคุณ ร้านปูน่ิมยางพารา นางวิภารัตน์ ค ามุงคุณ 81 2 - - หนองบ่อ นาแก นครพนม นพ. 2 2562 8/1/2020
1068 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0378 นายทองจันทร์ เทือกตาหลอย ร้านเรืองทองพาณิชย์ นายทองจันทร์ เทือกตาหลอย 70 3 บ้านโนนสังข์ นาแก-สกล หนองบ่อ นาแก นครพนม นพ. 7 2562 20/3/2020
1069 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0256 นายละภูมิ  พองผลา ร้านอาภัสรา นายละภูมิ พองผลา 87 4 หนองบ่อ นาแก นครพนม นพ. 43 2561 6/11/2019
1070 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0649 นางสาวจิราพรรณ  พิมลัง ร้านแหลมทองการเกษตร นางสาวจิราพรรณ พิมลัง 93 11 หนองสังข์ นาแก นครพนม นพ. 13 2561 23/5/2020
1071 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0483 นายอดุลวิทย์  กุลวงศ์ ร้านเจริญผลฟาร์ม นายอดุลวิทย์ กุลวงศ์ 143/2 4 - - ดอนเตย นาทม นครพนม นพ. 84 2558 29/11/2019
1072 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0022 นายสุวรรณชา วงษา ร้านนิวาสพาณิชย์ 2 นายสุวรรณชา วงษา 4/2 4 - - ดอนเตย นาทม นครพนม นพ. 79 2550 18/6/2020
1073 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0488 นายศราวุธ มาระม่ิง ร้านเอกธวัชฟาร์ม (สาขานาทม) นายศราวุธ มาระม่ิง 79 4 - - ดอนเตย นาทม นครพนม นพ. 22 2558 25/12/2019
1074 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0153 นางเพียรพิณ ดีอุด ร้านสายพิณ นางเพียรพิณ ดีอุด 13 10 - นาพระชัย-ห้วยคอม นาทม นาทม นครพนม นพ. 97 2554 3/7/2020
1075 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0587 นายเปรมชัย  ภูดีทิพย์ ร้านเปรมชัยการเกษตร นายเปรมชัย ภูดีทิพย์ 144 15 - - นาทม นาทม นครพนม นพ. 15 2561 5/6/2020
1076 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0348 นางสาวยุภาพร เหลือกค าไหล ร้านทรัพย์เจริญการเกษตร นางสาวยุภาพร เหลือกค าไหล 184 8 บ้านเหล่าส้มปอย นาทม นาทม นครพนม นพ. 139 2556 1/9/2019
1077 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0670 นางสาวสมนึก  โมธรรม ร้านสมนึกการค้า นางสาวสมนึก โมธรรม 160 13 หนองซน นาทม นครพนม นพ. 19 2562 2/7/2020
1078 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0560 นางสาวเพ็ญนภา  ติยะบุตร ร้านบ้านเกษตร นางสาวเพ็ญนภา ติยะบุตร 105 3 - - หนองซน นาทม นครพนม นพ. 14 2561 5/6/2019
1079 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0179 นางสุดารัตน์ ครุณะวงศ์ ร้านหงส์เตอร์วัสดุ นางสุดารัตน์ ครุณะวงศ์ 201 3 - พระชัย-ห้วยคอม หนองซน นาทม นครพนม นพ. 30 2559 29/11/2019
1080 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0206 นางสาวพรรณี นันทะวงค์ ร้านพรชัยการค้า นางสาวพรรณี นันทะวงค์ 68 4 - - หนองซน นาทม นครพนม นพ. 31 2559 5/12/2019
1081 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0521 นางสาวพรรณนิภัส พันธ์ุด้วง ร้าน เพ่ือนเกษตร นางสาวพรรณนิภัส   พันธ์ุด้วง ตลาดสดค าแม่นาง 4 - - หนองซน นาทม นครพนม นพ. 80 2558 13/9/2019
1082 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0656 นางสาวจินตนา  วะเศษสร้อย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อภิสิทธ์ิ มอลล์ 64/19 1 นาหว้า นาหว้า นครพนม นพ. 21 2562 17/7/2020
1083 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0004 นายยุทธชัย ประก่ิง ร้านไทยน  าอูนเกษตรภัณฑ์ นายยุทธชัย ประก่ิง 24 12 - - นาหว้า นาหว้า นครพนม นพ. 1 2552 3/6/2020
1084 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0717 นายฉัตรชัย  บุญสอง ร้านสมบัติเกษตร นายฉัตรชัย บุญสอง 218 4 นาหว้า นาหว้า นครพนม นพ. 6 2562 4/3/2020
1085 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0602 นางรัตติยา  ไชยสาคร ร้านเอกธวัชฟาร์ม (สาขานาหว้า) นาง รัตติยา ไชยสาคร 291/6 4 - - นาหว้า นาหว้า นครพนม นพ. 12 2560 10/5/2020
1086 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0367 นายวัชระ วะเศษสร้อย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต.เกษตรศิริ 351 4 - - นาหว้า นาหว้า นครพนม นพ. 6 2561 22/4/2020
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1087 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0079 นายสาคร ศรีมี ร้านศรีสถาน นายสาคร ศรีมี 8 4 - - นาหว้า นาหว้า นครพนม นพ. 8 2550 4/1/2020
1088 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0507 นางสาวจิรวดี  ฤทธ์ิสยอง ร้านศิริธนาพัฒน์ นางสาวจิรวดี ฤทธ์ิสยอง 222/2 5 นาหว้า นาหว้า นครพนม นพ. 7 2561 22/4/2020
1089 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0059 นายประดิษฐ์ นามพลแสน ร้านไทยการค้า นายประดิษฐ์ นามพลแสน 15/1 13 - ราษฎร์อุทิศ บ้านแพง บ้านแพง นครพนม นพ. 92 2549 21/11/2019
1090 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0050 นายสุพัฒน์ พัฒนตระกูลสุข ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธงชัย กร๊ป 2018 326/3 2 - ราษฎร์อุทิศ บ้านแพง บ้านแพง นครพนม นพ. 26 2560 17/7/2020
1091 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0066 นายวรินทร ผลมะกรูด ร้านคลินิกเกษตร นายวรินทร ผลมะกรูด 357 2 - เบญจราษฎร์รังสรรค์ บ้านแพง บ้านแพง นครพนม นพ. 42 2550 1/3/2020
1092 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0512 นายศราวุธ  มาระม่ิง ร้านเอกธวัชฟาร์มบ้านแพง นายศราวุธ มาระม่ิง 44 2 - - บ้านแพง บ้านแพง นครพนม นพ. 32 2560 31/8/2019
1093 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0684 นางพรพิมล  สิทธิชัย ร้านกิตติเดชเกษตรภัณฑ์ นางพรพิมล สิทธิชัย 116 4 บ้านแพง บ้านแพง นครพนม นพ. 4 2562 26/2/2020
1094 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0346 นายชูชาติ สิทธิชัย ร้านสิทธิชัย การเกษตร นายชูชาติ สิทธิชัย 134 5 - - หนองแวง บ้านแพง นครพนม นพ. 26 2557 19/12/2019
1095 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0737 นายสุนันท์  ภูบุญคง ร้านส.บุญคงการเกษตร นายสุนันท์ ภูบุญคง 122 7 หนองแวง บ้านแพง นครพนม นพ. 16 2562 10/6/2020
1096 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0447 นางสาวสิริกานต์  ส่ือมโนธรรม ร้านเจริญรุ่งโรจน์พาณิชย์ นางสาวสิริกานต์ สิ่ือมโนธรรม 3 7 - - หนองแวง บ้านแพง นครพนม นพ. 2 2561 8/2/2020
1097 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0452 นางสมลิด  หมันที ร้านพงศ์พาณิชย์ นางสมลิด หมันที 99 9 - - กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม นพ. 30 2560 2/8/2019
1098 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0585 นายสุรนัฐ  เรืองฤทธ์ิ ร้านนาสีนวลการค้า นายสุรนัฐ เรืองฤทธ์ิ 111 5 - - โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม นพ. 2 2560 6/2/2020
1099 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0372 นางคณาพร หงษาหลวง ร้านเทียนชัยพาณิชย์ นางคณาพร หงษาหลวง 102 7 โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม นพ. 24 2560 17/7/2020
1100 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0274 นางเกสรี พรมบุญ ร้านนกเหาะการพิมพ์ นางเกสรี พรมบุญ ตลาดชุมชน 10 - - โคกสูง ปลาปาก นครพนม นพ. 6 2560 19/3/2020
1101 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0105 นายปริมัศวร์ ทองโพธ์ิกลาง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครพนม จ ากัด (สาขา ปลาปาก) 165 1 - - ปลาปาก ปลาปาก นครพนม นพ. 34 2561 4/9/2019
1102 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0360 นางสาวธิดารัตน์ ขันติยะ ร้านเสริมสินวัสดุ นางสาวธิดารัตน์ ขันติยะ 271 1 ปลาปาก ปลาปาก นครพนม นพ. 27 2557 19/12/2019
1103 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0167 นาย มิณ  เรืองรัชตะเหม ร้านปลาปากการเกษตร นายมิณ เรืองรัชตะเหม 224 13 - - ปลาปาก ปลาปาก นครพนม นพ. 52 2553 16/5/2020
1104 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0589 นายสุชาติ  สิทธิพรม ร้านส.ส.พืชผล นายสุชาติ สิทธิพรม 290 2 - - ปลาปาก ปลาปาก นครพนม นพ. 27 2559 14/11/2019
1105 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0504 นางสาวเพลินจิตร์ แสนมิตร ร้านกมลภพพาณิชย์ นางสาวเพลินจิตร์ แสนมิตร 326 2 - - ปลาปาก ปลาปาก นครพนม นพ. 25 2560 17/7/2020
1106 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0708 นางสาวอภัยวรรณ  สมัครคดี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เหรียญชัยฟาร์ม 86 2 ปลาปาก ปลาปาก นครพนม นพ. 40 2561 18/10/2019
1107 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0038 นางเนาวรัตน์  วิลาจันทร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พิมพ์พาณิชย์ 2017 26/1 11 - - หนองฮี ปลาปาก นครพนม นพ. 16 2559 27/7/2019
1108 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0073 นายคมน์ แสงผา ร้านพรเจริญการเกษตร นายคมน์ แสงผา 17 2 - - หนองฮี ปลาปาก นครพนม นพ. 126 2549 31/12/2019
1109 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0154 นายณรงค์ฤทธ์ิ  ยะจันโท ร้านณรงค์ฤทธ์ิการเกษตร นายณรงค์ฤทธ์ิ ยะจันโท 276 2 - - หนองฮี ปลาปาก นครพนม นพ. 8 2559 18/5/2020
1110 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0490 นางสาวจริยา แง้วอ๋อง ร้านราชันเกษตรภัณฑ์ นางสาวจริยา แง้วอ๋อง 234 6 - หนองฮี-กุรุคุ หนองฮี ปลาปาก นครพนม นพ. 7 2560 19/3/2020
1111 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0657 นางสาวนภาวรรณ  ผิวผาง ร้านนภาวรรณการเกษตร นางสาวนภาวรรณ ผิวผาง 172 15 นาขมิ น โพนสวรรค์ นครพนม นพ. 17 2561 18/6/2019
1112 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0221 นางสุพรรษา  เบ้าลี ร้านชัยมงคลรุ่งเรืองการค้า นางสุพรรษา เบ้าลี 55/1 1 - นาใน โพนสวรรค์ นครพนม นพ. 44 2561 10/12/2019
1113 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0564 นางไพรัตน์  วะชุม ร้านแสนดีพาณิชย์ นางไพรัตน์ วะชุม 1 15 บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม นพ. 12 2562 9/5/2020
1114 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0547 นาง หอมหวล  ต้อนโสกรี ร้าน หอมหวลการเกษตร นางหอมหวล ต้อนโสกรี 107 10 - - โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม นพ. 29 2561 8/8/2019
1115 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0303 นางสาวสุวัตรจนี มนุราช ร้านป.รุ่งเรือง นางสาวสุวัตรจนี มนุราช 111 9 - - โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม นพ. 9 2560 1/5/2019
1116 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0128 นายพิชยพงษ์ สุระประเสริฐ ร้านช.การเกษตร นายพิชยพงษ์ สุระประเสริฐ 455 12 - - โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม นพ. 21 2560 25/6/2020
1117 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0104 นายปริมัศวร์ ทองโพธ์ิกลาง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครพนม จ ากัด (สาขา โพนสวรรค์) 566/4 12 - - โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม นพ. 36 2561 4/9/2019
1118 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0655 นางบุญมี  อุ่นเทียมโสม ร้านบุญมีเกษตรเซ็นเตอร์ นางบุญมี อุ่นเทียมโสม 669/1 12 โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม นพ. 23 2561 10/7/2020
1119 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0304 นายแสงเทียน ดวงดูสัน ร้านแสงเทียนพาณิชย์ นายแสงเทียน ดวงดูสัน 240 13 - - โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม นพ. 17 2560 11/6/2020
1120 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0598 นางล าใย  นนท์เลาพล ร้านธนัชการเกษตร นางล าใย นนท์เลาพล 17 14 - - โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม นพ. 15 2560 31/5/2020
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1121 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0432 นายธนัญกรณ์ ติยะบุตร ร้านบ้านเกษตรฟาร์ม นายธนัญกรณ์ ติยะบุตร 8 14 บ้านโพนสวรรค์ - โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม นพ. 76 2557 8/6/2020
1122 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0094 นางต้องตา สุริโย ร้านสกุลตรา นางต้องตา สุริโย 471 5 - - โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม นพ. 56 2550 25/5/2020
1123 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0711 นางอรุณวรรณ  กุลยะ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนพงษ์การค้า 2552 583 5 โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม นพ. 41 2561 31/10/2019
1124 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0048 นายเบ่ียงใบ ปะวัง ร้านทรัพย์อรุณ นายเบ่ียงใบ ปะวัง 125 5 บ้านชะโงม ชยางกูร ขามเฒ่า เมือง นครพนม นพ. 144 2556 5/9/2019
1125 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0229 นายแสวง พลพุทธา ร้านวิภา นายแสวง พลพุทธา 128 18 - ขามเฒ่า-หนองดินแดง ค าเตย เมือง นครพนม นพ. 26 2561 5/8/2020
1126 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0123 นางฉวีวัน แก้ววันทา ร้านแม่โจ้การ์เด้น นางฉวีวัน แก้ววันทา 268/1 14 บ้านหนองจันทร์ ชยางกูร ท่าค้อ เมือง นครพนม นพ. 106 2554 11/7/2020
1127 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0132 นายปริมัศวร์ ทองโพธ์ิกลาง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครพนม จ ากัด (สาขา นครพนม) 8 8 บ้านโคกทรายค า นิตโย นาทราย เมือง นครพนม นพ. 35 2561 4/9/2019
1128 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0043 นายชาติชาย บูรรุ่งโรจน์ ร้านบุญเกษตร นายชาติชาย บูรรุ่งโรจน์ 421-423 - อภิบาลบัญชา ในเมือง เมือง นครพนม นพ. 39 2561 15/10/2019
1129 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0249 นายอภิรัฐ พนมเริงศักด์ิ ร้านแหลมทองเกษตรพันธ์ุ นายอภิรัฐ พนมเริงศักด์ิ 576 - อภิบาลบัญชา ในเมือง เมือง นครพนม นพ. 92 2554 28/6/2020
1130 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0002 นายประมวน เรืองชา ร้านประมวน นายประมวน เรืองชา 95 10 บ้านกลาง ชยางกูร บ้านกลาง เมือง นครพนม นพ. 112 2550 30/7/2020
1131 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0170 นางศรีวร ค าเกลี ยง ร้านเปรมกมลการค้า นางศรีวร ค าเกลี ยง 69 12 บ้านผึ ง - บ้านผึ ง เมือง นครพนม นพ. 96 2553 1/8/2019
1132 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0169 นางเฟ่ืองฟ้า  ค าเกลี ยง ร้านสินทวีพาณิชย์ นางเฟ่ืองฟ้า ค าเกลี ยง 139 5 - - บ้านผึ ง เมือง นครพนม นพ. 111 2554 26/7/2020
1133 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0314 นายไชยวัฒน์  ค ามุข บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขานครพนม 147/3 - ประชาร่วมมิตร หนองญาติ เมือง นครพนม นพ. 54 2555 19/6/2020
1134 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0326 นายคุณานนต์ สุขสอาด ร้านเกษตร ''19 นายคุณานนต์ สุขสอาด 44 3 - ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม นพ. 16 2560 4/6/2020
1135 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0553 นายพรพิพัฒน์  จอมจะโป๊ะ ร้านพรพิพัฒน์ นายพิพัฒน์ จอมจะโป๊ะ 322 8 บ้านชะโนดใหญ่ ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม นพ. 20 2562 2/7/2020
1136 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0660 นางมลติยา  มาธรรม ร้านบุญล  าการเกษตร นางมลติยา มาธรรม 148/1 5 ดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม นพ. 47 2561 18/12/2019
1137 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0086 นายชาญนาวี  ภู่บัณฑิต ร้านเมืองเกษตร นายชาญนาวี ภู่บัณฑิต 381/8 - นิตโย ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม นพ. 15 2559 25/7/2020
1138 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0739 นายชาติชาย  บรูรุ่งโรจน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญเกษตรพอเพียง 423 อภิบาลบัญชา ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม นพ. 17 2562 16/6/2020
1139 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0023 นายฐิติพงศ์  วชิรเสรีชัย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วชิรการเกษตร 642/3 - อภิบาลบัญชา ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม นพ. 11 2550 8/1/2020
1140 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0548 นายเสฏฐวุฒิ  เข่ือนธะนะ ร้านเจริญกิจเกษตร นายเสฏฐวุฒิ เข่ือนธะนะ 235/4-5 1 - ชยางกรู บ้านกลาง เมืองนครพนม นครพนม นพ. 11 2561 16/5/2020
1141 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0724 นางสาวพิมลรัตน์  ฉายเรือง ร้านคลีนิค 19 นางสาวพิมลรัตน์ ฉายเรือง 159 10 บ้านกลาง เมืองนครพนม นครพนม นพ. 5 2562 4/3/2020
1142 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0543 นาง พาดี  พันธ์วิลัย ร้าน พาดี การเกษตร นางพาดี พันธ์วิลัย 436 12 - - บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม นพ. 4 2559 20/4/2020
1143 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0695 นายมงคล  เพ็ชรยิ ม ร้านดวงจันทร์ นายมงคล เพ็ชรยิ ม 92 18 บ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม นพ. 9 2562 10/4/2020
1144 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0721 นายวิโรจน์  ไชยสุระ ร้านวิโรจน์การค้า นายวิโรจน์ ไชยสุระ 182 1 วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม นพ. 3 2562 9/1/2020
1145 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0608 นางสาวจริยา  เสตะจันทน์ บริษัท คลีนิกเกษตร 2003 จ ากัด 306/1 - - นิตโย หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม นพ. 22 2560 25/6/2020
1146 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0590 นายวิชัย  อรรฆยากร บริษัท เมกาโฮม เซ็นเตอร์ จ ากัด สาขานครพนม 333/7 - - นิตโย หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม นพ. 8 2560 19/4/2019
1147 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0425 นางสาวศศิวิมล โกพลรัตน์ ร้านสาม ก.การเกษตร นางสาวศศิวิมล โกพลรัตน์ 75 2 บ้านลาดสีชมภู - ท่าลาด เรณูนคร นครพนม นพ. 83 2557 18/6/2020
1148 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0681 นายเทวฤทธ์ิ  สารสิทธ์ิ ร้านเทวฤทธ์ิพาณิชย์ นายเทวฤทธ์ิ สารสิทธ์ิ 135 7 บ้านหนองแต้ นาขาม เรณูนคร นครพนม นพ. 24 2561 25/7/2019
1149 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0235 นางกองมา ค าหาญ ร้านนันทวรรณ์พาณิชย์ นางกองมา ค าหาญ 43 13 - - นางาม เรณูนคร นครพนม นพ. 28 2561 7/8/2019
1150 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0233 นาง ดารง  แสนลัง ร้านสวัสดิการกลุ่มแม่บ้าน นางดารง แสนลัง 25/4 3 - - นางาม เรณูนคร นครพนม นพ. 1 2562 8/1/2020
1151 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0232 นางเหรียญไทย จารีรัตน์ ร้านนางามอุปกรณ์ นางเหรียญไทย จารีรัตน์ 15 4 6 นางาม-โนนสมบูรณ์ นางาม เรณูนคร นครพนม นพ. 103 2554 10/7/2020
1152 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0358 นางสมคิด เหล่ือมเภา ร้านหนูปูการเกษตร นางสมคิด เหล่ือมเภา 225 14 บ้านโคกสาย เรณู-นาแก เรณู เรณูนคร นครพนม นพ. 116 2556 7/7/2020
1153 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0648 นายวสันต์  จันทรสาขา ร้านต้นน  าการเกษตร นายวสันต์ จันทรสาขา 351/2 5 เรณู เรณูนคร นครพนม นพ. 49 2561 24/12/2019
1154 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0242 นางสาวเติมสวาท วังกะธาตุ ร้านศุภชัยพาณิชย์ นางสาวเติมสวาท วังกะธาตุ 149 9 - พระธาตุวิธี เรณู เรณูนคร นครพนม นพ. 34 2559 27/12/2019
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1155 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0193 นายไกรวัฒน์ ไชยภักดี ร้านไกรรุ่งเรืองการเกษตร นายไกรวัฒน์ ไชยภักดี 95 4 - - หนองย่างชิ น เรณูนคร นครพนม นพ. 93 2553 16/6/2020
1156 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0198 นายเรืองศักด์ิ วงค์ศรีชา ร้านวังยางเกษตรภัณฑ์ นายเรืองศักด์ิ วงค์ศรีชา 200 1 - วังยาง-นครพนม วังยาง วังยาง นครพนม นพ. 93 2554 28/6/2019
1157 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0217 นางสาวอลิษา ไชยศรี ร้านเจริญชัยศรี นางสาวอลิษา ไชยศรี 113 2 บ้านวังโน - หนองโพธ์ิ วังยาง นครพนม นพ. 95 2557 30/6/2020
1158 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0197 นางสาววราภรณ์ พ่ึงธรรม ร้านนันท์นรินทร์ นางสาววราภรณ์ พ่ึงธรรม 188 7 บ้านภูกระแต - นาค า ศรีสงคราม นครพนม นพ. 105 2554 10/7/2020
1159 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0017 นางสาวเตือนใจ บุพศิริ ร้านคลังเกษตร นางสาวเตือนใจ บุพศิริ 24 9 - นาค า ศรีสงคราม นครพนม นพ. 130 2550 16/9/2019
1160 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0621 นายนฤเบศร์  ศรีส่ง ร้านนาเด่ือการเกษตร นายนฤเบศร์ ศรีส่ง 28 9 - - นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม นพ. 10 2561 26/4/2020
1161 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0005 นางสาวสุวารี ตันเจริญ ร้านบ้านเกษตรไท นางสาวสุวารี ตันเจริญ 103 1 - - ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม นพ. 33 2550 25/2/2020
1162 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0080 นายพงศธร ล าลอง ร้านดอกคูณการเกษตร นายพงศธร ล าลอง 465 1 - รัตนมาลี ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม นพ. 18 2562 17/6/2020
1163 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0266 นายประจวบ เรืองวรบูรณ์ ร้านล่ิมเชงฮวด นายประจวบ เรืองวรบูรณ์ 48 4 - - ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม นพ. 90 2554 26/6/2020
1164 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0418 นายธันย์รัฐปกร  มณีปกรณ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพ่ิมพูนก้าวหน้า นายธันย์รัฐปกร มณีปกรณ์ 154/1 6 บ้านปากอูน ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม นพ. 8 2562 3/4/2020
1165 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0100 นางสาวพัชรา เพริศแก้ว ร้านเอกธวัชฟาร์ม นางสาวพัชรา เพริศแก้ว 201 6 - ศรีสงคราม-ท่าแร่ ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม นพ. 77 2550 14/6/2020
1166 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0203 นางสาวริญญาภัทร์ ค ามุงคุณ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สดใสการเกษตร 117 7 - - ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม นพ. 3 2561 11/2/2020
1167 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0294 นางสาวรุจิรา สถาพรธนากร ร้านแสงวิวัฒน์ 2555 นางสาวรุจิรา สถาพรธนากร 623 7 - ศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม นพ. 33 2561 4/9/2019
1168 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0529 นายอดิเรก  นนจันทร์ ร้านศีลเจริญทรัพย์ นายอดิเรก นนจันทร์ 106 1 สามผง ศรีสงคราม นครพนม นพ. 50 2561 25/12/2019
1169 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0391 นายวิเชียร สารหงษ์ ร้านศิริวัฒน์การเกษตร 2 นายวิเชียร สารหงษ์ 111 1 - - สามผง ศรีสงคราม นครพนม นพ. 32 2561 27/8/2019
1170 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0505 นางทัศนีย์  อ.ท.ชม ร้านทัศนีย์การค้า นางทัศนีย์ อ.ท.ชม 24 10 - - สามผง ศรีสงคราม นครพนม นพ. 12 2559 30/6/2020
1171 เขต 3 ศวพ.นพ. NAK-5-0289 นายจตุรพิธพร  วงษา ร้านชานนท์การค้า นายจตุรพิธพร วงษา 125 1 - - หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม นพ. 38 2561 30/9/2019
1172 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0187 นายเนรมิตร กุลวงศ์ ร้านเนรมิตรการเกษตร นายเนรมิตร กุลวงศ์ 38 1 ค าชะอี ค าชะอี มุกดาหาร มห. 18 2561 23/7/2019
1173 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0216 นางสาวสุวจี เมืองฮาม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ๗๘๙ หน้านานาพันธ์ุ 80 14 ค าชะอี ค าชะอี มุกดาหาร มห. 8 2556 19/6/2020
1174 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0181 นายกิตติ ผิวข า ร้านกิตติการเกษตร นายกิตติ ผิวข า 28 3 มุกดาหาร-กุฉินารายณ์ ค าชะอี ค าชะอี มุกดาหาร มห. 18 2560 14/8/2019
1175 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0032 นางสกุลพันธ์ุ วิเศษศรี ร้านเพ่ือนเกษตร นางสกุลพันธ์ุ วิเศษศรี 153 11 ค าชะอี-กุฉินารายณ์ น  าเท่ียง ค าชะอี มุกดาหาร มห. 24 2553 20/7/2020
1176 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0534 นายปณิธาน  บุญพาท า ร้านปัน ปัน การเกษตร นายปณิธาน บุญพาท า 191 2 น  าเท่ียง ค าชะอี มุกดาหาร มห. 24 2562 11/7/2020
1177 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0601 นายคมไผ่  เมืองฮาม ร้านหน่ึงมังกรการเกษตร นายคมไผ่ เมืองฮาม 105/1 5 น  าเท่ียง ค าชะอี มุกดาหาร มห. 16 2562 30/5/2020
1178 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0335 นางสาวรัชรินทร์ เหล่ือมเภา ร้านบ่าวโป้การเกษตร นางสาวรัชรินทร์ เหล่ือมเภา 12/1 5 น  าเท่ียง ค าชะอี มุกดาหาร มห. 16 2557 24/9/2019
1179 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0341 นางสาวสุวจี  เมืองฮาม ร้าน๙หน้านานาพันธ์ุ สาขา 2 นางสาวสุวจี เมืองฮาม 184/1 5 น  าเท่ียง ค าชะอี มุกดาหาร มห. 31 2561 6/9/2019
1180 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0404 นางประภาพร ฝ่ายอากาศ ร้านทิพวรรณ ยางพารา นางประภาพร ฝ่ายอากาศ 179 10 บ้านค้อ ค าชะอี มุกดาหาร มห. 23 2560 4/9/2019
1181 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0389 นายสมบูรณ์  ชุยอุ้ย ร้านทรัพย์สมบูรณ์ นายสมบูรณ์ ชุยอุ้ย 27 9 บ้านค้อ ค าชะอี มุกดาหาร มห. 13 2559 27/4/2020
1182 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0383 นางสุนารักษ์  อุดมธนะบริบูรณ์ นางสุนารักษ์ อุดมธนะบริบูรณ์ 93 9 บ้านค้อ ค าชะอี มุกดาหาร มห. 4 2559 10/2/2020
1183 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0209 นางสาธินี รัตนวงค์ ร้านหนองเอ่ียนการเกษตร นางสาธินี รัตนวงค์ 25/1 1 มุกดาหาร หนองเอ่ียน ค าชะอี มุกดาหาร มห. 6 2555 7/5/2020
1184 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0201 นางสาวรุ่งเรือง พันธไชย ร้านรุ่งเรืองมุกดาหารการเกษตร นางสาวรุ่งเรือง พันธไชย 194 10 หนองเอ่ียน ค าชะอี มุกดาหาร มห. 7 2555 14/5/2020
1185 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0580 นางสาวปิยะมาศ  หนึงค ามี ร้านเกษตรภูดอย นางสาวปิยะมาศ หน่ึงค ามี 197 10 กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร มห. 12 2562 8/4/2020
1186 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0136 นางสาวมธุริดา สุพร ร้านสุพรรุ่งเรืองพาณิชย์ นางสาวมธุริดา สุพร 234 13 กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร มห. 21 2556 19/8/2019
1187 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0063 นางสาวพัชรียา นิลม้าย ร้านต้นอ้อพูนทรัพย์ นางสาวพัชรียา นิลม้าย 81 13 กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร มห. 24 2560 28/9/2019
1188 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0182 นายวิเชียร กั วพิศมัย ร้านนายวิเชียร กั วพิศมัย นายวิเชียร กั วพิศมัย 106 15 กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร มห. 23 2556 25/9/2019
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1189 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0188 นายเทคนิค พรานเนื อ ร้านตวงเงิน วังทองพาณิชย์ นายเทคนิค พรานเนื อ 91 3 กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร มห. 19 2554 14/8/2020
1190 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0122 นายอดุลย์ ขวากุดแข้ ร้านอดุลย์วัสดุก่อสร้าง นายอดุลย์ ขวากุดแข้ 116 7 กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร มห. 22 2553 8/8/2020
1191 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0086 นางคณินนันท์ พีณรัฐพงศ์ ร้านศักด์ิรุ่งเรืองการเกษตร นางคณินนันท์ พีณรัฐพงศ์ 203 9 กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร มห. 25 2554 29/8/2019
1192 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0475 นางสาววาทิตา  ตาลี ร้านน้องเนยการค้า นางสาววาทิตา ตาลี 117 4 ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร มห. 1 2561 15/3/2020
1193 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0061 นายสังคม  อุปคุณ สหกรณ์การเกษตรดงหลวง จ ากัด 139 10 เปรมพัฒนา ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร มห. 26 2554 11/9/2019
1194 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0518 นายพันธ์ศักด์ิ  วงค์กระโซ่ ร้านนัทธ์ชนันการเกษตร นายพันธ์ศักด์ิ วงค์กระโซ่ 32 10 ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร มห. 16 2561 2/7/2020
1195 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0549 นางสาวศิริมาศ  วงค์กระโซ่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส ที โฮมมาร์ท 2017 186 12 ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร มห. 19 2561 23/7/2020
1196 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0140 นายแก่นศักด์ิ แสนดวง ร้านแก่นศักด์ิการเกษตร นายแก่นศักด์ิ แสนดวง 127 2 เปรมพัฒนา ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร มห. 4 2552 30/8/2019
1197 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0318 นายบุญน า โซ่เมืองแซะ ร้านน าโชคธนชาต นายบุญน า โซ่เมืองแซะ 2 2 ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร มห. 7 2562 3/2/2020
1198 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0323 นางสาวกุลสินี วงค์กระโซ่ ร้านดงหลวงฟาร์ม นางสาวกุลสินี วงค์กระโซ่ 129 3 ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร มห. 21 2561 2/8/2019
1199 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0562 นางสาวนัชญานันท์  แสนสร้อย ร้านการเกษตรดงหลวง นางสาวนัชญานันท์ แสนสร้อย 165/10 4 ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร มห. 28 2561 26/8/2019
1200 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0236 นายสมพร เหล่ือมเภา ร้านบ่าวโป้การเกษตร นายสมพร เหล่ือมเภา 216 4 ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร มห. 6 2556 14/8/2019
1201 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0403 นายสิงหา วงศ์กะโซ่ ร้านนัทธ์ชนันฟาร์ม นายสิงหา วงศ์กะโซ่ 264 4 ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร มห. 15 2560 30/7/2020
1202 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0252 นายวรากร ธนากรย่ิงยงค์ ร้านดงหลวงกานต์ ค้าวัสดุ นายวรากร ธนากรย่ิงยงค์ 322 4 ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร มห. 11 2556 26/6/2020
1203 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0162 นายชาญณรงค์ ประยงค์รัตน์ ร้านโรจน์อนันต์การเกษตร นายชาญณรงค์ ประยงค์รัตน์ 73 4 เปรมพัฒนา ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร มห. 68 2554 21/9/2019
1204 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0356 นางสาวจิตตราพร วงค์กระโซ่ ร้านจิตรุ่งเรือง นางสาวจิตตราพร วงค์กระโซ่ 84 4 ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร มห. 30 2558 26/7/2019
1205 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0233 นายนิเวศน์ โซ่เมืองแซะ ร้านต.เจริญเคมีเกษตร นายนิเวศน์ โซ่เมืองแซะ 93 6 ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร มห. 7 2559 3/4/2020
1206 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0167 นายพงษ์ เชื อค าฮด ร้านพงษ์เจริญ นายพงษ์ เชื อค าฮด 150 1 เปรมพัฒนา พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร มห. 16 2555 9/7/2020
1207 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0183 นางสาวสันติมา  คนหาญ ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านโพนสว่าง นางสาวสันติมา  คนหาญ 80 6 เปรมพัฒนา พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร มห. 17 2555 22/7/2020
1208 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0550 นางรจนา  ศรีธรรม ร้านโชคทวี ก่อสร้าง นางรจนา ศรีธรรม 259 1 หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร มห. 20 2561 31/7/2019
1209 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0557 นางณลฤดี ณ นคร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มพี เพ่ือนเกษตร 92 1 หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร มห. 24 2561 13/8/2020
1210 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0161 นายโฮม คล่องแคล่ว ร้านโฮมมิตรการเกษตร นายโฮม คล่องแคล่ว 43 2 หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร มห. 26 2562 18/7/2020
1211 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0093 นายเล เหง้าโอสา ร้านนายเล เหง้าโอสา นายเล เหง้าโอสา 146 4 หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร มห. 19 2559 26/6/2020
1212 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0124 นายวังทอง เหง้าโอสา ร้านนายวังทอง เหง้าโอสา นายวังทอง เหง้าโอสา 233 4 หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร มห. 18 2554 4/7/2020
1213 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0098 นายมุก เชื อวังค า ร้านนายมุก เชื อวังค า นายมุก เชื อวังค า 56 4 หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร มห. 18 2555 22/7/2020
1214 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0104 นายอุลัย สุพร สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส. มุกดาหาร จ ากัด (สาขาดอนตาล) 138 12 ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร มห. 25 2555 25/9/2019
1215 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0426 นายประมวล ภูเวียงแก้ว ร้านเกษตรรุ่งเรือง นายประมวล ภูเวียงแก้ว 20 12 ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร มห. 28 2559 7/9/2019
1216 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0027 นายกิตติศักด์ิ บุทธิจักร์ ร้านพรทวี นายกิตติศักด์ิ บุทธิจักร์ 121 2 เถ่ือนรังสรร ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร มห. 5 2553 2/6/2020
1217 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0024 นางสุนิสา ศรีธรรมมา ร้านดอนตาลการเกษตร นางสุนิสา อุณวงค์ 299 7 ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร มห. 36 2561 10/10/2019
1218 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0028 ว่าท่ี ร.ต.หญิง จิราพร ดรหม่ัน ร้านเพ่ีมพูนพาณิชย์ ว่าท่ี ร.ต.หญิง จิราพร ดรหม่ัน 515 7 ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร มห. 5 2559 22/2/2020
1219 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0018 นายธวัตร์ ศรีส าอาง ร้านอ.อะไหล่ยนต์การเกษตร นายธวัตร์ ศรีส าอาง 84 7 ดอนตาล-มุกดาหาร ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร มห. 18 2553 13/7/2020
1220 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0432 นางสุมาลี  อุนาภาค ร้านสุมาลี นางสุมาลี อุนาภาค 59 9 นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร มห. 7 2560 27/3/2020
1221 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0244 นายอนุศักด์ิ ผดุงทรัพย์ ร้านคูณทรัพย์ นายอนุศักด์ิ ผดุงทรัพย์ 147 3 บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร มห. 10 2562 17/3/2020
1222 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0327 นางสาวดอยฐะณีญา โยสาพันธ์ ร้านธนวันต์การเกษตร นางสาวดอยฐะณีญา โยสาพันธ์ 184 3 บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร มห. 11 2557 4/9/2019
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1223 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0412 นายสีไพ สุวรรณดี ร้านสีไพการเกษตร นายสีไพ สุวรรณดี 27 4 บ้านบาก ดอนตาล มุกดาหาร มห. 21 2559 4/7/2020
1224 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0477 นายแก้ว  น้อยนาดี ร้านแก้วรวมทรัพย์ นายแก้ว น้อยนาดี 87 4 บ้านบาก ดอนตาล มุกดาหาร มห. 20 2562 17/6/2020
1225 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0303 นายโกสินทร์ สุวรรณดี ร้านโกสินทร์ สุวรรณดี นายโกสินทร์ สุวรรณดี 107 5 ดอนตาล-เลิงนกทา บ้านบาก ดอนตาล มุกดาหาร มห. 4 2557 17/6/2020
1226 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0392 นายลือชัย สุวรรณดี ร้านลือชัย สุวรรณดี นายลือชัย สุวรรณดี 220 5 บ้านบาก ดอนตาล มุกดาหาร มห. 14 2559 2/6/2020
1227 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0388 นายธีระพงค์  บุรวงศ์ ร้านอ.พูนทรัพย์ นายธีระพงค์ บุรวงศ์ 229 5 บ้านบาก ดอนตาล มุกดาหาร มห. 1 2559 18/1/2020
1228 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0137 นายวิชัย  ใจทัด สหกรณ์นิคมดอนตาลสอง จ ากัด 58 6 ดอนตาล-เลิงนกทา บ้านบาก ดอนตาล มุกดาหาร มห. 13 2554 5/6/2019
1229 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0503 นายปรเมษฐ  เกตกุล กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 223 1 ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร มห. 11 2561 31/5/2020
1230 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0299 นายอุลัย  สุพร สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส. มุกดาหาร จ ากัด 205 2 ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร มห. 2 2559 25/1/2020
1231 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0343 นางทองพูลสวัสด์ิ  สังข์ชาตี ร้านโขคพูลทรัพย์ นางทองพูลสวัสด์ิ สังข์ชาตี 78 2 โพธ์ิไทร ดอนตาล มุกดาหาร มห. 7 2561 8/5/2020
1232 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0175 นายมาโนชญ์ ปัญญาภิญโญผล บริษัท อดัมส์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จ ากัด 153 6 มุกดาหาร-ดอนตาล โพธ์ิไทร ดอนตาล มุกดาหาร มห. 12 2554 17/5/2020
1233 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0612 นายฑิปัญญะกรณ์  สุวรรณ ร้านนาโพธ์ิการเกษตร นายฑิปัญญะกรณ์ สุวรรณ 233 6 โพธ์ิไทร ดอนตาล มุกดาหาร มห. 19 2562 17/6/2020
1234 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0141 นางอรนันท์ โพธ์ิไทรย์ ร้านโพธ์ิไทรการค้า นางอรนันท์ โพธ์ิไทรย์ 64 7 โพธ์ิไทร ดอนตาล มุกดาหาร มห. 14 2553 10/6/2020
1235 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0514 นางสาวพรประทาน  ศรีมุกดา ร้าน อาย หยี เต็ง Fresh house นางสาวพรประทาน ศรีมุกดา 311 1 เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร มห. 15 2561 12/6/2019
1236 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0306 นายสังวาล เสียงเย็น ร้านสามจอการเกษตร สาขา 2 นายสังวาล เสียงเย็น 164 2 เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร มห. 6 2561 3/4/2020
1237 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0280 นายฉัตรชัย ดีดวงพันธ์ ร้านเจริญทรัพย์ นายฉัตรชัย ดีดวงพันธ์ 140 4 เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร มห. 3 2562 13/2/2020
1238 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0331 นางสาวธนพร พิกุลศรี ร้านธนพรพาณิช นางสาวธนพร พิกุลศรี 48 4 เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร มห. 31 2559 22/9/2019
1239 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0235 นายทองเฉย ปัญชา ร้านดอกอ้อการเกษตร นายทองเฉย ปัญชา 96 5 เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร มห. 29 2559 7/9/2019
1240 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0240 นายสังวาล เสียงเย็น ร้านสามจอการเกษตร นายสังวาล เสียงเย็น 84 8 เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร มห. 13 2556 26/6/2020
1241 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0510 นางสาวมาลารักษ์  อุค า ร้านอุค าการเกษตร นางสาวมาลารักษ์ อุค า 153 1 กกแดง นิคมค าสร้อย มุกดาหาร มห. 13 2561 5/6/2019
1242 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0512 นายสามขวัญ  สุพรรณโมก ร้าน 3 การช่าง นายสามขวัญ สุพรรณโมก 66/10 4 กกแดง นิคมค าสร้อย มุกดาหาร มห. 5 2561 2/4/2020
1243 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0203 นางสาวนิรมล  ประก่ิงเพชร ร้านน้องนิ ง มินิมาร์ท นางสาวนิรมล  ประก่ิงเพชร 179 3 โชคชัย นิคมค าสร้อย มุกดาหาร มห. 13 2555 4/7/2020
1244 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0287 นางอิสรีย์ สวรินทร์ภูวรา ร้านอิสรีย์มินิมาร์ท นางอิสรีย์ สวรินทร์ภูวรา 68 7 โชคชัย นิคมค าสร้อย มุกดาหาร มห. 23 2561 13/8/2019
1245 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0499 นายวันดี  หนองแคน ร้านรุ่งทรัพย์เกษตร นายวันดี หนองแคน 183 10 นากอก นิคมค าสร้อย มุกดาหาร มห. 26 2560 12/12/2019
1246 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0353 นางอภัย วงศ์ศรีแก้ว ร้านโชคส าราญการเกษตร นางอภัย วงศ์ศรีแก้ว 73/2 10 นากอก นิคมค าสร้อย มุกดาหาร มห. 4 2558 15/1/2020
1247 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0333 นางศรี โนรินทร์ ร้านแม่ศรี นางศรี โนรินทร์ 77 1 นาอุดม นิคมค าสร้อย มุกดาหาร มห. 8 2558 16/2/2020
1248 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0198 นายถวิล  ทองบ่อ ร้านเจริญทองบ่อ นายถวิล ทองบ่อ 10 10 นาอุดม นิคมค าสร้อย มุกดาหาร มห. 6 2560 1/3/2020
1249 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0522 นางสุกัญญา  ค านนท์ ร้านเจ็ดกุมภาการเกษตร นางสุกัญญา ค านนท์ 96 4 นาอุดม นิคมค าสร้อย มุกดาหาร มห. 11 2561 31/5/2020
1250 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0297 นายอุลัย สุพร สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส. มุกดาหาร จ ากัด 94 6 นาอุดม นิคมค าสร้อย มุกดาหาร มห. 2 2558 30/10/2019
1251 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0599 นายพิทักษ์  อุค า ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.สมศักด์ิศรี ทวีทรัพย์ 165 11 นิคมค าสร้อย นิคมค าสร้อย มุกดาหาร มห. 25 2562 17/7/2020
1252 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0006 นายศุภกร ตั งกิจพาณิชย์กุล ร้านต๋ีการเกษตร นายศุภกร ตั งกิจพาณิชย์กุล 223 11 นิคม-หนองสูง นิคมค าสร้อย นิคมค าสร้อย มุกดาหาร มห. 1 2554 12/11/2019
1253 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0036 นางเอมอร สุดาบุตร ร้านนิคมการเกษตร นางเอมอร สุดาบุตร 75 13 นิคมค าสร้อย นิคมค าสร้อย มุกดาหาร มห. 7 2553 16/4/2020
1254 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0301 นายสมพงษ์ พิลาวุฒิ ร้านปังปอนด์ นายสมพงษ์ พิลาวุฒิ 11 14 นิคมค าสร้อย นิคมค าสร้อย มุกดาหาร มห. 18 2562 9/6/2020
1255 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0017 นางสาวทศพร สุวะนาม ร้านเลียงผาพานิชย์ นางสาวทศพร สุวะนาม 64 5 นิคม-หนองสูง นิคมค าสร้อย นิคมค าสร้อย มุกดาหาร มห. 10 2553 11/6/2020
1256 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0019 นางสาวเพ็ญประภา ผิวข า ร้านสมศักด์ิศรี นางสาวเพ็ญประภา ผิวข า 65 5 สายเอก นิคมค าสร้อย นิคมค าสร้อย มุกดาหาร มห. 7 2554 14/12/2019
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1257 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0460 นายเมฆินทร์  นารีนุช ร้านก้องสะดวกซื อ นายเมฆินทร์ นารีนุช 155 1 หนองแวง นิคมค าสร้อย มุกดาหาร มห. 8 2560 29/3/2020
1258 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0594 นางสาวปวีณา  ภูผาลัย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปวีณาพานิช มุกดาหาร 109 11 หนองแวง นิคมค าสร้อย มุกดาหาร มห. 5 2562 25/2/2020
1259 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0276 นางสาวพัชรนันท์ ทัศบุตร ร้านบ้านเหล่าหลวงวัสดุ นางสาวพัชรนันท์ ทัศบุตร 123 11 หนองแวง นิคมค าสร้อย มุกดาหาร มห. 6 2557 3/7/2020
1260 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0311 นางสาวสิวลี ภูผาลัย ร้านเหล่าหลวงการเกษตร นางสาวสิวลี ภูผาลัย 281 11 หนองแวง นิคมค าสร้อย มุกดาหาร มห. 2 2557 18/5/2020
1261 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0519 นายสมคิด  นารีนุช ร้านสมคิด นายสมคิด นารีนุช 101 4 หนองแวง นิคมค าสร้อย มุกดาหาร มห. 9 2561 17/5/2020
1262 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0444 นายโสดา  บุญเรืองนาม ร้านธนาวัฒน์เจริญทรัพย์ นายโสดา บุญเรืองนาม 135 9 หนองแวง นิคมค าสร้อย มุกดาหาร มห. 14 2561 10/6/2020
1263 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0144 นายอดิศักด์ิ ไชยโยธา ร้านนายพร นายอดิศักด์ิ ไชยโยธา 178 9 หนองแวง นิคมค าสร้อย มุกดาหาร มห. 20 2553 27/7/2020
1264 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0184 นายไพบูลย์ แก้วพิมพ์ ร้านข้าวป้ัน นายไพบูลย์ แก้วพิมพ์ 438 1 ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร มห. 15 2554 12/6/2020
1265 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0101 นายไพศาล โตวัฒนกิจ ร้านจ.รุ่งเรืองวัสดุ นายไพศาล โตวัฒนกิจ 159 14 ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร มห. 2 2552 16/7/2020
1266 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0169 นายพิชิตพล มูลพรม ร้านทองจันทร์เพ่ิมพูนทรัพย์ นายพิชิตพล มูลพรม 38 14 ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร มห. 16 2556 1/7/2020
1267 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0498 นางอุมาพร ค าปุน ร้านเพ่ือนเกษตร นางอุมาพร ค าปุน 17 16 ค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร มห. 25 2560 30/11/2019
1268 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0555 นายพุฒิพัฒน์  ปิยคณาเศรษฐ์ ร้านสิริมณี นายพุฒิพัฒน์ ปิยคณาเศรษฐ์ 118 1 ค าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร มห. 8 2562 3/2/2020
1269 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0595 นางสาวหนูเพชร  จ าปาทอง ร้านราชา การเกษตร นางสาวหนูเพชร จ าปาทอง 9/8 1 ชยางกูร ค าอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร มห. 22 2562 24/6/2020
1270 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0355 นายติ น เมืองโคตร ร้านติ น พาณิชย์ นายติ น เมืองโคตร 112 1 ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร มห. 29 2561 27/8/2019
1271 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0517 นางสาวบัวพันธ์  ค านนท์ ร้านบัวคูณ มินิมาร์ท นางสาวบัวพันธ์ ค านนท์ 17 07 ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร มห. 8 2561 8/5/2020
1272 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0602 นายประมวล  ชูรัตน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทองสงวนการเกษตร 68 12 ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร มห. 13 2562 22/4/2020
1273 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0491 นายดี  โพธ์ิไทรย์ ร้านเพลิงพาณิชย์ นายดี โพธ์ิไทรย์ 165 14 ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร มห. 4 2561 26/3/2020
1274 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0427 นายจิระวัฒน์ รุ่งโรจน์ ร้านมาลินีเจริญทรัพย์ นายจิระวัฒน์ รุ่งโรจน์ 210 2 ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร มห. 30 2561 29/8/2019
1275 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0185 นางมะลิวรรณ์ สุพร ร้านโชคทวีการค้า นางมะลิวรรณ์ สุพร 78 2 ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร มห. 1 2556 11/11/2019
1276 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0558 นายวิรุฬ  ภูพวง ร้านโชติโก รุ่งเรืองกิจ นายวิรุฬ ภูพวง 126 4 ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร มห. 27 2561 21/8/2020
1277 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0371 นายบุญธรรม มีศิริ ร้านบุญธรรมพาณิชย์ นายบุญธรรม มีศิริ 203 5 ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร มห. 15 2559 8/6/2020
1278 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0535 นางสาววิภารัตน์  ดีดวงพันธ์ ร้านรพีเจริญทรัพย์ นางสาววิภารัตน์ ดีดวงพันธ์ 198 7 ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร มห. 6 2562 28/2/2020
1279 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0470 นางวิไร  ชูวงค์วาฬ ร้านขวัญบุญ นางสาววิไร ชูวงค์วาฬ 19 9 ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร มห. 14 2560 4/6/2020
1280 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0367 นายประมิตร  วิชาธร ร้านเกษตรรุ่งเรือง นายประมิตร วิชาธร 189 3 นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร มห. 9 2562 7/3/2020
1281 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0261 นายวิวัฒน์  แข็งแรง ร้านอ.รุ่งเรือง นายวิวัฒน์ แช็งแรง 132 5 นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร มห. 15 2562 16/5/2020
1282 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0212 นางสาวพยอม นารีนุช ร้านพยอม นางสาวพยอม นารีนุช 16 2 นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร มห. 16 2559 13/6/2019
1283 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0227 นายณัฐพงษ์ สิงห์ศร ร้านนายณัฐพงษ์ สิงห์ศร นายณัฐพงษ์ สิงห์ศร 258 4 นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร มห. 26 2561 9/8/2019
1284 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0430 นายปริวัฒน์ นารีนุช ร้านถุงทองพาณิชย์ นายปริวัฒน์ นารีนุช 136 6 นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร มห. 4 2560 9/2/2020
1285 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0484 นายคุณโชค ขันตรี ร้านโชคอนันต์การเกษตร นายคุณโชค ขันตรี 252 6 บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร มห. 22 2561 8/8/2019
1286 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0603 นายชิตชัย  ค าปัน ร้านพรเจริญวัสดุก่อสร้าง นายชิตชัย ค าปัน 320 6 บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร มห. 17 2562 3/6/2020
1287 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0205 นางสาวสุพัตรา ค าพ้อง ร้านส.สามดาวพาณิชย์ นางสาวสุพัตรา ค าพ้อง 135 7 บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร มห. 11 2558 1/3/2020
1288 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0042 นายประจง โภคสวัสด์ิ บริษัท สหเรือง จ ากัด 76 8 บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร มห. 9 2553 11/7/2020
1289 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0410 นางสาวสุปรีดา  ทองสมบูรณ์ บริษัท ฟอร์เวิร์ด แอสโซซิเอท จ ากัด 210 3 ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร มห. 23 2562 1/7/2020
1290 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0171 นายปราโมทย์  มุกดาประวัติวงศ์ ร้านโมทย์การเกษตร นายปราโมทย์ มุกดาประวัติวงศ์ 203 12 โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร มห. 2 2562 12/2/2020
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1291 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0214 นายถัง วังคะฮาต ร้านถังรุ่งเรือง นายถัง วังคะฮาต 188 3 มุกดาหาร-ค าชะอี โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร มห. 20 2555 30/7/2020
1292 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0014 นางสาวสุนี เชาว์ศิริกุล ร้านเซียเซ่ียงก่ี นางสาวสุนี เชาว์ศิริกุล 17 สองนางสถิตย์ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร มห. 6 2554 12/12/2019
1293 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0598 นายประจักษ์  ชาลี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จักรุ่งเรืองการเกษตร 18 เทศบาล 2 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร มห. 11 2562 20/3/2020
1294 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0007 นายพรชัย พิชัยพิทยาธร ร้านพรชัย นายพรชัย พิชัยพิทยาธร 24 เทศบาล 2 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร มห. 37 2561 18/11/2019
1295 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0026 นางเรณู วุฒิจ านงค์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วุฒิภัณฑ์การเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วุฒิภัณฑ์การเกษตร 24 ยุทธพัฒน์ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร มห. 29 2553 20/8/2019
1296 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0440 นางสาวสุปรีดา  ทองสมบูรณ์ บริษัท ฟอร์เวิร์ด แอสโซซิเอท จ ากัด 3 ยุทธพัฒน์ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร มห. 33 2559 21/11/2019
1297 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0386 นายสุทธิสาร  จิราธิวัฒน์ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด(สาขามุกดาหาร) 311 ชยางกูร ข มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร มห. 13 2560 31/5/2020
1298 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0572 นายกรฤต  กิรตานนท์ ร้านแกรนด์การเกษตร นายกรฤต กิรตานนท์ 32 พุทธเจริญ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร มห. 34 2561 30/9/2019
1299 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0242 นายวิทูร สุริยวนากุล บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 35/8 ชยางกูร ก มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร มห. 22 2556 29/8/2019
1300 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0538 นางสาวปภาภัสสร์  คนหาญ ร้าน "ทรัพย์ประเสริฐ" นางสาวปภาภัสสร์ คนหาญ 36 พุทธเจริญ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร มห. 33 2561 25/9/2020
1301 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0257 นายชาคริต จิรชวาลา ร้านนานาเกษตรภัณฑ์ นายชาคริต จิรชวาลา 55 พุทธเจริญ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร มห. 26 2559 23/8/2019
1302 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0091 นายอุลัย สุพร สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส. มุกดาหาร จ ากัด 57 ชยางกูร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร มห. 27 2554 19/9/2019
1303 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0443 นายชัยพัทธ์ พันธ์สุวรรณ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็ม ซี บี การเกษตรพาณิชย์ 501 3 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร มห. 12 2560 23/5/2020
1304 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0095 นายถนอม พันธ์หมุด ร้านนายถนอม พันธ์หมุด นายถนอม พันธ์หมุด 245 4 มุกดาหาร-ค าชะอี มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร มห. 8 2554 13/1/2020
1305 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0008 นายบุญรอด ลีรัมย์ ร้านจักรวาล นางสาวอุรารัตน์ ลีรัมย์ 83 มุกดาหาร-ดอนตาล ศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร มห. 27 2560 14/12/2019
1306 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0314 นางสาวพรพนาวรรณ  ปัททุม ร้านดีพร้อมเทคโนฟาร์ม นางสาวพรพนาวรรณ ปัททุม 202 2 โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร มห. 21 2562 24/6/2020
1307 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0194 นายปราโมทย์ น้อยเมืองโพน ร้านสมเลยการเกษตร นายปราโมทย์ น้อยเมืองโพน 23 3 บ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร มห. 22 2559 14/7/2019
1308 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0270 นายสุทธิ อาจวิชัย ร้านเฟิร์นพาณิชย์ นายสุทธิ อาจวิชัย 64 6 หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร มห. 9 2558 16/2/2020
1309 เขต 3 ศวพ.มห. MUK-5-0332 นายวัฒนา ส าราญสุข ร้านส าราญสุข นายวัฒนา ส าราญสุข 74 8 หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร มห. 32 2561 12/9/2019
1310 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0317 นางไทยเกษม  นามเหลา ร้านประวิทย์ พาณิชย์ นางไทยเกษม นามเหลา 55 1 หนองสูงเหนือ หนองสูง มุกดาหาร มห. 14 2562 28/4/2020
1311 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0081 นายแนะน า  อาจวิชัย ร้านแนะน าการเกษตร นายแนะน า อาจวิชัย 80 3 หนองสูงเหนือ หนองสูง มุกดาหาร มห. 17 2561 23/7/2019
1312 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0377 นายกมล สุวรรณไตรย์ ร้านหนองสูงการเกษตร นายกมล สุวรรณไตรย์ 65 8 หนองสูงเหนือ หนองสูง มุกดาหาร มห. 25 2561 15/8/2019
1313 เขต 3 ศวพ.มห. Muk-5-0369 นายกลวิทย์  บางทราย ร้านกลวิทย์การเกษตร นายกลวิทย์ บางทราย 79 9 บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร มห. 4 2562 12/2/2020
1314 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0986 นายวรพงศ์  อุบลกาญจน์ ร้านบ้านโสกการเกษตร นายวรพงศ์ อุบลกาญจน์ 100 1 เขาแก้ว เชียงคาน เลย ลย. 40 2562 9/6/2020
1315 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0111 นายอติรุจ สืบสาย ร้านนายอติรุจ สืบสาย นายอติรุจ สืบสาย 153 12 - - เขาแก้ว เชียงคาน เลย ลย. 44 2559 25/5/2020
1316 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0990 นางสาวแสงจันทร์ ศรีชมช่ืน ร้านแพรวาพาณิชย์ นางสาวแสงจันทร์ ศรีชมช่ืน 101 6 เขาแก้ว เชียงคาน เลย ลย. 10 2561 5/2/2020
1317 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1295 นางสาวฉัตรสุดา  บุดดา ร้านฉัตรสุดา  บุดดา นางสาวฉัตรสุดา บุดดา 78 6 เขาแก้ว เชียงคาน เลย ลย. 45 2562 13/6/2020
1318 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0304 นายธีรศักด์ิ ชัยเนตร ร้านนาสีเคมีภัณฑ์ นายธีรศักด์ิ ชัยเนตร 3 1 - - จอมศรี เชียงคาน เลย ลย. 59 2561 31/7/2019
1319 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1105 นางสาวสิริพันธ์ สมานสุขุมาล ร้านรวมช่าง เพ่ือนเกษตร นางสาวสิริพันธ์ สมานสุขุมาล 14/2 4 จอมศรี เชียงคาน เลย ลย. 79 2561 10/9/2019
1320 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0112 นายพยุงศักด์ิ เหลืองวงศ์ไพศาล ร้านสุวรรณพงษ์ นายพยุงศักด์ิ เหลืองวงศ์ไพศาล 262/1 1 9(บน) ศรีเชียงคาน เชียงคาน เชียงคาน เลย ลย. 118 2558 16/9/2019
1321 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0029 นางชนันญาภา นพกิติลาภ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เลย จ ากัด (สาขาเชียงคาน) 499/1 1 เชียงคาน เชียงคาน เลย ลย. 129 2550 15/7/2020
1322 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1012 นายศักด์ิรินทร์  เหลืองวงศ์ไพศาล ร้านสุวรรณคีรี นายศักด์ิรินทร์ เหลืองวงศ์ไพศาล 120/39 2 23 - เชียงคาน เชียงคาน เลย ลย. 107 2560 11/12/2019
1323 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0603 นายไพฑูรย์ สอนพรม ร้านเชียงคานการเกษตร นายไพฑูรย์ สอนพรม 357/5 6 - เลย-เชียงคาน เชียงคาน เชียงคาน เลย ลย. 51 2556 30/6/2020
1324 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1287 นางสาวนราวัลย์    สถิตย์ ร้านตาอ๋อยการเกษตร นางสาวนราวัลย์ สถิตย์ 18/13 10 ธาตุ เชียงคาน เลย ลย. 28 2562 6/5/2020
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1325 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0659 นายวราวุฒิ แสนใจวุฒิ ร้านสงเปือยรวมมิตรพันธ์ุ นายวราวุฒิ แสนใจวุฒิ 40/3 11 - - ธาตุ เชียงคาน เลย ลย. 4 2561 4/1/2020
1326 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0023 นายทองใบ จันทะวงษ์ ร้านใบแดงมินิมาร์ท นายทองใบ จันทะวงษ์ 42 11 - - ธาตุ เชียงคาน เลย ลย. 7 2554 21/11/2019
1327 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0962 นายสุรเดช พรมลี ร้านรุ่งฟ้า สป. นายสุรเดช พรมลี 7/4 11 ธาตุ เชียงคาน เลย ลย. 37 2558 24/5/2020
1328 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0643 นางมัลลิกา ธนะสูตร ร้านเจริญการเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเจริญการเกษตร(ตาเอี ยง) 188-189/2 12 - เลย-เชียงคาน ธาตุ เชียงคาน เลย ลย. 56 2560 12/7/2020
1329 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0094 นายพลกร วงศ์ลา ร้านส าราญพาณิชย์ นายพลกร วงศ์ลา 2/1 12 - - ธาตุ เชียงคาน เลย ลย. 48 2560 28/6/2020
1330 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0736 นางชนันญาภา นพกิติลาภ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เลย จ ากัด (สาขาบ้านธาตุ) 388 12 - ธาตุ เชียงคาน เลย ลย. 18 2556 16/1/2020
1331 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1155 นางสาววิไลลักษณ์  นุ่นสวัสด์ิ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านธาตุคลังเกษตร นางสาววิไลลักษณ์ นุ่นสวัสด์ิ 398 12 ธาตุ เชียงคาน เลย ลย. 31 2560 23/5/2020
1332 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0905 นายจีรศักด์ิ โสธรรมมงคล ร้านม่ังมีการเกษตร นายจีรศักด์ิ โสธรรมมงคล 123/5 14 - - ธาตุ เชียงคาน เลย ลย. 129 2557 18/8/2019
1333 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0424 นายทองหล่อ สอนพรม ร้านยางพาราบ้านธาตุ นายทองหล่อ สอนพรม 193/1 15 - - ธาตุ เชียงคาน เลย ลย. 18 2552 3/3/2020
1334 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0313 นายเชอร์ร่ี  จันทร์สวัสด์ิ ร้านสุขเจริญพาณิชย์บ้านธาตุ นายเชอร์ร่ี จันทร์สวัสด์ิ 240 15 - เลย-เชียงคาน ธาตุ เชียงคาน เลย ลย. 32 2561 15/5/2020
1335 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0614 นายชัยนรินทร์ หงษา ร้านรวมโชคการเกษตร นายชัยนรินทร์ หงษา 406/4 16 - เลย - เชียงคาน ธาตุ เชียงคาน เลย ลย. 94 2559 7/8/2019
1336 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0862 นายจรัส  ส่วยหาร ห้างหุ้นส่วนจ ากัดซันการเกษตร 2128 34 3 - เลย - เชียงคาน ธาตุ เชียงคาน เลย ลย. 53 2558 15/6/2020
1337 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0397 นายวิศาล ไชยค าภา ร้านวิไลการเกษตร นายวิศาล ไชยค าภา 98 8 - - ธาตุ เชียงคาน เลย ลย. 101 2559 18/8/2019
1338 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0014 นางสีนวล เพ็งเท่ียง ร้านส.บริการ นางสีนวล เพ็งเท่ียง 296 10 - - นาซ่าว เชียงคาน เลย ลย. 27 2555 6/11/2019
1339 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0024 นายโต้ วงษ์ลา ร้านโต้ นายโต้ วงษ์ลา 119/1 15 - - นาซ่าว เชียงคาน เลย ลย. 8 2554 21/11/2019
1340 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0894 นายวิชัย ชาปาน ร้านนายวิชัย ชาปาน นายวิชัย ชาปาน 50/1 3 - - นาซ่าว เชียงคาน เลย ลย. 74 2558 13/7/2020
1341 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0985 นางหนูคิด พิลากอง ร้านหนูคิด พิลากอง นางหนูคิด พิลากอง 42/2 5 นาซ่าว เชียงคาน เลย ลย. 87 2559 1/8/2020
1342 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0919 นางนิจ  นามวงศ์ ร้านนางนิจ  นามวงศ์ นางนิจ นามวงศ์ 43 5 - - นาซ่าว เชียงคาน เลย ลย. 100 2560 5/11/2019
1343 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0636 นางจุฑามาศ สาลาสุตา ร้านแก้วมณีการเกษตร นางจุฑามาศ สาลาสุตา 50 8 - เลย-เชียงคาน นาซ่าว เชียงคาน เลย ลย. 103 2557 14/7/2020
1344 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1061 นายสุพิศ พรตุ่น ร้านเพ่ิมสิน นายสุพิศ พรตุ่น 22/12 9 นาซ่าว เชียงคาน เลย ลย. 38 2560 31/5/2020
1345 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0982 นางหนูเรียน  เลิศชีวา ร้านแม่ปาร์ค นางหนูเรียน เลิศชีวา 90/4 9 นาซ่าว เชียงคาน เลย ลย. 9 2562 3/3/2020
1346 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1042 น.ส.อาระดา  จันทะสี ร้านพรศรี นางสาวอาระดา จันทะสี 179/1 1 บุฮม เชียงคาน เลย ลย. 64 2560 17/7/2020
1347 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0240 นางสาวสมทรง โพธ์ิสูง ร้านจ าปีรุ่งเรืองการเกษตร นางสาวสมทรง โพธ์ิสูง 19 1 - - บุฮม เชียงคาน เลย ลย. 116 2558 15/9/2019
1348 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1234 นายสุทะนัด   ค าเกษ ร้านสมบัตร นายสุทะนัด ค าเกษ 34/2 10 บุฮม เชียงคาน เลย ลย. 46 2561 26/6/2020
1349 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0287 นางอาวร คูวาจารย์ ร้านภูเงินบริการ นางอาวร คูวาจารย์ 4 11 - - บุฮม เชียงคาน เลย ลย. 128 2558 28/10/2019
1350 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0412 นางสาวรัตนาพร พันจันทร์ ร้านลุงทอง นางสาวรัตนาพร พันจันทร์ 184 9 - - บุฮม เชียงคาน เลย ลย. 137 2558 30/11/2019
1351 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0238 นายธีระชัย พันจันทร์ ร้านแก็ปเคมี นายธีระชัย พันจันทร์ 19 9 - - บุฮม เชียงคาน เลย ลย. 164 2550 27/7/2020
1352 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0203 นายไพบูลย์ สีละออง ร้านค้าเอ็ม ที เอฟ ช็อป นายไพบูลย์ สีละออง 52/2 9 - - บุฮม เชียงคาน เลย ลย. 32 2558 26/4/2020
1353 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1103 นางสาวสุธิตา  ศรีจันทร์ ร้านนะโม-ณาโน ช๊อป นางสาวสุธิตา ศรีจันทร์ 156/2 1 ปากตม เชียงคาน เลย ลย. 2 2562 14/1/2020
1354 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0309 นายวิสิทธ์ิ จันทะสี ร้านนายวิสิทธ์ิ จันทะสี นายวิสิทธ์ิ จันทะสี 86 3 - - ปากตม เชียงคาน เลย ลย. 56 2558 22/6/2019
1355 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0632 นายณรงค์ สีดาพิมพ์ ร้านวาเลนไทน์การค้า นายณรงค์ สีดาพิมพ์ 41/2 4 - - ปากตม เชียงคาน เลย ลย. 56 2555 20/6/2020
1356 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0846 นายสรวิชญ์ ตะหวด ส.เคมีภัณฑ์ นายสรวิชญ์ ตะหวด 103 6 - - ปากตม เชียงคาน เลย ลย. 72 2557 18/6/2020
1357 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0268 นายวิชัย บัวซาว ร้านวิชัยการค้า นายวิชัย บัวซาว 54/4 6 - - ปากตม เชียงคาน เลย ลย. 21 2562 23/4/2020
1358 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0608 นายสาคร แจ้งจันทร์ ร้านยิ มแย้มการค้า นายสาคร แจ้งจันทร์ 115 7 - - ปากตม เชียงคาน เลย ลย. 49 2562 17/7/2020
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1359 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0784 นางสาวภาคิณี จันทร์สว่าง ร้านเจริญจิตวัสดุ นางสาวภาคิณี จันทร์สว่าง 268 7 - - ปากตม เชียงคาน เลย ลย. 76 2561 2/9/2019
1360 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0310 นายไพวัลย์ จันพินิจ ร้านนายไพวัลย์ จันพินิจ นายไพวัลย์ จันพินิจ 7/1 8 - - ปากตม เชียงคาน เลย ลย. 124 2558 11/10/2019
1361 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1285 นายศักด์ิดา  ยะภา ร้าน ส.ธนาการเกษตร นายศักด์ิดา ยะภา 303 1 กกสะทอน ด่านซ้าย เลย ลย. 23 2562 28/4/2020
1362 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0950 นายอนุมัติ อุดมสิริยศ ร้านรวมการเกษตรนาแห้ว นายอนุมัติ อุดมสิริยศ 145 5 กกสะทอน ด่านซ้าย เลย ลย. 49 2558 8/6/2020
1363 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0465 นางค าใด กุลาชัย ร้านค าใด กุลาชัย นางค าใด กุลาชัย 69 5 - - กกสะทอน ด่านซ้าย เลย ลย. 78 2561 10/9/2019
1364 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0700 นายจู้เยาะ แซ่หลอ ร้านจู้เยาะ แซ่หล่อ นายจู้เยาะ แซ่หลอ 39 6 - - กกสะทอน ด่านซ้าย เลย ลย. 119 2558 23/9/2019
1365 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1298 นายกิตติโชติ  พรหมโสภณ ร้านเกษตรไทยแลนด์ นายกิตติโชติ พรหมโสภณ 109 8 กกสะทอน ด่านซ้าย เลย ลย. 44 2562 13/6/2020
1366 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1247 นางสาวศรุดา  บุญสวัสด์ิ ร้านบ้านแก้ว คลินิกเกษตร สาขาเกษตรอินทรีย์ นางสาวศรุดา บุญสวัสด์ิ 15 1 โคกงาม ด่านซ้าย เลย ลย. 98 2561 24/12/2019
1367 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0088 นางสุวรรณี ฉวีพจน์ก าจร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทรงามพืชผล 168 1 - เลย-ด่านซ้าย โคกงาม ด่านซ้าย เลย ลย. 63 2559 13/6/2020
1368 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1086 นายสงคราม ค าแก้ว ห้างหุ้นส่วนจ ากัดโออาร์การเกษตรและการก่อสร้าง  457 1 เลย-ด่านซ้าย โคกงาม ด่านซ้าย เลย ลย. 37 2560 1/6/2019
1369 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1267 นางสุลีพร  ประสงค์สุข ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพลินพานิชย์ 2017 49 1 โคกงาม ด่านซ้าย เลย ลย. 99 2561 26/12/2019
1370 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0996 นายสมพร  อุดมรัตน์ ร้านบ้านไร่การเกษตร นายสมพร อุดมรัตน์ 146 6 โคกงาม ด่านซ้าย เลย ลย. 105 2558 25/8/2019
1371 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0472 นายฉลาด อุ่นแก้ว ร้านแอดวานซ์ นายฉลาด อุ่นแก้ว 96 6 - เลย-หล่มสัก โคกงาม ด่านซ้าย เลย ลย. 143 2558 20/12/2019
1372 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0082 นายพงค์พนิช ขันมี ร้านมิตรเกษตร นายพงค์พนิช ขันมี 73/1 1 - แก้วอาสา ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย ลย. 54 2554 5/6/2020
1373 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0019 นายทองใบ สิงห์สถิตย์ ร้านเจริญเกษตร นายทองใบ สิงห์สถิตย์ 90 1 - แก้วอาสา ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย ลย. 212 2550 28/11/2019
1374 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0117 นายบัณฑิต แก้วบัณทิต สหกรณ์การเกษตรด่านซ้าย จ ากัด 143 14 - เลย-หล่มสัก ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย ลย. 23 2560 25/4/2020
1375 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0482 นางลัดดาวัลย์ หะริตา ร้านเพ่ือนเกษตรพันธ์ุยาง นางลัดดาวัลย์ หะริตา 205/2 14 - - ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย ลย. 54 2553 9/8/2019
1376 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0924 นายศุภกร ฉวีพจน์ก าจร ร้านไทรงามพืชผล(2) นายศุภกร ฉวีพจน์ก าจร 212 14 - - ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย ลย. 138 2559 5/12/2019
1377 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0037 นางชนันญาภา นพกิติลาภ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เลย จ ากัด (สาขาด่านซ้าย) 341/32 3 ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย ลย. 128 2550 15/7/2020
1378 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0839 นางสาวยุวดี ชินวงศ์เวท ร้านคนด่านเคมีเกษตร นางสาวยุวดี ชินวงศ์เวท 343 3 - - ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย ลย. 9 2559 18/2/2020
1379 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0249 นางเรณู สามกองงาม บริษัท สร้างสรรค์การเกษตร จ ากัด 344/1 3 - เลย-ด่านซ้าย ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย ลย. 186 2550 9/8/2019
1380 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0832 นายวันเฉลิม อึ งตระกูล บริษัทยนต์นิรมิตคลังเกษตร  จ ากัด 601 3 - - ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย ลย. 12 2557 14/1/2020
1381 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1120 นางจันทร์เพ็ญ ศรีโยไว บ้านเด่ินการเกษตร นางจันทร์เพ็ญ ศรีโยไว 74/1 3 ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย ลย. 3 2560 8/1/2020
1382 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1274 นายอภินัทธ์    ฉวีพจน์ก าจร ร้านไทรงามพืชผล 3 นายอภินัทธ์ ฉวีพจน์ก าจร 41 3 ปากหมัน ด่านซ้าย เลย ลย. 8 2562 24/2/2020
1383 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0339 นางชนาภา อินปลัด ร้านชนาภาพาณิชย์ นางชนาภา อินปลัด 130 5 - - ปากหมัน ด่านซ้าย เลย ลย. 77 2558 16/7/2020
1384 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0090 นายร่ืน ศรีบุตรตา ร้านโชคนานาภัณฐ์ นายร่ืน ศรีบุตรตา 64 5 - - ปากหมัน ด่านซ้าย เลย ลย. 69 2550 17/5/2020
1385 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0483 นางจุฬาลักษณ์ ถ่ินน  าใส ร้านดรีมมายบริการ นางจุฬาลักษณ์ ถ่ินน  าใส 125 1 - - โป่ง ด่านซ้าย เลย ลย. 88 2556 15/8/2019
1386 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0484 นางวราภรณ์ เชื อบุญมี ร้านปังปอนด์บริการ นางวราภรณ์ เชื อบุญมี 249 1 - - โป่ง ด่านซ้าย เลย ลย. 99 2554 17/8/2019
1387 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1294 นางสาววริษา  วัดทอง ร้านลานเจ๊ียบพืชผล นางสาววริษา วัดทอง 151 11 โป่ง ด่านซ้าย เลย ลย. 38 2562 5/6/2020
1388 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0547 นางรุ้งตะวัน ตันตุลา ร้านตะวันมอเตอร์ นางรุ้งตะวัน ตันตุลา 76 11 - - โป่ง ด่านซ้าย เลย ลย. 144 2558 23/12/2019
1389 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0640 นางทองนิล แสงแก้ว ร้านนางทองนิล แสงแก้ว นางทองนิล แสงแก้ว 162 3 - - โป่ง ด่านซ้าย เลย ลย. 62 2560 16/7/2020
1390 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0843 นายฤทธิพร พรหมมาวัน ร้านฤทธิพร พรหมมาวัน นายฤทธิพร พรหมมาวัน 143 3 - - โพนสูง ด่านซ้าย เลย ลย. 33 2558 5/5/2020
1391 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0638 นางสาวบุญกิจ เสนานุช ร้านก็อตการเกษตร นางสาวบุญกิจ เสนานุช 29 3 - - โพนสูง ด่านซ้าย เลย ลย. 99 2555 23/8/2019
1392 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1262 นายอัศวเดช  ภูดินดาน ร้านหนองอุมลัวการเกษตร นายอัศวเดช ภูดินดาน 307 6 โพนสูง ด่านซ้าย เลย ลย. 87 2561 1/11/2019
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1393 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0477 นางสาวพรจารุมณี พรจิรยศ ร้านรังต่อเคมีภัณฑ์ นางสาวพรจารุมณี พรจิรยศ 64 8 - - โพนสูง ด่านซ้าย เลย ลย. 27 2559 22/3/2020
1394 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1255 นางสาวนพรัตน์     เจริญจิตร ร้านยนต์นิรมิต เพ่ิมพูนทรัพย์ นางสาวนพรัตน์ เจริญจิตร 127 9 อิปุ่ม ด่านซ้าย เลย ลย. 81 2561 13/9/2019
1395 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1284 นางสาวกรรณิกา   ค าเกษ ร้านกรรณิกา การเกษตร นางสาวกรรณิกา ค าเกษ 188 9 อิปุ่ม ด่านซ้าย เลย ลย. 18 2562 21/4/2020
1396 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1146 นายสมหมาย  โคตรมหา ร้านโคกใหญ่เจริญกิจการเกษตร นายสมหมาย โคตรมหา 235 1 โคกใหญ่ ท่าล่ี เลย ลย. 19 2560 29/3/2020
1397 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1226 นางสาวสุนิสา    ไชยา ร้านแป๋ว เคมีภัณฑ์ นางสาวสุนิสา ไชยา 276 1 โคกใหญ่ ท่าล่ี เลย ลย. 68 2561 8/8/2020
1398 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0231 นางสาวนิยม โคตรมหา ร้านภูมินทร์การค้าพาณิชย์ นางสาวนิยม โคตรมหา 135 5 - เลย-ท่าล่ี โคกใหญ่ ท่าล่ี เลย ลย. 46 2555 6/6/2020
1399 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1107 นางสาวกัญปณัส  ไชยสิทธ์ิ กองทุนหมู่บ้านโคกใหญ่ หมู่ 5 169 5 โคกใหญ่ ท่าล่ี เลย ลย. 90 2561 25/11/2019
1400 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0198 นางสาวจุฬามณี ไชยะปะ ร้านแสงเคมีเกษตร นางสาวจุฬามณี ไชยะปะ 14/3 2 - ท่าล่ี ท่าล่ี เลย ลย. 33 2557 13/5/2019
1401 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0198 นางสาวจุฬามณี ไชยะปะ ร้านแสงเคมีเกษตร นางสาวจุฬามณี ไชยะปะ 14/3 2 - ทรงคะศิริ ท่าล่ี ท่าล่ี เลย ลย. 41 2562 10/6/2020
1402 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1208 นางสาววิไลภรณ์  แสนเหลา ร้านหญิงการเกษตร นางสาววิไลภรณ์ แสนเหลา 219 2 ท่าล่ี ท่าล่ี เลย ลย. 14 2561 15/3/2020
1403 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1149 นายสิทธิศักด์ิ  ทิพย์พามา ร้านจุฬาภัณฑ์ นายสิทธิศักด์ิ ทิพย์พามา 221/1 2 ท่าล่ี ท่าล่ี เลย ลย. 22 2560 23/4/2019
1404 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0297 นางปัณพร แก้วระเวีย สหกรณ์การเกษตรท่าล่ี จ ากัด 233/3 2 - - ท่าล่ี ท่าล่ี เลย ลย. 107 2555 20/8/2019
1405 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0599 นางสาวมาลีนา มังกะลัง ร้านซุปเปอร์บังการเกษตร นางสาวมาลีนา มังกะลัง 236 2 - - ท่าล่ี ท่าล่ี เลย ลย. 52 2558 14/6/2020
1406 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0411 นายณัฏฐพล วรรณสงคราม ร้านรัตณเทพพาณิชญ์ นายณัฏฐพล วรรณสงคราม 6 2 - - ท่าล่ี ท่าล่ี เลย ลย. 95 2561 17/12/2019
1407 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1130 นายภิญโญ    ราชแก้ว ร้านภิญโญ นายภิญโญ ราชแก้ว 39 5 ท่าล่ี ท่าล่ี เลย ลย. 19 2562 21/4/2020
1408 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0847 นางสาวกนกเนตร ราชแก้ว ร้านกนกเนตร ธัญญารักษ์ นางสาวกนกเนตร ราชแก้ว 69 9 - - ท่าล่ี ท่าล่ี เลย ลย. 67 2558 8/7/2020
1409 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0686 นางบรรทม วันหากิจ ร้านวันหากิจกรุ๊ป นางบรรทม วันหากิจ 104 1 - - น  าแคม ท่าล่ี เลย ลย. 108 2560 11/12/2019
1410 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0550 นายอดิเรก ชาติประสงค์ ร้านส.ทวีทรัพย์ นายอดิเรก ชาติประสงค์ 298 1 - - น  าแคม ท่าล่ี เลย ลย. 11 2558 15/12/2019
1411 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0995 นายอาทิตย์  วรรณะ ร้านวรรณะเกษตรภัณฑ์ นายอาทิตย์ วรรณะ 111/1 6 น  าแคม ท่าล่ี เลย ลย. 59 2559 9/6/2020
1412 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0709 นายจันมี พันธะบัวศรี ร้านวิรัตน์บริการ(ป๊ัมน  ามัน) นายจันมี พันธะบัวศรี 133 6 - - น  าแคม ท่าล่ี เลย ลย. 76 2557 22/6/2020
1413 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0263 นางรัศมี พรหมจักษ์ ร้านรุ่งรัศมี นางรัศมี พรหมจักษ์ 1 1 - - หนองผือ ท่าล่ี เลย ลย. 21 2551 20/7/2020
1414 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0590 นางสาววิลาวัลย์ ศรียาลัย ร้านวิลาวัลย์พาณิชย์ นางสาววิลาวัลย์ ศรียาลัย 116 1 - - หนองผือ ท่าล่ี เลย ลย. 36 2562 28/5/2020
1415 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0264 นางรัชนีวรรณ โสภาวัฒน์ ร้านรุ่งรัชนี นางรัชนีวรรณ โสภาวัฒน์ 85 1 - - หนองผือ ท่าล่ี เลย ลย. 74 2561 22/8/2020
1416 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1225 นายเกียรติศักด์ิ  สุทธแสน ร้านสายฟ้าพาณิชย์ นายเกียรติศักด์ิ สุทธิแสน 181 10 หนองผือ ท่าล่ี เลย ลย. 64 2561 6/8/2020
1417 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0783 นายพิสัณห์ ทิพย์เดช ร้านพิสัณห์การเกษตร นายพิสัณห์ ทิพย์เดช 89 10 - - หนองผือ ท่าล่ี เลย ลย. 52 2556 30/6/2020
1418 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0326 นางบุญพิมพ์ ดีวัน ร้านวันดี นางบุญพิมพ์ ดีวัน 86/1 5 - - หนองผือ ท่าล่ี เลย ลย. 25 2556 25/2/2020
1419 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1077 นางสาวสุภาพร     ดีวัน ร้านวันเจริญ นางสาวสุภาพร ดีวัน 89 5 หนองผือ ท่าล่ี เลย ลย. 67 2561 8/8/2020
1420 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0230 นางอินทร์ถวา ค าศิลา ร้านบุญทวี นางอินทร์ถวา ค าศิลา 195 4 - - อาฮี ท่าล่ี เลย ลย. 130 2550 7/7/2020
1421 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0229 นางจุฑามาศ ค ามะลี ร้านจุฑามาศพาณิชย์ นางจุฑามาศ ค ามะลี 200 4 - - อาฮี ท่าล่ี เลย ลย. 93 2554 8/8/2020
1422 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0376 นายเสาร์  สมบัติวงศ์ ร้านสุรเดชพาณิชย์ นายเสาร์ สมบัติวงศ์ 10 6 อาฮี ท่าล่ี เลย ลย. 65 2559 14/6/2020
1423 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0912 นางศิริลักษณ์ กันหาอาจ ร้านศิริพาณิชย์ นางศิริลักษณ์ กันหาอาจ 274 6 - - อาฮี ท่าล่ี เลย ลย. 99 2558 2/8/2019
1424 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0233 นางบุญเอื อ แสงสว่าง ร้านพัชรพงษ์พาณิชย์ นางบุญเอื อ แสงสว่าง 4 6 - - อาฮี ท่าล่ี เลย ลย. 35 2555 13/5/2020
1425 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1281 นายทีปกร  ทองป้ัน ร้านดิวรุ่งเรืองการเกษตร นายทีปกร ทองป้ัน 210 2 ท่าสวรรค์ นาด้วง เลย ลย. 15 2562 9/4/2020
1426 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1239 นายวิชัย    พลเย่ียม ร้านพ่อปลาการเกษตร นายวิชัย พลเย่ียม 9 4 ท่าสวรรค์ นาด้วง เลย ลย. 14 2562 4/4/2020
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1427 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0766 นายสุระชัย บุบผา ร้านน าชัยการเกษตร นายสุระชัย บุบผา 259/4 1 - - ท่าสะอาด นาด้วง เลย ลย. 50 2562 17/7/2020
1428 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0801 นางสาวชญาภา สันจิตร์ ร้านชาวสวน นางสาวชญาภา สันจิตร์ 163 4 - - ท่าสะอาด นาด้วง เลย ลย. 37 2562 4/6/2020
1429 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1268 นางสาวเขมสรา   อุธิโท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เขมสรา พาณิชย์ 45 4 ท่าสะอาด นาด้วง เลย ลย. 29 2562 11/5/2020
1430 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1066 นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์ บริษัท น  าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) สาขา วังสะพุง 46-47 7 ท่าสะอาด นาด้วง เลย ลย. 11 2562 14/3/2020
1431 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0065 นายสิทธิพงษ์ มูณละศรี บริษัท ออพานิช 2013 จ ากัด 64 1 - เลย-นาด้วง นาด้วง นาด้วง เลย ลย. 2 2559 14/1/2020
1432 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0453 นายอิศเรศ มะโนมูล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่โจ้การเกษตร 2017 63/4 12 - เลย-นาด้วง นาด้วง นาด้วง เลย ลย. 14 2557 29/1/2020
1433 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1039 นายภูมิพัฒน์ เจริญสวัสด์ิ ร้านสินไทยนาด้วง นายภูมิพัฒน์ เจริญสวัสด์ิ 78/2 2 เลย-นาด้วง นาด้วง นาด้วง เลย ลย. 19 2559 29/2/2020
1434 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0146 นางหทัยรัตน์ สุจิมงคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์มงคล 2556 156 3 - เลย-นาด้วง นาด้วง นาด้วง เลย ลย. 162 2550 5/8/2019
1435 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0813 นายนพรุจ วิเศษโคตร ร้านเจริญทรัพย์ นายนพรุจ วิเศษโคตร 2 3 - - นาด้วง นาด้วง เลย ลย. 71 2559 22/6/2020
1436 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0036 นางชนันญาภา นพกิติลาภ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เลย จ ากัด (สาขานาด้วง) 242 3 นาด้วง นาด้วง เลย ลย. 126 2550 15/7/2020
1437 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1185 นายอดุลย์  ครองเคหัง บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด (มิตรภูหลวง)เขตส่งเสริมอ้อยท่ี 2(นาด้วง) 283 3 นาด้วง นาด้วง เลย ลย. 86 2560 10/9/2019
1438 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0332 นายสมาน ชาวตุ้ม สหกรณ์การเกษตรนาด้วง จ ากัด 113 6 - เลย-นาด้วง นาด้วง นาด้วง เลย ลย. 113 2557 15/7/2019
1439 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1266 นายนครินทร์    อินทรีย์สังวร ร้านอินทร์เกษตรภัณฑ์ นายนครินทร์ อินทรีย์สังวร 178/2 6 นาด้วง นาด้วง เลย ลย. 92 2561 2/12/2019
1440 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0742 นางจุฑามาศ จิตแกล้ว ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ๑๖๘ การเกษตร 208 8 - - นาด้วง นาด้วง เลย ลย. 112 2556 8/7/2020
1441 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0824 นายประกอบ ปราบมนตรี ร้านแม่น้องแอม นายประกอบ ปราบมนตรี 210 1 - - นาดอกค า นาด้วง เลย ลย. 93 2561 10/12/2019
1442 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0401 นางพูนพงศ์ สุวรรณาภิรมย์ ร้านเกษตรพาณิชย์ นางพูนพงศ์ สุวรรณาภิรมย์ 59 13 - - นาดอกค า นาด้วง เลย ลย. 97 2561 24/12/2019
1443 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1195 นายธนากร  กุลวงษ์ ร้าน ธ.การเกษตร นายธนากร กุลวงษ์ 248 17 นาดอกค า นาด้วง เลย ลย. 2 2561 3/1/2020
1444 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0186 นายไพทูรณ์ บัวพุฒ ร้านเพชรรุ่งพาณิชย์ นายไพทูรณ์ บัวพุฒ 18 2 - - นาดอกค า นาด้วง เลย ลย. 69 2559 20/6/2020
1445 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0226 นางมุกนิตย์ สุจิมงคล ร้านแม่อาย นางมุกนิตย์ สุจิมงคล 42 2 - - นาดอกค า นาด้วง เลย ลย. 13 2550 3/2/2020
1446 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0825 นายวิรัตน์ ลีทับขวา ร้านย่ิงเจริญ นายวิรัตน์ ลีทับขวา 99 2 - - นาดอกค า นาด้วง เลย ลย. 131 2558 2/11/2019
1447 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0594 นางสาวรัตน์ติกรณ์ อาจแก้ว ร้านต.สหภัณฑ์ นางสาวรัตน์ติกรณ์ อาจแก้ว 225 4 - - นาดอกค า นาด้วง เลย ลย. 55 2560 12/7/2020
1448 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1307 นางสวลี   ยศปัญญา ร้านม่ังมี นางสวลี ยศปัญญา 56 6 ด่านซ้าย-เหมืองแพร่ นาพึง นาแห้ว เลย ลย. 46 2562 8/7/2020
1449 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1007 นางจันทร์ฉาย  แสงประทีปจันทร์ ร้าน ช.นิมิตภัณฑ์ นางจันทร์ฉาย แสงประทีปจันทร์ 107 3 นาแห้ว นาแห้ว เลย ลย. 14 2559 22/2/2020
1450 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0426 นางวนิดา ปาทาน ร้านเอกการเกษตรพานิชย์ นางวนิดา ปาทาน 135 3 - - นาแห้ว นาแห้ว เลย ลย. 58 2558 18/6/2020
1451 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0083 นางอัจฉราวรรณ ศรีแก้วเลิศ ร้านกันเอง นางอัจฉราวรรณ ศรีแก้วเลิศ 49 3 - นาแห้ว-แสงภา นาแห้ว นาแห้ว เลย ลย. 50 2550 18/5/2020
1452 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1261 นายทีรนนท์  จันทะคุณ ร้าน19 มิถุนาพาณิชย์ นายทีรนนท์ จันทะคุณ 7 4 แสงภา นาแห้ว เลย ลย. 85 2561 4/11/2019
1453 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1064 นางทองถ่ิน  จันทะคุณ ร้านเป็นต่อการเกษตร นางทองถ่ิน จันทะคุณ 120 1 เหล่ากอหก นาแห้ว เลย ลย. 98 2560 28/9/2019
1454 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1030 นายวัฒนา  โปธาพันธ์ ร้านรุ่งเรืองการเกษตร นายวัฒนา โปธาพันธ์ 25 4 เหล่ากอหก นาแห้ว เลย ลย. 8 2560 8/2/2020
1455 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1062 นายประเสริฐ  จันทะคุณ ร้านประเสริฐ  รุ่งเรือง นายประเสริฐ จันทะคุณ 68 4 เหล่ากอหก นาแห้ว เลย ลย. 39 2559 22/5/2020
1456 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1063 นางสาวรณิดา  แก้วปัญญา ร้านรณิดา การเกษตร นางสาวรณิดา แก้วปัญญา 158 5 เหล่ากอหก นาแห้ว เลย ลย. 69 2560 19/7/2019
1457 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1275 นางนิตยา    ไชยชา ร้านแจ็กการเกษตร นางนิตยา ไชยชา 166 5 ชมเจริญ ปากชม เลย ลย. 39 2562 6/6/2020
1458 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0244 นายศรัณย์ กิจพิทยาฤทธ์ิ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรักษ์เกษตร เคมีภัณฑ์ 351 1 - - เชียงกลม ปากชม เลย ลย. 83 2554 21/7/2020
1459 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0906 นายอธิษฐ์พัฒน์  ศรีหมาน ร้านสาธรการเกษตร นายอธิษฐ์พัฒน์ ศรีหมาน 65 10 เชียงกลม ปากชม เลย ลย. 100 2559 18/8/2019
1460 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0914 นางสาวธัญรักษ์  แซ่หลี ร้านย่ิงเจริญการเกษตร นางสาวธัญรักษ์ แซ่หลี 100 2 ธาตุ-ปากชม เชียงกลม ปากชม เลย ลย. 130 2559 3/10/2019
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1461 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1200 นายเสกสรร  โสธรรมมงคล ร้านม่ังมีการเกษตร สาขา3 นายเสกสรร โสธรรมมงคล 140/4 2 เชียงกลม ปากชม เลย ลย. 16 2561 18/3/2020
1462 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0518 นางสาวนิชาภา  ยศวานิชกุล ร้านทวีสินการเกษตร นางสาวนิชาภา ยศวานิชกุล 200 2 - - เชียงกลม ปากชม เลย ลย. 105 2560 26/11/2019
1463 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0757 นางชนันญาภา นพกิติลาภ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เลย จ ากัด (สาขาเชียงกลม) 284 2 เชียงกลม ปากชม เลย ลย. 32 2556 3/4/2020
1464 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1059 นายกวี ภัทรโสรัจจ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ร้านเมืองเกษตร นายกวี ภัทรโสรัจจ์ 357 2 เชียงกลม ปากชม เลย ลย. 36 2559 15/5/2020
1465 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0530 นายเสาร์ ฝ้ายขาว ร้านส.การเกษตร นายเสาร์ ฝ้ายขาว 7 2 - - เชียงกลม ปากชม เลย ลย. 27 2553 6/7/2020
1466 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1220 นางสาวจิราพร สิทธฺธรรม ร้านน้องสายไหม นางสาวจิราพร สิทธฺธรรม 229 4 เชียงกลม ปากชม เลย ลย. 26 2561 6/5/2020
1467 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0248 นางกุฎาภรณ์ รักสาน ร้านรักสานการเกษตร นางกุฎาภรณ์ รักสาน 368 6 - - เชียงกลม ปากชม เลย ลย. 154 2550 23/5/2020
1468 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0041 นายสีโคตร พิมพ์กา ร้านสีทิราพาณิชย์ นายสีโคตร พิมพ์กา 130 1 - - ปากชม ปากชม เลย ลย. 47 2561 26/6/2020
1469 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1150 นายชัชชัย โสธรรมมงคล ร้านม่ังมีการเกษตร สาขา2 นายชัชชัย โสธรรมมงคล 137/4 1 ปากชม ปากชม เลย ลย. 31 2561 14/5/2020
1470 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0246 นายธนาเศรษฐ์ สุเมธาธนะพงศ์ บริษัท คลินิกเกษตรพืชผล 222 1 - - ปากชม ปากชม เลย ลย. 84 2554 7/8/2020
1471 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0030 นางชนันญาภา นพกิติลาภ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เลย จ ากัด (สาขาปากชม) 251 1 ปากชม ปากชม เลย ลย. 124 2550 15/7/2020
1472 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0284 นายประพนธ์ ปิยะนนทลี บริษัท เซ็นทรัล อโกร จ ากัด (สาขาเลย) 253 1 - - ปากชม ปากชม เลย ลย. 121 2558 29/9/2019
1473 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1056 นางจินดา คงละออ ร้านสัจจาพร นางจินดา คงละออ 286 1 ปากชม ปากชม เลย ลย. 22 2562 28/4/2020
1474 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0193 นางนันทกา กัณหาเรียง สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.เลย จ ากัด 415 1 - - ปากชม ปากชม เลย ลย. 112 2558 23/8/2019
1475 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1045 นายเปรม  ค าพะวงค์ ร้าน ป.พานิช นายเปรม ค าพะวงค์ 452/3 1 ปากชม ปากชม เลย ลย. 25 2559 17/3/2020
1476 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1227 นายสุขเกษม  ค าพะวงค์ ร้าน ป.พานิชยิม นายสุขเกษม ค าพะวงค์ 632 1 ปากชม ปากชม เลย ลย. 37 2561 29/5/2019
1477 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1242 นายสุวัฒน์  แซ่ตั ง บริษัท พ่อแม่การเกษตร จ ากัด สาขาปากชม 219 10 ปากชม ปากชม เลย ลย. 63 2561 6/8/2020
1478 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0315 นายเกียรติชัย สิงหา ร้านช่ืนชัยพานิชย์ นายเกียรติชัย สิงหา 411 10 - - ปากชม ปากชม เลย ลย. 183 2550 25/7/2020
1479 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0956 นายสุภัควณิชย์ พุทธทองศรี ร้านโอเคการเกษตร นายสุภัควณิชย์ พุทธทองศรี 445 10 ปากชม ปากชม เลย ลย. 90 2560 17/9/2020
1480 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0852 นางวรัญญา วรศักด์ิ ร้านปากชมผ้าม่านการเกษตร นางวรัญญา วรศักด์ิ 246 3 - - ปากชม ปากชม เลย ลย. 94 2561 16/12/2019
1481 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0822 นางสาววิภาวดี ศรีประเสริฐ ร้าน 119 การเกษตร นางสาววิภาวดี ศรีประเสริฐ 119 5 - - ปากชม ปากชม เลย ลย. 79 2558 16/7/2019
1482 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1277 นายสุทธิเกียรติ    เสนาวงค์ ร้านแบงค์การเกษตร นายสุทธิเกียรติ เสนาวงค์ 156 6 ปากชม ปากชม เลย ลย. 12 2562 18/3/2020
1483 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1253 นางทิพยาภรณ์  ต๊ะดอก ร้านรักษ์พาณิชย์ นางทิพยาภรณ์ ต๊ะดอก 206 9 ปากชม ปากชม เลย ลย. 20 2562 23/4/2020
1484 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0611 นายเทนณุวัฒน์ สุพรมอินทร์ ร้านส.ทรัพย์บ่อทอง นายเทนณุวัฒน์ สุพรมอินทร์ 139 1 - - ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย ลย. 140 2559 25/12/2019
1485 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0583 นายสาคร จีนแก้ว ร้านสาคร จีนแก้ว นายสาคร จีนแก้ว 31/1 1 - - ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย ลย. 60 2560 16/7/2019
1486 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1282 นางสาวกัญญา  พงษ์พา ร้าน ต.เจริญพาณิชย์ นางสาวกัญญา พงษ์พา 375 1 ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย ลย. 16 2562 9/4/2020
1487 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0067 นางเพชรหงษ์ มาเสือ ร้านเพชรหงส์ นางเพชรหงษ์ มาเสือ 51 1 - ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย ลย. 96 2558 26/7/2020
1488 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0712 นายวรวุฒิ พุทธมาตย์ ทรัพย์ศิระ นายวรวุฒิ พุทธมาตย์ 141 3 - - ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย ลย. 54 2561 22/7/2019
1489 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1070 นายสรพล  สุวะที ร้านพลอยเจริญการไฟฟ้า นายสรพล สุวะที 145 4 ปากชม-ศรีเชียงใหม่ ห้วยพิชัย ปากชม เลย ลย. 89 2560 12/9/2019
1490 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1071 นางสดศรี  ภูสมนึก ร้านสดศรีการค้า นางสดศรี ภูสมนึก 93 4 ห้วยพิชัย ปากชม เลย ลย. 60 2559 9/6/2020
1491 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0318 นางกีรยา อุทัย ร้านนางกีรยา อุทัย นางกีรยา อุทัย 8 5 - - ห้วยพิชัย ปากชม เลย ลย. 103 2559 23/8/2019
1492 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1110 นายประกาย สร้อยโสม ร้าน ป.ประกายช่าง นายประกาย สร้อยโสม 141 8 ห้วยพิชัย ปากชม เลย ลย. 91 2561 26/11/2019
1493 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0946 นางศิริพร  ศรีสุรักษ์ ร้านศิริพร การเกษตร นางศิริพร ศรีสุรักษ์ 38 9 - - ห้วยพิชัย ปากชม เลย ลย. 135 2558 22/11/2019
1494 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1078 นางสาวยุพเยาร์ จันดี ร้านพารุ่ง นางสาวยุพเยาว์ จันดี 123 3 หาดคัมภีร์ ปากชม เลย ลย. 75 2559 3/7/2020
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1495 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1238 นางกวิสรา  ชมภูราช บริษัท ต้นอ้อยการเกษตร 2555 จ ากัด 280 11 ท่าช้างคล้อง ผาขาว เลย ลย. 58 2561 24/7/2020
1496 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0276 นางสิริวงษ์ กัลป์ตินันท์ ร้านอุลิตพานิช นางสิริวงษ์ กัลป์ตินันท์ 161 3 - - ท่าช้างคล้อง ผาขาว เลย ลย. 68 2560 19/7/2020
1497 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1143 นางธัญวรัตม์  ไชยเบ้า ร้านสกุลไชยพาณิชย์ นางธันวรัตม์ ไชยเบ้า 200 8 ท่าช้างคล้อง ผาขาว เลย ลย. 26 2562 1/5/2020
1498 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0032 นางชนันญาภา นพกิติลาภ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เลย จ ากัด (สาขาผาขาว) 232/2 โนนปอแดง ผาขาว เลย ลย. 179 2550 25/8/2020
1499 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0768 นายอุทัย หอมอ่อน ร้านโชคอุทัยพืชผล นายอุทัย หอมอ่อน 5 13 - - โนนปอแดง ผาขาว เลย ลย. 111 2556 21/5/2020
1500 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1165 นางเพ็ญนภา  วงศรีลา ร้านสุนทรการเกษตร นางเพ็ญนภา วงศรีลา 96/2 2 โนนปอแดง ผาขาว เลย ลย. 73 2561 22/8/2019
1501 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0870 นายองอาจ เทสาภิรัติ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอเธนส์การเกษตร 59 4 - ตาดข่า-หนองตานา โนนปอแดง ผาขาว เลย ลย. 53 2557 5/6/2020
1502 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1136 นายสุระพล เพียโคตร ร้านโคตรเจริญ นายสุระพล เพียโคตร 185 5 โนนปอแดง ผาขาว เลย ลย. 9 2560 16/2/2020
1503 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0121 นายอภิชาติ  กอบชนม์ ร้านกอบโชคพาณิชย์ นายอภิชาติ กอบชนม์ 54 7 - - โนนปอแดง ผาขาว เลย ลย. 44 2560 13/6/2020
1504 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0170 นางจันทร์หอม ต้นสกุล ร้านพูนทรัพย์ นางจันทร์หอม ต้นสกุล 56 7 - - โนนปอแดง ผาขาว เลย ลย. 176 2550 7/8/2020
1505 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0122 นางสาวณัฐรดี คนรู้ ร้านเกษตรโชคดี นางสาวณัฐรดี คนรู้ 251 8 - - โนนปอแดง ผาขาว เลย ลย. 43 2560 13/6/2020
1506 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1182 นายอดุลย์  ครองเคหัง บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด (มิตรภูหลวง)เขตส่งเสริมอ้อยท่ี 4(พรสวรรค์) 316/2 8 โนนปอแดง ผาขาว เลย ลย. 83 2560 10/9/2019
1507 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1291 นายสมควร    ผ่องแผ้ว ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรวมเกษตร ผาขาว 336 8 โนนปอแดง ผาขาว เลย ลย. 35 2562 21/5/2020
1508 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1027 นายจตุภัทร์ ตั งคาราวคุณ บริษัท เอ็น.อี.โลจิสติกส์  จ ากัด สาขาผาขาว 364 8 โนนปอแดง ผาขาว เลย ลย. 57 2561 15/7/2019
1509 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0939 นายสมหวัง  แก้วพิภพ สหกรณ์การเกษตรผาขาว จ ากัด 369 8 โนนปอแดง ผาขาว เลย ลย. 100 2561 26/12/2019
1510 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0553 นายวิชาญ กิจอุดมสุข ร้านหงษ์ฟ้าการเกษตร นายวิชาญ กิจอุดมสุข 42/3 8 - - โนนปอแดง ผาขาว เลย ลย. 73 2555 5/7/2020
1511 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1240 นางสาววิมล    พันธ์ุอุด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิมล พาณิชย์ 2018 184 12 โนนป่าซาง ผาขาว เลย ลย. 61 2561 2/8/2020
1512 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1187 นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์ บริษัท น  าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) (วังสะพุง) 148 3 โนนป่าซาง ผาขาว เลย ลย. 93 2560 26/9/2019
1513 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0373 นายพิทยา พรมไตร ร้านเอ้การเกษตร นายพิทยา พรมไตร 1 6 - - โนนป่าซาง ผาขาว เลย ลย. 8 2552 13/1/2020
1514 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0551 นายทองแดง ดอนสิมเพ่ิม ร้านแม่ปลื ม นายทองแดง ดอนสิมเพ่ิม 72 7 - - โนนป่าซาง ผาขาว เลย ลย. 86 2554 24/7/2019
1515 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0470 นางสาวธัญลักษณ์  ศรีสมโยค ร้านกุ๊กก๊ิกพาณิชย์ นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสมโยค 131 3 - - บ้านเพ่ิม ผาขาว เลย ลย. 42 2556 11/6/2020
1516 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1235 นายวิสัน  ชนะหาญ ร้านชนะหาญการเกษตร นายวิสัน ชนะหาญ 21 7 บ้านเพ่ิม ผาขาว เลย ลย. 50 2561 2/7/2020
1517 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0123 นายสุพันธ์ มุกดาราช ร้านน้องเฟิร์น นายสุพันธ์ มุกดาราช 121 9 - - บ้านเพ่ิม ผาขาว เลย ลย. 46 2552 24/7/2020
1518 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0195 นายชัยพันธ์ุ อู่สุวรรณ์ ร้านธารทองการเกษตร นายชัยพันธ์ุ อู่สุวรรณ์ 152 12 - - ผาขาว ผาขาว เลย ลย. 102 2559 23/8/2019
1519 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0455 นางโสภา  ค าภาผง ร้านจริงใจการเกษตร นางโสภา ค าผา 16 12 - - ผาขาว ผาขาว เลย ลย. 118 2557 29/7/2020
1520 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0960 นายพิรุณศักด์ิ คงวิเศษ ร้านน้องน  ามินิมาร์ท นายพิรุณศักด์ิ คงวิเศษ 200 2 ผาขาว ผาขาว เลย ลย. 4 2562 17/1/2020
1521 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1050 นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์ บริษัท น  าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) (วังสะพุง) 70-70/1 2 ผาขาว ผาขาว เลย ลย. 96 2560 26/9/2019
1522 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0053 นางชฎาพร ศิริสวัสด์ิ ร้านชฎาพรเกษตรภัณฑ์ นางชฎาพร ศิริสวัสด์ิ 77 13 - ราชวิถี ผานกเค้า ภูกระดึง เลย ลย. 28 2555 15/3/2020
1523 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0655 นายอนุพงษ์ อาทะจา ร้านพงษ์เพ็ญพาณิชย์ นายอนุพงษ์ อาทะจา 131 14 - - ผานกเค้า ภูกระดึง เลย ลย. 55 2555 20/6/2020
1524 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0034 นางชนันญาภา นพกิติลาภ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เลย จ ากัด (สาขาภูกระดึง) 229/8-9 3 ผานกเค้า ภูกระดึง เลย ลย. 122 2550 15/7/2020
1525 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0954 นางทองใบ คุณอาจ ร้านทองใบ พาณิชย์ นางทองใบ คุณอาจ 248 4 ผานกเค้า ภูกระดึง เลย ลย. 66 2558 7/7/2020
1526 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0936 นางสาวนุชรัตน์ ลายทอง ร้านนุชรัตน์ นางสาวนุชรัตน์ ลายทอง 103 7 ผานกเค้า ภูกระดึง เลย ลย. 11 2560 27/2/2020
1527 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0920 นายฉัตรชัย ชัยหงษ์ ร้านฉัตรรวมเกษตร นายฉัตรชัย ชัยหงษ์ 10 13 ภูกระดึง ภูกระดึง เลย ลย. 97 2559 10/8/2019
1528 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0003 นายเรืองศักด์ิ สีสาผา ร้านทวีสินจักรยาน นายเรืองศักด์ิ สีสาผา 21 3 - มลิวรรณ ภูกระดึง ภูกระดึง เลย ลย. 122 2559 12/9/2019
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1529 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0174 นางศรินทร์ญา เพียภูเขียว ร้านเจริญพาณิชย์ นางศรินทร์ญา เพียภูเขียว 31 3 - ราชวิถี ภูกระดึง ภูกระดึง เลย ลย. 41 2550 18/3/2020
1530 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0273 นางสาวกมลชนก นวลสวาท ร้านทูลย์เกษตรภัณฑ์ นางสาวกมลชนก นวลสวาท 379 3 - - ภูกระดึง ภูกระดึง เลย ลย. 134 2559 25/10/2019
1531 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0878 นายปรีชา ศรีจันทะวงศ์ ร้านเพ่ือนเกษตรกร นายปรีชา ศรีจันทะวงศ์ 83 4 - - ภูกระดึง ภูกระดึง เลย ลย. 79 2557 24/6/2020
1532 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0973 นางสุปราณี  ศรีสะอาด ร้านกอบกิจเจริญ นางสุปราณี ศรีสะอาด 100 5 ภูกระดึง ภูกระดึง เลย ลย. 43 2561 10/6/2020
1533 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0964 นายปรีชา นนยะโส ร้านภควัตการเกษตร(สาขา2) นายปรีชา นนยะโส 169 8 ภูกระดึง ภูกระดึง เลย ลย. 33 2560 29/5/2019
1534 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1152 นางวันเพ็ญ  กองราแซ ร้านหนองอีเลิงเกษตรภัณฑ์พานิชย์ นางวันเพ็ญ กองราแซ 164 10 ศรีฐาน ภูกระดึง เลย ลย. 25 2560 7/5/2020
1535 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0915 นายมนัสชน ธรรมรัง ร้านมนัสชนการเกษตร นายมนัสชน ธรรมรัง 188 13 - - ศรีฐาน ภูกระดึง เลย ลย. 38 2558 25/5/2019
1536 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1065 นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์ บริษัท น  าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) สาขา วังสะพุง 77 13 ศรีฐาน ภูกระดึง เลย ลย. 10 2562 14/3/2020
1537 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0941 นางยาด ไสยันต์ ร้านรวยรุ่งเรือง นางยาด ไสยันต์ 110 14 ศรีฐาน ภูกระดึง เลย ลย. 62 2558 1/7/2020
1538 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0440 นางศรีภูมิ ถ่ินถาน ร้านศรีภูมิพาณิชย์ นางศรีภูมิ ถ่ินถาน 14 1 - - ห้วยส้ม ภูกระดึง เลย ลย. 33 2562 23/5/2020
1539 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0762 นายสมปอง จันทร์สังข์ ร้านเพ่ิมทรัพย์ นายสมปอง จันทร์สังข์ 123 4 - มลิวรรณ ห้วยส้ม ภูกระดึง เลย ลย. 5 2562 22/1/2020
1540 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0545 นางสงกรานต์ กาษา ร้านก้องการเกษตร นางสงกรานต์ กาษา 126 5 - - ห้วยส้ม ภูกระดึง เลย ลย. 9 2558 26/11/2019
1541 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1141 นางสาวอุบลรัตน์ จันใด ร้านมิตรแท้การเกษตร นางสาวอุบลรัตน์ จันใด 184 7 ห้วยส้ม ภูกระดึง เลย ลย. 16 2560 13/3/2020
1542 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0890 นายอดุลย์ ครองเคหัง บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด (มิตรผลภูหลวง)(เขตส่งเสริมอ้อยท่ี5) 315/6 8 ห้วยส้ม ภูกระดึง เลย ลย. 113 2559 8/9/2019
1543 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0298 นายบันเทิง ชะโร สหกรณ์การเกษตรภูกระดึง จ ากัด 56 8 - - ห้วยส้ม ภูกระดึง เลย ลย. 91 2556 25/8/2019
1544 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0445 นางสาวเนตรชนก บูรณะเกียรติพงษ์ ร้าน TP เคมีเกษตร นางสาวเนตรชนก บูรณะเกียรติพงษ์ 1 7 - - ท่าศาลา ภูเรือ เลย ลย. 66 2559 14/6/2019
1545 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0527 นายวชิระ ศรีแสง ร้านศรีแสง นายวชิระ ศรีแสง 19 1 - - ปลาบ่า ภูเรือ เลย ลย. 75 2558 14/7/2020
1546 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0526 นายสุวัฒน์ สันหพาณิชย์ บริษัท 3 ส.พาณิชย์ จ ากัด 205 1 - - ปลาบ่า ภูเรือ เลย ลย. 23 2553 27/6/2020
1547 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0942 นางสาวกรรณิกา สุวรรณชาติ ร้านกรรณิกาการเกษตร นางสาวกรรณิกา สุวรรณชาติ 178 1 ร่องจิก ภูเรือ เลย ลย. 141 2559 25/12/2019
1548 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0537 นายฐานันดร จารัตน์ ร้านอนันต์การเกษตร 2 นายฐานันดร จารัตน์ 89/1 10 - - ร่องจิก ภูเรือ เลย ลย. 96 2561 18/12/2019
1549 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1288 นางสุธาทิพย์  ฤทธ์ิเรืองเดช ร้านแก้วเกษตรพาณิชย์ นางสุธาทิพย์ ฤทธ์ิเรืองเดช 145/2 2 ร่องจิก ภูเรือ เลย ลย. 31 2562 12/5/2020
1550 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0299 นายศักด์ิสิทธ์ิ  ทองป้ัน ร้านเกรียงไกรการเกษตร นายศักด์ิสิทธ์ิ ทองป้ัน 38 2 - - ร่องจิก ภูเรือ เลย ลย. 102 2556 12/9/2019
1551 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0049 นายมานะ แสนประสิทธ์ิ ร้านนายมานะ แสนประสิทธ์ิ นายมานะ แสนประสิทธ์ิ 55 2 - - ร่องจิก ภูเรือ เลย ลย. 13 2554 4/1/2020
1552 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1246 นางสาวกมลทิพย์  ศรีสวัสด์ิ ร้านนาคูณ การเกษตร นางสาวกมลทิพย์ ศรีสวัสด์ิ 27 3 ร่องจิก ภูเรือ เลย ลย. 71 2561 19/8/2019
1553 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0501 นางสาวธิดารัตน์ จันทร์หร่าย ร้านธิดารัตน์เกษตรภัณฑ์ นางสาวธิดารัตน์ จันทร์หร่าย 32 4 - - ร่องจิก ภูเรือ เลย ลย. 34 2553 14/7/2020
1554 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0559 นายสุริยา สิงห์สถิตย์ ร้านทรัพย์สถิตย์ นายสุริยา สิงห์สถิตย์ 115 5 - เลย - ด่านซ้าย ร่องจิก ภูเรือ เลย ลย. 3 2557 25/11/2019
1555 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1174 นายทองใหม่  ภูสถาน ร้านน้องเจ้าคุณเกษตรบ้านแก้ว นายทองใหม่ ภูสถาน 59 9 ร่องจิก ภูเรือ เลย ลย. 78 2560 28/8/2019
1556 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1218 นางจ าปา  จันทะนาม ร้านจ าปา นางจ าปา จันทะนาม 106 1 เลย-หล่มสัก สานตม ภูเรือ เลย ลย. 23 2561 1/5/2020
1557 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1144 นางกุหลาบ นนศรีภักด์ิ นางกุหลาบ นนศรีภักด์ิ นางกุหลาบ นนศรีภักด์ิ 102 4 สานตม ภูเรือ เลย ลย. 79 2560 30/8/2019
1558 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0788 นางชนันญาภา นพกิติลาภ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เลย จ ากัด (สาขาภูเรือ) 135/3-4 หนองบัว ภูเรือ เลย ลย. 68 2556 15/7/2020
1559 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0307 นายศิวัช  ปทุมพร สหกรณ์การเกษตรภูเรือ จ ากัด 50 2 - เลย-หล่มสัก หนองบัว ภูเรือ เลย ลย. 111 2558 20/8/2019
1560 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1256 นายสุชาติ    จรารัตน์ ร้านหมอนทองการเกษตร นายสุชาติ จรารัตน์ 312/2 4 หนองบัว ภูเรือ เลย ลย. 7 2562 4/2/2020
1561 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1199 นายเลิศฤทธ์ิ โกษาจันทร์ ร้านหนองบงการเกษตร นายเลิศฤทธ์ิ โกษาจันทร์ 454 4 หนองบัว ภูเรือ เลย ลย. 13 2561 5/3/2020
1562 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1219 นายพิสิษฐ์  โชคปิยเศรษฐ์ ร้านชัยพรรณ นายพิสิษฐ์ โชคปิยเศรษฐ์ 108 5 หนองบัว ภูเรือ เลย ลย. 27 2562 1/5/2020
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1563 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1244 นางมลทิรา     จุตตะโน ร้านสวนอุ๋ย นางมลทิรา จุตตะโน 70 5 หนองบัว ภูเรือ เลย ลย. 66 2561 8/8/2019
1564 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1011 นายชัยณรงค์  นาราศรี ร้านนราการเกษตร นายชัยณรงค์ นาราศรี 241 6 หนองบัว ภูเรือ เลย ลย. 62 2559 13/6/2020
1565 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0873 นางสาวสาวิตรี ทวีทรัพย์ ร้านศรีสะอาดพาณิชย์ นางสาวสาวิตรี ทวีทรัพย์ 19 7 - - หนองบัว ภูเรือ เลย ลย. 15 2558 11/1/2020
1566 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0099 นายศุภชัย ประภาศิริรักษ์ ร้านภูเรือมารวย นายศุภชัย ประภาศิริรักษ์ 262 7 - เลย-ด่านซ้าย หนองบัว ภูเรือ เลย ลย. 160 2550 23/6/2020
1567 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0148 นางศรินรัตน์ โอธ ารงจันทร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูเรือ คลังเกษตร 299 7 - เลย - หล่มสัก หนองบัว ภูเรือ เลย ลย. 188 2550 21/8/2019
1568 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0325 นางอภิญญา ศิริเรืองวัฒนา ร้านอนันต์การเกษตร นางอภิญญา ศิริเรืองวัฒนา 324/5 7 - เลย-หล่มสัก หนองบัว ภูเรือ เลย ลย. 49 2561 27/6/2020
1569 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1194 นายคนาธิป เพ็งอินทร์ ร้านเจริญชัยการเกษตร นายคณาธิป เพ็งอินทร์ 33/3 7 หนองบัว ภูเรือ เลย ลย. 115 2560 27/12/2019
1570 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0365 นางสาวจารุณี โกษาจันทร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จารุณีการเกษตร นางสาวจารุณี โกษาจันทร์ 544 7 - - หนองบัว ภูเรือ เลย ลย. 73 2557 18/6/2020
1571 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1043 นายมนตรี  ศรีบุรินทร์ ร้านย่ิงการเกษตร นายมนตรี ศรีบุรินทร์ 160 8 หนองบัว ภูเรือ เลย ลย. 74 2559 26/6/2020
1572 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0596 นางเหียน เป็นสุข ร้านเป็นสุขการค้า นางเหียน เป็นสุข 157 3 - - แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย ลย. 57 2560 12/7/2020
1573 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0572 นายวีระชัย พวงค า ร้านพอเพียงการค้า นายวีระชัย พวงค า 221 4 - - แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย ลย. 24 2555 26/2/2020
1574 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0035 นางชนันญาภา นพกิติลาภ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เลย จ ากัด (สาขาภูหลวง) 108 11 - ภูหอ ภูหลวง เลย ลย. 127 2550 31/7/2020
1575 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0943 นางพัศญา  เทวาภัทท์ภาคิณ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ.เพ่ือนเกษตร ภูหลวง 222 11 ภูหอ ภูหลวง เลย ลย. 27 2558 17/3/2020
1576 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1223 นางสาวรักจรรยา  บุตะมะ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มิตรภูหลวง 238 11 ภูหอ ภูหลวง เลย ลย. 40 2561 5/6/2020
1577 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0560 นางเอื อมพร เข็มทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จริงใจการเกษตร 76 11 - - ภูหอ ภูหลวง เลย ลย. 14 2555 21/12/2019
1578 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0069 นายอธิวัฒน์ แสนหาญ ร้านภูหลวงฟาร์มซี นายอธิวัฒน์ แสนหาญ 90 13 - - ภูหอ ภูหลวง เลย ลย. 22 2550 4/3/2020
1579 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1072 นายจรูญ  วรรณทะนะ ร้านวรรณทะนะพานิชย์ นายจรูญ วรรณทะนะ 245 1 เลยวังไสย์ ภูหลวง เลย ลย. 67 2560 18/7/2020
1580 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1167 นายค าแพง บุญทะจันทร์ ร้านแม่โจ้ OH.24 การเกษตร นายค าแพง บุญทะจันทร์ 254 1 เลยวังไสย์ ภูหลวง เลย ลย. 27 2561 6/5/2019
1581 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0255 นางนิติยา บุพาที ร้านหนองคัญการค้า นางนิติยา บุพาที 120 4 - - หนองคัน ภูหลวง เลย ลย. 98 2550 7/7/2020
1582 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1014 นางสาวนารีรัตน์    ว่องวาณิชชกุล ร้านแก่งบงการเกษตร นางสาวนารีรัตน์ ว่องวาณิชชกุล 122/1 4 หนองคัน ภูหลวง เลย ลย. 59 2560 13/7/2020
1583 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1186 นายอดุลย์  ครองเคหัง บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด (มิตรภูหลวง)เขตส่งเสริมอ้อยท่ี 15(ภูหลวง) 81 4 หนองคัน ภูหลวง เลย ลย. 87 2560 10/9/2019
1584 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0776 นายบัญชา พรหมหาราช ร้านมหาราชซีเมนต์อิฐบล๊อก นายบัญชา พรหมหาราช 96 7 - - หนองคัน ภูหลวง เลย ลย. 73 2559 26/6/2020
1585 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0272 นางตุรงค์ ชาวตุ้ม สหกรณ์การเกษตรภูหลวง จ ากัด 133 9 - - หนองคัน ภูหลวง เลย ลย. 104 2557 14/7/2019
1586 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1237 นายอดิสรณ์  บงแก้ว ร้านยนการค้า นายอดิสรณ์ บงแก้ว 153 1 ห้วยสีเสียด ภูหลวง เลย ลย. 80 2561 10/9/2019
1587 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0918 นายเอก ทองดี ร้านนามูลตุ่นการเกษตร นายเอก ทองดี 137 8 - - ห้วยสีเสียด ภูหลวง เลย ลย. 18 2558 8/2/2020
1588 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1108 นางนันทนา เกษทองมา ร้านสายเงิน นางนันทนา เกษทองมา 16 8 ห้วยสีเสียด ภูหลวง เลย ลย. 124 2559 18/9/2019
1589 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0178 นายภู่ ธัญญะวัน ร้านธัญญวัน นายภู่ ธัญญะวัน 1/1 - ร่วมใจ กุดป่อง เมือง เลย ลย. 23 2557 23/3/2020
1590 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0721 นางสาววรรณิสา สอนใจ บริษัท สายน  าผึ งพาณิชย์ 2017 จ ากัด นางสาววรรณิสา สอนใจ 1/21 - ร่วมใจ กุดป่อง เมือง เลย ลย. 113 2560 24/12/2019
1591 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0267 นางชนันญาภา นพกิติลาภ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เลย จ ากัด (สาขาหนองหิน) 13 - ชุมสาย กุดป่อง เมือง เลย ลย. 121 2550 15/7/2020
1592 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0555 นายปฐมพงษ์ แซ่เอียะ ร้านเป้ิลการเกษตร นายปฐมพงษ์ แซ่เอียะ 175/2 - เลย - ด่านซ้าย กุดป่อง เมือง เลย ลย. 56 2554 7/6/2020
1593 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0052 นายรชานนท์ เวศมะโน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล้านแบงค์ 175/6 - เลย-เชียงคาน กุดป่อง เมือง เลย ลย. 12 2555 9/1/2020
1594 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0406 นางสาวปริศนา ผิวสวัสด์ิ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ขวัญใจเกษตร 2008 2/3 - เลย-เชียงคาน กุดป่อง เมือง เลย ลย. 42 2559 23/5/2020
1595 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0078 นายอุดมเดช บุตรดีศักด์ิ สหกรณ์การเกษตรเมืองเลย จ ากัด 23/6 - มลิวรรณ กุดป่อง เมือง เลย ลย. 105 2556 16/9/2019
1596 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0115 นางพิศมัย จิระวงศ์ประภา ร้านราชาอาหารสัตว์และเกษตร นางพิศมัย จิระวงศ์ประภา 43 - ร่วมใจ กุดป่อง เมือง เลย ลย. 14 2560 7/3/2020
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1597 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0665 นางพูนพงศ์ สุวรรณาภิรมย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษตรพาณิชย์95 69/37 - มลิวรรณ กุดป่อง เมือง เลย ลย. 57 2557 10/6/2020
1598 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0257 นางสาวละอองดาว ชีวรุ่งเรืองกุล ร้านเกษตร 99 นางสาวละอองดาว ชีวรุ่งเรืองกุล 8/1 - เจริญรัฐ กุดป่อง เมือง เลย ลย. 106 2550 24/6/2020
1599 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0192 นางกนกนภา เหลืองสุวรรณ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุวรรณภัณฑ์ (เลย) 8/45 - ร่วมใจ กุดป่อง เมือง เลย ลย. 43 2556 11/6/2020
1600 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0504 นางสาวนงนภัส เหลาประเสริฐ ร้านสมบัติ นางสาวนงนภัส เหลาประเสริฐ 8 1 - - นาแขม เมือง เลย ลย. 29 2556 17/3/2020
1601 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0337 นายกฤษดา ชานัย ร้านกฤษดา นายกฤษดา ชานัย 165 2 - - นาแขม เมือง เลย ลย. 74 2555 28/6/2020
1602 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0370 นางสาวอัญชลี  โนต๊ิม ร้านลุงกวาง นางสาวอัญชลี โนต๊ิม 79 5 - - นาแขม เมือง เลย ลย. 25 2561 2/5/2020
1603 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0423 นางสาวยุวรดี มณีนพรัตน์ ร้านไพบูลย์พารา นางสาวยุวรดี มณีนพรัตน์ 247 8 - - นาแขม เมือง เลย ลย. 30 2555 23/4/2020
1604 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0068 นางสรัส แน่นวงษ์ ร้านชัยวัฒน์การเกษตร นางสรัส แน่นวงษ์ 113 1 - - นาดินด า เมือง เลย ลย. 4 2550 7/1/2020
1605 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0329 นางสาวสดุจตา  ภูเพ็กซ่ี ร้านแม่ไก่ นางสาวสดุจตา ภูเพ็กซ่ี 13 1 - - นาดินด า เมือง เลย ลย. 51 2561 9/7/2020
1606 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0129 นายเฉลิมศักด์ิ น้อยศรี ร้านนาดินด าสโตร์ นายเฉลิมศักด์ิ น้อยศรี 261 1 - - นาดินด า เมือง เลย ลย. 24 2557 23/3/2020
1607 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0670 นายบรรพต สาลีศรี ร้านยายต๊ิก นายบรรพต สาลีศรี 116 4 - - นาดินด า เมือง เลย ลย. 53 2556 1/7/2020
1608 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0215 นางศิริพร ใจเย็น ร้านวรโชติการเกษตร นางศิริพร ใจเย็น 95 5 - - นาดินด า เมือง เลย ลย. 33 2554 24/4/2020
1609 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0331 นางบัวรส สอนสุภาพ ร้านพจนา นางบัวรส สอนสุภาพ 60 13 - - นาโป่ง เมือง เลย ลย. 46 2559 26/5/2020
1610 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0104 นางพิมพร พรหมหาลา ร้านนางพิมพร พรหมหาลา นางพิมพร พรหมหาลา 333 7 - - นาโป่ง เมือง เลย ลย. 27 2560 14/5/2020
1611 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0091 นางชลิตา เข็มจันทร์ ร้านชลิตา นางชลิตา เข็มจันทร์ 375 7 - - นาโป่ง เมือง เลย ลย. 81 2550 11/5/2020
1612 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0539 นางสาวพัสนันต์ ภักมี ร้านช.ทรัพย์อนันต์ นางสาวพัสนันต์ ภักมี 72 7 - - นาโป่ง เมือง เลย ลย. 44 2553 1/8/2020
1613 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0103 นางเกษณี สอนสุภาพ ร้านเกษณี นางเกษณี สอนสุภาพ 74 7 - - นาโป่ง เมือง เลย ลย. 26 2560 14/5/2020
1614 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0045 นางทองแถม ชัชวาลย์ ร้านตาทะ นางทองแถม ชัชวาลย์ 11 1 - - นาอ้อ เมือง เลย ลย. 64 2550 24/5/2020
1615 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0544 นางรัชนี  แก้วเพชร ร้านรัชนี แก้วเพชร(เจริญการค้า) นางรัชนี แก้วเพชร 119 8 - เลย-เชียงคาน นาอ้อ เมือง เลย ลย. 86 2561 4/11/2019
1616 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0362 นายไตรเทพ บุนนาค ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพเทวา กรุ๊ป 99 9 - เลย-เชียงคาน นาอ้อ เมือง เลย ลย. 18 2555 15/1/2020
1617 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0096 นายชัยวิทย์ เยรบุตร ร้านชัยเพ่ิมทรัพย์ นายชัยวิทย์ เยรบุตร 118 10 - เจริญรัฐ นาอาน เมือง เลย ลย. 47 2550 28/4/2020
1618 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0323 นางพรนิมิตร ศรีจ าปา ร้านศรีจ าปา นางพรนิมิตร ศรีจ าปา 50 - - น  าสวย เมือง เลย ลย. 5 2561 10/1/2020
1619 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0022 นางก่ิงกาญจน์ อินทร์ถวัลย์ ร้านก่ิงกาญจน์เคมีภัณฑ์ นางก่ิงกาญจน์ อินทร์ถวัลย์ 58 - ไร่ทาม-สงเปือย น  าสวย เมือง เลย ลย. 111 2550 13/5/2020
1620 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0334 นายไพรวัลย์ บุษบา ร้านไพรวัลย์ นายไพรวัลย์ บุษบา 212 1 - - น  าสวย เมือง เลย ลย. 80 2560 3/9/2020
1621 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0007 นายไพรัช บุญเฮือง ร้านนายไพรัช บุญเฮือง นายไพรัช บุญเฮือง 159 11 - - น  าสวย เมือง เลย ลย. 133 2559 4/10/2019
1622 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0586 นายเหมือน ไชยแสง ร้านเหมือนพาณิชย์ นายเหมือน ไชยแสง 25 12 - ไร่ทาม-สงเปือย น  าสวย เมือง เลย ลย. 54 2560 12/7/2020
1623 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0212 นายนิพนธ์ พันธะสุมา ร้านนายนิพนธ์ พันธะสุมา นายนิพนธ์ พันธะสุมา 26 12 - ไร่ทาม-สงเปือย น  าสวย เมือง เลย ลย. 119 2550 8/7/2020
1624 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0552 นางสาวจิดาภา สุริสาร ร้านประหยัด นางสาวจิดาภา สุริสาร 237 4 - ไร่ทาม-สงเปือย น  าสวย เมือง เลย ลย. 129 2559 2/10/2019
1625 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0695 นางค าพอง บุญเฮือง ร้านน้องเฟิร์น นางค าพอง บุญเฮือง 209 6 - ไร่ทาม-สงเปือย น  าสวย เมือง เลย ลย. 132 2559 3/10/2019
1626 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0120 นายอติรุจ บุญพรม ร้านโจ๊กการเกษตร นายอติรุจ บุญพรม 101 9 - ไร่ทาม-สงเปือย น  าสวย เมือง เลย ลย. 63 2553 6/9/2019
1627 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1230 นางนริน  ป้องนาลา ร้านน้องเอวา นางนริน ป้องนาลา 235 10 กกดู่ เมืองเลย เลย ลย. 41 2561 3/6/2020
1628 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1170 นางน  าอ้อย  วันหากิจ ร้านรวมกิจรุ่งเรือง นางน  าอ้อย วันหากิจ 309 10 กกดู่ เมืองเลย เลย ลย. 34 2562 21/5/2020
1629 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0913 นายวัชระ เสนาใน ร้านน้องแฝดการเกษตร นายวัชระ เสนาใน 43 10 - กกดู่-นาจาน กกดู่ เมืองเลย เลย ลย. 77 2561 6/9/2019
1630 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1041 นางสาวอลิศรา  ศรีวงษา ร้านโอ๊ค-อ้น การเกษตร นางสาวอลิศรา ศรีวงษา 63 10 กกดู่ เมืองเลย เลย ลย. 57 2559 6/6/2020
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1631 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1075 นางสาวจิราวรรณ ไชยแสง ร้านจันดีการค้า นางสาวจิราวรรณ ไชยแสง 62 7 กกดู่ เมืองเลย เลย ลย. 70 2559 21/6/2020
1632 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0171 นางสาวญาณิศา จิตไธสง ร้านกตัญญูการเกษตร นางสาวญาณิศา จิตไธสง 211 8 - - กกดู่ เมืองเลย เลย ลย. 42 2554 18/5/2020
1633 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1229 นางสาวใหม่วิมล  ไชยแสง ร้านค้าสีชมพู นางสาวใหม่วิมล ไชยแสง 86 8 กกดู่ เมืองเลย เลย ลย. 44 2561 12/6/2020
1634 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0224 นางภัคภร สาระสิทธ์ิ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศศิรินทร์การเกษตร 111 เจริญรัฐ กุดป่อง เมืองเลย เลย ลย. 102 2560 22/11/2019
1635 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0896 นายวรัญญ์ ไตรทิพย์ชวลิต บริษัท เบนซ์การเกษตร จ ากัด นายวรัญญ์ ไตรทิพย์ชวลิต 225/6 - เลย-เชียงคาน กุดป่อง เมืองเลย เลย ลย. 119 2557 31/7/2020
1636 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0189 นางสาวศิลาทิพย์ ไชยะปะ ร้านแสงรุ่งเรืองเกษตร นางสาวศิลาทิพย์ ไชยะปะ 23/26 5 เจริญรัฐ กุดป่อง เมืองเลย เลย ลย. 32 2557 13/5/2019
1637 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0189 นางสาวศิลาทิพย์ ไชยะปะ ร้านแสงรุ่งเรืองเกษตร นางสาวศิลาทิพย์ ไชยะปะ 23/26 5 เจริญรัฐ กุดป่อง เมืองเลย เลย ลย. 42 2562 10/6/2020
1638 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1243 นายสุวัฒน์  แซ่ตั ง บริษัท พ่อแม่การเกษตร จ ากัด ส านักงานใหญ่ 33 พิพัฒนมงคล กุดป่อง เมืองเลย เลย ลย. 65 2561 6/8/2020
1639 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1160 นางสาวสกาวเดือน ปู่มูล ร้านแยมการเกษตร นางสาวสกาวเดือน ปู่มูล 33/40 กุดป่อง เมืองเลย เลย ลย. 36 2560 29/5/2020
1640 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0848 นายทวีภัทรภูมิ มงคลสวัสด์ิ ร้านศักด์ิสิทธ์ิการเกษตร นายทวีภัทรภูมิ มงคลสวัสด์ิ 34/10 - วิสุทธิเทพ กุดป่อง เมืองเลย เลย ลย. 13 2558 7/1/2020
1641 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1168 นายปรัชญา  เหลืองวงศ์ไพศาล บริษัท เอสเคพี (2017) จ ากัด 35 พิพัฒนมงคล กุดป่อง เมืองเลย เลย ลย. 72 2561 20/8/2019
1642 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0569 นางสาววรรณิสา สอนใจ บริษัท สายน  าผึ งพาณิชย์ 2017 จ ากัด (ส านักงานฬหญ่) นางสาววรรณิสา สอนใจ 68/2-4 - เลย-เชียงคาน กุดป่อง เมืองเลย เลย ลย. 112 2560 24/12/2019
1643 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1241 นายสุวัฒน์  แซ่ตั ง ร้านฟ้าเคมีเกษตร นายสุวัฒน์ แซ่ตั ง 8 เจริญรัฐ กุดป่อง เมืองเลย เลย ลย. 62 2561 6/8/2020
1644 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1257 นางนวพร    วิบูลย์อรรถกร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งเรืองอโกรเทรด 297 - กุดป่อง เมืองเลย เลย ลย. 82 2561 27/9/2019
1645 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1309 นางสาวพัชราวดี    กิติพงศ์พิทยา ร้านธนโชคการค้า นางสาวพัชราวดี กิติพงศ์พิทยา 3/4 - เลย-นาด้วง กุดป่อง เมืองเลย เลย ลย. 48 2562 14/7/2020
1646 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0031 นางชนันญาภา นพกิติลาภ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เลย จ ากัด (สาขาเมืองเลย) 69/43-44 - - มลิวรรณ กุดป่อง เมืองเลย เลย ลย. 125 2550 15/7/2020
1647 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1118 นางสาวธัญนิชา กาญบุตร ร้านหญิงการเกษตร นางสาวธัญนิชา กาญบุตร 121 9 นาแขม เมืองเลย เลย ลย. 10 2560 19/2/2020
1648 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1184 นายอดุลย์  ครองเคหัง บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด (มิตรภูหลวง)เขตส่งเสริมอ้อยท่ี 2 141 1 นาดินด า เมืองเลย เลย ลย. 85 2560 10/9/2019
1649 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1051 นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์ บริษัท น  าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) (วังสะพุง) 303/2 1 นาดินด า เมืองเลย เลย ลย. 94 2560 26/9/2019
1650 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1260 นางบุญเรียง    ศรีจ าปา ร้านศรีเรืองทรัพย์การค้า นางบุญเรียง ศรีจ าปา 49 13 นาดินด า เมืองเลย เลย ลย. 30 2562 12/5/2020
1651 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1093 นายโกวิท  ดวงนิล ร้านชินณภัทรเจริญทรัพย์ นายโกวิท ดวงนิล 74 2 นาดินด า เมืองเลย เลย ลย. 47 2562 10/7/2020
1652 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1228 นาย ธนกฤษ  เวชบรรพต ร้านอุ๋ยโฮมโลหะกิจ นายธนกฤษ เวชบรรพต 53 6 นาดินด า เมืองเลย เลย ลย. 38 2561 31/5/2020
1653 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0988 นางสาววารุณี สอนสุภาพ ร้านวารุณี อ้นเหลือ นางสาววารุณี สอนสุภาพ 296 13 - - นาโป่ง เมืองเลย เลย ลย. 97 2558 27/7/2020
1654 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1236 นางสาวจิดาภา  จันทร์พรม ร้านนิคมการเกษตร นางสาวจิดาภา จันทร์พรม 345 3 นาโป่ง เมืองเลย เลย ลย. 52 2561 10/7/2020
1655 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0992 นางหนูไกร พันทะลัย ร้านหนูไกร พันทะลัย นางหนูไกร พันทะลัย 230 4 นาอ้อ เมืองเลย เลย ลย. 15 2559 25/2/2020
1656 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1058 นางสาวรังสิยา  น้อยลา ร้านดาวพาณิชย์ นางสาวรังสิยา น้อยลา 310 4 นาอ้อ เมืองเลย เลย ลย. 67 2559 16/6/2020
1657 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0984 นางบุญเหลือ  นามวงษ์ ร้านป้าบุญเหลือ นางบุญเหลือ นามวงษ์ 67 4 นาอ้อ เมืองเลย เลย ลย. 17 2561 27/3/2020
1658 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1132 นายกิตติพล  มุกดาพิพัฒน์กุล ร้าน เอการเกษตร นายกิตติพล มุกดาพิพัฒน์กุล 214 9 นาอ้อ เมืองเลย เลย ลย. 6 2560 29/1/2020
1659 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE5-1283 นายเมธี    ประสงค์ ร้านเกษตรประสงค์ นายเมธี ประสงค์ 103 10 นาอาน เมืองเลย เลย ลย. 17 2562 17/4/2020
1660 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0909 นางละมัย  เกตกรม ร้านละมัยการค้า นางละมัย เกตกรม 1/1 5 - เลย-นาด้วง นาอาน เมืองเลย เลย ลย. 111 2560 24/12/2019
1661 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1029 นายณัฐพงษ์  คงแสนค า ห้างหุ้นส่วน่จ ากัด ดีเจ อะโกร กรุ๊ฟ 348 5 นาอาน เมืองเลย เลย ลย. 13 2562 4/4/2020
1662 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1005 นายถาวร ศรีเจริญ ร้านศรีเจริญพารา นายถาวร ศรีเจริญ 84 5 นาอาน เมืองเลย เลย ลย. 135 2559 25/10/2019
1663 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0752 นายภวันต์ วรินทรา ร้านป้าสุการเกษตร นายภวันต์ วรินทรา 181 6 มลิวรรณ นาอาน เมืองเลย เลย ลย. 13 2560 7/3/2020
1664 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1151 นายอนวัช  สุริยวนากุล บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน)สาขาเมืองเลย 292 6 นาอาน เมืองเลย เลย ลย. 66 2560 17/7/2020
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1665 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1044 นางสาวมณีรัตน์  วันทองสุข ร้านมณีรัตน์เจริญพาณิชย์ นางสาวมณีรัตน์ วันทองสุข 122 ไร่ทาม-สงเปือย น  าสวย เมืองเลย เลย ลย. 30 2559 7/4/2020
1666 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1106 นางสาววรรศิกา กิจพิทยาฤทธ์ิ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพิทยาการเกษตร 2018 159-159/2 ไร่ทาม-สงเปือย น  าสวย เมืองเลย เลย ลย. 109 2559 31/8/2019
1667 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0612 นางศิรินทรา ผาจิระวัฒนะชาติ ร้านบุญชัยการเกษตร นางศิรินทรา ผาจิระวัฒนะชาติ 275 1 - ไร่ทาม-สงเปือย น  าสวย เมืองเลย เลย ลย. 77 2560 10/8/2019
1668 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0931 นางสาวรัชนี วันทองสุข ร้านรัชนีการค้า นางสาวรัชนี วันทองสุข 56 1 - ไร่ทาม-สงเปือย น  าสวย เมืองเลย เลย ลย. 114 2560 27/12/2019
1669 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1245 นางรัชณี    พลดาหาร ร้านน้องโอชิ นางรัชณี พลดาหาร 138 10 น  าสวย เมืองเลย เลย ลย. 70 2561 20/8/2019
1670 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1000 นายอนันต์  ทองเพ็ชร ร้านอนันต์การเกษตร นายอนันต์ ทองเพ็ชร 223 10 น  าสวย เมืองเลย เลย ลย. 11 2559 24/2/2020
1671 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0983 นาย ธนภัทร กันทะวงค์ ร้านทรัพย์ปรีชา นายธนภัทร กันทะวงค์ 105 12 ไร่ทาม-สงเปือย น  าสวย เมืองเลย เลย ลย. 16 2559 25/2/2020
1672 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1270 นางสาวเมขลา    พระเวียง ร้าน ม.การเกษตร นางสาวเมขลา พระเวียง 347 4 น  าสวย เมืองเลย เลย ลย. 6 2562 26/1/2020
1673 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0384 นายสมบูรณ์ เสียงกระสร้าน ร้านภีรดาการเกษตร นายสมบูรณ์ เสียงกระสร้าน 567 10 เมือง เมืองเลย เลย ลย. 133 2557 7/9/2019
1674 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0853 นายวรพงษ์ ลิ มศิริพรวัฒนา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินไทยรวมเกษตร 555 6 - เมือง เมืองเลย เลย ลย. 32 2559 19/4/2020
1675 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1054 นางสาวนันทนา  เพลงเสนาะ ร้านแสนดีการเกษตร นางสาวนันทนา เพลงเสนาะ 88 4 เขาหลวง วังสะพุง เลย ลย. 21 2561 22/4/2020
1676 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0669 นายกิตติพงษ์ เณรโต ร้านกิตติพงษ์ นายกิตติพงษ์ เณรโต 96 10 - - โคกขมิ น วังสะพุง เลย ลย. 107 2559 29/8/2020
1677 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1057 นางสาวจินตนา  บูรณะบัญญัติ บริษัท พันธ์ทวี คอร์ปอเรช่ัน  จ ากัด 107 13 โคกขมิ น วังสะพุง เลย ลย. 33 2559 24/4/2020
1678 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1188 นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์ บริษัท น  าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) (วังสะพุง) 97 13 โคกขมิ น วังสะพุง เลย ลย. 92 2560 26/9/2019
1679 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1019 นางลดารัตน์  อินทรสงเคราะห์ บริษัท เพ่ิมผลผลิต จ ากัด 231 15 โคกขมิ น วังสะพุง เลย ลย. 9 2561 22/1/2020
1680 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1102 นางสาวสุกัญญา  อันทะระ ร้านบัวสวรรค์การเกษตร นางสาวสุกัญญา อันทะระ 287 16 โคกขมิ น วังสะพุง เลย ลย. 109 2560 14/12/2019
1681 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0922 นางสาวนราจันทร์ ศรีคุณ ร้านนทชาการค้า นางสาวนราจันทร์ ศรีคุณ 139 2 - - โคกขมิ น วังสะพุง เลย ลย. 84 2561 23/10/2019
1682 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1006 นายธรณี แก้วบุตดา ร้านโต พาณิชย์ นายธรณี แก้วบุตดา 152 3 - - โคกขมิ น วังสะพุง เลย ลย. 104 2560 26/11/2019
1683 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0130 นางจาริญา ผุยขันธ์ ร้านร่วมใจการเกษตร นางจาริญา ผุยขันธ์ 201 16 - - ทรายขาว วังสะพุง เลย ลย. 11 2550 3/2/2020
1684 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0971 นางสุชารัตน์  นอศรี ร้านรวยทรัพย์ นางสุชารัตน์ นอศรี 248 16 ทรายขาว วังสะพุง เลย ลย. 21 2559 3/3/2020
1685 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0266 นางสาวพรพิรม ศรีราม ร้านพรพิรม นางสาวพรพิรม ศรีราม 43 4 - - ทรายขาว วังสะพุง เลย ลย. 14 2551 18/6/2020
1686 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1181 นายอดุลย์  ครองเคหัง บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด (มิตรภูหลวง)เขตส่งเสริมอ้อยท่ี 15 96 5 ทรายขาว วังสะพุง เลย ลย. 82 2560 10/9/2019
1687 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0222 นางสาวมยุรี ผิวกลม ร้านมยุรีวัสดุ นางสาวมยุรี ผิวกลม 4 6 - - ทรายขาว วังสะพุง เลย ลย. 120 2558 24/9/2019
1688 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0160 นางฉวีวรรณ พุทธซาค า ร้านเอกชัยวัสดุ นางฉวีวรรณ พุทธซาค า 6 6 - - ทรายขาว วังสะพุง เลย ลย. 74 2560 24/7/2020
1689 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0256 นางสาวรัตนา เทวสัตย์ ร้านนางสาวรัตนา เทวสัตย์ นางสาวรัตนา เทวสัตย์ 204 7 - - ทรายขาว วังสะพุง เลย ลย. 103 2550 24/6/2020
1690 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1098 นายธนา ชัยสงค์ ร้านกรุงไกร ว่าท่ี ร.ต.ธนา ชัยสงค์ 26 7 ทรายขาว วังสะพุง เลย ลย. 98 2559 15/8/2019
1691 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1145 นางสาวพิชามญช์ุ  วอหา ร้านปากปวนการเกษตร นางสาวพิชามญช์ุ วอหา 125 8 ปากปวน วังสะพุง เลย ลย. 42 2561 12/6/2020
1692 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0361 นายโกพัด สารวงษ์ ร้านโกพัด นายโกพัด สารวงษ์ 95 8 ปากปวน วังสะพุง เลย ลย. 50 2559 2/6/2020
1693 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1248 นางสาวพิมลพัชร์    พร้อมเพ็ง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพียรการเกษตร 52 17 ผาน้อย วังสะพุง เลย ลย. 75 2561 26/8/2019
1694 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0476 นายเอนก แพงผา ร้านภูวนาทการเกษตร นายเอนก แพงผา 257 2 - - ผาบิ ง วังสะพุง เลย ลย. 95 2559 7/8/2019
1695 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0883 นายสุริยะ ป้องขัน ร้านภักค์พิงค์ นายสุริยะ ป้องขัน 39 2 - - ผาบิ ง วังสะพุง เลย ลย. 65 2558 6/7/2020
1696 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1074 นางสุพรรณ์  แพเนียม ร้านสุพรรณ์การเกษตร นางสุพรรณ์ แพเนียม 80 2 ผาบิ ง วังสะพุง เลย ลย. 30 2561 14/5/2019
1697 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0805 นางชนันญาภา นพกิติลาภ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เลย จ ากัด (สาขาวังสะพุง) 467 - - วังสะพุง วังสะพุง เลย ลย. 101 2556 11/9/2020
1698 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0172 นายทวีศักด์ิ ช่อผกา ร้านวังทองฟาร์มาซี นายทวีศักด์ิ ช่อผกา 168/3 10 - มลิวรรณ วังสะพุง วังสะพุง เลย ลย. 39 2550 18/3/2020
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1699 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0047 นางสาวยุพารัตน์ มูลสิน ร้าน ส. สายสมรพาณิชย์ นางสาวยุพารัตน์ มูลสิน 272 10 - มลิวรรณ วังสะพุง วังสะพุง เลย ลย. 36 2550 18/3/2020
1700 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1140 นายสมจิตร  แซ่เอียะ ร้านท าดีเกษตร นายสมจิตร แซ่เอียะ 588 11 วังสะพุง วังสะพุง เลย ลย. 15 2560 12/3/2020
1701 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0190 นางภัคภร สาระสิทธ์ิ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศศิรินทร์การเกษตร 148 14 - - วังสะพุง วังสะพุง เลย ลย. 103 2560 22/11/2019
1702 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0929 นายวีระ แซ่เอียะ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท าดีเกษตร 199/1 14 - - วังสะพุง วังสะพุง เลย ลย. 28 2558 9/4/2020
1703 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0620 นางสาวญานิกา  เหลืองสุวรรณ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฮียอั ง การเกษตร 156 6 - - วังสะพุง วังสะพุง เลย ลย. 2 2556 10/10/2019
1704 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0060 นายสุวรรณ ตั งจิตเจริญสิน ร้านวรรณเคมีเกษตร นายสุวรรณ ตั งจิตเจริญสิน 244/2 6 - มลิวรรณ วังสะพุง วังสะพุง เลย ลย. 8 2550 26/4/2020
1705 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0086 นายด ารงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ ร้านสหเภสัช นายด ารงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ 333 6 - - วังสะพุง วังสะพุง เลย ลย. 36 2561 29/5/2019
1706 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0205 นางสาวสังวาล เชื อภักดี ร้านยางกันเอง นางสาวสังวาล เชื อภักดี 485/7-8 6 - มลิวรรณ วังสะพุง วังสะพุง เลย ลย. 118 2550 17/7/2020
1707 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1214 นายพูนทรัพย์  พริ มขจีพงศ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนพชัยการเกษตร สาขาวังสะพุง 486/5 6 วังสะพุง วังสะพุง เลย ลย. 24 2562 29/4/2020
1708 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0020 นางชุติมา ภาคธูป ร้านเกษตรอุ่นใจ นางชุติมา ภาคธูป 486-486/1 6 - - วังสะพุง วังสะพุง เลย ลย. 208 2550 23/9/2019
1709 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0017 นางศศินันท์ แสนหลวงอินทร์ ร้านนาหลักการเกษตร นางศศินันท์ แสนหลวงอินทร์ 488/9 6 - - วังสะพุง วังสะพุง เลย ลย. 1 2556 15/9/2020
1710 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0520 นายกิตติพงศ์ นุชิต ร้านบาลานซ์อะโกร นายกิตติพงศ์ นุชิต 531 8 - ภูมิวิถี วังสะพุง วังสะพุง เลย ลย. 48 2559 29/5/2020
1711 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0525 นายสมพร จุลจันทนโพธ์ิ ร้านวังสะพุงเทคโนฟาร์ม นายสมพร จุลจันทนโพธ์ิ 90 9 - ศรีสงคราม วังสะพุง วังสะพุง เลย ลย. 50 2557 2/6/2020
1712 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0054 นางสาวธินันตา นามวงษา สหกรณ์การเกษตรวังสะพุง  จ ากัด 56 1 - มลิวรรณ ศรีสงคราม วังสะพุง เลย ลย. 12 2556 26/12/2019
1713 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0892 นายอดุลย์  ครองเคหัง บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด (มิตรผลภูหลวง)(เขตส่งเสริมอ้อยท่ี9) 477,477/3 2 - - ศรีสงคราม วังสะพุง เลย ลย. 81 2560 10/9/2019
1714 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0430 นางสาววิชชุดา มาดี ร้านสวนขิง นางสาววิชชุดา มาดี 315 1 - - หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย ลย. 25 2557 27/3/2020
1715 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0623 นางแจ่มสัย ก าแก้ว ร้านเกษตรแจ่มใส นางแจ่มสัย ก าแก้ว 329 1 - - หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย ลย. 83 2561 30/9/2019
1716 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1068 นางชนันญาภา  นพกิติลาภ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.เลย จ ากัด (สาขาหนองหญ้าปล้อง) 411 1 หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย ลย. 52 2559 5/6/2020
1717 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1009 นายเฉลิมชัย  รามศิริ ร้านเฉลิมชัย นายเฉลิมชัย รามศิริ 212 10 หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย ลย. 13 2559 22/2/2020
1718 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1142 นายเฉลิมชัย  จ าปีกาง ร้านแบมบูมการเกษตร นายเฉลิมชัย จ าปีกาง 206 12 หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย ลย. 17 2560 22/3/2020
1719 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0851 นางนันทนา ประยูรหงษ์ ร้านคลังเกษตรวังสะพุง นางนันทนา ประยูรหงษ์ 192 14 - - หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย ลย. 34 2559 27/4/2020
1720 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0887 นายอดุลย์ ครองเคหัง บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด (มิตรผลภูหลวง)(เขตส่งเสริมอ้อยท่ี1) 191 18 - - หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย ลย. 120 2559 12/9/2019
1721 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0495 นายหิรัญ    ค าดี ร้านโชคหิรัญ นายหิรัญ ค าดี 80 18 - - หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย ลย. 31 2553 13/7/2020
1722 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1053 นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์ บริษัท น  าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) (วังสะพุง) 255 4 หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย ลย. 97 2560 26/9/2019
1723 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0850 นายนราธร ล่ามแก้ว ร้านถนอมทรัพย์การเกษตร นายนราธร ล่ามแก้ว 281 4 - - หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย ลย. 27 2557 8/4/2020
1724 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1297 นายจีระเดช  มณีแสง ร้านตาดข่าการเกษตร นายจีระเดช มณีแสง 147 1 ตาดข่า หนองหิน เลย ลย. 43 2562 12/6/2020
1725 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0961 นายก่อพงศ์ ภู่ศิริภิญโญ ร้านไร่พวยการเกษตร นายก่อพงศ์ ภู่ศิริภิญโญ 267 4 ตาดข่า หนองหิน เลย ลย. 48 2561 26/6/2020
1726 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0610 นางสาวเมตตา ทรัพย์อุดม ร้านเมตตาบริการ นางสาวเมตตา ทรัพย์อุดม 74 14 - - ปวนพุ หนองหิน เลย ลย. 85 2554 24/7/2020
1727 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0891 นายอดุลย์ ครองเคหัง บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด (มิตรผลภูหลวง)(เขตส่งเสริมอ้อยท่ี7) 166/1-2 15 - - ปวนพุ หนองหิน เลย ลย. 114 2559 8/9/2019
1728 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0011 นางสาวสุมลรัตน์  คุณทะวงษ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สากลการเกษตร(2018) 186 1 - - หนองหิน หนองหิน เลย ลย. 28 2552 11/5/2020
1729 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0830 นางสาวปริญาภรณ์ ชัยยันต์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมเกษตรหนองหิน 261 1 - - หนองหิน หนองหิน เลย ลย. 1 2562 7/1/2020
1730 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1203 นางสาวกชนิภา  ฐานขันแก้ว ร้านสุขเจริญกิจ นางสาวกชนิภา ฐานขันแก้ว 333 1 หนองหิน หนองหิน เลย ลย. 34 2561 27/5/2020
1731 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0499 นายสุเมธ ชูนาค ร้านหนองหินยางพารา นายสุเมธ ชูนาค 340/3-4 1 - มลิวัลย์ หนองหิน หนองหิน เลย ลย. 106 2559 25/8/2019
1732 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0260 นางสาวอมลวรรณ  พงษ์หา ร้านนิยมการเกษตร นางสาวอมลวรรณ พงษ์หา 294 2 - - หนองหิน หนองหิน เลย ลย. 89 2561 20/11/2019
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1733 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0466 นายสุรศักด์ิ หวังวัชรกุล บริษัท หยกการค้าและการเกษตร จ ากัด 124 4 - มลิวรรณ หนองหิน หนองหิน เลย ลย. 4 2559 1/2/2020
1734 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1026 นายจตุภัทร์ ตั งคาราวคุณ บริษัท เอ็น.อี.โลจิสติกส์  จ ากัด สาขาหนองหิน 174/3 4 หนองหิน หนองหิน เลย ลย. 56 2561 15/7/2019
1735 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0107 นายสมชัย เลิศอุดมโชค ร้านไทยซินการเกษตร นายสมชัย เลิศอุดมโชค 13 5 - มลิวรรณ หนองหิน หนองหิน เลย ลย. 29 2550 4/3/2020
1736 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1263 นายปัญญา  กิจอุดมสุข ห้างหุ้นส่วนจ ากัดหงษ์ฟ้าการเกษตร 21 5 หนองหิน หนองหิน เลย ลย. 88 2561 14/11/2019
1737 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0841 นางศิริพันธ์ โยทะคง ร้านศิริชัย นางศิริพันธ์ โยทะคง 396 5 - - หนองหิน หนองหิน เลย ลย. 62 2557 16/6/2020
1738 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0979 นายอัศวเมธ  กุลจิตติไพโรจน์ ร้านทองคูณการเกษตร นายอัศวเมธ กุลจิตติไพโรจน์ 113/1 7 หนองหิน หนองหิน เลย ลย. 58 2560 12/7/2020
1739 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0180 นายพยุง นาศพัฒน์ ร้านรุ่งเรือง นายพยุง นาศพัฒน์ 234 2 - - ทรัพย์ไพวัลย์ เอราวัณ เลย ลย. 26 2554 3/3/2020
1740 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1087 นางกัลยรักษ์ อัครเลิศศักด์ิ ร้าน อ.ทวีโชคการเกษตร นางกัลยรักษ์ อัครเลิศศักด์ิ 139 1 ผาสามยอด เอราวัณ เลย ลย. 3 2562 14/1/2020
1741 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0728 นางปิยมาศ สุพรรณอ่างทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทองดีพร้อม นางปิยมาศ สุพรรณอ่างทอง 158/1 1 - - ผาสามยอด เอราวัณ เลย ลย. 18 2557 17/2/2020
1742 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1289 นายภิญโญ  ไชยดา ร้าน ส.เกษตรยนต์ นายภิญโญ ไชยดา 171 1 ผาสามยอด เอราวัณ เลย ลย. 32 2562 14/5/2020
1743 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1008 นางบัวภา  เจือจาน ร้านเมืองมนต์การเกษตร นางบัวภา เจือจาน 193 1 ผาสามยอด เอราวัณ เลย ลย. 12 2559 22/2/2020
1744 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0507 นายสุวัฒ สุปัญญา ร้านสุปัญญาการเกษตร นายสุวัฒ สุปัญญา 200 1 - - ผาสามยอด เอราวัณ เลย ลย. 96 2555 16/8/2020
1745 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0046 นายธงชัย เบ้าธรรม ร้านทรัพย์พูลทวี นายธงชัย เบ้าธรรม 157 2 - - ผาสามยอด เอราวัณ เลย ลย. 29 2561 8/5/2020
1746 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0624 นายวันที คืนดี ร้าน THAI THAI นายวันที คืนดี 197 2 - - ผาสามยอด เอราวัณ เลย ลย. 130 2558 2/11/2019
1747 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0886 นายอดุลย์  ครองเคหัง บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด (มิตรผลภูหลวง)(เขตส่งเสริมอ้อยท่ี6) 112 4 - - ผาสามยอด เอราวัณ เลย ลย. 116 2559 8/9/2019
1748 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0689 นายบุญส่ง พรมนอก ร้านน้องเบียร์ นายบุญส่ง พรมนอก 79 4 - - ผาสามยอด เอราวัณ เลย ลย. 72 2560 23/7/2019
1749 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0081 นางวรวรรณ เข็มทิศ ร้านเอราวัณพืชผล นางวรวรรณ เข็มทิศ 30 12 - เลย-อุดรฯ ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ลย. 20 2554 27/2/2020
1750 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0154 นางดอกไม้ เพชรพนมพันธ์ุ ร้านจงเจริญ นางดอกไม้ เพชรพนมพันธ์ุ 15 13 - เลย-อุดรฯ ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ลย. 23 2550 16/2/2020
1751 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0259 นายอาทิตย์ ชาดวง ร้านอ.ยางรุ่งเรือง นายอาทิตย์ ชาดวง 175/1 13 - เลย-อุดรฯ ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ลย. 73 2560 31/7/2020
1752 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0897 นางชนันญาภา นพกิติลาภ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เลย จ ากัด (สาขาเอราวัณ) 902 13 - ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ลย. 120 2557 31/7/2020
1753 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1183 นายอดุลย์  ครองเคหัง บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด (มิตรภูหลวง)เขตส่งเสริมอ้อยท่ี 14(เอราวัณ) 306 3 ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ลย. 84 2560 10/9/2019
1754 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1213 นายพูนทรัพย์  พริ มขจีพงศ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนพชัยการเกษตร สาขาเอราวัณ 440 3 ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ลย. 25 2562 29/4/2020
1755 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0188 นางจารุวรรณ ชุ่มมาลี ร้านยืนยงพานิชย์ นางจารุวรรณ ชุ่มมาลี 1/5 7 - - ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ลย. 62 2550 22/5/2020
1756 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0106 นายทองพูน แซ่ฉ่ัว ร้านทรัพย์ทวี นายทองพูน แซ่ฉ่ัว 239 7 - - ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ลย. 72 2559 22/6/2020
1757 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0165 นายสุรพล ฉันทศรัทธาการ ร้านอ.การเกษตร นายสุรพล ฉันทศรัทธาการ 510 7 - - ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ลย. 60 2561 2/8/2019
1758 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0549 นายวรวุฒิ ด ารงกุล ร้านมัจฉาการเกษตร นายวรวุฒิ ด ารงกุล 513 7 - - ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ลย. 88 2560 11/9/2019
1759 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1025 นายจตุภัทร์ ตั งคาราวคุณ บริษัท เอ็น.อี.โลจิสติกส์  จ ากัด สาขาเอราวัณ 831 7 ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ลย. 55 2561 15/7/2019
1760 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1052 นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์ บริษัท น  าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) (วังสะพุง) 834 7 ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย ลย. 95 2560 26/9/2019
1761 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0952 นางศิริรดา  เวชบรรพต ร้านทรัพย์นิยมวัสดุ2 นางศิริรดา เวชบรรพต 128 1 - - เอราวัณ เอราวัณ เลย ลย. 1 2561 28/12/2019
1762 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1046 นายวิทยา  เหล่าขาล ร้านชัยพรพืชผล นายวิทยา เหล่าขาล 148 13 เอราวัณ เอราวัณ เลย ลย. 65 2560 17/7/2019
1763 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-1040 นายอ าคา  แก้วสวรรณ ร้านอ าคา แก้วสุวรรณ นายอ าคา แก้วสุวรรณ 60 14 เอราวัณ เอราวัณ เลย ลย. 58 2559 9/6/2020
1764 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0522 นางสายันต์ แก้วสวดดง ร้านพ่อแป๋ม นางสายันต์ แก้วสวดดง 91 16 - - เอราวัณ เอราวัณ เลย ลย. 138 2557 21/9/2019
1765 เขต 3 ศวพ.ลย. LOE-5-0938 นายเนตร แก้วสุวรรณ ร้านสโรชาการเกษตร นายเนตร แก้วสุวรรณ 202 8 เอราวัณ เอราวัณ เลย ลย. 39 2560 4/6/2020
1766 เขต 3 ศวพ.สน. SAK5-1200 นางสาวกนกชล   โถปาสอน ร้าน  คลีนิคเกษตร(กุดบาก) นางสาวกนกชล โถปาสอน 198/1 1 บ้านกุดบาก - กุดบาก กุดบาก สกลนคร สน. 11 2561 3/5/2020
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1767 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0039 นางคชาภรณ์ อุ่นศิริ ร้าน    ทรายเงินการเกษตร นางคชาภรณ์ อุ่นศิริ 290 1 - กุดบาก กุดบาก กุดบาก สกลนคร สน. 21 2550 25/5/2020
1768 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0615 นางสาวธิดารัตน์ ดาบลาอ า ร้าน  ดวงดาวพืชผล นางสาวธิดารัตน์ ดาบลาอ า 363 2 กุดบาก-วาริชภูมิ กุดบาก กุดบาก สกลนคร สน. 11 2558 10/2/2020
1769 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0524 นายวีระน้อย   ม่วงกลม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  พริ งพลอยการเกษตร 410 2 - - กุดบาก กุดบาก สกลนคร สน. 6 2556 31/12/2019
1770 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-1107 นายไสยากร   สีวาดมา ร้าน   น  าหน่ึง นายไสยากร สีวาดมา 265 7 บ้านกุดแฮด - กุดบาก กุดบาก สกลนคร สน. 13 2561 22/5/2019
1771 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0909 นายบุญรัตน์ ลามค า ร้าน  บีอาร์ พาณิชย์ นายบุญรัตน์ ลามค า 102 11 - - กุดไห กุดบาก สกลนคร สน. 22 2558 25/5/2020
1772 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0206 นายอดุลย์ ยะไชยศรี ร้าน   อดุลย์การค้า นายอดุลย์ ยะไชยศรี 85/3 13 สามแยกหนองสะไน โพนงาม-กุดบาก นาม่อง กุดบาก สกลนคร สน. 25 2561 7/8/2020
1773 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0044 นางประภาภรณ์ ค าเมือง ร้าน  นิพิฐพนธ์การค้า นางประภาภรณ์ ค าเมือง 128/5 17 บ้านโพนงาม - นาม่อง กุดบาก สกลนคร สน. 34 2550 10/5/2020
1774 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0035 นางศิริอร    โกศัลวัฒน์ ร้าน   โล้วเต็กก่ี นางศิริอร โกศัลวัฒน์ 511/2 1 - นิตโย กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร สน. 24 2560 2/5/2020
1775 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0650 นางสาวอรฤดี กุสุมาลย์นุกูล ร้าน  ย่ิงฝนดี นางสาวอรฤดี กุสุมาลย์นุกูล 95/3 1 - นิตโย กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร สน. 23 2555 7/6/2020
1776 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0112 นางสาวอินทิรา ขวากุพันธ์ ร้าน   อินทิราซัพพลาย นางสาวอินทิรา ขวากุพันธ์ 20 6 - นิตโย กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร สน. 16 2553 17/7/2019
1777 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0774 นายโชคอ านวย ผาพองยุน ร้าน  นาเพียงการเกษตร นายโชคอ านวย ผาพองยุน 132 3 บ้านนาเพียง - นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร สน. 54 2557 16/7/2020
1778 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0869 นายนิยม ผิวตะศาสตร์ ร้าน  จินตนาการเกษตร นายนิยม ผิวตะศาสตร์ 149 7 บ้านนาโพธ์ิน้อย - นาโพธ์ิ กุสุมาลย์ สกลนคร สน. 41 2557 7/8/2019
1779 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0925 นายฉัตรพงษ์  ฮาดทักษ์วงศ์ ร้าน  ฉัตรพงษ์พาณิชย์ นายฉัตรพงษ์ ฮาดทักษ์วงศ์ 32 5 บ้านหนองเค็ม - โพธ์ิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร สน. 35 2559 24/7/2020
1780 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0130 นายฉัตรไพทูรย์  เห็นหลอด บริษัท  มิตรแท้เคมีการเกษตร  จ ากัด 217 11 - พังโคน-บึงกาฬ ค าตากล้า ค าตากล้า สกลนคร สน. 23 2559 6/6/2019
1781 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-1303 นายเด่ียว  ทิศเพ็ญ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ภารุ่งเรืองการเกษตร 85 11 - - ค าตากล้า ค าตากล้า สกลนคร สน. 18 2562 23/5/2020
1782 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0591 นางมลฤดี  จันทรปรีชายุทธ                             ส.ก.ต.ธ.ก.ส สกลนคร จ ากัด คลังอ าเภอค าตากล้า 94 11 บ้านค าบ่อ - ค าตากล้า ค าตากล้า สกลนคร สน. 2 2560 4/1/2020
1783 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0965 นายธราพงษ์  วิชัย ร้าน  ธนทรัพย์ แหอวน นายธราพงษ์ วิชัย 118 12 บ้านศรีดอกแก้ว ค าตากล้า ค าตากล้า สกลนคร สน. 15 2559 16/5/2020
1784 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0551 นายวิทยา คัมภิรานนท์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  วิทยาอโกรเทค 129 12 - - ค าตากล้า ค าตากล้า สกลนคร สน. 3 2562 31/1/2020
1785 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0419 นายค าโจม  อินสอน ร้าน ชาลี เกษตรภัณฑ์ นายค าโจม อินสอน 130 12 บ้านศรีดอกแก้ว ค าตากล้า-บ้านม่วง ค าตากล้า ค าตากล้า สกลนคร สน. 13 2559 25/4/2020
1786 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0493 นายวะนุชย์ อินทรสิทธ์ิ ร้าน  ศิริมงคล นายวะนุชย์ อินทรสิทธ์ิ 219 12 - - ค าตากล้า ค าตากล้า สกลนคร สน. 36 2553 27/7/2020
1787 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0845 นายอนุสรณ์ เจ๊กเผือกหอม ร้าน  โง้นทองการเกษตร นายอนุสรณ์ เจ๊กเผือกหอม 40 5 ค าตากล้า ค าตากล้า สกลนคร สน. 2 2558 8/12/2019
1788 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0540 นายสน่ัน   สอนค ามี ร้าน พรพาณิชย์ นายสน่ัน สอนค ามี 63 5 พังโคน-บึงกาฬ ค าตากล้า ค าตากล้า สกลนคร สน. 3 2554 7/4/2020
1789 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0107 นางสาวปัณณ์พัฒน์  หล้าหิบ ร้าน  มนูญชัย นางสาวปัณณ์พัฒน์ หล้าหิบ 8 5 - พังโคน-บึงกาฬ ค าตากล้า ค าตากล้า สกลนคร สน. 37 2559 2/10/2019
1790 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0900 นายสันติสุข อุประ ร้าน   ธนาภัณฑ์ นายสันติสุข อุประ 123 10 บ้านไทยเจริญ - นาแต้ ค าตากล้า สกลนคร สน. 21 2558 25/5/2020
1791 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0421 นายสุทัด เขจรรักษ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ส.รุ่งเรือง สกลนคร 191 12 บ้านนาแต้ นาแต้ ค าตากล้า สกลนคร สน. 127 2558 30/9/2019
1792 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0560 นายสุกรี ภูตาบนาค ร้าน  กองทองเคร่ืองเรือน นายสุกรี ภูตาบนาค 246 3 บ้านหนองพอกใหญ่ - นาแต้ ค าตากล้า สกลนคร สน. 25 2556 23/6/2020
1793 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0856 นายบาลเย็น   อุ่นเบ้า สมปองเซ็นเตอร์ นางบาลเย็น   อุ้นเบ้า 102 1 บ้านแพด สูงเนิน-อากาศ แพด ค าตากล้า สกลนคร สน. 36 2559 7/8/2019
1794 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0613 นางสาวพรเพช   จัดตาดี ร้านตาต๊ะเพ่ือนเกษตร นางสาวพรเพชร   จัดตาดี 31 1 - บ้านหนองบัวสิม หนองบัวสิม ค าตากล้า สกลนคร สน. 12 2557 19/6/2020
1795 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-51129 นายอัษฎา  ผาใต้ ร้าน  ตองโขบเกษตรภัณฑ์ นายอัษฎา ผาใต้ 145,145/1-2 15 - สกล-นาแก ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร สน. 29 2561 22/8/2019
1796 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0961 นายพิชิต นนท์ค าวงค์ ร้าน  พิชาฎาฉันทนาการค้า นายพิชิต นนท์ค าวงค์ 200 17 บ้านนาดอย - ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร สน. 43 2558 2/8/2019
1797 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0536 นางรัตนาภรณ์ วงค์วรรศรี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด   อริสราการเกษตร 249 4 - สกลนคร-นาแก แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร สน. 19 2554 31/5/2020
1798 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0325 นางมลฤดี  จันทรปรีชายุทธ                     ส .ก.ต.ธ.ก.ส. สกลนคร จ ากัด คลังอ าเภอเจริญศิลป์ 341 1 เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร สน. 3 2560 4/1/2020
1799 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0106 นางเกษร หันจางสิทธ์ิ ร้าน   เจริญพันธ์ุการเกษตร นางเกษร  หันจางสิทธ์ิ 3 12 สว่าง-นาบัว เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร สน. 41 2550 31/12/2019
1800 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0253 นายวิเศษ บุดดีพุธ ร้าน  ชัชวาลการเกษตร นายวิเศษ บุดดีพุธ 454/2 2 บ้านเจริญศิลป์ ค าภูแสน เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร สน. 27 2556 25/6/2019
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1801 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0863 นางร าไพ   เจริญรัตน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด    เจริญศิลป์การเกษตร 5 2 บ้านเจริญศิลป์ ค าภูแสน เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร สน. 46 2558 6/7/2020
1802 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0785 นายปรีชา  ธรรมพิทักษ์ ร้าน  ธรรมพิทักษ์ฟาร์ม นายปรีชา ธรรมพิทักษ์ 169 9 - - เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร สน. 20 2559 27/6/2019
1803 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-1090 นางสาวสุจิรา  แสนจันทร์ ธนเจริญการค้า นางสาวสุจิรา แสนจันทร์ 221 9 บ้านกุดนาขาม - เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร สน. 23 2560 24/4/2020
1804 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0603 นางเสวนีย์ แสนจันทร์ กลุ่มทอผ้า เย็บผ้า สตรีวิทย์พัฒนาการเกษตร นางเสวนีย์ แสนจันทร์ 96 - 155 2 - - ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร สน. 41 2561 19/12/2019
1805 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0394 นายสุนทร หัดค าคูณ ร้านสุนทรพานิช นายสุนทร หัดค าคูณ 32 1 ข้างอนามัย บ้านเหล่า บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร สน. 13 2562 6/5/2020
1806 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0391 นางวิลัยภรณ์  ทิพยเนตร ร้าน  วิลัยภรณ์ พาณิชย์ นางวิลัยภรณ์ ทิพยเนตร 94 10 บ้านหนองแวง - บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร สน. 30 2561 17/9/2019
1807 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0763 นายส าลี สินอ้วน ร้าน  มิตรนิยมพาณิชย์ นายส าลี สินอ้วน 78 16 บ้านหนองแวง - บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร สน. 52 2557 3/7/2019
1808 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0763 นายส าลี สินอ้วน ร้าน  มิตรนิยมพาณิชย์ นายส าลี สินอ้วน 78 16 บ้านหนองแวง - บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร สน. 33 2562 10/7/2020
1809 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0058 นายหนูรัตน์   แถลงการณ์ ร้าน  น.เจริญวัสดุก่อสร้าง นายหนูรัตน์   แถลงการณ์ 257 3 บ้านเหล่า - บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร สน. 27 2559 13/6/2020
1810 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0100 นายณัทกฤช  อัครเมธีกูล ร้าน  ณัทกฤชพืชผล นายณัทกฤช อัครเมธีกูล 249 4 บ้านค าเม็กใหญ่ บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร สน. 5 2559 13/3/2020
1811 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0641 นายอาคม เมืองแทน ร้าน  ทรัพย์เจริญ นายอาคม เมืองแทน 182 10 บ้านหนองแปน - หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร สน. 42 2556 23/7/2020
1812 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0676 นางอุทัย ค าจ าปา ร้านณรงค์การเกษตร นางอุทัย ค าจ าปา 113 2 - บ้านทุ่ง หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร สน. 27 2561 7/8/2019
1813 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0399                              นางน่ิม ประโพธ์ิสัง  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ชัยเจริญการเกษตร(เจริญศิลป์) 121 2 บ้านทุ่ง - หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร สน. 8 2554 3/7/2020
1814 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0737 นางสม ศรีวงกาง ร้าน  ทวีทรัพย์ นางสม ศรีวงกาง 104 5 - - หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร สน. 67 2556 15/8/2019
1815 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0828 นายศรีพจน์ ทิมินกุล ร้าน   น้องบีม นายศรีพจน์ ทิมินกุล 284 6 บ้านโคกกลาง บนภูพาน จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร สน. 25 2562 20/6/2020
1816 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0017 นายพิทักษ์  ศรีวะโสม ร้าน   เพ็ญทรัพย์พาณิชย์ นายพิทักษ์ ศรีวะโสม 275 7 บ้านสามัคคี - จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร สน. 22 2559 6/6/2020
1817 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-1109 นายเทพ  งอยจันทร์ศรี ร้าน  เทพ สมบูรณ์การเกษตร นายเทพ งอยจันทร์ศรี 26 8 - - จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร สน. 27 2560 7/6/2020
1818 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0029 นายอดิศักด์ิ งอยภูธร ร้าน  อดิศักด์ิการเกษตร นายอดิศักด์ิ งอยภูธร 48 1 โรงงานแปรรูป ศรีวิชา-กวนบุ่น เต่างอย เต่างอย สกลนคร สน. 6 2550 31/12/2019
1819 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0336 นางสุธีรนันท์   เคะนะอ่อน ร้าน  เต่างอยการเกษตร นางสุธีรนันท์   เคะนะอ่อน 195 2 บ้านเต่างอยเหนือ - เต่างอย เต่างอย สกลนคร สน. 1 2556 7/10/2019
1820 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-1058 นายนิมิต  พรรักษมณี บริษัท ริริน จ ากัด สาขาท่ี  00005 376 6 บ้านน  าพุงสามัคคี - เต่างอย เต่างอย สกลนคร สน. 8 2560 26/1/2020
1821 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0772 นายณรงค์ อภิวาทนสิริ ร้าน  มิตรเกษตร บริษัท  คลังเกษตร  36  จ ากัด 95 2 - - บึงทวาย เต่างอย สกลนคร สน. 53 2557 15/7/2020
1822 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0143 นางศรีจันทร์ นามตาแสง ร้าน   ชูจันทร์การเกษตร นางศรีจันทร์ นามตาแสง 69 5 บ้านหนองบัว - บึงทวาย เต่างอย สกลนคร สน. 46 2550 6/6/2021
1823 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0936 นางสาวดอกอ้อ ช่ืนอุรา ร้าน  จันดีการค้า นางสาวดอกอ้อ ช่ืนอุรา 106 8 บ้านสูงเนิน วาริช-กุดบาก นิคมน  าอูน นิคมน  าอูน สกลนคร สน. 24 2558 26/5/2020
1824 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0765 นายรุ่งโรจน์ สัพโส ร้าน  รุ่งโรจน์การค้า นายรุ่งโรจน์ สัพโส 25/2 9 บ้านนาค า - นิคมน  าอูน นิคมน  าอูน สกลนคร สน. 35 2557 12/7/2020
1825 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0841 นายอนุศาสตร์ มณีบู่ ร้าน  เกษรการเกษตร นายอนุศาสตร์ มณีบู่ 6 1 บ้านหนองปลิงน้อย - สุวรรณคาม นิคมน  าอูน สกลนคร สน. 42 2559 27/11/2019
1826 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0568                               นายวรพจน์ พรมนิต ร้าน  แสงประกายการค้า นายวรพจน์ พรมนิต 44 3 บ้านทันสมัย - หนองปลิง นิคมน  าอูน สกลนคร สน. 46 2557 26/6/2020
1827 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0663 นายวิรัตน์  พระภูมี ร้าน ฟ้าใสการเกษตร นายวิรัตน์  พระภูมี 103 4 บ้านทรายค า - หนองปลิง นิคมน  าอูน สกลนคร สน. 50 2557 23/7/2020
1828 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0339 นายสุรพงษ์ พองพรหม ร้าน  พงษ์กิจเจริญ นายสุรพงษ์ พองพรหม 57 6 บ้านโนนสมบูรณ์ - หนองปลิง นิคมน  าอูน สกลนคร สน. 5 2558 21/12/2019
1829 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0555 นางสาวปุณฑรีญา ศรีรักษา ร้าน  เจียงการค้า                              นางสาวปุณฑรีญา ศรีรักษา 66 7 บ้านศรีเมือง - หนองปลิง นิคมน  าอูน สกลนคร สน. 32 2555 28/6/2020
1830 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0938 นายยรรยง คนเพียร ร้าน   ย่ังยืนการเกษตร นายยรรยง คนเพียร 164 11 บ้านดงห้วยเปลือย - ดงหม้อทอง บ้านม่วง สกลนคร สน. 38 2558 12/7/2020
1831 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-1271 นายเชวงชัย  เทพค าดี ร้าน  เทพค าดีการค้า นายเชวงชัย เทพค าดี 127 8 บ้านท่ากระดัน - ดงหม้อทอง บ้านม่วง สกลนคร สน. 20 2562 12/6/2020
1832 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0152                                นายบาลใจ สุวรรณไตร ร้าน  ใจดี บ่อเงิน นายบาลใจ สุวรรณไตร 221 1 - ค าตากล้า-บึงกาฬ บ่อแก้ว บ้านม่วง สกลนคร สน. 28 2559 23/6/2019
1833 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0928 นางทัศนีย์  สุวรรณไตร ร้าน  ส าราญการค้า นางทัศนีย์ สุวรรณไตร 265 1 บ้านบ่อแก้ว อุดร-ค าตากล้า บ่อแก้ว บ้านม่วง สกลนคร สน. 104 2558 21/5/2020
1834 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0482 นายธวัชชัย  นาโม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ธวัชชัย เดอะ วินด่ิง แอนด์ ทรัส 31 1 บ้านบ่อแก้ว อุดร-ค าตากล้า บ่อแก้ว บ้านม่วง สกลนคร สน. 4 2556 8/2/2020
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1835 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0186 นางกุลจิรา  จันทะลุน ร้าน  ถูกและดี นางกุลจิรา    จันทะลุน 28 3 บ้านลึมบอง - บ่อแก้ว บ้านม่วง สกลนคร สน. 11 2560 9/2/2020
1836 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-1220 นายไว้พงศ์  กวานดา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  แก้วกวานดากิจรุ่งเรือง  444 204 5 บ้านหว้าน บ้านม่วง-ค าตากล้า บ่อแก้ว บ้านม่วง สกลนคร สน. 18 2561 10/6/2020
1837 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0054 นายศุภชัย เทพค าดี ร้าน   ต.การค้า 2 นายศุภชัย เทพค าดี 30 2 - บ้านดุง-ค าตากล้า ม่วง บ้านม่วง สกลนคร สน. 26 2561 7/8/2019
1838 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0531 นายคมสัน นาจันหอม ร้าน   คมสันการเกษตร นายคมสัน นาจันหอม 374 2 - - ม่วง บ้านม่วง สกลนคร สน. 22 2561 1/8/2020
1839 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0090 นายวินัย เพ็งมี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด   ศุภชัยการเกษตร 333 480 2 - ม่วง บ้านม่วง สกลนคร สน. 41 2556 18/7/2019
1840 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-1325 นายจุติ   ขาวนาเข ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ทรัพย์สมเด็จ  2560 นายจุติ ขาวนาเข 495 2 บ้านโพนไค - ม่วง บ้านม่วง สกลนคร สน. 31 2562 5/7/2020
1841 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0415 นายเด่ียว ทิศเพ็ญ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ภารุ่งเรืองการเกษตร 537 2 บ้านโพนไค บ้านม่วง-ค าตากล้า ม่วง บ้านม่วง สกลนคร สน. 20 2552 31/12/2019
1842 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0653 นายอนุชา  แง่พรหม ร้าน  ก.การเกษตร นายอนุชา แง่พรหม 150 10 บ้านมาย - มาย บ้านม่วง สกลนคร สน. 15 2562 13/5/2020
1843 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0226 นายจุติ   ขาวนาเข นายจุติ   ขาวนาเข 122 7 บ้านสมานสามัคคี - มาย บ้านม่วง สกลนคร สน. 23 2553 20/8/2020
1844 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0766 ร.ต.อ.คารมย์ ศรีกงพาน ร้าน  ปรีดาการเกษตร ร.ต.ต.คารมย์ ศรีกงพาน 74 1 บ้านหนองกว่ัง - หนองกว่ัง บ้านม่วง สกลนคร สน. 34 2557 2/9/2019
1845 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0729 นางบุญน้อม เลิศสงคราม ร้าน   เทพโพธ์ิชัยการเกษตร นางบุญน้อม เลิศสงคราม 97 11 บ้านโพธ์ิชัย2 - หนองกว่ัง บ้านม่วง สกลนคร สน. 11 2556 8/4/2020
1846 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0047 นางปรียานุช  เลิศหล้าทอง ร้าน  นุช บิวตี นางปรียานุช เลิศหล้าทอง 24 4 บ้านพนาสวรรค์ ห้วยหลัว บ้านม่วง สกลนคร สน. 4 2559 31/12/2019
1847 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0016 นายชาญวิทย์ ลิลาศ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  แม่โจ้  58 การเกษตร 67 4 บ้านพนาสวรรค์ - ห้วยหลัว บ้านม่วง สกลนคร สน. 29 2558 8/6/2020
1848 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0970                          นายนิมิต  พรรักษมณี  บริษัท  ริริน  จ ากัด 85/1 3 บ้านตาลเลียน - ช้างม่ิง พรรณานิคม สกลนคร สน. 105 2558 27/3/2020
1849 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0114 นางสาววิไลลักษณ์ นรสาร บริษัท อดัมส์เอ็นเตอร์ไพรเซส จ ากัด 211 6 บ้านดอนม่วย - ช้างม่ิง พรรณานิคม สกลนคร สน. 48 2550 14/6/2020
1850 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0825 นางบุญช่วย สุนาพรม ร้าน   ก้านแก้วพาณิชย์ นางบุญช่วย สุนาพรม 142 7 บ้านนาขาม - เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร สน. 23 2557 8/6/2019
1851 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0537 นายสุรเดช เกตุแก้ว ร้าน    เกตุแก้ว นายสุรเดช เกตุแก้ว 256 1 บ้านนาใน - นาใน พรรณานิคม สกลนคร สน. 16 2554 13/7/2020
1852 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0764 นายมงคล โถชาลี ร้าน   มงคลกิจเจริญ                              นายมงคล โถชาลี 99 11 บ้านผักค าภู - นาใน พรรณานิคม สกลนคร สน. 25 2557 16/6/2020
1853 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0708 นายเอกวิทย์ ศรีประภา ร้าน   ส.เจริญก่อสร้าง นายเอกวิทย์ ศรีประภา 125 5 - นาใน พรรณานิคม สกลนคร สน. 19 2560 1/4/2020
1854 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-1292 นางสาวสุพัตรา  ปาวะรีย์ ร้าน  กรีนการเกษตร นางสาวสุพัตรา ปาวะรีย์ 346 16 บ้านนาดี - นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร สน. 4 2562 17/2/2020
1855 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0964 นายอ าพล  ศิริธร ร้าน  เย่ียมมิตรเกษตร นายอ าพล ศิรธร 125 7 นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร สน. 103 2558 24/8/2020
1856 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0247 นายสันทัด ราชมณี ร้าน  ส.ทรัพย์เจริญส่งเสริมการเกษตร นายสันทัด ราชมณี 80 1 บ้านม่วงไข่ นิตโย พรรณา พรรณานิคม สกลนคร สน. 86 2550 21/8/2019
1857 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0010 นางภิญญาดา   จันทร์เกษ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กันเองการเกษตร 19 2 - นิตโย พรรณา พรรณานิคม สกลนคร สน. 1 2550 31/12/2019
1858 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0086 นายทวี สาขา ร้าน  ทวีภัณฑ์ นายทวี สาขา 346 2 - - พรรณา พรรณานิคม สกลนคร สน. 12 2550 10/2/2020
1859 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-1084 นายนิมิต  พรรักษมณี บริษัท ริริน จ ากัด  สาขาท่ี 00006 153 6 - - พรรณา พรรณานิคม สกลนคร สน. 21 2560 27/3/2020
1860 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-1199 นางณัฐติยา  สุจริต ร้าน  หมอพืชการเกษตร  3 นางณัฐติยา  สุจริต 436 6 พรรณา พรรณานิคม สกลนคร สน. 15 2561 30/5/2020
1861 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0295 นายโฉมยง สมแสน ร้าน  สมแสนการเกษตร นายโฉมยง สมแสน 62/2 6 ชุมชนตลาดเช้าบ้านโคกสุวรรณ พรรณา พรรณานิคม สกลนคร สน. 4 2558 18/12/2019
1862 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0028 นายประเสริฐ เครืออ่อน บริษัท เพ่ือนเกษตรกร จ ากัด 286 1 - - พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร สน. 102 2550 20/9/2019
1863 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0539 นายนิมิต พรรักษมณี บริษัท  ริริน จ ากัด สาขาท่ี 00001 150 12 สามแยกสูงเนิน นิตโย พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร สน. 2 2554 6/4/2020
1864 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0259 นายชัยรบ  สอนสมนึก สหกรณ์การเกษตรเขตจัดรูปท่ีดินพอกใหญ่ จ ากัด 287 7 บ้านพอกใหญ่ สูงเนิน-อากาศ พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร สน. 108 2558 1/9/2019
1865 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0104 นายเพียรสุข อักษรศักด์ิ ร้าน  พอกใหญ่การเกษตร นายเพียรสุข อักษรศักด์ิ 287 7 บ้านพอกใหญ่ สูงเนิน-อากาศ พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร สน. 40 2550 26/5/2020
1866 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0341 นายสยาม แย้มกระโทก ร้าน  นกเจริญ นายสยาม แย้มกระโทก 107 8 บ้านพอกน้อยพัฒนา - พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร สน. 130 2558 8/10/2019
1867 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-1054 นางสาวอัญชลี   เทพารักษ์ ร้าน  ชินพรรณ นางสาวอัญชลี เทพารักษ์ 150 9 - นิตโย พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร สน. 19 2561 10/6/2019
1868 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-1054 นางสาวอัญชลี   เทพารักษ์ ร้าน  ชินพรรณ นางสาวอัญชลี เทพารักษ์ 150 9 - นิตโย พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร สน. 21 2562 18/7/2020
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1869 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-1176 นางสาววรรณศักด์ิ  เทพวงศ์ษา ร้าน  ไพศาลการเกษตร นางสาววรรณศักด์ิ เทพวงศ์ษา 219 12 วังยาง พรรณานิคม สกลนคร สน. 6 2561 19/3/2020
1870 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-1230 นายนิมิต  พรรักษมณี บริษัท  ริริน  จ ากัด สาขาท่ี 00008 267 12 - - วังยาง พรรณานิคม สกลนคร สน. 20 2561 27/3/2020
1871 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0012 นายเจษฎา เพชรพรรณ ร้าน   ก.เกษตร นายเจษฎา เพชรพรรณ 165 3 บ้านบัว - สว่าง พรรณานิคม สกลนคร สน. 30 2550 19/4/2020
1872 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0933 นายนิมิต  พรรักษมณี บริษัท ริริน จ ากัด  สาขาท่ี 00002 28 3 บ้านบัวใหญ่ - สว่าง พรรณานิคม สกลนคร สน. 10 2559 4/4/2021
1873 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0144 นายสุพิศ ถานทองดี ร้าน  ส.ประเสริฐ นายสุพิศ ถานทองดี 71 6 - สูงเนิน-อากาศ สว่าง พรรณานิคม สกลนคร สน. 47 2550 24/7/2019
1874 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0852 นายสง่า สุกุล ร้าน  น.เกษตรรุ่งเรือง นายสง่า สุกุล 50 4 บ้านโนนขมิ น - ต้นผึ ง พังโคน สกลนคร สน. 47 2557 25/6/2020
1875 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0007 นายค าฟอง สัพโส ร้าน  ค าฟองพาณิชย์ นายค าฟอง สัพโส 13 7 บ้านนาล้อม - ต้นผึ ง พังโคน สกลนคร สน. 36 2557 18/6/2019
1876 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0238 นายเกษม ศรีเกื อกล่ิน สหกรณ์การเกษตรพังโคน จ ากัด 143 1 - พังโคน-วานรนิวาส พังโคน พังโคน สกลนคร สน. 21 2561 22/7/2020
1877 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0647 นายประยุกต์ แดงน้อย ร้าน  ป. เกษตรภัณฑ์ นายประยุกต์ แดงน้อย 176 1 - พังโคน-วานรนิวาส พังโคน พังโคน สกลนคร สน. 35 2555 4/6/2019
1878 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0022 นางสาวลดา   บุญจงเกียรติ      บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จ ากัด 622/1 1 นิตโย พังโคน พังโคน สกลนคร สน. 7 2559 25/10/2019
1879 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-1139 นายศราวุฒิ    ตุพิมาย บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์  จ ากัด  (มหาชน) สาขาพังโคน 642 1 - นิตโย พังโคน พังโคน สกลนคร สน. 32 2560 23/8/2019
1880 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0142 นางสาววารุณี ทิศจันทร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  รุ่งโรจน์การเกษตร 2556 395 8 - พังโคน-วาริชภูมิ พังโคน พังโคน สกลนคร สน. 44 2550 25/6/2020
1881 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0219 นายช านาญ ศรีทัพไทย ร้าน  ช านาญการเกษตร นายช านาญ ศรีทัพไทย 395/5 8 - พังโคน-วาริชภูมิ พังโคน พังโคน สกลนคร สน. 38 2559 27/6/2019
1882 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0219 นายช านาญ ศรีทัพไทย ร้านช านาญการเกษตร นายช านาญ ศรีทัพไทย 395/5 8 - พังโคน-วาริชภูมิ พังโคน พังโคน สกลนคร สน. 27 2562 27/6/2020
1883 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0300 นางขนิษฐา ราชกรม ร้าน  มินต์มินิมาร์ท นางขนิษฐา ราชกรม 70 12 บ้านสุขเกษม - ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร สน. 17 2553 25/5/2020
1884 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0579 นายจตุพล วราสิทธิกุล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  หน่ึงเดียวการค้า  2016 195 3 บ้านไฮหย่อง นิตโย ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร สน. 32 2557 17/6/2020
1885 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0081 นางสาวศิริพร  เอื ออารีวรกุล ร้าน บ้านเกษตร นางสาวสิริพร เอื ออารีวรกุล 234 3 - นิตโย ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร สน. 17 2562 23/5/2020
1886 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0075 นางนวพร วิบูลย์อรรถกร ร้าน  รุ่งเรืองยางพารา นางนวพร วิบูลย์อรรถกร 48 3 - นิตโย ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร สน. 119 2558 9/6/2020
1887 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0843 นางนิศานาถ บุญสุนีย์ ร้าน  ต้นข้าวการเกษตร นางนิศานาถ บุญสุนีย์ 189 4 บ้านสงเปลือย - ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร สน. 27 2557 16/6/2020
1888 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-1338 นายกรเพชร  ศรีสร้อย ร้าน  สกุลศรีการเกษตร นายกรเพชร  ศรีสร้อย 12 5 บ้านหนองเบ็น - ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร สน. 34 2562 11/7/2020
1889 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-1308 นายวรโซติ  บุญทนันท์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูริการเกษตร 236/4 8 ข้างโรงเรียนพังโคนวิทยาคม - ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร สน. 9 2562 2/4/2020
1890 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0802 นางสาวแพรวนภา พลอินสา ร้าน  พ.รุ่งเรือง นางสาวแพรวนภา พลอินสา 99 10 บ้านกลาง - นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร สน. 42 2558 27/7/2019
1891 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0851 นางสาวปณิตา ศิริสวัสด์ิ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ใจดีการเกษตร 404 3 บ้านกลาง - นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร สน. 19 2562 6/6/2020
1892 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0846 นางวิมล สอนพิมพ์ ร้าน  ว.เจริญพาณิชย์ นางวิมล สอนพิมพ์ 129 5 บ้านหนองกระบอก - นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร สน. 33 2558 6/7/2020
1893 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0060 นายเกื อกูล หล้าพรหม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เกื อกูลพาณิชย์(2099) 127 2 บ้านปุ่งน้อย นาแก้ว-ดงน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร สน. 33 2550 17/5/2020
1894 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0216 นายธีรชาติ ทิพสุวรรณ์ ร้าน  เพ็ญการค้า นายธีรชาติ ทิพสุวรรณ์ 52 9 บ้านโพนแคน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร สน. 149 2549 30/12/2019
1895 เขต 3 ศวพ.สน. SAk-5-1296 นางปรารถนา  ดวงเคน ร้าน  ปรารถนาการค้า นางปรารถนา ดวงเคน 104 1 บ้านท่าศาลา - บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร สน. 5 2562 4/3/2020
1896 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0881 นายไทย จักรเครือ ร้าน   ไทยวัสดุก่อสร้าง นายไทย จักรเครือ 93 3 บ้านโพนงามท่า - บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร สน. 39 2558 8/8/2019
1897 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-1203 นางสาวรุ่งเริงสันต์  ทีคอโงน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เซราะแองหล่ะเบ๋อ การเกษตร 210 5 - - บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร สน. 16 2562 14/5/2020
1898 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0702 นายอนันต์ วงศ์วัฒนชัย ร้าน   ภัทรินทร์การค้า นายอนันต์ วงศ์วัฒนชัย 33 1 บ้านกกปลาซิว - กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร สน. 37 2556 7/7/2019
1899 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-1231 นางสันทัน  นารถชาสา ร้าน  ทันทวี นางสันทัน นารถชมสา 21 2 - - กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร สน. 28 2561 19/8/2019
1900 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-1209 นางสาวอรัญญา  วิรัญมาตร ร้าน  สายสุรีย์การเกษตร นางสาวอรัญญา วิรัญมาตร 149 6 - - กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร สน. 45 2561 25/12/2019
1901 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0848 นายวุฒิชัย ชีแพง ร้าน  วุฒิชัยการค้า นายวุฒิชัย ชีแพง 56/1 6 บ้านโพนแพง - กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร สน. 33 2557 17/6/2020
1902 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0637 นายสมคิด ค าผุย ร้าน   ศรีสง่าพาณิชย์ นายสมคิด ค าผุย 26 8 บ้านโพนบก - กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร สน. 45 2557 23/6/2020
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1903 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0710 นายอดิศักด์ิ  โพธ์ิตันค า ร้าน ป๊ัมน  ามันค าแพงบริการ นายอดิศักด์ิ โพธ์ิตันค า 6 1 บ้านโคกภู - โคกภู ภูพาน สกลนคร สน. 35 2562 21/7/2020
1904 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0907 นางพิมพร งามแสง ร้าน   พิมพรการค้า นางพิมพร งามแสง 180 12 บ้านยางโล้น กุดบาก - ค าเพ่ิม โคกภู ภูพาน สกลนคร สน. 20 2558 25/5/2020
1905 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0417 นายอัมพล บุระเนตร ร้าน  อ๊อดวัสดุก่อสร้าง นายอัมพล บุระเนตร 2 12 บ้านยางโล้น - โคกภู ภูพาน สกลนคร สน. 49 2556 6/8/2019
1906 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0116 นางวิเชียร ดวงปากดี ร้าน  บ าเพ็ญการค้า นางวิเชียร ดวงปากดี 63/3 13 บ้านนางเต่ิง - โคกภู ภูพาน สกลนคร สน. 52 2550 19/6/2020
1907 เขต 3 (ศวพ.สน.) SAK-5-0912 นางปองแก้ว เบื องบน ร้าน ทวีคูณการค้า นางปองแก้ว เบื องบน 95/3 15  รพ.อาจารย์แบน - โคกภู ภูพาน สกลนคร สน. 36 2558 7/7/2020
1908 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-1064 นางออน  สันทัน ร้าน  ออนการค้า นางออน สันทัน 86/2 16 - - โคกภู ภูพาน สกลนคร สน. 4 2561 15/3/2020
1909 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0059 นายเชิดศักด์ิ เพราะนาไร่ ร้าน  ป.โชคการค้า นายเชิดศักด์ิ เพราะนาไร่ 97/1 16 บ้านยางโล้น - โคกภู ภูพาน สกลนคร สน. 112 2551 6/1/2020
1910 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0693 นางจีรวัฒน์ เพชรเหล่ียม ร้าน  สินม่ันคง นางจีรวัฒน์ เพชรเหล่ียม 169 4 บ้านนางเต่ิง ค าเพ่ิม - กุดบาก โคกภู ภูพาน สกลนคร สน. 39 2561 28/11/2019
1911 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0164 นางสาววชิราภรณ์ กัติยะ ร้าน  สว่างวัฒนา นางสาววชิราภรณ์ กัติยะ 90 4 บ้านนางเต่ิง - โคกภู ภูพาน สกลนคร สน. 111 2558 13/11/2019
1912 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0698 นายธวัชชัย ม่วงกลม ร้าน แจ๊กเฮงการเกษตร นายธวัชชัย ม่วงกลม 171 6 ตลาดค าเพ่ิม สกลนคร-กาฬสินธ์ุ โคกภู ภูพาน สกลนคร สน. 134 2558 31/12/2020
1913 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0132 นายสราวุธ ธนะวิริยะศักด์ิ ร้าน  เพ่ิมพูนการเกษตร นายสราวุธ ธนะวิริยะศักด์ิ 99 6 - สกล-กาฬสินธ์ุ โคกภู ภูพาน สกลนคร สน. 45 2556 30/7/2019
1914 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0351 นางสาวอุดมรัตน์ ชมช่ืน ร้าน  เดชพาณิชย์ นางสาวอุดมรัตน์ ชมช่ืน 226 1 บ้านสร้างค้อ - สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร สน. 7 2553 31/12/2019
1915 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0695 นายณัฐวุฒิ เหล่าประเสริฐ ร้าน  คูณทวีเกษตรยนต์ นายณัฐวุฒิ เหล่าประเสริฐ 405 1 บ้านสร้างค้อ หลังกรมทางสร้างค้อ สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร สน. 33 2556 20/12/2019
1916 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0559                                  นางพัชรี นวนนุกูล ร้าน  สร้างค้อการเกษตร นางพัชรี นวนนุกูล 412 1 บ้านสร้างค้อ - สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร สน. 11 2554 3/7/2020
1917 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0102 นางค าปัน แก้วอุ่นเรือน ร้าน  ส.การช่าง นางค าปัน แก้วอุ่นเรือน 97 1 หลังวัดโพธ์ิศรี สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร สน. 22 2556 20/6/2020
1918 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0894 นายปริญญา ภูแพง ร้าน  ทวินเฮงการเกษตร นายปริญญา ภูแพง 56 12 บ้านสร้างค้อ - สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร สน. 10 2558 10/2/2020
1919 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-1077 นางพรลภัส  น านาผล ร้าน  ชูเจริญการเกษตร นางพรลภัส น านาผล 63 19 บ้านโนนส าราญ - สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร สน. 17 2560 19/3/2020
1920 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0084 นายมานพ ธนะค าดี ร้าน  มานพการค้า นายมานพ ธนะค าดี 106 22 บ้านชมภูพาน สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร สน. 27 2550 31/12/2019
1921 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0655 นายอรรถพล สีหาพล ร้าน  ต.บัณฑิตทรัพย์ 3 นายอรรถพล สีหาพล 69 7 บ้านใหม่พัฒนา สกลนคร-กาฬสินธ์ุ สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร สน. 19 2555 17/6/2020
1922 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-1105 นางขวัญนาถ  อุดรทักษ์ ร้าน  ช่างหนุ่ย นางขวัญนาถ อุดรทักษ์ 79 7 บ้านใหม่พัฒนา สกลนคร-กาฬสินธ์ุ สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร สน. 26 2560 4/6/2020
1923 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0989 นางสาวธันยากร  ดาราพันธ์ ร้าน  ดาราพันธ์การค้า นางสาวธันยากร ดาราพันธ์ 22 10 อบต.หลุบเลา หลุบเลา ภูพาน สกลนคร สน. 1 2559 7/1/2020
1924 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0046 นายรัตนพล ชีแพง ร้าน  ค้ารัตนพล นายรัตนพล ชีแพง 16/3 11 บ้านหลุบเลา หลุบเลา ภูพาน สกลนคร สน. 74 2556 31/12/2019
1925 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0684 นางสาวอนัดดา หงษ์รักษา ร้าน   ตาพุงการเกษตร นางสาวอนัดดา หงษ์รักษา 50/1 11 บ้านหลุบเลา ส่ีแยกหลุบเลาน้อย หลุบเลา ภูพาน สกลนคร สน. 29 2559 11/7/2020
1926 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0155 นายณัฐวุฒิ แก้วจุฬาศรี ร้าน  สุวรรณการค้า นายณัฐวุฒิ แก้วจุฬาศรี 70/1 11 บ้านหลุบเลา - หลุบเลา ภูพาน สกลนคร สน. 7 2562 5/3/2020
1927 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0237 นางทิพยวรรณ ค าศัยอินทร์ ร้าน  มะปราง นางทิพยวรรณ ค าศัยอินทร์ 8/1 12 บ้านภูน้อยพัฒนา - หลุบเลา ภูพาน สกลนคร สน. 23 2561 7/8/2019
1928 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0490 นางค าปุ่น ดาราพันธ์ ร้าน  คิมพาณิชย์ นางค าปุ่น ดาราพันธ์ 179 3 บ้านฮ่องสิม - หลุบเลา ภูพาน สกลนคร สน. 27 2553 11/7/2020
1929 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0829 นางสาวมะลิสา สุพรรณ ร้าน  สุพรรณการเกษตร นางสาวมะลิสา สุพรรณ 7 3 บ้านฮ่องสิม - หลุบเลา ภูพาน สกลนคร สน. 44 2557 23/6/2020
1930 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0745 นางสาวกรรณิการ์  เคียงวงค์ ร้าน  ทองเจริญพานิชย์ นางสาวกรรณิการ์  เคียงวงค์ 75 4 บ้านฮ่องสิม ฮ่องสิม-ชมภูพาน หลุบเลา ภูพาน สกลนคร สน. 40 2557 19/6/2020
1931 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-1284 นายอดุลย์   ดาราพันธ์ คิมพาณิชย์  2 นายอดุลย์ ดาราพันธ์ 150 5 - - หลุบเลา ภูพาน สกลนคร สน. 1 2562 2/1/2020
1932 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0160 นายวีระ ผ่านสุวรรณ ขวัญใจเกษตร นายวีระ ผ่านสุวรรณ 20 8 บ้านน้อยโนนสวรรค์ - หลุบเลา ภูพาน สกลนคร สน. 81 2550 25/12/2019
1933 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0027 นางไพรวัน เครืออ่อน ร้าน  ประเสริฐการเกษตร นางไพรวัน เครืออ่อน 1213 13 - ขมิ น เมือง สกลนคร สน. 101 2550 20/9/2019
1934 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0375 นางผการักษ์ โสภา ร้าน  รักษ์เกษตร นางผการักษ์ โสภา 173/4-5 10 บ้านนามน สกลนคร-นาแก งิ วด่อน เมือง สกลนคร สน. 8 2552 16/7/2020
1935 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0811 นายอาคม รอดซอง ร้าน  คมค้าข้าวป่าหว้าน นายอาคม รอดซอง 125 7 บ้านป่าหว้าน - เชียงเครือ เมือง สกลนคร สน. 23 2558 11/1/2020
1936 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0049 นายวิฑูรย์ กิตติเลิศไพศาล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.เจริญพันธ์ุสกลนคร (1998) 1760/54 - ประชาราษฎร์ ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร สน. 10 2556 31/12/2020
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1937 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0042                        นายอนันต์ เห็มดี ร้าน  อนันต์การเกษตร                                      นายอนันต์ เห็มดี 190/4 10 บ้านโพนยางค า สกล -นาแก โนนหอม เมือง สกลนคร สน. 11 2550 1/2/2020
1938 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0026 นางพรสวรรค์ ณะใจ ร้าน  พรสวรรค์บริการ นางพรสวรรค์ ณะใจ 603 1 บ้านพังขว้างใต้ พังขว้าง-ดงขุมข้าว พังขว้าง เมือง สกลนคร สน. 46 2556 4/8/2019
1939 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0024 นางมลฤดี จันทรปรีชายุทธ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ .ก.ส. จ ากัด 174 12 - นิตโย พังขว้าง เมือง สกลนคร สน. 28 2562 7/7/2020
1940 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0320 นางมลฤดี จันทรปรีชายุทธ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สกลนคร จ ากัด คลังสินค้า สาขาอ าเภอพังโคน 174 12 - นิตโย พังขว้าง เมือง สกลนคร สน. 32 2561 30/9/2019
1941 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0178 นางประนอม ค าชมภู ร้าน  ทรัพย์ทวีคูณ นางประนอม ค าชมภู 124 1 บ้านศรีวิชา สกลนคร-กาฬสินธ์ุ ห้วยยาง เมือง สกลนคร สน. 17 2556 30/10/2019
1942 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0068 นางสาวภานิชา  ศักด์ิสุจริต ร้าน  ย่ิงทวีพงษ์ นางสาวภานิชา    ศักด์ิสุจริต 191 1 ตลาดสดดงมะไฟ ขมิ น เมืองสกลนคร สกลนคร สน. 7 2557 5/1/2020
1943 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0137 นายจรัส ชุมภูทอง บริษัท เอสแอนด์ซีสีดส์ จ ากัด 237 1 - - ขมิ น เมืองสกลนคร สกลนคร สน. 70 2550 13/7/2020
1944 เขต 3 ศวพ.สน. SAK5-1125 นายอมรพงษ์   แก้วบัวดี ร้าน  มิตรเกษตรกร นายอมรพงษ์ แก้วบัวดี 123 12 ตลาดสดดงมะไฟ - ขมิ น เมืองสกลนคร สกลนคร สน. 2 2561 14/3/2020
1945 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0360 นายเชาวน์ วภักด์ิเพชร ร้าน  เกษตรตั งขายดี นายเชาวน์ วภักด์ิเพชร 147 12 ตลาดสดดงมะไฟ - ขมิ น เมืองสกลนคร สกลนคร สน. 5 2552 1/3/2020
1946 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0334 นางราตรี จ ารองเพ็ง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  หมอพืชการเกษตร นางราตรี จ ารองเพ็ง 274 12 บ้านดงมะไฟ - ขมิ น เมืองสกลนคร สกลนคร สน. 122 2551 13/7/2020
1947 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0153 นางสาวรัตนา  พาพิทักษ์ ร้าน  ถูกใจ เพ่ือนเกษตรกร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ถูกใจ เพ่ือนเกษตรกร  ดงมะไฟ 97 13 - นิตโย ขมิ น เมืองสกลนคร สกลนคร สน. 42 2561 22/12/2019
1948 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0158 นายนิมิต  พรรักษมณี                                  บริษัท  ริริน  จ ากัด (4) 416 2 - - ขมิ น เมืองสกลนคร สกลนคร สน. 32 2559 27/3/2020
1949 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0174 นายอุดมเกียรติ อรุณจินดาวรรณ ร้าน  พารวยพันธ์ุไม้ นายอุดมเกียรติ อรุณจินดาวรรณ 364 8 - นิตโย ขมิ น เมืองสกลนคร สกลนคร สน. 152 2549 30/1/2020
1950 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0805 นายธนากร นานาวัน ร้าน  สมประสงค์ มงคลทรัพย์ นายธนากร นานาวัน 206 8 บ้านโคกก่อง - โคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร สน. 48 2557 2/7/2020
1951 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0819 นายอภิชาติ พาพิทักษ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ถูกใจ เพ่ือนเกษตร 368 8 บ้านนายอ สกลนคร-นาแก งิ วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร สน. 2 2559 11/1/2020
1952 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0096 นางสาวพัชราภรณ์   ไกรษรวงค์ ร้าน   วาริตรการค้า นางสาวพัชราภรณ์ ไกรษรวงค์ 406 4 บ้านหนองหอย เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร สน. 4 2560 4/1/2020
1953 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0673 นายณรงค์กร แสนบรรดิษฐ์ ร้าน   ยุภาพาณิชย์ นายณรงค์กร แสนบรรดิษฐ์ 66 4 บ้านหนองหอย เชียงเครือ-นาหมาโป้ เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร สน. 14 2556 9/5/2020
1954 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-1169 นายณัฐวรรธน์  วงศ์สัมฤทธ์ิ ร้าน  ณัฐวรรธน์การค้า นายณัฐวรรธน์ วงศ์สัมฤทธ์ิ 351 6 บ้านหนองสนม สกลนคร-นาหว้า เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร สน. 12 2561 7/5/2020
1955 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0462 นางทิพย์ พรหมโคตร ร้าน  บ้านโพนการค้า นางทิพย์ พรหมโคตร 159 2 บ้านดงมะไฟ - ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร สน. 9 2554 3/7/2020
1956 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0716 นางอรวรรณ ศรีวิไล ร้าน   ท่าแร่ เกษตรพันธ์ุ นางอรวรรณ ศรีวิไล 492 3 บ้านท่าแร่ นิตโย ท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร สน. 39 2557 19/6/2020
1957 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0521 นายเรี ยว เรียบร้อย ร้าน  ทรัพย์โสภาค้าข้าว นายเรี ยว เรียบร้อย 183 8 ตลาดสด 2  บ้านท่าแร่ ท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร สน. 7 2558 28/12/2019
1958 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0038 นางสาววิลาวัลย์ วรรณกาล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด    ต้นข้าว เกษตรพันธ์ุ 449 8 บ้านท่าแร่ ท่าแร่-ศรีสงคราม ท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร สน. 53 2550 28/12/2019
1959 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0287 นางสาวลัดดาภรณ์ แซ่เซียว ร้าน  ฟ้าไทยการเกษตร นางสาวปภาดา  ภูธนวรรณภพ 1724/15 - ประชาราษฎร์ ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร สน. 113 2551 8/4/2020
1960 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0089 นางสาวเพ็ญศรี รุ่งจินตนา ร้าน  เพ่ือนเกษตร นางสาวเพ็ญศรี รุ่งจินตนา 1724/17 - ประชาราษฎร์ ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร สน. 29 2550 17/4/2020
1961 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0649 นางสาวจิตรี บุญทนันท์ บริษัท บ๊ิกตงเฮง จ ากัด 1744/4 - ประชาราษฏร์ ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร สน. 15 2555 6/6/2020
1962 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-51204 นายหิรัญ    กิตติเลิศไพศาล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรมบ ารุง การเกษตร 1760/52 ประชาราษฎร์ ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร สน. 14 2561 22/5/2020
1963 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0049 นายวิฑูรย์ กิตติเลิศไพศาล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.เจริญพันธ์ุสกลนคร (1998) 1760/54 สว่างนภา ประชาราษฎร์ ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร สน. 139 2558 31/12/2019
1964 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-1035 นายเฉลิมเดช  ลาสงยาง บริษัท ราชาเกษตร จ ากัด 405/51 - สุขาวดี  14 สุขาวดี ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร สน. 22 2560 18/4/2020
1965 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-1342 นางสาวดวงฤทัย  แซ่โง้ว ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ไพโรจน์การเกษตร 2008 นางสาวดวงฤทัย แซ่โง้ว 1730/11 14 ยุวพัฒนา ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร สน. 29 2562 7/7/2020
1966 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0624 นายอภิพิชช์ มหาจีราสุรัชต์ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาสกลนคร สาขาท่ี 00013 444 9 บ้านนาอ้อย สกลนคร-นาแก ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร สน. 42 2555 13/8/2019
1967 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0550 นายศรีไพร งอยแพง ร้าน  ศรีไพรการเกษตร นายศรีไพร งอยแพง 309 11 บ้านโนนหอม - โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร สน. 4 2554 23/5/2020
1968 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0511 นายกิติพงษ์  วัฒนเกษมสกุล บริษัท กรีนซีดส์ จ ากัด 421 11 บ้านพังขว้าง นิตโย พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร สน. 120 2558 13/9/2019
1969 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0832 นางสาวพัชรินทร์  เลิศวุฒิชัยกุล ร้าน  เกษรโภคภัณฑ์ นางสาวพัชรินทร์  เลิศวุฒิชัยกุล 97 11 บ้านหนองบัวสามัคคี นิตโย พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร สน. 16 2558 18/5/2019
1970 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0313 นางมลฤดี จันทรปรีชายุทธ               สกต. ธ.ก.ส. สกลนคร จ ากัด คลังสินค้า อ าเภอโพนนาแก้ว 174 12 - นิตโย พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร สน. 61 2556 27/12/2020
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1971 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0313 นางมลฤดี จันทรปรีชายุทธ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สกลนคร จ ากัด คลังสินค้า สาขาอ าเภอโพนนาแก้ว 174 12 - นิตโย พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร สน. 37 2561 30/9/2019
1972 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0319 นางมลฤดี จันทรปรีชายุทธ ส.ก.ต.ธ.ก.ส. สกลนคร จ ากัด คลังสินค้า สาขาอ าเภอวานรนิวาส 174 12 - นิตโย พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร สน. 33 2561 30/9/2019
1973 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0321 นางมลฤดี จันทรปรีชายุทธ                      สกต. ธ.ก.ส. สกลนคร จ ากัด คลังสินค้า อ าเภอสว่างแดนดิน 174 12 - - พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร สน. 59 2556 27/12/2019
1974 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0316 นางมลฤดี จันทรปรีชายุทธ                 สกต.ธ.ก.ส. สกลนคร จ ากัด คลังสินค้า อ าเภอพรรณานิคม 174 12 - นิตโย พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร สน. 52 2556 27/12/2019
1975 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0316 นางมลฤดี จันทรปรีชายุทธ ส.ก.ต. ธ.ก.ส. สกลนคร จ ากัด คลังสินค้า สาขาอ าเภอพรรณนานิคม 174 12 - นิตโย พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร สน. 35 2561 30/9/2019
1976 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0324 นางมลฤดี จันทรปรีชายุทธ  สกต. ธ.ก.ส. สกลนคร จ ากัด คลังสินค้า อ าเภอบ้านม่วง 174 12 - นิตโย พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร สน. 51 2556 27/12/2019
1977 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0935 นางสาวลัดดาวัลย์   ลือแก้วมา ร้าน  ส.วัสดุก่อสร้างและการเกษตร นางสาวลัดดาวัลย์   ลือแก้วมา 194 6 บ้านหนองลาด - หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร สน. 20 2560 28/3/2020
1978 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0971 นายคาน  วงค์สีดา ร้าน  ยุพินนานาพันธ์ุ นายคาน วงค์สีดา 24 1 บ้านศรีวิชา - ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร สน. 18 2559 6/6/2019
1979 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0131 นางจิตติพร  ตงศิริ นะล าเลียง บริษัท  เขียวขจี อโกรเทรด จ ากัด 661 1 บ้านศรีวิชา สกลนคร-กาฬสินธ์ุ ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร สน. 40 2559 2/11/2019
1980 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0609 นายสุทธิสาร  จิราธิวัฒน์ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด สาขาสกลนคร สาขาท่ี 00030 333 15 - สกลนคร - กาฬสินธ์ุ ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร สน. 27 2555 20/6/2020
1981 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0448 นางมยุรี ผาใต้ ร้าน   มยุรีการค้า นางมยุรี ผาใต้ 68 3 บ้านนาขาม - ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร สน. 7 2554 27/1/2020
1982 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0169 นายถอนไล วงศรีลา ร้าน ไก่ชนการเกษตร นายถอนไล วงศรีลา 2 4 บ้านนาค า สกลนคร -กาฬสินธ์ุ ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร สน. 107 2558 4/10/2020
1983 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0082 นายอ านวย  ดวงจรัส ร้าน  อ านวยพานิช นายอ านวย ดวงจรัส 256 1 บ้านหนองแคน - เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร สน. 18 2560 21/3/2020
1984 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0804 นายสมประสงค์ นานาวัน ร้าน  ส.พูนทรัพย์ นายสมประสงค์ นานาวัน 253 11 บ้านดอนยาง - เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร สน. 49 2557 5/7/2020
1985 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-1258 นายนวพัฒน์  รัชโน พ่ีฟรอนต์ น้องแฟร์ นายนวพัฒน์ รัชโน 133 2 บ้านหนองแดง - เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร สน. 21 2562 17/6/2020
1986 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0808 นายศักด์ิสิทธ์ิ สิงห์หันต์ ร้าน  น้องต้นข้าว นายศักด์ิสิทธ์ิ สิงห์หันต์ 176 3 หนองกุง - ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร สน. 29 2557 17/6/2020
1987 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-1327 นางสาวปานชีวัน   ปอนพังงา ร้าน ม้าเร็วเกษตร ซัพพลาย นางสาวปานชีวัน ปอนพังงา 385 9 บ้านหนองศาลา - ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร สน. 28 2562 9/7/2020
1988 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0554 นางสาวลัดดา เหงากระโทก ร้าน  ฟิวเจอร์สโตร์                             นางสาวลัดดา เหงากระโทก 175 1 - - กุดเรือค า วานรนิวาส สกลนคร สน. 33 2555 3/7/2020
1989 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0285 นายสอาด กล่ินพยอม ร้าน  มี.ดี นายสอาด กล่ินพยอม 31 1 บ้านกุดเรือค า - กุดเรือค า วานรนิวาส สกลนคร สน. 28 2555 21/6/2020
1990 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0119 นางสาวจินตหรา  ช่างแคน ร้าน  วิไลเพ่ือนการเกษตร นางสาวจินตหรา ช่างแคน 53 1 - - กุดเรือค า วานรนิวาส สกลนคร สน. 14 2560 12/3/2020
1991 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0363 นายปรีชา บุญกาญจน์ ร้านพันธ์พานิชย์ นายปรีชา บุญกาญจน์ 67 5 บ้านจ าปาดง - กุดเรือค า วานรนิวาส สกลนคร สน. 29 2556 26/7/2019
1992 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0735 นายจักรพงษ์    ศิลาพันธ์ ร้าน  เรือค าการเกษตร นายจักรพงษ์     ศิลาพันธ์ 177 9 บ้านฮ่องไร่ - กุดเรือค า วานรนิวาส สกลนคร สน. 26 2555 5/6/2019
1993 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-1062 นายเฉลิมชัย  คนเพียร ร้าน  ถ่ัวพลูการเกษตร นายเฉลิมชัย คนเพียร 213 7 บ้านโพธ์ิทอง พังโคน-วานรนิวาส คอนสวรรค์ วานรนิวาส สกลนคร สน. 9 2560 1/2/2020
1994 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0842 นางสาวสุปราณี เนตรมหา ร้าน  วิเชียรการเกษตร นางสาวสุปราณี เนตรมหา 273 6 บ้านสามแยกขันอาสา - คูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร สน. 26 2558 25/9/2019
1995 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0639 นายสีวร  ชฏา ร้าน  แขกหลอดการเกษตร นายสีวร ชฏา 279 6 - - คูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร สน. 31 2560 26/7/2020
1996 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0648 นายวีระศักด์ิ สุทธิอาจ ร้านเค เอ็ม เอส นายวีระศักด์ิ สุทธิอาจ 184 10 บ้านปานเจริญ เลี ยวขวาถนนท่าสองคอน-หลัก7 เด่ือศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร สน. 65 2556 24/8/2019
1997 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0915 นายชินรัตน์ ทยาสกุล ร้าน  ทรัพย์ดอกคูณการเกษตร นายชินรัตน์ ทยาสกุล 193 11 บ้านโคกสว่าง - ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร สน. 35 2558 31/12/2019
1998 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0487 นายธวัชชัย มาระม่ิง ร้าน  เอกธวัชฟาร์ม นายธวัชชัย มาระม่ิง 19 13 - วานรนิวาส-อากาศอ านวย วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร สน. 8 2556 27/2/2020
1999 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0030 นางพัชพร  บุญเฮ้า ห้างหุ้นส่วนจ ากัด     สุธรรมการเกษตร 177 3 - พังโคน-บึงกาฬ วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร สน. 19 2559 27/6/2019
2000 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0755 นายเกรียงไกร มาตราช ร้านเสริมการเกษตร นายเกรียงไกร มาตราช 260 3 ตลาดเทศบาล1ตรงข้าม บขส. เด่ือเจริญ วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร สน. 26 2556 24/11/2019
2001 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0004                                 นางสัจจา  ดวงดี ร้าน คมพาณิชย์                            นางสัจจา   ดวงดี 156 4 - เรืองสวัสด์ิ วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร สน. 56 2550 1/7/2020
2002 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0308 นายชัยมงคล พัฒนเพ็ญ ร้าน  บุญชวนมินิมาร์ท นายชัยมงคล พัฒนเพ็ญ 162 4 - โพธ์ิศรี วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร สน. 24 2556 20/6/2019
2003 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0003 นายธวัชชัย นิลรัตนคุณ ร้าน กิจไพศาล นายธวัชชัย นิลรัตนคุณ 163 4 - โพธ์ิศรี วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร สน. 16 2550 13/5/2020
2004 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0953 นายค าพงศักด์ิ ใครอุบล ร้าน  เพ่ือนเกษตร นายค าพงศักด์ิ ใครอุบล 189 4 ซอยแหลมทอง เด่ือเจริญ วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร สน. 40 2558 13/7/2019
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2005 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0053 นางวรัญญา ญาณสะอาด ร้าน  ต.เกษตรเคมีภัณฑ์ นางวรัญญา ญาณสะอาด 509 4 - - วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร สน. 15 2550 1/7/2020
2006 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0593 นางยุพิน คเณสุข ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เขียวดีการเกษตร 589 4 - พังโคน-บึงกาฬ วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร สน. 27 2554 25/8/2020
2007 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0651 นางสมษฎา ศรีสุขดี ร้าน  ส.จันทร์เจริญเกษตรภัณฑ์ นางสมษฎา ศรีสุขดี 180 2 บ้านห้วยหินลาด วานร-ค าตากล้า หนองแวง วานรนิวาส สกลนคร สน. 47 2556 4/8/2020
2008 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0534 นางสุกัลยา หารมนตรี ร้าน  ส. ทองทวี เกษตรภัณฑ์ นางสุกัลยา หารมนตรี 1 1 บ้านหนองแวงใต้ พังโคน-บึงกาฬ หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร สน. 18 2555 17/6/2020
2009 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0660 นางสาวรัตนาพร ขวาวงค์วัน ร้าน  ปลาวาฬการเกษตร นางสาวรัตนาพร ขวาวงค์วัน 94 1 บ้านหนองแวงใต้ - หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร สน. 18 2558 24/5/2019
2010 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0355 นางสาววนิษฐกานต์  สิริเจริญพิพัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด   เจริญพรเกษตรภัณฑ์ 48 8 บ้านแสงเจริญ - อินทร์แปลง วานรนิวาส สกลนคร สน. 6 2560 27/12/2019
2011 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0634 นายจ าเริญ ศรีวงศ์ บริษัท  วรภัทรเกษตรภัณฑ์  จ ากัด 47 10 บ้านภูวงน้อย - ค าบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร สน. 19 2556 17/6/2020
2012 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-1161 นางสาวพรพรรณ  ค ามุงคุณ ร้าน  ทวีเจริญการเกษตร นางสาวพรพรรณ ค ามุงคุณ 271 12 บ้านหนองกุง - ค าบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร สน. 1 2561 4/1/2020
2013 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0826 นางสุภาวดี ฤทธิธรรม ร้าน  สมบูรณ์ทรัพย์พาณิชย์ นางสุภาวดี ฤทธิธรรม 398 15 บ้านน้อยขุนไกร - ค าบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร สน. 17 2558 24/5/2020
2014 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0347 นายจักรกฤษ ธรรมจักร ร้าน  ธรรมจักรการเกษตร นายจักรกฤษ ธรรมจักร 186 3 บ้านตาดภูวง - ค าบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร สน. 18 2553 26/4/2020
2015 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0251 นายวิโรจน์ ทุมแสง ร้าน  สมจิตร นายวิโรจน์ ทุมแสง 410 3 บ้านตาดภูวง - ค าบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร สน. 13 2552 30/7/2019
2016 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0791 นางสาววิมลศิริ เอ่ียมจิตติรักษ์ ร้าน  นวพัฒน์การเกษตร นางสาววิมลศิริ เอ่ียมจิตติรักษ์ 465 3 บ้านตาดภูวง - ค าบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร สน. 132 2558 20/10/2019
2017 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0379 นางลักษณา ศรีนุกูล ร้าน   หนองกุงวาริชภูมิ นางลักษณา ศรีนุกูล 134 4 บ้านหนองกุง - ค าบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร สน. 24 2552 8/9/2020
2018 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0005 นายสายชล ช่ืนชุ่ม ร้านสมประสงค์ นายสายชล ช่ืนชุ่ม 113 6 - - ค าบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร สน. 12 2562 25/4/2020
2019 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0020 นางศิโรรัตน์ คิสาลัง ร้าน  บุญเจริญ นางศิโรรัตน์ คิสาลัง 216 6 บ้านค าบิด วาริชภูมิ-วังสามหมอ ค าบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร สน. 39 2559 17/10/2019
2020 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0847 นายสมควร   ทองสลับ บริษัท   สมควรเจริญภัณฑ์  จ ากัด 239 6 บ้านค าบิด - ค าบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร สน. 30 2557 17/6/2020
2021 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0598 นางวิรัญญา กิ วภาวัน ร้าน  ไทเกษตรภัณฑ์ นางวิรัญญา กิ วภาวัน 406/1 6 บ้านค าบิด - ค าบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร สน. 121 2558 21/9/2019
2022 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0205 นางเกษร เหมะธุลิน ร้าน  สรสินธ์พาณิชย์ นางเกษร เหมะธุลิน 118 1 - ผดุงวารีย์ วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร สน. 97 2550 20/10/2019
2023 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0503                            นางน่ิมอนงค์ วงค์ทองนิล ร้าน  วงค์เจริญการค้า  นางน่ิมอนงค์ วงค์ทองนิล 29 1 - ศรีทัณฑกิจ วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร สน. 14 2554 3/7/2020
2024 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0021 นางเดชา แก้วกิจ ร้าน  เทียมจันทร์ นางเดชา แก้วกิจ 370 1 - ผดุงวารีย์ วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร สน. 91 2550 12/9/2019
2025 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-1298 นายสมควร   ทองสลับ บริษัท  สมควรเจริญภัณฑ์  จ ากัด 516 1 บ้านโคกตาดทอง - วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร สน. 8 2562 11/3/2020
2026 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0198 นายสุพัตรา เกตะนัน ร้าน  สุราษฏร์การเกษตร นางสุพัตรา เกตะนัน 180 11 บ้านภูแฉะ ผดุงวารีย์ วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร สน. 110 2558 31/8/2019
2027 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0062 นายเทวัญ ศรีส าราญ ร้าน  เอื ออารีย์การเกษตร นางภัทรา   ศรีส าราญ 131 2 - ศรีทัณฑ์กิจ วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร สน. 22 2550 19/5/2020
2028 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0657 นายชนก เพ็งค าป้ัง ร้าน  ป. เป็ดการค้า นายชนก เพ็งค าป้ัง 207 5 บ้านกุดตากาบ วาริชภูมิ-กุดบาก วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร สน. 21 2555 2/8/2019
2029 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0468 นายพีระพล เอ่ียมจิตติรักษ์ ร้าน  พิชัยการเกษตร นายพีระพล เอ่ียมจิตติรักษ์ 362 5 บ้านกุดตะกาบ - วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร สน. 32 2554 3/7/2020
2030 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0423 นายเฉลิม บุญมี ร้าน แสงเทพ นายเฉลิม บุญมี 174 8 บ้านขอนขว้าง - วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร สน. 15 2553 4/9/2019
2031 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0359 นางเยาวลักษณ์ โคตะมา ร้านโพนทองการเกษตร นางเยาวลักษณ์ โคตะมา 88 8 - - วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร สน. 38 2561 30/10/2019
2032 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0543 นางค าตัน โอพาตะวงค์ ร้าน    ทวีทรัพย์การเกษตร นางค าตัน โอพาตะวงค์ 162 9 บ้านหนองแวง - วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร สน. 44 2561 23/12/2019
2033 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-1041 นายประหยัด  สมบัติดี ร้าน  ป. รุ่งเรืองการค้า นายประหยัด สมบัติดี 136 8 บ้านหนองลาด - หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร สน. 43 2559 21/5/2020
2034 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-1323 นางสาวกชกร  หลักงาม ร้าน  รักษ์การเกษตร นางสาวกชกร หลักงาม 61 8 บ้านโนนสมบูรณ์ - ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร สน. 22 2562 18/6/2020
2035 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0775 นายณัฐพล จอมประมาณ ร้าน  เด่นทรัพย์การเกษตร นายณัฐพล จอมประมาณ 179 10 - บ้านหนองหมากแซว ค าสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร สน. 69 2556 18/8/2020
2036 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-1078 นางสาวสุมนันท์  พันชมภู ร้าน  ชมพรพาณิชย์ นางสาวสุมนันท์ พันชมภู 163 1 บ้านโคกสี - โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร สน. 1 2561 11/2/2020
2037 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-1195 นายอาคม  การิก ร้าน  อาคมการเกษตร นายอาคม การิก 17 1 บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร สน. 16 2561 31/5/2020
2038 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0072 นายณรงค์ หิรัญวัฒนสิน บริษัท ไทยยงรับเบอร์ จ ากัด 79 10 - นิตโย บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร สน. 6 2552 31/12/2019
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2039 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-1172 นายสมชาย  แสนสีมล วรวิช-กิตติวัฒน์ การค้า นายสมชาย แสนสีมล 141 7 บ้านนาถ่อน ค้อใต้-ภูตะคาม บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร สน. 8 2561 19/4/2019
2040 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0728 นางสาวอันธิกา   กลางบุญเรือง ร้าน  ก.บุญเรืองยางพารา นางสาวอันธิกา กลางบุญเรือง 197 3 บ้านนาคูณ - บ้านต้าย สว่างแดนดิน สกลนคร สน. 11 2562 22/4/2020
2041 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0118 นายวรสันต์ พิมพ์พงษ์ ร้าน  เอกการเกษตร นายวรสันต์ พิมพ์พงษ์ 253 3 - - บ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร สน. 59 2550 1/7/2020
2042 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0552 นายไพทูล โคทนา ร้าน  ท.เจริญทรัพย์การเกษตร นายไพทูล โคทนา 265 3 บ้านหนองตาล - บ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร สน. 25 2555 20/6/2020
2043 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-1172 นายสมชาย  แสนสีมล วรวิช-กิตติวัฒน์ การค้า นายสมชาย แสนสีมล 141 7 บ้านถ่อน - บ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร สน. 8 2561 19/4/2020
2044 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-1331 นายณัฐชัย  โคตรปัญญา ร้าน  บัวแก้วเกษตรภัณฑ์ นายณัฐชัย โคตรปัญญา 5047/1 10 บ้านดอนเขือง นิตโย(ส่ีแยกดอนเขือง) แวง สว่างแดนดิน สกลนคร สน. 26 2562 20/6/2020
2045 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0051 นายธนวัฒน์ จันทนพ ร้าน  บุษกรการเกษตร นายธนวัฒน์ จันทนพ 5122 10 บ้านดอนเขือง นิตโย แวง สว่างแดนดิน สกลนคร สน. 65 2550 23/5/2020
2046 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0036 นางวาสนา ปิยพัทธ์ไพศาล ร้านต๋ี นางวาสนา ปิยพัทธ์ไพศาล 6010 10 บ้านดอนเขือง - แวง สว่างแดนดิน สกลนคร สน. 6 2562 5/3/2020
2047 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0918 นายวุฒิชัย บุดดีพุธ ร้าน  ชัชวาลเกษตรยนต์ นายวุฒิชัย บุดดีพุธ 6368/2 10 - - แวง สว่างแดนดิน สกลนคร สน. 37 2558 9/7/2019
2048 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0255 นายไพบูลย์ มาสันติสุข ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ม.สันติสุข 153 1 - นิตโย สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร สน. 109 2558 31/8/2019
2049 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0517 นางดารุณี สิริมงคลเสถียร ร้าน  ภูธรพืชผล 2009 นางดารุณี สิริมงคลเสถียร 545 1 ภูธรพืชผล นิตโย สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร สน. 46 2555 26/8/2019
2050 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0372 นางวรรณิศา  คมพาณิชย์ ร้าน  วีระเกษตรภัณฑ์ นางวรรณิศา คมพาณิชย์ 698 1 - พรหมศิริ สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร สน. 25 2560 20/5/2019
2051 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0159 นายธวัชชัย ซ่ือตรง ร้าน ไทยการค้าการเกษตร นายธวัชชัย ซ่ือตรง 1007 11 - พลานุกูล สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร สน. 23 2562 18/6/2020
2052 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0192 นางสาววจีพร แก้วก่า ร้าน  รุ่งเจริญข้าวทิพย์ นางสาววจีพร แก้วก่า 293 11 - พรหมศิริ สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร สน. 44 2558 12/8/2019
2053 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0126 นางสาวจุฬาลักษณ์ ตุละวรรณ ร้าน  ไทยสามัคคีอุดร นางสาวจุฬาลักษณ์ ตุละวรรณ 35 11 - นิตโย สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร สน. 3 2550 20/1/2020
2054 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0033 นางสาวสุวรรณี วงศ์วัชรัตน์ ร้าน   ฮะฮง นางสาวสุวรรณี วงศ์วัชรัตน์ 52 11 - นิตโย สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร สน. 42 2550 18/5/2020
2055 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0140 นายอุดม ชินวานิชย์เจริญ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุดมเวทอโกร 728 11 - นิตโย สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร สน. 39 2550 31/12/2019
2056 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0141 นายฉัตรชัย   ธนาวิริยะชัย นายฉัตรชัย   ธนาวิริยะชัย 130 3 - พรหมศิริ สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร สน. 43 2550 18/5/2020
2057 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0622 นางสุพัชริน สาลีวงษ์ ร้าน   ทรัพย์ทวีคูณ  ส าลีเงิน นางสุพัชริน สาลีวงษ์ 64 3 บ้านหนองหลวง - หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร สน. 28 2557 16/6/2020
2058 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0985 นายโชคเกษม  หอมพันนา ร้าน  โชคเกษมรุ่งเรือง นายโชคเกษม หอมพันนา 65 3 บ้านหนองหลวง - หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร สน. 10 2560 7/2/2020
2059 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-1285 นายทองสา   สีดาดาล ร้าน   พรพาณิชย์ นายทองสา สีดาดาล 58 10 บ้านสีสุกห้วยโมง - ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร สน. 2 2562 2/1/2020
2060 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0455 นางสาวจุรีเกษ สิงห์เสนา ร้าน  แม่ณีเกษตรภัณฑ์ นางสาวจุรีเกษ สิงห์เสนา 186 12 - - ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร สน. 26 2554 7/8/2019
2061 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-1201 นางสาวบุญฐิสา    ตั งเจริญวิโรจน์ ร้าน  ป.เจริญการค้า นางสาวบุญฐิสา ตั งเจริญวิโรจน์ 306 3 บ้านชัยชนะ - ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร สน. 24 2561 7/8/2020
2062 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0454 นางสาวศุภลักษณ์ โคตรปัญญา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  แก้วการค้า ซุปเปอร์สโตร์ 24 8 บ้านท่าศิลา ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร สน. 37 2557 18/6/2020
2063 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0128 นายชิตพล   สุระเสียง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  แว่นเจริญเกษตรพืชผล 101 9 - - ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร สน. 24 2559 20/7/2019
2064 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0892 นายพงษ์ศักด์ิ แสนภักดี ร้าน  ชนบทวัฒนา นายพงษ์ศักด์ิ แสนภักดี 154 4 - - วัฒนา ส่องดาว สกลนคร สน. 41 2558 13/7/2020
2065 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0129 นายสุชาติ  แก้วขาว ร้าน  อาณาจักรยางพารา นายสุชาติ แก้วขาว 123 9 - - วัฒนา ส่องดาว สกลนคร สน. 21 2559 8/6/2020
2066 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-1134 นางวิจิตรา  ไชยประเทศ ร้าน  ศักด์ิสิทธ์ิเฟอร์นิเจอร์ นางวิจิตรา ไชยประเทศ 175 2 บ้านธวัชชัย - ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร สน. 10 2561 30/4/2020
2067 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-1186 นางหนูอร  แต้มแสน ร้าน  ธนภูมิ แอน ธนธัต ปุ๋ยเคมีการเกษตร นางหนูอร แต้มแสน 83 5 บ้านหนองใส - ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร สน. 14 2562 12/5/2020
2068 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0403 นายสิรวิชญ์ จันทร์ศรีโคตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  สิรวิชญ์ การค้า 102 7 บ้านทันสมัย - ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร สน. 44 2555 26/7/2020
2069 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0573 นายพรชัย เหมือดเข่ือนขันธ์ ร้าน   พรชัยเจริญทรัพย์ นายพรชัย เหมือดเข่ือนขันธ์ 91 7 บ้านทันสมัย - ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร สน. 34 2555 3/7/2020
2070 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0326 นางมลฤดี  จันทรปรีชายุทธ             ส.ก.ต.ธ.ก.ส. สกลนคร จ ากัด คลังอ าเภอส่องดาว 42 9 - - ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร สน. 1 2560 4/1/2020
2071 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-1330 นายคมกฤษณ์  มีแวว ร้าน  ออโต้ การเกษตร นายคมกฤษณ์ มีแวว 75/2 9 บ้านหนองเจริญ - ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร สน. 24 2562 7/7/2020
2072 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-1181 นางสาวเด็จ  เพียงเงิน ร้าน   ทองทวีกิจเจริญ นางสาวเด็จ เพียงเงิน 62 2 บ้านท่าควาย - ท่าก้อน อากาศอ านวย สกลนคร สน. 17 2561 10/6/2020
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2073 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0111 นายสกล  สุกัน ร้าน  สกลการเกษตร นายสกล สุกัน 10 3 บ้านนาหวาย เซกา-อากาศ ท่าก้อน อากาศอ านวย สกลนคร สน. 31 2559 10/7/2020
2074 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-1018 นางก้านแก้ว  สีหาทิพย์ ร้าน  ก้านแก้วการค้า นางก้านแก้ว สีหาทิพย์ 173 6 บ้านโพนก่อ - ท่าก้อน อากาศอ านวย สกลนคร สน. 12 2560 16/2/2020
2075 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0177 นายกมล บุญชาญ ร้านโชคบุญมา นายกมล บุญชาญ 140 1 บ้านดงมะกุ้ม - โพนงาม อากาศอ านวย สกลนคร สน. 22 2552 19/8/2020
2076 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-1272 นายวุฒิชัย  โพธ์ิชัยโถ ร้าน   รักเกษตร 999 นายวุฒิชัย โพธ์ิชัยโถ 274 1 บ้านโพนงาม - โพนงาม อากาศอ านวย สกลนคร สน. 10 2562 17/4/2020
2077 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0814 นายจ ารอง ไพสีขาว ร้าน  สังวาลย์การเกษตร นายจ ารอง ไพสีขาว 160 8 บ้านกลาง - โพนแพง อากาศอ านวย สกลนคร สน. 32 2558 24/6/2020
2078 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-1196 นายนิมิต  พรรักษมณ๊ บริษัท ริริน จ ากัด 00007 157 7 บ้านข้าวแป้ง สกลนคร-เซกา วาใหญ่ อากาศอ านวย สกลนคร สน. 9 2561 23/4/2020
2079 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0079 นางพัชราภรณ์   มุลมี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โพธ์ิไทรทองการเกษตร 236 9 บ้านวาใหญ่ - วาใหญ่ อากาศอ านวย สกลนคร สน. 55 2550 21/6/2020
2080 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-1326 นางสาววิภารัตน์  เดชโฮม ร้าน  ม.เจริญภัณฑ์ นางสาววิภารัตน์ เดชโฮม 229 1 - ราษฏร์พัฒนา อากาศ อากาศอ านวย สกลนคร สน. 32 2562 7/7/2020
2081 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0117 นายกานณรงค์ สุขแก้ว                ห้างหุ้นส่วนจ ากัด   แฝดสามการเกษตร 195 10 - อาทิตย์อุทัย อากาศ อากาศอ านวย สกลนคร สน. 58 2550 5/7/2020
2082 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0897 นายวุฒิชัย  จงโปร่งกลาง ร้าน  บุญรมการเกษตร นายวุฒิชัย  จงโปร่งกลาง 34 16 - ราษฎร์พัฒนา อากาศ อากาศอ านวย สกลนคร สน. 6 2558 23/12/2019
2083 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0778 นางสาวสุพิชฌา  มุลนิล ร้าน  ล้าน ร.๕ นางสาวสุพิชฌา มุลนิล 65 16 - ราษฎร์พัฒนา อากาศ อากาศอ านวย สกลนคร สน. 30 2562 7/7/2020
2084 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0006 นางสาวนงค์นุช บุญมาผึ ง ร้านอากาศเจริญ นางสาวนงค์นุช บุญมาผึ ง 73 16 - ราษฎร์พัฒนา อากาศ อากาศอ านวย สกลนคร สน. 76 2550 20/7/2019
2085 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0976 นางประไพพพรรณ  น้อยช่ืน เอกชล นางประไพพรรณ น้อยช่ืน 106/1 18 - อาทิศอุทัย อากาศ อากาศอ านวย สกลนคร สน. 129 2558 30/9/2019
2086 เขต 3 ศวพ.สน. SAK-5-0257 นางรุ่งรัตน์ มาระม่ิง ร้าน  เอกธวัชฟาร์ม นางรุ่งรัตน์ มาระม่ิง 51 16 - - อากาศอ านวย อากาศอ านวย สกลนคร สน. 117 2551 3/6/2020
2087 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0553 นายธราพงษ์ แพนพา ร้านน้องหมวย นายธราพงษ์ แพนพา 149/1 1 บ้านหนองไชยวาน - กุดจับ กุดจับ อุดรธานี อด. 20 2555 19/6/2020
2088 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0020 นางประยูร โทกุล ร้านโทกุลการเกษตร นางประยูร โทกุล 121 10 - - กุดจับ กุดจับ อุดรธานี อด. 80 2550 29/6/2020
2089 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0104 นายวิมล ชนะมาร ร้านพรวิมลพาณิชย์ นายวิมล ชนะมาร 321 2 บ้านหนองโน กุดจับ-หนองวัวซอ กุดจับ กุดจับ อุดรธานี อด. 118 2549 2/11/2019
2090 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0674 นายฐิติศักด์ิ  พ่ึงจิตร ร้าน สมาร์ทฟาร์ม นายฐิติศักด์ิ  พ่ึงจิตร 143 3 - - กุดจับ กุดจับ อุดรธานี อด. 25 2556 27/6/2020
2091 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1190 นางสาวจุฬาลักษณ์  เดชบุญ ร้าน ๙ ธนศักด์ิพานิชย์ นางสาวจุฬาลักษณ์ เดชบุญ 185 3 กุดจับ กุดจับ อุดรธานี อด. 60 2561 7/10/2019
2092 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1187 นายจตุภัทร์  ตั งคารวคุณ บริษัท เอ็น.อี.โลจิสติกส์ จ ากัด นายจตุภัทร์ ตั งคารวคุณ 160 5 กุดจับ กุดจับ อุดรธานี อด. 68 2559 21/11/2019
2093 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1246 นางสาวจิราพร  ตุมอญ ร้าน จิราพรการเกษตร นางสาวจิราพร ตุมอญ 220 5 บ้านดงหวาย กุดจับ กุดจับ อุดรธานี อด. 12 2561 20/4/2020
2094 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1144 นายประเทือง  พรมสุวรรณ์ ร้าน สง่าค้าไม้ นายประเทือง พรมสุวรรณ์ 122 6 กุดจับ กุดจับ อุดรธานี อด. 46 2560 10/9/2019
2095 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0024 นางลาวรรณ์ ลุนไชย สหกรณ์การเกษตรนิคมฯห้วยหลวง จ ากัด - 11 - - ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี อด. 135 2550 3/10/2019
2096 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1101 นายวีระชัย  หลานวงค์ ร้าน วีระการเกษตร นายวีระชัย หลานวงค์ 43 13 ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี อด. 35 2559 17/4/2020
2097 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1087 นายสัมฤทธ์ิ  แก้วสุวรรณ ร้าน เอสที อะไหล่และอุปกรณ์ นายสัมฤทธ์ิ แก้วสุวรรณ 26 14 ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี อด. 16 2559 16/2/2020
2098 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0299 นายสุรศักด์ิ เพชรธัมรงค์ ร้านสุรศักด์ิยางพารา นายสุรศักด์ิ เพชรธัมรงค์ 123 4 - ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี อด. 5 2552 19/6/2019
2099 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1274 นายศักด์ิสิทธ์ิ  ศรียาคะบุตร ร้าน ธนบรรณเจริญ นายศักด์ิสิทธ์ิ ศรียาคะบุตร 257 2 เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี อด. 22 2561 9/5/2020
2100 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1020 นายพงษ์เทพ  บัวศรี ร้าน ตองตังค์พาณิชย์ นายพงษ์เทพ บัวศรี 302 2 บ้านสร้างแป้น เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี อด. 14 2559 8/2/2020
2101 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0708 นางสาวชุติมา จิตรประเสริฐ ร้านรุ่งเรืองยางพารา(ตาลเลียน) นางสาวชุติมา จิตรประเสริฐ 105 2 ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี อด. 51 2556 28/8/2019
2102 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1207 นายรุ่งทวี  ดู่ด า ร้าน โอ แอนด์ เอ็ม นายรุ่งทวี ดู่ด า 108 13 บ้านดอนเหมือดแก้ว ปะโค กุดจับ อุดรธานี อด. 13 2562 11/3/2020
2103 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0846 นางสาวกรกนก รักษ์วิจิตร สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. อุดรธานี จ ากัด (สาขา กุดจับ ) 196 7 ปะโค กุดจับ อุดรธานี อด. 20 2557 6/2/2020
2104 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-0634 นายเตชสิทธ์ิ  วงษ์เคน ร้าน อ.ย่ิงเจริญการเกษตร นายเตชสิทธ์ิ วงษ์เคน 150 1 เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี อด. 28 2560 31/5/2020
2105 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0340 นางสาวสิริรัตน์  ภาคสวรรค์ บริษัท ที เอส เอ จ ากัด 153 1 - - เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี อด. 18 2553 5/7/2020
2106 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1067 นายถานันดร  แสนค า ร้าน ณัฐกิจ นายถานันดร แสนค า 17 1 บ้านโนนเมือง บ้านเพีย เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี อด. 67 2559 30/10/2019
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2107 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1131 นางสาวสุกัญญา  ศรีแก่นจันทร์ ร้าน เจ้าพระยาการเกษตร นางสาวสุกัญญา ศรีแก่นจันทร์ 188 1 เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี อด. 38 2562 26/5/2020
2108 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0046 นายสุนทร หาจัตุรัส ร้านสุนทรการเกษตร นายสุนทร หาจัตุรัส 205 1 - กุดจับ-หนองวัวซอ เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี อด. 80 2549 30/6/2020
2109 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0040 นางสาววนิศารัตน์ ศรชัย สหกรณ์การเกษตรกุดจับ จ ากัด 58 1 เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี อด. 136 2550 10/9/2019
2110 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0153 นายสุพิธ ศรีแก่นจันทร์ ร้านเจ้าพระยาเภสัชและการเกษตร นายสุพิธ ศรีแก่นจันทร์ 77 1 - กุดจับ-หนองวัวซอ เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี อด. 40 2562 26/5/2020
2111 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1423 นางรมย์ชลี  วรหล้า ร้าน อัครัช 2556 นางรมย์ชลี วรหล้า 164 10 เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี อด. 37 2562 26/5/2020
2112 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1295 นางรัตรดาพร  มังคุณ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คนโตเจริญทรัพย์ 141 11 บ้านดงเค็ง เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี อด. 14 2562 12/3/2020
2113 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0613 นายคนธ์พงษ์ ทองสุขกุลวัฒน์ ร้านสุขเกษตร นายคนธ์พงษ์ ทองสุขกุลวัฒน์ 36 11 - - เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี อด. 85 2557 30/7/2020
2114 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0296 นายปิติ เจริญแสงสุวรรณ ร้านพี.ที.ยางพารา นายปิติ เจริญแสงสุวรรณ 26/1 13 - อุดร-กุดจับ เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี อด. 167 2551 30/8/2019
2115 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1327 นายอรรคเดช  นามโนรินทร์ ร้าน เกษตรเซ็นเตอร์ 2018 นายอรรคเดช นามโนรินทร์ 106 2 เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี อด. 8 2561 19/3/2020
2116 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0045 นายสัญชัย จงสุขนิรันดร์ บริษัท อดัมส์เอ็นเตอร์ไพรเซส จ ากัด 34 2 บ.หัวขัว เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี อด. 46 2562 10/6/2020
2117 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0909 นางสาวสุรีย์พร หาจัตุรัส ร้านปอนด์ปอนด์การเกษตร นางสาวสุรีย์พร หาจัตุรัส 153/1 3 เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี อด. 59 2557 18/6/2020
2118 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0419 นายชยพล ถาวรวิเชียร ร้านโชคประภัสร์ นายชยพล ถาวรวิเชียร 170 3 - - เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี อด. 6 2556 27/12/2019
2119 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0222 นายเจียม ว่องไว ร้านเจียมเจริญ นายเจียม ว่องไว 31 5 - - เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี อด. 8 2560 22/2/2020
2120 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1412 นายธัญวิภู  นันทัยทวีกุล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษ เคมีภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษ เคมีภัณฑ์ 225/10 9 เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี อด. 63 2561 6/11/2019
2121 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0029 นางพิยดา จ าปาน้อย บริษัท พิยดา กรุ๊ป 2018 จ ากัด นางพิยดา จ าปาน้อย 261 9 บ้านโนนส าราญ กุดจับ-ตาลเลียน เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี อด. 12 2556 27/3/2020
2122 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0610 นายสมบูรณ์ ตุมอญ ร้านแม่โจ้การเกษตร นายสมบูรณ์ ตุมอญ 37/5 9 - - เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี อด. 7 2562 14/2/2020
2123 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1192 นางสาวขวัญเมือง  แสนศิลา ร้าน ต่ายการเกษตร สร้างก่อ นางสาวขวัญเมือง แสนศิลา 111 10 สร้างก่อ กุดจับ อุดรธานี อด. 72 2559 28/12/2019
2124 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-0735 นางอุไรภร  ใจบุญ ร้าน โนนธาตุการเกษตร นางอุไรภร ใจบุญ 127 5 สร้างก่อ กุดจับ อุดรธานี อด. 32 2559 3/4/2020
2125 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0229 นางเพ่ิมพร  สามเสน ร้านหงษ์เหิรการเกษตร นางเพ่ิมพร  สามเสน 257/2 1 - - กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี อด. 97 2550 21/6/2020
2126 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1418 นางสาวดลหทัย  อ่อนภูธร ร้าน รวมเกษตร เพ็ท ช็อป นางสาวดลหทัย อ่อนภูธร 20/3-4 13 แชแล กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี อด. 15 2562 18/3/2020
2127 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0838 นายสงคราม ประกอบศรี สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. อุดรธานี จ ากัด (สาขา กุมภวาปี) 460 13 กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี อด. 12 2557 6/2/2020
2128 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0955 นางสาวจินตนา ดวงปัญญา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จินตนา โปรโมช่ัน 460/1 13 กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี อด. 12 2558 17/2/2020
2129 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0831 นายพนัส หริตวร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมเกษตร อุดรธานี นายพนัส หริตวร 361 2 แชแล กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี อด. 8 2558 29/12/2019
2130 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0098 นางนิยะดา ถาวร ร้านธัญญาภรณ์การเกษตร นางนิยะดา ถาวร 306 7 - จิตประสงค์ กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี อด. 103 2550 10/8/2019
2131 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0073 นางกรรณิการ์ กิจการพัฒนาเลิศ ร้านธนพลเภสัช นางกรรณิการ์ กิจการพัฒนาเลิศ 185/2-3 9 - ชวลิต กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี อด. 111 2550 24/3/2020
2132 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0159 นายวิโรจน์ สาระโภค ร้านรุ่งโรจน์การค้า นายวิโรจน์ สาระโภค 185-185/1 9 - ชวลิตร กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี อด. 26 2550 22/3/2020
2133 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0032 นายสมนึก กิจการพัฒนาเลิศ ร้านไคฮวดการเกษตร นายสมนึก กิจการพัฒนาเลิศ 258/2 9 - จิตรประสงค์ กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี อด. 59 2550 18/12/2019
2134 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0242 นางนาง สาระโภค ร้านรุ่งเจริญการเกษตร นางนาง สาระโภค 259-260 9 - ชวลิตตัดใหม่ กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี อด. 150 2550 26/6/2020
2135 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0246 นางวิชชุดา หาญวงษ์ ร้านส่งเสริมการค้า นางวิชชุดา หาญวงษ์ 270/3-4 9 - - กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี อด. 151 2551 28/12/2019
2136 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0057 นายค ามาตร อ่อนละมุล ร้านพิมพ์ใจ นายค ามาตร อ่อนละมุล 5 13 บ้านโนนน  าอ้อย กุมภวาปี-หนองหาร แชแล กุมภวาปี อุดรธานี อด. 118 2550 10/9/2019
2137 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0341 นางสายฝน ฤทธ์ิมหา ร้านส.รุ่งเรือง นางสายฝน ฤทธ์ิมหา 198 5 - - แชแล กุมภวาปี อุดรธานี อด. 55 2558 7/7/2020
2138 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-0895 นายสายัณห์  ถ าวาปี ร้าน ทรัพย์สมบูรณ์ นายสายัณห์ ถ าวาปี 153/1 6 แชแล กุมภวาปี อุดรธานี อด. 29 2559 20/3/2020
2139 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1125 นางบุญเรียน  สิงห์สน่ัน ร้าน โชคสมศรีพาณิชย์ นางบุญเรียน สิงห์สน่ัน 88 4 บ้านท่าล่ี ท่าล่ี กุมภวาปี อุดรธานี อด. 20 2560 10/4/2020
2140 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0791 นายนพนรินทร์ กันลา ร้าน 999 เกษตรภัณฑ์ นายนพนรินทร์ กันลา 3 12 ปะโค กุมภวาปี อุดรธานี อด. 60 2557 24/6/2020
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2141 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0786 นางหนูพลอย โสภี ร้านบุญรอด การเกษตร นางหนูพลอย โสภี 6 2 ปะโค กุมภวาปี อุดรธานี อด. 58 2557 18/6/2020
2142 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0552 นายโชคชัย วิชัยวงค์ ร้านโชคชัยเกษตรรุ่งเรือง นายโชคชัย วิชัยวงค์ 240 3 - - ปะโค กุมภวาปี อุดรธานี อด. 22 2555 20/6/2020
2143 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1445 นายชนาธิป  เอ่ียมจิตติรักษ์ ร้าน เอ่ียมจิตการเกษตร นายชนาธิป เอ่ียมจิตติรักษ์ 226 10 บ้านค าเจริญ พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี อด. 30 2562 2/5/2020
2144 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0137 นายเลิศชัย ทองวินิจ ร้านเจริญชัย นายเลิศชัย ทองวินิจ 471-474 15 - - พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี อด. 3 2550 26/1/2020
2145 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0989 นายสันติ เฟ่ืองกระแสร์ ร้านชุ่มตา อาหารสัตว์ และการเกษตร นายสันติ เฟ่ืองกระแสร์ 270/1 4 มิตรภาพ พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี อด. 60 2558 13/7/2019
2146 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0902 นางสาวพชรกมล พนะราบ ร้านเพชรทองอินทร์เกษตรรุ่งเรือง นางสาวพชรกมล พนะราบ 93 13 เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี อด. 49 2557 10/6/2020
2147 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1061 นายนพรัตน์  บุญคุ้ม ร้านสองพ่ีน้องการเกษตร นายนพรัตน์ บุญคุ้ม 23 15 เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี อด. 3 2559 18/1/2020
2148 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1389 นายศุภชัย  นิตย์ภักดี ร้าน สมานการค้า นายศุภชัย นิตย์ภักดี 126 9 บ้านสงเปลือย เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี อด. 41 2562 4/6/2020
2149 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1453 นายยมนา  มูลเรืองชัย ร้าน กิตติภณค้าวัสดุ นายยมนา มูลเรืองชัย 243 1 หนองหว้า กุมภวาปี อุดรธานี อด. 35 2562 21/5/2020
2150 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0667 นางเฉลยพจน์  หอมหวล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปราชญ์เกษตร นางเฉลยพจน์ หอมหวล 166 7 หนองช้างคาว - คอนสาย กู่แก้ว อุดรธานี อด. 33 2561 18/6/2020
2151 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0833 นางสาวส าฤทธ์ิ พันธ์ุพรม ร้านไพจานการเกษตร นางสาวส าฤทธ์ิ พันธ์ุพรม 5 5 ค้อใหญ่ กู่แก้ว อุดรธานี อด. 6 2557 26/1/2020
2152 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0556 นายสุพจน์ บุญยียวน ร้านวัฒนาพาณิชย์ นายสุพจน์ บุญยียวน 2 2 บ้านเหล่าสวนกล้วย - โนนทองอินทร์ กู่แก้ว อุดรธานี อด. 29 2555 25/6/2020
2153 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1210 นางสาวดุสิตา  หม้อกรอง ร้าน สยามพืชผลการเกษตร นางสาวดุสิตา หม้อกรอง 65 7 โนนทองอินทร์ กู่แก้ว อุดรธานี อด. 23 2561 9/5/2020
2154 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0220 นางสาวปรมัตย์  รักษามารถ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็นพีเค เพ่ือนเกษตรไทย 123 5 - - บ้านจีต กู่แก้ว อุดรธานี อด. 54 2550 15/7/2020
2155 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-0878 นายประจักษ์  จิตรใส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  กมลวรรณพืชผล นายประจักษ์ จิตรใส 234 7 บ้านกู่แก้ว บ้านจีต กู่แก้ว อุดรธานี อด. 13 2559 8/2/2020
2156 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0635 นายเขมรัตน์ จันทร์อ่อน ร้านอุดมพรการเกษตร นายเขมรัตน์ จันทร์อ่อน 36 7 บ้านกู่แก้ว - บ้านจีต กู่แก้ว อุดรธานี อด. 40 2555 16/7/2020
2157 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1195 นางสุมาลี  บุญตาแสง ร้าน สุมาลี การค้า นางสุมาลี บุญตาแสง 133 6 ค าเลาะ ไชยวาน อุดรธานี อด. 14 2560 7/3/2020
2158 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1185 นางสาวลองรัตน์  รัตนวงค์ ร้าน ส.มารวยการเกษตร นางสาวลองรัตน์ รัตนวงค์ 16 6 ค าเลาะ ไชยวาน อุดรธานี อด. 4 2562 27/1/2020
2159 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1352 นางสาวสมบูรณ์  แสนสุข ร้าน สมบูรณ์ฟาร์ม นางสาวสมบูรณ์ แสนสุข 155 1 ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี อด. 30 2561 10/6/2020
2160 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0783 นายบุญหลาย สีพนาม ร้านบุญหลายการค้า นายบุญหลาย สีพนาม 70 10 ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี อด. 46 2558 18/6/2020
2161 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0016 นายณัฐวุฒิ นิลด า ร้าน ณัฐวุฒิ อาหารสัตว์ นายณัฐวุฒิ  นิลด า 64 11 - ไชยวาน-ศรีธาตุ ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี อด. 43 2550 2/5/2020
2162 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0853 นางสังวาล พัฒมี สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. อุดรธานี จ ากัด (สาขา ไชยวาน ) 124 12 ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี อด. 27 2557 6/2/2020
2163 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0795 นายวิชัย ศรีจันทร์ ร้านไชยวานการเกษตร นายวิชัย ศรีจันทร์ 77 12 ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี อด. 16 2562 17/3/2020
2164 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0398 นายสุนทร คุณวงศ์ ร้านฟ้าใส นายสุนทร คุณวงศ์ 198 2 บ้านไชยวาน - ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี อด. 6 2553 13/12/2019
2165 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0136 นางลัดดาพร ไชยวาน ร้านไชยวานพืชผล นางลัดดาพร ไชยวาน 282 3 - - ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี อด. 43 2562 6/6/2020
2166 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0944 นายเศรษฐา กองธรรม ร้านเศรษฐาการเกษตร นายเศรษฐา กองธรรม 25 4 ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี อด. 45 2558 10/6/2020
2167 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-1010 นางสาวอุบลรัตน์ นามคุณ ร้านหนองแวงการเกษตร นางสาวอุบลรัตน์ นามคุณ 62 5 ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี อด. 48 2558 17/6/2020
2168 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1242 นางสาววิจิตตรา  จันทรเสนา ร้าน สวนขวัญการเกษตร นางสาววิจิตตรา จันทรเสนา 69 2 โพนสูง ไชยวาน อุดรธานี อด. 34 2560 27/6/2019
2169 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0716 นายวรเชษฐ มนตรีภักดี ร้านจอมเจริญค าม่วง นายวรเชษฐ มนตรีภักดี 174 3 ไชยวาน-ศรีธาตุ โพนสูง ไชยวาน อุดรธานี อด. 58 2558 8/7/2020
2170 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-0871 นางสาวสมคิด  อุนารัตน์ ร้าน มะนาวการเกษตร นางสาวสมคิด อุนารัตน์ 124 4 โพนสูง ไชยวาน อุดรธานี อด. 17 2559 16/2/2020
2171 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-0904 นางรัตนา  คันโธทอง  ร้าน มณี นางรัตนา คันโธทอง 212 4 โพนสูง ไชยวาน อุดรธานี อด. 46 2559 17/5/2020
2172 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1431 นายประยูร  ว่องไว ร้าน โชคไพบูลย์การเกษตร นายประยูร ว่องไว 21 8 โพนสูง ไชยวาน อุดรธานี อด. 22 2562 18/4/2020
2173 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1122 นายเจริญ  ศรีจันทร์ ร้าน เจริญการค้า นายเจริญ ศรีจันทร์ 121 10 หนองหลัก ไชยวาน อุดรธานี อด. 37 2559 21/4/2020
2174 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0065 นายสว่าง แสงแก้ว ร้านแสงมงคลพานิชย์ นายสว่าง แสงแก้ว 154 1 - - ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี อด. 110 2549 28/7/2020
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2175 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0746 นายทศพล ศรีสมรส ร้านวรพลการเกษตร นายทศพล ศรีสมรส 260 11 ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี อด. 65 2557 4/8/2019
2176 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1236 นายโกเมนทร์  ภูผินผา ร้าน ทุ่งฝนการเกษตร นายโกเมนทร์ ภูผินผา 396 11 ทุ่งฝน-ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี อด. 43 2560 31/8/2019
2177 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0617 นายอ านาจ สุวรรณไตร ร้านอ านาจพารา นายอ านาจ สุวรรณไตร 154 12 - ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี อด. 18 2555 13/6/2020
2178 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0850 นางทัศนา สืบสุนทร สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. อุดรธานี จ ากัด (สาขาทุ่งฝน) 59 2 ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี อด. 24 2557 6/2/2020
2179 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0726 นายราชัน ค าพิมาน ร้านวันครู นายราชัน ค าพิมาน 246/1 6 ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี อด. 53 2558 5/7/2020
2180 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0070 นางจีระพันธ์ ค าปัญโญ ร้านพรุ่งยานยนต์ นางจีระพันธ์ ค าปัญโญ 127 8 - ทุ่งฝนสามัคคี ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี อด. 24 2553 14/7/2020
2181 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0379 นายธงชัย แก้วเนตร ร้านวันเพ็ญเพ่ิมพูนทรัพย์ นายธงชัย แก้วเนตร 188 1 - - ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน อุดรธานี อด. 32 2556 4/7/2019
2182 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1141 นางบุญทัน  แก้วภูบาล ร้าน บุญทันพาณิชย์ นางบุญทัน แก้วภูบาล 19 1 ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน อุดรธานี อด. 30 2560 8/6/2020
2183 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0543 นางบังอร บุรุษภักดี ร้านเพ่ือนเกษตรนายูง นางบังอร บุรุษภักดี 77 10 - - นายูง นายูง อุดรธานี อด. 37 2554 24/8/2019
2184 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0785 นายอัษฎายุธ ศรีทุม ร้านห้วยทรายการเกษตร นายอัษฎายุธ ศรีทุม 288 3 นายูง นายูง อุดรธานี อด. 95 2557 25/8/2019
2185 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0411 นางสาวศศสรวง เรียงวัน ร้านย่ิงเจริญยางพารา นางสาวศศสรวง เรียงวัน 119 4 - นายูง นายูง อุดรธานี อด. 33 2553 8/9/2020
2186 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1229 นายสมบูรณ์  อัฒจักร์ ร้าน ท๊อปเจริญทรัพย์สมบูรณ์ นายสมบูรณ์ อัฒจักร์ 192 4 นายูง นายูง อุดรธานี อด. 29 2560 31/5/2020
2187 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0923 นางสาวชุติมา สง่าดี ร้านแสงตะวันพาณิชย์ นางสาวชุติมา สง่าดี 7 5 นายูง นายูง อุดรธานี อด. 47 2558 16/6/2020
2188 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0460 นางโสภี ตรีสาสตร์ ร้านเพ่ิมพูนทรัพย์ นางโสภี ตรีสาสตร์ 144 9 - - นายูง นายูง อุดรธานี อด. 34 2557 28/1/2020
2189 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1212 นายเส็ง  ทองเหง้า ร้าน สวรรยาการเกษตร นายเส็ง ทองเหง้า 105 5 บ้านท่าโป่งทอง โนนทอง นายูง อุดรธานี อด. 38 2561 4/7/2020
2190 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0762 นางกัญชรส ภูมิเขต ร้านวัฒนสินเจริญการค้า นางกัญชรส ภูมิเขต 153 5 โนนทอง นายูง อุดรธานี อด. 41 2556 15/7/2020
2191 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0618 นายจิรพงศ์ ศรีชัย ร้านชัยรุ่งเรืองการเกษตร นายจิรพงศ์ ศรีชัย 88 5 - - โนนทอง นายูง อุดรธานี อด. 19 2555 17/6/2020
2192 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0212 นายสุบิน แก้วมาตร ร้านโนนทองท๊อปเจริญบริการ นายสุบิน แก้วมาตร 110 9 บ้านโนนทอง - โนนทอง นายูง อุดรธานี อด. 48 2550 7/11/2019
2193 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1260 นางสาวสุภาพร  พานอนันต์ ร้าน โนนทอง การเกษตร นางสาวสุภาพร พานอนันต์ 131 9 โนนทอง นายูง อุดรธานี อด. 40 2560 3/8/2019
2194 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-0925 นางสาวโสภิตตา  เต็งสุจริตกุล ร้าน ศรีจันทร์ โนนทอง นางสาวโสภิตตา เต็งสุจริตกุล 165 9 โนนทอง นายูง อุดรธานี อด. 8 2559 7/2/2020
2195 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0491 นายธีระพงษ์ โมลาเดช ร้านพรเจริญเกษตรภัณฑ์ นายธีระพงษ์ โมลาเดช 152 1 บ้านโนนเมือง น  าโสม-ปากม่ัง บ้านก้อง นายูง อุดรธานี อด. 20 2554 27/6/2020
2196 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0236 นายสุพจน์ สาศรีรัตน์ ร้านสุดาภรณ์พืชผล นายสุพจน์ สาศรีรัตน์ 36 3 - - บ้านก้อง นายูง อุดรธานี อด. 52 2562 18/7/2020
2197 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1115 นางสาวเกศราภรณ์  อินทะนาม ร้าน เกศราภรณ์พาณิชย์ นางสาวเกศราภรณ์ อินทะนาม 157 5 บ้านก้อง นายูง อุดรธานี อด. 33 2559 7/4/2020
2198 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0461 นายโสฬส พวงประทุม ร้านศรีจันทร์เภสัช นายโสฬส พวงประทุม 138 7 - - บ้านก้อง นายูง อุดรธานี อด. 33 2557 28/1/2020
2199 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0954 นางวรารักษ์ ผดุงศิลป์ ร้านกิตติยา นางวรารักษ์ ผดุงศิลป์ 239 1 นางัว น  าโสม อุดรธานี อด. 34 2558 27/5/2020
2200 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0359 นายเฉลียว ชอบผล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น  าโสมเกษตรภัณฑ์ 66 12 - - นางัว น  าโสม อุดรธานี อด. 22 2553 11/7/2020
2201 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1258 นายทองสุข  ทนสีราช ร้าน ทองสุขพืชผล นายทองสุข ทนสีราช 23 4 นางัว น  าโสม อุดรธานี อด. 58 2560 26/12/2019
2202 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0117 นายรุ่งศักด์ิ  เชื อสาวะถี สหกรณ์การเกษตรน  าโสม จ ากัด 219 6 - - นางัว น  าโสม อุดรธานี อด. 135 2549 26/1/2020
2203 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0566 นายศักด์ิชาย กัปโก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ รุ่งเรืองการเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ รุ่งเรืองการเกษตร 125 9 - - นางัว น  าโสม อุดรธานี อด. 30 2556 3/7/2020
2204 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0038 นายนุสิทธ์ิ ตรังค์คุณากร ร้านส.สัมฤทธ์ิ มินิมาร์ท นายนุสิทธ์ิ ตรังค์คุณากร 131 1 - - น  าโสม น  าโสม อุดรธานี อด. 46 2561 9/8/2019
2205 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1220 นางสาวหฤทัย  แสงค า ร้าน แสงค าขนส่ง นางสาวหฤทัย แสงค า 136 1 นางัว-บ้านก้อง น  าโสม น  าโสม อุดรธานี อด. 23 2560 30/4/2020
2206 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0592 นายกรกต ทองสมุทร ร้านกรกตการเกษตรน  าโสม นายกรกต ทองสมุทร 22 1 - - น  าโสม น  าโสม อุดรธานี อด. 47 2555 2/9/2019
2207 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-1023 นายมิตรชัย สุวรรณะ ร้านถาวรบริการ นายมิตรชัย สุวรรณะ 101 15 น  าโสม น  าโสม อุดรธานี อด. 50 2558 25/6/2020
2208 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0469 นางมนฤทัย ชาวหันค า ร้านแอนนาการเกษตร นางมนฤทัย ชาวหันค า 200 4 บ้านโพน - น  าโสม น  าโสม อุดรธานี อด. 11 2554 13/6/2019
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2209 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0605 นางสาวกุณช์ผกากรอง  พรจิตรปัญญา ร้าน วิจิตร พาณิชย์ นางสาวกุณช์ผกากรอง  พรจิตรปัญญา 102 7 บ้านนาเมืองไทย - น  าโสม น  าโสม อุดรธานี อด. 2 2556 22/7/2020
2210 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0715 นางอาภัสรา ค าภูแก้ว ร้านภูเจริญการเกษตร นางอาภัสรา ค าภูแก้ว 266/1 8 น  าโสม น  าโสม อุดรธานี อด. 20 2556 23/6/2020
2211 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-1024 นายปรีชา อุบลหล้า ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บอยเทคทีมมิตรเกษตร 4 9 น  าโสม น  าโสม อุดรธานี อด. 51 2558 25/6/2020
2212 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0562 นายมงคล พรมวาสี ร้านมงคลพาณิชย์ นายมงคล พรมวาสี 21 15 - บ้านหยวก น  าโสม อุดรธานี อด. 8 2557 11/2/2020
2213 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0231 นายสุวัติ จินนาโด ร้านต.เจริญ นายสุวัติ จินนาโด 94 2 บ้านหยวกน้อย - บ้านหยวก น  าโสม อุดรธานี อด. 163 2551 3/7/2020
2214 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0133 นางบุญลักษณ์ ป้องภักดี ร้านเล็กเจริญ นางบุญลักษณ์ ป้องภักดี 12 1 - อนุสาวรีย์ ศรีส าราญ น  าโสม อุดรธานี อด. 88 2550 24/8/2020
2215 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0121 นางสาวทองปลิว ทองทิพย์ ร้านชัยวิภาสการเกษตร 2 นางสาวทองปลิว ทองทิพย์ 153 1 - อนุสาวรีย์ ศรีส าราญ น  าโสม อุดรธานี อด. 77 2550 30/6/2020
2216 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0660 นางสาวกัญญณัฎฐ์ เกียรต์ิพงษ์ลาภ ร้านสิริวัฒนา นางสาวกัญญณัฎฐ์ เกียรต์ิพงษ์ลาภ 234 1 - - ศรีส าราญ น  าโสม อุดรธานี อด. 50 2555 12/9/2019
2217 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0180 นายวีรยุทธ เครือเพียกุล ร้านส.ภักดี นายวีรยุทธ เครือเพียกุล 31 1 - อนุสาวรีย์ ศรีส าราญ น  าโสม อุดรธานี อด. 98 2550 1/6/2020
2218 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1223 นายจักรพงษ์  ชินฮาต ร้าน จักรพงษ์ พาณิชย์ นายจักรพงษ์ ชินฮาต 114 12 ศรีส าราญ น  าโสม อุดรธานี อด. 25 2560 21/5/2020
2219 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0290 นายณัฐพล กิตติมานิตกุล ร้านพี.เอส.การเกษตร นายณัฐพล กิตติมานิตกุล 179 2 - - ศรีส าราญ น  าโสม อุดรธานี อด. 166 2551 27/7/2020
2220 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1062 นายประพนธ์ ปิยะนนทลี บริษัท เซ็นทรัล อโกร จ ากัด บริษัท เซ็นทรัล อโกร จ ากัด 333 2 ศรีส าราญ น  าโสม อุดรธานี อด. 85 2558 1/11/2019
2221 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1286 นางสาวรัชฏาพร  บัวทองหลาง ร้าน ลูกปลา นางสาวรัชฏาพร บัวทองหลาง 45 7 ศรีส าราญ น  าโสม อุดรธานี อด. 56 2561 19/9/2019
2222 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0128 นางสาวปทุมวดี ไชยโยธา ร้านตู้ขุนยางพารา นางสาวปทุมวดี ไชยโยธา 31 8 - - ศรีส าราญ น  าโสม อุดรธานี อด. 23 2562 21/4/2020
2223 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-1003 นายธวัชสิทธ์ิ อุภัยพรหม ร้านอรอนงค์การเกษตร นายธวัชสิทธ์ิ อุภัยพรหม 112 8 สามัคคี น  าโสม อุดรธานี อด. 56 2558 8/7/2020
2224 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0728 นายไมตรี ยิ มสาระ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ขวัญมีนาพาณิชย์ 182 3 บ้านหัวช้าง โสมเย่ียม น  าโสม อุดรธานี อด. 34 2562 20/5/2020
2225 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0734 นางบุญมา บุดดาชัย ร้านก่อเกิดทรัพย์ นางบุญมา บุดดาชัย 66 5 หนองแวง น  าโสม อุดรธานี อด. 37 2556 14/7/2020
2226 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0019 นางสาวทรงพร เรียงวัน ร้านวิฤทธ์ิยางพารา นางสาวทรงพร เรียงวัน 112 7 บ้านสามเหล่ียม บ้านผือ-น  าโสม หนองแวง น  าโสม อุดรธานี อด. 99 2550 5/9/2019
2227 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0987 นางสาวอุบลรัตน์ บุตรดี ร้านทวีทรัพย์การเกษตร นางสาวอุบลรัตน์ บุตรดี 146 7 หนองแวง น  าโสม อุดรธานี อด. 59 2558 9/7/2020
2228 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1200 นางสาวรพีพรรณ  พรมภักดี บริษัท เซ็นทรัล อโกร จ ากัด นางสาวรพีพรรณ พรมภักดี 91 7 หนองแวง น  าโสม อุดรธานี อด. 40 2561 10/7/2019
2229 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0454 นางจันดี ดวงสา ร้านบาสพาณิชย์ นางจันดี ดวงสา 251 8 - - หนองแวง น  าโสม อุดรธานี อด. 17 2554 27/6/2020
2230 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0269 นางเพชรทอง มีชัย ร้านเพชรทองพาณิชย์ นางเพชรทอง มีชัย 8 8 - อุดร-นายูง หนองแวง น  าโสม อุดรธานี อด. 25 2554 3/7/2020
2231 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1227 นางบัวลี  นวลสวาท ร้าน ใส นางบัวลี นวลสวาท 28 3 บ้านทมป่าข่า ทมนางาม โนนสะอาด อุดรธานี อด. 17 2562 4/4/2020
2232 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1421 นายพรศิลป์  แต้มศิริชัย บริษัท น  าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) 114 1 โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี อด. 3 2562 22/1/2020
2233 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0012 นายศตวิทย์ เยาวภา ร้านพงศ์ทองการเกษตร นายศตวิทย์ เยาวภา 173 1 - สุขาภิบาล 1 โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี อด. 73 2557 15/7/2020
2234 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0095 นายโกศล เนยเมืองปัก ร้านต.รุ่งเรืองการเกษตร นายโกศล เนยเมืองปัก 177/1-2 1 - - โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี อด. 27 2550 30/4/2020
2235 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0092 นายพงษ์ศักด์ิ สุขธนะ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส่งเสริมพืชผล 2013 263 1 - มิตรภาพ โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี อด. 17 2555 13/6/2020
2236 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0224 นายสมบูรณ์  บัวเข็ม สหกรณ์การเกษตรโนนสะอาด จ ากัด 332 1 - มิตรภาพ โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี อด. 97 2557 10/9/2019
2237 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1216 นายอุทิศ  สังข์ตะคุ ร้าน อ.พาณิชย์ นายอุทิศ สังข์ตะคุ 525/1 1 มิตรภาพ โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี อด. 27 2560 30/5/2020
2238 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0884 นางน  าฝน เนามันน์ ร้านน  าฝนเกษตรพาณิชย์ และวัสดุก่อสร้าง นางน  าฝน เนามันน์ 268 2 โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี อด. 63 2557 19/6/2019
2239 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0178 นายวานิช วานิชชัง ร้านวานิช นายวานิช วานิชชัง 32 2 - สุขาภิบาล 2 โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี อด. 41 2550 30/6/2020
2240 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0134 นางปาริชาติ  เพชรก้อน ร้านเพ่ือนการเกษตร นางปาริชาติ  เพชรก้อน 40 2 - สุขาภิบาล โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี อด. 78 2557 16/7/2020
2241 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0985 นางสาวจิตรสุดา จันทะกล ร้านต.รุ่งเรืองการเกษตร3 นางสาวจิตรสุดา จันทะกล 239 9 โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี อด. 18 2558 22/3/2020
2242 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1120 นางสาวศิริลักษณ์  วังสีรัง ร้าน เอส ที การค้า นางสาวศิริลักษณ์ วังสีรัง 243 9 บ้านฝายเจริญสุข โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี อด. 5 2560 13/2/2020
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2243 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1338 นางสาวดรรชนี  มณีพรหม ร้าน เวโรจน์การเกษตร นางสาวดรรชนี มณีพรหม 48 12 บุ่งแก้ว โนนสะอาด อุดรธานี อด. 21 2561 1/5/2020
2244 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0736 นางปราณี  มิตรภาพ นางปราณี  มิตรภาพ 166 13 บุ่งแก้ว โนนสะอาด อุดรธานี อด. 44 2557 1/6/2020
2245 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1347 นายปกาศิต  ไชยแสนฤทธ์ิ ร้าน ปกาศิต ไชยแสนฤทธ์ิ นายปกาศิต ไชยแสนฤทธ์ิ 32 3 บุ่งแก้ว โนนสะอาด อุดรธานี อด. 24 2561 21/5/2020
2246 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0438 นายสุพัฒน์ เอื อฤทธิกุล ร้านส.รุ่งเรืองการเกษตร นายสุพัฒน์ เอื อฤทธิกุล 228 1 - - โพธ์ิศรีส าราญ โนนสะอาด อุดรธานี อด. 43 2558 26/5/2020
2247 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1105 นางหอมหวล  แซนเดอร์ซัน ร้าน ศรีสวัสด์ิการเกษตร นางหอมหวล แซนเดอร์ซัน 337 8 โพธ์ิศรีส าราญ โนนสะอาด อุดรธานี อด. 24 2559 8/3/2020
2248 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1360 นางสาวกุหลาบ  สารพิมพ์ ร้าน กุหลาบการค้า นางสาวกุหลาบ สารพิมพ์ 11 11 หนองกุงศรี โนนสะอาด อุดรธานี อด. 21 2562 17/4/2020
2249 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1226 นายชนินทร์  ดวงดี ร้าน พูนวัสดุการเกษตร นายชนินทร์ ดวงดี 76 8 หนองกุงศรี โนนสะอาด อุดรธานี อด. 26 2560 21/5/2020
2250 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1432 นายสุรศักด์ิ  สนิทบุญ ร้าน ศศิธรการเกษตร นายสุรศักด์ิ สนิทบุญ 240 4 บ้านค าสง่า นาค า บ้านดุง อุดรธานี อด. 10 2562 28/2/2020
2251 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1014 นายวรรชัย  สุวรรณสิงห์ ร้าน บุญร่วมการเกษตร นายวรรชัย สุวรรณสิงห์ 126 9 นาค า บ้านดุง อุดรธานี อด. 18 2562 10/4/2020
2252 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1063 นางสาววาสนา  ชานันโท ร้าน รัตนชัยการเกษตร นางสาววาสนา ชานันโท 314 6 นาไหม บ้านดุง อุดรธานี อด. 36 2559 20/4/2020
2253 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1058 นางสดใส  นามเสนา ร้าน ปราณฤทัยการเกษตร นางสดใส นามเสนา 96 13 บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี อด. 49 2559 12/6/2020
2254 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-0834 นางสาวภัทรญา  ชญากรนันทน์ ร้าน รุ่งเจริญผล นางสาวภัทรญา  ชญากรนันทน์ 99 18 บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี อด. 53 2559 3/7/2019
2255 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1393 นางกนกอร  ขวัญรอด ร้าน กองทุนหมู่บ้านดงยาง หมู่ท่ี 8 นางกนกอร ขวัญรอด 149 8 บ้านดงยาง บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี อด. 54 2561 16/9/2019
2256 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1319 นายบุญมา  มาลาวาส ร้าน บุญมาการค้า นายบุญมา มาลาวาส 16 9 บ้านเหล่าอุดม บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี อด. 11 2562 7/3/2020
2257 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0869 นางล าใย ย่ิงยง ร้านย่ิงยงการเกษตร นางล าใย ย่ิงยง 166 9 บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี อด. 30 2558 24/5/2020
2258 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0927 นายสมบัติ ปัสสาวะโท ร้านสมบัติการเกษตร นายสมบัติ ปัสสาวะโท 11 15 บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี อด. 19 2558 18/3/2020
2259 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1110 นายสมเกียรติ  มุธิตากุล บริษัท เกียรติเจริญทรัพย์ 9999 จ ากัด นายสมเกียรติ มุธิตากุล 240 12 บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี อด. 32 2562 9/5/2020
2260 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1002 นางสาวพัชรี  สว่างวงศ์ ร้าน หนองสว่างการเกษตร นางสาวพัชรี สว่างวงศ์ 301 6 บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี อด. 37 2561 24/6/2020
2261 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-0807 นายบุญเพ็ง  วงศ์ก่อ ร้าน โชคโคดมการเกษตร นายบุญเพ็ง วงศ์ก่อ 140 13 บ้านทุ่งโพธ์ิทอง โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี อด. 57 2560 20/12/2019
2262 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0097 นายสงวน โคตรแสวง ร้านสุดา นายสงวน โคตรแสวง 21 3 - - วังทอง บ้านดุง อุดรธานี อด. 130 2550 8/8/2019
2263 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0030 นางประภาวัลย์ สุพันธมาตย์ ร้านทรัพย์ทวี นางประภาวัลย์ สุพันธมาตย์ 15 1 - เพชรวิเศษ ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี อด. 73 2550 13/1/2020
2264 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0015 ว่าท่ี ร.ต.จักรกฤษณ์ มีใย บริษัท ตั งจิตรเกษตรผล จ ากัด 66 1 - วิญญู ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี อด. 23 2550 26/1/2020
2265 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0058 นายประมล พันฆ้อง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอเชียการเกษตร 1999 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอเชียการเกษตร 1999 70 1 ศรีจันทร์ เพชรวิเศษ ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี อด. 10 2556 11/2/2020
2266 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0842 นายชูชาติ  จินารักษ์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. อุดรธานี จ ากัด (สาขา บ้านดุง ) 238 4 ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี อด. 16 2557 6/2/2020
2267 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0423 นางพรชนิตว์ ชิวปรีชา ร้านไบ โอ ฟาร์ม นางพรชนิตว์ ชิวปรีชา 20/14 6 - วิญญู ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี อด. 16 2553 25/5/2020
2268 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0158 นายช่วย ปาปะเก ร้านโชคทวี นายช่วย ปาปะเก 248 6 - - ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี อด. 45 2562 10/6/2020
2269 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0008 นายอุทัย นาค ามิน บริษัท โชคมนัส(เคมีเกษตร) จ ากัด 265 6 - สว่างเมือง ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี อด. 66 2550 30/6/2020
2270 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0119 นางรุ่งฤดี แก้วทรายขาว ร้านชมพูพาณิชย์ นางรุ่งฤดี แก้วทรายขาว 349 6 - วิญญู ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี อด. 79 2550 30/6/2020
2271 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1129 นายปรีชา  ลือเล่ือง ร้าน ชมภู นายปรีชา ลือเล่ือง 43 6 ศรีสุข ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี อด. 43 2559 11/5/2019
2272 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0190 นายปริญญา ดุงศรีแก้ว ร้านถนอมการค้า นายปริญญา ดุงศรีแก้ว 500/16-17 6 - - ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี อด. 21 2550 30/6/2020
2273 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0004 นายลิขิต สงค าภา ร้านกิจชัยพาณิชย์ นายลิขิต สงค าภา 500/21 6 - วิญญู ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี อด. 52 2550 13/6/2020
2274 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0009 นางสาวสมจิต  สงค าภา ร้านผ.สมใจการค้า นางสาวสมจิต  สงค าภา 58 6 - - ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี อด. 85 2550 26/7/2020
2275 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-0962 นางสาวปรียานุช  พรหมแสงใส ร้าน ปรียาการเกษตร นางสาวปรียานุช พรมแสงใส 294 9 บริบาลด าริ ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี อด. 28 2562 30/4/2020
2276 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1230 นางสาววะลาพร  ไผ่ล้อมท าเล ร้าน วะลาพรการเกษตร นางสาววะลาพร ไผ่ล้อมท าเล 16 2 อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี อด. 28 2561 6/6/2019
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2277 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0767 นายประวิทย์ ศรีภักดี ร้านกลางใหญ่การเกษตร นายประวิทย์ ศรีภักดี 47 1 กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี อด. 80 2557 23/7/2020
2278 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0988 นางเพ็ญจิตร  เรียงวัน ร้านวิลิตรยางพารา สาขา 2 นางเพ็ญจิตร  เรียงวัน 110 10 กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี อด. 20 2558 29/3/2020
2279 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0286 นางสาวปาริตา เทวงศา ร้านไทยเกษตร นางสาวปาริตา เทวงศา 200 9 บ้านกลางใหญ่ - กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี อด. 2 2553 30/9/2019
2280 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0351 นายรัฐศาสตร์ กองผ้าขาว ร้านไอยรา นายรัฐศาสตร์ กองผ้าขาว 262 9 - - กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี อด. 20 2553 9/7/2020
2281 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0924 นางสาวณัฐฐา กิตติมานิตกุล ร้านพีเอสการเกษตร 2 นางสาวณัฐฐา กิตติมานิตกุล 325 9 กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี อด. 96 2557 28/8/2020
2282 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1257 นางชนิตา  ชัยพล ร้าน ท็อปเจริญพาณิชย์ นางชนิตา ชัยพล 330 9 กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี อด. 14 2561 23/4/2019
2283 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0494 นายมานิต ไชยเขียน ร้านน้องมายด์เพ่ือนเกษตร นายมานิต ไชยเขียน 40 9 - บ้านกลางใหญ่ กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี อด. 34 2555 8/7/2020
2284 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1320 นายสนธยา  สีหาปัญญา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สนทิพย์การเกษตร 126 8 บ้านโคกกลาง ข้าวสาร บ้านผือ อุดรธานี อด. 13 2561 20/4/2020
2285 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1447 นายปราณี  พรมสุวรรณ ร้าน ป.รุ่งเรือง นายปราณี พรมสุวรรณ 127 8 บ้านโคกกลาง ข้าวสาร บ้านผือ อุดรธานี อด. 31 2562 7/5/2020
2286 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0053 นายวุฒิพงษ์ โพธ์ิศรี ร้านดาวรุ่งเรือง นายวุฒิพงษ์ โพธ์ิศรี 18 11 - - เขือน  า บ้านผือ อุดรธานี อด. 114 2550 29/8/2020
2287 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0087 นางมะลิ สารีวงษ์ ร้านกิจเจริญ นางมะลิ สารีวงษ์ 25 13 - อุดร-บ้านผือ เขือน  า บ้านผือ อุดรธานี อด. 62 2561 1/11/2019
2288 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1050 นายมนัส  เตค าหัน ร้าน แม่แพน นายมนัส เตค าหัน 159 2 ค าด้วง บ้านผือ อุดรธานี อด. 25 2559 20/3/2020
2289 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1435 นายถวัลย์  โคตวงษ์ ร้าน ส.ใจเย็นการเกษตร นายถวัลย์ โคตวงษ์ 167 3 ค าด้วง บ้านผือ อุดรธานี อด. 36 2562 26/5/2020
2290 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0514 นางสาวเยาวภา พรรคพล ร้านค าบงการเกษตร นางสาวเยาวภา พรรคพล 155 10 - - ค าบง บ้านผือ อุดรธานี อด. 26 2554 3/7/2020
2291 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0960 นายชาตรี พิริยชัยจรัส ร้านทรัพย์ชาตรี นายชาตรี พิริยชัยจรัส 187 10 ค าบง บ้านผือ อุดรธานี อด. 3 2558 8/12/2019
2292 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0555 นายอนุสรณ์ โคตะมี ร้านเจริญสุขการเกษตร นายอนุสรณ์ โคตะมี 216 10 - - ค าบง บ้านผือ อุดรธานี อด. 1 2555 3/1/2020
2293 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1259 นางสาวกัลป์ปภัส   บุตรสีห์ชนผล ร้าน น  างามการเกษตร นางสาวกัลป์ปภัส   บุตรสีห์ชนผล 274 10 ค าบง บ้านผือ อุดรธานี อด. 42 2560 31/8/2019
2294 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1254 นายณฐภณ  ม่ิงมิตรมี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ม่ิงมิตรมีเกษตรเซ็นเตอร์ 192 2 ค าบง บ้านผือ อุดรธานี อด. 51 2560 18/9/2020
2295 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1065 นางปารณีย์  กาหลง ร้านช้อนเงินการเกษตร นางปารณีย์ กาหลง 204 8 บ้านค าแหน ค าบง บ้านผือ อุดรธานี อด. 87 2558 8/11/2019
2296 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0806 นางสาวนิรมล ศรีภิรมย์ ร้านรักษ์พงษ์การเกษตร นางสาวนิรมล ศรีภิรมย์ 268 11 จ าปาโมง บ้านผือ อุดรธานี อด. 4 2557 10/12/2019
2297 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1472 นายนิกรรัต  พลพันธ์ ร้าน เอ๋ พันล้าน นายนิกรรัต พลพันธ์ 214 13 บ้านดงบัง โนนทอง บ้านผือ อุดรธานี อด. 53 2562 21/7/2020
2298 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-1007 นายทวี พิมพิสาร ร้านทวีคูณการเกษตร นายทวี พิมพิสาร 152 6 โนนทอง บ้านผือ อุดรธานี อด. 31 2558 25/5/2020
2299 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1464 นางสุภาพรณ์  พูดเพราะ ร้าน เกษมทรัพย์พาณิชย์ นางสุภาพรณ์ พูดเพราะ 100 7 โนนทอง บ้านผือ อุดรธานี อด. 50 2562 2/7/2020
2300 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1119 นายณัฐพล  แถววงษ์ ร้าน ณัฐปิโตเล่ียม นายณัฐพล แถววงษ์ 91 7 โนนทอง บ้านผือ อุดรธานี อด. 47 2559 6/6/2020
2301 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0140 นางชุติปภา บัวระภา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พ.พืชผล 299 1 - พลับผือ บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี อด. 65 2550 30/6/2020
2302 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0727 นายชัยสิทธ์ิ วงษ์สินธ์ ร้าน ชัยไดนาโม-การเกษตร นายชัยสิทธ์ิ วงษ์สินธ์ 605 1 บ้านศรีสะอาด บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี อด. 56 2560 28/11/2019
2303 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0839 นายสมยศ แสงเสนาะ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. อุดรธานี จ ากัด (สาขา บ้านผือ ) 184 10 บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี อด. 13 2557 6/2/2020
2304 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0187 นายสมทรง จรรย์รมณ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สายฟ้าการเกษตร สาขา 2 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สายฟ้าการเกษตร สาขา 2 213 10 - ชนบทบ ารุง บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี อด. 22 2550 9/1/2020
2305 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1337 นายประมวล  ทิพย์แสง ร้าน จงเจริญการค้า นายประมวล ทิพย์แสง 214 10 บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี อด. 20 2561 1/5/2020
2306 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0156 นายค าสิงห์ อินทร์ลา ร้านเจริญชัยพาณิชย์ นายค าสิงห์ อินทร์ลา 36 10 - ชนบทบ ารุง บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี อด. 121 2550 29/6/2020
2307 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1387 นายภาณุพล  แสงมณี บริษัท แสงมณี บ้านเกษตร จ ากัด นายภาณุพล แสงมณี 301 2 บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี อด. 51 2561 28/8/2019
2308 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0207 นายวิลิตร  เรียงวัน ร้านวิลิตรยางพารา นายวิลิตร  เรียงวัน 189 3 - บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี อด. 40 2550 29/6/2020
2309 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0175 นางสาวสมบัติ ดวงเทียน สหกรณ์การเกษตรบ้านผือ จ ากัด 312 3 - บ้านผือ-น  าโสม บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี อด. 1 2552 14/1/2020
2310 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1046 นางทิวาดา  จรรย์รมณ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  สายฟ้าการเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  สายฟ้าการเกษตร 166 4 ศรีสะอาด บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี อด. 71 2559 21/12/2019
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2311 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0129 นางสาววงเดือน ฐานะ บริษัท เซ็นทรัล อโกร จ ากัด (สาขา อ าเภอบ้านผือ) 109/4 8 - ชนบทบ ารุง บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี อด. 134 2549 13/1/2020
2312 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0490 นางวิไลลักษณ์ แดงมณี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนวรรธน์พืชผล 415/1 8 - - บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี อด. 32 2555 27/6/2020
2313 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0508 นายสุรเดช เปรมชัยปราการ ร้านคนเห็นการเกษตร นายสุรเดช เปรมชัยปราการ 249 9 - บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี อด. 12 2554 16/6/2020
2314 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0752 นางสาวนิทรารมณ์ พรหมทอง ร้านสวัสดีวัสดุ นางสาวนิทรารมณ์ พรหมทอง 1 2 หนองแวง บ้านผือ อุดรธานี อด. 23 2556 25/6/2020
2315 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1250 นายอนุวัฒน์  บุญยัง ร้าน บุญยัง  พาณิชย์ นายอนุวัฒน์ บุญยัง 10 5 หนองแวง บ้านผือ อุดรธานี อด. 37 2560 18/7/2020
2316 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0772 นายเกษม อินทรายศ ร้านเพ่ิมผลการเกษตร นายเกษม อินทรายศ 94 1 หนองหัวคู บ้านผือ อุดรธานี อด. 48 2556 15/8/2019
2317 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1233 นายประพันธ์  เชื อสิงห์ ร้าน เป๊ียกเกษตร นายประพันธ์ เชื อสิงห์ 327 11 หนองหัวคู บ้านผือ อุดรธานี อด. 31 2560 8/6/2020
2318 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0203 นายส าเริง ประคองสุข ร้านสะคุการเกษตร นายส าเริง ประคองสุข 331 11 - - หนองหัวคู บ้านผือ อุดรธานี อด. 62 2550 4/6/2020
2319 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0758 นางสาวดาราวรรณ แก่นดี ร้านแก่นตระกูลการเกษตร นางสาวดาราวรรณ แก่นดี 74 11 หนองหัวคู บ้านผือ อุดรธานี อด. 54 2558 6/7/2020
2320 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1012 นางสาวนิภาพร  ธรรมเลิศ ร้าน โอเค เพาเวอร์กรีน การเกษตร นางสาวนิภาพร ธรรมเลิศ 267/6 7 หายโศก บ้านผือ อุดรธานี อด. 39 2562 3/6/2020
2321 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1146 นายนิยม  สารโภคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษตรนิยม 2018 165 1 นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี อด. 47 2561 9/8/2020
2322 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0852 นางสาวล าไพร  โสมานัด สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. อุดรธานี จ ากัด (สาขาประจักษ์ศิลปาคม) 241 11 นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี อด. 26 2557 6/2/2020
2323 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0789 นางนันทิชา  สารโภคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษตรนิยม 2018 247 3 นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี อด. 34 2561 18/6/2020
2324 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1078 นายยอดชาย  แสงแก้ว ร้าน ยอดเกษตร นายยอดชาย แสงแก้ว 184 6 บ้านหนองลุมพุก นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี อด. 39 2559 26/4/2020
2325 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0525 นายสุรพงษ์ จันทวัฒน์ ร้านพงษ์พาณิชย์ นายสุรพงษ์ จันทวัฒน์ 65 11 - - อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี อด. 31 2556 3/7/2020
2326 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0614 นายสุทธิเกียรติ มหาวัน ร้านส.เจริญรุ่ง นายสุทธิเกียรติ มหาวัน 130 12 - - อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี อด. 53 2556 25/12/2019
2327 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-0974 นายประกาศิต  สวยสมใจ ร้าน พรนิภา2 นายประกาศิต สวยสมใจ 110 2 ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี อด. 42 2559 11/5/2020
2328 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0993 นายพงศ์ภรณ์ ชาวป่า ร้านเอ.อี.ซี.เคมีการเกษตร นายพงศ์ภรณ์ ชาวป่า 57 5 นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี อด. 24 2558 8/4/2020
2329 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0069 นายอดิศักด์ิ ลีกุล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิรัตน์การเกษตร 106 10 - - บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี อด. 55 2561 19/9/2020
2330 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0855 นางนงคราญ เจริญเพ็ง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. อุดรธานี จ ากัด (สาขา พิบูลย์รักษ์ ) 174 11 บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี อด. 29 2557 6/2/2020
2331 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1126 นายบุญชัย  สุดสี ร้าน บุญชัยการเกษตร นายบุญชัย สุดสี 211/8 11 บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี อด. 12 2560 7/3/2020
2332 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1036 นางหนูรัตน์  ลีกุล ร้าน นิรัตน์การเกษตร 2 นางหนูรัตน์ ลีกุล 219/1 11 บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี อด. 20 2562 17/4/2020
2333 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1443 นายอภิวัชร์  พลเขมร ร้าน ทองอินทร์  การเกษตร นายอภิวัชร์ พลเขมร 308 13 บ้านแดง บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี อด. 29 2562 25/4/2020
2334 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-0975 นางพิมพ์ประไพ  สว่างเนตร ร้าน ส.สหยนต์ นางพิมพ์ประไพ สว่างเนตร 316 13 บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี อด. 50 2559 12/6/2020
2335 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0361 นายสุธิษา กองสะดี ร้านสวาทรุ่งเรือง นายสุธิษา กองสะดี 8 7 - - บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี อด. 16 2552 3/8/2019
2336 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0900 นางสาวพิสมัย ศรีมืด ร้านพรพันธ์ณา นางสาวพิสมัย ศรีมืด 61 10 โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี อด. 65 2558 16/7/2020
2337 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-1034 นายสนิท ศรีธัญ ร้านรุ่งอรุณการเกษตร นายสนิท ศรีธัญ 399 18 บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี อด. 66 2558 19/7/2020
2338 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0036 นางพวงแก้ว โมฬีชาติ ร้านเกษตรเพ็ญ นางพวงแก้ว โมฬีชาติ 250 1 - - เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี อด. 75 2549 29/6/2020
2339 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0062 นายไว้ศักด์ิ ตันธวัฒน์ ร้านไว้ศักด์ิการค้า นายไว้ศักด์ิ ตันธวัฒน์ 37/7 1 - วุฒาธิคุณ เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี อด. 93 2549 7/7/2019
2340 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0079 นางสุลัดดา วิไลกุล ร้านวิไลเลิศ นางสุลัดดา วิไลกุล 41 1 - วุฒาธิคุณ เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี อด. 123 2549 31/1/2020
2341 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0031 นางปริศรางค์ วุฒิวิชญานันต์ ร้านเพ็ญสัตวแพทย์ นางปริศรางค์ วุฒิวิชญานันต์ 198/7-8 11 - ผดุงรังสรรค์ เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี อด. 82 2550 14/8/2019
2342 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0978 นางสาวรวีวรรณ ฉัตรสกุลเพ็ญ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เต็งเฮงกรุ๊ป นางสาวรวีวรรณ ฉัตรสกุลเพ็ญ 353 11 เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี อด. 16 2558 5/3/2020
2343 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0011 นายพรหมพิริยะ  ริมชัยสิทธ์ิ ร้าน คลังยาเกษตร นายพรหมพิริยะ  ริมชัยสิทธ์ิ 17/1 15 - - เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี อด. 21 2558 29/3/2020
2344 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0225 นายอนุวัฒน์ ศรียุกต์ ร้านฮุงฮวด นายอนุวัฒน์  ศรียุกต์ 63 15 - วุฒฑาธิคุณ เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี อด. 140 2550 29/4/2020
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2345 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0845 นางสาวหน่ึงฤทัย ขันแข็ง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. อุดรธานี จ ากัด (สาขา อ าเภอเพ็ญ ) 63/4 8 เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี อด. 19 2557 6/2/2020
2346 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0930 นายอรชุนเพ่ิมพูนทรัพย์ เมยมงคูณ ร้านวิไลการเกษตร นายอรชุนเพ่ิมพูนทรัพย์ เมยมงคูณ 106 1 สร้างแป้น เพ็ญ อุดรธานี อด. 86 2557 12/8/2019
2347 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0364 นายสมพัฒน์ วิเศษศรี ร้านอรุณรัตน์ นายสมพัฒน์ วิเศษศรี 259 2 - - สร้างแป้น เพ็ญ อุดรธานี อด. 62 2557 19/6/2020
2348 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0506 นางศิริพร รักญาติ ร้านสุมเส้าค้าไม้ นางศิริพร รักญาติ 89 1 - - สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี อด. 33 2556 4/7/2020
2349 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1368 นางสาวเพ็ญจันทร์  ไขศรี ร้าน ทิว-ทัศน์ นางสาวเพ็ญจันทร์ ไขศรี 31 10 บ้านเจริญศรี สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี อด. 41 2561 12/7/2020
2350 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0541 นายส าราญ สมบูรณ์ ร้านส าราญการค้า นายส าราญ สมบูรณ์ 125 12 บ้านสุมเส้า - สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี อด. 41 2558 1/6/2020
2351 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0542 นางสมภาร ใจบุญ ร้านนางสมภาร ใจบุญ นางสมภาร ใจบุญ 56 12 บ้านสุมเส้า - สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี อด. 40 2558 1/6/2020
2352 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0675 นางมณฑนา แสนโชติ ร้านคูณถาวร นางมณฑนา แสนโชติ 17 18 บ้านดงยาง - สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี อด. 44 2558 8/6/2019
2353 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0452 นายพลพล บุญอนุรักษ์ ร้านทรงการเกษตร นายพลพล บุญอนุรักษ์ 167 5 บ้านจุมศรี - สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี อด. 18 2554 27/6/2020
2354 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0729 นายสมควร ศรีลุน ร้านสมควรการเกษตร นายสมควร ศรีลุน 60 5 สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี อด. 54 2557 17/6/2020
2355 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0933 นายสมาน โสภัย ร้านสมาน นายสมาน โสภัย 199 7 อุดร-กุดจับ เชียงพิณ เมือง อุดรธานี อด. 65 2561 11/12/2019
2356 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0007 นายวิรัช กังบุญมา ร้านวิรัชการค้า นายวิรัช กังบุญมา 66 7 - อุดร-กุดจับ เชียงพิณ เมือง อุดรธานี อด. 36 2550 28/4/2020
2357 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0168 นายเสถียร คามะเชียงพิณ ร้านปริญญา นายเสถียร คามะเชียงพิณ 251/1 9 - อุดร-กุดจับ เชียงพิณ เมือง อุดรธานี อด. 58 2550 15/7/2019
2358 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0705 นางสายพิณ หอมหวล ร้านศรีเจริญการเกษตร นางสายพิณ หอมหวล 37/1 1 บ้านเชียงยืน เชียงยืน เมือง อุดรธานี อด. 42 2556 24/7/2020
2359 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0162 นายรุ่งเพชร สมใจ ร้านรุ่งเจริญ นายรุ่งเพชร สมใจ 357 1 - อุดร-หนองคาย นาข่า เมือง อุดรธานี อด. 31 2550 28/4/2020
2360 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0115 นางสุธาค์ุล าจันทร์ วงษ์จันฬา บริษัท ได้ใจการเกษตร จ ากัด นางสุธาค์ุล าจันทร์ วงษ์จันฬา 239 10 - โปร่งสว่าง โนนสูง เมือง อุดรธานี อด. 125 2549 18/11/2019
2361 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0334 นายพลกฤษณ์ ครสวรรค์ ร้านก.การเกษตร นายพลกฤษณ์ ครสวรรค์ 99 10 - โปร่งสว่าง โนนสูง เมือง อุดรธานี อด. 19 2554 27/6/2020
2362 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0378 นายณฐภณ  ม่ิงมิตรมี ร้าน ดาหวันการเกษตร นายณฐภณ  ม่ิงมิตรมี 270 3 - - บ้านขาว เมือง อุดรธานี อด. 68 2557 7/7/2020
2363 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0828 นายวิทูร สุริยวนากุล บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาบ้านตาด 823 4 บ้านจ่ัน เมือง อุดรธานี อด. 72 2558 10/8/2019
2364 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0219 นายรณฤทธ์ิ อุปฮาด ร้านพอเพียงดิจิตอล นายรณฤทธ์ิ อุปฮาด 373 14 - - บ้านตาด เมือง อุดรธานี อด. 61 2550 30/8/2019
2365 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0197 นางอาภรณ์ เทพเมือง ร้านอาภรณ์ยางพารา นางอาภรณ์ เทพเมือง 99/54 2 - รอบเมือง บ้านเล่ือม เมือง อุดรธานี อด. 34 2550 2/6/2020
2366 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0397 นายสมหมาย ประวันโน บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี 202 5 - - สามพร้าว เมือง อุดรธานี อด. 31 2553 15/8/2020
2367 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0150 นายเฉลิมเกียรติ  มงคลธรรมากุล บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 399/1 - รอบเมือง หนองบัว เมือง อุดรธานี อด. 7 2550 5/2/2020
2368 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0201 นายพิชิต น้อยนรินทร์ ร้านพัฒนาการเกษตร นายพิชิต น้อยนรินทร์ 29/2 7 อินทร์แปลง9 อุดร-หนองคาย หนองบัว เมือง อุดรธานี อด. 35 2550 19/4/2020
2369 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0516 นายเฉลิมพล เป่ียมฤทัยพินิจ ร้านมิตรแท้ การเกษตร นายเฉลิมพล เป่ียมฤทัยพินิจ 44 11 - - หนองไผ่ เมือง อุดรธานี อด. 4 2556 24/12/2019
2370 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0604 นายรชานนท์ ป้องสงคราม ร้านประครอง การเกษตร นายรชานนท์ ป้องสงคราม 207 1 - - หนองไฮ เมือง อุดรธานี อด. 35 2555 10/7/2020
2371 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0151 นายวิชาญ หีบแก้ว ร้านดรีม นายวิชาญ หีบแก้ว 199 10 - - หนองไฮ เมือง อุดรธานี อด. 60 2550 29/6/2020
2372 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0025 นายสิทธิชัย ปัญญาพิมพ์ ร้านศิริชัย นายสิทธิชัย ปัญญาพิมพ์ 83/1 10 บ้านโนนผาสุข - หนองไฮ เมือง อุดรธานี อด. 57 2561 23/9/2019
2373 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0055 นายพันธกานต์ ชมวงษา ร้านพันธกานต์เซอร์วิส นายพันธกานต์ ชมวงษา 27/1 7 - - หนองไฮ เมือง อุดรธานี อด. 68 2550 30/6/2020
2374 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0348 นางค าพอง ซุยศรียา ร้านพ่อศรี นางค าพอง ซุยศรียา 63 8 บ้านโคกลาด - หนองไฮ เมือง อุดรธานี อด. 7 2556 2/1/2020
2375 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0141 นางสาวชวนพิศ ตุละวรรณ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยสามัคคีอุดร 308 - หมากแข้ง หมากแข้ง เมือง อุดรธานี อด. 32 2557 11/3/2020
2376 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0257 นางสาวอาภาพร ตันติวาจา ร้านอุดรเกษตรเมืองทอง นางสาวอาภาพร ตันติวาจา 349/108-109 - นิตโย หมากแข้ง เมือง อุดรธานี อด. 156 2551 11/2/2020
2377 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0037 นายฝน โพธ์ิป่ิน ร้านอดุลย์เมล็ดพันธ์ุ นายฝน โพธ์ิป่ิน 349/P67 ตลาดเมืองทองเจริญศรี นิตโย หมากแข้ง เมือง อุดรธานี อด. 108 2550 21/8/2019
2378 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0185 นายประสิทธ์ิ เลิศโกวิทย์ ร้านเกษตรพัฒนา นายประสิทธ์ิ เลิศโกวิทย์ 350 - หมากแข้ง หมากแข้ง เมือง อุดรธานี อด. 33 2550 3/3/2020
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2379 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0148 นายสมเพียร จันทรพรหมเดช ร้านใจฮะการเกษตร นายสมเพียร จันทรพรหมเดช 533-535 - โพศรี หมากแข้ง เมือง อุดรธานี อด. 25 2550 2/3/2020
2380 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0132 นางสาวนภกช ทองน้อย ร้านอ.การเกษตร นางสาวนภกช ทองน้อย 539/8-9 - โพศรี หมากแข้ง เมือง อุดรธานี อด. 50 2550 22/11/2019
2381 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0147 นายสุรชัย  อิทธิโสภณกุล ร้านพรเจริญ นายสุรชัย  อิทธิโสภณกุล 62 - ตลาดไทยอิสาน หมากแข้ง เมือง อุดรธานี อด. 16 2550 2/3/2020
2382 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0313 นายค าจันทร์ วะสาร ร้านจ.เจริญ นายค าจันทร์ วะสาร 157 11 ตลาดแม่ยุพิน อุดร-หนองคาย หมูม่น เมือง อุดรธานี อด. 32 2553 18/8/2019
2383 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0170 นายพงศธร  กันทะวงค์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. อุดรธานี จ ากัด (ศูนย์ธุรกิจ อ.เมือง) 7/1 11 - มิตรภาพ หมูม่น เมือง อุดรธานี อด. 10 2557 6/2/2020
2384 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-0172 นายอภิศักด์ิ  วานิชนาม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยวิศวการเกษตรและอุตสาหกรรม นายอภิศักด์ิ วานิชนาม 310 6 กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อด. 25 2561 22/5/2020
2385 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1325 นายประดิษฐ์  เทียบดอกไม้ ร้าน ประดิษฐ์วัสดุก่อสร้าง นายประดิษฐ์ เทียบดอกไม้ 75 3 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี อด. 26 2561 6/6/2020
2386 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1334 นางสาวจุฬาพร  มุ่งธิสาร ร้าน เข่ือนห้วยหลวงการเกษตร นางสาวจุฬาพร มุ่งธิสาร 76 3 บ้านดอนปอแดง โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี อด. 11 2561 8/4/2020
2387 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-0968 นางพรนภา  ดาจันทร์พันธ์ ร้าน พรการเกษตร นางพรนภา  ดาจันทร์พันธ์ 448 1 เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี อด. 48 2561 15/8/2019
2388 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-0652 นางสุธาค์ุล าจันทร์  วงษ์จันฬา บริษัท ได้ใจการเกษตร จ ากัด นางสุธาค์ุล าจันทร์ วงษ์จันฬา 231 12 เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี อด. 59 2561 3/10/2019
2389 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1375 นางสาวศศินันท์  กุลกิจจ์พัฒน์ บริษัท คลัง อ.การเกษตร จ ากัด 203 11 นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี อด. 44 2561 2/8/2019
2390 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1159 นายสุทธิชาติ  ชาญสิน ร้าน สุทธิชาติการเกษตร นายสุทธิชาติ ชาญสิน 113 11 ชุมชนป่าหวาย ป่าหวาย3 โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี อด. 58 2559 2/8/2019
2391 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1408 นางสาววราพร  หงษาวันนา ร้าน พรภัณฑ์การเกษตร นางสาววราพร หงษาวันนา 29 5 บ้านหนองโสกดาว โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี อด. 61 2561 28/10/2019
2392 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1335 นางรัตนา  แสนกุล ร้าน รัตนาการเกษตร นางรัตนา แสนกุล 63 10 บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี อด. 27 2561 6/6/2019
2393 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1183 นางสาวสลิตา  ขันตี ร้าน สลิตา นางสาวสลิตา ขันตี 141 11 บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี อด. 6 2560 13/2/2020
2394 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-0315 นางสาวลักษณาวดี  ดงใหญ่ ร้าน พุทธชาติ นางสาวลักษณาวดี ดงใหญ่ 80 7 บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี อด. 44 2562 9/6/2020
2395 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1290 นางนวพร  วิบูลย์อรรถกร ร้าน รุ่งเรืองยางพารา นางนวพร วิบูลย์อรรถกร 888 5 อุดร-หนองส าโรง บ้านเล่ือม เมืองอุดรธานี อุดรธานี อด. 48 2560 17/9/2019
2396 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1402 นางพูลสมบัติ  แพงพันธ์ุ บริษัท อุดรรุ่งเรืองการเกษตร จ ากัด 203 5 สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี อด. 49 2562 18/6/2020
2397 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1059 นายพงษ์ศุธร  ศรีพรหม ร้าน พงษ์ศุธรการเกษตร นายพงษ์ศุธร ศรีพรหม 332/8 6 - หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี อด. 84 2558 19/10/2019
2398 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1413 นายเอนก  สิงห์เถ่ือน บริษัท ศิริอรเกษตรภัณฑ์  จ ากัด นายเอนก สิงห์เถ่ือน 141 1 หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อด. 64 2561 8/11/2019
2399 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1309 นายธเนศ  ไชยรวีวุฒิ ร้าน ไชยรวีการเกษตร นายธเนศ ไชยรวีวุฒิ 151/1 1 หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อด. 12 2562 10/3/2020
2400 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1330 นางสาวสุภาพร  วงอุดม ร้าน อิงฟ้า การค้า นางสาวสุภาพร วงอุดม 11 12 บ้านศรีสมพร หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อด. 10 2561 8/4/2020
2401 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1354 นางสาวกรรณิกา  กลันบิดา ร้าน เพชรเจริญการเกษตร นางสาวกรรณิกา กลันบิดา 245 13 หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อด. 43 2561 2/8/2020
2402 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1357 นางสาวศุภรัตน์  สมแพง ร้าน บุญเรียงการเกษตร สาขา บ้านลาดทอง นางสาวศุภรัตน์ สมแพง 46 13 หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อด. 36 2561 18/6/2020
2403 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1197 นายเสถียร  สมภาร ร้าน เสถียร นายเสถียร สมภาร 275 15 หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อด. 39 2560 25/7/2019
2404 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1196 นางสาวดารณี  สีสังชุม ร้าน สองพ่ีน้องเจริญการเกษตร นางสาวดารณี สีสังชุม 280 15 บ้านดงทรายทอง หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อด. 18 2560 28/3/2020
2405 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1039 นายศราวุฒิ  ทิพขัน ร้าน ศราวุฒิ นายศราวุฒิ ทิพขัน 42/2 5 บ้านโสกน  าขาว หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อด. 16 2561 23/4/2020
2406 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1219 นายอนุษร  เทพนวน ร้าน เพ่ิมผลการเกษตร นายอนุษร เทพนวน 279 8 หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อด. 22 2560 25/4/2020
2407 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1234 นายจักรพันธ์  วังขิรี ร้าน เจ๊หน่อยการเกษตร นายจักรพันธ์ วังขิรี 99 9 หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อด. 32 2560 12/6/2020
2408 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-0826 นายอดิศักด์ิ  ตั งมิตรประชา บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี นายอดิศักด์ิ ตั งมิตรประชา 888 11 หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี อด. 74 2558 6/9/2019
2409 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0899 นายวีระพงษ์ สุระเสียง ร้านแฟมิล่ีสโตร์ การเกษตร นายวีระพงษ์ สุระเสียง 1/1 1 บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี อด. 37 2558 28/5/2020
2410 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0723 นายเดชชาติ สังฆสอน ร้านผาทอง2 นายเดชชาติ สังฆสอน 338 16 ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี อด. 13 2556 2/6/2020
2411 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0417 นางสาวขวัญเรือน  ศรีละคร ร้านเพชรการเกษตร นางสาวขวัญเรือน  ศรีละคร 373 16 - ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี อด. 23 2553 12/7/2020
2412 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0474 นายอัมไพ ชูแก้ว ร้านเป๋าตุงการเกษตร นายอัมไพ ชูแก้ว 255 3 บ้านค ายาง ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี อด. 16 2554 26/6/2020
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2413 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0384 นายกิตติศักด์ิ นาพรม ร้านเอื องการเกษตร นายกิตติศักด์ิ นาพรม 100 4 - - ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี อด. 29 2553 29/7/2019
2414 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0260 นายธีรมน เทพเมือง ร้านศูนย์ยางพารา นายธีรมน เทพเมือง 226 5 - - ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี อด. 39 2556 15/7/2020
2415 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0659 นายวีระชัย ต้นสาย ร้านวีระชัย นายวีระชัย ต้นสาย 44 5 - - ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี อด. 49 2555 12/9/2019
2416 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1158 นายอธิวัสน์  โมฆรัตน์ ร้าน ปรีชาการเกษตร นายอธิวัสน์ โมฆรัตน์ 111/7-8 2 วังสามหมอ-ค าม่วง วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี อด. 57 2559 2/8/2020
2417 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0353 นายสุวิทย์ ดารารักษ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ส่งเสริมเกษตรภัณฑ์ 166 2 หนองแวงโคก เจริญเมือง วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี อด. 8 2552 28/6/2020
2418 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0174 นายธนกร  เพียงพันธ์ ร้าน ธนากรการเกษตร นายธนกร  เพียงพันธ์ 184/1 2 - - วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี อด. 129 2550 4/7/2020
2419 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0105 นายประยุทธ สันติวงศ์เดชา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิวัฒน์การเกษตร นายประยุทธ สันติวงศ์เดชา 185 2 - วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี อด. 144 2550 8/10/2019
2420 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0251 นายวุฒิพงษ์ พนารัตน์ ร้านเพ่ือนเกษตร นายวุฒิพงษ์ พนารัตน์ 374/1 2 - เจริญกรุง วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี อด. 9 2562 17/2/2020
2421 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0405 นางสาวอชิรญา อ่อนศรี ร้านประณีการเกษตร นางสาวอชิรญา อ่อนศรี 527 2 บ้านหนองแวงโคก สามหมอ-สามชัย วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี อด. 2 2554 23/11/2019
2422 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0526 นางสาวรัชชนก ทัศมี ร้านวังสามหมอ ยางพารา นางสาวรัชชนก ทัศมี 54/1 2 - วังสามหมอ-สมเด็จ วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี อด. 50 2561 23/8/2020
2423 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0123 นายปรีชา โมฆรัตน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิงห์เคมีการเกษตร นายปรีชา โมฆรัตน์ 147 5 - วังสามหมอ-วาริชภูมิ วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี อด. 142 2550 12/2/2020
2424 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0977 นายวัฒนา  สายสินธ์ุ ร้าน วัฒนาภัณฑ์การเกษตร นายวัฒนา  สายสินธ์ุ 292 5 วังสามหมอ-วาริชภูมิ วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี อด. 14 2558 26/2/2020
2425 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1118 นางละไม  โมฆรัตน์ ร้าน มุมทองการเกษตร นางละไม โมฆรัตน์ 63 5 เจริญเมือง วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี อด. 69 2559 22/11/2019
2426 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0921 นายสมบูรณ์ กมลแสง ร้านสมบูรณ์ การเกษตร นายสมบูรณ์ กมลแสง 330/16 9 วังสามหมอ-วาริชภูมิ วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี อด. 51 2562 8/7/2020
2427 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0214 นางชูติญา ศรีพอ ร้านไทยเจริญยางพารา นางชูติญา ศรีพอ 402 9 - - วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี อด. 5 2562 12/2/2020
2428 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1075 นายสุพรรณ  โพธ์ิใคร ร้านสุพรรณการเกษตร นายสุพรรณ โพธ์ิใคร 9 9 วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี อด. 2 2559 18/1/2020
2429 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1388 นางสาวอุไรพร  พันธ์สุวรรณ ร้าน แสงเจริญ นางสาวอุไรพร พันธ์สุวรรณ 190 1 บ้านหนองกุงทับม้า หนองกุงทับม้า วังสามหมอ อุดรธานี อด. 52 2561 2/9/2019
2430 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0443 นายกันต์ เบ้าหัวดง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุดรวิษณุภัณฑ์ 155 2 - - หนองกุงทับม้า วังสามหมอ อุดรธานี อด. 21 2554 14/7/2020
2431 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0536 นายศักด์ิดาฟ้า อะคะปัญญา ร้านธารธรรมการเกษตร นายศักด์ิดาฟ้า อะคะปัญญา 167 4 - - หนองกุงทับม้า วังสามหมอ อุดรธานี อด. 41 2555 23/7/2019
2432 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0594 นางสาวรติ มังคละแสน ร้านต.เจริญการค้า นางสาวรติ มังคละแสน 283 1 - - หนองหญ้าไซ วังสามหมอ อุดรธานี อด. 9 2556 28/1/2020
2433 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0981 นางบุณณดา ชะโยปัน ร้านโฮมการเกษตร นางบุณณดา ชะโยปัน 262 3 หนองหญ้าไซ วังสามหมอ อุดรธานี อด. 17 2558 9/3/2020
2434 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1184 นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณเรือง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  สุวรรณเรือง  บริการ 182 11 จ าปี ศรีธาตุ อุดรธานี อด. 33 2560 13/6/2020
2435 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0512 นายกชภณ เชาวศิริพัฒน์ ร้านศิริพัฒน์พาณิชย์ นายกชภณ เชาวศิริพัฒน์ 90 6 บ้านโนนม่วง - จ าปี ศรีธาตุ อุดรธานี อด. 4 2558 16/12/2019
2436 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0636 นายจรัญ ดงสันเทียะ ร้านจรัญ ดงสันเทียะ นายจรัญ ดงสันเทียะ 66 10 - - ตาดทอง ศรีธาตุ อุดรธานี อด. 15 2560 20/3/2020
2437 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0064 นางสาวชะบา ภูนิโรจน์ ร้านส.ศิริโรจการเกษตร สาขา 1 นางสาวชะบา ภูนิโรจน์ 55 4 บ้านป่าหวาย กุมภวาปี-ศรีธาตุ ตาดทอง ศรีธาตุ อุดรธานี อด. 120 2550 15/10/2019
2438 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1344 นางสาวศรสวรรค์  น้อยนิล ร้าน บุญประกอบ นางสาวศรสวรรค์ น้อยนิล 109 5 นายูง ศรีธาตุ อุดรธานี อด. 31 2561 10/6/2020
2439 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0830 นางสาวสิริวรรณ  กุลด้วง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมเกษตรศรีธาตุ นางสาวสิริวรรณ  กุลด้วง 100 3 ศรีธาต ศรีธาตุ อุดรธานี อด. 9 2558 29/12/2019
2440 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0111 นางพอนธิภา จิตสว่าง ร้านกนกวรรณ นางพอนธิภา จิตสว่าง 112 1 บ้านศรีธาตุ สมศิริ ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี อด. 10 2553 22/2/2020
2441 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0464 นางบุญเพ็ง  อุณวงศ์ ร้านช.การเกษตร นางบุญเพ็ง อุณวงศ์ 51 10 บ้านค าศรี - ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี อด. 53 2561 2/9/2019
2442 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0239 นายบรรจง แก่นค า ร้านแก่นเจริญพืชผล นายบรรจง แก่นค า 301 12 - ศรีธาตุ-วังสามหมอ ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี อด. 5 2557 7/1/2020
2443 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1459 นายอธิปติ ตุละวรรณ ร้าน ไทยสามัคคี นายอธิปติ ตุละวรรณ 361/12 12 ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี อด. 47 2562 9/6/2020
2444 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0840 นางอุทัย ไชยค า สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. อุดรธานี จ ากัด (สาขา ศรีธาตุ ) 256 8 ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี อด. 14 2557 6/2/2020
2445 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0345 นายเจียม น้อยนิล ร้านโชคประสาร นายเจียม น้อยนิล 269 8 - - ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี อด. 6 2552 21/7/2019
2446 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0836 นายนิธิ ศิลาพัฒน์ ร้านนิวัฒน์การเกษตร นายนิธิ ศิลาพัฒน์ 324/1 8 ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี อด. 9 2557 16/2/2020
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2447 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1097 นายนิพนธ์  ศิริแฝง ร้าน คลีนิคเกษตร นายนิพนธ์ ศิริแฝง 13 9 ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี อด. 21 2559 29/2/2020
2448 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0006 นายสุพจน์ ภูสง่า ร้านส.รุ่งเรืองการเกษตร นายสุพจน์ ภูสง่า 49 9 - สมศิริ ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี อด. 105 2550 30/6/2020
2449 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0072 นางสุดาวดี ปาระพิมพ์ ร้านรุ่งเสน่ห์ นางสุดาวดี ปาระพิมพ์ 85 9 - - ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี อด. 116 2550 24/8/2019
2450 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1401 นายธนัชชา  เอกตาแสง ร้าน เบสท์ เกษตร นายธนัชชา เอกตาแสง 96 9 ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี อด. 6 2562 12/2/2020
2451 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1439 นางนิรมล  พลอาษา ร้าน โคมไท นางนิรมล พลอาษา 54 3 บ้านนายาง หนองนกเขียน ศรีธาตุ อุดรธานี อด. 24 2562 18/4/2020
2452 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0661 นายเอกราช ศรีวาปี ร้านทองดีการเกษตร นายเอกราช ศรีวาปี 105 1 - - หัวนาค า ศรีธาตุ อุดรธานี อด. 51 2555 17/9/2019
2453 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0721 นายปรีดา ภูสมพงษ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปรีดาเจริญพานิช นายปรีดา ภูสมพงษ์ 166 4 หัวนาค า ศรีธาตุ อุดรธานี อด. 5 2558 25/12/2019
2454 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1386 นางศศิพิมล  แข็งขัน ร้าน บุญเติมพาณิชย์ นางศศิพิมล แข็งขัน 49 1 นาสะอาด สร้างคอม อุดรธานี อด. 2 2562 25/12/2019
2455 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1055 นายรุ่งเรือง  ทองสุขโข ร้าน ก๊อตบริการ นายรุ่งเรือง ทองสุขโข 153 5 บ้านนาน  าชุ่ม บ้านโคก สร้างคอม อุดรธานี อด. 26 2562 24/4/2020
2456 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1056 นางดวงใจ  ทองสุขโข ร้าน ดวงใจพาณิชย์ นางดวงใจ ทองสุขโข 49 5 บ้านนาน  าชุ่ม บ้านโคก สร้างคอม อุดรธานี อด. 25 2562 24/4/2020
2457 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1355 นางสาววัชราภรณ์  ฝ้ายขาว ร้าน ณรงค์ฟาร์ม การเกษตร นางสาววัชราภรณ์ ฝ้ายขาว ร้านค้าชุมชน 9 บ้านโพธ์ิชัย บ้านโคก สร้างคอม อุดรธานี อด. 32 2561 12/6/2020
2458 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0355 นายทองค า แก้วเหล่า ร้าน  เหลิมพลพาณิชย์ นายทองค า แก้วเหล่า 28 3 - - บ้านยวด สร้างคอม อุดรธานี อด. 27 2553 28/7/2020
2459 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0603 นายสมศักด์ิ ขันตี ร้านสมศักด์ิ การเกษตร นายสมศักด์ิ ขันตี 100/1 1 - - สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี อด. 26 2556 27/6/2020
2460 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0892 นางสาวปรียานุช  ทุยโพธ์ิชัย ร้านศรีสมบูรณ์การค้า นางสาวปรียานุช  ทุยโพธ์ิชัย 49/3 1 เพ็ญ-สร้างคอม สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี อด. 43 2557 29/5/2020
2461 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0145 นางนฤมล ป้องพาล ร้านจันทร์พาณิชย์ นางนฤมล ป้องพาล 79 1 - - สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี อด. 6 2558 25/12/2019
2462 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0081 นายประทิน กิคอม ร้านประทินพาณิชย์ นายประทิน กิคอม 8 1 - - สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี อด. 25 2555 21/6/2020
2463 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-0067 นายสมคิด  ริมโพธ์ิเงิน ร้าน ฮะเฮง นายสมคิด ริมโพธ์ิเงิน 88 1 เพ็ญ-สร้างคอม สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี อด. 51 2559 23/6/2020
2464 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1238 นายชูเกียรติ  ล่อใจ ร้าน ชูเกียรติ  การเกษตร นายชูเกียรติ ล่อใจ 141 1 กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี อด. 44 2560 10/9/2020
2465 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0937 นายนิรุจ นนทะสันต์ ร้านอุบลรวมเกษตร นายนิรุจ นนทะสันต์ 37 1 บ้านกุดหมากไฟ กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี อด. 91 2557 20/8/2019
2466 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0766 นายภูชิต อุ่นเท่ียว ร้านทวีทรัพย์การเกษตร นายภูชิต อุ่นเท่ียว 222 2 กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี อด. 45 2556 4/8/2019
2467 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0657 นายธเนตร นาหัวนิล ร้านโนนสว่างการเกษตร นายธเนตร นาหัวนิล 56 2 - - กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี อด. 48 2555 10/9/2019
2468 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0733 นายประดิษฐ์ ศรีวิชา ร้านป.การเกษตร นายประดิษฐ์ ศรีวิชา 120 4 กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี อด. 56 2556 23/9/2019
2469 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0916 นางสาวกรรณิการ์ ผาวิชัย ร้านปรีดากรณ์ นางสาวกรรณิการ์ ผาวิชัย 88 7 กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี อด. 71 2557 6/7/2020
2470 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0973 นายสมคิด ศรีทาแก ร้านชานนท์มินิมาร์ท นายสมคิด ศรีทาแก 165 8 กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี อด. 39 2558 1/6/2020
2471 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0047 นายจิโรจ จินดามน ร้านวีระพาณิชย์ นายจิโรจ จินดามน 104 9 บ้านหนองแวงพัฒนา - กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี อด. 125 2550 3/8/2019
2472 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0650 นายเชิตชัย โสดา ร้านเชิดชัยรุ่งเรืองการเกษตร นายเชิตชัย โสดา 43 9 - - กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี อด. 45 2555 22/8/2019
2473 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0336 นายกัมปนาท พุฒเขียว สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ้านน  าพ่น จ ากัด 152 1 - - น  าพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี อด. 28 2556 30/6/2020
2474 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0061 นางประนอม มุ่งงาม ร้านประนอมพาณิชย์ นางประนอม มุ่งงาม 77 1 บ้านโนนหวาย อุดร-กุดหมากไฟ โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี อด. 89 2550 15/1/2020
2475 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1277 นายวสันต์  บุญคุ้ม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ยูดี  เกษตร ประมง ฟาร์ม นายวสันต์ บุญคุ้ม 179 2 หนองวัวซอ-อูบมุง โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี อด. 41 2560 31/8/2019
2476 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0003 นางสุรินทร  บัวทิน ร้านกอแก้วสโตร์ นางสุรินทร  บัวทิน 287 2 - ประชาบ ารุง โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี อด. 133 2550 18/7/2020
2477 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0583 นายสาคร รวมธรรม ร้านสหธรรมเจริญ นายสาคร รวมธรรม 103 8 - อุดร-อูบมุง โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี อด. 2 2561 23/1/2020
2478 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0848 นายเอนก  ศรีสลับ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. อุดรธานี จ ากัด (สาขา โนนหวาย) 68 8 โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี อด. 22 2557 6/2/2020
2479 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1275 นางเกษร  ตะไชยา ร้าน เกษรการเกษตร นางเกษร ตะไชยา 7 2 บ้านหนองบัวบาน หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี อด. 6 2561 19/3/2020
2480 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0894 นางสาวศิริอร สอนผา ร้านศิริอรเกษตรภัณฑ์ 2 นางสาวศิริอร สอนผา 43 5 หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี อด. 47 2557 4/6/2020
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2481 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1384 นางสาวสุวรรณา  อุตมา ร้าน นัดการเกษตร นางสาวสุวรรณา อุตมา 282 6 หนองวัวซอ-กุดจับ หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี อด. 49 2561 22/8/2019
2482 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1303 นายเลิศเสถียรชัย  นิรัติศัย ร้าน ไปโรจน์การเกษตร นายเลิศเสถียรชัย นิรัติศัย 387/3 6 หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี อด. 54 2560 9/11/2019
2483 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0289 นายธนวัฒน์ จันรัญ ร้านธนวัฒน์การเกษตร นายธนวัฒน์ จันรัญ 54 6 - อุดร-กุดจับ หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี อด. 12 2552 30/7/2019
2484 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1040 นายสุพิศ  อินทะชุบ ร้าน ดี ฮาย นายสุพิศ อินทะชุบ 134 2 หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี อด. 48 2559 6/6/2020
2485 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0992 นายธวัชชัย ภูชาดึก ร้านทองเจริญการเกษตร นายธวัชชัย ภูชาดึก 20 2 หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี อด. 29 2558 24/5/2020
2486 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0052 นางไพรวรรณ ภูชาดึก ร้านศรีอุดมมินิมาร์ท นางไพรวรรณ ภูชาดึก 73 2 - - หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี อด. 113 2550 9/8/2019
2487 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1203 นายประมวล  นามบุตร ร้าน หนองอ้อการเกษตร นายประมวล นามบุตร 125/2 3 หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี อด. 42 2562 6/6/2020
2488 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0027 นายสวาท ขัตติยะ ร้านสวาทการค้า นายสวาท ขัตติยะ 110 4 - อุดรฯ-กุดหมากไฟ หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี อด. 69 2550 1/9/2019
2489 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0060 นางสุภัทร เกษารัตน์ ร้านยางรุ่งเรืองอิสาน นางสุภัทร เกษารัตน์ 302/4 3 - อุดร-เลย หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี อด. 42 2561 18/7/2020
2490 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0091 นางสาวธัญจิรา แซ่โง้ว ร้านอ.พานิช นางสาวธัญจิรา แซ่โง้ว 65/4 4 - อุดร-กุดหมากไฟ หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี อด. 149 2550 9/10/2019
2491 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0287 นายสุพรรณ ป่ินวนิชย์กุล ร้านเจริญรุ่งเรือง นายสุพรรณ ป่ินวนิชย์กุล 72 4 - พัฒนา หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี อด. 164 2551 12/12/2019
2492 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1251 นายนิรุติ  เจริญงาม ร้าน ต๋ีเล็กการเกษตร นายนิรุติ เจริญงาม 106/3 9 หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี อด. 58 2561 27/9/2019
2493 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1349 นางสุภาณี  ต้นทอง ร้าน ม่ิงมิตรมี เกษตรเซ็นเตอร์ นางสุภาณี ต้นทอง 182 9 บ้านสว่างพัฒนา หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี อด. 48 2562 13/6/2020
2494 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0176 นายวันชัย เหลืองทอง ร้านวันชัยการค้า นายวันชัย เหลืองทอง 88 9 - อุดร-อูบมุง หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี อด. 63 2550 29/7/2020
2495 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0164 นายโอภาส ศรีสมบัติ ร้านศรีนครการค้า นายโอภาส ศรีสมบัติ 142 1 - - อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี อด. 11 2550 15/1/2020
2496 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1086 นายน้อย  พิมพ์ดี ร้าน นายน้อย พิมพ์ดี นายน้อย พิมพ์ดี 103 7 อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี อด. 64 2559 17/8/2019
2497 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0896 นายมานิต พิมพ์ดี ร้านพิมพ์เจริญการเกษตร นายมานิต พิมพ์ดี 79 7 อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี อด. 28 2558 24/5/2020
2498 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0430 นายวณิกกุล ศิลาพงษ์ ร้านอานนท์อุปกรณ์ นายวณิกกุล ศิลาพงษ์ 45 9 - - อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี อด. 33 2554 24/7/2019
2499 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0138 นางสุดใจ อุสาพรหม ร้านหนองแสงการเกษตร นางสุดใจ อุสาพรหม 153 11 บ้านทับกุง - ทับกุง หนองแสง อุดรธานี อด. 4 2550 31/12/2019
2500 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1001 นางสาวสุพนิตา  วันทอง ร้าน ตันหยงพาณิชย์ นางสาวสุพนิตา วันทอง 89 11 ทับกุง หนองแสง อุดรธานี อด. 19 2561 24/4/2020
2501 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1291 นายฤทธิชัย  เฉ่ือยนอก ร้าน เก่งการเกษตร นายฤทธิชัย เฉ่ือยนอก 186 2 ทับกุง หนองแสง อุดรธานี อด. 50 2560 18/9/2019
2502 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0354 นายมัจฉานุ เอื อนไธสง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แก่นเจริญการเกษตร 104 9 - - ทับกุง หนองแสง อุดรธานี อด. 9 2552 9/7/2020
2503 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1188 นางสุดใจ  โพธ์ินาม ร้าน พิยดายางพารา  สาขา 2 นางสุดใจ โพธ์ินาม 110 9 ทับกุง หนองแสง อุดรธานี อด. 36 2560 18/7/2019
2504 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0549 นายอมร นามพิธี ร้าน เกษตร ๙๙๙ นายอมร นามพิธี 49/1 9 - - ทับกุง หนองแสง อุดรธานี อด. 7 2557 3/2/2020
2505 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0135 นางสาวอารี บุญญวัฒน์วณิชย์ ร้าน 148 (หน่ึง ส่ี แปด) นางสาวอารี บุญญวัฒน์วณิชย์ 148 2 บ้านนาฝาย - นาดี หนองแสง อุดรธานี อด. 2 2550 8/12/2019
2506 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1213 นางสาวจงดี  ศรีปะโค ร้าน ศรีปะโคการเกษตร นางสาวจงดี ศรีปะโค 282 4 แสงสว่าง หนองแสง อุดรธานี อด. 17 2560 28/3/2020
2507 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0778 นางพรพิศ บุตรโคตร ร้านพ.เพ่ิมพูนการเกษตร นางพรพิศ บุตรโคตร 26 6 แสงสว่าง หนองแสง อุดรธานี อด. 38 2557 4/8/2019
2508 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0725 นางเกษร น้อยชนะ ร้านไชยรัตน์การเกษตร นางเกษร น้อยชนะ 40 6 หนองแสง หนองแสง อุดรธานี อด. 14 2556 30/4/2020
2509 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0849 นายณัฐวุฒิ ปิดตะกาศ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. อุดรธานี จ ากัด (สาขา หนองแสง ) 7 7 หนองแสง หนองแสง อุดรธานี อด. 23 2557 6/2/2020
2510 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0578 นายอุดม ผาริโน ร้านบ้านเชียงมอเตอร์ นายอุดม ผาริโน 158 11 - - บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี อด. 3 2556 10/2/2020
2511 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-0217 นางรุจิฬากรณ์  ทุนทรัพย์ ร้าน กัลยาพาณิชย์ นางรุจิฬาภรณ์ ทุนทรัพย์ 9 11 บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี อด. 7 2561 19/3/2020
2512 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1028 นายวุฒิพงษ์  พนารัตน์ ร้าน เพ่ือนเกษตรพาณิชย์ นายวุฒิพงษ์ พนารัตน์ 44 2 ผักตบ หนองหาน อุดรธานี อด. 1 2562 19/12/2019
2513 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1356 นางสาววิรมณ์  พรมภักดี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  พีพีดี 2016 นางสาววิรมณ์ พรมภักดี 165 11 พังงู หนองหาน อุดรธานี อด. 35 2561 18/6/2020
2514 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0332 นางประภัสสร มหาวัน ร้านส.เจริญรุ่ง 2 นางประภัสสร มหาวัน 171 5 - หนองหาน-กุมภวาปี พังงู หนองหาน อุดรธานี อด. 26 2553 20/7/2020

74/102สํา
นัก
คว
บค
มุพ
ืชแ
ละ
วสั
ดกุ
ารเ
กษ
ตร



2515 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1057 นางพรทิพา  พัฒนา ร้าน กล้าการเกษตร นางพรทิพา พัฒนา 201 5 บ้านขาวัว พังงู หนองหาน อุดรธานี อด. 15 2559 16/2/2020
2516 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1351 นางรัศมี  อินทสร้อย ร้าน ส.เพ่ิมทรัพย์การเกษตร นางรัศมี อินทสร้อย 233 5 พังงู หนองหาน อุดรธานี อด. 8 2562 10/2/2020
2517 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1394 นายทศพล  ทิพย์อักษร ร้าน วาสนา อุปกรณ์ นายทศพล ทิพย์อักษร 290 16 โพนงาม หนองหาน อุดรธานี อด. 27 2562 23/4/2020
2518 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1045 นางมินตรา  ทุมพร ร้าน อ.การเกษตร นางมินตรา ทุมพร 353 3 สะแบง หนองหาน อุดรธานี อด. 3 2560 13/2/2020
2519 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1211 นายสมสกูล  ฤทธ์ิละคร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  มินน่ีการเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  มินน่ีการเกษตร 373 3 สะแบง หนองหาน อุดรธานี อด. 49 2560 17/9/2019
2520 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1116 นางธัญรัต  อรรถประจง ร้าน  สุขเจริญ นางธัญรัต อรรถประจง 101 4 หนองไผ่ หนองหาน อุดรธานี อด. 1 2560 11/1/2020
2521 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0601 นางประไพ สุทธิจักร ร้านสุทธิจักรการเกษตร นางประไพ สุทธิจักร 148 8 - - หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี อด. 31 2555 26/6/2020
2522 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1438 นางไพรินทร์  รัตนประสิทธ์ิ ร้าน ช.ไพรินทร์ นางไพรินทร์ รัตนประสิทธ์ิ 142 9 หนองสระปลา หนองหาน อุดรธานี อด. 19 2562 16/4/2020
2523 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1409 นางสาวพรพิรุณ  ฤทธ์ิละคร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มินน่ีการเกษตร 110 10 หนองหาน หนองหาน อุดรธานี อด. 33 2562 15/5/2020
2524 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-0971 นายทวี  นัยวินิตสกุล ผลดี การเกษตร นายทวี นัยวินิตสกุล 212 10 อุดร-สกล หนองหาน หนองหาน อุดรธานี อด. 73 2558 6/9/2019
2525 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1100 นายกาญจน์วิชญ์  ศรีชุณหวณิช ร้าน รวมเจริญการเกษตร นายกาญจน์วิชญ์ ศรีชุณหวณิช 332 10 อุดร-สกล หนองหาน หนองหาน อุดรธานี อด. 23 2559 29/2/2020
2526 เขต 3 ศวพ.อด. Udo-5-1313 นายคมกริช  เกียรติสุรนนท์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมเกษตร หนองหาน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมเกษตร หนองหาน 210/1-210/2 15 หนองหาน หนองหาน อุดรธานี อด. 9 2561 8/4/2020
2527 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0116 นายภวินท์ ชูย่ิงสกุลทิพย์ บริษัท หนองหานสัตวแพทย์ จ ากัด 181 2 - อภัยส าราญ หนองหาน หนองหาน อุดรธานี อด. 141 2550 27/11/2019
2528 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0841 นางพัชรี  มหาทวย สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. อุดรธานี จ ากัด (สาขา หนองหาน ) 237 2 หนองหาน หนองหาน อุดรธานี อด. 15 2557 6/2/2020
2529 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0154 นายประสิทธ์ิ เอ่ียมนิรัตน์ ร้านอ านวยผล นายประสิทธ์ิ เอ่ียมนิรัตน์ 118/3-6 6 - นิตโย หนองหาน หนองหาน อุดรธานี อด. 4 2552 11/7/2020
2530 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0122 นายกิตติคุณ เอื อวรรณกิจ ร้านพรชัยพาณิชย์ นายกิตติคุณ เอื อวรรณกิจ 119 6 - อภัยส าราญ หนองหาน หนองหาน อุดรธานี อด. 42 2550 17/5/2020
2531 เขต 3 ศวพ.อด. UDO-5-0602 นายอภิชาติ พาราศรี บริษัท คลินิกเกษตร อุดรธานี จ ากัด นายอภิชาติ พาราศรี 462 7 - นิตโย หนองหาน หนองหาน อุดรธานี อด. 24 2560 30/4/2020
2532 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1809 นางสาวอลิญา ค าวิชิต ร้านอลิญาการค้า นางสาวอลิญา ค าวิชิต 182 11 - - ดูนสาด กระนวน ขอนแก่น ขก. 38 2561 22/4/2020
2533 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1864 นางละอองดาว ทาค าสี ร้านหมายวัสดุ นางละอองดาว ทาค าสี 124 3 - - ดูนสาด กระนวน ขอนแก่น ขก. 3 2561 7/1/2020
2534 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1669 นางสมจิตร กาพล ร้านสมจิตรการค้า นางสมจิตร กาพล 2 3 - - ดูนสาด กระนวน ขอนแก่น ขก. 75 2562 20/6/2020
2535 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0571 นางละอองดาว นิลแก้ว ร้านนางละอองดาว นิลแก้ว นางละอองดาว นิลแก้ว 25 3 - - ดูนสาด กระนวน ขอนแก่น ขก. 50 2552 6/8/2020
2536 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0089 นายสุวัฒนา ก้อนทอง ร้านเล็กเจริญพานิช นายสุวัฒนา ก้อนทอง 98 4 - - ดูนสาด กระนวน ขอนแก่น ขก. 114 2550 15/7/2020
2537 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0952 นายวีระศักด์ิ ศรีทาโบราญ ร้านพ่อเกียว นายวีระศักด์ิ ศรีทาโบราญ 150 6 - - ดูนสาด กระนวน ขอนแก่น ขก. 4 2557 3/10/2019
2538 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0578 นางสาวพรพิพัฒน์ ค าวิชิต ร้านพรพิพัฒน์ การค้า นางสาวพรพิพัฒน์ ค าวิชิต 172 6 - - ดูนสาด กระนวน ขอนแก่น ขก. 49 2552 6/8/2019
2539 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1708 นางแรมเดือน วรชินา ร้านดวงเดือนเจริญ นางแรมเดือน วรชินา 33 6 - - ดูนสาด กระนวน ขอนแก่น ขก. 80 2560 30/5/2020
2540 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0113 นายเข็มชาติ ป้องเรือ สหกรณ์นิคมดงมูลหน่ึง จ ากัด (สาขาดูนสาด) 484 7 - - ดูนสาด กระนวน ขอนแก่น ขก. 113 2559 8/12/2019
2541 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1712 นายวิศัลย์ กุสโร ร้านน  าอ้อมการเกษตร นายวิศัลย์ กุสโร 34/1 1 - - น  าอ้อม กระนวน ขอนแก่น ขก. 87 2559 6/10/2019
2542 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0635 นายสมบัติ วันเอ็ด ร้านสมบัติพาณิชย์ นายสมบัติ วันเอ็ด 21 7 - - น  าอ้อม กระนวน ขอนแก่น ขก. 27 2554 16/2/2020
2543 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1659 นางสาวป่ิน พินิจมนตรี ร้านป่ินการเกษตร นางสาวป่ิน พินิจมนตรี 20 1 - - บ้านฝาง กระนวน ขอนแก่น ขก. 60 2559 3/7/2020
2544 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1313 นายถาวร จันทร์ค าเรือง ร้านเบลล์ - เบนซ์ นายถาวร จันทร์ค าเรือง 254 1 - - บ้านฝาง กระนวน ขอนแก่น ขก. 62 2560 2/5/2020
2545 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1416 นางเกวลิน ฝ่ายสงค์ ร้านเกวลิน นางเกวลิน ฝ่ายสงค์ 32 1 - - บ้านฝาง กระนวน ขอนแก่น ขก. 40 2558 29/3/2020
2546 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-2088 นางสุภาพร ทีปทิพากร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุพัฒนาคอนกรีต 122 11 บ้านฝาง กระนวน ขอนแก่น ขก. 48 2562 2/5/2020
2547 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0107 นายสุรชัย แซ่อึ ง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สามารถการเกษตร 174 11 - - บ้านฝาง กระนวน ขอนแก่น ขก. 69 2558 9/6/2019
2548 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0647 นางอรทัย สอนศิริ ร้านศิริพาณิชย์ นางอรทัย สอนศิริ 93 7 - - บ้านฝาง กระนวน ขอนแก่น ขก. 33 2557 12/2/2020
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2549 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1913 นายหนูกัน ยศพล สหกรณ์กองทุนสวนยางขอนแก่น จ ากัด 120 9 - - บ้านฝาง กระนวน ขอนแก่น ขก. 71 2562 18/6/2020
2550 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0753 นายช่อ ข้องนอก ร้านจิราภรณ์ นายช่อ ข้องนอก 92 1 - - หนองกุงใหญ่ กระนวน ขอนแก่น ขก. 55 2553 15/7/2020
2551 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1751 นายสุนันท์ ศรีชมช่ืน ร้านสุนันท์ นายสุนันท์ ศรีชมช่ืน 96 2 - - หนองกุงใหญ่ กระนวน ขอนแก่น ขก. 45 2560 19/3/2020
2552 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0643 นายกวี แก้วใส ร้านบัวทอง นายกวี แก้วใส 115 5 - - หนองกุงใหญ่ กระนวน ขอนแก่น ขก. 134 2559 27/12/2019
2553 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1651 นายชัยณรงค์ สุจริต ร้านชัยการเกษตร นายชัยณรงค์ สุจริต 317 6 - - หนองกุงใหญ่ กระนวน ขอนแก่น ขก. 50 2559 12/6/2020
2554 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-2032 นายถาวร ศรีพรรณ ร้านน  าฝน นายถาวร ศรีพรรณ 329 6 - กระนวน-เชียงยืน หนองกุงใหญ่ กระนวน ขอนแก่น ขก. 146 2561 29/11/2019
2555 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1324 นายจิรศักด์ิ ข าสุทัศน์ ร้านเกื อกูลการเกษตร นายจิรศักด์ิ ข าสุทัศน์ 134 9 - - หนองกุงใหญ่ กระนวน ขอนแก่น ขก. 92 2557 17/6/2020
2556 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0023 นายเกรียงศักด์ิ เชาวนประเสริฐ ร้านศรีสุขพานิช นายเกรียงศักด์ิ เชาวนประเสริฐ 206 10 - นิมิตรเมือง หนองโก กระนวน ขอนแก่น ขก. 109 2550 14/7/2020
2557 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0319 นางศรินยา เลิศหล้า ร้านสุปราณีพาณิชย์ นางศรินยา เลิศหล้า 527/101 10 - - หนองโก กระนวน ขอนแก่น ขก. 10 2557 7/11/2019
2558 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0052 นายสงวน อาวรณ์ ร้านกระนวนการเกษตร นายสงวน อาวรณ์ 527/75 10 - - หนองโก กระนวน ขอนแก่น ขก. 2 2554 17/1/2020
2559 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0147 นายเอนก นะตะพงษ์ศิลป์ ร้านธนวัฒน์ นายเอนก นะตะพงษ์ศิลป์ 186 11 - นิมิตรเมือง หนองโก กระนวน ขอนแก่น ขก. 1 2560 19/1/2020
2560 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0111 นายพิสิฐ ลิ มวงศ์รุ่งเรือง ร้านพ.รุ่งเรืองพืชผล นายพิสิฐ ลิ มวงศ์รุ่งเรือง 358-358/1 11 - มิตรบ ารุง หนองโก กระนวน ขอนแก่น ขก. 51 2557 19/5/2020
2561 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0203 นายอิสระพงศ์ ศรีรุ้งพาณิชย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  สงวนจิตต์ 7 11 - - หนองโก กระนวน ขอนแก่น ขก. 38 2553 30/6/2020
2562 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1266 นางสาวทัศนีย์ จ าเริญสรรพ์ ร้านทัศนีย์การเกษตร นางสาวทัศนีย์ จ าเริญสรรพ์ 259 17 - - หนองโก กระนวน ขอนแก่น ขก. 109 2561 9/8/2019
2563 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1885 นางสาวเมธาพร จันทร์นุ่ม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กระนวนการเกษตร กรุ๊ป 426 18 - - หนองโก กระนวน ขอนแก่น ขก. 15 2561 12/2/2020
2564 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0038 นางพิกุล ศักด์ิสุจริต บริษัท ชัยศิริพืชไร่ จ ากัด 192 19 - - หนองโก กระนวน ขอนแก่น ขก. 103 2557 8/7/2020
2565 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1719 นายปพล หล้ามาชน ร้านปพลการเกษตร นายปพล หล้ามาชน 269/2 19 - - หนองโก กระนวน ขอนแก่น ขก. 144 2561 20/11/2019
2566 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0413 นายไพศาล ผาจันดา สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส.ขอนแก่น จ ากัด (สาขากระนวน) 172 6 - นิมิตรเมือง หนองโก กระนวน ขอนแก่น ขก. 126 2561 21/8/2019
2567 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1848 นางจุรินรัตน์ พิมพ์ศรี ร้านโชคอ านวย นางจุรินรัตน์ พิมพ์ศรี 251 6 - - หนองโก กระนวน ขอนแก่น ขก. 6 2561 15/1/2020
2568 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0049 นางนิตยา วงษา ร้านนิตย์การเกษตร นางนิตยา วงษา 221 7 - - หนองโก กระนวน ขอนแก่น ขก. 101 2555 29/8/2019
2569 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1366 นางดารุณี พรมตาใกล้ ร้านศรีสุขการเกษตร นางดารุณี พรมตาใกล้ 226 7 - - หนองโก กระนวน ขอนแก่น ขก. 88 2557 16/6/2020
2570 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1732 นางสาวสุธาธาร สามเมือง ร้านนิวัฒน์การเกษตร นางสาวสุธาธาร สามเมือง 240 7 - - หนองโน กระนวน ขอนแก่น ขก. 10 2560 5/2/2020
2571 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1657 นายจาตุรนต์ ซาเหลา ร้าน จ.เจริญเกษตรธุรกิจ นายจาตุรนต์ ซาเหลา 259 7 - - หนองโน กระนวน ขอนแก่น ขก. 53 2559 21/6/2019
2572 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1368 นางสาวนภาภรณ์ แดงชาวนา ร้านหมอเกษตร นางสาวนภาภรณ์ แดงชาวนา 80/1 7 - - หนองโน กระนวน ขอนแก่น ขก. 84 2557 15/6/2020
2573 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1235 นางกรรณิกาณ์ โสมาบุตร ร้านศุภกฤตการเกษตร นางกรรณิกาณ์ โสมาบุตร 228 8 - - ห้วยโจด กระนวน ขอนแก่น ขก. 123 2556 19/8/2019
2574 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1513 นางสงกรานต์ แสงแก้ว ร้านS.K.มินิมาร์ท นางสงกรานต์ แสงแก้ว 169 2 - - ห้วยยาง กระนวน ขอนแก่น ขก. 72 2562 18/6/2020
2575 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1508 ว่าท่ีร.ต.ประยูร เงินราช ร้านป.มุขดาเกษตรพันธ์ุ ว่าท่ีร.ต.ประยูร เงินราช 244 2 - - ห้วยยาง กระนวน ขอนแก่น ขก. 70 2558 10/6/2020
2576 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0051 นางสุภาพ มัตราช ร้านโคกสูงการเกษตร นางสุภาพ มัตราช 250 2 - - ห้วยยาง กระนวน ขอนแก่น ขก. 118 2549 20/8/2019
2577 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1486 นางสาวมนวิลัย อามาตมนตรี ร้านหนุ่มโชคชัยพืชผล นางสาวมนวิลัย อามาตมนตรี 116 8 - - ห้วยยาง กระนวน ขอนแก่น ขก. 77 2560 30/5/2020
2578 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0796 นายวาทิตย์ อามาตมนตรี ร้านหนุ่มโชคชัย นายวาทิตย์ อามาตมนตรี 195 8 - - ห้วยยาง กระนวน ขอนแก่น ขก. 66 2554 1/6/2020
2579 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1763 นางสาวเสาวลักษณ์ โมรีพันธ์ ร้านเรืองชัยบริการ นางสาวเสาวลักษณ์ โมรีพันธ์ 39 3 - - หัวนาค า กระนวน ขอนแก่น ขก. 63 2560 2/5/2020
2580 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-2046 นายทรงศักด์ิ ภูเงินข า บริษัท น  าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) เขตส่งเสริม เขต 2 71 4 - - หัวนาค า กระนวน ขอนแก่น ขก. 5 2562 3/1/2020
2581 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1158 นายชนะ ไชยพิมูล ร้านแตงโมการเกษตร นายชนะ ไชยพิมูล 149 8 - - หัวนาค า กระนวน ขอนแก่น ขก. 111 2556 28/7/2020
2582 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1642 นายใบ เน่ืองมัจฉา ร้านพ่อใบ นายใบ เน่ืองมัจฉา 171 9 - - หัวนาค า กระนวน ขอนแก่น ขก. 46 2559 7/6/2020
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2583 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1793 นางสาวธิริศรา หลวงปัน ร้านธีรภัทร์วัสดุ นางสาวธิริศรา หลวงปัน 63 9 - - หัวนาค า กระนวน ขอนแก่น ขก. 96 2560 25/6/2020
2584 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0217 นายชูชาติ เต็มธนะกิจไพศาล ร้านเต็งฮ่งฮะ นายชูชาติ เต็มธนะกิจไพศาล 40-43 1 - พิทักษ์ประชา เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแก่น ขก. 7 2550 6/2/2020
2585 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1873 นายณรงคศักด์ิ ศรีมาโนช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส าราญวัสดุก่อสร้าง 1995 410/5 1 - - เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแก่น ขก. 5 2561 9/1/2020
2586 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0066 นายชูพงศ์ นิติวรนันท์ ร้านเจริญภัณฑ์ นายชูพงศ์ นิติวรนันท์ 44-45 1 - พิทักษ์ประชา เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแก่น ขก. 9 2550 6/2/2020
2587 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-2034 นายกีรติ ปูนหาวงค์ ร้านสุกฤตา การ์เด้น นายกีรติ ปูนหาวงค์ 258 4 เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแก่น ขก. 47 2562 2/5/2020
2588 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0417 นายไพศาล ผาจันดา สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส.ขอนแก่น จ ากัด (สาขาเขาสวนกวาง) 196 10 - - ค าม่วง เขาสวนกวาง ขอนแก่น ขก. 127 2561 21/8/2019
2589 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1778 นายจารุเดช เวชศาสตร์ ร้านชัยเจริญวัสดุ นายจารุเดช เวชศาสตร์ 303 10 - - ค าม่วง เขาสวนกวาง ขอนแก่น ขก. 51 2561 30/4/2020
2590 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1193 นายเอกณัช จ าเริญไพบูลย์ผล ร้านแสงทองการเกษตร นายเอกณัช จ าเริญไพบูลย์ผล 306 10 - - ค าม่วง เขาสวนกวาง ขอนแก่น ขก. 86 2562 30/6/2020
2591 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0496 นายราชาศักด์ิ ศรีบุญเรือง ร้านพรราชาการเกษตร นายราชาศักด์ิ ศรีบุญเรือง 168 11 - - ค าม่วง เขาสวนกวาง ขอนแก่น ขก. 2 2556 3/10/2019
2592 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0251 นางสาวศิริวรรณ ศิริโคจรสมบัติ ร้านเจริญพาณิชย์ นางสาวศิริวรรณ ศิริโคจรสมบัติ 24 11 - มิตรภาพ ค าม่วง เขาสวนกวาง ขอนแก่น ขก. 89 2559 8/11/2019
2593 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1627 นางกัญช์ภัสส์ โค้วธนเรืองกุล ร้านสมบัติการเกษตร นางกุญช์ภัสส์ โค้วธนเรืองกุล 24/1 11 - มิตรภาพ ค าม่วง เขาสวนกวาง ขอนแก่น ขก. 47 2559 8/6/2020
2594 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1858 นางสาวอาภรณ์ อุดมวงษ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนทรัพย์ 999 343/2 11 - - ค าม่วง เขาสวนกวาง ขอนแก่น ขก. 147 2560 26/11/2019
2595 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0815 นายประยัติ สุครีพ ร้านประยัติการเกษตร นายประยัติ สุครีพ 328 13 - - ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง ขอนแก่น ขก. 62 2554 31/5/2020
2596 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1612 นางละออง สท้านธรนิล ร้านละอองการค้าและการเกษตร นางละออง สท้านธรนิล 140 1 - - นางิ ว เขาสวนกวาง ขอนแก่น ขก. 87 2560 8/6/2020
2597 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0512 นายวีระพล เคนเหมาะ ร้านวีระพล นายวีระพล เคนเหมาะ 156 1 - - นางิ ว เขาสวนกวาง ขอนแก่น ขก. 101 2559 27/11/2019
2598 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0532 นายสิทธิชัย เหล่าเจริญ ร้านเหล่าเจริญการเกษตร นายสิทธิชัย เหล่าเจริญ 357 1 - นางิ ว-นาง้อง นางิ ว เขาสวนกวาง ขอนแก่น ขก. 44 2552 30/6/2019
2599 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1587 นางบุลภรณ์ โกว ร้านตั งเจริญ นางบุลภรณ์ โกว 197 4 - - นางิ ว เขาสวนกวาง ขอนแก่น ขก. 58 2560 23/4/2020
2600 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1417 นางสุมิจฉา ศรีโบราณ ร้านวังน  าทิพย์ นางสุมิจฉา ศรีโบราณ 164 10 - - โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง ขอนแก่น ขก. 24 2558 12/2/2020
2601 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1453 นายชัยวัฒน์ ยันตนนท์ ร้านเพ่ิมพูนทรัพย์การเกษตร นายชัยวัฒน์ ยันตนนท์ 139 8 - - นาแพง โคกโพธ์ิไชย ขอนแก่น ขก. 104 2558 10/8/2019
2602 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1300 นายไพศาล ผาจันดา สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส.ขอนแก่น จ ากัด (สาขาโคกโพธ์ิไชย) 259 2 - - บ้านโคก โคกโพธ์ิไชย ขอนแก่น ขก. 132 2561 21/8/2019
2603 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0715 นายอดิศร มัดดี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ขอนแก่นกิจเกษตร 81/3 2 - - บ้านโคก โคกโพธ์ิไชย ขอนแก่น ขก. 24 2553 24/5/2020
2604 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1988 นายวิรุฬห์ศักย์ เนาหนองหวาย ร้านสบายใจการเกษตร นายวิรุฬห์ศักย์ เนาหนองหวาย 144 8 - - บ้านโคก โคกโพธ์ิไชย ขอนแก่น ขก. 112 2561 14/8/2019
2605 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1379 นายอนันตชัย สารพิชญ์ ร้านดีจริงการค้า นายอนันตชัย สารพิชญ์ 212 9 - - บ้านโคก โคกโพธ์ิไชย ขอนแก่น ขก. 94 2558 15/7/2020
2606 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1010 นายวุฒิพงษ์ เหล่าดิ ม ร้านวุฒิพงษ์เจริญทรัพย์ นายวุฒิพงษ์ เหล่าดิ ม 111 10 - - โพธ์ิไชย โคกโพธ์ิไชย ขอนแก่น ขก. 66 2555 12/6/2020
2607 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0885 นางไพจิตร คุณพฤกษา ร้านนิธาน นางไพจิตร คุณพฤกษา 111 3 - - โพธ์ิไชย โคกโพธ์ิไชย ขอนแก่น ขก. 80 2554 27/6/2020
2608 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0964 นางรุ่งทิวา เหล่าดิ ม ร้านชัยวารีมินิมาร์ท นางรุ่งทิวา เหล่าดิ ม 219 5 - - โพธ์ิไชย โคกโพธ์ิไชย ขอนแก่น ขก. 76 2555 20/6/2020
2609 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0826 นายไชยวัฒน์ สามหมอ ร้านไชยวัฒน์บริการ นายไชยวัฒน์ สามหมอ 400 7 - - โพธ์ิไชย โคกโพธ์ิไชย ขอนแก่น ขก. 46 2554 22/5/2020
2610 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0909 นางสาวพูนทรัพย์ อัฒจักร ร้านพูนทรัพย์ นางสาวพูนทรัพย์ อัฒจักร 35 8 - - โพธ์ิไชย โคกโพธ์ิไชย ขอนแก่น ขก. 75 2555 20/6/2020
2611 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1095 นายอภินันต์ นุขันธ์ ร้านทวีทรัพย์การเกษตร นายอภินันต์ นุขันธ์ 331 11 - แจ้งสนิท ชนบท ชนบท ขอนแก่น ขก. 54 2556 18/6/2020
2612 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0026 นางปียะวรรณ ภิรมย์ไกรภักด์ิ ร้านพรเทพ นางปียะวรรณ ภิรมย์ไกรภักด์ิ 130/3 12 - ชนบท-กุดรู ชนบท ชนบท ขอนแก่น ขก. 143 2550 2/8/2020
2613 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1558 นายอ านาจ ภูอินนา ร้านภูอินนา นายอ านาจ ภูอินนา 136 5 - - ปอแดง ชนบท ขอนแก่น ขก. 149 2561 25/12/2019
2614 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1742 นางสาววรรณนิภา ยืนยาว ร้านก้องฟ้าค้าวัสดุ นางสาววรรณนิภา ยืนยาว 195 2 - - วังแสง ชนบท ขอนแก่น ขก. 28 2560 27/2/2020
2615 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1816 นางพรพรรณ ทุมรัง ร้านพรเพ็ชรเฟอร์นิเจอร์ นางพรพรรณ ทุมรัง 139 6 - - วังแสง ชนบท ขอนแก่น ขก. 40 2561 23/4/2020
2616 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-2000 นายอัฎษฎากร สินทบ ร้านคุณชัย พาณิชย์ นายอัฎษฎากร สินทบ 28 6 - - วังแสง ชนบท ขอนแก่น ขก. 58 2562 29/5/2020
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2617 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1991 ว่าท่ี ร.ต.ทวีป ทัพซ้าย บริษัท น  าตาลมิตรผล จ ากัด (สาขาห้วยแก) 151 3 - - ห้วยแก ชนบท ขอนแก่น ขก. 114 2561 16/8/2019
2618 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1498 นางนงลักษณ์ โชครวมชัย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนภัทรการเกษตร ชุมแพ 111 2 - - ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น ขก. 57 2558 24/5/2020
2619 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0235 นางอรวรรณ ไตรทิพย์ชวลิต ร้านตั งเฮงหลีการเกษตร นางอรวรรณ ไตรทิพย์ชวลิต 2066-2068 1 - มะลิวัลย์ ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น ขก. 14 2552 24/2/2020
2620 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0277 นายวรพจน์ ลิ มศิริพรวัฒนา ร้านเกษตร นายวรพจน์ ลิ มศิริพรวัฒนา 2145-2146 1 - - ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น ขก. 26 2550 19/2/2020
2621 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0164 นางนงลักษณ์ โชครวมชัย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนภัทรการเกษตร ชุมแพ 2159-2160 1 - - ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น ขก. 108 2550 7/7/2019
2622 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0230 นางทิศยา รุจิปิยารักษ์ ร้านเกษตรไทยพัฒนา นางทิศยา รุจิปิยารักษ์ 2191 1 - - ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น ขก. 17 2550 16/12/2019
2623 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1426 นายเดชา ศิริประยูรศักด์ิ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วัฒนศิริรุ่งโรจน์ 2249-2250 1 - - ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น ขก. 6 2558 12/11/2019
2624 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0178 นางปราถนา สุวรรณศร บริษัท เพ่ือนเกษตร ชุมแพ จ ากัด 2253-2254 1 - - ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น ขก. 122 2550 7/7/2020
2625 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0253 นางดรุณี สมบัติสถิต ร้านรินเมือง นางดรุณี สมบัติสถิต 2293 1 - ราษฎร์บ ารุง ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น ขก. 11 2550 29/12/2019
2626 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0211 นายสุขสาคร บุญลือมี ร้านสินเพ่ิมทวี นายสุขสาคร บุญลือมี 2295 1 - - ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น ขก. 63 2550 10/5/2020
2627 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0232 นายไพบูลย์ ซ่ือตระกูลพานิชย์ ร้านชุมแพการเกษตร นายไพบูลย์ ซ่ือตระกูลพานิชย์ 56-62 1 - ราษฎร์บ ารุง ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น ขก. 129 2559 29/12/2019
2628 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0252 นายวรพจน์ ลิ มศิริพรวัฒนา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินไทยชุมแพกิจเกษตร 470 16 - ชุมแพ-ภูเขียว ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น ขก. 57 2560 20/4/2020
2629 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1328 นายพิพัฒ ไตรทิพย์ชวลิต บริษัท ทีเอชแอล กรุ๊ป จ ากัด 389/17-18 18 - - ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น ขก. 39 2557 20/3/2020
2630 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1886 นางดรุณี สมบัติสถิต ร้านรินเมืองการเกษตร นางดรุณี สมบัติสถิต 456/1 2 - ชุมแพ-ภูเขียว ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น ขก. 150 2561 29/12/2020
2631 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1624 นายณัฐพล ทนนาดี ร้านณ.ประภาการเกษตร นายณัฐพล ทนนาดี 315 3 - - ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น ขก. 152 2560 18/12/2019
2632 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1905 นายวิรัตน์ เลไทย ร้านวิรัตน์ นายวิรัตน์ เลไทย 489 3 - - ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น ขก. 41 2561 24/4/2020
2633 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1296 นายชิษณุพงศ์ วิไลวรรณ์ ร้านเสน่ห์การเกษตรและเคมี นายชิษณุพงศ์ วิไลวรรณ์ 201 7 - - ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น ขก. 50 2560 23/3/2020
2634 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0067 นายเฉลิมเกียรติ มงคลธรรมากุล และนางสาวนิตยา มงคลธรรมากุล บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (คลังชุมแพ) 646/7-8 9 - มะลิวัลย์ ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น ขก. 148 2550 11/9/2019
2635 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0127 นายนันทพัทธ์ มณีวัทธิกรโชติ ร้านฉัตรทองการเกษตร นายนันทพัทธ์ มณีวัทธิกรโชติ 855 9 - มะลิวรรณ ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น ขก. 142 2561 25/10/2019
2636 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1798 นายฤรงค์ฤทธ์ิ พรสุวรรณ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาชุมแพ 998 9 - - ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น ขก. 140 2560 12/11/2019
2637 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0239 นายทนงศักด์ิ บุรี ร้านประทีปการไฟฟ้า นายทนงศักด์ิ บุรี 240 1 - - ไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น ขก. 68 2553 19/8/2019
2638 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0166 นายเจริญ โม้เวียง ร้านเจริญการเกษตร นายเจริญ โม้เวียง 22 12 - - นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น ขก. 72 2550 18/5/2020
2639 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1904 นางแคทลียา โบราณมูล ร้านสมพรการเกษตร นางแคทลียา โบราณมูล 202 15 นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น ขก. 46 2562 2/5/2020
2640 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1196 นายนาวิน มูลบัวภา ร้านนาวินทวีโชค นายนาวิน มูลบัวภา 132 3 - - นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น ขก. 84 2562 30/6/2020
2641 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0154 นายสุธรรม เดชศักด์ิ ร้านประเสริฐ การค้า นายสุธรรม เดชศักด์ิ 87 4 - - นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น ขก. 120 2554 18/9/2019
2642 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0142 นายสมปอง หวยสูงเนิน ร้านสมปอง นายสมปอง หวยสูงเนิน 14 8 - - นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น ขก. 61 2550 18/5/2020
2643 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0765 นายค าสี แสนศรี บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด ภูเขียว(เขตส่งเสริมอ้อยท่ี 9) 18 13 - - นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น ขก. 120 2558 1/10/2019
2644 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1370 นางสาวอมรรัตน์ โปรณะ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหวัมนาการเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหวัฒนาการเกษตร 63 5 - - นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น ขก. 109 2558 30/8/2019
2645 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0088 นางจิตรานุช ธัญญเจริญ ร้านวรพรรณ การค้า นางจิตรานุช ธัญญเจริญ 732 5 - - นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น ขก. 2 2559 12/1/2020
2646 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1645 นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์,นายชลัช ชินธรรมมิตร์ บริษัท น  าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง (เขตโนนศิลา) 76/2 6 - - โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น ขก. 135 2560 28/9/2019
2647 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0231 นางสาววริยา แสนสีหะ ร้านโนนหันการเกษตร นางสาววริยา แสนสีหะ 98 6 - มะลิวัลย์ โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น ขก. 11 2554 13/12/2019
2648 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0099 นายจินดา บุญรอด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จินดาวัฒนา 193 1 - - โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น ขก. 29 2555 25/1/2020
2649 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1402 นายชานนท์ สุนา ร้านชานนท์การช่าง นายชานนท์ สุนา 521 1 - - โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น ขก. 42 2558 7/4/2020
2650 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0460 นางกนกวรรณ ศรีภา ร้านไทยการเกษตร นางกนกวรรณ ศรีภา 56 1 - - โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น ขก. 17 2560 13/2/2020
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2651 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1948 นางสาวสุกาญดา เปรมพงษ์ ร้านเพ่ือเกษตร นางสาวสุกาญดา เปรมพงษ์ 191 6 - - โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น ขก. 78 2561 31/5/2020
2652 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1352 นายปริญญา สุดบุญมา ร้านดอกคูณการเกษตร นายปริญญา สุดบุญมา 425 4 - - โนนอุดม ชุมแพ ขอนแก่น ขก. 62 2557 29/5/2020
2653 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0150 นางสุพิษา ชาธรรมมา ร้านสุพิษา  ชาธรรมมา นางสุพิษา ชาธรรมมา 26 7 - - โนนอุดม ชุมแพ ขอนแก่น ขก. 170 2549 18/11/2019
2654 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1960 นางสาวรัชฎา หม่ืนมา ร้านจ.เจริญรุ่งเรืองพาณิชย์ นางสาวรัชฎา หม่ืนมา 327 10 - - วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น ขก. 123 2561 20/8/2020
2655 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1102 นายพิชิต ภู่พันธ์สกุล ร้านภู่พันธ์ทรัพย์เกษตร นายพิชิต ภู่พันธ์สกุล 237 8 - - วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น ขก. 28 2556 29/2/2020
2656 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0540 นางสาวปิยธิดา มะปะเม ร้านบุญเสริมรุ่งเรือง นางสาวปิยธิดา มะปะเม 50 8 - ชุมแพ-สีชมพู วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น ขก. 59 2553 21/7/2020
2657 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1889 นายศุภฤกษ์ ศรีหัวแฮ ร้านอังการเกษตร นายศุภฤกษ์ ศรีหัวแฮ 358 1 - - หนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น ขก. 19 2561 18/3/2020
2658 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1817 นายค าสี แสนศรี บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด ภูเขียว (เขตส่งเสริมอ้อยท่ี 13) 71 1 - - หนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น ขก. 142 2560 14/11/2019
2659 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1676 นางเพชรา ปัดชากาว เพชรเจริญทรัพย์ นางเพชรา ปัดชากาว 118 10 - - หนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น ขก. 76 2559 31/7/2019
2660 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1794 ว่าท่ี ร.ต.ธิติกฤศ มาเพ็ชร ร้านมาเพ็ชรการเกษตร ว่าท่ี ร.ต.ธิติกฤศ มาเพ็ชร 244 3 - - หนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น ขก. 107 2561 8/8/2019
2661 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1433 นายฤเดช ถาวรฤทธ์ิ บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด (เขตส่งเสริมอ้อยท่ี 12) 171 1 - - หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น ขก. 118 2558 1/10/2019
2662 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1655 นายธนวัฒน์ กุลยสวัสด์ิ ร้านธงชัย กิจเกษตร นายธนวัฒน์ กุลยสวัสด์ิ 179 10 - - หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น ขก. 3 2560 22/1/2020
2663 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1449 นางสาวดวงกมล ศรีวงแสน ร้านดวงกมลการเกษตร นางสาวดวงกมล ศรีวงแสน 235 11 - ชุมแพ-สีชมพู หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น ขก. 17 2558 25/1/2020
2664 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0174 นางสิริพร ปุกค าดี ร้านสิริรัตน์การเกษตร นางสิริพร ปุกค าดี 94/9-10 2 - แพงไทย หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น ขก. 94 2559 17/11/2019
2665 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1491 นางสาวส ารวย แผลงศาสตรา ร้านร่ ารวย การเกษตร นางสาวส ารวย แผลงศาสตรา 94 4 - - หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น ขก. 53 2561 2/5/2020
2666 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-2048 นายทรงศักด์ิ ภูเงินข า บริษัท น  าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) เขตส่งเสริม เขต 6 301 3 - - กระนวน ซ าสูง ขอนแก่น ขก. 6 2562 3/1/2020
2667 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1215 นางสาวกอบแก้ว ทีหัวโทน ร้านอาคมพืชผล นางสาวกอบแก้ว ทีหัวโทน 302 3 - - กระนวน ซ าสูง ขอนแก่น ขก. 125 2557 26/5/2020
2668 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0258 นายด าเนิน ภูแลนช้าง ร้านแก่นเจริญพืชผล นายด าเนิน ภูแลนช้าง 181 4 - - กระนวน ซ าสูง ขอนแก่น ขก. 98 2556 15/7/2020
2669 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0116 นายหนูเทพ โพธ์ิศรี ร้านสุเทพวัสดุก่อสร้าง นายหนูเทพ โพธ์ิศรี 318 4 - กระนวน-หนองบัวน้อย กระนวน ซ าสูง ขอนแก่น ขก. 83 2558 7/7/2020
2670 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-2040 นายชัยนรัตน์ สุทุม ร้านมนกรการเกษตร นายชัยนรัตน์ สุทุม 143 6 - - กระนวน ซ าสูง ขอนแก่น ขก. 1 2562 1/1/2020
2671 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1094 นางสาวเพ่ิมพร สะตะ ร้านคูณสุขเกษตรพันธ์ุ นางสาวเพ่ิมพร สะตะ 5 6 - - กระนวน ซ าสูง ขอนแก่น ขก. 106 2559 5/12/2019
2672 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1303 นายไพศาล ผาจันดา สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส.ขอนแก่น จ ากัด (สาขาซ าสูง) 64 6 - - กระนวน ซ าสูง ขอนแก่น ขก. 129 2561 21/8/2019
2673 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1583 นางสวรรณยา แพททีย์ ร้านเกษตรเจริญพาณิชย์ นางสวรรณยา แพททีย์ 99 1 - - คูค า ซ าสูง ขอนแก่น ขก. 9 2559 28/1/2020
2674 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0478 นางเกษจรินทร์ จ ารัสประเสริฐ ร้านเกษจรินทร์ นางเกษจรินทร์ จ ารัสประเสริฐ 228 2 - - คูค า ซ าสูง ขอนแก่น ขก. 57 2554 24/5/2020
2675 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0071 นายรณรงค์ เปรมศักดา ร้านถาวรพาณิชย์ นายรณรงค์ เปรมศักดา 104 2 - - บ้านโนน ซ าสูง ขอนแก่น ขก. 56 2555 7/6/2020
2676 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0472 นายหนูเพียร โพธ์ิศรี ร้านนายหนูเพียร โพธ์ิศรี นายหนูเพียร โพธ์ิศรี 82 2 - - บ้านโนน ซ าสูง ขอนแก่น ขก. 64 2555 11/6/2020
2677 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1903 นายวิเชียร อุทัยสาร ร้านวิเชียร นายวิเชียร อุทัยสาร 235 1 - - ห้วยเตย ซ าสูง ขอนแก่น ขก. 89 2562 4/7/2020
2678 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1887 นายอนุรักษ์ ประทุมชัย ร้านณัชพล นายอนุรักษ์ ประทุมชัย 57 3 - กระนวน-เชียงยืน ห้วยเตย ซ าสูง ขอนแก่น ขก. 46 2561 25/4/2019
2679 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1622 นายวรวิทย์ ชิณวงษา ร้านภูไพรคอนกรีต นายวรวิทย์ ชิณวงษา 199 7 - กระนวน-เชียงยืน ห้วยเตย ซ าสูง ขอนแก่น ขก. 22 2561 17/4/2020
2680 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0896 นางโสมสุภรางค์ ฮุมเปลือย ร้านภัทรรัตน์ นางโสมสุภรางค์ ฮุมเปลือย 315 1 - - กุดน  าใส น  าพอง ขอนแก่น ขก. 94 2554 19/7/2020
2681 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1531 นางสาวเด่นนภา ลือชาพูล ร้านเด่นนภา นางสาวเด่นนภา ลือชาพูล 280 3 - - กุดน  าใส น  าพอง ขอนแก่น ขก. 31 2560 27/2/2020
2682 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1530 นายสุพรรณ กิติเคนา ร้านโชคประไพร 2 นายสุพรรณ กิติเคนา 307 3 - - กุดน  าใส น  าพอง ขอนแก่น ขก. 30 2560 27/2/2020
2683 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1788 นางแชล่ม ห่มขวา ร้านพิมชเวศ เพสท์ คอนโทรล นางแชล่ม ห่มขวา 164 1 - - ทรายมูล น  าพอง ขอนแก่น ขก. 82 2562 26/6/2020
2684 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1067 นางสาวศริญญา พริ งเกษมชัย ร้านเจ้องุ่นเคร่ืองมือช่าง นางสาวศริญญา พริ งเกษมชัย 115 10 - - ทรายมูล น  าพอง ขอนแก่น ขก. 28 2557 22/1/2020
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2685 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1926 นายรัฐภูมิ ภูมิวงษ์ ร้านแม่ทองสุข นายรัฐภูมิ ภูมิวงษ์ 86 2 ทรายมูล น  าพอง ขอนแก่น ขก. 65 2561 15/5/2020
2686 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1025 นางสาวอภิชา สีสัน ร้านนางทองใบ ราชเสนา นางสาวอภิชา สีสัน 20 10 - - ท่ากระเสริม น  าพอง ขอนแก่น ขก. 87 2555 2/7/2020
2687 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-2084 นายสุวรรณ โพธ์ิแข็ง ร้านสองสามก้าว นายสุวรรณ โพธ์ิแข็ง 239 10 ท่ากระเสริม น  าพอง ขอนแก่น ขก. 38 2562 18/4/2020
2688 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1958 นางเพ็ญแข วัดเวียงค า ร้านเพ็ญแข นางเพ็ญแข วัดเวียงค า 28/1 10 - - ท่ากระเสริม น  าพอง ขอนแก่น ขก. 84 2561 17/6/2020
2689 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1721 นายนิวัฒน์ พรรักษมณี บริษัท พันธ์ทวี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด สาขาท่าโพธ์ิ 233 4 - - ท่ากระเสริม น  าพอง ขอนแก่น ขก. 102 2559 28/11/2019
2690 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0323 นางสานิต ภักดีวุฒิ ร้านนางสานิต  ภักดีวุฒิ นางสานิต ภักดีวุฒิ 185 5 - - ท่ากระเสริม น  าพอง ขอนแก่น ขก. 42 2550 17/5/2020
2691 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0029 นายอ าพรรณ โมมา ร้านอ าพรรณ โมมา นายอ าพรรณ โมมา 205 5 - - ท่ากระเสริม น  าพอง ขอนแก่น ขก. 73 2561 27/5/2020
2692 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0625 นายจ ารอง เทพบุญวิทย์ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนกุดพังเครือ จ ากัด 140 6 - หนองตูม-น  าพอง ท่ากระเสริม น  าพอง ขอนแก่น ขก. 117 2554 15/9/2019
2693 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-2037 นางสาวปริชาติ คงเจริญ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บูตัส เอ็กซ์เพรส 190 6 - - ท่ากระเสริม น  าพอง ขอนแก่น ขก. 152 2561 19/12/2019
2694 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-2030 นายสุรพล เต่ียค า ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ครองพลซุปเปอร์มาร์ท 91 6 - - ท่ากระเสริม น  าพอง ขอนแก่น ขก. 145 2561 27/11/2019
2695 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0344 นางสุวิมล จังพล ร้านสุวิมลพาณิชย์ นางสุวิมล จังพล 43/1 7 - - ท่ากระเสริม น  าพอง ขอนแก่น ขก. 85 2550 23/5/2019
2696 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0028 นายจีรศักด์ิ บุตรดี ร้านนางหนูพิณ บุตรดี นายจีรศักด์ิ บุตรดี 110/5 8 - - ท่ากระเสริม น  าพอง ขอนแก่น ขก. 62 2550 10/5/2020
2697 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1963 นายวิทวัส แสนสีมนต์ ร้านว.รุ่งเรือง นายวิทวัส แสนสีมนต์ 234 8 - - ท่ากระเสริม น  าพอง ขอนแก่น ขก. 96 2561 8/7/2020
2698 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-2045 นายทรงศักด์ิ ภูเงินข า บริษัท น  าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) เขตส่งเสริม เขต 1 43 10 น  าพอง-กระนวน - น  าพอง น  าพอง ขอนแก่น ขก. 4 2562 3/1/2020
2699 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0268 นางจิราพร สันติพรพงศ์ ร้านแสงทวี นางจิราพร สันติพรพงศ์ 142/1-4 2 - อุปราช น  าพอง น  าพอง ขอนแก่น ขก. 6 2555 17/11/2019
2700 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0061 นายอวยชัย ชาญกัน ร้านไทยอุดม นายอวยชัย ชาญกัน 176-177 2 - - น  าพอง น  าพอง ขอนแก่น ขก. 186 2549 7/12/2019
2701 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0060 นายสมชัย คมปรัชญา ร้านอยู่เพียว นายสมชัย คมปรัชญา 180-181 2 - - น  าพอง น  าพอง ขอนแก่น ขก. 143 2561 1/11/2019
2702 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1522 นายสมสมัย สิทธิจันทร์ ร้านสมสมัยการค้า นายสมสมัย สิทธิจันทร์ 200 3 - - น  าพอง น  าพอง ขอนแก่น ขก. 15 2559 2/2/2020
2703 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0176 นายอุเทน ศรีบุญเรือง ร้านอุเทนรุ่งเรือง นายอุเทน ศรีบุญเรือง 244 4 - - น  าพอง น  าพอง ขอนแก่น ขก. 109 2559 7/12/2019
2704 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0059 นางสนิท โพธิสม ร้านไทยสุมิตรพาณิช นางสนิท โพธิสม 251/11-12 4 - มิตรภาพ น  าพอง น  าพอง ขอนแก่น ขก. 54 2550 10/5/2020
2705 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1868 นายคัคเนศ คงเจริญสุข บริษัท นิพนธ์ เคมีเกษตร จ ากัด 50/2 4 - - น  าพอง น  าพอง ขอนแก่น ขก. 6 2561 21/1/2020
2706 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1382 นางสาวจันทร์จิรา เหลาหอม ร้านนางสาวจันทร์จิรา เหลาหอม นางสาวจันทร์จิรา เหลาหอม 188 10 - - บัวเงิน น  าพอง ขอนแก่น ขก. 31 2558 9/3/2020
2707 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1539 นายขาน เย่ียนทรง ร้านค้าชุมชน SML นายขาน เย่ียนทรง 217 10 - - บัวเงิน น  าพอง ขอนแก่น ขก. 24 2559 16/2/2020
2708 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1529 นายสุขสมใจ ขันนาโพธ์ิ ร้านนายทองทิพย์ จันทร์โฮม นายสุขสมใจ ขันนาโพธ์ิ 7 13 - - บัวเงิน น  าพอง ขอนแก่น ขก. 12 2561 1/2/2020
2709 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1411 นายจะเด็จ วงค์ค าพันธ์ ร้านค้าชุมชนบ้านเพี ยฟาน หมู่ท่ี 14 145/3 14 - - บัวเงิน น  าพอง ขอนแก่น ขก. 102 2558 3/8/2019
2710 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0862 นายอภิชิต สารสิทธ์ิ ร้านส.การเกษตร นายอภิชิต สารสิทธ์ิ 28 17 - - บัวเงิน น  าพอง ขอนแก่น ขก. 83 2561 14/6/2020
2711 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1703 นายส าอาง อรที ร้านรุ่งนรินทร์ นายส าอาง อรที 26 9 - - บัวเงิน น  าพอง ขอนแก่น ขก. 129 2560 29/8/2019
2712 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1056 นายพิชิต ภูมิสถาน ร้านพิชิต ภูมิสถาน นายพิชิต ภูมิสถาน 29/1 1 - - บัวใหญ่ น  าพอง ขอนแก่น ขก. 36 2560 5/3/2020
2713 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-2077 นายคูณ แช่มช้อย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 3 อ.การค้า 2 17 บัวใหญ่ น  าพอง ขอนแก่น ขก. 28 2562 31/3/2020
2714 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1524 นายบรรจง เศษวิสัย ร้านศรีบุญเรืองวาสนา นายบรรจง เศษวิสัย 167 9 - - บัวใหญ่ น  าพอง ขอนแก่น ขก. 90 2561 20/6/2020
2715 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1167 นายอุทัย ทวิไชย ร้านนาบุญเคมีภัณฑ์การเกษตร นายอุทัย ทวิไชย 168 9 - - บัวใหญ่ น  าพอง ขอนแก่น ขก. 37 2556 19/5/2020
2716 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0787 นางสาวปราณี เด่นกิริยากุล ร้านปราณี นางสาวปราณี เด่นกิริยากุล 112 1 - - บ้านขาม น  าพอง ขอนแก่น ขก. 118 2554 14/9/2019
2717 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1884 นายปิยะพงษ์ รูปดี บริษัท มุกข์รดาการเกษตร จ ากัด (สาขา1) 22 2 - - บ้านขาม น  าพอง ขอนแก่น ขก. 69 2562 16/6/2020
2718 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0450 นายฉันท์ชัย เจริญสุข ร้านจอย มินิมาร์ท นายฉันท์ชัย เจริญสุข 29 1 - - พังทุย น  าพอง ขอนแก่น ขก. 106 2554 4/8/2020
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2719 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1717 นายปกาสิต ลีล่ า ร้านทรัพย์ทวีคูณ นายปกาสิต ลีล่ า 233 1 - - ม่วงหวาน น  าพอง ขอนแก่น ขก. 66 2560 14/5/2020
2720 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1683 นายธวัช แสงรูจีย์ ร้านธวัชการค้า นายธวัช แสงรูจีย์ 288 13 - - ม่วงหวาน น  าพอง ขอนแก่น ขก. 100 2560 4/7/2020
2721 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1734 นางสาวสุธิดา สุทธิขันธ์ ร้านสุธิดา การค้า นางสาวสุธิดา สุทธิขันธ์ 85 14 - - ม่วงหวาน น  าพอง ขอนแก่น ขก. 15 2560 8/2/2020
2722 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1604 นางประภาส แก้วบุรี ร้านเกษม นางประภาส แก้วบุรี 100 2 - - ม่วงหวาน น  าพอง ขอนแก่น ขก. 124 2559 22/12/2019
2723 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1620 นางวิเชียร สิมลี ร้านวิเชียร สิมลี นางวิเชียร สิมลี 41/2 2 - - ม่วงหวาน น  าพอง ขอนแก่น ขก. 119 2559 21/12/2019
2724 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1614 นางไพสงค์ นารี ร้านไพสงค์ นารี นางไพสงค์ นารี 56 2 - - ม่วงหวาน น  าพอง ขอนแก่น ขก. 13 2561 8/2/2020
2725 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1860 นายสุรเสน กิติเคนา ร้านร.แม่เคน นายสุรเสน กิติเคนา 27 7 ม่วงหวาน น  าพอง ขอนแก่น ขก. 40 2562 21/4/2020
2726 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0875 นางสาวพรรณราณี พันธ์ทองค า ร้านดลนภาฟาร์ม นางสาวพรรณราณี พันธ์ทองค า 33 10 - - วังชัย น  าพอง ขอนแก่น ขก. 134 2556 15/9/2019
2727 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1120 นายสกล ไพเราะห์ ร้านเลิศบุญพรการเกษตร นายสกล ไพเราะห์ 618 11 - - วังชัย น  าพอง ขอนแก่น ขก. 44 2556 16/6/2020
2728 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0680 นางบ าเพ็ญ ปานเพชร ร้านบ าเพ็ญ นางบ าเพ็ญ ปานเพชร 98 12 - - สะอาด น  าพอง ขอนแก่น ขก. 139 2561 17/9/2019
2729 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0392 นายถนัด เบ้าบัวเงิน สหกรณ์การเกษตรน  าพอง จ ากัด (สาขา ต าบลสะอาด) 96 2 - - สะอาด น  าพอง ขอนแก่น ขก. 23 2551 4/9/2019
2730 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0937 นางสาวกุลชลี เฒ่าบุตรศรี ร้านศุภชัยการค้า นางสาวกุลชลี เฒ่าบุตรศรี 144 4 - - สะอาด น  าพอง ขอนแก่น ขก. 19 2556 8/1/2020
2731 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-2049 นายทรงศิลป์ ภูเงินข า บริษัท น  าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) เขตส่งเสริม เขต 7 211 5 - - สะอาด น  าพอง ขอนแก่น ขก. 7 2562 3/1/2020
2732 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1118 นายสมบัติ แสงหาชัย ร้านแสงหาชัย แฮบป้ี มาร์ท นายสมบัติ แสงหาชัย 179 8 - - สะอาด น  าพอง ขอนแก่น ขก. 45 2562 2/5/2020
2733 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0655 นางรอยเย่ียม ทองสมบัติ ร้านประไพร นางรอยเย่ียม ทองสมบัติ 31 8 - - สะอาด น  าพอง ขอนแก่น ขก. 80 2559 18/8/2019
2734 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0648 นายโยธิน ชาญกัน ร้านชาญกัน โอ.เอ นายโยธิน ชาญกัน 5 8 - - สะอาด น  าพอง ขอนแก่น ขก. 39 2558 26/3/2020
2735 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-2059 นางวานิช นามแสง ร้านFIRST MART นางวานิช นามแสง 125 9 - - สะอาด น  าพอง ขอนแก่น ขก. 15 2562 4/2/2020
2736 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-2043 นางสาวพรนรินทร์ ชาญกัน ร้านค าบงเจริญทรัพย์ นางสาวพรนรินทร์ ชาญกัน 391 9 สะอาด น  าพอง ขอนแก่น ขก. 41 2562 25/4/2020
2737 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0374 นางอรนุช อรุณเกียรติกุล ร้านรุ่งชัยฤทธ์ิ นางอรนุช อรุณเกียรติกุล 93 9 - - สะอาด น  าพอง ขอนแก่น ขก. 5 2556 14/11/2019
2738 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0365 นางสาวอังคณา ไพบูลย์บรรพต ร้านนางสาวอังคณา ไพบูลย์บรรพต นางสาวอังคณา ไพบูลย์บรรพต 140-142 1 - - หนองกุง น  าพอง ขอนแก่น ขก. 130 2550 16/9/2019
2739 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0216 นางสมใจ คงเจริญสุข ร้านหงส์หยกการเกษตร นางสมใจ คงเจริญสุข 234 1 - - หนองกุง น  าพอง ขอนแก่น ขก. 77 2550 16/5/2020
2740 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-2111 นายชนะชัย แสนวิเศษ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรีเมืองการเกษตร 47/4-5 1 - - หนองกุง น  าพอง ขอนแก่น ขก. 66 2562 13/6/2020
2741 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1906 นางสาวจินตนา บูรณะบัญญัติ บริษัท พันธ์ทวี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (สาขาหนองกุง) 700/31 1 - - หนองกุง น  าพอง ขอนแก่น ขก. 43 2561 24/4/2020
2742 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0200 นางสาวนงลักษณ์ กิตติวราพล ร้านประเสริฐพาณิชย์ นางสาวนงลักษณ์ กิตติวราพล 84/1-2 1 - - หนองกุง น  าพอง ขอนแก่น ขก. 103 2560 13/7/2020
2743 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0055 นางรวิกานต์ ค าแก่นคูณ ร้านรวิกานต์ ค าแก่นคูณ นางรวิกานต์ ค าแก่นคูณ 198 10 - - หนองกุง น  าพอง ขอนแก่น ขก. 1 2556 1/10/2019
2744 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0390 นายถนัด เบ้าบัวเงิน สหกรณ์การเกษตรน  าพอง จ ากัด 234 10 - น  าพอง-กระนวน หนองกุง น  าพอง ขอนแก่น ขก. 21 2551 4/9/2019
2745 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0270 นางสาวสมคิด หงส์กาญจนกุล ร้านหงส์ชัย นางสาวสมคิด หงส์กาญจนกุล 7 10 - - หนองกุง น  าพอง ขอนแก่น ขก. 81 2554 11/7/2020
2746 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0033 นายชนะชัย นองสินธ์ุ ร้านชนะพันธ์ุ นายชนะชัย นองสินธ์ุ 205 6 - - หนองกุง น  าพอง ขอนแก่น ขก. 37 2550 10/2/2020
2747 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1299 นายไพศาล ผาจันดา สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส.ขอนแก่น จ ากัด (สาขาโนนศิลา) 192 1 - - โนนศิลา โนนศิลา ขอนแก่น ขก. 131 2561 21/8/2019
2748 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0466 นางสาวศศินันท์ หวานแท้ ร้านเกษตรพันล้าน นางสาวศศินันท์ หวานแท้ 75 1 - - โนนศิลา โนนศิลา ขอนแก่น ขก. 110 2559 7/12/2019
2749 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1995 นายไพฑูรย์ ประภาถะโร บริษัท น  าตาลมิตรผล จ ากัด (โนนศิลา) 234/2 2 - - โนนศิลา โนนศิลา ขอนแก่น ขก. 118 2561 16/8/2020
2750 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1543 นางสาวพรพิมล สินเธาว์ ร้านจ าเริญการเกษตร นางสาวพรพิมล สินเธาว์ 87 2 - - โนนศิลา โนนศิลา ขอนแก่น ขก. 118 2560 25/7/2020
2751 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1745 นางม่วย ธรรมคุณดีมีสุข ร้านธรรมคุณดีมีสุขการค้า นางม่วย ธรรมคุณดีมีสุข 124 10 - - บ้านหัน โนนศิลา ขอนแก่น ขก. 40 2560 6/3/2020
2752 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0742 นางค าพันธ์ แปน้อย ร้านรุ่งเรืองการเกษตร นางค าพันธ์ แปน้อย 167 5 บ้านวังยาว - บ้านหัน โนนศิลา ขอนแก่น ขก. 112 2554 21/8/2019
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2753 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1636 นางละออง ศรีส าราญ ร้านสมพงษ์พานิช นางละออง ศรีส าราญ 85/3 6 - - หนองปลาหมอ โนนศิลา ขอนแก่น ขก. 60 2560 26/4/2020
2754 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0991 นางละมัย ภาวะโคตร ร้านใหม่เจริญการค้า นางละมัย ภาวะโคตร 225 1 - - แคนเหนือ บ้านไผ่ ขอนแก่น ขก. 80 2555 24/6/2020
2755 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1617 นายณัฐวัฒณ์ จูมพล ร้านท าดีการเกษตร นายณัฐวัฒน์ จูมพล 136/15 14 - แจ้งสนิท(บ้านไผ่-บรบือ) แคนเหนือ บ้านไผ่ ขอนแก่น ขก. 35 2559 13/3/2020
2756 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1521 นายรชานนท์ บุญมาลา ร้านช้างราชา การเกษตร นายรชานนท์ บุญมาลา 234 5 - - แคนเหนือ บ้านไผ่ ขอนแก่น ขก. 101 2561 30/7/2020
2757 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0194 นายเอนก เจือเจริญวสุชัย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ก้าวหน้าเคมีภัณฑ์ 123/10-11 1 - อ ามาตย์ ในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น ขก. 55 2550 12/5/2020
2758 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0873 นางอโณทัย ล ามะพล ร้านพันธ์ทวี บ้านไผ่ นางอโณทัย ล ามะพล 267 1 - สมาสบ ารุง ในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น ขก. 45 2558 30/4/2020
2759 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0201 นางเซ่ียมใหม่ ทะกอง ร้านมีชัยพาณิชย์2 นางเซ่ียมใหม่ ทะกอง 328/9 1 - - ในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น ขก. 141 2550 12/5/2020
2760 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0192 นางอโณทัย ล ามะพล บริษัท พันธ์ทวี มอลล์ บ้านไผ่ จ ากัด 7 1 - วัฒนชัย ในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น ขก. 48 2550 4/5/2020
2761 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-2119 นายธานินทร์ งามเกิดศิริ บริษัท พันล้านเกษตร888 จ ากัด 229/17 2 - สุขาภิบาล 1 ในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น ขก. 78 2562 20/6/2020
2762 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0196 นางทิพสุพร ศมฐิตชน ร้านทิพสุพร นางทิพสุพร ศมฐิตชน 648/11 2 - แจ้งสนิท(บ้านไผ่-บรบือ) ในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น ขก. 30 2555 26/1/2020
2763 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0238 นางกรรณิกา ปัตสุรีย์ ร้านยงกิจ นางกรรณิกา ปัตสุรีย์ 650/8-11 2 - แจ้งสนิท-บรบือ ในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น ขก. 10 2556 13/12/2019
2764 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0412 นายไพศาล ผาจันดา สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส.ขอนแก่น จ ากัด (สาขาบ้านไผ่) 13 22 - มิตรภาพ ในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น ขก. 125 2561 21/8/2019
2765 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0115 นายสัญชัย จงสุขนิรันดร์ บริษัท อดัมส์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จ ากัด 153 5 บ้านนาโพธ์ิ - ในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น ขก. 98 2559 24/11/2019
2766 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-2090 นายพุทธิพงษ์ กระแสร์วรินทร์ บริษัท พงษ์วรินทร์ อโกร จ ากัด 118/1 9 แจ้งสนิท ในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น ขก. 50 2562 7/5/2020
2767 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1625 นางภัครดา ศรีตระกูล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มิตรเกษตร สาขาบ้านไผ่ 78/4 3 - มิตรภาพ บ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น ขก. 137 2561 6/9/2019
2768 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1996 ว่าท่ี ร.ต.ทวีป ทัพซ้าย บริษัท น  าตาลมิตรผล จ ากัด (สาขาบ้านลาน) 148 6 - - บ้านลาน บ้านไผ่ ขอนแก่น ขก. 119 2561 16/8/2019
2769 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0744 นางน้อย โสบ้านบัว ร้านน้อยวัสดุก่อสร้าง นางน้อย โสบ้านบัว 51 8 -*บ้านดอนเงิน*- - บ้านลาน บ้านไผ่ ขอนแก่น ขก. 70 2562 17/6/2020
2770 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1944 นายโชคชัย ขุ่มด้วง ร้านสงวนการค้า นายโชคชัย ขุ่มด้วง 54 9 บ้านลาน บ้านไผ่ ขอนแก่น ขก. 75 2561 27/5/2020
2771 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-2101 นายนิพนธ์ สุจริต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุจริตนานาภัณฑ์ 119 10 - - ป่าปอ บ้านไผ่ ขอนแก่น ขก. 60 2562 30/5/2020
2772 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1692 นายปราการ ขุริรัง ร้านนายแดง นายปราการ ขุริรัง 65 10 - - ป่าปอ บ้านไผ่ ขอนแก่น ขก. 83 2559 18/9/2019
2773 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1746 นางร าแพน สุดทีป ร้านร าแพน สุดทีป นางร าแพน สุดทีป 137 11 - - ป่าปอ บ้านไผ่ ขอนแก่น ขก. 41 2560 6/3/2020
2774 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1747 นายเภา จ าศักด์ิ ร้านนายเภา จ าศักด์ิ นายเภา จ าศักด์ิ 55 11 - - ป่าปอ บ้านไผ่ ขอนแก่น ขก. 42 2560 9/3/2020
2775 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0550 นางสาวรัศมี โขมณี ร้านรัศมีการค้า นางสาวรัศมี โขมณี 234 7 - - ป่าปอ บ้านไผ่ ขอนแก่น ขก. 7 2555 17/11/2019
2776 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0938 นายยุทธนา บุดดีค า ร้านไม้หอม นายยุทธนา บุดดีค า 3 7 - - ป่าปอ บ้านไผ่ ขอนแก่น ขก. 96 2556 16/7/2020
2777 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1705 นางศุภชโนทัย ธาราวัชรศาสตร์ ร้านศุภชโนทัย นางศุภชโนทัย ธาราวัชรศาสตร์ 103 9 - - ป่าปอ บ้านไผ่ ขอนแก่น ขก. 12 2560 6/2/2020
2778 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1369 นางสาวนันท์ธนัชพร ปัดทุม ร้านฮวดรุ่งเรืองการเกษตร นางสาวนันท์ธนัชพร ปัดทุม 89 1 - - ภูเหล็ก บ้านไผ่ ขอนแก่น ขก. 3 2558 13/10/2020
2779 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1519 นายสมยศ เรืองแสง ร้านเรืองแสง นายสมยศ เรืองแสง 241 2 - - ภูเหล็ก บ้านไผ่ ขอนแก่น ขก. 87 2558 8/7/2020
2780 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1728 นายทวีศักด์ิ วิเศษศรี ร้านวิเศษศรีการเกษตร นายทวีศักด์ิ วิเศษศรี 1 7 - - เมืองเพีย บ้านไผ่ ขอนแก่น ขก. 13 2560 6/2/2020
2781 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1224 นายวิทูร สุริยวนากุล บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน)สาขาบ้านไผ่ 77 6 - - หัวหนอง บ้านไผ่ ขอนแก่น ขก. 106 2557 16/7/2020
2782 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1785 นายพรสวัสด์ิ พลโคตร ร้านก้าวหน้าวัสดุก่อสร้าง นายพรสวัสด์ิ พลโคตร 157 1 - - หินตั ง บ้านไผ่ ขอนแก่น ขก. 86 2560 8/6/2020
2783 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1009 นายส ารวย ขุ่มด้วง ร้านส ารวย นายส ารวย ขุ่มด้วง 179 11 - แจ้งสนิท หินตั ง บ้านไผ่ ขอนแก่น ขก. 71 2556 24/6/2020
2784 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0816 นายอภิชาติ โล่ห์อภิรักษ์กุล ร้านป้อมเกษตรธุรกิจ นายอภิชาติ โล่ห์อภิรักษ์กุล 54 12 - แจ้งสนิท หินตั ง บ้านไผ่ ขอนแก่น ขก. 64 2560 7/5/2020
2785 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1997 ว่าท่ี ร.ต.ทวีป ทัพซ้าย บริษัท น  าตาลมิตรผล จ ากัด (สาขาหินตั ง) 195/3,195/4 5 - - หินตั ง บ้านไผ่ ขอนแก่น ขก. 120 2561 16/8/2019
2786 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0095 นางสาวพรทวี ตันติพานิชธีระกุล ร้านชัยมงคล นางสาวพรทวี ตันติพานิชธีระกุล 60 6 - - หินตั ง บ้านไผ่ ขอนแก่น ขก. 79 2554 27/6/2020
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2787 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0973 นายวิเชษฐ หล้าหา ร้านนายวิเชษฐ หล้าหา นายวิเชษฐ หล้าหา 190 8 - - โคกงาม บ้านฝาง ขอนแก่น ขก. 40 2555 13/5/2020
2788 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0269 นายแสงเดียว มูลตรีภักดี สหกรณ์ชุมชนอ าเภอบ้านฝาง  จ ากัด 209 1 - ธรรมจักร บ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น ขก. 12 2555 1/12/2019
2789 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1813 นางอัมพร พิทอง ร้านรุ่งอัมพรมินิมาร์ท นางอัมพร พิทอง 110 10 - - บ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น ขก. 52 2562 9/5/2020
2790 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0833 นางนิภาพร แสงพินิช ร้านพรเกษตรภัณฑ์ นางนิภาพร แสงพินิช 284 9 - - บ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น ขก. 118 2559 19/12/2019
2791 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1323 นายวัชรินทร์ เวียงเจริญ ร้านก.การเกษตร นายวัชรินทร์ เวียงเจริญ 338/2 9 - - บ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น ขก. 38 2557 13/3/2019
2792 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0994 นายสัญญา นาทัน ร้านบ้านใหม่การเกษตร นายสัญญา นาทัน 115 14 - - บ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น ขก. 79 2560 30/5/2020
2793 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1240 นายแอ๊ด แก่นทอง ร้านมหาทรัพย์ นายแอ๊ด แก่นทอง 201 7 - - บ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น ขก. 1 2560 4/1/2020
2794 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1515 นายคมกริช นามจันดา ร้านดี ดี การเกษตร นายคมกริช นามจันดา 169 5 - - ป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น ขก. 10 2559 29/1/2020
2795 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1565 นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย,นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ บริษัท รวมเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด (เขตส่งเสริมอ้อยท่ี 6) 236 5 - - ป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น ขก. 79 2562 24/6/2020
2796 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-2126 นางจูน ปากเมย ร้านจูน นางจูน ปากเมย 28 8 - - ป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น ขก. 88 2562 4/7/2020
2797 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-2093 นายค าเกิด บุญทวี ร้านบุญทวีพาณิชย์ นายค าเกิด บุญทวี 197 1 ป่าหวายน่ัง บ้านฝาง ขอนแก่น ขก. 54 2562 13/5/2020
2798 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1695 นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย,นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด (เขตส่งเสริมอ้อยท่ี 8) 134 2 - - ป่าหวายน่ัง บ้านฝาง ขอนแก่น ขก. 70 2559 21/7/2020
2799 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1033 นายศาสตรา ไชยแสน ร้านตระกูลไชยการเกษตร นายศาสตรา ไชยแสน 134 2 - - ป่าหวายน่ัง บ้านฝาง ขอนแก่น ขก. 59 2556 19/6/2020
2800 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1755 นางศิริประภา แก้วก่ า ร้านพูลทรัพย์ นางศิริประภา แก้วก่ า 109 3 - - ป่าหวายน่ัง บ้านฝาง ขอนแก่น ขก. 50 2561 30/4/2020
2801 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1534 นายชาญชัย ปัญญาพิมพ์ ร้านป๋าห าเคมีการเกษตร นายชาญชัย ปัญญาพิมพ์ 247 4 - ป่าหวายน่ัง บ้านฝาง ขอนแก่น ขก. 103 2558 3/8/2019
2802 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1849 นางสุวภัทร ค าพิทูล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออโต้ อะกรีเทค เซอร์วิส (สาขา 1) 301 5 ป่าหวายน่ัง บ้านฝาง ขอนแก่น ขก. 70 2561 22/5/2020
2803 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1902 นายระชด มีจันทร์ดี ร้านมีจันทร์ดีออยล์ นายระชด มีจันทร์ดี 148 7 - - ป่าหวายน่ัง บ้านฝาง ขอนแก่น ขก. 39 2561 22/4/2020
2804 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0013 นางวารุณีย์ ศรีบุญเลิศ ร้านศรีบุญเลิศพืชผล นางวารุณีย์ ศรีบุญเลิศ 33 8 - - ป่าหวายน่ัง บ้านฝาง ขอนแก่น ขก. 115 2550 27/6/2020
2805 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1470 นายเสน่ห์ ไชยพรม ร้านเสน่ห์ การค้า นายเสน่ห์ ไชยพรม 57 8 - - ป่าหวายน่ัง บ้านฝาง ขอนแก่น ขก. 84 2558 8/7/2020
2806 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0709 นางสงค์กา มีจันทร์ดี ร้านมีจันทร์ดี พาณิช นางสงค์กา มีจันทร์ดี 63/3 8 - - ป่าหวายน่ัง บ้านฝาง ขอนแก่น ขก. 22 2553 3/5/2020
2807 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1058 นายส าราญ ค าปิคา ร้านป๋ิมมารวย นายส าราญ ค าปิคา 116/1 4 - - หนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น ขก. 11 2562 13/1/2020
2808 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1833 นางศิริลักษณ์ ถูปาอ่าง ร้านสุวิทย์เพ่ิมทรัพย์ นางศิริลักษณ์ ถูปาอ่าง 138 4 - - หนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น ขก. 32 2561 18/4/2020
2809 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-2092 นางสาวช่อผกา กาพย์แก้ว ร้านอ.อรุณทรัพย์ นางสาวช่อผกา กาพย์แก้ว 309 6 หนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น ขก. 51 2562 9/5/2020
2810 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0990 นางขนกวรรณ ราชบรรจบ ร้านขนกวรรณ นางขนกวรรณ ราชบรรจบ 109 14 - - โคกส าราญ บ้านแฮด ขอนแก่น ขก. 79 2555 21/6/2020
2811 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1348 นางทองเล่ือน รินลา ร้านบ๊ิกสีพานิช นางทองเล่ือน รินลา 184 14 - - โคกส าราญ บ้านแฮด ขอนแก่น ขก. 30 2558 2/3/2020
2812 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-2079 ว่าท่ี ร.ต. ทวีป ทัพซ้าย บริษัท น  าตาลมิตรผล จ ากัด (เขตส่งเสริมอ้อยท่ี 7) 70 15 โคกส าราญ บ้านแฮด ขอนแก่น ขก. 31 2562 2/4/2020
2813 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-2020 นางสาวสุวรรณีย์ เพ็งพา ร้านสุ พิน ดี ซุปเปอร์ นางสาวสุวรรณีย์ เพ็งพา 226 6 โคกส าราญ บ้านแฮด ขอนแก่น ขก. 53 2562 12/5/2020
2814 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1560 นางสาวภิรมย์พร ลองศรี ร้านป.เหรียญทองการเกษตร นางสาวภิรมย์พร ลองศรี 158 4 - - โนนสมบูรณ์ บ้านแฮด ขอนแก่น ขก. 4 2560 23/1/2020
2815 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1872 นายคนอง ชาไข ร้านห้างภา พาณิชย์ นายคนอง ชาไข 165 4 - - โนนสมบูรณ์ บ้านแฮด ขอนแก่น ขก. 2 2561 3/1/2020
2816 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1994 ว่าท่ี ร.ต.ทวีป ทัพซ้าย บริษัท น  าตาลมิตรผล จ ากัด (โนนสมบูรณ์) 63 7 - - โนนสมบูรณ์ บ้านแฮด ขอนแก่น ขก. 117 2561 16/8/2019
2817 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1983 นางสาวนนทรี ติดมา ร้านวรรณมาการเกษตร นางสาวนนทรี ติดมา 300 1 - - บ้านแฮด บ้านแฮด ขอนแก่น ขก. 106 2561 7/8/2019
2818 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1520 นายประมวล จันทร์มาลา ร้านมิตรภาพการเกษตร นายประมวล จันทร์มาลา 306 1 - - บ้านแฮด บ้านแฮด ขอนแก่น ขก. 36 2560 28/6/2020
2819 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-2009 นางละอองดาว เศษถา ร้านนับพันการค้า นางละอองดาว เศษถา 487 2 - - บ้านแฮด บ้านแฮด ขอนแก่น ขก. 138 2561 10/9/2020
2820 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1753 นางรุ่งทิวา อินทร์นาง ร้านรุ่งทิวา อินทร์นาง นางรุ่งทิวา อินทร์นาง 69 1 - - หนองแซง บ้านแฮด ขอนแก่น ขก. 25 2561 18/4/2020

83/102สํา
นัก
คว
บค
มุพ
ืชแ
ละ
วสั
ดกุ
ารเ
กษ
ตร



2821 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1573 นายเทอดศักด์ิ ศรีโพธ์ิ ร้านเกษตรรุ่งเรือง นายเทอดศักด์ิ ศรีโพธ์ิ 22/1 3 - - หนองแซง บ้านแฮด ขอนแก่น ขก. 147 2561 3/12/2019
2822 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1815 นางทองพูล ศรีสมบูรณ์ ร้านทองพูลการเกษตร นางทองพูล ศรีสมบูรณ์ 27 5 - - หนองแซง บ้านแฮด ขอนแก่น ขก. 30 2561 18/4/2020
2823 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1608 นางสาวระเบียบ ภาวะโคตร ร้านระเบียบการค้า นางสาวระเบียบ ภาวะโคตร 147 6 - - หนองแซง บ้านแฮด ขอนแก่น ขก. 31 2559 6/3/2020
2824 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1053 นายสน่ัน หวานแท้ ร้านแคนคูนการค้า นายสน่ัน หวานแท้ 99 10 - - ขามป้อม เปือยน้อย ขอนแก่น ขก. 115 2555 9/8/2019
2825 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1840 นายพงษคนธ์ สระมหิกรรัตน์ ร้านพรสินาพาณิชย์ นายพงษคนธ์ สระมหิกรรัตน์ 52 3 - - ขามป้อม เปือยน้อย ขอนแก่น ขก. 49 2561 29/4/2020
2826 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0843 นางวนิดา รากวงศ์ ร้านเกษดาบริการ นางวนิดา รากวงศ์ 96 9 - - ขามป้อม เปือยน้อย ขอนแก่น ขก. 89 2560 15/6/2020
2827 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0780 นายบวร เทศต้อม ร้านบวร เทศต้อม นายบวร เทศต้อม 160 1 - - เปือยน้อย เปือยน้อย ขอนแก่น ขก. 103 2559 29/11/2020
2828 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0097 นางสาวปริญญา เทศต้อม ร้านบ่อเงิน-บ่อทองการเกษตร นางสาวปริญญา เทศต้อม 179 1 - 2297 เปือยน้อย เปือยน้อย ขอนแก่น ขก. 129 2550 1/9/2019
2829 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1942 นายฉลอง นาสมจิตร ร้านจันทร์ดาวซุปเปอร์สโตร์ นายฉลอง นาสมจิตร 216 1 เปือยน้อย เปือยน้อย ขอนแก่น ขก. 71 2561 22/5/2020
2830 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1304 นายไพศาล ผาจันดา สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส.ขอนแก่น จ ากัด (สาขาเปือยน้อย) 222 1 - - เปือยน้อย เปือยน้อย ขอนแก่น ขก. 130 2561 21/8/2019
2831 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0834 นางรัชนีย์ ยนต์ดัน ร้านสมพาณิชย์ นางรัชนีย์ ยนต์ดัน 162/2-3 3 - 2297 เปือยน้อย เปือยน้อย ขอนแก่น ขก. 32 2554 24/4/2020
2832 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0102 นางชมภู สาขา ร้านทองทิพย์การเกษตร นางชมภู สาขา 119 7 - - เปือยน้อย เปือยน้อย ขอนแก่น ขก. 29 2554 7/3/2020
2833 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0848 นางดวงแข อันทะชัย ร้านวังม่วงการค้า นางดวงแข อันทะชัย 56 1 - - วังม่วง เปือยน้อย ขอนแก่น ขก. 67 2562 13/6/2020
2834 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0981 นายอุดร ขุริรัง ร้านอุดรพาณิชย์ นายอุดร ขุริรัง 127 4 - - วังม่วง เปือยน้อย ขอนแก่น ขก. 88 2560 14/6/2020
2835 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0556 นายสมชัย ธนไชย์ ร้านสุนีพานิชย์ นายสมชัย ธนไชย์ 143 4 - - วังม่วง เปือยน้อย ขอนแก่น ขก. 79 2556 26/6/2020
2836 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1629 นายละเมิน วังคีรี ร้านวังคีรีเคมีภัณฑ์ นายละเมิน วังคีรี 181 4 - - วังม่วง เปือยน้อย ขอนแก่น ขก. 98 2560 29/6/2020
2837 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1446 นายศราวุฒิ นาเขียว ร้านศราวุฒิการเกษตร นายศราวุฒิ นาเขียว 29 2 - - สระแก้ว เปือยน้อย ขอนแก่น ขก. 28 2558 24/2/2020
2838 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1582 นางประยงค์ อ่อนจันทร์ ร้านแม่ประยงค์ (สกุลจันทร์) นางประยงค์ อ่อนจันทร์ 15/1 1 - - บ้านโต้น พระยืน ขอนแก่น ขก. 8 2562 8/1/2020
2839 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1839 นางสาวอรสา ย่อยกลาง ร้านอรสา มินิมาร์ท นางสาวอรสา ย่อยกลาง 41 8 - - บ้านโต้น พระยืน ขอนแก่น ขก. 3 2562 2/1/2020
2840 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1035 นายปรีชา เมืองแดง ร้านพระบุ การค้า นายปรีชา เมืองแดง 204 1 - - พระบุ พระยืน ขอนแก่น ขก. 32 2562 9/4/2020
2841 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1711 นายนิรุทธ ศรศักดา ร้านนิรมลการเกษตร นายนิรุทธ ศรศักดา 243 2 - - พระบุ พระยืน ขอนแก่น ขก. 11 2560 5/2/2020
2842 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1595 นายเดชา นามโยธา ร้านคลีนิกเกษตร พระยืน นายเดชา นามโยธา 407/2 1 - มัญจาคีรี-บ้านทุ่ม พระยืน พระยืน ขอนแก่น ขก. 16 2559 2/2/2020
2843 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0048 นายประมวล เชิดชูเกียรติศักด์ิ ร้านเอกรัฐวัสดุก่อสร้าง นายประมวล เชิดชูเกียรติศักด์ิ 200 17 - ขอนแก่น-มัญจาคีรี พระยืน พระยืน ขอนแก่น ขก. 161 2550 9/5/2020
2844 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0585 นางจินดา หินวิเศษ ร้านจินดา นางจินดา หินวิเศษ 11 2 - - หนองแวง พระยืน ขอนแก่น ขก. 85 2554 29/6/2020
2845 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0451 นายสง่า หินวิเศษ ร้านสง่า หินวิเศษ นายสง่า หินวิเศษ 184 2 - - หนองแวง พระยืน ขอนแก่น ขก. 86 2554 29/6/2020
2846 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1490 นายสมโภช ศรีวิบูลย์ ร้านสมโภชการเกษตร นายสมโภช ศรีวิบูลย์ 127 4 - - หนองแวง พระยืน ขอนแก่น ขก. 56 2558 18/5/2020
2847 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1829 นายสิทธิชัย พันธ์ไพบูลย์ ร้านชัยประเสริฐการเกษตร นายสิทธิชัย พันธ์ไพบูลย์ 89 7 - - เก่างิ ว พล ขอนแก่น ขก. 34 2561 19/4/2020
2848 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1501 นายจักรกฤษ ศิริวรประสาท ร้านโจดหนองแกการเกษตร นายจักรกฤษ ศิริวรประสาท 200 1 - - โจดหนองแก พล ขอนแก่น ขก. 90 2560 15/6/2020
2849 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-2105 นายมนัส นารีจันทร์ ร้านศรีทองการเกษตร นายมนัส นารีจันทร์ 340 1 - - โจดหนองแก พล ขอนแก่น ขก. 62 2562 4/6/2020
2850 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1911 นายภาคภูมิ รัตนสุวรรณ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชาญศิริการเกษตร 210/24-25-26 - มิตรภาพ เมืองพล พล ขอนแก่น ขก. 136 2561 6/9/2019
2851 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0313 นางสาวจิรวรรณ พนัสพงศ์ไพบูลย์ ร้านเจริญรัตน์ นางสาวจิรวรรณ พนัสพงศ์ไพบูลย์ 217/57 - พลรัตน์ เมืองพล พล ขอนแก่น ขก. 89 2550 17/5/2020
2852 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0190 นายสมบูรณ์ ตันจาตุรนต์ ร้านเจริญผล นายสมบูรณ์ ตันจาตุรนต์ 283/16-17 - เสริมสวาสด์ิ เมืองพล พล ขอนแก่น ขก. 122 2555 6/9/2019
2853 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1882 นายวิรัตน์ เตียวศิริมงคล บริษัท พลศิริวานิช จ ากัด 34/1 - พาณิชย์เจริญ เมืองพล พล ขอนแก่น ขก. 22 2562 14/2/2020
2854 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0445 นางสาวตาคม มูลกลาง ร้านเกษตรเมืองพล นางสาวตาคม มูลกลาง 47/57 ขนส่ง 3 พาณิชย์เจริญ เมืองพล พล ขอนแก่น ขก. 5 2551 24/6/2020
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2855 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1922 นางธนภรณ์ หาญพยัคฆ์ ร้านเสาวณีฟาร์ม นางธนภรณ์ หาญพยัคฆ์ 50/10 - เพลินจิตต์ เมืองพล พล ขอนแก่น ขก. 16 2562 6/2/2020
2856 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0271 นายชัย ศรีวัฒนาปิติกุล ร้านกิมเฮง นายชัย ศรีวัฒนาปิติกุล 53/11-12 - รามราช เมืองพล พล ขอนแก่น ขก. 78 2559 3/8/2019
2857 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0184 นายอมร สิทธิเวช ร้านอมรการเกษตร นายอมร สิทธิเวช 51/5-8 - - รามราช เมืองพล พล ขอนแก่น ขก. 187 2549 18/12/2019
2858 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1762 นายประสิทธ์ิ หลงมาดี ร้านตระกูลพรการเกษตร 3 นายประสิทธ์ิ หลงมาดี 317 3 - - ลอมคอม พล ขอนแก่น ขก. 59 2562 24/6/2020
2859 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1767 นายสุขขี วงบ าหลาบ ร้านสดใส ฟาร์ม นายสุขขี วงบ าหลาบ 87 7 - - โสกนกเต็น พล ขอนแก่น ขก. 64 2560 8/5/2020
2860 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-2008 นายบันจบ แสนสิมมา ร้านรุ่งเจริญอะไหล่ยนต์ นายบันจบ แสนสิมมา 207 1 - - หนองมะเขือ พล ขอนแก่น ขก. 57 2562 29/5/2020
2861 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0209 นางเจด็จ หลงกุล ร้านนางเจด็จ  หลงกุล นางเจด็จ หลงกุล 204 1 - - หนองแวงนางเบ้า พล ขอนแก่น ขก. 23 2550 15/2/2020
2862 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1516 นางนิตติยา นาคม่ัน ร้านน้องจ๊ิบ นางนิตติยา นาคม่ัน 24 1 - - นาฝาย ภูผาม่าน ขอนแก่น ขก. 79 2558 5/7/2020
2863 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0584 นางแพงสี พรมมาจีน ร้านสองคอน นางแพงสี พรมมาจีน 262 3 - - นาฝาย ภูผาม่าน ขอนแก่น ขก. 125 2554 27/7/2019
2864 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-2081 นางอรอุมา เทียมแก้ว ร้านเยาวภาบริการ นางอรอุมา เทียมแก้ว 50 5 นาฝาย ภูผาม่าน ขอนแก่น ขก. 33 2562 9/4/2020
2865 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0318 นางเมฆลา กันพรมมา ร้านนางเมฆลา กันพรมมา นางเมฆลา กันพรมมา 76 5 - - นาฝาย ภูผาม่าน ขอนแก่น ขก. 38 2550 29/3/2020
2866 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0119 นายชินกฤต ราษฎร์เหนือ ร้านวิลดาพาณิชย์ นายชินกฤต ราษฎร์เหนือ 113 1 - หนองเขียด-วังสวาบ โนนคอม ภูผาม่าน ขอนแก่น ขก. 171 2550 5/7/2020
2867 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0633 นางสมัย สารเงิน ร้านเงินซุปเปอร์ นางสมัย สารเงิน 136 5 1 - โนนคอม ภูผาม่าน ขอนแก่น ขก. 44 2553 15/7/2019
2868 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1838 นางสาวจุฑามาศ สวัสดิพันธ์ ร้านไก่ทองการเกษตร นางสาวจุฑามาศ สวัสดิพันธ์ 32 8 - - โนนคอม ภูผาม่าน ขอนแก่น ขก. 28 2561 18/4/2020
2869 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0515 นางศณิศา เรืองเจริญ ร้านกณิฐีปัญญา นางศณิศา เรืองเจริญ 112 1 - - ภูผาม่าน ภูผาม่าน ขอนแก่น ขก. 101 2560 11/7/2019
2870 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-2052 นายวันชัย สีทาดี ร้านภูสิทธ์ิการเกษตร(ภูผาม่าน) นายวันชัย สีทาดี 78 1 - - ภูผาม่าน ภูผาม่าน ขอนแก่น ขก. 12 2562 13/1/2020
2871 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0597 นายอดิศักด์ิ แสงโฮง ร้านยอดการเกษตร นายอดิศักด์ิ แสงโฮง 86 4 - - ห้วยม่วง ภูผาม่าน ขอนแก่น ขก. 8 2556 13/12/2019
2872 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1986 นางสงวน สิงห์ทุย ร้านสงวนคอนกรีต นางสงวน สิงห์ทุย 192 1 กุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น ขก. 37 2562 18/4/2020
2873 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1999 นางหนูกาล พลโยธา ร้านสินทวีพานิช นางหนูกาล พลโยธา 159 2 - - กุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น ขก. 121 2561 19/8/2019
2874 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1865 นายธนาคม ปัญญาดา ร้านกุดขอนแก่นการเกษตร นายธนาคม ปัญญาดา 159 2 - - กุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น ขก. 155 2560 21/12/2019
2875 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1810 นายวิสิทธ์ิ พิมพ์วัลย์ ร้านตุ๋มใจใสพานิชย์ นายวิสิทธ์ิ พิมพ์วัลย์ 210 2 - - กุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น ขก. 92 2562 11/6/2020
2876 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1263 นายวัชระ เสียงเพราะ ร้านสิทธิญาพานิชย์ นายวัชระ เสียงเพราะ 51 2 - - กุดขอนแก่น ภูเวียง ขอนแก่น ขก. 131 2559 26/12/2019
2877 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0840 นายณัฐวุฒิ เคนวัน ร้านกอล์ฟการเกษตร นายณัฐวุฒิ เคนวัน 45 1 - - ดินด า ภูเวียง ขอนแก่น ขก. 40 2554 17/5/2020
2878 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1894 นายสาคร พนะโพธ์ิ ร้านดินด าการเกษตร นายสาคร พนะโพธ์ิ 123 7 - - ดินด า ภูเวียง ขอนแก่น ขก. 24 2561 17/4/2020
2879 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1899 นางสาวชณัญฑิศา เสมียนอ่ า ร้านทุ่งชมพูการค้า นางสาวชณัญฑิศา เสมียนอ่ า 148 1 ทุ่งชมพู ภูเวียง ขอนแก่น ขก. 36 2562 17/4/2020
2880 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1413 นายครรคิด ทับสุริ ร้านป้ัมน  ามันครรคิด นายครรคิด ทับสุริ 155 1 - - ทุ่งชมพู ภูเวียง ขอนแก่น ขก. 95 2559 20/11/2019
2881 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1739 นายนฤพล มูลตรี ร้านพงษ์อมรินทร์ เคมีเกษตร นายนฤพล มูลตรี 287 1 - - นาชุมแสง ภูเวียง ขอนแก่น ขก. 14 2560 6/2/2020
2882 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1172 นางเนืองนิตร ดอนเป๊ะ ร้านกชกร การเกษตร นางเนืองนิตร ดอนเป๊ะ 222 3 - - นาหว้า ภูเวียง ขอนแก่น ขก. 52 2560 27/3/2020
2883 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1438 นางสาววรรณิภา กล้วยภักดี ร้านบุญคูณบริการ นางสาววรรณิภา กล้วยภักดี 254 3 - - นาหว้า ภูเวียง ขอนแก่น ขก. 11 2558 15/12/2019
2884 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0359 นายณัฐวัฒน์ พงษ์ธนันชัย ร้านธงชัยค้าข้าว นายณัฐวัฒน์ พงษ์ธนันชัย 61 5 - - บ้านเรือ ภูเวียง ขอนแก่น ขก. 12 2551 24/6/2020
2885 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0351 นางพเยาว์ เรืองศิริปิยะกุล ร้านเรืองศิริ นางพเยาว์ เรืองศิริปิยะกุล 135 3 - - ภูเวียง ภูเวียง ขอนแก่น ขก. 103 2550 16/6/2020
2886 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0383 นางสาวทิพาพรรณ วรปัญญาสถิต ร้านอึ งกิมง้วน นางสาวทิพาพรรณ วรปัญญาสถิต 358-359 3 - - ภูเวียง ภูเวียง ขอนแก่น ขก. 78 2560 30/5/2020
2887 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1569 นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย,นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด (เขตส่งเสริมอ้อยท่ี 4) 103/2 4 - - ภูเวียง ภูเวียง ขอนแก่น ขก. 93 2561 25/6/2020
2888 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1503 นายสมุท ค าพุก ร้านค าพุก พาณิชย์ นายสมุท ค าพุก 443/5 4 - ภูเวียง-ศรีบุญเรือง ภูเวียง ภูเวียง ขอนแก่น ขก. 97 2558 3/8/2019
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2889 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1730 นายประทับ ทองภู ร้านภูเวียงพืชผล นายประทับ ทองภู 589 4 - - ภูเวียง ภูเวียง ขอนแก่น ขก. 16 2560 8/2/2020
2890 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1876 นายกฤษฎาชัย พิไลไชย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูเวียง การเกษตร 692/1 4 - - ภูเวียง ภูเวียง ขอนแก่น ขก. 11 2561 22/1/2020
2891 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1042 นางพยงค์ ประสานตรี ร้านรัชตะการเกษตร นางพยงค์ ประสานตรี 191 8 - - ภูเวียง ภูเวียง ขอนแก่น ขก. 102 2556 15/7/2020
2892 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0303 นายวิชัย ทวีแสงสุขสกุล ร้านสิริชัยพืชผล นายวิชัย ทวีแสงสุขสกุล 147-148 1 - - สงเปือย ภูเวียง ขอนแก่น ขก. 111 2561 14/8/2019
2893 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1964 นายกวีวัฒน์ ศิริมงคล ร้านศิริมงคลการเกษตร นายกวีวัฒน์ ศิริมงคล 29/15 1 - - สงเปือย ภูเวียง ขอนแก่น ขก. 105 2561 7/8/2020
2894 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0817 นายคมกฤษณ์ ปู่พันธ์ ร้านรวมเกษตรภูเวียง นายคมกฤษณ์ ปู่พันธ์ 230 6 - - สงเปือย ภูเวียง ขอนแก่น ขก. 130 2559 26/12/2019
2895 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1364 นางจิตตานันท์ นามวิจิตร ร้านจิตตานันท์พูนทรัพย์ นางจิตตานันท์ นามวิจิตร 186 8 - - สงเปือย ภูเวียง ขอนแก่น ขก. 82 2557 11/6/2019
2896 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1364 นางจิตตานันท์ นามวิจิตร ร้านจิตตานันท์พูนทรัพย์ นางจิตตานันท์ นามวิจิตร 186 8 - - สงเปือย ภูเวียง ขอนแก่น ขก. 83 2562 30/6/2020
2897 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-2085 นางสาวอนงค์ ชินวงษ์ ร้านศรีจันทร์การเกษตร นางสาวอนงค์ ชินวงษ์ 238 8 สงเปือย ภูเวียง ขอนแก่น ขก. 39 2562 18/4/2020
2898 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0878 นางสาวสายฝน ทับซ้าย ร้านปรีชาการเกษตร นางสาวสายฝน ทับซ้าย 292 5 - - หนองกุงเซิน ภูเวียง ขอนแก่น ขก. 70 2555 18/6/2020
2899 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1850 นางดวงใจ สุบิน ร้านสุบินพาณิชย์ นางดวงใจ สุบิน 44 5 - - หนองกุงเซิน ภูเวียง ขอนแก่น ขก. 137 2560 16/10/2019
2900 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1451 นางไพสันต์ หล้าแก้ว ร้านส.การเกษตรรุ่งเรือง นางไพสันต์ หล้าแก้ว 132 8 - - หนองกุงเซิน ภูเวียง ขอนแก่น ขก. 137 2558 30/11/2019
2901 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1504 นายยงยุทธ แหวนพรม ร้านยงยุทธการเกษตร นายยงยุทธ แหวนพรม 150 2 - - หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น ขก. 67 2558 8/6/2020
2902 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1087 นายล าพูน วันดี ร้านพูนทวีการเกษตร นายล าพูน วันดี 243 3 - - หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น ขก. 75 2560 24/5/2020
2903 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1343 นายวรวุฒิ สารผล ร้านสารผล นายวรวุฒิ สารผล 253 3 - - หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น ขก. 87 2557 15/6/2020
2904 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1245 นางสุนันทา จัตุชัย ร้านจริงใจการเกษตร นางสุนันทา จัตุชัย 114 4 - - หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น ขก. 150 2560 13/12/2019
2905 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0907 นายบลบาล ค ากุ้ม ร้านบ้านหันการเกษตร นายบลบาล ค ากุ้ม 97/2 4 - - หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น ขก. 54 2555 5/6/2020
2906 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1951 นางปิยะนุช ตุ่นเฮ้า ร้านโฟ&โฟส การเกษตร นางปิยะนุช ตุ่นเฮ้า 197 8 - - หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น ขก. 80 2561 5/6/2020
2907 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-2116 นายตะวัน จันพุทธ ร้านปิยะวันการเกษตร นายตะวัน จันพุทธ 19 1 - - หว้าทอง ภูเวียง ขอนแก่น ขก. 73 2562 18/6/2020
2908 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1761 นางสุทัศน์ โพธ์ิพุฒ ร้านแต๋นเจริญการค้า นางสุทัศน์ โพธ์ิพุฒ 319 4 หว้าทอง ภูเวียง ขอนแก่น ขก. 43 2562 29/4/2020
2909 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1920 นายสุชาติ แก้วสุวรรณ ร้านส าราญใจพาณิชย์ นายสุชาติ แก้วสุวรรณ 192 1 - - กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น ขก. 9 2562 10/1/2020
2910 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0243 นางละม่อม แก้ววิศิษฏ์ ร้านลี กวงเฮง นางละม่อม แก้ววิศิษฏ์ 37-38 13 - - กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น ขก. 70 2550 26/5/2020
2911 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1049 นายวัฒนพงศ์ พงศนันทน์ ร้านพรจันทร์ นายวัฒนพงศ์ พงศนันทน์ 8 14 - - กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น ขก. 14 2558 5/1/2020
2912 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1992 ว่าท่ี ร.ต.ทวีป ทัพซ้าย บริษัท น  าตาลมิตรผล จ ากัด (สาขากุดเค้า) 322 15 - - กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น ขก. 115 2561 16/8/2020
2913 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0702 นายสมพงษ์ สุ่มศรีสุวรรณ ร้านโชคสมพงษ์ นายสมพงษ์ สุ่มศรีสุวรรณ 328 2 - กลางเมือง กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น ขก. 58 2554 25/5/2020
2914 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0017 นางประภากร ดอง ร้านจี กวงลวดตาข่าย นางประภากร ดอง 449 2 - หน้าเมือง กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น ขก. 134 2561 5/9/2019
2915 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1892 นางสาวปิยฉัตร ศิริขันแสง ร้านป.ทวีทรัพย์การเกษตร นางสาวปิยฉัตร ศิริขันแสง 596 2 - - กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น ขก. 151 2561 19/12/2019
2916 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0312 นางสุภาพร หนูดาษ ร้านชัยอนันต์การเกษตร นางสุภาพร หนูดาษ 218 3 - กลางเมือง กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น ขก. 53 2554 23/5/2020
2917 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0320 นางสาวสมภาร สุ่มศรีสุวรรณ ร้านศรีรวงทองมัญจาคีรี นางสาวสมภาร สุ่มศรีสุวรรณ 353-353/1 3 - กลางเมือง กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น ขก. 41 2550 17/4/2020
2918 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0290 นางสถิตรา จันทร์นุ่ม ร้านโชคสถิตการเกษตร นางสถิตรา จันทร์นุ่ม 419 3 - หน้าเมือง กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น ขก. 14 2562 4/2/2020
2919 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1281 นางจิณท์จุฑา ค ามุกดา ร้านเพชรเจริญ นางจิณท์จุฑา ค ามุกดา 82 1 - - ค าแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น ขก. 151 2560 17/12/2019
2920 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1830 นายธาดา โนนปู่ ร้านธาดาพาณิชย์ นายธาดา โนนปู่ 247 12 - - ค าแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น ขก. 126 2560 22/8/2019
2921 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1511 นายเพทาย  พันธโคตร ร้านธนพรบริการ นายเพทาย พันธโคตร 243 6 - - ค าแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น ขก. 52 2559 21/6/2020
2922 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1591 นายมาณัฐ ไชยสงค์ ร้านณัฐชัยทรัพย์เจริญ นายมาณัฐ ไชยสงค์ 244 6 - - ค าแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น ขก. 110 2561 13/8/2019
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2923 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1288 นางสุณิษา บุญจันทร์ ร้านสุณิษา นางสุณิษา บุญจันทร์ 104 10 - - ท่าศาลา มัญจาคีรี ขอนแก่น ขก. 123 2559 22/12/2019
2924 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1494 นายสมรอง รู้หลัก ร้านสมรองการเกษตร นายสมรอง รู้หลัก 15/1 5 - - ท่าศาลา มัญจาคีรี ขอนแก่น ขก. 52 2558 17/5/2019
2925 เขต 3 สวพ.3 kho-5-1588 นายชัยวัฒน์ ขุมดินพิทักษ์ ร้านชัยวัฒน์การเกษตร นายชัยวัฒน์ ขุมดินพิทักษ์ 276 5 - - ท่าศาลา มัญจาคีรี ขอนแก่น ขก. 59 2559 29/6/2019
2926 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1157 นางจุฑามาศ บุตรพรม ร้านแม่ใบการเกษตร นางจุฑามาศ บุตรพรม 68 11 - - นาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น ขก. 4 2561 7/1/2020
2927 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0958 นางเพ็ญศรี สิทธิเดช ร้านก้าวหน้ามินิมาร์ทและการเกษตร นางเพ็ญศรี สิทธิเดช 124 15 - - นาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น ขก. 26 2557 12/1/2020
2928 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1863 นางสุวภัทร ค าพิทูล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออโต้ อะกรีเทค เซอร์วิส สาขา 2 278/1 9 นาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น ขก. 68 2561 17/5/2020
2929 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1568 นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย,นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด (เขตส่งเสริมอ้อยท่ี 6) 313 13 - - นางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น ขก. 80 2562 24/6/2020
2930 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-2082 นยสมชาย บัวมาตย์ ร้านรุ่งเรืองมงคลทรัพย์ นายสมชาย บัวมาตย์ 468 13 นางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น ขก. 34 2562 10/4/2020
2931 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1234 นายทนงศักด์ ค าพิทูล ร้านลม้วยการเกษตร นายทนงศักด์ ค าพิทูล 303 5 - - นางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น ขก. 104 2557 14/7/2019
2932 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1475 นางทองยอด เท่ียงพรม ร้านศิริมงคล นางทองยอด เท่ียงพรม 225 7 - - นางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น ขก. 41 2558 29/3/2020
2933 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-2057 นายเพชร บุตรไส ร้านเจริญรุ่งเรืองทรัพย์ นายเพชร บุตรไส 264 7 - - นางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น ขก. 32 2562 14/1/2020
2934 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1927 นายอาวุธ เอกรักษา ร้านอ.เกษตรพาณิชย์ นายอาวุธ เอกรักษา 108 15 โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น ขก. 55 2562 20/5/2020
2935 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1200 นางอุบลศิลป ลาปราบ ร้านวิชญาพรการเกษตร นางอุบลศิลป ลาปราบ 99 6 - - โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น ขก. 54 2557 19/5/2020
2936 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1821 นางเลิศลักษณ์ แท่งทองหลาง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุริยาสัตวแพทย์ 231 1 - - สวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น ขก. 121 2560 6/8/2020
2937 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1528 นายอดิศร มัดดี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ขอนแก่นกิจเกษตร 288/2 1 - - สวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น ขก. 92 2558 22/7/2019
2938 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0798 นายสถิตย์ โสภาราษฎร์ ร้านฉางข้าวคุณยาย นายสถิตย์ โสภาราษฎร์ 230 3 บ้านกอก มัญจาคีรี-บ้านทุ่ม สวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น ขก. 126 2559 25/12/2019
2939 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0776 นายธีระศักด์ิ สุทารัตน์ ร้านสุมาลี นายธีระศักด์ิ สุทารัตน์ 23 1 - - หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น ขก. 57 2553 19/7/2020
2940 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1500 นายวิญญู วิชาโคตร ร้านวิญญู นายวิญญู วิชาโคตร 65 10 - - หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น ขก. 100 2558 28/7/2019
2941 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1993 ว่าท่ี ร.ต.ทวีป ทัพซ้าย บริษัท น  าตาลมิตรผล จ ากัด (สาขาหนองแปน) 119 12 - - หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น ขก. 116 2561 16/8/2019
2942 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1473 นายวุฒิไกร ทองวิเศษ ร้านบัญชาพาณิชย์ นายวุฒิไกร ทองวิเศษ 88 15 - - หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น ขก. 90 2558 12/7/2020
2943 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1702 นายวิทวัฒน์ หวานจิตร ร้านวิทวัฒน์ นายวิทวัฒน์ หวานจิตร 329 2 - - หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น ขก. 27 2560 20/2/2020
2944 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0009 นางอรุณพร สีตะระโส ร้านฟลุคการเกษตร นางอรุณพร สีตะระโส 104/1 4 - ขอนแก่น-เชียงยืน โคกสี เมือง ขอนแก่น ขก. 99 2561 17/7/2020
2945 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1122 นายประเสริฐ อนวัชมงคล ร้านป.ศิวัชการเกษตร นายประเสริฐ อนวัชมงคล 35-35/2 4 - ขอนแก่น-เชียงยืน โคกสี เมือง ขอนแก่น ขก. 26 2556 7/2/2020
2946 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0617 นางสาวสมพร โสภา ร้านสมพรบริการ นางสาวสมพร โสภา 205 1 - เหล่านาดี ดอนช้าง เมือง ขอนแก่น ขก. 15 2554 26/12/2019
2947 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0638 นายเสน่ห์ ทองเกษ ร้านเสน่ห์ นายเสน่ห์ ทองเกษ 205 12 - - ดอนหัน เมือง ขอนแก่น ขก. 114 2560 20/7/2019
2948 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1442 นางบุญเท่ียง น้อยภา ร้านวิเชียรพาณิชย์ นางบุญเท่ียง น้อยภา 267 3 - - ดอนหัน เมือง ขอนแก่น ขก. 64 2558 3/6/2020
2949 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1396 นายสุระชัย พิมสิม ร้านชัยวิช นายสุระชัย พิมสิม 70 3 - - ดอนหัน เมือง ขอนแก่น ขก. 101 2558 2/8/2019
2950 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0186 นางสาวลาวัณย์ วงศ์วทัญญู ร้านวงศ์วณิช นางสาวลาวัณย์ วงศ์วทัญญู 38 10 - พาณิชย์เจริญ ท่าพระ เมือง ขอนแก่น ขก. 54 2554 23/5/2020
2951 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0240 นางสาวอิงอร พิทักษ์พนัสกุล ร้านเจริญสิน นางสาวอิงอร พิทักษ์พนัสกุล 39 10 - พาณิชย์เจริญ ท่าพระ เมือง ขอนแก่น ขก. 99 2556 15/7/2020
2952 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0027 นายเรืองชัย วงศ์วทัญญู ร้านเรืองศิริ นายเรืองชัย วงศ์วทัญญู 448 10 - ตลาดท่าพระ ท่าพระ เมือง ขอนแก่น ขก. 55 2554 23/5/2020
2953 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0931 นายศราวุฒิ ศรีตระกูล ร้านเกียรติวัฒนา นายศราวุฒิ ศรีตระกูล 53 10 - - ท่าพระ เมือง ขอนแก่น ขก. 3 2555 9/11/2019
2954 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1291 นายสุลักษณ์ อนุพงศ์ไพบูลย์ ร้านเอกสยามพาณิชย์ นายสุลักษณ์ อนุพงศ์ไพบูลย์ 299/1 11 - มิตรภาพ ท่าพระ เมือง ขอนแก่น ขก. 59 2557 20/5/2020
2955 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0916 นายสมคิด แก่นนอก ร้านสมคิด นายสมคิด แก่นนอก 9 4 - - ท่าพระ เมือง ขอนแก่น ขก. 53 2555 4/6/2020
2956 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1319 นายสุวรรณ แสนกุล ร้านชายพาณิชย์ นายสุวรรณ แสนกุล 5 1 - - โนนท่อน เมือง ขอนแก่น ขก. 85 2562 30/6/2020
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2957 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1419 นายทนง วงษ์สุดโท ร้านทนง นายทนง วงษ์สุดโท 31 13 - - โนนท่อน เมือง ขอนแก่น ขก. 116 2559 14/12/2019
2958 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0977 นายสงวนศักด์ิ แสนปัญญา ร้านมิตรเกษตร นายเอกศิษฐ์ แสนปัญญาพัฒนโชติ 230 7 - - โนนท่อน เมือง ขอนแก่น ขก. 36 2555 20/3/2020
2959 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0012 นายสุวัฒน์ แซ่จึง ร้านเป๊ียกการเกษตร นายสุวัฒน์ แซ่จึง 10/2 - ร่ืนรมย์ ในเมือง เมือง ขอนแก่น ขก. 123 2554 27/9/2020
2960 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0670 นางสาววิศรา ประเสริฐเจริญสุข ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.ที.ครอปแคร์ 169/2 - เทพารักษ์ ในเมือง เมือง ขอนแก่น ขก. 9 2553 3/1/2020
2961 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0325 นายธนาวุฒิ ประสงค์เงิน ร้านต้นทางเมล็ดพันธ์ุ นายธนาวุฒิ ประสงค์เงิน 181 ตลาดศรีเมืองทอง มิตรภาพ ในเมือง เมือง ขอนแก่น ขก. 62 2559 6/7/2020
2962 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0218 นายนิติ เอื อพงศ์การุณ ร้านอึ งปิงก่ี นายนิติ เอื อพงศ์การุณ 213-215 - หลังเมือง ในเมือง เมือง ขอนแก่น ขก. 131 2560 6/9/2019
2963 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0241 นายชัยวุฒิ กริชพิทักษ์เงิน ร้านบ้านทุ่งพัฒนา นายชัยวุฒิ กริชพิทักษ์เงิน 46/1 - ร่ืนจิตร ในเมือง เมือง ขอนแก่น ขก. 52 2550 14/5/2020
2964 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0242 นางอัญชลี บุญจวง ร้านอัญชลี บุญจวง นางอัญชลี บุญจวง 62/245 - กลางเมือง ในเมือง เมือง ขอนแก่น ขก. 49 2553 8/7/2019
2965 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0357 นางวัชรารัตน์ เลียวจิรนนท์ ร้านชัยอุดม นางวัชรารัตน์ เลียวจิรนนท์ 86/60 - ประชาสโมสร ในเมือง เมือง ขอนแก่น ขก. 96 2561 4/7/2019
2966 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0910 นางสาวรติกร เกตุบรรจง ร้านเกษตรศิลป์ นางสาวรติกร เกตุบรรจง อุทยานเกษตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น - มะลิวัลย์ ในเมือง เมือง ขอนแก่น ขก. 73 2555 19/6/2020
2967 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0517 นางสาวมารีณาย์ สิงห์งาม ร้านธรรมคุณ เคที2 นางสาวมารีณาย์ สิงห์งาม 55/39 12 บ้านโนนชัย ราษฎร์คนึง ในเมือง เมือง ขอนแก่น ขก. 21 2562 14/2/2020
2968 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0926 นางสาวสุภาพร พละศักด์ิ ร้านท าสวน นางสาวสุภาพร พละศักด์ิ 123 16 อุทยานเกษตร ม.ข. แผงท่ี 8/1,2,9 มิตรภาพ ในเมือง เมือง ขอนแก่น ขก. 111 2560 16/7/2019
2969 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0304 นายสุพิน สุวรรณพงษ์ ร้านบ้านนอก นายสุพิน สุวรรณพงษ์ 85/19 17 - รถไฟ ในเมือง เมือง ขอนแก่น ขก. 99 2550 15/7/2020
2970 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0143 นายพิสิทธ์ิ แซ่เลี ยว ร้านนายพิสิทธ์ิ แซ่เลี ยว นายพิสิทธ์ิ แซ่เลี ยว 19/2-3 6 - ศรีจันทร์ ในเมือง เมือง ขอนแก่น ขก. 11 2555 30/11/2019
2971 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1493 นางสาวเพ็ญจันทร์ เหมมูล ร้านเพ็ญจันทร์ พาณิชย์ นางสาวเพ็ญจันทร์ เหมมูล 229 14 - - บ้านค้อ เมือง ขอนแก่น ขก. 91 2558 15/7/2019
2972 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0924 นางวาสนา ถุงพุทซา บริษัท ออไรซา เวิลด์ จ ากัด 129 16 - - บ้านค้อ เมือง ขอนแก่น ขก. 14 2557 25/11/2019
2973 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0406 นายรังสรรค์ ถุงพุทซา บริษัท เอ.จี.ยูนิเวอร์แซล จ ากัด 103 5 - - บ้านค้อ เมือง ขอนแก่น ขก. 90 2560 11/12/2019
2974 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1441 นางวรารัตน์ ชัยเพ็ง บริษัท วี.ดับเบิลยู ซีดส์ โปรดักช่ัน จ ากัด 132 5 - - บ้านค้อ เมือง ขอนแก่น ขก. 13 2558 24/12/2019
2975 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0133 นางธนภร เพรงมา ร้านช่างแป นางธนภร เพรงมา 236 16 - - บ้านทุ่ม เมือง ขอนแก่น ขก. 178 2550 2/10/2019
2976 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0609 นางสาววิภารัตน์ สงเคราะห์ ร้านคณาทรัพย์การเกษตร นางสาววิภารัตน์ สงเคราะห์ 353/20-21 2 - มะลิวัลย์ บ้านทุ่ม เมือง ขอนแก่น ขก. 47 2552 6/8/2019
2977 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1098 นายเชาวลิต ถาวร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจถาวรการเกษตร 222/45 12 - - บ้านเป็ด เมือง ขอนแก่น ขก. 21 2556 16/12/2019
2978 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1174 นางสาวรุ่งทิวา ยอดย่ิง บริษัท ราเชนทร์อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 171/5 14 - - บ้านเป็ด เมือง ขอนแก่น ขก. 7 2557 28/10/2019
2979 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0650 นายพิสิษฐ์ กองไกรรัตน์ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น 377 21 - มะลิวัลย์ บ้านเป็ด เมือง ขอนแก่น ขก. 109 2554 5/8/2019
2980 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0068 นายเฉลิมเกียรติ มงคลธรรมากุล บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (คลังขอนแก่น) 302/6-7 5 - มะลิวัลย์ บ้านเป็ด เมือง ขอนแก่น ขก. 149 2550 11/9/2019
2981 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1404 นางสาวยุพิน สินสายรัมย์ ร้านสิริภัณฑ์ นางสาวยุพิน สินสายรัมย์ 204 1 - - บ้านหว้า เมือง ขอนแก่น ขก. 113 2560 19/7/2019
2982 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1564 นางสาวธนินทร ขามธาตุ บริษัท โกร พลัส15 จ ากัด 349 4 - - บ้านหว้า เมือง ขอนแก่น ขก. 145 2560 20/11/2019
2983 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0703 นายเพชรายุธ น่ิมสอาด ร้านที มินิมาร์ท นายเพชรายุธ น่ิมสอาด 35 6 - เหล่านาดี บ้านหว้า เมือง ขอนแก่น ขก. 43 2553 15/7/2020
2984 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0614 นางสาวศิริรัตน์ นุ่นน้อย ร้านมะลิ มาร์ท นางสาวศิริรัตน์ นุ่นน้อย 21 7 - - บ้านหว้า เมือง ขอนแก่น ขก. 26 2555 15/1/2020
2985 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0860 นายเศรษฐา สายงาม ร้านเศรษฐา นายเศรษฐา สายงาม 78/2 12 - - บึงเนียม เมือง ขอนแก่น ขก. 78 2554 26/6/2020
2986 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0434 นายนิวัฒน์ พรรักษมณี บริษัท พันธ์ทวี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 183 4 - - บึงเนียม เมือง ขอนแก่น ขก. 44 2559 11/4/2020
2987 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1309 นายวิศนุพงษ์ ประเสริฐเจริญสุข บริษัท แสงทวีครอปแคร์ 1973 จ ากัด 555 4 - - บึงเนียม เมือง ขอนแก่น ขก. 23 2557 25/12/2019
2988 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1285 นายทองสุข ศรีแก้ว ร้านทิพย์สุรางค์ พิมพา นายทองสุข ศรีแก้ว 109 8 - - บึงเนียม เมือง ขอนแก่น ขก. 24 2557 5/1/2020
2989 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0030 นายสุดใจ จันทะบุรม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.พี.เอส.เวิลด์เพสท์คอนโทรล 113 11 - ขอนแก่น-เชียงยืน พระลับ เมือง ขอนแก่น ขก. 121 2559 21/12/2019
2990 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1039 นางฉัตรชยา ปารมีชัย ร้านล้านเพ่ือนเกษตร 59 นางฉัตรชยา ปารมีชัย 222 11 - - พระลับ เมือง ขอนแก่น ขก. 112 2558 9/9/2019
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2991 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1032 นายสนิท ศรีคุณน  าเท่ียง ร้านอู่ส ารวยดีเซล นายสนิท ศรีคุณน  าเท่ียง 57/4 17 - - พระลับ เมือง ขอนแก่น ขก. 120 2560 31/7/2020
2992 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0632 นายธนา สีดาเหลือง ร้านนายธนา นายธนา สีดาเหลือง 211 19 - - พระลับ เมือง ขอนแก่น ขก. 8 2554 11/11/2019
2993 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0636 นางอุทิศ อุปฮาต ร้านน้องอ้อมคาราโอเกะ นางอุทิศ อุปฮาต 239 19 - - พระลับ เมือง ขอนแก่น ขก. 135 2556 16/9/2019
2994 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0637 นางประดับ บุรีจันทร์ ร้านประดับโชค นางประดับ บุรีจันทร์ 57 2 - - พระลับ เมือง ขอนแก่น ขก. 19 2555 22/12/2019
2995 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0170 นายธเนศ แซ่เฮ้ง ร้านโชคเจริญทรัพย์ นายธเนศ แซ่เฮ้ง 431 9 - ขอนแก่น-เชียงยืน พระลับ เมือง ขอนแก่น ขก. 181 2549 29/11/2019
2996 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0140 นายทวี ศรีโยธา ร้านทวี ศรีโยธา นายทวี ศรีโยธา 539 10 - - เมืองเก่า เมือง ขอนแก่น ขก. 34 2555 31/1/2020
2997 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0911 นางกุลดา สังข์บุญเรือง ร้านอรพรรณ การ์เดนท์ นางกุลดา สังข์บุญเรือง - 12 - มิตรภาพ เมืองเก่า เมือง ขอนแก่น ขก. 44 2555 20/5/2020
2998 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0002 นายสิทธ์ิ คนมุม ร้านนายสิทธ์ิ การค้า นายสิทธ์ิ คนมุม 41/1 1 - - ศิลา เมือง ขอนแก่น ขก. 56 2562 26/5/2020
2999 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0987 นายอดิศักด์ิ ตั งมิตรประชา บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) 678 2 - - ศิลา เมือง ขอนแก่น ขก. 128 2556 2/9/2019
3000 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0267 นายพิมพ์ ประทุมมา ร้านบ้านยายแดง นายพิมพ์ ประทุมมา 115 27 - - ศิลา เมือง ขอนแก่น ขก. 128 2559 25/12/2019
3001 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1145 นางสาวกฤติกา วาทวิจารณ์ บริษัท รุ่งเรืองสุวรรณพาณิชย์ภูมิ จ ากัด 164 4 - - ศิลา เมือง ขอนแก่น ขก. 20 2562 7/2/2020
3002 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0506 นายเชาวานนท์ สุขโข ร้านวรินทรภัณฑ์ นายเชาวานนท์ สุขโข 55 4 - - ศิลา เมือง ขอนแก่น ขก. 12 2552 18/1/2020
3003 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1151 นางสาวนิภาภรณ์ ยังฉิม ร้านเมืองเกษตร นางสาวนิภาภรณ์ ยังฉิม 54 5 - - ศิลา เมือง ขอนแก่น ขก. 37 2559 28/3/2020
3004 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0783 นายราชันย์ มหาดไทย ร้านราชันย์การเกษตร นายราชันย์ มหาดไทย 67 12 - - สาวะถี เมือง ขอนแก่น ขก. 13 2555 7/12/2019
3005 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1329 นางสาวนริศรา เรืองนา ร้านนริศรา เรืองนา นางสาวนริศรา เรืองนา 72 12 - - สาวะถี เมือง ขอนแก่น ขก. 28 2560 20/2/2020
3006 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0274 นางอุดร อุปวันดี ร้านนางอุดร อุปวันดี นางอุดร อุปวันดี 36/1 19 - - สาวะถี เมือง ขอนแก่น ขก. 10 2562 13/1/2020
3007 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1436 นางสร้อย คนงาม ร้านสร้อย คนงาม นางสร้อย คนงาม 63 19 - - สาวะถี เมือง ขอนแก่น ขก. 58 2558 26/5/2020
3008 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1437 นายอริยะ สุพิทักษ์ ร้านอริยะ บริการ นายอริยะ สุพิทักษ์ 30/3 24 - - สาวะถี เมือง ขอนแก่น ขก. 124 2560 14/8/2020
3009 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1298 นางพิมลพรรณ ตุนชัยภูมิ ร้านพิมลพรรณ ตุนชัยภูมิ นางพิมลพรรณ ตุนชัยภูมิ 246 8 - - ส าราญ เมือง ขอนแก่น ขก. 51 2558 17/5/2020
3010 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0819 นายศีลวัต วาทวิจารณ์ ร้านศ.รุ่งเรืองการเกษตร นายศีลวัต วาทวิจารณ์ 199 11 - ขอนแก่น-น  าพอง หนองตูม เมือง ขอนแก่น ขก. 19 2562 7/2/2020
3011 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0771 นางมณีจันทร์ กองธรรม ร้านแม่สาว นางมณีจันทร์ กองธรรม 3 11 - - หนองตูม เมือง ขอนแก่น ขก. 17 2556 1/1/2020
3012 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1290 นายสิริวัชร์ สวนสวัสด์ิ ร้านเกษตรทรัพย์สิน นายสิริวัชร์ สวนสวัสด์ิ 240/2 6 - - หนองตูม เมือง ขอนแก่น ขก. 27 2557 14/1/2020
3013 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0921 นายทนง ปิยอรรถกิจ ร้านพีเคเกษตรภัณฑ์ นายทนง ปิยอรรถกิจ 82 6 - ขอนแก่น-ซ าสูง หนองตูม เมือง ขอนแก่น ขก. 116 2554 14/9/2019
3014 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0348 นายสน มูลทองค า ร้านส.เกษตรยนต์ นายสน มูลทองค า 84 6 - - หนองตูม เมือง ขอนแก่น ขก. 8 2552 22/1/2020
3015 เขต 3 สวพ.3 kho-5-1670 นายไพรัช  ศรีนอนิล ร้านฟาร์มเกษตรศรีบุญเรือง นายไพรัช ศรีนอนิล 52-52/1 1 - ขอนแก่น-กระนวน โคกสี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ขก. 64 2559 12/7/2020
3016 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1801 นายประทิน กางอินเดช ร้านฟาร์มเกษตร 47 นายประทิน กางอินเดช 66/4 1 - ขอนแก่น-กระนวน โคกสี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ขก. 104 2560 13/7/2019
3017 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1351 นายยศวิกูล รัตนบุตรา ร้านอ้วนการเกษตร นายยศวิกูล รัตนบุตรา 133/3-4 13 - ขอนแก่น-กระนวน โคกสี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ขก. 123 2557 26/5/2020
3018 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1688 นายสอาด ถากลางราด ร้านโคกสีการเกษตรบ้านเลิง นายสอาด ถากลางราด 270/3 8 - ขอนแก่น-กระนวน โคกสี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ขก. 127 2560 27/8/2019
3019 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1561 นางอัมรา ดวงโชติ ร้านสอนทวีทรัพย์ นางอัมรา ดวงโชติ 102 1 - - ดอนช้าง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ขก. 126 2558 19/10/2019
3020 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1691 นายนิกร สุกุมาลย์ ร้านนัท เนส นุ่น การค้า นายนิกร สุกุมาลย์ 58 5 - - ดอนหัน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ขก. 18 2560 13/2/2020
3021 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1779 นายเจษฎา แสนสุทรวิจิตร ร้านเจษฎาการเกษตร นายเจษฎา แสนสุทรวิจิตร 285 6 - - ดอนหัน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ขก. 72 2560 22/5/2020
3022 เขต 3 สวพ.3 kho-5-1371 นายช านาญ ศิริจันทร์ ร้านโนนตุ่นการเกษตร นายช านาญ ศิริจันทร์ 131 7 - - ดอนหัน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ขก. 127 2559 25/12/2019
3023 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1843 นางสาวยุภาพร จันทร์สว่าง ร้านกนกพรพาณิชย์ นางสาวยุภาพร จันทร์สว่าง 257 7 - - ดอนหัน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ขก. 133 2560 18/9/2019
3024 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1465 นางสาวนันท์ณภัส ตีระพาภูมิเจริญ ร้านท่าพระการเกษตร นางสาวนันท์ณภัส ตีระพาภูมิเจริญ 441/4-5 11 - - ท่าพระ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ขก. 62 2558 1/6/2020
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3025 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1485 นายสุพิศาล แสนเหลา ร้านแสนดีมาร์ท นายสุพิศาล แสนเหลา 146/1 2 - - ท่าพระ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ขก. 76 2561 29/5/2020
3026 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1959 นางค ากลวย กูดทา วิสาหกิจชุมชนร้านค้าเกษตรชุมชนโนนท่อน 29/2 3 - - โนนท่อน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ขก. 95 2561 28/6/2020
3027 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1916 นายสุพัฒน์ อนุวงษ์ ร้านธนภรณ์ นายสุพัฒน์ อนุวงษ์ 305 3 - - โนนท่อน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ขก. 55 2561 3/5/2020
3028 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1673 นางสาวลดา บุญจงเกียรติ บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จ ากัด (สาขาแปลงกล้าขอนแก่น) 295 5 - - โนนท่อน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ขก. 139 2560 29/10/2019
3029 เขต 3 สวพ.3 Kho-5-1567 นางสาวนภาภรณ์  ศรีเชียงสา ร้านนภาภรณ์ นางสาวนภาภรณ์ ศรีเชียงสา 89 9 - - โนนท่อน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ขก. 115 2560 20/7/2019
3030 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0191 นางอารีย์ ศรีผ่องใส ร้านชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรขอนแก่น นางอารีย์ ศรีผ่องใส 46 - ประชาสโมสร ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ขก. 141 2561 23/10/2019
3031 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-2078 นายไพรัตน์ อนวัชมงคล บริษัท ไพรัตน์พาณิชย์การเกษตร จ ากัด 6-8 ร่ืนรมย์ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ขก. 30 2562 1/4/2020
3032 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1822 นางสาวพรกนก พลตรี ร้านคูณผลการเกษตร นางสาวพรกนก พลตรี 164/27 16 - - ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ขก. 74 2561 27/5/2020
3033 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1675 นายสุระชัย  คณะเสนา บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ จ ากัด 290/2 17 - - ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ขก. 74 2559 27/7/2020
3034 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1847 นายนนทวัฒน์ เทพวงษา ร้านร่ ารวยเจริญรุ่งเรือง นายนนทวัฒน์ เทพวงษา 410 11 - - บ้านค้อ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ขก. 86 2561 17/6/2020
3035 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1461 นางสุภาวดี ชาวดง ร้านมะลิเงินพาณิชย์ นางสุภาวดี ชาวดง 127 14 - - บ้านค้อ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ขก. 141 2558 29/12/2019
3036 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1345 นายเสถียร นาชัยภูมิ ร้านเสถียรการเกษตร นายเสถียร นาชัยภูมิ 83 19 - - บ้านค้อ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ขก. 121 2557 25/5/2020
3037 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1820 นางประยูร มาพระลับ ร้านประยูร มาพระลับ นางประยูร มาพระลับ 101 2 - - บ้านค้อ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ขก. 61 2561 9/5/2020
3038 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1355 นางนิดา อาศิรวัจน์ ร้านทวีเกียรติ นางนิดา อาศิรวัจน์ 52 20 - - บ้านค้อ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ขก. 69 2557 3/6/2020
3039 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1698 นายดัด สุปันโน ร้านวีรศักด์ิการเกษตร นายดัด สุปันโน 315 5 - - บ้านค้อ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ขก. 7 2560 31/1/2020
3040 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0457 นายกฤษ นามวิเศษ ร้านส.ส.การค้า นายกฤษ นามวิเศษ 17 6 บ้านค้อ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ขก. 117 2560 23/7/2020
3041 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1898 นายเฉลิมชัย สาผิว ร้านคลินิกเกษตรพระยืน(บ้านม่วง) นายเฉลิมชัย สาผิว 331 10 - - บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ขก. 27 2561 18/4/2019
3042 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0343 นางหนูพิณ ศรีลับขวา ร้านหนูพิณ นางหนูพิณ ศรีลับขวา 76 11 บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ขก. 102 2550 15/7/2020
3043 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1678 นายนิวัฒน์ พรรักษมณี บริษัท พันธ์ทวี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด สาขาบ้านม่วง 356 14 - - บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ขก. 77 2559 3/8/2019
3044 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0416 นายไพศาล ผาจันดา สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส.ขอนแก่น จ ากัด (คลังบ้านทุ่ม) 315 2 - มะลิวัลย์ บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ขก. 124 2561 21/8/2019
3045 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1772 นางสาวรุ่งทิวา ยอดย่ิง บริษัท บลู สกาย วาย ดี จ ากัด 171/5 14 ศรีจันทร์ บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ขก. 94 2561 19/6/2020
3046 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1640 นางสาวจุฬาลักษณ์ ภักดีโยธา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พงศ์รุ่งเรืองเทรดดิ ง 111/33 23 - - บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ขก. 125 2560 14/8/2019
3047 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1598 นางนรารักษ์ ธีรภาพสกุลวงศ์ บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จ ากัด 341 4 - - บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ขก. 18 2559 4/2/2020
3048 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1862 นายฤทธ์ิ หาแก้ว ร้านต้นทางเมล็ดพันธ์ุ นายฤทธ์ิ หาแก้ว 215 1 บ้านเหล่านาดี - บ้านหว้า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ขก. 149 2560 5/12/2019
3049 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1835 นายวุฒิวัตร พาวันทา ร้านโชคธิดาการค้า นายวุฒิวัตร พาวันทา 285 12 - - บ้านหว้า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ขก. 64 2562 9/6/2020
3050 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1896 นายชาญชัย จิตติอาภา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท่าหินการเกษตร 11/1 10 - - บึงเนียม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ขก. 23 2561 17/4/2020
3051 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1741 นายสังวาล ข้อยุ่น ร้านสังวาล นายสังวาล ข้อยุ่น 134 14 - - พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ขก. 26 2560 19/2/2020
3052 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-2072 นาย ณัฐพงษ์  เพลินจิตร สุขเกษตร 66 นายณัฐพงษ์ เพลินจิตร 159/1 9 เมืองเก่า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ขก. 27 2562 14/3/2020
3053 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1957 นายรัฐศักด์ิ วันดี ร้านวันดีเคมีเกษตร นายรัฐศักด์ิ วันดี 408 12 - - ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ขก. 82 2561 14/6/2020
3054 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1883 นางรัดดา ลาดเหลา ร้านวรินทรพันธ์ุไม้ นางรัดดา ลาดเหลา 178 25 - - ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ขก. 17 2561 20/2/2020
3055 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0936 นางสาวยุพาวดี โคตรเทิ ง ร้านธรรมคุณ เค.ที.9 นางสาวยุพาวดี โคตรเทิ ง 258 25 - - ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ขก. 12 2559 31/1/2020
3056 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1740 นายเกียรติศักด์ิ ค ามูล ร้านเอ เค พาณิชย์ นายเกียรติศักด์ิ ค ามูล 36/1 28 - - ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ขก. 74 2562 19/6/2020
3057 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0962 นางสุวรรณ ศรีสุพรรณ ร้านสุวรรณ นางสุวรรณ ศรีสุพรรณ 52 4 - - ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ขก. 67 2555 12/6/2020
3058 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1478 นางพุดตาล สมพรมมา ร้านพุดตาล สมพรมมา นางพุดตาล สมพรมมา 209 11 - - สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ขก. 59 2560 25/4/2020
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3059 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1956 นายเชาวลิต ถาวร สหกรณ์การเกษตรวิถีพอเพียง จ ากัด 153 2 - - สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ขก. 76 2562 20/6/2020
3060 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1806 นายรุ่ง ชารีดี ร้านรุ่ง ชารีดี นายรุ่ง ชารีดี 179 20 - - สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ขก. 42 2562 28/4/2020
3061 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-2087 นางสาวแคทรียา ศรีทา ร้านนางสาวแคทรียา ศรีทา นางสาวแคทรียา ศรีทา 120 23 สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ขก. 44 2562 2/5/2020
3062 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1182 นางสาวพรรณี ยศศิริวัฒน์ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 224 1 - - ส าราญ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ขก. 73 2558 15/6/2020
3063 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1050 นางเอื อมเดือน สิงห์อ่ า ร้านเกรียงไกรเกษตรยนต์ นางเอื อมเดือน สิงห์อ่ า 325 12 - - ส าราญ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ขก. 83 2555 25/6/2020
3064 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-2071 นางสุชาดา  นิลบรรพต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กล้า น  า ข้าว ทรัพย์เกษตร 125 7 ส าราญ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ขก. 25 2562 13/3/2020
3065 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-2112 นาย ปิยะพงค์ รูปดี บริษัท มุกข์รดาการเกษตร จ ากัด 356 10 - - หนองตูม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ขก. 68 2562 16/6/2020
3066 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-2124 นายธนัญกรณ์ ติยะบุตร ร้านอ.รุ่งเรืองการเกษตร นายธนัญกรณ์ ติยะบุตร 342/2-3 11 - - หนองตูม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ขก. 87 2562 1/7/2020
3067 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-2118 นายสุดสาคร วงษ์คง ร้านต๋ีเล็กการเกษตร นายสุดสาคร วงษ์คง 240/1 6 - - หนองตูม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ขก. 77 2562 20/6/2020
3068 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0264 นางกนกวรรณ ค ามูลอามาตย์ ร้านกนกวรรณการค้า นางกนกวรรณ ค ามูลอามาตย์ 71 8 - - หนองตูม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ขก. 83 2550 16/5/2020
3069 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1897 นายศรีไพร แสนประเสริฐ ร้านอัมพร แสนประเสริฐ นายศรีไพร แสนประเสริฐ 128 1 - - เขาน้อย เวียงเก่า ขอนแก่น ขก. 26 2561 18/4/2020
3070 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1344 นายนพรัตน์ ห่มขวา ร้านบ่อเงินการค้า นายนพรัตน์ ห่มขวา 140 1 - - เขาน้อย เวียงเก่า ขอนแก่น ขก. 119 2557 22/5/2020
3071 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1150 นายวัชระ บุบผา ร้านอิศราการเกษตร นายวัชระ บุบผา 41/2 1 - - ในเมือง เวียงเก่า ขอนแก่น ขก. 31 2556 19/3/2020
3072 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-2104 นายพรลภัส จันทรโสตถ์ิ ร้านหนองดู่การเกษตร นายพรลภัส จันทรโสตถ์ิ 3 12 - - ในเมือง เวียงเก่า ขอนแก่น ขก. 61 2562 4/6/2020
3073 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1650 นางสาวพัชรนันท์ เจริญศรีพิรภพ ร้านทรัพย์อมรการเกษตร นางสาวพัชรนันท์ เจริญศรีพิรภพ 35 5 - - ในเมือง เวียงเก่า ขอนแก่น ขก. 19 2560 14/2/2020
3074 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1090 นายณัฐวัฒน์ พงษ์ธนันชัย ร้านธงชัยค้าข้าว นายณัฐวัฒน์ พงษ์ธนันชัย 126 7 - - เมืองเก่าพัฒนา เวียงเก่า ขอนแก่น ขก. 73 2556 24/6/2020
3075 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1308 นายบัญญัติ สีหอน ร้านร.รุ่งเรือง นายบัญญัติ สีหอน 266 1 - - ท่านางแนว แวงน้อย ขอนแก่น ขก. 31 2557 10/2/2020
3076 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-2012 นางชาณิศษา ธเนศชานนท์ ร้านชาณิศษา พานิช นางชาณิศษา ธเนศชานนท์ 126 1 - - ท่าวัด แวงน้อย ขอนแก่น ขก. 65 2562 13/6/2020
3077 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1581 นายดนัย ชนะภัย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โนบิตะ 89 89 16 - - ละหานนา แวงน้อย ขอนแก่น ขก. 5 2559 14/1/2020
3078 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0382 นายโยธาจิตต์ ศรีโยธา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ าลอง 2 346 12 - - แวงน้อย แวงน้อย ขอนแก่น ขก. 48 2561 26/4/2020
3079 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0870 นายทักชัย สฤษฏ์กุล ร้านดีโอการเกษตร นายทักชัย สฤษฏ์กุล 44 12 - - แวงน้อย แวงน้อย ขอนแก่น ขก. 140 2561 19/9/2019
3080 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-2055 นายพีระ ตระกูลพร ห้างหุ้นส่วรจ ากัด ตระกูลพรการเกษตร 3 517 12 - - แวงน้อย แวงน้อย ขอนแก่น ขก. 13 2562 17/1/2020
3081 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0168 นางนฤมล วจนานวัช ร้านแดงพาณิชย์ นางนฤมล วจนานวัช 13 9 - แวงใหญ่-กุดรู คอนฉิม แวงใหญ่ ขอนแก่น ขก. 116 2556 4/8/2019
3082 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0808 นางสาวพรทิพย์ พนมกุล ร้านศิริจอมทอง นางสาวพรทิพย์ พนมกุล 8 9 - - คอนฉิม แวงใหญ่ ขอนแก่น ขก. 97 2559 21/11/2019
3083 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0712 นางสาวเตือนใจ นารี ร้านรวมทรัพย์การเกษตร นางสาวเตือนใจ นารี 8 3 - - โนนสะอาด แวงใหญ่ ขอนแก่น ขก. 76 2553 2/9/2019
3084 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1346 นายวัฒนา หาญสุวรรณ ร้านเงินล้าน นายวัฒนา หาญสุวรรณ 41 5 - - โนนสะอาด แวงใหญ่ ขอนแก่น ขก. 124 2557 26/5/2020
3085 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0970 นายไพศาล ตุติ ร้านพรไพศาลการเกษตร นายไพศาล ตุติ 285 8 - - โนนสะอาด แวงใหญ่ ขอนแก่น ขก. 32 2560 29/2/2020
3086 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1488 นายพรมมา แสงแก้ว ร้านพรมมา นายพรมมา แสงแก้ว 87 9 - - โนนสะอาด แวงใหญ่ ขอนแก่น ขก. 48 2558 7/5/2019
3087 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0187 นายชูชาติ พิมสิม ร้านนายชูชาติ  พิมสิม นายชูชาติ พิมสิม 187 3 - - แวงใหญ่ แวงใหญ่ ขอนแก่น ขก. 42 2554 18/5/2020
3088 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1626 นายวิระเดช นารินทร์ ร้านว.นารินทร์พาณิชย์แวงใหญ่ นายวิระเดช นารินทร์ 252 3 - ชนบท-กุดรู แวงใหญ่ แวงใหญ่ ขอนแก่น ขก. 76 2560 25/5/2020
3089 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1937 นายวิทวัส นารินทร์ ร้านว.นารินทร์ พาณิชย์ 2 นายวิทวัส นารินทร์ 371 3 ชนบท-กุดรู แวงใหญ่ แวงใหญ่ ขอนแก่น ขก. 69 2561 17/5/2020
3090 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0338 นายส าราญ บาลี สหกรณ์การเกษตรแวงใหญ่ จ ากัด 2 13 - ดอนหัน-ท่านางแนว ใหม่นาเพียง แวงใหญ่ ขอนแก่น ขก. 111 2558 7/9/2019
3091 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1132 นายไพฑูรย์ ค าขวา ร้านไพฑูรย์การเกษตร นายไพฑูรย์ ค าขวา 14 6 - - ซ ายาง สีชมพู ขอนแก่น ขก. 6 2560 30/1/2020
3092 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1921 นายอนุชา กันหาเรียง ร้านอ่างทองการค้า นายอนุชา กันหาเรียง 357 1 - - ดงลาน สีชมพู ขอนแก่น ขก. 63 2561 10/5/2019
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3093 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1606 นายเกษมศักด์ิ สุโพธ์ิศรี ร้านนาอุดมการเกษตร นายเกษมศักด์ิ สุโพธ์ิศรี 155 4 - - ดงลาน สีชมพู ขอนแก่น ขก. 29 2559 29/2/2020
3094 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1644 นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์,นายชลัช ชินธรรมมิตร์ บริษัท น  าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง (เขตสีชมพู) 155 4 - - ดงลาน สีชมพู ขอนแก่น ขก. 136 2560 28/9/2019
3095 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1434 นายฤเดช ถาวรฤทธ์ิ บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด (เขตส่งเสริมอ้อยท่ี 5) 144 7 - - ดงลาน สีชมพู ขอนแก่น ขก. 119 2558 1/10/2019
3096 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1518 นายพิชิต เจรนุกุล ร้านพิชิตพาณิชย์ นายพิชิต เจรนุกุล 398 1 - - นาจาน สีชมพู ขอนแก่น ขก. 82 2558 7/7/2020
3097 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1671 นางใหม่  โมลี ใหม่เจริญพาณิชย์ นางใหม่ โมลี 30 6 นาจาน สีชมพู ขอนแก่น ขก. 106 2560 16/7/2020
3098 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0408 นางสาวสุนิสา กันยาเหมา ร้านรวมชัยการเกษตร นางสาวสุนิสา กันยาเหมา 12 9 - - นาจาน สีชมพู ขอนแก่น ขก. 20 2551 4/9/2019
3099 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0774 นางกันยารัตน์ ตัวงาม ร้านศรีจันทร์พาณิชย์ นางกันยารัตน์ ตัวงาม 159 9 - อุดร-ชุมแพ นาจาน สีชมพู ขอนแก่น ขก. 131 2556 8/9/2019
3100 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1656 นายพัชรวัฒน์ โกยทรัพย์ ร้านทรัพย์ทวีการค้า นายพัชรวัฒน์ โกยทรัพย์ 231 1 - - บริบูรณ์ สีชมพู ขอนแก่น ขก. 42 2561 24/5/2020
3101 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1855 นางสาวศิริรัตน์ แซงราชา ร้านสิริพงษ์พาณิชย์ นางสาวศิริรัตน์ แซงราชา 110 7 - - บริบูรณ์ สีชมพู ขอนแก่น ขก. 141 2560 13/11/2019
3102 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1020 นายประสิทธ์ิ ภูมิดวง ร้านนคร พาณิชย์ นายประสิทธ์ิ ภูมิดวง 321 1 - - บ้านใหม่ สีชมพู ขอนแก่น ขก. 46 2556 16/6/2020
3103 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1968 นายสวัสด์ิ อัครพงษ์ ร้านเกษตรสมบูรณ์ นายสวัสด์ิ อัครพงษ์ 44 1 บ้านใหม่ สีชมพู ขอนแก่น ขก. 49 2562 6/5/2020
3104 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0856 นายทัตติย ศรีปทุมวัน ร้านวนิดาพาณิชย์ นายทัตติย ศรีปทุมวัน 9 1 - - บ้านใหม่ สีชมพู ขอนแก่น ขก. 35 2554 8/5/2019
3105 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0768 นายค าสี แสนศรี บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด ภูเขียว (เขตส่งเสริมอ้อยท่ี 11) 349 5 - - บ้านใหม่ สีชมพู ขอนแก่น ขก. 137 2558 21/12/2019
3106 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1974 นายสุรินทร์ ดีมูล ร้านบ้านสวนการเกษตร นายสุรินทร์ ดีมูล 117 3 - - ภูห่าน สีชมพู ขอนแก่น ขก. 100 2561 24/7/2019
3107 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1496 นางสาวศรินยา อินพา ร้านศรินยาพาณิชย์ นางสาวศรินยา อินพา 93 5 - - ภูห่าน สีชมพู ขอนแก่น ขก. 86 2558 8/7/2020
3108 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1497 นางสาววรินดา บุญพคม ร้านน  าหวานพาณิชย์ นางสาววรินดา บุญพคม 303 8 - - ภูห่าน สีชมพู ขอนแก่น ขก. 103 2561 2/8/2019
3109 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1553 นางสาวปลิดา เปรมประยูร ร้านไพศาลการเกษตร นางสาวปลิดา เปรมประยูร 158 1 - ชุมแพ-อุดรธานี วังเพ่ิม สีชมพู ขอนแก่น ขก. 123 2558 11/10/2019
3110 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0105 นายสมพาส ศรีแก่วิน ร้านทรายทองการเกษตร นายสมพาส ศรีแก่วิน 170 10 - ชุมแพ-ศรีบุญเรือง วังเพ่ิม สีชมพู ขอนแก่น ขก. 153 2550 8/8/2019
3111 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1710 นายฤเดช ถาวรฤทธ์ิ บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด เขตส่งเสริมอ้อยท่ี 3 181 10 - - วังเพ่ิม สีชมพู ขอนแก่น ขก. 18 2562 7/2/2020
3112 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1979 นายฉัตรชัย ชัยสิทธิสินสุข ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านเกษตร 123 243 10 - - วังเพ่ิม สีชมพู ขอนแก่น ขก. 104 2561 2/8/2020
3113 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1935 นางสาวพิชฎาณัฏฐ์ เครือแก้ว ร้านวุฒิศักด์ิเกษตรพาณิชย์ สาขา 2 นางสาวพิชฎาณัฏฐ์ เครือแก้ว 239 11 - - วังเพ่ิม สีชมพู ขอนแก่น ขก. 113 2561 15/8/2019
3114 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0284 นางสาวยุวดี สุวรรณเสรี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สีชมพูการเกษตร 1 15 - - วังเพ่ิม สีชมพู ขอนแก่น ขก. 25 2553 24/5/2020
3115 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0078 นายส าอางค์ วรรณพันธ์ ร้านวรรณพันธ์การเกษตร นายส าอางค์ วรรณพันธ์ 73/2 15 - - วังเพ่ิม สีชมพู ขอนแก่น ขก. 148 2560 3/12/2019
3116 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0984 นายไพบูรณ์ วังสา ร้านพ.ใจ การเกษตร นายไพบูรณ์ วังสา 158 1 - - ศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น ขก. 110 2556 16/7/2020
3117 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0396 นายค ามูล ชนะสิมมา ร้านมูลทรัพย์ นายค ามูล ชนะสิมมา 163 4 - - ศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น ขก. 37 2553 8/7/2020
3118 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1012 นายวุฒิศักด์ิ ขวาแซ้น ร้านวุฒิศักด์ิเกษตรพาณิชย์ นายวุฒิศักด์ิ ขวาแซ้น 45/1 5 - - สีชมพู สีชมพู ขอนแก่น ขก. 74 2556 25/6/2020
3119 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1460 นางสุณัฐดา แสนศิลป์ ร้านสุณัฐดา นางสุณัฐดา แสนศิลป์ 207 9 - อุดร-ชุมแพ สีชมพู สีชมพู ขอนแก่น ขก. 66 2558 7/6/2020
3120 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1709 นายฤเดช ถาวรฤทธ์ิ บริษัท รวมเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด เขตส่งเสริมอ้อยท่ี 11 129 2 - - หนองแดง สีชมพู ขอนแก่น ขก. 17 2562 7/2/2020
3121 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1341 นายจรัส ทาโสม ร้านจรัสรุ่งเรืองการเกษตร นายจรัส ทาโสม ตลาดชุมชนต าบลหนองแดง ห้องท่ี 5 2 - - หนองแดง สีชมพู ขอนแก่น ขก. 45 2557 11/5/2019
3122 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-2106 นายฉัตรชัย ชัยสิทธิสินสุข ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านเกษตร123(สาขา1) 161/2 7 - - หนองแดง สีชมพู ขอนแก่น ขก. 63 2562 4/6/2020
3123 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1412 นายจันทา ลาโยธี ร้านจันทาพาณิชย์ นายจันทา ลาโยธี 7 4 - - กุดธาตุ หนองนาค า ขอนแก่น ขก. 91 2560 19/6/2020
3124 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0763 นางชุติกาญจน์ แก้วหานาม ร้านรุ่งเรืองการเกษตร นางชุติกาญจน์ แก้วหานาม 17 8 - - กุดธาตุ หนองนาค า ขอนแก่น ขก. 125 2559 22/12/2019
3125 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1689 นางสาวอัจจิมา ประเสริฐไทย ร้านอัจจิมาพืชผล นางสาวอัจจิมา ประเสริฐไทย 255 8 - - กุดธาตุ หนองนาค า ขอนแก่น ขก. 90 2562 9/7/2020
3126 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0881 นายปรีชา มระตัง ร้านป.พืชผล 2 นายปรีชา มระตัง 128 1 - - ขนวน หนองนาค า ขอนแก่น ขก. 74 2554 20/6/2020
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3127 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0917 นางระพีพรรณ สีจันทา ร้านเกษตรพูนทรัพย์ นางระพีพรรณ สีจันทา 154 1 - - ขนวน หนองนาค า ขอนแก่น ขก. 108 2555 19/7/2020
3128 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0725 นางสาวลลิตา ฮามพิทักษ์ ร้านคลินิกเกษตร 38 นางสาวลลิตา ฮามพิทักษ์ 198 3 - ภูเวียง-หนองนาค า ขนวน หนองนาค า ขอนแก่น ขก. 115 2556 4/8/2020
3129 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0541 นางพรภินันท์ โททิพย์วงษ์ ร้านแพรวาเคมีคอล ซัพพลาย นางพรภินันท์ โททิพย์วงษ์ 146 9 - - ขนวน หนองนาค า ขอนแก่น ขก. 108 2561 9/8/2019
3130 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1152 นายโชคชัย อินทรเพชร ร้านดิน เจริญ ดี นายโชคชัย อินทรเพชร 220 1 - - บ้านโคก หนองนาค า ขอนแก่น ขก. 66 2556 23/6/2020
3131 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1856 ว่าท่ี ร.ต.ทวีป ทัพซ้าย บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด มิตรภูเวียง (เขตส่งเสริมอ้อยท่ี 9) 231/2 7 - - บ้านโคก หนองนาค า ขอนแก่น ขก. 148 2561 11/12/2019
3132 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0018 นายชาตรี ธีระวาที ร้านอึ งเอ๊ียะฮั วฟาร์มาซี นายชาตรี ธีระวาที 42-43 11 - มลิวรรณ กุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น ขก. 128 2550 20/7/2019
3133 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0998 นางนพวรรณ วิริยะอาชา ร้านรุ่งแสง 1992 นางนพวรรณ วิริยะอาชา 8/1 11 - มลิวรรณ กุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น ขก. 49 2555 22/5/2020
3134 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1078 นายวิชิต ช่างลาย ร้านบ้านเกษตร นายวิชิต ช่างลาย 89/1 11 - หนองแก-อาจสามารถ กุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น ขก. 89 2556 7/7/2020
3135 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1566 นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย,นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด (เขตส่งเสริมอ้อยท่ี 1) 252/2-252/3 21 - - กุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น ขก. 92 2561 25/6/2020
3136 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1359 นางสาวรัชนี ประชามอญ ร้านประสงค์พืชผล นางสาวรัชนี ประชามอญ 115 4 - - กุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น ขก. 93 2560 21/6/2020
3137 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1593 นายนะระนาท แก้วโภคา ร้านนะระนาทการเกษตร นายนะระนาท แก้วโภคา 129 7 - - กุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น ขก. 38 2559 3/4/2020
3138 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-2051 ว่าท่ี ร.ต.ทวีป ทัพซ้าย บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด (เขตส่งเสริมอ้อยท่ี 2) 144 10 - - จระเข้ หนองเรือ ขอนแก่น ขก. 2 2562 1/1/2020
3139 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1357 นายภราดร วิริยะอาชา ร้านรุ่งแสง นายภราดร วิริยะอาชา 311 10 - มลิวรรณ จระเข้ หนองเรือ ขอนแก่น ขก. 89 2561 20/6/2020
3140 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0310 นายอาทิตย์ แดงสุวรรณ ร้านอาร์มาร์ท นายอาทิตย์ แดงสุวรรณ 178 10 - - โนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น ขก. 122 2559 21/12/2019
3141 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0021 นายภาสกร วันทวี ร้านวันทวีพาณิชย์ นายภาสกร วันทวี 12 20 - กุดฉิม-ภูเวียง โนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น ขก. 112 2550 20/7/2019
3142 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0969 พ.จ.อ.วรภัทร จิตจง ร้านพันธ์ุดีการเกษตร พ.จ.อ.วรภัทร จิตจง 177 20 - - โนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น ขก. 8 2560 2/3/2020
3143 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0858 นายชัยวัฒน์ นนทะแสง ร้าน 48 รุ่งเรืองการค้า นายชัยวัฒน์ นนทะแสง 74 11 - - โนนทัน หนองเรือ ขอนแก่น ขก. 117 2559 15/12/2019
3144 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0254 นางวราพร แซ่หวง ร้านหนองเรือการเกษตร นางวราพร แซ่หวง 135 3 - - โนนทัน หนองเรือ ขอนแก่น ขก. 16 2550 13/1/2020
3145 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1969 นายภาคภูมิ มีคุณ ร้านแหลมทองเกษตร นายภาคภูมิ มีคุณ 141 5 - - โนนทัน หนองเรือ ขอนแก่น ขก. 98 2561 11/7/2020
3146 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1425 นางสาวสุทารี มีเทียน ร้านภาคภูมิการเกษตร นางสาวสุทารี มีเทียน 58 5 - - โนนทัน หนองเรือ ขอนแก่น ขก. 96 2559 20/11/2019
3147 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1707 นางสาวสีนงล หงษ์สอน ร้านน.รุ่งเรืองเจริญพาณิชย์ นางสาวสีนวล หงษ์สอน 75 5 - - โนนทัน หนองเรือ ขอนแก่น ขก. 84 2559 21/9/2019
3148 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-2121 นายทวีป ทัพซ้าย บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด (เขตส่งเสริมอ้อยท่ี 7) 152 4 - - โนนสะอาด หนองเรือ ขอนแก่น ขก. 81 2562 24/6/2020
3149 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1791 นางสาวมิรันตี บรรณวงษา ร้านบ้านเกษตร 2 นางสาวมิรันตี บรรณวงษา 183 4 - หนองแก-โนนสะอาด โนนสะอาด หนองเรือ ขอนแก่น ขก. 94 2560 22/6/2020
3150 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0662 นางศิริพร ธีระวาที ร้านศาลายา นางศิริพร ธีระวาที 246 4 - มลิวรรณ โนนสะอาด หนองเรือ ขอนแก่น ขก. 7 2553 13/12/2019
3151 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1203 นายธนาทร เหล่าชัยกุล ร้านธนาทรการเกษตร นายธนาทร เหล่าชัยกุล 40 4 - มลิวรรณ โนนสะอาด หนองเรือ ขอนแก่น ขก. 108 2559 7/12/2019
3152 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1110 นางจุรัตน์ ตระกูลเลิศยศ ร้านมิตรเกษตร นางจุรัตน์ ตระกูลเลิศยศ 55 4 - มลิวรรณ โนนสะอาด หนองเรือ ขอนแก่น ขก. 20 2556 15/1/2020
3153 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1468 นายมงคล ค าพิทูล ร้านศิริมงคล 2 นายมงคล ค าพิทูล 141 5 - - บ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น ขก. 51 2560 23/3/2020
3154 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0234 นายสุภาพ แพงแสง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บัวทองนทีการเกษตร 181/11 9 - - บ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น ขก. 14 2554 23/12/2019
3155 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1435 นายธนพนธ์ สุขมงคลทวีชัย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นเกษตร 333 341/20 9 - - บ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น ขก. 8 2558 8/12/2019
3156 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1267 นายจิรพงศ์ กองหล้า ร้านมยุรีย์ นายจิรพงศ์ กองหล้า 185 7 - - บ้านผือ หนองเรือ ขอนแก่น ขก. 29 2560 27/2/2020
3157 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1946 นายวีรกานต์ ทองมา ร้านกานต์เกษตร นายวีรกานต์ ทองมา 244/2 1 - - บ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น ขก. 122 2561 19/8/2020
3158 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0876 นายธนธรณ์ ล  าเลิศ ร้านธนธรณ์ นายธนธรณ์ ล  าเลิศ 87/1 18 - - บ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น ขก. 109 2555 22/7/2020
3159 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-2025 นางสาวปารินทร์ อุตมูล ร้านภูเม็งเพ่ือนไก่ 2018 นางสาวปารินทร์ อุตมูล 39/1 2 บ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น ขก. 29 2562 1/4/2020
3160 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0322 นางจิรัชยา แบบทอง ร้านภูมิพาณิชย์ นางจิรัชยา แบบทอง 146 1 - - ยางค า หนองเรือ ขอนแก่น ขก. 57 2561 7/5/2020
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3161 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1845 นางจิตตรา จันทร์บุญ ร้านช การเกษตร นางจิตตรา จันทร์บุญ 78 13 - - ยางค า หนองเรือ ขอนแก่น ขก. 134 2560 26/9/2019
3162 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1782 นางสาวกมลชนก ศิริสุนทร ร้านขุนเขาคอนกรีต นางสาวกมลชนก ศิริสุนทร 178 14 - - ยางค า หนองเรือ ขอนแก่น ขก. 23 2562 3/3/2020
3163 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1037 นางสุธาวัลย์ ศรีหะราษฎร์ ร้านปุ๋ยสองพ่ีน้อง นางสุธาวัลย์ ศรีหะราษฎร์ 1004 1 - หนองเรือ-บ้านแท่น หนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น ขก. 104 2555 17/7/2019
3164 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1286 นางสาววาสันตี ทองสุวรรณสม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมเกษตรหนองเรือ 347/3-5 1 - เจริญกิจ หนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น ขก. 75 2557 7/6/2020
3165 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0997 นางนภัสสร บรรณวงษา ร้านเกษตรรุ่งเรือง นางนภัสสร บรรณวงษา 414 1 - มลิวรรณ หนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น ขก. 48 2555 21/5/2020
3166 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1407 นายวงศธร หินทอง ร้านเพ่ือนเกษตรหนองเรือ นายวงศธร หินทอง 437 1 - เจริญกิจ หนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น ขก. 111 2557 26/8/2019
3167 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0591 นางสาวดรุณี เตาะเจริญสุข ร้านดรุณี พาณิชย์ นางสาวดรุณี เตาะเจริญสุข 411 13 - - หนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น ขก. 37 2561 24/4/2019
3168 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0079 นายชินภัทร บุบผา ร้านบุญเติมการเกษตร นายชินภัทร บุบผา 1 9 - มะลิวัลย์ หนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น ขก. 115 2559 13/12/2019
3169 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1800 นายทองสวัสด์ิ มีศรี ร้านทองสวัสด์ิ บริการ นายทองสวัสด์ิ มีศรี 89 7 - - คึมชาด หนองสองห้อง ขอนแก่น ขก. 45 2561 25/4/2020
3170 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1065 นายทรงพล โชควิริยะ ร้านช.วิริยะการช่าง นายทรงพล โชควิริยะ 127 12 - - ดอนดู่ หนองสองห้อง ขอนแก่น ขก. 122 2557 25/5/2020
3171 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1760 นายประมวล พันไธสง ร้านประมวลการช่าง นายประมวล พันไธสง 146 6 - - ดอนดู่ หนองสองห้อง ขอนแก่น ขก. 56 2560 19/4/2019
3172 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1113 นางจรรยาพร มาตย์นอก ร้านน้องโฟน นางจรรยาพร มาตย์นอก 108 5 - - ตะก่ัวป่า หนองสองห้อง ขอนแก่น ขก. 107 2556 24/7/2020
3173 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1649 นายศิริพงษ์ เพ็ชรน้อย ร้านศิริอร มาร์ท นายศิริพงษ์ เพ็ชรน้อย 153 2 - - วังหิน หนองสองห้อง ขอนแก่น ขก. 91 2561 24/6/2020
3174 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0871 นายคนารักษ์ กองเกิด ร้านพ่ึงพระคุณการเกษตร นายคนารักษ์ กองเกิด 108 7 - - วังหิน หนองสองห้อง ขอนแก่น ขก. 81 2561 7/6/2020
3175 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1018 นางลัดดาวัลย์ สายสุด ร้านโกศลพาณิชย์ นางลัดดาวัลย์ สายสุด 131 3 - - ส าโรง หนองสองห้อง ขอนแก่น ขก. 36 2561 19/4/2020
3176 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1765 นางอนันต์ เสริมสาย บริษัท ม่ังมีพืชผล 3 จ ากัด 134 15 - - หนองเม็ก หนองสองห้อง ขอนแก่น ขก. 26 2562 13/3/2020
3177 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1674 นายโชติ เถียรนอก ร้านหนองเม็กการเกษตร นายโชติ เถียรนอก 146 9 - - หนองเม็ก หนองสองห้อง ขอนแก่น ขก. 102 2561 2/8/2019
3178 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0424 นายไพศาล ผาจันดา สหกรณ์การเกาตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส.ขอนแก่น จ ากัด (สาขาหนองสองห้อง) 30 1 - - หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น ขก. 133 2561 21/8/2019
3179 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1638 นายถนอม ศรีจันทร์ ร้านศรีจันทร์เจริญทรัพย์ นายถนอม ศรีจันทร์ 581 16 - - หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น ขก. 35 2562 23/4/2020
3180 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1578 นางสาวน  าฝน มูลกลาง ร้านเกษตรแม่ฝน นางสาวน  าฝน มูลกลาง 809 16 - - หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น ขก. 139 2558 8/12/2019
3181 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1869 นางสาวสิริพร ธนกาญจนภักดี ร้านสิริพรอะไหล่ นางสาวสิริพร ธนากาญจนภักดี 919 16 - - หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น ขก. 10 2561 22/1/2020
3182 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0087 นายสมบูรณ์ แซ่โค้ว ร้านโค้วซินเฮง นายสมบูรณ์ แซ่โค้ว 129 3 - - หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น ขก. 169 2550 7/7/2020
3183 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0214 นางหนูพันธ์ แจงสูงเนิน ร้านหนูพันธ์พาณิชย์ นางหนูพันธ์ แจงสูงเนิน 195 3 - - หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น ขก. 6 2550 16/1/2020
3184 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0146 นายทองคูณ สวัสด์ิพาณิชย์ ร้านทองคูณพานิช นายทองคูณ สวัสด์ิพาณิชย์ 196 3 - - หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น ขก. 96 2554 21/7/2020
3185 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1950 นายชาญณรงค์ โพธิสาร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แว่น การเกษตร 131 1 - - เข่ือนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น ขก. 24 2562 7/3/2020
3186 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0468 นายบุญมี แสงวิชัย ร้านเกศสุริยา นายบุญมี แสงวิชัย 186 2 - สุขาภิบาล1 เข่ือนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น ขก. 26 2552 8/6/2020
3187 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-2017 นางสาวจันทร์ทิพย์ นองสินธ์ุ บริษัท เอกเกษตร อินเตอร์เทรด จ ากัด (สาขา) 415/2-415/3 2 - - เข่ือนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น ขก. 142 2561 18/10/2019
3188 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0336 นางสาวธีรวรรณ ผิวขาว ร้านธ.เกษตร นางสาวธีรวรรณ ผิวขาว 163/11 4 - - เข่ือนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น ขก. 65 2550 4/6/2020
3189 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1947 นายอรรคเดช แก้ววิเชียร ร้านไทยอุดท(เจ๊เคน) นายอรรคเดช แก้ววิเชียร 316 4 - - เข่ือนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น ขก. 77 2561 30/5/2020
3190 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1599 นางสาววนิดา จันทาเกษกุล ร้านสินเกษตร นางสาววนิดา จันทาเกษกุล 60 1 - - โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น ขก. 20 2559 7/2/2020
3191 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0223 นายบุญมี แทบธรรม ร้านไอ เอกซ์ วี พาณิชย์ นายบุญมี แทบธรรม 31 12 - - โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น ขก. 59 2558 26/5/2020
3192 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1908 นายธนูพล ไชยยากูล ร้านธนูพล ไชยยากูล นายธนูพล ไชยยากูล 6 12 - - โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น ขก. 47 2561 26/4/2020
3193 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1672 นายไพศาล ทุบเศษ ร้านไพศาลพาณิช นายไพศาล ทุบเศษ 78 12 - - โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น ขก. 68 2559 20/7/2020
3194 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0039 นายส าเนียง แก้วบุรี ร้านส.เนรมิต นายส าเนียง แก้วบุรี 142 3 - - โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น ขก. 4 2552 22/1/2020
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3195 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0553 นายธวัชชัย นวสุขจินดา ร้านเกษตร ๙๙ นายธวัชชัย นวสุขจินดา 34 9 - โคกสูง-อุบลรัตน์ โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น ขก. 25 2552 8/6/2020
3196 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1007 นายชาคริต หล่องบุศรี ร้านพรศิริ ทุ่งโป่ง นายชาคริต หล่องบุศรี 8 10 - - ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ ขอนแก่น ขก. 72 2559 24/7/2020
3197 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1687 นายธีรภัทร์ นาทันลิ ร้านภัทรพาณิชย์ นายธีรภัทร์ นาทันลิ 41 1 - - นาค า อุบลรัตน์ ขอนแก่น ขก. 81 2559 18/8/2019
3198 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0720 ว่าท่ี ร.ต.จิรติพงษ์ ฟุ้งพิลา สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตอุบลรัตน์ จ ากัด 111 11 - - นาค า อุบลรัตน์ ขอนแก่น ขก. 127 2556 29/8/2019
3199 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-0814 นายนพดล ยอดแก้ว ร้านยอดแก้วการเกษตร นายนพดล ยอดแก้ว 79 13 - - นาค า อุบลรัตน์ ขอนแก่น ขก. 64 2554 31/5/2020
3200 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1550 นายธงชัย บุญใบ ร้านธงชัยพาณิชย์ นายธงชัย บุญใบ 155 9 - - นาค า อุบลรัตน์ ขอนแก่น ขก. 88 2559 12/10/2019
3201 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1139 นายวีระพงษ์ อ่อนสุด ร้านรุ้งเกษตรฟาร์ม นายวีระพงษ์ อ่อนสุด 15 4 - - บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น ขก. 57 2556 19/6/2020
3202 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1502 นายปรีชา เสนาวงษ์ ร้านหมอพืชการเกษตร นายปรีชา เสนาวงษ์ 103 5 - - บ้านดง อุบลรัตน์ ขอนแก่น ขก. 88 2561 19/6/2019
3203 เขต 3 สวพ.3 KHO-5-1828 นายสุเทพ พลพฤภูษณ ร้านอ านวยพร นายสุเทพ พลพฤภูษณ 75 1 - - ศรีสุขส าราญ อุบลรัตน์ ขอนแก่น ขก. 58 2561 7/5/2020
3204 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0184 นางสาวจันทร์เพ็ญ ศรีภิรมย์ ร้านรักษ์พงษ์การเกษตร นางสาวจันทร์เพ็ญ ศรีภิรมย์ 194/2 1 - - กุดดินจ่ี นากลาง หนองบัวล าภู นภ. 4 2560 30/1/2020
3205 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0674 นางสาวมณฑกาญจน์ แต้มศรี ร้านนภาครอปแคร นางสาวมณฑกาญจน์ แต้มศรี 66 1 - - กุดดินจ่ี นากลาง หนองบัวล าภู นภ. 21 2562 28/5/2020
3206 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0748 นายบุญโฮม อะโน บริษัท บุญนภาเกษตรภัณฑ์ จ ากัด 66 1 - - กุดดินจ่ี นากลาง หนองบัวล าภู นภ. 2 2561 21/1/2020
3207 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0119 นายบุ่น บุญประคม ร้านบุญเจริญการเกษตร นายบุ่น บุญประคม 72 1 - - กุดดินจ่ี นากลาง หนองบัวล าภู นภ. 4 2553 29/11/2019
3208 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0625 นายพรมมี แดงสีบัว ร้านจ าปาขีดการเกษตร นายพรมมี แดงสีบัว 83/4 1 - - กุดดินจ่ี นากลาง หนองบัวล าภู นภ. 51 2560 23/8/2019
3209 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0858 นายบรรโลม หายโศก บริษัท สุรัตน์ ทรัพย์รุ่งเรือง จ ากัด 41 11 - - กุดดินจ่ี นากลาง หนองบัวล าภู นภ. 24 2562 12/6/2020
3210 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0503 นายจตุภัทร์  ตั งคารวคุณ บริษัท เอ็น.อี.โลจิสติกส์ จ ากัด สาขากุดดินจ่ี 42/1 11 - - กุดดินจ่ี นากลาง หนองบัวล าภู นภ. 25 2559 24/7/2019
3211 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0092 นางไพรรินทร์ สุรินทร์ดอนคา ร้านป.ปลาการเกษตร นางไพรรินทร์ สุรินทร์ดอนคา 89 3 - - กุดดินจ่ี นากลาง หนองบัวล าภู นภ. 16 2550 4/6/2020
3212 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0215 นางสาวอรทัย หม่อยหลง ร้านอรุณการเกษตร นางสาวอรทัย หม่อยหลง 246 2 - - กุดแห่ นากลาง หนองบัวล าภู นภ. 15 2556 18/6/2020
3213 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0831 นางหนูนิจ มนตรีภักดี ร้านเกษตรเพ่ิมพูน นางหนูนิจ มนตรีภักดี 56 8 กุดแห่ นากลาง หนองบัวล าภู นภ. 16 2562 28/4/2020
3214 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0775 นางปราณี พรมศรี ร้านมีชัยพาณิชย์ นางปราณี พรมศรี 72 9 - - กุดแห่ นากลาง หนองบัวล าภู นภ. 27 2561 16/5/2020
3215 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0294 นางรัชฎาพร สิงห์ค าโม ร้านรัชฎาพร พาณิชย์ นางรัชฎาพร สิงห์ค าโม 31 13 - - เก่ากลอย นากลาง หนองบัวล าภู นภ. 43 2561 17/12/2020
3216 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0193 นางวิภารัตน์ ผาจวง ร้านจรัสแสง นางวิภารัตน์ ผาจวง 37 2 - - เก่ากลอย นากลาง หนองบัวล าภู นภ. 4 2556 13/11/2019
3217 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0238 นางพัชราภรณ์ แก้วสารภูมิ ร้านสุนทรการเกษตร นางพัชราภรณ์ แก้วสารภูมิ 44 2 - - เก่ากลอย นากลาง หนองบัวล าภู นภ. 5 2556 1/1/2020
3218 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0239 นางดาวเสด็จ สุทธิประภา ร้านดาวการเกษตร นางดาวเสด็จ สุทธิประภา 46/2 2 - - เก่ากลอย นากลาง หนองบัวล าภู นภ. 3 2556 25/11/2019
3219 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0204 นางสมบัติ ศิริเม็งราช ร้านพรสมบัติ นางสมบัติ ศิริเม็งราช 105 3 - - เก่ากลอย นากลาง หนองบัวล าภู นภ. 13 2561 19/4/2020
3220 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0018 นายสุรพล นามมูล ร้านวรเวชการเกษตร นายสุรพล นามมูล 29 3 - - ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวล าภู นภ. 44 2550 20/8/2020
3221 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0219 นายค าสงค์ นาสุทธิ ร้านเตโชการปุ๋ย นายค าสงค์ นาสุทธิ 400 4 - - ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวล าภู นภ. 2 2558 10/11/2019
3222 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0732 นายเดชา แสงชัย ร้านก้าน&ตาล การเกษตร นายเดชา แสงชัย 58 4 - - ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวล าภู นภ. 22 2561 29/4/2020
3223 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0516 นายกฤษณพล เวียงสิมมา ร้านกฤษณพล เวียงสิมมา นายกฤษณพล เวียงสิมมา 36/2 8 - - ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวล าภู นภ. 12 2559 25/5/2020
3224 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0039 นายสุวัฒน์ จันทร์สิทธิกุล ร้านเกษตรสุวัฒน์ นายสุวัฒน์ จันทร์สิทธิกุล 234/5 9 - รพช. ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวล าภู นภ. 35 2550 1/9/2019
3225 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0453 นางนุสรา ทวาศิริ ร้านนงค์นุชการเกษตร นางนุสรา ทวาศิริ 187 14 - - ด่านช้าง นากลาง หนองบัวล าภู นภ. 43 2559 27/11/2019
3226 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0440 นายวิวัตน์ หมุดลิหมัน ร้านอารดา นายวิวัตน์ หมุดลิหมัน 27 3 - อุดร-เลย ด่านช้าง นากลาง หนองบัวล าภู นภ. 34 2558 9/6/2020
3227 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0208 นางบุบผา ศรีชมภู ร้านปรีชา นานาภัณฑ์ นางบุบผา ศรีชมภู 80/2 7 - - ด่านช้าง นากลาง หนองบัวล าภู นภ. 15 2554 8/6/2020
3228 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0827 นายวีระศักด์ิ มาตพระคัง ร้านเกษตรขอนแก่น นายวีระศักด์ิ มาตพระคัง 162 8 - - ด่านช้าง นากลาง หนองบัวล าภู นภ. 7 2562 29/1/2020
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3229 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0489 นายอดุลย์ ครองเคหัง บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด มิตรผลภูหลวง (เขตส่งเสริมอ้อยท่ี 8) 61 8 - - ด่านช้าง นากลาง หนองบัวล าภู นภ. 52 2558 21/10/2019
3230 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0067 นายบุญถม ค ามาก ร้านเจริญการเกษตร นายบุญถม ค ามาก 107 1 - - นากลาง นากลาง หนองบัวล าภู นภ. 3 2550 26/1/2020
3231 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0140 นางสาวณัฐธยาน์ ทองสุขกุลวัฒน์ ร้านป.ดีเกษตร นางสาวณัฐธยาน์ ทองสุขกุลวัฒน์ 19/3 1 - - นากลาง นากลาง หนองบัวล าภู นภ. 1 2553 16/11/2019
3232 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0025 นายสงกา ศรีกระภา สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส.หนองบัวล าภูจ ากัดสาขานากลาง 191 1 - - นากลาง นากลาง หนองบัวล าภู นภ. 9 2552 16/8/2020
3233 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0161 นางกมลทัต พูนศรี ร้านรุ่งเรืองชัยการเกษตร นางกมลทัต พูนศรี 414 1 - - นากลาง นากลาง หนองบัวล าภู นภ. 18 2553 8/7/2020
3234 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0431 นายเสนีย์ ศรีสมุทร ร้านศรีเจริญการค้า นายเสนีย์ ศรีสมุทร 310/1 10 - - นากลาง นากลาง หนองบัวล าภู นภ. 16 2558 26/2/2020
3235 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0010 นายต้นตระการ สุวรรณศรี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  วิรัชวัสดุก่อสร้าง 118 11 - - นากลาง นากลาง หนองบัวล าภู นภ. 24 2554 31/7/2020
3236 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0420 นายจตุภัทร์ ตั งคารวคุณ บริษัท เอ็น.อี.โลจิสติกส์ จ ากัด 111/22 12 - - นากลาง นากลาง หนองบัวล าภู นภ. 1 2558 12/10/2019
3237 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0370 นายอภิชาติ พูนศรี บริษัท รุ่งเรืองชัยเกษตรนากลาง จ ากัด 301 12 - - นากลาง นากลาง หนองบัวล าภู นภ. 7 2557 28/4/2020
3238 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0353 นายสมชาย ไชยหานิตย์ ร้านหนูจันทร์พาณิชย์ นายสมชาย ไชยหานิตย์ 89 13 - - โนนเมือง นากลาง หนองบัวล าภู นภ. 20 2557 2/6/2020
3239 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0745 นางราตรี พิสถาน ร้านนะโมการเกษตร นางราตรี พิสถาน 32 2 - - โนนเมือง นากลาง หนองบัวล าภู นภ. 68 2560 6/12/2019
3240 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0846 นายบุญเกิด ช่วยหาญ ร้านตุ๋ย ซุปเปอร์ นายบุญเกิด ช่วยหาญ 111 3 - - โนนเมือง นากลาง หนองบัวล าภู นภ. 20 2562 26/5/2020
3241 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0091 นายเจียม ค ามตะสีลา ร้านเจียมการเกษตร นายเจียม ค ามตะสีลา 89 8 - - โนนเมือง นากลาง หนองบัวล าภู นภ. 5 2551 4/9/2019
3242 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0844 นางเพ็ญศรี  สุระสุข ร้านเพ็ญศรี พาณิชย์ นางเพ็ญศรี สุระสุข 158/2 12 ฝ่ังแดง นากลาง หนองบัวล าภู นภ. 10 2562 14/3/2020
3243 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0740 นางพิกุล ถาวงค์ราม ร้านคลังทองสุข นางพิกุล ถาวงค์ราม 115 13 - - ฝ่ังแดง นากลาง หนองบัวล าภู นภ. 44 2561 23/12/2019
3244 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0185 นางสาวนริศรา อุทธา ร้านสมศักด์ิ นางสาวนริศรา อุทธา 165 16 - - ฝ่ังแดง นากลาง หนองบัวล าภู นภ. 33 2561 22/8/2019
3245 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0229 นางสาวระไมย พิมพ์โคตร ร้านเกษตรแม่โจ้ นางสาวระไมย พิมพ์โคตร 170/3 16 - นากลาง-ศรีบุญเรือง ฝ่ังแดง นากลาง หนองบัวล าภู นภ. 32 2554 1/9/2019
3246 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0510 นายจักรขิณ เกษดา ร้านฟ.การเกษตร นายจักรขิณ เกษดา 199/2 16 - - ฝ่ังแดง นากลาง หนองบัวล าภู นภ. 16 2560 12/3/2020
3247 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0061 นายประสาท อุทธา ร้านสมศักด์ิ นายประสาท อุทธา 193 18 - นากลาง-ศรีบุญเรือง ฝ่ังแดง นากลาง หนองบัวล าภู นภ. 15 2550 19/5/2020
3248 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0671 นายสมบัติ โพธ์ิตะนิมิตร ร้านเกษตรไทบ้าน นายสมบัติ โพธ์ิตะนิมิตร 134 7 - - ฝ่ังแดง นากลาง หนองบัวล าภู นภ. 18 2560 10/4/2020
3249 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0385 นายสังวาลย์ อินทมนต์ ร้านสังวาลย์การค้า นายสังวาลย์ อินทมนต์ 70 10 - - อุทัยสวรรค์ นากลาง หนองบัวล าภู นภ. 24 2557 10/6/2020
3250 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0454 นายอุทัย ศรีสุธรรม ร้านสามพ่ีน้องรวมเกษตร นายอุทัย ศรีสุธรรม 101 11 - - อุทัยสวรรค์ นากลาง หนองบัวล าภู นภ. 44 2558 19/7/2020
3251 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0493 นายจตุภัทร์ ตั งคารวคุณ บริษัท เอ็น.อี.โลจิสติกส์ จ ากัด สาขา อุทัยสวรรค์ 101 11 - - อุทัยสวรรค์ นากลาง หนองบัวล าภู นภ. 30 2559 24/7/2019
3252 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0465 นายยอดเพชร บุญคาน ร้านแสงเจริญ นายยอดเพชร บุญคาน 78 4 - - อุทัยสวรรค์ นากลาง หนองบัวล าภู นภ. 28 2558 27/5/2020
3253 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0494 นายจตุภัทร์  ตั งคารวคุณ บริษัท เอ็น.อี.โลจิสติกส์ จ ากัด สาขาเทพคีรี 55 1 - - เทพคีรี นาวัง หนองบัวล าภู นภ. 31 2559 24/7/2019
3254 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0003 นางนุชนารถ บินมา ร้านทรัพย์บินมา นางนุชนารถ บินมา 21/2 6 - อุดร-เลย เทพคีรี นาวัง หนองบัวล าภู นภ. 23 2550 26/7/2020
3255 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0474 นายองค์อาจ ธนูทอง ร้านเพ่ือนเกษตร นายองค์อาจ ธนูทอง 157/1 7 - - เทพคีรี นาวัง หนองบัวล าภู นภ. 37 2558 22/6/2020
3256 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0268 นายกรมศิลป์ เพียสังกะ ร้านศิริศิลป์ นายกรมศิลป์ เพียสังกะ 199 7 - - เทพคีรี นาวัง หนองบัวล าภู นภ. 69 2560 11/1/2020
3257 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0505 นางสาววารุณี ศิริอุเทน ร้านศิริการเกษตร นางสาววารุณี ศิริอุเทน 63 10 - - นาแก นาวัง หนองบัวล าภู นภ. 5 2561 20/3/2020
3258 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0133 นายสุบิน สาริยา ร้านโชคสุบิน นายสุบิน สาริยา 110/2 2 - - นาแก นาวัง หนองบัวล าภู นภ. 24 2553 26/8/2019
3259 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0811 นางวิไล  ชนะบุญ ร้านจันเจริญพาณิชย์ นางวิไล ชนะบุญ 16/2 2 นาแก นาวัง หนองบัวล าภู นภ. 36 2561 11/9/2019
3260 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0351 นายเอกชัย ชิณศรี ร้านทรัพย์รุ่งเรือง นายเอกชัย ชิณศรี 177 3 - - นาแก นาวัง หนองบัวล าภู นภ. 42 2560 13/7/2020
3261 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0485 นายวิไล อินทรีย์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้าธ.ก.ส.หนองบัวล าภู จ ากัด สาขานาแก 58 5 - อุดร-เลย นาแก นาวัง หนองบัวล าภู นภ. 34 2559 7/8/2020
3262 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0319 นางสมศรี กระต่ายจันทร์ ร้านจ๋ิว นางสมศรี กระต่ายจันทร์ 79 5 - - นาแก นาวัง หนองบัวล าภู นภ. 32 2557 1/7/2020
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3263 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0230 นางพัชรา กุลฤชากร ร้านนวโชติ นางพัชรา กุลฤชากร 188 1 - อุดร-เลย นาเหล่า นาวัง หนองบัวล าภู นภ. 48 2557 21/9/2019
3264 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0488 นายอดุลย์ ครองเคหัง บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด มิตรผลภูหลวง เขตส่งเสริมอ้อยท่ี2 206 1 - - นาเหล่า นาวัง หนองบัวล าภู นภ. 51 2558 21/10/2019
3265 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0428 นางสาวอิสรีย์ ทองสุขกุลวัฒน์ ร้านทองเกษตร นางสาวอิสรีย์ ทองสุขกุลวัฒน์ 258 1 - - นาเหล่า นาวัง หนองบัวล าภู นภ. 8 2558 27/11/2019
3266 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0041 นางสาวน  าอ้อย หิรัญมาลีเลิศ ร้านส.เคมีภัณฑ์ นางสาวน  าอ้อย หิรัญมาลีเลิศ 45 1 - อุดร-เลย นาเหล่า นาวัง หนองบัวล าภู นภ. 41 2550 27/7/2020
3267 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0726 นางสายฝน เมยขุนทด ร้านเกษตร ม่ัง มี นางสายฝน เมยขุนทด 231 12 - - นาเหล่า นาวัง หนองบัวล าภู นภ. 58 2560 24/9/2019
3268 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0347 นายรัศม์ิกุล ศรีสวัสด์ิ ร้านชาวเกษตร นายรัศม์ิกุล ศรีสวัสด์ิ 69 13 - - นาเหล่า นาวัง หนองบัวล าภู นภ. 1 2557 26/11/2019
3269 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0782 นางวันเพ็ญ ดอกบัว ร้านไทเกษตร นางวันเพ็ญ ดอกบัว 215/1 5 - - นาเหล่า นาวัง หนองบัวล าภู นภ. 28 2561 11/6/2020
3270 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0533 นายศรัณย์ จาตกานนท์ ร้านนาวังเพ่ือนเกษตร นายศรัณย์ จาตกานนท์ 76 6 - - นาเหล่า นาวัง หนองบัวล าภู นภ. 29 2560 28/5/2019
3271 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0079 นางกันต์กนิษฐ ทองสุขกุลวัฒน์ ร้านนาวังการเกษตร นางกันต์กนิษฐ ทองสุขกุลวัฒน์ 155 7 - อุดร-เลย นาเหล่า นาวัง หนองบัวล าภู นภ. 8 2550 10/3/2020
3272 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0058 นางพเยาว์ นามนวด ร้านเกษตรสร้างสรรค์ นางพเยาว์ นามนวด 29 7 - อุดร-เลย นาเหล่า นาวัง หนองบัวล าภู นภ. 44 2560 17/7/2020
3273 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0247 นายวิไล อินทรีย์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. หนองบัวล าภู จ ากัด (สาขา นาวัง) 9 9 - อุดรฯ-เลย นาเหล่า นาวัง หนองบัวล าภู นภ. 23 2555 6/9/2020
3274 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0300 นายธวัช นามสี ร้านธวัชการเกษตร นายธวัช นามสี 135 1 - - วังทอง นาวัง หนองบัวล าภู นภ. 32 2556 24/7/2019
3275 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0395 นางนนทยา วงษ์จรัสเพชร ร้านบดินทร์พาณิชย์ นางนนทยา วงษ์จรัสเพชร 81 11 - - วังทอง นาวัง หนองบัวล าภู นภ. 41 2560 11/7/2019
3276 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0547 นายสถาพร ดีบุรี กองทุนหมู่บ้านวังส าราญใต้ หมู่ท่ี 12 ศาลาประชาคม 12 - - วังทอง นาวัง หนองบัวล าภู นภ. 26 2560 8/5/2019
3277 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0022 นางสาววัชราภรณ์ สิกขา ร้านเกษตร'99 นางสาววัชราภรณ์ สิกขา 159 5 - อุดร-เลย วังทอง นาวัง หนองบัวล าภู นภ. 42 2559 14/11/2019
3278 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0723 นางมนต์ฤดี เทพค า ร้านป๋า ช.ธุรกิจการเกษตร นางมนต์ฤดี เทพค า 111 2 - - วังปลาป้อม นาวัง หนองบัวล าภู นภ. 55 2560 6/9/2019
3279 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0286 นายสุระ นนท์สีราช ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตร นายสุระ นนท์สีราช 321 4 - - วังปลาป้อม นาวัง หนองบัวล าภู นภ. 6 2556 3/1/2020
3280 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0744 นายสมบัติ พลธิรักษา ร้านม.เกษตร นายสมบัติ พลธิรักษา 44/1 5 - - วังปลาป้อม นาวัง หนองบัวล าภู นภ. 17 2562 9/5/2020
3281 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0463 นายจ าเนียร บัวทอง ร้านบัวทองการเกษตร นายจ าเนียร บัวทอง 68 7 - - วังปลาป้อม นาวัง หนองบัวล าภู นภ. 27 2558 26/5/2020
3282 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0237 นายสุรัตน์ ประดับวงษ์ ร้านเส็งการเกษตร นายสุรัตน์ ประดับวงษ์ 37 1 - - กุดดู่ โนนสัง หนองบัวล าภู นภ. 9 2555 11/6/2020
3283 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0017 นางสุวิมล ศรีพวงมาลัย ร้านสุวิมลพาณิชย์ นางสุวิมล ศรีพวงมาลัย 20 2 - - กุดดู่ โนนสัง หนองบัวล าภู นภ. 47 2550 18/7/2019
3284 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0736 นางดวงใจ พลบูรณ์ ร้านS.P.S การเกษตรพัฒนา นางดวงใจ พลบูรณ์ 213 2 - - กุดดู่ โนนสัง หนองบัวล าภู นภ. 63 2560 18/10/2019
3285 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0423 นางเหรียญทอง จ่าราช ร้านกุดดู่เคมีภัณฑ์ นางเหรียญทอง จ่าราช 60 2 - - กุดดู่ โนนสัง หนองบัวล าภู นภ. 18 2558 5/3/2020
3286 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0648 นางสาวอรอุมา จันทร์กอง ร้านหมออร นางสาวอรอุมา จันทร์กอง 196 4 - - กุดดู่ โนนสัง หนองบัวล าภู นภ. 5 2560 13/2/2020
3287 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0710 นางนิตยา นามเคน ร้านธีร์จุฑาพาณิชย์ นางนิตยา นามเคน 64 4 - - กุดดู่ โนนสัง หนองบัวล าภู นภ. 12 2561 18/4/2020
3288 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0166 นายโกวิทย์ โสภา ร้านยางเจริญโสภา นายโกวิทย์ โสภา 131 5 - - กุดดู่ โนนสัง หนองบัวล าภู นภ. 19 2559 11/7/2020
3289 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0386 นายธีระยุทธ สุขป้ือ ร้านธีระยุทธการเกษตร นายธีระยุทธ สุขป้ือ 160 6 - - โคกม่วง โนนสัง หนองบัวล าภู นภ. 17 2558 4/3/2020
3290 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0228 นางหัตถยา พรมลี ร้านวีการเกษตร นางหัตถยา พรมลี 203 2 - - โนนเมือง โนนสัง หนองบัวล าภู นภ. 22 2555 11/7/2020
3291 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0147 นางสาววารุณี ทองเดช ร้านขวัญชัยพาณิชย์ นางสาววารุณี ทองเดช 42 7 - - โนนเมือง โนนสัง หนองบัวล าภู นภ. 27 2553 12/9/2019
3292 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0031 นายทองวาส ศรีพลชัย ร้านสินเจริญ นายทองวาส ศรีพลชัย 22 10 - - โนนสัง โนนสัง หนองบัวล าภู นภ. 46 2550 24/8/2019
3293 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0246 นางสาวภัทราภรณ์ คันธภูมิ ร้านภูมิมงคลการเกษตร นางสาวภัทราภรณ์ คันธภูมิ 87/3-4 13 - - โนนสัง โนนสัง หนองบัวล าภู นภ. 6 2555 31/1/2020
3294 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0020 นางสุพัตตรา พลพุฒ ร้านเล้ง นางสุพัตตรา พลพุฒ 126 14 - - โนนสัง โนนสัง หนองบัวล าภู นภ. 24 2560 7/5/2020
3295 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0669 นายอโณทัย บุญศรี ร้านอาณาจักรวัสดุ นายอโณทัย บุญศรี 15 15 - - โนนสัง โนนสัง หนองบัวล าภู นภ. 17 2560 22/3/2020
3296 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0266 นางจิตรมณีย์ รินทร์น้อย ร้านจิตรมณีย์พาณิชย์ นางจิตรมณีย์ รินทร์น้อย 363 15 - - โนนสัง โนนสัง หนองบัวล าภู นภ. 45 2559 25/12/2019
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3297 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0023 นายสงกา ศรีกระภา สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้าธ.ก.ส.หนองบัวล าภูจ ากัดสาขาโนนสัง 29 3 - - โนนสัง โนนสัง หนองบัวล าภู นภ. 8 2552 16/8/2020
3298 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0859 นางสาววาทินี ปราชญ์ส่งเสริม ร้านโนนสังการเกษตร นางสาววาทินี ปราชญ์ส่งเสริม 298/1 3 - - โนนสัง โนนสัง หนองบัวล าภู นภ. 25 2562 19/6/2020
3299 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0501 นายจตุภัทร์ ตั งคารวคุณ บริษัท เอ็น.อี.โลจิสติกส์ จ ากัด สาขาโนนสัง 42 3 - - โนนสัง โนนสัง หนองบัวล าภู นภ. 26 2559 24/7/2019
3300 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0361 นายประยงค์ ภูมิพะนา ร้านจันทร์เจริญพาณิชย์ นายประยงค์ ภูมิพะนา 123 2 - - บ้านค้อ โนนสัง หนองบัวล าภู นภ. 44 2559 18/12/2019
3301 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0466 นายสุริยัณห์ อาจหาญ ร้านส.การเกษตร นายสุริยัณห์ อาจหาญ 58 2 - - บ้านค้อ โนนสัง หนองบัวล าภู นภ. 11 2561 18/4/2020
3302 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0403 นายศุภศิษฏ์ ผิวเผ่ือน ร้านเกษตรกิจเจริญ นายศุภศิษฏ์ ผิวเผ่ือน 161 1 - - บ้านถ่ิน โนนสัง หนองบัวล าภู นภ. 5 2559 29/2/2020
3303 เขต 3 สวพ.3 Nog-5-0396 นายอภิสิทธ์ิ  จันแหละ ร้านอภิสิทธ์ิ จันแหละ นายอภิสิทธ์ิ จันแหละ 146 6 - - บ้านถ่ิน โนนสัง หนองบัวล าภู นภ. 18 2559 14/7/2020
3304 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0816 นางประนอม กมลภพ ร้านหนองไฮพืชผล นางประนอม กมลภพ 186 7 - - หนองเรือ โนนสัง หนองบัวล าภู นภ. 41 2561 1/10/2019
3305 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0451 นายวิทวัฒน์ หล้ามี ร้านเครือพาณิชย์ นายวิทวัฒน์ หล้ามี 35 11 - - กุดจิก เมือง หนองบัวล าภู นภ. 39 2558 18/6/2020
3306 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0168 นางเอ็มอร แก้วกัลยา ร้านภูน้อยพาณิชย์ นางเอ็มอร แก้วกัลยา 120 12 - กุดจิก เมือง หนองบัวล าภู นภ. 5 2555 16/2/2020
3307 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0448 นายอนุรักษ์ บุบผา ร้านประเสริฐ เคมีภัณฑ์ นายอนุรักษ์ บุบผา 126 3 - - นาค าไฮ เมือง หนองบัวล าภู นภ. 36 2558 22/6/2020
3308 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0439 นายนิวัฒน์ พรรักษมณี บริษัท พันธ์ทวี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด สาขา นาค าไฮ 332 5 - - นาค าไฮ เมือง หนองบัวล าภู นภ. 4 2559 18/2/2020
3309 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0307 นางสาวพรรษธรพรรณ อามาตย์มนตรี ร้านนามะเฟืองการเกษตร นางสาวพรรษธรพรรณ อามาตย์มนตรี 374 2 - - นามะเฟือง เมือง หนองบัวล าภู นภ. 21 2559 12/7/2019
3310 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0441 นายสนธ์ิ แสงแก้ว ร้านอ.รุ่งเรือง นายสนธ์ิ แสงแก้ว 13 6 - - นามะเฟือง เมือง หนองบัวล าภู นภ. 25 2558 27/5/2020
3311 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0349 นางสาวสุจิตรา อินทรพานิช ร้านเพ่ือนเกษตร นางสาวสุจิตรา อินทรพานิช 57 10 - - โนนทัน เมือง หนองบัวล าภู นภ. 17 2557 29/5/2020
3312 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0102 นายสมหมาย ภูกองชัย ร้านธนาทรัพย์สิริ นายสมหมาย ภูกองชัย 10 2 - โนนทัน เมือง หนองบัวล าภู นภ. 19 2558 18/3/2019
3313 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0383 นางประภาพร ศรีภูธร ร้านประภาพรการค้า นางประภาพร ศรีภูธร 9 9 - - โนนทัน เมือง หนองบัวล าภู นภ. 11 2558 25/2/2020
3314 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0360 นายจักรพงษ์ มาลา ร้านแพรวาพาณิชย์ นายจักรพงษ์ มาลา 115 11 - - บ้านพร้าว เมือง หนองบัวล าภู นภ. 9 2557 21/5/2020
3315 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0459 นายเฉลิมพงศ์ ศรีษะทาน ร้านศรีไทย นายเฉลิมพงศ์ ศรีษะทาน 278 6 - - บ้านพร้าว เมือง หนองบัวล าภู นภ. 22 2558 14/5/2020
3316 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0107 นายสงกา ศรีกระภา สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. หนองบัวล าภู จ ากัด 81 3 - อุดร-เลย โพธ์ิชัย เมือง หนองบัวล าภู นภ. 7 2552 16/8/2020
3317 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0044 นางทิพวรรณ ทรวงสังเวียน ร้านเจริญถาวร นางทิพวรรณ ทรวงสังเวียน 160 3 - - ล าภู เมือง หนองบัวล าภู นภ. 38 2550 18/7/2020
3318 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0211 นายจ ารัส ศรีภูธร ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดหนองบัวล าภู จ ากัด 116/3 - หนองบัวล าภู-ชุมแพ หนองบัว เมือง หนองบัวล าภู นภ. 2 2555 16/11/2019
3319 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0054 นายมานิต จิตติพร ร้านเจริญทวีการเกษตร นายมานิต จิตติพร 11 15 - วิริโยธิน หนองบัว เมือง หนองบัวล าภู นภ. 7 2550 10/3/2020
3320 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0063 นายเฉลิมศักด์ิ อึ งตระกูล ร้านเรืองนามการเกษตร นายเฉลิมศักด์ิ อึ งตระกูล 116 15 - วิจารณ์รังสรรค์ หนองบัว เมือง หนองบัวล าภู นภ. 12 2550 30/3/2020
3321 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0181 นายจงรัก ดีม่ัน ร้านรักเกษตร นายจงรัก ดีม่ัน 109/1 2 - วิจารณ์รังสรรค์ หนองบัว เมือง หนองบัวล าภู นภ. 33 2559 1/8/2019
3322 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0069 นางสาววราภรณ์ เหลืองวิภู ร้านจิง จิง โภคภัณฑ์ นางสาววราภรณ์ เหลืองวิภู 11 3 - วิไสยอุดรกิจ หนองบัว เมือง หนองบัวล าภู นภ. 46 2559 27/12/2019
3323 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0007 นางเพียร กันยาแสงศรี ร้านไทยดี นางเพียร กันยาแสงศรี 92 3 - วิจารณ์รังสรรค์ หนองบัว เมือง หนองบัวล าภู นภ. 3 2553 29/11/2019
3324 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0171 นางสาวจุฑามาศ สีหะรักษ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยเจริญค้าปุ๋ย 41/1 4 - - หนองบัว เมือง หนองบัวล าภู นภ. 28 2554 11/9/2019
3325 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0429 นายวิทูร สุริยวนากุล บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาหนองบัวล าภู 240 9 - - หนองบัว เมือง หนองบัวล าภู นภ. 38 2561 19/9/2019
3326 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0088 นางสาวภัทราภรณ์ มุขพรหม ร้านอ.ไตรเกียร์ นางสาวภัทราภรณ์ มุขพรหม 92 5 - อุดร-เลย หนองภัยศูนย์ เมือง หนองบัวล าภู นภ. 54 2560 31/8/2019
3327 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0111 นายสมบูรณ์ จิติยะวงษ์ ร้านสมบูรณ์การเกษตร นายสมบูรณ์ จิติยะวงษ์ 234 4 - - หนองสวรรค์ เมือง หนองบัวล าภู นภ. 1 2555 18/10/2019
3328 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0177 นายสมบัติ โพธ์ิตะนิมิตร ร้านเกษตรไทบ้าน นายสมบัติ โพธ์ิตะนิมิตร 99 4 - - หนองสวรรค์ เมือง หนองบัวล าภู นภ. 23 2553 18/7/2019
3329 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0450 นางสาววงเดือน ชัยชนะแสง ร้านโชคอ านวยเจริญยนต์ นางสาววงเดือน ชัยชนะแสง 239 2 - - หัวนา เมือง หนองบัวล าภู นภ. 4 2562 20/1/2020
3330 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0638 นายอภิสิทธ์ิ ชัยหงษา ร้านธนาวุฒิ นายอภิสิทธ์ิ ชัยหงษา 190 1 - - กุดจิก เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู นภ. 46 2560 18/7/2020
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3331 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0763 นายอุดม สังโวรี ร้านภูน้อยการเกษตร นายอุดม สังโวรี 168 12 - - กุดจิก เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู นภ. 10 2561 17/4/2020
3332 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0765 นายนราวิชญ์ ยุบลชู ร้านลัดดาพาณิชย์ นายนราวิชญ์ ยุบลชู 99 12 - - กุดจิก เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู นภ. 14 2561 19/4/2020
3333 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0632 นายอดุลย์ ครองเคหัง บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด มิตรผลภูหลวง เขตส่งเสริมอ้อยท่ี18 150 9 - - กุดจิก เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู นภ. 39 2559 12/10/2019
3334 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0722 นางเถิง บุญอุ้ม ร้านปุ๊กป๊ิก นางเถิง บุญอุ้ม 51 11 - - นาค าไฮ เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู นภ. 56 2560 6/9/2019
3335 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0709 นายณัฐพล พลโยธา ร้านภูเจริญการค้า นายณัฐพล พลโยธา 297 6 - - นาค าไฮ เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู นภ. 32 2561 16/8/2019
3336 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0733 นายสวาท ดวงพรม ร้านสวาทพาณิชย์ นายสวาท ดวงพรม 13 9 - - นาค าไฮ เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู นภ. 37 2561 11/9/2019
3337 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0502 นายจตุภัทร์  ตั งคารวคุณ บริษัท เอ็น.อี.โลจิสติกส์ จ ากัด สาขาบ้านขาม 5/1 1 - - บ้านขาม เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู นภ. 27 2559 24/7/2019
3338 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0759 นายจ าลอง ยะหัวดง ร้านบ้านธาตุเกษตรภัณฑ์ นายจ าลอง ยะหัวดง 112 13 - - บ้านขาม เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู นภ. 7 2561 26/3/2020
3339 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0849 นางสาวภัทราวรินทร์ ทับสีแก้ว ร้านห้วยค้อการเกษตร นางสาวภัทราวรินทร์ ทับสีแก้ว 214 10 บ้านพร้าว เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู นภ. 12 2562 18/4/2020
3340 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0471 นางสมัย เดชบุญ ร้านสมสมัยการค้า นางสมัย เดชบุญ 48 5 - - บ้านพร้าว เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู นภ. 23 2562 30/5/2020
3341 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0408 นายเอกรันดร์ ฤทธิขันธ์ ร้านเอกการค้า นายเอกรันดร์ ฤทธิขันธ์ 73 5 - - บ้านพร้าว เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู นภ. 32 2560 4/6/2020
3342 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0467 นายริเร่ิม อ่อนบ้านแดง ร้านชัยเจริญ นายริเร่ิม อ่อนบ้านแดง 240 13 ป่าไม้งาม เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู นภ. 13 2562 21/4/2020
3343 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0753 นางหนูเฮียง แซ่แต้ ร้านเจริญเวช นางหนูเฮียง แซ่แต้ 157/1 15 - - หนองบัว เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู นภ. 16 2561 22/4/2020
3344 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0244 นายค าไสย รัตนพลที ร้านยานางช๊อป นายค าไสย รัตนพลที 187 3 - - หนองภัยศูนย์ เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู นภ. 20 2559 12/7/2020
3345 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0299 นายอนันต์ อุดมเศรษฐสิน บริษัท หนองบัวล าภู บรอดคาสต์ จ ากัด 237 5 - อุดร-เลย หนองภัยศูนย์ เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู นภ. 3 2562 8/1/2020
3346 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0769 นางสาวรุ่งนิภา ปะวะภูชะเก ร้านรุ่งลัดดาการค้า นางสาวรุ่งนิภา ปะวะภูชะเก 238 1 - - หนองสวรรค์ เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู นภ. 21 2561 1/5/2020
3347 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0662 นายทองหล่อ บุดดีมี ร้านทองหล่อเจริญทรัพย์รุ่งเรืองการเกษตรพาณิชย์ 2016 นายทองหล่อ บุดดีมี 77 14 - - หัวนา เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู นภ. 11 2560 6/3/2019
3348 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0479 นางศิริรัตน์ ค ามูล ร้านชัยเจริญการเกษตร นางศิริรัตน์ ค ามูล 136 15 - วังหม่ืน-สร้างเส่ียน หัวนา เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู นภ. 2 2559 4/2/2020
3349 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0373 นางวรรณี สีหา ร้านทรัพย์ทวีการเกษตร นางวรรณี สีหา 98 6 - - หัวนา เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู นภ. 15 2557 28/5/2020
3350 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0187 นายอรุณ แสนสากล ร้านอรุณ นายอรุณ แสนสากล 26 5 - - กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นภ. 2 2560 12/1/2020
3351 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0631 นายอดุลย์ ครองเคหัง บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด มิตรผลภูหลวง เขตส่งเสริมอ้อยท่ี11 48 8 - - กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นภ. 38 2559 12/10/2019
3352 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0362 นางมุขดา ประทุมทอง ร้านมุขดาการเกษตร นางมุขดา ประทุมทอง 178 1 - - นากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นภ. 13 2557 28/5/2020
3353 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0379 นางสาวพิมพา มะณีเทพ ร้านมะณีเทพการค้า นางสาวพิมพา มะณีเทพ 76/1 14 - - นากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นภ. 39 2560 4/7/2020
3354 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0702 นายฤเดช ถาวรฤทธ์ิ บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด (เขตส่งเสริมท่ี 3) โนนงาม 184 21 - - นากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นภ. 36 2560 20/8/2019
3355 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0382 นายสุริยนต์ พลสัสดี ร้านอุดมทรัพย์ นายสุริยนต์ พลสัสดี 183 9 - - นากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นภ. 23 2561 26/6/2020
3356 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0295 นายทวีศักด์ิ เพชรเสถียร สหกรณ์การเกษตรต าบลโนนม่วง ยางหล่อ หนองกุงแก้ว จ ากัด 69 10 - - โนนม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นภ. 9 2559 18/4/2020
3357 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0520 นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์ บริษัท น  าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) (วังสะพุง) สาขาโนนม่วง 120 9 - - โนนม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นภ. 8 2561 4/4/2020
3358 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0469 นายสาคล บุญทองอ่อน ร้านรัศมี ภูมิเจริญ นายสาคล บุญทองอ่อน 185 1 - - โนนสะอาด ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นภ. 32 2558 1/6/2020
3359 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0837 นายวัชรพล รอดแก้ว ร้านบุญยังการเกษตร นายวัชรพล รอดแก้ว 82 1 - - โนนสะอาด ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นภ. 8 2562 26/2/2020
3360 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0635 นายธีรวัฒน์ คุณละ ร้านพ.วัฒนา นายธีรวัฒน์ คุณละ 203 12 - - โนนสะอาด ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นภ. 10 2560 20/2/2020
3361 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0850 นายเสถียร ศุภรัตนกูล ร้านวิศวะบริการ นายเสถียร สุภรัตนกูล 39 16 โนนสะอาด ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นภ. 14 2562 25/4/2020
3362 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0851 นางค าพอง พลเขต ร้านบาส & ป๊ิก นางค าพอง พลเขต 50 16 โนนสะอาด ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นภ. 15 2562 25/4/2020
3363 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0735 นายอดุลย์ ครองเคหัง บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด มิตรผลภูหลวง เขตส่งเสริมอ้อยท่ี10 95/3 2 - - โนนสะอาด ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นภ. 61 2560 8/10/2019
3364 เขต 3 สวพ.3 Nog-5-0531 นางพรพิมล พลสัสดี ร้านอุดมทรัพย์ 2 นางพรพิมล พลสัสดี 167 7 - - โนนสะอาด ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นภ. 14 2559 10/7/2020
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3365 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0815 นางนุภาวรรณ อินทร์เพชร ร้านนุภาวรรณการเกษตร นางนุภาวรรณ อินทร์เพชร 110 1 - - เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นภ. 40 2561 23/9/2019
3366 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0708 นายเกษมเจริญโต อินทะนาม ร้านเกษมการเกษตร นายเกษมเจริญโต อินทะนาม 200 1 - - เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นภ. 57 2560 7/9/2019
3367 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0053 นางนิกานดา อุดมวรกุล ร้านทรัพย์ทวี นางนิกานดา อุดมวรกุล 259/27-28 13 ศูนย์การค้าศรีบุญเรือง - เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นภ. 7 2555 18/3/2020
3368 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0024 นายสงกา ศรีกระภา สกต. ธกส.หนองบัวล าภู จ ากัด สาขาศรีบุญเรือง 277/4 13 - อุดร-เลย เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นภ. 10 2552 16/8/2020
3369 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0004 นายวิชชุพงษ์ ตุมอญ ร้านแม่โจ้การเกษตร นายวิชชุพงษ์ ตุมอญ 289 13 - - เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นภ. 25 2560 31/5/2020
3370 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0071 นายสมาน พัชอัย ร้านสมานการเกษตร นายสมาน พัชอัย 377 13 - - เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นภ. 30 2554 25/8/2020
3371 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0060 นายสมยศ อุประ ร้านส.เจริญการเกษตร นายสมยศ อุประ 377/1 13 - - เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นภ. 45 2560 19/7/2019
3372 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0035 นางสาววิภาดา กันหา ร้านจ.รุ่งเรือง นางสาววิภาดา กันหา 389-389/1 13 ตลาดณัฐพงศ์ สอนร่วมมิตร เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นภ. 29 2550 15/7/2019
3373 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0770 นายประเทือง ทองผิว ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ นายประเทือง ทองผิว 626 13 - - เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นภ. 24 2561 2/5/2019
3374 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0443 นางบัวค า ศรีนนท์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.เอส.เค. การเกษตร 66/1 13 - - เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นภ. 11 2562 1/4/2020
3375 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0034 นางสุมาลี ทองผิว ร้านเอ๋ียวพาณิชย์ นางสุมาลี ทองผิว 8 13 - - เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นภ. 51 2550 24/8/2019
3376 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0038 นายสุรศักด์ิ แสงขุรัง ร้านมีชัยการเกษตร นายสุรศักด์ิ แสงขุรัง 85 13 - สอนร่วมมิตร เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นภ. 40 2559 25/10/2019
3377 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0048 นายวีระ สายชาลี ร้านมีชัยการยนต์ นายวีระ สายชาลี 85/1 13 - ราษฎร์บ ารุง เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นภ. 39 2549 23/11/2019
3378 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0112 นายสมิง ประเสริฐไทย สหกรณ์การเกษตรศรีบุญเรือง จ ากัด 129 7 - ไสย์ราษฎร์บูรณะ เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นภ. 27 2554 28/8/2019
3379 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0001 นายพันธญา บุญเรือง ร้านศรีบุญเรืองการเกษตร นายพันธญา บุญเรือง 230 7 - ศรีบุญเรือง-หนองบัวล าภู เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นภ. 19 2550 26/5/2020
3380 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0130 นางสาวไพรินทร์ กรรณาลา ร้านแม่ทองการเกษตร นางสาวไพรินทร์ กรรณาลา 36/1 13 - - ยางหล่อ ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นภ. 6 2552 6/8/2019
3381 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0757 นางสาวสุจาริน เหมือนสิงห์ ร้านหมูทอง สาขายางหล่อ นางสาวสุจาริน เหมือนสิงห์ 190 2 - - ยางหล่อ ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นภ. 17 2561 22/4/2020
3382 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0790 นางสาวอภิญญา สิกขา ร้านโพ-สิก นางสาวอภิญญา สิกขา 139 4 - - ยางหล่อ ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นภ. 31 2561 5/7/2020
3383 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0358 นายสงกา ศรีกระภา สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.หนองบัวล าภู จ ากัด สาขายางหล่อ 97 4 - - ยางหล่อ ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นภ. 3 2557 25/2/2020
3384 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0490 นายอดุลย์ ครองเคหัง บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด มิตรผลภูหลวง เขตส่งเสริมอ้อยท่ี11 110 5 - - ยางหล่อ ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นภ. 53 2558 21/10/2019
3385 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0129 นายพงศธรณ์ มยุโรวาท ร้านรังษีเกษตรยนต์-วัสดุก่อสร้าง นายพงศธรณ์ มยุโรวาท 137 5 - - ยางหล่อ ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นภ. 54 2558 17/11/2019
3386 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0014 นางสมพร พิมพ์แป้ ร้านสมพรการเกษตร นางสมพร พิมพ์แป้ 65 5 - - ยางหล่อ ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นภ. 7 2558 26/11/2019
3387 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0749 นายภักดี ศรีอัดชา ร้านรุ่งเจริญภักดี นายภักดี ศรีอัดชา 50 6 - - ยางหล่อ ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นภ. 19 2561 23/4/2020
3388 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0456 นายทวี วระวงษ์ ร้านพรทวีการเกษตร นายทวี วระวงษ์ 181 8 - - ยางหล่อ ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นภ. 43 2558 8/7/2020
3389 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0511 นางอมร หลักทอง ร้านอมร รุ่งเรือง นางอมร หลักทอง 116 9 - - ยางหล่อ ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นภ. 30 2561 2/7/2020
3390 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0499 นายทองวัน เมืองดู่ ร้านทองวัน นายทองวัน เมืองดู่ 81 9 - - ยางหล่อ ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นภ. 8 2559 7/4/2020
3391 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0084 นางสะเทือน โคตรวงษา ร้านจิรวัชร์บริการ นางสะเทือน โคตรวงษา 25 14 - - ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นภ. 48 2559 29/12/2019
3392 เขต 3 สวพ.3 Nog-5-0487 นางสาวค าฟ้า บุตรใส ร้าน อ้อทองดี นางสาวค าฟ้า บุตรใส 31 10 หนองกุงแก้ว - หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นภ. 49 2558 13/9/2019
3393 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0633 นายอดุลย์ ครองเคหัง บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ ากัด มิตรผลภูหลวง เขตส่งเสริมอ้อยท่ี13 52 12 - - หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นภ. 37 2559 12/10/2019
3394 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0365 นายเจริญ ไชยเบ้า ร้านเจริญไชยพาณิชย์ นายเจริญ ไชยเบ้า 90 2 โนนสะอาด - หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นภ. 41 2559 31/10/2019
3395 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0331 นายไมตรี ศรีพุฒทา ร้านไมตรีอะไหล่ยนต์ นายไมตรี ศรีพุฒทา 131 4 หนองกุงแก้ว - หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นภ. 19 2557 1/6/2020
3396 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0787 นายพระยุง พิสถาน ร้านนะโม การเกษตร 1 นายพระยุง พิสถาน 132 4 - - หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นภ. 29 2561 2/7/2020
3397 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0322 นายสมบัติ ทับอาสา ร้านสมบัติ ทับอาสา นายสมบัติ ทับอาสา 4 6 นาส าราญ - หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นภ. 11 2557 26/5/2020
3398 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0641 นางส ารวย วรรณวิชิต ร้านส.ส ารวย เพ่ิมทรัพย์ นางส ารวย วรรณวิชิต 126 2 - - หนองแก ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นภ. 18 2561 22/4/2020

100/102สํา
นัก
คว
บค
มุพ
ืชแ
ละ
วสั
ดกุ
ารเ
กษ
ตร



3399 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0814 นายฐานวัฒน์ วงษ์สวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส่ีพ่ีน้องเกษตรภัณฑ์ 96 5 - - หนองแก ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นภ. 39 2561 19/9/2019
3400 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0801 นางสาวธันยนันท์ พงศ์ชวลิตกุล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จึงรวยพาณิชย์ ออยล์ แอนด์ ออโต้ เซอร์วิส 192 10 - - หนองบัวใต้ ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นภ. 34 2561 27/8/2019
3401 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0174 นางอรภัย คินธร ร้านดอนปอพาณิชย์ นางอรภัย คินธร 16 2 - - หนองบัวใต้ ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นภ. 3 2555 1/12/2019
3402 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0780 นายวินัย ชนะบุญ ร้านภูแสนงามการเกษตร นายวินัย ชนะบุญ ร้านค้า อบต. 3 - - หนองบัวใต้ ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นภ. 23 2561 29/4/2020
3403 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0033 นายวิชัย พาพุทธ ร้านชัยภูมิ นายวิชัย พาพุทธ 100 4 - - หนองบัวใต้ ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นภ. 24 2555 29/8/2019
3404 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0824 นายทรงศักด์ิ ภูเงินข า บริษัท น  าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) เขตส่งเสริม เขต 10 135 7 - - หนองบัวใต้ ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นภ. 2 2562 3/1/2020
3405 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0496 นายจตุภัทร์  ตั งคารวคุณ บริษัท เอ็น.อี.โลจิสติกส์ จ ากัด สาขา หันนางาม 95/2-3 13 - - หันนางาม ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นภ. 28 2559 24/7/2019
3406 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0369 นายนิวัฒน์ พรรักษมณี บริษัท พันธ์ทวี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด สาขา ศรีบุญเรือง 159 2 - - หันนางาม ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นภ. 21 2560 20/4/2020
3407 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0175 นางสาวสุชีวา มหาเสนา ร้านทะเลเหนือการเกษตร นางสาวสุชีวา มหาเสนา 59 4 - - หันนางาม ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นภ. 65 2560 5/11/2019
3408 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0825 ว่าท่ี ร.ต.ทวีป ทัพซ้าย บริษัท รวมเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด (เขตส่งเสริมอ้อยท่ี 11) 78 4 - - หันนางาม ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู นภ. 1 2562 1/1/2020
3409 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0255 นายยู้ โพธ์ิน้อย ร้านนายยู้ โพธ์ิน้อย นายยู้ โพธ์ิน้อย 268 12 - - ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู นภ. 7 2559 6/4/2020
3410 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0162 นายมิตรชัย นารี ร้านแม๊กนานาภัณฑ์ นายมิตรชัย นารี 263 2 - - ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู นภ. 8 2553 24/5/2020
3411 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0323 นายสุริยา ไทยค าแดง ร้านอ.เจริญการเกษตร นายสุริยา ไทยค าแดง 81 2 - - ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู นภ. 26 2562 3/7/2020
3412 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0378 นางสาวพิกุล บุตรดาวงษ์ ร้านน้องกูเกิ ลพาณิชย์ นางสาวพิกุล บุตรดาวงษ์ 196 3 - - ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู นภ. 22 2557 5/6/2020
3413 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0206 นายสนิท ใจปานแก่น ร้านส.เจริญทรัพย์ นายสนิท ใจปานแก่น 219 4 - - ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู นภ. 22 2554 11/7/2020
3414 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0518 นายเต๋อ แพงน้อย ร้านฐานิกา การค้า นายเต๋อ แพงน้อย 214 1 - - นาด่าน สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู นภ. 13 2559 2/6/2020
3415 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0368 นายพิทักษ์ พรหมหลง ร้านเพ่ือนเกษตรกร นายพิทักษ์ พรหมหลง 331 1 - - นาด่าน สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู นภ. 29 2557 1/7/2019
3416 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0767 นายทิวัฒน์ ดวงไกรแสง ร้านหจก.บ้านเซินวัสดุ 2016 นายทิวัฒน์ ดวงไกรแสง 355 3 - - นาดี สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู นภ. 22 2562 24/6/2020
3417 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0262 นางสุภาวดี สังฆชาย ร้านโก้การเกษตร นางสุภาวดี สังฆชาย 13 6 - - นาดี สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู นภ. 12 2555 5/6/2020
3418 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0701 นางสาวปรียานุช หล้าสงค์ ร้านอุดมทรัพย์เจริญ นางสาวปรียานุช หล้าสงค์ 247 11 - - นาสี สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู นภ. 62 2560 17/10/2019
3419 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0535 นายสมพร  แก้วนาสี พ่อพืช ก.การเกษตร นายสมพร แก้วนาสี 31 6 นาสี สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู นภ. 8 2560 16/2/2020
3420 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0438 นายรุจิโรจน์ แก้วนพ ร้านบุญชูฟาร์ม นายรุจิโรจน์ แก้วนพ 600 1 - - บ้านโคก สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู นภ. 35 2558 10/6/2020
3421 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0646 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ประกายดาว ชาวล าปาง ร้านพ่อไก่ ว่าท่ี ร.ต.หญิงประกายดาว ชาวล าปาง 135 10 - - บ้านโคก สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู นภ. 4 2561 18/3/2020
3422 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0676 นายวิไล อินทรีย์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส.หนองบัวล าภู จ ากัด (คลังโคกสุวรรณ) 115 2 - - บ้านโคก สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู นภ. 27 2560 18/5/2020
3423 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0006 นางสุมาลี ลีลาพัฒนาพาณิชย์ ร้านชัยโยพาณิชย์ นางสุมาลี ลีลาพัฒนาพาณิชย์ 121 2 - - บ้านโคก สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู นภ. 6 2561 20/3/2020
3424 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0618 นายบัญชา มูลสาร ร้านรักษ์พงษ์พานิช นายบัญชา มูลสาร 214 2 บ้านโคก สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู นภ. 36 2559 2/10/2019
3425 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0057 นางสาวปรัชญ์ เหล่าบัณฑิต ร้านกิตติพืชผล นางสาวปรัชญ์ เหล่าบัณฑิต 237 2 - - บ้านโคก สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู นภ. 28 2550 27/5/2020
3426 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0838 นายณัฐพงศ์ พุทธศิริ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอส.ทรัพย์สุวรรณการเกษตร 27 2 - - บ้านโคก สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู นภ. 9 2562 26/2/2020
3427 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0214 นางส าเนียง ชนูนันท์ ร้านเอเซียการเกษตร นางส าเนียง ชนูนันท์ 29 2 - - บ้านโคก สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู นภ. 12 2554 1/6/2020
3428 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0305 นายกิตติพัฒน์ พลบูรณ์ ร้านมังกรทองการเกษตร นายกิตติพัฒน์ พลบูรณ์ 497 2 - - บ้านโคก สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู นภ. 41 2557 25/8/2019
3429 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0207 นางจีรนันท์ แจ่มแสง ร้านศิริพาณิชย์ นางจีรนันท์ แจ่มแสง 77 2 - - บ้านโคก สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู นภ. 5 2554 28/3/2020
3430 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0356 นายสนาน โกเมน ร้านพูลกลางการเกษตร นายสนาน โกเมน 96 1 - - บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู นภ. 27 2557 19/6/2020
3431 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0823 นางอาท ชิมโพธ์ิคลัง ร้านอาทการเกษตร นางอาท ชิมโพธ์ิคลัง 104 4 บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู นภ. 19 2562 15/5/2020
3432 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0350 นางศิริประภา ก่ิงพา ร้านสุทธิชัยบริการ นางศิริประภา ก่ิงพา 2 4 - - บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู นภ. 23 2560 3/5/2020
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3433 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0332 นางทองสุข ประสงค์สุข ร้านเพชรภูซาง นางทองสุข ประสงค์สุข 171 7 - - บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู นภ. 31 2557 1/7/2020
3434 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0623 นางธัชณันย์ สาริกา ร้านพี เอส เกษตรคลีนิค นางธัชณันย์ สาริกา 196 7 - - บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู นภ. 43 2560 13/7/2019
3435 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0697 นายอรุณ พลเย่ียม ร้านแสงอรุณการเกษตร(โซน A) นายอรุณ พลเย่ียม 196 7 - - บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู นภ. 6 2562 23/1/2020
3436 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0477 นายพิพักตย์ โพนทัน ร้านเพ็ญพาณิชย์ นายพิพักตย์ โพนทัน 383 7 - - บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู นภ. 9 2561 10/4/2020
3437 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0771 นางสาวหทัยกนก พิมพ์ย ากา ร้านภูเกษตร นางสาวหทัยกนก พิมพ์ย ากา 59 7 - - บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู นภ. 18 2562 12/5/2020
3438 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0117 นางภัคฐิชา ลิ มมีธรรม ร้านไชยาเทเลคอม นางภัคฐิชา ลิ มมีธรรม 119 6 - พระไชยเชษฐา สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู นภ. 10 2553 5/7/2020
3439 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0100 นายธีรยุทธ คมทัศนียกุล ร้านนามวงศ์ นายธีรยุทธ คมทัศนียกุล 144 6 - - สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู นภ. 1 2554 7/10/2019
3440 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0160 นายปิติพงษ์ อนันต์สมบัติ ร้านศรีสมบัติ นายปิติพงษ์ อนันต์สมบัติ 159 6 - - สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู นภ. 52 2560 23/8/2019
3441 เขต 3 สวพ.3 Nog-5-0534 นางสาวจุฑามาศ  ท าคาม ร้านออยการเกษตร นางสาวจุฑามาศ ท าคาม 315 6 - - สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู นภ. 22 2559 13/7/2020
3442 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0240 นางพิสมัย ศรีรักษา ร้านพรชัยพืชผล นางพิสมัย ศรีรักษา 399 6 - - สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู นภ. 5 2562 21/1/2020
3443 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0389 นายพิชิต ปานกล้า ร้านพรชัยจักรยาน นายพิชิต ปานกล้า 410/10-11 6 - - สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู นภ. 22 2559 13/7/2019
3444 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0005 นางวิไล ลีลาพัฒนาพาณิชย์ ร้านรุ่งอนันต์ นางวิไล ลีลาพัฒนาพาณิชย์ 410/16-17 6 - - สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู นภ. 24 2550 18/7/2020
3445 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0050 นางวิไลวรรณ แต่งวัฒนานุกุล ร้านเฮงดี นางวิไลวรรณ แต่งวัฒนานุกุล 410/6 6 - - สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู นภ. 34 2550 18/7/2019
3446 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0008 นางสาวปภาดา ลีลาพัฒนาพาณิชย์ ร้านรุ่งเรืองพานิช นางสาวปภาดา ลีลาพัฒนาพาณิชย์ 11 7 - พระไชยเชษฐา สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู นภ. 25 2550 18/7/2020
3447 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0105 นายเจตณรงค์ บาฤษี สหกรณ์การเกษตรสุวรรณคูหา จ ากัด 150 7 - พระไชยเชษฐา สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู นภ. 2 2553 16/11/2019
3448 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0042 นายวิไล อินทรีย์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. หนองบัวล าภู จ ากัด (สาขา สุวรรณคูหา) 60 7 - พระไชยเชษฐา สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู นภ. 11 2552 16/8/2020
3449 เขต 3 สวพ.3 NOG-5-0495 นายจตุภัทร์  ตั งคารวคุณ บริษัท เอ็น.อี.โลจิสติกส์ จ ากัด สาขาสุวรรณคูหา 5/4 8 - - สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู นภ. 29 2559 24/7/2019
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