
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 4 ศพก.ภส. SRI-5-1611 นายบัญชา แซ่เตีย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมมิตรเคมีเกษตร 88 17 กระแชง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 129 2560 5/12/2019
2 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1290 นางดาว  พิทักษ์ ร้านดาวน าโชคการเกษตร นางดาว พิทักษ์ 131 18 กระแชง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 53 2559 21/6/2019
3 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1550 นายเสริม บุษบรรณ์ ร้านเสริมกิจเจริญทรัพย์ นายเสริม บุษบรรณ์ 268 18 กระแชง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 95 2560 17/7/2020
4 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0584 นายทรงวุฒิ  สุระชาติ ร้านพัฒนาการเกษตร นายทรงวุฒิ สุระชาติ 98 7 - โชคชัย-เดชอุดม กระแชง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 81 2553 31/12/2019
5 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0721 นางสาวกีรติกา รัตนา รัตนาการเกษตรรุ่งเรือง นางสาวกีรติกา รัตนา 59 1 - - กระแซง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 111 2557 3/9/2019
6 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1260 นางสาวกรรณิกาณ์  บุญแก้ว กรรณิกาณ์การเกษตร นางสาวกรรณิกาณ์ บุญแก้ว 48 13 - - กระแซง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 99 2560 3/8/2019
7 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0001 นางสาวพรมพร มงคล ร้านทรัพย์มงคล นางสาวพรมพร มงคล 188 3 - - กระแซง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 123 2548 24/12/2019
8 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1709 นางสุพรรณี ศิริวาลย์ ร้านโชควิเศษการเกษตร นางสุพรรณี ศิริวาลย์ 145 10 กุดเสลา กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 33 2562 6/5/2020
9 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1709 นางสุพรรณี ศิริวาลย์ ร้านโชควิเศษการเกษตร นางสุพรรณี ศิริวาลย์ 145 10 กุดเสลา กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 69 2561 31/12/2019
10 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1445 นางสาวธันย์ชนก แสนตรง ฟ้าอุบล โนนพิทักษ์ นางสาวธันย์ชนก แสนตรง 44 16 กุดเสลา กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 32 2559 28/11/2019
11 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1362 นางอิตร์ จันดีบุตร ร้านอิตร์การเกษตร นางอิตร์ จันดีบุตร 162 5 กุดเสลา กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 14 2561 1/7/2020
12 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1283 นายประสิทธ์ิ  เสริฐศรี ร้านบุญประสิทธ์ิ นายประสิทธ์ิ เสริฐศรี 24 6 กุดเสลา กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 104 2555 13/8/2019
13 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0825 นายธีระเดช  แก้วพิลา บริษัท น  าตาลสุรินทร์ จ ากัด (สาขา กันทรลักษ์) 178 1 - - จานใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 21 2555 9/5/2020
14 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0005 นายหมอง โจมสติ ร้านแดง นายหมอง โจมสติ 16 11 - - จานใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 61 2548 24/4/2019
15 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0004 นายสมนึก ประสระสมมูล ร้านน้องแนล นายสมนึก ประสระสมมูล 140 4 - - จานใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 202 2547 12/12/2019
16 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1513 นายทองยุ่น ค าแสนราช วัชรากรการค้า นายทองยุ่น ค าแสนราช 172 7 จานใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 60 2560 17/5/2020
17 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1848 นายชาญณรงค์  เบิกบาน ร้านรัตนการเกษตร นายชาญณรงค์ เบิกบาน 227/3-4 9 จานใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 63 2562 13/6/2020
18 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1845 นายค าภา ขรรค์แก้ว ร้านเติ ลยางพารา นายค าภา ขรรค์แก้ว 202 7 ช า กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 20 2562 12/3/2020
19 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0007 นางเพ็ญภรณ์ นะวะค า สหกรณ์ผู้ปลูกพืชผัก-ผลไม้กันทรลักษ์ จ ากัด 238 5 - - ซ า กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 279 2548 26/12/2019
20 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0553 นางพัชรีวรรณ ทองมาเอง ร้านมิวณิกมินิมาร์ท นางพัชรีวรรณ ทองมาเอง 122 1 - - ตระกาจ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 91 2553 26/12/2019
21 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1356 นางทองมี บุญเลี ยง ร้านทองมี นางทองมี บุญเลี ยง 147 2 ตระกาจ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 56 2561 31/5/2020
22 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1519 นายวิเชียร ทุมวงษ์ ร้านมะลิน าโขค นายวิเชียร ทุมวงษ์ 41 2 ตระกาจ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 9 2561 31/1/2020
23 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0329 นางแต๋ว บุญเลี ยง ร้านแต๋วพาณิชย์ นางแต๋ว บุญเลี ยง 64 2 - - ตระกาจ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 45 2562 3/6/2020
24 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1695 นายปุ๋ย เพ็ชรดี ร้านป๊อบ นายปุ๋ย เพ็ชรดี 22 4 ตระกาจ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 44 2561 31/12/2019
25 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0326 นางศศิธร เสือเนียม ร้านป่ันคูณ นางศศิธร เสือเนียม 32/1 7 - - ตระกาจ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 28 2556 8/4/2020
26 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1307 นายอาทิตย์ จินดาชาติ ซิลิคอนฟาร์ม นายอาทิตย์ จินดาชาติ 160 14 ทุ่งใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 124 2558 18/11/2019
27 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0529 นางสาวอรพิน จรลี ร้านอรพิน นางสาวอรพิน จรลี 151 15 - - ทุ่งใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 54 2552 13/6/2020
28 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1281 นายองอาจ  คุมมินทร์ ร้านแคนทีน นายองอาจ คุมมินทร์ 124 16 ทุ่งใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 102 2558 13/8/2019
29 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1419 นายอดิศักด์ิ ศรีชัย เจ๊ียบ นายอดิศักด์ิ ศรีชัย 29 16 ทุ่งใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 61 2559 13/9/2019
30 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0011 นางสาวทิพวรรณ มีแสง ทิพวรรณ นางสาวทิพวรรณ มีแสง 73/3 4 - - ทุ่งใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 125 2549 5/10/2019
31 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1610 นางเสมียน ดีล้อม ร้าน ส.เสมียน การเกษตร นางเสมียน ดีล้อม 77/1 6 ทุ่งใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 128 2560 30/11/2019
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32 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0010 นางสาวบุษยามาศ   ศรีชัย ร้าน JubJang นางสาวบุษยามาศ   ศรีชัย 106/1 9 - - ทุ่งใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 14 2557 6/11/2019
33 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0014 นายวุฒิไกร สืบสังข์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จ ากัด(กันทรลักษ์) 735 - - - น  าอ้อม กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 10 2556 21/12/2019
34 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1540 นางเกตุมณี กระจ่างแสง ร้านโต้งการเกษตร นางเกตุมณี กระจ่างแสง 55 15 น  าอ้อม กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 83 2561 1/7/2019
35 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0016 นายสมนึก บุษบากร ร้านแสงศิริ นายสมนึก บุษบากร 47/2-3 8 - สินประดิษฐ์ น  าอ้อม กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 60 2549 29/2/2020
36 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0012 นายจงรัก จงวิวัฒน์ถาวร ร้านจงเจริญ นายจงรัก จงวิวัฒน์ถาวร 47/8-9 8 - สินประดิษฐ์ น  าอ้อม กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 53 2549 19/3/2020
37 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1715 นางสาวลัดดาวัลย์ จันทร์อุดม ร้านลัดดาวัลย์เคมีการเกษตร นางสาวลัดดาวัลย์ จันทร์อุดม 223 9 น  าอ้อม กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 79 2561 13/6/2020
38 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1132 นายนริศร บุษบากร แสงศิริเคมีเกษตร นายนริศร บุษบากร 230 9 - - น  าอ้อม กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 120 2557 29/6/2020
39 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0994 นายอ าพร อยู่คง บังอรซุปเปอร์ นายอ าพร อยู่คง 295 10 - - โนนส าราญ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 70 2557 10/6/2020
40 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0167 นางสาวอลิสา ชนะปลอด ร้านอินโดปาล์ม นางสาวอลิสา ชนะปลอด 25 12 - - บึงมะลู กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 42 2556 31/12/2019
41 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0906 นางทองค า ขันเงิน ทองค าพานิชย์ นางทองค า ขันเงิน 99 - - ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 25 2556 31/12/2019
42 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1145 นางกล่ินแก้ว ดาวเหนือ กล่ินแก้วการเกษตร นางกล่ินแก้ว ดาวเหนือ 193 12 - - ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 105 2557 12/8/2020
43 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1449 นางสาวล าไพ บุตรน้อย ล าไพพาณิชย์ นางสาวล าไพ บุตรน้อย 283 14 ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 20 2560 31/12/2019
44 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0020 นายธนวัฒน์ จรัสนพรัตน์ ร้านภูค าพานิชย์ นายธนวัฒน์ จรัสนพรัตน์ 141 15 - - ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 45 2549 1/12/2019
45 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0022 นายหนูสิน คงศรี ร้านสินไทย นายหนูสิน คงศรี 47 15 - - ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 28 2549 13/12/2019
46 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0903 นายอรุณ ผลบุญ บุญคูณ นายอรุณ ผลบุญ 195 6 - - ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 74 2556 3/1/2020
47 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0021 นายปุณ พิมพ์พงษ์ ร้านศรีสุนันท์ นายปุณ พิมพ์พงษ์ 33 6 - - ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 26 2548 1/12/2019
48 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0460 นายทองลา พลรัตน์ ทองลา ค้าดี นายทองลา พลรัตน์ 19 1 บ้านด่านกลาง - ภูผาหมอก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 85 2551 10/7/2020
49 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0678 นายวิรัตน์ ชูเพชร ร้านเพชรคูณทอง นายวิรัตน์ ชูเพชร 234 4 - - ภูผาหมอก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 339 2553 6/12/2019
50 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0288 นางสาวอารยา ชนะปลอด เรืองบุญชัย ๒ (บ้านภูผาหมอก) นางสาวอารยา ชนะปลอด 515 6 - - ภูผาหมอก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 124 2561 31/12/2019
51 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1297 นางอรพิน นวนแย้ม อรพิน นวนแย้ม นางอรพิน นวนแย้ม 131 4 รุง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 21 2559 24/4/2020
52 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1659 นายนครินทร์ วิรุณพันธ์ ร้านสุกันยาการเกษตร นายนครินทร์ วิรุณพันธ์ 39 7 รุง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 74 2561 13/6/2020
53 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0324 นายจงรักษ์ แทนหอม ร้านนายจงรักษ์ แทนหอม นายจงรักษ์ แทนหอม 104 1 - - ละลาย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 88 2549 6/11/2019
54 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1341 นายพรชัย  ท าทวี ร้านพรชัย ซุปเปอร์ นายพรชัย ท าทวี 185 1 ละลาย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 29 2559 31/12/2019
55 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1635 นางสาวทิพยา เจริญศรีสมบัติ ร้านเจริญสมบัติ นางสาวทิพยา เจริญศรีสมบัติ 31 1 ละลาย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 12 2561 31/12/2019
56 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1466 นายสุดเขตร คณะนา มลฤดีซุปเปอร์ นายสุดเขตร คณะนา 19 11 ละลาย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 19 2560 31/12/2019
57 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1114 นางสาวเสาวลักษณ์ ค าทรัพย์ ศิริชัย นางสาวเสาวลักษณ์ ค าทรัพย์ 133 2 - - ละลาย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 81 2557 11/6/2020
58 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0412 นางสายปัญญา ศรีสวัสด์ิ ร้านศรีขุนหาญ นางสายปัญญา ศรีสวัสด์ิ 248 6 - - ละลาย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 116 2551 25/5/2020
59 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0339 นางนงนุช อุทธิโท นงนุช อุทธิโท นางนงนุช อุทธิโท 25/2 6 - - ละลาย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 111 2550 1/6/2020
60 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0756 นางสาวอัมรา แทนหอม นางสาวอัมรา แทนหอม นางสาวอัมรา แทนหอม 144 9 - - ละลาย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 34 2557 27/1/2020
61 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1883 นายชัยวัฒน์   ค าเหลือ ร้านชัยวัฒน์ นายชัยวัฒน์ ค าเหลือ 249 2 เวียงเหนือ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 60 2562 9/6/2020
62 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0356 นายคฑาวุธ สูติชัยวรพงค์ ร้านนายคฑาวุธ สูติชัยวรพงค์ นายคฑาวุธ สูติชัยวรพงค์ 136 7 - - เวียงเหนือ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 42 2550 25/5/2020
63 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1427 นางศรีเพ็ชร จอมทรักษ์ ร้านเพชรพลอย นางศรีเพ็ชร จอมทรักษ์ 65 6 สวนกล้วย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 99 2561 5/8/2019
64 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1821 นายกรุง พรหมจันทร์ ร้านกรุงพาณิชย์ นายกรุง พรหมจันทร์ 119 7 สวนกล้วย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 26 2562 4/4/2020
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65 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0925 นายชาญชัย อินทรธรรม แบ้งค์การเกษตร นายชาญชัย อินทรธรรม 167 7 - - สวนกล้วย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 48 2556 9/5/2019
66 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1009 นายศราวุธ บุตตรี ร้าน ป.เจริญ นายศราวุธ บุตตรี 69/2 7 สวนกล้วย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 2 2560 15/12/2019
67 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1562 นางแสงเดือน ไชยคุณ ร้านแสงเดือน นางแสงเดือน ไชยคุณ 144 9 สวนกล้วย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 26 2561 22/3/2020
68 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0327 นายเสฏฐวุฒิ รัตนะวัน ห้างหุ้นส่วนจ ากัดกิจธวัชชัย นายเสฏฐวุฒิ รัตนะวัน 15 11 - - สังเม็ก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 97 2549 14/12/2019
69 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0561 นางหนูลักษ์ พลรักษ์ ร้าน ก. การเกษตร นางหนูลักษ์ พลรักษ์ 91/1 9 - - สังเม็ก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 123 2552 25/12/2019
70 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1518 นางโฉมยงค์  แก้วลา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยงเจริญพาณิช 125/1 12 เสาธงชัย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 88 2561 10/7/2020
71 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0027 นางสาวเยาวภร จริยาวัฒนชัยกุล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งอนันต์เคมีภัณฑ์ 2004 117 11 - เขาพระวิหาร หนองหญ้าลาด กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 68 2548 5/12/2019
72 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1265 นายพิสิษฐ์ กล้าหาญ ร้านโฮมเกษตร นายพิสิษฐ์ กล้าหาญ 101/1 14 - - หนองหญ้าลาด กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 121 2561 8/11/2019
73 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0029 ว่าท่ี ร.ต.บารมี แซ่เตีย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เงินแสนพาณิชย์ ว่าท่ี ร.ต.บารมี แซ่เตีย 267/56-57 3 - - หนองหญ้าลาด กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 268 2548 31/12/2019
74 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0353 นายอุบล ป้องเศร้า ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจริญผลยางพารา 59/16 3 - - หนองหญ้าลาด กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 14 2550 31/12/2019
75 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1460 นางสาวเยาวรัตน์ ปราโมทย์มุกดา เงินแสนรุ่งเรือง นางสาวเยาวรัตน์ ปราโมทย์มุกดา 86/3 3 หนองหญ้าลาด กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 15 2560 12/1/2020
76 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0489 นางสาวจาฬุณี ก าลังดี สหกรณ์การเกษตรปฎิรูปท่ีดินกันทรลักษ์ จ ากัด 69 8 - - หนองหญ้าลาด กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 19 2552 25/5/2020
77 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1274 นายสาคร เงานอ พันธ์ุการเกษตร นายสาคร เงานอ 157 10 - - ค าเนียม กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ศก. 98 2558 2/12/2019
78 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0658 นายสาธิน ฐิติสมบรูณ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคบุญมากสินทวี 2018 2/2 13 - กันทรารมย์-บ.สบาย จาน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ศก. 43 2562 3/6/2020
79 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1165 นางมะลิวัลย์ อสิพงษ์ นางมะลิวัลย์ นางมะลิวัลย์ อสิพงษ์ 110/11 15 จาน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ศก. 55 2558 18/3/2019
80 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0893 นางกัญญารัตน์ ศิรินัย ร้านนางกัญญารัตน์ ศิรินัย นางกัญญารัตน์ ศิรินัย 68/5 6 - - จาน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ศก. 55 2556 9/5/2020
81 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1768 นายอุดมศักด์ิ แก้วสุวรรณ ร้านอุดมทรัพย์ นายอุดมศักด์ิ แก้วสุวรรณ 3/2 5 ดู่ กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ศก. 46 2562 3/6/2020
82 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1762 นายสุภวัช  จิตรักษ์ ร้านสุภวัชการเกษตร นายสุภวัช จิตรักษ์ 120/4 7 ดู่ กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ศก. 111 2561 2/9/2020
83 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1414 นายสุพัฒน์ ศรีสวัสด์ิ ปราณี นายสุพัฒน์ ศรีสวัสด์ิ 22/11 7 ดู่ กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ศก. 71 2560 31/5/2020
84 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0039 สหกรณ์การเกษตรศรีกันทรารมย์ จ ากัด สหกรณ์การเกษตรศรีกันทรารมย์ จ ากัด 211/1 13 - ดูน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ศก. 148 2550 5/6/2020
85 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0041 นายเดชวิชัย เดชบุรัมย์ บริษัท แม่โจ้ปศุสัตว์ จ ากัด 232/1 13 - ประชารังสฤษต์ ดูน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ศก. 246 2547 1/6/2020
86 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0050 นางสาวกาญจนา แซ่โค้ว ร้านบุญกว้าง นางสาวกาญจนา แซ่โค้ว 7-8 13 - ราษฎร์เจริญ ดูน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ศก. 168 2547 11/9/2019
87 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0049 นายภัทรพงศ์ ณ อุบล ร้านภัทรพงศ์การเกษตร นายภัทรพงศ์ ณ อุบล 81 13 - - ดูน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ศก. 18 2549 19/2/2020
88 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1224 นางสาวปัทมาภรณ์ สุพรหม บ้านสวนการเกษตร นางสาวปัทมาภรณ์ สุพรหม 307/1 14 ดูน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ศก. 64 2562 20/6/2020
89 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0982 นายพานิวัฒ สุราวุธ ร้านเกษตรก้าวหน้า นายพานิวัฒ สุราวุธ 142 5 - - ดูน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ศก. 94 2561 15/7/2019
90 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0772 นางสาวรัชนี เจียกกลาง เจริญพานิช สาขา 3 นางสาวรัชนี เจียกกลาง 173/4-5 5 - - ดูน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ศก. 63 2554 28/8/2019
91 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0388 นายอมรวุฒิ เหล่ากิตติวัฒนา ร้านวัฒนาเกษตรภัณฑ์ นายอมรวุฒิ เหล่ากิตติวัฒนา 4/21 5 - - ดูน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ศก. 133 2549 31/12/2019
92 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0854 นางสาวกรรณิการ์  ทาระบุตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฮง เฮง เจริญพร นางสาวกรรณิการ์ ทาระบุตร 4/41 5 - ราษฎร์บูรณะ ดูน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ศก. 113 2560 21/9/2019
93 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0048 นางพนมรุ่ง พิมพ์ไชย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจริญพานิช 2 นางพนมรุ่ง พิมพ์ไชย 4/9 5 ดูน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ศก. 33 2549 20/2/2020
94 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1090 นางต๋ิม แก้วศรีเคน ขวัญเจริญ นางต๋ิม แก้วศรีเคน 64/31 5 - - ดูน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ศก. 54 2557 29/5/2020
95 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0042 นายชยุต ฉัตรอมรวุฒิ ร้านง่วนเชียงเคมีภัณฑ์ นายชยุต ฉัตรอมรวุฒิ 126 6 - - ดูน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ศก. 207 2547 31/12/2019
96 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0045 นายเพชร กุลศิโรรัตน์ ร้านไทยบ ารุง นายเพชร กุลศิโรรัตน์ 34-35 6 - ราษฎร์เจริญ ดูน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ศก. 169 2547 20/4/2020
97 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1633 นายบุญโฮม พิมพ์ไชย ร้านเจริญพานิช นายบุญโฮม พิมพ์ไชย 36-39 6 ดูน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ศก. 11 2561 4/2/2020
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98 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0044 นายประเสริฐ โรจน์ธีรวนิช ร้านเจริญวัฒนาการเกษตร นายประเสริฐ โรจน์ธีรวนิช 399/1-3 6 - - ดูน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ศก. 56 2560 3/5/2020
99 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0034 นายวุฒิไกร สืบสังข์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จ ากัด(กันทรารมย์) 83/8-9 6 - เล่ียงเมือง ดูน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ศก. 66 2555 19/9/2019
100 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1286 นางวันทา ภูมลี ร้านแม่วันทา นางวันทา ภูมลี 20 2 ทาม กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ศก. 89 2560 11/7/2020
101 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0847 นายอัมรินทร์ จันแสน ร้านแม่แต๋ว นายอัมรินทร์ จันแสน 114 3 - - ทาม กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ศก. 68 2556 20/5/2020
102 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0883 นางรัตนา เล่ือนลอย รัตนาการเกษตร นางรัตนา เล่ือนลอย 243/1 6 - - ทาม กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ศก. 47 2556 31/12/2019
103 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1534 นายพรสวรรค์ จ าปาเรือง วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองแสง หมู่9 นายพรสวรรค์ จ าปาเรือง 85 9 บัวน้อย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ศก. 86 2560 27/6/2020
104 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1048 นายวิลัย จันทร์ลี บอยเจริญ นายวิลัย จันทร์ลี 31 5 ผักแพรว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ศก. 49 2558 31/12/2019
105 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1153 นางสุภาพร แก้วศรีนนท์ ร้านแม่เบสพาณิชย์ นางสุภาพร แก้วศรีนนท์ 66/1 15 ผักแพว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ศก. 119 2560 23/10/2019
106 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1706 นางสาวพรทิพย์ แก้ววงษา ร้านส าฤทธ์ิพาณิชย์ นางสาวพรทิพย์ แก้ววงษา 3/2 5 ผักแพว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ศก. 64 2561 10/6/2020
107 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1719 นายเด่น เสาเวียง ร้านเด่นชัยรุ่งเรืองพาณิชย์ นายเด่น เสาเวียง 72 5 ผักแพว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ศก. 82 2561 20/6/2020
108 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1622 นายนพนันทร์ ค าภา ร้านมีไทเจริญกิจ นายนพนันทร์ ค าภา 89/3 7 ผักแพว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ศก. 6 2561 31/12/2019
109 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0517 นางประไพ กอกหวาน พงศกร นางประไพ กอกหวาน 148 1 - - เมืองน้อย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ศก. 26 2552 28/12/2019
110 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1613 นายกิติกร ค าศรี ร้านเจริญรุ่งเรืองการค้า นายกิติกร ค าศรี 6/3 6 เมืองน้อย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ศก. 2 2561 31/12/2019
111 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1515 นางสาวดาวเรือง  ค าศรี ร้านดาวเรือง นางสาวดาวเรือง  ค าศรี 123 7 เมืองน้อย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ศก. 118 2560 9/10/2019
112 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0587 นางพิศมัย ทองศรี ร้านปลายฟ้า นางพิศมัย ทองศรี 205 1 - - ละทาย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ศก. 121 2553 9/5/2020
113 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1621 นายฐิตินันท์ มุขขันธ์ ร้านเพ่ือนแท้การเกษตร นายฐิตินันท์ มุขขันธ์ 29/7 2 ละทาย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ศก. 50 2561 4/6/2020
114 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1609 นางสาวฤทัยรัตน์ ข าตา ร้านไอดินอินเตอร์เน็ต นางสาวฤทัยรัตน์ ข าตา 14 5 ละทาย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ศก. 47 2561 31/5/2020
115 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0758 นางประภาพร สายธนู ร้านหนองบัว นางประภาพร สายธนู 204 7 - - ละทาย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ศก. 54 2554 25/8/2020
116 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1797 นายมนต์ธัช  นามพรม ร้านล ายองการเกษตร นายมนต์ธัช นามพรม 18/22 8 ละทาย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ศก. 122 2561 8/11/2019
117 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0761 นายชวน สายเสน ร้านน้องบุ๋ม นายชวน สายเสน 141/3 9 - - ละทาย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ศก. 80 2560 31/12/2019
118 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0506 นางสาวหนูข่าย เจริญศรี เจริญศรีการค้า นางสาวหนูข่าย เจริญศรี 112 1 หนองแก้ว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ศก. 108 2558 27/10/2019
119 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0514 นายหนูก่าย เสียงหวาน ดวงใจพานิชย์ นายหนูก่าย เสียงหวาน 7 1 - - หนองแก้ว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ศก. 106 2557 12/8/2020
120 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1631 นางสาวงามละมัย สะอาด ร้านงามเจริญ นางสาวงามละมัย สะอาด 216 4 หนองแก้ว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ศก. 49 2561 31/5/2020
121 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1060 นางมฤทธ์ิดา วรรณทวี ปลายฟ้าการเกษตร นางมฤทธ์ิดา วรรณทวี 38/1 7 - - หนองบัว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ศก. 95 2557 31/12/2019
122 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0705 นางสาวชุติมา อัศฤกษ์ หนองแวงวัสดุก่อสร้าง นางสาวชุติมา อัศฤกษ์ 52/2 1 - - หนองแวง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ศก. 55 2554 31/12/2019
123 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0693 นางสาวรัศมี แร่ทอง รัศมีการเกษตร นางสาวรัศมี แร่ทอง 90 9 - - หนองแวง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ศก. 43 2554 31/12/2019
124 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1144 นายธีระเดช แก้วพิลา บริษัท น  าตาลสุรินทร์ จ ากัด 37/2 2 - - หนองหัวช้าง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ศก. 104 2557 12/8/2019
125 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1740 นางดวงจันทร์  สืบวงศ์ ร้านหนองหัวช้างการเกษตร นางดวงจันทร์ สืบวงศ์ 24 5 หนองหัวช้าง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ศก. 100 2561 5/8/2019
126 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1094 นางฉวี นามพรม ฉวีการเกษตร นางฉวี นามพรม 5/1 6 - - หนองหัวช้าง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ศก. 62 2557 9/6/2020
127 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0387 นางสมบูรณ์ วราพุฒ ร้าน ม.ทรัพย์สมบูรณ์ นางสมบูรณ์ วราพุฒ 25/3 1 - - อีปาด กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ศก. 116 2561 13/9/2019
128 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0055 นางสาวเรไร วราพุฒ ร้านนางสาวเรไร วราพุฒ นางสาวเรไร วราพุฒ 59/12 1 - - อีปาด กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ศก. 46 2549 19/12/2019
129 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1168 นางสาวสุกัญญา ชราศรี ร้านสุกัญญาการเกษตร นางสาวสุกัญญา ชราศรี 75 1 - - อีปาด กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ศก. 86 2558 25/9/2019
130 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1045 นางไรวินทร์ คูณมา ไรวินทร์การเกษตร นางไรวินทร์ คูณมา 108/3 4 บ้านทุ่งม่ัง อีปาด กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ศก. 55 2557 14/2/2020
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131 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0785 นางสมัย ศรีบุญเรือง ร้านศรีบุญเรือง นางสมัย ศรีบุญเรือง 96 4 กฤษณา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ศก. 73 2562 3/7/2020
132 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0632 นายชัยรัช คุณธนปิยกุล พจน์เจริญ นายชัยรัช คุณธนปิยกุล 39 1 - - กันทรารมย์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ศก. 38 2555 20/5/2020
133 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1284 นางสุภาภรณ์ สอนพูด สุภาภรณ์ สอนพูด นางสุภาภรณ์ สอนพูด 5 1 กันทรารมย์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ศก. 38 2560 23/4/2020
134 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1561 นายวีระศักด์ิ ประครองใจ ร้านต๊ิกพาณิชย์ นายวีระศักด์ิ ประครองใจ 54 2 กันทรารมย์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ศก. 36 2561 14/5/2020
135 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1572 นายพิทักษ์ ส่งคุณธรรม ร้านมณีพาณิชย์ นายพิทักษ์ ส่งคุณธรรม 140 2 จะกง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ศก. 106 2560 31/12/2019
136 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1871 นายฤทธ์ิชัย   โยธี ร้านเอ็ม & เวีย การเกษตร นายฤทธ์ิชัย โยธี 42 6 จะกง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ศก. 37 2562 20/5/2020
137 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0436 นางสาวพรรษา สามารถ ร้านบุญส่งพานิชย์ นางสาวพรรษา สามารถ 4 8 - - จะกง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ศก. 40 2551 14/2/2020
138 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1573 นายสุด ทองใบ ร้านคุณต่างเฟอร์นิเจอร์ นายสุด ทองใบ 173 1 ดองก าเม็ด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ศก. 107 2560 31/12/2019
139 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0062 นายธีระพงศ์  อุดร ร้านอุดรมีชัย นายธีระพงศ์ อุดร 75 10 ดองก าเม็ด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ศก. 101 2560 31/12/2019
140 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1057 นางอนัญชนา ราชอินทร์ เป้ิลแอนด์ปืน มินิมาร์ท นางอนัญชนา ราชอินทร์ 147 5 ดองก าเม็ด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ศก. 42 2557 26/12/2019
141 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1574 นายกุศล บุญจรัส ร้านแสงเพชร 2547 นายกุศล บุญจรัส 60/3-4 7 ตะเคียน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ศก. 108 2560 31/12/2019
142 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1198 นายยาติ ช านาญ ร้านโพนทอง นายยาติ ช านาญ 8 7 ตะเคียน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ศก. 78 2561 13/6/2020
143 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1251 นายวีรศักด์ิ ตระกูลพงษ์ ร้านวีรศักด์ิการค้า นายวีรศักด์ิ ตระกูลพงษ์ 82 8 ตะเคียน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ศก. 36 2562 20/5/2020
144 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1697 นางสาวจิรสุดา จ าปี ร้านมณฑกาญจน์รุ่งเรือง นางสาวจิรสุดา จ าปี 92 8 ตะเคียน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ศก. 54 2561 31/5/2019
145 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1892 นางสาวผ่องนภา  ตระกูลพงษ์ ร้านนภาปิโตรเลียม นางสาวผ่องนภา ตระกูลพงษ์ 96 8 ตะเคียน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ศก. 66 2562 20/6/2020
146 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0075 นายวันกิจ บุญตา ร้านวันกิจการเกษตร นายวันกิจ บุญตา 129 2 - - ตาอุด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ศก. 222 2547 25/5/2020
147 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0063 นางสาวสุกัญญา นรมาศ ร้านด ารงสิน นางสาวสุกัญญา นรมาศ 4 2 - ตาอุด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ศก. 24 2548 15/12/2019
148 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1337 นางสุภาวดี ศิริวงษ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณากรรุ่งเรือง นางสุภาวดี ศิริวงษ์ 115 5 ตาอุด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ศก. 25 2559 25/4/2020
149 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1226 นางสาวจันทร์ฉาย ประชาม่ิง ลุงนันท์การเกษตร นางสาวจันทร์ฉาย ประชาม่ิง 81 8 นิคมพัฒนา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ศก. 16 2559 24/4/2019
150 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1529 นางชรินทร์รัตน์ อินธนู ร้านศิริวัฒน์การเกษตร นางชรินทร์รัตน์ อินธนู 184 3 ปราสาท ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ศก. 83 2560 20/6/2019
151 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1742 นางต๋ิว จันทะกรณ์ ร้านศิริวรรณพานิช นางต๋ิว จันทะกรณ์ 8 7 ปราสาท ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ศก. 2 2562 3/1/2020
152 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1267 นางบุญเกิด  รสหอม ร้านค้าชุมชนบ้านเกษนาค้อ 29/1 10 - - ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ศก. 105 2561 5/8/2020
153 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0677 นายรุจิภาส ชาญสิทธิวุฒิ ร้านรุจิภาสการเกษตร นายรุจิภาส ชาญสิทธิวุฒิ 1 12 - ขุขันธ์-โคกตาล ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ศก. 48 2554 31/12/2019
154 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1492 นายสมหมาย โทชัย จินตนาพาณิชย์ นายสมหมาย โทชัย 177 13 ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ศก. 37 2560 31/12/2019
155 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0983 นางสุทัย แต้มงาม สุทัยการพาณิชย์ นางสุทัย แต้มงาม 126 2 - - ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ศก. 101 2556 24/7/2019
156 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1530 นายจรัญ บุตเคียน ร้านแนทและนาพาณิชย์ นายจรัญ บุตเคียน 66 4 ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ศก. 84 2560 21/6/2020
157 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0956 นางสาวจินดา โคตมา ศรีสุนทรการเกษตร นางสาวจินดา โคตมา 2 7 - - ศรีตระกูล ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ศก. 78 2556 31/12/2019
158 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1026 นางสาวจินตะนา ชมเมือง ชาย-เล็ก ของช า นางสาวจินตะนา ชมเมือง 100 15 สะเดาใหญ - สเดาใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ศก. 28 2558 17/1/2020
159 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0915 นายทัน ทองเกิด ทันเกษตร นายทัน ทองเกิด 104 1 - - สะเดาใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ศก. 30 2556 25/4/2020
160 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1629 นางปราณี นันทะสิงห์ ร้านปราณี  นันทะสิงห์ นางปราณี นันทะสิงห์ 20 1 สะเดาใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ศก. 32 2561 31/12/2019
161 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1111 นางบัวพา นาคศรี บัวพาพาณิชย์ นางบัวพา นาคศรี 4 1 - - สะเดาใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ศก. 124 2560 5/11/2019
162 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1138 นางชุมพร อังคะไสย์ ร้านช่างต๋ึงติดดาว นางชุมพร  อังคะไสย์ 143 15 สะเดาใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ศก. 59 2558 22/3/2020
163 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0064 นางบุญเลียง วิเศษพงศ์ ร้านทรัพย์สมบัติ นางบุญเลียง วิเศษพงศ์ 32 1 - - ส าโรงตาเจ็น ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ศก. 24 2561 18/3/2020
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164 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0417 นายสุพจน์ วิเศษพงษ์ กลุ่มออมทรัพย์คลองส าโรง 5 15 - - ส าโรงตาเจ็น ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ศก. 18 2552 27/12/2019
165 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1335 นางสาวรักษ์สุนีย์ สามาน เจริญผล นางสาวรักษ์สุณีย์ สมาน 45 16 ส าโรงตาเจ็น ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ศก. 24 2559 31/12/2019
166 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1207 นางยงยุต  จินดาวงษ์ ร้านเรนและนิลจา ทรัพย์เพ่ิมพูล นางยงยุต จินดาวงษ์ 227 20 โสน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ศก. 72 2562 20/6/2020
167 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0065 นางสาวมณีรัตน์ สมบูรณ์เทอดธนา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงสีรวมชัยขุขันธ์ 88 21 - โชคชัย-เดชอุดม โสน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ศก. 271 2547 31/12/2019
168 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0691 นางทองนาค นรมาศ ด ารงสิน 2 นางทองนาค นรมาศ 68 8 - - หนองฉลอง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ศก. 370 2553 15/12/2019
169 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0532 สหกรณ์การเกษตรขุขันธ์ จ ากัด สหกรณ์การเกษตรขุขันธ์ จ ากัด 65 2 - - ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ศก. 30 2555 20/6/2020
170 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1616 นางณฐมน ทองตันวรภัทร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ๊ิกโขคส่องแสงการเกษตร นางณฐมน ทองตันวรภัทร 388/9 3 ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ศก. 5 2561 31/12/2019
171 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0490 นายยุทธนา เสน่หา ร้านอ านวยการเกษตร (ขุขันธ์) นายยุทธนา เสน่หา 420/7-8 3 - - ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ศก. 4 2557 2/10/2019
172 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1243 นายแสงชัย สมบูรณ์เทอดธนา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงสีรวมชัยขุขันธ์2  88 3 ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ศก. 4 2560 31/12/2019
173 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1225 นางสาวธิดารัตน์ ทองเสด ร้านสนานการเกษตร นางสาวธิดารัตน์ ทองเสด 349 6 - - ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ศก. 91 2558 22/7/2019
174 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0067 นางไพบูลย์ สุทาวัน ร้านฟาร์มเกษตรสัตวแพทย์ นางไพบูลย์ สุทาวัน 386/2 6 - - ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ศก. 9 2553 16/8/2019
175 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0749 นายชาญ ทิศาปาโมกข์พิพัฒน์ ร้านง่วนเชียงเคมีภัณฑ์ นายชาญ ทิศาปาโมกข์พิพัฒน์ 391 6 - - ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ศก. 42 2554 26/12/2019
176 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0080 นายชาญชัย รุ่งพัฒนาชัยกุล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธีรสิทธ์ิการเกษตร นายธีรสิทธ์ิ รุ่งพัฒนาชัยกุล 483-485 6 - - ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ศก. 30 2548 27/12/2019
177 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0068 นายวุฒิไกร สืบสังข์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จ ากัด (ขุขันธ์) 54 6 - เล่ียงเมือง ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ศก. 11 2556 21/12/2019
178 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0081 นายนรา วีระแสงพงษ์ ร้านน าเจริญการเกษตร นายนรา วีระแสงพงษ์ 57-58 6 - ขุขันธ์ ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ศก. 249 2547 10/7/2019
179 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0073 นางสาวธนวดี สารชาติ กาญเกษตรสิน นางสาวธนวดี สารชาติ 310 1 - - หัวเสือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ศก. 14 2560 31/12/2019
180 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1208 นางจริญญา สืบสังข์ นางจริญญา สืบสังข์ นางจริญญา สืบสังข์ 171 13 หัวเสือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ศก. 62 2558 6/4/2020
181 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1872 นางพิณนิดฐา บุญพา ร้าน ก.การเกษตร นางพิณนิดฐา บุญพา 88 8 กระหวัน ขุนหาญ ศรีสะเกษ ศก. 38 2562 3/6/2020
182 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1710 นายจ าพล สมรัตน์ กลุ่มเกษตรกรสวนยางต าบลกันทรอม 130 12 กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ ศก. 70 2561 3/6/2019
183 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0504 นางสุธาวี สมรัตน์ ร้านสามหนุ่มบริการ นางสุธาวี สมรัตน์ 333 6 - - กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ ศก. 2 2552 15/7/2019
184 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0556 นางหงวน บุญเสนาทรัพย์ ร้านนางหงวน บุญเสนาทรัพย์ นางหงวน บุญเสนาทรัพย์ 119 9 - - กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ ศก. 111 2552 20/5/2020
185 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0621 นายสิทธิชัย ศิริวงษ์ ร้านทวีเกษตร นายสิทธิชัย ศิริวงษ์ 109 5 - - ขุนหาญ ขุนหาญ ศรีสะเกษ ศก. 131 2553 13/12/2019
186 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0608 นางส าราญ ลุกลาม ร้านส าราญการเกษตร นางส าราญ ลุกลาม 409 1 - - โนนสูง ขุนหาญ ศรีสะเกษ ศก. 52 2560 31/12/2019
187 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0828 นายสุรศักด์ิ สุพรรณ สุพรรณการเกษตร นายสุรศักด์ิ สุพรรณ 105 2 - - โนนสูง ขุนหาญ ศรีสะเกษ ศก. 4 2556 24/10/2019
188 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1025 นางสาวกัญลิดา ละออพงษ์ ขวัญการเกษตร นางสาวกัญลิดา ละออพงษ์ 417 11 - - บักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ ศก. 26 2557 11/12/2019
189 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1181 นางสาวสุขุมาภรณ์ ตองอบ ตองทรัพย์คลีนิคเกษตร นางสาวสุขุมาภรณ์ ตองอบ 122 16 บักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ ศก. 112 2558 30/11/2019
190 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1873 นางสาวภูริดา  เลาฉัตติกุล ร้านมิตรไทยการเกษตร นางสาวภูริดา เลาฉัตติกุล 149 18 บักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ ศก. 67 2562 20/6/2020
191 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0380 นางสาวรัตนาภรณ์ จ านงค์ ร้านจ านงค์หมาย นางสาวรัตนาภรณ์ จ านงค์ 149 2 - - บักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ ศก. 81 2550 9/5/2020
192 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0087 นายสุวิทย์ ศรีไชย ร้าน ส.เกษตร นายสุวิทย์ ศรีไชย 87 20 - - บักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ ศก. 208 2547 19/7/2020
193 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0084 นางยุพิน ศิลารักษ์ ร้านสหศักด์ิ นางยุพิน ศิลารักษ์ 33 3 - - บักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ ศก. 64 2548 25/12/2019
194 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0625 นายสมควร น  านวล ร้านสมควรการเกษตร นายสมควร น  านวล 367 9 - - บักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ ศก. 20 2556 12/10/2019
195 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1238 นางธาราทิพย์ รัตนวัน ร้านธาราทิพย์ รัตนวัน นางธาราทิพย์ รัตนวัน 107 14 - - พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ ศก. 78 2558 24/6/2019
196 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0440 นางรัตนาภรณ์ จ าปาศรี ร้านตั งเจริญศรี นางรัตนาภรณ์ จ าปาศรี 66/1 2 - - พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ ศก. 143 2551 25/5/2019
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197 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0589 นายไตรรัตน์ เรือนเจริญ ร้านเรือนเจริญ นายไตรรัตน์ เรือนเจริญ 116/1 3 - - พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ ศก. 139 2553 2/7/2020
198 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1549 นางสุกัญญา วาศรี ร้าน ส.เกิดศิริการค้า นางสุกัญญา วาศรี 383 3 พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ ศก. 94 2560 17/7/2020
199 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1213 นายคงศักด์ิ สุดสังข์ ร้านศักด์ิชัยรุ่งเรืองวัสดุ นายคงศักด์ิ สุดสังข์ 112 13 - - โพธ์กระสังข์ ขุนหาญ ศรีสะเกษ ศก. 89 2558 9/7/2019
200 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1071 นายชูศักด์ิ โรจนศิริโสภา เลิศส่งเสริม คลีนิคเกษตรฯ นายชูศักด์ิ โรจนศิริโสภา 187 12 - - โพธ์ิกระสังข์ ขุนหาญ ศรีสะเกษ ศก. 38 2558 29/1/2020
201 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1749 นางสาวนฤมล   สุภาพ ร้านเมตตาเจริญกิจการเกษตร นางสาวนฤมล สุภาพ 120 7 โพธ์ิกระสังข์ ขุนหาญ ศรีสะเกษ ศก. 108 2561 14/8/2019
202 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1105 นายบรรจง พรหมโลก ภูมิการเกษตร นายบรรจง พรหมโลก 10 3 - - โพธ์ิวงค์ ขุนหาญ ศรีสะเกษ ศก. 83 2557 12/6/2019
203 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1097 นายสิทธาวิชญ์ ผลบุญ ผลบุญพาณิชย์ นายสิทธาวิชญ์ ผลบุญ 47 8 โชคชัย-เดชอุดม โพธ์ิวงค์ ขุนหาญ ศรีสะเกษ ศก. 72 2557 10/6/2020
204 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0590 นายทองสา สุดดี ร้านดาแอนด์ดิวมาร์ท นายทองสา สุดดี 208 2 - - โพธ์ิวงศ์ ขุนหาญ ศรีสะเกษ ศก. 115 2556 11/9/2019
205 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0700 นางสาวพิมฉวี บุตรอุดม ร้านพิมพรรณ นางสาวพิมฉวี บุตรอุดม 156 2 - บ้านกราม ไพร ขุนหาญ ศรีสะเกษ ศก. 35 2554 5/6/2020
206 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1193 นางสาวสุภารัตน์ เมียงหมาย ย่ิงเจริญวัสดุ นางสาวสุภารัตน์ เมียงหมาย 389 2 - - ไพร ขุนหาญ ศรีสะเกษ ศก. 82 2558 31/12/2019
207 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0706 นายสุวัฒน์ บุตรวงศ์ ร้านสุระชาติพาณิชย์ นายสุวัฒน์ บุตรวงศ์ 331 3 - ภูฝ้าย ขุนหาญ ศรีสะเกษ ศก. 119 2557 24/12/2019
208 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1093 นายวีระศักด์ิ สุระชาติ ร้าน ส.วีระศักด์ิ นายวีระศักด์ิ สุระชาติ 234 7 ภูฝ้าย ขุนหาญ ศรีสะเกษ ศก. 31 2559 25/4/2020
209 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0479 นายเกรียงศักด์ิ เรืองเกียรติกุล ร้านรักษ์เกษตร 2 นายเกรียงศักด์ิ เรืองเกียรติกุล 116 1 - - สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ ศก. 126 2551 1/12/2019
210 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0469 นายมนตรี ศรีสวัสด์ิ ร้านศรีขุนหาญ นายมนตรี ศรีสวัสด์ิ 116/6 1 - - สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ ศก. 111 2551 25/5/2020
211 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0098 นายวิทยา เสน่หา ร้านอ านวยการเกษตร นายวิทยา เสน่หา 56/1 1 - ขุนหาญ-ส าโรงเกียรติ สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ ศก. 164 2547 27/12/2019
212 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0381 นายธเนศ แซ่ตัง ร้านกิจชัยพืชผล นายธเนศ แซ่ตัง 24 12 - - สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ ศก. 83 2550 25/12/2019
213 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0096 นายมนูญ ไทยรัตนานนท์ ร้านกุ่ยหลี นายมนูญ ไทยรัตนานนท์ 4 12 - - สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ ศก. 96 2549 27/12/2019
214 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1890 นางอรนุช  แสนปลื ม ร้านด ารงค์การเกษตร นางอรนุช แสนปลื ม 7/26 12 สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ ศก. 68 2562 20/6/2020
215 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0089 นางสาวจิราพัชร สุเมธิวิทย์ ร้านสมบัติชัย นางสาวจิราพัชร สุเมธิวิทย์ 1 13 - ส าโรงเกียรติ สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ ศก. 257 2548 24/7/2020
216 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1601 นายนฤดล บุษบากร ร้านแสงศิริเคมีเกษตร นายนฤดล บุษบากร 152 13 สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ ศก. 121 2560 1/11/2019
217 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0577 นายสุมิตร เสน่หา ร้านมิตรมงคลฟาร์ม นายสุมิตร เสน่หา 114-114/1 14 - - สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ ศก. 91 2560 17/7/2019
218 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1338 นางสาวเทวิตา เชียงใหม่ ร้านคลินิกเกษตรขุนหาญ นางสาวเทวิตา เชียงใหม่ 132/1 14 สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ ศก. 40 2562 3/6/2020
219 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0877 ร.ต.พรชัย สารีบุตร ชัยพฤกษา ร.ต.พรชัย สารีบุตร 221 3 - - สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ ศก. 85 2556 31/12/2019
220 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0100 นายธวัชชัย ตั งถ่ินไทย ร้านกิจชัยพืชผล นายธวัชชัย ตั งถ่ินไทย 97-99 4 - - สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ ศก. 37 2549 25/12/2019
221 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0090 นายบรรจง แซ่อือ ร้านโกบะ นายบรรจง แซ่อือ 418/1 6 - - สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ ศก. 135 2548 30/11/2019
222 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0626 นายสมยศ แสงทอง ร้านโชคลัดดาการเกษตร นายสมยศ แสงทอง 9/9-1 6 - - สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ ศก. 148 2553 2/7/2020
223 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1716 นางสาวสุธิดา ไชยชนะ ร้านสุธิดา นางสาวสุธิดา ไชยชนะ 416 4 ห้วยจันทร์ ขุนหาญ ศรีสะเกษ ศก. 80 2561 13/6/2020
224 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1473 นายสมชัย บุญม่ัน บ้านเขินวัสดุ นายสมชัย บุญม่ัน 28/2 1 เขิน น  าเกลี ยง ศรีสะเกษ ศก. 22 2560 31/12/2019
225 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1526 นายธนกฤต ฉวีวงค์ ร้านคลีนิกเกษตร สาขา 2 นายธนกฤต ฉวีวงค์ 28/7 1 เขิน น  าเกลี ยง ศรีสะเกษ ศก. 87 2561 31/12/2019
226 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0570 นายจ ารูญ พูลสุข สหกรณ์การเกษตรเข่ือนช้าง จ ากัด 358 1 - - เขิน น  าเกลี ยง ศรีสะเกษ ศก. 19 2555 29/4/2020
227 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0103 นายสุทธิเกียรติ ศิริกุล ร้านศรีอ านวย นายสุทธิเกียรติ ศิริกุล 4 1 - - เขิน น  าเกลี ยง ศรีสะเกษ ศก. 34 2560 22/3/2020
228 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0389 นายจักรี ชินชัย ร้านชินชัยพาณิชย์ นายจักรี ชินชัย 12 12 - - เขิน น  าเกลี ยง ศรีสะเกษ ศก. 125 2561 2/12/2019
229 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0330 นางสุพัตรา พรหมพระวงศ์ ร้าน เอส.พี.มินิมาร์ท และปิยะวัฒน์การเกษตร นางสุพัตรา พรหมพระวงศ์ 43 5 - - เขิน น  าเกลี ยง ศรีสะเกษ ศก. 104 2549 31/12/2019
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230 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1590 นางภัทราพร มุขมณีย์ ร้านศรีมุกดาบุญเลิศการเกษตร นางภัทราพร มุขมณีย์ 64 10 คูบ น  าเกลี ยง ศรีสะเกษ ศก. 114 2560 21/9/2019
231 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0946 นายประยงค์ สิงห์ซอม ลองกองการเกษตร นายประยงค์ สิงห์ซอม 70 10 คูบ น  าเกลี ยง ศรีสะเกษ ศก. 45 2557 27/4/2020
232 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0317 นายรัฐภูมิ  โจมค า อาภัสสร นายรัฐภูมิ โจมค า 217 9 - - คูบ น  าเกลี ยง ศรีสะเกษ ศก. 103 2560 7/8/2020
233 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1321 นายสังเวียน สมวงค์ ร้านเรืองเจริญพาณิชย์ นายสังเวียน สมวงค์ 26/1 1 ตองปิด น  าเกลี ยง ศรีสะเกษ ศก. 78 2560 2/3/2020
234 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1699 นางวราภรณ์ ค าสุข ร้านน  าฝนพาณิชย์ นางวราภรณ์ ค าสุข 203 10 น  าเกลี ยง น  าเกลี ยง ศรีสะเกษ ศก. 60 2561 5/6/2020
235 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0945 นางสาวสาวิตรี พันธ์งาม ร้านเอ๋เจริญการค้า นางสาวสาวิตรี พันธ์งาม 96 10 - - น  าเกลี ยง น  าเกลี ยง ศรีสะเกษ ศก. 63 2559 25/9/2019
236 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0104 นายยงค์ พงษ์ลุน ร้านโชคบุญมี นายยงค์ พงษ์ลุน 38 5 - - น  าเกลี ยง น  าเกลี ยง ศรีสะเกษ ศก. 80 2550 31/12/2019
237 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1851 นายณรงค์ศักด์ิ จ าปาใด ร้านไอคิวอาหารสัตว์ นายณรงค์ศักด์ิ จ าปาใด 97 5 น  าเกลี ยง น  าเกลี ยง ศรีสะเกษ ศก. 18 2562 12/3/2020
238 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0966 นายวุฒิไกร สืบสังข์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จ ากัด (น  าเกลี ยง) 97/1-2 5 - น  าเกลี ยง น  าเกลี ยง ศรีสะเกษ ศก. 89 2556 13/6/2019
239 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0879 นายเกียรตินันท์ ธรรมวัตร อินเทลโมบาย นายเกียรตินันท์ ธรรมวัตร 144/1 6 - - น  าเกลี ยง น  าเกลี ยง ศรีสะเกษ ศก. 35 2562 6/5/2020
240 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1055 นายบุญ ลุนศรี เบลล์รุ่งเรือง 2 นายบุญ ลุนศรี 62 8 น  าเกลี ยง น  าเกลี ยง ศรีสะเกษ ศก. 71 2557 20/4/2020
241 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1134 นางสันธิลา แผลงฤทธ์ิ น้องไดมอนด์ นางสันธิลา แผลงฤทธ์ิ 70 11 - - รุ่งระวี น  าเกลี ยง ศรีสะเกษ ศก. 43 2558 31/12/2019
242 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1258 นางสาวอุไรภรณ์ สุรนารถ ร้านน้องป๊้กการเกษตร นางสาวอุไรภรณ์ สุรนารถ 176 14 รุ่งระวี น  าเกลี ยง ศรีสะเกษ ศก. 50 2559 16/6/2019
243 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1523 นายณัฐพงษ์ ใสเนตร ร้านเอส.เอ็น มินิมาร์ท นายณัฐพงษ์ ใสเนตร 19/3 2 รุ่งระวี น  าเกลี ยง ศรีสะเกษ ศก. 75 2560 31/12/2019
244 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0106 นายวรพล ปิยพิบูล ร้านญาณาธร นายวรพล ปิยพิบูล 58 8 - - รุ่งระวี น  าเกลี ยง ศรีสะเกษ ศก. 129 2550 31/12/2019
245 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0827 นายสุรพล สีอุดมธีรกุล ร้านสีอุดม(สุวิทย์ยนต์) นายสุรพล สีอุดมธีรกุล 143/2 13 - - ละเอาะ น  าเกลี ยง ศรีสะเกษ ศก. 23 2555 24/5/2020
246 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1491 นางสาวขวัญฤดี ไชยโคตร นางสาวขวัญฤดี ไชยโคตร 48/4 7 ละเอาะ น  าเกลี ยง ศรีสะเกษ ศก. 63 2560 22/5/2020
247 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1511 นางสาวพรรณิกา นามวิชา พรรณวีพาณิชย์ นางสาวพรรณิกา นามวิชา 274/1 9 ละเอาะ น  าเกลี ยง ศรีสะเกษ ศก. 62 2560 31/12/2019
248 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1655 นางหนูพิน  ศรีชัย ร้านศรีชัยพาณิชย์ นางหนูพิน ศรีชัย 23 11 โนนค้อ โนนคูณ ศรีสะเกษ ศก. 28 2562 21/4/2020
249 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1734 นางสาวฐาณิญา   สิงห์แจ่ม ร้านรุ่งเรืองทรัพย์การเกษตรโนนคูณ นางสาวฐาณิญา สิงห์แจ่ม 352 11 โนนค้อ โนนคูณ ศรีสะเกษ ศก. 96 2561 18/7/2019
250 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0919 นายสุริยา สงค าเหลา สุริยาพานิชย์ นายสุริยา สงค าเหลา 75 11 - - โนนค้อ โนนคูณ ศรีสะเกษ ศก. 39 2556 1/5/2020
251 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0109 สหกรณ์การเกษตรโนนคูณ จ ากัด สหกรณ์การเกษตรโนนคูณ จ ากัด 28 15 โนนค้อ โนนคูณ ศรีสะเกษ ศก. 45 2561 31/5/2020
252 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0552 นายวุฒิไกร สืบสังข์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จ ากัด (โนนคูณ) 43 17 - - โนนค้อ โนนคูณ ศรีสะเกษ ศก. 15 2556 23/12/2019
253 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1575 นางปรางค์ทิพย์ พิชัย ร้าน ป.พิชัยวัสดุ นางปรางค์ทิพย์ พิชัย 45 4 โนนค้อ โนนคูณ ศรีสะเกษ ศก. 71 2561 3/6/2020
254 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1602 นางสาวพรีมรภัทร์  สีเลือด ร้านจ าปีการเกษตร นางสาวพรีมรภัทร์ สีเลือด 14/3 5 โนนค้อ โนนคูณ ศรีสะเกษ ศก. 122 2560 1/11/2019
255 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1164 นางสาวสุรีรัตน์ ปานพิม สกุลทองการเกษตร นางสาวสุรีรัตน์ ปานพิม 109 7 - - โนนค้อ โนนคูณ ศรีสะเกษ ศก. 115 2557 10/9/2019
256 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1576 นางเขมิกา ขาวอรุณ ร้านสายฝนมินิมาร์ท นางเขมิกา ขาวอรุณ 58/1 7 โนนค้อ โนนคูณ ศรีสะเกษ ศก. 72 2561 3/6/2020
257 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1158 นายบุญช่วย ศรีสุข ค  าคูณ นายบุญช่วย ศรีสุข 128 12 - - หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ ศก. 46 2558 3/9/2019
258 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1411 นางไวยลักษณ์ ศรีบุญ ต้นรักพาณิชย์ นางไวยลักษณ์ ศรีบุญ 39 2 หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ ศก. 68 2560 29/5/2020
259 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0955 นางสาวนิภาพร มงคลเสริม มงคลทรัพย์ นางสาวนิภาพร มงคลเสริม 105 3 - - เหล่ากวาง โนนคูณ ศรีสะเกษ ศก. 77 2556 11/12/2019
260 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1239 นายนิสิต โพธ์ิขาว ร้านนายนิสิต โพธ์ิขาว นายนิสิต โพธ์ิขาว 90 3 - - เหล่ากวาง โนนคูณ ศรีสะเกษ ศก. 77 2562 10/7/2020
261 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1227 นางสาวเจตสุภา ไชยพรรณา ร้านบึงบูรพ์การค้า นางสาวเจตสุภา  ไชยพรรณา 100/4 1 บึงบูรพ์ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ ศก. 49 2559 31/12/2019
262 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0110 นายประสิทธ์ิ เทพเกษตรกุล ร้านเทพไพบูลย์ นายประสิทธ์ิ เทพเกษตรกุล 172 2 - - บึงบูรพ์ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ ศก. 114 2557 27/12/2019
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263 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1186 นางอัจฉรา น่ิมไพบูลย์ นางอัจฉรา น่ิมไพบูลย์ นางอัจฉรา น่ิมไพบูลย์ 218 2 - - บึงบูรพ์ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ ศก. 7 2558 31/12/2019
264 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1597 นางสาวรภัสสรณ์ พรหมทา ร้านทรัพย์ศิริโชค นางสาวรภัสสรณ์ พรหมทา 186/1 6 บึงบูรพ์ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ ศก. 116 2560 1/10/2019
265 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0711 นายชัชวาล พรหมทา สหกรณ์การเกษตรบึงบูรพ์ จ ากัด 200 7 บึงบูรพ์ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ ศก. 25 2562 4/4/2020
266 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1636 นายวิเชียร มีคุณ ร้านวิเชียรพาณิชย์ นายวิเชียร มีคุณ 22/2 1 ท่าคล้อ เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 75 2561 13/6/2020
267 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1718 นายอรรถสิทธ์ิ วงศ์ขันธ์ ร้านเกษตรอุดม นายอรรถสิทธ์ิ วงศ์ขันธ์ 5 1 ท่าคล้อ เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 81 2561 31/12/2019
268 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1351 นางส าราญ  ตลอดนอก ร้านล่ัมซัมซุปเปอร์ นางส าราญ ตลอดนอก 115 13 ท่าคล้อ เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 42 2559 13/6/2020
269 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1730 นายบัญชา แซ่เตีย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมมิตรเคมีเกษตร 244 12 เสียว เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 90 2561 11/7/2020
270 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0114 นางสาวสุรีรัตน์ ปานพิม สกุลทองการเกษตร นางสาวสุรีรัตน์ ปานพิม 244 12 - - เสียว เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 96 2556 1/7/2019
271 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1357 นางระวิพรรณ บูรพา ร้านกันเองพาณิชย์ นางระวิพรรณ บูรพา 86 13 เสียว เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 45 2559 14/6/2020
272 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1614 นายจิรวุฒิ ทองหล่อ ร้านชมเจริญ นายจิรวุฒิ ทองหล่อ 335 7 เสียว เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 29 2562 21/4/2020
273 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1501 นายอุทัย ภาประกอบ ร้านสากลการเกษตรภัณฑ์ นายอุทัย ภาประกอบ 370/5 7 เสียว เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 79 2560 20/6/2019
274 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1175 นายวุฒิไกร สืบสังข์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จ ากัด (เบญจลักษ์) 69 7 - - เสียว เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 12 2558 17/12/2019
275 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0938 ว่าท่ี ร.ต.ด ารงค์ ค าหล้า เอส แอล เค (สลักทรัพย์) ว่าท่ี ร.ต.ด ารงค์ ค าหล้า 8 7 - - เสียว เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 88 2557 26/5/2020
276 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1454 นางสาวสุพัตรา แสนบุญโท ร้านชมภูพาณิชย์ นางสาวสุพัตรา แสนบุญโท 67 11 หนองงูเหลือม เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 7 2560 17/1/2020
277 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1521 นางสมาน โพธ์ิพุ่ม ร้านโชคสมานรุ่งเรืองทรัพย์ นางสมาน โพธ์ิพุ่ม 187 3 หนองงูเหลือม เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 68 2561 31/12/2019
278 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1712 นางสาวลัดดาวัลย์  โพธ์ิพุ่ม ร้านธนกิตต์ิการเกษตร นางสาวลัดดาวัลย์ โพธ์ิพุ่ม 87/3 4 หนองงูเหลือม เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 73 2561 3/6/2019
279 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1712 นางสาวลัดดาวัลย์  โพธ์ิพุ่ม ร้านธนกิตต์ิการเกษตร นางสาวลัดดาวัลย์ โพธ์ิพุ่ม 87/3 4 หนองงูเหลือม เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 57 2562 3/6/2020
280 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0666 นางวาสนา วงศ์สุธา วาสนาการเกษตร นางวาสนา วงศ์สุธา 101 10 - - หนองฮาง เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ ศก. 51 2554 30/12/2019
281 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0824 นายธีระเดช แก้วพิลา บริษัท น  าตาลสุรินทร์ จ ากัด (สาขา ปรางค์กู่) 246 12 - - กู่ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ ศก. 20 2555 9/5/2020
282 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1830 นางวร นรดี ร้านบ้านกู่พาณิชย์ นางวร นรดี 135/2 14 กู่ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ ศก. 21 2562 12/3/2020
283 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0118 นางเรือนศรี บึงไกร ร้านพรแสวงการเกษตร นางเรือนศรี บึงไกร 154 1 - - พิมาย ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ ศก. 237 2547 27/12/2019
284 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0119 นายประภาส งามแสง ร้านทรัพย์ทวี นายประภาส งามแสง 197/3 1 - - พิมาย ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ ศก. 41 2562 3/6/2020
285 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0391 สหกรณ์การเกษตรปรางค์กู่ จ ากัด สหกรณ์การเกษตรปรางค์กู่ จ ากัด 278 1 - - พิมาย ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ ศก. 63 2561 31/12/2019
286 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1795 นางยุพิน   ตันหยงทอง ร้านรุ่งเรืองการเกษตร นางยุพิน ตันหยงทอง 350 1 พิมาย ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ ศก. 120 2561 16/10/2019
287 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0116 นายปวินท์ ชนานุวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ป.ปรางค์กู่พานิช นายปวินท์ ชนานุวัฒน์ 137 4 - พิมาย ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ ศก. 266 2548 21/6/2020
288 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0117 นายไชยกร ชนานุวัฒน์ ร้าน ก.ปรางค์กู่พานิชย์ นายไชยกร ชนานุวัฒน์ 141 4 - - พิมาย ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ ศก. 37 2557 6/7/2020
289 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0121 นายวุฒิไกร สืบสังข์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จ ากัด (ปรางค์กู่) 104 4 - พิมายเหนือ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ ศก. 14 2558 15/12/2019
290 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1050 นางสาวพัชรินทร์ ขาวสะอาด ร้าน อ.เหรียญทองพานิชย์ นางสาวพัชรินทร์ ขาวสะอาด 1 - สมอ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ ศก. 48 2562 3/6/2020
291 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1004 นางกรรณิการ์ เครือมาศ นางกรรณิการ์ เครือมาศ นางกรรณิการ์ เครือมาศ 41 11 - - สมอ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ ศก. 109 2557 13/5/2020
292 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1804 นายวีระพล ราชเจริญ ร้านข้าวบางนา นายวีระพล ราชเจริญ 108 8 ส าโรงปราสาท ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ ศก. 17 2562 3/3/2020
293 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1799 นางปราณี สมบัติวงศ์ ร้านรุ่งเรืองสมบัติ นางปราณี สมบัติวงศ์ 5 8 ส าโรงปราสาท ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ ศก. 6 2562 9/1/2020
294 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1580 นายบุญชู จันทะวงษ์ ร้านบุญชูพาณิชย์ นายบุญชู จันทะวงษ์ 23 5 หนองเชียงทูน ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ ศก. 58 2561 17/6/2020
295 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1568 นางทองย้อย สาธุ ร้านสาธุคูณ นางทองย้อย สาธุ 57 5 หนองเชียงทูน ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ ศก. 67 2561 23/8/2020
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296 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1300 นางปุณณดา ค าแปล ร้านทวีผล นางปุณณดา ค าแป 71 5 หนองเชียงทูน ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ ศก. 7 2559 10/3/2020
297 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1678 นายบุพกรณ์ ศิริวุฒิกุล ร้านบ้านอุปกรณ์ นายบุพกรณ์ ศิริวุฒิกุล 112 14 บ้านต าแย ต าแย พยุห์ ศรีสะเกษ ศก. 35 2561 9/5/2019
298 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1896 นายสุพิศ โนนน้อย ร้านบุญมีการเกษตร นายสุพิศ โนนน้อย 16 5 ต าแย พยุห์ ศรีสะเกษ ศก. 75 2562 3/7/2020
299 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1288 นางสาวสลัก สุขสงวน ไฮไลท์ ไฮเวย์ซุปเปอร์ช๊อป นางสาวสลัก สุขสงวน 79 10 โนนเพ็ก พยุห์ ศรีสะเกษ ศก. 106 2558 6/9/2019
300 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0136 นางยุพิน ค าภา ร้านพิน นางยุพิน ค าภา 105 2 - - โนนเพ็ก พยุห์ ศรีสะเกษ ศก. 34 2558 27/1/2020
301 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0815 นายสมศักด์ิ บุญสมศรี ตั งรุ่งเรือง นายสมศักด์ิ บุญสมศรี 122 5 - - โนนเพ็ก พยุห์ ศรีสะเกษ ศก. 16 2555 24/2/2020
302 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0669 นางทองสุข สีสมาน ใบโพธ์ิ นางทองสุข สีสมาน 42 5 - - โนนเพ็ก พยุห์ ศรีสะเกษ ศก. 45 2555 9/5/2019
303 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1016 นางวรัญญา อากาศ สุนันท์ นางวรัญญา อากาศ 15 6 โนนเพ็ก พยุห์ ศรีสะเกษ ศก. 5 2557 2/10/2019
304 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0123 นายสมภาร หันแถลง สหกรณ์ผู้ปลูกหอมแดง พยุห์ จ ากัด 68 6 - - โนนเพ็ก พยุห์ ศรีสะเกษ ศก. 1 2554 31/12/2019
305 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1783 นางนิภาวรรณ แย้มสันเทียะ ร้านพีแอนด์ซีมินิมาร์ท นางนิภาวรรณ แย้มสันเทียะ 32 7 โนนเพ็ก พยุห์ ศรีสะเกษ ศก. 4 2562 7/1/2020
306 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1291 นายรังสรรค์ สมเสนาะ ร้านไสรเคมีภัณฑ์ นายรังสรรค์ สมเสนาะ 173 1 พยุห์ พยุห์ ศรีสะเกษ ศก. 5 2559 2/3/2020
307 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0374 นายนัฐพงษ์ ตังสกุล ร้านสงวนวงษ์ นายนัฐพงษ์ ตังสกุล 19 1 - - พยุห์ พยุห์ ศรีสะเกษ ศก. 10 2550 31/12/2019
308 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0125 นางพวงผกา อาบสันเทียะ ร้านอัมพรการเกษตร นางพวงผกา อาบสันเทียะ 213 1 - ศ.ก.-กันทลักษ์ พยุห์ พยุห์ ศรีสะเกษ ศก. 47 2558 31/12/2019
309 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0937 นางอุไรวรรณ์ อาจวิชัย ร้านอุไรวรรณ์ นางอุไรวรรณ์ อาจวิชัย 299/13 1 - - พยุห์ พยุห์ ศรีสะเกษ ศก. 63 2556 31/12/2019
310 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0127 นายไสร สมเสนาะ ร้านไสร นายไสร สมเสนาะ 299/21 1 - - พยุห์ พยุห์ ศรีสะเกษ ศก. 28 2548 30/11/2019
311 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0558 สหกรณ์การเกษตรพยุห์ จ ากัด สหกรณ์การเกษตรพยุห์ จ ากัด 399 1 - - พยุห์ พยุห์ ศรีสะเกษ ศก. 120 2552 1/6/2020
312 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0131 นางเพ็ญศรี สีหะบุตร ร้านพยุห์การเกษตร นางเพ็ญศรี สีหะบุตร 42/1 8 - ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ พยุห์ พยุห์ ศรีสะเกษ ศก. 16 2549 26/12/2019
313 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1733 นายนิวัฒน์  นามผา ร้านสองชัยการเกษตร นายนิวัฒน์ นามผา 123/13 9 พยุห์ พยุห์ ศรีสะเกษ ศก. 95 2561 15/7/2019
314 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1141 นายณัฐพล ค าเนตร บ้านเปือยการเกษตร นายณัฐพล ค าเนตร 123 19 พรหมสวัสด์ิ พยุห์ ศรีสะเกษ ศก. 77 2561 13/6/2020
315 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0137 นายอ าพร ประมาพันธ์ ร้านประมาพันธ์การค้า นายอ าพร ประมาพันธ์ 99 2 - - โพนเพ็ก พยุห์ ศรีสะเกษ ศก. 65 2550 1/2/2020
316 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0242 นางวัลลิภา ศรีภักดี ร้านวัลลิภาพาณิชย์ นางวัลลิภา ศรีภักดี 2 2 - - หนองค้า พยุห์ ศรีสะเกษ ศก. 104 2558 31/12/2019
317 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1476 นายสุพจน์ รัตนโสภา ทรัพย์สมบูรณ์ นายสุพจน์ รัตนโสภา 122 13 โดด โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ ศก. 24 2560 22/2/2020
318 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1767 นายอภิชัย ธิติประเสริฐกุล ร้านเพ่ือนเกษตรโพธ์ิศรี นายอภิชัย ธิติประเสริฐกุล 153 13 โดด โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ ศก. 22 2562 21/3/2020
319 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1566 นายพรชัย หลอดทอง ร้านพรชัยรุ่งเรืองการเกษตร นายพรชัย หลอดทอง 156 13 โดด โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ ศก. 14 2562 3/3/2020
320 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0056 นายสมบูรณ์ รัตนโสภา ร้านสมบูรณ์พานิชย์ นายสมบูรณ์ รัตนโสภา 50 13 - - โดด โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ ศก. 230 2547 26/12/2019
321 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0732 นางธัญวลัย คุณมาศ ร้านอุดมทรัพย์การเกษตร นางธัญวลัย คุณมาศ 56/3 13 โดด โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ ศก. 11 2560 31/12/2019
322 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0588 นายฉายสิริ มะวัน ร้านพิณล าพูนวัสดุก่อสร้าง นายฉายสิริ มะวัน 57 19 - - โดด โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ ศก. 8 2557 13/10/2019
323 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1256 นางสาวกานดาภร ติยวรนันท์ ร้านแม็กมาร์ท นางสาวกานดาภร ติยวรนันท์ 44 10 - - ผือใหญ่ โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ ศก. 84 2558 26/1/2020
324 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1151 นายเผ่ง ทวีธนวาณิชย์ ทวีทรัพย์ นายเผ่ง ทวีธนวาณิชย์ 9 1 - - เสียว โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ ศก. 42 2558 5/6/2020
325 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1687 นางสาวอมรรัตน์ เทพบุตร ร้านโชคมงคลพืชผลการเกษตร นางสาวอมรรัตน์ เทพบุตร 35 12 เสียว โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ ศก. 51 2562 3/6/2020
326 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1634 นายสมจิตร สมบัติ ร้านสมบัติพานิช2 นายสมจิตร สมบัติ 46 16 เสียว โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ ศก. 46 2561 31/12/2019
327 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1059 นางศิโรรส มากมี ร้านสหสินพืชผล นางศิโรรส มากมี 60 3 หนองม้า โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ ศก. 46 2557 31/12/2019
328 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1560 นางสาวขนิษฐา  คุณสาร ร้านทองมาเฟอร์นิเจอร์ นางสาวขนิษฐา คุณสาร 65 3 หนองม้า โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ ศก. 100 2560 3/8/2019
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329 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0059 นายวีระศักด์ิ ภาษี ร้านรวมสินไทย นายวีระศักด์ิ ภาษี 2 5 - - อีเซ โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ ศก. 256 2547 31/12/2019
330 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0139 นายพูลทรัพย์ ไสยสมบัติ ร้านฮงฮวด นายพูลทรัพย์ ไสยสมบัติ 11 1 - - ดินแดง ไพรบึง ศรีสะเกษ ศก. 65 2548 31/12/2019
331 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0141 นายพรชัย ห่อทรัพย์ ร้านชัยเจริญ นายพรชัย ห่อทรัพย์ 129 8 - - ปราสาทเยอ ไพรบึง ศรีสะเกษ ศก. 48 2548 28/12/2019
332 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1551 นางสมหมาย โพธิสาร ร้านสหมิตรวัสดุ นางสมหมาย โพธิสาร 8 8 ปราสาทเยอ ไพรบึง ศรีสะเกษ ศก. 96 2560 19/7/2020
333 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1688 นายสุบิน รัตน์ตะคุ ร้าน ส.การเกษตรพืชผล นายสุบิน รัตน์ตะคุ 8 8 ปราสาทเยอ ไพรบึง ศรีสะเกษ ศก. 38 2561 23/5/2020
334 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0166 นางเลียน บุญเย่ียม ร้านรุ่งรัตนา นางเลียน บุญเย่ียม 90 15 - - ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ ศก. 71 2556 26/5/2020
335 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1264 นางล าพูล มีเจ้ย อ านวยการเกษตร ๓ (ไพรบึง) นางล าพูล มีเจ้ย 200 20 - - ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ ศก. 90 2558 31/12/2019
336 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0145 นางสาวช่ืนนภา คุณมาศ ร้านเวียงไทย นางสาวช่ืนนภา คุณมาศ 86 8 - - ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ ศก. 47 2554 9/5/2020
337 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0146 นายเกียรติ เอื อจรัสพันธ์ ร้านสหไพบูลย์ นายเกียรติ เอื อจรัสพันธ์ 87 8 - พยุห์-ขุนหาญ ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ ศก. 277 2548 12/12/2019
338 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1726 นางสาวชลลัดดา  อินทมี ร้าน ม.ม่ังมี วัสดุภัณฑ์ นางสาวชลลัดดา อินทมี 198 15 ส าโรงพลัน ไพรบึง ศรีสะเกษ ศก. 85 2561 8/7/2019
339 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0793 นายวุฒิไกร สืบสังข์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ (ไพรบึง) 228 15 - ส าโรงพลัน ไพรบึง ศรีสะเกษ ศก. 10 2558 17/12/2019
340 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0730 นางสาวนรีวรรณ ชมเมือง เมืองทองอะไหล่ยนต์ นางสาวนรีวรรณ ชมเมือง 15 16 - - ส าโรงพลัน ไพรบึง ศรีสะเกษ ศก. 33 2555 25/6/2020
341 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1295 นางละเมียด ทองอินทร์ ร้านละเมียด นางละเมียด ทองอินทร์ 22 7 ส าโรงพลัน ไพรบึง ศรีสะเกษ ศก. 48 2560 31/12/2019
342 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1731 นายสมชาย  ตระกูลพงษ์ ร้านฉัตรณรารุ่งเรือง นายสมชาย ตระกูลพงษ์ 184 8 ส าโรงพลัน ไพรบึง ศรีสะเกษ ศก. 91 2561 11/7/2019
343 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1486 นางสาวสริพรรณ  ไชยนรา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริพรรณเกษตรยนตร์ 19 8 ส าโรงพลัน ไพรบึง ศรีสะเกษ ศก. 33 2560 31/12/2019
344 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1232 นายสุนนท์ ไก่แก้ว ร้านไก่แก้วการเกษตร นายสุนนท์ ไก่แก้ว 97 1 สุขสวัสด์ิ ไพรบึง ศรีสะเกษ ศก. 30 2561 8/4/2019
345 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1675 นายวิทยา  บัวจันทร์ ร้านออมสินการเกษตร นายวิทยา บัวจันทร์ 170 4 สุขสวัสด์ิ ไพรบึง ศรีสะเกษ ศก. 34 2561 7/5/2020
346 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0407 นายชูชาติ ไก่แก้ว ร้านนายชูชาติ ไก่แก้ว นายชูชาติ ไก่แก้ว 55 5 บ้านห้วย - สุขสวัสด์ิ ไพรบึง ศรีสะเกษ ศก. 35 2560 31/12/2019
347 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1124 นางสายฟ้า พงษ์เพชร พงษ์เพชรการเกษตร นางสายฟ้า พงษ์เพชร 79/1 6 - - สุขสวัสด์ิ ไพรบึง ศรีสะเกษ ศก. 10 2562 7/2/2020
348 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0148 นายนันทวิทย์ จันเทพา ร้านนายนันวิทย์ จันเทพา นายนันทวิทย์ จันเทพา 5/1 7 - - สุขสวัสด์ิ ไพรบึง ศรีสะเกษ ศก. 213 2547 25/12/2019
349 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0629 นายจารึก วันค า ร้านพูนทวีการเกษตร นายจารึก วันค า 88 8 - - โคกตาล ภูสิงห์ ศรีสะเกษ ศก. 58 2554 4/7/2019
350 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1490 นางสาวนปภัช แก้วหอม มีสุขพาณิชย์ นางสาวนปภัส แก้วหอม 101 1 ดงรัก ภูสิงห์ ศรีสะเกษ ศก. 36 2560 2/4/2020
351 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1703 นายพิทักษ์ชัย สมญา ร้านสิงห์สยาม นายพิทักษ์ชัย สมญา 210 7 ดงรัก ภูสิงห์ ศรีสะเกษ ศก. 62 2561 10/6/2019
352 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1790 นายจิรศักด์ิ ตะเคียนราม ร้านปัญชา ดอท เน็ต นายจิรศักด์ิ ตะเคียนราม 55 1 ตะเคียนราม ภูสิงห์ ศรีสะเกษ ศก. 24 2562 4/4/2020
353 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1893 นายกิตติศักด์ิ  รัตนพันธ์ ร้านเกษตรเจริญทรัพย์ นายกิตติศักด์ิ รัตนพันธ์ 46 9 ตะเคียนราม ภูสิงห์ ศรีสะเกษ ศก. 65 2562 20/6/2020
354 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1407 นายะนานันท์ เจียรกุล ร้านธนานันท์ยางพารา นายธนานันท์ เจียรกุล 126 1 ไพรพัฒนา ภูสิงห์ ศรีสะเกษ ศก. 11 2562 21/2/2020
355 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1125 นายสมบัติ แหวนเพ็ชร ส.สมบัติเจริญ นายสมบัติ แหวนเพ็ชร 6/1 3 - - ไพรพัฒนา ภูสิงห์ ศรีสะเกษ ศก. 26 2558 31/12/2019
356 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1082 นางสาวอรพรรณ ไชยโชติ สายทองพาณิชย์ นางสาวอรพรรณ ไชยโชติ 380 6 - - ไพรพัฒนา ภูสิงห์ ศรีสะเกษ ศก. 50 2557 11/5/2020
357 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1763 นายไพชยนต์   ทนทอง ร้านแม็กเกษตร นายไพชยนต์ ทนทอง 399/37 8 ไพรพัฒนา ภูสิงห์ ศรีสะเกษ ศก. 115 2561 13/9/2019
358 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1301 นายอมรินทร์ มากนวล ร้านอุดมทรัพย์พาณิชย์ นายอมรินทร์ มากนวล 20/3 2 ละลม ภูสิงห์ ศรีสะเกษ ศก. 14 2559 9/3/2020
359 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1196 นางพรทิพย์ ภะวะ นาโนการเกษตร นางพรทิพย์ ภะวะ 8/1 2 - - ละลม ภูสิงห์ ศรีสะเกษ ศก. 53 2558 16/3/2020
360 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0499 นายวันชัย เสนาจ ร้านนายวันชัย เสนาจ นายวันชัย เสนาจ 3 3 - - ห้วยตามอญ ภูสิงห์ ศรีสะเกษ ศก. 64 2556 15/5/2020
361 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1328 นางสาวนิกุน ดีนาน นางสาวนิกุน ดีนาน นางสาวนิกุน ดีนาน 127 4 ห้วยตามอญ ภูสิงห์ ศรีสะเกษ ศก. 4 2559 31/12/2019

11/137สํา
นัก
คว
บค
มุพ
ืชแ
ละ
วสั
ดกุ
ารเ
กษ
ตร



362 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0840 นางบุญศิตา อภัยสม นางบุญศิตา อภัยสม นางบุญศิตา อภัยสม 156 6 - - ห้วยตามอญ ภูสิงห์ ศรีสะเกษ ศก. 11 2557 6/3/2020
363 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0757 นางสาวระเบียบ ปุยทอง ร้านนางสาวระเบียบ ปุยทอง นางสาวระเบียบ ปุยทอง 93 6 - - ห้วยตามอญ ภูสิงห์ ศรีสะเกษ ศก. 53 2554 10/7/2019
364 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0156 นางสาววัชราภรณ์ แซ่เตียว ร้านสองพ่ีน้อง นางสาววัชราภรณ์ แซ่เตียว 169 1 - - ห้วยต๊ิกชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ ศก. 17 2549 18/10/2019
365 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0159 นายนิเวศน์ คันศร ร้านแสงประภา นายนิเวศน์ คันศร 106 1 - - ห้วยต๊ิกซู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ ศก. 25 2549 31/12/2019
366 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0649 นางสาวนันทดา ถาวร สหกรณ์การเกษตรภูสิงห์ จ ากัด 194 10 - - ห้วยต๊ึกชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ ศก. 28 2557 4/12/2019
367 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0607 นายตรีมงคล ทองชัย ร้านอ านวยการเกษตร ๓ (ภูสิงห์) นายตรีมงคล ทองชัย 115 11 - - ห้วยต๊ึกชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ ศก. 126 2553 31/12/2019
368 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0961 นายเดชศักด์ิ สุวรรณศิริ ศรีมงคลยางพารา นายเดชศักด์ิ สุวรรณศิริ 314 11 - - ห้วยต๊ึกชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ ศก. 81 2556 6/6/2020
369 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0818 นางสาวชวินรัตน์ แซ่เตีย ศิริสมบัติการเกษตร นางสาวชวินรัตน์ แซ่เตีย 46 11 - - ห้วยต๊ึกชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ ศก. 35 2555 1/7/2020
370 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1115 นางสาวศิริรักษ์ อารีย์ ธนกิจ2 นางสาวศิริรักษ์ อารีย์ 192 2 - - ห้วยต๊ึกชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ ศก. 79 2557 31/12/2019
371 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0842 นายสมพร สมพงษ์ ร้านสมพร นายสมพร สมพงษ์ 214 2 บ.โพธ์ิทอง - ห้วยต๊ึกชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ ศก. 58 2556 9/5/2020
372 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1510 นายสงัด ดวงใจดี กองทุนหมู่บ้านนกยูง หมู่ท่ี 6 นายสงัด ดวงใจดี 103 6 ห้วยต๊ึกชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ ศก. 85 2560 21/6/2020
373 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1489 นางพนมกรณ์ เท่ียวทัศ ร้านพนมกรณ์ค้าข้าว นางพนมกรณ์ เท่ียงทัศ 104 6 ห้วยต๊ึกชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ ศก. 127 2560 14/1/2020
374 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0999 นางสาวคนึงนิตย์ ป่ินหอม พารวยเพ่ือนเกษตร นางคนึงนิตย์ ป่ินหอม 113 9 ห้วยต๊ึกชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ ศก. 18 2560 31/12/2019
375 เขต 4 ศพก.ภส. CHA-5-2256 นายมีโชค บุษภาค ร้านมีโชคค้าข้าว นายมีโชค บุษภาค 116/4 9 ห้วยต๊ึกชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ ศก. 61 2558 31/12/2019
376 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0158 นายประเสริฐ สุเมธิวิทย์ ร้านภูสิงห์การเกษตร นายประเสริฐ สุเมธิวิทย์ 192 9 - - ห้วยต๊ึกชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ ศก. 253 2548 6/4/2020
377 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1091 นางสาวสายพิน พรมชาติ พี.เค.พาณิชย์ นางสาวสายพิน พรมชาติ 108 12 - - ซ า เมือง ศรีสะเกษ ศก. 76 2557 10/6/2020
378 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0345 นายปุญญพัฒน์ ส าเภาเงิน ร้านพรณิดา นายปุญญพัฒน์ ส าเภาเงิน 36 8 - - ตะดอบ เมือง ศรีสะเกษ ศก. 103 2550 1/7/2020
379 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0571 บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (สาขาศรีสะเกษ) 84/7-8 10 - - โพธ์ิ เมือง ศรีสะเกษ ศก. 148 2552 3/7/2020
380 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0163 นายอุทัย พรมประดิษฐ สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จ ากัด 30 7 - - โพธ์ิ เมือง ศรีสะเกษ ศก. 105 2550 12/8/2019
381 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0512 นายวิเชียร อรุณโรจน์ ร้านรุ่งอรุณ นายวิเชียร อรุณโรจน์ 232 1 - - โพนข่า เมือง ศรีสะเกษ ศก. 12 2552 1/3/2020
382 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1478 นายต่อศักด์ิ สุทธิค าภา จักรวาลการเกษตร นายต่อศักด์ิ สุทธิค าภา 380 6 - - โพนข่า เมือง ศรีสะเกษ ศก. 70 2560 12/3/2020
383 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0809 นายอุดม พิศดาร วิลัยเจริญ นายอุดม พิศดาร 210 1 - - โพนเขวา เมือง ศรีสะเกษ ศก. 36 2555 31/12/2019
384 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0783 นายพงษ์สิทธ์ิ นัยนิตย์ พงษ์สิทธ์ิ นายพงษ์สิทธ์ิ นัยนิตย์ 99 1 ทางเข้าบ้านโพนเขวา โพนเขวา เมือง ศรีสะเกษ ศก. 92 2560 17/7/2019
385 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1178 นางสาวปิยมาศ คองกุฏิ น้องนิว นางสาวปิยมาศ คองกุฏิ 105 9 - - โพนเขวา เมือง ศรีสะเกษ ศก. 2 2558 12/10/2019
386 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0169 นายวิชิต ไตรรงค์จิตเหมาะ ร้านโพธ์ิทอง นายวิชิต ไตรรงค์จิตเหมาะ 1055/2-3 - ราชการรถไฟ 3 เมืองใต้ เมือง ศรีสะเกษ ศก. 170 2547 16/8/2019
387 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0171 นายมนตรี ตรีภูริเดช ร้านรวมเจริญ นายมนตรี ตรีภูริเดช 1143-1144 - - เมืองใต้ เมือง ศรีสะเกษ ศก. 11 2548 21/6/2020
388 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0173 นางสาวสุธาสินี พัฒนไพศาลชัย ร้านซินฮวดการเกษตร นางสาวสุธาสินี พัฒนไพศาลชัย 1146-1147 - ขุขันธ์ เมืองใต้ เมือง ศรีสะเกษ ศก. 226 2547 16/8/2019
389 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0175 นายนิรันดร์ อึ งสายเชื อ ร้านนิรันดร์พาณิชย์ นายนิรันดร์ อึ งสายเชื อ 1492/49 - - เมืองใต้ เมือง ศรีสะเกษ ศก. 10 2548 30/11/2019
390 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0176 นางบุญญรัตน์ ปิยะรุ่งบัณฑิต ร้าน ป.เจริญ นางบุญญรัตน์ ปิยะรุ่งบัณฑิต 1492/50 - - เมืองใต้ เมือง ศรีสะเกษ ศก. 42 2548 25/12/2019
391 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0177 นางสาวสมลักษณ์ พิเชฐไพศาล ร้านรุ่งเกษตร นางสาวสมลักษณ์ พิเชฐไพศาล 1492/56 - ขุขันธ์ เมืองใต้ เมือง ศรีสะเกษ ศก. 50 2548 1/6/2020
392 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0334 นายประเสริฐ ไตรรัตน์วงค์ บริษัท ย่งล้งกิจเกษตร จ ากัด 1492/69-70 - ขุขันธ์ เมืองใต้ เมือง ศรีสะเกษ ศก. 103 2548 10/3/2020
393 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0178 นายอรรถพันธ์ โรจน์ธีรวนิช ร้านเจริญวัฒนา 2 นายอรรถพันธ์ โรจน์ธีรวนิช 1502/32-33 - ขุขันธ์ เมืองใต้ เมือง ศรีสะเกษ ศก. 57 2560 31/12/2019
394 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0179 นายไตรรัตน์ อดุลสุทธิกุล ร้านอุ่ยเจริญ 2 นายไตรรัตน์ อดุลสุทธิกุล 1577/57-58 - เมืองใต้ เมือง ศรีสะเกษ ศก. 13 2548 5/12/2019
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395 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0184 นายนิธิวัฒน์ จิรฐิติวงศ์ ร้านทรัพย์ไพศาล นายนิธิวัฒน์ จิรฐิติวงศ์ 1192/68 - ราชการรถไฟ เมืองเหนือ เมือง ศรีสะเกษ ศก. 52 2548 28/12/2019
396 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0187 นายวัชรินทร์ โรจน์ธีรวนิช ร้านเจริญวัฒนา นายวัชรินทร์ โรจน์ธีรวนิช 599-600 - ราชการรถไฟ เมืองเหนือ เมือง ศรีสะเกษ ศก. 295 2547 19/5/2020
397 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0188 นางพรวิภา ตั งดิลกธนากุล ร้านตั งเม่งฮะ นางพรวิภา ตั งดิลกธนากุล 72/14-15 - ขุขันธ์ เมืองเหนือ เมือง ศรีสะเกษ ศก. 72 2548 9/5/2020
398 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1036 นายค าพัน แก้ววงษา ส.ค าพันการเกษตร นายค าพัน แก้ววงษา 30 1 - - หนองแก้ว เมือง ศรีสะเกษ ศก. 30 2558 17/1/2020
399 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1188 นายจักรี โพธ์ิเงิน เกษตรยิ ม นายจักรี โพธ์ิเงิน 109 7 - - หนองครก เมือง ศรีสะเกษ ศก. 73 2560 4/6/2020
400 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0844 นายรชานนท์ กิจเจริญธนารักษ์ สกาย ออร์คิดส์ นายรชานนท์ กิจเจริญธนารักษ์ 102/1 8 ตรงข้ามปศุสัตว์ หนองครก เมือง ศรีสะเกษ ศก. 109 2560 20/9/2019
401 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0180 นายวุฒิไกร สืบสังข์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จ ากัด (เมือง) 336/1 8 - หนองครก เมือง ศรีสะเกษ ศก. 9 2556 23/12/2019
402 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0812 นางธันยพร  หนูสวัสด์ิ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 91 8 - - หนองครก เมือง ศรีสะเกษ ศก. 90 2557 31/12/2019
403 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0438 นางปภัสสร เชิงชวโน ร้านนิววันการเกษตร นางปภัสสร เชิงชวโน 248 3 บ้านเพียนาม - หนองไผ่ เมือง ศรีสะเกษ ศก. 80 2551 9/5/2020
404 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1098 นายจิตรกร วงค์ละคร จิตรกรพาณิชย์ นายจิตรกร วงค์ละคร 149 1 - - หนองไฮ เมือง ศรีสะเกษ ศก. 73 2557 10/6/2020
405 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0191 นางดลลดา บุญส่ง ร้านบุญรุ่งเรือง นางดลลดา บุญส่ง 10 11 - บ.นิคม-บ.ดวนใหญ่ หมากเขียบ เมือง ศรีสะเกษ ศก. 238 2547 19/7/2020
406 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1118 นายประดิษฐ ทองพันช่ัง แยม แจม พานิช นายประดิษฐ ทองพันช่ัง 20 6 - - หมากเขียบ เมือง ศรีสะเกษ ศก. 23 2560 31/12/2019
407 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0192 นายนรงฤทธ์ิ สุระ ครูแท่งพานิชย์ นายนรงฤทธ์ิ สุระ 127 13 - - ตาโกน เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ ศก. 37 2552 12/6/2020
408 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0193 ส.ท.บัวลา เหลาค า ร้านเหลาค าพาโชค ส.ท.บัวลา เหลาค า 27 2 - - ตาโกน เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ ศก. 257 2547 30/11/2019
409 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0927 นางพรทิพย์ มะเด่ือ ร้านหนองหว้าพาณิชย์ นางพรทิพย์ มะเด่ือ 8 11 - - เมืองจันทร์ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ ศก. 63 2557 9/6/2020
410 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1282 นางสาวรัตนา พ่ึงภักด์ิ ภูตะวันการเกษตร นางสาวรัตนา พ่ึงภักด์ิ 199 15 เมืองจันทร์ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ ศก. 109 2558 13/8/2019
411 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1857 นางสาวนฤมล มังษา ร้านคูซอดการเกษตร นางสาวนฤมล มังษา 145 2 คูซอด เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ศก. 47 2562 3/6/2020
412 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1681 นายเอกชัย วรสา ร้านประเสริฐเจริญทรัพย์ นายเอกชัย วรสา 88 1 จาน เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ศก. 16 2562 3/3/2020
413 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1775 นายกอง  บุญน า ร้านเช้า & เย็นมินิมาร์ท นายกอง บุญน า 8 11 จาน เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ศก. 118 2561 23/9/2019
414 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1828 นายพร พรหมโลก ร้านพรดีพาณิชย์ นายพร พรหมโลก 47 2 จาน เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ศก. 15 2562 3/3/2020
415 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1619 นางศศิธร เคนเนดี นางศศิธร เคนเนดี 72 11 ซ า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ศก. 48 2561 31/5/2020
416 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1043 นายภัทรพงศ์ แซ่จึง ร้านทิพเจริญถาวร นายภัทรพงศ์ แซ่จึง 211 4 ซ า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ศก. 77 2560 31/12/2019
417 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1708 นางสาวจิราวรรณ  พวงจันทร์ ร้านมงคลเจริญทรัพย์ นางสาวจิราวรรณ พวงจันทร์ 176 6 ทุ่ม เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ศก. 66 2561 31/12/2019
418 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0579 นายกิตติพัฒน์ ภักดีสมัย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคมีการเกษตร นายกิตติพัฒน์ ภักดีสมัย 131 6 โพธ์ิ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ศก. 107 2553 9/3/2020
419 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1674 นางวรัญญา พิมพ์เสนา ร้านบุญทองพืชผล นางวรัญญา พิมพ์เสนา 12 1 โพนข่า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ศก. 33 2561 3/5/2020
420 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1756 นายสนิตย์   โคตรนันท์ ร้านเปล่ียนจิตการเกษตร นายสนิตย์ โคตรนันท์ 14 5 โพนข่า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ศก. 109 2561 2/9/2019
421 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0923 นางคัมภีร์พรรณ อุดล บริษัท บางซ่ือโรงสีไฟเจียเม้ง จ ากัด 439 6 - ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ โพนข่า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ศก. 59 2556 9/5/2020
422 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1475 นางสาวบุญเรือง  วรรณทวี ร้านรุ่งเรือง นางสาวบุญเรือง วรรณทวี 26 2 โพนเขวา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ศก. 65 2561 10/6/2020
423 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1457 นางอุไร กงแก้ว ร้านออมโอมการเกษตร นางอุไร กงแก้ว 27 5 โพนเขวา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ศก. 12 2560 31/12/2019
424 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1360 นายสิริชัย วังวรวุฒิ ร้านวังวรวุฒิการเกษตร นายสิริชัย วังวรวุฒิ 206 7 โพนเขวา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ศก. 54 2559 31/12/2019
425 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0880 นางสาวสมฤทัย แก้วสว่าง ศูนย์กระจายสินค้าแม็กซาโก้ 1011/1-2 - ขุขุนธ์ เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ศก. 33 2556 31/12/2019
426 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1416 นางกชพร อึ งสายเชื อ บริษัท ย่ิงเจริญศรีสะเกษ จ ากัด 1492/49 เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ศก. 60 2559 1/12/2019
427 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1479 นายชริน ตรีภูริเดช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมเจริญภูริเดช นายชริน ตรีภูริเดช 295/1-4 11 หญ้าปล้อง เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ศก. 102 2561 5/8/2020
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428 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1578 นายปรีชา  บุญพบ ร้านปรีชาการเกษตร นายปรีชา บุญพบ 6 4 หนองแก้ว เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ศก. 112 2561 13/9/2019
429 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1669 นางทองใส  แซ่อึ ง ร้านศรีเจริญ นางทองใส แซ่อึ ง 3/2 2 หนองไฮ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ศก. 31 2562 1/5/2020
430 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1752 นางสาวปรางวลัย   อารยะสิทธ์ิ ร้านสิทธิพงษ์การเกษตร นางสาวปรางวลัย อารยะสิทธ์ิ 168 5 หนองไฮ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ศก. 70 2562 20/6/2020
431 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1524 นายสฤษด์ิ เขมรทอง ร้านม่ังมีศรีสุข นายสฤษด์ิ เขมรทอง 53 11 หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ศก. 76 2560 5/6/2020
432 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1759 นายกิตติ  ภางาม ร้านสุธินีชาลิสา มินิมาร์ท นายกิตติ ภางาม 59 11 หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ศก. 110 2561 2/9/2019
433 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1643 นายทองค า  ค าฉิม ร้านทองค าการเกษตร นายทองค า ค าฉิม 68 11 หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ศก. 123 2561 8/11/2019
434 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1727 นางศรีสุบรรณ หนองเอ่ียน ร้านแบมโบ้การเกษตร นางศรีสุบรรณ หนองเอ่ียน 68 11 หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ศก. 89 2561 11/7/2019
435 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1668 นายพีรพัฒน์ ซ่ือสัตย์ ร้านพัฒนกิตพานิช นายพีรพัฒน์ ซ่ือสัตย์ 73 3 หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ศก. 7 2562 13/1/2020
436 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0979 นายทองพูน โคตตาแสง ทองพูนการเกษตร นายทองพูน โคตตาแสง 90/1 7 - - หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ศก. 53 2560 3/5/2020
437 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1810 นางสมคิด มณีวงษ์ ร้านธนิกาพาณิชย์ นางสมคิด มณีวงษ์ 81/1 5 กุดเมืองฮาม ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ ศก. 76 2562 10/7/2020
438 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1528 นางสาวเดือนเพ็ญ แก้วภักดี ร้านประสงค์ นางสาวเดือนเพ็ญ แก้วภักดี 15 8 กุดเมืองฮาม ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ ศก. 82 2560 20/6/2020
439 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1320 นางสาวทิวาพร บุญเถิง ร้านบุญทิวาพาณิชย์ นางสาวทิวาพร บุญเถิง 108 11 คอนกาม ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ ศก. 71 2562 31/12/2019
440 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0360 นางทองสิน สีหะวงษ์ ร้านทองสิน นางทองสิน สีหะวงษ์ 39/1 12 - - คอนกาม ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ ศก. 21 2549 1/12/2019
441 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1106 นายบุญสนอง จันทร์เทพ ส.เกษสิริ นายบุญสนอง จันทร์เทพ 20 6 บ้านโนนคูณ - โนนคูณ ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ ศก. 23 2558 31/12/2019
442 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1640 นายสุขสรร อรรฐาเมศร์ ร้านสมพงษ์รุ่งเรืองการเกษตร นายสุขสรร อรรฐาเมศร์ 33 6 โนนคูณ ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ ศก. 16 2561 4/3/2020
443 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1038 นางทองใบ  บัวเหลา ร้านทองใบพาณิชย์ นางทองใบ บัวเหลา 23 7 โนนคูณ ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ ศก. 27 2559 25/4/2019
444 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1495 นางสาวพัฒนา สารพันธ์ุ พัฒนา นางสาวพัฒนา สารพันธ์ุ 27 1 บึงบอน ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ ศก. 66 2560 31/12/2019
445 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0198 นายตะวัน พิมพ์โคตร ร้านตะวัน นายตะวัน พิมพ์โคตร 141/1 11 - - บึงบอน ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ ศก. 235 2547 15/12/2019
446 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0201 นายกิตติพงศ์ พิมพ์โคตร ร้าน 3 ป. การเกษตร นายกิตติพงศ์ พิมพ์โคตร 24 11 - - บึงบอน ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ ศก. 148 2551 31/12/2019
447 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0515 นางสาวพรศิริ ชาลี ร้านแสงศิริ นางสาวพรศิริ ชาลี 67 13 - - บึงบอน ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ ศก. 23 2552 14/12/2019
448 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0203 นายอาคม สมใจ ร้านอาคม สมใจ นายอาคม สมใจ 72/1 5 - - บึงบอน ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ ศก. 48 2550 21/12/2019
449 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0202 นายไพฑูรย์ วรบุตร ร้าน ปตท.โนนสูง นายไพฑูรย์ วรบุตร 87 8 - - บึงบอน ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ ศก. 251 2548 11/10/2019
450 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0332 นางสาวอุไร แซ่อึ ง ร้านอึ งยงซก นางสาวอุไร แซ่อึ ง 162/3 1 - - ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ ศก. 163 2548 31/12/2019
451 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0206 สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จ ากัด สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จ ากัด 290 2 - - ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ ศก. 204 2547 1/6/2020
452 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0205 นายสราวุธ อุ่นใจ ร้านสุจิตตาการเกษตร นายสราวุธ อุ่นใจ 116 3 - - ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ ศก. 40 2561 30/5/2020
453 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0670 นายฐกร ลี กาญจนกุล ง่วนเชียงเคมีภัณฑ์ นายฐกร ลี กาญจนกุล 268 3 - - ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ ศก. 86 2561 10/7/2020
454 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1293 นายธงชัย จักรวรรณพร จึงเจริญการเกษตร2 นายธงชัย จักรวรรณพร 279 3 ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ ศก. 65 2559 31/12/2019
455 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1623 นายพันธ์ยศ ศรีปริทัศน์ ร้านศรียางชุมการเกษตร นายพันธ์ยศ ศรีปริทัศน์ 316/1 3 ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ ศก. 7 2561 31/12/2019
456 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1744 นายสิทธาไชย์  วัฒนคงเศรษฐ์ ร้านเกษตรโบ้2 นายสิทธาไชย์ วัฒนคงเศรษฐ์ 63/5 5 ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ ศก. 106 2561 6/3/2020
457 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0671 นายวรพล เชิงสวัสด์ิ เพชรรัตน์การเกษตร นายวรพล เชิงสวัสด์ิ 120 7 - - ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ ศก. 59 2555 26/8/2019
458 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0362 นายธงชัย จักรวรรณพร ร้านจึงเจริญการเกษตร นายธงชัย จักรวรรณพร 313 7 - - ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ ศก. 152 2550 31/12/2019
459 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0665 นายสุพรรณ เสาเวียง ภัทรพงษ์การเกษตร นายสุพรรณ เสาเวียง 330 7 - - ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ ศก. 24 2557 17/1/2020
460 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0207 นางวาริศา ชาติมนตรี ร้านแสงไพบูลย์การเกษตร นางวาริศา ชาติมนตรี 298 8 - - ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ ศก. 206 2547 24/12/2019
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461 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1784 นางสาวสายฝน ทะนะวงค์ ร้านพินทองสุข อาหารสัตว์ นางสาวสายฝน ทะนะวงค์ 31 8 ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ ศก. 49 2562 3/6/2020
462 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1748 นายสุริยา  นามวงษ์ ร้านสุริยาพาณิชย์ นายสุริยา นามวงษ์ 5/1 1 ยางชุมใหญ่ ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ ศก. 107 2561 14/8/2020
463 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1365 นายวิไล นามวงษ์ วิไลพาณิชย์ นายวิไล นามวงษ์ 73 3 ยางชุมใหญ่ ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ ศก. 32 2560 31/12/2019
464 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0363 นายอุดร จันทะศิลา ร้านอุดรพานิชย์ นายอุดร จันทะศิลา 93 3 - - ยางชุมใหญ่ ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ ศก. 82 2550 8/6/2020
465 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0728 นางมาลา แก้วพวง อดิศรพาณิชย์ นางมาลา แก้วพวง 74 8 - หน้าโรงเรียนยางชุมใหญ่ ยางชุมใหญ่ ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ ศก. 28 2554 31/12/2019
466 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1366 นายสมพร  สีหะวงษ์ ร้านสมพรการเกษตร นายสมพร สีหะวงษ์ 64/1 9 ยางชุมใหญ่ ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ ศก. 55 2559 5/7/2020
467 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0775 นายวิชิต แก้วพวง วิชิตการเกษตร นายวิชิต แก้วพวง 22 14 - - ลิ นฟ้า ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ ศก. 1 2562 3/1/2020
468 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1696 นายค าสิงห์ แก้วพวง ร้านค าสิงห์การเกษตร นายค าสิงห์ แก้วพวง 74 3 ลิ นฟ้า ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ ศก. 51 2561 31/12/2019
469 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1253 นายภูวนิตย์ ชิณวงศ์ ร้านชิณวงศ์พาณิชย์ นายภูวนิตย์ ชิณวงศ์ 44/2 4 ลิ นฟ้า ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ ศก. 13 2559 31/12/2019
470 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0399 นางบุญส่ง นามวงค์ ร้านตั งบุญส่ง นางบุญส่ง นามวงค์ 27 8 - - ลิ นฟ้า ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ ศก. 135 2550 5/10/2019
471 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1331 นายโชคชัย นามวงค์ ร้านเกียรติยศยานยนต์ นายโชคชัย นามวงค์ 48/4 8 ลิ นฟ้า ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ ศก. 18 2559 24/4/2020
472 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1673 นายนพวิชัย ศรีไหม ร้านบ้านด่านอุปกรณ์ นายนพวิชัย ศรีไหม 68 3 ด่าน ราษีไศล ศรีสะเกษ ศก. 43 2561 31/5/2020
473 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1275 นางธัญญาเรศ  เซลิกา ร้านมาชินวัสดุการเกษตร นางธัญญาเรศ เซลิกา 64 6 ด่าน ราษีไศล ศรีสะเกษ ศก. 101 2558 12/8/2019
474 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1553 นางสาวนิตยา เหง้าโพธ์ิ ร้านนิตยาพาณิชย์ นางสาวนิตยา เหง้าโพธ์ิ 85 8 ด่าน ราษีไศล ศรีสะเกษ ศก. 23 2561 18/3/2019
475 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1553 นางสาวนิตยา เหง้าโพธ์ิ ร้านนิตยาพาณิชย์ นางสาวนิตยา เหง้าโพธ์ิ 85 8 ด่าน ราษีไศล ศรีสะเกษ ศก. 34 2562 6/5/2020
476 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1313 นายสุริยา ทองภู ว.สุริยา รุ่งเรือง นายสุริยา ทองภู 155 2 ดู่ ราษีไศล ศรีสะเกษ ศก. 15 2559 31/12/2019
477 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1652 นายสมจิตร ศุภศร ร้านสมจิตรรุ่งเรือง นายสมจิตร ศุภศร 160 7 ดู่ ราษีไศล ศรีสะเกษ ศก. 52 2562 3/6/2020
478 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0530 นางสุภนารี กมล ร้าน T- เจือ นางสุภนารี กมล 59 1 - - ไผ่ ราษีไศล ศรีสะเกษ ศก. 32 2562 30/4/2020
479 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1832 นายบวร สิมลา กลุ่มออมทรัพย์ประชารัฐ 114 9 ไผ่ ราษีไศล ศรีสะเกษ ศก. 42 2562 3/6/2020
480 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1270 นายยุพัก จันทะพันธ์ ร้านวีระพาณิชย์ นายยุพัก จันทะพันธ์ 126 9 ไผ่ ราษีไศล ศรีสะเกษ ศก. 62 2562 13/6/2020
481 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1234 นายสมัคร รัตนวัน ร้านบุญน าพาณิชย์ นายสมัคร รัตนวัน 48 9 ไผ่ ราษีไศล ศรีสะเกษ ศก. 17 2561 4/3/2020
482 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0229 นายวุฒิไกร สืบสังข์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จ ากัด (ราษีไศล) 601 - เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ ศก. 13 2556 21/12/2019
483 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0218 นายชัยยงค์ ธิติประเสริฐกุล ร้านชัยประเสริฐ นายชัยยงค์ ธิติประเสริฐกุล  2-3 1 - - เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ ศก. 67 2560 28/5/2020
484 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0228 นายณัฐพล บวรนิธิกุล ร้านจึงหยู่ฮะ นายณัฐพล บวรนิธิกุล  5-8 1 - - เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ ศก. 178 2553 30/11/2019
485 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0216 นางอรวรรณ บุญครองธรรม ร้านเอกชัย นางอรวรรณ บุญครองธรรม 19/1-3 1 - บริหาร เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ ศก. 59 2562 9/6/2020
486 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0217 นายชิษณุพงศ์ พิสิษธนวัฒน์ ร้านพงศ์พัฒนาสิน นายชิษณุพงศ์ พิสิษธนวัฒน์ 193/1-3 1 - - เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ ศก. 101 2550 13/6/2020
487 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0223 นายพิรชัย แซ่จึง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ราษีสิน (จึงจิ นฮะ) 41/1-3 1 - บริหาร เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ ศก. 19 2550 26/12/2019
488 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0224 นายนิธิเดช โชคอนุวัฒน์ ร้านเพ่ิมสินพานิชย์ นายนิธิเดช โชคอนุวัฒน์ 47/1-3 1 - บริหาร เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ ศก. 119 2549 6/11/2019
489 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0230 นายเกียรติศักด์ิ แซ่เลา ร้านใต้ฟ้า นายเกียรติศักด์ิ แซ่เลา 67-68 1 - บริหาร เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ ศก. 153 2548 27/7/2019
490 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0221 นายอัคณกร ปิยะธนาวัฒณ์ ร้านซิวฮะการเกษตร นายอัคณกร ปิยะธนาวัฒณ์ 50 10 - - เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ ศก. 161 2548 26/12/2019
491 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1757 นายอธิขรรค์ พรรษา ร้านตาขันการเกษตร นายอธิขรรค์ พรรษา 130 13 เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ ศก. 19 2562 12/3/2020
492 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0794 นางสาวธารีรัตน์ คุณสาร ร้านทองมาเฟอร์นิเจอร์ นางสาวธารีรัตน์ คุณสาร 81 13 - - เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ ศก. 8 2555 10/1/2020
493 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0510 นายอธิสันต์ วิจิตรพณิชยากุล ร้านณิชชาการเกษตร นายอธิสันต์ วิจิตรพณิชยากุล 125 14 - - เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ ศก. 31 2552 28/12/2019
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494 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0222 นายอุยงี แซ่อึ ง ร้านอึ งงีเซ็ง นายอุยงี แซ่อึ ง 29-31 14 - - เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ ศก. 232 2552 14/7/2020
495 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0220 นายสันธนะ โล้เจริญรัตน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษตรรุ่งเรืองราษีไศล  27/1 2 - บริหาร เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ ศก. 194 2552 11/12/2019
496 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0834 นายธีรวิทย์ ธิติประเสริฐ ไทยประเสริฐ นายธีรวิทย์ ธิติประเสริฐ 298 2 - - เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ ศก. 61 2555 28/8/2020
497 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1066 นางมัณทนา บุปผาโชติ ราษีการเกษตร นางมัณทนา บุปผาโชติ 188 4 - - เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ ศก. 87 2558 8/7/2020
498 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1024 นายจิระเดช เครือแสง ออมทรัพย์การเกษตร 2 นายจิระเดช เครือแสง 2/2 8 เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ ศก. 17 2557 14/11/2019
499 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1197 นายทองหล่อ แจ่มศรี ร้านค้าประชารัฐ นายทองหล่อ แจ่มศรี - 11 เมืองแคน ราษีไศล ศรีสะเกษ ศก. 59 2561 4/6/2020
500 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1638 นายบุตรศรี พาหา กองทุนหมู่บ้านแคนน้อย หมู่ท่ี 3 - 3 เมืองแคน ราษีไศล ศรีสะเกษ ศก. 76 2561 17/6/2020
501 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1599 นายศุภชัย ยนพันธ์ ร้านเจริญรุ่งเรืองการค้า นายศุภชัย ยนพันธ์ 97 3 เมืองแคน ราษีไศล ศรีสะเกษ ศก. 19 2561 8/3/2019
502 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1567 น.ส.ดวงใจ  แหวนหล่อ ร้านดวงใจการเกษตร นางสาวดวงใจ แหวนหล่อ 14 6 เมืองแคน ราษีไศล ศรีสะเกษ ศก. 103 2561 5/8/2019
503 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1849 นางวะรากร  ยางงาม ร้านบ้านยางการเกษตร นางวะรากร ยางงาม 205/2 7 เมืองแคน ราษีไศล ศรีสะเกษ ศก. 58 2562 9/6/2020
504 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1355 นายจ ารัส  เย่ียงกาย ร้านจ ารัสการค้า นายจ ารัส เย่ียงกาย 44/1 7 เมืองแคน ราษีไศล ศรีสะเกษ ศก. 44 2559 14/6/2020
505 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1670 นายพลพิชิตฐ์  ประทุมมา ยางใหญ่โชคน าชัย นายพลพิชิตฐ์ ประทุมมา 95 7 เมืองแคน ราษีไศล ศรีสะเกษ ศก. 23 2559 24/4/2020
506 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0496 นางสุรีพร ฐานปัตโต ร้านสุรีพรพาเกษตรรุ่งเรือง นางสุรีพร ฐานปัตโต 1 11 - - ส้มป่อย ราษีไศล ศรีสะเกษ ศก. 164 2551 1/12/2019
507 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1822 นายกรณ์พงศ์ นิธิโชติชุมวงฆ์ ร้านบ้านครูอุดมศักด์ิ นายกรณ์พงศ์ นิธิโชติชุมสงฆ์ 85 15 ส้มป่อย ราษีไศล ศรีสะเกษ ศก. 9 2562 23/1/2020
508 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0582 นางสาวมัทนา ทองเลิศ ร้านทองเลิศ นางสาวมัทนา ทองเลิศ 112 2 - - ส้มป่อย ราษีไศล ศรีสะเกษ ศก. 153 2553 19/5/2020
509 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1477 นายสิทธาไชย์ วัฒนคงเศรษฐ์ ร้านเกษตรโบ้แม่โจ้59 นายสิทธาไชย์ วัฒนคงเศรษฐ์ 127 2 ส้มป่อย ราษีไศล ศรีสะเกษ ศก. 27 2560 6/3/2020
510 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1388 นายบุญเพ็ง ศรีนวล ร้านบุญเพ็งเคมีการเกษตร นายบุญเพ็ง ศรีนวล 10 8 ส้มป่อย ราษีไศล ศรีสะเกษ ศก. 58 2559 10/7/2020
511 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0328 นายบุญถึง ศรีสุรักษ์ ร้านบุญถึงพานิช นายบุญถึง ศรีสุรักษ์ 2 1 - - สร้างป่ี ราษีไศล ศรีสะเกษ ศก. 15 2557 7/11/2019
512 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1326 นายละเบียบ  โกศล ร้านโกศลรุ่งเรือง นายละเบียบ โกศล 66 11 สร้างป่ี ราษีไศล ศรีสะเกษ ศก. 11 2559 6/3/2020
513 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0235 นางเพ็ญฤทัย พิมวัน ร้านเอ๋วัสดุ นางเพ็ญฤทัย พิมวัน 76 11 - - สร้างป่ี ราษีไศล ศรีสะเกษ ศก. 254 2548 26/1/2020
514 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1179 นางส าราญ แหวนหล่อ ทรัพย์ส าราญ นางส าราญ แหวนหล่อ 149 2 - - สร้างป่ี ราษีไศล ศรีสะเกษ ศก. 5 2558 19/12/2019
515 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1254 นายเอกชัย สายชมภู เอกชัยพาณิชย์ นายเอกชัย สายชมภู 99 2 สร้างป่ี ราษีไศล ศรีสะเกษ ศก. 5 2560 6/3/2020
516 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1693 นายเชาวลิต บุญอินทร์ ร้านล าพันการเกษตร นายเชาวลิต บุญอินทร์ 68 3 สร้างป่ี ราษีไศล ศรีสะเกษ ศก. 52 2561 31/5/2020
517 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1692 นางสาวปรียานุช  ผิวนวล ร้านณรงค์ชัยการเกษตร นางสาวปรียานุช ผิวนวล 104 17 หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ ศก. 69 2562 20/6/2020
518 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1245 นางสาววราภรณ์ โทนะพันธ์ ร้านต้องรักการเกษตร นางสาววราภรณ์ โทนะพันธ์ 19 1 - - หนองหมี ราษีไศล ศรีสะเกษ ศก. 75 2558 1/6/2020
519 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0619 นางทัศรา ทองกลม ระวีวัฒน์พาณิชย์ นางทัศรา ทองกลม 53 11 - - หนองหมี ราษีไศล ศรีสะเกษ ศก. 17 2554 3/4/2020
520 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0991 นายเดวิทย์  จิตม่ัน ร้านเพ่ิมพูนพานิชย์ นายเดวิทย์ จิตม่ัน 70 12 - - หนองหมี ราษีไศล ศรีสะเกษ ศก. 105 2556 8/8/2019
521 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1545 นายอภิสิทธ์ิ ขันแก้ว ร้านขันแก้วเคมีภัณฑ์ นายอภิสิทธ์ิ ขันแก้ว 2 14 หนองหมี ราษีไศล ศรีสะเกษ ศก. 22 2561 18/3/2020
522 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1191 นายทองใสแท้ สกุนินนท์ ทองใสแท้ นายทองใสแท้ สกุนินนท์ 5/4 4 หนองหมี ราษีไศล ศรีสะเกษ ศก. 20 2559 31/12/2019
523 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0236 นายวิเชียร ค าเอ่ียม ศูนย์สาธิตการตลาด 1 5 - - หนองหมี ราษีไศล ศรีสะเกษ ศก. 53 2550 14/2/2020
524 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1878 นายซูรัตน์ สุระบุตร สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จ ากัด 125 8 หนองหมี ราษีไศล ศรีสะเกษ ศก. 53 2562 3/6/2020
525 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0373 นายอ านาจ นครไชย์ ร้านอ านาจการเกษตร นายอ านาจ นครไชย์ 39 11 - - หนองอ่ึง ราษีไศล ศรีสะเกษ ศก. 34 2554 31/12/2019
526 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1442 นายบรรยาย ใยสูบ พ่อเมย์การเกษตร นายบรรยาย ใยสูบ 78 14 หนองอ่ึง ราษีไศล ศรีสะเกษ ศก. 26 2560 31/12/2019
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527 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1661 นางสาวจิตรลดา ลดาพาณิชย์ ร้านหญิงอ้อม นางสาวจิตรลดา ลดาพาณิชย์ 99 14 หนองอ่ึง ราษีไศล ศรีสะเกษ ศก. 42 2561 31/5/2020
528 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1504 นายวุฒิไกร สืบสังข์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส. ศรีสะเกษ จ ากัด สาขาราษ๊ไศล นายวุฒิไกร สืบสังข์ 48 8 หว้านค า ราษีไศล ศรีสะเกษ ศก. 42 2560 3/5/2020
529 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1480 นายธงชัย  ดวนใหญ่ ออมทรัพย์พาณิชย์ นายธงชัย ดวนใหญ่ 77 1 ดวนใหญ่ วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 29 2560 31/12/2019
530 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0241 นางไพจิตร ดวนใหญ่ ร้านน าสมัย 3 นางไพจิตร ดวนใหญ่ 149 11 - - ดวนใหญ่ วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 277 2547 16/6/2020
531 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0243 นายพรชัย ศิริมานพ ร้าน ส.รุ่งโรจน์ นายพรชัย ศิริมานพ 161 11 - - ดวนใหญ่ วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 54 2560 3/5/2020
532 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1585 นางสาวศริญญา   ดวนใหญ่ ร้านสมคิด นางสาวศริญญา ดวนใหญ่ 28 11 ดวนใหญ่ วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 113 2561 13/9/2019
533 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1332 นางยุภา ศรกุพันธ์ ร้านยุภา นางยุภา ศรกุพันธ์ 31 12 ดวนใหญ่ วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 1 2561 31/12/2019
534 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1743 นายส ารอง  แก้วอุดร ร้านชัยรุ่งเรือง นายส ารอง แก้วอุดร 7 13 ดวนใหญ่ วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 104 2561 5/8/2019
535 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0917 นางสมร สารีพันธ์ สารีพันธ์ทรัพย์มงคล นางสมร สารีพันธ์ 28 15 - - ดวนใหญ่ วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 37 2556 31/12/2019
536 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0246 นายบุญล้วน วิลัยเลิศ ร้านสมสมัค นายบุญล้วน วิลัยเลิศ 54 16 - - ดวนใหญ่ วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 38 2554 26/12/2019
537 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1694 นายธนกฤต ถนอมภักด์ิ ร้านธนกฤต นายธนกฤต ถนอมภักด์ิ 64 17 ดวนใหญ่ วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 53 2561 31/5/2020
538 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0920 สถาบันการเงินชุมชนดวนใหญ่ สถาบันการเงินชุมชนดวนใหญ่ 73 2 - - ดวนใหญ่ วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 85 2557 18/6/2020
539 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1350 นางพิมรภัช ดวนใหญ่ สถาบันการเงินชุมชนดวนใหญ่ หมู่ 3 45 3 ดวนใหญ่ วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 37 2561 17/5/2020
540 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0568 นายสุทิพย์ อ้อมแก้ว ร้านนายสุทิพย์ อ้อมแก้ว นายสุทิพย์ อ้อมแก้ว 73 4 - - ดวนใหญ่ วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 16 2557 30/11/2019
541 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1041 นางสาววนิตา บุญหนัก โอท็อป นางสาววนิตา บุญหนัก 9 4 - - ดวนใหญ่ วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 33 2558 21/2/2020
542 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0253 นายสมควร ธรรมธร ร้านค าเหมือนพาณิชย์ นายสมควร ธรรมธร 26 1 - - ทุ่งสว่าง วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 101 2561 5/8/2019
543 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0251 นางสาวสรัญญา พรรณา ร้านพรประเสริฐ นางสาวสรัญญา พรรณา 15 11 ทุ่งสว่าง วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 27 2561 22/3/2019
544 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0252 นายประนม งามวิลัย ร้านศรีประไพพาณิชย์ นายประนม งามวิลัย 23 2 ทุ่งสว่าง วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 3 2562 3/1/2020
545 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1625 นางสาวพิมพ์ใจ  หารบุรุษ ร้านพิมพ์พาณิชย์ นางสาวพิมพ์ใจ หารบุรุษ 72 8 ทุ่งสว่าง วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 98 2561 31/12/2019
546 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1774 นางสาวเพ็ญพักตร์   หารบุรุษ ร้านขวัญใจการเกษตร นางสาวเพ็ญพักตร์ หารบุรุษ 104 1 ธาตุ วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 117 2561 23/9/2019
547 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0254 นายเทพฤทธ์ิ พิมพ์ทอง อุ้มพานิช นายเทพฤทธ์ิ พิมพ์ทอง 80 1 - - ธาตุ วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 250 2547 31/1/2020
548 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0821 นางสาวรัตนาพร วิเชียร รัตนาพรพาณิชย์ นางสาวรัตนาพร วิเชียร 99 13 - ธาตุ วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 46 2555 26/11/2019
549 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1233 นายสมหมาย ไกรยา ร้านสาครการเกษตร นายสมหมาย ไกรยา 12 3 ธาตุ วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 12 2559 9/3/2020
550 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0255 นายวิทวัส พรรณนา ร้านบัวน าโชค นายวิทวัส พรรณนา 89 4 - - ธาตุ วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 251 2547 16/6/2020
551 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0759 นายสุทัศน์ ก่ิงสีดา หนองคูการเกษตร นายสุทัศน์ ก่ิงสีดา 100 5 - - ธาตุ วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 54 2555 24/7/2020
552 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1506 นายเหรียญทอง ใสกระจ่าง โกดัง  อ่ิมสุข นายเหรียญทอง ใสกระจ่าง 93 11 บ่อแก้ว วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 43 2560 8/5/2020
553 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1680 นางฮง ไชยแก้ว ร้านฮงพานิชย์ นางฮง ไชยแก้ว 37 14 บ่อแก้ว วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 61 2561 5/6/2020
554 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1100 นายอนุรัก บุษบา อนุรักบุษบา นายอนุรัก บุษบา 11 3 - - บ่อแก้ว วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 57 2557 8/6/2020
555 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1786 นางสมใจ  สุดเทวา ร้านสมใจพาณิชย์ นางสมใจ สุดเทวา 39 3 บ่อแก้ว วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 119 2561 3/10/2019
556 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1859 นายวีระชัย ดวนใหญ่ ร้าน ว.ทวีทรัพย์ นายวีระชัย ดวนใหญ่ 58 3 บ่อแก้ว วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 27 2562 4/4/2020
557 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1589 นายสุพิน ชุมจันทร์ ร้านบวกแต้การเกษตร นายสุพิน ชุมจันทร์ 41 10 บุสูง วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 112 2560 21/9/2019
558 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1314 นายธิติพงษ์ ท่วมพุดซา ป.กาญจนาทรัพย์ นายธิติพงษ์ ท่วมพุดซา 143 15 บุสูง วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 28 2559 31/12/2019
559 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1500 นายนิยม วรรณา ร้านนิยมพาณิชย์ นายนิยม วรรณา 2 17 บุสูง วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 41 2560 1/5/2020
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560 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1358 นายอนุสรณ์ แสนเสน เกษตรซ่ิง นายอนุสรณ์ แสนเสน 111 19 บุสูง วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 58 2560 31/12/2019
561 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0852 สหกรณ์การเกษตรวังหิน จ ากัด สหกรณ์การเกษตรวังหิน จ ากัด 81 19 บุสูง วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 43 2559 13/6/2020
562 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1015 นายสัญญา พรรณราช น าสมัยการเกษตร นายสัญญา พรรณราช 205 2 บุสูง วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 2 2557 2/10/2019
563 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0257 นางสาวกาญจน์วรินทร์ กอนินัย บ้านแก้วตวันเกษตรเอ็กซ์เพลส นางสาวกาญจน์วรินทร์ กอนินัย 98 2 - - บุสูง วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 310 2547 28/12/2019
564 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1447 นายอนุชา พรมศรี ร้านค้าชุมชนประชารัฐบ้านขุมค า หมู่ 22 นายอนุชา พรมศรี 120 22 บุสูง วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 123 2560 7/11/2019
565 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1465 นายสุพรรณ ก้านเหลือง นายสุพรรณ ก้านเหลือง 122 22 บุสูง วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 25 2560 6/3/2020
566 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1516 นางสาวกุ้งนาง ดวงจิตร น้อยแฟมิล่ีมาร์ท นางสาวกุ้งนาง ดวงจิตร 15 22 บุสูง วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 65 2560 31/12/2019
567 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0413 นายบุญฉลอง เพ็งแจ่ม ร้านโพนดวนน าโชค นายบุญฉลอง เพ็งแจ่ม 80 4 - - บุสูง วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 179 2551 12/12/2019
568 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0967 นายโทน สุขอ้วน ร้านค้าชุมชนบ้านหัววัว นายโทน สุขอ้วน 189 5 - - บุสูง วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 91 2556 24/12/2019
569 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0259 นางบานเย็น ดวนสูง ร้านลุงเปรม นางบานเย็น ดวนสูง 134 6 - - บุสูง วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 181 2547 31/12/2019
570 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0260 นางส่องนภา ไชยาค า ร้านอ๊อฟ-อ๋อม-แอร์ นางส่องนภา ไชยาค า 202 6 - - บุสูง วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 261 2547 18/7/2019
571 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0638 นางพัชรินทร์ ก้านเหลือง ร้าน วิว และ พี นางพัชรินทร์ ก้านเหลือง 21 6 - - บุสูง วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 20 2554 3/4/2020
572 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1431 นายมนัส  ภูลสวัสด์ิ เพ่ิมภูลสวัสด์ิพาณิชย์ นายมนัส ภูลสวัสด์ิ 104 7 บุสูง วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 30 2560 31/12/2019
573 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1581 นายสมร สุปัตติ กองทุนหมู่บ้านหนองนารี 2 นายสมร สุปัตติ 109 8 บุสูง วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 110 2560 21/9/2019
574 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1310 นายทวี เขตนิมิตร กาญจนาพาณิชย์ นายทวี เขตนิมิตร 129 8 บุสูง วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 8 2559 10/3/2020
575 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0753 นางสาวกัญญารัตน์ ธรรมธร ร้านกัญญารัตน์พาณิชย์ นางสาวกัญญารัตน์ ธรรมธร 57 8 - - บุสูง วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 50 2554 31/12/2019
576 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1199 นายสุภชัย สาระพล ร้านสุภชัยฟาร์ม นายสุภชัย สาระพล 10 1 โพนยาง วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 54 2558 31/12/2019
577 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0839 นางสุพัตรา ทองชัย อ านวยการเกษตร ๓ (วังหิน) นางสุพัตรา ทองชัย 137/2 1 - - โพนยาง วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 113 2558 31/12/2019
578 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0270 นายค าตัน ม่ันคง ร้านม่ันคง นายค าตัน ม่ันคง 35 10 - - โพนยาง วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 263 2547 12/12/2019
579 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1564 นายเสถียร  บุญพามา ร้านบุญเจริญพาณิช นายเสถียร บุญพามา 8 11 โพนยาง วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 104 2560 14/8/2019
580 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0679 นางสริยาภร ส าเภา ร้านวันดีการเกษตร นางสริยาภร ส าเภา 175 2 - - โพนยาง วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 357 2553 30/11/2019
581 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0964 นางสาวรัต ธรรมนิยม เกษตรพาณิชย์หนองคู นางสาวรัต ธรรมนิยม 102 3 - - โพนยาง วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 2 2559 27/1/2020
582 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1110 นางสาวอรทัย บัวเกษ อ.พาณิชย์การเกษตร นางสาวอรทัย บัวเกษ 40 5 - - โพนยาง วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 45 2558 3/2/2020
583 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1689 นายทูล สมจันทร์ ร้านทูลทรัพย์ นายทูล สมจันทร์ 84 6 โพนยาง วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 39 2561 23/5/2019
584 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0535 นายธนยศ ลาภทวี ร้านธนทรัพย์ นายธนยศ ลาภทวี 65 9 - - โพนยาง วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 68 2552 14/5/2020
585 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1386 นางค าปาน จันทะมาศ ร้านค าปาน จันทะมาศ นางค าปาน จันทะมาศ 70 1 ศรีส าราญ วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 114 2561 13/9/2019
586 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0271 นายจุมพล ค าจัตุรัส ร้านน้องแบม นายจุมพล ค าจัตุรัส 35 10 บ้านโคกสะอาด - ศรีส าราญ วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 23 2557 31/12/2019
587 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1503 นางสาวทิพาพร ดวงเนตร น่ิมเจริญพานิช นางสาวทิพาพร ดวงเนตร 13 2 ศรีส าราญ วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 93 2561 18/7/2020
588 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0976 นางภาวดี บุญพามา สมพรดี นางภาวดี บุญพามา 35 2 - - ศรีส าราญ วังหิน ศรีสะเกษ ศก. 97 2556 7/7/2020
589 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0273 นางสาวสว่างจิตต์  ไชยกาล ร้านจุ้ยเจริญ นางสาวสว่างจิตต์ ไชยกาล 161 1 - - ตูม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ ศก. 13 2562 19/2/2020
590 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1514 นางสาวเปรมฤดี  ไชยกาล ศรีพะเนา นางสาวเปรมฤดี ไชยกาล 56 2 ตูม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ ศก. 61 2560 31/12/2019
591 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0448 นายสมใจ นามอุทา ร้าน ก. สัมฤทธ์ิ นายสมใจ นามอุทา 381 3 บ้านศรีพเนา - ตูม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ ศก. 62 2551 31/12/2019
592 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1278 นางปิยะมาศ ค ามา ร้านปิยะมาศพาณิชย์ นางปิยะมาศ ค ามา 125 8 ตูม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ ศก. 97 2558 31/12/2019
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593 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0277 นายสมหมาย อินแก้ว ร้านสมหมายพานิชย์ นายสมหมาย อินแก้ว 209 1 - - พิงพวย ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ ศก. 258 2548 14/12/2019
594 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1879 นายสุพจน์ แก้วเกตุ ร้าน ส.บุตรชาติรุ่งเรือง นายสุพจน์ แก้วเกตุ 79 11 พิงพวย ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ ศก. 54 2562 3/6/2020
595 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0650 นายอุทร ห้าวหาร ร้านนายอุทร ห้าวหาร นายอุทร ห้าวหาร 99 12 - - พิงพวย ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ ศก. 22 2555 31/12/2019
596 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1724 นางฐาปนีย์  คูณสม ร้าน ธ.วัฒนา นางฐาปนีย์ คูณสม 7 14 พิงพวย ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ ศก. 84 2561 1/7/2020
597 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0613 นายชาติชาย ศรีสุวรรณ์ ร้านชาติชาย นายชาติชาย ศรีสุวรรณ์ 41 7 - - พิงพวย ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ ศก. 56 2554 15/11/2019
598 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1113 นางสาวปาริชาติ หาญศึก ร้านปาริชาติ นางสาวปาริชาติ หาญศึก 187 9 - - พิงพวย ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ ศก. 49 2560 31/12/2019
599 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0910 นางอรพิน ศรีอภัย กัญญาณัฐ นางอรพิน ศรีอภัย 56 9 - - พิงพวย ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ ศก. 53 2556 9/5/2020
600 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1092 นายจุมพล หอมชาติ วิสาหกิจชุมชนผลิตถ่านอัดแท่ง บ้านเหล็ก 122 10 - - ศรีแก้ว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ ศก. 93 2558 19/7/2020
601 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1205 นายนิมิต พาลี พรสมบูรณ์การเกษตร นายนิมิต พาลี 82/2 10 ศรีแก้ว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ ศก. 65 2558 15/4/2020
602 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0624 นายนิธิศ ชะนา ร้าน มอ เกษตร นายนิธิศ ชะนา 57 13 - - ศรีแก้ว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ ศก. 61 2562 31/12/2019
603 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1535 นางสาวนันทรัตน์ แซ่อ่ึง ร้านเสาวณีย์การเกษตร นางสาวนันทรัตน์ แซ่อ่ึง 156 15 ศรีแก้ว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ ศก. 87 2560 27/6/2020
604 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1443 นายวิเชียร ยวนพันธ์ ร้านวิเชียร นายวิเชียร ยวนพันธ์ 17 2 ศรีแก้ว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ ศก. 64 2559 31/10/2019
605 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0442 นางสาวจันเพ็ญ วันทา ร้านปวัณรัตน์ นางสาวจันเพ็ญ วันทา 164 5 - - ศรีแก้ว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ ศก. 56 2551 9/12/2019
606 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1588 นางเพียรพิศ ย่อมมี ร้านเพียรพิศการเกษตร นางเพียรพิศ ย่อมมี 82 5 ศรีแก้ว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ ศก. 111 2560 24/9/2019
607 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0485 สหกรณ์การเกษตรศรีรัตนะ จ ากัด สหกรณ์การเกษตรศรีรัตนะ จ ากัด - 6 - - ศรีแก้ว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ ศก. 141 2551 21/6/2020
608 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0586 นางจุลินทิพย์ สัจจะบุญทวี ร้านคลินิกเกษตร นางจุลินทิพย์ สัจจะบุญทวี 106 6 - - ศรีแก้ว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ ศก. 166 2552 16/8/2019
609 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0284 นายวุฒิไกร สืบสังข์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จ ากัด (ศรีรัตนะ) 114 8 - ศรีแก้ว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ ศก. 14 2556 21/12/2019
610 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0335 นายฉลาด จัยสิน ร้านศักด์ิไทย นายฉลาด จัยสิน 25 8 - - ศรีแก้ว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ ศก. 97 2561 23/7/2019
611 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0384 นางสาวทิวาวัลย์ พูนสิริรัตน์ ร้านธงไทยการเกษตร นางสาวทิวาวัลย์ พูนสิริรัตน์ 65/1 8 - - ศรีแก้ว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ ศก. 6 2560 31/12/2019
612 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0648 นางสาววาสนา แก้วก าไร ร้านหน่อยการเกษตร นางสาววาสนา แก้วก าไร 88 8 - - ศรีแก้ว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ ศก. 17 2559 9/3/2020
613 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1325 นายเอกราช คูณทรัพย์ ร้านสมบัติคูณทรัพย์ นายเอกราช คูณทรัพย์ 22 9 ศรีแก้ว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ ศก. 10 2559 31/12/2019
614 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0501 นางสาวปรียานุช ค ามา ร้านปิยะณัฐพาณิชย์ นางสาวปรียานุช ค ามา 77 11 - - สระเยาว์ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ ศก. 105 2553 15/12/2019
615 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1077 นางสาววราภรณ์   ทองดี ภรณ์การค้า นางสาววราภรณ์ ทองดี 98 11 - - สระเยาว์ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ ศก. 69 2557 25/8/2019
616 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0471 นางรัตนะพร ชูชิต ร้าน บ. เจริญทรัพย์ นางรัตนะพร ชูชิต 55 12 - - สระเยาว์ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ ศก. 103 2551 13/6/2020
617 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0286 นายสุมินทร์ ดวงเด่น ร้านน้องพร นายสุมินทร์ ดวงเด่น 8 3 - - สระเยาว์ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ ศก. 108 2549 5/10/2019
618 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0472 นายวัชรินทร์ ศรีสะอาด ร้าน ต.เจริญพานิชย์ นายวัชรินทร์ ศรีสะอาด 138 4 บ้านบัวใหญ่ - สระเยาว์ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ ศก. 101 2551 1/6/2020
619 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0285 นายอุทัย จันท า ร้านรุ่งเจริญ นายอุทัย จันท า 5 6 - - สระเยาว์ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ ศก. 97 2551 1/6/2020
620 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0521 นายสมชาย พันทอง ร้านพรเฉลียวเจริญทรัพย์ นายสมชาย พันทอง 113 8 - - สระเยาว์ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ ศก. 155 2553 19/5/2020
621 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0746 นางล าดวน ทรงทัน อุ้มทรัพย์การเกษตร นางล าดวน ทรงทัน 76 8 - - สระเยาว์ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ ศก. 37 2554 13/6/2020
622 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0283 นายภูษิต ผ่องราษี ร้านแสงไทยพืชผล นายภูษิต ผ่องราษี 154 2 - - สะพุง ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ ศก. 162 2548 1/8/2020
623 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0400 นายวิชัย  มาตยารักษ์ ร้านวิชัยพาณิชย์ นายวิชัย มาตยารักษ์ 21 7 สะพุง ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ ศก. 102 2560 7/8/2019
624 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1615 นางสาวนรารักษ์ สมสุวรรณ ร้านมีโชคพาณิชย์ นางสาวนรารักษ์ สมสุวรรณ 84 7 สะพุง ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ ศก. 4 2561 31/12/2019
625 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0731 นางสุรัสวดี เลี ยงบุรี สุรัสวดีเลี ยงบุรี นางสุรัสวดี เลี ยงบุรี 120 11 - บ้านกะหวัน เส่ืองข้าว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ ศก. 29 2554 10/5/2020

19/137สํา
นัก
คว
บค
มุพ
ืชแ
ละ
วสั
ดกุ
ารเ
กษ
ตร



626 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1076 นายสวาท ช่ืนชาย สวาทพาณิชย์ นายสวาท ช่ืนชาย 192 8 - - เส่ืองข้าว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ ศก. 58 2557 28/4/2020
627 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1312 นายทองใส ทวีสาร วิจิตตรา นายทองใส ทวีสาร 122 11 กุง ศิลาลาด ศรีสะเกษ ศก. 19 2559 24/4/2020
628 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1104 นางสาวอุษณีย์ จันทร์จรัสจิตต์ ร้านมิตรรักการเกษตร นางสาวอุษณีย์ จันทร์จรัสจิตต์ 173/3 11 - กุง ศิลาลาด ศรีสะเกษ ศก. 15 2558 25/12/2019
629 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1317 นางสาวอุษา เล่ียงภัย ร้านออกัสพาณิชย์ นางสาวอุษา เล่ียงภัย 6 11 กุง ศิลาลาด ศรีสะเกษ ศก. 74 2560 4/6/2020
630 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1347 นางศุภสรรค์  จันทะพันธ์ ร้าน ก.อะไหล่ยนต์ นางศุภสรรค์ จันทะพันธ์ 141 12 กุง ศิลาลาด ศรีสะเกษ ศก. 38 2559 9/6/2020
631 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0931 นายเอกชาติ ขาววิเศษ วิเศษทวีทรัพย์ นายเอกชาติ ขาววิเศษ 29/1 14 - - กุง ศิลาลาด ศรีสะเกษ ศก. 67 2556 20/5/2020
632 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1185 นางอรทัย ธรรมวัฒน์ ร้านสุวรรณีพาณิชย์ นางอรทัย ธรรมวัฒน์ 5 14 กุง ศิลาลาด ศรีสะเกษ ศก. 31 2560 31/12/2019
633 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0401 นายใจเพชร ทีภูงา ร้านปราโมทย์การเกษตร นายใจเพชร ทีภูงา 108 3 - - คลีกลิ ง ศิลาลาด ศรีสะเกษ ศก. 30 2562 21/4/2020
634 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1463 นางสมหมาย สาลีพันธ์ สมหมายเคมีเกษตร นางสมหมาย สาลีพันธ์ 40 11 จานแสนไชย ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ ศก. 17 2560 12/1/2020
635 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1103 นางจุลนี สาลีพันธ์ จุลนี สาลีพันธ์ นางจุลนี สาลีพันธ์ 122 2 - - จานแสนไชย ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ ศก. 82 2557 12/6/2019
636 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1063 นางสาวนพรัตน์ ม่ิงไชย นพรัตน์ ม่ิงไชย นางสาวนพรัตน์ ม่ิงไชย 85 4 - - จานแสนไชย ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ ศก. 35 2558 27/1/2020
637 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0936 นางรุ่งนภา ปริญ ร้านพงสิมการเกษตร นางรุ่งนภา ปริญ 42 8 จานแสนไชย ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ ศก. 120 2560 1/11/2019
638 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0492 นางวนิดา มานิตยกุล ร้านวนิดาพาณิชย์ นางวนิดา มานิตยกุล 79/2 8 ปราสาท ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ ศก. 12 2562 21/2/2020
639 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1856 นายปรีชา บุญเภา ร้านปณัฐดาพาณิชย์ นายปรีชา บุญเภา 60 10 เมืองหลวง ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ ศก. 23 2562 20/3/2020
640 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1101 นางสาวพูนศิริ โสดา พูนผล นางสาวพูนศิริ โสดา 56 13 - - เมืองหลวง ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ ศก. 22 2558 13/1/2020
641 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1736 นางสาวสุภารัตน์ กระจาย ร้านสินบุญเจริญ นางสาวสุภารัตน์ กระจาย 134 6 เมืองหลวง ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ ศก. 39 2562 3/6/2020
642 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0311 นางสาวจุฬาลักษณ์ เกตุสินรังสรรค์ ร้านด้วยใจ นางสาวจุฬาลักษณ์ เกตุสินรังสรรค์  27/1 1 - - ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ ศก. 92 2561 12/7/2019
643 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1608 นางนิติยา คริสเทนเซ่น ร้านเพ่ิมพูนการเกษตรก้าวไกล นางนิติยา คริสเทนเซ่น 116,116/1,116/2 1 ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ ศก. 57 2561 3/6/2019
644 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0289 นายประกาศิต กระสังข์ สหกรณ์การเกษตรห้วยทับทัน จ ากัด 200 1 - - ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ ศก. 20 2557 31/12/2019
645 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0427 นางขวัญญรัตน์ จงเสรีจิตต์ ร้านศิริบูรณ์พูนทรัพย์ นางขวัญญรัตน์ จงเสรีจิตต์ 224/13-14 1 - ศรีสะเกษ-สุรินทร์ ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ ศก. 47 2560 3/5/2020
646 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0717 นางพูนทรัพย์ เหล็กกล้า พูนทรัพย์การเกษตร นางพูนทรัพย์ เหล็กกล้า 352 1 - - ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ ศก. 15 2555 11/4/2020
647 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0291 นางฐิตารีย์ พุฒิชัยสิทธ์ิ ร้านอารีการเกษตร นางฐิตารีย์ พุฒิชัยสิทธ์ิ 49 1 - - ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ ศก. 178 2547 10/7/2020
648 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0511 นางกีรติ การะเกต ร้านกีรติพาณิชย์ นางกีรติ การะเกต 3/1 2 - - จานแสนไชย หัวยทับทัน ศรีสะเกษ ศก. 16 2552 20/2/2020
649 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0310 นายวุฒิไกร สืบสังข์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จ ากัด(อุทุมพรพิสัย) 88 2 - - ก าแพง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ศก. 87 2556 12/6/2019
650 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0293 นางสุภาพร ตุลาดิลก ร้านเดชาการเกษตร นางสุภาพร ตุลาดิลก 1102 7 - ศรีอุทุมพร ก าแพง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ศก. 169 2548 30/11/2019
651 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0922 นายอุทิศ จวงพันธ์ โดดเด่นการเกษตร นายอุทิศ จวงพันธ์ 144/1/2 7 - - ก าแพง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ศก. 45 2556 6/5/2020
652 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1656 นายสายัน พุทธวงค์ ร้านนายเจริญ นายสายัน พุทธวงค์ 394 7 ก าแพง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ศก. 29 2561 25/3/2020
653 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0295 นายอนันต์ ศิลาเลิศเดชกุล ร้านน าพานิชย์ นายอนันต์ ศิลาเลิศเดชกุล 396/1 7 - ก าแพง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ศก. 40 2549 31/12/2019
654 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0296 ว่าท่ี ร.ต.ชาตรี ตันเสถียร ร้านโพธ์ิทองการเกษตร ว่าท่ี ร.ต.ชาตรี ตันเสถียร 463/8 7 - - ก าแพง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ศก. 126 2560 20/11/2019
655 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1547 นางสาวสุมาวดี งามวิภาวีวงศ์ ร้านเพ่ือนเกษตร นางสาวสุมาวดี งามวิภาวีวงศ์ 503 7 ก าแพง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ศก. 8 2562 23/1/2020
656 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0298 นางสาวสปันงา นามบุตร ร้านเหรียญทอง นางสาวสปันงา นามบุตร 510 7 - - ก าแพง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ศก. 124 2548 7/6/2020
657 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0300 นายพิสิษฐ์ ศิลาเลิศเดชกุล ร้านน าพาณิชย์ 2 นายพิสิษฐ์ ศิลาเลิศเดชกุล 555 7 - ก าแพง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ศก. 41 2549 31/12/2019
658 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0303 นายไพจิตร จงเสรีจิตต์ ร้านศิริบูรณ์การเกษตร นายไพจิตร จงเสรีจิตต์ 757-758 7 - เพียรพจนกิจ ก าแพง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ศก. 46 2560 3/5/2020
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659 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0916 นายนิพน บุรุษ พลพานิชย์ นายนิพน บุรุษ 158 1 - - ขะยูง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ศก. 34 2556 25/4/2020
660 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1667 นายวาลย์   ลี บ ร้านวาลย์ซุปเปอร์มาเก็ต นางวาลย์ ลี บ 87 11 ขะยูง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ศก. 55 2561 31/5/2020
661 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1292 นางสาวสมหมาย ศรีบัวบาน ร้านโพธ์ิทองการเกษตร นางสาวสมหมาย ศรีบัวบาน 71 1 แขม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ศก. 125 2560 20/11/2019
662 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1739 นางสาวศิริเพ็ญ ถาวร ร้านทองเจริญเกษตรภัณฑ์ นางสาวศิริเพ็ญ ถาวร 8 4 แขม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ศก. 44 2562 3/6/2020
663 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1261 นายประเสริฐสิทธ์ิ เพ็งพันธ์ ร้านประเสริฐผลพาณิชย์ นายประเสริฐสิทธ์ิ เพ็งพันธ์ 125 3 โคกจาน อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ศก. 56 2562 3/6/2020
664 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1336 นางจินฎาพร  เพ็งแจ่ม ร้านฟลุ๊กดี นางจินฎาพร เพ็งแจ่ม 127 3 โคกจาน อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ศก. 31 2561 22/4/2020
665 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1222 นางสาวมยุรี หน่อพัฒน์ โคกจานการค้า นางสาวมยุรี หน่อพัฒน์ 147 4 โคกจาน อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ศก. 3 2559 31/12/2019
666 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1437 นายทองอินทร์ ขาวสอาด ทองอินทร์พาณิชย์ นายทองอินทร์ ขาวสอาด 74 4 โคกจาน อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ศก. 72 2560 4/6/2020
667 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1691 นายทนงศักด์ิ ถาพันธ์ ร้านแม่นวน นายทนงศักด์ิ ถาพันธ์ 144 7 โคกจาน อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ศก. 41 2561 31/5/2020
668 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0914 นางสุพัตรา ระสอน กิตติการเกษตร นางสุพัตรา ระสอน 103 9 - - โคกหล่าม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ศก. 35 2556 7/12/2019
669 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1701 นางสาวเพียร บัวงาม ร้านทองเพียรการเกษตรก่อสร้าง นางสาวเพียร บัวงาม 116 9 โคกหล่าม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ศก. 5 2562 9/1/2020
670 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0564 นายธวัชชัย เหล็กกล้า ร้านธวัชชัย นายธวัชชัย เหล็กกล้า 129 1 - - ตาเกษ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ศก. 103 2553 14/6/2020
671 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0449 นายไพจิตร อินทะสอน ร้านหนองเหล็กการเกษตร นายไพจิตร อินทะสอน 153 6 บ้านทุ่งสว่าง - ตาเกษ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ศก. 73 2551 5/5/2020
672 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0576 นายธีระเดช  แก้วพิลา บริษัท น  าตาลสุรินทร์ จ ากัด (สาขา อุทุมพรพิสัย) 15 9 - - ตาเกษ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ศก. 183 2553 25/5/2020
673 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0639 สหกรณ์การเกษตรน  าฝนแต้ จ ากัด สหกรณ์การเกษตรน  าฝนแต้ จ ากัด - 1 - - แต้ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ศก. 36 2554 7/6/2020
674 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1155 นายสังวาลย์  ศิลาโชติ ร้านพรอนันต์ นายสังวาลย์ ศิลาโชติ 196 5 - - โพธ์ิชัย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ศก. 108 2557 24/8/2019
675 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0325 นายสิงห์ขร ค าแก้ว ร้านนายสิงขร ค าแก้ว นายสิงห์ขร ค าแก้ว 184 6 - - โพธ์ิชัย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ศก. 91 2549 25/5/2020
676 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0306 นายวีระวัตร์ ชุมจิตร ร้าน ต.เจริญทรัพย์ นายวีระวัตร์ ชุมจิตร 15 2 - - รังแร้ง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ศก. 269 2547 25/12/2019
677 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0817 นายบุญหลาย อินธรรม อ๋อม ออม โชคเพ่ิมพูน นายบุญหลาย อินธรรม 121 4 - - รังแร้ง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ศก. 51 2560 3/5/2019
678 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1499 นางสาวศิริรัตน์ อนุพันธ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รณกรการเกษตร ศรีสะเกษ นางสาวศิริรัตน์ อนุพันธ์ 41/1 6 รังแร้ง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ศก. 40 2560 31/12/2019
679 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1880 นางเกษ สืบบุตร ร้านไพบูลย์พาณิชย์ นางเกษ สืบบุตร 93/1 7 รังแร้ง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ศก. 55 2562 3/6/2020
680 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1764 นางพัฌสิกรฐ์ สว่างแสง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศุภราชเกษตรฟาร์ม นางพัฌสิกรฐ์ สว่างแสง 266 1 ส าโรง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ศก. 74 2562 3/7/2020
681 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1318 นายสมเกียรติ ตุลาดิลก สมเกียรติการเกษตร นายสมเกียรติ ตุลาดิลก 119 12 ส าโรง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ศก. 10 2559 31/12/2019
682 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0647 นางสาวชวัลลักษณ์ สุขสุวรรณ ร้านดอกอ้อการเกษตร นางสาวชวัลลักษณ์ สุขสุวรรณ 55 12 - - ส าโรง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ศก. 29 2555 20/6/2020
683 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0308 นายสง่า ยอดไฟอินทร์ ร้านสง่างามส่งเสริมการเกษตร นายสง่า ยอดไฟอินทร์ 66 12 - อุทุมพรพิสัย-ราษีไศล ส าโรง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ศก. 275 2547 1/12/2019
684 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0307 นายบรรยาย สงวนแก้ว สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จ ากัด 67 15 - - ส าโรง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ศก. 20 2561 11/3/2020
685 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1645 นายปิยวัฒน์ สายกัน ร้านต้นกล้าการเกษตร นายปิยวัฒน์ สายกัน 337 2 บ้านส้มป่อย ส าโรง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ศก. 25 2561 20/3/2020
686 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0952 นางสาวธัญญลักษณ์ จารุธันยพงศ์ ม่ังมี ฮาร์ดแวร์ นางสาวธัญญลักษณ์ จารุธันยพงศ์ 63 12 - - หนองห้าง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ศก. 66 2557 26/12/2019
687 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1455 นางสาวอัจฉราพร บัวพันธ์ ร้านปุ๊กกี มินิมาร์ท นางสาวอัจฉราพร บัวพันธ์ 165 1 หนองไฮ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ศก. 9 2560 31/12/2019
688 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-1876 นางอุไร เพ็งชัย ร้าน 3ก.พาณิชย์ นางอุไร เพ็งชัย 161 2 หนองไฮ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ศก. 50 2562 3/6/2020
689 เขต 4 ศพก.ภส. SRI-5-0316 นางจันทราทิพย์ แก้ววิชิต ร้านรุ่งเรือง นางจันทราทิพย์ แก้ววิชิต 55 5 บ้านโนนดู่ - อีหล่ า อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ ศก. 89 2549 26/9/2019
690 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0687 นางสาวปรียาภรณ์ แนมใส ร้านเพชรทองทวีเกษตรภัณฑ์ นางสาวปรียาภรณ์ แนมใส 244 3 - โคกกรวด-โนนไทย ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา นม. 27 2556 15/1/2020
691 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1413 นางกาญจนา เบียบสันเทียะ ร้านสร้อยทองรุ่งเรืองการเกษตร นางกาญจนา เบียบสันเทียะ 285 4 ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา นม. 147 2557 13/8/2019
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692 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0945 นายส าเนา ชีกลาง สหกรณ์การเกษตรขามทะเลสอ จ ากัด 10 7 ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา นม. 91 2558 23/6/2020
693 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0220 นางวรินทร เตาแก้ว ร้านวรินทรการเกษตร นางวรินทร เตาแก้ว 7 7 - โคกกรวด-โนนไทย ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา นม. 253 2548 29/6/2020
694 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0516 นายกลึง คงกลาง ร้านสมบูรณ์การเกษตร นายกลึง คงกลาง 99 7 - โคกกรวด -โนนไทย ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา นม. 570 2547 9/1/2020
695 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1460 นายประสิทธ์ิ เคียงขุนทด ร้านนายประสิทธ์ิ เคียงขุนทด นายประสิทธ์ิ เคียงขุนทด 253 1 บ้านบึงอ้อ - บึงอ้อ ขามทะเลสอ นครราชสีมา นม. 8 2557 14/10/2019
696 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0988 นางสาวกานต์สินี จี พันดุง ร้านกองเงินกองทองการเกษตร นางสาวกานต์สินี จี พันดุง 79/1 6 - - บึงอ้อ ขามทะเลสอ นครราชสีมา นม. 25 2553 1/4/2020
697 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1343 นายวิทยา แก่นส าโรง ร้านวิทยา แก่นส าโรง นายวิทยา แก่นส าโรง 189 8 บ้านโนนตาล บึงอ้อ ขามทะเลสอ นครราชสีมา นม. 99 2557 2/6/2020
698 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0939 นางส าเรียง เติมสูงเนิน ร้านส าเรียง นางส าเรียง เติมสูงเนิน 162 1 - - โป่งแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา นม. 8 2561 24/1/2020
699 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3137 นางปาณิตา หมวกหม่ืนไวย ร้านเสาคอนกรีตตะคลองแล้ง นางปาณิตา หมวกหม่ืนไวย 231 2 - - โป่งแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา นม. 62 2561 21/5/2020
700 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1758 นางพรรณี เครือจันทร์ ร้านกิตติพรรณ การเกษตร นางพรรณี เครือจันทร์ 88 4 พันดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา นม. 48 2559 31/3/2020
701 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1692 นางเรียม เอกวัด ร้านวิรัชการเกษตร นางเรียม เอกวัด 111 2 หนองสรวง ขามทะเลสอ นครราชสีมา นม. 62 2559 29/5/2020
702 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0880 นายธีระพจน์ นีขุนทด ร้านรุ่งการเกษตร นายธีระพจน์ นีขุนทด 79 2 - ด่านขุนทด-หนองสรวง หนองสรวง ขามทะเลสอ นครราชสีมา นม. 72 2552 2/2/2020
703 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0515 นายสมเชษฐ์ เมธานุวัฒน์ ร้านสมเชษฐ์ นายสมเชษฐ์ เมธานุวัฒน์ 124 9 - - หนองสรวง ขามทะเลสอ นครราชสีมา นม. 137 2548 22/1/2020
704 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0665 นางสาวหัทยา พิมพ์ทอง ร้านหัทยาพาณิชย์ นางสาวหัทยา พิมพ์ทอง 74 12 - - ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา นม. 101 2553 13/9/2019
705 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1320 นางสาวกนิษฐา ปราบครบุรี ร้านกนิษฐา นางสาวกนิษฐา ปราบครบุรี 154 2 บ้านไชยวาล - ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา นม. 106 2560 9/8/2019
706 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0534 นางยุพา พิมพ์ทอง ร้านส าราญค้าข้าว นางยุพา พิมพ์ทอง 214-215 2 - - ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา นม. 64 2548 2/2/2020
707 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0658 นางสังเวียน สินทม ร้านหมูแดงบริการ นางสังเวียน สินทม 190 3 - - ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา นม. 173 2557 9/10/2019
708 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2642 นางสาวอรณี ประเสริฐสระน้อย ร้านอรณี ประเสริฐสระน้อย นางสาวอรณี ประเสริฐสระน้อย 22 7 ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา นม. 26 2559 11/1/2020
709 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1681 นางจันทร์ทิพย์ ฝายส าโรง ร้าน ท.รุ่งเรืองกิจ นางจันทร์ทิพย์ ฝายส าโรง 241 1 ครบุรีใต้ ครบุรี นครราชสีมา นม. 87 2561 25/6/2019
710 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2955 นางสมพร ศิริปรุ ร้านค้าการเกษตรเพ่ือชุมชน หมู่บ้านป่ามะพร้าว นางสมพร ศิริปรุ ศาลาประชาคมหมู่บ้านป่ามะพร้าว 10 - - ครบุรีใต้ ครบุรี นครราชสีมา นม. 62 2560 22/5/2020
711 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1516 นายบุญช่วย เจริญครบุรี ร้านช.เจริญออยล์ 99 นายบุญช่วย เจริญครบุรี 99 13 บ้านสุขส าราญ - ครบุรีใต้ ครบุรี นครราชสีมา นม. 74 2556 15/5/2020
712 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2954 นางสาวนุชจรินทร์ ปราบครบุรี ร้านค้าการเกษตรเพ่ือชุมชน หมู่บ้านคุ้มครอง นางสาวนุชจรินทร์ ปราบครบุรี ศาลาประชาคมหมู่บ้านคุ้มครอง 15 - - ครบุรีใต้ ครบุรี นครราชสีมา นม. 61 2560 22/5/2020
713 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1690 นายสกุล พูนครบุรี ร้านปรางค์เกษตร นายสกุล พูนครบุรี 55 16 ครบุรีใต้ ครบุรี นครราชสีมา นม. 95 2558 9/7/2019
714 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1671 นายภุชงค์ เลาะครบุรี ร้านภุชงค์ วัสดุภัณฑ์ นายภุชงค์ เลาะครบุรี 97 2 ครบุรีใต้ ครบุรี นครราชสีมา นม. 62 2562 11/6/2020
715 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2953 นางปรานอม มงกุฎก่ิง ร้านค้าการเกษตรเพ่ือชุมชน หมู่บ้านคลองยาง ศาลาประชาคมหมู่บ้านคลองยาง 3 - - ครบุรีใต้ ครบุรี นครราชสีมา นม. 60 2560 22/5/2020
716 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2915 นางสาวสุวรรณจัทร์ แก่งสันเทียะ ร้านทิพย์เกษตร นางสาวสุวรรณจันทร์ แก่งสันเทียะ 179 4 - - ครบุรีใต้ ครบุรี นครราชสีมา นม. 29 2560 26/3/2020
717 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1705 นายสมพจน์ ภิญโญลาภะ ร้านภิญโญ นายสมพจน์ ภิญโญลาภะ 24 4 ครบุรีใต้ ครบุรี นครราชสีมา นม. 115 2558 26/8/2019
718 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2936 นางสมหมาย แผ่วครบุรี ร้านค้าเพ่ือการเกษตรชุมชนกองทุนหมู่บ้านหนองหว้า กองทุนหมู่บ้านหนองหว้า 7 - - ครบุรีใต้ ครบุรี นครราชสีมา นม. 49 2560 30/4/2020
719 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2866 นายเกรียงไกร เย้ยกระโทก ร้านค้าเกษตรเพ่ือชุมชน นายเกรียงไกร เย้ยกระโทก 96 13 - - โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา นม. 13 2560 1/2/2020
720 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1038 นายซ้อน ไผผักแว่น ร้านเกษตรนนทรี 56 นายซ้อน ไผผักแว่น 89 15 - - โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา นม. 199 2561 11/10/2019
721 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1251 นางสาวเบญจมาศ อมกระโทก ร้านเบญจมาศ นางสาวเบญจมาศ อมกระโทก 157 17 - - โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา นม. 48 2555 1/5/2020
722 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0131 นายชูเลง แซ่ลี ร้าน ช.รุ่งเรือง 1988 นายชูเลง แซ่ลี 1 21 - - โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา นม. 124 2560 17/9/2019
723 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0659 นายกฤษฏ์ เฉียบแหลม ร้านรุ่งเรืองการเกษตร นายกฤษฏ์ เฉียบแหลม 141 21 - - โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา นม. 115 2561 17/9/2019
724 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2897 นางวาสนา จามส าโรง ร้านวาสนาการค้า นางวาสนา จามส าโรง 212 4 - - โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา นม. 18 2560 13/2/2020
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725 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1252 นางสาวอารีย์ นิดกระโทก ร้านอารีย์พาณิชย์ นางสาวอารีย์ นิดกระโทก 814 5 บ้านมาบกราด - โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา นม. 49 2555 1/5/2020
726 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3193 นายศักด์ิศิริ ใจไทย ร้านช.ศิริพาณิชย์ นายศักด์ิศิริ ใจไทย 240 7 - - โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา นม. 99 2561 7/8/2019
727 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3013 นางอุทัย ไผจะโป๊ะ ร้านนิดเจริญ นางอุทัย ไผจะโป๊ะ 256 8 - - โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา นม. 100 2560 21/8/2019
728 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0886 นางเซ่ียมเกียว ปราชญ์ศรีภูมิ ร้านจระเข้หินการกษตร นางเซ่ียมเกียว ปราชญ์ศรีภูมิ 16 1 - - จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา นม. 103 2558 20/7/2020
729 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1292 นางเสาวภีย์ ศรีไชโย ร้านตุ๊กตา นางเสาวภีย์ ศรีไชโย 297 1 บ้านจระเข้หิน - จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา นม. 81 2557 25/5/2020
730 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1466 ว่าท่ี ร.ต.สมพงษ์ สาระวัลย์ ร.น. ร้าน เฮง เฮง พาณิชย์ ว่าท่ี ร.ต.สมพงษ์ สาระวัลย์ ร.น. 4 11 บ้านใหม่จอมทอง - จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา นม. 2 2556 10/10/2019
731 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1120 นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ บริษัท น  าตาลครบุรี จ ากัด (มหาชน) ส านักงานเขต 5 289 13 - - จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา นม. 49 2554 7/6/2020
732 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3057 นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์ บริษัท น  าตาลครบุรี จ ากัด (มหาชน) ส านักงานเขต 1 289 13 - - จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา นม. 146 2560 23/11/2019
733 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1116 นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ บริษัท น  าตาลครบุรี จ ากัด (มหาชน) ส านักงานเขต 7 289 13 - - จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา นม. 3 2554 28/11/2019
734 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2782 นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์ บริษัท เคบีเอส เทรดดิ ง จ ากัด 289 13 จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา นม. 100 2559 7/9/2019
735 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1119 นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ บริษัท น  าตาลครบุรี จ ากัด (มหาชน) ส านักงานเขต 4 289 13 - - จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา นม. 96 2554 7/6/2020
736 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1121 นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ บริษัท น  าตาลครบุรี จ ากัด (มหาชน) ส านักงานเขต 8 289 13 - - จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา นม. 47 2554 7/6/2020
737 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1124 นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ บริษัท น  าตาลครบุรี จ ากัด (มหาชน) ส านักงานเขต 6 289 13 - - จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา นม. 50 2554 7/6/2020
738 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1191 นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์ บริษัท น  าตาลครบุรี จ ากัด (มหาชน) ส านักงานเขต 3/1 289 13 - - จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา นม. 43 2554 7/6/2020
739 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1118 นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ บริษัท น  าตาลครบุรี จ ากัด (มหาชน) ส านักงานเขต 2 289 13 - - จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา นม. 4 2554 28/11/2019
740 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1122 นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ บริษัท น  าตาลครบุรี จ ากัด (มหาชน) ส านักงานเขต 5/2 289 13 - - จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา นม. 46 2554 7/6/2020
741 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3076 นางสาวนวภัทร บุญเบญจ ร้านนวภัทร การเกษตร นางสาวนวภัทร บุญเบญจ 12 3 - - จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา นม. 17 2561 20/2/2020
742 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1643 นายมานะ ผอมสระน้อย ร้านตล่ิงชันการเกษตร นายมานะ ผอมสระน้อย 493 5 บ้านตล่ิงชัน จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา นม. 44 2558 24/3/2020
743 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1265 นางบุญเลิศ แอมกระโทก ร้านรักษ์การเกษตร นางบุญเลิศ แอมกระโทก 177 6 บ้านไผ่ - จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา นม. 38 2555 23/4/2020
744 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1707 นายเสน่ห์ แอมกระโทก ร้านบ้านไผ่ การเกษตร นายเสน่ห์ แอมกระโทก 238 6 จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา นม. 12 2560 1/2/2020
745 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0992 นางหรรษา ตรีราษ ร้านหรรษาการค้า นางหรรษา ตรีราษ 443 8 - เทศบาล จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา นม. 17 2555 23/1/2020
746 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2951 นางสาวก่ิงแก้ว วิชัยกุล บริษัท ธนาธิป บิสเนส กรุ๊ป จ ากัด (ส านักงานแห่งใหญ่) 111 อาคารธนาธิป 1 - - เฉลียง ครบุรี นครราชสีมา นม. 58 2560 22/5/2020
747 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1608 นายศุภชัย โอดฉิมพลี บริษัท ธนาธิป อินเตอร์เนช่ันแนล อโกรเทรด จ ากัด 132 1 เฉลียง ครบุรี นครราชสีมา นม. 28 2557 26/1/2020
748 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0036 นางวาสนา รากกระโทก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูมิธนาทรัพย์ 104 12 - - เฉลียง ครบุรี นครราชสีมา นม. 5 2559 5/10/2019
749 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1180 นายสมทบ แสงเงิน ร้านโชคแสงเงิน นายสมทบ แสงเงิน 28 3 บ้านหนองหว้า - เฉลียง ครบุรี นครราชสีมา นม. 78 2554 19/7/2019
750 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1420 นายสายชล ลดกระโทก ร้านสายชล นายสายชล ลดกระโทก 132 4 เฉลียง ครบุรี นครราชสีมา นม. 134 2560 11/10/2019
751 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1037 นายมานะ หลอดกระโทก ร้านไทเกษตร นายมานะ หลอดกระโทก 291 6 - - เฉลียง ครบุรี นครราชสีมา นม. 42 2553 9/5/2020
752 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1258 นางสาวมิรันตี เอ้กระโทก ร้านรันตีการเกษตร นางสาวมิรันตี เอ้กระโทก 98 7 บ้านดอนตะเกียด - เฉลียง ครบุรี นครราชสีมา นม. 34 2555 12/3/2020
753 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2707 นายสมชาย ไตรศักด์ิ บริษัท เคไอเค อโกรเทรด จ ากัด สาขา ครบุรี 233 8 - - เฉลียง ครบุรี นครราชสีมา นม. 71 2559 14/6/2020
754 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1182 นายศุภชัย ช่ืนชม ร้าน น.เกษตรเคมีภัณฑ์ นายศุภชัย ช่ืนชม 17/4 - - แชะ ครบุรี นครราชสีมา นม. 30 2554 11/5/2020
755 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0963 นายมาโนช บุญคุณจงเจริญ ร้านมนทิพย์การเกษตร นายมาโนช บุญคุณจงเจริญ 17/1 3 - - แชะ ครบุรี นครราชสีมา นม. 118 2560 4/9/2019
756 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0749 นายกิตติ คลังกลาง ร้านกิตติการเกษตร นายกิตติ คลังกลาง 751 3 - โชคชัย-เสิงสาง แชะ ครบุรี นครราชสีมา นม. 452 2550 3/6/2020
757 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1183 นางนันณญา ฉัตรตะขบธรากร ร้าน น.เกษตรอาหารสัตว์ นางนันณญา ฉัตรตะขบธรากร 833 3 - - แชะ ครบุรี นครราชสีมา นม. 23 2557 22/12/2019
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758 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3015 นางสาวจินตนา บูรณะบัญญัติ บริษัท พันธ์ทวี คอร์ปอร์เรช่ัน จ ากัด (ส านักงานสาขา อ.ครบุรี) บริษัท พันธ์ทวี คอร์ปอร์เรช่ัน จ ากัด (ส านักงานสาขา อ.ครบุรี) 889 3 - - แชะ ครบุรี นครราชสีมา นม. 102 2560 21/8/2019
759 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3273 นายธณุ พึบขุนทด ร้านที เอ็น ชีวภัณฑ์ นายธณุ พึบขุนทด 999 3 - - แชะ ครบุรี นครราชสีมา นม. 17 2562 30/1/2020
760 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0494 นางนันท์นภัสธรณ์ ป้อมสุวรรณ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครราชสีมา จ ากัด สาขาครบุรี 488 4 - แชะ ครบุรี นครราชสีมา นม. 492 2548 11/10/2019
761 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0874 นายสุพรรณ เข็มนาค ร้านเพชรรุ้งการเกษตร นายสุพรรณ เข็มนาค 576-577 4 - ประสานสมุทร แชะ ครบุรี นครราชสีมา นม. 184 2552 10/6/2020
762 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0900 นายจีระศักด์ิ วัชรธีรเดช ร้านจีระศักด์ิการเกษตร นายจีระศักด์ิ วัชรธีรเดช 831/5 4 - - แชะ ครบุรี นครราชสีมา นม. 49 2552 18/1/2020
763 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3014 นายนิคม หมายวัฒนกุล ร้านค้าเกษตรชุมชน บ้านพนาหนองหิน หมู่ 7 นายนิคม หมายวัฒนกุล 183 7 - - แชะ ครบุรี นครราชสีมา นม. 101 2560 21/8/2019
764 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2709 นางสาวกรรณธิรา ค าสอน ร้านค าสอนการค้า นางสาวกรรณธิรา ค าสอน 382 8 แชะ ครบุรี นครราชสีมา นม. 69 2559 14/6/2020
765 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1423 นางสาววรารินทร์ เพียงกระโทก ร้านหลอดการค้า นางสาววรารินทร์ เพียงกระโทก 18 8 ตะแบกบาน ครบุรี นครราชสีมา นม. 167 2557 17/9/2019
766 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1108 นายศุภเชษฐ์ เอ้กระโทก ร้านอุ่นทรัพย์เกษตร นายศุภเชษฐ์ เอ้กระโทก 211 3 - - บ้านใหม่ ครบุรี นครราชสีมา นม. 17 2554 21/4/2020
767 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0374 นายมานะ บุญคุณจงเจริญ ร้านมานะชัย นายมานะ บุญคุณจงเจริญ 322-324 4 - - บ้านใหม่ ครบุรี นครราชสีมา นม. 325 2549 27/12/2019
768 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0142 นายแก้ว เนียมตะคุ ร้าน น.เกษตร นายแก้ว เนียมตะคุ 395-397 4 - ราษฎร์บุรี บ้านใหม่ ครบุรี นครราชสีมา นม. 195 2548 11/5/2020
769 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0388 นางสาวศิริวรรณ วัชรธีรเดช ร้านรวมเกษตร นางสาวศิริวรรณ วัชรธีรเดช 83-84 4 - - บ้านใหม่ ครบุรี นครราชสีมา นม. 45 2557 20/3/2020
770 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3295 นางสาวศรุตา วัชรธีรเดช บริษัท ธีระเกษตร จ ากัด 940-943 4 - - บ้านใหม่ ครบุรี นครราชสีมา นม. 41 2562 3/4/2020
771 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0141 นางสาวจุฑาทิพย์ วัชรธีรเดช ร้านธีระเกษตร นางสาวจุฑาทิพย์ วัชรธีรเดช 942-943 4 - - บ้านใหม่ ครบุรี นครราชสีมา นม. 319 2547 25/7/2020
772 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0824 นางสาวนันท์ธีรา แสไพศาล ร้านนางสาวนันท์ธีรา แสไพศาล นางสาวนันท์ธีรา แสไพศาล 97 5 - - บ้านใหม่ ครบุรี นครราชสีมา นม. 2 2562 17/12/2019
773 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0457 นางธญา โบสุวรรณ์ สหกรณ์การเกษตรครบุรี จ ากัด 265 8 - - บ้านใหม่ ครบุรี นครราชสีมา นม. 730 2551 18/6/2020
774 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0723 นางสาวปราณี วิปสูงเนิน ร้าน ส. ส าเนียงบริการ นางสาวปราณี วิปสูงเนิน 186 2 - - มาบตะโกเอน ครบุรี นครราชสีมา นม. 377 2550 20/2/2020
775 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1187 นางศิริอร จั นอรัญ ร้านศิริอร นางศิริอร จั นอรัญ 36 2 - - มาบตะโกเอน ครบุรี นครราชสีมา นม. 95 2557 4/6/2020
776 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1061 นางสาวเบญจวรรณ ญาติก่ิง ร้านวันดี นางสาวเบญจวรรณ ญาติก่ิง 79 6 - - มาบตะโกเอน ครบุรี นครราชสีมา นม. 38 2560 6/4/2019
777 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3097 นางสาวสุภัทรา หาสินทรัพย์ ร้านกรุงศรีบริการ นางสาวสุภัทรา หาสินทรัพย์ 98/1 8 - - มาบตะโกเอน ครบุรี นครราชสีมา นม. 38 2562 26/3/2020
778 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1521 นางสาววิรากานต์ ศรีสมาน ร้านเกษตรสมบูรณ์พาณิชย์ นางสาววิรากานต์ ศรีสมาน 121 9 - - มาบตะโกเอน ครบุรี นครราชสีมา นม. 85 2556 2/6/2020
779 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2921 นายนพดล ซอกจอหอ ร้านนพดลค้าปุ๋ย นายนพดล ซอกจอหอ 104 10 - - ล าเพียก ครบุรี นครราชสีมา นม. 31 2560 3/4/2020
780 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1421 นางอัญชสา แก้วจันทร์ ร้านอัญชสา พาณิชย์ นางอัญชสา แก้วจันทร์ 267 3 สระว่านพระยา ครบุรี นครราชสีมา นม. 36 2560 6/4/2020
781 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3159 นางอุไร ศรีประสิทธ์ิ ร้านยายไร นางอุไร ศรีประสิทธ์ิ 130 7 - - สระว่านพระยา ครบุรี นครราชสีมา นม. 74 2561 13/6/2020
782 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1293 นางวลัยรัตน์ นิลธนาปกรณ์ ร้านเฮงเจริญการเกษตร นางวลัยรัตน์ นิลธนาปกรณ์ 307 1 บ้านอรพิมพ์ - อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา นม. 67 2561 29/5/2020
783 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2730 นายสาทิศ แขนโพธ์ิ ร้านบี บี มินิมาร์ท นายสาทิศ แขนโพธ์ิ 357 1 อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา นม. 93 2559 15/8/2019
784 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2641 นายเส็ง  โอวาทวจนะ ร้านนายเส็ง  โอวาทวจนะ นายเส็ง โอวาทวจนะ 130 4 อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา นม. 21 2559 12/1/2020
785 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1370 นางปนัดดา นามวงษ์ ร้านปนัดดาพานิชย์ นางปนัดดา นามวงษ์ 236/1 1 บ้านโจดกระทิง คลองเมือง จักราช นครราชสีมา นม. 70 2558 25/5/2020
786 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3125 นางจันทิภา ภูมินา ร้านสุดยอดเคมีภัณฑ์การเกษตร นางจันทิภา ภูมินา 31 10 - - คลองเมือง จักราช นครราชสีมา นม. 49 2561 22/4/2020
787 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1561 นายบัวพา แสนเวียง ร้านบัวพา แสนเวียง นายบัวพา แสนเวียง 59 10 บ้านสายธาร - คลองเมือง จักราช นครราชสีมา นม. 124 2556 1/9/2019
788 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1736 นางทองปิว โคตจันทึก ร้านทองปิว โคตจันทึก นางทองปิว โคตจันทึก 234 3 คลองเมือง จักราช นครราชสีมา นม. 16 2559 27/12/2019
789 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2966 นายสมหมาย ผาสุข ร้านสมหมาย ผาสุข นายสมหมาย ผาสุข 134 9 - - คลองเมือง จักราช นครราชสีมา นม. 91 2561 15/7/2019
790 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3152 นายธนกฤต แก้วมณี ร้านเกษตรเซ็นเตอร์ นายธนกฤต แก้วมณี 26 1 - เพชรมาตุคลา จักราช จักราช นครราชสีมา นม. 69 2561 30/5/2020
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791 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0470 นายคนึง พิรักษา สหกรณ์การเกษตรจักราช จ ากัด 291 1 - - จักราช จักราช นครราชสีมา นม. 24 2560 7/3/2020
792 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1512 นางสาวพัชราภรณ์ สุนทรรัตน์ บริษัท ทรัพย์พูนผล 89 จ ากัด นางสาวพัชราภรณ์ สุนทรรัตน์ 3/1 1 - เพชรมาตุคลา จักราช จักราช นครราชสีมา นม. 67 2556 13/5/2020
793 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3161 นางแพรวพรรณ ย่อกลาง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แพรวพรรณ รุ่งเรือง 161 10 - เพชรมาตุคลา จักราช จักราช นครราชสีมา นม. 78 2561 19/6/2019
794 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2828 นายชาติชาย ลิ มศุกลภัทร สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครราชสีมา จ ากัด สาขา จักราช (2) 173 10 จักราช จักราช นครราชสีมา นม. 102 2559 26/9/2019
795 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1067 นางสุวนิตย์ ตันติกุล ร้านตั งทงเชียง นางสุวนิตย์ ตันติกุล 104 4 - เพชรมาตุคลา จักราช จักราช นครราชสีมา นม. 52 2553 1/6/2020
796 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1469 นางภคมน เสนเคน ร้านวีระพืชผล นางภคมน เสนเคน 4 4 - เทศบาล 9 จักราช จักราช นครราชสีมา นม. 14 2556 22/11/2019
797 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1068 นางสาววารุณี ตันติกุล บริษัท วี พี เค จ ากัด 41 4 - - จักราช จักราช นครราชสีมา นม. 53 2553 1/6/2020
798 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0512 นางสาวธันย์ชนก แข็งแรง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีดีเกษตร นางสาวธันย์ชนก แข็งแรง 56 4 - เทศบาล 1 จักราช จักราช นครราชสีมา นม. 119 2548 2/2/2020
799 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0013 นางสาวสุธีรา กิตติวิศิษฎ์ ร้านก๊วยกิมหลี นางสาวสุธีรา กิตติวิศิษฎ์ 62 4 - - จักราช จักราช นครราชสีมา นม. 25 2562 10/2/2020
800 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0027 นางเพ็ญจันทร์ แก้วมณี ร้านแก้วมณี นางเพ็ญจันทร์ แก้วมณี 77 4 - เพชรมาตุคลา จักราช จักราช นครราชสีมา นม. 49 2562 12/5/2020
801 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1515 นางสาวบัวหลวง จันอ่อน ร้านน้องดี นางสาวบัวหลวง จันอ่อน 8 4 - เทศบาล 12 จักราช จักราช นครราชสีมา นม. 66 2561 21/5/2020
802 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1048 นายสุรศักด์ิ รัตนานนท์เสถียร ร้านเจริญชัย นายสุรศักด์ิ รัตนานนท์เสถียร 95 4 - เพชรมาตุคลา จักราช จักราช นครราชสีมา นม. 37 2553 22/4/2020
803 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3163 นายวุฒิ ย่อกลาง ร้านวุฒิ กรุ๊ป นายวุฒิ ย่อกลาง 109 9 - - จักราช จักราช นครราชสีมา นม. 80 2561 19/6/2020
804 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3279 นายอาทิตย์ รวดเร็ว ร้านสวนขี เหล็กการค้า นายอาทิตย์ รวดเร็ว 198 1 - - ทองหลาง จักราช นครราชสีมา นม. 30 2562 29/2/2020
805 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3004 นายสมบัติ พูนศรี ร้านครูก่ิงการเกษตร นายสมบัติ พูนศรี 234 1 - - ทองหลาง จักราช นครราชสีมา นม. 94 2560 21/8/2019
806 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3005 นายณรงค์กร ยิ มใหญ่ ร้านพิณพาณิชย์ นายณรงค์กร ยิ มใหญ่ 69 10 - - ทองหลาง จักราช นครราชสีมา นม. 95 2560 21/8/2019
807 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1365 นางสาวฐิติพร พูนศรี ร้านฐิติพรการเกษตร นางสาวฐิติพร พูนศรี 92 6 บ้านหนองตาโยน ทองหลาง จักราช นครราชสีมา นม. 88 2557 29/5/2020
808 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0840 นายสมทรง เลิศโสภาพันธ์ ร้านเอ่ียมเฮง นายสมทรง เลิศโสภาพันธ์ 176 8 - - ทองหลาง จักราช นครราชสีมา นม. 83 2560 13/7/2020
809 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3092 นางสาวรุจิรา ทินกระโทก ร้านโคกส าโรงการเกษตร นางสาวรุจิรา ทินกระโทก 1/1 5 - - ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา นม. 36 2562 19/3/2020
810 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1263 นายอภินันท์ แทวกระโทก ร้านอภินันท์การค้า นายอภินันท์ แทวกระโทก 151 5 - - ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา นม. 39 2555 24/4/2020
811 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1410 นายสุรศักด์ิ ทินกระโทก ร้านสุรศักด์ิ นายสุรศักด์ิ ทินกระโทก 91 9 ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา นม. 43 2562 3/4/2020
812 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0346 นายพยุงเกียรติ คมวีระวงศ์ ร้านพยุงเกียรติพานิช นายพยุงเกียรติ คมวีระวงศ์ 1 2 - สีสุก จักราช นครราชสีมา นม. 65 2555 4/6/2020
813 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1315 นางสาวจรินทร์ภรณ์ ภู่มะเริง ร้านจรินทร์ภรณ์ นางสาวจรินทร์ภรณ์ ภู่มะเริง 219 3 บ้านโคกหนองสโน - สีสุก จักราช นครราชสีมา นม. 21 2558 6/1/2020
814 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1356 นายสม สนทองหลาง ร้านเจ้นุ นายสม สนทองหลาง 200 5 สีสุก จักราช นครราชสีมา นม. 69 2557 7/5/2020
815 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1513 นายชาญ ต้นกระโทก ร้านหินมงคลการเกษตร นายชาญ ต้นกระโทก 181 8 - - สีสุก จักราช นครราชสีมา นม. 83 2557 27/5/2020
816 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1367 นายธงชัย ศิริปรุ ร้านธงชัยบริการ นายธงชัย ศิริปรุ 247 9 ท่าช้าง-หนองหัวแรด สีสุก จักราช นครราชสีมา นม. 89 2557 29/5/2020
817 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1045 นายกิตติภูมิ วิทยาวุฒิรัตน์ ร้านกิตติภูมิ นายกิตติภูมิ วิทยาวุฒิรัตน์ 77 9 - - สีสุก จักราช นครราชสีมา นม. 61 2558 6/5/2020
818 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1287 นางเครือวัลย์ พิศพล ร้านเครือวัลย์ การค้า นางเครือวัลย์ พิศพล 264 1 บ้านหนองขาม - หนองขาม จักราช นครราชสีมา นม. 36 2555 10/4/2020
819 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1676 นางหนูแดง กงพะลี ร้านหนูแดง นางหนูแดง กงพะลี 27 1 - - หนองขาม จักราช นครราชสีมา นม. 31 2561 5/3/2020
820 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0647 นางจ าลอง ศรทิพย์ ร้านหนองขามไทยสว่าง นางจ าลอง ศรทิพย์ 137 15 - บ้านหนองขาม หนองขาม จักราช นครราชสีมา นม. 159 2557 3/9/2019
821 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1502 นายสุธี สมจิตร ร้านทิดโก นายสุธี สมจิตร 34/2 15 - - หนองขาม จักราช นครราชสีมา นม. 12 2562 8/1/2020
822 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3124 นางสาวขวัญเมือง เกษตรา ร้านขวัญเคมีภัณฑ์ นางสาวขวัญเมือง เกษตรา 175 2 - - หนองขาม จักราช นครราชสีมา นม. 48 2561 22/4/2020
823 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1648 นายสังวาล กาญบุตร ร้านสังวาลการเกษตร นายสังวาล กาญบุตร 27 4 หนองขาม จักราช นครราชสีมา นม. 102 2558 10/3/2020
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824 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1193 นายธราธิป ขุนทอง ร้าน อ.ขุนทองการเกษตร นายธราธิป ขุนทอง 153 11 บ้านหนองจอก - หนองพลวง จักราช นครราชสีมา นม. 47 2557 24/3/2020
825 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0843 นายไชโย บุญเครือบ ร้านไชโยพาณิชย์ นายไชโย บุญเครือบ 169 8 บ้านบุ - หนองพลวง จักราช นครราชสีมา นม. 677 2551 1/5/2020
826 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1400 นายกล่ า ถองกระโทก ร้าน ก.การเกษตร นายกล่ า ถองกระโทก 97 9 บ้านโคกพระ หนองพลวง จักราช นครราชสีมา นม. 133 2557 20/7/2020
827 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1312 นางมาลี หาญณรงค์ ร้านสมสิทธิ นางมาลี หาญณรงค์ 17 1 บ้านหินโคน - หินโคน จักราช นครราชสีมา นม. 72 2555 10/6/2020
828 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0802 นายพงษ์เกษม กิตติวิศิษฎ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก .การเกษตร 2018 205 1 - - หินโคน จักราช นครราชสีมา นม. 14 2562 8/1/2020
829 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3018 นางจรรยา ทองพิมาย ร้านเหลียวมินิมาร์ท นางจรรยา ทองพิมาย 52 3 - - หินโคน จักราช นครราชสีมา นม. 104 2560 21/8/2019
830 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1767 นายสุวิทย์ โพธ์ิกลางดอน ร้านแอปเป้ิลเกษตรภัณฑ์ นายสุวิทย์ โพธ์ิกลางดอน 129 5 หินโคน จักราช นครราชสีมา นม. 59 2559 10/5/2020
831 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1364 นางศรีเมือง ทิศกระโทก ร้านศรีเมืองการเกษตร นางศรีเมือง ทิศกระโทก 123 6 บ้านหนองกราด ช้างทอง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา นม. 87 2557 29/5/2020
832 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1559 นางสาวจิตตวีร์ เลิศโสภาพันธ์ ร้านเพ่ือนเกษตร นางสาวจิตตวีร์ เลิศโสภาพันธ์ 56 1 - - ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา นม. 63 2557 1/5/2020
833 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1551 นายกอบโชค เรืองคง บริษัท ไอเอ็นจี อโกร จ ากัด 109 10 - - ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา นม. 111 2556 13/8/2019
834 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3335 นายวิทยา ภูฆัง บริษัท ณาณาเกษตรภัณฑ์ 2016 จ ากัด 180 10 - - ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา นม. 64 2562 23/6/2020
835 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0172 นางพรรณี พาศรี ร้านนางพรรณี พาศรี นางพรรณี พาศรี 88 13 - - ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา นม. 11 2556 14/11/2019
836 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0601 นางสาวมานิสา เลิศโสภาพันธ์ ร้านเอ่ียมเฮงการเกษตร นางสาวมานิสา เลิศโสภาพันธ์ 117/1 14 - - ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา นม. 231 2548 23/5/2020
837 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0152 นางสาววิริยา เรือนคง ร้านวิริยา นางสาววิริยา เรือนคง 166 14 - ศรีเศวตร ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา นม. 27 2547 19/6/2020
838 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0948 นางพรรณี พาศรี ร้านสมบูรณ์ศิลป์ นางพรรณี พาศรี 28/4 14 - - ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา นม. 56 2554 30/5/2020
839 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1082 นางล าใย จงฤทธ์ิ ร้านรุ่งทิวาการค้า นางล าใย จงฤทธ์ิ 81/13 14 - - ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา นม. 93 2561 24/7/2019
840 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3096 นายณัฐนนท์ วงกต ร้านดีไนซ์มินิมาร์ท นายณัฐนนท์ วงกต 69 2 - - ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา นม. 32 2561 5/3/2020
841 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0230 นายทวีศิลป์ กนกนัยการ ร้านนายทวีศิลป์ กนกนัยการ นายทวีศิลป์ กนกนัยการ 68 4 บ้านสองแคว - ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา นม. 27 2555 2/2/2020
842 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2899 นายวิเชียร จันปัญญา ร้านเซนต์จัง ช็อป นายวิเชียร จันปัญญา 73 1 - - พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา นม. 20 2560 13/2/2020
843 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3007 นางทองม้วน ชลอกลาง ร้านทองม้วน นางทองม้วน ชลอกลาง 72/4 15 - - หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา นม. 126 2561 19/11/2019
844 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1326 นายสันติ สมศักด์ิ ร้าน ส.ศศิธร นายสันติ สมศักด์ิ 66 5 บ้านสวาสด์ิ - หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา นม. 82 2555 15/7/2020
845 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0713 นายหมาน คงสนิท ร้านหมานการเกษตร นายหมาน คงสนิท 150 1 - - หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา นม. 360 2549 11/1/2020
846 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1357 นางสมหมาย เตียบกระโทก ร้านลูกเกด นางสมหมาย เตียบกระโทก 20/1 1 หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา นม. 70 2557 7/5/2020
847 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0653 นายจักรกฤษ นัดกระโทก ร้านจักรกฤษ นายจักรกฤษ นัดกระโทก 146 10 - - หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา นม. 655 2547 17/10/2019
848 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0262 นายวุฒิพงษ์ นิตย์กระโทก ร้านนายวุฒิพงษ์ นิตย์กระโทก นายวุฒิพงษ์ นิตย์กระโทก 38 10 - - หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา นม. 586 2547 13/1/2020
849 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3258 นายไตรรงค์ เทพประกอบ ร้านไตรรงค์ นายไตรรงค์ เทพประกอบ 39 10 - - หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา นม. 9 2562 1/1/2020
850 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0239 นายบุญรอด นาคเม้า ร้านเล็กเฮ็งเฮ็ง นายบุญรอด นาคเม้า 61 2 - - หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา นม. 11 2548 13/1/2020
851 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1691 นางสาวรินทร์ดา ศิริมงคล ร้านหนองยางการเกษตร นางสาวรินทร์ดา ศิริมงคล 98/1 2 - - หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา นม. 82 2561 3/6/2020
852 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0535 นายเดชอุดม ตากกระโทก ร้านส าราญโคกวังวน นายเดชอุดม ตากกระโทก 158 4 - - หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา นม. 585 2547 13/1/2020
853 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1680 นายเกชา เหล็กกับทอง ร้านเกชา มินิมาร์ท นายเกชา เหล็กกับทอง 208 7 หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา นม. 83 2558 16/6/2020
854 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3123 นางสาวสุภากูล แสงแก้ว ร้านสุภากูล แสงแก้ว นางสาวสุภากูล แสงแก้ว 54 7 - - หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา นม. 47 2561 22/4/2020
855 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3186 นายนันทวุฒิ เต็มเกษม ร้านย่ิงเจริญการเกษตร นายนันทวุฒิ เต็มเกษม 111/3 1 - โชคชัย-ครบุรี กระโทก โชคชัย นครราชสีมา นม. 95 2561 30/7/2019
856 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0818 นายอดิศักด์ิ หิรัญค า ร้านบ้านเกษตร นายอดิศักด์ิ หิรัญค า 133 11 - ราชสีมา-ครบุรี กระโทก โชคชัย นครราชสีมา นม. 4 2561 22/1/2020
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857 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1517 นางสาวทองพิกุล แหวนเพชร ร้านทองพิกุล นางสาวทองพิกุล แหวนเพชร 152/3-4 4 - - กระโทก โชคชัย นครราชสีมา นม. 86 2556 10/6/2020
858 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0606 นางด า แซ่ฮอ ร้านฮอพาณิชย์ นางด า แซ่ฮอ 226-228 1 - พิชิตคเชนทร์ โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา นม. 254 2548 29/6/2020
859 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0968 นางสุภาพร จาตุรวงศา ร้านวาสนาพรวัฒนา นางสุภาพร จาตุรวงศา 190 12 - โชคชัย-เดชอุดม โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา นม. 69 2553 6/7/2020
860 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1385 นางสาวสถาพร พัฒนพงษ์ไพบูลย์ ร้านนิวโอเช่ียน นางสาวสถาพร พัฒนพงษ์ไพบูลย์ 205/1 12 โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา นม. 119 2557 25/6/2020
861 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3121 นางสาวสกาวเดือน สุริเทศ ร้านจิรวัฒน์ทรัพย์รุ่งเรืองเงินทอง นางสาวสกาวเดือน สุริเทศ 256/122 12 - - โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา นม. 46 2561 22/4/2020
862 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3062 นายวิทูร สุริยวนากุล บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานสาขาโชคชัย 363 12 - - โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา นม. 36 2561 5/3/2020
863 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0483 นางกรวรรณ ย่อมกระโทก สหกรณ์การเกษตรสารภีโชคชัย จ ากัด 262 3 - โชคชัย-เดชอุดม โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา นม. 314 2547 25/7/2019
864 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1661 นายชะนันท์ พรมสิงห์ ร้าน น.เกษตรกระโทก นายชะนันท์ พรมสิงห์ 103/1 6 บ้านปิง โชคชัย-ครบุรี โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา นม. 59 2558 27/4/2020
865 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0015 นายทองพูน ยุทธนานุกูล ร้านก่ิงทอง นายทองพูน ยุทธนานุกูล 19/1 1 - สุขาภิบาล 1 ด่านเกวียน โชคชัย นครราชสีมา นม. 583 2547 13/1/2020
866 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0037 ว่าท่ี ร.ต.ศรายุทธ ยุทธนานุกุล ร้านง่ีฮวด ว่าท่ี ร.ต.ศรายุทธ ยุทธนานุกุล 30 1 - สุขาภิบาล 1 ด่านเกวียน โชคชัย นครราชสีมา นม. 582 2547 13/1/2020
867 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3142 นายยุทธภูมิ นิติบุญยกร ร้านณโมการเกษตร นายยุทธภูมิ นิติบุญยกร 315,315/1 1 - - ด่านเกวียน โชคชัย นครราชสีมา นม. 64 2561 23/5/2020
868 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0038 นายวิรัช คันธศักด์ิศิริ ร้านโค้วซุ่ยฮวด นายวิรัช คันธศักด์ิศิริ 33 1 - สุขาภิบาล 1 ด่านเกวียน โชคชัย นครราชสีมา นม. 365 2548 14/9/2019
869 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0112 นายวีระชัย คมวีระวงศ์ ร้านแต้ซ่งก่ี นายวีระชัย คมวีระวงศ์ 40/1 1 - - ด่านเกวียน โชคชัย นครราชสีมา นม. 569 2547 9/1/2020
870 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1104 นายนิกร พรหมจักร ร้านโคราชเกษตรภัณฑ์ นายนิกร พรหมจักร 115/1 7 - - ด่านเกวียน โชคชัย นครราชสีมา นม. 137 2558 24/9/2019
871 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2889 นางรุ่งอรุณ แก้วมา ร้านรุ่งอรุณ นางรุ่งอรุณ แก้วมา 102 3 ท่าจะหลุง โชคชัย นครราชสีมา นม. 5 2560 22/1/2020
872 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1745 นางสาวหน่ึงฤทัย วงศ์กระโทก ร้านหน่ึงฤทัยการค้า นางสาวหน่ึงฤทัย วงศ์กระโทก 25 3 - - ท่าจะหลุง โชคชัย นครราชสีมา นม. 54 2560 18/5/2020
873 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3023 นางสาวศิริวรรณ เน่ืองกระโทก ร้านศิริเกษตร นางสาวศิริวรรณ เน่ืองกระโทก 15 4 - - ท่าจะหลุง โชคชัย นครราชสีมา นม. 113 2560 27/8/2019
874 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2731 นายเทียม ภาคย์กระโทก ร้านเพ่ือนเกษตร นายเทียม ภาคย์กระโทก 35 1 ท่าเย่ียม โชคชัย นครราชสีมา นม. 82 2559 7/7/2019
875 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2836 นายสันติพงษ์ กาญจนศิลป์ ร้านพ.เกษตรภัณฑ์ นายสันติพงษ์ กาญจนศิลป์ 342 15 ท่าเย่ียม โชคชัย นครราชสีมา นม. 107 2559 3/10/2019
876 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1175 นายน้อย กูบกระโทก ร้านใหญ่การเกษตร นายน้อย กูบกระโทก 114 2 บ้านคลองมะเด่ือ - ท่าเย่ียม โชคชัย นครราชสีมา นม. 117 2556 18/8/2019
877 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0685 นายสมพาด แก่นกระโทก ร้านโชคประเสริฐ นายสมพาด แก่นกระโทก 61 7 - - ท่าเย่ียม โชคชัย นครราชสีมา นม. 266 2549 25/10/2019
878 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1131 นางศิรินันท์ หมวกทอง ร้านศิรินันท์เกษตร นางศิรินันท์ หมวกทอง 279 8 - - ท่าเย่ียม โชคชัย นครราชสีมา นม. 55 2554 9/6/2020
879 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1519 นายวัลลภ จิตรพิทักษ์เลิศ ร้านโนนเพชรเกษตรวัสดุ นายวัลลภ จิตรพิทักษ์เลิศ 35 9 - - ท่าเย่ียม โชคชัย นครราชสีมา นม. 83 2556 5/6/2020
880 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0808 นายศักดา ผลกระโทก ร้านครูดา นายศักดา ผลกระโทก 21/1 2 - - ท่าลาดขาว โชคชัย นครราชสีมา นม. 693 2551 19/5/2020
881 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1268 นายพงษ์เพชร พิมพ์ทอง ร้านส าราญค้าข้าว (สาขา 2) นายพงษ์เพชร พิมพ์ทอง 74 3 - - ท่าลาดขาว โชคชัย นครราชสีมา นม. 25 2556 24/12/2019
882 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0906 นางประสงค์ จามกระโทก ร้านประสงค์ นางประสงค์ จามกระโทก 39 7 - - ท่าลาดขาว โชคชัย นครราชสีมา นม. 32 2555 2/2/2020
883 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1487 นายบุรินทร์ ยุทธนานุกูล ร้านก่ิงทองแท้ นายบุรินทร์ ยุทธนานุกูล 202 4 - ราชสีมา-โชคชัย ท่าอ่าง โชคชัย นครราชสีมา นม. 20 2557 15/12/2019
884 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1598 นางสุดารัตน์ ปล่ังกระโทก ร้านเสริมทรัพย์ นางสุดารัตน์ ปล่ังกระโทก 101 8 ท่าอ่าง โชคชัย นครราชสีมา นม. 69 2558 25/5/2019
885 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1461 นางธนภร จอสูงเนิน ร้านธนภรการเกษตร นางธนภร จอสูงเนิน 142 12 บ้านดอนเกตุ - ทุ่งอรุณ โชคชัย นครราชสีมา นม. 6 2559 21/10/2019
886 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0915 นายพิพัฒน์ อุปกระโทก ร้านพิพัฒน์การเกษตร นายพิพัฒน์ อุปกระโทก 261 12 - - ทุ่งอรุณ โชคชัย นครราชสีมา นม. 27 2560 13/3/2020
887 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0655 นายสีหนาท ป่ันทองหลาง ร้านทรัพย์สุธาลักษณ์ นายสีหนาท ป่ันทองหลาง 180 9 - - ทุ่งอรุณ โชคชัย นครราชสีมา นม. 420 2550 10/5/2020
888 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0740 นายสมหวัง ป่ันทองหลาง ร้านสมหวังพานิชย์ นายสมหวัง ป่ันทองหลาง 52 9 - - ทุ่งอรุณ โชคชัย นครราชสีมา นม. 69 2562 26/6/2020
889 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0191 นางสมนึก เปรียงกระโทก ร้านสมนึก นางสมนึก เปรียงกระโทก 39 8 - - พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา นม. 38 2549 20/2/2020
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890 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2919 นางวิลัย อ่อนจันทร์ ร้านถาวร นางวิลัย อ่อนจันทร์ 86 10 - - ละลมใหม่พัฒนา โชคชัย นครราชสีมา นม. 30 2561 5/3/2020
891 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1212 นายสมปอง คร่ ากระโทก ร้านนายสมปอง คร่ ากระโทก นายสมปอง คร่ ากระโทก 10 11 บ้านหนองผักหวาน - ละลมใหม่พัฒนา โชคชัย นครราชสีมา นม. 54 2556 22/4/2020
892 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2643 นายลออ  บุญกระโทก ร้านลออ บุญกระโทก นายลออ บุญกระโทก 299 12 ละลมใหม่พัฒนา โชคชัย นครราชสีมา นม. 52 2559 2/3/2020
893 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1507 นางสาวทัศนีย์ กิรัมย์ ร้านป้าแจ๋ว นางสาวทัศนีย์ กิรัมย์ 78/1 6 บ้านกุดจอกน้อย - ละลมใหม่พัฒนา โชคชัย นครราชสีมา นม. 60 2556 2/5/2020
894 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1173 นางปล้าว พีบขุนทด ร้านคูณรุ่งเรืองการเกษตร นางปล้าว พีบขุนทด 319 15 บ้านโนนเจริญพัฒนา - กุดพิมาน ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 61 2561 15/5/2020
895 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1719 นายณฐวัตร์ ศิลปชัย ร้าน น.การเกษตร นายณฐวัตร์ ศิลปชัย 87 8 กุดพิมาน ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 129 2558 6/9/2019
896 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3198 นายเดโช แสงอุดมวาณิช ร้านกฤตมุขเกษตรภัณฑ์ นายเดโช แสงอุดมวาณิช 143 1 - - ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 104 2561 13/8/2019
897 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2985 นายรชตะ ด่านกุล ร้านรักษ์เกษตร นายรชตะ ด่านกุล 194 1 - - ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 58 2561 8/5/2020
898 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3336 นายเกียรติประจักร พรประสิทธ์ิ ร้าน จ.เจริญด่านขุนทดการเกษตร นายเกียรติประจักร พรประสิทธ์ิ 105-106 11 - - ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 65 2562 23/6/2020
899 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0265 นายสมจิตร ธีรพัฒนพงศ์ ร้านย่ีเส็ง นายสมจิตร ธีรพัฒนพงศ์ 107-112 11 - - ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 326 2549 2/2/2020
900 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0562 นางสาวพิชามญช์ุ ลิ มชูวงศ์ บริษัท ลิ มเจริญด่านขุนทด จ ากัด 184/1 11 - สีคิ ว-ชัยภูมิ ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 404 2548 14/9/2019
901 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3173 นางวรรณศิริ ศิริพูล ร้านรักษ์เกษตร 2 นางวรรณศิริ ศิริพูล 44 13 - - ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 107 2561 21/8/2019
902 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0769 นายทรงวิทย์ ลิ มพงศานุรักษ์ ร้านนายทรงวิทย์ ลิ มพงศานุรักษ์ นายทรงวิทย์ ลิ มพงศานุรักษ์ 9 13 - ด่านขุนทด-หนองสรวง ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 27 2553 6/4/2020
903 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1211 นายสมเกียรติ แห้วขุนทด ร้านหญิง-เบนซ์-แบงค์ นายสมเกียรติ แห้วขุนทด 238 14 บ้านโพธ์ิทอง ด่านขุนทด-บ าเหน็จณรงค์ ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 63 2560 31/5/2020
904 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1622 นางธมล นันท์จันทึก บริษัท เกษตรธรรมชาติ 15 จ ากัด 31 14 - - ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 117 2557 25/6/2020
905 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2905 นายศิลปกร วัชราภิชาติ ร้านเกษตรรุ่งเรือง นายศิลปกร วัชราภิชาติ 31 14 - ด่านขุนทด-สีคิ ว ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 56 2561 3/5/2020
906 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2924 นายชุมพล สุพรรณธะปรีชา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงทวีคลังเกษตร (ด่านขุนทด) 63 16 - - ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 30 2560 4/4/2020
907 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3020 นายสุรศักด์ิ เปร่ืองนนท์ ร้านคลินิคเกษตรด่านขุนทด นายสุรศักด์ิ เปร่ืองนนท์ 25 17 - สีคิ ว-ชัยภูมิ ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 109 2560 27/8/2019
908 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3088 นายนิวัฒน์ สุนทรธนาทรัพย์ ร้านธนาทรัพย์รุ่งเรืองการเกษตร นายนิวัฒน์ สุนทรธนาทรัพย์ 46/2 17 - - ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 22 2561 25/2/2020
909 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0095 นายพันทวี อริยวัจน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ด่านขุนทดพันทวี 138 2 - เลิศประคอง ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 4 2559 11/10/2019
910 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1435 นายสุวัฒน์ เชษฐขุนทด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุนันท์ การเกษตร กรุ๊ป 151 2 ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 26 2561 15/3/2020
911 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1493 นางสาวชไมพร ภู่ระหงษ์ ร้านวุฒิชัยเจริญทองการเกษตร นางสาวชไมพร ภู่ระหงษ์ 241/5-6 2 - สีคิ ว-ชัยภูมิ ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 105 2561 16/8/2019
912 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1161 นายพิทัศน์ สุขสานต์ิ ร้านเพ่ือนเกษตร นายพิทัศน์ สุขสานต์ิ 277/38-39 2 - สีคิ ว-ชัยภูมิ ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 112 2556 13/8/2020
913 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1307 นายสัมพันธ์ แก้วกุก ร้านแม่โจ้เกษตรภัณฑ์ นายสัมพันธ์ แก้วกุก 277/40 2 - สีคิ ว-ชัยภูมิ ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 78 2555 9/7/2020
914 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1554 นายสละ ไพศาล ร้านแสงทวีการเกษตร นายสละ ไพศาล 279 2 - สีคิ ว-ชัยภูมิ ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 149 2560 13/12/2019
915 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1500 นางรุ่งนารี ศรีโนนทอง ร้านรุ่งนารี ศรีโนนทอง นางรุ่งนารี ศรีโนนทอง 335 2 ไชยณรงค์ สีคิ ว-ชัยภูมิ ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 40 2561 12/3/2020
916 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0266 นายสมชาย เชษฐขุนทด ร้านสุนันท์การเกษตร นายสมชาย เชษฐขุนทด 469 2 - เลิศประคอง ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 403 2548 14/9/2019
917 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1481 นายวรรคเดช เชษฐขุนทด ร้านสุนันท์การเกษตร 2 นายวรรคเดช เชษฐขุนทด 482 2 - สีคิ ว-ชัยภูมิ ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 30 2556 13/1/2020
918 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1401 นายบุณยวัฒน์ มาอ่อง ร้านคณะบุคคล อ.พานิช นายบุณยวัฒน์ มาอ่อง 495-496 2 - - ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 37 2558 15/3/2020
919 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0552 นายสุนทร เอกวาสนานันต์ ร้านแสงชัยพืชผล นายสุนทร เอกวาสนานันต์ 503/1 2 - สีคิ ว-ชัยภูมิ ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 235 2548 23/5/2020
920 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1567 นางสาวสุรีย์พร เอกวาสนานันต์ ร้านแสงชัยเคมีภัณฑ์ นางสาวสุรีย์พร เอกวาสนานันต์ 545 2 - - ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 126 2556 10/9/2019
921 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0122 นายสุเทพ ธีรพัฒนพงศ์ ร้านทวีภัณฑ์ นายสุเทพ ธีรพัฒนพงศ์ 547 2 - - ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 377 2548 14/9/2019
922 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3201 นางวารุณี สุริยวนากุล บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขา ด่านขุนทด 408 4 - - ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 106 2561 21/8/2019
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923 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3195 นางสาวประภาภรณ์ กูกขุนทด สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครราชสีมา จ ากัด สาขาด่านขุนทด 61 4 - ปักธงชัย-กบินทร์บุรี ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 101 2561 13/8/2019
924 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0315 นางสาวธัญญรัตน์ สิงหกุมพล ร้านบ้านเราการเกษตร นางสาวธัญญรัตน์ สิงหกุมพล 253 6 - - ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 126 2561 15/11/2019
925 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3120 นางนภาพร เกาะสมบัติ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรอนันท์ 2016 211 4 - - ด่านนอก ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 44 2561 19/4/2020
926 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2989 นางสาวเยือน โสงขุนทด ร้านเยือนพาณิชย์ นางสาวเยือน โสงขุนทด 136 6 - - ด่านนอก ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 82 2560 30/7/2020
927 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2808 นางสาวดวงฤทัย กองสูงเนิน ร้านนางสาวดวงฤทัย กองสูงเนิน นางสาวดวงฤทัย กองสูงเนิน 84 6 - - ด่านนอก ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 94 2561 30/7/2019
928 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1537 นายกัมพล บรรจบ ร้านกัมพลพานิช นายกัมพล บรรจบ 32 3 บ้านพระ - ด่านใน ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 95 2556 18/6/2020
929 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3153 นางประดับ ประภาวิชา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หมอเกษตร 2018 41/4 8 - - ด่านใน ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 70 2561 31/5/2020
930 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1669 นางรวิวรรณ นันทชัยศรี ร้านรวิวรรณ นันทชัยศรี นางรวิวรรณ นันทชัยศรี 113/1 1 ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 65 2558 10/5/2020
931 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1479 นางรัชฎา บุญจันทึก ร้าน เอ แอนด์ เบน นางรัชฎา บุญจันทึก 353 1 บ้านซับตะเคียน - ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 77 2556 21/5/2020
932 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1169 นางดวงใจ ธีระทีป ร้านพาณิชย์เจริญรุ่งเรือง นางดวงใจ ธีระทีป 14/1 12 - - ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 92 2557 3/6/2020
933 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2983 นายประวิทย์ ปองขุนทด ร้านสีหราช กรุ๊ป นายประวิทย์ ปองขุนทด 58 12 - - ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 79 2560 26/7/2019
934 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3032 สิบเอกเอกชัย เชษฐขุนทด ร้าน ช.การเกษตร สิบเอกเอกชัย เชษฐขุนทด 284/1 16 - - ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 127 2560 19/9/2019
935 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2818 นายประนอม มาขุนทด ร้านประนอม มาขุนทด นายประนอม มาขุนทด 360 5 - - ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 117 2560 10/9/2019
936 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3084 นายอ านาจ อ้วนโพธ์ิกลาง ร้านสวนแหม่มกะแดง นายอ านาจ อ้วนโพธ์ิกลาง 66 7 - ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 19 2561 20/2/2020
937 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2931 นางดาวเทียม แรงสูงเนิน ร้านชมพู่บริการ นางดาวเทียม แรงสูงเนิน 55 8 - - ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 43 2560 11/4/2020
938 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1054 นางณัฐรดี เนียนสันเทียะ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีตังการเกษตร 143 1 - - โนนเมืองพัฒนา ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 61 2562 3/6/2020
939 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1499 นายประสิทธ์ิ ภู่มาก ร้าน เอ เอส มินิมาร์ท นายประสิทธ์ิ ภู่มาก 147 1 บ้านโนนเมืองพัฒนา โคกน้อย-เจริญผล โนนเมืองพัฒนา ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 79 2558 7/6/2020
940 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3126 นายศรายุทธ เติมพุทรา ร้านเติมทรัพย์การเกษตร นายศรายุทธ เติมพุทรา 135 5 - - โนนเมืองพัฒนา ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 50 2561 19/4/2020
941 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2892 นางสมโพช วงศ์วรานุกูล ร้านสมโพช นางสมโพช วงศ์วรานุกูล 333 11 - - บ้านเก่า ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 9 2560 26/1/2020
942 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1402 นายฉลาด เกตุขุนทด ร้านฉลาดการค้า นายฉลาด เกตุขุนทด 39 11 บ้านวังโป่ง บ้านเก่า ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 137 2557 22/7/2020
943 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1276 นางโสพิศ กิจขุนทด ร้านกิจเจริญการเกษตร นางโสพิศ กิจขุนทด 23 6 บ้านวังโป่ง - บ้านเก่า ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 37 2555 23/4/2020
944 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1474 นายบุญธรรม บุญจึงเจริญรัตน์ ร้าน ธ.พืชผล นายบุญธรรม บุญจึงเจริญรัตน์ 116 7 - ด่านขุนทด-หนองแวง บ้านเก่า ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 19 2556 2/12/2019
945 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1565 นางสาวรุ่งทิวา ขุนทิพย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านแปรงก่อสร้าง 255 11 - สีคิ ว-ชัยภูมิ บ้านแปรง ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 123 2560 14/9/2019
946 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1234 นางอาริยา สังข์ทอง ร้านอาริยาการเกษตร นางอาริยา สังข์ทอง 112 5 - - บ้านแปรง ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 92 2554 4/9/2019
947 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3169 นายนราพงษ์ เตชะนอก ร้านทวีทรัพย์ พานิชย์ นายนราพงษ์ เตชะนอก 275 9 - - บ้านแปรง ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 86 2561 27/6/2020
948 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1495 นายบุณยวัฒน์ มาอ่อง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ.พาณิชย์รับภัณฑ์เจริญ 96 2 - - พันชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 43 2556 10/2/2020
949 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1389 นางภักด์ิวิพา พุทไธสง ร้านวิภาชัย นางภักด์ิวิพา พุทไธสง 237 4 พันชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 21 2562 30/1/2020
950 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0690 นายวสุ โชคเกื อกูลชัย ร้านติงล่ีการเกษตร นายวสุ โชคเกื อกูลชัย 64 8 - - พันชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 458 2550 3/6/2020
951 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3151 นางสาวเกศรินทร์ เชขุนทด ร้านเกศรินทร์ นางสาวเกศรินทร์ เชขุนทด 96 8 - - พันชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 68 2561 31/5/2020
952 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1619 นางสมใจ สายจันทร์ ร้านนางสมใจ สายจันทร์ นางสมใจ สายจันทร์ 105 10 บ้านดอนตะหนินน้อย สระจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 60 2557 30/4/2020
953 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2949 นางพัชริดา กีรตินพดล เคอนิก ร้านพัชริดา พัฒนาการเกษตร นางพัชริดา กีรตินพดล เคอนิก 201 12 - - หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 72 2560 19/6/2020
954 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1360 นางสุภาพ ศรีแสง ร้านสุภาพ-เติม นางสุภาพ ศรีแสง 159 15 หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 66 2558 10/5/2020
955 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1451 นายมาโนชน์ แพะขุนทด ร้านบ๊ิกเอ็น เซ็นเตอร์ นายมาโนชน์ แพะขุนทด 199 15 บ้านแหลมทอง - หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 117 2555 6/9/2019
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956 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1451 นายมาโนชน์ แพะขุนทด ร้านบ๊ิกเอ็น เซ็นเตอร์ นายมาโนชน์ แพะขุนทด 199 15 บ้านแหลมทอง - หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 114 2561 9/9/2019
957 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3046 นางสาวลัดดาวัลย์ มากขุนทด ร้านนางสาวลัดดาวัลย์ มากขุนทด นางสาวลัดดาวัลย์ มากขุนทด 5 15 - - หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 124 2561 6/11/2019
958 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0737 นายสุวินัย บอขุนทด ร้านสนิท นายสุวินัย บอขุนทด 11 16 - ด่านขุนทด-ค าปิง หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 409 2550 27/3/2020
959 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3073 นางสาวยศวดี อาบสุวรรณ์ ร้านเกษตรพันธ์ุดี นางสาวยศวดี อาบสุวรรณ์ 130 2 - - หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 24 2562 10/2/2020
960 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1718 นายวศิน มณีรัตนากรณ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมมาศพืชผล 168 นายวศิน มณีรัตนากรณ์ 163 7 หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 128 2558 6/9/2019
961 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1250 นางสาวจุรีพร กอนสันเทียะ ร้านก าไลการเกษตร นางสาวจุรีพร กอนสันเทียะ 94 1 บ้านโคกสามัคคี - หนองไทร ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 39 2557 26/2/2020
962 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2987 นางสาวภาวิดา มุขพรหม บริษัท เคที เทคโนไบโอเทค จ ากัด 202 10 - - หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 5 2562 13/1/2020
963 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3017 นายทองค า พาจันทึก ร้านทองค าการเกษตร นายทองค า พาจันทึก 49 11 - - หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 88 2561 10/7/2019
964 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2815 นางสาวนัยนา สนขุนทด ร้านแสงจันทร์การเกษตร นางสาวนัยนา สนขุนทด 185 6 - - หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 2 2561 7/1/2020
965 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2926 นายณัฐภณ ตึกตะคุ ร้านโนนระเวียงการเกษตร นายญัฐภณ ตึกตะคุ 119 8 - - หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 57 2561 2/5/2020
966 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1752 นายไพโรจน์ เบกขุนทด ร้านพรสัมฤทธ์ิ นายไพโรจน์ เบกขุนทด 132 6 หนองบัวละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 41 2559 8/3/2020
967 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1215 นายสุวรรณ ตรีรัตนกุลพร ร้านนายสุวรรณ นายสุวรรณ ตรีรัตนกุลพร 110 15 - - ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 96 2558 19/7/2020
968 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0102 นายสุวัฒน์ เลียวนรเศรษฐ ร้านตรงเจริญ นายสุวัฒน์ เลียวนรเศรษฐ 157 15 - ด่านขุนทด-ชัยบาดาล ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 47 2548 13/1/2020
969 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0132 นายวิบูลย์ ศรีรังสรรค์ ร้านธนากิจ นายวิบูลย์ ศรีรังสรรค์ 173 15 - - ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 46 2560 17/4/2020
970 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0812 นางสาวรุ่งณภา เพชรเลิศ ร้านมิตรเกษตร 3 นางสาวรุ่งณภา เพชรเลิศ 375 15 - - ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 600 2551 3/2/2020
971 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1441 นายขจร งามจรัส ร้านขจรการเกษตร นายขจร งามจรัส 390 15 - - ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 3 2558 6/11/2019
972 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2907 นายด ารง อินทรเสนา บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จ ากัด 99 17 - - ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 120 2561 4/10/2019
973 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3106 นางสาวมุกดา ซอสูงเนิน ร้านบังเอิญพาณิชย์ นางสาวมุกดา ซอสูงเนิน 243 2 - - ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 37 2561 19/3/2020
974 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1344 นางสาวจุฑามาศ วงค์ปัญญา ร้าน ป.ทวีทรัพย์เกษตร นางสาวจุฑามาศ วงค์ปัญญา 1 20 ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 48 2557 26/3/2020
975 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1216 นางกชพร สิทธิวีระกุล ร้านส.เสริมทรัพย์ นางกชพร สิทธิวีระกุล 189 20 - - ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 42 2558 24/3/2020
976 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1373 นางทิพวรรณ หวลขุนทด ร้านนางทิพวรรณ หวลขุนทด นางทิพวรรณ หวลขุนทด 41/2 3 ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 105 2557 16/6/2020
977 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0495 นางปานใจ เนียมพลกรัง ร้านปานใจการเกษตร นางปานใจ เนียมพลกรัง 240 1 - - หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 52 2556 2/4/2020
978 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1668 นายปิยทัศน์ แมมขุนทด ร้านภัทรวดี การเกษตร นายปิยทัศน์ แมมขุนทด 448 1 หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 64 2558 10/5/2020
979 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3033 นายสมนึก ต่างสันเทียะ ร้านแบงค์การเกษตร นายสมนึก ต่างสันเทียะ 150 13 - - หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 128 2560 19/9/2019
980 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3085 นางสาวเข็มทราย คบขุนทด ร้านสองพ่ีน้อง นางสาวเข็มทราย คบขุนทด 560 13 - - หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 34 2562 10/3/2020
981 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0158 นางโกสุมภ์ เมฆขุนทด ร้านนางโกสุมภ์ เมฆขุนทด นางโกสุมภ์ เมฆขุนทด 135 14 - - หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 515 2548 29/11/2019
982 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1049 นายเนติพงษ์ คมพยัคฆ์ ร้านเนติพงษ์พาณิชย์ นายเนติพงษ์ คมพยัคฆ์ 31 14 - - หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 68 2554 20/6/2020
983 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1059 นางมาลี เสือสูงเนิน ร้านมาลีการเกษตร นางมาลี เสือสูงเนิน 13/3 17 - - หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 64 2553 1/6/2020
984 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0698 นางภาวิณี ฮุงสูงเนิน ร้านนางภาวิณี ฮุงสูงเนิน นางภาวิณี ฮุงสูงเนิน 37/2 17 - - หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 4 2562 17/12/2019
985 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1135 นางสมใจ เกิมขุนทด ร้านนางสมใจ เกิมขุนทด นางสมใจ เกิมขุนทด 128 18 - - หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 26 2554 3/5/2020
986 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1310 นางวาริน ชูจันทึก ร้านวารินพาณิชย์ นางวาริน ชูจันทึก 379 18 บ้านห้วยจระเข้รุ่งเรือง - หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 68 2555 10/6/2020
987 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1290 นางนิภา เมฆขุนทด ร้านนิภา นางนิภา เมฆขุนทด 112 19 บ้านห้วยจระเข้ตะวันออก - หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 45 2555 10/5/2020
988 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1316 นายอาทิตย์ แกตขุนทด ร้าน พี.ดี.เกษตร อุตสาหกรรมพืชผล นายอาทิตย์ แกตขุนทด 370 19 บ้านห้วยจระเข้ - หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 73 2555 19/6/2020
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989 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1294 นางจิตราภรณ์ จันที ร้านจิตราภรณ์ นางจิตราภรณ์ จันที 362 3 - - หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 55 2555 10/5/2020
990 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1374 นายสุทธิพงษ์ โปร่งจันทึก ร้านสุทธิพงษ์พาณิชย์ นายสุทธิพงษ์ โปร่งจันทึก 269 6 หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 106 2557 16/6/2019
991 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1542 นางสุภาภรณ์ ดุลย์ขุนทด ร้านสุภาภรณ์ นางสุภาภรณ์ ดุลย์ขุนทด 88 6 - - หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 100 2561 6/8/2019
992 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3127 นายชัยวิรัตน์ มูกขุนทด ร้านชัยวิรัตน์พาณิชย์ นายชัยวิรัตน์ มูกขุนทด 100 7 - - หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา นม. 51 2561 19/4/2020
993 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1305 นางสาวนภาพร พิขุนทด ร้านพอเหมาะกรุ๊ป นางสาวนภาพร พิขุนทด 199 3 - ก าลังเอก บึงปรือ เทพารักษ์ นครราชสีมา นม. 83 2561 17/6/2020
994 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3277 นายประมวล ลาภขุนทด ร้านนายประมวล ลาภขุนทด นายประมวล ลาภขุนทด 310 1 - - วังยายทอง เทพารักษ์ นครราชสีมา นม. 33 2562 6/3/2020
995 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3278 นายจารุพงษ์ ชูสูงเนิน ร้านแสงทองคลังเกษตร นายจารุพงษ์ ชูสูงเนิน 49 10 - - วังยายทอง เทพารักษ์ นครราชสีมา นม. 29 2562 29/2/2020
996 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1550 นายประมูล วิเวก ร้านนายประมูล วิเวก นายประมูล วิเวก 47 2 วังยายทอง เทพารักษ์ นครราชสีมา นม. 99 2559 7/9/2019
997 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1353 นางสาวขวัญจิตร ยกสันเทียะ ร้านน าฤกษ์พาณิชย์ นางสาวขวัญจิตร ยกสันเทียะ 94 2 วังยายทอง เทพารักษ์ นครราชสีมา นม. 101 2558 2/4/2020
998 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1547 นางสาวจุฑารัตน์ เมียนขุนทด ร้าน จ.เจริญกิจ นางสาวจุฑารัตน์ เมียนขุนทด 111 1 - โกรกสมอ-ส านักตะคร้อ ส านักตะคร้อ เทพารักษ์ นครราชสีมา นม. 134 2557 20/7/2020
999 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1529 นางศิรภัสสร แสงจันทร์ ร้านกฤตมุขเกษตรภัณฑ์ นางศิรภัสสร แสงจันทร์ 33 1 - โกรกสมอ-ส านักตะคร้อ ส านักตะคร้อ เทพารักษ์ นครราชสีมา นม. 82 2558 14/6/2020
1000 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1412 นางกาญจนาภรณ์ เกณฑ์ขุนทด ร้านป๊ัม แฉล้ม บริการ นางกาญจนาภรณ์ เกณฑ์ขุนทด 362/4 1 ส านักตะคร้อ เทพารักษ์ นครราชสีมา นม. 40 2558 18/3/2020
1001 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3105 นางสาวศรีสุดาลักษณ์ กัวะขุนทด ร้านมารวยการเกษตร นางสาวศรีสุดาลักษณ์ กัวะขุนทด 58 13 - - ส านักตะคร้อ เทพารักษ์ นครราชสีมา นม. 53 2561 1/5/2020
1002 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1530 นายเดโช น้อยแสง ร้านกฤตมุขเกษตรภัณฑ์ นายเดโช น้อยแสง 80 14 - - ส านักตะคร้อ เทพารักษ์ นครราชสีมา นม. 91 2556 18/6/2020
1003 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1288 นางนัดดา เหรียญสูงเนิน ร้านพงศกรการเกษตร นางนัดดา เหรียญสูงเนิน 29 16 บ้านส านักตะคร้อร่วมพัฒนา - ส านักตะคร้อ เทพารักษ์ นครราชสีมา นม. 81 2561 18/6/2019
1004 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0633 นายเนิน พิขุนทด ร้านพอเหมาะอะไหล่ นายเนิน พิขุนทด 416 16 - ก าลังเอก ส านักตะคร้อ เทพารักษ์ นครราชสีมา นม. 323 2549 29/12/2019
1005 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1602 นายวัชรากร พันชนะ ร้านพวงพันธ์งาม นายวัชรากร พันชนะ 43 6 - - ส านักตะคร้อ เทพารักษ์ นครราชสีมา นม. 73 2557 22/5/2020
1006 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0460 นายเดชา พองขุนทด สหกรณ์การเกษตรเทพารักษ์ จ ากัด 100 8 - - ส านักตะคร้อ เทพารักษ์ นครราชสีมา นม. 80 2558 14/6/2020
1007 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1025 นายชูเกียรติ ชัยรัตนพิพัฒน์ ร้าน ต.ส่งเสริมพืชไร่ นายชูเกียรติ ชัยรัตนพิพัฒน์ 348 9 - - ส านักตะคร้อ เทพารักษ์ นครราชสีมา นม. 62 2553 1/6/2020
1008 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1536 นายสุทัศน์ กูกขุนทด ร้านหนองแวงการเกษตร นายสุทัศน์ กูกขุนทด 169 1 - - หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา นม. 77 2558 17/6/2020
1009 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1428 นางประคอง เผ่ือนสูงเนิน ร้านทรัพย์ประคอง นางประคอง เผ่ือนสูงเนิน 55 1 - - หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา นม. 117 2558 17/8/2019
1010 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1601 นายบุญสม จงสิริจรรยา ร้านบุญสมพร นายบุญสม จงสิริจรรยา 145 4 บ้านโคกกระบือ หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา นม. 7 2558 16/11/2019
1011 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3229 นายอ านวย ศรีทอง ร้านอ านวย นายอ านวย ศรีทอง 82 5 - - หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา นม. 42 2562 4/4/2020
1012 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0366 นางสาววรรณา นววิธรัตนา ร้านภรณ์พรรณ นางสาววรรณา นววิธรัตนา 308 1 - สุรนารายณ์ โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา นม. 417 2547 19/10/2019
1013 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0410 นายกิตติชัย กาญจนสมวงศ์ ร้านล่ิมเล่ียงคุง นายกิตติชัย กาญจนสมวงศ์ 312 1 - สุรนารายณ์ โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา นม. 77 2555 2/7/2020
1014 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0136 นายกิตติศักด์ิ ธนสิริภักดี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนสินซูเปอร์สโตร์ 314-315 1 - สุรนารายณ์ โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา นม. 196 2549 20/8/2020
1015 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0848 นางมาลี เอ่ียมนอก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โนนไทยอาหารสัตว์ 413 1 - สุรนารายณ์ โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา นม. 689 2551 7/5/2020
1016 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0292 นายสุพจน์ โล่ห์ทองค า บริษัท เจ๊กน้อย โนนไทย จ ากัด 784 1 - โนนไทย-หนองสรวง โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา นม. 4 2558 4/11/2019
1017 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1666 นายกฤษณะ วงษ์ตระกูล ร้านกฤษณะการเกษตร นายกฤษณะ วงษ์ตระกูล 836/5 1 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา นม. 63 2558 6/5/2020
1018 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0123 นางล ายวง ค าดี สหกรณ์การเกษตรโนนไทย จ ากัด 858 1 - สุรนารายณ์ โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา นม. 44 2562 9/4/2020
1019 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0500 นางสาวสุกัญญา ศรีจันอัด สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครราชสีมา จ ากัด สาขาโนนไทย 858 1 - สุรนารายณ์ โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา นม. 131 2560 27/9/2019
1020 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2723 นายพีระชัย สิริประภาวงศ์ ร้านวีระฮาร์ด แวร์ นายพีระชัย สิริประภาวงศ์ 918 1 สุรนารายณ์ โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา นม. 79 2559 29/6/2020
1021 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3047 นายประสิทธิศักด์ิ ไวยขุนทด ร้านประสิทธ์ิการเกษตร นายประสิทธิศักด์ิ ไวยขุนทด 276 13 - - โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา นม. 137 2560 23/10/2019
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1022 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1533 นางอัจฉรา งีสันเทียะ ร้านเจเจ.บ๊ิกมาร์ท นางอัจฉรา งีสันเทียะ 125 11 - - บัลลังก์ โนนไทย นครราชสีมา นม. 120 2557 29/6/2020
1023 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1271 นางสุมาลี เกิดสุข ร้านสุมาลีการค้า นางสุมาลี เกิดสุข 202 8 บ้านสระตะเฆ่ - บัลลังก์ โนนไทย นครราชสีมา นม. 46 2556 17/2/2020
1024 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1351 นายเสนอ ใจรักเรียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.ใจรัก นายเสนอ ใจรักเรียน 175 3 - - มะค่า โนนไทย นครราชสีมา นม. 64 2557 30/4/2020
1025 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1148 นายเปรมศักด์ิ สุนทรพันธ์ุ ร้านฮงล้งโคกสวาย นายเปรมศักด์ิ สุนทรพันธ์ุ 101-101/2 4 - สุรนารายณ์ สายออ โนนไทย นครราชสีมา นม. 13 2554 6/4/2020
1026 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3063 นายพรศักด์ิ ธรรมสามิสร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญโชคเศรษฐีการเกษตร นายพรศักด์ิ ธรรมสามิสร 187 4 - - สายออ โนนไทย นครราชสีมา นม. 5 2561 22/1/2020
1027 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1604 นายพิชาญ พรชัยพฤกษ ร้านพรชัย 2 นายพิชาญ พรชัยพฤกษ 99-99/2 4 - สุรนารายณ์ สายออ โนนไทย นครราชสีมา นม. 67 2557 7/5/2020
1028 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1041 นายชัยณรงค์ ภาคสันเทียะ ร้านบุตรเกษตร นายชัยณรงค์ ภาคสันเทียะ 333/2 5 - - สายออ โนนไทย นครราชสีมา นม. 55 2553 1/6/2020
1029 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1230 นางสาวสุภัสรา เก็บส าโรง ร้านนารายณ์รุ่งเรืองการค้า นางสาวสุภัสรา เก็บส าโรง 49 1 - โนนไทย-หนองสรวง ส าโรง โนนไทย นครราชสีมา นม. 16 2557 25/11/2019
1030 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0966 นายอ านาจ จิตประเสริฐ ร้านอ านาจการเกษตร นายอ านาจ จิตประเสริฐ 85 5 - - โคกไทย ปักธงชัย นครราชสีมา นม. 89 2561 18/7/2019
1031 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0973 นางจิรัฎฐ์ จุลตะคุ ร้าน น. เกษตร ปักธงชัย นางจิรัฎฐ์ จุลตะคุ 130/6 1 - - งิ ว ปักธงชัย นครราชสีมา นม. 136 2558 22/9/2019
1032 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2933 นายสุชิต สัตย์ฌุชนม์ ร้านธนาวัฒน์การเกษตร นายสุชิต สัตย์ฌุชนม์ 180/18 1 - - งิ ว ปักธงชัย นครราชสีมา นม. 45 2560 11/4/2019
1033 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3053 นายณัฐกร ปะกิระนัง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น เจ บ้านเกษตร 2545 นายณัฐกร ปะกิระนัง 180/6 1 - - งิ ว ปักธงชัย นครราชสีมา นม. 143 2560 19/11/2019
1034 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0479 นายพฤฒินันท์ ชูเกษม สหกรณ์การเกษตรปักธงชัย จ ากัด 98 1 - ปักธงชัย-กบินทร์บุรี งิ ว ปักธงชัย นครราชสีมา นม. 435 2548 17/10/2019
1035 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1492 นายสมบัติ เทินกระโทก ร้านสมบัติเคมีเกษตร นายสมบัติ เทินกระโทก 30 9 บ้านหนองปรือ - งิ ว ปักธงชัย นครราชสีมา นม. 61 2556 2/5/2020
1036 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1324 นายสมบูรณ์ แป้นพงษ์ ร้านสมบูรณ์การเกษตร 55 นายสมบูรณ์ แป้นพงษ์ 39 10 บ้านหนองผักไร - ดอน ปักธงชัย นครราชสีมา นม. 118 2555 13/9/2019
1037 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1446 นางนกน้อย จรจังหรีด ร้านโชครวมการเกษตร นางนกน้อย จรจังหรีด 61 12 - - ดอน ปักธงชัย นครราชสีมา นม. 13 2558 26/11/2019
1038 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1018 นายทศพล แอบสระน้อย ร้านเก่งเกษตร นายทศพล แอบสระน้อย 423 1 - - ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา นม. 8 2553 4/3/2020
1039 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3287 นางสาวโสภา โคตรสมบัติ ร้านตะขบการเกษตร นางสาวโสภา โคตรสมบัติ 554 1 - - ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา นม. 32 2562 10/3/2020
1040 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0617 นายบุญเล่ือน ผันเกษม ร้านรักษ์เกษตร นายบุญเล่ือน ผันเกษม 719 1 - - ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา นม. 99 2549 29/6/2020
1041 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0053 นายอุดร ชุ่มช่ืนสระน้อย ร้านเจริญชัยบริการ นายอุดร ชุ่มช่ืนสระน้อย 241 15 - - ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา นม. 148 2548 8/5/2020
1042 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1224 นายสัมฤทธ์ิ กล่ินดอน ร้านสัมฤทธ์ิการเกษตร นายสัมฤทธ์ิ กล่ินดอน 89/1 5 บ้านคลองน  าขาว - ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา นม. 87 2554 26/7/2020
1043 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1243 นางสาวพรทิพย์ นิเวชพงศ์ศักด์ิ ร้านสุขังการเกษตร นางสาวพรทิพย์ นิเวชพงศ์ศักด์ิ 64 16 - - ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา นม. 64 2555 4/6/2020
1044 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1088 นางวิลาวัณย์ อั นทอง ร้านรุ่งอรุณการเกษตร นางวิลาวัณย์ อั นทอง 136 2 - - ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา นม. 85 2553 26/8/2019
1045 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1256 นางลัดดา จ๋ิวตะคุ ร้านสมหมายพาณิชย์ นางลัดดา จ๋ิวตะคุ 347/1 21 บ้านสุขัง - ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา นม. 15 2561 12/2/2020
1046 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2708 นายประเสริฐ มาลัยพลอย ร้านประเสริฐการเกษตร นายประเสริฐ มาลัยพลอย 23 6 ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา นม. 121 2560 10/9/2019
1047 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0849 นางลัดดาวัลย์ ฝอยทอง ร้านน้องมายการเกษตร นางลัดดาวัลย์ ฝอยทอง 6 6 - - ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา นม. 39 2560 6/4/2019
1048 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1762 นางศิวัชญา พจน์ฉิมพลี ร้าน สวัสดี เกษตร นางศิวัชญา พจน์ฉิมพลี 33 10 ตูม ปักธงชัย นครราชสีมา นม. 53 2559 25/4/2020
1049 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0225 นายชาติชาย วิไลลักษณ์ ร้านนายชาติชาย วิไลลักษณ์ นายชาติชาย วิไลลักษณ์ 81 16 - - ตูม ปักธงชัย นครราชสีมา นม. 439 2548 17/10/2019
1050 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2809 นายนคร แช่มเมืองปัก ร้านนคร การเกษตร นายนคร แช่มเมืองปัก 211/2 3 - - ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา นม. 115 2560 27/8/2019
1051 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0791 นายอ านาจ ย่ิงจันทึก สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครราชสีมา จ ากัด สาขาเทพารักษ์ 61 4 - ราชสีมา-กบินทร์บุรี ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา นม. 552 2550 26/9/2019
1052 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3208 นางภิรมย์ญา โรจนกุล สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครราชสีมา จ ากัด สาขาโชคชัย 61 4 - ปักธงชัย-กบินทร์บุรี ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา นม. 112 2561 29/8/2019
1053 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3194 นายวันชัย ผลฟัก สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครราชสีมา จ ากัด สาขาวังน  าเขียว 61 4 - ปักธงชัย-กบินทร์บุรี ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา นม. 28 2562 21/2/2020
1054 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3196 นางมาลี ทนกล้า สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครราชสีมา จ ากัด สาขาขามทะเลสอ 61 4 - ปักธงชัย-กบินทร์บุรี ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา นม. 102 2561 13/8/2019
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1055 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3227 นายธีระยุทธ หวังคุ้มกลาง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครราชสีมา จ ากัด สาขาเฉลิมพระเกียรติ 61 4 - ปักธงชัย-กบินทร์บุรี ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา นม. 117 2561 1/10/2019
1056 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2810 นางสาวอ าไพ ข่ายกระโทก ร้านอ าไพพาณิชย์ นางสาวอ าไพ ข่ายกระโทก 110 5 - - ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา นม. 114 2560 27/8/2019
1057 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1465 นายภิญโญ เต็งวัฒนา ร้านปักธงชัยเกษตร นายภิญโญ เต็งวัฒนา 6/5-6 10 - - นกออก ปักธงชัย นครราชสีมา นม. 33 2557 12/2/2020
1058 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3309 นางสาววรรณา กล่ันจะโป๊ะ ร้าน ดี ดี แอนด์ ดี อาหารสัตว์ 2009 (สาขาปักธงชัย) นางสาววรรณา กล่ันจะโป๊ะ 148 8 - - นกออก ปักธงชัย นครราชสีมา นม. 47 2562 6/5/2020
1059 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0961 นางบุญเลี ยง ซินพรมราช ร้านเจริญพาณิช นางบุญเลี ยง ซินพรมราช 49 2 - บะใหญ่-บุตาสง บ่อปลาทอง ปักธงชัย นครราชสีมา นม. 236 2552 26/8/2019
1060 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0921 นายนันทิพัฒน์ รักทะเล ร้านนันทิพัฒน์ นายนันทิพัฒน์ รักทะเล 108 4 - - บ่อปลาทอง ปักธงชัย นครราชสีมา นม. 111 2555 27/8/2019
1061 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0188 นางโศรยา จาระนัย ร้านนางโศรยา จาระนัย นางโศรยา จาระนัย 82 4 - - บ่อปลาทอง ปักธงชัย นครราชสีมา นม. 342 2547 16/8/2019
1062 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0372 นายล าใย ยศสูงเนิน ร้านมณีรุ่งเจริญ นายล าใย ยศสูงเนิน 196 5 บ้านพระบึง - บ่อปลาทอง ปักธงชัย นครราชสีมา นม. 6 2556 10/10/2019
1063 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0845 นางเพชรรัดดา สัตย์ฌุชนม์ ร้านธนาวัฒน์ นางเพชรรัดดา สัตย์ฌุชนม์ 45 4 - ราชสีมา-กบินทร์บุรี ภูหลวง ปักธงชัย นครราชสีมา นม. 682 2551 5/5/2020
1064 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3319 นางสาวณัฏฐ์ภัสสร ใจงาม ร้านบรรลือพานิช นางสาวณัฏฐ์ภัสสร ใจงาม 174/1,174/2 11 - นิมิตรมงคล เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา นม. 57 2562 3/6/2020
1065 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3320 นางสาวทัศนีย์ สถิตย์วัฒนวงศ์ บริษัท เสริมพานิชพืชไร่ จ ากัด (สาขาท่ี 1) 333 12 - สืบศิริ เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา นม. 58 2562 3/6/2020
1066 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2827 นางภิรมย์ญา โรจนกุล สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครราชสีมา จ ากัด สาขาปักธงชัย (2) 418 12 เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา นม. 101 2559 26/9/2019
1067 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2714 นายณัฐพงศ์ หัดสระน้อย ร้านเพชรการเกษตร นายณัฐพงศ์ หัดสระน้อย 559 17 สืบศิริ เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา นม. 88 2560 18/7/2020
1068 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1633 นายไกรฤกษ์ พัฒนพงษ์ไพบูลย์ บริษัท เทียนชัยเกษตร จ ากัด (ส านักงาน สาขา 3) 75 17 - - เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา นม. 17 2558 10/12/2019
1069 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1181 นายศิริชัย สิริกุล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริเกษตร ปักธงชัย  137 8 - - เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา นม. 29 2554 11/5/2020
1070 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0481 นางสาวสุมาลี ทองธีระ สหกรณ์การเกษตรล าพระเพลิง จ ากัด 4 8 - สืบศิริ เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา นม. 101 2549 3/7/2020
1071 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3213 นายสมชาย เจียรส าโรง ร้านล านางแก้วการเกษตร นายสมชาย เจียรส าโรง - 2 - - ล านางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา นม. 7 2562 26/12/2019
1072 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1653 นายเสน่ห์ ด าครบุรี ร้านเสน่ห์พานิชย์ นายเสน่ห์ ด าครบุรี 118 3 บ้านล าประโคน ล านางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา นม. 50 2558 6/4/2020
1073 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1757 นายธนาธิป เจนส าโรง ร้านพอดีเกษตร นายธนาธิป เจนส าโรง 50/3 13 สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา นม. 121 2561 9/10/2019
1074 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3310 นายบรรจบ วันก่ิง ร้านสะแกราช คลินิกเกษตร นายบรรจบ วันก่ิง 148 3 - - สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา นม. 48 2562 6/5/2020
1075 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1096 นายทวีศักด์ิ เตชะวนกิจ ร้านทวีศักด์ิ เตชะวนกิจ นายทวีศักด์ิ เตชะวนกิจ 212 5 - - สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา นม. 92 2553 1/9/2019
1076 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0267 นายสมบูรณ์ รัตนวรอุไรมาศ ร้านสมบูรณ์การเกษตร นายสมบูรณ์ รัตนวรอุไรมาศ 180 11 สุขเกษม ปักธงชัย นครราชสีมา นม. 315 2547 25/7/2020
1077 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1043 นายสวัสด์ิ พันธ์เกษม ร้านเหินการเกษตร นายสวัสด์ิ พันธ์เกษม 86 2 - บ้านปลายดาบ สุขเกษม ปักธงชัย นครราชสีมา นม. 56 2553 1/6/2020
1078 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0206 นางอุไล ขาวสระน้อย ร้านนางอุไล ขาวสระน้อย นางอุไล ขาวสระน้อย 25 4 - - สุขเกษม ปักธงชัย นครราชสีมา นม. 316 2547 25/7/2020
1079 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0753 นางสมบูรณ์ นันวิเศษ ร้านนางสมบูรณ์ นันวิเศษ นางสมบูรณ์ นันวิเศษ 65 4 บ้านพุปลาไหล - สุขเกษม ปักธงชัย นครราชสีมา นม. 465 2550 6/6/2020
1080 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0627 นายละออง ราชภักดี ร้าน ท.เจริญภัณฑ์ นายละออง ราชภักดี 34 7 - - สุขเกษม ปักธงชัย นครราชสีมา นม. 145 2549 1/8/2019
1081 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3214 นางแสงจันทร์ วงศ์สระน้อย ร้านแสงจันทร์ วงศ์สระน้อย นางแสงจันทร์ วงศ์สระน้อย 46 8 - - สุขเกษม ปักธงชัย นครราชสีมา นม. 22 2562 21/1/2020
1082 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1171 นางฉณัฐธิศร สามฮ่อ ร้านน้อยหน่ากลางดง นางฉณัฐธิศร สามฮ่อ 177 11 บ้านกลางดง - กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา นม. 97 2561 2/8/2019
1083 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0041 นายณชาภณ ชัยทัศวัฒนา ร้านล้านโชคดี นายณชาภณ ชัยทัศวัฒนา 507 11 - - กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา นม. 87 2556 12/6/2020
1084 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1636 นายกฤษดา อรรถาทิพย์ ร้านเสริมสุ การเกษตร 2 นายกฤษดา อรรถาทิพย์ 290 12 - - กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา นม. 20 2558 18/1/2020
1085 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1730 นายเมธีร์ กระราม ร้านพูลทรัพย์การเกษตร นายเมธีร์ กระราม 345 9 ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา นม. 17 2559 4/1/2020
1086 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0739 นางสาวสุรีรัตน์ ชุ่มกระจ่าง ร้านนางสาวสุรีรัตน์ ชุ่มกระจ่าง นางสาวสุรีรัตน์ ชุ่มกระจ่าง 5 11 - - คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา นม. 416 2550 10/5/2020
1087 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1371 นายน าพล บุญโสม ห้างหุ้นส่วนจ ากัดขุนแผนการเกษตร 55/6-55/7 16 - - คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา นม. 103 2557 16/6/2020
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1088 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1080 นางสาวรุ่งนภา เล่าอุย ร้าน ป. เจริญการเกษตร นางสาวรุ่งนภา เล่าอุย 289 18 - - คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา นม. 78 2553 22/7/2019
1089 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3244 นางสาวนงพงา อังศุสิงห์ ร้านแยกตาคลีการเกษตร นางสาวนงพงา อังศุสิงห์ 40/8 4 - - คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา นม. 127 2561 22/11/2019
1090 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1726 นางสาวนงคราญ ศิริพันธรงค์ ร้านลิ มเลิศดี พาณิชย์ นางสาวนงคราญ ศิริพันธรงค์ 596/25-26 18 จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา นม. 15 2559 27/12/2019
1091 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0704 นายประสพสุข องค์รัตนประทาน ร้านทรัพย์อนันต์ นายประสพสุข องค์รัตนประทาน 27, 29 ตลาดแขก มิตรภาพ ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา นม. 26 2553 1/4/2020
1092 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0487 นายพศรัณย์ วีระพงษ์สุชาติ สหกรณ์การเกษตรปากช่อง จ ากัด 30 ประปา เทศบาล 28 ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา นม. 504 2548 29/11/2019
1093 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0399 นายวิเชียร โรจน์บัณฑิต ร้านรุ่งโรจน์ส่งเสริมการเกษตร นายวิเชียร โรจน์บัณฑิต 503 , 505 - มิตรภาพ ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา นม. 67 2548 2/2/2020
1094 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0446 นางสาวมาลัย ศิริพูนวิวัฒน์ ร้าน ส. เจริญพร นางสาวมาลัย ศิริพูนวิวัฒน์ 541-545 - มิตรภาพ ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา นม. 58 2548 2/2/2020
1095 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1660 นายมนตรี จอบุญ ร้านอภินันท์พานิช นายมนตรี จอบุญ 547 มิตรภาพ ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา นม. 58 2558 23/4/2020
1096 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0126 นางปราณี บุ้งสุวรรณ ร้านไทยเจริญพืชผล นางปราณี บุ้งสุวรรณ 579-581 - มิตรภาพ ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา นม. 140 2548 13/2/2020
1097 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2867 นางสาวรัชดาวดี ลาภจิตรกุศล ร้านตรงพานิชกิจเกษตร นางสาวรัชดาวดี ลาภจิตรกุศล 72/1 มิตรภาพ ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา นม. 118 2559 13/11/2019
1098 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0553 นายทนง มหิทธิกร ร้านแสงตะวัน 2 นายทนง มหิทธิกร 9 - ปากช่อง-ซับสนุ่น ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา นม. 509 2548 29/11/2019
1099 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0299 นางเอมอร โรจนเพียรสถิต บริษัท ตังน าเกษตร จ ากัด 928/28 - มิตรภาพ ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา นม. 150 2548 9/3/2020
1100 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2927 นายกฤษดา ลีลารุ่งโรจน์ บริษัท เพ่ือนเกษตรปากช่อง จ ากัด 804,804/1 - - มิตรภาพ ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา นม. 37 2560 4/4/2020
1101 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1511 นายอุทัย ชินกลาง ร้านทัยเจริญ นายอุทัย ชินกลาง 120 12 - - ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา นม. 63 2556 13/5/2020
1102 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0694 นายวิศนุวัต ศรีทองอินทร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปากช่องเจริญเกษตร 1/4-7 18 - ธนะรัชต์ ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา นม. 14 2558 30/11/2019
1103 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1163 นายสิริกรณ์ อภิชัยอเนก ร้านเกษตรพัฒนา นายสิริกรณ์ อภิชัยอเนก 426 19 - - ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา นม. 38 2554 5/6/2020
1104 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0447 นายสรรเพชญ ปิงคลหัตถี ร้านแสงอาทิตย์ นายสรรเพชญ ปิงคลหัตถี 22 22 - ปากช่อง-ซับสนุ่น ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา นม. 523 2548 20/12/2019
1105 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0425 นายอานนท์ อยู่ส าราญ ร้านพรเกศเคมีเกษตร นายอานนท์ อยู่ส าราญ 57 5 - - ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา นม. 162 2557 15/9/2019
1106 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1076 นางมธุริน ชิโนรักษ์ ร้านสบายดี 333 นางมธุริน ชิโนรักษ์ 130 6 - ปากช่อง-ซับสนุน ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา นม. 17 2557 27/11/2019
1107 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2935 นางสาวสุมนา ภุมมา ร้านเสริมสุการเกษตร 3 นางสาวสุมนา ภุมมา 33 6 - - ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา นม. 48 2560 18/4/2020
1108 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3337 นางสาวดวงกมล ดอกพุดซา ร้านมานะเจริญ นางสาวดวงกมล ดอกพุดซา 1 7 - - ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา นม. 67 2562 23/6/2020
1109 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1339 นางสาวพรชนก ภุมมา ร้านแตน นางสาวพรชนก ภุมมา 129 8 - - ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา นม. 151 2557 20/8/2019
1110 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2898 นายสมจิตร เชียงทอง ร้าน 89 การเกษตร นายสมจิตร เชียงทอง 89 8 - - ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา นม. 41 2561 14/3/2020
1111 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0526 นายสวัสด์ิ คันทัพไทย ร้านสวัสด์ิพานิช นายสวัสด์ิ คันทัพไทย 87 12 - ศาลเจ้าพ่อ -หนองคุ้ม โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา นม. 36 2556 14/1/2020
1112 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1107 นางศิราพร หอมสาตร์ ร้านเอ่ียมเจริญการเกษตร นางศิราพร หอมสาตร์ 150/2 2 - - โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา นม. 142 2560 5/11/2019
1113 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3197 นางสาววรกมล กุลไผ่ ร้านขุนแผนการเกษตร แม่โจ้ 73 สาขาหนองคุ้ม นางสาววรกมล กุลไผ่ 187 2 - - โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา นม. 103 2561 13/8/2019
1114 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1007 นายตะวัน ศิริภูล สหกรณ์การเกษตรนิคมฯล าตะคอง จ ากัด สาขาท่ี 2 199 2 - หนองคุ้ม-ท่ามะปรางค์ โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา นม. 95 2553 1/9/2019
1115 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0488 นางสาวณิชธิญา พุ่มมาพันธ์ุ ร้านประทีปการเกษตร นางสาวณิชธิญา พุ่มมาพันธ์ุ 95/1 10 - มิตรภาพ พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา นม. 1 2562 13/12/2019
1116 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1659 นายอิทธิพล ประจ าศิล ร้านป้ารัตนา นายอิทธิพล ประจ าศิล 9 13 บ้านหนองสองห้อง วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา นม. 57 2558 22/4/2020
1117 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1085 นายวิชา หมายด่านกลาง ร้านช่างต๋อย นายวิชา หมายด่านกลาง 139 19 - - วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา นม. 80 2553 22/7/2020
1118 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1151 นายสมพงษ์ ธงสันเทียะ ร้านโชคอนันต์ นายสมพงษ์ ธงสันเทียะ 86/1 23 บ้านคลองไทร - วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา นม. 41 2554 2/6/2020
1119 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1150 นางสาววัลยา ก าปัง ร้านวัลยา นางสาววัลยา ก าปัง 5/3 3 บ้านคลองมะค่าหิน - วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา นม. 42 2554 2/6/2020
1120 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1346 นางสาวส าริด ขือขุนทด ร้านปุ๋ย-ยา นางสาวส าริด ขือขุนทด 6 3 บ้านคลองมะค่าหิน วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา นม. 75 2558 1/6/2020
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1121 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1766 นายพศรัณย์ วีระพงษ์สุชาติ สหกรณ์การเกษตรปากช่อง จ ากัด (สาขาท่ี 2) นายพศรัณย์ วีระพงษ์สุชาติ 21 4 - - วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา นม. 55 2559 25/4/2020
1122 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3031 นายยุทธศักด์ิ นิเวชพงศ์ศักด์ิ ร้านรุ่งเรืองการค้า นายยุทธศักด์ิ นิเวชพงศ์ศักด์ิ 4/1 5 - - วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา นม. 126 2560 19/9/2019
1123 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2865 นายสิทธิพงศ์ กิจส าราญ ร้านโกดัง ส.เสริมส่ง (อีทาก) นายสิทธิพงศ์ กิจส าราญ 99 9 วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา นม. 115 2559 8/11/2019
1124 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3034 นายอรรถพล เขือนอก ร้านอรรถพล เขือนอก นายอรรถพล เขือนอก 125 1 - - วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา นม. 15 2562 9/1/2020
1125 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2719 ว่าท่ีร.ต.มาณพ แย้มมาค ร้านป่าอ้อยการเกษตร ว่าท่ี ร.ต.มาณพ แย้มมาค 26/32-36 12 วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา นม. 76 2559 23/6/2020
1126 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3056 นางทุเรียน เหียดขุนทด ร้านทุเรียน เหียดขุนทด นางทุเรียน เหียดขุนทด 4 12 - - วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา นม. 128 2561 10/12/2019
1127 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0672 นายจ าลอง ทองศร ร้านทองศรการเกษตร นายจ าลอง ทองศร 31/1 14 - บ้านภูไทพัฒนา วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา นม. 223 2549 11/9/2019
1128 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2822 นางสาวพรทิพย์ ปาทา ร้านพรทิพย์ ปาทา นางสาวพรทิพย์ ปาทา 89 18 วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา นม. 79 2559 23/6/2020
1129 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1253 นายสัจจะ อ่อนเวียง ร้านลุงหน่อย นายสัจจะ อ่อนเวียง 179/3 2 หมู่บ้านวังไทร - วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา นม. 71 2555 12/6/2020
1130 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0782 นายประวิทย์ แดงวงษ์ ร้านประสิทธ์ิการค้า นายประวิทย์ แดงวงษ์ 184 2 - - วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา นม. 532 2550 15/8/2019
1131 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2718 นายธนพล ธาระพุทธ ร้านธนพล ธาระพุทธ นายธนพล ธาระพุทธ 144 8 วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา นม. 75 2559 23/6/2020
1132 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1658 นางสาวนุชจรี ศรีสมุทร ร้านหนองสาหร่ายการเกษตร นางสาวนุชจรี ศรีสมุทร 100 นิคมล าตะคอง หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา นม. 56 2558 22/4/2020
1133 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0050 นายเกษมศักด์ิ ศรีสุวัฒนาสกุล ร้านจิวเจริญ นายเกษมศักด์ิ ศรีสุวัฒนาสกุล 119 - นิคมล าตะคอง หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา นม. 196 2548 11/5/2020
1134 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0100 นายพงศ์ปกรณ์ ศรุติลาวัณย์ ร้าน ต.เซ่งฮวด นายพงศ์ปกรณ์ ศรุติลาวัณย์ 135 - นิคมล าตะคอง หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา นม. 85 2560 17/7/2020
1135 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0378 นางสาวนิธินาฎ วงศ์คงม่ันสกุล ร้านมิตรภาพการเกษตร นางสาวนิธินาฎ วงศ์คงม่ันสกุล 353/4 - มิตรภาพ หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา นม. 90 2561 18/7/2020
1136 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0004 นางพรรณทิภา ลาภมหาจิตรกุศล ร้าน ช.หมวย นางพรรณทิภา ลาภมหาจิตรกุศล 59 นิคมล าตะคอง 2 นิคมล าตะคอง หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา นม. 85 2557 29/5/2020
1137 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0062 นางสาวยุพิน ชุ่มกระจ่าง ร้าน ช. ย่ิงโชคชัย นางสาวยุพิน ชุ่มกระจ่าง 61 นิคมล าตะคอง 2 นิคมล าตะคอง หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา นม. 51 2555 15/5/2020
1138 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0300 นางสาวปรรณยา นิเวชพงศ์ศักด์ิ บริษัท พงศ์ศักด์ิเคมีเกษตร จ ากัด 76 - มิตรภาพ หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา นม. 164 2548 1/3/2020
1139 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0311 นางสาวปราณี นิเวชพงศ์ศักด์ิ บริษัท เอ็น.วี.พี.อินเตอร์อะโกรเคมีคอล จ ากัด 129 1 - นิคมล าตะคอง หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา นม. 96 2555 24/7/2020
1140 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0807 นายสมศักด์ิ นิเวชพงศ์ศักด์ิ ร้านโกดังพงศ์ศักด์ิเคมีภัณฑ์ นายสมศักด์ิ นิเวชพงศ์ศักด์ิ 129 1 - นิคมล าตะคอง หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา นม. 586 2551 27/12/2019
1141 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0839 นายปกรณ์ อิสระเสนารักษ์ ร้าน ก. พาณิชย์ นายปกรณ์ อิสระเสนารักษ์ 495/1 1 - นิคม-ล าตะคอง หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา นม. 68 2558 17/5/2020
1142 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0667 นายพูลศักด์ิ เลียวนรเศรษฐ ร้านมงคลพืชผล นายพูลศักด์ิ เลียวนรเศรษฐ 499 1 - นิคมล าตะคอง หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา นม. 117 2559 7/11/2019
1143 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0402 นายวีระศักด์ิ ศรีกุลเรืองโรจน์ ร้านเรืองโรจน์พานิช นายวีระศักด์ิ ศรีกุลเรืองโรจน์ 50 1 - นิคมล าตะคอง หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา นม. 142 2548 24/2/2020
1144 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1210 นายสิทธิพร กิจส าราญ ร้าน ส.เสริมส่ง นายสิทธิพร กิจส าราญ 930 1 - นิคมล าตะคอง หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา นม. 9 2557 16/10/2019
1145 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1149 นายสมชาย ตลาดนา ร้านวรรณพร นายสมชาย ตลาดนา 117 15 - - หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา นม. 113 2556 13/8/2019
1146 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0585 นางสาววรรณี ลาภจิตรกุศล บริษัท อยู่พิพัฒน์การเกษตร จ ากัด นางสาววรรณี ลาภจิตรกุศล 299 19 - นิคมล าตะคอง หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา นม. 413 2547 11/10/2019
1147 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0028 นางสาวนิสา ลาภจิตรกุศล ร้านโกดังตรงพานิช นางสาวนิสา ลาภจิตรกุศล 888 19 - - หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา นม. 7 2554 22/11/2019
1148 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0612 นายธนกฤต ลาภมหาไพศาล ร้านเฮงไพศาล นายธนกฤต ลาภมหาไพศาล 245 2 - นิคมล าตะคอง หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา นม. 165 2548 1/3/2020
1149 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1518 นายณรงค์ พรหมพุทธา ร้านณรงค์เคมีเกษตร นายณรงค์ พรหมพุทธา 410/2 21 - - หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา นม. 75 2556 15/5/2020
1150 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0474 นายตะวัน ศิริภูล สหกรณ์การเกษตรนิคมฯล าตะคอง จ ากัด สาขา 1 781 21 - นิคมฯ-ซับพูล หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา นม. 6 2555 2/11/2019
1151 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1552 นางพรรณทิภา ลาภมหาจิตรกุศล ร้าน ช.หมวย.2 นางพรรณทิภา ลาภมหาจิตรกุศล 429 25 - - หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา นม. 116 2560 10/9/2020
1152 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0312 นางนวลจันทร์ เชื อใจ ร้านบ่อทองวัสดุแอนด์เคมีภัณฑ์ นางนวลจันทร์ เชื อใจ 28/1 3 - - หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา นม. 23 2556 18/12/2019
1153 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0317 นายชาญชัย บุญนอก ร้านบุญนอกเคมีเกษตร นายชาญชัย บุญนอก 12 7 - นิคมล าตะคอง หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา นม. 161 2548 1/3/2020
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1154 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1261 นายพีร์รัตน์ ดวงดี ร้านล าตะคองการเกษตร นายพีร์รัตน์ ดวงดี 129 8 - - หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา นม. 25 2555 5/2/2020
1155 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1079 นายสุวิท คุ้มตาเนิน ร้านสุวิทเมล็ดพันธ์ุ นายสุวิท คุ้มตาเนิน 222/5 8 - นิคม ผัง 2 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา นม. 77 2553 22/7/2019
1156 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0702 นางสาวสุพัตรา จงสิทธิสัจจะกุล ร้านปากช่องเคมีเกษตร นางสาวสุพัตรา จงสิทธิสัจจะกุล 121/1 9 - นิคมล าตะคอง หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา นม. 321 2549 27/12/2019
1157 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0625 นางศรีวิลัย ชุ่มพิพัฒน์ ร้านนางศรีวิลัย ชุ่มพิพัฒน์ นางศรีวิลัย ชุ่มพิพัฒน์ 126 1 - - หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา นม. 4 2553 1/2/2020
1158 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0337 นางผ่องอ าไพ สร้อยสระน้อย ร้าน ป. มินิมาร์ท นางผ่องอ าไพ สร้อยสระน้อย 121 16 - - หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา นม. 379 2548 14/9/2019
1159 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1637 นายพิษณุ ไทยย่ิงยง ร้านเสริมสุขการเกษตร นายพิษณุ ไทยย่ิงยง 216 7 บ้านไร่พัฒนา หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา นม. 25 2558 26/1/2020
1160 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1534 นางสมใจ แจ้งสันเทียะ ร้านขวัญใจพานิชย์ นางสมใจ แจ้งสันเทียะ 267 1 - - ทัพรั ง พระทองค า นครราชสีมา นม. 93 2556 18/6/2020
1161 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2704 นายจตุพล ตั งศิริวัฒนวงศ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจ้จู เคมีเกษตร นายจตุพล ตั งศิริวัฒนวงศ์ 95 1 ทัพรั ง พระทองค า นครราชสีมา นม. 63 2559 5/6/2020
1162 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2671 นางละเอียด กังสันเทียะ ร้านสุชาติเคมีเกษตร นางละเอียด กังสันเทียะ 119 2 ทัพรั ง พระทองค า นครราชสีมา นม. 57 2559 3/5/2020
1163 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1640 นายพีรพัฒน์ อยู่หนองไผ่ ร้านพีรพัฒน์ นายพีรพัฒน์ อยู่หนองไผ่ 97 20 บ้านมาบลาน ทัพรั ง พระทองค า นครราชสีมา นม. 31 2562 4/3/2020
1164 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2910 นายวิรัตน์ แจ้งสันเทียะ ร้านวิรัตน์เคมีเกษตร นายวิรัตน์ แจ้งสันเทียะ 125 8 - - ทัพรั ง พระทองค า นครราชสีมา นม. 26 2560 13/3/2020
1165 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1546 นายทวีวัฒน์ บาดขุนทด ร้านทวีวัฒน์การค้า นายทวีวัฒน์ บาดขุนทด 32/1 8 บ้านกุดไผ่ - ทัพรั ง พระทองค า นครราชสีมา นม. 128 2557 8/7/2020
1166 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1711 นางสายชล สรสิทธ์ิ ร้านสายชลเคมีการเกษตร นางสายชล สรสิทธ์ิ 108 9 ทัพรั ง พระทองค า นครราชสีมา นม. 121 2558 9/9/2019
1167 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0520 นายวิวัฒน์ ค าสุวิมลชัย ร้านสมมาศเคมีการเกษตร นายวิวัฒน์ ค าสุวิมลชัย 11 1 - - มาบกราด พระทองค า นครราชสีมา นม. 37 2556 20/1/2020
1168 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1368 นายชัยเนตร ปิยานันต์ ร้านเพชรนันต์ พาณิชย์ นายชัยเนตร ปิยานันต์ 99/1 4 บ้านเจริญผล มาบกราด พระทองค า นครราชสีมา นม. 93 2557 1/6/2020
1169 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0746 นางสาวนงนุช สุจริยา สหกรณ์การเกษตรพระทองค า จ ากัด 101/8 1 - ปะค า-บ้านเหล่ือม สระพระ พระทองค า นครราชสีมา นม. 73 2553 22/7/2020
1170 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0890 นายทรงศิลป์ ชัชวาลย์ ร้านทรงศิลป์การเกษตร นายทรงศิลป์ ชัชวาลย์ 393/2 1 - สุรนารายณ์ สระพระ พระทองค า นครราชสีมา นม. 5 2555 24/10/2019
1171 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1200 นางจีรพา พลเพ็ชร สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครราชสีมา จ ากัด สาขาพระทองค า 574/1 1 - - สระพระ พระทองค า นครราชสีมา นม. 130 2560 27/9/2019
1172 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0125 นายวีรภัทร ตั งศิริวัฒนวงศ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทียมเซ้งการเกษตร นายวีรภัทร ตั งศิริวัฒนวงศ์ 578 1 - - สระพระ พระทองค า นครราชสีมา นม. 103 2556 10/7/2019
1173 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1345 นางสาวนภารัตน์ ปึงวงศานุรักษ์ บริษัท พี แอนด์ จี พระทองค า จ ากัด 666 1 สระพระ พระทองค า นครราชสีมา นม. 49 2557 27/3/2020
1174 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1362 นายศุภากร กันยาพรกุล ร้านไทยเจริญการเกษตร นายศุภากร กันยาพรกุล 49 12 หนองหอย พระทองค า นครราชสีมา นม. 108 2557 17/6/2020
1175 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2940 นายวัชระ ธนายศเจริญ ร้านเอ๋ นายวัชระ ธนายศเจริญ 249 3 - - หนองหอย พระทองค า นครราชสีมา นม. 50 2562 16/5/2020
1176 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1607 นายสมบูรณ์ จาตุรชาต บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จ ากัด 111 18 หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา นม. 12 2558 26/11/2019
1177 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1257 นายสมบูรณ์ จาตุรชาต บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จ ากัด 111 18 - - หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา นม. 11 2558 26/11/2019
1178 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1100 นายสุชาติ พลพงษ์ ร้านดอกบัว นายสุชาติ พลพงษ์ ล็อค H1-4 - - โคกกรวด เมือง นครราชสีมา นม. 88 2553 1/9/2019
1179 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0035 นายสมชาย เตชะนิรัติศัย ร้านโคกกรวดพาณิชย์ นายสมชาย เตชะนิรัติศัย 22 1 - - โคกกรวด เมือง นครราชสีมา นม. 179 2547 12/7/2020
1180 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1328 นางสาวธันย์นิชา ธนฐิติหิรัญโชติ ร้านธัญการเกษตร นางสาวธันย์นิชา ธนฐิติหิรัญโชติ 580 12 - - โคกกรวด เมือง นครราชสีมา นม. 161 2557 14/9/2020
1181 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0034 นายเพ่ิมพงศ์ ภู่โสภา ร้านคุณปุ๊ นายเพ่ิมพงศ์ ภู่โสภา 62-64 14 ตลาดไม้ดอกไม้ประดับ มิตรภาพ โคกกรวด เมือง นครราชสีมา นม. 384 2547 11/10/2019
1182 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0691 นางสาวอรัญญา เลิกการบาป ร้านสวนขุนนนท์ นางสาวอรัญญา เลิกการบาป 128-133 6 - - โคกกรวด เมือง นครราชสีมา นม. 500 2550 10/7/2020
1183 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1509 นางอุไรวรรณ อินทรทัต ร้านรุ่งพฤกษา นางอุไรวรรณ อินทรทัต 269 6 - - โคกกรวด เมือง นครราชสีมา นม. 54 2557 28/4/2019
1184 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1332 นายธงชัย อุ้มสิน ร้านลุงต๋ึง ตลาดไม้งามโคกกรวด นายธงชัย อุ้มสิน ล็อคท่ี 15,16,17 6 - - โคกกรวด เมือง นครราชสีมา นม. 62 2557 30/4/2020
1185 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0103 นางธนิตา สันติวงค์ ร้านสมนึกพันธ์ุไม้ นางธนิตา สันติวงค์ 59,60,61,78,79,80 7 - มิตรภาพ-บ.หนองปลิง โคกกรวด เมือง นครราชสีมา นม. 110 2549 18/7/2019
1186 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0681 นายก าพล สันติวงค์ ร้านรวยทรัพย์พฤกษา นายก าพล สันติวงค์ B13-B20 7 - มิตรภาพ-บ.หนองปลิง โคกกรวด เมือง นครราชสีมา นม. 258 2549 23/10/2019
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1187 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1105 นายวิษณุ แดงดอน ร้านเพ่ือนเกษตร นายวิษณุ แดงดอน 244/1 1 ไชยมงคล - ไชยมงคล เมือง นครราชสีมา นม. 94 2554 8/4/2020
1188 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1134 นางสาววิไลวรรณ จิมมาลี ร้านบงกช นางสาววิไลวรรณ จิมมาลี 107 - โยธา ในเมือง เมือง นครราชสีมา นม. 107 2560 31/7/2019
1189 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0069 นายวิโรจน์ สุทธิปิยะโรจน์ ร้านชีพานิช นายวิโรจน์ สุทธิปิยะโรจน์ 174 มิตรภาพ 4 - ในเมือง เมือง นครราชสีมา นม. 503 2547 29/11/2019
1190 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0546 นายสหรัฐ ผลเจริญ บริษัท สุรเกษตร 007 จ ากัด 183/7 - มหาราช ในเมือง เมือง นครราชสีมา นม. 344 2547 28/7/2020
1191 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0415 นางนฤมล โลหะพงศ์พันธ์ ร้านเกษตรแฟร์ 1 นางนฤมล โลหะพงศ์พันธ์ 185 - มหาราช ในเมือง เมือง นครราชสีมา นม. 120 2549 19/7/2020
1192 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0980 นายสหรัฐ ผลเจริญ บริษัท มีบุญ 1414 จ ากัด 1919/11 - เดชอุดม ในเมือง เมือง นครราชสีมา นม. 9 2553 18/10/2019
1193 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0414 นายนคร โลหะพงศ์พันธ์ ร้านโลหะชาติ นายนคร โลหะพงศ์พันธ์ 2/10 - ราชด าเนิน ในเมือง เมือง นครราชสีมา นม. 571 2547 9/1/2020
1194 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0559 นายตะวัน ธรรมาณิชานนท์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โคราชเมืองเกษตร 205 - มิตรภาพ ในเมือง เมือง นครราชสีมา นม. 577 2547 9/1/2020
1195 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0294 นายสุพัฒน์ กรัญญประสิทธ์ิ บริษัท เค.พี.เจนเนอเรช่ัน กรุ๊ป จ ากัด 2398/1 - มุขมนตรี ในเมือง เมือง นครราชสีมา นม. 238 2548 23/5/2020
1196 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0600 นางสุภาวดี มากพูน ร้านเอ่ียมพาณิชย์ นางสุภาวดี มากพูน 437 - พายัพทิศ ในเมือง เมือง นครราชสีมา นม. 61 2548 2/2/2020
1197 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0029 นายธัชชัย สินอนันต์จินดา ร้านขวัญเมล็ดพันธ์ุ นายธัชชัย สินอนันต์จินดา 438/1 ตลาดสุรนคร มิตรภาพ ในเมือง เมือง นครราชสีมา นม. 504 2547 29/11/2019
1198 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0047 นายมงคล พัฒนจิตวิไล ร้านอ้วนการเกษตร นายมงคล พัฒนจิตวิไล 50 - ประจักษ์ ในเมือง เมือง นครราชสีมา นม. 14 2548 13/1/2020
1199 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0043 นายเกรียงศักด์ิ สิริพงศ์พันธ์ ร้านจ๊ัวเฮง นายเกรียงศักด์ิ สิริพงศ์พันธ์ 504 - ราชด าเนิน ในเมือง เมือง นครราชสีมา นม. 68 2548 2/2/2020
1200 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0083 นายสุทธิเจตน์ ลิมป์ปัทมปาณี ร้านซ่งไถ่ นายสุทธิเจตน์ ลิมป์ปัทมปาณี 86/1 - พลแสน ในเมือง เมือง นครราชสีมา นม. 584 2547 13/1/2020
1201 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0569 นางพนิดา จิรปัญจวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สามมิตรการเกษตรโคราช 90/4-5 - พลแสน ในเมือง เมือง นครราชสีมา นม. 502 2547 29/11/2019
1202 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0550 นายสมชาย ไตรศักด์ิ บริษัท เคไอเค อโกรเทรด จ ากัด (สาขา เสิงสาง) 959 - ช้างเผือก ในเมือง เมือง นครราชสีมา นม. 89 2555 23/7/2020
1203 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1176 นายสมชาย ไตรศักด์ิ บริษัท เคไอเค อโกรเทรด จ ากัด (สาขา ขามทะเลสอ) 959 - ช้างเผือก ในเมือง เมือง นครราชสีมา นม. 90 2555 23/7/2020
1204 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1462 นายสมชาย ไตรศักด์ิ บริษัท เคไอเค อโกรเทรด จ ากัด (สาขาโชคชัย) 959 - ช้างเผือก ในเมือง เมือง นครราชสีมา นม. 128 2555 27/9/2020
1205 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0882 นายธัชชัย สินอนันต์จินดา บริษัท สินอนันต์จินดา จ ากัด (ส านักงานสาขา 1) 298/29 7 - - บ้านโพธ์ิ เมือง นครราชสีมา นม. 6 2552 8/10/2019
1206 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0729 นางนันทพร แซ่กิม ร้านกิมยิกเฮง 2 นางนันทพร แซ่กิม 419 4 - - บ้านใหม่ เมือง นครราชสีมา นม. 99 2553 9/9/2019
1207 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0919 นางกมลลักษณ์ บุญช่วย ร้าน ส.มีมี นางกมลลักษณ์ บุญช่วย 193 7 - มุขมนตรี บ้านใหม่ เมือง นครราชสีมา นม. 98 2553 9/9/2019
1208 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1005 นายไพฑูรย์ รายหม่ืนไวย ร้าน ท.โทนเพ่ือการเกษตร นายไพฑูรย์ รายหม่ืนไวย 332/3 2 - บายพาส(เล่ียงเมืองขอนแก่น) ปรุใหญ่ เมือง นครราชสีมา นม. 172 2557 6/10/2019
1209 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0716 นางสาวเพลินจิตร์ โนนพลกรัง ร้านไอรดาเซอร์วิส นางสาวเพลินจิตร์ โนนพลกรัง 55 6 - - พลกรัง เมือง นครราชสีมา นม. 24 2557 25/12/2019
1210 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0759 นายสมชาย ถีสูงเนิน ร้านสมชาย มินิมาร์ท นายสมชาย ถีสูงเนิน 305 13 - บ้านล าโพง พุดซา เมือง นครราชสีมา นม. 96 2553 2/9/2019
1211 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0765 นางประนอม หงษ์ตระกูล ร้านกิตติพรการเกษตร นางประนอม หงษ์ตระกูล 414/3 5 - ราชสีมา-จักราช หัวทะเล เมือง นครราชสีมา นม. 489 2550 8/7/2020
1212 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1244 นางสน่ัน ลือพงศ์พัฒนะ ร้านสน่ัน นางสน่ัน ลือพงศ์พัฒนะ 34/1 8 ชาติพัฒนา - หัวทะเล เมือง นครราชสีมา นม. 3 2556 9/10/2019
1213 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1101 นายปรีดา นิลบดี ร้านเพ่ิมทรัพย์พฤกษา นายปรีดา นิลบดี ล็อคE7-10 - - โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นม. 174 2557 9/10/2019
1214 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2726 นายบูรฉัตร โชคกฤตานนท์ ร้านฟาร์มแลนด์ 41 (ทองเกษตรภัณฑ์) นายบูรฉัตร โชคกฤตานนท์ 405 6 - - โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นม. 96 2561 31/7/2020
1215 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0918 นายขจรสิทธิศักด์ิ ก้านดอกไม้ ร้านก้านดอกไม้ นายขจรสิทธิศักด์ิ ก้านดอกไม้ โฉนดเลขท่ี 96973 6 ล็อคท่ี 222,245 ซอย 6,3 ตลาดไม้ดอกไม้ประดับ โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นม. 40 2560 6/4/2020
1216 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2736 นางสาวประภาพร วรหาญ ร้านบุญส่งเสริม นางสาวประภาพร วรหาญ ตลาดต้นไม้โคกกรวดล๊อคท่ี 27,28,45 6 2 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นม. 89 2559 14/7/2019
1217 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3022 นางสาวพิกุลแก้ว ซ่อมจันทึก ร้านเกษตรโคราช 50 นางสาวพิกุลแก้ว ซ่อมจันทึก 99 7 เศรษฐี 1 - โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นม. 111 2560 27/8/2019
1218 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1392 นางสาวรุจาภา สูงใหม่ ร้านสวนสาวิตรี นางสาวรุจาภา สูงใหม่ 99 7 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นม. 90 2560 19/7/2020
1219 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0668 นางวนิดา สุดสวาท ร้านวนิดานกพันธ์ุไม้ นางวนิดา สุดสวาท 99 7 - มิตรภาพ โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นม. 208 2549 1/9/2019
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1220 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3077 นางสาวยุวดี ประจิตร บริษัท เอส วาย ออแกรนิค โปรดักซ์ จ ากัด นางสาวยุวดี ประจิตร 540 13 - - จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นม. 12 2561 13/2/2020
1221 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0563 นายบัณฑิต ตั งติรชัย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตั งสวัสด์ิ 118-120 - โพธ์ิกลาง ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นม. 575 2547 9/1/2020
1222 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0302 นายเฉลิมเกียรติ มงคลธรรมากุล บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด สาขา นครราชสีมา 230/4 ราชสีมาอเวนิว มิตรภาพ-หนองคาย ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นม. 12 2549 2/2/2020
1223 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2833 นายธราดล บุญชัย ร้านหนุ่มเมล็ดพันธ์ุ นายธราดล บุญชัย 438/1 มิตรภาพ-หนองคาย ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นม. 122 2561 16/10/2019
1224 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1177 นายสมชาย ไตรศักด์ิ บริษัท เคไอเค อโกรเทรด จ ากัด (สาขา เขตอุตสาหกรรมสุรนารี) 959 - ช้างเผือก ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นม. 91 2555 23/7/2020
1225 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0379 นายธีรวัฒน์ ธนกนกชัย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มิตรภาพเคมีภัณฑ์ นายธีรวัฒน์ ธนกนกชัย 166 - - จันทน์ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นม. 15 2548 13/1/2020
1226 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2888 นายธัชชัย สินอนันต์จินดา บริษัท สินอนันต์จินดา จ ากัด 531/11 - - มิตรภาพ-หนองคาย ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นม. 42 2561 26/3/2020
1227 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1237 นายวิทูร สุริยวนากุล บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน)สาขานครราชสีมา 493 2 - - บ้านเกาะ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นม. 69 2555 10/6/2020
1228 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3079 นางสาวอุษา กลีบไธสง ร้านเอฟ แอนด์ ยู มินิมาร์ท นางสาวอุษา กลีบไธสง 157 5 - - บ้านโพธ์ิ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นม. 76 2561 5/6/2020
1229 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3129 นางอนิสา ด ากลาง ร้านก.ส.การช่าง นางอนิสา ด ากลาง 398 6 - - บ้านโพธ์ิ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นม. 52 2561 18/4/2020
1230 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3098 นายชาญณรงค์ อ่ิมกลาง ร้าน ช.การเกษตร นายชาญณรงค์ อ่ิมกลาง 279 9 - - บ้านโพธ์ิ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นม. 34 2561 5/3/2020
1231 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1347 นายไพฑูรย์ โนนพลกรัง ร้านพลกรังการเกษตร นายไพฑูรย์ โนนพลกรัง 107 1 พลกรัง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นม. 50 2557 27/3/2020
1232 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3157 นางสุพรรษา จึงเจริญ ร้านจอยฟูลเนสหน่ึงหกแปด นางสุพรรษา จึงเจริญ 261 7 - - พลกรัง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นม. 109 2561 26/8/2020
1233 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2868 ว่าท่ี ร.ต.เกรียงสิทธ์ิ เนียดพลกรัง ร้านภูมิทรัพย์ ว่าท่ี ร.ต.เกรียงสิทธ์ิ เนียดพลกรัง 74 7 พลกรัง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นม. 1 2560 8/1/2020
1234 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1630 นายวินัย แสงแก้วพะเนา ร้านมิตรแท้การเกษตร นายวินัย แสงแก้วพะเนา 166/1 6 พะเนา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นม. 12 2559 5/11/2019
1235 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2900 นายศุภชัย อ่ิมหาร ร้าน ศ.การเกษตร นายศุภชัย อ่ิมหาร 78 8 - - พะเนา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นม. 21 2560 13/2/2020
1236 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1765 นายสุริยะ แสงจันทร์ ร้านรัญจวนพาณิชย์ นายสุริยะ แสงจันทร์ 105 13 ขามทะเลสอ-โคกสูง พุดซา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นม. 112 2559 6/11/2019
1237 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1725 นางสาวสุพัตรา จิตชัยภูมิ ร้าน ส.รุ่งเรืองการเกษตร นางสาวสุจิตรา จิตชัยภูมิ 146 16 พุดซา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นม. 1 2559 30/9/2019
1238 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2734 นางสาวภัคนิตย์ จ้อยพุดซา ร้านก.เกษตร นางสาวภัคนิตย์ จ้อยพุดซา 305 18 ขามทะเลสอ-โคกสูง พุดซา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นม. 119 2560 4/9/2019
1239 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1089 นายสุบิน ถนอมนวล ร้านสุ่มการค้า นายสุบิน ถนอมนวล 324/1 2 - พิบูลสงคราม โพธ์ิกลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นม. 93 2553 1/9/2019
1240 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1432 นายนพดล ค าเพ็ง ร้านสกุลค าการเกษตร นายนพดล ค าเพ็ง 3 4 โคกสูง-ขามทะเลสอ สีมุม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นม. 40 2562 2/4/2020
1241 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3338 นางสาวพัชรินทร์ แทนพลกรัง ร้านน  าฝนการเกษตร นางสาวพัชรินทร์ แทนพลกรัง 127 6 - - สีมุม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นม. 66 2562 23/6/2020
1242 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1617 นางสาวนิภาวรรณ แดงดอน ร้านเพ่ือนเกษตร สาขา 2 นางสาวนิภาวรรณ แดงดอน 1057/4 1 สุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นม. 6 2560 26/12/2019
1243 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3061 นายวรวุฒิ ศรีดา ร้านดีเจวุฒิ เมล็ดพันธ์ุ นายวรวุฒิ  ศรีดา 1139 1 ตลาดเทิดไท - สุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นม. 1 2561 7/1/2020
1244 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2644 นายเพทาย ลอนกระโทก ร้าน ป.เจริญการค้า นายเพทาย ลอนกระโทก 138 8 - - สุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นม. 105 2560 27/8/2019
1245 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3009 นางสมใจ โนใหม่ ร้านวิษณุการเกษตร นางสมใจ โนใหม่ 65 8 - - สุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นม. 97 2560 21/8/2019
1246 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1732 นายกรพฤฒ ศรีม่ิงมงคลกุล บริษัท ตังน า เอ็คต้าโก จ ากัด นายกรพฤฒ ศรีม่ิงมงคลกุล 188 9 หนองกระทุ่ม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นม. 7 2559 25/10/2019
1247 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0768 นายอดิศักด์ิ ตั งมิตรประชา,นางนาตยา ตั งมิตรประชา บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) สาขา นครราชสีมา 412 2 - ราชสีมา-โชคชัย หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นม. 646 2551 17/4/2020
1248 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0801 นายนิติพนธ์ ศรีอุทธารวศิน ร้านนิติพนธ์การเกษตร นายนิติพนธ์ ศรีอุทธารวศิน 11/2 6 - - หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นม. 21 2556 10/12/2019
1249 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1702 นายจิรวัฒน์ โพธ์ิพะเนา ร้านต้นคูณ การเกษตร นายจิรวัฒน์ โพธ์ิพะเนา 201 15 หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นม. 112 2558 10/8/2019
1250 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1155 นางสาวเกวรินทร์ แนบสันเทียะ ร้านชัยนรินทร์การค้า นางสาวเกวรินทร์ แนบสันเทียะ 352/3 7 - - หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นม. 40 2556 14/1/2020
1251 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1053 นางจิราภา บริสุทธิกุล ร้านวังน  าเขียวเกษตรภัณฑ์ นางจิราภา บริสุทธิกุล 156-157 3 - - ไทยสามัคคี วังน  าเขียว นครราชสีมา นม. 39 2553 9/5/2020
1252 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1042 นางสาวอัมรา ดอนกระโทก ร้านศิริเกษตร สาขาวังน  าเขียว นางสาวอัมรา ดอนกระโทก 174-175 3 - - ไทยสามัคคี วังน  าเขียว นครราชสีมา นม. 41 2553 9/5/2020
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1253 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3170 นายลัทธพล ทองพูน ร้านลัทธพลการเกษตร นายลัทธพน ทองพูน 68 1 - - ระเริง วังน  าเขียว นครราชสีมา นม. 6 2562 23/12/2019
1254 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0714 นายสิริชัย พิมพ์สิงห์ ร้านสามแยกบริการ นายสิริชัย พิมพ์สิงห์ 29 2 - - ระเริง วังน  าเขียว นครราชสีมา นม. 92 2560 7/8/2019
1255 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1055 นางสาวรณิดา ชุ่มพิพัฒน์ ร้าน ช. หลีพานิช นางสาวรณิดา ชุ่มพิพัฒน์ 99 2 - - ระเริง วังน  าเขียว นครราชสีมา นม. 73 2560 3/7/2020
1256 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2720 นางดวงดาว แซ่ตั ง ร้าน ช.น้องเล็ก นางดวงดาว แซ่ตั ง 299 5 ระเริง วังน  าเขียว นครราชสีมา นม. 108 2560 23/8/2020
1257 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2934 นายธนาศักด์ิ อนุรัตน์วิชัยกุล ร้านตรัยวานิช นายธนาศักด์ิ อนุรัตน์วิชัยกุล 177 6 - - ระเริง วังน  าเขียว นครราชสีมา นม. 42 2560 17/4/2020
1258 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0386 นายสมชาย กรีพานิช ร้านย่ิงเจริญการเกษตร นายสมชาย กรีพานิช 169 1 - สืบศิริ วังน  าเขียว วังน  าเขียว นครราชสีมา นม. 34 2559 14/2/2020
1259 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0063 นางสาวสมใจ อินทรผกาวงศ์ ร้านชวนพานิช นางสาวสมใจ อินทรผกาวงศ์ 253 1 - สืบศิริ วังน  าเขียว วังน  าเขียว นครราชสีมา นม. 581 2547 13/1/2020
1260 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0045 นายพรชัย ไตรหัตถการ ร้านจิตติภัณฑ์ นายพรชัย ไตรหัตถการ 259 1 - - วังน  าเขียว วังน  าเขียว นครราชสีมา นม. 132 2557 17/7/2020
1261 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0575 นายสมพร หาญใจไทย ร้านหาญใจไทย นายสมพร หาญใจไทย 44 1 - 304 สืบศิริ วังน  าเขียว วังน  าเขียว นครราชสีมา นม. 248 2548 31/5/2020
1262 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3140 นางนพรัตน์ มีเดช ร้านขวัญเมล็ดพันธ์ุวังน  าเขียว นางนพรัตน์ มีเดช 89 3 - - วังน  าเขียว วังน  าเขียว นครราชสีมา นม. 63 2561 23/5/2020
1263 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1585 นางสาวรุ่งทิพย์ กัลยา ร้านไทรทองเกษตร วังน  าเขียว นางสาวรุ่งทิพย์ กัลยา 141 7 - - วังน  าเขียว วังน  าเขียว นครราชสีมา นม. 122 2559 7/12/2019
1264 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3271 นายสุทธิศักด์ิ แม้นบุตร ร้านครูแดงเคร่ืองเขียน นายสุทธิศักด์ิ แม้นบุตร 147 1 วังหมี วังน  าเขียว นครราชสีมา นม. 16 2562 17/1/2020
1265 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2844 นางสาวอรศิริ ศรีนิล ร้านอ.เกษตร นางสาวอรศิริ ศรีนิล 86/1 19 วังหมี วังน  าเขียว นครราชสีมา นม. 111 2559 6/11/2019
1266 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3204 นายนวรุจน์ เวโรจน์ ร้านวังไทรคูณ เกษตรภัณฑ์ นายนวรุจน์ เวโรจน์ 283 2 - - วังหมี วังน  าเขียว นครราชสีมา นม. 110 2561 27/8/2019
1267 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0736 นายสุชิต สัตย์ฌุชนม์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนาวัฒน์ ทีเอ็นวี นายสุชิต สัตย์ฌุชนม์ 194 1 - สาย 304 อุดมทรัพย์ วังน  าเขียว นครราชสีมา นม. 407 2550 27/3/2020
1268 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2675 นายสุรพล โภคสวัสด์ิ บริษัท บะใหญ่ การเกษตร จ ากัด 250 1 - - อุดมทรัพย์ วังน  าเขียว นครราชสีมา นม. 65 2559 9/6/2020
1269 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1066 นางแวว พามี ร้านแววการค้า นางแวว พามี 12 14 - - อุดมทรัพย์ วังน  าเขียว นครราชสีมา นม. 47 2560 17/4/2020
1270 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2835 นางสาวพัทร์สิตา วงษ์เจริญหิรัณ ร้านจิปาฐะการเกษตร นางสาวพัทร์สิตา วงษ์เจริญหิรัณ 278 6 - - อุดมทรัพย์ วังน  าเขียว นครราชสีมา นม. 10 2560 31/1/2020
1271 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3135 นางสุกัญญา เป้าครบุรี ร้านปลื ม-เปรม เกษตร นางสุกัญญา เป้าครบุรี 92 6 - - อุดมทรัพย์ วังน  าเขียว นครราชสีมา นม. 55 2561 1/5/2020
1272 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3317 นายปรีชา ชัชวาลย์ ร้านชัชวาลย์การเกษตร นายปรีชา ชัชวาลย์ 198 7 - - อุดมทรัพย์ วังน  าเขียว นครราชสีมา นม. 55 2562 3/6/2020
1273 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0708 นางทรงธรรม สนสระน้อย ร้านทรงธรรมพานิชย์ นางทรงธรรม สนสระน้อย 339 9 - - อุดมทรัพย์ วังน  าเขียว นครราชสีมา นม. 344 2549 4/1/2020
1274 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2802 นางสาวจรรยารักษ์ พงศ์ประจักษ์กุล ร้านกุ๊กไก่การเกษตร นางสาวจรรยารักษ์ พงศ์ประจักษ์กุล 121 1 - - กฤษณา สีคิ ว นครราชสีมา นม. 17 2560 13/2/2020
1275 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2721 นายพวง มาศรีสุขสานี ร้านดอนหัวมันการเกษตร นายพวง มาศรีสุขสานี 72 10 กฤษณา สีคิ ว นครราชสีมา นม. 39 2562 26/3/2020
1276 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1632 นางยุวดี สมพงษ์ ร้านศ.ยุวดีเจริญทรัพย์การเกษตร นางยุวดี สมพงษ์ 205 12 กฤษณา สีคิ ว นครราชสีมา นม. 24 2558 26/1/2020
1277 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0506 นางจีรภา พลเพ็ชร สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครราชสีมา จ ากัด สาขาสีคิ ว 169 6 - กฤษณา สีคิ ว นครราชสีมา นม. 483 2548 11/9/2019
1278 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1694 นายวิทวัส ตองอ่อน ร้านขวัญข้าวพาณิชย์ นายวิทวัส ตองอ่อน 224 11 กุดน้อย สีคิ ว นครราชสีมา นม. 105 2558 6/8/2019
1279 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3308 นายสมพร ภูมิสนิท ร้านสมพร ภูมิสนิท นายสมพร ภูมิสนิท 239 5 - - ดอนเมือง สีคิ ว นครราชสีมา นม. 46 2562 6/5/2020
1280 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1764 นายชัยศิริ เงินหลวง ร้านนายชัยศิริ เงินหลวง นายชัยศิริ เงินหลวง 80/1 7 ดอนเมือง สีคิ ว นครราชสีมา นม. 66 2559 9/6/2020
1281 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2722 นางรภัทร ศรีวิลาศ ร้านบ้านหันการเกษตร นางรภัทร ศรีวิลาศ 43/1 1 บ้านหัน สีคิ ว นครราชสีมา นม. 73 2559 23/6/2020
1282 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3155 นางสาวจินตนา วงค์ทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านหันพืชผล 34 3 - - บ้านหัน สีคิ ว นครราชสีมา นม. 71 2561 4/6/2020
1283 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3276 นางสาวพวงผกา เพ็ชรจันทึก ร้าน ช.เจริญอะไหล่ยนต์ นางสาวพวงผกา เพ็ชรจันทึก 193 12 - - มิตรภาพ สีคิ ว นครราชสีมา นม. 20 2562 30/1/2020
1284 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1586 นางศรีสังวาลย์ อิสริยะทิพย์ ร้านไทยข้าวทิพย์ นางศรีสังวาลย์ อิสริยะทิพย์ 207/3 2 มิตรภาพ สีคิ ว นครราชสีมา นม. 10 2559 1/11/2019
1285 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1695 นางสาวกานดา คิวขุนทด ร้านปราณี การเกษตร นางสาวกานดา คิวขุนทด 77 1 ลาดบัวขาว สีคิ ว นครราชสีมา นม. 78 2560 5/7/2020
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1286 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3132 นางนงนุช แก้วระย้า ร้านนงนุชการเกษตร นางนงนุช แก้วระย้า 64 15 - - ลาดบัวขาว สีคิ ว นครราชสีมา นม. 84 2561 4/6/2020
1287 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1000 นายพิชิต พันชนะ ร้านลาดบัวขาวพานิช นายพิชิต พันชนะ 93/9 2 - - ลาดบัวขาว สีคิ ว นครราชสีมา นม. 19 2553 25/3/2020
1288 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0893 นางสาวสอิ ง นิลค าแหง ร้านเบสนานาภัณฑ์ นางสาวสอิ ง นิลค าแหง 149 7 - - ลาดบัวขาว สีคิ ว นครราชสีมา นม. 30 2552 25/11/2019
1289 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1747 นางสาคร วาลสูงเนิน ร้านสาคร วาลสูงเนิน นางสาคร วาลสูงเนิน 140/7 9 - มิตรภาพ ลาดบัวขาว สีคิ ว นครราชสีมา นม. 25 2561 1/3/2020
1290 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3075 นางสาวสุรางค์ มืมขุนทด ร้านสุรางค์ มืมขุนทด นางสาวสุรางค์ มืมขุนทด 19 13 - - วังโรงใหญ่ สีคิ ว นครราชสีมา นม. 16 2561 20/2/2020
1291 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3044 นายบุญเกิด ทาณรงค์ ร้านบุญเกิด ทาณรงค์ นายบุญเกิด ทาณรงค์ 25/20 14 - - วังโรงใหญ่ สีคิ ว นครราชสีมา นม. 113 2561 6/9/2019
1292 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1741 นายอภิสิทธ์ิ  พันชนะ ร้านนายอภิสิทธ์ิ  พันชนะ นายอภิสิทธ์ิ พันชนะ 110 5 - - วังโรงใหญ่ สีคิ ว นครราชสีมา นม. 28 2559 24/1/2020
1293 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2811 นายอภิชาติ ดินขุนทด ร้านอภิชาติ นายอภิชาติ ดินขุนทด 16 5 วังโรงใหญ่ สีคิ ว นครราชสีมา นม. 3 2562 16/12/2019
1294 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1700 นายวัชรชัยนันท์ อภิภูไทรงาม ร้าน น.การเกษตร นายวัชรชัยนันท์ อภิภูไทรงาม 25/3 5 วังโรงใหญ่ สีคิ ว นครราชสีมา นม. 110 2558 6/8/2019
1295 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1733 นางสาววริญญา พานิชพงษ์พันธ์ุ ร้าน 1 เกษตรพันธ์ุ นางสาววริญญา พานิชพงษ์พันธ์ฺ 71/5 7 วังโรงใหญ่ สีคิ ว นครราชสีมา นม. 8 2559 27/10/2019
1296 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0519 นางสาวสุภาภรณ์ เลาหพูนรังษี ร้านสมพรเกษตร นางสาวสุภาภรณ์ เลาหพูนรังษี 216-217 1 - ชุมค้า สีคิ ว สีคิ ว นครราชสีมา นม. 555 2547 9/1/2020
1297 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0465 นายปราโมทย์ สังข์จันทึก สหกรณ์การเกษตรสีคิ ว จ ากัด 400 1 - สีคิ ว-ชัยภูมิ สีคิ ว สีคิ ว นครราชสีมา นม. 108 2556 24/7/2020
1298 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0375 นายมิตร อินทร์ปัญญา ร้านมิตรเกษตร นายมิตร อินทร์ปัญญา 29/5 11 บ้านถนนคต - สีคิ ว สีคิ ว นครราชสีมา นม. 52 2547 19/6/2020
1299 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1656 นางพนิดา อินทร์ปัญญา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภัทรเกษตร 2555 29/5 11 สีคิ ว สีคิ ว นครราชสีมา นม. 53 2562 28/5/2020
1300 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0005 นายวิสุทธ์ิ ศรีสุภาพ ร้าน ล. แสงสุวรรณ นายวิสุทธ์ิ ศรีสุภาพ 294-296 16 - ชุมค้า สีคิ ว สีคิ ว นครราชสีมา นม. 506 2547 9/1/2020
1301 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0074 นางคมคาย เลาหพูนรังษี ร้านเช่ียวเส็ง นางคมคาย เลาหพูนรังษี 297 16 - ชุมค้า สีคิ ว สีคิ ว นครราชสีมา นม. 57 2547 9/1/2020
1302 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0538 นายธีรวุฒิ บุญยะมาลิก ร้านสีคิ วคลินิกเกษตร นายธีรวุฒิ บุญยะมาลิก 323/56 5 - สีคิ ว-ด่านขุนทด สีคิ ว สีคิ ว นครราชสีมา นม. 23 2558 28/12/2019
1303 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1689 นางอุไรวรรณ แก้วกุก ร้านแม่โจ้การเกษตร นางอุไรวรรณ แก้วกุก 309 6 สีคิ ว สีคิ ว นครราชสีมา นม. 98 2561 15/7/2019
1304 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0888 นายศิวกรณ์ หงษ์ทอง ร้านศิวกรณ์การเกษตร นายศิวกรณ์ หงษ์ทอง 323/176 6 - สุดบรรทัด สีคิ ว สีคิ ว นครราชสีมา นม. 21 2552 30/10/2019
1305 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0940 นายพงษ์ศักด์ิ สิทธิกูลเกียรติ ร้านพรเจริญ นายพงษ์ศักด์ิ สิทธิกูลเกียรติ 323/8-10 6 - ชุมค้า สีคิ ว สีคิ ว นครราชสีมา นม. 160 2552 19/5/2020
1306 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0318 นายสุมิตร เลิศไพชัยยนต์ ร้านบุญญรัตน์ นายสุมิตร เลิศไพชัยยนต์ 416/1-2 6 - ชุมค้า สีคิ ว สีคิ ว นครราชสีมา นม. 13 2555 19/1/2020
1307 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2970 นางสาวเนตรนภา เกษมสุข ร้านเกษตรสีคิ ว นางสาวเนตรนภา เกษมสุข 100/8 7 - - สีคิ ว สีคิ ว นครราชสีมา นม. 70 2560 19/6/2020
1308 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0998 นายเชษฐ์ ตรงจันทึก ร้านตรงพาณิชย์ นายเชษฐ์ ตรงจันทึก 144/16 7 - สีคิ ว-ด่านขุนทด สีคิ ว สีคิ ว นครราชสีมา นม. 53 2558 19/4/2020
1309 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3339 นางสาวอัธยา เลิศสวัสด์ิวิชา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยอดมอเตอร์ 379/9 7 - - สีคิ ว สีคิ ว นครราชสีมา นม. 68 2562 23/6/2020
1310 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1209 นายถนัด อินทร์ปัญญา ร้านมิตรเกษตร 2 นายถนัด อินทร์ปัญญา 391 7 - สีคิ ว-ด่านขุนทด สีคิ ว สีคิ ว นครราชสีมา นม. 62 2554 14/6/2020
1311 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0097 นายภูมิรพี วัฒนวิทย์ บริษัท ทวีผล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 413/1-2 7 - สีคิ ว-ชัยภูมิ สีคิ ว สีคิ ว นครราชสีมา นม. 657 2551 20/4/2020
1312 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1584 นางสุภาพร มหัทธนาคุณ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี แอนด์ พี ธนาคุณ 424 7 - - สีคิ ว สีคิ ว นครราชสีมา นม. 80 2557 25/5/2020
1313 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0844 นางธัญญารัตน์ วัฒนวิทย์ ร้าน พี พี ธนาคุณ นางธัญญารัตน์ วัฒนวิทย์ 424 7 - - สีคิ ว สีคิ ว นครราชสีมา นม. 132 2560 1/10/2019
1314 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3281 นายกรพฤฒ ศรีม่ิงมงคลกุล บริษัท ชาวเกษตร จ ากัด 377,378 9 - - สีคิ ว สีคิ ว นครราชสีมา นม. 23 2562 22/1/2020
1315 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0270 นายสมหวัง เตศิริ ร้านบ๊ิกต๋ี นายสมหวัง เตศิริ 24/3 1 - - หนองน  าใส สีคิ ว นครราชสีมา นม. 110 2559 12/10/2019
1316 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0615 นางสาวสายชล ด่ืมขุนทด ร้านยินดีเคมี ซับพลาย นางสาวสายชล ด่ืมขุนทด 1/9 12 - - หนองน  าใส สีคิ ว นครราชสีมา นม. 54 2562 5/6/2020
1317 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1273 นายธนากร เศษสูงเนิน ร้านตะวันบริการ นายธนากร เศษสูงเนิน 32/80 18 - - หนองน  าใส สีคิ ว นครราชสีมา นม. 76 2556 20/5/2020
1318 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2817 นางสาวดาวรุ่ง ใจกลาง ร้าน TJ Hardware (ตู่) นางสาวดาวรุ่ง ใจกลาง 60 18 หนองน  าใส สีคิ ว นครราชสีมา นม. 125 2560 18/9/2019
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1319 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0222 นายชวลิต ลักษณะทอง ร้านนายชวลิต ลักษณะทอง นายชวลิต ลักษณะทอง 52 3 บ้านหนองไทร - หนองน  าใส สีคิ ว นครราชสีมา นม. 199 2549 24/8/2019
1320 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0401 นายเรวัตร ปฐมชัยกุล ร้านเรวัตร นายเรวัตร ปฐมชัยกุล 22/12 5 - บ้านใหม่สามัคคี หนองน  าใส สีคิ ว นครราชสีมา นม. 218 2549 11/9/2019
1321 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1383 นางดาวรุ้ง มืมขุนทด ร้านส.รุ่งเรืองเคมีเกษตร นางดาวรุ้ง มืมขุนทด 119 8 หนองน  าใส สีคิ ว นครราชสีมา นม. 115 2557 23/6/2020
1322 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1696 นางสาวเจนนิสา จันทสิทธ์ิ โรงงาน ขวัญข้าวอาหารสัตว์ นางสาวเจนนิสา จันทสิทธ์ิ 97 1 หนองบัวน้อย สีคิ ว นครราชสีมา นม. 106 2558 5/8/2019
1323 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2801 นางเข็มเพขร ทองค า ร้านอ้อการเกษตร นางเข็มเพชร ทองค า 162 10 หนองบัวน้อย สีคิ ว นครราชสีมา นม. 92 2559 2/8/2019
1324 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3323 นางสาววราพร สงวนวงค์วิจิตร ร้านเรืองกิจเกษตร นางสาววราพร สงวนวงค์วิจิตร 105/4,105/14 4 - - หนองบัวน้อย สีคิ ว นครราชสีมา นม. 60 2562 3/6/2020
1325 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0412 นายประเทือง ล้อมไธสง ร้านนายประเทือง ล้อมไธสง นายประเทือง ล้อมไธสง 4/3 1 - - หนองหญ้าขาว สีคิ ว นครราชสีมา นม. 153 2549 2/8/2019
1326 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2950 นางเรียมวดี ยะวงษา ร้านนางเรียมวดี ยะวงษา นางเรียมวดี ยะวงษา 149 11 - - หนองหญ้าขาว สีคิ ว นครราชสีมา นม. 56 2560 22/5/2020
1327 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1126 นางดวงใจ เท่ียงจันทึก ร้านแอ๋วพลาสติก นางดวงใจ เท่ียงจันทึก 65 11 - - หนองหญ้าขาว สีคิ ว นครราชสีมา นม. 26 2557 16/1/2020
1328 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1081 นางสาวอภาพร แก้วสง่า ร้านนางสาวอภาพร แก้วสง่า นางสาวอภาพร แก้วสง่า 117 15 - - หนองหญ้าขาว สีคิ ว นครราชสีมา นม. 123 2561 18/10/2019
1329 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3334 นายสมชาย โตสารเดช ร้านกุสุมาอะหล่ัย นายสมชาย โตสารเดช 189 3 - - หนองหญ้าขาว สีคิ ว นครราชสีมา นม. 63 2562 23/6/2020
1330 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0423 นางบังอร ชนะเพีย ร้านวิทยา นางบังอร ชนะเพีย 27 3 - - หนองหญ้าขาว สีคิ ว นครราชสีมา นม. 381 2548 14/9/2020
1331 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1614 นายบุญส่ง จันทรศุภวงศ์ ร้านบุญส่งอิเล็คทริค นายบุญส่ง จันทรศุภวงศ์ 171 1 - - กุดจิก สูงเนิน นครราชสีมา นม. 77 2557 18/5/2020
1332 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0814 นางดวงธิดา จิตสุวรรณรักษ์ ร้านดวงธิดา จิตสุวรรณรักษ์ นางดวงธิดา จิตสุวรรณรักษ์ 89/2 1 - เทศบาล 2 กุดจิก สูงเนิน นครราชสีมา นม. 642 2551 10/4/2020
1333 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1606 นางสาวฉอ้อน นิลค าแหง ร้านปราณีการเกษตร นางสาวฉอ้อน นิลค าแหง 127/16 6 กุดจิก สูงเนิน นครราชสีมา นม. 123 2557 3/7/2020
1334 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1274 นางวนิดา ภักดีพงษ์ ร้านวนิดา นางวนิดา ภักดีพงษ์ 346 1 - - นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา นม. 42 2555 25/4/2020
1335 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1113 นายวงศธร สาสูงเนิน ร้านวงศธร บริการ นายวงศธร สาสูงเนิน 159 2 บ้านนาใหญ่ - นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา นม. 136 2556 18/9/2019
1336 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1587 นางวิไลวรรณ เย่ือสูงเนิน ร้านวิไลวรรณ บริการ นางวิไลวรรณ เย่ือสูงเนิน 210 2 - - นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา นม. 93 2560 7/8/2019
1337 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1609 นายวสันต์ ศรีรัตนลิ ม ร้านวสันต์การเกษตร นายวสันต์ ศรีรัตนลิ ม 129 4 นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา นม. 16 2558 28/12/2019
1338 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0833 นางอรุณ บุตรเรียง ร้านอรุณพันธ์ุข้าวปลูก นางอรุณ บุตรเรียง 165/1 4 - - นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา นม. 104 2555 5/8/2019
1339 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1621 นางสาวณัฏฐกานต์ จันทรศุภวงศ์ ร้านบุญส่งรวมอุปกรณ์ นางสาวณัฏฐกานต์ จันทรศุภวงศ์ 279 4 นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา นม. 76 2557 18/5/2020
1340 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3180 นางสาวฐิติมา พันธ์ุพิศาล ร้านพันธ์ุพาณิชย์ นางสาวฐิติมา พันธ์ุพิศาล 368 9 - - นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา นม. 108 2561 19/8/2019
1341 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1638 นางเบญจรัตน์ แดบสูงเนิน ร้านเบญจรัตน์ นางเบญจรัตน์ แดบสูงเนิน 99 9 บ้านนากลาง นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา นม. 100 2558 20/7/2019
1342 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1685 นายนิคม บัณฑิตชูสกุล ร้านสายใยการเกษตร นายนิคม บัณฑิตชูสกุล 37/2 8 โนนค่า สูงเนิน นครราชสีมา นม. 88 2558 21/6/2020
1343 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0815 นางเรียม พรหมมาโนช ร้านประเสริฐการช่าง นางเรียม พรหมมาโนช 78/2 1 บ้านใหญ่-กกลาน - บุ่งขี เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา นม. 641 2551 10/4/2020
1344 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1381 นางสง่า ผุยกระโทก ร้านสง่าการเกษตร นางสง่า ผุยกระโทก 60 11 บ้านหนองเลาใหญ่ มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา นม. 113 2557 23/6/2020
1345 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3156 นายวิทยา จิตตวชิรานนท์ ร้านบ้านส้ม นายวิทยา จิตตวชิรานนท์ 107 13 - - มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา นม. 72 2561 4/6/2020
1346 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2676 นางสาววรรณภา ผ่ึงสูงเนิน ร้านต๋ีน้อยการเกษตร นางสาววรรณภา ผ่ึงสูงเนิน 12 13 มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา นม. 61 2559 24/5/2020
1347 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1382 นางทิพย์วัล แสงโสทร ร้านทิพย์วัลการเกษตร นางทิพย์วัล แสงโสทร 76 16 มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา นม. 114 2557 23/6/2020
1348 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1083 นายดิศร ริมประนาม ร้านดิศรการเกษตร นายดิศร ริมประนาม 39 19 - ก าลังเอก มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา นม. 133 2558 15/9/2019
1349 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0357 นางสาวณัฐวีร์ บุตรากาศ ร้านพิชัย มะเกลือเก่า นางสาวณัฐวีร์ บุตรากาศ 45/2 2 - - มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา นม. 9 2555 6/12/2019
1350 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1280 ว่าท่ี ร.ท.สมิธ บุญญบาล ร้านพร้อมภัณฑ์ (ตึกขาว) ว่าท่ี ร.ท.สมิธ บุญญบาล 69 6 - - มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา นม. 66 2556 13/5/2019
1351 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3162 นางวิลาวัลย์ เล่ียมพรมราช ร้านเจ๊ยอด นางวิลาวัลย์ เล่ียมพรมราช 69 7 - - มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา นม. 79 2561 19/6/2020

41/137สํา
นัก
คว
บค
มุพ
ืชแ
ละ
วสั
ดกุ
ารเ
กษ
ตร



1352 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1471 นายวินัย กระชั นกลาง ร้านน าเจริญค้าส่ง-ค้าปลีก นายวินัย กระชั นกลาง 118 9 - - มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา นม. 46 2558 25/3/2020
1353 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1573 นางวาสนา เสริฐสูงเนิน ร้านพบชัยการเกษตร นางวาสนา เสริฐสูงเนิน 54 10 - - มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา นม. 132 2556 17/9/2019
1354 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1704 นายไกรเกียรติ  วงศ์สามศร ร้านคุณปุ๋ย นายไกรเกียรติ วงศ์สามศร 84/6 10 มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา นม. 14 2559 14/12/2019
1355 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1044 นางนันทนา ณรงค์ศักด์ิ ร้านบัวแก้วเพ่ือนเกษตร นางนันทนา ณรงค์ศักด์ิ 56/4 2 - - มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา นม. 91 2559 14/7/2019
1356 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1075 นายปราณีต โสภาสพ ร้าน ส. พาณิชย์ นายปราณีต โสภาสพ 137 6 - - มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา นม. 45 2562 25/4/2020
1357 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1166 นายถนอม อินทร์ปัญญา ร้านมิตรเกษตร สาขาสูงเนิน นายถนอม อินทร์ปัญญา 61 11 - มิตรสัมพันธ์ สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา นม. 43 2561 19/4/2020
1358 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0484 นางสาวอัญชรา อุทัยพัฒนพงษ์ สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด 663/3 11 - มิตรสัมพันธ์ สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา นม. 294 2549 28/11/2019
1359 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0566 นายปรีชา ศรีพวาทกุล ห้างหุ้นส่วนจ ากัดปรีชาเกษตรภัณฑ์ นายปรีชา ศรีพวาทกุล 752/27-29 11 สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา นม. 595 2551 17/1/2020
1360 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0438 นายธานินทร์ อุชายภิชาติ บริษัท ศรีทอง เทรดดิ ง 888 จ ากัด 806 11 - - สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา นม. 246 2548 31/5/2020
1361 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3037 นางสาวปิยนุช มีแก้ว ร้านโมเดลการเกษตร นางสาวปิยนุช มีแก้ว 834/1 11 - - สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา นม. 8 2562 27/12/2019
1362 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2724 นางสาวสุดารัตน์ หลักด่าน ร้านแวดวงเกษตร นางสาวสุดารัตน์ หลักด่าน 23 3 สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา นม. 80 2559 29/6/2020
1363 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1160 นางสมพิศ ต่ังธนาพร ร้านโจโจ้ นางสมพิศ ต่ังธนาพร 148/67 8 เสริมสุข มิตรภาพ สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา นม. 59 2557 27/4/2020
1364 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2830 นางสาวชนัญญา ปรางค์โคกกรวด สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครราชสีมา จ ากัด สาขาสูงเนิน (2) 655 8 สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา นม. 104 2559 26/9/2019
1365 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1742 นายศรายุทธ์   เมฆขุนทด ร้านบลบุญการเกษตร นายศรายุทธ์ เมฆขุนทด 49 4 เสมา สูงเนิน นครราชสีมา นม. 51 2559 25/1/2020
1366 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3054 นายโชควิวรรธน์ คุณะวันทนิต ร้านเอกชัยรุ่งโรจน์ นายโชควิวรรธน์ คุณะวันทนิต 177 5 - - เสมา สูงเนิน นครราชสีมา นม. 144 2560 19/11/2019
1367 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1036 นายช านาญ คูศรีพิทักษ์ ร้านหนองแวงวัสดุก่อสร้าง นายช านาญ คูศรีพิทักษ์ 198 5 บ้านหนองแวง สีคิ ว-โชคชัย หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา นม. 21 2553 1/4/2020
1368 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0838 นายสิทธิพงษ์ พิมพ์จันทร์ ร้านคุณแพรว นายสิทธิพงษ์ พิมพ์จันทร์ 116 14 - - กุดโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา นม. 37 2562 17/3/2020
1369 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1063 นางจิรวดี อ่อนนางรอง ร้านวีระการเกษตร นางจิรวดี อ่อนนางรอง 154 16 - เสิงสาง-ประค า กุดโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา นม. 66 2553 6/7/2020
1370 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3315 นางสาวศิรประภา นิลศรี ร้านแหลมทองพัฒนาเกษตร 2 นางสาวศิรประภา นิลศรี 75 16 - - กุดโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา นม. 52 2562 20/5/2020
1371 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2717 นายณรงค์ เจริญตาม ร้านสกุลทองการเกษตร นายณรงค์ เจริญตาม 124 17 กุดโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา นม. 74 2559 23/6/2020
1372 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1098 นางคนอง โกสินธ์ุ ร้านขวัญธนากรการเกษตร นางคนอง โกสินธ์ุ 98 17 - - กุดโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา นม. 131 2558 2/9/2019
1373 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1574 นายธันวา ติยะเจริญ ร้านเตาเหล็กขี ไก่ทอง นายธันวา ติยะเจริญ 175 3 - - กุดโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา นม. 85 2561 24/6/2020
1374 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1062 นายนิรุจน์ นวลศรี ร้าน พี.พี.การเกษตร นายนิรุจน์ นวลศรี 139 4 - - กุดโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา นม. 67 2553 6/7/2020
1375 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3158 นายกิตติ ภูก่ิงดาว ร้านบูไบร์ทการค้า นายกิตติ ภูก่ิงดาว 212 5 - - กุดโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา นม. 73 2561 13/6/2020
1376 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1589 นายศักด์ิชัย ประพาวิชา ร้านพี เอส เกษตรคลีนิค นายศักด์ิชัย ประพาวิชา 113 6 - กุดโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา นม. 147 2560 27/11/2019
1377 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2977 นายอิสระ ป้องปัญจมิตร ร้านสมบัติเจริญการเกษตร นายอิสระ ป้องปัญจมิตร 204 6 - - กุดโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา นม. 92 2561 17/7/2019
1378 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0784 นายจิรพันธ์ุ พลฉิมพันธ์ุ ร้านอวยทึง นายจิรพันธ์ุ พลฉิมพันธ์ุ 177 9 - - กุดโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา นม. 3 2559 30/9/2019
1379 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0089 นายเจริญ อัดจันทึก ร้านเจริญทองการเกษตร นายเจริญ อัดจันทึก 206/1 1 - - โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา นม. 15 2560 6/2/2020
1380 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1019 นายพรภิรมย์ ไชยประเทศ ร้านพรการเกษตร นายพรภิรมย์ ไชยประเทศ 85 1 - - โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา นม. 30 2553 22/4/2020
1381 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2922 นายชัยธวัช ว่องไว ร้านมหาเฮง การเกษตร นายชัยธวัช ว่องไว 164 10 - - โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา นม. 32 2560 4/4/2020
1382 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1220 นายเสน่ห์ รักสัตย์ ร้านเสน่ห์มินิมาร์ท นายเสน่ห์ รักสัตย์ 199/2 2 บ้านโคกน้อย - โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา นม. 103 2560 21/8/2019
1383 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0407 นายสมัคร ค าพันธ์ ร้านลีการเกษตร นายสมัคร ค าพันธ์ 209 2 บ้านโนนสมบูรณ์ - โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา นม. 45 2547 19/6/2020
1384 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3283 นายพงษ์ศักด์ิ คงกระโทก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ร้านลีการเกษตร 372 2 - - โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา นม. 26 2562 6/2/2020
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1385 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3011 นายนิมิตร สีทา ร้านชัยนิมิตร นายนิมิตร สีทา 275 4 - - โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา นม. 99 2560 21/8/2019
1386 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3231 นางอ าพร ขุนกลาง ร้านอ าพรการเกษตร นางอ าพร ขุนกลาง 80 5 - - โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา นม. 118 2561 1/10/2019
1387 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2669 นายเวียงชัย ปะติเส ร้านเวียงชัย นายเวียงชัย ปะติเส 150 1 บ้านราษฎร์ เสิงสาง นครราชสีมา นม. 67 2559 14/6/2020
1388 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0233 นางเก่ง ศิริโพคานนท์ ร้านสมัครการเกษตร นางเก่ง ศิริโพคานนท์ 5 2 - - บ้านราษฎร์ เสิงสาง นครราชสีมา นม. 353 2549 11/1/2020
1389 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0902 นายชุมพล พลหาญ ร้านพลหาญการเกษตร นายชุมพล พลหาญ 180 3 - - บ้านราษฎร์ เสิงสาง นครราชสีมา นม. 78 2552 4/2/2020
1390 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0703 นายประยุธ ขจัดภัย ร้านยงยุทธการเกษตร นายประยุธ ขจัดภัย 20/1 5 บ้านราษฎร์สุขสันต์ - บ้านราษฎร์ เสิงสาง นครราชสีมา นม. 13 2561 12/2/2020
1391 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2668 นางสาวรษา ศิริอนันต์ ร้านศิริอนันต์ นางสาวรษา ศิริอนันต์ 187 7 บ้านราษฎร์ เสิงสาง นครราชสีมา นม. 56 2559 3/5/2020
1392 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0920 นางสมพิศ ซึมกระโทก ร้านสมพิศ นางสมพิศ ซึมกระโทก 87 1 - - สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา นม. 106 2552 25/2/2020
1393 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0707 นายด ารงค์รัก อ่ิมกระโทก ร้านด ารงรัก นายด ารงค์รัก อ่ิมกระโทก 77 7 - - สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา นม. 11 2555 27/12/2019
1394 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1591 นายวรากรณ์ สีสุมัง ร้านเอการเกษตร นายวรากรณ์ สีสุมัง 217 8 - - สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา นม. 75 2557 21/5/2020
1395 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1409 นางสุภาวิณี เพ็ชรก่ิง ร้านสุภาวิณี นางสุภาวิณี เพ็ชรก่ิง 24 8 บ้านใหม่ซับตะเคียน สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา นม. 145 2557 12/8/2019
1396 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3049 นางสาวสายฝน ทดทะศรี ร้านสายฝนการเกษตร นางสาวสายฝน ทดทะศรี 302/1,302/2 1 - - สุขไพบูลย์ เสิงสาง นครราชสีมา นม. 139 2560 23/10/2019
1397 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0232 นายธวัฒน์ชัย บรรหารบุตร ร้านพลประเสริฐบริการ นายธวัฒน์ชัย บรรหารบุตร 106 10 - - สุขไพบูลย์ เสิงสาง นครราชสีมา นม. 317 2547 25/7/2020
1398 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1284 นางชุลีพร สีสังข์ ร้านวิไลลักษณ์การเกษตร นางชุลีพร สีสังข์ 115/1 13 บ้านหนองกราดพัฒนา - สุขไพบูลย์ เสิงสาง นครราชสีมา นม. 44 2555 7/5/2020
1399 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1749 นายไกรฤกษ์  พัฒนพงษ์ไพบูลย์ บริษัท เทียนชัยเกษตร จ ากัด ส านักงานสาขา 4 127 2 - - สุขไพบูลย์ เสิงสาง นครราชสีมา นม. 36 2559 22/2/2020
1400 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1708 นายธนวัฒน์ สายชนะ ร้านสหะกิจอุดมการเกษตร นายธนวัฒน์ สายชนะ 279/1-2 2 - - สุขไพบูลย์ เสิงสาง นครราชสีมา นม. 116 2561 19/9/2019
1401 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0775 นายสราวุธ เกี ยวสันเทียะ ร้านบูมเมล็ดพันธ์ุ นายสราวุธ เกี ยวสันเทียะ 334/1 2 - - สุขไพบูลย์ เสิงสาง นครราชสีมา นม. 513 2550 23/7/2020
1402 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1654 นายนพรัตน์ โสรดสง ร้านพรเทพเกษตรภัณฑ์ นายนพรัตน์ โสรดสง 337/8 2 สุขไพบูลย์ เสิงสาง นครราชสีมา นม. 51 2558 6/4/2020
1403 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2978 นายภานุพงษ์ หอมอบ ร้านขวัญเมล็ดพันธ์ุดอนแขวน นายภานุพงษ์ หอมอบ 361,361/1 2 - - สุขไพบูลย์ เสิงสาง นครราชสีมา นม. 75 2560 5/7/2020
1404 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0640 นายกันติพจน์ บุญแต่ง ร้านชนะดล การค้า นายกันติพจน์ บุญแต่ง 29/1 4 - - สุขไพบูลย์ เสิงสาง นครราชสีมา นม. 76 2560 5/7/2019
1405 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0334 นางปิยวรรณ ยุงรัมย์ ร้านปิโยวัฒน์การเกษตร นางปิยวรรณ ยุงรัมย์ 172/1 6 - - สุขไพบูลย์ เสิงสาง นครราชสีมา นม. 83 2555 15/7/2020
1406 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0646 นายแสงจันทร์ เท้าไม้สน ร้านแสงจันทร์ นายแสงจันทร์ เท้าไม้สน 113 7 - - สุขไพบูลย์ เสิงสาง นครราชสีมา นม. 139 2557 21/7/2020
1407 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0803 นางรัชนี ตวงทอง ร้านรัชนี นางรัชนี ตวงทอง 1 11 - - เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา นม. 3 2561 22/1/2020
1408 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1363 นายสุชีพ ยุงรัมย์ ร้านสุเกษตร นายสุชีพ ยุงรัมย์ 25(นอกเขตฯ) 11 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา นม. 89 2560 19/7/2020
1409 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0866 นางสาวจันจิรา ทินโนรส สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครราชสีมา จ ากัด สาขาเสิงสาง 76/2 11 - - เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา นม. 742 2551 10/7/2019
1410 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0485 นายบุญจันทร์ สังวาลทอง สหกรณ์การเกษตรเสิงสาง จ ากัด 189/6 15 - - เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา นม. 70 2562 4/7/2020
1411 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1376 นายไกรฤกษ์ พัฒนพงษ์ไพบูลย์ บริษัท เทียนชัยเกษตร จ ากัด ส านักงานสาขา (2) 273 15 - - เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา นม. 35 2559 11/2/2020
1412 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0224 นายชัยณรงค์ จึงศิรกุลวิทย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหเจริญ เสิงสาง 325/2 15 - เสิงสาง-โนนสมบูรณ์ เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา นม. 66 2557 7/5/2020
1413 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0359 นางสาวจินตนา พิริยะสกุลรัตน์ ร้านพิรุณพันธ์ นางสาวจินตนา พิริยะสกุลรัตน์ 331 15 - โนนสมบูรณ์-เสิงสาง เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา นม. 35 2562 11/3/2020
1414 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1477 นายอทิตย์เนศ ติณณ์สุริยะ ร้านเนตรตะวัน นายอทิตย์เนศ  ติณณ์สุริยะ 417 15 - เสิงสาง-หนองก่ี เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา นม. 28 2556 9/1/2020
1415 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0709 นายศราวุธ พงศ์พีรภัทร ร้านพัฒนาการเกษตร 3 นายศราวุธ พงศ์พีรภัทร 458/1 15 - - เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา นม. 346 2549 4/1/2020
1416 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1415 นายภาวิต บุญเจริญ ร้านพรเจริญการเกษตร นายภาวิต บุญเจริญ 460/1 15 เสิงสาง-ประค า เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา นม. 37 2559 1/3/2020
1417 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1682 นายอนันต์ พิมาพันธ์ุศรี ร้านฅนเกษตร นายอนันต์ พิมาพันธ์ุศรี 59 15 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา นม. 23 2559 20/1/2020
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1418 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1743 นายภาคภูมิ เพียรดี ร้านภาคเพียรเกษตรพันธ์ นายภาคภูมิ เพียรดี 364/2 2 - - เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา นม. 29 2559 24/1/2020
1419 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3134 นางพยอม แทนรินทร์ ร้านสกุลรัตน์การเกษตร นางพยอม แทนรินทร์ 244 9 - - เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา นม. 54 2561 1/5/2020
1420 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1642 นายวศิน สุขอินพะเนา ร้านอภิสรการเกษตร นายวศิน สุขอินพะเนา 292 6 ไทยเจริญ หนองบุญมาก นครราชสีมา นม. 31 2558 17/2/2020
1421 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3038 นายโชคชัย จันขุน ร้านโชคชัย จันขุน นายโชคชัย จันขุน 84 7 - - ไทยเจริญ หนองบุญมาก นครราชสีมา นม. 24 2561 1/3/2020
1422 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0157 นางกุหลาบ สนิทสันเทียะ ร้านกุหลาบ นางกุหลาบ สนิทสันเทียะ 112 2 - - บ้านใหม่ หนองบุญมาก นครราชสีมา นม. 22 2556 10/12/2019
1423 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3285 นายสุภพ แนวจ าปา ร้านม่ังมีทรัพย์พาณิชย์ นายสุภพ แนวจ าปา 399 2 - - บ้านใหม่ หนองบุญมาก นครราชสีมา นม. 27 2562 12/2/2020
1424 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0837 นางอรุณ สายนาค ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตั งเจริญ ที เจ อาร์ นางอรุณ สายนาค 111 3 - - ลุงเขว้า หนองบุญมาก นครราชสีมา นม. 655 2551 20/4/2020
1425 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0836 นายวิเชียร สุวรรณด ารงชัย ร้านวิเชียร นายวิเชียร สุวรรณด ารงชัย 157 6 - - ลุงเขว้า หนองบุญมาก นครราชสีมา นม. 86 2560 17/7/2020
1426 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0336 นางสมทรัพย์ กิตติพิบูลย์ ร้านเปรมชัย นางสมทรัพย์ กิตติพิบูลย์ 44 6 - - ลุงเขว้า หนองบุญมาก นครราชสีมา นม. 41 2556 6/2/2020
1427 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1004 นายวีระ เปล่ียนกระโทก ร้านวีระการเกษตร นายวีระ เปล่ียนกระโทก 189 9 - - ลุงเขว้า หนองบุญมาก นครราชสีมา นม. 2 2553 25/1/2020
1428 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1473 นางสาวชลธิชา เพ็ชรหม่ืนไวย ร้านสารภีการเกษตร นางสาวชลธิชา เพ็ชรหม่ืนไวย 288 1 หมู่บ้านสารภี - สารภี หนองบุญมาก นครราชสีมา นม. 7 2561 24/1/2020
1429 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1395 นางล ายอง โพธ์ิกระโทก ร้านนางล ายอง โพธ์ิกระโทก นางล ายอง โพธ์ิกระโทก 50 10 บ้านดอนทะญูง สารภี หนองบุญมาก นครราชสีมา นม. 91 2560 19/7/2019
1430 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1568 นางสุนทร ฉิมวาส ร้านน้องบีม นางสุนทร ฉิมวาส 88 13 - - สารภี หนองบุญมาก นครราชสีมา นม. 127 2556 11/9/2019
1431 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3274 นางสาวสุภาภรณ์ ชุ่มจังหรีด ร้านสุภาภรณ์พาณิชย์ นางสาวสุภาภรณ์ ชุ่มจังหรีด 15/1 3 - - สารภี หนองบุญมาก นครราชสีมา นม. 18 2562 30/1/2020
1432 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3095 นางรัตนะ เช่ือมกลาง ร้านรัตนะ นางรัตนะ เช่ือมกลาง 5 3 - - สารภี หนองบุญมาก นครราชสีมา นม. 45 2561 2/4/2020
1433 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1738 นางดลยา  การบรรจง ร้านดลยาเจริญพาณิชย์ นางดลยา การบรรจง 71 3 สารภี หนองบุญมาก นครราชสีมา นม. 24 2559 24/1/2020
1434 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3318 นายวิฑูรย์ เท่ียงกระโทก ร้านวิฑูรย์การค้า นายวิฑูรย์ เท่ียงกระโทก 139 4 - - สารภี หนองบุญมาก นครราชสีมา นม. 56 2562 3/6/2020
1435 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0660 นางวารินทร์ แก้วศรี ร้าน อ. พานิช นางวารินทร์ แก้วศรี 54 12 - - หนองตะไก้ หนองบุญมาก นครราชสีมา นม. 162 2549 7/8/2019
1436 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2733 นางสาวสิริลักษณ์ สุรเดชาปัญญากุล ร้านสิริลักษณ์รุ่งเรือง นางสาวสิริลักษณ์ สุรเดชาปัญญากุล 128 2 หนองตะไก้ หนองบุญมาก นครราชสีมา นม. 84 2559 7/7/2019
1437 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0418 นายวันชัย ตระการเกียรติ ร้านวันชัยเจริญการค้า นายวันชัย ตระการเกียรติ 272 2 - - หนองตะไก้ หนองบุญมาก นครราชสีมา นม. 154 2557 24/8/2019
1438 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1684 นางสาวบาจรีย์ หานะพันธ์ ร้าน ป.ปุ๋ยทอง นางสาวบาจรีย์ หานะพันธ์ 287 2 หนองตะไก้ หนองบุญมาก นครราชสีมา นม. 87 2558 21/6/2020
1439 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0648 นายวิเชียร ตระการเกียรติ ร้านเชียรเกษตร นายวิเชียร ตระการเกียรติ 61 4 - - หนองตะไก้ หนองบุญมาก นครราชสีมา นม. 122 2549 19/7/2019
1440 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0422 นายรุ่งเรือง สีขาว ร้านนายรุ่งเรือง สีขาว นายรุ่งเรือง สีขาว 68 4 - - หนองตะไก้ หนองบุญมาก นครราชสีมา นม. 21 2555 26/1/2020
1441 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0289 นายนิธิพนธ์ ปราสาทหินพิมาย ร้านนิธิพนธ์ นายนิธิพนธ์ ปราสาทหินพิมาย 7 10 - - หนองบุนนาก หนองบุญมาก นครราชสีมา นม. 255 2548 29/6/2020
1442 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1456 นางสาวจารุภา หวลกระโทก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภีรวัฒน์การเกษตร 74 10 - - หนองบุนนาก หนองบุญมาก นครราชสีมา นม. 13 2562 8/1/2020
1443 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0931 นายสิริชัย สุรเดชาปัญญากุล ร้านซับตะคร้อการเกษตร นายสิริชัย สุรเดชาปัญญากุล 150 11 - - หนองบุนนาก หนองบุญมาก นครราชสีมา นม. 120 2560 4/9/2019
1444 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0946 นายปิติพงษ์ เหล่ารวมทรัพย์ ร้านรวมเจริญการเกษตร นายปิติพงษ์ เหล่ารวมทรัพย์ 4 11 - โชคชัย-เดชอุดม หนองบุนนาก หนองบุญมาก นครราชสีมา นม. 33 2553 22/4/2019
1445 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3275 นายวิเชียร ฮวดสวัสด์ิ ร้านเซียนเกษตร นายวิเชียร ฮวดสวัสด์ิ 120/1 15 - - หนองบุนนาก หนองบุญมาก นครราชสีมา นม. 19 2562 30/1/2020
1446 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2864 นายเบิ ม นิราชสูงเนิน ร้านเบิ มหัวท านบ นายเบิ ม นิราชสูงเนิน 396/4 15 หนองบุนนาก หนองบุญมาก นครราชสีมา นม. 114 2559 8/11/2019
1447 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3314 นางสาวกัญญา ฉาสันเทียะ ร้านลุงกาศการเกษตร นางสาวกัญญา ฉาสันเทียะ 142 17 - - หนองบุนนาก หนองบุญมาก นครราชสีมา นม. 51 2562 20/5/2020
1448 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3321 นางสาลิณี สวยก าปัง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.เจริญรุ่งเรือง การเกษตร 47 5 - - หนองบุนนาก หนองบุญมาก นครราชสีมา นม. 59 2562 3/6/2020
1449 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1156 นายทวีชัย คมวีระวงศ์ ร้านราชาโชค นายทวีชัย คมวีระวงศ์ 76 9 บ้านบุใหญ่ - หนองบุนนาก หนองบุญมาก นครราชสีมา นม. 53 2554 7/6/2020
1450 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0846 นางสาวชนกานต์ แซ่คู ร้าน อ. รวมกิจ นางสาวชนกานต์ แซ่คู 198 6 - - หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก นครราชสีมา นม. 684 2551 5/5/2020
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1451 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0914 นางสาวรัตนาภรณ์ สัมฤทธ์ิเจริญ ร้าน ป. พานิชย์ นางสาวรัตนาภรณ์ สัมฤทธ์ิเจริญ 155 9 - - หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก นครราชสีมา นม. 88 2552 12/2/2020
1452 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0361 นายปณชัย ณรงค์เจริญพร ร้านพูนณรงค์ นายปณชัย ณรงค์เจริญพร 46 15 - โชคชัย-เดชอุดม หนองหัวแรต หนองบุญมาก นครราชสีมา นม. 371 2548 14/9/2019
1453 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0361 นายปณชัย ณรงค์เจริญพร ร้านพูนณรงค์ นายปณชัย ณรงค์เจริญพร 46 15 - โชคชัย-เดชอุดม หนองหัวแรต หนองบุญมาก นครราชสีมา นม. 97 2559 28/8/2019
1454 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0001 นายวิเชียร วิวัฒโนดม ร้าน ก.พาณิชย์ นายวิเชียร วิวัฒโนดม 333 4 - โชคชัย-เดชอุดม หนองหัวแรต หนองบุญมาก นครราชสีมา นม. 44 2556 7/2/2020
1455 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2871 นายเกษมชัย จึงกาญจนา บริษัท คลีนิคการเกษตรโคราช จ ากัด นายเกษมชัย จึงกาญจนา 16-17 6 - - หนองหัวแรต หนองบุญมาก นครราชสีมา นม. 6 2561 24/1/2020
1456 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-1525 นายเกษมชัย จึงกาญจนา ร้านบ้านเกษตร นายเกษมชัย จึงกาญจนา 17 6 - - หนองหัวแรต หนองบุญมาก นครราชสีมา นม. 64 2559 5/6/2020
1457 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-2946 นายสมชาย ไตรศักด์ิ บริษัท เคไอเค อโกรเทรด จ ากัด สาขา หนองบุญมาก 286 6 - - หนองหัวแรต หนองบุญมาก นครราชสีมา นม. 53 2560 15/5/2020
1458 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-3081 นายวรายุส ศรีสัตยเสถียร ร้านบุญมากการเกษตร นายวรายุส ศรีสัตยเสถียร 97 1 - - แหลมทอง หนองบุญมาก นครราชสีมา นม. 18 2561 20/2/2020
1459 เขต 4 ศวพ.นม. NAH-5-0466 นายสมคิด แถมกลาง สหกรณ์การเกษตรหนองบุญมาก จ ากัด 33 2 - โชคชัย-เดชอุดม แหลมทอง หนองบุญมาก นครราชสีมา นม. 141 2560 24/10/2019
1460 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2393 นางรวยอินทร์ วันวาน ร้านรวยอินทร์การเกษตร นางรวยอินทร์ วันวาน 121 1 - - แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง นครราชสีมา นม. 1021 2555 31/12/2019
1461 เขต 4 ศวพ.นส. Nah-5-3074 นางศศิธร  ขุนสันเทียะ ร้านณัฐวัตรนันท์พาณิชย์ นางศศิธร ขุนสันเทียะ 156 1 แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง นครราชสีมา นม. 13 2562 21/2/2020
1462 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2167 นางรัชนีวรรณ ดอกไม้ ร้านรวมเพชร เมล็ดทอง นางรัชนีวรรณ ดอกไม้ 157 1 - นิเวศรัตน์ แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง นครราชสีมา นม. 1235 2547 17/10/2019
1463 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2183 นายสุพจน์ แซ่ลิ ม ร้านฮ.ลิ มเจริญรัตน์ นายสุพจน์ แซ่ลิ ม 244 1 - - แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง นครราชสีมา นม. 42 2561 15/8/2019
1464 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2178 นางนัฐกานต์ ภูศรี ร้านแก่งขามเคมีภัณฑ์ นางนัฐกานต์ ภูศรี 383 12 - - แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง นครราชสีมา นม. 1006 2552 7/1/2020
1465 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2434 นายเสกสรร ฝางเสน ร้านนายเสกสรร ฝางเสน นายเสกสรร ฝางเสน 55 5 - - แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง นครราชสีมา นม. 1045 2556 18/6/2020
1466 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2607 นางณัฐชยา ประมูลจะโก ร้านณัฐชยาการเกษตร นางณัฐชยา ประมูลจะโก 128 7 - - แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง นครราชสีมา นม. 32 2561 13/6/2020
1467 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2217 นางสาวรัตนาภรณ์ เพียรหาผล สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครราชสีมา จ ากัด สาขาแก้งสนามนาง 49 7 - - แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง นครราชสีมา นม. 1017 2551 7/7/2020
1468 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2081 นายสุรพจน์ นรากิจพงศ์ ร้านลี เซ่งฮวด นายสุรพจน์ นรากิจพงศ์ 160/1-2 9 - นิเวศรัตน์ แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง นครราชสีมา นม. 1368 2547 17/10/2019
1469 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2132 นายกมล บุญทศ สหกรณ์การเกษตรแก้งสนามนาง จ ากัด 119 5 - - โนนส าราญ แก้งสนามนาง นครราชสีมา นม. 1017 2552 23/2/2020
1470 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2375 นางสน่ัน พาเหล่ือม ร้าน ส.รุ่งเรืองพาณิชย์ นางสน่ัน พาเหล่ือม 35 7 - - โนนส าราญ แก้งสนามนาง นครราชสีมา นม. 1019 2555 26/6/2020
1471 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2503 นางสาวประนัดดา วันสา ร้านเทพมงคลชัยพืชผล นางสาวประนัดดา วันสา 126 13 - - บึงพะไล แก้งสนามนาง นครราชสีมา นม. 1002 2558 30/10/2019
1472 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2918 นายธนาพล    ทองค า ร้านธนาพล นายธนาพล ทองค า 44 14 - - บึงพะไล แก้งสนามนาง นครราชสีมา นม. 11 2560 27/3/2020
1473 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-3270 นายวิโรจน์   คุณศิลป์ ร้านวิโรจน์การเกษตร นายวิโรจน์ คุณศิลป์ 211 3 - - บึงพะไล แก้งสนามนาง นครราชสีมา นม. 14 2562 3/3/2020
1474 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2554 นางประยูร     ทองค า ร้านประยูรพาณิชย์ นางประยูร ทองค า 326 8 - - บึงพะไล แก้งสนามนาง นครราชสีมา นม. 18 2561 1/4/2020
1475 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2454 นางหนูทิพย์ จันมนตรี ร้านรุ่งทิพย์ นางหนูทิพย์ จันมนตรี 297 2 - - บึงส าโรง แก้งสนามนาง นครราชสีมา นม. 33 2561 17/6/2020
1476 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2240 นางคมข า    ธุระท า ร้านคมข า นางคมข า    ธุระท า 311 2 - - บึงส าโรง แก้งสนามนาง นครราชสีมา นม. 1036 2557 9/9/2019
1477 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2262 นางจรรยา ปุคริต ร้านจรรยา นางจรรยา ปุคริต 148 5 - - สีสุก แก้งสนามนาง นครราชสีมา นม. 1033 2552 20/8/2019
1478 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2004 นางสุภาพร วันสา ร้านเกษตรวัวงาม นางสุภาพร วันสา 29 8 - - สีสุก แก้งสนามนาง นครราชสีมา นม. 1242 2547 17/10/2019
1479 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2044 นางวิภาพร กนกชัชวาล ร้านกนกพรพาณิชย์ นางวิภาพร กนกชัชวาล 225/1 1 - - ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา นม. 1011 2548 31/12/2019
1480 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2127 นายประสาท    วัชระสุขโพธ์ิ ร้าน ส.รุ่งเรือง นายประสาท วัชระสุขโพธ์ิ 226 1 - แจ้งวัฒนา ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา นม. 3 2560 17/1/2020
1481 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2716 นางวารุดี   พรมพิลา ร้านแม่โจ้เกษตรภัณฑ์ นางวารุดี พรมพิลา 568 1 - - ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา นม. 23 2559 3/7/2020
1482 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2023 นายสมาน กนกชัชวาล บริษัท เค เอ็น พี เทรดดิ ง กรุ๊ป จ ากัด 109 13 - - ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา นม. 1108 2552 9/1/2020
1483 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-3051 นายณัฐกฤต    เหมกลาง ร้านณัฐกฤต นายณัฐกฤต เหมกลาง 496 2 - - ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา นม. 41 2560 8/11/2019
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1484 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2149 นางสิรวีย์  พงษ์เตชสิทธ์ิ ร้านสันติสุขการเกษตร นางสิรวีย์ พงษ์เตชสิทธ์ิ 88 2 - - ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา นม. 25 2560 12/6/2020
1485 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2706 นายเสวียน   วันศุกร์ ร้านแบ๊งค์เจริญ นายเสวียน วันศุกร์ 152 4 - - ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา นม. 36 2559 15/12/2019
1486 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2009 นางธนวันต์ วงศ์วรพัฒน์ ร้านธนวันต์ นางธนวันต์ วงศ์วรพัฒน์ 259 1 - - โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา นม. 1254 2550 19/10/2019
1487 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2627 นายสมชาติ   สุขบัวใหญ่ ร้าน ช.น าเจริญ นายสมชาติ สุขบัวใหญ่ 3 5 - - โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา นม. 44 2560 2/11/2019
1488 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-3050 นางสาวจุฑารัตน์   ดอกพงษ์กลาง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ .ก.ส. นครราชสีมา จ ากัด (สาขา ขามสะแกแสง ) 72 6 - - พะงาด ขามสะแกแสง นครราชสีมา นม. 29 2559 7/9/2019
1489 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2008 นายสิน หวังเติมกลาง ร้านสิน นายสิน หวังเติมกลาง 12/1 2 - - เมืองเกษตร ขามสะแกแสง นครราชสีมา นม. 1016 2552 22/2/2020
1490 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2225 นายป้องเกียรติ    กฤตสกุลไพศาล ร้านเป็นไทอะโกรเทค นายป้องเกียรติ กฤตสกุลไพศาล 55 2 - - เมืองเกษตร ขามสะแกแสง นครราชสีมา นม. 1002 2554 31/12/2019
1491 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2470 นางวันเพ็ญ มีเค้า ร้านเมษา'55 นางวันเพ็ญ มีเค้า 159 5 - - เมืองเกษตร ขามสะแกแสง นครราชสีมา นม. 1046 2556 2/7/2020
1492 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2417 นายจ ารูญ โล่วันทา ร้านเมืองทองการเกษตร นายจ ารูญ โล่วันทา 192 6 - - เมืองเกษตร ขามสะแกแสง นครราชสีมา นม. 1004 2556 9/1/2020
1493 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2662 นางมัลลิกา   มุ่งยุทธกลาง ร้านมัลลิกาการเกษตร นางมัลลิกา มุ่งยุทธกลาง 229 6 - - เมืองเกษตร ขามสะแกแสง นครราชสีมา นม. 12 2559 6/4/2020
1494 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2297 นางสาวเพชรศิริ วงศ์สันติราษฎร์ ร้านเกษตรรังสรร นางสาวเพชรศิริ วงศ์สันติราษฎร์ 522 5 - - หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา นม. 1033 2553 8/6/2020
1495 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-3298 นายเด่นชัย  ขืนเขียว บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จ ากัด 75 4 ขามสมบูรณ์ คง นครราชสีมา นม. 19 2562 16/4/2020
1496 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2355 นายอิทธิพัฒน์ วีระวัฒน์ ร้านอิทธิโชคการเกษตร นายอิทธิพัฒน์ วีระวัฒน์ 289 1 - - คูขาด คง นครราชสีมา นม. 1002 2557 29/10/2019
1497 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2387 นายกิตติ แย้มโคกสูง ร้านถนอมมินิมาร์ท นายกิตติ แย้มโคกสูง 138 11 - - ตาจ่ัน คง นครราชสีมา นม. 1038 2556 10/6/2020
1498 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2661 นายมานพ   รัตนประเสริฐ ร้านมานพมินิมาร์ท นายมานพ รัตนประเสริฐ 101 6 - - ตาจ่ัน คง นครราชสีมา นม. 14 2560 20/4/2020
1499 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2974 นายสุชาติ    รัตนวัน ร้านพฤษชาติมินิมาร์ท นายสุชาติ รัตนวัน 190 12 - - เทพาลัย คง นครราชสีมา นม. 39 2561 25/7/2020
1500 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2195 นางชั น ปัญญาเดชสกุล ร้านนางชั น ปัญญาเดชสกุล นางชั น ปัญญาเดชสกุล 38/1 9 - - เทพาลัย คง นครราชสีมา นม. 1029 2553 13/5/2020
1501 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2013 นายพัชรินทร์ นิธิเศรษฐ์ไพบูลย์ บริษัท เจริญโชคบ้านวัด (2018) จ ากัด 66/4 9 - - เทพาลัย คง นครราชสีมา นม. 1070 2549 28/5/2020
1502 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2196 นายศุภวัฒน์ นิธิเศรษฐไพบูลย์ ร้านเจริญโชค หนองแวง นายศุภวัฒน์ นิธิเศรษฐไพบูลย์ 66/4 9 - - เทพาลัย คง นครราชสีมา นม. 23 2560 23/5/2020
1503 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2359 นายฉลอม โกจินอก ร้านฉลอมบริการ 59 นายฉลอม โกจินอก 245 1 - - บ้านปรางค์ คง นครราชสีมา นม. 21 2561 18/4/2020
1504 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2011 นายสมุด โกจินอก ร้านสมุทร นายสมุด โกจินอก 26 1 - - บ้านปรางค์ คง นครราชสีมา นม. 1439 2550 28/5/2020
1505 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2353 นางสาวศิรดา   แผ่วสูงเนิน ร้านศิรดา เซอร์วิส นางสาวศิรดา แผ่วสูงเนิน 263 1 - - บ้านปรางค์ คง นครราชสีมา นม. 26 2561 20/5/2020
1506 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-3269 นางสาวรัตนาภรณ์   รัตนธีรศิลป์ ร้านบ้านปูการเกษตร นางสาวรัตนาภรณ์ รัตนธีรศิลป์ 109 10 - - บ้านปรางค์ คง นครราชสีมา นม. 9 2562 27/1/2020
1507 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2282 นายศักด์ิเกษม ตาก่ิมนอก ร้านป้ัมศักด์ิเกษม นายศักด์ิเกษม ตาก่ิมนอก 47 10 - - บ้านปรางค์ คง นครราชสีมา นม. 1027 2555 7/8/2019
1508 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2061 นางวันวิสา ปรีชานนท์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กฤษฎา เกษตร 222 13 - - บ้านปรางค์ คง นครราชสีมา นม. 1238 2547 29/5/2020
1509 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2525 นางสมมาตร ลีนะอินทร์ ร้านสมมาตร นางสมมาตร ลีนะอินทร์ 60 7 - - บ้านปรางค์ คง นครราชสีมา นม. 1012 2557 1/5/2020
1510 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2042 นายสมบูรณ์ ดิฐภักดีธนา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยสิน การเกษตร 65 1 - - เมืองคง คง นครราชสีมา นม. 1016 2558 17/3/2020
1511 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2589 นางสมพิษ เปไธสง ร้านสวนอีสาน นางสมพิษ เปไธสง 133 11 - - เมืองคง คง นครราชสีมา นม. 1026 2558 8/4/2020
1512 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2128 นายสุรชาติ  จ่ายนอก สหกรณ์การเกษตรคงสามัคคี จ ากัด 99 11 - เมืองคง-บ้านวัด เมืองคง คง นครราชสีมา นม. 1001 2556 1/10/2019
1513 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2428 นายสังเวียน ชาญนอก ร้านดีเจริญ นายสังเวียน ชาญนอก 105 16 - - เมืองคง คง นครราชสีมา นม. 1009 2557 23/4/2020
1514 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-3328 นายจิรัฏฐ์   ฉัตรวงศ์วาน บริษัท ฉ่ัวฮ่อหลีการเกษตร จ ากัด 121 6 - - เมืองคง คง นครราชสีมา นม. 26 2562 12/6/2020
1515 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2005 นายจิรัฏฐ์   ฉัตรวงศ์วาน ร้านฉ่ัวฮ่อหลี นายจิรัฏฐ์   ฉัตรวงศ์วาน 109-111 8 - - เมืองคง คง นครราชสีมา นม. 1149 2547 31/12/2019
1516 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2171 นายมงคล นามศิริพงศ์พันธ์ ร้านเฮงเส็ง นายมงคล นามศิริพงศ์พันธ์ 117,119 8 - เทศบาล 1 เมืองคง คง นครราชสีมา นม. 1003 2552 31/12/2019
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1517 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2439 นางสาวอารีพร    เลาวัณย์ศิริ ร้านเมืองคงโอสถ นางสาวอารีพร    เลาวัณย์ศิริ 127-129 8 - - เมืองคง คง นครราชสีมา นม. 1056 2556 27/1/2020
1518 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2118 นายละคร แสนวิเศษ ร้านละคร นายละคร แสนวิเศษ 132 8 - - เมืองคง คง นครราชสีมา นม. 1241 2547 25/7/2020
1519 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2094 นายเพ็ชรรัตน์ นามศิริพงศ์พันธ์ุ ร้านน าเฮงเฮง นายเพ็ชรรัตน์ นามศิริพงศ์พันธ์ุ 140-142 8 - เทศบาล 1 เมืองคง คง นครราชสีมา นม. 1148 2547 29/5/2020
1520 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2861 นางสาววฤนดา  ค้าขาย สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครราชสีมา จ ากัด สาขาคง 19 8 - สุขาภิบาล เมืองคง คง นครราชสีมา นม. 1188 2547 6/7/2020
1521 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2886 นางสาวนันท์นภัส   แสงวน ร้านดี เอ็น เอ  อะโกร นางสาวนันท์นภัส แสงวน 415 8 - - เมืองคง คง นครราชสีมา นม. 8 2560 22/3/2020
1522 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2085 นายไพโรจน์   สุขุมจรัสโรจน์ ร้านนายไพโรจน์ สุขุมจรัสโรจน์ นายไพโรจน์ สุขุมจรัสโรจน์ 504 8 - เทศบาล1 เมืองคง คง นครราชสีมา นม. 1001 2557 31/12/2019
1523 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2584 นายสมคิด ศรีน้อย บริษัท เมืองคงอาหารสัตว์ จ ากัด 523 8 - คงนครพิทักษ์ เมืองคง คง นครราชสีมา นม. 1012 2558 2/3/2020
1524 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2565 นายสิทธิศักด์ิ    หยองอนุกูล ร้านเจริญทรัพย์การเกษตร นายสิทธิศักด์ิ หยองอนุกูล 529/2 8 - - เมืองคง คง นครราชสีมา นม. 22 2561 29/4/2020
1525 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2043 นายสมชัย ดิฐภักดีธนา ร้านไทยสินพานิช นายสมชัย ดิฐภักดีธนา 76-78 8 - - เมืองคง คง นครราชสีมา นม. 1048 2552 2/2/2020
1526 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2621 นายอมรชัย   เหมขุนทด ร้านเคียวย่ิงเจริญ นายอมรชัย  เหมขุนทด 165 1 - - หนองบัว คง นครราชสีมา นม. 25 2559 24/7/2020
1527 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2349 นายอิทธินนท์ จงเจริญกมล ร้านเจริญกมลอะโกร นายอิทธินนท์ จงเจริญกมล 9 10 - - หนองมะนาว คง นครราชสีมา นม. 1026 2555 29/7/2019
1528 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2125 นายสมศักด์ิ สว่างนาน ร้าน ศ.การเกษตร นายสมศักด์ิ สว่างนาน 222/2 1 - - ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา นม. 1654 2547 25/1/2020
1529 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2519 นายพิสิทธ์ิ พูนทรัพย์ ห้างหุ่นส่วนจ ากัด เอ .พี ทรัพย์รุ่งเรือง 248 1 - - ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา นม. 1023 2557 19/6/2020
1530 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2141 นางธนาภา กอพลูกลาง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครราชสีมา จ ากัด สาขาชุมพวง 319 1 - ชุมพวง-ล าปลายมาศ ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา นม. 1241 2549 6/7/2020
1531 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-3060 นายชุมพิสุทธ์ิ    ลิ มสิริเรืองชัย ลิ มสือการค้า นายชุมพิสุทธ์ิ ลิ มสิริเรืองชัย 386 1 - - ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา นม. 4 2561 31/1/2020
1532 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2166 นายฤทธิรงค์ เหล่าประทาย ร้านโอสือการเกษตร นายฤทธิรงค์ เหล่าประทาย 526 1 - - ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา นม. 1236 2547 24/7/2020
1533 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2176 นางสาวนพรัตน์ บุตรศรีภูมิ ร้านเกษตรชุมพวง นางสาวนพรัตน์ บุตรศรีภูมิ 589 1 - ชุมพวง-ล าปลายมาศ ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา นม. 1125 2548 31/12/2019
1534 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2636 นายเจิม   เหล่าประทาย ร้านโอสือ นายเจิม เหล่าประทาย 13/1 11 - - ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา นม. 1062 2558 21/12/2019
1535 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2053 นางสาวจุฑารัตน์ ส ากลาง ร้านจุฑารัตน์ นางสาวจุฑารัตน์   ส ากลาง 141/4 11 - - ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา นม. 1029 2548 13/1/2020
1536 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2119 นายขวัญชัย สันติพงษ์ไพบูลย์ ร้านลิ มสือพืชผล นายขวัญชัย สันติพงษ์ไพบูลย์ 26 11 - - ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา นม. 1010 2554 5/5/2020
1537 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2024 นายก าพล ตรียมณีรัตน์ ร้านก าพลอาหารสัตว์การเกษตร นายก าพล ตรียมณีรัตน์ 311 11 - - ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา นม. 1086 2552 13/1/2020
1538 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2016 นายชุมพิสุทธ์ิ ลิ มสิริเรืองชัย ร้านลิ มเจริญการค้า นายชุมพิสุทธ์ิ ลิ มสิริเรืองชัย 364 11 - เทศบาล ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา นม. 1431 2550 17/5/2020
1539 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2092 นายเอกชัย รวิศิโรรัตน์ ร้านเอกฮวดชุมพวง นายเอกชัย รวิศิโรรัตน์ 357 4 - - ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา นม. 1014 2557 5/5/2020
1540 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2323 นางจันทร์ฉาย ประจิตต์ ร้านพิชยะการค้า นางจันทร์ฉาย ประจิตต์ 253 5 - - ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา นม. 1020 2556 28/4/2020
1541 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2992 นางสาวพัชรี  เวสา ร้านแก้วแกล้า นางสาวพัชรี เวสา 27 7 ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา นม. 43 2560 23/11/2019
1542 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2322 นายชัยศักด์ิ   ปะทักขินัง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ก .เกษตรเคมีภัณฑ์ 230 9 - - ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา นม. 1005 2554 31/3/2020
1543 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2581 นายธนัญชัย เหล่าประทาย ร้านเฮงเจริญการเกษตร นายธนัญชัย เหล่าประทาย 288 9 - ชุมพวง-ทางพาด ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา นม. 1009 2558 12/2/2020
1544 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2957 นางไพรทูลย์    มหาสิงห์ ร้านค้าประชารัฐบ้านโนนแดง นางไพรทูลย์ มหาสิงห์ 181 14 - - ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา นม. 22 2560 22/5/2020
1545 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2813 นายเอนก    ทบวงศรี ร้าน อ.พาณิชย์ นายเอนก ทบวงศรี 225 14 - - ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา นม. 12 2560 9/4/2020
1546 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2600 นายบุญช่วย หาดค า ร้านบุญช่วย นายบุญช่วย หาดค า 4 19 - - ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา นม. 1038 2558 7/5/2020
1547 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2663 นายวิวัฒน์   ประพันธมิตร ร้านหนองแวงทรัพย์เจริญ นายวิวัฒน์ ประพันธมิตร 106 2 - - ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา นม. 13 2559 17/4/2020
1548 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2487 นางสาวอัญชลี สงฆรินทร์ ร้าน ส าราญการเกษตร นางสาวอัญชลี สงฆรินทร์ 85/1 5 - - ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา นม. 45 2561 25/9/2019
1549 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2601 นายสน่ัน สีสุโพธ์ิ ร้านสน่ันพานิชย์ นายสน่ัน สีสุโพธ์ิ 97 8 - - ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา นม. 18 2560 14/5/2020
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1550 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-3041 นางสุกันยา  ทะนงอาจ ร้านสุดใจพาณิชย์ นางสุกันยา ทะนงอาจ 140 1 ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา นม. 35 2561 18/6/2020
1551 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-3182 นางสาวฐิติพร   สอนศรี ร้านเอสมาร์ท นางสาวฐิติพร สอนศรี 87 1 - - ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา นม. 54 2561 25/12/2019
1552 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2561 นางสาวสุภาพ    อ่อนจันทึก ร้านมีดวงการเกษตร นางสาวสุภาพ อ่อนจันทึก 126 17 - - ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา นม. 24 2560 31/5/2020
1553 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2524 นายปวริศร์ บารมีพิทักษ์กูล ร้านอุดมสุขการเกษตร นายปวริศร์ บารมีพิทักษ์กูล 97 17 - - ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา นม. 1011 2557 29/4/2020
1554 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-3223 นางสาวศุภลักษณ์   นาคสุวรรณ์ ร้านนาคสุวรรณ์พาณิชย์ นางสาวศุภลักษณ์ นาคสุวรรณ์ 319 2 - - ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา นม. 10 2562 29/1/2020
1555 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2588 นายสุธี นันทส าราญวงศ์ ร้านก้าวเกษตร นายสุธี นันทส าราญวงศ์ 69 6 - - ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา นม. 1024 2558 8/4/2020
1556 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2973 นางธัญรดา ปรีชาวงศ์สกุล ร้านปุ๋ย วังทองการเกษตร นางธัญรดา ปรีชาวงศ์สกุล 104 12 โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา นม. 24 2561 8/5/2020
1557 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2887 นายสุดใจ    ค าภิระ ร้านสุดใจการเกษตร นายสุดใจ ค าภิระ 80 4 - - โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา นม. 2 2560 15/1/2020
1558 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2333 นายพงศกร เรืองธนานุรักษ์ ร้านเกษตรรุ่งเรือง นายพงศกร เรืองธนานุรักษ์ 189 1 - ชุมพวง-ล าทะเมนชัย โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา นม. 1014 2555 12/6/2020
1559 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2595 นางสาวอนุธิดา นามต้นทอง ร้านทรัพย์ส ารวย นางสาวอนุธิดา นามต้นทอง 4 4 - - โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา นม. 1029 2558 27/4/2020
1560 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2523 นางนุชนาฏ แสงพานิชย์ ร้านบุญมีโฮม นางนุชนาฏ แสงพานิชย์ 22 6 - ชุมพวง-ทางพาด โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา นม. 1010 2557 27/4/2020
1561 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2539 นายวินัย พร าขุนทด ร้านเบญจพรรณการเกษตร นายวินัย พร าขุนทด 341 7 - - โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา นม. 1014 2558 22/3/2020
1562 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2647 นางชาลี  แสงทอง ร้านแสงทองการค้า นางชาลี แสงทอง 370 7 - - โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา นม. 6 2559 8/3/2020
1563 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2814 นางทองใบ    ผมท า ร้านวิบูลย์การค้า นางทองใบ ผมท า 149/1 2 - - โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา นม. 5 2560 6/2/2020
1564 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-3070 นางสาวดารุณี   นามพิมาย ร้านวิชัยการเกษตร นางสาวดารุณี นามพิมาย 291 1 - - ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา นม. 6 2561 1/2/2020
1565 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2495 นายทัศนัย อยู่เกาะ ร้าน นายทัศนัย อยู่เกาะ นายทัศนัย อยู่เกาะ 221 11 - - ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา นม. 1033 2557 12/9/2019
1566 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2518 นายจ าปี ทบแท่ง ร้านจ าปีการเกษตร นายจ าปี ทบแท่ง 207/1 21 - - ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา นม. 1007 2558 29/12/2019
1567 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2604 นายสุนทร    ขวัญมา ร้านสุนทรการค้า นายสุนทร ขวัญมา 202 3 - - ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา นม. 37 2560 10/9/2019
1568 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-3100 นายสุทธา    บุญเชื อ ร้านช้างทอง 49 นายสุทธา บุญเชื อ 140 4 - - สาหร่าย ชุมพวง นครราชสีมา นม. 12 2561 4/3/2020
1569 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2451 นางทองลา ปะกัง ร้านทองลา ปะกัง นางทองลา ปะกัง 168 4 - - สาหร่าย ชุมพวง นครราชสีมา นม. 1027 2556 24/10/2019
1570 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2452 นายทรเทพ กันนอก ร้านทรเทพ กันนอก นายทรเทพ กันนอก 22 4 - - สาหร่าย ชุมพวง นครราชสีมา นม. 1041 2558 21/5/2020
1571 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2412 นายสิริศักด์ิ สกุลสุขธงชัย ร้านขุนละคร นายสิริศักด์ิ สกุลสุขธงชัย 170 2 - - หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา นม. 1002 2556 16/11/2019
1572 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2465 นางน้อย   พันธ์ุโพธ์ิกลาง ร้านฐาปกรณ์ นางน้อย   พันธ์ุโพธ์ิกลาง 130 7 - - หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา นม. 1043 2556 18/6/2020
1573 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2315 นางทิพวรรณ   สุวรรณธานี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตั งย่ิงก่ี 156 15 - - โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา นม. 41 2561 2/8/2019
1574 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2040 นายพลธัช พัฒนจารีต ร้านเตียจุ้งง้วน นายพลธัช พัฒนจารีต 19 15 - - โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา นม. 1140 2549 26/7/2020
1575 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2123 นางวิไลวรรณ ศิริประเสริฐ ร้านวิไลวรรณ นางวิไลวรรณ ศิริประเสริฐ 23 15 - - โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา นม. 1004 2551 6/1/2020
1576 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2098 นางศรีสรรค์ สุวรรณปัญญา ร้านป.เจริญ นางศรีสรรค์ สุวรรณปัญญา 27 15 - เจนจบทิศ โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา นม. 30 2561 10/6/2020
1577 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2651 นางพรภินันท์  วงศ์ศรีสถาพร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอช .เอ็ม.อโกรเทรด 32 17 ประทาย-โนนแดง โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา นม. 1 2561 17/1/2020
1578 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-3039 นายกิตติพงศ์      นาสาลี ร้านเพ่ือนเกษตร นายกิตติพงศ์ นาสาลี 82 17 - - โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา นม. 11 2562 3/2/2020
1579 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-3267 นายธีระพงษ์  เขตนาม ร้านเลขท่ี 99 นายธีรพงษ์ เขตนาม 99 11 วังหิน โนนแดง นครราชสีมา นม. 16 2562 26/3/2020
1580 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2575 นางธัญณิชา ธนาเสถียร ร้านธัญณิชา นางธัญณิชา ธนาเสถียร 198 7 ส าพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา นม. 1008 2558 18/1/2020
1581 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2514 นายสมนึก   มุ่งพิงกลาง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อะแบลค 213 6 - - ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา นม. 1022 2557 19/6/2020
1582 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-3119 นายอนุชา    มุ่งกลาง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ณ . ช้างป่า เอเจนซ่ี 5 6 - - ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา นม. 20 2561 17/4/2020
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1583 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-3247 นายวีระวัฒน์   ขอยื อกลาง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมนึก ซุปเปอร์มาร์เก็ต 38/2-3 8 - - ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา นม. 50 2561 13/12/2019
1584 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2210 นายเสกสรร มูลกลาง ร้านเสกสรรการเกษตร นายเสกสรร มูลกลาง 91/1 7 - - ด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา นม. 1012 2551 22/6/2020
1585 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2820 นายชาญ สังขารีย์ ร้านชาญพาณิชย์ นายชาญ สังขารีย์ 198 3 โตนด โนนสูง นครราชสีมา นม. 7 2562 21/1/2020
1586 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2034 นายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์ ร้านเซ่งเฮง นายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์ 225/1 1 - ตลาดแค-พิมาย ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา นม. 1031 2552 20/12/2019
1587 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2073 นายดุสิต กิตติหิรัญวัฒน์ ร้านนายดุสิต กิตติหิรัญวัฒน์ นายดุสิต กิตติหิรัญวัฒน์ 295 12 - มิตรภาพ ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา นม. 1427 2548 31/12/2019
1588 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2571 นางนิศารัตน์     นวลเสาวภาคย์ ร้านธงไชย  รุ่งเรืองการเกษตร นางนิศารัตน์ นวลเสาวภาคย์ 72/3 12 9 มิตรภาพ ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา นม. 35 2559 30/10/2019
1589 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2205 นางสาวสมปอง จันทร์โท ร้านทินการเกษตร นางสาวสมปอง จันทร์โท 22/1 16 - - ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา นม. 1029 2556 16/5/2020
1590 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2142 นางเกตุแก้ว แก้วรัมย์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครราชสีมา จ ากัด สาขาโนนสูง 172 - โนนสูง-มิตรภาพ โนนสูง โนนสูง นครราชสีมา นม. 1486 2548 6/7/2020
1591 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2230 นายสมควร สมเจริญงาม ร้านส.เจริญงาม นายสมควร สมเจริญงาม 54-58 - มิตรภาพ โนนสูง โนนสูง นครราชสีมา นม. 1008 2552 20/1/2020
1592 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2010 นางสุวรรณา   เชษฐ์โชติศักด์ิ ร้านเฮียบเซ้งมอเตอร์ นางสุวรรณา เชษฐ์โชติศักด์ิ 56-58 - ส าราญราษฎร์ โนนสูง โนนสูง นครราชสีมา นม. 40 2561 2/8/2020
1593 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2248 นายพงศา พงษาบัน ร้านพงศาการค้า นายพงศา พงษาบัน 86/14-15 - ส าราญราษฎร์ โนนสูง โนนสูง นครราชสีมา นม. 1021 2552 3/5/2020
1594 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-3110 นายสวงค์  ขอจุลกลาง ร้านพสธร  การเกษตร นายสวงศ์ ขอจุลกลาง 256-256/1 - โนนสูง-มิตรภาพ โนนสูง โนนสูง นครราชสีมา นม. 25 2561 14/5/2020
1595 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2045 นางถนอมจิตร ศิริเดชอุดม ร้านไทยเฮง นางถนอมจิตร ศิริเดชอุดม 29-31 - - ศรีธานี โนนสูง โนนสูง นครราชสีมา นม. 1184 2548 7/4/2020
1596 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-3069 นางอนุตร์    โตทรัพย์ ร้านอ๋ี ปุ๋ยเพชรผึ ง นางอนุตร์ โตทรัพย์ 381/2 - - ส าราญราษฎร์ โนนสูง โนนสูง นครราชสีมา นม. 14 2561 25/3/2020
1597 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2295 นายทรงพล    ศุภศาสตร์วงศ์ บริษัท นายพล บ๊ิกมาร์ท 2555 จ ากัด 386/3,388 - - ส าราญราษฏร์ โนนสูง โนนสูง นครราชสีมา นม. 1007 2554 21/4/2020
1598 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2047 นางสาวธนพร เข็มสว่าง ร้านจักรยานโนนสูง นางสาวธนพร เข็มสว่าง 66-74 - - ศรีธานี โนนสูง โนนสูง นครราชสีมา นม. 1279 2549 7/11/2019
1599 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-3167 นายอมร   สมเจริญงาม ร้านเจริญงามการเกษตร นายอมร สมเจริญงาม 68-70 - - ส าราญราษฎร์ โนนสูง โนนสูง นครราชสีมา นม. 53 2561 25/12/2019
1600 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2156 นายฉัตรชัย ศิริเดชอุดม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หยุ่นเซี ยง 72/4-5 - - โนนสูง-มิตรภาพ โนนสูง โนนสูง นครราชสีมา นม. 1023 2553 30/3/2020
1601 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2384 นายโพธิวัฒน์   ปานหม่ืนไวย ร้านพงษ์เจริญการเกษตร นายโพธิวัฒน์    ปานหม่ืนไวย 93 - - โนนสูง-มิตรภาพ โนนสูง โนนสูง นครราชสีมา นม. 1016 2555 13/6/2020
1602 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2235 นางเกศินี เทพโพธา ร้านเกศินี นางเกศินี เทพโพธา 122 15 - - มะค่า โนนสูง นครราชสีมา นม. 1010 2552 16/2/2020
1603 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2340 นางปิยดา อมรเพชรสถาพร ร้านปิยดา นางปิยดา อมรเพชรสถาพร 86/1 15 - - มะค่า โนนสูง นครราชสีมา นม. 1013 2555 12/6/2020
1604 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2990 นายนิติภัทร์    ภัทรธีรธรรม บริษัท ที.เค.ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ จ ากัด 423 4 - - มะค่า โนนสูง นครราชสีมา นม. 5 2562 13/1/2020
1605 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2963 นางอ่ิม     แอบทองหลาง ร้านอ่ิมการเกษตร นางอ่ิม แอบทองหลาง 8 1 - - ล ามูล โนนสูง นครราชสีมา นม. 26 2560 13/6/2020
1606 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-3040 นางสาวหฤทัย    ชัยชนะ ร้านบ้านเกษตร นางสาวหฤทัย ชัยชนะ 29/1 6 - - ล ามูล โนนสูง นครราชสีมา นม. 39 2560 8/10/2019
1607 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2234 นายกิตติศักด์ิ เทพโพธา ร้านกิตติศักด์ิ นายกิตติศักด์ิ เทพโพธา 182 12 - - หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา นม. 1011 2552 16/2/2020
1608 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2309 นายฉะอ้อน จันทร์โท ร้านอ้อนละอองบริการ นายฉะอ้อน จันทร์โท 86 3 - - หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา นม. 1014 2554 5/6/2020
1609 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-3102 นายธวัชชัย    วงษ์สอาด ร้านค้าครูส าเริง นายธวัชชัย วงษ์สอาด 223 8 - - หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา นม. 13 2561 8/3/2020
1610 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-3256 นางสาวอารีย์   กุนอก ร้านอ&อารีย์ นางสาวอารีย์ กุนอก 20 9 - - หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา นม. 6 2562 13/1/2020
1611 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2136 นายธีรวัฒน์ สุภนิติกร สหกรณ์การเกษตรโนนสูง จ ากัด 215/2 2 - มิตรภาพ-โนนสูง ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา นม. 1027 2552 2/7/2020
1612 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2285 นายสมพร สีแดงก่ า ร้านบัวลายเกษตรภัณฑ์ นายสมพร สีแดงก่ า 108/3 1 - - บัวลาย บัวลาย นครราชสีมา นม. 1019 2557 15/5/2020
1613 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-3326 นายทัศสุธน    ประวรณา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยสงวนวัสดุก่อสร้าง 100 11 - - บัวลาย บัวลาย นครราชสีมา นม. 20 2562 6/5/2020
1614 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2551 นายด ารงค์ ตะวงษา ร้าน นายด ารงค์ ตะวงษา นายด ารงค์ ตะวงษา 58 5 - - บัวลาย บัวลาย นครราชสีมา นม. 1022 2558 26/3/2020
1615 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2930 นางสาวนปภา    ทัพเจริญ ร้านมาดีการเกษตร นางสาวนปภา ทัพเจริญ 131 9 - - บัวลาย บัวลาย นครราชสีมา นม. 36 2560 10/9/2019
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1616 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2585 นายอิสชยุตม์  สาริยา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรบัวลาย 27 9 - - บัวลาย บัวลาย นครราชสีมา นม. 1017 2558 19/3/2020
1617 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2326 นายสวัสดิชัย พันธุลา ร้านบุญช่วย นายสวัสดิชัย พันธุลา 37/1 9 - - บัวลาย บัวลาย นครราชสีมา นม. 2 2562 3/1/2020
1618 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2540 นางสาวนิษฐ์สุดา  ตั งตรีวีระกุล ร้านแสงสุรีย์ 1999 นางสาวนิษฐ์สุดา  ตั งตรีวีระกุล 4 9 - - บัวลาย บัวลาย นครราชสีมา นม. 1024 2557 19/6/2020
1619 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2626 นายจิรายุส    แพงค า ร้านเจริญพาณิชย์ นายจิรายุส แพงค า 1/2 6 - - เมืองพะไล บัวลาย นครราชสีมา นม. 31 2559 26/9/2019
1620 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2406 นายธีระพงษ์ รัตนจรัสโรจน์ ร้านจรัสโรจน์ นายธีระพงษ์ รัตนจรัสโรจน์ 116 5 - มิตรภาพ หนองหว้า บัวลาย นครราชสีมา นม. 1029 2555 23/8/2019
1621 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2508 นายสังเวียน ชาญนอก ร้านดีเจริญเกษตรภัณฑ์ นายสังเวียน ชาญนอก 19/5 1 - - ขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา นม. 1015 2558 17/3/2020
1622 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-3246 นางสาวเนริตา   ดีปัญญา ร้านอ านวยพรการเกษตร นางสาวเนริตา ดีปัญญา 97 1 - - ขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา นม. 8 2562 22/1/2020
1623 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2505 นายเกตรินทร์ อยู่บุรี ร้านก านันหัดการเกษตร นายเกตรินทร์ อยู่บุรี 179 6 - - ขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา นม. 1052 2558 20/7/2020
1624 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2143 นางชานิดา ขีดขิน สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครราชสีมา จ ากัด สาขาบัวใหญ่ 27 - เทศบาล 5 บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา นม. 1495 2548 6/7/2020
1625 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2534 นายวรวุฒิ ผาแดง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สถานีวิทยุชุมชนเพ่ือคนรักษ์สุขภาพ 29 - หนองขาม 1 บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา นม. 1043 2558 3/6/2020
1626 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2553 นายกิตติกรณ์ วิเศษวงษา ร้านสัมฤทธ์ิการเกษตร นายกิตติกรณ์ วิเศษวงษา 355/6-7 - นิเวศน์รัตน์ บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา นม. 1040 2558 14/7/2020
1627 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2511 นางสาวเสาวณี   หาญพยัคฆ์ เสาวณีฟาร์ม นางสาวเสาวณี หาญพยัคฆ์ 13/64 - - เทศบาล 12 บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา นม. 33 2559 11/10/2019
1628 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2169 นายวีรวุฒิ   สิทธิไกรพงษ์ ร้านฮุยเซ่งฮวด นายวีรวุฒิ   สิทธิไกรพงษ์ 51 - - นิเวศรัตน์ บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา นม. 1191 2548 31/5/2020
1629 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2531 นางสาวรุจิรา พูลพิพัฒน์ ร้านรักเกษตร นางสาวรุจิรา พูลพิพัฒน์ 64,66 - - รถไฟ 2 บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา นม. 1016 2557 13/5/2020
1630 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2162 นายชวลิต คงสุขธนา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอกพงศ์ 2 (1991) 71-73 - - เทศบาล 2 บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา นม. 1035 2553 14/6/2020
1631 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2286 นายพงศ์ศรัณย์ ปิตุภาณุวิชญ์กุล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญญามลการเกษตร 153 14 - บัวใหญ่-บัวลาย บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา นม. 1031 2558 26/4/2020
1632 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2281 นายชัยวัฒน์ กานตวนิชกูร ร้านจึงซังเฮง สาขา2 นายชัยวัฒน์ กานตวนิชกูร 136 15 - นิเวศรัตน์ บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา นม. 1018 2553 16/3/2020
1633 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2001 นายชัยวัฒน์ กานตวนิชกูร ร้านจึงซังเฮง นายชัยวัฒน์ กานตวนิชกูร 26-42 15 - นิเวศรัตน์ บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา นม. 1095 2552 13/1/2020
1634 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-3166 นายธนวัฒน์   สงสุรีย์ ร้านนิภาพรรณการเกษตร นายธนวัฒน์ สงสุรีย์ 213 9 - - ห้วยยาง บัวใหญ่ นครราชสีมา นม. 4 2562 9/1/2020
1635 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2710 นางสาวนันทา  ไชยริปู ร้าน 2 ปอการค้า นางสาวนันทา  ไชยริปู 222 9 - - ห้วยยาง บัวใหญ่ นครราชสีมา นม. 37 2559 25/12/2019
1636 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2608 นายอนุพงษ์    ผาสุข ร้านผาสุขการเกษตร นายอนุพงษ์    ผาสุข 236 15 - - โคกกระเบื อง บ้านเหล่ือม นครราชสีมา นม. 1058 2558 7/12/2019
1637 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2320 นายสิปปภาส โกสุม ร้าน ส.ทองเจริญ นายสิปปภาส โกสุม 25 15 - - โคกกระเบื อง บ้านเหล่ือม นครราชสีมา นม. 1004 2554 27/2/2020
1638 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-3296 นางจินตนา  พรมแก้ว นางจินตนา  พรมแก้ว นางจินตนา พรมแก้ว 194 16 - - โคกกระเบื อง บ้านเหล่ือม นครราชสีมา นม. 17 2562 16/4/2020
1639 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2824 นางปริชาติ  เพ็งนอก ร้าน นางปาริชาติ  เพ็งนอก นางปาริชาติ เพ็งนอก 129 2 - - โคกกระเบื อง บ้านเหล่ือม นครราชสีมา นม. 27 2560 18/6/2020
1640 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2444 นางสาวพรปวีณ์   จัตุรงค์ ร้านเพ่ิมพูนการเกษตร นางสาวพรปวีณ์   จัตุรงค์ 104 4 - - โคกกระเบื อง บ้านเหล่ือม นครราชสีมา นม. 1017 2556 23/4/2020
1641 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-3242 นางสาวมาลินี  ก าเนิดกลาง ร้านมาลินี นางสาวมาลินี ก าเนิดกลาง 14 4 ตะโก-โคกกสี โคกกระเบื อง บ้านเหล่ือม นครราชสีมา นม. 49 2561 15/11/2019
1642 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2449 นายประเสริฐ ศรีมูลลาด ร้านประเสริฐการเกษตร นายประเสริฐ ศรีมูลลาด 28 4 - - โคกกระเบื อง บ้านเหล่ือม นครราชสีมา นม. 1024 2556 2/5/2020
1643 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-3112 นางสาวยุพา    ชานอก ร้านยุพา นางสาวยุพา ชานอก 46 4 - - โคกกระเบื อง บ้านเหล่ือม นครราชสีมา นม. 16 2561 25/3/2020
1644 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2586 นางสาวนริศรา  ค าบุดดี ร้านนิศราการเกษตร นางสาวนริศรา  ค าบุดดี 281 7 - - โคกกระเบื อง บ้านเหล่ือม นครราชสีมา นม. 1018 2558 19/3/2020
1645 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-3283 นางน  าผึ ง   อินอ่อน ร้านเสน่ห์ นางน  าผึ ง อินอ่อน 78 5 - - ช่อระกา บ้านเหล่ือม นครราชสีมา นม. 28 2562 12/6/2020
1646 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2239 นางยุภา เพ็งนอก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เหล่ือมนคร ไฮเปอร์มาร์ท 259 1 - - บ้านเหล่ือม บ้านเหล่ือม นครราชสีมา นม. 51 2561 19/12/2019
1647 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2223 นางทองใบ รานอก ร้านต่อมพานิช นางทองใบ รานอก 26/1 1 - - บ้านเหล่ือม บ้านเหล่ือม นครราชสีมา นม. 1019 2551 31/12/2019
1648 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2488 นางนภาภรณ์ ก่ิงโคกกรวด ร้าน รุ่งเจริญ นางนภาภรณ์ ก่ิงโคกกรวด 357 2 - - บ้านเหล่ือม บ้านเหล่ือม นครราชสีมา นม. 1034 2557 2/9/2019
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1649 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2228 นางจารุวรรณ ว่องชดช้อย ร้านไชยอนันต์ นางจารุวรรณ ว่องชดช้อย 87-89 2 - - บ้านเหล่ือม บ้านเหล่ือม นครราชสีมา นม. 1037 2552 19/8/2019
1650 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2201 นางลภัส ประเมโท ร้านลภัส นางลภัส ประเมโท 135 3 - ราชสีมา-แก้งสนามนาง บ้านเหล่ือม บ้านเหล่ือม นครราชสีมา นม. 1017 2553 18/2/2020
1651 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-3333 นางสาวศิริขวัญ   แท่นนอก ร้านเอส เค การเกษตร นางสาวศิริขวัญ แท่นนอก 299 4 - - บ้านเหล่ือม บ้านเหล่ือม นครราชสีมา นม. 29 2562 20/6/2020
1652 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2863 นางสาวศิริขวัญ  แท่นนอก สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครราชสีมา สาขา บ้านเหล่ือม 437 4 บ้านเหล่ือม บ้านเหล่ือม นครราชสีมา นม. 21 2560 18/5/2020
1653 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2137 นายสมบูรณ์  เหล่ือมจันทร์ สหกรณ์การเกษตรบ้านเหล่ือม 102 5 - บ้านเหล่ือม-แก้งสนามนาง บ้านเหล่ือม บ้านเหล่ือม นครราชสีมา นม. 20 2559 5/6/2020
1654 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2398 นางเปล่ียน เกิดสิน ร้านบ้านเหล่ือมวัสดุภัณฑ์-เคมีเกษตร นางเปล่ียน เกิดสิน 99 5 - - บ้านเหล่ือม บ้านเหล่ือม นครราชสีมา นม. 1053 2556 6/8/2019
1655 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2580 นายวสันต์ เวทไธสง ร้านจุลการเกษตร นายวสันต์ เวทไธสง 168 3 - - กระทุ่มราย ประทาย นครราชสีมา นม. 1020 2558 19/3/2020
1656 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-3035 นายประเสริฐ    กิจกลาง ร้านประเสริฐการเกษตร นายประเสริฐ กิจกลาง 184 7 - - โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา นม. 15 2561 25/3/2020
1657 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-3324 นางพัทยา    ปัดธุลี ร้านรุ่งเจริญการเกษตร 999 นางพัทยา ปัดธุลี 241 9 - - โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา นม. 24 2562 10/6/2020
1658 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2299 นางอัญชลี วงษ์ละคร ร้านสมหวัง นางอัญชลี วงษ์ละคร 141 2 - - ทุ่งสว่าง ประทาย นครราชสีมา นม. 1034 2553 13/6/2020
1659 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2655 นางสาวเสาวลักษณ์  ผินนอก ร้านเจ้หลี นางสาวเสาวลักษณ์ ผินนอก 159 2 - - ทุ่งสว่าง ประทาย นครราชสีมา นม. 5 2559 7/3/2020
1660 เขต 4 ศวพ.นส. NAh-5-3113 นายมหพล  มหสายสกุล ร้านฟ้าสางเกษตรภัณฑ์ นายมหพล มหสายสกุล 158/2-3 3 ทุ่งสว่าง ประทาย นครราชสีมา นม. 27 2561 30/5/2020
1661 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-3251 นายสุชาติ   เอ่ียมนอก บริษัท ศรีชมช่ืน เกษตรโฮมมาร์ท จ ากัด 63 11 - - ประทาย ประทาย นครราชสีมา นม. 1 2562 1/1/2020
1662 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2944 นางสาวจีระวรรณ   วิศิษฐ์ชัยยากุล บริษัท ตั งเค่ียงเส็ง อะโกรเทรด จ ากัด 118-119 14 - - ประทาย ประทาย นครราชสีมา นม. 28 2561 30/5/2020
1663 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2104 นางสาวพัชรินทร์ สวัสด์ิพรไพบูลย์ ร้านปราโมทย์ นางสาวพัชรินทร์ สวัสด์ิพรไพบูลย์ 131 14 - เจนจบทิศ ประทาย ประทาย นครราชสีมา นม. 1048 2556 25/8/2019
1664 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2371 นายเจษฎา กูกขุนทด ร้านเจษฎา นายเจษฎา กูกขุนทด 235 14 - - ประทาย ประทาย นครราชสีมา นม. 1025 2556 6/5/2020
1665 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-3312 นายศุภชัย  ช านาญกุล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพ็ญการเกษตร1 276 14 - - ประทาย ประทาย นครราชสีมา นม. 22 2562 27/5/2020
1666 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2144 นายพงศธร ยุทธชาติ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครราชสีมา จ ากัด สาขาประทาย 299 14 - - ประทาย ประทาย นครราชสีมา นม. 1490 2548 6/7/2020
1667 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2530 นายรัฐพล จึงวัฒนาวงศ์ ร้านประทายอะไหล่ นายรัฐพล จึงวัฒนาวงศ์ 57-58 14 - เจนจบทิศ ประทาย ประทาย นครราชสีมา นม. 20 2560 16/5/2020
1668 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2130 นางดรุณี    กล้าหาญ สหกรณ์การเกษตรประทาย จ ากัด 15 6 - ประทาย-ชุมพวง ประทาย ประทาย นครราชสีมา นม. 1003 2556 28/10/2019
1669 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2032 นางไพฮุง พิทักษ์ประทาย ร้านซินกวงย่งเชียง นางไพฮุง พิทักษ์ประทาย 174 7 - เจนจบทิศ ประทาย ประทาย นครราชสีมา นม. 1053 2558 6/8/2020
1670 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2729 นางวิภารัตน์    พรมกมล ร้านวิภารัตน์ นางวิภารัตน์ พรมกมล 134 8 - - ประทาย ประทาย นครราชสีมา นม. 24 2559 4/7/2020
1671 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2760 นายยงยุทธ    จันทนุกูล ร้านมารวยการเกษตร นายยงยุทธ จันทนุกูล 198 5 - - เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา นม. 36 2561 21/6/2020
1672 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2567 นายโชค     อินตา สหกรณ์การเกษตรวังไม้แดง จ ากัด 177 2 - - วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา นม. 1057 2558 29/10/2019
1673 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2265 นางละมูล ศิริมนตรี ร้านละมูลการเกษตร นางละมูล ศิริมนตรี 183 8 - - หันห้วยทราย ประทาย นครราชสีมา นม. 1036 2552 25/2/2020
1674 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2464 นางประเทือง   เพียรการ ร้านรุ่งประเทือง นางประเทือง   เพียรการ 18 11 - - กระชอน พิมาย นครราชสีมา นม. 1042 2556 18/6/2020
1675 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2263 นายบุญเลิง นาสาลี ร้านบุญเลิง นายบุญเลิง นาสาลี 69/1 3 - - กระชอน พิมาย นครราชสีมา นม. 1022 2553 22/3/2020
1676 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2557 นางนาฎยา  ฝ่าพิมาย ร้านนาฎยา นางนาฎยา ฝ่าพิมาย 124 10 ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา นม. 1055 2558 20/8/2020
1677 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2441 นายไสว สุขก าเนิด ร้านไสว นายไสว สุขก าเนิด 63 10 - - ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา นม. 1012 2556 22/4/2020
1678 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2227 นายอ านาจ เถียรสูงเนิน ร้านอ าพร นายอ านาจ เถียรสูงเนิน 152 16 - - ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา นม. 1004 2558 2/12/2019
1679 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2089 นายสมคิด แก้วอ านวยจิตร ร้านนายสมคิด แก้วอ านวยจิตร นายสมคิด แก้วอ านวยจิตร 121/1 5 - - ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา นม. 1436 2550 17/5/2020
1680 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2216 นางนภสร ภิรมย์นาค ร้านสมบูรณ์โชค นางนภสร ภิรมย์นาค 131/1 5 - - ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา นม. 1016 2551 6/7/2020
1681 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2258 นางสาวพิทธิยา ไพรเขียว ร้านเจริญการเกษตร นางสาวพิทธิยา ไพรเขียว 16 10 - - ท่าหลวง พิมาย นครราชสีมา นม. 1026 2552 1/7/2020
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1682 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2388 นางสาวอภิณห์พร  สหวัฒนภูวกิตต์ิ ร้านอภิณห์พรรุ่งเรืองปิโตรเล่ียม นางสาวอภิณห์พร สหวัฒนภูวกิตต์ิ 2 5 - พิมาย-จักราช ธารละหลอด พิมาย นครราชสีมา นม. 1005 2557 31/12/2019
1683 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2305 นางประชา ยันพิมาย ร้านปาริฉัตรการเกษตร นางประชา ยันพิมาย 32 5 - - ธารละหลอด พิมาย นครราชสีมา นม. 1040 2553 1/8/2019
1684 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-3293 นายอภินันท์  เพลงเสนาะ ร้านอภินนท์การเกษตร นายอภินันท์ เพลงเสนาะ 109/1 7 ธารละหลอด พิมาย นครราชสีมา นม. 15 2562 24/3/2020
1685 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2964 นายฐิติพงษ์     สิทธิโชติ ร้านสิทธิโชติรุ่งเรือง นายฐิติพงษ์ สิทธิโชติ 81 2 - - นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา นม. 9 2561 11/2/2020
1686 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2699 นางปัญจทรัพย์   พงศ์ณัทภัค ร้านนางปัญจทรัพย์   พงศ์ณัทภัค นางปัญจทรัพย์ พงศ์ณัทภัค 9/1 20 - - นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา นม. 31 2561 10/6/2020
1687 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2450 นายธานี ม่วงชูอินทร์ ร้านครูหนุ่ย นายธานี ม่วงชูอินทร์ 32 4 - - นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา นม. 1026 2556 7/5/2020
1688 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2480 นายสุทิน    เถาพุทรา ร้านสุทิน  เถาพุทรา นายสุทิน เถาพุทรา 130 5 - - นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา นม. 3 2561 31/1/2020
1689 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2091 นายสุพจน์ จันทร์นอก ร้านนายสุพจน์ จันทร์นอก นายสุพจน์ จันทร์นอก 23/1 5 - - นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา นม. 1201 2549 21/9/2019
1690 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-3325 นายสุนทร  หาญมานพ ร้าน พิมายอะโกร นายสุนทร หาญมานพ 138 13 ในเมือง พิมาย นครราชสีมา นม. 25 2562 10/6/2020
1691 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2160 นางสุจิตรา ศรีตระกูล ร้านอึ งทองดี นางสุจิตรา ศรีตระกูล 304/1-2 14 - จอมสุดาเสด็จ ในเมือง พิมาย นครราชสีมา นม. 1018 2551 19/6/2020
1692 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2304 นายประทีป วิชชาพิณ บริษัท ฮกก่ีซุปเปอร์มาร์ท จ ากัด 403 14 - - ในเมือง พิมาย นครราชสีมา นม. 1049 2558 2/7/2020
1693 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2546 นางอริษา พุ่มจ าปา ร้านโชคอนันต์การเกษตร นางอริษา พุ่มจ าปา 558 14 - - ในเมือง พิมาย นครราชสีมา นม. 1027 2557 3/7/2020
1694 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2101 นางสาวดาราพร   อาจชนะศึก ร้านสมปรารถนา นางสาวดาราพร    อาจชนะศึก 560/10 14 - - ในเมือง พิมาย นครราชสีมา นม. 1034 2558 29/4/2020
1695 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2163 นายสุรพันธ์ ตรียมณีรัตน์ ร้านเอกลักษณ์การเกษตร นายสุรพันธ์ ตรียมณีรัตน์ 561/3-4 14 - - ในเมือง พิมาย นครราชสีมา นม. 1083 2552 31/12/2019
1696 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2100 นางพรอุษา ตั งวุฒิสาร ร้านพรการเกษตร นางพรอุษา ตั งวุฒิสาร 563/1 14 - - ในเมือง พิมาย นครราชสีมา นม. 1380 2547 25/8/2019
1697 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2003 นางสาวสุภาวดี พละปัญญา ร้านเก๋เมล็ดพันธ์ุ นางสาวสุภาวดี พละปัญญา 566/7 14 - วิเศษจินดาวัฒน์ ในเมือง พิมาย นครราชสีมา นม. 1015 2553 9/1/2020
1698 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2538 นายกิตติชัย  เจริญกิตติพร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  อึ งทองดี 858 14 - - ในเมือง พิมาย นครราชสีมา นม. 1021 2557 9/6/2020
1699 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2491 นายสิทธ์ิวศัน    สมบัติสวัสด์ิ ร้าน  ส.เกษตรภัณฑ์ นายสิทธ์ิวศัน สมบัติสวัสด์ิ 197/6 15 - - ในเมือง พิมาย นครราชสีมา นม. 8 2561 8/2/2020
1700 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2180 นางนุจรินทร์ สีชมพู สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครราชสีมาสาขาพิมาย 264 16 - สุริยาอุทัย ในเมือง พิมาย นครราชสีมา นม. 1428 2548 6/7/2020
1701 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-3233 นางจ ารัส   บัวจัตุรัส ร้านนาวินการเกษตร นางจ ารัส บัวจัตุรัส 3 16 - - ในเมือง พิมาย นครราชสีมา นม. 52 2561 25/12/2019
1702 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2020 นายนิคม เทศสา ร้านจิรวัฒน์การเกษตร นายนิคม เทศสา 42/2 16 - สุริยาอุทัย ในเมือง พิมาย นครราชสีมา นม. 1526 2547 9/1/2020
1703 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2102 นายประเสริฐ การค้า ร้านประเสริฐเมืองทอง นายประเสริฐ การค้า 51/33 17 - - ในเมือง พิมาย นครราชสีมา นม. 1012 2552 16/2/2020
1704 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-3297 นายฉัตรเทพ  ไชยศิริมงคล ร้าน นาวิน การเกษตร 2 นายฉัตรเทพ ไชยศิริมงคล 106/10 2 - โสภณโครธา ในเมือง พิมาย นครราชสีมา นม. 18 2562 16/4/2020
1705 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2108 นายสิริพงศ์ องค์สกุลชูวงศ์ ร้านพิมายอาหารสัตว์ นายสิริพงศ์ องค์สกุลชูวงศ์ 287 2 - บูชายันต์ ในเมือง พิมาย นครราชสีมา นม. 1051 2552 30/12/2019
1706 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2583 นายวิชยุต สินอนันต์จินดา ร้านขวัญพิมายการเกษตร นายวิชยุต สินอนันต์จินดา 136 4 - - ในเมือง พิมาย นครราชสีมา นม. 1011 2558 19/2/2020
1707 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2131 นางปาณชญา บวชสันเทียะ สหกรณ์การเกษตรพิมาย จ ากัด 67 6 - พิมาย -ตลาดแค ในเมือง พิมาย นครราชสีมา นม. 1034 2552 28/8/2019
1708 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2238 นายอภิชาติ การค้า ร้านสวนประเสริฐเมืองทอง สาขา 2 นายอภิชาติ การค้า 73/7 7 - พิมาย-ตลาดแค ในเมือง พิมาย นครราชสีมา นม. 1032 2553 8/6/2020
1709 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2292 นายจีระพันธ์    หาญวิวัฒนา ห้างหุ้นส่วนจ ากัดวิวัฒนาการเกษตร (วังหิน) 333/1-2 8 - - ในเมือง พิมาย นครราชสีมา นม. 1027 2553 28/5/2020
1710 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2410 นายจรัญ หาญมานิตกุล ร้านดวงเศรษฐีพาณิชย์ นายจรัญ หาญมานิตกุล 275/1 14 - - โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา นม. 1030 2557 18/8/2019
1711 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2403 นายเจษฎา พุ่มบัว ร้านอาโจ้ นายเจษฎา พุ่มบัว 12 2 - - โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา นม. 1011 2556 22/4/2020
1712 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2510 นายวิระยุธ ศิริมา ร้านวิระยุธ ศิริมา นายวิระยุธ ศิริมา 53/4 2 - - โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา นม. 1007 2557 2/2/2020
1713 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2389 นายเจริญ ผลพิมาย ร้านเจริญการค้า นายเจริญ ผลพิมาย 32 21 - - โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา นม. 1048 2558 2/7/2020
1714 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2574 นายช่ืน เก่าพิมาย ร้านหนองจิกการเกษตร นายช่ืน เก่าพิมาย 38 6 - - โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา นม. 1025 2558 8/4/2020
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1715 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2347 นายสมนึก เจริญสุข ร้าน สมนึก เจริญสุข นายสมนึก เจริญสุข 244 7 - - โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา นม. 1019 2554 27/7/2019
1716 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2174 นางเพ็ญสุข   อรรฆย์วรวิทย์ ร้านเพ็ญสุขการเกษตร นางเพ็ญสุข   อรรฆย์วรวิทย์ 57 14 - พิมาย-ชุมพวง รังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา นม. 1045 2552 28/11/2019
1717 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-3190 นางสาวรวีวรรณ    จินต์สวัสด์ิ ร้านรังกาการเกษตร นางสาวรวีวรรณ จินต์สวัสด์ิ 67 3 - - รังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา นม. 11 2561 19/2/2020
1718 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2062 นางศรีสกิด ชาระวัน ร้านจิตยา นางศรีสกิด ชาระวัน 61/3 8 - - รังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา นม. 1065 2552 31/12/2019
1719 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2459 นางอุไรรัตน์ หม่ันสาน ร้านอุไรรัตน์ นางอุไรรัตน์ หม่ันสาน 214 5 - - สัมฤทธ์ิ พิมาย นครราชสีมา นม. 1018 2557 15/5/2020
1720 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2051 นางกิมเฮียง พร้อมสันเทียะ ร้านกิมเฮียง นางกิมเฮียง พร้อมสันเทียะ 6/4 1 - - หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา นม. 1385 2548 26/8/2020
1721 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-3067 นางนารินทร์    ประเสริฐการ ร้านนารินทร์   ประเสริฐการ นาง นารินทร์ ประเสริฐการ 1 16 - - หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา นม. 2 2561 31/1/2020
1722 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2350 นายสมบูรณ์ จาตุรชาต บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จ ากัด 111 18 - - หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา นม. 1023 2555 8/7/2020
1723 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2372 นางละเอียด คูณค  า ร้านต้นคูณการเกษตร นางละเอียด คูณค  า 154/2 6 - - หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา นม. 1004 2555 17/4/2020
1724 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2904 นางนุชนาจ    ชัยกลาง ร้านโชคชาญชัยการเกษตร นางนุชนาจ ชัยกลาง 84 7 - - หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา นม. 7 2560 6/3/2020
1725 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2550 นางจุฑามาศ ไตรศักด์ิ บริษัท เคไอเค อโกรเทรด จ ากัด 959 - ช้างเผือก ในเมือง เมือง นครราชสีมา นม. 1028 2557 21/7/2020
1726 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-3216 นางสาวจิรภัทร   ทบบุญ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครราชสีมา จ ากัด สาขาเมืองยาง 258/10 1 - - เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา นม. 43 2561 11/9/2019
1727 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2316 นางพรพรรณ เต็มรัมย์ ร้านนางพรพรรณ เต็มรัมย์ นางพรพรรณ เต็มรัมย์ 264 1 - - เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา นม. 1006 2557 23/1/2020
1728 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2528 นายประจวบ   เทียบแก้ว ร้านประจวบการค้า นายประจวบ เทียบแก้ว 159 7 - - เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา นม. 21 2559 6/6/2020
1729 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2526 นายเชิดชาย ปะนาโส โนนตาสุดการค้า นายเชิดชาย ปะนาโส 76 7 - - เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา นม. 21 2562 12/5/2020
1730 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2728 นางสาวรักษิณา    มณีโชติ ร้านนางสาวรักษิณา    มณีโชติ นางสาวรักษิณา มณีโชติ 226 1 - - ขุย ล าทะเมนชัย นครราชสีมา นม. 27 2559 16/8/2020
1731 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2374 นางย้อย สีขาว ร้านน้อยการเกษตร นางย้อย สีขาว 149 2 - - ขุย ล าทะเมนชัย นครราชสีมา นม. 1005 2555 26/4/2020
1732 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2937 นายอรุญ    ไร่นา ร้านอรุณรัตน์ นายอรุญ ไร่นา 156 2 - - ขุย ล าทะเมนชัย นครราชสีมา นม. 7 2561 8/2/2020
1733 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2396 นางสาวณัฐณิศสา   ยางนอก สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครราชสีมา จ ากัด สาขาล าทะเมนชัย 197/1 3 - - ขุย ล าทะเมนชัย นครราชสีมา นม. 1022 2555 8/7/2020
1734 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-3036 นายองอาจ    ครุตรารักษ์ ร้านองอาจการค้า นายองอาจ ครุตรารักษ์ 184 4 - - ขุย ล าทะเมนชัย นครราชสีมา นม. 38 2560 20/9/2019
1735 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-3284 นายธีระ   เพียรอยู่ ร้านธีระพาณิชย์ นายธีระ เพียรอยู่ 228 4 - - ขุย ล าทะเมนชัย นครราชสีมา นม. 12 2562 13/2/2020
1736 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2291 นางนกกะหร่ิง ปานเกิด ร้านเสถียรรุ่งเรืองทรัพย์ นางนกกะหร่ิง ปานเกิด 19/2 6 - ชุมพวง-ทางพาด ขุย ล าทะเมนชัย นครราชสีมา นม. 1026 2553 29/4/2020
1737 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2113 นายสุระศักด์ิ โคตรจันทึก ร้านรัตน์ดาพรณ์พานิชย์ นายสุระศักด์ิ โคตรจันทึก 128 8 - ชุมพวง - ทางพาด ขุย ล าทะเมนชัย นครราชสีมา นม. 1100 2552 2/9/2019
1738 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2122 นายวินัย มหาสิงห์ ร้านวินัยการค้า นายวินัย มหาสิงห์ 54 8 - - ขุย ล าทะเมนชัย นครราชสีมา นม. 1176 2548 21/12/2019
1739 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2658 นางสาวช่ืนจิต  แทนกลาง ร้านรุ่งทรัพย์การเกษตร นางสาวช่ืนจิต แทนกลาง 138 9 - - ขุย ล าทะเมนชัย นครราชสีมา นม. 8 2559 9/3/2020
1740 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2363 นายบุญทัน เสริมวิสูจน์ ศูนย์กระจายสินค้าแม็คซาโก อ าเภอล าทะเมนชัย 179/1 9 - - ขุย ล าทะเมนชัย นครราชสีมา นม. 1001 2555 21/11/2019
1741 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2558 นายทักษิณ     สีสม ร้านรุ่งเรืองสินทวี นายทักษิณ สีสม 228 4 - - ช่องแมว ล าทะเมนชัย นครราชสีมา นม. 4 2560 26/1/2020
1742 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-3316 นางสาวจารีญา    ไร่นา ร้านนางสาวจารีญา นางสาวจารีญา ไร่นา 143 6 - - ช่องแมว ล าทะเมนชัย นครราชสีมา นม. 23 2562 29/5/2020
1743 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2418 นางสุภาพร   ปรองพิมาย ร้านสุภาพรเจริญการค้า นางสุภาพร   ปรองพิมาย 130 9 - - ช่องแมว ล าทะเมนชัย นครราชสีมา นม. 1005 2556 9/1/2020
1744 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-3143 นายสินสมุทร  สุขหนา ร้านปรางเคมีพันธ์ นายสินสมุทร สุขหนา 90 10 ไพล ล าทะเมนชัย นครราชสีมา นม. 47 2561 1/10/2019
1745 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2916 นางสุมณฑา    มืดคุ้ม ร้านสุมณฑาการเกษตร นางสุมณฑา มืดคุ้ม 28 2 - - ไพล ล าทะเมนชัย นครราชสีมา นม. 9 2560 27/3/2020
1746 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-3241 นางย้อย    สีขาว ร้านน้อยการเกษตร สาขา 3 นางย้อย สีขาว 174 8 - - ไพล ล าทะเมนชัย นครราชสีมา นม. 48 2561 13/11/2019
1747 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2086 นายธนะชัย เรืองธนานุรักษ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เกษตรรุ่งเรืองวัสดุ 109 1 - - โพนทอง สีดา นครราชสีมา นม. 1007 2551 10/4/2020
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1748 เขต 4 ศวพ.นส. Nah-5-2639 นางสาวพิจิตรา    กุลชรศิริ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครราชสีมา จ ากัด สาขาสีดา 243/1 1 - - โพนทอง สีดา นครราชสีมา นม. 2 2559 4/1/2020
1749 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2895 นางสาวนันท์นภัส    เรืองธนานุรักษ์ ร้านเค.อาร์.การเกษตร ๙๙๙ นางสาวนันท์นภัส เรืองธนานุรักษ์ 387 1 - บัวใหญ่-ประทาย โพนทอง สีดา นครราชสีมา นม. 33 2560 6/8/2019
1750 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2407 นางสาวณัฏฐ์ปุนยภา บุญญนวฤทธ์ิ ร้านทินกร นางสาวณัฏฐ์ปุนยภา บุญญนวฤทธ์ิ 259 1 - - งิ ว ห้วยแถลง นครราชสีมา นม. 44 2561 17/9/2019
1751 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2632 นายสมบูรณ์  จาตุรชาต บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จ ากัด (สาขาห้วยแถลง) 424 1 - - ทับสวาย ห้วยแถลง นครราชสีมา นม. 1059 2558 10/12/2019
1752 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2545 นางจีระพรรณ    ปลัดอ่ิมพะเนา ร้านจีระพรรณซุปเปอร์มาร์ท นางจีระพรรณ ปลัดอ่ิมพะเนา 324 2 - - ทับสวาย ห้วยแถลง นครราชสีมา นม. 38 2561 23/7/2019
1753 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2193 นางสาวหน่ึงฤทัย  ทวยสูงเนิน สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครราชสีมา จ ากัด สาขาห้วยแถลง 105 4 - - ทับสวาย ห้วยแถลง นครราชสีมา นม. 1001 2551 6/7/2020
1754 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2845 นางสาวธนาภรณ์    เรืองคง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้วยแถลงเกษตร 109 4 - - ทับสวาย ห้วยแถลง นครราชสีมา นม. 34 2559 24/10/2019
1755 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2840 นางเพาพะงา จิระวัฒนภิญโญ ร้านรวมการเกษตร นางเพาพะงา จิระวัฒนภิญโญ 25 4 - - ทับสวาย ห้วยแถลง นครราชสีมา นม. 15 2560 23/4/2020
1756 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2996 นางสาวอาภาพร จิระวัฒนภิญโญ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส ที วาย 2498 29 8 ทับสวาย ห้วยแถลง นครราชสีมา นม. 46 2561 1/10/2019
1757 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-3329 นายไวพจน์    วงศ์ศรีแก้ว ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีม เกษตรพัฒนา 350 11 - - หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง นครราชสีมา นม. 27 2562 12/6/2020
1758 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2543 นายไวพจน์ วงศ์ศรีแก้ว ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีม เกษตรพัฒนา 153 6 - - หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง นครราชสีมา นม. 1025 2557 26/6/2020
1759 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2048 นายชาตรี    ไตรศักด์ิ ร้านเกษตรพัฒนา นายชาตรี ไตรศักด์ิ 58 3 - - ห้วยแคน ห้วยแถลง นครราชสีมา นม. 31 2560 25/7/2020
1760 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2492 นายสมชาย  ไตรศักด์ิ บริษัท เคไอเค อโกรเทรด จ ากัด (สาขาห้วยแถลง) 10 1 - - ห้วยแถลง ห้วยแถลง นครราชสีมา นม. 1060 2556 17/9/2020
1761 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2307 นายภัทรกร โตมรศักด์ิ ร้านคุณากร นายภัทรกร โตมรศักด์ิ 22 1 - ประชาช่ืน ห้วยแถลง ห้วยแถลง นครราชสีมา นม. 19 2560 16/5/2020
1762 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2267 นางสุนันท์   สุรนานนท์ ร้านนานนท์เกษตรภัณฑ์ นางสุนันท์ สุรนานนท์ 72 1 - ประชาช่ืน ห้วยแถลง ห้วยแถลง นครราชสีมา นม. 1001 2554 17/10/2019
1763 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2327 นายปัญญา    เกิดปัญญา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ห้วยแถลงเกษตร นายปัญญา เกิดปัญญา 8 1 - ประชาช่ืน ห้วยแถลง ห้วยแถลง นครราชสีมา นม. 23 2561 2/5/2020
1764 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2031 นายพิเชษฐ ศิริศรีมังกร ร้านซิงเฮง นายพิเชษฐ ศิริศรีมังกร 55 5 - - ห้วยแถลง ห้วยแถลง นครราชสีมา นม. 1060 2552 19/4/2020
1765 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2099 นายเกริกเกียรติ โกศลวิทยานันต์ ร้านประทีปพืชผล นายเกริกเกียรติ โกศลวิทยานันต์ 99 5 - พงษ์อารีย์ ห้วยแถลง ห้วยแถลง นครราชสีมา นม. 1007 2552 5/1/2020
1766 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2097 นายบุญสะอาด มงคลศรีพัฒนา ร้านป. เจริญกิจ นายบุญสะอาด มงคลศรีพัฒนา 19 1 - - หินดาด ห้วยแถลง นครราชสีมา นม. 1423 2548 17/10/2019
1767 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-3252 นายอิจฉริยกิจ   โพชะโน ร้านเกษตรนานาหินดาด นายอัจฉริยกิจ โพชะโน 365 1 - - หินดาด ห้วยแถลง นครราชสีมา นม. 3 2562 7/1/2020
1768 เขต 4 ศวพ.นส. NAH-5-2573 นายเอกวิทย์   พันนาเหนือ ร้านเอกเจริญพาณิชย์ นายเอกวิทย์ พันนาเหนือ 421 1 - - หินดาด ห้วยแถลง นครราชสีมา นม. 9 2559 13/3/2020
1769 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1711 นางสาวแพรวพรรณ เจือมประโคน ร้าน ปัญญวีร์ การเกษตร นางสาวแพรวพรรณ เจือมประโคน 258/2 2 กระสัง กระสัง บุรีรัมย์ บร. 15 2560 17/1/2020
1770 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1787 นางสาววราวรรณ สุนทรพันธ์ุ ร้าน รุ่งทวี นางสาววราวรรณ สุนทรพันธ์ุ 90 21 กระสัง-ประโคนชัย กระสัง กระสัง บุรีรัมย์ บร. 23 2561 12/3/2020
1771 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0450 นางสาวจิราวรรณ ชาติวัฒนศิริ ร้าน เตียเปงง้วน นางสาวจิราวรรณ ชาติวัฒนศิริ 155/1-10 9 - สุขาภิบาล 1 กระสัง กระสัง บุรีรัมย์ บร. 65 2556 16/6/2020
1772 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0205 นางพัชมณ เรืองภาสกร บริษัท โชครุ่งเรืองการเกษตร จ ากัด 379 9 - สุขาภิบาล 1 กระสัง กระสัง บุรีรัมย์ บร. 136 2557 9/9/2019
1773 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0211 นายธีรเดช พิชญาสาธิต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อึ งเอ๊ียะเซ้ง  435/1-2 9 - สุขาภิบาล 1 กระสัง กระสัง บุรีรัมย์ บร. 27 2559 21/3/2020
1774 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1450 นางสาวสุชาดา พิชญาสาธิต ร้าน เกษตรก่อทรัพย์ นางสาวสุชาดา พิชญาสาธิต 445 9 สุขาภิบาล1 กระสัง กระสัง บุรีรัมย์ บร. 146 2558 17/12/2019
1775 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1003 นายเรืองชัย เรืองอุดมสกุล ร้าน อุดมสมบูรณ์ นายเรืองชัย เรืองอุดมสกุล 539 9 - เทศบาล 12 กระสัง กระสัง บุรีรัมย์ บร. 86 2555 5/7/2020
1776 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1405 นางสาวละออง ม่ันหมาย สหพันธ์การค้า นางสาวละออง ม่ันหมาย 241 1 - - กันทรารมย์ กระสัง บุรีรัมย์ บร. 110 2561 17/12/2019
1777 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1654 นางสุรินธร สุทธิ ร้าน ฮวด เฮียง การค้า นางสุรินธร สุทธิ 379 7 กระสัง-ประโคนชัย บ้านปรือ กระสัง บุรีรัมย์ บร. 39 2560 4/5/2020
1778 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1680 นายกิมหงวน ชึรัมย์ ร้าน กิมหงวน ซุเปอร์เซ็นเตอร์ นายกิมหงวน ชึรัมย์ 230 15 กระสัง-บ้านโนนจ าปา ล าดวน กระสัง บุรีรัมย์ บร. 95 2561 12/9/2019
1779 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1381 นายอนุสรณ์ คามวาสี ร้าน เฮียงพานิชย์ นายอนุสรณ์ คามวาสี 239 2 สองชั น กระสัง บุรีรัมย์ บร. 100 2558 26/7/2020
1780 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1938 นายมนัส  ยุวดีนิเวศ ร้าน อนันตศิลป์ นายมนัส ยุวดีนิเวศ 119 5 สองชั น กระสัง บุรีรัมย์ บร. 41 2562 16/6/2020
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1781 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1408 นางพรศรี คิดกล้า ร้าน พรศรี นางพรศรี คิดกล้า 45 11 หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์ บร. 88 2561 27/8/2019
1782 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1743 นางวัชรี พรมทอง ร้าน บ้านหว้าค้าวัสดุ นางวัชรี พรมทอง 218 5 หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์ บร. 46 2562 26/6/2020
1783 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1393 นายวิทูร นพราลัย ร้าน วิทูร การค้า สาขา 2 นายวิทูร นพราลัย 22 7 หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์ บร. 80 2561 19/8/2019
1784 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1394 นายวิทูร นพราลัย ร้าน วิทูร การค้า นายวิทูร นพราลัย 19 8 หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์ บร. 78 2561 20/8/2019
1785 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0135 นางสาวนิตยา จันทร์ภักดี สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. บุรีรัมย์ จ ากัด 105/1 10 - - คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์ บร. 103 2555 19/7/2020
1786 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0138 นางภณิตา โชติรัตนทัตกุล สหกรณ์การเกษตรคูเมือง จ ากัด 11 10 - บุรีรัมย์-พุทไธสง คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์ บร. 40 2559 24/4/2020
1787 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1374 นายธเนศ มาลี ร้าน นายธเนศ มาลี นายธเนศ มาลี 109 3 คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์ บร. 76 2558 6/7/2020
1788 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0137 นายชวลิต ฤาเดช ร้านวินัยพาณิชย์ นายชวลิต ฤาเดช 300 6 - - คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์ บร. 10 2556 13/12/2019
1789 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0136 นางธัญญลักษณ์ วิทย์นลากรณ์ ร้าน ชูชัยการเกษตร นางธัญญลักษณ์ วิทย์นลากรณ์ 304-305 6 - - คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์ บร. 118 2557 14/8/2020
1790 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0585 นางรุ่งตะวัน ดิษบรรจง ร้าน ธัญญพันธ์ุการเกษตร นางรุ่งตะวัน ดิษบรรจง 385 6 - - คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์ บร. 25 2559 2/7/2020
1791 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1731 นางศรีสุดา สุวรรณทา ร้าน ศรีสุวรรณ นางศรีสุดา สุวรรณทา 229 7 คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์ บร. 40 2560 15/5/2020
1792 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1798 นางสาวแพรวนภา แหวนมุข ร้าน ทรัพย์ทวี5999การค้าและการเกษตร นางสาวแพรวนภา แหวนมุข 42/1 18 ตูมใหญ่ คูเมือง บุรีรัมย์ บร. 8 2561 22/1/2020
1793 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0700 นายมนูญ บุญมณี ร้านบุญพาณิชย์ นายมนูญ บุญมณี 138 6 - - ตูมใหญ่ คูเมือง บุรีรัมย์ บร. 141 2557 22/5/2020
1794 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0144 นายศุภชัย  ศรีตะวัน ร้านศรีทอง นายศุภชัย ศรีตะวัน 146 6 - - ตูมใหญ่ คูเมือง บุรีรัมย์ บร. 17 2561 25/2/2020
1795 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0806 นางอรพิน เกียรติลือไกล ร้าน เจบริการ นางอรพิน เกียรติลือไกล 3/2 6 - - ตูมใหญ่ คูเมือง บุรีรัมย์ บร. 54 2558 19/5/2020
1796 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1546 นายชวิทย์ มะลัยโคตร ร้าน หนองดุมพาณิชย์ นายชวิทย์ มะลัยโคตร 190 8 ตูมใหญ่ คูเมือง บุรีรัมย์ บร. 104 2558 1/8/2020
1797 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1796 นายปารเมธ สุขสวย บริษัท พีแอนด์อาร์ อินโน โปรดักส์ จ ากัด 239 8 - บ้านสาวเอ้-บ้านตูมใหญ่ ตูมใหญ่ คูเมือง บุรีรัมย์ บร. 89 2560 30/10/2019
1798 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1558 นายสุชาติ นาคนาวา ร้าน นาคนาวาเกษตรภัณฑ์ นายสุชาติ นาคนาวา 122/1 10 - - หนองขมาร คูเมือง บุรีรัมย์ บร. 91 2561 6/9/2019
1799 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0582 นางย้อย สีขาว ร้าน น้อยการเกษตร นางย้อย สีขาว 164 3 - - หนองขมาร คูเมือง บุรีรัมย์ บร. 33 2554 4/4/2020
1800 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0476 นายวิจิตร์ ค าจันทราช บริษัท กิจกลเฮงบุรีรัมย์ จ ากัด 206 3 หนองขมาร คูเมือง บุรีรัมย์ บร. 19 2553 20/4/2020
1801 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1544 นางสาวอรทัย อึ งพัฒนากิจ บริษัท อึ งฮวดหลี (เฮียหนอน) จ ากัด 299/1 7 หนองขมาร คูเมือง บุรีรัมย์ บร. 95 2558 19/7/2020
1802 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0639 นายนิตย์ ชนะชัยพันธ์ุ ร้าน ชัยพันธ์ุปิโตรเลียม นายนิตย์ ชนะชัยพันธ์ุ 11 9 - - หนองขมาร คูเมือง บุรีรัมย์ บร. 57 2557 6/6/2019
1803 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0688 นายเจนวิทย์ ปะตังถาโต ร้าน เจริญทรัพย์ นายเจนวิทย์ ปะตังถาโต 142 9 - - หนองขมาร คูเมือง บุรีรัมย์ บร. 34 2560 23/4/2020
1804 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0143 นายธ ารง สุวรรณวิจิตร ร้าน ธ ารงพาณิชย์ นายธ ารง สุวรรณวิจิตร 150 1 - - หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์ บร. 63 2554 6/6/2020
1805 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0651 นายวรากร นิยมราตรี ร้าน ปอเจริญชัย นายวรากร นิยมราตรี 181/1 1 - - หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์ บร. 105 2555 19/7/2020
1806 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1334 นายกฤษฎา พุทธานุ ร้าน เกษตรอ๊อด นายกฤษฎา พุทธานุ 297 1 หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์ บร. 30 2561 16/4/2020
1807 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0142 นางอ าไพ โชติพัฒนางกูร ร้านนางอ าไพ โชติพัฒนางกูร นางอ าไพ โชติพัฒนางกูร 353 1 - - หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์ บร. 106 2555 19/7/2020
1808 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0808 นายศานิต หอมดวง ร้าน พี เอส การเกษตร นายศานิต หอมดวง 35 13 - - หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์ บร. 51 2561 30/5/2020
1809 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1042 นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์ บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จ ากัด 161 16 - - หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์ บร. 117 2558 30/8/2019
1810 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0867 นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล บริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จ ากัด 237 2 - - หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์ บร. 4 2555 28/10/2019
1811 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1941 นางจันทร์เพ็ญ  หอมกล่ิน ร้านจันทร์พาณิชย์ นางจันทร์เพ็ญ หอมกล่ิน 346 2 หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์ บร. 33 2562 27/5/2020
1812 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0466 นายอารีย์ ศักด์ิศรีท้าว ร้าน อารีย์การเกษตร นายอารีย์ ศักด์ิศรีท้าว 26/1 1 - - แคนดง แคนดง บุรีรัมย์ บร. 13 2554 1/12/2019
1813 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1950 นายสรไกร  นิติกิจไพบูลย์ ร้าน ม่ิงกวงแคนดง นายสรไกร นิติกิจไพบูลย์ 161 11 แคนดง แคนดง บุรีรัมย์ บร. 40 2562 17/6/2020
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1814 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0174 นางปิยาพัชร์ พงษ์สาครสวัส สหกรณ์นิคมแคนดง จ ากัด 71 11 - สตึก-ทางพาด แคนดง แคนดง บุรีรัมย์ บร. 39 2552 1/2/2020
1815 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0176 นายสิร์ปพัศ อธิพัฒน์ภูวดล ร้าน มิตรไทย นายสิร์ปพัศ อธิพัฒน์ภูวดล 99 11 - สตึก-ทางพาด แคนดง แคนดง บุรีรัมย์ บร. 52 2558 10/6/2020
1816 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0940 นางล าพูน ศักด์ิศรีท้าว ร้าน ล าพูนแคนดง นางล าพูน ศักด์ิศรีท้าว 25/1 15 - - แคนดง แคนดง บุรีรัมย์ บร. 91 2560 2/11/2019
1817 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0472 นายณัฐดนัย เลิศยะโส ร้าน แคนดงการเกษตร นายณัฐดนัย เลิศยะโส 148-149 16 สตึก-แคนดง แคนดง แคนดง บุรีรัมย์ บร. 50 2561 29/5/2020
1818 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1540 นางสาวนิตยา จันทร์ภักดี สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. บุรีรัมย์ จ ากัด 128 5 แคนดง แคนดง บุรีรัมย์ บร. 89 2558 13/7/2020
1819 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1678 นายนพพร ขันติยวิชัย ร้าน คลังเกษตร นายนพพร ขันติยวิชัย 255 5 แคนดง แคนดง บุรีรัมย์ บร. 21 2560 22/2/2020
1820 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1629 นางพิศมัย ปักกาเวสา ร้าน ม่ังมีพืชผลและการพิมพ์ นางพิศมัย ปักกาเวสา 272 5 แคนดง แคนดง บุรีรัมย์ บร. 76 2559 26/7/2019
1821 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1181 นายภูมิเพชร ยิ มโกทักษ์ ร้าน นันทภัค นายภูมิเพชร ยิ มโกทักษ์ 113 10 ดงพลอง แคนดง บุรีรัมย์ บร. 1 2561 28/12/2019
1822 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1927 นายมงคล  สิทธิวงศ์ ร้านมงคลการเกษตร นายมงคล สิทธิวงศ์ 123/3 10 ดงพลอง แคนดง บุรีรัมย์ บร. 21 2562 17/3/2020
1823 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1395 นางฉันทนา อินพรหม ร้าน สุ๊วรรณ์ นางฉันทนา อินพรหม 13 11 ดงพลอง แคนดง บุรีรัมย์ บร. 58 2559 6/7/2020
1824 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1862 นางสาววนิดา ชินนิธิพัฒน์ ร้านพูลพัฒน์การเกษตร นางสาววนิดา ชินนิธิพัฒน์ 18 6 สระบัว แคนดง บุรีรัมย์ บร. 81 2561 23/8/2019
1825 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0821 ร.ต.พานัส อภัยจิตต์ ร้าน สมใจ ร.ต.พานัส อภัยจิตต์ 121 5 - - เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ บร. 35 2555 18/4/2020
1826 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1182 นายอ านาจ เบียดกลาง ร้าน เกษตรจงเจริญ นายอ านาจ เบียดกลาง 110 2 - - ตาเป๊ก เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ บร. 126 2557 26/8/2019
1827 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0328 นางจิณฏณา จงเพ็งกลาง สหกรณ์การเกษตรกรป.กลาง นพค.บุรีรัมย์ จ ากัด 172 2 ตาเป๊ก เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ บร. 48 2557 22/5/2020
1828 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1598 นายกฤษณปภพ  พรหมเอาะ ร้าน พนมรุ้งชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ นายกฤษณปภพ พรหมเอาะ 219 2 ตาเป๊ก เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ บร. 23 2562 4/4/2020
1829 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1021 นายบุญ กาแดง ร้านมิตรประชา นายบุญ กาแดง 246 2 - - ตาเป๊ก เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ บร. 41 2559 4/5/2020
1830 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0324 นางจันทร์อารินทร์ พรหมชัย ร้าน ละออ นางจันทร์อารินทร์ พรหมชัย 199 7 ตาเป๊ก เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ บร. 57 2560 29/6/2020
1831 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1881 นางสาวจุฑารัตน์ ไขสาร ร้านสมนึกพานิช นางสาวจุฑารัตน์ ไขสาร 160 11 ถาวร เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ บร. 94 2561 11/9/2020
1832 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1896 นายโชคชัย โพธ์ิทับทัย ร้านโชคชัย นายโชคชัย โพธ์ิทับทัย 93 11 ถาวร เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ บร. 102 2561 15/10/2019
1833 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1022 นางบุปผา โสมศรีแก้ว ร้าน บุปผา นางบุปผา โสมศรีแก้ว 32 4 ถาวร เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ บร. 91 2557 14/7/2020
1834 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0447 นางนภัสสรณ์ เลิศชัยพัฒนโชค ร้าน เบนซ์พานิช นางนภัสสรณ์ เลิศชัยพัฒนโชค 139 11 - - ยายแย้มวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ บร. 42 2561 10/5/2020
1835 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1817 นายอนุสรณ์ เกษรมาลัย ร้าน ฉัตรกมล นายอนุสรณ์ เกษรมาลัย 74 16 ยายแย้มวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ บร. 49 2561 29/5/2020
1836 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0894 นายณัฐพล มณีราชกิจ ร้าน โกดังมณีราชกิจ 5 นายณัฐพล มณีราชกิจ 118/1 6 ยายแย้มวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ บร. 70 2561 7/8/2019
1837 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0332 นายนิพนธ์ อรุณวิสุทธ์ิ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.เอ็ม.ที.1999 1 9 - โชคชัย-เดชอุดม อีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ บร. 48 2560 24/5/2020
1838 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0489 นายมนต์ชัย แผ้วพลสง ร้าน ชุมศิริ นายมนต์ชัย แผ้วพลสง 43 8 - นางรอง-บุรีรัมย์ โคกสนวน ช านิ บุรีรัมย์ บร. 55 2562 27/6/2020
1839 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0335 นายสมพงษ์ กิมาวหา ร้านนิพนธ์ิ นายสมพงษ์ กิมาวหา 136/1-2 4 - หลักเมือง ช านิ ช านิ บุรีรัมย์ บร. 76 2556 2/7/2020
1840 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1350 นางสุขุมาล ศิริวานิชย์ ร้าน ประยูรมอเตอร์ นางสุขุมาล ศิริวานิชย์ 148 4 ช านิ ช านิ บุรีรัมย์ บร. 71 2559 12/7/2020
1841 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1884 นางสาวสุจิตรา จิตตวิวัฒนา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ป.เกษตรพาณิชย์ 267 4 ช านิ ช านิ บุรีรัมย์ บร. 96 2561 16/9/2019
1842 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1738 นายสว่าง หลงมัจฉา ร้าน สว่างการเกษตร นายสว่าง หลงมัจฉา 256 5 ช านิ ช านิ บุรีรัมย์ บร. 9 2561 22/1/2020
1843 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1241 นางอนกอร แสงหิรัญ ร้าน บ้านทุ่งการเกษตร นางอนกอร แสงหิรัญ 158 2 ชุมแสง นางรอง บุรีรัมย์ บร. 15 2559 3/2/2020
1844 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1054 นางสมพร ถิรบุตร ร้าน สมพรการค้า นางสมพร ถิรบุตร 55 2 - - ชุมแสง นางรอง บุรีรัมย์ บร. 28 2557 29/4/2020
1845 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0817 นางสาวอันธิกา ปาโมกข์ ร้าน ออย พาณิชย์ นางสาวอันธิกา ปาโมกข์ 89 2 - - ชุมแสง นางรอง บุรีรัมย์ บร. 74 2554 31/5/2020
1846 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1710 นางลูกชิ น กลมนุกูล ร้าน วีระพานิชณ์ นางลูกชิ น กลมนุกูล 10 6 ชุมแสง นางรอง บุรีรัมย์ บร. 13 2560 17/1/2020
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1847 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1797 นายยศพล โล่ห์นารายณ์ ร้าน กองทุนชุมชน บ้านถนนหัก นายยศพล โล่ห์นารายณ์ 15/1 ประชาสุขสันต์ ถนนหัก นางรอง บุรีรัมย์ บร. 92 2560 1/11/2019
1848 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1577 นายชัยธัช เทียนเจษฎา ร้าน นัฐพลปิโตเลียม นายชัยธัช เทียนเจษฎา 92 10 ทรัพย์พระยา นางรอง บุรีรัมย์ บร. 149 2558 24/12/2019
1849 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0818 นายจุ๊ก ปราบสกุล ร้าน สกุลพาณิชย์ นายจุ๊ก ปราบสกุล 121 5 - - ทรัพย์พระยา นางรอง บุรีรัมย์ บร. 56 2557 1/6/2020
1850 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1585 นางสาววิมณฑา เสนาสนะ ร้าน ศักด์ิเสนาการเกษตร 2 นางสาววิมณฑา เสนาสนะ 156/4 ประจันตเขต นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ บร. 5 2559 24/1/2020
1851 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0046 นายจีรศักด์ิ เสนาสนะ ร้าน ศักด์ิเสนาการเกษตร นายจีรศักด์ิ เสนาสนะ 156/5 - ประจันตเขต นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ บร. 100 2557 23/7/2020
1852 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0038 นายธวัชชัย รัตนบรรณกิจ ร้าน วิชาญเภสัช นายธวัชชัย รัตนบรรณกิจ 192 - ประชาสันติสุข นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ บร. 76 2553 19/7/2019
1853 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0039 นายสุรพงษ์ รัตนบรรณกิจ ร้าน นางรองการเกษตร นายสุรพงษ์ รัตนบรรณกิจ 36 - สุขาบูรณะ นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ บร. 109 2553 1/8/2019
1854 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0034 นายสุรินทร์ สุนทรปัญญาวุธ ร้าน มงคลเภสัช นายสุรินทร์ สุนทรปัญญาวุธ 393 - ประจันตเขต นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ บร. 92 2561 9/9/2019
1855 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0031 นายสราวุธ สราวุธรัตนานนท์ ร้านส.รัตนาการเกษตร นายสราวุธ สราวุธรัตนานนท์ 401 - ประจันตเขต นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ บร. 18 2554 31/12/2019
1856 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0555 นายราชัน ป่ินทอง บริษัท ดีดีดี 2555 จ ากัด 51 - นางรอง-ปะค า นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ บร. 104 2557 24/7/2020
1857 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0049 นายวรรดี นาคะพงษ์ สหกรณ์การเกษตรนางรอง จ ากัด 551 - โชคชัย-เดชอุดม นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ บร. 47 2557 19/5/2020
1858 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1852 นายพิพรสิน สุร านาจ ร้าน ศูนย์กระจายสินค้าแม็กซาโก้ นายพิพรสิน สุร านาจ 731/5 โชคชัย-เดชอุดม นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ บร. 63 2561 10/7/2020
1859 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0781 นายภูมินทร์ นิตน้อย ร้าน คลินิกเพ่ือนเกษตร นายภูมินทร์ นิตน้อย 781/6 - โชคชัย-เดชอุดม นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ บร. 42 2555 25/4/2019
1860 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1398 นางสาวอธิษฐาน เอียดคง ร้าน บ้านต้นกล้าการเกษตร นางสาวอธิษฐาน เอียดคง 116 2 นางรอง-ล าปลายมาศ นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ บร. 105 2557 24/7/2020
1861 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0042 นายวรัญญู ปวีณสกุล ร้าน ไทยพานิช นายวรัญญู ปวีณสกุล 78/4 3 - ประดิษฐ์ปานะ นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ บร. 101 2553 19/7/2019
1862 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1541 นางเชียงดวง กิตติยศย่ิงยง เอกอนันต์สินเกษตรยนต์ นางเชียงดวง กิตติยศย่ิงยง 122 5 - นางรอง-ปะค า นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ บร. 111 2561 11/12/2019
1863 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1666 นางสาวปุญชรัสม์ิ ประทุมทอง ร้าน ประทุมทองการเกษตร นางสาวปุญชรัสม์ิ ประทุมทอง 199 7 นางรอง-ล าปลายมาศ นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ บร. 73 2561 13/8/2019
1864 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1820 นางสาวรัตนาพร การรักษ์ ร้าน รวมเกษตร นางสาวรัตนาพร การรักษ์ 105 10 บ้านสิงห์ นางรอง บุรีรัมย์ บร. 54 2562 3/7/2020
1865 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1152 นางสาวธัญวรัตม์ วจะรักษ์เลิศ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยเกษตรรุ่งเรือง 131 11 - นางรอง-ล าปลายมาศ บ้านสิงห์ นางรอง บุรีรัมย์ บร. 78 2556 8/7/2019
1866 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1890 นายประเสริฐ จะรอนรัมย์ ร้านเจริญทรัพย์ นายประเสริฐ จะรอนรัมย์ 211 1 ล าไทรโยง นางรอง บุรีรัมย์ บร. 101 2561 24/9/2020
1867 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1739 นายสุพจน์ ข าเอนก ร้าน ชมพูนุทการเกษตร นายสุพจน์ ข าเอนก 136 5 ล าไทรโยง นางรอง บุรีรัมย์ บร. 34 2562 5/6/2020
1868 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0697 นางสาวนิตยา จันทร์ภักดี สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. บุรีรัมย์ จ ากัด 65 2 - บุรีรัมย์-นางรอง หนองกง นางรอง บุรีรัมย์ บร. 9 2558 25/11/2019
1869 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1725 นายพิสิฐ ทรงสังข์ ร้าน มีเกษตรรุ่งเรือง นายพิสิฐ ทรงสังข์ 145 4 บุรีรัมย์-นางรอง หนองกง นางรอง บุรีรัมย์ บร. 31 2560 3/4/2020
1870 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1808 นางชะโลม ดวงนิล ร้าน ชะโลม นางชะโลม ดวงนิล 32 1 หนองไทร นางรอง บุรีรัมย์ บร. 13 2561 6/2/2020
1871 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1511 นายวิชัย แรงน้อย ร้าน พ.เกษตรม่ังค่ัง นายวิชัย แรงน้อย 210 1 หนองโบสถ์ นางรอง บุรีรัมย์ บร. 41 2558 6/4/2020
1872 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1221 นางสาวจริยา พระงาม ร้านจริยาการเกษตร นางสาวจริยา พระงาม 124 4 - - หนองโบสถ์ นางรอง บุรีรัมย์ บร. 106 2561 30/10/2019
1873 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1642 นายวรรดี นาคะพงษ์ สหกรณ์การเกษตรนางรอง จ ากัด 89 6 หนองโบสถ์ นางรอง บุรีรัมย์ บร. 51 2559 11/7/2019
1874 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0598 นายจักรกฤษ สราวุธรัตนานนท์ บริษัท อาร์.พี.ที.อโกร จ ากัด 199 7 - โชคชัย-เดชอุดม หนองโบสถ์ นางรอง บุรีรัมย์ บร. 73 2559 11/7/2020
1875 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0948 นายล้อม อาญาเมือง ร้าน ปอนด์อินเตอร์เนต นายล้อม อาญาเมือง 163 9 - - หนองโสน นางรอง บุรีรัมย์ บร. 127 2558 9/9/2019
1876 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1673 นายสดใส สุวรรณโคต ร้าน เต่ียเจริญ นายสดใส สุวรรณโคต 14/1 1 ดอนกอก นาโพธ์ิ บุรีรัมย์ บร. 22 2562 21/3/2020
1877 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0181 นายถนอม บัวฤทธ์ิ ร้าน ถนอมพาณิชย์ นายถนอม บัวฤทธ์ิ 21 13 - - นาโพธ์ิ นาโพธ์ิ บุรีรัมย์ บร. 95 2557 27/8/2019
1878 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0180 นายอ าพล บัวฤทธ์ิ ร้าน ถนอมพาณิชย์ 2 นายอ าพล บัวฤทธ์ิ 314 13 - เศรษฐกิจ นาโพธ์ิ นาโพธ์ิ บุรีรัมย์ บร. 21 2555 29/12/2019
1879 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1474 นายลิขิต ทิพย์โสติ ร้าน โชคลิขิต การเกษตร นายลิขิต ทิพย์โสติ 46 13 - - นาโพธ์ิ นาโพธ์ิ บุรีรัมย์ บร. 90 2560 30/10/2019

57/137สํา
นัก
คว
บค
มุพ
ืชแ
ละ
วสั
ดกุ
ารเ
กษ
ตร



1880 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0189 นางสาวนิตยา จันทร์ภักดี สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. บุรีรัมย์ จ ากัด 8 14 - พุทไธสง-นาโพธ์ิ นาโพธ์ิ นาโพธ์ิ บุรีรัมย์ บร. 94 2558 13/7/2020
1881 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0930 นายศิลป์ เลิศไธสง ร้าน เลิศศิลป์พาณิช นายศิลป์ เลิศไธสง 121 8 - - ศรีสว่าง นาโพธ์ิ บุรีรัมย์ บร. 62 2561 4/7/2019
1882 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1500 นายทนงศักด์ิ บัวฤทธ์ิ ร้าน มิตรเกษตร นายทนงศักด์ิ บัวฤทธ์ิ 194 8 ศรีสว่าง นาโพธ์ิ บุรีรัมย์ บร. 37 2558 22/3/2020
1883 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0530 นางจิรพรรณ องค์สกุลชูวงศ์ ร้านซ่ิงซันอาหารสัตว์ นางจิรพรรณ องค์สกุลชูวงศ์ 2 1 - ละหานทราย-ตาพระยา โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ บร. 3 2557 19/1/2020
1884 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1387 นายสุทธิเทพ ราชรักษ์ ร้าน ส.เพ่ือนเกษตร นายสุทธิเทพ ราชรักษ์ 306 11 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ บร. 96 2557 16/7/2020
1885 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1794 นางสาวอาภาภรณ์ อินนอก ร้าน แสวงการเกษตรรุ่งเรือง นางสาวอาภาภรณ์ อินนอก 111 14 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ บร. 88 2560 15/10/2019
1886 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1869 นางปทิตญา น าพลรบ ร้านศุนย์ยูนิไลฟ์โนนฯ นางปทิตญา น าพลรบ 189 15 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ บร. 86 2561 22/8/2019
1887 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1741 นางสาวธิดารัตน์ ด านา ร้าน ฉัตรปรีดากุลการเกษตร นางสาวธิดารัตน์ ด านา 169 2 สุขาภิบาล 7 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ บร. 47 2560 30/5/2020
1888 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0105 นางสาวน้อยหน่า นาวีสัมพันธ์ ร้าน ส.โชคดีเกษตรภัณฑ์ นางสาวน้อยหน่า นาวีสัมพันธ์ 179 2 - ละหานทราย-ตาพระยา โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ บร. 71 2554 3/6/2019
1889 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0103 นายพิทยา ลิขิตพัฒนะกุล ร้าน รุ่งเรือง นายพิทยา ลิขิตพัฒนะกุล 241 2 - - โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ บร. 117 2555 27/8/2019
1890 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0107 นายณรงค์ สันขุนทด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญลือ แพลนเทค 320/3 4 - - โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ บร. 103 2561 18/10/2019
1891 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0101 นายสมจิตร พัฒนพงษ์ไพบูลย์ ร้าน อ.เคมีภัณฑ์ นายสมจิตร พัฒนพงษ์ไพบูลย์ 189/14 5 - - โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ บร. 54 2553 5/7/2020
1892 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1352 นายวิฑิตย์ เชิดชู ร้าน เชิดชูการเกษตร นายวิฑิตย์ เชิดชู 189/2 5 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ บร. 51 2557 26/5/2020
1893 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1242 นางสาวสุมาลา โกสุมภ์ ร้าน แสงทองการเกษตร นางสาวสุมาลา โกสุมภ์ 192 5 ละหานทราย-ตาพระยา โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ บร. 3 2559 14/1/2020
1894 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1047 นางสาวณีรนุช จารุนิตย์ ร้าน วิรัตน์พาณิชย์ นางสาวณีรนุช จารุนิตย์ 207 8 - - โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ บร. 49 2558 23/4/2020
1895 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1937 นายพีระสิทธ์ิ  เรืองจ ารัส ร้าน เรืองจ ารัส การเกษตร นายพีระสิทธ์ิ เรืองจ ารัส 23/1-2 9 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ บร. 32 2562 7/5/2020
1896 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1701 นายกิตติศักด์ิ เทินสระเกษ ร้าน บัวลาเคมีภัณฑ์ นายกิตติศักด์ิ เทินสระเกษ 125 10 ล านางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย์ บร. 110 2561 7/11/2019
1897 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1935 นายอนุวัฒน์  ค ามณี ร้าน ดินแดงการเกษตร นายอนุวัฒน์ ค ามณี 143 11 ล านางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย์ บร. 29 2562 14/5/2020
1898 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1765 นายสุเมธ โชรัมย์ ร้าน สุเมธ โชรัมย์ นายสุเมธ โชรัมย์ 91 12 ล านางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย์ บร. 12 2561 1/2/2020
1899 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1767 นายณัฐวัตร อินทร์สูงเนิน ร้าน เฮฮา พารวย นายณัฐวัตร อินทร์สูงเนิน 55 5 ล านางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย์ บร. 21 2561 12/3/2019
1900 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1456 นางฐิติพร แสบรัมย์ ร้าน ย่ิงเจริญการเกษตร นางฐิติพร แสบรัมย์ 133 3 ส้มป่อย โนนดินแดง บุรีรัมย์ บร. 35 2558 22/3/2020
1901 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0703 นายสุริยา ทองหล่อ ร้าน สกุลทองการเกษตร นายสุริยา ทองหล่อ 210/1 3 - - ส้มป่อย โนนดินแดง บุรีรัมย์ บร. 14 2561 6/2/2020
1902 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1853 นางสาวเนตรทราย แก้วปร่ิมปรัก ร้านทรายทองเคมีเกษตร นางสาวเนตรทราย แก้วปร่ิมปรัก 49/2 5 ส้มป่อย โนนดินแดง บุรีรัมย์ บร. 67 2561 22/7/2020
1903 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1791 นายธนวัฒน์ ผาเจริญ บริษัท สุวรรณภูมิเพ่ือเกษตรกร จ ากัด 254 6 ส้มป่อย โนนดินแดง บุรีรัมย์ บร. 104 2561 23/10/2019
1904 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0462 นายคมสัน บุญรินทร์ ร้าน ส.บุญรินทร์ นายคมสัน บุญรินทร์ 237 1 - - โกรกแก้ว โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ บร. 13 2556 17/12/2019
1905 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0453 นายบุรี แจ่มจันทร์ ร้าน โกรกแก้วการเกษตร นายบุรี แจ่มจันทร์ 139 11 - - โกรกแก้ว โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ บร. 44 2559 11/5/2020
1906 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1187 นายสมปอง พรแสน ร้าน ริมทุ่งการเกษตร นายสมปอง พรแสน 165 2 โกรกแก้ว โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ บร. 101 2556 19/8/2019
1907 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0820 นายชัยกฤต หาญสุวรรณ์ สหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ จ ากัด 65 3 - - โกรกแก้ว โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ บร. 62 2555 5/6/2020
1908 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0086 นางนวนจันทร์ ปรินสารัมย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มัลลิกาการเกษตร 81 3 - หัวถนน-ดอนอะราง โกรกแก้ว โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ บร. 99 2557 22/7/2020
1909 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1406 นายวสันต์ กันท า ร้าน กันท าการเกษตร นายวสันต์ กันท า 54 6 โกรกแก้ว โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ บร. 109 2557 5/8/2019
1910 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1337 นายสมพงษ์ สังข์ทองหลาง ร้าน นาตากลมพาณิชย์ นายสมพงษ์ สังข์ทองหลาง 74 8 โกรกแก้ว โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ บร. 30 2557 30/4/2020
1911 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0087 นายแสงนะพา สีเจริญ ร้าน ดงเกษตร นายแสงนะพา สีเจริญ 88 10 - - ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ บร. 90 2559 7/9/2019
1912 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0976 นายบุญเทียน แจ่มสงวน ร้าน ภูวนารถ นายบุญเทียน แจ่มสงวน 120 11 - - ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ บร. 74 2559 7/7/2019
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1913 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0887 นายเตียอาน แซ่เตีย ร้าน น้องมิ น นายเตียอาน แซ่เตีย 95 13 - - ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ บร. 54 2555 16/5/2020
1914 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0085 นายวันชนะ ท่อชู ร้าน บีดีทอล ซีพีเอ็กซ์ นายวันชนะ ท่อชู 105 3 - - ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ บร. 80 2560 14/9/2019
1915 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1339 นางบุญถัน จันทร์เท่ียง ร้าน จันทร์เท่ียงการเกษตร นางบุญถัน จันทร์เท่ียง 78 3 ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ บร. 100 2560 26/12/2019
1916 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0091 นางสาวกรณินทร์  จันทร์ศรี สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณ จ ากัด 109 5 - - ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ บร. 12 2556 20/12/2019
1917 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0889 นางตุ๋ย ทองค า ร้าน วัลลพ นางตุ๋ย ทองค า 53 9 ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ บร. 93 2560 20/11/2019
1918 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0478 นายรันดร เกตุสัย ร้าน ทุ่งจังหัน นายรันดร เกตุสัย 10 10 - - ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ บร. 4 2558 30/10/2019
1919 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0721 นายมานะ เลากลาง ร้าน น้อยอุบลการเกษตร นายมานะ เลากลาง 106 11 - - โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ บร. 53 2562 3/7/2020
1920 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0089 นายวิโรจน์ หยวกทองหลาง ร้าน ท่ีพ่ึงการเกษตร นายวิโรจน์ หยวกทองหลาง 17 11 โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ บร. 73 2556 1/7/2020
1921 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0088 นายสุรศักด์ิ พานิชกุล ร้าน พานิชกุล นายสุรศักด์ิ พานิชกุล 1 12 - - โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ บร. 2 2560 26/12/2019
1922 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0096 นางสาววัสราวรรณ์ เมี ยนมิตร และ นางวาริน เมี ยนมิตร ร้านมิตรสกุล นางสาววัสราวรรณ์ เมี ยนมิตร 12 15 - - โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ บร. 151 2558 24/12/2019
1923 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1576 นายเทพประคอง ปุยวงศ์ ร้าน ธีระภัทร์ นายเทพประคอง ปุยวงศ์ 64 15 โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ บร. 142 2558 13/12/2019
1924 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1439 นางสาวรุ้ง พุฒดี ร้านยายครการเกษตร นางสาวรุ้ง พุฒดี 8 2 โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ บร. 33 2561 25/4/2020
1925 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1413 นางสาวนิตยา จันทร์ภักดี สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. บุรีรัมย์ จ ากัด 92 8 โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ บร. 116 2557 14/8/2020
1926 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1498 นายเกษม สุขโสม ร้านฉันเพลการเกษตร นายเกษม สุขโสม 25/1 2 เขาดินเหนือ บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 36 2558 22/3/2020
1927 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1513 นายอนุชา โสภา ร้าน วิสสุตาพาณิชย์ นายอนุชา โสภา 214 8 เขาดินเหนือ บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 66 2561 22/7/2020
1928 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1653 นางสาวน่ิมนวล ชิงชนะ ร้าน นางสาวน่ิมนวล ชิงชนะ นางสาวน่ิมนวล ชิงชนะ อาคาร A2 ห้องท่ี 3 จันทบเพชร บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 38 2561 8/5/2019
1929 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1824 นายสมบูรณ์ ค าใสขาว ร้าน นายสมบูรณ์ ค าใสขาว นายสมบูรณ์ ค าใสขาว อาคาร C1 ห้องท่ี 9 จันทบเพชร บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 26 2562 14/5/2020
1930 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1827 นายศักรินทร์ ย่ิงเจนจบ ร้าน นายศักรินทร์ ย่ิงเจนจบ นายศักรินทร์ ย่ิงเจนจบ อาคาร D1 ห้องท่ี 3 จันทบเพชร บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 44 2561 8/5/2020
1931 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1655 นางรุ้งรัต สุทธิประภา ร้าน ธนพร การค้า นางรุ้งรัต สุทธิประภา 25 1 จันทบเพชร บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 76 2561 13/8/2019
1932 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0316 นายนัฐดนัย จุมพรม ร้านนายนัฐดนัย จุมพรม นายนัฐดนัย จุมพรม 121 2 - บ้านกรวด-กาบเชิง จันทบเพชร บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 113 2559 20/12/2019
1933 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1354 นายบุญชิด จันทร์สระบัว ร้านบุญชิดการเกษตร นายบุญชิด จันทร์สระบัว 275 2 จันทบเพชร บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 41 2561 8/5/2020
1934 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1690 นายแดง พรศรีช่ืน ร้าน แดง ดาวเทียม นายแดง พรศรีช่ืน 287 2 จันทบเพชร บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 97 2560 6/12/2019
1935 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0323 นางเพลินพิศ เทินสะเกษ ร้าน สากลการเกษตร นางเพลินพิศ เทินสะเกษ 11 4 - - จันทบเพชร บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 75 2560 8/8/2019
1936 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1166 นายกฤติเดช ฐานสันโดษ ร้าน เพียรโชค นายกฤติเดช ฐานสันโดษ 72 8 - - จันทบเพชร บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 76 2560 10/8/2019
1937 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1151 นางสาวนาฏยา ทรงชาติ ร้าน จักรวาลการค้า นางสาวนาฏยา ทรงชาติ 201 2 - - โนนเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 105 2561 25/10/2019
1938 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0548 นายธีระเดช แก้วพิลา บริษัท น  าตาลสุรินทร์ จ ากัด 224 3 - - โนนเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 53 2560 11/6/2020
1939 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1583 นายพิศิษฐ์ ปรีชยาทิพย์ ร้าน เจริญกิจการเกษตร นายพิศิษฐ์ ปรีชยาทิพย์ 71 3 โนนเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 38 2559 26/4/2019
1940 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1880 นายอัมรินทร์  นาคแสง ร้าน ม่ัง มี ทรัพย์ นายอัมรินทร์ นาคแสง 169 7 - - โนนเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 1 2562 2/1/2020
1941 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1849 นายอดิศักด์ิ  ยอดเพชร ร้านบุญศรีการเกษตร&การค้า นายอดิศักด์ิ ยอดเพชร 224 11 - - บ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 117 2561 25/12/2019
1942 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1833 นายธนศักด์ิ หนองพล ร้านคุณต๋อยการเกษตร นายธนศักด์ิ หนองพล 209 12 บ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 83 2561 15/8/2019
1943 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1810 นางบุญชญดา คงนันทะ บริษัท สินเกษตร ไบโออินโนเวช่ัน จ ากัด 265 13 บ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 19 2561 6/3/2020
1944 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1723 นายชิษณุพงศ์ กระมล ร้าน ธนวัฒน์การเกษตร นายชิษณุพงศ์ กระมล 3/4 13 - - บ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 30 2560 2/4/2019
1945 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0692 นางดาวรุ่ง กลมประโคน ร้าน ดาวรุ่งพาณิชย์ นางดาวรุ่ง กลมประโคน 139 14 - - บ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 133 2553 15/8/2019
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1946 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0858 นายศรี อาจประโคน ร้าน สนองชัย นายศรี อาจประโคน 21 2 - - บ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 98 2558 20/7/2019
1947 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0297 นางนุสรา กาญจนบวร บริษัท ไทยเจริญเคมีเกษตร จ ากัด 154 4 - - บ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 58 2556 6/6/2020
1948 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0296 นายโจ ทรงประโคน ร้าน โจ นายโจ ทรงประโคน 190 4 - มารังกูล บ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 2 2561 3/1/2020
1949 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0998 นางราตรี จ าปาทอง ร้าน แก่นการค้า นางราตรี จ าปาทอง 111 6 - - บ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 97 2559 27/10/2019
1950 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1945 นางนุจรินทร์  กลมประโคน ร้านสุพจน์การค้า นางนุจรินทร์ กลมประโคน 98 6 บ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 36 2562 11/6/2020
1951 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0295 นางกรพันธ์ุ ซึ งศิริทรัพย์ ร้าน บึงเจริญก่อสร้าง นางกรพันธ์ุ ซึ งศิริทรัพย์ 305 1 - - บึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 11 2562 25/2/2020
1952 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1846 นายค ารพ  ศรีบรรเทา พลอยเกษตรพาณิช นายค ารพ ศรีบรรเทา 127 5 - - บึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 120 2561 26/12/2019
1953 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1157 นายนิก ชัฎอนันต์ ร้าน อุไรลักษณ์ น าเจริญ นายนิก ชัฎอนันต์ 219/1 7 บึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 65 2561 19/7/2020
1954 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0827 นางคันทนากร วงษ์บุตร ร้าน ขาวเอย ขาวพวง นางคันทนากร วงษ์บุตร 152 8 - - บึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 80 2558 7/7/2019
1955 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0826 นายมงคล ไมโหม ร้าน ไทรงาม นายมงคล ไมโหม 117 9 - - บึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 56 2562 30/6/2020
1956 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1156 นายปิยะ ตันติวิริยารักษ์ ร้าน ปิยะการค้า นายปิยะ ตันติวิริยารักษ์ 7 1 - - ปราสาท บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 86 2558 12/7/2020
1957 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1957 นายพิบูรณ์ศักด์ิ  ประหา บริษัท อาสาเกษตร จ ากัด นายพิบูรณ์ศักด์ิ ประหา 215/1 12 ปราสาท บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 52 2562 24/6/2020
1958 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0427 นายกฤชธนน วรินทร์ธนสาร ร้าน ทรัพย์สมบูรณ์ นายกฤชธนน วรินทร์ธนสาร 280 12 - - ปราสาท บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 56 2551 24/3/2020
1959 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0302 นายส าราญ วงศ์จิระกิจ ร้านรุ่งเกษตร นายส าราญ วงศ์จิระกิจ 294 12 - - ปราสาท บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 39 2554 20/5/2020
1960 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0300 นางสาวอนัญญา จันทะดวง ร้าน อุดมการเกษตร นางสาวอนัญญา จันทะดวง 33 12 ปราสาท บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 20 2561 6/3/2019
1961 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0321 นางสาวนิตยา จันทร์ภักดี สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. บุรีรัมย์ จ ากัด 75 3 - - ปราสาท บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 103 2558 26/7/2020
1962 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1944 นายสวัสดิโชค  ตรีธารทิพย์วงศ์ บริษัท ตรีธารทิพย์วงศ์ นายสวัสดิโชค ตรีธารทิพย์วงศ์ 168 6 ปราสาท บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 35 2562 27/5/2020
1963 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0957 นายณรงค์ศักด์ิ เพ็งแจ่ม ร้าน ศักด์ิ & ปุ้ย นายณรงค์ศักด์ิ เพ็งแจ่ม 162 9 - สายโท 1 เหนือ ปราสาท บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 36 2555 22/4/2020
1964 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1587 นายปัญญา ปรินรัมย์ ร้าน อาเซียนมินิมาร์ท นายปัญญา ปรินรัมย์ 59 9 ปราสาท บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 26 2561 27/3/2020
1965 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1789 นายบุญเกิด พิประโคน ร้าน บุญเกิด จิราวรรณพาณิชย์ นายบุญเกิด พิประโคน 150 10 สายตะกู บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 15 2561 6/2/2020
1966 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1412 นางนิตยา จาบประโคน ร้าน พ่ีโอ๋ เอ๋ กับน้องออมสิน นางนิตยา จาบประโคน 99 15 สายตะกู บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 115 2557 14/8/2019
1967 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0648 นางสาวพิเชฐ ทองแป้น ร้าน ส.เจริญพาณิชย์ 2 นางสาวพิเชฐ ทองแป้น 127 4 - - สายตะกู บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 30 2553 26/4/2020
1968 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1425 นายสง่า  ชารัมย์ ร้าน ลุงสง่าเคมี นายสง่า ชารัมย์ 15 5 สายตะกู บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 18 2562 12/3/2020
1969 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0469 นางสาวณิชา ชมประโคน ร้านณิชา นางสาวณิชา ชมประโคน 190 1 - - หนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 75 2551 26/5/2020
1970 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1908 นางสาวพัทธนันท์  บุญประโคน แม่บุญสินธ์ นางสาวพัทธนันท์ บุญประโคน 275 10 - - หนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 109 2561 19/12/2019
1971 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1386 นายศราวุธ พะลัง ร้าน โบต๋ันเจริญกิจ นายศราวุธ พะลัง 30/1 10 หนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 98 2557 22/7/2019
1972 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1160 นายสมบูรณ์  เทียมทอง ร้าน สมบูรณ์ นายสมบูรณ์ เทียมทอง 78 10 หนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 140 2558 13/12/2019
1973 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0310 นางดาว ชมสวัสด์ิ ร้าน ดาวการเกษตร นางดาว ชมสวัสด์ิ 106 11 - - หนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 112 2557 12/8/2019
1974 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1807 นางสาวลัดดาวัลย์ จันป่ินบุรี ร้าน อ.มินิมาร์ท การเกษตร นางสาวลัดดาวัลย์ จันป่ินบุรี 199 12 หนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 11 2561 31/1/2020
1975 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0309 นายวิริยะ  เอื อวิริยะโยธิน ร้าน ไอเดียข้าวสารแก้ว นายวิริยะ เอื อวิริยะโยธิน 151 13 - - หนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 11 2558 1/12/2019
1976 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1416 นางส ารวย นิลประโคน ร้าน ส ารวย นางส ารวย นิลประโคน 168 14 หนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 99 2558 20/7/2020
1977 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1844 นายวิชัย อันไฮ ร้าน พันธ์ุพยัคฆ์การเกษตร นายวิชัย อันไฮ 308/3 15 หนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 59 2561 27/6/2020
1978 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0637 นายสอน ชูรา ร้าน สอนการเกษตร นายสอน ชูรา 413 2 - - หนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 34 2555 18/4/2020
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1979 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0470 นางสาวชนานันท์ ดอกพรมลา ร้าน บึงเจริญ (หนองไม้งาม) นางสาวชนานันท์ ดอกพรมลา 439 2 - - หนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 144 2557 22/8/2019
1980 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0308 นายพิษณุ เวชยางกูล ร้าน รุ่งเรืองพืชผล นายพิษณุ เวชยางกูล 82/1 3 - - หนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 64 2553 31/7/2020
1981 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0550 นายธีระเดช แก้วพิลา บริษัท น  าตาลสุรินทร์ จ ากัด 166 6 - - หนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 38 2553 25/5/2020
1982 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1593 นางทองเล่ือน แขนอก ร้าน ตะลุมพุกรวมยนต์ นางทองเล่ือน แขนอก 10 7 หนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 32 2559 23/3/2020
1983 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1647 นายวงเดือน กะลาดี ร้าน วงเดือน นายวงเดือน กะลาดี 15 7 หนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 56 2559 12/7/2019
1984 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1812 นางมณี จรประโคน ร้าน มณีการค้า นางมณี จรประโคน 211 9 หนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 24 2561 12/3/2020
1985 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0695 นางสาววารุณี ต ารารัมย์ ร้าน ค าพองการเกษตร นางสาววารุณี ต ารารัมย์ 140 6 - - หินลาด บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 14 2560 17/1/2020
1986 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1778 นายสง่า สิทธิมาตร ร้าน สิทธิมาตรบริการ นายสง่า สิทธิมาตร 42 9 หินลาด บ้านกรวด บุรีรัมย์ บร. 74 2561 13/8/2019
1987 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1211 นายกาญจโนภาส เสาเกลียว ร้านรวมการเกษตร นายกาญจโนภาส เสาเกลียว 259 19 - - บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์ บร. 29 2557 29/4/2020
1988 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1751 นางสาวพัชราภรณ์ อึ งตระกูลชัย ร้าน อึ งพาณิชย์ นางสาวพัชราภรณ์ อึ งตระกูลชัย 262 19 บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์ บร. 10 2561 22/1/2020
1989 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1758 นายอ าพล เครือผือ ร้าน ส านักงานส่งเสริมอ้อยโซน 10.2 (บริษัทบุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จ ากัด) นายอ าพล เครือผือ 171/3 9 บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์ บร. 63 2560 17/7/2019
1990 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1518 นางสาวนิตยา จันทร์ภักดี สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. บุรีรัมย์ จ ากัด 171/4 9 บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์ บร. 93 2558 13/7/2020
1991 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0864 นายสุวิทย์ เกียรติเจริญศิริ ร้าน ริว เมก้า เซ็นเตอร์ นายสุวิทย์ เกียรติเจริญศิริ 21 2 - - ปราสาท บ้านด่าน บุรีรัมย์ บร. 87 2560 9/10/2019
1992 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0727 นางสาวยุพิน วัฒนพงศ์ศิริ ร้าน ม่ังมี ศรีสุข นางสาวยุพิน วัฒนพงศ์ศิริ 5 3 ปราสาท บ้านด่าน บุรีรัมย์ บร. 60 2562 8/7/2020
1993 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0866 นางวนิดา ชะลุนรัมย์ ร้าน ละเบิกการเกษตร นางวนิดา ชะลุนรัมย์ 102 4 - - ปราสาท บ้านด่าน บุรีรัมย์ บร. 5 2558 2/11/2019
1994 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1729 นายณพนันท์ เพชรกล้า ร้านค้าเกษตรชุมชนบ้านอารัง นายณพนันท์ เพชรกล้า 75 2 วังเหนือ บ้านด่าน บุรีรัมย์ บร. 27 2562 14/5/2020
1995 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1639 นายสุชาติ พัฒนะแสง ร้าน ทรัพย์เกษตรรุ่งเรือง นายสุชาติ พัฒนะแสง 101 3 กู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ บร. 63 2559 6/7/2019
1996 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0938 นางสาวนิตยา จันทร์ภักดี สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. บุรีรัมย์ จ ากัด 129 1 - - หนองเยือง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ บร. 90 2558 13/7/2020
1997 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0134 นายสุรัช คมวิจิตร ร้าน เวชภัณฑ์ฟาร์มาซี นายสุรัช คมวิจิตร 40 1 - - หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ บร. 65 2560 13/7/2019
1998 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0383 นายสมศักด์ิ ศรีประทาย ร้าน ศรีชัย นายสมศักด์ิ ศรีประทาย 48 1 - - หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ บร. 61 2553 6/7/2020
1999 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0131 นายไพฑูรย์ เฉลิมสุรกาญจน์ ร้าน ฉ่ัวเทียหลี นายไพฑูรย์ เฉลิมสุรกาญจน์ 69 1 - - หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ บร. 52 2553 6/7/2020
2000 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1906 นายยุวรี  ศิรินันธกุล ร้าน แม่หวังการค้า นางสมหวัง วะดี 46/1 7 เขาคอก ประโคนชัย บุรีรัมย์ บร. 16 2562 11/3/2020
2001 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1595 นายไพศาล  เนาว์ประโคน ร้าน พีรพัฒน์ชัย นายไพศาล เนาว์ประโคน 196 6 โคกมะขาม ประโคนชัย บุรีรัมย์ บร. 24 2560 12/3/2020
2002 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0220 นางส านวน แสวงตน สหกรณ์การเกษตรประโคนชัย จ ากัด 245 1 โชคชัย-เดชอุดม โคกม้า ประโคนชัย บุรีรัมย์ บร. 64 2561 17/7/2019
2003 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1717 นายสันติ มณีราชกิจ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มณีราชกิจ 2 488 4 โคกม้า ประโคนชัย บุรีรัมย์ บร. 22 2560 22/2/2020
2004 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1191 นายพชร เถียรทองศรี ร้าน เถียรทองการเกษตร นายพชร เถียรทองศรี 170 4 โคกย่าง ประโคนชัย บุรีรัมย์ บร. 58 2557 3/6/2020
2005 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1564 นายทรงพล ลอยประโคน นายทรงพล ลอยประโคน 116 16 จรเข้มาก ประโคนชัย บุรีรัมย์ บร. 16 2560 19/1/2020
2006 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1440 นายนม หมกประโคน ร้าน ลุงนมการเกษตร นายนม หมกประโคน 222 6 จรเข้มาก ประโคนชัย บุรีรัมย์ บร. 2 2558 6/10/2019
2007 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1475 นางสาวศลีวัลย์ ดวงเดือน ร้าน ปราสาทเงินปราสาททอง นางสาวศลีวัลย์ ดวงเดือน 4/1 9 จรเข้มาก ประโคนชัย บุรีรัมย์ บร. 145 2558 17/12/2019
2008 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1816 นายชาญศักด์ิ  พัฒนชีวะพูล ร้าน เพ่ือนเกษตร นายชาญศักด์ิ พัฒนชีวะพูล 439 1 ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์ บร. 3 2562 10/1/2020
2009 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0228 นางสาวสุคนธ์ แซ่ซิ ม ร้าน เสียงทอง นางสาวสุคนธ์ แซ่ซิ ม  183/20-21 2 - เลิศรักษา ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์ บร. 97 2558 19/7/2019
2010 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0229 นางสาวดวงใจ บุญศรีรัมย์ ร้าน ชัยยาฟาร์มาซี นางสาวดวงใจ บุญศรีรัมย์ 193 2 - นิกรกิจ ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์ บร. 84 2553 19/7/2020
2011 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0224 นางอรวรรณ สุริวงศ์ไพบูลย์ ร้าน บูรพาสิน นางอรวรรณ สุริวงศ์ไพบูลย์ 285 2 - นิกรกิจ ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์ บร. 128 2553 19/7/2020
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2012 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0223 นายสมพร วรรณโพธ์ิกลาง ร้าน รุ่งเรืองการเกษตร นายสมพร วรรณโพธ์ิกลาง 437/1-3 3 - - ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์ บร. 34 2557 30/4/2020
2013 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0844 นายเสียง ชุณห์กุล ร้าน เสียงทองฟาร์มาซี นายเสียง ชุณห์กุล 100-101 6 - นิกรกิจ ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์ บร. 96 2554 2/8/2019
2014 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0230 นายสราวุธ ศรีสัตยเสถียร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรีเสถียรการเกษตร 91 6 - นิกรกิจ ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์ บร. 65 2553 19/7/2019
2015 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1237 นางสาวศิวพร วงศ์ศิริศักด์ิ ร้าน สงวนศิลป์ นางสาวศิวพร วงศ์ศิริศักด์ิ 158/1 7 ธนูประสิทธ์ิ ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์ บร. 56 2560 6/7/2020
2016 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0232 นางสาวพนิดา มโนสันติไพบูลย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.พืชผล นางสาวพนิดา มโนสันติไพบูลย์ 265 7 - - ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์ บร. 79 2557 22/6/2019
2017 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1208 นางวยุรีย์ อุตมะโภคิน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางจากการเกษตร 488 7 ประโคนชัย-บ้านกรวด ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์ บร. 45 2562 25/6/2020
2018 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1746 นางวยุรีย์ อุตมะโภคิน บริษัท พริ วเกษตร จ ากัด 648 7 ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์ บร. 50 2562 25/6/2020
2019 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0221 นายวีระชัย ธีรพัฒนพงศ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านเกษตร 80 80 7 - ภักดีด ารง ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์ บร. 88 2553 5/7/2020
2020 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0237 นางสาวนิตยา จันทร์ภักดี สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. บุรีรัมย์ จ ากัด 72 8 - โชคชัย-เดชอุดม ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์ บร. 104 2555 19/7/2020
2021 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0696 ว่าท่ี ร.ต.วิชัย ปิยมิตรธรรม ร้าน พาชีวัสดุก่อสร้าง ว่าท่ี ร.ต.วิชัย ปิยมิตรธรรม 211 7 - - ปังกู ประโคนชัย บุรีรัมย์ บร. 30 2562 9/6/2020
2022 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1462 นายทองแดง มีส าโรง ร้าน กัญญาการค้า นายทองแดง มีส าโรง 323 7 ปังกู ประโคนชัย บุรีรัมย์ บร. 32 2558 16/3/2020
2023 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1573 นายสิทธิพงษ์  เจริญ ร้านเพ่ือนเกษตร 186-187 13 ไพศาล ประโคนชัย บุรีรัมย์ บร. 22 2559 3/3/2020
2024 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1438 นางยุพิน  เอกกุล ร้าน ยุพิน นางยุพิน เอกกุล 191 13 ไพศาล ประโคนชัย บุรีรัมย์ บร. 35 2559 18/4/2020
2025 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0549 นายธีระเดช แก้วพิลา บริษัท น  าตาลสุรินทร์ จ ากัด 152 8 - - ละเวี ย ประโคนชัย บุรีรัมย์ บร. 40 2553 25/5/2020
2026 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1663 นายมงคลชัย เจริญราช ร้าน มงคลชัยการเกษตร นายมงคลชัย เจริญราช 44 12 โคกมะม่วง ปะค า บุรีรัมย์ บร. 70 2560 2/8/2019
2027 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1502 นายจ านงค์ อินทร์พรมมดัน ร้าน โชคสมบูณ นายจ านงค์ อินทร์พรมมดัน 33 13 โคกมะม่วง ปะค า บุรีรัมย์ บร. 39 2558 26/3/2020
2028 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0699 นายสุกรี บัวสด ร้าน สุกรีพานิชย์ นายสุกรี บัวสด 172 15 - - โคกมะม่วง ปะค า บุรีรัมย์ บร. 52 2561 30/5/2020
2029 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0422 นายนิธิศ เรือนชิน ร้าน แสงอรุณการเกษตร นายนิธิศ เรือนชิน 408/2 18 - - โคกมะม่วง ปะค า บุรีรัมย์ บร. 79 2561 16/8/2019
2030 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1637 นางพิลา พิมพกรรณ์ ร้าน สกุลทองการเกษตร นางพิลา พิมพกรรณ์ 65 20 โคกมะม่วง ปะค า บุรีรัมย์ บร. 49 2560 31/5/2020
2031 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0002 นายอนุสรณ์ สุขประเสริฐ ร้าน พัฒนาพาณิชย์ นายอนุสรณ์ สุขประเสริฐ 187 3 - ปะค า-เสิงสาง โคกมะม่วง ปะค า บุรีรัมย์ บร. 113 2558 30/8/2019
2032 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0008 นายจอม จ่ันกลาง ร้าน นายจอม จ่ันกลาง นายจอม จ่ันกลาง 187/2 3 - โคกมะม่วง ปะค า บุรีรัมย์ บร. 5 2555 20/11/2019
2033 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1709 นายสมศักด์ิ รองกระโทก ร้าน สมศักด์ิ ของช า นายสมศักด์ิ รองกระโทก 292 6 โคกมะม่วง ปะค า บุรีรัมย์ บร. 10 2560 15/1/2020
2034 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0001 นางมาลัยเลิศ ชัยเทวะกุล ร้าน ปลื มการเกษตร นางมาลัยเลิศ ชัยเทวะกุล 75 7 - - โคกมะม่วง ปะค า บุรีรัมย์ บร. 105 2553 31/7/2020
2035 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0003 นายทองพูล บุญศรี ร้าน ทองพูนพาณิชย์ นายทองพูล บุญศรี 10 9 - - โคกมะม่วง ปะค า บุรีรัมย์ บร. 28 2561 1/4/2020
2036 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1848 นายกฤษฎากรณ์  กาทอง เกษตรบ้านสวน นายกฤษฎากรณ์ กาทอง 33/3 9 - - โคกมะม่วง ปะค า บุรีรัมย์ บร. 114 2561 20/12/2019
2037 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1497 นางสาวอาภรณ์ ลวกไธสง ร้าน พ่ีกะน้องการเกษตร นางสาวอาภรณ์ ลวกไธสง 143 1 ไทยเจริญ ปะค า บุรีรัมย์ บร. 75 2561 13/8/2019
2038 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1700 นายสมบัติ พลบุตรศรี ร้านค้าเกษตรเพ่ือชุมชน นายสมบัติ พลบุตรศรี ฉางข้าวชุมชน 1 ไทยเจริญ ปะค า บุรีรัมย์ บร. 110 2559 19/12/2019
2039 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1699 นายทองใบ โยแก้ว ร้านค้าเกษตรชุมชน นายทองใบ โยแก้ว ศาลาประชาคม 10 ไทยเจริญ ปะค า บุรีรัมย์ บร. 109 2559 19/12/2019
2040 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1696 นายบุญมา หลงสิม ร้านค้าชุมชนพอเพียง นายบุญมา หลงสิม ศาลาประชาคม 13 ไทยเจริญ ปะค า บุรีรัมย์ บร. 116 2559 20/12/2019
2041 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1697 นางเสาร์ เท่ียงธรรม ร้านค้าชุมชนบ้านโคกลอย 2 นางเสาร์ เท่ียงธรรม ศาลาประชาคม 14 ไทยเจริญ ปะค า บุรีรัมย์ บร. 108 2559 19/12/2019
2042 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0010 นายพิมาน คงบุญ ร้าน ปะค าการเกษตร นายพิมาน คงบุญ 203 2 - ปะค า-โนนดินแดง ปะค า ปะค า บุรีรัมย์ บร. 109 2555 24/7/2020
2043 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0876 นายนิติ อมฤทธ์ิ ร้าน แสนเจริญการเกษตร นายนิติ อมฤทธ์ิ 260 2 - - ปะค า ปะค า บุรีรัมย์ บร. 9 2555 27/10/2019
2044 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0013 นายพิสิษฐ์ สิงหภิวัฒน์ ร้าน กิจเจริญชัย นายพิสิษฐ์ สิงหภิวัฒน์ 3 2 - มหาชัย ปะค า ปะค า บุรีรัมย์ บร. 14 2559 3/2/2020
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2045 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0012 นางศรีรัญญา ล  าเลิศวิริยะกิจ ร้าน สวัสดีพาณิชย์ นางศรีรัญญา ล  าเลิศวิริยะกิจ 5 2 - นางรอง-ปะค า ปะค า ปะค า บุรีรัมย์ บร. 64 2560 17/7/2020
2046 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0011 นายเสน่ห์ แป้นดวงเนตร ร้าน โรงสีวิทยา นายเสน่ห์ แป้นดวงเนตร 114/1 6 ปะค า-นางรอง ปะค า ปะค า บุรีรัมย์ บร. 23 2554 3/1/2020
2047 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1960 นางสาวนิตยา  จันทร์ภักดี สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. บุรีรัมย์ จ ากัด นางสาวนิตยา จันทร์ภักดี 66 6 ปะค า ปะค า บุรีรัมย์ บร. 61 2562 14/7/2020
2048 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0014 นายธีรวัฒน์ นุชก าบัง ร้าน สุวรรณเภสัช นายธีรวัฒน์ นุชก าบัง 7 6 นางรอง-ละหานทราย ปะค า ปะค า บุรีรัมย์ บร. 117 2559 21/12/2019
2049 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0973 นางสาวจุฑารัตน์ พลบุตรศรี สหกรณ์การเกษตรปะค า จ ากัด 300 8 - - ปะค า ปะค า บุรีรัมย์ บร. 55 2558 21/5/2020
2050 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1608 นายเจษฎา นิลศรี ร้าน แหลมทอง พัฒนาการเกษตร นายเจษฎา นิลศรี 347/2 8 ปะค า ปะค า บุรีรัมย์ บร. 21 2559 3/3/2020
2051 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0802 นายพิทยะสิทธ์ิ วงค์ศรีมี ร้าน เก่ง เฮง การเกษตร นายพิทยะสิทธ์ิ วงค์ศรีมี 398 8 - ปะค า-นางรอง ปะค า ปะค า บุรีรัมย์ บร. 114 2555 30/7/2020
2052 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0881 นางมาลัย ดัดส าโรง ร้านวงค์วานิช นางมาลัย ดัดส าโรง 1 11 - - หนองบัว ปะค า บุรีรัมย์ บร. 119 2561 26/12/2019
2053 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0475 นางมาลัย แสนเกษม ร้าน นางมาลัย แสนเกษม นางมาลัย แสนเกษม 53 11 - - หนองบัว ปะค า บุรีรัมย์ บร. 1 2557 8/10/2019
2054 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1449 นางสมบัติ เจริญศิริ ร้าน ลุงพงษ์ นางสมบัติ เจริญศิริ 72 4 หนองบัว ปะค า บุรีรัมย์ บร. 7 2558 11/11/2019
2055 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0830 นายศักด์ิดา พลศรีพิมพ์ ร้านพิมพ์เพียรการเกษตร นายศักด์ิดา พลศรีพิมพ์ 83 4 - - หนองบัว ปะค า บุรีรัมย์ บร. 45 2555 13/5/2020
2056 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0862 นายจีรณัฐ โตภาณุรักษ์กุล ร้าน ดอนนางงามการเกษตร นายจีรณัฐ โตภาณุรักษ์กุล 35/5 6 - ปะค า-เสิงสาง หนองบัว ปะค า บุรีรัมย์ บร. 2 2555 24/10/2019
2057 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1703 นายเสกสรร วงษ์ณรงค์ ร้าน ต๋องไทยเจริญเกษตร นายเสกสรร วงษ์ณรงค์ 170 1 หูท านบ ปะค า บุรีรัมย์ บร. 119 2559 25/12/2019
2058 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1702 นายสมบูรณ์ สุวรรณจันทร์ ร้าน ร้านค้าประชารัฐเพ่ือการเกษตรบ้านสุขส าราญ นายสมบูรณ์ สุวรรณจันทร์ ศาลาประชาคม 1 หูท านบ ปะค า บุรีรัมย์ บร. 118 2559 27/12/2019
2059 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0544 นายพิศนุ แหวนนิล ร้าน นายพิศนุ แหวนนิล นายพิศนุ แหวนนิล 19 10 - - หูท านบ ปะค า บุรีรัมย์ บร. 13 2553 7/3/2020
2060 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1730 นายพรม จาระณะ ร้านค้าเกษตรชุมชนหมู่ 12 นายพรม จาระณะ ศาลาชุมชน 12 หูท านบ ปะค า บุรีรัมย์ บร. 38 2560 2/5/2020
2061 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0023 นายค าพอง เพียสุระ ร้าน ช่างลอง นายค าพอง เพียสุระ 24 13 - - หูท านบ ปะค า บุรีรัมย์ บร. 125 2553 22/9/2019
2062 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0028 นายเกริกเกียรติ ภูตะลา ร้าน พลอยชมพู นายเกริกเกียรติ ภูตะลา 4 17 - - หูท านบ ปะค า บุรีรัมย์ บร. 24 2557 21/4/2020
2063 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1004 นายจ ารัส หอมขาว ร้านครูจ ารัสการเกษตร นายจ ารัส หอมขาว 24 4 - - หูท านบ ปะค า บุรีรัมย์ บร. 88 2555 4/7/2020
2064 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0641 นายวัชรพล สิงห์แก้ว ร้าน ชมดาวเคมีเกษตร นายวัชรพล สิงห์แก้ว 42 4 - ปะค า-โนนดินแดง หูท านบ ปะค า บุรีรัมย์ บร. 39 2556 4/5/2020
2065 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1841 นายปัญจพล มากศรี กองทุนหมู่บ้าน โคกสง่า หมู่ท่ี 8 ต าบลหูท านบ อ าเภอปะค า จังหวัดบุรีรัมย์ - 8 หูท านบ ปะค า บุรีรัมย์ บร. 56 2561 17/6/2019
2066 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0240 นายสันติ มณีราชกิจ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มณีราชกิจ 2 288 1 จันดุม พลับพลาชัย บุรีรัมย์ บร. 93 2561 10/9/2019
2067 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0241 นายสมเกียรติ สุทธิเกียรติกุล ร้าน บี.พี. พลับพลาชัยโภคภัณฑ์ นายสมเกียรติ สุทธิเกียรติกุล 109/1 2 - ประโคนชัย-กระสัง สะเดา พลับพลาชัย บุรีรัมย์ บร. 77 2561 15/8/2019
2068 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1567 นายชวนากร นนทวิลาศ ร้าน พุทไธสงการเกษตร นายชวนากร นนทวิลาศ 135 10 - - บ้านจาน พุทไธสง บุรีรัมย์ บร. 106 2559 6/12/2019
2069 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1560 นายณัชพล มันตาเสรี ร้าน โฮมฮัก นายณัชพล มันตาเสรี 165 10 - พุทไธสง-บุรีรัมย์ บ้านจาน พุทไธสง บุรีรัมย์ บร. 100 2561 23/9/2020
2070 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0990 นางสุวลี จันตั งอัด ร้าน สมบูรณ์ พืชผล นางสุวลี จันตั งอัด 77 12 บ้านจาน พุทไธสง บุรีรัมย์ บร. 43 2560 18/5/2020
2071 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1553 นายวีระกุล ลับไธสง ร้าน ช๊อท แฮ๊ท มินิมาทร์ นายวีระกุล ลับไธสง 118 5 บ้านเป้า พุทไธสง บุรีรัมย์ บร. 61 2559 11/7/2020
2072 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1909 นายนันทวุฒิ  คันโธ ร้าน นิภาการเกษตร นายนันทวุฒิ คันโธ 170 พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์ บร. 5 2562 30/1/2020
2073 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0110 นางสาวอารีพร ช่ืนชุมพล ร้าน โค้วจงเฮง นางสาวอารีพร ช่ืนชุมพล  69/1 1 - อภัยราษฎร์ พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์ บร. 116 2553 8/8/2019
2074 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0118 นายสมชาย มัณตะเสรี ร้าน พัฒนาพาณิชย์ นายสมชาย มัณตะเสรี 109 1 - พุทไธสง พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์ บร. 134 2558 19/11/2019
2075 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0109 นายภิญโญ ศิริวงศ์พานิช ร้านมิตรประชา นายภิญโญ ศิริวงศ์พานิช 179 1 - อภัยราษฎร์ พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์ บร. 21 2556 3/2/2020
2076 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0122 นายสมศักด์ิ ศิริวงษ์พานิชย์ ร้าน ศิริพานิชย์ นายสมศักด์ิ ศิริวงษ์พานิชย์ 180/1 1 - อภัยราษฎร์ พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์ บร. 124 2553 30/8/2019
2077 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0117 นายสมนึก คูตระกูล ร้านตระกูลชัย นายสมนึก คูตระกูล 223/5 1 - พุทไธสง พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์ บร. 49 2562 14/5/2020

63/137สํา
นัก
คว
บค
มุพ
ืชแ
ละ
วสั
ดกุ
ารเ
กษ
ตร



2078 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1959 นางสาวนิตยา  จันทร์ภักดี สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จ ากัด นางสาวนิตยา จันทร์ภักดี 246 1 มะเฟือง พุทไธสง บุรีรัมย์ บร. 62 2562 14/7/2020
2079 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1118 นายสินทวี เชื อนิจ ร้าน ทวีสินการเกษตร นายสินทวี เชื อนิจ 163 2 - - มะเฟือง พุทไธสง บุรีรัมย์ บร. 44 2556 13/5/2020
2080 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1706 นายณัฐวุฒิ อารีย์กุล ร้าน เทิงพันธ์ุไม้ นายณัฐวุฒิ อารีย์กุล 23 12 หายโศก พุทไธสง บุรีรัมย์ บร. 5 2561 22/1/2020
2081 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0776 นายจตุพล เกษร ร้าน ก.การเกษตร นายจตุพล เกษร 299 3 - ชุมเห็ด เมือง บุรีรัมย์ บร. 111 2556 25/9/2019
2082 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0855 นายกฤษดา มงคลเกษตร ร้าน ศูนย์กระจายสินค้า แม็กซาโก้ บุรีรัมย์ นายกฤษดา มงคลเกษตร 225 9 - ชุมเห็ด ชุมเห็ด เมือง บุรีรัมย์ บร. 120 2555 10/9/2019
2083 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0255 นายจิรทีปต์ รัตนาถาวร ร้าน วิรัชการเกษตร นายจิรทีปต์ รัตนาถาวร  12/17-18 อนุวรรตน์ ในเมือง เมือง บุรีรัมย์ บร. 59 2553 19/7/2020
2084 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0264 นางสาวสุรีย์พร ให้ศิริกุล ร้าน ไคเส็ง นางสาวสุรีย์พร ให้ศิริกุล 157-159 - ธานี ในเมือง เมือง บุรีรัมย์ บร. 90 2557 14/7/2020
2085 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0265 นายมงคล รัตนวนิชย์โรจน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจริญกิจเกษตรภัณฑ์ 23/16 ในเมือง เมือง บุรีรัมย์ บร. 94 2554 1/8/2019
2086 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0443 นายบุญถึง เครืองรัมย์ ร้านนายบุญถึง เครืองรัมย์ นายบุญถึง เครืองรัมย์ 159 18 - - สวายจีก เมือง บุรีรัมย์ บร. 62 2559 11/7/2020
2087 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0441 นางกุลยา เสรีสงแสง ร้านนางกุลยา เสรีสงแสง นางกุลยา เสรีสงแสง 136 3 - - สวายจีก เมือง บุรีรัมย์ บร. 68 2558 9/6/2020
2088 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0689 นางดวงกมล พรหมเด่น ร้าน ดวงกมลเซนเตอร์ นางดวงกมล พรหมเด่น 43 12 - นางรอง-บุรีรัมย์ สองห้อง เมือง บุรีรัมย์ บร. 109 2561 6/11/2019
2089 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0928 นางสาวมะยุลี สอดเสน ร้าน ไท ไท การเกษตร นางสาวมะยุลี สอดเสน 138 7 - - สะแกโพรง เมือง บุรีรัมย์ บร. 82 2555 25/6/2020
2090 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1800 นางสาวจินตนา บูรณะบัญญัติ บริษัท พันธ์ทวี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 215 1 กระสัง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บร. 96 2560 26/11/2019
2091 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1519 นางสาวนิตยา จันทร์ภักดี สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. บุรีรัมย์ จ ากัด 111/8-13 16 กระสัง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บร. 92 2558 13/7/2020
2092 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1488 นายอนวัช สุริยวนากุล บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาบุรีรัมย์ 54 16 กระสัง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บร. 84 2558 12/7/2020
2093 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0282 นายบุญกอง  สลับสี ร้านย่ิงเจริญทรัพย์ นายบุญกอง สลับสี 228 3 ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บร. 8 2562 5/2/2020
2094 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0274 นายปิยะ สิทธิกร ร้าน ลุงทางโค้ง นายปิยะ สิทธิกร 220 4 - - ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บร. 64 2555 6/6/2019
2095 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1851 นายสมภพ นามปัญญา ร้านค  าคูณการค้า นายสมภพ นามปัญญา 219 6 ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บร. 68 2561 23/7/2019
2096 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1129 นายทนง วัชรวรรณเวทย์ ร้าน ดีถาวรการเกษตร นายทนง วัชรวรรณเวทย์ 316 8 ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บร. 2 2562 6/1/2020
2097 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1878 นายปราการ บุญชูงาม ร้านส านักงานส่งเสริมปลูกอ้อยโซน2 นายปราการ บุญชูงาม 5 10 ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บร. 89 2561 3/9/2019
2098 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0824 นางนงค์ลักษณ์ บุญเชิด ร้าน หน่อยจ๋า นางนงค์ลักษณ์ บุญเชิด 44 8 - - ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บร. 48 2561 29/5/2020
2099 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0253 นายนฤเทพ เตียรถ์วัฒนานนท์ ร้าน เตียซ่งง้วน นายนฤเทพ เตียรถ์วัฒนานนท์ 129-131 - ธานี ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บร. 71 2553 19/7/2020
2100 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0663 นายบรรลือ ตีระมาศวณิช บริษัท ตีระมาศการเกษตร จ ากัด 46/12 - ธานี ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บร. 106 2557 31/7/2020
2101 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0254 นายณรงค์ชัย เสรีสงแสง ร้าน บุรีรัมย์การเกษตร นายณรงค์ชัย เสรีสงแสง  4/6-7 - - ศรีเพชร ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บร. 90 2561 4/9/2019
2102 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0770 นายวินิจ เปล่งความดี ร้าน ก้องเกษตร นายวินิจ เปล่งความดี 2/39 - - หลักเมือง ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บร. 41 2554 24/4/2020
2103 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1106 นายมานิต คณาศรี บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขาบุรีรัมย์) 55 1 - - บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บร. 31 2556 18/3/2020
2104 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1737 นายอรรถพล  เปลื องไธสง ร้านดิณห์การเกษตร นายอรรถพล เปลื องไธสง 129 5 บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บร. 19 2562 17/3/2020
2105 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1384 นายอาวุฒิ ทามาศ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษตรไท บุรีรัมย์ 100/6 10 พระครู เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บร. 89 2557 14/7/2020
2106 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1554 นายศุภชัย เวศวงศ์ษาทิพย์ ร้าน ชัยเจริญการเกษตร นายศุภชัย เวศวงศ์ษาทิพย์ 97 16 - - สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บร. 74 2560 3/8/2019
2107 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1122 นายวิชัย วอนรัมย์ ร้าน ณัฐพรชัย นายวิชัย วอนรัมย์ 169 8 - - สะแกซ า เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บร. 1 2560 26/12/2019
2108 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0599 นายพิภัช มณีราชกิจ ร้าน มณีราชกิจ 4 นายพิภัช มณีราชกิจ 88 19 สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บร. 103 2559 20/11/2019
2109 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1162 นายไกรฤกษ์ พัฒนพงษ์ไพบูลย์ บริษัท เทียนชัยเกษตร จ ากัด 193/72-73 9 - บุรีรัมย์-ประโคนชัย เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บร. 93 2557 15/7/2020
2110 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1580 นางสรภัส  หนองโทน ร้าน จรัสทรัพย์ก่อสร้าง-การเกษตร นางสรภัส หนองโทน 167 4 หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บร. 4 2559 24/1/2020
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2111 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0916 นายวิชาญ ชอบธรรม ร้าน สุขสมบูรณ์ นายวิชาญ ชอบธรรม 92 10 - บุรีรัมย์-สะเดา หลักเขต เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บร. 22 2561 12/3/2020
2112 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0260 นางสาวนิตยา จันทร์ภักดี สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. บุรีรัมย์ จ ากัด 127 10 - อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บร. 91 2558 13/7/2020
2113 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1917 นางจีรวดี  ทองธนาวัฒน์ ร้าน ทรัพย์เพ่ิมพูนเกษตรพันธ์ุ นางจีรวดี ทองธนาวัฒน์ 361 10 บุรีรัมย์-นางรอง อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บร. 9 2562 5/2/2020
2114 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1522 นางสาวทัศน์วรรณ ดวงวงษา ร้าน แม่โจ้ 57 เกษตรภัณฑ์ นางสาวทัศน์วรรณ ดวงวงษา 139/2 3 อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บร. 53 2558 15/5/2019
2115 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1768 นางสาวกนกรัชต์  เตียรถ์วัฒนานนท์ บริษัท เกษตรก้าวไกล จ ากัด นางสาวกนกรัชต์ เตียรถ์วัฒนานนท์ 544 8 - - อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บร. 113 2561 20/12/2019
2116 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1721 นางบุญชญดา คงนันทะ บริษัท สินเกษตร กรุ๊ป จ ากัด 33/6-7 9 อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บร. 18 2561 6/3/2020
2117 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1885 นายอลงกรณ์ อนุติ ร้านต้นรุ่งเรือง นายอลงกรณ์ อนุติ 74/1 9 โคกว่าน ละหานทราย บุรีรัมย์ บร. 98 2561 17/9/2019
2118 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1736 นางสาวรัตน์ตะวัน ยอดประโคน ร้าน ส. รัตน์ตะวันการเกษตร นางสาวรัตน์ตะวัน ยอดประโคน 225 12 ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์ บร. 6 2561 22/1/2020
2119 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0493 นางสุภาภรณ์ เพชรไทย ร้าน สง่ารุ่งเรืองบริการ นางสุภาภรณ์ เพชรไทย 52/4 12 - - ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์ บร. 124 2551 20/7/2019
2120 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1868 นายวิรัตน์  จู๋นางรอง ร้านรุ่งโรจน์การเกษตร นายวิรัตน์ จู๋นางรอง 79 12 - - ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์ บร. 115 2561 20/12/2019
2121 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1922 นางสนิท บุญหม่ัน ร้าน ยายร าไพร นางสนิท บุญหม่ัน 23 16 ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์ บร. 14 2562 25/2/2020
2122 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1693 นางบุญรัตร์ ฤาโสภา ร้าน ฤาทรัพย์การเกษตร นางบุญรัตร์ ฤาโสภา 6/7 19 ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์ บร. 92 2559 27/9/2019
2123 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1232 นายประเสริฐ จะโรรัมย์ ร้าน ประเสริฐการเกษตร นายประเสริฐ   จะโรรัมย์ 158 21 - - ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์ บร. 11 2559 2/2/2020
2124 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0679 นางรัตนลักษณ์ วัชระวาณิชย์ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินละหานทรายล าจังหัน จ ากัด 160 21 - ละหานทราย-บ้านกรวด ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์ บร. 89 2559 18/9/2019
2125 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0494 นายนาคินทร์ ยงสืบชาติ ร้าน นาคินทร์พาณิชย์ นายนาคินทร์ ยงสืบชาติ 50 5 - ละหานทราย-บ้านกรวด ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์ บร. 59 2562 3/7/2020
2126 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0792 นายมณฑล รัตนบรรณกิจ ร้านวิชาญเภสัช นายมณฑล รัตนบรรณกิจ 10/4 1 - ราษฎร์ด าริ ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์ บร. 116 2558 30/8/2019
2127 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0082 นายนันธวัฒน์ ฤชาบ ารุง ร้าน เกษตรพาณิชย์ นายนันธวัฒน์ ฤชาบ ารุง 20/3 1 - - ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์ บร. 49 2554 17/6/2020
2128 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0078 นางสาวสุพัตรา แซ่อึ ง ห้างหุ่นส่วนจ ากัด ธงชัยละหานทราย 22/1 1 - ละหานทราย-ตาพระยา ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์ บร. 90 2553 19/7/2020
2129 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0072 นางยุคลธร พูลสวัสด์ิ บริษัท อุดมการเกษตรละหานทราย จ ากัด 281/2-4 1 - - ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์ บร. 107 2561 30/10/2019
2130 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0618 นางกุสุมา กาญจนวิลานนท์ บริษัท ทรายทองค้าข้าว จ ากัด 310 1 - ละหานทราย-โนนดินแดง ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์ บร. 34 2559 19/4/2020
2131 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0843 นายประเวศ ชนะวงศ์ ร้าน ละหานทรายการเกษตร นายประเวศ ชนะวงศ์ 9 1 - ละหานทราย-โนนดินแดง ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์ บร. 33 2560 17/4/2020
2132 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1676 นางสุกัญญา ชึรัมย์ ร้าน เป็นเงินการเกษตร นางสุกัญญา ชึรัมย์ 201 11 ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์ บร. 82 2559 21/8/2019
2133 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1638 นายจิรเมศร์ จิระวิวัฒน์กุล ร้าน จิรการเกษตร นายจิรเมศร์ จิระวิวัฒน์กุล 8 11 ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์ บร. 31 2562 3/6/2020
2134 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0834 นายธีระเดช แก้วพิลา บริษัท น  าตาลสุรินทร์ จ ากัด 87/3 12 - - ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์ บร. 70 2556 23/6/2020
2135 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0069 นายมงคล เชื อฉุน สหกรณ์การเกษตรละหานทราย จ ากัด 240/1 2 - ละหานทราย-บ้านกรวด ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์ บร. 81 2556 14/7/2020
2136 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1220 นางสาวจุฑารัตน์ สุขรัตน์ ร้าน แม่โจ้การเกษตร (ละหานทราย) นางสาวจุฑารัตน์ สุขรัตน์ 489 2 - - ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์ บร. 39 2557 7/5/2020
2137 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0084 นางสาวนิตยา จันทร์ภักดี สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. บุรีรัมย์ จ ากัด 1 6 - ละหานทราย-โนนดินแดง ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์ บร. 98 2555 19/7/2020
2138 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1645 นางสาวพลอยวิภา กาญจนวิลานนท์ บริษัท ทรายทองค้าข้าว จ ากัด 444 6 ละหานทราย-ปะค า ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์ บร. 67 2559 28/6/2020
2139 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1769 นางวัชรินทร์ เชื อสีดา ร้าน วัชรินทร์พืชผล นายวัชรินทร์ เชื อสีดา 159 9 ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์ บร. 60 2561 4/7/2020
2140 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1902 นางสาวสุกัญดา  บุตรสืบสาย ร้าน สุกัญดา นางสาวสุกัญดา บุตรสืบสาย 20 1 - - ส าโรงใหม่ ละหานทราย บุรีรัมย์ บร. 118 2561 25/12/2019
2141 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1335 นายฐิติวัชร์ พรพีระสกุล ร้าน ก านันหมูการเกษตร นายฐิติวัชร์ พรพีระสกุล 99 2 ส าโรงใหม่ ละหานทราย บุรีรัมย์ บร. 4 2562 6/1/2020
2142 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1137 นางรัชนี ปลัดศรีช่วย ร้าน รัชนีการเกษตร นางรัชนี ปลัดศรีช่วย 210 8 ส าโรงใหม่ ละหานทราย บุรีรัมย์ บร. 55 2561 7/6/2019
2143 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1745 นางพจมาน มากนาคา ร้าน กองทุนหมู่บ้าน น้อยหนองหว้า นางพจมาน มากนาคา 94 8 ส าโรงใหม่ ละหานทราย บุรีรัมย์ บร. 32 2561 22/4/2020
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2144 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1603 นางสาวนวิรญา  ประนางรอง ร้าน ช.การค้า นางสาวนวิรญา ประนางรอง 34/1 2 หนองตะครอง ละหานทราย บุรีรัมย์ บร. 18 2559 16/2/2020
2145 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1876 นางระเบียบ โคกทอง ร้าน ระเบียบ นางระเบียบ โคกทอง 29 6 หนองตะครอง ละหานทราย บุรีรัมย์ บร. 24 2562 25/4/2020
2146 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0507 นายสมยศ ทองหล่อ ร้านสกุลทองการเกษตร นายสมยศ ทองหล่อ 34 9 - ปะค า-ละหานทราย หนองตะครอง ละหานทราย บุรีรัมย์ บร. 87 2561 26/8/2019
2147 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1584 นายสุนาถ  ศรีสุรินนท์ ร้าน ต.พาณิชย์ นายสุนาถ ศรีสุรินนท์ 707 1 หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์ บร. 2 2559 12/1/2020
2148 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1742 นางสาวอุทุมพร ตามตรง ร้าน อุทุมพรการเกษตร นางสาวอุทุมพร ตามตรง 130 12 หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์ บร. 16 2561 8/2/2020
2149 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1555 นางเอื องพร โจนส์ ร้าน เอื องพร นางเอื องพร โจนส์ 191/1 12 หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์ บร. 3 2561 3/1/2020
2150 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0070 นางพันธ์ทิพย์ พลทองมาก ร้าน พลทองมาก นางพันธ์ทิพย์ พลทองมาก 103/1 3 - หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์ บร. 100 2559 8/11/2019
2151 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0958 นางสีสวรรค์ ทองพระพักตร์ ร้าน นางสีสวรรค์ ทองพระพักตร์ นางสีสวรรค์ ทองพระพักตร์ 76 3 - - หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์ บร. 29 2559 21/3/2020
2152 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1332 นางสาวมณีนุช ช่างเหล็ก ร้าน ทองพูนการเกษตร นางสาวมณีนุช ช่างเหล็ก 20 5 หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์ บร. 70 2557 15/6/2020
2153 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1134 นางปดิวลัดดา แสนณรงค์ ร้าน นางปดิวลัดดา แสนณรงค์ นางปดิวลัดดา แสนณรงค์ 262 5 - - หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์ บร. 37 2559 24/4/2020
2154 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1133 นายสมปอง ปักค าไทย ร้าน ป.เจริญพาณิชย์ นายสมปอง ปักค าไทย 340 5 หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์ บร. 47 2559 15/5/2020
2155 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1135 นายสายสมร จันทพันธ์ ร้านค้าชุมชนบ้านหนองตาเยา นายสายสมร จันทพันธ์ ร้านค้าชุมชน 5 หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์ บร. 25 2561 18/3/2020
2156 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1429 นายศรีทอง จันทะมุด ร้าน ศรีทอง จันทะมุด นายศรีทอง จันทะมุด 357/1 8 หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์ บร. 84 2559 21/8/2019
2157 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1344 นายปรีชา วงศ์สิงห์ ร้าน ปรีชา พาณิชย์ นายปรีชา วงศ์สิงห์ 55 8 หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์ บร. 42 2557 14/5/2020
2158 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1579 นายสมบูรณ์ จาตุรชาต บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จ ากัด 177 2 โคกล่าม ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ บร. 150 2558 24/12/2019
2159 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0884 นางสาวอัจฉราภรณ์ เลยไธสง ร้าน ป.เจริญ นางสาวอัจฉราภรณ์ เลยไธสง 92 4 - - โคกล่าม ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ บร. 27 2556 19/2/2020
2160 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0751 นายถวิล หลาบค า ร้านทรัพย์บุญมี นายถวิล หลาบค า 218 4 - - โคกสะอาด ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ บร. 42 2559 2/5/2020
2161 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1235 นายจีระศักด์ิ ฤกษ์ชัย ร้าน เจอาร์การเกษตร นายจีระศักด์ิ ฤกษ์ชัย 204 2 ล าปลายมาศ-คูเมือง ตลาดโพธ์ิ ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ บร. 21 2557 23/3/2020
2162 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1752 นายสุรพล เคนค า ร้าน เขตส่งเสริมท่ี 6.2 (บริษัทบุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อยจ ากัด) นายสุรพล เคนค า 14 5 ตลาดโพธ์ิ ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ บร. 69 2561 5/8/2019
2163 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1430 นางสาวนรารัตน์ โพธิสัตย์ ร้าน เกษตร อินเตอร์ นางสาวนรารัตน์ โพธิสัตย์ 26/4 2 ทะเมนชัย ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ บร. 129 2557 4/9/2020
2164 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1604 นางกัญญา  ตีระมาศวนิช ร้าน ชุติญา นางกัญญา ตีระมาศวนิช 99/1-2 2 ทะเมนชัย ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ บร. 19 2559 16/2/2020
2165 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1499 นายศักด์ิประยูร แสงสุข ร้าน ป.เกษตรพาณิชย์ นายศักด์ิประยูร แสงสุข 80 1 บ้านยาง ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ บร. 25 2562 1/5/2020
2166 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0991 นายศราวุธ ไตรศร ร้านทานตะวันค้าข้าว นายศราวุธ ไตรศร 174 1 - - บุโพธ์ิ ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ บร. 70 2555 19/6/2020
2167 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1648 นายภัทรพงษ์ เสาวพันธ์ุ ร้าน ประกายทิพย์การเกษตร นายภัทรพงษ์ เสาวพันธ์ุ 73 1 บุโพธ์ิ ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ บร. 57 2559 10/7/2020
2168 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0513 นางยมนา ตาแจ้ง ร้านนางยมนา ตาแจ้ง นางยมนา ตาแจ้ง 124 17 - - ผไทรินทร์ ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ บร. 44 2553 3/6/2020
2169 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0514 นายเจิม พิทักษ์สงค์ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินล าปลายมาศ จ ากัด 4 17 - ล าปลายมาศ-หนองก่ี ผไทรินทร์ ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ บร. 148 2558 21/12/2019
2170 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1218 นายพินิจ ถารัมย์ ร้านต้นกล้าอาชีพ นายพินิจ ถารัมย์ 208 7 ผไทรินทร์ ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ บร. 10 2557 13/1/2020
2171 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1825 นายวิชัย ดวงเนตร ร้าน เจ้าสัวพูนทรัพย์การเกษตร นายวิชัย ดวงเนตร 52 4 เมืองแฝก ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ บร. 43 2561 8/5/2020
2172 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1610 นางสาวภัทรภร ชุดาป่ินศิริ ร้าน แม่กิ งการค้า นางสาวภัทรภร ชุดาป่ินศิริ 128 7 เมืองแฝก ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ บร. 83 2559 21/8/2019
2173 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1753 นายสัญชัย ชัยพูน ร้าน ส านักงานส่งเสริมอ้อยโซน 6.1 (บริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อยจ ากัด) นายสัญชัย ชัยพูน 133 8 เมืองแฝก ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ บร. 61 2561 3/7/2019
2174 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0160 นางกาญจนา ฉายวัชระมาศ ร้าน ทวีชัย นางกาญจนา ฉายวัชระมาศ 17-19 1 - - ล าปลายมาศ ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ บร. 92 2553 14/7/2020
2175 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0170 นายธนากร รุ่งจิวารักษ์ ร้าน สยามการเกษตร นายธนากร รุ่งจิวารักษ์ 210-212 1 - ราษฎร์ด าริ ล าปลายมาศ ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ บร. 97 2555 18/7/2020
2176 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0479 นายชูรัฐ ทองหนู ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชาลีการเกษตร2008 859 1 - สหนพมาศ ล าปลายมาศ ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ บร. 99 2561 18/9/2019
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2177 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0153 นางสาวรัตนา โพธ์ิปิยะนุเคราะห์ บริษัท ทรัพย์รวมชัย จ ากัด 860 1 - - ล าปลายมาศ ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ บร. 102 2553 19/7/2020
2178 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0155 นายมานิตย์ กุลพัฒน์ ร้านปราณี นายมานิตย์ กุลพัฒน์ 865-866 1 - รถไฟพัฒนา ล าปลายมาศ ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ บร. 73 2557 17/6/2019
2179 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0168 นายรุ่งจิวารักษ์  รุ่งจิวารักษ์ บริษัท สง่าพืชผลการเกษตร จ ากัด นายสุรัฐ รุ่งจิวารักษ์ 715 7 ล าปลายมาศ ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ บร. 38 2562 17/6/2020
2180 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0171 นางสาวนิตยา จันทร์ภักดี สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. บุรีรัมย์ จ ากัด 789 7 - - ล าปลายมาศ ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ บร. 8 2558 19/11/2019
2181 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1043 นายธนกฤต นิลพยัคฆ์ ร้าน คลินิกเกษตร ล าปลายมาศ นายธนกฤต นิลพยัคฆ์ 168/1-2 9 - - ล าปลายมาศ ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ บร. 111 2561 12/11/2019
2182 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0165 นายอดิเรก พันธ์ุศักด์ิศิริ ร้านประเสริฐซุปเปอร์มาร์ท นายอดิเรก พันธ์ุศักด์ิศิริ 20-24 9 - - ล าปลายมาศ ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ บร. 85 2561 20/8/2019
2183 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0167 นายสมชาย ปัทมศรีรัตนา ร้านโตการเกษตร นายสมชาย ปัทมศรีรัตนา 718/12 9 - รถไฟพัฒนา ล าปลายมาศ ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ บร. 47 2562 25/6/2020
2184 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1363 นางสาวสมใจ งามมีแสง ร้าน วิชิตการเกษตร นางสาวสมใจ งามมีแสง 109 14 แสลงพัน ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ บร. 65 2559 29/6/2020
2185 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1530 นายสมโภชน์  นิลนนท์ ร้าน สมโภชน์การเกษตร นายสมโภชน์ นิลนนท์ 252 10 - - หนองคู ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ บร. 131 2558 18/10/2019
2186 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1921 นายชูรัฐ ทองหนู ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชาลีการเกษตร2008 333 10 หนองคู ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ บร. 10 2562 19/2/2020
2187 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1893 นายวีระศักด์ิ  ศิริเวช ร้าน 9 บาท นายวีระศักด์ิ ศิริเวช 73 1 หนองโดน ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ บร. 15 2562 5/3/2020
2188 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1805 นายชานนท์ ชาติประสพ ร้าน ชานนท์การเกษตร นายชานนท์ ชาติประสพ 27/1 2 หนองโดน ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ บร. 7 2561 22/1/2020
2189 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0670 นายวีรพล อุตทาพงษ์ ร้าน มีชัย นายวีรพล อุตทาพงษ์ 43 5 - - หนองโดน ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ บร. 98 2556 5/7/2019
2190 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1843 นางประกาย เกิดโชคอนันต์ ร้าน ป้าดวง นางประกาย เกิดโชคอนันต์ 57 5 หนองโดน ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ บร. 57 2561 19/6/2019
2191 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0749 นางอบเชย อาจทวีกุล ร้าน บุญถึงการเกษตร นางอบเชย อาจทวีกุล 111 7 - ล าปลายมาศ-นางรอง หนองโดน ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ บร. 19 2555 28/12/2019
2192 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1670 นายบุญเถิง สาแดง ร้าน ผลหลวงการเกษตร นายบุญเถิง สาแดง 85 7 หนองโดน ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ บร. 120 2559 26/12/2019
2193 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0950 นางอุทัย เครือจันทร์ ร้านมิตรน าชัย นางอุทัย เครือจันทร์ 159 5 - - ชุมแสง สตึก บุรีรัมย์ บร. 44 2558 15/4/2020
2194 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1359 นายประสิทธ์ิ ศรีสุข ร้าน ไร่ศรีสุขการเกษตร นายประสิทธ์ิ ศรีสุข 259 5 ชุมแสง สตึก บุรีรัมย์ บร. 60 2557 8/6/2019
2195 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1643 นางสาวชุติมา ชะนุดรัมย์ ร้าน เคเอส เกษตรภัณฑ์ นางสาวชุติมา ชะนุดรัมย์ 103 2 ดอนมนต์ สตึก บุรีรัมย์ บร. 53 2559 5/7/2019
2196 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1809 นางแสงอรุณ  วิรุลพันธ์ ร้าน แสงอรุณ การค้า นางแสงอรุณ วิรุลพันธ์ 80 4 ดอนมนต์ สตึก บุรีรัมย์ บร. 7 2562 21/1/2020
2197 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0484 นางสาวอรทัย กาญจนอัครเดช ร้านกาญจนมงคล นางสาวอรทัย กาญจนอัครเดช 110 6 - - ดอนมนต์ สตึก บุรีรัมย์ บร. 43 2554 17/5/2020
2198 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1774 นางสาววีณา มนอยู่พะเนา ร้าน ส านักงานส่งเสริมอ้อยโซน 4 (บริษัทบุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อยจ ากัด) นางสาววีณา มนอยู่พะเนา 45 6 ดอนมนต์ สตึก บุรีรัมย์ บร. 71 2560 1/8/2019
2199 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1900 นายธีระพงษ์ กุลสุวรรณ ร้านปันกันการเกษตร นายธีระพงษ์ กุลสุวรรณ 95 4 ท่าม่วง สตึก บุรีรัมย์ บร. 108 2561 1/11/2019
2200 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1755 นายธนภัทร เพ็งเล็งดี ร้าน ส านักงานส่งเสริมอ้อยโซน 8.2 (บริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อยจ ากัด) นายธนภัทร เพ็งเล็งดี 13 15 ทุ่งวัง สตึก บุรีรัมย์ บร. 71 2561 9/8/2019
2201 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0910 นายเสกสรร ท านา ร้านพรรณสุดาการเกษตร นายเสกสรร ท านา 98 7 - - ทุ่งวัง สตึก บุรีรัมย์ บร. 9 2560 12/1/2020
2202 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0192 นายวรพจน์ ไพศาลวัชรกิจ ร้านรุ่งเรืองเภสัช นายวรพจน์ ไพศาลวัชรกิจ 399/19-20 1 - สนามม้า นิคม สตึก บุรีรัมย์ บร. 103 2557 24/7/2019
2203 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0190 นางสาวอรทัย อึ งพัฒนากิจ บริษัท อึ งเฮงฮวดหลี (เฮียหนอน) จ ากัด 401/8 1 - ท่าช้าง นิคม สตึก บุรีรัมย์ บร. 16 2558 25/12/2019
2204 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0191 นายสุรศักด์ิ นิติกิจไพบูลย์ ร้าน ม่ิงกวง นายสุรศักด์ิ นิติกิจไพบูลย์ 455-456 1 - สนามม้า นิคม สตึก บุรีรัมย์ บร. 9 2554 22/12/2019
2205 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0195 นางสาวอ าพร เปรมถาวร ร้าน กิตพานิชส่งเสริมการเกษตร นางสาวอ าพร เปรมถาวร 464 1 สนามม้า นิคม สตึก บุรีรัมย์ บร. 19 2554 12/12/2019
2206 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0428 นางสาวรัมภ์ญกร วรินทร์ธนสาร ร้าน ทรัพย์สมบูรณ์ นางสาวรัมภ์ญกร วรินทร์ธนสาร 259 19 - - นิคม สตึก บุรีรัมย์ บร. 59 2551 24/3/2020
2207 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0504 นายศักด์ิชัย กานต์ธนวัฒน์ บริษัท บุรีรัมย์โชคศักด์ิชัย จ ากัด 390/20 22 - - นิคม สตึก บุรีรัมย์ บร. 98 2554 7/8/2020
2208 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0194 นายศักด์ิชัย กานต์ธนวัฒน์ บริษัท บุรีรัมย์โชคศักด์ิชัย จ ากัด 390/20 22 - สนามม้า นิคม สตึก บุรีรัมย์ บร. 10 2554 22/12/2019
2209 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0640 นายวิโรจน์ ถือด า ร้าน วิโรจน์เกษตรภัณฑ์ นายวิโรจน์ ถือด า 88 5 - - นิคม สตึก บุรีรัมย์ บร. 29 2561 29/3/2019
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2210 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1380 นางสุกัญญา กุลชลิต ร้านพูนสวัสด์ิ การเกษตร นางสุกัญญา กุลชลิต 99 13 เมืองแก สตึก บุรีรัมย์ บร. 97 2561 16/9/2019
2211 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1954 นายธัฒวัฒก์  ดงวัง ร้าน รักเกษตรสุดใจ นายธัฒวัฒก์ ดงวัง 56 14 เมืองแก สตึก บุรีรัมย์ บร. 48 2562 20/6/2020
2212 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1131 นายพงศ์เทพ จันทร์สม ร้านรวมเกษตรเมืองแก นายพงศ์เทพ จันทร์สม 427 15 เมืองแก สตึก บุรีรัมย์ บร. 59 2556 9/6/2020
2213 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1130 นายการต์นเรศร์ โฮมภิรมย์ ร้าน โฮมภิรมย์การเกษตร นายการต์นเรศร์ โฮมภิรมย์ 81 17 ร่อนทอง สตึก บุรีรัมย์ บร. 120 2557 8/6/2019
2214 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1771 นายคมกฤช เท่ียงสุนทร ร้าน ส านักงานส่งเสริมอ้อยโซน 7.1 (บริษัทบุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จ ากัด) นายคมกฤช เท่ียงสุนทร 35 9 สตึก สตึก บุรีรัมย์ บร. 68 2560 19/7/2019
2215 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1837 นายสมศรี ค  าชู ร้านสมศรีการเกษตร(2561) นายสมศรี ค  าชู 62 1 สนามชัย สตึก บุรีรัมย์ บร. 12 2562 5/3/2020
2216 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1770 นายบุญถม ทาร่อน ร้าน ส านักงานส่งเสริมอ้อยโซน 7.2 (บริษัทบุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จ ากัด) นายบุญถม ทาร่อน ลานรับซื ออ้อย 1 หนองใหญ่ สตึก บุรีรัมย์ บร. 67 2560 19/7/2019
2217 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1634 นางนิติภรณ์ ธนสุนทรสุทธ์ิ ร้าน นางนิติภรณ์ ธนสุนทรสุทธ์ิ นางนิติภรณ์ ธนสุนทรสุทธ์ิ 62 2 หนองใหญ่ สตึก บุรีรัมย์ บร. 101 2559 8/11/2019
2218 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1864 นายพิศัณย์ ศรนอก ร้านสันพานิชย์ นายพิศัณย์ ศรนอก 234 4 โคกสูง หนองก่ี บุรีรัมย์ บร. 82 2561 20/8/2019
2219 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1716 นายวิรัตน์ พันธ์สวัสด์ิ ร้าน ดวงใจแม่การเกษตร นายวิรัตน์ พันธ์สวัสด์ิ 56 5 โคกสูง หนองก่ี บุรีรัมย์ บร. 20 2560 14/2/2020
2220 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1547 นายอภิเดช อาจปรุ ร้าน เกษตรลูกทุ่ง นายอภิเดช อาจปรุ 34 12 ดอนอะราง หนองก่ี บุรีรัมย์ บร. 72 2561 9/8/2019
2221 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0671 นายจักรกฤษ ประการะนัง ร้าน รักษ์การเกษตร นายจักรกฤษ ประการะนัง 82/1 15 - - ดอนอะราง หนองก่ี บุรีรัมย์ บร. 75 2557 17/6/2020
2222 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1943 นายภูกริช  รัตนวิชัย ร้าน ภูกริชการเกษตร นายภูกริช รัตนวิชัย 253 9 ดอนอะราง หนองก่ี บุรีรัมย์ บร. 42 2562 10/6/2020
2223 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1942 นายสิทธิชัย  ม่วงขาว ร้าน อารีย์มิตรการเกษตร นายสิทธิชัย ม่วงขาว 257 9 ดอนอะราง หนองก่ี บุรีรัมย์ บร. 43 2562 3/6/2020
2224 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1652 นางสุดใจ ดวงดารา ร้าน สุดใจ นางสุดใจ ดวงดารา 119 9 ท่าโพธ์ิชัย หนองก่ี บุรีรัมย์ บร. 61 2560 11/7/2019
2225 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0056 นายนิพนธ์ อรุณวิสุทธ์ิ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.เอ็ม.ที.1999 138 1 - โชคชัย-เดชอุดม ทุ่งกระตาดพัฒนา หนองก่ี บุรีรัมย์ บร. 53 2553 19/7/2020
2226 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1062 นายภาคภูมิ แซ่คู ร้าน อินดี การเกษตร นายภาคภูมิ แซ่คู 118/2 2 - ส่ีสิงหา ทุ่งกระตาดพัฒนา หนองก่ี บุรีรัมย์ บร. 94 2559 16/10/2019
2227 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1671 นายเจษฎากร วิชาดี ร้าน คูณทรัพย์การเกษตร นายเจษฎากร วิชาดี 112 5 ทุ่งกระตาดพัฒนา หนองก่ี บุรีรัมย์ บร. 87 2559 18/9/2019
2228 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1263 นางสาวนิตยา จันทร์ภักดี สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. บุรีรัมย์ จ ากัด 119 1 - - ทุ่งกระเต็น หนองก่ี บุรีรัมย์ บร. 10 2558 25/11/2019
2229 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0064 นางสาวสุนีย์ กอพิทักษ์กุล ร้าน นครเภสัช นางสาวสุนีย์ กอพิทักษ์กุล 10 2 - เจริญดี 1 ทุ่งกระเต็น หนองก่ี บุรีรัมย์ บร. 81 2559 17/8/2019
2230 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0060 นายไกรฤกษ์ พัฒนพงษ์ไพบูลย์ ร้าน เทียนชัย นายไกรฤกษ์ พัฒนพงษ์ไพบูลย์ 16-16/1 2 - เจริญดี 1 ทุ่งกระเต็น หนองก่ี บุรีรัมย์ บร. 2 2554 26/11/2019
2231 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0053 นางสาวภาวิดา อนุสรธนาวัฒน์ ร้าน ธนาวัฒน์การเกษตร นางสาวภาวิดา อนุสรธนาวัฒน์ 18-18/1 2 - เจริญดี ทุ่งกระเต็น หนองก่ี บุรีรัมย์ บร. 93 2556 31/7/2020
2232 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0057 นายสมศักด์ิ กิตติคุณ ร้าน พูนสุข นายสมศักด์ิ กิตติคุณ 30 2 - ส่ีสิงหา ทุ่งกระเต็น หนองก่ี บุรีรัมย์ บร. 117 2553 19/7/2019
2233 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0065 นายสิทธิศักด์ิ กอพิทักษ์กุล ร้าน นครการเกษตร นายสิทธิศักด์ิ กอพิทักษ์กุล 50/2 2 - โชคชัย-เดชอุดม ทุ่งกระเต็น หนองก่ี บุรีรัมย์ บร. 4 2556 16/10/2019
2234 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0063 นายประเสริฐ กุนอก ร้าน ไทยพัฒนาฟาร์มาซี นายประเสริฐ กุนอก 54-55-56 2 - โชคชัย-เดชอุดม ทุ่งกระเต็น หนองก่ี บุรีรัมย์ บร. 57 2553 14/7/2019
2235 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0055 นายบัว ปะวันทัง สหกรณ์การเกษตรหนองก่ี จ ากัด 24 5 - - ทุ่งกระเต็น หนองก่ี บุรีรัมย์ บร. 39 2562 30/5/2020
2236 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1925 นางวีรัตน์  สังข์ทองหลาง ร้าน สระขุดการเกษตร นางวีรัตน์ สังข์ทองหลาง 291 6 ทุ่งกระเต็น หนองก่ี บุรีรัมย์ บร. 17 2562 11/3/2020
2237 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1953 นายบดินทร์  ทองมะดัน ร้านรักเมียการเกษตร นายบดินทร์ ทองมะดัน 90 8 ทุ่งกระเต็น หนองก่ี บุรีรัมย์ บร. 51 2562 27/6/2020
2238 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1006 นางพิมพ์ชนก ทานกระโทก ร้าน พิมพ์ชนก พาณิชย์ นางพิมพ์ชนก ทานกระโทก 80 10 - - บุกระสัง หนองก่ี บุรีรัมย์ บร. 93 2555 10/7/2019
2239 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0633 นางสาวสาวิตรี ทองพระพักตร์ ร้าน หนองมันการเกษตร นางสาวสาวิตรี ทองพระพักตร์ 35 6 - - บุกระสัง หนองก่ี บุรีรัมย์ บร. 27 2561 29/3/2019
2240 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1549 นางภัทรวรินทร์ เงางาม ร้าน บ้านร้อยบุปผา พาณิชย์ นางภัทรวรินทร์ เงางาม 123 10 เมืองไผ่ หนองก่ี บุรีรัมย์ บร. 108 2558 5/8/2019
2241 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0980 นายสมบัติ แซ่เตีย ร้านสมบัติพานิชณ์ นายสมบัติ แซ่เตีย 259 14 เมืองไผ่ หนองก่ี บุรีรัมย์ บร. 42 2560 21/5/2020
2242 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1143 นายภูก้อง บุญไชย ร้าน ป๊ัมนาจาน นายภูก้อง บุญไชย 20 16 - - เมืองไผ่ หนองก่ี บุรีรัมย์ บร. 68 2556 18/6/2020
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2243 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1914 นางสาวณัฐณิชา  วรรณแก้ว ร้าน แปดเซียนพาณิชย์ นางสาวณัฐณิชา วรรณแก้ว 93 8 เมืองไผ่ หนองก่ี บุรีรัมย์ บร. 6 2562 31/1/2020
2244 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0517 นายไกรฤกษ์ พัฒนพงษ์ไพบูลย์ บริษัท เทียนชัยเกษตร จ ากัด 55-57 1 - โชคชัย-เดชอุดม หนองก่ี หนองก่ี บุรีรัมย์ บร. 17 2559 14/2/2020
2245 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0481 นายจีรวัฒน์ อนุสรธนาวัฒน์ ร้าน ไทยเคมีเกษตร นายจีรวัฒน์ อนุสรธนาวัฒน์ 75-77 1 - โชคชัย-เดชอุดม หนองก่ี หนองก่ี บุรีรัมย์ บร. 44 2562 24/6/2020
2246 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1691 นายชนิด ผลเจริญ ร้าน ผลเจริญเกษตรภัณฑ์ นายชนิด ผลเจริญ 61 18 หนองก่ี หนองก่ี บุรีรัมย์ บร. 8 2560 12/1/2020
2247 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0712 นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์ บริษัท น  าตาลครบุรี จ ากัด (มหาชน) 197 4 - - หนองก่ี หนองก่ี บุรีรัมย์ บร. 130 2558 11/10/2019
2248 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1170 นางสาวนิตยา จันทร์ภักดี สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. บุรีรัมย์ จ ากัด 161 1 - - ไทยสามัคคี หนองหงส์ บุรีรัมย์ บร. 91 2556 25/7/2020
2249 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0340 นางสุบังอร สินประสิทธ์ิ สหกรณ์การเกษตรหนองหงส์ จ ากัด 164 2 - - ไทยสามัคคี หนองหงส์ บุรีรัมย์ บร. 113 2552 19/7/2020
2250 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0351 นางมาลาศรี สีหวงษ์ ร้าน ต้นกล้าการเกษตร นางมาลาศรี สีหวงษ์ 250 2 - - ไทยสามัคคี หนองหงส์ บุรีรัมย์ บร. 18 2560 8/2/2020
2251 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1092 นางสาวอาภาภรณ์ หล่อศรีรักษ์ ร้าน หล่อศรีรักษ์ นางสาวอาภาภรณ์ หล่อศรีรักษ์ 184 4 - - เมืองฝ้าย หนองหงส์ บุรีรัมย์ บร. 51 2558 30/4/2020
2252 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1667 นางสาวสมร พิมพ์พา ร้าน ปอนด์แอนด์ปาล์ม นางสาวสมร พิมพ์พา 196 4 เมืองฝ้าย หนองหงส์ บุรีรัมย์ บร. 12 2560 15/1/2020
2253 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1926 นายศราวุธ  วิเชียร ร้านพัฒนาการเกษตร นายศราวุธ วิเชียร 108 12 สระแก้ว หนองหงส์ บุรีรัมย์ บร. 20 2562 17/3/2020
2254 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1401 นางจินตนา ฉอดนอก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หนองหงส์การเกษตร 64 12 สระแก้ว หนองหงส์ บุรีรัมย์ บร. 57 2562 3/7/2020
2255 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0877 นายสากล โตสกุล ร้าน สบายดีเคียงซอย นายสากล โตสกุล 119 14 - รพช สระแก้ว หนองหงส์ บุรีรัมย์ บร. 58 2558 25/5/2019
2256 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1635 นางสาวประกายกานต์ บุญเย็น บ้านเคมีเกษตร นางสาวประกายกานต์ บุญเย็น 124/1 14 - - สระแก้ว หนองหงส์ บุรีรัมย์ บร. 116 2561 5/12/2019
2257 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1588 นายวรากร  ลิ มสูงเนิน ร้าน ชัยสว่าง เสาปูน นายวรากร ลิ มสูงเนิน 14 14 สระแก้ว หนองหงส์ บุรีรัมย์ บร. 8 2559 24/1/2020
2258 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1091 นางสาวอรุณนภา แก้วกล้า ร้าน แม่โจ้ 48 กล้าผัก นางสาวอรุณนภา แก้วกล้า 220 15 - - สระแก้ว หนองหงส์ บุรีรัมย์ บร. 37 2562 16/5/2020
2259 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0341 นายจ ารูญ บาริศรี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญจ ารูญ การค้า 34 6 - - สระแก้ว หนองหงส์ บุรีรัมย์ บร. 58 2562 3/7/2020
2260 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0343 นายมานิตย์ ว่องวัฒนากูล ร้าน วรรณี นายมานิตย์ ว่องวัฒนากูล 63 6 - ร.พ.ช. สระแก้ว หนองหงส์ บุรีรัมย์ บร. 99 2560 26/12/2019
2261 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1039 นางสุพิน แกล้วกล้า ร้าน สุขสวัสด์ิเสาปูน นางสุพิน แกล้วกล้า 110 8 สระทอง หนองหงส์ บุรีรัมย์ บร. 79 2558 6/7/2019
2262 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1087 นายอุทัย โพธิแสง ร้าน บัวลี นายอุทัย โพธิแสง 51 1 - - เสาเดียว หนองหงส์ บุรีรัมย์ บร. 24 2556 14/2/2020
2263 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1821 นางกรรณาภรณ์ เอนกลาง ร้าน เกษตรนานา โนนศรีคูณ นางกรรณาภรณ์ เอนกลาง 79 3 เสาเดียว หนองหงส์ บุรีรัมย์ บร. 36 2561 6/5/2020
2264 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1409 นายสันติภาพ ชวดไธสง ร้าน ศรีพัฒนาพานิชย์ นายสันติภาพ ชวดไธสง 53 4 เสาเดียว หนองหงส์ บุรีรัมย์ บร. 46 2558 21/4/2020
2265 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1574 นายสว่าง นวลไธสง บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จ ากัด 100 6 - - เสาเดียว หนองหงส์ บุรีรัมย์ บร. 135 2558 12/11/2019
2266 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1373 นางพรรณวดี กระฉอดนอก สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินหนองหงส์ จ ากัด 84 6 เสาเดียว หนองหงส์ บุรีรัมย์ บร. 63 2562 7/7/2020
2267 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1633 นางสาวสุภาพร การพิมาย ร้าน อัสนี - วสันต์ เคมีพันธ์ นางสาวสุภาพร การพิมาย 15 9 เสาเดียว หนองหงส์ บุรีรัมย์ บร. 45 2559 12/5/2020
2268 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1630 นายสุภศักด์ิ หมวดไธสง ร้าน ส.กิจการเกษตรและเคมีภัณฑ์ นายสุภศักด์ิ หมวดไธสง 73 15 หนองชัยศรี หนองหงส์ บุรีรัมย์ บร. 39 2559 26/4/2020
2269 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1790 ร.ท.หญิงนิศากร เฟ่ืองฟู ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยสว่างคอนกรีต 151 5 หนองชัยศรี หนองหงส์ บุรีรัมย์ บร. 54 2561 4/6/2020
2270 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1568 นายธีระพัฒน์ แก้วโยธา ร้านฟ้ารุ้งการเกษตร นายธีระพัฒน์ แก้วโยธา 2 19 ห้วยหิน หนองหงส์ บุรีรัมย์ บร. 111 2559 19/12/2019
2271 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1692 นางประยูร มหาดพรม ร้าน โคกกลางการเกษตร นางประยูร มหาดพรม 108 2 หนองก่ี-ล าปลายมาศ ห้วยหิน หนองหงส์ บุรีรัมย์ บร. 91 2559 27/9/2019
2272 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1371 นายจิณณ์ฉัตร ทูลไธสงค์ ร้าน พนมรุ้งเกษตรภัณฑ์ นายจิณณ์ฉัตร ทูลไธสงค์ 141 8 ห้วยหิน หนองหงส์ บุรีรัมย์ บร. 82 2558 7/7/2020
2273 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1658 นายประทิน นะรารัมย์ ร้าน เมืองโพธ์ิการยาง นายประทิน นะรารัมย์ 65 5 เมืองโพธ์ิ ห้วยราช บุรีรัมย์ บร. 45 2560 28/5/2020
2274 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1713 นางสาวมนสวรรณ กริชยาวิสิทธ์ิ ร้าน กิจเจริญห้วยราช นางสาวมนสวรรณ กริชยาวิสิทธ์ิ 107 3 ห้วยราช ห้วยราช บุรีรัมย์ บร. 17 2560 21/1/2020
2275 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-0291 นายจักรพันธ์ุ พรรณรัตนศิลป์ ร้าน ไหล่หลี นายจักรพันธ์ุ พรรณรัตนศิลป์ 3 3 - สุขาภิบาล 1 ห้วยราช ห้วยราช บุรีรัมย์ บร. 30 2559 21/3/2020
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2276 เขต 4 ศวพ.บร. BUR-5-1469 นายประสิทธ์ิ ลิ มศักด์ิชัยกิจ ร้าน ประสิทธ์ิเภสัช นายประสิทธ์ิ ลิ มศักด์ิชัยกิจ 8 3 ห้วยราช ห้วยราช บุรีรัมย์ บร. 31 2561 18/4/2020
2277 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0802 นายปรมัตถ พินิจจิตร ร้านดวงจันทร์พาณิชย์ นายปรมัตถ พินิจจิตร 167 3 กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม มค. 44 2558 6/7/2020
2278 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0395 นายยอดรัก เหล่าพร ร้านอ านวยทรัพย์ นายยอดรัก เหล่าพร 144 16 ขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม มค. 88 2559 31/12/2019
2279 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-1060 นางสาวหนูเล็ก แสงประเสริฐ ทรัพยสิทธ์ิการเกษตร นางสาวหนูเล็ก แสงประเสริฐ 104 4 - - ขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม มค. 41 2561 31/5/2020
2280 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0579 นายแก้ว บุญสอน ร้าน ทิพย์ นายแก้ว บุญสอน 28 17 - - ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม มค. 54 2560 9/4/2020
2281 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0384 นางรักษณา เน่ืองสมศรี ร้าน รักษณา การค้า นางรักษณา เน่ืองสมศรี 9/1 7 - - ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม มค. 37 2561 20/5/2020
2282 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0892 นายบุญเลิศ  จันทร์ถง ร้านบุญการค้า นายบุญเลิศ จันทร์ถง 47 1 เขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม มค. 57 2559 22/6/2020
2283 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0405 นายสมศักด์ิ อันแสน ร้านสมศักด์ิ นายสมศักด์ิ อันแสน 66 21 - เขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม มค. 26 2554 19/5/2020
2284 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0401 นายส าลี ทิพย์โสดา ร้าน ส าลี ทิพย์โสดา นายส าลี ทิพย์โสดา 20 4 - บ้านโนนเสียว เขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม มค. 22 2553 10/2/2020
2285 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0251 นางอุบล จันทร์ถง ร้าน แม่อุบล (อุบลบริการ) นางอุบล จันทร์ถง 6 5 - บ้านขี เขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม มค. 46 2554 17/8/2019
2286 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0073 นางสาวกนกวรรณ บุตรศรี คลังปุ๋ยบัวทิพย์มหาสารคาม นางสาวกนกวรรณ บุตรศรี 59 1 - - คันธารราษฎร์ กันทรวิชัย มหาสารคาม มค. 39 2561 27/5/2020
2287 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0235 นายค าภู  ไชยสงค์ สหกรณ์การเกษตรกันทรวิชัย จ ากัด นายค าภู  ไชยสงค์ 339 1 โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม มค. 30 2559 10/5/2020
2288 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0002 นางอรัญญา ศรีจ านงค์ ร้านเกื อการเกษตร นางอรัญญา ศรีจ านงค์ 21-22 2 - โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม มค. 5 2551 31/12/2019
2289 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0003 นายสมพงษ์ ศรีจ านงค์ ร้านตั งจิ นฮะ นายสมพงษ์ ศรีจ านงค์ 226-227 2 โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม มค. 83 2547 19/12/2019
2290 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0004 นายกิตติพงษ์ ลิมาภิรักษ์ ร้านลิ มเลียกฮง นายกิตติพงษ์ ลิมาภิรักษ์ 240-242 2 โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม มค. 17 2561 14/3/2020
2291 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0733 นายดุสิต ธรรมแสง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฉัตรวัฒนา 2 31-34 2 - ถีนานนท์ โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม มค. 57 2558 14/5/2020
2292 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0804 นายกันตพล พลเหลา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยุทธการเกษตร 426-426/1-2 2 โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม มค. 39 2558 14/5/2020
2293 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0729 นายสายันต์ จันทะลุน ร้าน ส.เจริญซัพพลาย นายสายันต์ จันทะลุน 604 1 บ้านท่าขอนยาง ท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม มค. 57 2561 14/5/2020
2294 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0589 นางอรพิณ กรมแสง ร้าน ท่าขอนยางเฟอร์นิเจอร์ นางอรพิณ กรมแสง 145 4 - - ท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม มค. 75 2561 24/4/2020
2295 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0150 นายสราวุธ  รันนันท์ ร้านธนโชติการค้า นายสราวุธ รันนันท์ 229 7 - - ท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม มค. 23 2562 31/3/2020
2296 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0479 นางสาวยุวดี อุตราช ร้าน ทรัพย์เจริญ นางสาวยุวดี อุตราช 35 12 - บ้านหนองอุ่ม นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม มค. 43 2561 4/6/2020
2297 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0179 นายวิรัตน์ บุตรมาลา ร้าน วิรัตน์ การช่าง นายวิรัตน์ บุตรมาลา 77 12 - บ้านหนองอุ่ม นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม มค. 11 2551 27/4/2020
2298 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0518 นางสุภาพ ภูแช่มโชติ ร้าน นาสีนวนจักรยาน นางสุภาพ ภูแช่มโชติ 101 14 - - นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม มค. 27 2555 31/12/2019
2299 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0208 นายสัมพันธ์ ชูพันธ์ ร้าน สัมพันธ์ การค้า นายสัมพันธ์ ชูพันธ์ 168 22 - - นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม มค. 15 2561 8/3/2020
2300 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0327 นายสุปัน ชูพันธ์ ร้าน ชูพันธ์ นายสุปัน ชูพันธ์ 56 23 - บ้านหนองอุ่มพัฒนา นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม มค. 73 2559 10/6/2020
2301 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0833 นางสาวส ารี บุญบาล ร้านดาวกับเต๋า นางสาวส ารี บุญบาล 74 27 นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม มค. 58 2558 5/8/2019
2302 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0902 นายช านาญพงษ์ เหล่าสะพาน ร้านชาญชัยพาณิชย์ นายช านาญพงษ์ เหล่าสะพาน 176 8 - นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม มค. 22 2562 27/3/2020
2303 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0404 นางบัวล า แสงวาโท ร้านเจ้นาง นางบัวล า แสงวาโท 168 1 - มะค่า กันทรวิชัย มหาสารคาม มค. 33 2553 14/5/2020
2304 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0263 นางดวงใจ  พลอยกันหา ร้านดวงใจการค้า นางดวงใจ พลอยกันหา 209 1 - - มะค่า กันทรวิชัย มหาสารคาม มค. 24 2562 3/4/2020
2305 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0643 นายประครอง ค าบับภา ร้านมะค่าคาร์แคร์การเกษตร นายประครอง ค าบับภา 221 1 - - มะค่า กันทรวิชัย มหาสารคาม มค. 34 2561 31/12/2019
2306 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0305 นางสาวชมชนก จักรสาร ร้าน ทองสุข นางสาวชมชนก จักรสาร 95 2 - - มะค่า กันทรวิชัย มหาสารคาม มค. 7 2562 11/2/2020
2307 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0364 นางสาวสายฝน หาระพันธ์ ร้านโสภาการเกษตร แอนด์ โบร์มาร์ท นางสาวน  าฝน หาระพันธ์ 102 4 - - มะค่า กันทรวิชัย มหาสารคาม มค. 35 2561 31/12/2019
2308 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0264 นายฐิติวัชร บุญเกิด ร้านต๊ิกรุ่งเรืองการเกษตร นายฐิติวัชร บุญเกิด 89 4 - - มะค่า กันทรวิชัย มหาสารคาม มค. 80 2561 18/12/2019
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2309 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-1020 นายปริญญา  ธรรมาภิสมัย ร้านวิรากานต์ นายปริญญา ธรรมาภิสมัย 75 1 โสกขุ่น-โกสุมพิสัย กุดรัง กุดรัง มหาสารคาม มค. 47 2560 18/7/2019
2310 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0028 นางสาวเกษสมร เพชรกอง ร้านเจริญทรัพย์นางรอง 2 นางสาวเกษสมร เพชรกอง 190 10 - - กุดรัง กุดรัง มหาสารคาม มค. 32 2561 7/5/2020
2311 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0109 นายเสกสรร ทองจันทร์ ร้าน วิศวะ-พยาบาล การเกษตร นายเสกสรร ทองจันทร์ 233 10 - บ้านโสกขุ่น กุดรัง กุดรัง มหาสารคาม มค. 29 2561 2/5/2020
2312 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-1061 นางทัศนีย์ คาดพันโน ร้านกุดรังการเกษตร นางทัศนีย์  คาดพันโน 274 10 - - กุดรัง กุดรัง มหาสารคาม มค. 10 2561 24/1/2020
2313 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0781 นางศรีพรรณา ตุลสุข ร้านนายชิต 2 นางศรีพรรณา ตุลสุข 307 10 กุดรัง กุดรัง มหาสารคาม มค. 21 2558 8/2/2020
2314 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0007 นายพิชิตโสภณ ตุลสุข ร้านชิตพาณิชย์ นายพิชิตโสภณ ตุลสุข 46 10 บ้านโสกขุ่น กุดรัง กุดรัง มหาสารคาม มค. 31 2547 12/3/2020
2315 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0095 นายประกอบ ชาสมบัติ ร้านประกอบการค้า นายประกอบ ชาสมบัติ 97 4 กุดรัง กุดรัง มหาสารคาม มค. 28 2553 10/2/2020
2316 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0423 นายอุเทน สีมารักษ์ ร้าน ก. เกษตร นายอุเทน สีมารักษ์ 174 9 - บ้านหัวขัว กุดรัง กุดรัง มหาสารคาม มค. 79 2559 14/9/2019
2317 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0330 นางสาวอลิตา บัวผัน ร้าน รวมทรัพย์การค้า นางสาวอลิตา บัวผัน 99 9 - แจ้งสนิท กุดรัง กุดรัง มหาสารคาม มค. 31 2552 10/3/2020
2318 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0480 นายยรรยง ชัยบัง ร้าน ยรรยงการเกษตร นายยรรยง ชัยบัง 23 1 - บ้านนาโพธ์ิ นาโพธ์ิ กุดรัง มหาสารคาม มค. 46 2562 30/6/2020
2319 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0045 นายพิชิตโสภณ  ตุลสุข ร้านพูนทวี นายพิชิตโสภณ ตุลสุข 112 13 - - นาโพธ์ิ กุดรัง มหาสารคาม มค. 48 2562 1/7/2020
2320 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0818 นางสาวประภาศิริ  ดียะตาม ร้านพงศิริเจริญทรัพย์ นางสาวประภาศิริ ดียะตาม 121 13 - - นาโพธ์ิ กุดรัง มหาสารคาม มค. 55 2559 31/12/2019
2321 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0957 นายพิพัฒน์ สิงคุณา พิพัฒน์การค้า นายพิพัฒน์ สิงคุณา 140 13 นาโพธ์ิ กุดรัง มหาสารคาม มค. 91 2559 24/10/2019
2322 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0418 นายกิจติพงค์ ป่ินทองพันธ์ ร้านเฮงเจริญ นายกิจติพงค์ ป่ินทองพันธ์ 90 17 - บ้านมะเขือ นาโพธ์ิ กุดรัง มหาสารคาม มค. 45 2562 16/6/2020
2323 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0718 นายกิจติพงค์ ป่ินทองพันธ์ ร้าน เฮงเจริญ 2 นายกิจติพงค์ ป่ินทองพันธ์ 188 3 บ้านคูชัย นาโพธ์ิ กุดรัง มหาสารคาม มค. 51 2557 19/6/2020
2324 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0644 นายมงคลจิตร แสงบัณฑิต ร้านธนชิตการค้า นายมงคลจิตร แสงบัณฑิต 22 3 นาโพธ์ิ กุดรัง มหาสารคาม มค. 20 2557 12/3/2019
2325 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0937 นายปัญญา จันทะดี ร้านค้าชุมชนเพ่ิมความเข้มแข็งของเครษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ นายปัญญา จันทะดี ศาลาเอนก 2 - - เลิงแฝก กุดรัง มหาสารคาม มค. 96 2559 23/12/2019
2326 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0773 นางสาวอรทัย เสนาฤทธ์ิ ร้าน ส ารวยบริการ นางสาวอรทัย เสนาฤทธ์ิ 106 3 - เลิงแฝก กุดรัง มหาสารคาม มค. 27 2558 25/3/2020
2327 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0273 นายวรวุฒิ ศรีอุ่น ร้านพอตเตอร์โฮมก่อสร้าง นายวรวุฒิ ศรีอุ่น 194 8 - - เลิงแฝก กุดรัง มหาสารคาม มค. 1 2562 1/1/2020
2328 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0459 นายบุดดี สิมหล้า สหกรณ์การเกษตรบรบือ จ ากัด สาขากุดรัง 80 2 - - หนองแวง กุดรัง มหาสารคาม มค. 73 2561 13/11/2019
2329 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-1007 นางสาวอาภัสรา ดวงจันทร์โชติ ร้านพีเกษตรเซนเตอร์ นางสาวอาภัสรา ดวงจันทร์โชติ 47 5 - - ห้วยเตย กุดรัง มหาสารคาม มค. 65 2561 19/9/2019
2330 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0817 นางสาวสาวิตี ชาสอนตา ร้านทรัพย์สมบูรณ์เจริญผล นางสาวสาวิตี ชาสอนตา 116 12 - - แกด า แกด า มหาสารคาม มค. 60 2558 31/12/2019
2331 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0227 นางสาวก่ิงแก้ว หลิมมณี บริษัท ก.เจริญทรัพย์การเกษตร จ ากัด บริษัท ก.เจริญทรัพย์การเกษตร จ ากัด 156 3 แกด า แกด า มหาสารคาม มค. 39 2551 8/4/2020
2332 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0108 นางสุภานิตย์ พัฒเพ็ง ร้าน วันดี นางสุภานิตย์ พัฒเพ็ง 83 5 - บ้านโนนสีดา แกด า แกด า มหาสารคาม มค. 22 2559 31/12/2019
2333 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0049 นายอุทิศ  ภิบาลสิงห์ ร้านภิบาลการค้า นายอุทิศ ภิบาลสิงห์ 70 1 - - โนนภิบาล แกด า มหาสารคาม มค. 31 2562 25/4/2020
2334 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0176 นายณัฐพงศ์ เทียมเทศแก้ว ร้าน แม่โจ้แรนซ์ 63 นายณัฐพงศ์ เทียมเทศแก้ว 51 14 - บ้านแสงเจริญ วังแสง แกด า มหาสารคาม มค. 76 2559 24/8/2020
2335 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0761 นายอานนท์ ทับสมบัติ บริษัท ฟ้าเกษตรโกสุม จ ากัด บริษัท ฟ้าเกษตร โกสุม จ ากัด 119 10 แก้งแก โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 19 2560 7/3/2020
2336 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0762 นายพชร สมค า ร้าน พร เพชร การเกษตร U นายพชร สมค า 104 12 - เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 12 2558 12/12/2019
2337 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0849 นางราตรี  หนองหาร ร้านใบตองมินิมาร์ท นางราตรี หนองหาร 109 17 บ้านโคกกลาง เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 43 2560 4/7/2020
2338 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0500 นางสาวไพวรรณ ศิริอุเทน ร้าน น้องไอติม นางสาวไพวรรณ ศิริอุเทน 180 19 - บ้านวังทอง เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 39 2555 31/12/2019
2339 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0573 นายนิคม บุญช านาญ ร้าน คุณฉัตร นายนิคม บุญช านาญ 69 19 - - เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 8 2559 21/1/2020
2340 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0875 นายทองใบ  สุจริต ร้านพืชผลทางการเกษตร (เป้ิลบ๊ิกเกษตร) นายทองใบ สุจริต 135 3 - เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 27 2562 22/4/2020
2341 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0466 นางสาวอร่ามโฉม ศรีรักษา ร้าน อร่ามพาณิชย์ นางสาวอร่ามโฉม ศรีรักษา 29 4 - - เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 60 2559 31/12/2019
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2342 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0578 นางสาวจินตรา ถูพะอ่าง ร้านจินตรา การเกษตร นางสาวจินตรา ถูพะอ่าง 74 4 - บ้านโนนราศี เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 9 2561 24/1/2020
2343 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0861 นางวาสนา  รัตน์รองใต้ ร้าน ส ทวีทรัพย์ นางวาสนา รัตน์รองใต้ 186 5 เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 52 2561 31/12/2019
2344 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0167 นางปานตะวัน ไชยเดช ร้าน ปานตะวันวัสดุ นางปานตะวัน ไชยเดช 11 2 - บ้านเข่ือน เข่ือน โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 48 2561 26/6/2020
2345 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-1004 นางสาวนงค์นุช กาฬภักดี ร้าน ต.รุ่งเรือง นางสาวนงค์นุช กาฬภักดี 154 2 เข่ือน โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 43 2562 27/4/2020
2346 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0155 นายชัยยา ทัศนา ร้าน พรพิศชา นายชัยยา ทัศนา 14 6 - บ้านเข่ือน เข่ือน โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 1 2551 26/7/2020
2347 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0873 นางสาวสมสมร  งามแยะ ร้านไทยเจริญพาณิชย์บ้านเข่ือน นางสาวสมสมร งามแยะ 28/7 7 - - เข่ือน โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 12 2559 8/2/2020
2348 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0298 นายพิทักษ์ สีพล ร้านพิทักษ์พาณิชย์ นายพิทักษ์ สีพล 220 3 - - ดอนกลาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 29 2562 31/12/2019
2349 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0797 นางสุวิมล เทเวลา ครูส าพานิชย์ นางสุวิมล เทเวลา 245 4 ดอนกลาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 42 2558 14/5/2020
2350 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0831 นางบุญเชย  บุญละออง ร้านฮักเกษตร นางบุญเชย ศรีละออง 102 8 ดอนกลาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 70 2559 1/8/2019
2351 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0758 นางสุภาวนีย์ ดรอิศวร ร้านกฤษณ์กมล นางสุภาวนีย์ ดรอิศวร 3 8 - ดอนกลาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 43 2558 6/7/2020
2352 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0571 นายอนิศร ดวงก้อม ร้านพวงทอง นายอนิศร ดวงก้อม 219 1 - - แพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 19 2562 31/12/2019
2353 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0829 นางสาวชัญญา  สุ่ยวงษ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัญญาการเกษตร นางสาวชัญญา สุ่ยวงษ์ 240 11 แพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 68 2559 24/7/2019
2354 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0971 นายอภิชาติ สุวิทย์ ร้านอภิชาติการค้า นายอภิชาติ สุรวิทย์ 79 8 - - แพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 44 2561 6/6/2020
2355 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0221 นางสาวเหมือนสมัย นานงที ร้าน พรรณมณี นางสาวเหมือนสมัย นานงที 121 9 - บ้านแพง แพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 28 2554 31/12/2019
2356 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0217 นายสนอง นานอก ร้าน บ้านแพงพาณิชย์ นายสนอง นานอก 250 9 - บ้านแพง แพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 2 2562 31/12/2019
2357 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0803 นางจีรวรรณ์ จันทร์เรือง ร้านแพงเพชรพาณิชย์ นางจีรวรรณ์ จันทร์เรือง 274 9 - แพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 17 2560 31/12/2019
2358 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0173 นายไพฑูรย์ เถ่ือนฤาชัย ร้าน พ.การช่าง นายไพฑูรย์ เถ่ือนฤาชัย 129 1 - บ้านโพนงาม โพนงาม โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 36 2560 31/12/2019
2359 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0539 นางเย็นจิต แก้วศรี ร้านเย็นจิต พาณิชย์ นางเย็นจิต แก้วศรี 38 10 - บ้านโพนงาม โพนงาม โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 19 2556 14/5/2020
2360 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0828 นางสาวอัมพิศกา เจริญเกียรติ ร้านกรการเกษตร นางสาวอัมพิศกา เจริญเกียรติ 109 11 โพนงาม โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 55 2558 14/5/2020
2361 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0102 นายไพฑูรย์  แสงจันทร์ ร้าน บรรเทิงการเกษตร นายไพฑูรย์ แสงจันทร์ 189 11 - - โพนงาม โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 57 2557 31/12/2019
2362 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-1059 นางนิภาพร ถาปาบุตร ร้านไพบูลย์ การเกษตร นางนิภาพร ถาปาบุตร 109 3 - - โพนงาม โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 7 2561 21/1/2020
2363 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0091 นายสมพงษ์ ถามูลแสน ร้าน นิคมการเกษตร นายสมพงษ์ ถามูลแสน 119 6 - บ้านม่วงใหญ่ โพนงาม โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 81 2558 10/12/2019
2364 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0531 นายภานุวัตน์ โททุโย ร้าน ภานุวัตน์การเกษตร นายภานุวัตน์ โททุโย 218 7 - บ้านดอนจ าปา โพนงาม โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 33 2558 31/12/2019
2365 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0190 นายบุญเรือง  เพชรอุเทน ร้านเรืองชัยการเกษตร นายบุญเรือง เพชรอุเทน 224 7 - - โพนงาม โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 51 2562 14/7/2020
2366 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0567 นายบุญกอง อนุสาสชน ร้าน กองเงิน การเกษตร นายบุญกอง อนุสาสชน 90 7 - - โพนงาม โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 35 2557 12/3/2020
2367 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0361 นายสุระพงษ์ เจาจารึก ร้านค้าประชารัฐกองทุนหมู่บ้าน ม.8 นายสุระพงษ์ เจาจารึก 47 8 - - โพนงาม โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 3 2562 8/1/2020
2368 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0891 นายเนาว์  ศรีโพธ์ิมา ร้านน้องพิมมินิมาร์ท นายเนาว์ ศรีโพธ์ิมา 106 10 ยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 26 2559 31/12/2019
2369 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-1029 นางน่ิมนวล จิตบุตร ร้านตะวันการเกษตร นางน่ิมนวล จิตบุตร 22 10 - - ยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 42 2562 10/6/2020
2370 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0419 นายทองดา ศิริทุย ร้าน น้องบ่าวการเกษตร นายทองดา ศิริทุย 103 6 - ยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 11 2554 31/12/2019
2371 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0776 นางสาววารุณี งามฉวี ร้าน ยางน้อยการเกษตร นางสาววารุณี งามฉวี 143 1 - ยางน้อย โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 18 2558 12/3/2020
2372 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0159 นางมลิดา อินทะวุธ ร้าน มลิดา พาณิชย์ นางมลิดา อินทะวุธ 143/2 1 - โกสุม-เชียงยืน ยางน้อย โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 18 2551 19/5/2020
2373 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0293 นายอาราม ชัยมูล ร้าน นายอาราม นายอาราม ชัยมูล 72 6 - - เลิงใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 14 2558 12/1/2020
2374 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0990 นางสาวนิมนุช ชนใฮ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชนนิยม 2018 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชนนิยม 2018 120 11 - - วังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 74 2561 31/12/2019
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2375 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0584 นายอุดม สุวรรณดี ร้าน อุดม การเกษตร นายอุดม สุวรรณดี 28 6 - - วังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 13 2556 31/12/2019
2376 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0962 นางสาว ณัฐวดี วงศ์ราษี ร้านสมสมัย นางสาวณัฐวดี วงค์ราษี 155 2 หนองกุงสวรรค์ โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 38 2562 31/12/2019
2377 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0879 นายถาวร สีเทียมเงิน ร้านประดิษฐ์การค้า นายถาวร สีเทียมเงิน 102 3 - - หนองกุงสวรรค์ โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 67 2561 15/10/2019
2378 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0683 นางวาศิณีย์ บัวแดง ร้าน นิยมการค้า นางวาศิณีย์ บัวแดง 22 11 บ้านท่ามะเด่ือ หนองบอน โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 67 2557 31/12/2019
2379 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0415 นายส าเนียง นามมา ร้าน น. มินิมาร์ท นายส าเนียง นามมา 36 1 - - หนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 14 2554 26/4/2020
2380 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0485 นายวุฒิชัย เหล็กเพชร ร้าน หนองผือมินิมาร์ท นายวุฒิชัย เหล็กเพชร 52 1 - บ้านหนองผือ หนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 45 2554 20/6/2020
2381 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0506 นายไสว เหล่าดี ร้านศูนย์สาธิตกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน บ้านหนองผือ หมู่ 1,10 นายไสว เหล่าดี - 10 - บ้านหนองผือ หนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 49 2554 26/9/2019
2382 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0562 นายสมพร มาตรแก้ว ร้าน สมพรการเกษตร นายสมพร มาตรแก้ว 248 10 - - หนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 56 2561 31/7/2020
2383 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0016 นายวิทยา เทพสาร บ้านเกษตร นายวิทยา เทพสาร 158 3 - หนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 36 2547 13/6/2020
2384 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0750 นางสาวชนิดา ค าจวนจันทร์ ร้าน พ.นิดาการเกษตร นางสาวชนิดา ค าจวนจันทร์ 20 4 - บ้าน คุยแพง หนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 1 2558 11/8/2020
2385 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0899 นายทรงพล  อัคฮาด ร้านพลเจริญการเกษตร นายทรงพล อัคฮาด 16 6 หนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 37 2559 31/12/2019
2386 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0736 นางสาวอ าภรณ์ เป้าพิมพ์ ร้าน โอมมินิมาร์ท นางสาวอ าภรณ์ เป้าพิมพ์ 151 7 - - หนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 53 2560 31/12/2019
2387 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0967 นายจักรพันธ์  ไม้หอม ร้านยายเเอด นายจักรพันธ์ ไม้หอม 180 14 - - หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 11 2561 25/1/2020
2388 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0925 นางสาวอรอุมา แก้วบัวดี ร้านเพชรรุ่งเรือง นางสาวอรอุมา แก้วบัวดี 88 15 - - หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 64 2561 9/9/2020
2389 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0972 นางนิศากร จันทร์สี ร้านแม่โจ้ ๖๐ เพ่ือนเกษตร นางนิศากร จันทร์สี 96 19 หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 8 2560 7/2/2020
2390 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0162 นายสาคร เสมอหน้า ร้าน นพพรบริการ นายสาคร เสมอหน้า 108 7 - - หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 62 2561 2/9/2020
2391 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0536 นายสุรศักด์ิ  แสนองอาจ ร้าน สมบูรณ์การค้า นายสุรศักด์ิ แสนองอาจ 157 7 - บ้านสวนกล้วย หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 37 2558 31/12/2019
2392 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0964 นางสาวธนิษฐา พันธะพ่อง ร้าน สดใสฟาร์ม นางสาวธนิษฐา พันธะพ่อง 86 10 หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 1 2560 12/1/2020
2393 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0467 นางสาวนฤมล รุ่งโรจน์นิมิตชัย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟาร์มช็อปเกษตร 230 11 - บ้านคุ้มใต้ หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 27 2556 6/6/2020
2394 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0673 นายอุทัย ศรีสุภผลโภชน์ ร้าน ไทยเจริญพาณิชย์ นายอุทัย ศรีสุภผลโภชน์ 253/3 11 โกสุมพิสัย - เชียงยืน หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 8 2561 22/1/2020
2395 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0148 นายสามารถ  ผาสุข ร้านเกษตรเคมีภัณฑ์ นายสามารถ ผาสุข 41-3 21 บ้านพงษ์พัฒน์ธานี หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 78 2558 7/12/2019
2396 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0345 นายชวัลวัฒน์ ปัจจัยเสถียร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มหานทีการเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มหานทีการเกษตร 54 21 - - หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 28 2562 31/12/2019
2397 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0900 นายจิรพงศ์ รุ่งโรจน์นิมิตชัย บริษัท ด ารงค์พานิช คอนสตรัคช่ัน จ ากัด นายจิรพงศ์ รุ่งโรจน์นิมิตชัย 92 21 - - หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 68 2561 29/10/2019
2398 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0113 นายจิรพงศ์  รุ่งโรจน์นิมิตชัย บริษัท ด ารงค์พานิช คอนสตรัคช่ัน จ ากัด นายจิรพงค์ รุ่งโรจน์นิมิตชัย 29 22 - ผดุงประชากร หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 10 2562 3/3/2020
2399 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0634 นายจิรพงศ์  รุ่งโรจน์นิมิตชัย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจเค การเกษตร นายจิรพงศ์ รุ่งโรจน์นิมิตชัย 18 24 - - หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 20 2562 19/3/2020
2400 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0218 นายสดใส พันธะพ่อง ร้าน สดใสฟาร์ม นายสดใส พันธะพ่อง 16 3 - ผดุงประชากร หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 9 2562 31/12/2019
2401 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0737 นายธีระวุฒิ แสงเรือง ร้าน เกษตรแสงเรือง นายธีระวุฒิ แสงเรือง 8 4 - โกสุมพิสัย-ท่าพระ หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 52 2560 24/7/2020
2402 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0307 นางสาวภรณ์ทิวา  ชมใจ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคชัย 88 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคชัย 88 121 7 - - หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม มค. 40 2562 5/6/2020
2403 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0895 นายพิเชษฐ  มูลแม ร้านชนมนพาณิชย์ นายพิเชษฐ มูลแม 57 12 กุดปลาดุก ช่ืนชม มหาสารคาม มค. 49 2559 22/6/2020
2404 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-1056 นางสาวจิรารัตน์ โพธ์ิศรี นางสาวจิรารัตน์ โพธ์ิศรี 119 13 - - กุดปลาดุก ช่ืนชม มหาสารคาม มค. 5 2561 14/1/2020
2405 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-1051 นางพวงเพชร พิณโพธ์ิ ร้านพวงเพชร พาณิชย์ นางพวงเพชร พิณโพธ์ิ 151 15 กุดปลาดุก ช่ืนชม มหาสารคาม มค. 13 2561 5/2/2020
2406 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0216 นายสุวรรณ์ อุปจันโท ร้าน สายฝน นายสุวรรณ์ อุปจันโท 49 15 - บ้านกุดปลาดุก กุดปลาดุก ช่ืนชม มหาสารคาม มค. 16 2561 12/3/2020
2407 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0701 นางสาวกัลยา บุญมาก ร้าน ปีมังกร การเกษตร นางสาวกัลยา บุญมาก 53 15 บ้านกุดปลาดุก กุดปลาดุก ช่ืนชม มหาสารคาม มค. 29 2557 10/5/2020
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2408 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0214 นางจรรยมณฑน์   ภักดีเหลา ร้าน ล าใยการค้า นางจรรยมณฑน์ ภักดีเหลา 157 3 - บ้านศรีสว่าง กุดปลาดุก ช่ืนชม มหาสารคาม มค. 33 2556 8/5/2020
2409 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0237 นางมวนศิริ จันทร์สม ร้าน มวนศิริ การค้า นางมวนศิริ จันทร์สม 26 3 - บ้านศรีสว่าง กุดปลาดุก ช่ืนชม มหาสารคาม มค. 33 2561 8/5/2020
2410 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0211 นางราตรี วะสมบัติ ร้าน ราตรี 33 นางราตรี วะสมบัติ 3 3 - บ้านศรีสว่าง กุดปลาดุก ช่ืนชม มหาสารคาม มค. 27 2561 25/4/2020
2411 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-1094 นายสุนทร วงค์ละคร ร้านสุนทรพาณิชย์ นายสุนทร วงค์ละคร 49 3 - - กุดปลาดุก ช่ืนชม มหาสารคาม มค. 63 2561 5/9/2019
2412 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0202 นางอัญญานี ทัพภูธร ร้าน ทองพูนพานิช นางอัญญานี ทัพภูธร 142 10 - เชียงยืน-ค าใหญ่ ช่ืนชม ช่ืนชม มหาสารคาม มค. 24 2561 31/12/2019
2413 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0153 นายรัฐศักด์ิ  วันดี ร้านวันดีเคมีเกษตร นายรัฐศักด์ิ วันดี 178 10 - - ช่ืนชม ช่ืนชม มหาสารคาม มค. 44 2562 31/12/2019
2414 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0464 นายพิชิต พาพินิช นายพิชิต พาพินิช 149 11 - - ช่ืนชม ช่ืนชม มหาสารคาม มค. 77 2561 12/12/2019
2415 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0631 นางทองใส เวชสิทธ์ิ ร้าน ทองอยู่เจริญการเกษตร นางทองใส เวชสิทธ์ิ 124 3 - บ้านหนองหว้า ช่ืนชม ช่ืนชม มหาสารคาม มค. 39 2562 4/6/2020
2416 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0909 นางวิภาพร วรรณศิลป์ ร้าน เพ่ิมพูลทรัพย์วัสดุภัณฑ์ นางวิภาพร พรรณศิลป์ 173 3 - - ช่ืนชม ช่ืนชม มหาสารคาม มค. 10 2560 19/2/2020
2417 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-1058 นางกนกวรรณ เดอ เมนโดซ่า พลศิริพาณิชย์ นางกนกวรรณ เดอ เมนโดซ่า 55 4 - - เหล่าดอกไม้ ช่ืนชม มหาสารคาม มค. 6 2561 21/1/2020
2418 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0767 นางพัชรมณฑ์   ลี ชัยกิจเจริญ ร้านกิจเจริญเกษตรภัณฑ์ นางพัชรมณฑ์   ลี ชัยกิจเจริญ 138 7 - เหล่าดอกไม้ ช่ืนชม มหาสารคาม มค. 24 2558 31/12/2019
2419 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0353 นายคเชนทร์ เสนาหาร ร้าน เกษตรจ๋า นายคเชนทร์ เสนาหาร 92/2-4 1 บ้านกู่ทอง - กู่ทอง เชียงยืน มหาสารคาม มค. 79 2561 17/12/2019
2420 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0461 นางสาวจรินทร์ทิพย์ บุญวรรณา ร้าน กู่ทองเคมีเกษตร นางสาวจรินทร์ทิพย์ บุญวรรณา 108 16 - บ้านกู่ทอง กู่ทอง เชียงยืน มหาสารคาม มค. 17 2558 4/1/2020
2421 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0960 นางสาวลลิตา บริสุทธ์ิ ร้านบ้านสวนการเกษตร นางสาวลลิตา บริสุทธ์ิ 109 18 - - กู่ทอง เชียงยืน มหาสารคาม มค. 6 2562 31/12/2019
2422 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0501 นายวิชิต แสนค า ร้าน ปราณีการเกษตร นายวิชิต แสนค า 493 18 - บ้านเชียงยืน เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม มค. 28 2555 22/5/2020
2423 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0783 นายสิทธิกร คชสวัสด์ิ ร้านเพ่ือนเกษตร นายสิทธิกร คชสวัสด์ิ 24/2 19 เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม มค. 20 2558 24/9/2019
2424 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0023 นางสาวยุภาพร สิทธิสา ร้านเจริญชัยการเกษตร นางสาวยุภาพร สิทธิสา 449 19 เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม มค. 5 2550 31/12/2019
2425 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0024 นางพุทธรักษา ประทุมพล ร้านลักษณ์การเกษตร นางพุทธรักษา ประทุมพล 69 19 เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม มค. 9 2547 9/8/2020
2426 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0022 นายธีรศักด์ิ รัชตเวชกุล ร้านธีระพาณิชย์ นายธีรศักด์ิ รัชตเวชกุล 293 3 - เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม มค. 24 2555 16/5/2020
2427 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0865 นางอังคณา  พลธรรม ร้านบอสแอนบิว นางอังคณา พลธรรม 94 4 - เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม มค. 25 2559 18/4/2020
2428 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0946 นายสายใจ เรืองมณี สหกรณ์การเกษตรเชียงยืน จ ากัด (สาขาช่ืนชม) 108/1 5 เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม มค. 87 2559 5/10/2019
2429 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0017 นายสายใจ เรืองมณี สหกรณ์การเกษตรเชียงยืน จ ากัด 108/1 5 - เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม มค. 43 2554 13/6/2020
2430 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0164 นางสาวนุพา โพธ์ิหล้า ร้าน สุครีม นางสาวนุพา โพธ์ิหล้า 620-621 5 - บ้านเชียงยืน เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม มค. 47 2554 6/9/2019
2431 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0389 นางสาวนันท์ณภัส ตีระพาภูมิเจริญ ร้าน เชียงยืนการเกษตร นางสาวนันท์ณภัส ตีระพาภูมิเจริญ 745/2 5 - - เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม มค. 30 2562 23/4/2020
2432 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0958 นายอ านาจ   โคทนา ร้าน ส.ส าราญการเกษตร นายอ านาจ โคทนา 3 15 บ้านโนนสว่าง ดอนเงิน เชียงยืน มหาสารคาม มค. 60 2560 24/9/2019
2433 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0930 นายสวาท  สีละบัตร ร้านทรัพย์ทวีพาณิชย์ นายสวาท สีละบัตร 275 2 นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม มค. 71 2559 8/8/2020
2434 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0533 นายโกวิทย์ สฤษชสมบัติ ร้าน เกษตรโก นายโกวิทย์ สฤษชสมบัติ 266 6 - - นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม มค. 34 2562 9/5/2020
2435 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0044 นายขวัญชัย ถมหนวด ร้านขวัญชัยรุ่งเรือง นายขวัญชัย ถมหนวด 45 6 - - นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม มค. 45 2561 6/6/2020
2436 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-1038 นายสุชาญ เครือศิริกุล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุชาญ เคมีภัณฑ์ 112 8 เสือเฒ่า เชียงยืน มหาสารคาม มค. 3 2561 2/1/2020
2437 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0244 นางอุบล อินอาจ ร้าน อ๊อฟ-โอม มินิมาร์ท นางอุบล อินอาจ 119 10 - บ้านมะโม หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม มค. 30 2556 22/4/2020
2438 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0249 นายดาวเรือง บุญมาก ร้าน รุ่งเรืองการเกษตร พันธ์ุปลา นายดาวเรือง บุญมาก 151 11 - - หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม มค. 78 2561 16/12/2019
2439 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-1030 นายไพบูรณ์ ศรีพิจิตร ร้าน ก านันเปอร์การเกษตร นายไพบูรณ์ ศรีพิจิตร 13 16 - - หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม มค. 30 2561 6/5/2020
2440 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0425 นายทศพร ภวภูตานนท์ ร้าน นพพรการค้า นายทศพร ภวภูตานนท์ 215 3 - หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม มค. 10 2554 31/12/2019

74/137สํา
นัก
คว
บค
มุพ
ืชแ
ละ
วสั
ดกุ
ารเ
กษ
ตร



2441 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0912 นายสมเดช  ศรีอินจันทร์ ร้านสมเดช นายสมเดช ศรีอินจันทร์ 220 1 เหล่าบัวบาน เชียงยืน มหาสารคาม มค. 58 2559 22/6/2020
2442 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0679 นายระวัง บุตนุ ร้าน พ่อเป๊ียก มินิมาร์ท นายระวัง บุตนุ 9 3 - เหล่าบัวบาน เชียงยืน มหาสารคาม มค. 26 2561 24/4/2020
2443 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0123 นายเฉลิม ศรีจุลลา ร้านหนองบัวเคมี เกษตร นายเฉลิม ศรีจุลลา 11 8 - เหล่าบัวบาน เชียงยืน มหาสารคาม มค. 35 2562 9/5/2020
2444 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0714 นายพงศ์ศิริ โยนไธสง ร้าน ส.วิเชียร การเกษตร นายพงศ์ศิริ โยนไธสง 71 8 บ้าน หนองบัว เหล่าบัวบาน เชียงยืน มหาสารคาม มค. 55 2561 31/7/2020
2445 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0033 นายปิยะศักด์ิ ศิริผลหลาย บริษัท ยงสินการเกษตร จ ากัด (สาขานาเชือก) 101 10 - นาเชือก-บรบือ เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม มค. 41 2557 12/3/2020
2446 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0983 นายภัทรวิทย์   ปาปะข า ร้านวิจิตรการค้า นายภัทรวิทย์ ปาปะข า 34 นาเชือก-นาดูน นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม มค. 22 2560 31/12/2019
2447 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0042 นายยงยุทธ แดนพันธ์ ร้านเทอดศักด์ิการเกษตร 1 นายยงยุทธ แดนพันธ์ 34/1 ราษฎร์มงคล นาเชือก-นาดูน นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม มค. 1 2550 29/12/2019
2448 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0564 นางสาวอุไรวรรณ กะตะศิลา ร้านพรทิพย์การเกษตร นางสาวอุไรวรรณ กะตะศิลา 53 นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม มค. 75 2559 8/8/2019
2449 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0697 นายประดิพัทธ์ วรรักษ์ธารา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮ.ไทย 2014 67 นาเชือก-นาดูน นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม มค. 83 2559 31/12/2019
2450 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0830 นางอนงค์  เชตะโพธ์ิ ร้านอนงค์การเกษตร นางอนงค์ เชตะโพธ์ิ 8/1 14 นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม มค. 47 2562 1/7/2020
2451 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0265 นางวิลาวัลย์ ถาไชยลา ร้าน นาเชือก โลหะกิจ นางวิลาวัลย์ ถาไชยลา 22 15 - นาเชือก - นาดูน นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม มค. 3 2555 20/11/2019
2452 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0205 นายอัศวิน กะตะศิลา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กะตะศิลาการเกษตร นายอัศวิน กะตะศิลา 8 15 - นาเชือก-นาดูน นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม มค. 66 2561 24/9/2019
2453 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0119 นายสมเกียรติ กะตะศิลา ร้าน แสงอรุณพาณิชย์ นายสมเกียรติ กะตะศิลา 8 15 - นาเชือก - นาดูน นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม มค. 8 2549 7/8/2019
2454 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0030 นายยรรยง สามูล ร้านเพ่ือนเกษตร นายยรรยง สามูล 87 15 นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม มค. 2 2547 12/7/2020
2455 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0124 นางสาวเสาวลักษณ์ ประทุมมา ร้าน ใหม่พาณิชย์ นางสาวเสาวลักษณ์ ประทุมมา 69 3 - บ้านห้วยหิน นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม มค. 16 2556 8/5/2020
2456 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0905 นายบุญหนา  ขันอุดทา ร้านขันอุดทาการเกษตร นายบุญหนา ขันอุดทา 27 14 - - ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม มค. 2 2560 31/12/2019
2457 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0786 นายทรงพล แก้วโพธ์ิ ร้านทรงพลย่ิงเจริญ นายทรงพล แก้วโพธ์ิ 133 12 ส าโรง นาเชือก มหาสารคาม มค. 34 2560 31/12/2019
2458 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0927 นายประทีป  ปะวันทะกัง ร้านเพลงล าพาณิชย์ นายประทีป ปะวันทะกัง 51 14 ส าโรง นาเชือก มหาสารคาม มค. 69 2559 24/7/2020
2459 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0966 นางทองนาค    เทียบโฮม ร้านนาทองซุปเปอร์ นางทองนาค เทียบโฮม 91 10 บ้านหนองแดงสหมิตร หนองแดง นาเชือก มหาสารคาม มค. 62 2560 31/10/2019
2460 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-1053 นายธงชัย กะวิเศษ ธงชัยพาณิชย์ นายธงชัย กะวิเศษ 187 1 - - หนองโพธ์ิ นาเชือก มหาสารคาม มค. 1 2561 2/1/2020
2461 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0806 นายพสิษฐ์  วรรณวิจิตร์ ร้าน น.เจริญ นายพสิษฐ์ วรรณวิจิตร์ 121 3 - - หนองโพธ์ิ นาเชือก มหาสารคาม มค. 51 2559 31/12/2019
2462 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0668 นายกมล แหล่ป้อง ร้าน ศิริลักษณ์การค้า นายกมล แหล่ป้อง 106 6 - - หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม มค. 16 2562 31/12/2019
2463 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0748 นายวิโรจน์  ปะวะเท ร้านปพิชญา นายวิโรจน์ ปะวะเท 71 8 หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม มค. 84 2559 14/9/2019
2464 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-1074 นายกิติทัช โคตรศักดี ร้านเกษตรไท นายกิติทัช โคตรศักดี 19 9 - - กู่สันตรัตน์ นาดูน มหาสารคาม มค. 51 2561 23/7/2020
2465 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0693 นายมงคล  ปัจจัยโคนัง ร้านมงคลรุ่งเรือง นายมงคล ปัจจัยโคนัง 111 6 ดงดวน นาดูน มหาสารคาม มค. 44 2560 31/12/2019
2466 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0381 นายประมวล ปะนัดสุจ่า ร้าน นาดูนการเกษตร นายประมวล ปะนัดสุจ่า 48 2 - - นาดูน นาดูน มหาสารคาม มค. 5 2553 19/12/2019
2467 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0038 นายอรรถพร การะน้อย ร้านสินเจริญ นายอรรถพร การะน้อย 22 4 นาดูน นาดูน มหาสารคาม มค. 68 2560 12/12/2019
2468 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-1077 นายวัชรินทร์ ศิริพรทุม บริษัท ม่ังมีเซ็นเตอร์ จ ากัด นายวัชรินทร์ ศิริพรทุม 155 9 - - นาดูน นาดูน มหาสารคาม มค. 53 2561 25/7/2019
2469 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0508 นางอรกัญญา ศิริพรทุม บริษัท ม่ังมีพืชผล จ ากัด 195 9 - - นาดูน นาดูน มหาสารคาม มค. 52 2557 31/12/2019
2470 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0127 นายเช่ียวชาญ ปักกาเวสา ร้าน ดาวพาณิชย์ นายเช่ียวชาญ ปักกาเวสา 230-231 9 - - นาดูน นาดูน มหาสารคาม มค. 4 2561 11/1/2020
2471 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0886 นายจุ้ย ทศชุม ร้านจุ้ยการเกษตร นายจุ้ย ทศชุม 54 5 - - - บรบือ มหาสารคาม มค. 100 2559 27/12/2019
2472 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0143 นางรินลดา  ยศบุญเรือง ร้านรุ่งเรืองทรัพย์การค้า นางรินลดา ยศบุญเรือง 29 10 - - ดอนงัว บรบือ มหาสารคาม มค. 26 2562 9/4/2020
2473 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0458 นายบุดดี สิมหล้า สหกรณ์การเกษตรบรบือ จ ากัด สาขาดอนงัว 108 2 - - ดอนงัว บรบือ มหาสารคาม มค. 72 2561 13/11/2019
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2474 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0513 นายชัยมงคล เทียบปัด ร้าน พิทักษ์วัสดุก่อสร้าง นายชัยมงคล เทียบปัด 196 19 โนนแดง บรบือ มหาสารคาม มค. 38 2557 31/12/2019
2475 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0820 นายเสน  สีบาล ร้านเสนพาณิชย์ นายเสน สีบาล 119 5 โนนแดง บรบือ มหาสารคาม มค. 50 2559 22/6/2020
2476 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0534 นางอาจ มาตา ร้าน เสริมการเกษตรเหล่าใหญ่ นางอาจ มาตา 170 13 - บ้านเหล่าใหญ่ โนนราษี บรบือ มหาสารคาม มค. 26 2555 31/12/2019
2477 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0765 นางสาวมลิวรรณ์ กลมจรรยา ร้านรวยทรัพย์ รุ่งเจริญ นางสาวมลิวรรณ์ กลมจรรยา 59 5 - - โนนราษี บรบือ มหาสารคาม มค. 69 2561 5/11/2019
2478 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0040 นางรัตนา โพธิสุวรรณ ร้านไทยเกษตร 1 ซุปเปอร์ นางรัตนา โพธิสุวรรณ 1089-1090 1 แจ้งสนิท บรบือ บรบือ มหาสารคาม มค. 23 2559 23/3/2020
2479 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0574 นายธนกร  ค าเมือง บริษัท บรบือก้าวหน้าการเกษตร จ ากัด 127 1 บ้านบรบือ บรบือ บรบือ มหาสารคาม มค. 39 2559 14/6/2020
2480 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-1050 นางวราภรณ์  ขัตติยะวงศ์ ร้าน สัตว์รักษ์ นางวราภรณ์ ขัตติยะวงศ์ 163/3 1 - - บรบือ บรบือ มหาสารคาม มค. 67 2560 11/1/2020
2481 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-1088 นายประเสริฐ ศิริเกษมทรัพย์ ร้านทรัพย์ประเสริฐ นายประเสริฐ ศิริเกษมทรัพย์ 192-192/1 1 - - บรบือ บรบือ มหาสารคาม มค. 18 2562 31/12/2019
2482 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-1042 นายอดิเทพ   เกียรติวีรชน ร้าน บรบือฟาร์มาซี นายอดิเทพ เกียรติวีรชน 196-197 1 บ้านชุมชนขวัญเมือง บรบือ บรบือ มหาสารคาม มค. 63 2560 8/11/2019
2483 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0009 นายบุดดี สิมหล้า สหกรณ์การเกษตรบรบือ จ ากัด สหกรณ์การเกษตรบรบือ จ ากัด 434 1 - สุขาภิบาล7 บรบือ บรบือ มหาสารคาม มค. 70 2561 13/11/2019
2484 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0792 นายธนเดช แต้อารักษ์ บริษัท ชายนันท์ก่อสร้าง จ ากัด 45 1 บรบือ บรบือ มหาสารคาม มค. 53 2558 31/12/2019
2485 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0192 นางประมวล ใจวีระวัฒนา ร้าน นิตยา พาณิชย์ นางประมวล ใจวีระวัฒนา 470 1 - แจ้งสนิท บรบือ บรบือ มหาสารคาม มค. 50 2561 5/7/2020
2486 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0158 นายสกนธ์ ศิริไปล์ ร้าน สกนธ์พาณิชย์ นายสกนธ์ ศิริไปล์ 795-795/1 1 - แจ้งสนิท บรบือ บรบือ มหาสารคาม มค. 17 2549 7/7/2020
2487 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0226 นายเกียรติธร พงไธสงค์ ร้านประมวลการเกษตร นายเกียรติธร พงไธสงค์ 279 15 - บ้านซ าแฮด บรบือ บรบือ มหาสารคาม มค. 22 2561 28/3/2020
2488 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-1062 นายจุมพร หงษ์ษา ร้านจุมพรการเกษตร นายจุมพร หงษ์ษา 103 17 - - บ่อใหญ่ บรบือ มหาสารคาม มค. 21 2561 27/3/2020
2489 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-1012 นางสาวเอมมิกา ปัญญาก๋า ร้านปรางค์กู่การเกษตร นางสาวเอมมิกา ปัญญาก๋า 24 6 - - ยาง บรบือ มหาสารคาม มค. 19 2561 19/3/2020
2490 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0336 นายวสุเทพ  เข็มพิลา ร้าน ซุปเปอร์ตุ้ม นายวสุเทพ เข็มพิลา 100 2 หนองโก บรบือ มหาสารคาม มค. 42 2559 15/6/2020
2491 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0335 นายจรูญ เข็มพิลา ร้าน จรูญ นายจรูญ เข็มพิลา 121 2 - บ้านหนองโก หนองโก บรบือ มหาสารคาม มค. 19 2555 31/12/2019
2492 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0400 นายโสภา พาบุ ร้าน รุ่งริญา บริการ นายโสภา พาบุ 58 10 - บ้านไพวัลย์ หนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม มค. 41 2562 9/6/2020
2493 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0473 นายอดุลย์เดช พาบุ ร้านพิชา เกษตร นายอดุลย์เดช พาบุ 80 10 หนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม มค. 29 2554 26/5/2020
2494 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0753 นายบุญตา เทียนจันทร์ บุญนารีการเกษตร นายบุญตา เทียนจันทร์ 91 8 - - หนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม มค. 101 2559 28/12/2019
2495 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-1022 นาย กฤษฎา  ปันชัย ร้าน เพ่ือนแท้การเกษตร นายกฤษฎา ปันชัย 291 9 - - หนองจิก บรบือ มหาสารคาม มค. 49 2560 20/7/2020
2496 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0457 นายบุดดี สิมหล้า สหกรณ์การเกษตรบรบือ จ ากัด สาขาสมสนุก 3 2 - บ้านสมสนุก หนองสิม บรบือ มหาสารคาม มค. 71 2561 13/11/2019
2497 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0097 นางชมภู สาขา ร้าน ป้ัมน  ามันทองทิพย์ นางชมภู สาขา 79 2 - บ้านสมสนุก หนองสิม บรบือ มหาสารคาม มค. 6 2556 8/4/2020
2498 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-1049 นายเรืองเดช  จูวัฒนส าราญ ร้าน เอกสิทธ์ิ บรบือ นายเรืองเดช จูวัฒนส าราญ 236/6 3 บ้านศรีพิลา หนองสิม บรบือ มหาสารคาม มค. 65 2560 11/12/2019
2499 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0046 นายไพโรจน์ สุธีดวงสมร ร้านโชคชัยพานิชการเกษตร นายไพโรจน์ สุธีดวงสมร 171 1 - ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม มค. 18 2561 31/12/2019
2500 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0001 นายยุทธพร ปรีฉันท์ ร้านบ้านเกษตร นายยุทธพร ปรีฉันท์ 197-198 1 วิชิตราษฎร์บ ารุง ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม มค. 12 2562 6/3/2020
2501 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0051 นายบุญเท่ียง วรรักษ์ธารา ร้านฮ.ไทยพาณิชย์ นายบุญเท่ียง วรรักษ์ธารา 260 1 ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม มค. 14 2561 25/2/2020
2502 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0139 นายกรศักด์ิ โคตาแสง ร้านสงวนพาณิชย์ นายกรศักด์ิ โคตาแสง 3-4 1 - สุวรรณวงศ์ ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม มค. 14 2562 31/12/2019
2503 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0151 นางเตือนใจ จรัสเสถียร บริษัท ข้าวทองพยัคฆ์ จ ากัด 53 1 - - ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม มค. 40 2559 15/6/2020
2504 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0050 นายไพรัช จิรสุจริตธรรม  บริษัท อุดมพาณิชย์การเกษตร จ ากัด 8 1 ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม มค. 47 2547 13/5/2020
2505 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0053 นางสาวจันทนา สุรธรรมจรรยา ร้านลิ มไฮ้ง้วน นางสาวจันทนา สุรธรรมจรรยา 83-84 1 - ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม มค. 18 2555 13/5/2020
2506 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0100 นายสงวนทอง โชควัฒน์วิกุล ร้าน พยัคฆเกษตรภัณฑ์ นายสงวนทอง โชควัฒน์วิกุล 85-86 1 - - ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม มค. 4 2548 31/12/2019
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2507 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0587 นายปิยะศักด์ิ ศิริผลหลาย บริษัท ยงสินการเกษตร จ ากัด 888 1 - พยัคฆ์-ดอนหล่ี ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม มค. 40 2557 31/12/2019
2508 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-1043 นางสาววิลาสินี  ไชยสงคราม ร้านต้นกล้าการเกษตร นางสาววิลาสินี ไชยสงคราม 725/2 14 - ประทาย-พุทไธสง ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม มค. 12 2561 28/1/2020
2509 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0838 นายอ านาจ  เสพสุข ร้านแม่โจ้เกษตรฟาร์ม นายอ านาจ เสพสุข 914 14 ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม มค. 63 2558 12/3/2020
2510 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0602 นายมงคล ธราดลธนสาร ร้าน เทพมงคล ฟาร์ม นายมงคล ธราดลธนสาร 411 16 - บ้านโนนเขวาด า ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม มค. 37 2557 18/5/2020
2511 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0603 นายคนองเดช ราชวงษา ร้านเดชเจริญทรัพย์ นายคนองเดช ราชวงษา 170 5 - เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม มค. 33 2562 30/4/2020
2512 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0020 นางวิมาลา  แย้มวงษ์ ร้านน้องหล่าพาณิชย์ นางวิมาลา แย้มวงษ์ 80 10 - - ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม มค. 13 2562 31/12/2019
2513 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-1033 นางเยาวลักษณ์ แดนพันธ์ นางเยาวลักษณ์ แดนพันธ์ 198 2 - - ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม มค. 58 2561 13/8/2019
2514 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0984 นางสาวจิราภรณ์ ยะถีโล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชารีเกษตร อีนเตอร์ภัณฑ์ 1 3 บ้านคลองจอบ ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม มค. 23 2560 31/12/2019
2515 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0692 นางดารารัศ   รุดโถ ร้าน ปกป้องการเกษตร นางดารารัศ รุดโถ 85 20 เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม มค. 47 2557 31/12/2019
2516 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0295 นายจ านงค์ ปุยสุวรรณ์ ร้านพูลทรัพย์พาณิชย์ นายจ านงค์ ปุยสุวรรณ์ 136 9 - - เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม มค. 17 2562 14/3/2020
2517 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0468 นายทองม้วน แฝงเมืองคุก ร้าน ชัยทรัพย์เจริญ นายทองม้วน แฝงเมืองคุก 146 11 - บ้านบุงคล้า ลาดพัฒนา เมือง มหาสารคาม มค. 72 2559 8/8/2019
2518 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0768 นางสาวพราวนุช    วิชาสวัสด์ิ ร้านคุณกุ๊กพาณิชย์ นางสาวพราวนุช วิชาสวัสด์ิ 131 2 บ้านนาแพง ห้วยแอ่ง เมือง มหาสารคาม มค. 61 2560 29/10/2019
2519 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0996 นายสิทธิชัย  จูมสันเท๊ียะ ร้าน เกิดการเกษตร นายสิทธิชัย จูมสันเท๊ียะ 119 10 เกิ ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม มค. 40 2561 29/5/2020
2520 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0596 นายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด สาขามหาสารคาม บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด สาขามหาสารคาม 303 11 - - เกิ ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม มค. 5 2562 23/1/2020
2521 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0810 นางสาวศิริพร  ศศิวัฒนพร ร้าน สุดาภรณ์การเกษตร นางสาวศิริพร   ศศิวัฒนพร 270-272 12 บ้านเจริญสุข เกิ ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม มค. 48 2559 22/6/2019
2522 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0559 นายสุทธินันท์ ภูคงผา ร้าน ภ.เจริญเกษตรภัณฑ์ นายสุทธินันท์ ภูคงผา 360 12 - สารคาม-กมลาไสย เกิ ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม มค. 31 2559 31/12/2019
2523 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0255 นายประกาย สีตะระโส ร้านประกายการเกษตร นายประกาย สีตะระโส 383 12 เกิ ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม มค. 52 2555 15/8/2019
2524 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0424 นายเกียรติศักด์ิ แก้วมาก ร้าน สง่า พาณิชย์ นายเกียรติศักด์ิ แก้วมาก 23/1 6 - บ้านเกิ งเหนือ เกิ ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม มค. 37 2553 27/7/2020
2525 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0236 นางสาวจุฬารัตน์  หอมนาน มหานคร เซ็นเตอร์ นางสาวจุฬารัตน์ หอมนาน 160 8 - - เกิ ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม มค. 50 2562 7/7/2020
2526 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0092 นายสมชิต แก้วทะชาติ ร้าน ศรีสมชิต 2 นายสมชิต แก้วทะชาติ 190 1 - - เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม มค. 6 2560 1/2/2020
2527 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0588 นายกิตติพงษ์ ดวงจันทร์ทิพย์ ร้าน กิตติพงษ์ทรัพย์เกษตร นายกิตติพงษ์ ดวงจันทร์ทิพย์ 46/2 1 - แจ้งสนิท เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม มค. 8 2556 15/12/2019
2528 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0824 นางเตือนใจ จันทพิมพ์ ร้านอุดมชัยการค้า นางเตือนใจ จันทพิมพ์ 112 20 เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม มค. 46 2558 14/5/2020
2529 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0477 นายวัชราวุฒิ มาตรา ร้านสมศักด์ิการเกษตร นายวัชราวุฒิ มาตรา 122 21 เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม มค. 36 2561 31/12/2019
2530 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0134 นายณัฐพงษ์ วัชรเวชการ ร้านณัฐการเกษตร 2 นายณัฐพงษ์ วัชรเวชการ 173 7 - - เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม มค. 42 2561 3/6/2019
2531 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0836 นายวีรวัฒน์  เสนานิคม ร้านเกษตรวีร์ลูกสส. นายวีรวัฒน์ เสนานิคม 151 13 โคกก่อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม มค. 62 2558 27/4/2020
2532 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0060 นางสาวปิยะรัตน์ โชตินฤมล ร้านเซียมฮะ นางสาวปิยะรัตน์ โชตินฤมล 100 วรบุตร ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม มค. 13 2549 10/12/2019
2533 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0059 นายคงศักด์ิ สงวนสุทธิกุล ร้านนิวสงวนชัย นายคงศักด์ิ สงวนสุทธิกุล 121 ผดุงวิถี ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม มค. 9 2548 31/12/2019
2534 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0373 นางสาวณิชานันท์   วิมลศรีนราชัย ร้าน ใหม่เจริญ นางสาวณิชานันท์ วิมลศรีนราชัย 129 - ศรีราชวงค์ ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม มค. 55 2560 31/12/2019
2535 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0444 นายอนวัช  สุริยวนากุล บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขามหาสารคาม 28 - มหาสารคาม-วาปีปทุม ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม มค. 36 2554 12/7/2020
2536 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0057 นายไพศาล ศรีประเสริฐ ร้านเกษตรไพศาล นายไพศาล ศรีประเสริฐ 493 ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม มค. 77 2559 8/11/2019
2537 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0062 นางวัชรพรรณ อุปแสน ร้าน ดี ดี การเกษตร นางวัชรพรรณ อุปแสน 668/4 - ผดุงวิถี ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม มค. 1 2548 9/5/2020
2538 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0874 นายพิชิต เขียนสุวรรณ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็ม แอนด์ เอ อินเตอร์เทรดดิ ง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็ม แอนด์ เอ อินเตอร์เทรดดิ ง 6 - 6/1 นครสวรรค์ ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม มค. 8 2562 31/12/2019
2539 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0074 นายจิรนิติ วงษ์ค าหาญ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรีเมืองเทรดดิ ง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรีเมืองเทรดดิ ง 87/2 - - สารคาม-วาปีปทุม ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม มค. 66 2558 13/2/2020
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2540 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0018 นายสถิฐ เถาว์ชาลี ร้านสิทธิชัยการเกษตร นายสถิฐ เถาว์ชาลี 905/7 - - นครสวรรค์ ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม มค. 28 2561 29/4/2020
2541 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-1054 นายประพจน์ฺ ค าเเก้ว นายประพจน์ฺ ค าเเก้ว 93 - - วรบุตร ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม มค. 2 2561 2/1/2020
2542 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0337 นายบัวลี คะสุวรรณ ร้าน บัวลี นายบัวลี คะสุวรรณ 5 5 - - ท่าตูม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม มค. 21 2553 31/12/2019
2543 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0696 นางเตือนใจ จันทพิมพ์ ร้าน อุดมชัยการค้า นางเตือนใจ จันทพิมพ์ 121 6 บ้านดอนเรือ ท่าตูม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม มค. 36 2558 7/6/2020
2544 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0910 นายยงยุทธ  แดนพันธ์ บริษัท วี อาร์ อะโกร (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท วี อาร์ อะโกร (ประเทศไทย) จ ากัด 555/27 1 ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม มค. 45 2559 22/6/2020
2545 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0061 นายสมพงษ์ ศรีทอง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. มหาสารคาม จ ากัด 88 16 - - ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม มค. 65 2559 4/7/2020
2546 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0343 นางหนูภาพ พลเพ็ง ร้าน อ๋อมแอ๋ม นางหนูภาพ พลเพ็ง 143 18 - - ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม มค. 49 2562 4/7/2020
2547 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0944 นางสมประสงค์ พลเตมา ร้านทวีทรัพย์การเกษตร นางสมประสงค์ พลเตมา 175 20 ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม มค. 25 2560 3/4/2020
2548 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0711 นางญาณิดา พลทอน ร้าน ต.เจริญเคมีเกษตร นางญาณิดา พลทอน 155 3 บ้านอุปราช ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม มค. 37 2562 28/5/2020
2549 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0106 นายณัฐพล พวงอาจ ร้าน พ.รุ่งเรือง นายณัฐพล พวงอาจ 83 3 - - ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม มค. 49 2561 1/7/2020
2550 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0087 นางทองบุ พานิกร ร้านไทยนิยมการเกษตร นางทองบุ พานิกร 99 4 ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม มค. 3 2560 16/1/2020
2551 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0170 นางสาวผจงจิตร ค าเหลา ร้าน เจริญสุขการค้า นางสาวผจงจิตร ค าเหลา 211 6 - บ้านบ่อน้อย ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม มค. 93 2559 3/11/2019
2552 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0090 นางสุพรรณ วะมะพุทธา ร้าน สุพรรณีการค้า นางสุพรรณ วะมะพุทธา 89 10 - บ้านม่วง ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม มค. 69 2558 14/9/2019
2553 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0225 นายเสน่ห์ สิทธิเวช ร้าน สงวนศรี นายเสน่ห์ สิทธิเวช 98 10 - บ้านม่วง ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม มค. 62 2559 29/6/2020
2554 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0291 นางสาวมัลลิกา โยธาภักดี ร้าน มัลลิกา การเกษตร นางสาวมัลลิกา โยธาภักดี 148 1 - บ้านหนองแวง แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม มค. 17 2557 22/4/2020
2555 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0309 นางปภัชญา อัครเมธีกูล ร้าน มงคลการเกษตร นางปภัชญา อัครเมธีกูล 234/4 11 - สารคาม-วาปี แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม มค. 8 2555 23/4/2020
2556 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0834 นางสาวจิณห์จุฑา นามมุงคุณ บริษัท ช้างไท อะโกร จ ากัด บริษัท ช้างไท อะโกร จ ากัด 70 11 - แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม มค. 78 2559 23/8/2019
2557 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0827 นางปราจี แสนดี ร้านซุปเปอร์แสนดี นางปราจี แสนดี 32 4 แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม มค. 35 2560 6/6/2020
2558 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0161 นายจักรกฤษณ์ รักษาชาติ ร้านแหลมทอง นายจักรกฤษณ์ รักษาชาติ 223 8 แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม มค. 54 2561 30/7/2020
2559 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0201 นางสาวนิตยา หาฉวี ร้าน นิตยาการค้า นางนิตยา หาฉวี 138 10 - บ้านโสทอน ห้วยแอ่ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม มค. 36 2562 26/5/2020
2560 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0558 นายเกศรินทร์  ยะโส ร้าน ค าพันธ์การเกษตร นายเกศรินทร์ ยะโส 139 4 - - ห้วยแอ่ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม มค. 77 2558 31/12/2019
2561 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0757 นายประชา หลาวทอง ร้านเกษตรฮ่องเต้ นายประชา หลาวทอง 82 5 - - ห้วยแอ่ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม มค. 20 2561 22/3/2020
2562 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0140 นายณรงค์ชัย  โนนเหล่าศรี ร้านณรงค์ชัยการเกษตร นายณรงค์ชัย โนนเหล่าศรี 102/1 9 - - ห้วยแอ่ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม มค. 21 2562 21/3/2020
2563 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0887 นางวัชรพรรณ อุปแสน บริษัท ดีดี กรุ๊ป 2014 จ ากัด 46 9 ห้วยแอ่ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม มค. 28 2560 23/4/2020
2564 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0601 นางอ านวยพร สุมนนอก ร้าน อ านวยพรการเกษตร นางอ านวยพร สุมนนอก 96 9 - บ้านห้วยแอ่ง ห้วยแอ่ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม มค. 46 2561 10/6/2020
2565 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0778 นายสุรศักด์ิ  แสนหล้า ร้านวิสาหกิจชุมชนเครือข่าย คนเกษตร นายสุรศักด์ิ แสนหล้า 145 10 - - ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม มค. 11 2562 5/3/2020
2566 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0904 นายกรีฑาพล เดิมท ารัมย์ ทรัพย์เจริญการเกษตร นายกรีฑาพล เดิมท ารัมย์ 18 10 ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม มค. 95 2559 21/11/2019
2567 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0440 นายทองยุ่น ปิดตานัง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เส็งพาณิชย์ (2016) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เส็งพาณิชย์ (2016) 197 10 - - ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม มค. 74 2558 31/12/2019
2568 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0675 นายวิรัตน์ อันทะรินทร์ ร้าน สุทธิรัตน์ นายวิรัตน์ อันทะรินทร์ 240 10 - ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม มค. 15 2562 31/12/2019
2569 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0663 นางสาวพัชรินทร์ อัครพรเตชาวัชร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธราธนากร(2016) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธราธนากร(2016) 277 10 - ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม มค. 2 2558 12/3/2020
2570 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0705 นายสงบ  เดิมท ารัมย์ บริษัท ส.รุ่งเจริญ (2015) จ ากัด นายสงบ เดิมท ารัมย์ 293 10 - ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม มค. 43 2559 31/12/2019
2571 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0599 นางสุรัตน์ เฮียงเฮ่ีย ร้าน เจ๊ปากแดง นางสุรัตน์ เฮียงเฮ่ีย 299 10 - บ้านโพธ์ิชัย ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม มค. 32 2562 28/4/2020
2572 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0086 นายเท่ียง ปักกาเร ร้าน เท่ียง การเกษตร นายเท่ียง ปักกาเร 53 9 - - ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม มค. 10 2556 26/12/2019
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2573 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0290 นายวีรกุล จันทแก้ว ร้านเจริญสุขการเกษตร นายวีรกุล จันทแก้ว 89 2 - - หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช มหาสารคาม มค. 4 2562 31/12/2019
2574 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0809 นายวันชัย  ใจวีระวัฒนา ร้านวันชัยการเกษตร นายวันชัย ใจวีระวัฒนา 35/1 12 นาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม มค. 53 2559 31/12/2019
2575 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0914 นายเกียรติศักด์ิ  ปัดถานัง ร้าน นิวเกษตร นายเกียรติศักด์ิ ปัดถานัง 184/3 1 บ้านวาปี หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม มค. 48 2560 18/7/2020
2576 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0726 นายเกียรติศักด์ิ  โชครัตนตระกูล ร้านมิตรวาปี นายเกียรติศักด์ิ โชครัตนตระกูล 249/2-5 1 - สมารักษ์ หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม มค. 25 2562 8/4/2020
2577 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0068 นางกิมเฮียง โชควิริยะจิตต์ ร้าน ย่งเฮง สาขา 1 นางกิมเฮียง โชควิริยะจิตต์ 250/27-28 1 - - หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม มค. 1 2549 27/2/2020
2578 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0529 นางสาววารุณี คะเชนทน ร้าน วิไลการเกษตร นางสาววารุณี คะเชนทน 250/57 1 - - หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม มค. 49 2555 31/12/2019
2579 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0071 นายสงัด คะเชนทน นายสงัด คะเชนทน 250/6-7 1 - บ้านวาปี หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม มค. 76 2561 6/12/2019
2580 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0047 นางหนูเล็ก โปรดเมธี ร้านหนูเล็ก นางหนูเล็ก โปรดเมธี 124-125 2 หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม มค. 14 2549 18/12/2019
2581 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0975 นางสาวสุวคนธ์ อุทัยค า ร้าน ทรัพย์ธนากร นางสาวสุวคนธ์ อุทัยค า 86 5 - - หนองแสน วาปีปทุม มหาสารคาม มค. 31 2561 31/12/2019
2582 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-0885 นางนฤมล  คุณวิบูลย์ ร้าน ส.เครือเจริญการเกษตร นางนฤมล คุณวิบูลย์ 193 5 หนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม มค. 24 2559 31/12/2019
2583 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-1091 นายทวีป ทัพซ้าย บริษัท น  าตาลมิตรผล จ ากัด นายทวีป ทัพซ้าย 109 10 - - หนองมะค่าโมง ด่านช้าง สุพรรณบุรี มค. 60 2561 30/8/2019
2584 เขต 4 ศวพ.มค. MAH-5-1092 นายทวีป ทัพซ้าย บริษัท น  าตาลมิตรผล จ ากัด นายทวีป ทัพซ้าย 109 10 - - หนองมะค่าโมง ด่านช้าง สุพรรณบุรี มค. 61 2561 30/8/2019
2585 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0106 นายนิพนธ์ สุวรรณเพ็ชร ร้านนิพนธ์ นายนิพนธ์ สุวรรณเพ็ชร 51 3 - - ก าแมด กุดชุม ยโสธร ยส. 8 2549 31/12/2019
2586 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0668 นาย ณรงค์  ศรีธาตุ ร้านศรีณรงค์พาณิชย์ นายณรงค์ ศรีธาตุ 132 10 กุดชุม กุดชุม ยโสธร ยส. 51 2560 30/11/2019
2587 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0632 นาย สุรเวช   ทองศรี ร้าน ส.อะไหล่ นายสุรเวช ทองศรี 205 10 กุดชุม กุดชุม ยโสธร ยส. 29 2560 3/7/2020
2588 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0634 นายประนมกิต   ช่ืนตา ร้านธนกิจ นายประนมกิต ช่ืนตา 95 10 กุดชุม กุดชุม ยโสธร ยส. 24 2560 4/6/2020
2589 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0615 นายศานิต  พินิจวิญญูภาพ ร้านรวมเกษตรฟาร์ม นายศานิต พินิจวิญญูภาพ 146 14 - วารีราชเดช กุดชุม กุดชุม ยโสธร ยส. 81 2559 1/12/2019
2590 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0001 นายค าแหง ลครไชย ร้านโชคส าราญ นายค าแหง ลครไชย 174 14 บ้านกุดชุมพัฒนา วารีราชเดช กุดชุม กุดชุม ยโสธร ยส. 61 2547 31/12/2019
2591 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0207 นายทิวัตธถ์ ทศราช ร้านน าโชคการเกษตร นายทิวัตธถ์ ทศราช 246 14 - - กุดชุม กุดชุม ยโสธร ยส. 44 2561 27/11/2019
2592 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0006 นาย จิตเสถียร    ชาภิรมย์ ร้านท๊อปฟีดการเกษตร นายจิตเสถียร ชาภิรมย์ 334 14 - วารีราชเดช กุดชุม กุดชุม ยโสธร ยส. 41 2560 29/8/2019
2593 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0008 นายสงคราม สมบัติหล้า ร้านศรีสมบัติการเกษตร นายสงคราม สมบัติหล้า 36 14 - วารีราชเดช กุดชุม กุดชุม ยโสธร ยส. 2 2561 17/1/2020
2594 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0125 นางสาว อรนุช    รัตนพิทย์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ยโสธร จ ากัด (สาขากุดชุม) นางสาวอรนุช รัตนพิทย์ 480 17 - - กุดชุม กุดชุม ยโสธร ยส. 37 2560 8/8/2019
2595 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0479 นางสาวพิไรวรรณ์  มูลสาร ร้านท่าสยามการเกษตร นางสาวพิไรวรรณ์ มูลสาร 126 21 - - กุดชุม กุดชุม ยโสธร ยส. 23 2561 18/7/2020
2596 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0226 นายสมาน เงินงาม ร้าน ส.พาโชค นายสมาน เงินงาม 44 21 - - กุดชุม กุดชุม ยโสธร ยส. 7 2560 22/2/2020
2597 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0788 นายพัลลภ  แสงยะรักษ์ บริษัท น  าตาลมิตรผล จ ากัด นายพัลลภ แสงยะรักษ์ 5 5 - - กุดชุม กุดชุม ยโสธร ยส. 16 2562 13/6/2020
2598 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0424 นายชัยวัฒน์ ลครไชย ร้านโชคส าราญ นายชัยวัฒน์ ลครไชย 471 8 วารีราชเดช กุดชุม กุดชุม ยโสธร ยส. 19 2557 31/12/2019
2599 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0125 นางสุดารัตน์   ศรีชนะ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ยโสธร จ ากัด (สาขากุดชุม) นางสุดารัตน์ ศรีชนะ 493 8 บ้านกุดชุมพัฒนา - กุดชุม กุดชุม ยโสธร ยส. 37 2560 8/8/2019
2600 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0598 นายบุญโจม   ศรีชนะ ร้าน ส.รุ่งเรือง นายบุญโจม ศรีชนะ 46 3 ค าน  าสร้าง กุดชุม ยโสธร ยส. 30 2560 3/7/2020
2601 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0473 นายสุจิตร งิ วลาย ร้านจิตรขจรการเกษตร นายสุจิตร งิ วลาย 56 6 บ้านเท่ียงนาเรียง - ค าน  าสร้าง กุดชุม ยโสธร ยส. 25 2558 20/1/2020
2602 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0683 นายอุดร  วรรณลุขี ร้านไพบูลย์ การค้า นายอุดร วรรณลุขี 115 11 - - โนนเปือย กุดชุม ยโสธร ยส. 4 2562 27/2/2020
2603 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0284 นางน้อม ครุผาด ร้านสินทรัพย์การเกษตร นางน้อม ครุผาด 70 6 - บ้านนาสะแบง โนนเปือย กุดชุม ยโสธร ยส. 3 2556 29/10/2019
2604 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0307 นายวิชิต  ทานะเวช ร้านคุณเดือน นายวิชิต ทานะเวช 35 7 โพนงาม กุดชุม ยโสธร ยส. 57 2559 13/6/2020
2605 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0475 นางสาวสมาน    สองจันทร์ ร้าน โชคส าราญ  (สาขาบ้านเกิด) นางสาวสมาน สองจันทร์ 210 5 หนองหมี กุดชุม ยโสธร ยส. 62 2558 6/8/2019
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2606 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0674 นางสาววรรณพา  สงวนนาม ร้าน พีพีเอส พาณิชย์ (ฮาร์ดแวร์) นางสาววรรณพา สงวนนาม 96 7 บ้านค าบอน - หนองหมี กุดชุม ยโสธร ยส. 1 2561 3/1/2020
2607 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0432 นางสาวนฤนาถ ชายทวีป ร้านกตัญญู นางสาวนฤนาถ ชายทวีป 21 5 หนองแหน กุดชุม ยโสธร ยส. 26 2558 25/1/2020
2608 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0463 นางสาวปัณยิกา ใจน้อย ร้านโนนประทายการเกษตร นางสาวปัณยิกา ใจน้อย  ึ71 9 บ้านโนนประทาย - หนองแหน กุดชุม ยโสธร ยส. 3 2558 1/12/2019
2609 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0639 นางสาวสันนีย์   วรรณวงษ์ ร้านทรัพย์เจริญ นางสาวสันสนีย์ วรรณวงษ์ 28 13 - - ห้วยแก้ง กุดชุม ยโสธร ยส. 44 2560 5/11/2019
2610 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0663 นางสาวนันท์นภัส  ป้ันทอง ร้านป้ันทองการเกษตร นางนันท์นภัส ป้ันทอง 220 4 บ้านค าเก้า - ห้วยแก้ง กุดชุม ยโสธร ยส. 36 2561 26/8/2019
2611 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0713 นางวงษ์เดือน  เชิดชู ร้านตึกขาว นางวงษ์เดือน เชิดชู 137 10 บ้านตูม - กุดน  าใส ค้อวัง ยโสธร ยส. 36 2562 21/5/2020
2612 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0680 นาย ปรีชา   พิกากัน ร้าน ป. สมโชค นายปรีชา พิกากัน 154 10 - - กุดน  าใส ค้อวัง ยโสธร ยส. 9 2561 13/3/2020
2613 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0679 นาย ทินกรณ์    ศรีมะลัย ร้าน หนุ่มการเกษตร นายทินกรณ์ ศรีมะลัย 81 5 - - กุดน  าใส ค้อวัง ยโสธร ยส. 20 2561 29/5/2020
2614 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0669 นาง ล าไพ สุดแสวง ร้านส.วิทยาบริการ นางล าไพ สุดแสวง 49 7 กุดน  าใส ค้อวัง ยโสธร ยส. 53 2560 7/12/2019
2615 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0011 นายพิฑูรย์ ศรีสอน ร้านไทยศิริ วัสดุก่อสร้าง นายพิฑูรย์ ศรีสอน 204 1 - - ค้อวัง ค้อวัง ยโสธร ยส. 57 2560 21/12/2019
2616 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0768 ว่าท่ี ร.ต. สิทธิศักด๊์ิ  มะชิมะ ร้าน ส.ทรัพย์เจริญ ว่าท่ี ร.ต.สิทธิศักด์ิ มะชิมะ 239 1 - - ค้อวัง ค้อวัง ยโสธร ยส. 12 2562 29/4/2020
2617 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0206 นางสาวผกาวัลย์ ชุมแสง ร้านทรัพย์อุดม 2 นางสาวผกาวัลย์ ชุมแสง 7 11 - ค้อวัง-ยางชุมน้อย ค้อวัง ค้อวัง ยโสธร ยส. 33 2560 13/7/2020
2618 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0661 นายบัญชา  ทุมณี ร้านศิริบัญชาการเกษตร นายบัญชา ทุมณี 112/1 7 บ้านสันติสุข - ค้อวัง ค้อวัง ยโสธร ยส. 28 2561 5/8/2019
2619 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0123 นางสาว อรนุช    รัตนพิทย์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ยโสธร จ ากัด (สาขาค้อวัง) นางสาวอรนุช รัตนพิทย์ 134/2-3 7 ค้อวัง ค้อวัง ยโสธร ยส. 38 2560 8/8/2019
2620 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0123 นางสุดารัตน์  ศรีชนะ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ยโสธร จ ากัด (สาขาค้อวัง) นางสุดารัตน์ ศรีชนะ 134/2-3 7 บ้านสันติสุข - ค้อวัง ค้อวัง ยโสธร ยส. 38 2560 8/8/2019
2621 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0147 นายชัยยันต์ ทุมณี ร้าน ส. ย่ิงเจริญการเกษตร นายชัยยันต์ ทุมณี 182 7 - ค้อวัง-พลไว ค้อวัง ค้อวัง ยโสธร ยส. 42 2560 28/9/2019
2622 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0094 นายวิทยา ทุมณี ร้านวิทยาการเกษตร นายวิทยา ทุมณี 201-202 7 - - ค้อวัง ค้อวัง ยโสธร ยส. 12 2560 6/4/2020
2623 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0013 นายสวัสด์ิ  ศรีสอน ร้าน นายสวัสด์ิ    ศรีสอน นายสวัสด์ิ ศรีสอน 5 9 - - ค้อวัง ค้อวัง ยโสธร ยส. 34 2560 20/7/2020
2624 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0016 นางสาวพรทิพย์ พิกุลทอง ร้านทองเจริญพูนทรัพย์ นางสาวพรทิพย์ พิกุลทอง 64 9 - - ค้อวัง ค้อวัง ยโสธร ยส. 2 2559 12/10/2019
2625 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0274 นางสาวอรัญญา   ต้นค า ร้านกันเองการเกษตร นางสาวอรัญญา ต้นค า 17 1 น  าอ้อม ค้อวัง ยโสธร ยส. 10 2559 29/11/2019
2626 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0376 นางสาวนงนุช โกษาผล ชัชเจริญ นางสาวนงนุช โกษาผล 86 10 - - น  าอ้อม ค้อวัง ยโสธร ยส. 72 2559 24/8/2020
2627 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0253 นายชนะชาติ ศรีเสมอ ร้านนายธนะชาติ ศรีเสมอ นายชนะชาติ ศรีเสมอ 103 9 - บ้านน  าอ้อม น  าอ้อม ค้อวัง ยโสธร ยส. 24 2559 12/1/2020
2628 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0018 นายสวัสด์ิ มัทกิจ ร้านกิจเจริญ นายสวัสด์ิ มัทกิจ 4 5 - - ฟ้าห่วน ค้อวัง ยโสธร ยส. 50 2561 24/12/2019
2629 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0667 นาย สิงหา  สุลินทาบูรณ์ ร้านเกษตรภัณฑ์ นายสิงหา สุลินทาบูรณ์ 129 6 ฟ้าห่วน ค้อวัง ยโสธร ยส. 50 2560 26/11/2019
2630 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0678 นายประมวล  จันทะรส ร้านประมวลพาณิชย์ นายประมวล จันทะะรส 76 8 - - ฟ้าห่วน ค้อวัง ยโสธร ยส. 99 2561 27/12/2019
2631 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0296 นายมิตรชัย สารกาล ร้าน ต.รุ่งเรืองทรัพย์ นายมิตรชัย สารกาล 7 2 - - กุดกุง ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร ยส. 23 2556 31/12/2019
2632 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0178 นาย เฉลิมรัก   มาลัย ร้านซุปเปอร์ นายเฉลิมรัก มาลัย 173 2 บ้านแคนน้อย - แคนน้อย ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร ยส. 11 2562 24/4/2020
2633 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0178 นายเฉลิมรัก มาลัย ร้านซุปเปอร์ นายเฉลิมรัก มาลัย 173 2 บ้านแคนน้อย - แคนน้อย ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร ยส. 12 2556 24/4/2019
2634 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0518 นางสาวธนัทพร  บุญแท้ ร้านทรัพย์ไพศาล วัสดุก่อสร้าง นางสาวธนัทพร บุญแท้ 69 1 - แจ้งสนิท ดงแคนใหญ่ ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร ยส. 65 2559 20/7/2019
2635 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0251 นายเจริญพร รวมธรรม ร้านผู้ใหญ่เมาะการเกษตร นายเจริญพร รวมธรรม 123/3 13 บ้านดงแคนใหญ่ - ดงแคนใหญ่ ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร ยส. 57 2561 26/11/2019
2636 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0539 นายณรงค์ แสงทอง ร้านสมบูรณ์การเกษตร นายณรงค์ แสงทอง 111 4 บ้านดงแคนใหญ่ แจ้งสนิท ดงแคนใหญ่ ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร ยส. 52 2558 16/7/2020
2637 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0407 นางสาวสุภิชชญาณ์ ภัทรภัชกรไชย์ ร้านรวยถาวรการเกษตร นางสาวสุภิชชญาณ์ ภัทรภัชกรไชย์ 235 6 ดงแคนใหญ่ ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร ยส. 13 2560 23/4/2020
2638 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0513 นางสาวธัญชนก ยศบุญ ร้าน ส.สมพรการเกษตร นางสาวธัญชนก ยศบุญ 179 1 บ้านดงเจริญ - ดงเจริญ ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร ยส. 46 2558 5/7/2020
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2639 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0486 นายบัญญัติ สว่างแสง ร้านนายบัญญัติ สว่างแสง นายบัญญัติ สว่างแสง 51/1 1 บ้านโซง - ทุ่งมน ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร ยส. 30 2558 18/3/2020
2640 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0486 นายศุภชัย   สว่างแสง ร้านรวมเกษตรการค้า นายศุภชัย   สว่างแสง 51/1 1 บ้านโซง - ทุ่งมน ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร ยส. 30 2558 18/3/2020
2641 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0420 นายดิฐฉัตร  เข็มเพชร ร้านภักดีพรเกษตรภัณฑ์ นายดิฐฉัตร เข็มเพชร 145 4 บ้านดงมะพริก - ทุ่งมน ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร ยส. 29 2561 5/8/2019
2642 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0450 นางสาวจินตนา จ าปาหอม ร้านจินตนา จ าปาหอม นางสาวจินตนา จ าปาหอม 46/1 4 บ้านสว่าง - ย่อ ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร ยส. 2 2560 18/1/2020
2643 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0225 นายพยุงศักด์ิ วิวงค์ ร้าน ต.บัณฑิตทรัพย์ นายพยุงศักด์ิ วิวงค์ 145 8 - แจ้งสนิท ย่อ ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร ยส. 16 2560 8/5/2020
2644 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0021 นางสาวสว่างจิตร โพธ์ิพิมพ์ ร้านค าเข่ือนแก้วอาหารสัตว์ นางสาวสว่างจิตร โพธ์ิพิมพ์ 366 1 บ้านลุมพุก มหาชนะชัย-ค าเข่ือนแก้ว ลุมพุก ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร ยส. 15 2549 18/6/2020
2645 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0019 นายวิเชียร   ท าดี ร้านแม่โจ้การเกษตร นายวิเชียร ท าดี 483 1 - มหาชนะชัย ลุมพุก ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร ยส. 26 2560 6/6/2020
2646 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0758 นายวิทยา  ขยันหา ร้าน ช.การเกษตร นายวิทยา ขยันหา 537 1 - - ลุมพุก ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร ยส. 14 2562 3/6/2020
2647 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0672 นางสาวกฤติมา  สมประสงค์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เกษตรรุ่งอนันต์ นางสาวกฤติมา สมประสงค์ 80 14 - - ลุมพุก ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร ยส. 61 2560 25/12/2019
2648 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0324 นางพันธ์ มะลิวัลย์ ร้านทองค าการเกษตร นางพันธ์ มะลิวัลย์ 1046 2 บ้านลุมพุก แจ้งสนิท ลุมพุก ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร ยส. 15 2558 6/1/2020
2649 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0613 นางสาวอมรรัตน์ เวชกามา ร้าน ต.บัณฑิทรัพย์เซ็นเตอร์ นางสาวอมรรัตน์ เวชกามา 1090 2 - - ลุมพุก ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร ยส. 79 2559 27/10/2019
2650 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0193 นางสาวปรียา วงษ์ชมภู ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทิพย์อนันต์คลินิกการเกษตร นางสาวปรียา วงษ์ชมภู 182/1 2 - - ลุมพุก ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร ยส. 4 2561 28/1/2020
2651 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0019 นายวิเชียร   ท าดี ร้านแม่โจ้การเกษตร นายวิเชียร ท าดี 676 2 - มหาชนะชัย ลุมพุก ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร ยส. 26 2560 6/6/2020
2652 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0685 นางสาว นิตยา   บุญทวี ร้านแสวงผล นางสาวนิตยา บุญทวี 83 11 - - ทรายมูล ทรายมูล ยโสธร ยส. 11 2561 15/3/2020
2653 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0752 นายประพันธ์ศักด์ิ  แสงชมภู บริษัท น  าตาลมิตรผล จ ากัด นายประพันธ์ศักด์ิ แสงชมภู 57 15 - - ทรายมูล ทรายมูล ยโสธร ยส. 2 2562 3/2/2020
2654 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0621 นายวิชาธร  เศรษฐรัตน์ ร้านถาวรพาณิชย์ (ทรายมูล) นายวิชาธร เศรษฐรัตน์ 309 16 - - ทรายมูล ทรายมูล ยโสธร ยส. 89 2559 29/12/2019
2655 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0028 นางวิละ  มูลสาร ร้านโชคชัย นางวิละ มูลสาร 59 16 - - ทรายมูล ทรายมูล ยโสธร ยส. 28 2560 19/6/2020
2656 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0275 นางสาว เตือนจิต   ไตรภูมิ ร้านสามหนุ่มการเกษตร นางสาวเตือนจิต ไตรภูมิ 108 2 - - ทรายมูล ทรายมูล ยโสธร ยส. 8 2561 12/3/2020
2657 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0026 นางค าปุ่น เนตรหาญ ร้านโชครังสันต์ นางค าปุ่น เนตรหาญ 197 6 - ทรายมูล-นาโป่ง ทรายมูล ทรายมูล ยโสธร ยส. 17 2561 17/5/2020
2658 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0239 นายอดุลรัตน์ บุญปก ร้านสุขสวัสด์ิพาณิช นายอดุลรัตน์ บุญปก 130 8 ทรายมูล ทรายมูล ยโสธร ยส. 8 2559 1/11/2019
2659 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0440 นาย สุดใจ  ไชยรักษ์ ร้านตระกูลไชยพาณิชย์ 9 นายสุดใจ ไชยรักษ์ 239 1 บ้านสร้างช้าง - ไผ่ ทรายมูล ยโสธร ยส. 18 2561 27/5/2020
2660 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0029 นางสาวภัยศรี หลายเหล่า ร้านเจริญทองการเกษตร นางสาวภัยศรี หลายเหล่า 3/2 1 - วารีราชเดช ค าเตย ไทยเจริญ ยโสธร ยส. 73 2559 28/8/2019
2661 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0514 นายพัลลภ  แสงยะรักษ์ บริษัท น  าตาลมิตรผล จ ากัด นายพัลลภ  แสงยะรักษ์ 269 5 บ้านค าเมฆดาหา - ค าเตย ไทยเจริญ ยโสธร ยส. 44 2558 24/6/2020
2662 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0514 นายพัลลภ  แสงยะรักษ์ บริษัท น  าตาลมิตรผล จ ากัด นายพัลลภ  แสงยะรักษ์ 269 5 บ้านค าเมฆดาหา - ค าเตย ไทยเจริญ ยโสธร ยส. 44 2558 24/6/2020
2663 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0205 นายพงษ์ศักด์ิ อ่อนแก้ว ร้านกุ้งทองอาหารสัตว์ 2 นายพงษ์ศักด์ิ อ่อนแก้ว 90 5 - วารีราชเดช ค าเตย ไทยเจริญ ยโสธร ยส. 56 2559 12/6/2020
2664 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0541 นายวิเชียร   สลับศรี สหกรณ์ยางพารายโสธร จ ากัด นายวิเชียร สลับศรี 188 6 ค าเตย ไทยเจริญ ยโสธร ยส. 35 2560 2/8/2019
2665 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0197 นางสาวเข็มพร ศรีสะอาด ร้านพรฟ้า นางสาวเข็มพร ศรีสะอาด 198 1 - - ไทยเจริญ ไทยเจริญ ยโสธร ยส. 45 2558 24/6/2020
2666 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0348 นายบิน ศรีวะโสภา ร้านสุบินอลูมิเนียม ไทยเจริญ นายบิน ศรีวะโสภา 202 1 1 - ไทยเจริญ ไทยเจริญ ยโสธร ยส. 68 2558 2/9/2019
2667 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0277 นางสาวจีรนันท์   เจริญพงษ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีสุข มียู การเกษตร นางสาวจีรนันท์ เจริญพงษ์ 262 1 บ้านไทยเจริญ - ไทยเจริญ ไทยเจริญ ยโสธร ยส. 26 2561 23/7/2020
2668 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0282 นางวัลลดา วงศ์อนันต์ ร้านสิริภรณ์การเกษตร นางวัลลดา วงศ์อนันต์ 46/1 4 - - ไทยเจริญ ไทยเจริญ ยโสธร ยส. 18 2557 25/5/2020
2669 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0344 นายศักด์ิชัย พุทธคุณ ร้านทรัพย์อนันต์ นายศักด์ิชัย พุทธคุณ 225 12 บ้านน  าค า - น  าค า ไทยเจริญ ยโสธร ยส. 24 2558 15/1/2020
2670 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0649 นาง โสภา   กระแสสิงห์ ร้านโอโจ้พาณิชย์ นางโสภา กระแสสิงห์ 163 5 - - น  าค า ไทยเจริญ ยโสธร ยส. 10 2561 15/3/2020
2671 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0550 นายอุทัย  วงศ์อนันต์ ร้านไทยรุ่งเรืองวัสดุ นายอุทัย วงศ์อนันต์ 3 5 น  าค า ไทยเจริญ ยโสธร ยส. 51 2559 22/5/2020
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2672 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0410 นางวิลาวัลย์ ละลอกน  า ร้านบุญทวีสหณาวิน นางวิลาวัลย์ ละลอกน  า 42 1 กระจาย ป่าติ ว ยโสธร ยส. 48 2558 6/7/2019
2673 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0715 นางระออ  จ าปารัตน์ ร้านเพ่ิมพูลทรัพย์ นางระออ จ าปารัตน์ 238 3 - - กระจาย ป่าติ ว ยโสธร ยส. 34 2561 22/8/2019
2674 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0722 นางพิลองยา  น่วมสวัสด์ิ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต.ทรัพย์ไพศาล นางพิลองยา น่วมสวัสด์ิ 126 4 บ้านค าเกิด - กระจาย ป่าติ ว ยโสธร ยส. 37 2561 10/9/2019
2675 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0033 นางวงเดือน อินทมนต์ สหกรณ์การเกษตรป่าติ ว จ ากัด นางวงเดือน อินทมนต์ 98 8 - อรุณประเสริฐ กระจาย ป่าติ ว ยโสธร ยส. 18 2559 29/12/2019
2676 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0283 นางสาวธนาภรณ์ เสาะแสวง ร้านศักด์ิรุ่งเรืองเกษตรภัณฑ์ นางสาวธนาภรณ์ เสาะแสวง 104 12 - - โคกนาโก ป่าติ ว ยโสธร ยส. 18 2555 15/7/2020
2677 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0269 นายเปล่ียน อยู่เย็น ร้านอยู่เย็นการเกษตร นายเปล่ียน อยู่เย็น 222 4 - - โคกนาโก ป่าติ ว ยโสธร ยส. 5 2560 5/2/2020
2678 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0638 นายหน่ึง  อยู่เย็น ร้านหนองแข้วัสดุ นายหน่ึง อยู่เย็น 209 5 โคกนาโก ป่าติ ว ยโสธร ยส. 23 2560 17/5/2020
2679 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0468 นายอ่อนสา เสาะแสวง ร้าน อ.อุ้มทรัพย์การเกษตร นายอ่อนสา เสาะแสวง 26 5 - - โคกนาโก ป่าติ ว ยโสธร ยส. 29 2558 15/3/2020
2680 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0692 นายวิษณุกร  มลสิงห์ ร้านวิษณุกรการเกษตร นายวิษณุกร มลสิงห์ 152 6 บ้านหนองชุม - โคกนาโก ป่าติ ว ยโสธร ยส. 6 2562 4/3/2020
2681 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0177 นาย โกศล   แพงสุพัฒน์ ร้านสมานชัยการเกษตร นายโกศล แพงสุพัฒน์ 44 12 - - โพธ์ิไทร ป่าติ ว ยโสธร ยส. 35 2561 26/8/2019
2682 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0474 นางสาวบุญสาร พยุงวงษ์ ร้านโชคส าราญป่าติ ว นางสาวบุญสาร พยุงวงษ์ 222 4 - - โพธ์ิไทร ป่าติ ว ยโสธร ยส. 61 2558 6/8/2019
2683 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0728 นางสาวฤทัยรัตน์  ศิริโสม ร้านป่าติ วอาหารสัตว์การเกษตร นางสาวฤทัยรัตน์ ศิริโสม 225 4 บ้านป่าติ ว - โพธ์ิไทร ป่าติ ว ยโสธร ยส. 39 2561 10/10/2019
2684 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0107 นางสาวสุรีรัตน์   ตันเจริญ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรประทานการเกษตร 2015 นางสาวสุรีรัตน์ ตันเจริญ 485 4 อรุณประเสริฐ โพธ์ิไทร ป่าติ ว ยโสธร ยส. 22 2559 11/1/2020
2685 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0792 นางสาวศุภลักษณ์  จันดีบาง ร้านแผ่พืชน์ นางสาวศุภลักษณ์ จันดีบาง 7 4 - - โพธ์ิไทร ป่าติ ว ยโสธร ยส. 19 2562 20/6/2020
2686 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0785 นายศัณย์  เสาะแสวง ร้านเกษตรรุ่งเรือง นายศรัณย์ เสาะแสวง 266 1 บ้านศรีฐาน - ศรีฐาน ป่าติ ว ยโสธร ยส. 15 2562 3/6/2020
2687 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0745 นายวินัย  วิชาดี บริษัท น  าตาลมิตรผล จ ากัด นายวินัย วิชาดี 24 3 - - ศรีฐาน ป่าติ ว ยโสธร ยส. 46 2561 17/12/2019
2688 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0043 นาย เฉลิมพร   ไชยงาม ร้านศรีนครโอสถ นายเฉลิมพร ไชยงาม 41 9 บ้านศรีฐาน - ศรีฐาน ป่าติ ว ยโสธร ยส. 22 2561 24/6/2020
2689 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0439 นางสาวรุ่งทิวา วระเกตุ ร้านรุ่งศักดาการเกษตร นางสาวรุ่งทิวา วระเกตุ 191 3 - - คูเมือง มหาชนะชัย ยโสธร ยส. 21 2558 12/1/2020
2690 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0469 นางถาวร เศรษฐรัตน์ ร้านถาวรการเกษตร นางถาวร เศรษฐรัตน์ 204 6 บ้านคุ้ม - คูเมือง มหาชนะชัย ยโสธร ยส. 30 2559 18/1/2020
2691 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0237 นางหนูจร นากรณ์ ร้านจันทร์เจริญวัสดุก่อสร้าง นางหนูจร นากรณ์ 38 7 - - คูเมือง มหาชนะชัย ยโสธร ยส. 21 2561 31/5/2020
2692 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0385 นางรุ่ง กอนแก้ว ร้านรุ่งเจริญ นางรุ่ง กอนแก้ว 159 8 บ้านพลไว คูเมือง มหาชนะชัย ยโสธร ยส. 12 2557 24/4/2020
2693 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0610 นางสาวนัยนา  นรฤทธ์ิ ร้านก่อทรัพย์ นางสาวนัยนา นรฤทธ์ิ 118 1 โนนทราย มหาชนะชัย ยโสธร ยส. 61 2560 28/12/2019
2694 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0750 นางสาวค าเพียร  คูณผล ร้านป้ัมน  ามันสองพ่ีน้องบริการ นางสาวค าเพียร คูณผล 85 1 บ้านโนนทราย - โนนทราย มหาชนะชัย ยโสธร ยส. 5 2562 3/3/2020
2695 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0046 นางรัชดา เครือแสง ร้านออมทรัพย์การเกษตร นางรัชดา เครือแสง 144 2 - - โนนทราย มหาชนะชัย ยโสธร ยส. 23 2555 31/12/2019
2696 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0491 นางสาวส าลี ศรีสวัสด์ิ ร้านเจริญทรัพย์ นางสาวส าลี ศรีสวัสด์ิ 83 3 บ้านเลียบ โนนทราย มหาชนะชัย ยโสธร ยส. 31 2558 30/3/2019
2697 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0491 นางสาวส าลี ศรีสวัสด์ิ ร้านเจริญทรัพย์ นางสาวส าลี ศรีสวัสด์ิ 83 3 บ้านเลียบ - โนนทราย มหาชนะชัย ยโสธร ยส. 13 2562 2/5/2020
2698 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0579 นางจันทร์ศรี   สมสอางค์ ร้าน โชคอ านวยผลการเกษตร นาง จันทร์ศรี สมสอางค์ 92 6 - - โนนทราย มหาชนะชัย ยโสธร ยส. 21 2562 26/6/2020
2699 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0579 นางจันทร์ศรี สมสอางค์ ร้าน โชคอ านวยผลการเกษตร นางจันทร์ศรี  สมสอางค์ 92 6 - - โนนทราย มหาชนะชัย ยโสธร ยส. 15 2561 24/4/2019
2700 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0700 นางณัชชา สอนโส ร้านณัชชา นางณัชชา สอนโส 64 8 - - บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร ยส. 45 2561 16/12/2019
2701 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0425 นางศรีนวล พิมพกุล ร้านนานวลการเกษตร นางศรีนวล พิมพกุล 35 2 บึงแก มหาชนะชัย ยโสธร ยส. 20 2557 8/6/2019
2702 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0630 นาย ภานุทัศ  ใฝ่ฝัน ร้านทองเจริญทรัพย์ นายภานุทัศ ใฝ่ฝัน 68 9 บึงแก มหาชนะชัย ยโสธร ยส. 54 2560 11/12/2019
2703 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0485 นางยุวารีย์  ลุนพิลา ร้าน ศ.เจริญทรัพย์ นางยุวารีย์ ลุนพิลา 174 2 - - ผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร ยส. 3 2560 18/1/2020
2704 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0403 นายสายันต์ ภูกองชนะ ร้าน ส.ชนะ นายสายันต์ ภูกองชนะ 26 3 พระเสาร์ มหาชนะชัย ยโสธร ยส. 11 2557 14/1/2020
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2705 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0053 นายมานะ บุญทศ ร้านแม่ประยนต์ นายมานะ บุญทศ 157 1 - ธ ามะรงค์ ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร ยส. 2 2547 24/6/2020
2706 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0049 นายพงษ์เพชร สุวรรณกูฎ ร้าน ป. โชคทวี 1 นายพงษ์เพชร สุวรรณกูฎ 192 1 บ้านฟ้าหยาด ไชยกุมาร ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร ยส. 3 2547 24/6/2020
2707 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0660 นายเสรี  กองแก้ว ร้านค้าชุมชนบ้านโนนธาตุ หมู่ท่ี 10 นายเสรี กองแก้ว 55 10 ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร ยส. 48 2560 9/11/2019
2708 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0124 นางสาวสุดารัตน์  ศรีชนะ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ยโสธร จ ากัด (สาขามหาชนะชัย) นางสุดารัตน์ ศรีชนะ 249 2 ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร ยส. 31 2561 13/8/2019
2709 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0048 นางเพ็ญพักตร พร้อมสุข สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จ ากัด นางเพ็ญพักตร พร้อมสุข 176 4 - พรมศรี ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร ยส. 13 2559 2/12/2019
2710 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0051 นายอธิป มงคลเกตุ ร้านหยาดฟ้า นายอธิป มงคลเกตุ 240 4 - มหาชนะชัย-พนมไพร ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร ยส. 22 2550 18/7/2020
2711 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0710 นายเสณี  พุทธิขันธ์ ร้านศรีไชยาการเกษตร นายเสณี พุทธิขันธ์ 397 4 บ้านฟ้าหยาด - ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร ยส. 32 2561 13/8/2019
2712 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0747 นายวินัย  วิชาดี บริษัท น  าตาลมิตรผล จ ากัด นายวินัย วิชาดี 407 4 - - ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร ยส. 48 2561 17/12/2019
2713 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0052 นายเสริม    ศรีระชาติ ร้าน ส.ท.ทองทวี นายเสริม ศรีระชาติ 34 5 - - ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร ยส. 56 2548 25/10/2019
2714 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0101 นายนาจ บุญสา ร้านจตุภัณฑ์ นายนาจ บุญสา 69 5 บ้านเหมือดป่าตอง - ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร ยส. 20 2550 26/7/2020
2715 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0050 นางสาวสมปอง  พันธ์เสาร์ ร้านสมปองการเกษตร นางสาวสมปอง พันธ์เสาร์ 213 8 - มหา-พนมไพร ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร ยส. 35 2559 22/2/2020
2716 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0050 นางสาวสมปอง  พันธ์เสาร์ ร้านพ่อข้องวัสดุพันธ์เสาร์สังฆภัณฑ์และสมปองการเกษตร นางสาวสมปอง พันธ์เสาร์ 213 8 - มหาชนะชัย-พนมไพร ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร ยส. 35 2559 22/2/2020
2717 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0055 นาง ค าภีร์   ศรีเย็น ร้านกัลยา นางค าภีร์ ศรีเย็น 3 2 บ้านสร้างแป้น - สงยาง มหาชนะชัย ยโสธร ยส. 20 2562 24/6/2020
2718 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0055 นางค าภีร์ ศรีเย็น ร้านกัลยา นางค าภีร์ ศรีเย็น 3 2 - บ้านสร้างแป้น สงยาง มหาชนะชัย ยโสธร ยส. 27 2560 11/6/2019
2719 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0523 นายบุญไพ ทานุสิทธ์ิ วิสาหกิจชุมชนสถาบันการเงินชุมชนต าบลสงยาง นายบุญไพ ทานุสิทธ์ิ 122 6 สงยาง มหาชนะชัย ยโสธร ยส. 43 2559 20/3/2020
2720 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0159 นางหนูแดง สอนสืบ ร้านอ านวยผล นางหนูแดง สอนสืบ 92 6 - - สงยาง มหาชนะชัย ยโสธร ยส. 23 2553 24/10/2019
2721 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0255 นางสาวเพ็ญนภา สิงห์พันธ์ ร้านเพ็ญนภาพาณิชย์ นางสาวเพ็ญนภา สิงห์พันธ์ 156 13 บ้านคูสองชั น - หัวเมือง มหาชนะชัย ยโสธร ยส. 6 2557 2/3/2020
2722 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0257 นางยุภาภรณ์ โพพา ร้านโฮมทรัพย์ นางยุภาภรณ์ โพพา 76 13 - - หัวเมือง มหาชนะชัย ยโสธร ยส. 62 2560 28/12/2019
2723 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0186 นางยุวดี สาลีวัน ร้านแสงอินทรีย์ นางยุวดี  สาลีวัน 148/1 6 - - หัวเมือง มหาชนะชัย ยโสธร ยส. 27 2561 30/7/2020
2724 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0405 นางรัชฏาพร แสงเสดาะ ร้านโชคไพบูลย์ นางรัชฏาพร แสงเสดาะ 343 1 เข่ืองค า เมือง ยโสธร ยส. 6 2559 21/10/2019
2725 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0409 นางนิตยา เนาวะบุตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี บี เกษตรภัณฑ์ นางนิตยา เนาวะบุตร 63 11 ดุ่ทุ่ง เมือง ยโสธร ยส. 22 2557 9/6/2020
2726 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0303 นายสุริวงษ์ ศิริโสม ร้านพงษ์สิริการเกษตร นายสุริวงษ์ ศิริโสม 114 10 - - ดู่ทุ่ง เมือง ยโสธร ยส. 53 2559 31/5/2020
2727 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0058 นางเบญจพร ตั งวานิชกพงษ์ ร้านสงค์พาณิชย์ นางเบญจพร ตั งวานิชกพงษ์ 99 5 - อรุณประเสริฐ ตาดทอง เมือง ยโสธร ยส. 7 2547 24/6/2019
2728 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0319 นางสาวยุพา กุบแก้ว ร้านภัทรวดีรุ่งเรืองทรัพย์การเกษตร นางสาวยุพา กุบแก้ว 71 1 - - ทุ่งแต้ เมือง ยโสธร ยส. 13 2556 7/5/2020
2729 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0062 นางวิไลวรรณ วงศ์เวคิน ร้านสันติสุขโภคภัณฑ์ นางวิไลวรรณ วงศ์เวคิน 292/3 - อุทัยรามฤทธ์ิ ในเมือง เมือง ยโสธร ยส. 11 2549 31/12/2019
2730 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0068 นางสาวตติยา พรหมพันธ์ใจ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เกษตรร่ ารวยยโสธร นางสาวตติยา พรหมพันธ์ใจ 450-452 - เล่ียงเมือง ในเมือง เมือง ยโสธร ยส. 58 2548 21/12/2019
2731 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0364 นายวรรณชัย พาโคกทม ร้านวรรณชัยการเกษตร นายวรรณชัย พาโคกทม 240 3 - - ขั นไดใหญ่ เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 61 2559 3/7/2019
2732 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0364 นายวรรณชัย พาโคกทม ร้านวรรณชัยการเกษตร นายวรรณชัย พาโคกทม 240 3 - - ขั นไดใหญ่ เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 22 2562 4/7/2020
2733 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0452 นางพิกุน   บัวผัน ร้านพิกุนเจริญทรัพย์ นางพิกุน บัวผัน 114 2 บ้านสะแนน ขุมเงิน เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 62 2559 13/7/2020
2734 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0350 นายเวนิช เวชกามา ร้านขุมเงินเจริญทรัพย์การเกษตร นายเวนิช เวชกามา 109 7 - - ขุมเงิน เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 41 2561 19/11/2019
2735 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0470 นายทนงศักด์ิ เยรบุตร ร้านพืชมงคล นายทนงศักด์ิ เยรบุตร 171 9 บ้านศาลาแดง แจ้งสนิท เข่ืองค า เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 70 2559 22/8/2019
2736 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0755 นางสาวไอ่ธิดา  สายลุน ร้านพืชมงคลการเกษตร นางสาวไอ่ธิดา สายลุน 246 2 บ้านค้อใต้ - ค้อเหนือ เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 3 2562 10/2/2020
2737 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0763 นายสุนทร  โพธิใต้ ร้านกันตพลปิโตรเล่ียม 2 นายสุนทร โพธิใต้ 52 3 - - ค้อเหนือ เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 9 2562 24/3/2020
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2738 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0242 นางสาวอรอุมา   แก้วอาด ร้านมิตรเสถียร 2 นางสาวอรอุมา แก้วอาด 139 10 - - ดู่ทุ่ง เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 66 2558 23/8/2020
2739 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0623 นางสาววงเดือน   ช่ืนตา ร้าน นุ้ยเอมการเกษตร นางสาววงเดือน ช่ืนตา 32 11 ดู่ทุ่ง เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 25 2560 5/6/2020
2740 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0408 นางสาว ประภาพร กองค า ร้านรวยทรัพย์การเกษตร นางสาวประภาพร กองค า 86 4 ดู่ทุ่ง เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 58 2560 24/12/2019
2741 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0619 นายอภิวัฒน์  ไชยด า ร้าน ป.เจริญการเกษตร นายอภิวัฒน์ ไชยด า 220 1 - แจ้งสนิท เดิด เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 88 2559 19/12/2019
2742 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0619 นายอภิวัฒน์  ไชยด า ร้าน ป.เจริญการเกษตร นายอภิวัฒน์ ไชยด า 231,231/5 1 - แจ้งสนิท เดิด เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 88 2559 19/12/2019
2743 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0564 นายทองดี   จันละบุตร ร้าน ก.เฟอร์นิเจอร์ นายทองดี จันละบุตร 179 5 เดิด เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 11 2560 19/3/2020
2744 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0057 - นางสุดารัตน์  ศรีชนะ 235 1 บ้านตาดทอง แจ้งสนิท ตาดทอง เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 84 2559 14/12/2019
2745 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0555 นายอนวัช   สุริยวนากุล บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 364 3 ตาดทอง เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 20 2560 17/5/2020
2746 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0555 นายอนวัช   สุริยวนากุล บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) นายอนวัช สุริยวนากุล 364 3 - ตาดทอง เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 20 2560 17/5/2020
2747 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0799 นายอภิเชษฐ์  นัยกุล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ เอ เอ.ไชยกุลการเกษตร นายอภิเชษฐ์ นัยกุล 400 3 - - ตาดทอง เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 23 2562 10/7/2020
2748 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0056 นายอภิวัฒน์ งามสาย ร้านเตรียมใจ นายอภิวัฒน์ งามสาย 114 5 - - ตาดทอง เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 9 2560 16/3/2020
2749 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0484 นางศรสวรรค์   ค าจันทร์ ร้าน ศ.เกษตรย่ิงเจริญ นางศรสวรรค์ ค าจันทร์ 395 8 ตาดทอง เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 66 2559 10/7/2020
2750 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0552 นายนพพร   ทองโสม ร้านวรารัตน์ วัสดุ นายนพพร ทองโสม 196 7 บ้านค าน  าเกี ยง - ทุ่งแต้ เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 49 2561 19/12/2019
2751 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0657 นางบ าเพ็ญ    เบิกบาน ร้านบ าเพ็ญพาณิชย์ นางบ าเพ็ญ เบิกบาน 240 1 - - ทุ่งนางโอก เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 13 2561 2/4/2020
2752 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0604 นายประดิษฐ์  ปัญญา ร้าน ประดิษฐ์การค้า นายประดิษฐ์ ปัญญา 61 2 บ้านหนองไม้ตาย ทุ่งนางโอก เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 71 2559 24/8/2020
2753 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0604 นายประดิษฐ์  ปัญญา ร้าน ประดิษฐ์การค้า นายประดิษฐ์ ปัญญา 61 2 บ้านหนองไม้ตาย - ทุ่งนางโอก เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 71 2559 24/8/2020
2754 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0538 นางสาวชนุชพร โสมณวัฒน์ ร้านตุ้มโฮมเซ็นเตอร์ นางสาวชนุชพร โสมณวัฒน์ 254 3 บ้านทุ่งนางโอก วารีราชเดช ทุ่งนางโอก เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 53 2558 16/7/2020
2755 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0276 นายประสงค์ โสมณวัฒน์ ร้านส ารวย นายประสงค์ โสมณวัฒน์ 59 3 - - ทุ่งนางโอก เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 5 2555 23/4/2020
2756 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0529 นายเบ้า โสมานวัตร ร้านน้องเนยการเกษตร นายเบ้า โสมานวัตร 14 6 - - ทุ่งนางโอก เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 24 2561 19/7/2020
2757 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0254 นายพักตรา รัตน์อนันต์ ร้านรัตน์ลดานันต์ นายพักตรา รัตน์อนันต์ 176 13 - บ้านนาสะไมย์ นาสะไมย์ เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 22 2558 12/1/2020
2758 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0412 นายวิทวัส เหลาค า ร้านวิทวัส พืชผล นายวิทวัส เหลาค า 141 4 นาสะไมย์ เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 33 2561 16/8/2019
2759 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0413 นางสาวขวัญศรียาดา เหลาค า ร้านขวัญศรียาดา นางสาวขวัญศรียาดา เหลาค า 99 6 บ้านผือฮี - นาสะไมย์ เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 8 2557 16/4/2020
2760 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0772 นางดวงใจ  ชัยปัญญา ร้านชัยปัญญาการเกษตร นางดวงใจ ชัยปัญญา 189 9 บ้านนาดีน้อย - นาสะไมย์ เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 10 2562 21/4/2020
2761 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0746 นายวินัย  วิชาดี บริษัท น  าตาลมิตรผล จ ากัด นายวินัย วิชาดี 262 12 - - น  าค าใหญ่ เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 47 2561 17/12/2019
2762 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0731 นางสาววันวิสา  อินสว่าง ร้านแสงงามช็อป นางสาววันวิสา อินสว่าง 116 15 - - น  าค าใหญ่ เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 1 2562 15/1/2020
2763 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0330 นายนพดล งิ วลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรประทานการเกษตร 2558 นายนพดล งิ วลาย 184/1 - รัตนเขต ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 23 2559 11/1/2020
2764 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0583 นายสมชัย   ตันติวัฒนเสถียร บริษัท ทรัพย์สินการเกษตร (2015) จ ากัด นายสมชัย ตันติวัฒนเสถียร 227/1 ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 54 2559 1/6/2021
2765 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0065 นางวิลาสินี ฉัตรหิรัญย์ ร้านศรีนครการเกษตร นางวิลาสินี ฉัตรหิรัญย์ 310-312 - อุทัยรามฤทธ์ิ ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 18 2560 10/5/2020
2766 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0104 นางสาว ปิยะพร   วงศางาม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดีสิงห์ทวีโชค นาง ปิยะพร วงศางาม 548/1 - แจ้งสนิท ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 6 2561 7/2/2020
2767 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0072 นางสาว รัสรินทร์    สิริพงศ์ศรี บริษัท วรินดาการเกษตร จ ากัด นางสาวรัสรินทร์ สิริพงศ์ศรี 582/1-3 - แจ้งสนิท ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 47 2548 14/9/2020
2768 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0458 นางสาวโยษิตา   วงศางามกิติ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไร่ฮักคัก นางสาวโยษิตา วงศางามกิติ 232/7 - - รัตนเขต ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 18 2562 17/6/2020
2769 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0511 นายวิโรจน์ ฉัตรหิรัญย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรีนครการเกษตร 1427 นายวิโรจน์  ฉัตรหิรัญย์ 279/1 - - เล่ียงเมือง ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 43 2558 17/6/2020
2770 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0066 นายสมชัย ตันติวัฒนเสถียร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์สินการเกษตร 381/15-16 - - วิทยะธ ารงค์ ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 82 2559 8/12/2019
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2771 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0556 นายศักด์ิบดินทร์  เศษบุบผา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พูนเจริญการเกษตร นายศักด์ิบดินทร์ เศษบุบผา 68 - นานาภัณฑ์ - ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 32 2560 12/7/2019
2772 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0628 นางธนันท์รัตนา  ภักค์ธนินคงสิน ร้านเฟรมการเกษตร นางธนันท์รัตนา ภักค์ธนินคงสิน 336/10-11 2 ส าราญ เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 10 2560 19/3/2020
2773 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0641 นาย สมมิตร    โสมณวัฒน์ ร้านสมมิตร นายสมมิตร โสมณวัฒน์ 127 9 ส าราญ เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 40 2560 27/8/2019
2774 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0653 นางสาว สิริลักษณ์    ชูรัตน์ ร้าน ก.การเกษตร นางสาวสิริลักษณ์ ชูรัตน์ 164 5 - - สิงห์ เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 14 2561 18/4/2020
2775 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0454 นางรวงทอง ยมหงษ์ ร้านรวงทอง นางรวงทอง ยมหงษ์ 71 5 บ้านโพนสิม - สิงห์ เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 49 2559 14/3/2020
2776 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0286 นางสาวรุ่งอรุณ ทองแก้ว ร้านรุ่งเกษตรเพ่ิมพูน นางสาวรุ่งอรุณ ทองแก้ว 233/3-4 4 - - หนองคู เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 6 2560 19/2/2020
2777 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0316 นายชัยภัทร ค าวิชิตธนาภา สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ยโสธร จ ากัด 303 5 - - หนองคู เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 32 2558 19/4/2020
2778 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0191 นายเฉลิมชัย วงศางาม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รักไทบ้าน นายเฉลิมชัย วงศางาม 303 5 - - หนองคู เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 5 2561 7/2/2020
2779 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0368 นางวรรณศิริ   วงษ์ดี ร้านสดใสการเกษตร นางศิริวรรณ วงษ์ดี 4 5 หนองคู เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 31 2560 4/7/2020
2780 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0075 นางจันทร์เพ็ญ บุญล้น ร้านเพ่ิมทวีทรัพย์ นางจันทร์เพ็ญ บุญล้น 40 6 บ้านหนองคู อรุณประเสริฐ หนองคู เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 34 2559 15/2/2020
2781 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0688 นาง สุปราณี   อดกลั น ร้านเบสท์การเกษตรและอุปกรณ์ นางสุปราณี อดกลั น 57 2 - - หนองเป็ด เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 16 2561 6/5/2020
2782 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0128 นางสาวอัจฉราพร  ม่ิงขวัญ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ม่ิงขวัญพานิช 999 นางสาวอัจฉราพร ม่ิงขวัญ 180 4 บ้านหนองเป็ด หนองเป็ด เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 19 2561 27/5/2020
2783 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0601 นางสาว บุญทรัพย์   วงศ์จันทร์ ร้านพรเจริญทรัพย์ นางสาวบุญทรัพย์ วงศ์จันทร์ 31 5 - - หนองเรือ เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 12 2561 27/3/2020
2784 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0708 นายณรงค์ฤทธ์ิ  เชื อบัญฑิต ร้าน ต.บัญฑิตทรัพย์ 3 นายณรงค์ฤทธ์ิ เชื อบัญฑิต 32 7 บ้านดอนกลอง - หนองเรือ เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 30 2561 9/8/2019
2785 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0761 นางเตือนใจ  สุวรรณหาญ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคสุวรรณย่ิงเจริญ นางเตือนใจ สุวรรณหาญ 10 8 บ้านดอนกลอง - หนองเรือ เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 7 2562 10/3/2020
2786 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0643 นายค าพูล   ท่ังทอง ร้านกลุ่มสหกรณ์ 02 นายค าพูล ท่ังทอง 241 1 - - หนองหิน เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 45 2560 7/11/2019
2787 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0643 นาย ล าพูล   ท่ังทอง กลุ่มสหกรณ์ 02 นายค าพูล ท่ังทอง 241 1 หนองหิน เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 45 2560 7/11/2019
2788 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0647 นาย ค าคูณ ลูกค า ร้านป้ัมน  ามันกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต บ้านหนองหิน นายค าคูณ ลูกค า 30 1 หนองหิน เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 49 2560 19/11/2019
2789 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0659 นางสาว อัญชลี  เขียวศรี ร้านขันทองหมอนขิต นางสาวอัญชี เขียวศรี 34 1 หนองหิน เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 47 2560 9/11/2019
2790 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0646 นายประมวล   ร่างไถ ร้านศูนย์สาธิตการตลาด 2 นายประมวล ช่างไถ 4 7 บ้านหนองหิน หนองหิน เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 3 2561 22/1/2020
2791 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0640 นาย ทองพูล  ด้วงค า ร้าน อ.พานิช นาย ทองพูล ด้วงค า 49 7 - - หนองหิน เมืองยโสธร ยโสธร ยส. 42 2561 20/11/2019
2792 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0162 นางรัชชนก กัณหาจันทร์ ร้านกัณหงษ์บริการ นางรัชชนก   กัณหาจันทร์ 16 17 บ้านค าแดง - เดิด เมืองโสธร ยโสธร ยส. 37 2552 31/12/2019
2793 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0497 นางมยุรี  วังภูสิทธ์ิ ร้านแม่ต๋ิมการเกษตร นางมยุรี วังภูสิทธ์ิ 220 1 บ้านกุดแห่ - กุดแห่ เลิงนกทา ยโสธร ยส. 1 2560 9/1/2020
2794 เขต 4 ศวพ.ยส. YSA-5-0622 นาย สุวรรณ  พงษ์แสน ร้านสุรรณ 2 นายสุวรรณ พงษ์แสน 19 15 - - โคกส าราญ เลิงนกทา ยโสธร ยส. 40 2561 12/11/2019
2795 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0379 นายวิชาญ  กัลยา ร้านสมเดชวัสดุ นายวิชาญ กัลยา 193 1 - - บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร ยส. 26 2559 17/1/2020
2796 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0500 นาย อุเทน   บุญช่วย ร้านบุญญทรัพย์ นายอุเทน บุญช่วย 288 14 บ้านหนองเลิงค า - บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร ยส. 47 2558 6/7/2020
2797 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0435 นางรัตนา  ปรากฏ ร้านไชยาพานิชย์ นางรัตนา ปรากฏ 103 15 - - บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร ยส. 25 2561 23/7/2020
2798 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0386 นางรัตนดาพร สุภะภินิ ร้านรัตนดาพร นางรัตนดาพร สุภะภินิ 132 15 บ้านหนองแคน บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร ยส. 21 2557 8/6/2020
2799 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0215 นายอภิชัย หาตรงจิตต์ ร้านปิยพงษ์พาณิชย์ นายอภิชัย หาตรงจิตต์ 170 19 - - บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร ยส. 48 2554 17/8/2019
2800 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0570 นาเลิงชัย ศรีธาตุ ร้านศรีสุขเจริญปิโตรเลียม นางเลิงชัย ศรีธาตุ 129 3 ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร ยส. 41 2559 9/3/2019
2801 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0711 นางสาวขวัญศิริ  แก้วโมรี ร้านสิริภรการเกษตร 2 นางสาวขวัญศิริ แก้วโมรี 209 3 บ้านศรีสมบูรณ์ - ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร ยส. 8 2562 12/3/2020
2802 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0723 นายเกรียงไกร  ศรีธาตุ ร้านศรีสุขเกษตรยนต์2 นาย เกรียงไกร ศรีธาตุ 193 6 บ้านศรีแก้ว - ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร ยส. 38 2561 12/9/2019
2803 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0561 นางเลืงชัย  ศรีธาตุ ร้าน ศรีสุขเกษตรยนต์ นางเลิงชัย ศรีธาตุ 244 6 ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร ยส. 40 2559 9/3/2020
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2804 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0345 นายสุริยา  ลากสี ร้าน เอ.บี มินิมาร์ท นายสุริยา ลากสี 106 4 - - สร้างม่ิง เลิงนกทา ยโสธร ยส. 36 2559 2/3/2020
2805 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0369 นางสาวปทุมมาศ  โทวงศ์ ร้านภูริแอร์ นางสาวปทุมมาศ โทวงศ์ 50 9 - - สร้างม่ิง เลิงนกทา ยโสธร ยส. 55 2560 18/12/2019
2806 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0080 นางเล็กซีน ทับแสง ร้านอึ งเทียนฮะ นางเล็กซีน ทับแสง 300 1 - ปทุมเทวา สวาท เลิงนกทา ยโสธร ยส. 5 2548 13/1/2020
2807 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0081 นายสุเมธ    อรุณศิลป์ บริษัท โชคอรุณวัสดุ จ ากัด นายสุเมธ อรุณศิลป์ 302 1 - - สวาท เลิงนกทา ยโสธร ยส. 81 2547 9/10/2019
2808 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0137 นายอโนทัย อ่อนแก้ว ร้านกุ้งทองการเกษตร นายอโนทัย อ่อนแก้ว 102/1 1 - ชยางกูร สามแยก เลิงนกทา ยโสธร ยส. 59 2559 13/6/2020
2809 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0155 นายประสิทธ์ิ สาบัญทิตย์ ร้านเกษตรรุ่งเรือง นายประสิทธ์ิ สาบัญทิตย์ 615 12 - - สามแยก เลิงนกทา ยโสธร ยส. 14 2552 31/12/2019
2810 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0372 นางสาวนันท์ชรัศ ปลายเนตร ร้านเนตรนิมิตการเกษตร นางสาวนันท์ชรัศ ปลายเนตร 643 12 บ้านภูดิน - สามแยก เลิงนกทา ยโสธร ยส. 14 2558 31/12/2019
2811 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0339 นางสาวบุปผา พงษ์รัตน์ ร้านสุรัตน์การเกษตร นางสาวบุปผา พงษ์รัตน์ 651 12 บ้านภูดิน ทยาปัทสา สามแยก เลิงนกทา ยโสธร ยส. 14 2556 31/12/2019
2812 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0401 นายอภิเชษฐ์  นัยกุล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอเอเอ . ไชยกุลการเกษตร นายอภิเชษฐ์ นัยกุล 138 13 - - สามแยก เลิงนกทา ยโสธร ยส. 60 2560 24/12/2019
2813 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0082 นางทัศนีย์ นัยกุล ร้านไชยกุลการเกษตร นางทัศนีย์ นัยกุล 138 13 บ้านเจริญผล ชยางกูร สามแยก เลิงนกทา ยโสธร ยส. 90 2547 29/12/2019
2814 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0083 นางสาวเรวดี  อ่อนแก้ว สหกรณ์การเกษตรเลิงนกทา จ ากัด นางสาวเรวดี อ่อนแก้ว 293 13 - ชยางกูร สามแยก เลิงนกทา ยโสธร ยส. 4 2555 22/4/2020
2815 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0084 นางชกมล  วรดลทรัพย์ ร้านเจริญสิน (จึงเอี ยวเฮง) นางชกมล วรดลทรัพย์ 316 13 - ทยาปัสสา สามแยก เลิงนกทา ยโสธร ยส. 47 2559 18/4/2020
2816 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0504 นางสาวภชริสากร  เจริญจึงสันติ ร้านเจริญสินเกษตร นางสาวภชริสากร เจริญจึงสันติ 592 13 - ทยาปัสสา สามแยก เลิงนกทา ยโสธร ยส. 46 2559 18/4/2020
2817 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0504 นางสาวภชริสากร  เจริญจึงสันติ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจริญสินเกษตร นางสาวภชริสากร เจริญจึงสันติ 592 13 - ทยาปัสสา สามแยก เลิงนกทา ยโสธร ยส. 46 2559 18/4/2020
2818 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0789 นายพัลลภ  แสงยะรักษ์ บริษัท น  าตาลมิตรผล จ ากัด นายพัลลภ แสงยะรักษ์ 152 2 - - สามแยก เลิงนกทา ยโสธร ยส. 17 2562 13/6/2020
2819 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0502 นายนิวัฒน์ พรรักษมณี บริษัท พันธ์ทวีคอร์ปอเรช่ันจ ากัดสาขาเลิงนกทา 216 2 - - สามแยก เลิงนกทา ยโสธร ยส. 33 2558 22/4/2020
2820 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0509 นายอภิรัฐ สุทธิมาตย์ ร้านกาญจนาการเกษตร นายอภิรัฐ สุทธิมาตย์ 156 4 - - สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร ยส. 67 2558 24/8/2020
2821 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0562 นายบุญสงค์  ทิพบับหลาบ ร้านเพ่ือนเกษตร (ห้องแซง) นายบุญสงค์ ทิพบับหลาบ 314 11 บ้านห้องแซง - ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร ยส. 29 2559 18/1/2020
2822 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0489 นายพยนต์ มุจรินทร์ ร้านห้องแซงการเกษตร นายพยนต์ มุจรินทร์ 59 11 - - ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร ยส. 83 2559 13/12/2019
2823 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0535 นางสาวณหฤทัย มาสุข ร้านมาสุขมิตรภาพเคมีเกษตร นางสาวณหฤทัย มาสุข 99 15 - - ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร ยส. 51 2558 12/7/2020
2824 เขต 4 ศวพ.ยส. YAS-5-0507 นางสาววัชราภรณ์ ไตรยวงค์ ร้านแม่โจ้การเกษตร นางสาววัชราภรณ์ ไตรยวงค์ 205 17 ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร ยส. 58 2559 13/6/2020
2825 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0008 นายพงค์ศักด์ิ สุวรรณพันธ์ ร้านวงเดือนการเกษตร นายพงค์ศักด์ิ สุวรรณพันธ์ 15 1 - เทพลีลา เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด รอ. 16 2561 17/4/2020
2826 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0002 นางวิไลวรรณ ลิ มถนัดค้า ร้านลิ มติ งฮวด นางวิไลวรรณ ลิ มถนัดค้า 27 1 - สนามม้า เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด รอ. 146 2559 14/12/2019
2827 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0013 นายทองใส ไข่สังข์ ร้านสหชัย นายทองใส ไข่สังข์ 354/1 1 - สนามม้า เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด รอ. 52 2554 24/7/2019
2828 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0014 นางสาวร าไพ แสนสี ร้านเทพลีลาส่งเสริมการเกษตร นางสาวร าไพ แสนสี 369 1 - เจริญราษฎร์ เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด รอ. 6 2547 7/1/2020
2829 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1161 นางจิรฐา ปาจิตตี ร้านเกษตรเคมีภัณฑ์ นางจิรฐา ปาจิตตี 403 1 - เจริญราษฎร์ เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด รอ. 3 2557 20/10/2019
2830 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0015 นางนงค์เยาว์ กลางราช ร้านอรวรรณพานิช นางนงค์เยาว์ กลางราช 403/1 1 - - เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด รอ. 118 2553 24/12/2019
2831 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0016 นายสมหวัง มหาพานต์ ร้านสหชัย 3 นายสมหวัง มหาพานต์ 405 1 - สนามม้า เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด รอ. 119 2559 12/9/2019
2832 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0021 นายกิมฮอง วานิชชัง ร้านเมืองชัยพานิช นายกิมฮอง วานิชชัง 529-530 1 - ปัทมานนท์ เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด รอ. 33 2559 22/5/2020
2833 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1190 นายบุดดี อินทร์อุ่นโชต์ิ ร้านมารวย นายบุดดี อินทร์อุ่นโชต์ิ 593 1 - - เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด รอ. 48 2557 5/5/2020
2834 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0404 นางสวาท ยมรัตน์ ร้านถาวรการค้า นางสวาท ยมรัตน์ 787 1 - - เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด รอ. 120 2553 3/1/2020
2835 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0998 นายมนต์เสน่ห์ แดงหนองแปน ร้านมติมนต์การเกษตร นายมนต์เสน่ห์ แดงหนองแปน 822/4 1 - สนามม้า เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด รอ. 70 2558 28/6/2020
2836 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-0010 นายสุรกานต์  สุโพธ์ิ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด 206 2 - - เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด รอ. 13 2559 14/3/2020
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2837 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1772 นายอัฐพล  บัวหลวง ร้าพืชมงคลการเกษตร นายอัฐพล บัวหลวง 49/1 2 - - เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด รอ. 22 2562 25/3/2020
2838 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1309 นางกมลลักษณ์ พบวันดี ร้านพบวันดี การเกษตร นางกมลลักษณ์ พบวันดี 62 7 - - เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด รอ. 136 2559 7/11/2019
2839 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0736 นางสาวสุปรียา วานิชชัง ร้านเมืองชัย นางสาวสุปรียา วานิชชัง 43 8 - สนามม้า เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด รอ. 20 2555 21/2/2020
2840 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0176 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 101 เกษตรเคมีภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 101 เกษตรเคมีภัณฑ์ 54 8 - - เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด รอ. 91 2560 17/10/2019
2841 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0993 นายธรรมร้กษ์   ใหดงยาง ร้านโชคเจริญ นายธรรมรักษ์   ใหดงยาง 63 10 บ้านโนนจ าปา - บ้านฝาง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด รอ. 154 2558 23/11/2019
2842 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0445 นางหนูพิศ หานนท์ ร้านเมืองบัวการเกษตร นางหนูพิศ หานนท์ 91 11 บ้านเมืองบัว - เมืองบัว เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด รอ. 303 2552 13/8/2020
2843 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1185 นายศรีไพร ศิลปไพราช ร้านเมืองบัวการค้า นายศรีไพร ศิลปไพราช 69 12 บ้านหัวดงก าแพง - เมืองบัว เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด รอ. 1 2562 1/1/2020
2844 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0904 นายเจริญ แพงวงษ์ ร้านพรเจริญเกษตรพันธ์ุ นายเจริญ แพงวงษ์ 136 5 - - เมืองบัว เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด รอ. 4 2556 16/10/2019
2845 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1382 นายรณชัย หานนท์ ร้านทุ่งกุลาการเกษตร นายรณชัย หานนท์ 226 5 - - เมืองบัว เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด รอ. 69 2560 16/7/2020
2846 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0903 นายชนะพล  แพงวงษ์ ร้านพรเจริญเกษตรพันธ์ุ สาขา 2 นายชนะพล  แพงวงษ์ 236/5 5 - - เมืองบัว เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด รอ. 3 2556 16/10/2019
2847 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0026 นายไสว ยมรัตน์ สหกรณ์เพ่ือการเกษตรรักถ่ินเกิด จ ากัด 20 5 บ้านจานทุ่ง - สิงห์โคก เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด รอ. 22 2554 29/5/2020
2848 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1511 นายวิสุทธ์ิ พุทสีเสน ร้าน ป.มลิวัลเจริญพาณิชย์ นายวิสุทธ์ิ พุทสีเสน 10 14 - - โคกล่าม จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด รอ. 44 2562 19/6/2020
2849 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0342 นายวิรัฐ ตรีสวัสด์ิ กลุ่มเกษตรก้าวหน้าร้านค้าชุมชน SML บ้านกอกหมู่ 15 160 15 บ้านกอก - ดงแดง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด รอ. 272 2552 30/7/2019
2850 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0032 นายสน่ัน จันทะสม ร้าน ล.บ้านกอกสโตร์ นายสน่ัน จันทะสม 75 15 บ้านกอก - ดงแดง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด รอ. 140 2559 22/11/2019
2851 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0880 นางกมลชนก วิกาหะ ร้านน  าฝน นางกมลชนก วิกาหะ 19 3 บ้านเขวา - ดงแดง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด รอ. 12 2559 13/3/2020
2852 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0338 นางบล พันธ์ุสาง กลุ่มเกษตรก้าวหน้าร้านค้า SML บ้านกอก หมู่ 4 159 4 บ้านกอก - ดงแดง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด รอ. 87 2551 26/5/2020
2853 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1417 นายทองดี  ผาดงยาง ร้านดีเจริญ นายทองดี ผาดงยาง 22 1 - - ดู่น้อย จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด รอ. 67 2559 19/6/2020
2854 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1400 นายวิเศษ  กรมขันธ์ ร้าน วี เอส น  าใส นายวิเศษ  กรมขันธ์ 63 6 - น  าใส จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด รอ. 131 2558 31/8/2020
2855 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1585 นายผดุงเกียรติ  พูลเพ่ิม ร้านทรัพย์เพ่ิมพูลการเกษตร นายผดุงเกียรติ พูลเพ่ิม 35 7 - - น  าใส จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด รอ. 43 2560 30/5/2020
2856 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0700 นางสิริรัตน์ ชารีวัน ร้านสิริรัตน์ นางสิริรัตน์ ชารีวัน 1 1 บ้านลิ นฟ้า - ลิ นฟ้า จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด รอ. 9 2560 19/2/2020
2857 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0360 นายบุญมา สอนอ าคา ร้านสน่ันการค้า นายบุญมา สอนอ าคา 58 1 บ้านลิ นฟ้า - ลิ นฟ้า จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด รอ. 386 2553 7/8/2019
2858 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0270 นายสมจิต อนันตัง ร้านศรีโคตรอาหารสัตว์ นายสมจิต อนันตัง 144 1 บ้านอีโคตร ปัทมานนท์ ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด รอ. 19 2554 25/5/2020
2859 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1240 นางสาวพิชชาภัทร ศรีอุปรัตน์ ร้านทรัพย์แพรวาพานิชย์ นางสาวพิชชาภัทร ศรีอุปรัตน์ 175 1 บ้านอีโคตร ปัทมานนท์ ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด รอ. 92 2557 7/7/2020
2860 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0033 นายประพันธ์พงษ์ วงศ์หนายโกด ร้านพงษ์เจริญ นายประพันธ์พงษ์ วงศ์หนายโกด 11 10 บ้านข่าใหญ่ - หนองผือ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด รอ. 74 2548 29/12/2019
2861 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0040 นายสมบัติ  เกตุชมภู ร้านสมบัติเจริญ นายสมบัติ  เกตุชมภู 234 10 บ้านข่าใหญ่ - หนองผือ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด รอ. 104 2560 21/12/2019
2862 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0034 นางสาวศิวพร ม่ิงอุดมทรัพย์ ร้านประเสริฐผล นางสาวศิวพร ม่ิงอุดมทรัพย์ 1/54 1 บ้านหัวช้าง จตุรพักตรพิมาน-ปทุมรัตต์ หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด รอ. 70 2560 17/7/2020
2863 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1298 นางเจษฎา วันดีศรี ร้านเจษฎาพาณิชย์ นางเจษฎา วันดีศรี 112/1 1 - ปัทมานนท์ หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด รอ. 3 2558 2/10/2019
2864 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1008 นางสาววารุณี เนาวะดี ร้านวารุณี อาหารสัตว์ นางสาววารุณี เนาวะดี 360 1 - ปัทมานนท์ หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด รอ. 27 2558 7/1/2020
2865 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0036 นางอาทิตย์อรุณ บ้างต ารวจ ร้านหมอมวลการเกษตร นางอาทิตย์อรุณ บ้างต ารวจ 399 1 - ปัทมานนท์ หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด รอ. 26 2558 29/12/2019
2866 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0990 นางสาวธนสร อันทะวงศ์ ร้านดาวพูลทรัพย์ นางสาวธนสร อันทะวงศ์ 519 1 บ้านคุ้มตลาด - หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด รอ. 155 2558 23/11/2019
2867 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0035 นายคณิต โอฬาริกโยธิน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษตรพันธ์ุพาณิชย์ 554 1 - ปัทมานนท์ หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด รอ. 110 2547 10/11/2019
2868 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0861 นายทศพร วิเลิศบริบูรณ์ ร้าน 2 ซุปเปอร์โต่น นายทศพร วิเลิศบริบูรณ์ 100 11 บ้านหนองตอ - หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด รอ. 36 2555 31/5/2020
2869 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0286 นายบุญถ่ิน ดวนพล ร้านโชคลือชัย นายบุญถ่ิน ดวนพล 23 11 บ้านหนองตอ ปัทมานนท์ หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด รอ. 97 2552 26/1/2020
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2870 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1316 นายสุระชาติ  ผิวเพ็ง ร้านเพลินจิต นายสุระชาติ ผิวเพ็ง 59 13 - - หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด รอ. 15 2561 8/4/2020
2871 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1743 นางอุไรวรรณ  ไขษรศักด์ิ ร้านอุไรวรรณพาณิชย์ นางอุไรวรรณ ไขษรศักด์ิ 217 3 - - อีง่อง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด รอ. 20 2562 21/3/2020
2872 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0243 นางทองใบ สุวรรณศรี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งเจริญวัสดุ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งเจริญวัสดุ 126 1 บ้านเหล่างิ ว ร้อยเอ็ด-กาฬสินธ์ุ จังหาร จังหาร ร้อยเอ็ด รอ. 118 2558 9/8/2019
2873 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0245 นายอาญาสิทธ์ิ ลิมเรืองรอง ร้านไทยดีวัสดุก่อสร้าง นายอาญาสิทธ์ิ ลิมเรืองรอง 86 1 บ้านปาฝา ร้อยเอ็ด-กาฬสินธ์ุ จังหาร จังหาร ร้อยเอ็ด รอ. 117 2559 31/8/2019
2874 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0037 นายนิยม อัตโน ร้านนิยมวัสดุ นายนิยม อัตโน 114 5 - - จังหาร จังหาร ร้อยเอ็ด รอ. 114 2558 5/8/2019
2875 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0932 นางสาวอริสรา อินทชัย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นับทองพาณิชย์ ร้อยเอ็ด 9/5 5 - - จังหาร จังหาร ร้อยเอ็ด รอ. 77 2558 6/7/2020
2876 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1574 นางปราณี  ชลเดช แชมป์ กะ ชีน นางปราณี ชลเดช 117 18 ดงสิงห์ จังหาร ร้อยเอ็ด รอ. 18 2561 18/4/2020
2877 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0857 นายอรรถพล ศิวินา ร้านตั งกิจเจริญ นายอรรถพล ศิวินา 97 18 บ้านโคกล่าม - ดงสิงห์ จังหาร ร้อยเอ็ด รอ. 16 2555 26/12/2019
2878 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0579 นางกัลยา บุญยวุฒิ ร้านทองเจริญการเกษตร นางกัลยา บุญยวุฒิ 181 9 บ้านหนองตอ - ดงสิงห์ จังหาร ร้อยเอ็ด รอ. 225 2553 25/3/2020
2879 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1463 นายตุลาวุฒิ ชาลือชัย ร้านค  าคูณการค้า นายตุลาวุฒิ ชาลือชัย 71 10 - - ดินด า จังหาร ร้อยเอ็ด รอ. 16 2560 7/3/2020
2880 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0863 นายบุญมี เพ่ิมพูล ร้านเพ่ิมพูลทรัพย์ นายบุญมี เพ่ิมพูล 147 14 บ้านดงยาง - ดินด า จังหาร ร้อยเอ็ด รอ. 129 2558 30/8/2020
2881 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0914 นายเชิงชาญ ศรโย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสนล้านทรัพย์เกษตร 168 146 11 - ร้อยเอ็ด-กาฬสินธ์ุ ปาฝา จังหาร ร้อยเอ็ด รอ. 32 2555 22/5/2020
2882 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1427 นางธัญธร  รักความซ่ือ ร้านอุดมทรัพย์การเกษตร นางธัญธร รักความซ่ือ 150 11 - - ปาฝา จังหาร ร้อยเอ็ด รอ. 39 2561 20/6/2019
2883 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1243 นายอัฐกร ศิริภักด์ิ ร้านโชคฤดีการค้า นายอัฐกร ศิริภักด์ิ 77 7 บ้านปาฝา - ปาฝา จังหาร ร้อยเอ็ด รอ. 87 2558 9/7/2020
2884 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0539 นายทองเดือน นาสมใจ ร้านคางฮุงการเกษตร นายทองเดือน นาสมใจ 37 1 บ้านคางฮุง - ผักแว่น จังหาร ร้อยเอ็ด รอ. 89 2560 24/9/2019
2885 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0538 นางสร้อยสุวรรณ เวียงเกตุ ร้านเสนศรี โชคเจริญ นางสร้อยสุวรรณ เวียงเกตุ 129 10 บ้านโนนศึกษา - ผักแว่น จังหาร ร้อยเอ็ด รอ. 65 2561 1/10/2019
2886 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1550 นายประวิน   พรมมา ร้านมาวินการเกษตร นายประวิน พรมมา 13 10 - - ผักแว่น จังหาร ร้อยเอ็ด รอ. 11 2560 2/3/2020
2887 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0894 นางสาวสุภาภรณ์ ดูระยับ ร้านสองพ่ีน้อง นางสาวสุภาภรณ์ ดูระยับ 19 11 บ้านดอนสวรรค์ - ผักแว่น จังหาร ร้อยเอ็ด รอ. 141 2559 27/11/2019
2888 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0303 นางสุภาพร ค าสวัสด์ิ ร้านสุภาพร ค าสวัสด์ิ นางสุภาพร ค าสวัสด์ิ 151 4 บ้านท่าลาด - ม่วงลาด จังหาร ร้อยเอ็ด รอ. 237 2553 28/3/2020
2889 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1497 นายจรัส พรมค าบุตร ร้านจรัสการเกษตร นายจรัส พรมค าบุตร 182 4 - - ม่วงลาด จังหาร ร้อยเอ็ด รอ. 45 2561 2/7/2019
2890 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0299 นายธนกฤต พฤกษตาล ร้านพฤกษาเจริญ (2005) นายธนกฤต พฤกษตาล 71/1 4 บ้านท่าลาด - ม่วงลาด จังหาร ร้อยเอ็ด รอ. 82 2551 19/5/2020
2891 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1415 นายบุญทัน  วิถีเทพ ร้านกองทุนร้านค้าหมู่7 นายบุญทัน วิถีเทพ 49 7 - - ม่วงลาด จังหาร ร้อยเอ็ด รอ. 64 2561 30/9/2019
2892 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1601 ร.ต.ท.ร่วมจิตร   อัมะลา ร้านบ้านหน้าวัด ร.ต.ท.ร่วมจิตร อัมะลา 35 6 - - ยางใหญ่ จังหาร ร้อยเอ็ด รอ. 40 2561 21/6/2020
2893 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0866 นางสะอาด อนุพันธ์ ร้านสะอาดสินค้าเบ็ดเตล็ด นางสะอาด อนุพันธ์ 65 3 บ้านเขวาชี ร้อยเอ็ด-ดินด า แสนชาติ จังหาร ร้อยเอ็ด รอ. 38 2562 27/5/2020
2894 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0428 นายสิทธิชาติ ก้านสัญชัย ร้านรุ่งเรืองการเกษตร นายสิทธิชาติ ก้านสัญชัย 99 8 บ้านโนนสวรรค์ ร้อยเอ็ด-กาฬสินธ์ุ แสนชาติ จังหาร ร้อยเอ็ด รอ. 137 2552 24/2/2020
2895 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0249 นางเสาวณี อาจค าพันธ์ ร้านหวายหลึมการเกษตร นางเสาวณี อาจค าพันธ์ 145 6 บ้านหวายหลึม - บ้านเขือง เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด รอ. 74 2561 10/12/2019
2896 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0042 นายปรีชา บัวเลิง ร้านดวงดาว นายปรีชา บัวเลิง 99/2 9 บ้านเขือง - บ้านเขือง เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด รอ. 163 2558 7/12/2019
2897 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0250 นายดิฐวัฒน์ โกมิฬ ร้านโกมิฬ นายดิฐวัฒน์ โกมิฬ 116 12 บ้านพระเจ้า - พระเจ้า เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด รอ. 1 2561 7/1/2020
2898 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0257 นายทรงศักด์ิ น้าวแสง ร้านทรงศักด์ิ นายทรงศักด์ิ น้าวแสง 131 8 บ้านพระเจ้า - พระเจ้า เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด รอ. 230 2553 30/3/2020
2899 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1646 นายนราธร  ยศอุบล ร้านโคล่า มินิมาร์ท นายนราธร ยศอุบล 48 7 บ้านดอนส าราญใต้ - พระธาตุ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด รอ. 2 2562 21/1/2020
2900 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1662 นายชัยวัฒน์  พะนิจรัมย์ ร้านวิวัฒน์การเกษตร นายชัยวัฒน์  พะนิจรัมย์ 57 10 หมูม้น เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด รอ. 20 2561 19/4/2020
2901 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1732 นางนัยน์ปพร  ฟัฟ ร้านขันแข็ง-ฟัฟการเกษตร นางนัยน์ปพร ฟัฟ 66 6 - - ทุ่งเขาหลวง ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด รอ. 10 2562 28/2/2020
2902 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1450 นายศรีสอาด  ไชยสุระ ร้านฟ้ารุ่งการเกษตร นายศรีสอาด ไชยสุระ 70 6 - - ทุ่งเขาหลวง ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด รอ. 87 2560 21/9/2019
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2903 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1450 นายศรีสอาด  ไชยสุระ ร้านฟ้ารุ่งการเกษตร นายศรีสอาด ไชยสุระ 70 6 - - ทุ่งเขาหลวง ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด รอ. 87 2560 21/9/2019
2904 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0246 นางสาวชณัญญา มันทรา ร้านมงคลการเกษตร นางสาวชณัญญา มันทรา 92 6 บ้านจาน - ทุ่งเขาหลวง ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด รอ. 30 2561 29/5/2020
2905 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0178 นายเอกพงษ์ ผันอากาศ ร้านมงคลชัย 2 นายเอกพงษ์ ผันอากาศ 136 4 ล๊อคท่ี 2 บ้านยางดอ เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด รอ. 165 2552 24/3/2020
2906 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0954 นายอู๊ด แหล่งสนาม ร้าน อ.เจริญกิจ นายอู๊ด แหล่งสนาม 7/2 5 บ้านขมิ น - เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด รอ. 61 2561 16/9/2019
2907 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1763 นางสาวทองร้อย  ค้อชากุล ร้านคูณทรัพย์การเกษตร นางสาวทองร้อย ค้อชากุล 5 11 - - บึงงาม ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด รอ. 21 2562 25/3/2020
2908 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1092 นายสุวิทย์ ฤทธิวุธ ร้านวนาสถิต นายสุวิทย์ ฤทธิวุธ 113 4 บ้านท่าสะแบง - มะบ้า ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด รอ. 67 2558 14/6/2020
2909 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0818 นายสมพงษ์ กุสุมาลย์ ร้านอาคมแหอวนท่าสะแบง นายสมพงษ์ กุสุมาลย์ 34 7 บ้านธารสวรรค์ - มะบ้า ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด รอ. 58 2558 3/6/2020
2910 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1384 นายสมบัติ กล่ินพูน ร้านชาวเกษตรการค้า นายสมบัติ กล่ินพูน 27 9 - - มะบ้า ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด รอ. 88 2558 9/7/2020
2911 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1469 นายเชียนชัย   วรรณพยันต์ ร้านโชคประเสริฐ นายเชียนชัย วรรณพยันต์ 100 2 - - เขวาทุ่ง ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด รอ. 125 2559 19/10/2019
2912 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1399 นายส าเร็จ ละสามา ร้านชัยรุ่งเรือง นายส าเร็จ ละสามา 146 3 - - เขวาทุ่ง ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด รอ. 115 2558 6/8/2019
2913 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1599 นางสาววัชราภรณ์  กุลมัย ร้านเตเต้ ตาต้า นางสาววัชราภรณ์ กุลมัย 108 4 - - เขวาทุ่ง ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด รอ. 13 2561 28/3/2020
2914 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1590 นายถาวร หาญสุรินทร์ ร้านค้ากองทุนหนองบัวน้อยประชารัฐ นายถาวร หาญสุรินทร์ 111 4 - - เขวาทุ่ง ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด รอ. 52 2560 12/6/2020
2915 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0623 นายเสถียร เหมสุวรรณ ร้านสกลการเกษตร นายเสถียร เหมสุวรรณ 4 6 บ้านหนองช้าง - เขวาทุ่ง ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด รอ. 250 2553 30/3/2020
2916 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0662 นายมานะ   ดวงมุลลี ร้านไทยเจริญพาณิชย์ธงธานี นายมานะ  ดวงมุลลี 50 10 บ้านธงธานี ร้อยเอ็ด-โพนทอง ธงธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด รอ. 98 2559 27/7/2020
2917 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0647 นายธนวัฒน์ มุขพรหม ร้านโพธ์ิทองค้าข้าว นายธนวัฒน์ มุขพรหม 61 2 บ้านธวัชดินแดง ร้อยเอ็ด-โพนทอง ธงธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด รอ. 61 2559 13/6/2020
2918 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0433 นางอาทิตยา ฉ่ ามณี ร้านวัฒนาบริการ นางสาวอาทิตยา แว่นทองค า 144 3 บ้านธวัชดินแดง ร้อยเอ็ด-โพนทอง ธงธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด รอ. 115 2559 25/8/2019
2919 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1057 นางสาวศศิกาญ  ปะภาวะโร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทเกษตรรุ่งเรืองพาณิชย์ร้อยเอ็ด 118/3 8 - - ธงธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด รอ. 72 2557 26/5/2020
2920 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-0933 นายพุทธา  วีระดิลก ร้านธเนศบริการ นายพุทธา วีระดิลก 24 1 - - ธวัชบุรี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด รอ. 51 2559 6/6/2020
2921 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1618 นายธีรวัฒน์  มงคลมะไฟ ร้านมงคลพาณิชย์ นายธีรวัฒน์ มงคลมะไฟ 108 1 นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด รอ. 30 2562 2/5/2020
2922 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1420 นางสาวธนันท์ลดา  อรินทร ร้านทองเก้าเกษตรภัณฑ์ นางสาวธนันท์ลดา  อรินทร 277 1 - - นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด รอ. 145 2558 25/10/2019
2923 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1538 นายประภาส คณาศรี ร้านเอกพาณิชย์ นายประภาส คณาศรี 98 1 - - นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด รอ. 12 2561 27/3/2020
2924 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0043 นายธวัช แสงวัชรพันธ์ุ ร้านฮ่ัวเฮง นายธวัช แสงวัชรพันธ์ุ 139-140 15 - แจ้งสนิท นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด รอ. 66 2547 4/11/2019
2925 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0044 นายพรเทพ แสงวัชรพันธ์ุ ร้านธนาภัณฑ์ นายพรเทพ แสงวัชรพันธ์ุ 145-147 15 - แจ้งสนิท นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด รอ. 89 2547 11/10/2019
2926 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1281 นางเปรมสุข สุ่มมาตย์ ร้านประตูชัยการเกษตร นางเปรมสุข สุ่มมาตย์ 128 7 บ้านประตูชัย - นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด รอ. 113 2557 26/8/2019
2927 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1537 นางสาววิยะดา  นิลผาย ร้านอ้อมป้อมการเกษตร นางสาววิยะดา นิลผาย 287/5-6 7 - แจ้งสนิท นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด รอ. 23 2560 3/4/2020
2928 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1577 นางสาวบังอร   สัตนาโค ร้าน ก การเกษตร นางสาวบังอร สัตนาโค 289/39 7 - - นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด รอ. 27 2560 1/5/2020
2929 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1443 นางจงกล  รักพงษ์ ร้านปัณณวิชญ์พานิชย์ นางจงกล รักพงษ์ 91 13 - - บึงนคร ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด รอ. 48 2559 5/6/2020
2930 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0909 นายลักษ์ โคตรภักดี ร้านน้องปลื มการค้า นายลักษ์ โคตรภักดี 55 10 บ้านดอนแคน - มะอึ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด รอ. 32 2560 14/5/2019
2931 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0887 นางสาวจิตราพร วรรณพยันต์ ร้านโชคประเสริฐ นางสาวจิตราพร วรรณพยันต์ 74 7 บ้านหนองเบิด - เมืองน้อย ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด รอ. 87 2559 14/7/2019
2932 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0412 นายอ านวย ผ่านสถิน ร้านอ านวยการค้า นายอ านวย ผ่านสถิน 124 10 บ้านราชธานี - ราชธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด รอ. 117 2552 16/2/2020
2933 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0690 นางนวลจันทร์ ดวงประทุม ร้านแม่นวล นางนวลจันทร์ ดวงประทุม 207 9 บ้านดอนสวรรค์ - ราชธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด รอ. 130 2558 6/9/2020
2934 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1558 นางกองแก้ว มากมูลดี ร้านมากมูลดีการเกษตร นางกองแก้ว มากมูลดี 48 11 - - หนองไผ่ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด รอ. 38 2560 28/5/2020
2935 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1559 นางจารุวรรณ  หล้าก่ า ร้านจารุวรรณ นางจารุวรรณ หล้าก่ า 59 11 - - หนองไผ่ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด รอ. 5 2561 14/3/2020
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2936 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0858 นางสาวอาภัสสรี ภูมิรัตนวงศ์ ร้านธนโชติ นางสาวอาภัสสรี ภูมิรัตนวงศ์ 78 11 บ้านดอนกลอย ธวัชบุรี-หนองไผ่ หนองไผ่ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด รอ. 69 2561 6/11/2019
2937 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1374 นายทองค า  มงคลแก่นทราย ร้านกิจเจริญการค้า นายทองค า มงคลแก่นทราย 49 12 - - หนองไผ่ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด รอ. 48 2560 7/6/2020
2938 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1036 นายวุฒิชัย ดวงประทุม ร้านบัวสุภา นายวุฒิชัย  ดวงประทุม 105 14 บ้านหนองฮูน้อย รณชัยชาญยุทธ หนองไผ่ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด รอ. 34 2556 14/5/2020
2939 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1457 นางยุภารัตน์  เมืองศรี ศ.ศักด์ิชัย นางยุภารัตน์ เมืองศรี 2 18 - - หนองไผ่ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด รอ. 15 2559 16/3/2020
2940 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0049 นางแดง มาตรหลุบเลา ร้านสมพงษ์ นางแดง มาตรหลุบเลา 122 5 บ้านหลุบเลา - หนองไผ่ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด รอ. 75 2548 9/8/2020
2941 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1545 นางสาวฐิตาภัสร์   อริยวสุศิริกุล ร้าอริยเกษตร นางสาวฐิตาภัสร์ อริยวสุศิริกุล 172/2 5 - - หนองไผ่ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด รอ. 142 2559 29/11/2019
2942 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1205 นายบุญหนา นนทะภา ร้าน ส. บุญพาณิชย์ นายบุญหนา นนทะภา 53 7 - - หนองไผ่ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด รอ. 118 2557 30/4/2020
2943 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0968 นายสมเกียรติ ชัยคณารักษ์กูล บริษัท บ๊ิควันโอวัน จ ากัด สาขา 3 163/1 2 บ้านมะเหล่ียม - หนองพอก ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด รอ. 94 2560 24/10/2019
2944 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0800 นายชิษณุพงศ์ สมาจักร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.พี. ธุรกิจเกษตร 156 6 - - หนองพอก ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด รอ. 45 2562 2/7/2020
2945 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1667 นางสุดชาดา   ตรีเหรา ร้านทุ่งเจริญการเกษตร นางสุดชาดา ตรีเหรา 123 9 - - อุ่มเม้า ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด รอ. 15 2562 7/3/2020
2946 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1735 นางวิไลลักษณ์  วรวิเศษ ร้านสองปอบ๊ิกมาร์ท นางวิไลลักษณ์ วรวิเศษ 137 10 - - โนนสง่า ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด รอ. 13 2562 4/3/2020
2947 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1764 นายทวีศักด์ิ  ปักเขมายัง ร้าน 999 การเกษตร นายทวีศักด์ิ ปักเขมายัง 85 8 - - โนนสง่า ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด รอ. 18 2562 12/3/2020
2948 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1199 นายบุญเกิด โตนวุธ ร้านถุงเงิน ถุงทอง การเกษตร นายบุญเกิด โตนวุธ 117 13 บ้านโนนใหม่ - โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด รอ. 5 2560 2/2/2020
2949 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0064 นายจิระศักด์ิ นียากร บริษัท ง่วนฮะพืชผล 2555 จ ากัด 297 11 บ้านบัวแดง - บัวแดง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด รอ. 4 2559 24/1/2020
2950 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0955 นายสมชาย ปัตตายะโส ร้านปทุมรัตต์การเกษตร นายสมชาย ปัตตายะโส 209 12 บ้านตลาด ปทุมรัตต์-จตุรพักตรพิมาน บัวแดง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด รอ. 68 2557 20/5/2020
2951 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0057 นายสมจีน ผจงรุ่งกิจ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาดวงการเกษตร 261 12 - - บัวแดง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด รอ. 32 2554 5/6/2020
2952 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0061 นายธีรเมศร์ สิทธิพูลวรันธร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พ.พูนวรัน นายธีรเมศร์ สิทธิพูลวรันธร 363 12 บ้านตลาด สุขาภิบาล บัวแดง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด รอ. 4 2554 23/11/2019
2953 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1198 นายสังเวียน จันทร์ผิว ร้านสวรรค์การเกษตรสาขา2 นายสังเวียน จันทร์ผิว 366 12 บัวแดง - บัวแดง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด รอ. 147 2558 5/11/2019
2954 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0063 นายวิบูลย์ ถนัดค้า ร้านวิบูลย์ นายวิบูลย์ ถนัดค้า 376 12 บ้านโนนกอก - บัวแดง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด รอ. 73 2549 29/12/2019
2955 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1213 นางพจนารถ ผิวผา ร้านวิทูลการเกษตร นางพจนารถ ผิวผา 400/2 9 บ้านตลาด - บัวแดง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด รอ. 148 2558 5/11/2019
2956 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0066 นายบุญธรรม เลิกนอก ร้านไทยพาณิชย์ นายบุญธรรม เลิกนอก 64 9 บ้านบัวแดง สุขาภิบาล บัวแดง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด รอ. 88 2547 29/12/2019
2957 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1212 นายลิขิต นาเมืองรักษ์ ร้านสุมาลี การเกษตร นายลิขิต นาเมืองรักษ์ 78 9 - - บัวแดง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด รอ. 105 2560 24/12/2019
2958 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1372 นายยุทธศักด์ิ  สีสา ร้าน ป.การเกษตร นายยุทธศักด์ิ สีสา 220 9 - - โพนสูง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด รอ. 40 2559 2/6/2019
2959 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1740 นางสาวบุษกร   อาหาสิเม ร้านพูลทรัพย์ นางสาวบุษกร อาหาสิเม 122 1 - - ค าไฮ พนมไพร ร้อยเอ็ด รอ. 12 2562 3/3/2020
2960 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1467 นางแสงอุทัย  ลีคันทมาตย์ ร้านรุ่งนิรัญฟาร์ม นางแสงอุทัย ลีคันทมาตย์ 147 10 - - โคกสว่าง พนมไพร ร้อยเอ็ด รอ. 43 2559 5/6/2020
2961 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1354 นางสุภาภรณ์ บทมูล ร้านชานุวรรณเกษตรภัณฑ์ นางสุภาภรณ์ บทมูล 39 4 - - ชานุวรรณ พนมไพร ร้อยเอ็ด รอ. 43 2558 16/4/2020
2962 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0071 นางพรจิตร ปุริสาย - ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์เจริญพนมไพร 177 1 - - พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด รอ. 93 2548 21/9/2019
2963 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1347 นายเทพวารีย์ ยงยืน ร้านพืชมงคลการเกษตร นายเทพวารีย์ ยงยืน 248 3 พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด รอ. 39 2558 18/3/2020
2964 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0076 นายทวีศักด์ิ กาญจนศิริรัตน์ ร้านเซียมเส็ง นายทวีศักด์ิ กาญจนศิริรัตน์ 81 3 - วัดกลาง พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด รอ. 67 2548 9/3/2020
2965 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1447 นายสุธารา  เรือนทอง ร้านเรือนทองการเกษตร นายสุธารา เรือนทอง 94 3 - - พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด รอ. 129 2559 24/10/2019
2966 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1029 นางวินิดา บานแบ่ง ร้านเฉินหลง นางวินิดา บานแบ่ง 96/1 3 - - พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด รอ. 75 2557 29/5/2020
2967 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0074 นางแดง เชยค าดี ร้านชัยอนันต์ นางแดง เชยค าดี 150 6 บ้านพนมไพร วัดกลาง พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด รอ. 140 2558 15/10/2019
2968 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0229 นางศิริพร สืบเจริญเพรช ร้านศักรินทร์ นางศิริพร สืบเจริญเพรช 242 6 - พินิจนนทราษฎร์ พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด รอ. 106 2560 27/12/2019
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2969 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1130 นายพยุงศักด์ิ ค าบุญมี ร้านโชคอุดมการเกษตร นายพยุงศักด์ิ ค าบุญมี 151 1 บ้านโพธ์ิใหญ่ - โพธ์ิใหญ่ พนมไพร ร้อยเอ็ด รอ. 101 2557 24/7/2020
2970 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0832 นางสาวธิดารัตน์ ปุริสาย ร้านรวงข้าวการเกษตร นางสาวธิดารัตน์ ปุริสาย 113 6 บ้านโนนชัยศรี - โพธ์ิใหญ่ พนมไพร ร้อยเอ็ด รอ. 2 2556 4/10/2019
2971 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0952 นางกนกอร    เบ็ญจขันธ์ ร้านหนองแวงการเกษตร นางกนกอร    เบ็ญจขันธ์ 137 9 บ้านหนองแวง - โพธ์ิใหญ่ พนมไพร ร้อยเอ็ด รอ. 119 2558 9/8/2019
2972 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1551 นางสาวทรินภัทร สังสนา บริษัท สิริพาณิชย์ เฟอร์ทิไลเซอร์ จ ากัด 101 3 - - สระแก้ว พนมไพร ร้อยเอ็ด รอ. 4 2560 16/1/2020
2973 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1055 นางอนงค์ กัญญาค า ร้านสายป่านการเกษตร นางอนงค์ กัญญาค า 159 4 บ้านโพธ์ิงาม - หนองทัพไทย พนมไพร ร้อยเอ็ด รอ. 22 2561 10/5/2020
2974 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1744 นายอภิสิทธ์ิ   ช่ืนบาล ร้านโชคส าราญ นายอภิสิทธ์ิ ช่ืนบาล 124 13 - - ขามเป้ีย โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด รอ. 77 2561 17/12/2019
2975 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0081 นางสุพัตรา ธานีวรรณ ร้านเฮงพาณิชย์ นางสุพัตรา ธานีวรรณ 116 2 บ้านชัยวารี จรจ ารูญ ขามเป้ีย โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด รอ. 17 2550 5/2/2020
2976 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0083 นายวิชิต  ธนะสินธ์ุ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชนะสินธ์ุกรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชนะสินธ์ุกรุ๊ป 147 2 7 จรจ ารูญ ขามเป้ีย โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด รอ. 76 2548 5/7/2020
2977 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0844 นายภาคิน   พลซ่ือ บริษัท น  าตาลมิตรกาฬสินธ์ุ จ ากัด 204 2 - - ขามเป้ีย โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด รอ. 81 2558 7/7/2019
2978 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1700 นายนิรันดร์  ศิริภักด์ิ ร้านจิรวัฒน์เคมีเกษตร นายนิรันดร์ ศิริภักด์ิ 299 2 - - ขามเป้ีย โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด รอ. 58 2561 27/8/2019
2979 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0530 นางไพบูลย์ โพธิกุล ร้านไพบูลย์พาณิชย์ นางไพบูลย์ โพธิกุล 241 10 บ้านเกษตรสมบูรณ์ - ค าพอุง โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด รอ. 264 2553 18/4/2020
2980 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1066 นางชารีดา กมลผาด ร้านซุปเปอร์รี นางชารีดา กมลผาด 55 12 บ้านโคกใหญ่ - ค าพอุง โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด รอ. 33 2560 14/5/2020
2981 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0898 นายสุเนตร จันทะคัด ร้านพุทธิพงษ์การเกษตร นายสุเนตร จันทะคัด 73 2 บ้านธาตุจอมศรี - ค าพอุง โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด รอ. 29 2555 21/5/2020
2982 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0526 นายสถิตย์ ค าลัยวงษ์ ร้านวงศ์เจริญ นายสถิตย์ ค าลัยวงษ์ 133 7 บ้านค าพอุง - ค าพอุง โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด รอ. 86 2559 14/7/2020
2983 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1183 นายธีรวัฒน์ ชูปัญญา ร้านมณีพรการเกษตร นายธีรวัฒน์ ชูปัญญา 173 7 บ้านค าพอุง - ค าพอุง โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด รอ. 17 2557 7/1/2020
2984 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0613 นายไพวรรณ์ ค าบัวโคตร ร้านไทรุ่งเรือง นายไพวรรณ์ ค าบัวโคตร 142 9 บ้านภูเขาทอง - ค าพอุง โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด รอ. 17 2562 7/3/2020
2985 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1265 นายสมบูรณ์ พิมพิลา ร้านสมบูรณ์การเกษตร นายสมบูรณ์ พิมพิลา 145 9 บ้านภูเขาทอง - ค าพอุง โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด รอ. 102 2557 24/7/2020
2986 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0776 นายค าผาง พิมสุคะ ร้านเกณฑ์เจริญทรัพย์ นายค าผาง พิมสุคะ 54 9 บ้านภูเขาทอง - ค าพอุง โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด รอ. 42 2560 30/5/2020
2987 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0931 นายบุญจันทร์ ทิพบุญชู ร้านเพ่ือนเกษตรเคมีภัณฑ์ นายบุญจันทร์ ทิพบุญชู 124 1 บ้านเชียงใหม่ - เชียงใหม่ โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด รอ. 76 2560 23/7/2020
2988 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0803 นางยุพิน   พัฒนโชติ ร้านภาคินการเกษตร นางยุพิน พัฒนโชติ 133 10 บ้านเชียงใหม่ - เชียงใหม่ โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด รอ. 96 2559 25/7/2020
2989 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1352 นายสาทิตย์ มานะคิด ร้านสาทิตย์การเกษตร นายสาทิตย์ มานะคิด 179 7 - - เชียงใหม่ โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด รอ. 78 2558 7/7/2020
2990 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1349 นายถาวร  บิลชัย ร้านคูณถาวรเจริญรุ่งเรืองวัสดุก่อสร้าง นายถาวร บิลชัย 55 7 - - เชียงใหม่ โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด รอ. 88 2560 21/9/2019
2991 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0310 นายสมสุข บุญสินชัย ร้านสมสุขการช่าง นายสมสุข บุญสินชัย 32 8 - - เชียงใหม่ โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด รอ. 132 2552 22/2/2020
2992 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1779 นายมงคล  อาวรณ์ ร้านอุดมทรัพย์บ้านเชียงใหม่การเกษตร นายมงคล อาวรณ์ 272 9 - - เชียงใหม่ โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด รอ. 23 2562 17/4/2020
2993 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1140 นายอุดม บุตรจ ารวล ร้านน้องเฟรินโภชนา นายอุดม บุตรจ ารวล 39 2 บ้านดอนเจริญ - ดอนโอง โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด รอ. 126 2558 25/8/2019
2994 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1303 นายอัครเดช  ภูมิพนา ร้านบ.ใบไม้การเกษตร นายอัครเดช ภูมิพนา 41 3 - - ดอนโอง โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด รอ. 131 2559 30/10/2019
2995 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1479 นางสาววารุณี    บุญศักด์ิ ร้านคูณพูลทรัพย์ นางสาววารุณี บุญศักด์ิเลิศ 61 3 - - ดอนโอง โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด รอ. 58 2559 9/6/2020
2996 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0514 นายประพันธ์ ภูมิประเสริฐ ร้านประพันธ์ ปิโตรเล่ียม นายประพันธ์ ภูมิประเสริฐ 99 7 บ้านโปโล - ดอนโอง โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด รอ. 54 2561 30/7/2020
2997 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1380 นางพันนา  สมภักดี ร้านสันต์ยานยนต์ นางพันนา สมภักดี 103 2 - - บัวค า โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด รอ. 46 2560 5/6/2020
2998 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0262 นายวาสนา ดอนลาดลี ร้านทองม้วนการเกษตร นายวาสนา ดอนลาดลี 125 2 บ้านบัวค า ขอนแก่น-โพนทอง บัวค า โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด รอ. 77 2550 1/4/2020
2999 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0479 นางสาวยลลัดดา  เพชรโรจน์ ร้านชูศรีเลิศการเกษตร นางสาวยลลัดดา เพชรโรจน์ 132/2 2 บ้านบัวค า - บัวค า โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด รอ. 40 2562 5/6/2020
3000 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1230 นายประดิษฐ์ สุชาติพงศ์ ร้านป. พาณิชย์ รุ่งเรือง นายประดิษฐ์ สุชาติพงศ์ 155 2 บ้านบัวค า - บัวค า โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด รอ. 55 2561 14/8/2019
3001 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1513 นางสาวปุณยภา ภูมิประพันธ์ ร้านรุ่งเรืองการค้า นางสาวปุณยภา ภูมิประพันธ์ 225 2 - - บัวค า โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด รอ. 26 2560 19/4/2020
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3002 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1670 นายอภิลักษณ์  บุญนัน ร้านทองมีการค้า นายอภิลักษณ์ บุญนัน 230 2 บัวค า โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด รอ. 27 2561 23/5/2020
3003 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1598 นายบุญเลิง  ภักดีแก้ว ร้านค้าประชารัฐชุมชนบ้านหนองไฮ นายบุญเลิง ภักดีแก้ว 22 3 - - บัวค า โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด รอ. 64 2560 6/7/2020
3004 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1510 นางค าวงค์ เบ็ญจรูญ ร้านเบ็ญจรูญการเกษตร นางค าวงค์ เบ็ญจรูญ 10 4 - - บัวค า โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด รอ. 21 2560 26/3/2020
3005 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1466 นายสุริยา  จรบุรมณ์ ร้านสุริยาพาณิชย์ นายสุริยา จรบุรมณ์ 96 9 - - บัวค า โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด รอ. 49 2559 6/6/2020
3006 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0459 นางธีราพรรณ รุจิเวชวงษ์ ร้านสุพัตรา นางธีราพรรณ รุจิเวชวงษ์ 36 7 บ้านโพธ์ิศรี - โพธ์ิศรี โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด รอ. 28 2554 31/5/2020
3007 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1438 นางอรทัย  จิตรซ่ือ ร้านอรดีการเกษตร นางอรดี จิตรซ่ือ 76 1 - - สะอาด โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด รอ. 44 2559 5/6/2020
3008 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0350 นายชัยวัฒ รัตนเสน ร้านชัยวัฒยานยนต์ นายชัยวัฒ รัตนเสน 145 12 บ้านท่าเสียว - สะอาด โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด รอ. 121 2552 17/2/2020
3009 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1096 นายพิมพ์พา ประชุมวรรณ ร้านเจอาร์มินิมาร์ท นายพิมพ์พา ประชุมวรรณ 112 2 บ้านทุ่งมน - สะอาด โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด รอ. 72 2560 18/7/2020
3010 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1044 ว่าท่ี ร.ต.วันชัย เอ่ียมสารี ร้านแม่โจ้การเกษตร ว่าท่ี ร.ต.วันชัย เอ่ียมสารี 81 3 บ้านหนองอิโล - หนองตาไก้ โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด รอ. 19 2556 18/3/2020
3011 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1688 นางกัลยา  ยุบลไสย ร้านคลินิกเกษตร นางกัลยา ยุบลไสย 61 6 - - หนองตาไก้ โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด รอ. 48 2561 4/7/2020
3012 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1073 นางจารุณีย์ มาตเลิง ร้านประสพทรัพย์ นางจารุณีย์ มาตเลิง 63 1 บ้านอัคคะ - อัคคะค า โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด รอ. 34 2560 14/5/2020
3013 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1385 นางสาวดาวฤทัย ไชยนามล ร้านตระกูลค าการเกษตร นางสาวดาวฤทัย ไชยนามล 65 12 - - อัคคะค า โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด รอ. 50 2561 15/7/2020
3014 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1119 นางสาววิรญา ถานโอภาส ร้านทองศิริ นางสาววิรญา ถานโอภาส 188 2 บ้านนาเลา - อัคคะค า โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด รอ. 79 2560 7/8/2019
3015 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1724 นายต่อตระกูล  อ่ิมเจริญ ร้านโด่งการเกษตร นายต่อตระกูล อ่ิมเจริญ 39 2 - - อัคคะค า โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด รอ. 67 2561 18/10/2019
3016 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0950 นางสาวอรพิมพ์ ผดุงจันทร์ ร้านชัยมงคล นางสาวอรพิมพ์ ผดุงจันทร์ 65 2 บ้านนาเลา - อัคคะค า โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด รอ. 102 2559 4/8/2019
3017 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1047 นายประพนธ์ ฎาราณุท ห้างหุ้นส่วนสามัญ สุวิทย์พาณิชย์ 148 8 - - อัคคะค า โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด รอ. 42 2556 21/5/2020
3018 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1512 นายสมพงษ์  พลประสิทธ์ิ กลุ่มร้านค้าจ าหน่ายสินค้าเกษตร นายสมพงษ์ พลประสิทธ์ิ 91 9 - - อัคคะค า โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด รอ. 78 2560 1/8/2020
3019 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1241 นางสาวล าปาง บุญภา ร้านเทพพิทักษ์ นางสาวล าปาง บุญภา 164 5 - ท่าหาดยาว โพนทราย ร้อยเอ็ด รอ. 62 2560 5/7/2020
3020 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0475 นายสง่า อ าภาพันธ์ ร้านสง่า อ าภาพันธ์ นายสง่า อ าภาพันธ์ 27 1 บ้านโพนทราย - โพนทราย โพนทราย ร้อยเอ็ด รอ. 31 2559 25/5/2020
3021 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1052 นายอรรถวิทย์ มีมาก ร้านหน่อยเคมีเกษตร นายอรรถวิทย์ มีมาก 89 11 บ้านหนองครก - โพนทราย โพนทราย ร้อยเอ็ด รอ. 45 2556 27/5/2020
3022 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0255 นายณัฐเสฐ  สันโสภา ร้านสินไทยการเกษตร นายณัฐเสฐ สันโสภา 120 13 บ้านหนองบัวทอง - โพนทราย โพนทราย ร้อยเอ็ด รอ. 159 2552 18/3/2020
3023 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1041 นายสุรพล  พันธ์ส าโรง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมทรัพย์การเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมทรัพย์การเกษตร 199 13 - - โพนทราย โพนทราย ร้อยเอ็ด รอ. 22 2557 24/2/2020
3024 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0093 นายสมชาย รัตนะโสภา ร้านทรัพย์โสภา นายสมชาย รัตนะโสภา 5 13 บ้านหนองบัวทอง - โพนทราย โพนทราย ร้อยเอ็ด รอ. 79 2550 16/2/2020
3025 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-0981 นางยุพิน  จันทราช ห้างหุ้นส่วนจ ากัดส ารวยทรัพย์การเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส ารวยทรัพย์การเกษตร 97 13 บ้านหนองบัวทอง - โพนทราย โพนทราย ร้อยเอ็ด รอ. 34 2562 9/5/2020
3026 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0333 นางพักตร์พิมล ธรรมรักษ์ ร้านสมบูรณ์พาณิชย์ นางพักตร์พิมล ธรรมรักษ์ 25 14 บ้านสุขเกษม - โพนทราย โพนทราย ร้อยเอ็ด รอ. 60 2561 9/9/2019
3027 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1182 นางสายใจ จารีรัตน์ ร้านนิกรการเกษตร นางสายใจ จารีรัตน์ 187 2 บ้านโพนทราย - โพนทราย โพนทราย ร้อยเอ็ด รอ. 16 2557 7/1/2020
3028 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0090 นายสังวาลย์ จันท ามา ร้านสังวาลย์การเกษตร นายสังวาลย์ จันท ามา 149 8 บ้านหนองบัวดอนต้อน - โพนทราย โพนทราย ร้อยเอ็ด รอ. 95 2551 29/5/2020
3029 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0831 นายสงบ จันทร์เพชร วิสาหกิจชุมชนธนาคารชุมชนบ้านทรายทอง 125 9 บ้านแหลมทรายทอง - โพนทราย โพนทราย ร้อยเอ็ด รอ. 93 2556 19/9/2019
3030 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0829 นางสาวพัชรินทร์ แสงสุข ร้านโฮมเกษตร นางสาวพัชรินทร์ แสงสุข 53 9 บ้านทรายทอง - โพนทราย โพนทราย ร้อยเอ็ด รอ. 3 2561 31/1/2020
3031 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0919 นายธีรภัทร สาติพา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริพัฒน์การค้า101 109 6 บ้านหัวดง - ศรีสว่าง โพนทราย ร้อยเอ็ด รอ. 38 2555 7/6/2020
3032 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0668 นางสาวพันธ์ณี ตาลพรศรี ร้าน เอ.พี.ค านาดี นางสาวพันธ์ณี ตาลพรศรี 233 1 บ้านค านาดี - ค านาดี โพนทอง ร้อยเอ็ด รอ. 66 2560 13/7/2020
3033 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0330 นางพรนภา วินทะไชย ร้านวังทรัพย์ นางพรนภา วินทะไชย 58 1 บ้านค านาดี - ค านาดี โพนทอง ร้อยเอ็ด รอ. 17 2559 7/4/2020
3034 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1749 นางสาวสุระภาลัย ประทุมชาติ ร้านแฮปป้ีโฮม นางสาวสุระภาลัย ประทุมชาติ 45 11 - - ค านาดี โพนทอง ร้อยเอ็ด รอ. 24 2562 23/4/2020
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3035 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1728 นายวีรชัย   แวงวรรณ ร้านวีรชัยพาณิชย์ นายวีรชัย แวงวรรณ 108 6 - - ค านาดี โพนทอง ร้อยเอ็ด รอ. 16 2562 7/3/2020
3036 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1630 นายเกริก  สารบรรณ ร้านเกริกยานยนต์ นายเกริก สารบรรณ 187 1 โคกกกม่วง โพนทอง ร้อยเอ็ด รอ. 11 2561 25/3/2020
3037 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0095 นางส ารวย สารบรรณ ร้านรวยพาณิชย์ นางส ารวย สารบรรณ 188 1 บ้านโคกกกม่วง - โคกกกม่วง โพนทอง ร้อยเอ็ด รอ. 72 2561 20/11/2019
3038 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1703 นางส าลี  สังกะสี ร้านบ้านยายตุ๊ นางส าลี สังกะสี 23 13 - - โคกกกม่วง โพนทอง ร้อยเอ็ด รอ. 19 2562 20/3/2020
3039 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0477 นายบุญฬุ บุตรพรม ร้านหนองดงแก๊ส นายบุญฬุ บุตรพรม 51 7 บ้านหนองดง - โคกสูง โพนทอง ร้อยเอ็ด รอ. 331 2553 10/6/2020
3040 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0795 นายอุตส่าห์ เวียงสมุทร ร้านขุนส่านานาภัณฑ์ นายอุตส่าห์ เวียงสมุทร 146 1 บ้านนาแพง - นาอุดม โพนทอง ร้อยเอ็ด รอ. 24 2555 16/5/2020
3041 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0452 นายธวัชชัย รุจิเวชวงษ์ ร้านเฮงพาณิชย์ นายธวัชชัย รุจิเวชวงษ์ 56 13 บ้านโนนศึกษา - นาอุดม โพนทอง ร้อยเอ็ด รอ. 29 2554 31/5/2020
3042 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1677 นางสาวสุจิตรา  แสงปาก ร้านสุพจน์การค้า นางสาวสุจิตรา แสงปาก 150 10 - - โพธ์ิศรีสว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด รอ. 36 2562 20/5/2020
3043 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1253 นายสารนาถ มะโนนึก ร้านภูผาการเกษตร นายสารนาถ มะโนนึก 193 2 บ้านโคกสะอาด วังสามัคคี โพนทอง ร้อยเอ็ด รอ. 37 2562 21/5/2020
3044 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1253 นายสารนาถ มะโนนึก ร้านภูผาการเกษตร นายสารนาถ มะโนนึก 193 2 บ้านโคกสะอาด วังสามัคคี โพนทอง ร้อยเอ็ด รอ. 28 2560 4/5/2019
3045 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1125 นายวิเศษ   บุญโกศล ร้านวิเศษวัสดุ นายวิเศษ บุญโกศล 282 3 - - วังสามัคคี โพนทอง ร้อยเอ็ด รอ. 106 2559 10/8/2020
3046 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-0294 นางสุนิสา  ใจอุ่น ร้านมลการเกษตร นางสุนิสา ใจอุ่น 77 3 - - วังสามัคคี โพนทอง ร้อยเอ็ด รอ. 41 2560 29/5/2020
3047 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0842 นางสุภัคตา สุ่มมาตย์ ร้านดร๊าฟการเกษตร นางสุภัคตา สุ่มมาตย์ 266 9 บ้านวังม่วยพัฒนา - วังสามัคคี โพนทอง ร้อยเอ็ด รอ. 26 2555 20/5/2020
3048 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0916 นายวิทยา แซ่เอ๊ียบ ร้านวิทยาการเกษตร นายวิทยา แซ่เอ๊ียบ 14 1 - ชาตะวราหะ แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด รอ. 54 2558 21/5/2020
3049 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0109 นายศิรินทร์ ปลื มสุด ร้านพรผกา นายศิรินทร์ ปลื มสุด 223-226 1 - รณชัย แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด รอ. 34 2548 9/3/2020
3050 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0444 นายวสันต์ เครือเนตร ร้าน ว.เจริญเกษตร นายวสันต์ เครือเนตร 353 1 - - แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด รอ. 145 2552 10/3/2020
3051 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1584 นางชนมณี ไชยรักษ์ ร้านชนมณีการเกษตร นางชนมณี ไชยรักษ์ 170/1 2 - - แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด รอ. 43 2562 11/6/2020
3052 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0784 นางสาวลักษณา ช่ืนบาล ร้านโชคส าราญการเกษตร นางสาวลักษณา ช่ืนบาล 280 2 - โพนทอง-หนองพอก แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด รอ. 36 2554 12/6/2020
3053 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0852 นายธินโรจน์ ศิริเจริญกิจ ร้านแม่จ ารัส นายธินโรจน์ ศิริเจริญกิจ 427 2 บ้านแวงใต้ - แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด รอ. 8 2555 12/12/2019
3054 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0186 นายวุฒิพงษ์ ศิริเจริญกิจ ร้านจ ารัสพาณิชย์ นายวุฒิพงษ์ ศิริเจริญกิจ 93-95 2 บ้านแวง นิคมด าริห์ แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด รอ. 9 2548 13/1/2020
3055 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1392 นายสมเกียรติ   แซ่เซียะ ร้านแก้วการเกษตร นายสมเกียรติ แซ่เซียะ 247/3 3 - - แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด รอ. 102 2560 17/12/2019
3056 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1446 นายธนพล มัธยา ร้าน เจริญรัชต์การเกษตร นายธนพล มัธยา 627 3 - - แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด รอ. 15 2560 7/3/2020
3057 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0846 นายภาคิน   พลซ่ือ บริษัท น  าตาลมิตรกาฬสินธ์ุ จ ากัด 182 4 - - แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด รอ. 83 2558 7/7/2019
3058 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1474 นายนรเศรษฐ์  เย็นวัฒนา ร้านเย็นวัฒนา นายนรเศรษฐ์  เย็นวัฒนา 17 6 - - แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด รอ. 71 2560 18/7/2020
3059 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1619 นายอัครพล  แวงวรรณ ร้านเฮือนสาเกต นายอัครพล แวงวรรณ 180 1 - - สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด รอ. 90 2560 26/9/2019
3060 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1234 นางสาวโชติกา  ค าจันทร์วงษ์ ร้านสุพัตรา การเกษตร นางสาวโชติกา  ค าจันทร์วงษ์ 58 10 - - สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด รอ. 62 2561 18/9/2019
3061 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0711 นายผจญ ภูมิพันธ์ ร้านพงษ์พันธ์ นายผจญ ภูมิพันธ์ 63 12 บ้านสว่าง - สว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด รอ. 108 2557 30/7/2020
3062 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0895 นายสุริยันต์ จันทร์ทิพย์ ร้านตุ๊กอะไหล่ นายสุริยันต์ จันทร์ทิพย์ 369 12 บ้านไผ่ค า - หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด รอ. 27 2557 22/4/2020
3063 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0897 นายปริเชษฐ์ ชุมภูนท์ ร้านเดชาพาณิชย์ นายปริเชษฐ์ ชุมภูนท์ 60 12 บ้านไผ่ค า - หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด รอ. 23 2559 2/5/2020
3064 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1689 นางพิศวาส  จันทร์ทิพย์ ร้านจันทร์ทิพย์รุ่งเรืองกิจ นางพิศวาส จันทร์ทิพย์ 334 14 - - หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด รอ. 49 2561 9/7/2020
3065 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1059 นายสนอง พลเย่ียม ร้าน ก.ไก่การช่างการเกษตร นายสนอง พลเย่ียม 242 2 บ้านโนนโพธ์ิ - หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด รอ. 46 2556 27/5/2020
3066 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1093 นางสาวปราณี พงษ์ศาสตร์ ร้านศรีเจริญโพนทอง นางสาวปราณี พงษ์ศาสตร์ 163 9 บ้านหนองทับครัว - หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด รอ. 74 2558 5/7/2020
3067 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0750 นายประดิษฐ บุตรทุมพันธ์ ร้านบัณฑิตภัณฑ์ นายประดิษฐ บุตรทุมพันธ์ 59 3 บ้านกระพี - อุ่มเม่า โพนทอง ร้อยเอ็ด รอ. 25 2554 29/5/2020

93/137สํา
นัก
คว
บค
มุพ
ืชแ
ละ
วสั
ดกุ
ารเ
กษ
ตร



3068 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0847 นายภาคิน   พลซ่ือ บริษัท น  าตาลมิตรกาฬสินธ์ุ จ ากัด 134 1 - - ชมสะอาด เมยวดี ร้อยเอ็ด รอ. 84 2558 7/7/2019
3069 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1542 นายภูมิพัฒน์ เมืองหมี ร้านภูมิพัฒน์การเกษตร ว่าท่ี ร้อยตรีภูมิพัฒน์ เมืองหมี 217 1 - - ชมสะอาด เมยวดี ร้อยเอ็ด รอ. 95 2560 5/11/2019
3070 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1435 นายโสภิษฐ   รัตนมณีรัศมี ร้านรัศมีวัสดุก่อสร้าง นายโสภิษฐ รัตนมณีรัศมี 165 9 - - ชมสะอาด เมยวดี ร้อยเอ็ด รอ. 3 2560 11/1/2020
3071 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1170 นายอัฐชา ไพรสว่าง ร้านเมยวดีการเกษตร นายอัฐชา ไพรสว่าง 98 2 - - เมยวดี เมยวดี ร้อยเอ็ด รอ. 97 2559 25/7/2019
3072 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0193 นางศิรินาฎ ตรีภพ ร้านดีมาก นางศิรินาฎ ตรีภพ 9 5 บ้านหนองส าราญ - เมยวดี เมยวดี ร้อยเอ็ด รอ. 20 2557 3/2/2020
3073 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1423 นายยุทธยา   จุดาสิงห์ ร้าน อ.น าโชคเกษตรภัณฑ์ นายยุทธยา จุดาสิงห์ 99 5 - - เมยวดี เมยวดี ร้อยเอ็ด รอ. 137 2559 8/11/2019
3074 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1379 นายสุวรรณ  ชมศรีวรรณ ร้านดาวเงินการเกษตร นายสุวรรณ ชมศรีวรรณ 216 6 - - เมยวดี เมยวดี ร้อยเอ็ด รอ. 51 2560 12/6/2020
3075 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1160 นายภูชิต ถนัดค้า ร้านมังกรทอง 98 นายภูชิต ถนัดค้า 98 6 บ้านใหม่สถานี - เมยวดี เมยวดี ร้อยเอ็ด รอ. 35 2561 11/6/2019
3076 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1237 นายวันเฉลิม  บุญทวี ร้านโชคส าราญการเกษตร นายวันเฉลิม  บุญทวี 33 7 - - เมยวดี เมยวดี ร้อยเอ็ด รอ. 81 2557 5/6/2020
3077 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0192 นายพีระพงษ์ วังคะฮาด สหกรณ์ผู้ใช้น  าอ่างเก็บน  าห้วยวังนอง จ ากัด 77 9 บ้านหนองสองห้อง - เมยวดี เมยวดี ร้อยเอ็ด รอ. 15 2554 10/5/2020
3078 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0862 นางสายฝน ชลภักดี ร้านทรัพย์ไพศาล นางสายฝน ชลภักดี 25 12 บ้านหนองคูขาด - ขอนแก่น เมือง ร้อยเอ็ด รอ. 86 2557 18/6/2020
3079 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0630 นางจินตนา ขจรพบ ร้านเดชาธรการเกษตร นางจินตนา ขจรพบ 28 12 บ้านหนองคูขาด ร้อยเอ็ด-วาปีปทุม ขอนแก่น เมือง ร้อยเอ็ด รอ. 384 2553 12/7/2020
3080 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1068 นายสมจิต พิมพ์วงค์ ร้านสมจิตการเกษตร นายสมจิต พิมพ์วงค์ 83 1 บ้านแคนใหญ่ - แคนใหญ่ เมือง ร้อยเอ็ด รอ. 41 2556 21/5/2020
3081 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1247 นางวิไลวรรณ สีสวด ร้านวิไลวรรณ นางวิไลวรรณ สีสวด 51 12 บ้านหนองจิก ดงลาน เมือง ร้อยเอ็ด รอ. 47 2562 11/7/2020
3082 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0793 นางสาวสายชล อาษาขันธ์ ร้านเลาะวัดช็อป นางสาวสายชล อาษาขันธ์ 12 13 บ้านโคกสูง - ดงลาน เมือง ร้อยเอ็ด รอ. 60 2560 27/6/2019
3083 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0793 นางสาวสายชล อาษาขันธ์ ร้านเลาะวัดช็อป นางสาวสายชล อาษาขันธ์ 12 13 บ้านโคกสูง - ดงลาน เมือง ร้อยเอ็ด รอ. 50 2562 17/7/2020
3084 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0306 นางทองค า ม่วงสอน ร้านนางทองค า ม่วงสอน นางทองค า ม่วงสอน 90 4 บ้านดงลาน - ดงลาน เมือง ร้อยเอ็ด รอ. 71 2551 10/4/2020
3085 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0421 นางประกายเพชร พาภูมิพฤกษ์ ร้านประกายเพชร นางประกายเพชร พาภูมิพฤกษ์ 160 8 บ้านดงลาน - ดงลาน เมือง ร้อยเอ็ด รอ. 12 2556 10/12/2019
3086 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0198 นายศักด์ิชาย สกุลพาณิชย์พันธ์ ร้านต๊ักพาณิชย์ นายศักด์ิชาย สกุลพาณิชย์พันธ์ 1/9-10 - เทศบาลบ ารุง ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด รอ. 2 2548 26/1/2020
3087 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0202 นางสาวชโลมจิต จันทร์สนาม ร้านเกษตรอินทรีย์เน็ทเวิร์ค นางสาวชโลมจิต จันทร์สนาม 143 , 145 - เทวาภิบาล ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด รอ. 123 2548 29/12/2019
3088 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0197 นายพงศ์สุระ ธนานันท์พัฒน์ ร้านตังเซ่ง นายพงศ์สุระ ธนานันท์พัฒน์ 190/10 10 ราชการด าเนิน ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด รอ. 87 2547 6/10/2019
3089 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0212 นายพงษ์ศักด์ิ เอกอุดมชัย ร้านเอกอุดม นายพงษ์ศักด์ิ เอกอุดมชัย 333-335 - ผดุงพานิช ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด รอ. 4 2548 13/1/2020
3090 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1351 นายกุลพันธ์ุ โล้เจริญรัตน์ บริษัท กุลพันธ์ุ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 368/7 รณชัยชาญยุทธ ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด รอ. 41 2558 26/3/2020
3091 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0216 นายสุเมธ ปฐมกสิวัฒนา ร้านสินเจริญ นายสุเมธ ปฐมกสิวัฒนา 409 - ผดุงพานิช ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด รอ. 5 2548 23/1/2020
3092 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0922 นายศักดา ว่องสัธนพงษ์ ร้านบ้านเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านเกษตร ร้อยเอ็ด 248 3 บ้านโคกพิลา แจ้งสนิท ปอภาร (ปอพาน) เมือง ร้อยเอ็ด รอ. 61 2556 20/6/2020
3093 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0828 นางสาวจุแพร บุบผาพิลา ร้านบุญรอดอุดมทรัพย์ นางสาวจุแพร บุบผาพิลา 283 8 บ้านปอภาร - ปอภาร (ปอพาน) เมือง ร้อยเอ็ด รอ. 81 2559 11/7/2019
3094 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0506 นางวราภรณ์ นามเพ็ง ร้านแสงเดือน นางวราภรณ์ นามเพ็ง 45 10 บ้านเปลือยใหญ่ - รอบเมือง เมือง ร้อยเอ็ด รอ. 55 2554 9/8/2020
3095 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0219 นางกันยา โสภาสพ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท่านครการเกษตร 238 16 บ้านเหล่าเรือ - รอบเมือง เมือง ร้อยเอ็ด รอ. 21 2558 17/12/2019
3096 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0673 นายอนวัช  สุริยวนากุล บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 232 19 บ้านเหล่าบักเล - รอบเมือง เมือง ร้อยเอ็ด รอ. 14 2556 24/12/2019
3097 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0659 นายบุดดี สารครศรี ร้านพูลทวีพาณิชย์ นายบุดดี สารครศรี 85 3 บ้านแมด - สะอาดสมบูรณ์ เมือง ร้อยเอ็ด รอ. 59 2556 17/6/2020
3098 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0631 นางปราณี ทิศกระโทก ร้านปราณีพาณิชย์ นางปราณี ทิศกระโทก 221 22 บ้านเหล่าต าแย - สีแก้ว เมือง ร้อยเอ็ด รอ. 31 2558 27/1/2020
3099 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0737 นางสาวอัจฉรีย์ จันทะเริง ร้านดีการค้า นางสาวอัจฉรีย์ จันทะเริง 95 22 บ้านเหล่าต าแย - สีแก้ว เมือง ร้อยเอ็ด รอ. 109 2559 15/8/2019
3100 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1118 นางสาวแสงทอง อุ่นใจ ร้านอุ่นใจการเกษตร นางสาวแสงทอง อุ่นใจ 235 6 บ้านเหล่าต าแย - สีแก้ว เมือง ร้อยเอ็ด รอ. 39 2562 29/5/2020

94/137สํา
นัก
คว
บค
มุพ
ืชแ
ละ
วสั
ดกุ
ารเ
กษ
ตร



3101 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1267 นายคัมภีร์ จันแดง ร้านเกษตรศิลป์ นายคัมภีร์ จันแดง 122 8 บ้านหนองบอน - หนองแก้ว เมือง ร้อยเอ็ด รอ. 117 2558 6/8/2020
3102 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0517 นายจันเพ็ง ศิริเวช ร้านจันเพ็ง นายจันเพ็ง ศิริเวช 99 8 บ้านหนองบอน - หนองแก้ว เมือง ร้อยเอ็ด รอ. 36 2560 18/5/2020
3103 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0740 นางจุฬาลักษณ์ ปุริสา ร้านจุฬาลักษณ์ นางจุฬาลักษณ์ ปุริสา 111 11 บ้านหนองหิน - หนองแวง เมือง ร้อยเอ็ด รอ. 107 2558 26/7/2020
3104 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0967 นายสมเกียรติ ชัยคณารักษ์กูล บริษัท บ๊ิควันโอวัน จ ากัด สาขา 4 312 10 บ้านหนองนาสร้าง - เหนือเมือง เมือง ร้อยเอ็ด รอ. 93 2560 24/10/2019
3105 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1263 นายธนพนธ์ โคตรุฉิน ร้านเพ่ือนเกษตร นายธนพนธ์ โคตรุฉิน 211 6 - - ขอนแก่น เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด รอ. 46 2562 3/7/2020
3106 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1402 นายวันทอง  ผดุงเวียง ร้านหนองเขวาการค้า นายวันทอง ผดุงเวียง 27 5 - - แคนใหญ่ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด รอ. 120 2558 9/8/2019
3107 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1535 นายกรานต์ตะวัน  เรียงเศษ ร้านเกษตรสุขไพบูลย์ นายกรานต์ตะวัน เรียงเศษ 136 12 - - ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด รอ. 29 2561 29/5/2019
3108 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1472 ว่าท่ีร.ต.สักรินทร์  โกสีลารัตน์ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ สาขาร้อยเอ็ด 444 7 - - ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด รอ. 59 2561 30/8/2019
3109 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1613 นางรัตนาพร  ราชทะคันที ร้านรัตนาพาณิชย์ นางรัตนาพร ราชทะคันที 79 7 - - โนนตาล เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด รอ. 38 2561 17/6/2020
3110 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0207 นายสมเกียรติ ชัยคณารักษ์กูล บริษัท บ๊ิควันโอวัน จ ากัด 3/8-11 - คหบดีอุทิศ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด รอ. 131 2547 30/11/2019
3111 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0208 นางสมจิตร วิพากย์เดชา ร้านวรินทร์ นางสมจิตร วิพากย์เดชา 311-313 - ผดุงพานิช ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด รอ. 130 2547 30/11/2019
3112 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0210 นายเลิศชาย เอ่ียมผา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรีสุรจิตต์การเกษตร 325-327 - ผดุงพานิช ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด รอ. 86 2547 11/10/2019
3113 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1468 นางพรวิไล  พัชรเวทิน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พิชิตการเกษตร ร้อยเอ็ด 44-46-48 - ปัทมานนท์ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด รอ. 19 2559 17/4/2020
3114 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0203 นายชุ้น ธนพานิชกุล ร้านโชคเจริญ นายชุ้น ธนพานิชกุล 655/1 - ผดุงพานิช ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด รอ. 106 2548 13/2/2020
3115 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-0849 นายสุเมธ  ปฐมกสิวัฒนา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินเจริญร้อยเอ็ด 1-1/2 - - ด ารงราษฎร์วิถี ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด รอ. 70 2561 7/11/2019
3116 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1747 นางรัชนี  ฤทธิยงค์ ร้านพิชิตการค้า (2019) นางรัชนี ฤทธิยงค์ 190/14 - 10(ราชการด าเนิน) ราชการด าเนิน ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด รอ. 78 2561 18/12/2019
3117 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1645 นายกิตติศ้กด์ิ  ผงคลี ร้านกิตติเจริญพาณิชย์ นายกิตติศักด์ิ ผงคลี 82/15 - - เทวาภิบาล ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด รอ. 25 2562 23/4/2020
3118 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0708 นายสมเกียรติ ชัยคณารักษ์กูล บริษัท บ๊ิควันโอวัน จ ากัด สาขา 2 192/26-27 9 - ราชการด าเนิน ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด รอ. 92 2560 19/10/2019
3119 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-0974 นายด ารงชัย   ธุลีจันทร์ ร้านบุญค  าพาณิชย์ นายด ารงชัย ธุลีจันทร์ 251 12 - - ปอภาร  (ปอพาน) เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด รอ. 101 2560 11/12/2019
3120 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1791 นางพัฒนมงคล  วรนาม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพียรทอง รุ่งเรือง การเกษตร 128 4 - - ปอภาร  (ปอพาน) เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด รอ. 33 2562 7/5/2020
3121 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1785 นาง หวนจิตร์ อาจศรี ร้านบุญรอด การค้า2 นางหวนจิตร์ อาจศรี 185 10 - - เมืองทอง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด รอ. 27 2562 28/4/2020
3122 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1391 นายรัฐฐ์ธวพล  บุญจันทร์ รัานเมีองใหม่การเกษตร นายรัฐฐ์ธวพล บุญจันทร์ 159 13 - - รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด รอ. 48 2562 14/7/2020
3123 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1653 นายสมพาน ปุริโต ร้านสมพานการเกษตร นายสมพาน ปุริโต 209 2 - - รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด รอ. 52 2561 18/7/2020
3124 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1416 นางผัด  วิชัยศร ร้านจันทร์เจริญ นางผัด วิชัยศร 73 9 - - สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด รอ. 31 2562 7/5/2020
3125 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0199 นายสุวัฒน์ ค าศรี บริษัท อดัมส์อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 102 2 - - สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด รอ. 6 2556 4/11/2019
3126 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1678 นายประยูร   วรนาม ร้านฮักแพงฟาร์ม นายประยูร วรนาม 164 10 - - หนองแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด รอ. 36 2561 12/6/2020
3127 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0911 นายเฉลิมเกียรติ มงคลธรรมากุล และนางสาวนิตยา มงคลธรรมากุล บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (สาขาร้อยเอ็ด) 346 16 บ้านโนนเมือง แจ้งสนิท เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด รอ. 35 2559 24/5/2020
3128 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1686 นายศักด์ิสิทธ์ิ  ย่ิงรักศรีศักดิ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มหาศาล 101 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มหาศาล 101 117 4 - - เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด รอ. 43 2561 1/7/2020
3129 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1338 นางสุริยา น  ากระจาย ร้านทุ่งหลวงฟาร์ม นางสุริยา น  ากระจาย 72 11 กกกุง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด รอ. 35 2558 16/2/2020
3130 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0537 นายชิรวุฒิ มะลิซ้อน ร้านสุรจิตเภสัช นายชิรวุฒิ มะลิซ้อน 198 4 บ้านเหล่าฮก - หนองผือ เมืองสรวง ร้อยเอ็ด รอ. 330 2552 23/9/2019
3131 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0113 นายประจักษ์ ทวินันท์ ร้านละอองพานิช นายประจักษ์ ทวินันท์ 206 4 - - หนองผือ เมืองสรวง ร้อยเอ็ด รอ. 21 2547 22/7/2020
3132 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0317 นางสาวพรพิมล ไชยเสนา ร้านปรียาภัณฑ์ นางสาวพรพิมล ไชยเสนา 28 4 บ้านเหล่าฮก - หนองผือ เมืองสรวง ร้อยเอ็ด รอ. 107 2560 28/12/2019
3133 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0114 นางสุนิสา เหมือนพิมพ์ ร้านฐานพาณิชย์ นางสุนิสา เหมือนพิมพ์ 81 5 บ้านป่าม่วง - หนองผือ เมืองสรวง ร้อยเอ็ด รอ. 27 2548 5/7/2020
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3134 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1449 นางสาวอาภาพร   พรมโนภาศ ร้าน ช.เจริญการเกษตร นางสาวอาภาพร พรมโนภาศ 126/1 5 - - บ้านบาก ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด รอ. 7 2559 18/2/2020
3135 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0890 นายสุขสวัสด์ิ ฉวีนวน ร้านหนองแดงฟาร์มการเกษตร นายสุขสวัสด์ิ ฉวีนวน 40 5 บ้านเหล่าใหญ่ - โพธ์ิทอง ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด รอ. 44 2556 26/5/2020
3136 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1624 นางสาวปูชิกาญจน์  วงศ์ค าจันทร์ ร้านโฮมเงิน นางสาวปูชิกาญจน์ วงศ์ค าจันทร์ 115 7 - - โพธ์ิทอง ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด รอ. 17 2561 17/4/2020
3137 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1369 นายไพฑูรย์  ปองไป ร้านโพธ์ิสัยการเกษตร นายไพฑูรย์ ปองไป 174 1 - - โพธ์ิสัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด รอ. 107 2559 14/8/2020
3138 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1121 นายชัชวาล พิมพ์ดี ร้านเม็ดทรายมินิมาร์ท นายชัชวาล พิมพ์ดี 41 1 โพธ์ิสัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด รอ. 71 2561 14/11/2019
3139 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0376 นางสมหมาย สีสาร ร้านสมหมายบริการ นางสมหมาย สีสาร 16 4 บ้านโพธ์ิสัย - โพธ์ิสัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด รอ. 73 2561 10/12/2019
3140 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-0966 นางสาวเพ็ญประภา ปรีดามนต์ ร้านเพ็ญประภาค้าปุ๋ย นางสาวเพ็ญประภา ปรีดามนต์ 179 4 - - โพธ์ิสัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด รอ. 82 2560 27/8/2019
3141 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1692 นางนวลละออง  วุฒิสมบัติเจริญ ร้านอ านาจเจริญ ป.การค้า 2017 นางนวลละออง วุฒิสมบัติเจริญ 235 4 - - โพธ์ิสัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด รอ. 49 2562 17/7/2020
3142 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0298 นายพัฒน์ แก้วมะไฟ ร้านนายพัฒน์ แก้วมะไฟ นายพัฒน์ แก้วมะไฟ 85 4 บ้านโพธ์ิสัย - โพธ์ิสัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด รอ. 418 2553 13/8/2020
3143 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0642 นางสาววันทนา จ ารองเพ็ง ร้านป่าเม้าการเกษตร นางสาววันทนา จ ารองเพ็ง 86 3 บ้านป่าเม้าใต้ - เมืองเปลือย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด รอ. 315 2553 25/5/2020
3144 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1426 นางสาวบุษกร  โบราณมูล ร้านกรพาณิชย์ นางสาวบุษกร  โบราณมูล 91/1 3 - - ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด รอ. 151 2558 11/11/2019
3145 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0119 นางจันตรีมาศย์ ขุนไกร ร้านขุนไกรการเกษตร นางจันตรีมาศย์ ขุนไกร 95 7 บ้านเหล่าล้อ - ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด รอ. 75 2561 10/12/2019
3146 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0284 นายสุรัตน์ สวัสด์ิผล ร้านเหล่าล้อวิทยา นายสุรัตน์ สวัสด์ิผล 96 7 บ้านเหล่าล้อ - ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด รอ. 105 2557 28/7/2020
3147 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1518 นางสมจิตร พรมโนภาศ ร้านเอส-เอ็กซ์ อินเตอร์เนต นางสมจิตร พรมโนภาศ 154 8 - - ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด รอ. 32 2561 4/6/2020
3148 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1272 นางสาวสุดา   เฉลิมแสน ร้านโชคเฉลิมแสน นางสาวสุดา เฉลิมแสน 55 14 - - สวนจิก ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด รอ. 67 2560 13/7/2020
3149 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0519 นางละมัย สุขก าเนิด ร้านละมัยพาณิชย์ นางละมัย สุขก าเนิด 59 4 บ้านกล้วย - สวนจิก ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด รอ. 10 2560 26/2/2020
3150 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1641 นายบุญมา  ไปหนี ร้านของขวัญการเกษตร นายบุญมา ไปหนี 15 8 - - หนองแวงควง ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด รอ. 8 2561 20/3/2020
3151 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1639 นางเทียมใจ  แสนจันทร์ ร้านหลินแอนด์ดรีม นางเทียมใจ แสนจันทร์ 152 6 - - หนองใหญ่ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด รอ. 2 2561 14/1/2020
3152 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1576 นายจรัล  จันทร์แสง - นายจรัล จันทร์แสง 213 2 - - จ าปาขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 14 2561 29/3/2020
3153 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1401 นางสุภาวดี สีเหลือง ร้านวาสนาพาณิชย์ นางสุภาวดี สีเหลือง 188 3 - - จ าปาขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 114 2559 23/8/2020
3154 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1189 นางสาวภัททิรา สวัสด์ิพาณิชย์ ร้านหน่ึงเซนเตอร์ นางสาวภัททิรา สวัสด์ิพาณิชย์ 69 11 บ้านหัวฝาย - ช้างเผือก สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 18 2557 15/1/2020
3155 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1062 นายปริญญา   กัญญาค า ร้านร่วมการเกษตร นายปริญญา กัญญาค า 150 3 - - ช้างเผือก สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 25 2559 9/5/2020
3156 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1669 นายอุทา  โคกหนองบ่ัว ร้านหนองบ่ัวการเกษตร นายอุทา โคกหนองบ่ัว 142 5 - - ช้างเผือก สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 32 2562 7/5/2020
3157 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1481 นางสาวนัยนา  ภูมิวงศ์ ร้านภูมิวงศ์การเกษตร นางสาวนัยนา ภูมิวงศ์ 113 10 - - ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 18 2560 15/3/2020
3158 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0787 นายบรรจง เลิศพันธ์ุ ร้านรุ่งทิวา นายบรรจง เลิศพันธ์ุ 53 6 บ้านเตย - ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 42 2562 10/6/2020
3159 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0770 นายสุวรรณ วงค์หอม ร้าน ส.ศิลา ๙๙ นายสุวรรณ วงค์หอม 99 6 บ้านเตย - ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 30 2554 31/5/2020
3160 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1207 นางสาวสุภาวดี พันเงิน ร้านสุขแสงวัสดุ นางสาวสุภาวดี พันเงิน 131 1 บ้านตาหยวก - ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 56 2559 9/6/2020
3161 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1685 นางสาวรักษิณา  ทิชาชาติ ร้านพรมมีการเกษตร นางสาวรักษิณา ทิชาชาติ 27 3 - - ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 42 2561 28/6/2020
3162 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1012 นายพนม สุนทรบุญ ร้านพนมการเกษตร นายพนม สุนทรบุญ 19 14 บ้านตาแหลว - นาใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 65 2556 27/6/2020
3163 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0946 นายโชติ ค าสิงห์ ร้านโชติเจริญพานิช นายโชติ ค าสิงห์ 19 13 บ้านน  าค าใหญ่ - น  าค า สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 32 2557 28/4/2020
3164 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1566 นายอรรถกร มะโนพิมพ์ ร้านพร้อมบุญการเกษตร/วัสดุก่อสร้าง นายอรรถกร มะโนพิมพ์ 155 5 - เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 17 2560 9/3/2020
3165 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1060 นายสมพงษ์ พิมพ์สอ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคศิรินันท์การเกษตร 188 10 บ้านสนาม ปัทมานนท์ สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 124 2559 9/10/2019
3166 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0264 นายประเสริฐ  สมุทรหล้า สหกรณ์การเกษตรปฎิรูปท่ีดินสุวรรณภูมิสาม จ ากัด 103 19 บ้านโพนโคกน้อย ปัทมานนท์ สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 121 2559 20/9/2019
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3167 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0133 นายวิชิต สายเชื อ - ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ่ียวแซ 48-49 2 - ประดิษฐ์ยุทธการ สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 48 2558 5/5/2020
3168 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0129 นายเสริมศักด์ิ ภูวพันธ์ ร้าน ส.นิยม นายเสริมศักด์ิ ภูวพันธ์ 51 2 - ประดิษฐ์ยุทธการ สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 161 2558 3/12/2019
3169 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-0121 นายสุวรรณทอง  วังหนองหว้า สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด 1 20 - - สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 41 2561 24/6/2020
3170 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0843 นางวรจิตร ท่าน  าเท่ียง บริษัท ฟาร์มช็อป จ ากัด 222 20 - - สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 17 2556 28/1/2020
3171 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1759 นายประพันธ์ศักด๊์ิ  แสงชมภู บริษัท น  าตาลมิตรผล จ ากัด บริษัท น  าตาลมิตรผล จ ากัด 557 20 - - สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 4 2562 23/1/2020
3172 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0627 นายเสริมศักด์ิ ภูวพันธ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.นิยม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.นิยม 333 3 - ประดิษฐยุทธการ สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 268 2553 22/4/2020
3173 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0593 นางรพีพรรณ เลิศพันธ์ ร้านเป็นหน่ึงการเกษตร นางรพีพรรณ เลิศพันธ์ 211 1 บ้านหัวโทนเหนือ - หัวโทน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 8 2562 28/1/2020
3174 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1110 นายวุฒิกร สาระชร ร้านทองดีการค้า นายวุฒิกร สาระชร 53 1 - - หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 28 2561 23/5/2020
3175 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-0496 นายจรัญ  แก้วอุทัศน์ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินสุวรรณภูมิห้า จ ากัด 119 6 - - หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 44 2560 31/5/2020
3176 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0957 นายชาญชัย ดีสงคราม ร้านสตังค์รุ่งเรืองอาหารสัตว์ นายชาญชัย ดีสงคราม 157 6 - แจ้งสนิท กลาง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 84 2560 29/8/2019
3177 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0661 นายรักสิทธ์ิ สามารถ ร้านจ่อยเคมีภัณฑ์ นายรักสิทธ์ิ สามารถ 92 6 - แจ้งสนิท กลาง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 358 2553 20/6/2020
3178 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0135 นายสมปราชญ์ อิสระ ร้านขายยาศรีบพิตร นายสมปราชญ์ อิสระ 151 8 - เจริญพานิช กลาง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 243 2553 29/3/2020
3179 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0136 นายรุ่งโรจน์ กาญจนวิลานนท์ ร้านเอ่ียมศิริการเกษตร นายรุ่งโรจน์ กาญจนวิลานนท์ 73/1-2 8 - พิศเพลินพาณิชย์ กลาง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 132 2547 30/11/2019
3180 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0137 นายอนุวัฒน์ อาจสมรรถ ร้านลี ง้วนเชียง นายอนุวัฒน์ อาจสมรรถ 74 8 - พิศเพลินพาณิชย์ กลาง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 136 2547 30/11/2019
3181 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0138 นายบรรจง กฤตยเรืองโรจน์ ร้าน ก.เรืองโรจน์ นายบรรจง กฤตยเรืองโรจน์ 75 8 - พิศเพลินพานิชย์ กลาง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 137 2547 24/1/2020
3182 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1407 นางวีณา     อ่องอ้น ร้านศักด์ินภา นางวีณา อ่องอ้น 91 1 - - เกาะแก้ว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 53 2561 22/7/2020
3183 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1406 นางละไมล์ ประเสริฐ์สังข์ ร้านโชคประเสริฐการค้า นางละไมล์ ประเสริฐ์สังข์ 10/1 6 - - เกาะแก้ว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 10 2559 6/3/2020
3184 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1761 นายประพันธ์ศักด์ิ   แสงชมภู บริษัท น  าตาลมิตรผล จ ากัด 143/3 6 - - เกาะแก้ว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 6 2562 23/1/2020
3185 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0277 นายณัฎฐวัชร์  พรมแข้ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก้องภพการเกษตร 168 11 - ขวัญเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 10 2561 20/3/2019
3186 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1042 นางสาวรัชญา พูลเพ่ิม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รัชธาการเกษตร 168 11 - - ขวัญเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 9 2561 20/3/2019
3187 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0877 นางสายฝน ไสยศาสตร์ ร้านปรายฝนการเกษตร นางสายฝน ไสยศาสตร์ 21 11 บ้านทุ่งเจริญ แจ้งสนิท ขวัญเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 68 2561 30/10/2019
3188 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0965 นายระบิล มีบุญ ร้านเจริญวิชญ์ นายระบิล มีบุญ 43/2 11 - - ขวัญเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 56 2561 16/8/2019
3189 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0682 นางสาวธัญชนก นาเมืองรักษ์ ร้านเพ่ือนเกษตร 101 นางสาวธัญชนก  นาเมืองรักษ์ 44 11 ห้องท่ี 4 แจ้งสนิท ขวัญเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 108 2560 28/12/2019
3190 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0621 นายพิชิต สีตะระโส ร้านฟลุ๊คการเกษตร นายพิชิต สีตะระโส 92 11 - แจ้งสนิท ขวัญเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 218 2553 23/3/2020
3191 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1738 นายวรจักร  นามนาเมือง ร้านวรจักรการเกษตร นายวรจักร นามนาเมือง 248-248/1 7 - - ขวัญเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 29 2562 1/5/2020
3192 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0241 นายธเนศ ชาติงาม ร้านธนสินการเกษตร นายธเนศ ชาติงาม 61 8 - - ขวัญเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 79 2561 26/12/2019
3193 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0144 นางอนงค์ ไชยชารี ร้านเจษฎาพาณิชย์ นางอนงค์ ไชยชารี 33 1 บ้านโนนยาง แจ้งสนิท ขวาว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 26 2554 29/5/2020
3194 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1138 นางดารณี    ประชุมศรี ร้าน ส.รุ่งเรืองการเกษตร นางดาราณี ประชุมศรี 65 12 - เสลภูมิ-โพธ์ิตาก ขวาว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 57 2561 26/8/2019
3195 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1145 นายพรชัย เหมโส ร้านลานสมบูรณ์พาณิชย์ นายพรชัย เหมโส 79 12 บ้านหน่อง - ขวาว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 112 2559 17/8/2019
3196 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0497 นางคณึงนิด นามสง่า ร้านขวาวพาณิชย์ นางคณึงนิด นามสง่า 35 15 บ้านขวาว - ขวาว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 103 2559 7/8/2020
3197 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0499 นางโสภี บุญภิละ ร้านบุญภิละพาณิชย์ นางโสภี บุญภิละ 68 15 - - ขวาว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 34 2555 24/5/2020
3198 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0500 นางรุ่งเทวา เหมโส ร้านสมบูรณ์พาณิชย์ นางรุ่งเทวา เหมโส 66 16 บ้านขวาว - ขวาว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 416 2553 4/8/2020
3199 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0634 นางสาวจิตตราพร ศรีสองสม ร้านเริงจิตรการเกษตร นางสาวจิตตราพร ศรีสองสม 28 8 บ้านขวาว - ขวาว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 283 2553 3/5/2020
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3200 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1312 นางสาวอลิสา   อัศวพลังกูล ร้านไทยเจริญพาณิชย์(บ้านขวาว) นางสาวอลิสา   อัศวพลังกูล 94 8 บ้านขวาว ขวาว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 20 2558 8/12/2019
3201 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1668 นางสาวรัตนพร  ศรีนาเรียง ร้านศรีรุ่งเรืองการเกษตร นางสาวรัตนพร ศรีนาเรียง 158 1 นางาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 25 2561 16/5/2020
3202 เขต 4 ศวพ.รอ. R0i-5-1591 นางทิพวรรณ  สุขยอม ร้าน 3 อ.รุ่งเรืองการเกษตร นางทิพวรรณ สุขยอม 48 1 - - นางาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 34 2561 11/6/2020
3203 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0498 นายประดิษฐ   บูราณ ร้าน ช.รุ่งเรือง นายประดิษฐ บูราณ 53 1 บ้านโนนโพธ์ิ - นางาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 81 2560 21/8/2019
3204 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1803 นายมานะ  ราชธิสาร ร้านมานะการเกษตร สาขาสอง นายมานะ ราชธิสาร 55 1 - - นางาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 41 2562 9/6/2020
3205 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0632 นายครรชิต โคตะบุตร ร้านแหล่มินิมาร์ท นายครรชิต โคตะบุตร 61 12 บ้านกุดแข้ - นางาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 112 2557 19/8/2019
3206 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0920 นายมานะ ราชธิสาร ร้านมานะการเกษตร นายมานะ ราชธิสาร 7 16 บ้านโพธ์ิชัน - นางาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 45 2555 2/7/2020
3207 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0751 นายสุนทร โพธิใต้ ร้านกัณตภณปิโตเล่ียม นายสุนทร โพธิใต้ 95 16 บ้านโพธ์ิชัน - นางาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 14 2555 25/12/2019
3208 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1307 นางสาวสุภาวดี แสงอรุณ ร้านแสงอรุณการเกษตร นางสาวสุภาวดี แสงอรุณ 73 2 บ้านกุดแข้ - นางาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 17 2558 19/11/2019
3209 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0947 นางสาวนริศรา ไชยธงรัตน์ ร้านนริศรา นางสาวนริศรา ไชยธงรัตน์ 82 4 บ้านพันขาง - นางาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 52 2555 25/7/2020
3210 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1129 นายส ารวย ผาลา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวยรุ่งเรือง2561 33 1 บ้านนาแซง - นาแซง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 5 2559 25/1/2020
3211 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1100 นายสัญญา อรัญภูมิ ร้านสัญญาพาณิชย์ นายสัญญา อรัญภูมิ 19 11 บ้านนาแซง - นาแซง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 70 2559 22/6/2020
3212 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1492 นางสุภาพร  ภาระบาล ร้านแม่เลิง นางสุภาพร ภาระบาล 65 13 - นาแซง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 71 2559 22/6/2020
3213 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1098 นายสุพจน์ กรไชยา ร้านก่ิงไผ่การช่าง นายสุพจน์ กรไชยา 86 2 บ้านนาแซง - นาแซง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 30 2560 10/5/2020
3214 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0905 นายนิติพัฒน์ นาเมืองรักษ์ ร้านรวมใจทวีโชค นายนิติพัฒน์ นาเมืองรักษ์ 8/2 18 บ้านนาเมือง - นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 97 2560 30/11/2019
3215 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1337 นางสาวจุฬาลักษณ์ นาเมืองรักษ์ ร้านเจริญวิชญ์ 2 นางสาวจุฬาลักษณ์ นาเมืองรักษ์ 244 6 นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 34 2558 16/2/2020
3216 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1631 นายบุญธรรม สารศิริ ร้านบุญธรรม นายบุญธรรม สารศิริ 178 2 - - บึงเกลือ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 96 2560 14/11/2019
3217 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1328 นายทวีศักด์ิ  สารศิริ ร้านสง่ามินิมาร์ท นายทวีศักด์ิ สารศิริ 22 9 - - บึงเกลือ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 18 2559 4/4/2020
3218 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1768 นางสุวรีย์  ประเสริฐสังข์ ร้านเป้ิล นางสุวรีย์ ประเสริฐสังข์ 28 2 - - พรสวรรค์ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 11 2562 3/3/2020
3219 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1815 นายประพันธ์ศักด์ิ  แสงชมภู บริษัท น  าตาลมิตรผล จ ากัด 46 2 - - พรสวรรค์ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 51 2562 18/7/2020
3220 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1106 นายเมธี สุวรักษ์ ร้านแตงโมมินิมาร์ท นายเมธี สุวรักษ์ 125 5 - - โพธ์ิทอง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 8 2560 15/2/2020
3221 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0985 นายประพันธ์ศักด์ิ  แสงชมภู บริษัท น  าตาลมิตรผล จ ากัด 263 5 บ้านหนองฟ้าพัฒนา - โพธ์ิทอง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 7 2562 23/1/2020
3222 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-0771 นางสาววิจิตรา    ไชยจิตร ร้านวิเศษสินธ์ุรุ่งเรือง นางสาววิจิตรา ไชยจิตร 287 5 - - โพธ์ิทอง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 59 2559 9/6/2020
3223 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0149 นายสังคม ทมโยธา ร้านคมเพชรทอง นายสังคม ทมโยธา 76 1 บ้านหวาย - ภูเงิน เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 135 2559 7/11/2019
3224 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0532 นางพรชนก ไชยโส ร้านรัชนีบริการ นางพรชนก ไชยโส 225 11 บ้านหวาย - ภูเงิน เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 100 2559 3/8/2019
3225 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0949 นายโกศล แผลงฤทธ์ิ ร้านหนองกุงมินิมาร์ท นายโกศล แผลงฤทธ์ิ 12 5 บ้านหนองกุง - ภูเงิน เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 124 2558 16/8/2019
3226 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0821 นายพวน แก้วใสย ร้านบุญโฮมพาณิชย์ นายพวน แก้วใสย 191 5 บ้านหนองกุง - ภูเงิน เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 109 2558 2/8/2020
3227 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0840 นางสาวอุนนดา แก้วค าลา ร้านหนองกุงมินิมาร์ท นางสาวอุนนดา แก้วค าลา 108 6 บ้านนาเจริญ เสลภูมิ-ค าโพนสูง ภูเงิน เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 123 2558 16/8/2019
3228 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0555 นายสายันต์ อ่อนพุทธา ร้านสิรินรัตน์การเกษตร นายสายันต์ อ่อนพุทธา 219 8 บ้านหวาย - ภูเงิน เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 228 2553 25/3/2020
3229 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1758 นายประพันธ์ศักด์ิ  แสงชมภู บริษัท น  าตาลมิตรผล จ ากัด บริษัท น  าตาลมิตรผล จ ากัด 87 9 - - ภูเงิน เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 3 2562 23/1/2020
3230 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1656 นายมงคล  สุ่มมาตย์ ร้านมงคลการค้า นายมงคล สุ่มมาตย์ 17 10 - - เมืองไพร เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 6 2561 14/3/2020
3231 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1097 นายล าไพร แสนสร้อย ร้านค้าชุมชน นายล าไพร แสนสร้อย 43 6 บ้านโนนค า - เมืองไพร เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 73 2559 26/6/2020
3232 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1117 นายเปรม ปากวิเศษ ร้าน ป.เจริญพาณิชย์ นายเปรม ปากวิเศษ 139 1 บ้านนาดี - วังหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 66 2558 11/6/2020

98/137สํา
นัก
คว
บค
มุพ
ืชแ
ละ
วสั
ดกุ
ารเ
กษ
ตร



3233 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1383 นายประพันธ์ศักด์ิ  แสงชมภู บริษัท น  าตาลมิตรผล จ ากัด 79 5 - หนองหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 79 2558 7/7/2020
3234 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0827 นายชารี น่าบัณฑิต ร้านชารี นายชารี น่าบัณฑิต 94 10 บ้านท่ากลาง - เหล่าน้อย เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 105 2559 8/8/2019
3235 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1280 นางสาวแพรวนภา ทองโฉม ร้านบุญโฮมพัฒนาการเกษตร นางสาวแพรวนภา ทองโฉม 111 3 บ้านหนองผักตบ - เหล่าน้อย เสลภูมิ ร้อยเอ็ด รอ. 95 2558 16/7/2020
3236 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1661 นายมนตรี  ศรีไชย์ ร้านค าโพนสูงการค้า นายมนตรี ศรีไชย์ 172 1 กกโพธ์ิ หนองพอก ร้อยเอ็ด รอ. 19 2561 18/4/2020
3237 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1227 นางสาวอรนุช  อุดค า ร้านพาพอเพียงการค้า นางสาวอรนุช  อุดค า 95 9 บ้านค าโพนสูง โพนทอง-หนองพอก กกโพธ์ิ หนองพอก ร้อยเอ็ด รอ. 57 2557 15/5/2020
3238 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1192 นายเมือง บุริวัน ร้านเกื อกูลการเกษตร นายเมือง บุริวัน 48 11 บ้านท่าอุดม - ท่าสีดา หนองพอก ร้อยเอ็ด รอ. 3 2559 10/1/2020
3239 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1397 นายรัฐศักด์ิ   ชามะลิ ร้านชัยมงคลพาณิชย์ นายรัฐศักด์ิ ชามะลิ 62 9 - - ผาน  าย้อย หนองพอก ร้อยเอ็ด รอ. 47 2561 3/7/2019
3240 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1301 นายป้องชัย  เชื อบัณฑิต ร้าน ต.บัญฑิตทรัพย์ 5 นายป้องชัย  เชื อบัณฑิต 119 13 บ้านหนองโนน้อย รอบเมือง หนองพอก ร้อยเอ็ด รอ. 6 2558 8/10/2019
3241 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1617 นายภาคิน  พลซ่ือ บริษัท น  าตาลมิตรกาฬสินธ์ุ จ ากัด 104 2 - - รอบเมือง หนองพอก ร้อยเอ็ด รอ. 86 2560 13/9/2019
3242 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0845 นายภาคิน   พลซ่ือ บริษัท น  าตาลมิตรกาฬสินธ์ุ จ ากัด 15 2 - - รอบเมือง หนองพอก ร้อยเอ็ด รอ. 82 2558 7/7/2019
3243 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1592 นายธัชพงศ์ สุริโย ร้านตระกูลไชยพานิช นายธัชพงศ์ สุริโย 258 2 รอบเมือง หนองพอก ร้อยเอ็ด รอ. 53 2560 15/6/2020
3244 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1176 นายอดุลย์เดช ปัดถานัง ร้านบุญเพ่ิมเคมีเกษตร นายอดุลย์เดช ปัดถานัง 113 8 - - รอบเมือง หนองพอก ร้อยเอ็ด รอ. 165 2558 10/12/2019
3245 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0528 นายสกล วงศ์ศรีแก้ว ร้านโชคส าราญการเกษตร นายสกล วงศ์ศรีแก้ว 81 9 บ้านหนองพอก - รอบเมือง หนองพอก ร้อยเอ็ด รอ. 316 2552 2/9/2019
3246 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1783 นายรุ่งสยาม สารบรรณ ร้านบ้านเฮา นายรุ่งสยาม สารบรรณ 197 10 - - หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก ร้อยเอ็ด รอ. 26 2562 24/4/2020
3247 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1088 นายประวิทย์ ค าผา ร้าน ป.เจริญการเกษตร นายประวิทย์ ค าผา 121 5 บ้านห้วยนาค า - หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก ร้อยเอ็ด รอ. 30 2557 27/4/2020
3248 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1026 นายธวัชชัย ภูนิคม ร้านธวัชชัย นายธวัชชัย ภูนิคม 149 6 บ้านดงบัง - หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก ร้อยเอ็ด รอ. 139 2559 20/11/2019
3249 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0153 นางแพงศรี ค าภูมี ร้านสง่าพานิช นางแพงศรี ค าภูมี 105 8 - - หนองพอก หนองพอก ร้อยเอ็ด รอ. 84 2548 23/8/2019
3250 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0156 นายประเทือง ทองบ่อ ร้านสุพรรณการเกษตร นายประเทือง ทองบ่อ 18 8 บ้านหนองพอก - หนองพอก หนองพอก ร้อยเอ็ด รอ. 135 2547 30/11/2019
3251 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0646 นายนิพนธ์ ช่ืนตา ร้านสหมาตราฐาน นายนิพนธ์ ช่ืนตา 32 8 บ้านหนองพอก สุขาพานิชย์ หนองพอก หนองพอก ร้อยเอ็ด รอ. 39 2559 30/5/2020
3252 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0158 นายทองสุข เพ็งนาม ร้านคุณสิน แม่วัน นายทองสุข เพ็งนาม 37 8 บ้านหนองพอก - หนองพอก หนองพอก ร้อยเอ็ด รอ. 81 2547 6/10/2019
3253 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0159 นายบุญหนา ตาราษี ร้านอนุชาพาณิชย์ นายบุญหนา ตาราษี 64 8 - - หนองพอก หนองพอก ร้อยเอ็ด รอ. 231 2552 17/6/2020
3254 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1331 นายพิเนต ลาภา ร้านลาภาการเกษตร นายพิเนต ลาภา 9 13 บ้านดอนกลอย หนองฮี หนองฮี ร้อยเอ็ด รอ. 9 2562 14/2/2020
3255 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0572 นายสมศักด์ิ วิเศษวงษา ร้านสมศักด์ิการเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมศักด์ิการเกษตร 99 2 - - หนองฮี หนองฮี ร้อยเอ็ด รอ. 157 2558 25/11/2019
3256 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0557 นายด ารงค์ วิเศษวงษา ร้านด ารงค์จักรยาน นายด ารงค์ วิเศษวงษา 59 3 - - หนองฮี หนองฮี ร้อยเอ็ด รอ. 12 2554 26/4/2020
3257 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1429 นายสม   หนองนา ร้านสมเจริญการเกษตร นายสม หนองนา 28 8 - - หนองฮี หนองฮี ร้อยเอ็ด รอ. 74 2560 19/7/2020
3258 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0160 นางบับภา นวนรักษา ร้าน ก.การค้า นางบับภา นวนรักษา 64 2 บ้านกุดเขียว - บ้านแจ้ง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด รอ. 59 2552 4/1/2020
3259 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0161 นายสุดชา แสงประกาย ร้านสุดชาพาณิชย์ นายสุดชา แสงประกาย 77 2 บ้านกุดเขียว - บ้านแจ้ง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด รอ. 77 2548 9/8/2020
3260 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1377 นายอ านวย   โกมาลย์ ร้านโชคอ านวยการเกษตร นายอ านวย โกมาลย์ 136 6 - - บ้านแจ้ง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด รอ. 42 2559 5/6/2020
3261 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1520 นายสงวน มงคลเมือง ร้านศรีบุญสวนรุ่งเรือง นายสงวน มงคลเมือง 148 6 - - บ้านแจ้ง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด รอ. 22 2560 28/3/2020
3262 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1561 นางล าดวน   โสวรรณี ร้านล าดวนการเกษตร นางล าดวน โสวรรณี 174 7 - - บ้านแจ้ง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด รอ. 7 2560 14/2/2020
3263 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1757 นายพงศธร   สุมาลี ร้านเอ การเกษตร นายพงศธร สุมาลี 167 1 - - โพนเมือง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด รอ. 14 2562 5/3/2020
3264 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1418 นายกัมพล  จันทรัตน์ ร้านกัมพลการเกษตร นายกัมพล จันทรัตน์ 211/1 1 - - โพนเมือง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด รอ. 83 2560 28/8/2019
3265 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1077 นายเลิศอุดม มณีสุระเมธี ร้านอุดมรุ่งเรือง นายเลิศอุดม มณีสุระเมธี 148 16 บ้านโพนเมือง - โพนเมือง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด รอ. 35 2562 20/5/2020
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3266 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1134 นายวันชัย ศิริเวช ร้านป๊ัมตะวัน นายวันชัย ศิริเวช 98 16 บ้านโพนเมือง - โพนเมือง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด รอ. 88 2556 27/8/2020
3267 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0856 นางเสิด สนองผัน ร้านแม่เสิดการค้า นางเสิด สนองผัน 69 5 บ้านดงบัง (สนามชัย) - โพนเมือง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด รอ. 76 2561 12/12/2019
3268 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1005 นางทัศนีย์ เวียงสงค์ ร้านทัศนีย์การเกษตร นางทัศนีย์ เวียงสงค์ 45 9 บ้านน  าค า - โพนเมือง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด รอ. 16 2556 8/1/2020
3269 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1196 นางชัญญา น้อยวิบล ร้าน จ้อก้อการเกษตร นางชัญญา น้อยวิบล 151 8 - - หน่อม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด รอ. 24 2561 15/5/2019
3270 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1580 นายวิทยา  สีหัวโทน ร้านวิทยาการเกษตร นายวิทยา สีหัวโทน 163 8 - - หน่อม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด รอ. 23 2561 14/5/2020
3271 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1786 นายภิญโญ สรรพวุฒิ ร้านภิญโญ การเกษตร นายภิญโญ สรรพวุฒิ 47 8 - - หน่อม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด รอ. 28 2562 29/4/2020
3272 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0935 นายสมชาย พานาสันต์ ร้านสมชาย พานาสันต์ นายสมชาย พานาสันต์ 6 1 บ้านน  าเงิน - โหรา อาจสามารถ ร้อยเอ็ด รอ. 103 2558 22/7/2020
3273 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0645 นายทา โยสะอาด ร้าน ท.เจริญรุ่งเรืองทรัพย์ นายทา โยสะอาด 123 4 บ้านรวมไทย - โหรา อาจสามารถ ร้อยเอ็ด รอ. 27 2554 29/5/2020
3274 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1579 นายธีรวัฒน์  จีรภัทร์ธรสิริ ร้านกิมฮง พาณิชย์ นายธีรวัฒน์ จีรภัทร์ธรสิริ 106 1 - - อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด รอ. 35 2560 15/5/2020
3275 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0168 นายโต่ง สายเชื อ ร้านก๋ิมเซ็ง นายโต่ง สายเชื อ 83-85 1 - รณชัยชาญยุทธ อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด รอ. 52 2559 7/6/2020
3276 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-1142 นายเอกชัย มองเคน ร้านเจริญผลการเกษตร นายเอกชัย มองเคน 90-92 1 - รณชัยชาญยุทธ อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด รอ. 135 2558 28/9/2019
3277 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0896 นายประพจน์ นามเดช ร้านประพจน์ฟาร์ม นายประพจน์ นามเดช 39 12 บ้านโนนสะอาด - อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด รอ. 39 2555 10/6/2020
3278 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1719 นางสาวปิมประภาภรณ์  ขจรภพ ร้านร้อยเอ็ดการเกษตร นางสาวปิมประภาภรณ์ ขจรภพ 74 12 - รณชัยชาญยุทธ อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด รอ. 66 2561 2/10/2019
3279 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0972 นางล าใย กุลโพนเมือง ร้านน  าค าการเกษตร 2 นางล าใย กุลโพนเมือง 202 15 บ้านชูชาติ รณชัยชาญยุทธ อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด รอ. 62 2555 18/9/2019
3280 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0164 นายศักดา  เหล่าผง สหกรณ์การเกษตรอาจสามารถ จ ากัด 219 15 บ้านชูชาติ - อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด รอ. 101 2559 3/8/2019
3281 เขต 4 ศวพ.รอ. ROI-5-0513 นางหนูพิศ พรมจารี ร้านเกษมพานิชย์ นางหนูพิศ พรมจารี 1 5 บ้านร่องค า อาจสามารถ-พนมไพร อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด รอ. 473 2553 5/8/2019
3282 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1760 นายประพันธ์ศักด์ิ  แสงชมภู บริษัท น  าตาลมิตรผล จ ากัด 185 5 - - อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด รอ. 5 2562 23/1/2020
3283 เขต 4 ศวพ.รอ. Roi-5-1691 นายสมศักด์ิ   กัณหาจันทร์ ร้านหงษ์ทองเกษตรภัณฑ์ นายสมศักด์ิ กัณหาจันทร์ 189/1 6 - - อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด รอ. 51 2561 16/7/2020
3284 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0973 นางสาวธัญรัชต์ดา  สิทธิภัทร์สกุล ร้าน ST รุ่งเรืองเกษตร นางสาวธัญรัชต์ดา  สิทธิภัทร์สกุล 276 10 - - กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์ สร. 15 2560 26/3/2020
3285 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-1101 นายทองสุข  ฤาษี ร้านพาช่ืนการเกษตร นายทองสุข ฤาษี 289 10 - - กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์ สร. 50 2561 3/7/2019
3286 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0714 นายศรายุทธ สุขแม้น ร้านเกษตรรุ่งเรือง&ปราสาทเบงไอที นายศรายุทธ สุขแม้น 59 14 - - กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์ สร. 12 2558 8/1/2020
3287 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0107 นายธงชัย เจริญสถาพงษ์ ร้านทวีทรัพย์ นายธงชัย เจริญสถาพงษ์ 223/1-5 17 - - กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์ สร. 1 2562 8/10/2019
3288 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0114 นายสุรัตน์ อรไทวรรณ ร้านย่ิงเจริญ นายสุรัตน์ อรไทวรรณ 35 17 - - กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์ สร. 9 2550 7/12/2019
3289 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0840 นายจิรวัฒณ์  อัศวธนวันต์ ร้านอพอลโล่พลาซ่า นายจิรวัฒณ์ อัศวธนวันต์ 451-452 17 - - กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์ สร. 40 2559 25/12/2019
3290 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-1047 นางสุข สาทิพจันทร์ ร้านสุภาพรการเกษตร นางสุข สาทิพจันทร์ 112 5 - - คูตัน กาบเชิง สุรินทร์ สร. 51 2561 11/7/2019
3291 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0802 นายสมบูรณ์  เสาร์แก้ว ร้านเกษตรเซ็นเตอร์ นายบุญสม เสาร์แก้ว 68 1 - - โคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทร์ สร. 67 2558 16/8/2019
3292 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0680 นางทองใบ สาทิพย์จันทร์ ร้านป้าป่ิน นางทองใบ สาทิพย์จันทร์ 43 14 - - โคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทร์ สร. 58 2558 5/7/2020
3293 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-1000 นางนิติยา  คริสเทนเซ่น ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพ่ิมพูนการเกษตร ก้าวไกล นางนิติยา คริสเทนเซ่น 150/1 5 - - โคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทร์ สร. 43 2561 31/5/2019
3294 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0845 นางสาวอาภาพร  กองทรัพย์ ร้านกองทรัพย์พาณิชย์ นางสาวอาภาพร กองทรัพย์ 201 1 - - ด่าน กาบเชิง สุรินทร์ สร. 28 2559 25/7/2019
3295 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0846 นางบุณยนุช  แสงรุ่งสว่าง ร้านบุณยนุชพาณิชย์ นางบุณยนุช แสงรุ่งสว่าง 101 (ตลาดสิงโต) 14 - ด่าน กาบเชิง สุรินทร์ สร. 29 2559 25/7/2020
3296 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0618 นายพาณิชย์ สะรางรัมย์ ร้านช่องจอมการเกษตร นายพาณิชย์ สะรางรัมย์ 247 14 - - ด่าน กาบเชิง สุรินทร์ สร. 58 2556 30/10/2019
3297 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0666 นางสาวอริศา พรรณวงษ์ ร้านเพ่ือนเกษตร นางสาวอริศา พรรณวงษ์ 82 14 - - ด่าน กาบเชิง สุรินทร์ สร. 32 2557 8/7/2019
3298 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0482 นายสุภาพ ย่ิงดี ร้านเกษตรย่ิงดี-ช่องจอม นายสุภาพ ย่ิงดี F10-F11 14 - สุรินทร์-ช่องจอม ด่าน กาบเชิง สุรินทร์ สร. 2 2555 1/11/2019
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3299 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0303 นายคงเทพ เกษตรพืชผล ร้านเกษตรถาวรค้าวัสดุ นายคงเทพ เกษตรพืชผล 164 5 - สังขะ-ช่องจอม ด่าน กาบเชิง สุรินทร์ สร. 50 2556 23/6/2020
3300 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0224 นางสาวพิชยภา ขาวดี สหกรณ์การเกษตรต าบลด่าน จ ากัด 87 5 - - ด่าน กาบเชิง สุรินทร์ สร. 62 2551 25/5/2020
3301 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-1088 นางสาวศุทธินี  ธรรมษา ร้านเพ่ือนเกษตร นางสาวศุทธินี ธรรมษา 169 13 - - แนงมุด กาบเชิง สุรินทร์ สร. 45 2561 6/6/2019
3302 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0511 นางสาวฐานทอง เหิมหาญ ร้านคุณตาล นางสาวฐานทอง เหิมหาญ 211 13 - - แนงมุด กาบเชิง สุรินทร์ สร. 24 2555 24/6/2020
3303 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0484 นางมณีรัตน์ ค  าคูณ ร้านเอ็กซ์ พี การเกษตร นางมณีรัตน์ ค  าคูณ 34 8 - - แนงมุด กาบเชิง สุรินทร์ สร. 4 2555 8/1/2020
3304 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0574 นางจันทร์เพ็ญ พูนสุข ร้านยอดเย่ียมการเกษตร นางจันทร์เพ็ญ พูนสุข 144 9 - - แนงมุด กาบเชิง สุรินทร์ สร. 49 2556 13/6/2020
3305 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0351 นายจิรวัฒน์ ทวิโชคณันธกิจ ร้านเขวาสินรินทร์การเกษตร นายจิรวัฒน์ ทวิโชคณันธกิจ 295 1 - - เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ สร. 27 2555 11/7/2020
3306 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0349 นายวิทยา เจริญศรี สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จ ากัด (คลังเขวาสินรินทร์) 198 3 - - เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ สร. 43 2556 11/6/2020
3307 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-1076 นางสาวพรทิวา บรรลือทรัพย์ ร้านแสงคูณเพ่ิมพูนทรัพย์ นางสาวพรทิวา บรรลือทรัพย์ 29 9 - - ตากูก เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ สร. 21 2562 19/3/2020
3308 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-1002 นางค าพวย หาสุข ร้านเทคโนการเกษตร นางค าพวย หาสุข 131 6 - - ปราสาททอง เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ สร. 10 2562 3/3/2020
3309 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-1016 นายวรรณกฤตย์  วรรณศักด์ิเศวต ร้านเซียนการค้า นายวรรณกฤตย์ วรรณศักด์ิเศวต 16 2 - - กระหาด จอมพระ สุรินทร์ สร. 40 2560 23/7/2019
3310 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0263 นางสาวจิตรา หม่ันเฮง ร้านกิมลี ฟาร์มาซี นางสาวจิตรา หม่ันเฮง 245 4 - ปัทมานนท์ จอมพระ จอมพระ สุรินทร์ สร. 33 2559 14/11/2019
3311 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-1094 นางสาวยุคลธร  บูรณสันติ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญประสงค์ค้าส่ง นางสาวยุคลธร บูรณสันติ 300 4 - - จอมพระ จอมพระ สุรินทร์ สร. 49 2561 10/6/2019
3312 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0319 นางสาวยุคลธร บูรณสันติ ร้านบุญประสงค์ฟาร์ม นางสาวยุคลธร บูรณสันติ 32 4 - ปัทมานนท์ จอมพระ จอมพระ สุรินทร์ สร. 26 2555 9/7/2020
3313 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0739 นางสาวยุคลธร  บูรณสันติ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  บุญประสงค์ฟาร์มค้าส่ง นางสาวยุคลธร บูรณสันติ 32 4 - - จอมพระ จอมพระ สุรินทร์ สร. 22 2559 23/6/2020
3314 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0008 นายชัยวัฒน์ ตั งศักด์ิประเสริฐ บริษัท พูนสินทวีโชค จ ากัด นายชัยวัฒน์ ตั งศักด์ิประเสริฐ 334/8 4 - - จอมพระ จอมพระ สุรินทร์ สร. 1 2553 19/7/2020
3315 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0745 นายพัฒวิทย์ พิเลิศ ร้านชัยศิริการเกษตร นายพัฒวิทย์ พิเลิศ 554 4 - - จอมพระ จอมพระ สุรินทร์ สร. 10 2558 8/1/2020
3316 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-1062 นายกีรพรรดิ  สมานมิตร ร้านกีรพรรดิพาณิชย์ นายกีรพรรดิ สมานมิตร 618 4 - - จอมพระ จอมพระ สุรินทร์ สร. 7 2561 25/3/2020
3317 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0011 นางสาวอรัญญา ก่ิงแก้ว ร้านจอมพระเกษตรภัณฑ์ นางสาวอรัญญา ก่ิงแก้ว 69 4 - เทศบาล 12 จอมพระ จอมพระ สุรินทร์ สร. 38 2547 23/6/2019
3318 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0384 นางสาวประกายวัน สุรินทร์ศิริรัฐ บริษัท การเกษตรม่ันคง นางสาวประกายวัน สุรินทร์ศิริรัฐ 95 6 - ปัทมานนท์ จอมพระ จอมพระ สุรินทร์ สร. 3 2562 27/1/2020
3319 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0606 นายวิทยา เจริญศรี สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จ ากัด (คลังจอมพระ) 259 3 - - หนองสนิท จอมพระ สุรินทร์ สร. 54 2556 29/7/2020
3320 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0733 นายจักรพงศ์ แสวงดี ร้านชายกลางมิตรเกษตร นายจักรพงศ์ แสวงดี 41/3 9 กระเบื อง ชุมพลบุรี สุรินทร์ สร. 1 2558 30/9/2019
3321 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0012 นางสาวธัญญธร สวนบุรี ร้านชุมพลฟาร์มาซี นางสาวธัญญธร สวนบุรี 116-119 1 - - ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร์ สร. 38 2549 13/11/2019
3322 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0017 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ชุมพลบุรีค้าข้าว ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ชุมพลบุรีค้าข้าว ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ชุมพลบุรีค้าข้าว 263 1 - - ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร์ สร. 35 2559 8/11/2019
3323 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0396 นายวิชัย  การไมตรีจิตร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ชุมพลบุรีค้าข้าว (สาขา 1) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ชุมพลบุรีค้าข้าว (สาขา 1) 263 1 - - ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร์ สร. 23 2554 15/6/2020
3324 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0474 นายบุญมา พูลสวัสด์ิ ร้านบุญมาการค้า นายบุญมา พูลสวัสด์ิ 352 1 - - ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร์ สร. 17 2555 29/5/2019
3325 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0018 สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด 501 1 - - ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร์ สร. 81 2558 13/12/2019
3326 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0366 นางศุภลักษณ์ กาญจนวงศ์ ร้านเอ็น.พี การเกษตร นางศุภลักษณ์ กาญจนวงศ์ 72 1 - ปรางค์ชัยกุล ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร์ สร. 5 2554 9/5/2020
3327 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-1067 นางเสงียม  รัตนวรรณ ร้านณัฐพาณิชย์ นางเสง่ียม รัตนวรรณ 195 13 - - ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร์ สร. 12 2561 3/4/2020
3328 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0428 นายศรายุทธ เอกคณาสิงห์ ร้านกู้เกียรต์ิพานิช นายศรายุทธ เอกคณาสิงห์ 296 15 - - ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร์ สร. 52 2556 23/7/2020
3329 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0146 นายวิทยา  เจริญศรี สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จ ากัด (คลังชุมพลบุรี) 2 19 - - ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร์ สร. 35 2556 11/6/2020
3330 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0127 นายถาวร  ฤทธิรณ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินชุมพลบุรี จ ากัด สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินชุมพลบุรี จ ากัด 212 3 - ท่าตูม-ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร์ สร. 19 2555 6/6/2019
3331 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0420 นายสมชาย สร้อยแสง ร้านสมชายรุ่งเรือง นายสมชาย สร้อยแสง 48 1 - - นาหนองไผ่ ชุมพลบุรี สุรินทร์ สร. 10 2555 24/4/2020
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3332 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0981 นางสาวณัฐกฤตา  สุทธิโส ร้านโอ-ชิตะ ฟาร์ม นางสาวณัฐกฤตา สุทธิโส 177 8 - นาหนองไผ่ ชุมพลบุรี สุรินทร์ สร. 18 2560 10/5/2020
3333 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0828 นางสาวทรัพย์ศิริชัย  สวามีชัย ร้าน 99 อาหารสัตว์ นางสาวทรัพย์ศิริชัย  สวามีชัย 119 1 - - ไพรขลา ชุมพลบุรี สุรินทร์ สร. 9 2559 13/3/2020
3334 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0195 นางค าพอง เอกคณาสิงห์ ร้านเหรียญทองค้าไม้ + ไพรขลาพืชผล นางค าพอง เอกคณาสิงห์ 225 1 - ชุมพลบุรี-ท่าตูม ไพรขลา ชุมพลบุรี สุรินทร์ สร. 35 2553 6/7/2020
3335 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0503 นายสมชาย แก้วปุ่ม ร้านสมชายรุ่งเจริญ ร้านสมชายรุ่งเจริญ 15 2 - - ไพรขลา ชุมพลบุรี สุรินทร์ สร. 22 2555 24/6/2020
3336 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0592 นายวิทยา  เจริญศรี สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จ ากัด (คลังเมืองบัว) 248 2 - - เมืองบัว ชุมพลบุรี สุรินทร์ สร. 47 2556 11/6/2020
3337 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0664 นายไพจิตร ค าบุญเกิด ร้านภคินการเกษตร นายไพจิตร ค าบุญเกิด 106 5 - - เมืองบัว ชุมพลบุรี สุรินทร์ สร. 7 2557 2/4/2020
3338 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0664 นายไพจิตร ค าบุญเกิด ร้านภคินการเกษตร นายไพจิตร ค าบุญเกิด 106 5 - - เมืองบัว ชุมพลบุรี สุรินทร์ สร. 32 2562 16/5/2020
3339 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0120 นายสถิต ชูตั งถาวร บริษัท ตั งถาวรเกษตรภัณฑ์ จ ากัด บริษัท ตั งถาวรเกษตรภัณฑ์ จ ากัด 112 7 - - เมืองบัว ชุมพลบุรี สุรินทร์ สร. 12 2554 24/5/2020
3340 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0473 นายเจตน์  ไชยสุวรรณ์ ร้านต๋ิวซุปเปอร์มาร์ท นายเจตน์  ไชยสุวรรณ์ 157 7 - - เมืองบัว ชุมพลบุรี สุรินทร์ สร. 8 2555 22/4/2019
3341 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-1126 นางสาวจิราภรณ์ อันไขหน้า ร้านต๋ิวซุปเปอร์มาร์ท นางสาวจิราภรณ์ อันไขหน้า 157 7 - - เมืองบัว ชุมพลบุรี สุรินทร์ สร. 37 2562 29/5/2020
3342 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0585 นางสาวสุธัณญา เปนาละวัด ร้านธัญญะเจริญ นางสาวสุธัณญา เปนาละวัด 206 2 - - สระขุด ชุมพลบุรี สุรินทร์ สร. 16 2556 28/5/2020
3343 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-1127 นางบัวพา ก้านอินทร์ ร้านศรีส าราญ 2 นางบัวพา ก้านอินทร์ 242 6 - - กระโพ ท่าตูม สุรินทร์ สร. 60 2561 18/9/2019
3344 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-1063 นายชวณัฐ ปรีชาชนะชัย ร้านท่าตูมยาสัตว์ นายชวณัฐ ปรีชาชนะชัย 160 7 - - ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์ สร. 5 2562 31/1/2020
3345 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0225 นายสมเกียรติ สอนสนาม ร้านน  าฝนการเกษตร นายสมเกียรติ สอนสนาม 162 7 - สนิทนิคมรัฐ ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์ สร. 9 2556 1/6/2020
3346 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0081 นายชยุตฆ์ แขกรัมย์ ร้านฉัตรชัยเภสัช นายชยุตฆ์ แขกรัมย์ 162/2 7 - สนิทนิคมรัฐ ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์ สร. 53 2556 28/7/2019
3347 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0997 นายศุภสิทธิ  ปรีชาชนะชัย บริษัท กวงฮะเคมีเกษตร จ ากัด นายศุภสิทธิ ปรีชาชนะชัย 30-31 7 - ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์ สร. 34 2560 25/6/2020
3348 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0138 นายวิทยา  เจริญศรี สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จ ากัด (คลังท่าตูม) 435 7 - ปัทมานนท์ ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์ สร. 30 2556 11/6/2020
3349 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0171 นายศุภเดช จารุธนิตกุล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรเดชพืชผล 44/31-33 7 - สนิทนิคมรัฐ ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์ สร. 37 2559 7/11/2019
3350 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0021 นายเพียรเลิศ ปรีชาชนะชัย ร้านกวงฮะ นายเพียรเลิศ ปรีชาชนะชัย 55/1-2 7 - พรมกสิกร 1 ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์ สร. 18 2562 13/3/2020
3351 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0839 นางสาวทองพูล  ศรีมารักษ์ ร้านประมวลการค้า นางสาวทองพูล ศรีมารักษ์ 130/1 9 - ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์ สร. 18 2559 6/6/2020
3352 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0295 นายฉลวย นาคแสง ร้านอ านวยทรัพย์ นายฉลวย นาคแสง 46 18 - - พรมเทพ ท่าตูม สุรินทร์ สร. 36 2553 6/7/2020
3353 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-1128 นายณรงค์ชัย ศรีก าเหนิด หจก.เจริญยนต์ คารค์ไบด์ นายณรงค์ชัย ศรีก าเหนิด 73 5 - - เมืองแก ท่าตูม สุรินทร์ สร. 61 2561 20/9/2019
3354 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0647 นางสาวนิตยา   ทองดีนอก ร้านล้านช้าง นางสาวนิตยา   ทองดีนอก 155 3 - - หนองบัว ท่าตูม สุรินทร์ สร. 21 2560 24/5/2019
3355 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0647 นางสาวนิตยา   ทองดีนอก ร้านล้านช้าง นางสาวนิตยา ทองดีนอก 155 3 - - หนองบัว ท่าตูม สุรินทร์ สร. 38 2562 30/5/2020
3356 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0495 นายณพวรรษ สิมัยนาม ร้านไข่ทองเคมีเกษตร นายณพวรรษ สิมัยนาม 159 5 - - ค าผง โนนนารายณ์ สุรินทร์ สร. 23 2555 24/6/2020
3357 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0854 นางกมลรส  สุริโย ร้านน้องคุณการเกษตร นางกมลรส สุริโย 144 - ระเวียง โนนนารายณ์ สุรินทร์ สร. 17 2559 6/6/2019
3358 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0984 นายไพโรจน์   รอดกุล ร้านเซเว่นทู นายไพโรจน์ รอดกุล 2 13 - - ระเวียง โนนนารายณ์ สุรินทร์ สร. 19 2560 24/5/2020
3359 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0637 นายสมจิตร สมศรี ร้านสมเกษม นายสมจิตร สมศรี 199 2 หนองเทพ โนนนารายณ์ สุรินทร์ สร. 13 2557 24/4/2020
3360 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0642 นางจิรัชยา ตั งไพฑูรย์ ร้านจิรัชยา นางจิรัชยา ตั งไพฑูรย์ 6 2 - - หนองเทพ โนนนารายณ์ สุรินทร์ สร. 40 2558 5/5/2020
3361 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0858 นายสุพรรณ  พิกุลทอง ร้านสุพรรณ  ค้าวัสดุ นายสุพรรณ พิกุลทอง 121 8 - - หนองเทพ โนนนารายณ์ สุรินทร์ สร. 46 2560 26/12/2019
3362 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0452 นายบุญมา  โลนุช ร้านน้องอ๋ิมพาณิชย์ นายบุญมา โลนุช 108 4 - - หนองหลวง โนนนารายณ์ สุรินทร์ สร. 19 2559 6/6/2020
3363 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0414 นางฐิตาภรณ์ คุณเลิศ ร้านเอ็ม แอนด์ ไอ มินิมาร์ท นางฐิตาภรณ์ คุณเลิศ 135 6 - - หนองหลวง โนนนารายณ์ สุรินทร์ สร. 13 2554 24/5/2019
3364 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-1044 นายวีรวัฒน์  คุณเลิศ ร้าน อ.เจริญการเกษตร  โนนนารายณ์ นายวีรวัฒน์ คุณเลิศ 138 8 - - หนองหลวง โนนนารายณ์ สุรินทร์ สร. 1 2561 10/1/2020
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3365 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-1053 นางเงิน  จันทร์ดา ร้านจรัสศรีเจริญพาณิชย์ นางเงิน จันทร์ดา 104 1 - จรัส บัวเชด สุรินทร์ สร. 7 2561 7/3/2020
3366 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0826 นายอนวรรษ  เตียแอก ร้านย่ิงเจริญ นายอนวรรษ เตียแอก 435 1 - - จรัส บัวเชด สุรินทร์ สร. 4 2562 30/1/2020
3367 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0395 นางศิริพร แก้วภักดี ร้านศิริพร นางศิริพร แก้วภักดี 121 10 - - จรัส บัวเชด สุรินทร์ สร. 1 2555 6/11/2019
3368 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0570 นางสาวยุพาพร แผ่นทอง ร้านเมืองสุขพาณิชย์ นางสาวยุพาพร แผ่นทอง 69 11 - - จรัส บัวเชด สุรินทร์ สร. 21 2556 2/6/2019
3369 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0940 นายไพวัลย์  สาสังข์ ร้านไพวัลย์ นายไพวัลย์ สาสังข์ 153 3 - - จรัส บัวเชด สุรินทร์ สร. 2 2560 4/1/2020
3370 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0424 นายวีระ พรมอุก ร้านนาสนวนการเกษตร นายวีระ พรมอุก 213 4 - - จรัส บัวเชด สุรินทร์ สร. 9 2554 10/5/2020
3371 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0424 นายวีระ พรมอุก ร้านนาสนวนการเกษตร นายวีระ พรมอุก 213 4 - - จรัส บัวเชด สุรินทร์ สร. 9 2554 10/5/2020
3372 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0787 นายเทวัญ  สุดไทย ร้านย่ิงเจริญ นายเทวัญ  สุดไทย 443 4 - - จรัส บัวเชด สุรินทร์ สร. 7 2562 30/1/2020
3373 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0326 นายสุภาพ พรมอุก ร้านอนงค์การเกษตร นายสุภาพ พรมอุก 63 5 - - จรัส บัวเชด สุรินทร์ สร. 7 2553 29/3/2020
3374 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0709 นางนิลุบล อนันธนชัย ร้านรวยทรัพย์ นางนิลุบล อนันธนชัย 204 9 - - จรัส บัวเชด สุรินทร์ สร. 40 2557 31/7/2019
3375 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0557 นางวันเพ็ญ เหล่าออง ร้านกิจไพบูลย์ นางวันเพ็ญ เหล่าออง 416 9 - - จรัส บัวเชด สุรินทร์ สร. 20 2556 2/6/2020
3376 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0689 นายนิพนธ์ แหลมหลัก ร้านเชย พานิชย์ นายนิพนธ์ แหลมหลัก 23 6 - - ตาวัง บัวเชด สุรินทร์ สร. 30 2557 18/12/2019
3377 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0798 นางสาวมัณทนา  พันธ์เกียรต์ิ ร้านชลิตยานยนต์ นางสาวมัณทนา  พันธ์เกียรต์ิ 233 1 - - บัวเชด บัวเชด สุรินทร์ สร. 8 2562 14/2/2020
3378 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-1013 นายธีระพงษ์  สาแก้ว ร้านเหล็กกล้าการเกษตร นายธีระพงษ์ สาแก้ว 238 2 - - บัวเชด บัวเชด สุรินทร์ สร. 3 2561 24/1/2020
3379 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0027 นายสุรชัย วิทยาไพโรจน์ ร้านวิทยาอาภรณ์ นายสุรชัย วิทยาไพโรจน์ 425 4 - สังขะ-บัวเชด บัวเชด บัวเชด สุรินทร์ สร. 14 2547 31/5/2020
3380 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0877 นายฉิง  เอียนไธสง ร้านถนอมเฟอร์นิเจอร์ นายฉิง เอียนไธสง 465 4 - - บัวเชด บัวเชด สุรินทร์ สร. 22 2560 25/5/2019
3381 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-1054 นายยุทธนา  แรงหาญ ร้านศิริชัย นายยุทธนา แรงหาญ 465/2-5 4 - - บัวเชด บัวเชด สุรินทร์ สร. 19 2561 27/5/2020
3382 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0091 นางสาวนันทิกา วิทยาไพโรจน์ ร้านวิทยาการเกษตร นางสาวนันทิกา วิทยาไพโรจน์ 480 4 - - บัวเชด บัวเชด สุรินทร์ สร. 1 2549 20/7/2019
3383 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0134 นายวิทยา เจริญศรี สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จ ากัด (คลังบัวเชด) 504 4 - - บัวเชด บัวเชด สุรินทร์ สร. 27 2556 11/6/2020
3384 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0100 นายประกาย แก้วปรัง บริษัท โชครุ่งเรืองพูนทรัพย์ กรุ๊ป จ ากัด นายประกาย แก้วปรัง 553 4 - - บัวเชด บัวเชด สุรินทร์ สร. 29 2554 15/8/2019
3385 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0853 นายบรรจง  สืบมี ร้านบรรจง การค้า นายบรรจง สืบมี 180 8 - - บัวเชด บัวเชด สุรินทร์ สร. 12 2560 6/3/2020
3386 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0667 นายอนุกูล เรือนรส ร้านรัตนกูล นายอนุกูล เรือนรส 103 9 - - บัวเชด บัวเชด สุรินทร์ สร. 22 2557 8/6/2020
3387 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0934 นางวิลัย  พิมพา ร้านณัฐนนท์พาณิชย์ นางวิลัย พิมพา 97/1 1 - - สะเดา บัวเชด สุรินทร์ สร. 14 2560 19/3/2020
3388 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0720 นายนิรุต ตัสสะนะ ร้านนิรุตพาณิชย์ นายนิรุต ตัสสะนะ 33 10 - - สะเดา บัวเชด สุรินทร์ สร. 39 2562 4/6/2020
3389 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0728 นางบุญโฮม พางาม ร้านบุญโฮมพานิช นางบุญโฮม พางาม 435 11 สะเดา บัวเชด สุรินทร์ สร. 28 2562 12/2/2020
3390 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0942 นางจันทร์ธร  เหิมฉลาด ร้านไข่มุกการเกษตร นางจันทร์ธร เหิมฉลาด 478 11 - - สะเดา บัวเชด สุรินทร์ สร. 18 2561 27/5/2020
3391 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0419 นายทองมี แก้วสังข์ ร้านมนตรีพาณิชย์ นายทองมี แก้วสังข์ 79 4 - - สะเดา บัวเชด สุรินทร์ สร. 42 2562 23/4/2020
3392 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0668 นายสนม บุญสิงห์ ร้านสนม นายสนม บุญสิงห์ 37 9 - - สะเดา บัวเชด สุรินทร์ สร. 33 2557 9/7/2019
3393 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0785 นางสาวสุภาวดี อ่านทอง สุภาวดีการเกษตร นางสาวสุภาวดี อ่านทอง 89 10 - - ส าเภาลูน บัวเชด สุรินทร์ สร. 43 2559 26/12/2019
3394 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0941 นายเรียน  รุ่งแก้ว ร้านลุง นายเรียน รุ่งแก้ว 303 3 - - ส าเภาลูน บัวเชด สุรินทร์ สร. 6 2560 16/1/2020
3395 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-1123 นางสาวสุธาสินี ผาผล ร้านมีสุขการเกษตร นางสาวสุธาสินี ผาผล 280 9 - - ส าเภาลูน บัวเชด สุรินทร์ สร. 11 2562 4/3/2020
3396 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0029 นายวีระศักด์ิ ลายวิเศษกุล ร้านบัวเชดพาณิชย์ นายวีระศักด์ิ ลายวิเศษกุล 170,171,171/1 4 - - หม่ืนสังข์ บัวเชด สุรินทร์ สร. 83 2549 7/12/2019
3397 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0426 นายอู คนึงเพียร ร้านสันศนีย์ นายอู คนึงเพียร 252 1 - - อาโพน บัวเชด สุรินทร์ สร. 34 2555 9/9/2019
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3398 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0985 นางแป็ด  กล้วยทอง ร้านโอเครุ่งเรือง นางแป็ด กล้วยทอง 370 1 - - อาโพน บัวเชด สุรินทร์ สร. 20 2560 24/5/2019
3399 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0986 นางแสงเดือน  มาตหอม ร้านแสงเดือน นางแสงเดือน มาตหอม 64 3 - - อาโพน บัวเชด สุรินทร์ สร. 24 2560 31/5/2020
3400 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0430 นายนงค์คาล ทองชัย ร้านอ านวยการเกษตร นายนงค์คาล ทองชัย 152 5 - - อาโพน บัวเชด สุรินทร์ สร. 14 2554 25/5/2020
3401 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-1028 นางสาวอ าพา สุขชอบ ร้านธงชัยทวีทรัพย์ นางสาวอ าพา สุขชอบ 125 6 - - อาโพน บัวเชด สุรินทร์ สร. 17 2562 12/3/2020
3402 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0681 นางกิตติกานต์ จันทมล บริษัท โชครุ่งเรืองพูนทรัพย์ กรุ๊ป จ ากัด นางกิตติกานต์ จันทมล 360 7 - - อาโพน บัวเชด สุรินทร์ สร. 24 2557 11/6/2019
3403 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0768 นางวรรณวิภา พรมลี ร้านทวีโชค นางวรรณวิภา พรมลี 137 9 อาโพน บัวเชด สุรินทร์ สร. 34 2558 1/4/2020
3404 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0491 นายบัญญัติ วัฒนาประดิษฐชัย ร้านเกษตรรุ่งเรือง นายบัญญัติ วัฒนาประดิษฐชัย 151-152 2 - - กังแอน ปราสาท สุรินทร์ สร. 6 2555 27/2/2020
3405 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0031 นางสาวนิรมล ศิริเลิศเกรียงไกร ร้านรวมเกษตร นางสาวนิรมล ศิริเลิศเกรียงไกร 249-253 2 - สุรินทร์-ช่องจอม กังแอน ปราสาท สุรินทร์ สร. 26 2549 25/12/2019
3406 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0032 นายพรชัย อรุณยะเดช ร้านจึง เตี ยวหลี การเกษตร นายพรชัย อรุณยะเดช 606-606/1 2 - สุรินทร์-ช่องจอม กังแอน ปราสาท สุรินทร์ สร. 6 2549 17/12/2019
3407 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0019 นายจิรวัฒน์ ธิวัฒน์วรานิกุล ร้าน ส.ม่ังมี นายจิรวัฒน์ ธิวัฒน์วรานิกุล 682-683 2 - สุรินทร์-ช่องจอม กังแอน ปราสาท สุรินทร์ สร. 4 2549 17/12/2019
3408 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0036 นายอิทธิพล ศิริเลิศเกรียงไกร ร้านปราสาทเกษตรภัณฑ์ นายอิทธิพล ศิริเลิศเกรียงไกร 710/47-48 2 - สุรินทร์-ช่องจอม กังแอน ปราสาท สุรินทร์ สร. 4 2557 25/2/2020
3409 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0448 นายเฉลียว คีรีพิมานกร ร้านราชาภัณฑ์การเกษตร นายเฉลียว คีรีพิมานกร 88-89 2 - สุรินทร์-ช่องจอม กังแอน ปราสาท สุรินทร์ สร. 26 2554 5/7/2019
3410 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0788 นางสาวเปมิกา โชติอัครธรรศ บริษัท เกษตรพันล้าน จ ากัด นางสาวเปมิกา โชติอัครธรรศ 269 4 - - กังแอน ปราสาท สุรินทร์ สร. 56 2558 2/7/2020
3411 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0106 นางธนณฐ์วรรธ์ แสงหวัง สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด 92 7 - สุรินทร์-ปราสาท กังแอน ปราสาท สุรินทร์ สร. 54 2552 18/6/2020
3412 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0751 นายพลวุฒิ อนุทูล ร้านเจริญการเกษตร นายพลวุฒิ อนุทูล 41 9 - - ตานี ปราสาท สุรินทร์ สร. 65 2558 5/7/2020
3413 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0813 นายวิทยา หาญบาง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จ ากัด (คลังปราสาท) นายวิทยา เจริญศรี 33/1-2 10 - - ปรือ ปราสาท สุรินทร์ สร. 73 2558 3/11/2019
3414 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0275 นายยงยุทธ เสถียรถิระกุล บริษัท น  าตาลสุรินทร์ จ ากัด 246 13 - - ปรือ ปราสาท สุรินทร์ สร. 20 2553 26/5/2020
3415 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0277 นายยงยุทธ เสถียรถิระกุล บริษัท น  าตาลสุรินทร์ จ ากัด 246 13 - - ปรือ ปราสาท สุรินทร์ สร. 21 2553 26/5/2020
3416 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0281 นายยงยุทธ เสถียรถิระกุล บริษัท น  าตาลสุรินทร์ จ ากัด 246 13 - - ปรือ ปราสาท สุรินทร์ สร. 23 2553 26/5/2020
3417 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0695 นายศรายุทธ เสาใย บริษัท น  าตาลสุรินทร์ จ ากัด 246 13 - - ปรือ ปราสาท สุรินทร์ สร. 37 2557 17/7/2019
3418 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0288 นายธีระเดช  แก้วพิลา บริษัท น  าตาลสุรินทร์ จ ากัด 246 13 - - ปรือ ปราสาท สุรินทร์ สร. 28 2553 26/5/2020
3419 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0274 นายยงยุทธ เสถียรถิระกุล บริษัท น  าตาลสุรินทร์ จ ากัด 246 13 - - ปรือ ปราสาท สุรินทร์ สร. 19 2553 26/5/2020
3420 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0283 นายยงยุทธ เสถียรถิระกุล บริษัท น  าตาลสุรินทร์ จ ากัด 246 13 - - ปรือ ปราสาท สุรินทร์ สร. 25 2553 26/5/2020
3421 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0278 นายยงยุทธ เสถียรถิระกุล บริษัท น  าตาลสุรินทร์ จ ากัด 246 13 - - ปรือ ปราสาท สุรินทร์ สร. 30 2553 26/5/2020
3422 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0279 นายยงยุทธ เสถียรถิระกุล บริษัท น  าตาลสุรินทร์ จ ากัด 246 13 - - ปรือ ปราสาท สุรินทร์ สร. 22 2553 26/5/2020
3423 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0694 นายศรายุทธ เสาใย บริษัท น  าตาลสุรินทร์ จ ากัด 246 13 - - ปรือ ปราสาท สุรินทร์ สร. 36 2557 17/7/2019
3424 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0345 นายยงยุทธ เสถียรถิระกุล บริษัท น  าตาลสุรินทร์ จ ากัด 246 13 - - ปรือ ปราสาท สุรินทร์ สร. 29 2553 26/5/2020
3425 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0282 นายยงยุทธ เสถียรถิระกุล บริษัท น  าตาลสุรินทร์ จ ากัด 246 13 - - ปรือ ปราสาท สุรินทร์ สร. 24 2553 26/5/2020
3426 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0285 นายยงยุทธ เสถียรถิระกุล บริษัท น  าตาลสุรินทร์ จ ากัด 246 13 - - ปรือ ปราสาท สุรินทร์ สร. 27 2553 26/5/2020
3427 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0347 นายยงยุทธ เสถียรถิระกุล บริษัท น  าตาลสุรินทร์ จ ากัด 246 13 - - ปรือ ปราสาท สุรินทร์ สร. 26 2553 26/5/2020
3428 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0696 นายศรายุทธ เสาใย บริษัท น  าตาลสุรินทร์ จ ากัด 246 13 - - ปรือ ปราสาท สุรินทร์ สร. 38 2557 17/7/2019
3429 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0859 นางสาวเมธิตา  ทรงวาจา ร้านร่มเย็นพาณิชย์ นางสาวเมธิตา ทรงวาจา 46 18 - - ปรือ ปราสาท สุรินทร์ สร. 32 2560 25/6/2020
3430 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0118 นางสาววรรณี ศรีมาตร สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ปราสาท 165 5 - โชคชัย-เดชอุดม ปรือ ปราสาท สุรินทร์ สร. 64 2551 28/5/2020
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3431 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0832 นายธนกฤต  เผือกจีน ร้าน พ เกษตร นายธนกฤต  เผือกจีน 38 5 - ปรือ ปราสาท สุรินทร์ สร. 5 2559 22/2/2020
3432 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0266 นายวิทยา เจริญศรี สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จ ากัด (คลังปราสาท) 98 1 - - หนองใหญ่ ปราสาท สุรินทร์ สร. 40 2556 11/6/2020
3433 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-1068 นางสาวปิยธิดา   ชนะภักด์ิ ร้านโคกกลาวรวมเกษตร นางสาวปิยธิดา ชนะภักด์ิ 279 9 - - หนองใหญ่ ปราสาท สุรินทร์ สร. 13 2561 8/4/2020
3434 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0538 นางสุภาพ คงสุข ร้านยืนยงพาณิชย์ นางสุภาพ คงสุข 1/3 5 - - โคกกลาง พนมดงรัก สุรินทร์ สร. 71 2558 20/9/2019
3435 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0951 นายเจนวิทย์  เจริญรัมย์ ร้าน จ.เจริญพาณิชย์ นายเจนวิทย์  เจริญรัมย์ 95 12 - จีกแดก พนมดงรัก สุรินทร์ สร. 11 2560 1/3/2020
3436 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0784 นายวรุตม์  พาละพล ร้านเกษตรพาณิชย์ นายวรุตม์ พาละพล 277 7 - - จีกแดก พนมดงรัก สุรินทร์ สร. 33 2560 25/6/2020
3437 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-1042 นายยม  ค าดี ร้านนายยม  ค าดี นายยม ค าดี 67 2 - - ตาเมียง พนมดงรัก สุรินทร์ สร. 9 2561 21/3/2020
3438 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0715 นายณรงค์ศักด์ิ เพียรเสร็จ ร้านป.อุดมทรัพย์รวมเกษตรและวัสดุ นายณรงค์ศักด์ิ เพียรเสร็จ 145 3 - พนมดิน-หินโคน ตาเมียง พนมดงรัก สุรินทร์ สร. 26 2562 24/4/2020
3439 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-1110 นายปัดฐพงษ์ อภัยศรี ร้านอดิศรพาณิชย์ นายปัดฐพงษ์ อภัยศรี 62 3 - - ตาเมียง พนมดงรัก สุรินทร์ สร. 64 2561 23/12/2019
3440 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0378 นางมาลี ฝายส าโรง ร้านนางมาลี ฝายส าโรง นางมาลี ฝายส าโรง 174 6 - - ตาเมียง พนมดงรัก สุรินทร์ สร. 11 2555 29/4/2020
3441 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0377 นายจ าปา หลุนบูชา ร้านนายจ าปา หลุนบูชา นายจ าปา หลุนบูชา 58 6 - - ตาเมียง พนมดงรัก สุรินทร์ สร. 28 2555 23/7/2020
3442 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0803 นายสมบูรณ์ ค าใสขาว ร้าน ส.สมบูรณ์ การเกษตร นายสมบูรณ์ ค าใสขาว 232 9 - - ตาเมียง พนมดงรัก สุรินทร์ สร. 17 2561 15/5/2020
3443 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0354 นางสาวอารีย์ วงศ์กัลยา ร้านอารีย์เกษตร นางสาวอารีย์ วงศ์กัลยา 189 1 - - บักได พนมดงรัก สุรินทร์ สร. 6 2554 24/4/2020
3444 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0673 นางสาวอุไร แซ่ริม ร้านมีโชคการเกษตร นางสาวอุไร แซ่ริม 228/6 1 - - บักได พนมดงรัก สุรินทร์ สร. 28 2557 15/6/2020
3445 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0999 นายมานิตย์  ต้องถือดี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคเจ เอ็นจิเนียร์ 58 นายมานิตย์ ต้องถือดี 240 1 - - บักได พนมดงรัก สุรินทร์ สร. 35 2560 17/7/2019
3446 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0133 นายวิทยา เจริญศรี สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จ ากัด (คลังพนมดงรัก) 250/4 1 - - บักได พนมดงรัก สุรินทร์ สร. 26 2556 11/6/2020
3447 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0174 นายประสพสุข เปรียบย่ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประสพโชคเกษตรภัณฑ์ นายประสพสุข เปรียบย่ิง 252 1 - - บักได พนมดงรัก สุรินทร์ สร. 36 2555 26/9/2019
3448 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0212 นายบุญส่ง แซ่ริม ร้านบุญส่งรวมเกษตร นายบุญส่ง แซ่ริม 75 1 - - บักได พนมดงรัก สุรินทร์ สร. 4 2556 5/3/2020
3449 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-1109 นายวิชญะ เสาะพบดี ร้านบองเมาว์ นายวิชญะ เสาะพบดี 31 13 - - บักได พนมดงรัก สุรินทร์ สร. 14 2562 10/3/2020
3450 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0005 นางประคอง ปักค าไทย ร้านบึงเจริญเสาปูน นางประคอง ปักค าไทย 80 2 - - บักได พนมดงรัก สุรินทร์ สร. 166 2550 5/8/2019
3451 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0249 นายณรงค์ พระแก้ว ร้านศรีณรงค์ดงรัก นายณรงค์ พระแก้ว 130/1 4 - - บักได พนมดงรัก สุรินทร์ สร. 25 2552 28/1/2020
3452 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0447 นายมรกต กรินรักษ์ ร้าน ม.เกษตร นายมรกต กรินรักษ์ 253/2 3 - สุรินทร์-บุรีรัมย์ คอโค เมือง สุรินทร์ สร. 25 2554 16/7/2019
3453 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0149 นายวิทยา  เจริญศรี สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จ ากัด (คลังไพรขลา) 126 4 - - ตาอ็อง เมือง สุรินทร์ สร. 38 2556 11/6/2020
3454 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0148 นายวิทยา เจริญศรี สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จ ากัด (คลังกลางจันรม) 126 4 - สุรินทร์-สังขะ ตาอ็อง เมือง สุรินทร์ สร. 37 2556 11/6/2020
3455 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0331 นางนาตยา ใจองอาจ ร้านบัวขาวพาณิชย์ นางนาตยา ใจองอาจ 198 3 - - เทนมีย์ เมือง สุรินทร์ สร. 8 2553 9/5/2020
3456 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0332 นางสาวอานุช ฉลาดเฉลียว ร้านทรัพย์ฉลาดเฉลียว นางสาวอานุช ฉลาดเฉลียว 283 3 - - เทนมีย์ เมือง สุรินทร์ สร. 9 2553 31/3/2020
3457 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0327 นายยุทธนา บุญงาม ร้านเจษฎาฟาร์ม นายยุทธนา บุญงาม 402 5 - - เทนมีย์ เมือง สุรินทร์ สร. 19 2554 5/6/2020
3458 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0507 นายณัฐกิตต์ิ กงทอง ร้านศิวัฒพาณิชย์ (การเกษตร) นายณัฐกิตต์ิ กงทอง 3 5 - - นอกเมือง เมือง สุรินทร์ สร. 6 2556 21/4/2019
3459 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0770 นายรังสรรค์ งามแยะ ร้านรุ่งสว่างเจริญทรัพย์ นายรังสรรค์ งามแยะ 218 12 นาดี เมือง สุรินทร์ สร. 35 2558 31/3/2019
3460 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0119 นายรุ่งโรจน์ กิตติลักขณานนท์ ร้านสุรินทร์ค้าข้าว นายรุ่งโรจน์ กิตติลักขณานนท์ 179-181 - จิตรบ ารุง ในเมือง เมือง สุรินทร์ สร. 6 2562 6/2/2020
3461 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0045 นายวิรุฬห์ บุณยรังควร ร้านไท้เชียงล้ง นายวิรุฬห์ บุณยรังควร 179-183 - กรุงศรีใน ในเมือง เมือง สุรินทร์ สร. 3 2557 25/2/2020
3462 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0046 นายธนกร วนะกิจกุลพัฒน์ ร้านเกษตรภัณฑ์ นายธนกร วนะกิจกุลพัฒน์ 187/1-3 - - ในเมือง เมือง สุรินทร์ สร. 7 2549 17/12/2019
3463 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0519 นางนวลจันทร์ วรังคณากุล บริษัท เกษตรไทสุรินทร์ จ ากัด 262,264 - ธนสาร ในเมือง เมือง สุรินทร์ สร. 61 2556 10/9/2019
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3464 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0048 นายนครินทร์ วรังคณากุล ร้านอึ งจิ งไถ่ นายนครินทร์ วรังคณากุล 262-264 - ธนสาร ในเมือง เมือง สุรินทร์ สร. 60 2556 10/9/2019
3465 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0264 นายวิทยา เจริญศรี สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จ ากัด (คลังสุรินทร์) 284/1 - เทศบาล 3 ในเมือง เมือง สุรินทร์ สร. 39 2556 11/6/2020
3466 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0166 นายรุ่งโรจน์ กิตติลักขณานนท์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรีเมืองการค้า 99 11 - - สลักได เมือง สุรินทร์ สร. 19 2556 30/5/2019
3467 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0166 นายรุ่งโรจน์ กิตติลักขณานนท์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุรินทร์รุ่งโรจน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุรินทร์รุ่งโรจน์ 99 11 - - สลักได เมือง สุรินทร์ สร. 19 2556 30/5/2020
3468 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0620 นายธีรพงษ์ ทรงงาม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปันปุณณ์สโตร์ นายธีรพงษ์ ทรงงาม 358 1 - - สวาย เมือง สุรินทร์ สร. 31 2557 23/6/2020
3469 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0508 นายวิทยา  เจริญศรี สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จ ากัด (คลังสวาย) 85 1 - - สวาย เมือง สุรินทร์ สร. 45 2556 11/6/2020
3470 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0767 นางสาวนาตยา ด้วงค า ร้านขวัญการเกษตร นางสาวนาตยา ด้วงค า 321 6 สวาย เมือง สุรินทร์ สร. 33 2558 30/3/2020
3471 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0752 ร้านถนอมการช่าง นายถนอม สายกระสุน 116 8 - - กาเกาะ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ สร. 82 2558 13/12/2019
3472 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-1080 นางอลิสา ไกรการ ร้านอลิสา นางอลิสา ไกรการ 345 1 - - แกใหญ่ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ สร. 61 2562 10/6/2020
3473 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0534 นายไพศาล ศิริปุญญะบุษ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาสุรินทร์ 88 13 - - เฉนียง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ สร. 16 2557 27/4/2020
3474 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-1152 ว่าท่ี ร.ต.ธนกฤต แก้วนะรา ร้านสุรินทร์รวมเกษตร ว่าท่ี ร.ต.ธนกฤต แก้วนะรา 80 7 - - เฉนียง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ สร. 12 2562 6/3/2020
3475 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0684 นางสาวยุคลธร  บูรณสันติ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  บุญประสงค์ฟาร์มค้าส่ง นางสาวยุคลธร บูรณสันติ 133 4 - - ตั งใจ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ สร. 20 2559 23/6/2019
3476 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0855 นายบุญทวี  สาคะนิล ร้านบุญทวีการเกษตร นายบุญทวี สาคะนิล 272 1 - - ตาอ็อง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ สร. 41 2562 6/6/2020
3477 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0267 นายวิทยา เจริญศรี สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จ ากัด (คลังบ้านธาตุ) 126 4 - - ตาอ็อง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ สร. 41 2556 11/6/2020
3478 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0517 นายวิทยา เจริญศรี สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จ ากัด (คลังโนนนารายณ์) 126 4 - - ตาอ็อง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ สร. 46 2556 11/6/2020
3479 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0815 นายวิทยา หาญบาง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จ ากัด นายวิทยา เจริญศรี 126 4 - - ตาอ็อง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ สร. 75 2558 3/11/2019
3480 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0795 นายวัชระ  พิทักษ์สกุลรัตน์ ร้านโชคพิทักษ์ นายวัชระ พิทักษ์สกุลรัตน์ 190 21 - ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ สร. 1 2554 10/10/2019
3481 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0959 นางวันทนา กางรัมย์ ร้านวันทนาพานิชย์ นางวันทนา กางรัมย์ 44/6 2 - - เทนมีย์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ สร. 13 2562 10/3/2020
3482 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0833 นายยศพนธ์ จอกแก้ว ร้านท านบการเกษตร นายยศพนธ์ จอกแก้ว 67 3 - - เทนมีย์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ สร. 15 2562 10/3/2020
3483 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0945 นายทวีศักด์ิ  ดีประดวง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขาสุรินทร์) บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขาสุรินทร์) 322 2 - นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ สร. 24 2562 1/4/2020
3484 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0963 นางสาวเลิศฐนพงศ์ สุขโรจนพงศ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุขคนึง นางสาวเลิศฐนพงศ์ สุขโรจนพงศ์ 135 7 - - นาดี เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ สร. 59 2562 4/6/2020
3485 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-1093 นายวัชรินทร์ ตรงศูนย์ วัชรินทร์เคมีการเกษตร นายวัชรินทร์ ตรงศูนย์ 154 5 - - เมืองที เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ สร. 48 2561 14/6/2019
3486 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0995 นางสาวเพ็ญนฤมล  จะระ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรฟาร์ม เซ็นเตอร์ นางสาวเพ็ญนฤมล จะระ 653 1 - - สลักได เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ สร. 45 2560 25/12/2019
3487 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-1129 นางแอ่ม สายชุมดี ร้านโรเจอร์มินิมาร์ท นางแอ่ม สายชุมดี 44 3 - - สวาย เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ สร. 65 2561 19/12/2019
3488 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-1071 นางประภาวี  สุพันธมาตย์ ร้านสมประภาพาณิชย์ นางประภาวี สุพันธมาตย์ 251 6 - - แสลงพันธ์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ สร. 15 2561 22/4/2020
3489 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0700 นายชัชวาลย์ ว่องวทัญญู ร้านรัตนพาณิชย์ นายชัชวาลย์ ว่องวทัญญู 199 3 - - ธาตุ รัตนบุรี สุรินทร์ สร. 26 2558 18/3/2020
3490 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0648 นายบุญจันทร์ แนวทอง ร้านอิงภู นายบุญจันทร์ แนวทอง 159 13 - - น  าเขียว รัตนบุรี สุรินทร์ สร. 12 2557 23/4/2020
3491 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0477 นายชอบ  โสรธรณ์ ร้านข้าวสาร นายชอบ  โสรธรณ์ 32 13 - - น  าเขียว รัตนบุรี สุรินทร์ สร. 31 2554 29/9/2019
3492 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-1153 นายสงสัย วิเศษศิลป์ ร้านมิตรเกษตร นายสงสัย วิเศษศิลป์ 143 16 - - เบิด รัตนบุรี สุรินทร์ สร. 16 2562 11/3/2020
3493 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-1003 นางสมพร  แสงทอง ร้านแสงทอง นางสมพร แสงทอง 91 2 - - เบิด รัตนบุรี สุรินทร์ สร. 36 2560 13/7/2020
3494 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0418 นายอชิรวัสส์ แซ่แพ ร้านกิมไถ่การเกษตร นายอชิรวัสส์ แซ่แพ 205 9 - - ไผ่ รัตนบุรี สุรินทร์ สร. 2 2562 15/1/2020
3495 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0589 นางนาฏยา มงคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปริญญา(2539) นางนาฏยา มงคล 260 9 - - ไผ่ รัตนบุรี สุรินทร์ สร. 22 2556 2/6/2020
3496 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0057 นายอาคม ยศศักดาเจริญ ร้านเกษมกิจ นายอาคม ยศศักดาเจริญ 172/1 1 - ศรีนคร รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ สร. 30 2559 3/11/2019
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3497 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0208 นายสิทธิชัย มงคล ร้านมงคลชัยการเกษตร นายสิทธิชัย มงคล 222/1 1 - - รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ สร. 32 2551 18/3/2020
3498 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0421 นายเทพนิมิต มากมี ร้านสหสินการเกษตร นายเทพนิมิต มากมี 223/2 1 - - รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ สร. 29 2562 14/5/2020
3499 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0198 นางพัชมณ วีรชินโชติ ร้านพัฒนะวัสดุ นางพัชมณ วีรชินโชติ 344 1 - - รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ สร. 13 2553 18/4/2019
3500 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-1065 นางสาวไขแสง  อ่ิมอรุณรักษ์ ร้านมิตรอรุณ สาขา 2 นางสาวไขแสง อ่ิมอรุณรักษ์ 419 1 - - รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ สร. 11 2561 28/3/2019
3501 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-1181 นางสาววรัญญา มะลิงาม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มะลิงามพาณิชย์ นางสาววรัญญา มะลิงาม 100 11 - - รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ สร. 43 2562 13/6/2020
3502 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0228 นางสาวอัญชลี สีโสดา บริษัท ปรีชาฟาร์ม กรุ๊ป จ ากัด นางสาวอัญชลี สีโสดา 3 15 - - รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ สร. 63 2561 9/10/2019
3503 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-1005 นายพิสิษฐ์  อ่ิมอรุณรักษ์ ร้านมิตรอรุณ นายพิสิษฐ์ อ่ิมอรุณรักษ์ 15/11-12 8 - - รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ สร. 38 2560 18/7/2019
3504 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0330 นางประไพ ศรีหัตถผดุงกิจ ร้านวีระฟาร์มาซี นางประไพ ศรีหัตถผดุงกิจ 15/16-19 8 - ศรีนคร รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ สร. 55 2558 29/6/2020
3505 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-1165 นายอภิชัย ด ารงสันติสุข ร้านอภิชัยค้าเหล็ก นายอภิชัย ด ารงสันติสุข 58 8 - - รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ สร. 27 2562 30/4/2020
3506 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0092 นางศิริขวัญ สะอาดย่ิง ร้านเทพอ านวย นางศิริขวัญ สะอาดย่ิง 64 8 - ศรีนคร รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ สร. 42 2559 26/12/2019
3507 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-1149 นายโกมล ไตรทอง ร้านญาณิศาการเกษตร นายโกมล ไตรทอง 9 2 - - โชคเหนือ ล าดวน สุรินทร์ สร. 20 2562 18/3/2020
3508 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-1006 นายแดง  หวังสม ร้านแดงพืชผล นายแดง หวังสม 146 6 - - ตระเปียงเตีย ล าดวน สุรินทร์ สร. 23 2562 1/4/2020
3509 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0367 นายชัยภัทร อุ่นศิลป์ ร้านราโชฟาร์ม นายชัยภัทร อุ่นศิลป์ 169 1 - ล าดวน-หนองยาว ล าดวน ล าดวน สุรินทร์ สร. 47 2558 21/5/2020
3510 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-1035 นางสาวนงนัส  หวังสม ร้าน ปอ.เกษตรภัณฑ์ นางสาวนงนภัส หวังสม 234/9 11 - - ล าดวน ล าดวน สุรินทร์ สร. 40 2562 25/4/2020
3511 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-1158 นางสาวสุนารี บุญอุดม ร้านอุดมการเกษตร นางสาวสุนารี บุญอุดม 185/1 3 - - ล าดวน ล าดวน สุรินทร์ สร. 34 2562 26/5/2020
3512 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0536 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ล าดวนฟาร์มการเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ล าดวนฟาร์มการเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ล าดวนฟาร์มการเกษตร 186 3 - - ล าดวน ล าดวน สุรินทร์ สร. 4 2558 18/12/2019
3513 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0142 นายวิทยา  เจริญศรี สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จ ากัด (คลังล าดวน) 314-315 3 - - ล าดวน ล าดวน สุรินทร์ สร. 33 2556 11/6/2020
3514 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0994 นางจีระพรรณ์  วาสุพิน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  สหมงคลล าดวน นางจีระพรรณ์ วาสุพิน 565 3 - - ล าดวน ล าดวน สุรินทร์ สร. 29 2560 11/6/2020
3515 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-1121 นางสาวปฏิมากร เกษมสุข ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษมสุขพาณิชย์ นางสาวปฏิมากร เกษมสุข 242 6 - - ล าดวน ล าดวน สุรินทร์ สร. 63 2561 18/12/2019
3516 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0978 นายธเนศ  ศิริทวี ร้าน นุ่น-นิน การเกษตร นายธเนศ ศิริทวี 107/1 3 - - แจนแวน ศรีณรงค์ สุรินทร์ สร. 53 2561 2/8/2019
3517 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0893 นางอ้อม แก้วนิมิตร อ้อมการเกษตร นางอ้อม แก้วนิมิตร 8 9 - - แจนแวน ศรีณรงค์ สุรินทร์ สร. 52 2561 22/7/2019
3518 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0702 นายอุทัย ประทุมมา ร้านพรไทยการเกษตร นายอุทัย ประทุมมา 100 1 - - ณรงค์ ศรีณรงค์ สุรินทร์ สร. 52 2558 4/6/2020
3519 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0135 นายวิทยา เจริญศรี สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จ ากัด (คลังศรีณรงค์) 19 1 - - ณรงค์ ศรีณรงค์ สุรินทร์ สร. 28 2556 11/6/2020
3520 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0560 นายธนวัฒน์ ทวีชาติ ร้านมีเจริญการเกษตร2 นายธนวัฒน์ ทวีชาติ 30 1 - - ณรงค์ ศรีณรงค์ สุรินทร์ สร. 13 2556 27/5/2020
3521 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-1020 นางสาวริสา  สมช่ือ ร้าน ริศา  สมช่ือ นางสาวริศา สมช่ือ 27 2 - - ณรงค์ ศรีณรงค์ สุรินทร์ สร. 42 2560 25/7/2019
3522 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-1092 นางสุภาพร เจริญพันธ์ ร้านเจริญพันธ์ นางสุภาพร เจริญพันธ์ 150 3 - - ณรงค์ ศรีณรงค์ สุรินทร์ สร. 47 2561 13/6/2020
3523 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0559 นายธนวัฒน์ ทวีชาติ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  มีเจริญการเกษตรและวัสดุก่อสร้าง นายธนวัฒน์ ทวีชาติ 143 7 - - ณรงค์ ศรีณรงค์ สุรินทร์ สร. 12 2556 27/5/2020
3524 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-1046 นางเกา  เล่ือมใสย์ ร้านบุญชู นางเกา เล่ือมใสย์ 16 8 - - ณรงค์ ศรีณรงค์ สุรินทร์ สร. 2 2561 14/1/2020
3525 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0704 นายส าราญ กระจ่าง ร้านนิคแนน นายส าราญ กระจ่าง 128 13 - - ตรวจ ศรีณรงค์ สุรินทร์ สร. 13 2558 14/1/2020
3526 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0748 นายวิชิต แก้วหล่อ ร้านสกุลแก้ว นายวิชิต แก้วหล่อ 13 7 - - ตรวจ ศรีณรงค์ สุรินทร์ สร. 14 2558 22/1/2020
3527 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0796 นายประสิทธ์ิ  ดาบุดดี ร้านประสิทธ์ิเกษตรไทยพาณิชย์ นายประสิทธ์ิ ดาบุดดี 136 1 - - ศรีสุข ศรีณรงค์ สุรินทร์ สร. 46 2561 10/6/2020
3528 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0651 นายเฉลิมรัตน์ พิชญาสาธิต ร้านทรัพย์ไพบูลย์ สาขา2 นายเฉลิมรัตน์ พิชญาสาธิต 148 7 - สุรินทร์-ศรีสะเกษ จารพัด ศีขรภูมิ สุรินทร์ สร. 31 2562 15/5/2020
3529 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0698 นางจ ารูญ กะทิศาสตร์ ร้านจ ารูญ กะทิศาสตร์ นางจ ารูญ กะทิศาสตร์ 58/1 16 - - จารพัต ศีขรภูมิ สุรินทร์ สร. 8 2560 14/2/2020
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3530 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0862 นางระวี  พิชญาสาธิต บริษัท ทรัพย์ไพบูลย์สุรินทร์การเกษตร จ ากัด นางระวี พิชญาสาธิต 117 12 - - ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร์ สร. 30 2560 12/6/2020
3531 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-1170 นางสาวสมใจ ไทยศรีวงศ์ บริษัท เจริญสุขการเกษตร 2019 จ ากัด นางสาวสมใจ ไทยศรีวงศ์ 413-414 13 - - ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร์ สร. 33 2562 21/5/2020
3532 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0172 นายสมศักด์ิ ไทยศรีวงศ์ ร้านก่ิงแก้ว นายสมศักด์ิ ไทยศรีวงศ์ 423,424 13 - ประชาธิปัตย์ ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร์ สร. 11 2558 8/1/2020
3533 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0103 นายเอกชัย สถิตอุตสาหกร ร้านเหลียงพืชผล นายเอกชัย สถิตอุตสาหกร 499 13 - ประชาปัตย์ ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร์ สร. 25 2550 31/1/2020
3534 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0160 นายกิตติพจน์ ปัชชุนาภรณ์ ร้านไท้เซียมฮวด นายกิตติพจน์ ปัชชุนาภรณ์ 573-574 13 - ประชาธิปัตย์ ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร์ สร. 108 2550 22/5/2020
3535 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0489 นางทยากร สิงห์ส าราญ ร้านดาหวัน นางทยากร สิงห์ส าราญ 129 2 - - ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร์ สร. 5 2555 8/2/2020
3536 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0089 นางสาวจุไรรัตน์ งัดโคกกรวด ร้านศีขรภูมิการเกษตร นางสาวจุไรรัตน์ งัดโคกกรวด 174-176 2 - เสรีธิปัตย์ ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร์ สร. 39 2549 13/12/2019
3537 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0179 นางศศิธร เรืองศรีก าธร ร้านเล่ียงก่ี นางศศิธร เรืองศรีก าธร นางศศิธร เรืองศรีก าธร 177 2 - เสรีธิปัตย์ ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร์ สร. 148 2550 29/6/2020
3538 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0250 นายอนุรักษ์ อุดมศิลป์ ร้านอุดมศิลป์พานิช นายอนุรักษ์ อุดมศิลป์ 183 6 - - ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร์ สร. 3 2553 22/3/2019
3539 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0309 นายสมพงษ์ ไทยศรีวงศ์ ร้านเจริญสุขค้าข้าว นายสมพงษ์ ไทยศรีวงศ์ 100 1 - รัตนบุรี-ศีขรภูมิ หนองขวาว ศีขรภูมิ สุรินทร์ สร. 55 2556 14/8/2019
3540 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0222 นางสิริพรรณ มัทวานนท์ ร้านโชคชัย นางสิริพรรณ มัทวานนท์ 14/1 1 - - หนองขวาว ศีขรภูมิ สุรินทร์ สร. 24 2556 5/6/2019
3541 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0406 นายวิทยา เจริญศรี สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จ ากัด (คลังศีขรภูมิ) 99 14 - - หนองขวาว ศีขรภูมิ สุรินทร์ สร. 44 2556 11/6/2020
3542 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-1004 นางจันทนา ค าภิรมย์ ร้านโฮมสตางค์ นางจันทนา ค าภิรมย์ 2/1 18 - - หนองบัว ศีขรภูมิ สุรินทร์ สร. 9 2562 19/2/2020
3543 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0844 นางนวลนภา  หินเพชร ร้านนวลนภา  หินเพชร นางนวลนภา หินเพชร 59 3 - - หนองบัว ศีขรภูมิ สุรินทร์ สร. 26 2559 26/6/2020
3544 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0775 นายเฉลียว  ใสสอาด ร้านตั งเล่ียว พืชผล นายเฉลียว ใสสอาด 198 8 - หนองบัว ศีขรภูมิ สุรินทร์ สร. 16 2559 17/5/2020
3545 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0875 นางลัดดา   สายแก้ว ร้านมีชัย นางลัดดา สายแก้ว 186 13 - - หนองเหล็ก ศีขรภูมิ สุรินทร์ สร. 23 2560 25/5/2019
3546 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0723 นายเอกรินทร์  นพพิบูลย์ ร้านตะโนนซิตี มาร์ท นายเอกรินทร์ นพพิบูลย์ 54 4 - - หนองเหล็ก ศีขรภูมิ สุรินทร์ สร. 44 2560 20/8/2019
3547 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0470 นางสาวสมใจ แซ่ลิ ม ร้านสมใจการเกษตร นางสาวสมใจ แซ่ลิ ม 86 13 - - แคน สนม สุรินทร์ สร. 13 2555 9/5/2020
3548 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0760 นางสาวศิริกุล  พรหมลิกุล ร้าน ป.ศิริการค้า นางสาวศิริกุล พรหมลิกุล 19 11 - - โพนโก สนม สุรินทร์ สร. 6 2561 25/2/2020
3549 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0178 นางบุษกร สุจริต ร้านนางบุษกร สุจริต นางบุษกร สุจริต 28/3 5 - - ศรีสนม สนม สุรินทร์ สร. 23 2558 15/3/2020
3550 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0481 นายห่าง เจริญรัตน์ ร้านบุญรัตน์ นายห่าง เจริญรัตน์ 25/1 2 - 2333 สนม สนม สุรินทร์ สร. 7 2560 6/2/2020
3551 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0144 นายวิทยา  เจริญศรี สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จ ากัด (คลังสนม) 282 2 - - สนม สนม สุรินทร์ สร. 34 2556 11/6/2020
3552 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0743 นายปิยภัทร์ จอกแก้ว ร้านกระเทียมมินิมาร์ท นายปิยภัทร์ จอกแก้ว 119 15 - - กระเทียม สังขะ สุรินทร์ สร. 7 2558 5/1/2020
3553 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0657 นางสาวศรีทอง ศรีจันทร์ ร้านหนองยาวการเกษตร นางสาวศรีทอง ศรีจันทร์ 48 18 - - กระเทียม สังขะ สุรินทร์ สร. 23 2557 10/6/2020
3554 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0635 นางทศพร อัครวงศ์ไชย ร้านธนาวัฒน์วัสดุ นางทศพร อัครวงศ์ไชย 170 4 - - กระเทียม สังขะ สุรินทร์ สร. 5 2558 21/12/2019
3555 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-1122 นายสังวาลย์  มีมงคล ร้านพรประสงค์พาณิชย์ นายสังวาลย์ มีมงคล 133 14 - - ขอนแตก สังขะ สุรินทร์ สร. 59 2561 2/9/2019
3556 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0991 นายอ านาจ ทวนทอง ร้านแบงค์เซอร์วิส นายอ านาจ ทวนทอง 19 6 - - ขอนแตก สังขะ สุรินทร์ สร. 62 2561 13/12/2019
3557 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0682 นายวุฒิชัย ตุ้มทอง ร้านวุฒิชัย การเกษตร นายวุฒิชัย ตุ้มทอง 192 5 - - ดม สังขะ สุรินทร์ สร. 25 2557 11/6/2020
3558 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0578 นายสุรี ทนทอง ร้านลีเจริญการเกษตร นายสุรี ทนทอง 150/1 7 - - ดม สังขะ สุรินทร์ สร. 14 2556 27/5/2019
3559 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-1160 นางสาวสิริพร ทนทอง ร้านมีเจริญการเกษตร สาขา3 นางสาวสิริพร ทนทอง 190 7 - - ดม สังขะ สุรินทร์ สร. 25 2562 4/4/2020
3560 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-1087 นายธีระศักด์ิ  อรรถสกุลรัตน์ ร้านสกุลรัตน์พาณิชย์ นายธีระศักด์ิ  อรรถสกุลรัตน์ 45/2 10 - - ตาคง สังขะ สุรินทร์ สร. 44 2561 6/6/2019
3561 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0976 นายชินดนัย  สานุสันต์ ร้านชินดนัย นายชินดนัย  สานุสันต์ 83/2 5 - - ตาคง สังขะ สุรินทร์ สร. 16 2560 2/4/2019
3562 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0860 ว่าท่ี ร.ต. วีรยุทธ  สามารถ ร้านเสรี ว่าท่ี ร.ต. วีรยุทธ สามารถ 64 1 - - ตาตุม สังขะ สุรินทร์ สร. 23 2559 13/6/2020
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3563 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-1130 นางจุรัตน์ สายบุตร ร้านค้าประชารัฐกองทุนหมู่บ้านโคกสง่า นางจุรัตน์ สายบุตร ร้านค้าประชารัฐกองทุนหมู่บ้านโคกสง่า 13 - - ตาตุม สังขะ สุรินทร์ สร. 22 2562 19/3/2020
3564 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0793 นางเป้ือง  คงช่ืนจิต ร้าน อ.บริการ นางเป้ือง คงช่ืนจิต 322/1 16 - - ตาตุม สังขะ สุรินทร์ สร. 24 2559 13/6/2020
3565 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0971 นางสาวสุพรรณี  นาคฤทธ์ิ ร้านชนะการเกษตร นางสาวสุพรรณี นาคฤทธ์ิ 119 5 - - ตาตุม สังขะ สุรินทร์ สร. 13 2560 19/3/2020
3566 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0807 นายบุญมี  หนูด า ร้านมะลิสา การเกษตร นายบุญมี  หนูด า 12 15 - - ทับทัน สังขะ สุรินทร์ สร. 7 2559 8/3/2020
3567 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0961 นางสาววรรณิศา จันทิมา ร้านอ้อมน าโชค นางสาววรรณิศา จันทิมา 173 5 - - ทับทัน สังขะ สุรินทร์ สร. 35 2562 26/5/2020
3568 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0512 นางจันทร์เพ็ญ อุดมเดช ร้านอู่ช่างขจร นางจันทร์เพ็ญ อุดมเดช 135 11 - - เทพรักษา สังขะ สุรินทร์ สร. 25 2555 5/7/2020
3569 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0873 นายเป๋า  ตระกูลโศภิษฐ์ ร้านเป๋า พาณิชย์ นายเป๋า ตระกูลโศภิษฐ์ 39/1 13 - - เทพรักษา สังขะ สุรินทร์ สร. 28 2560 11/6/2020
3570 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0756 นายจตุพร ผลผกา ร้านเก้าการเกษตร นายจตุพร ผลผกา 84 13 - - เทพรักษา สังขะ สุรินทร์ สร. 22 2558 9/3/2020
3571 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0645 นายพงษ์  เบาะทอง ร้านจีราภรณ์ นายพงษ์  เบาะทอง 38/1 7 - - เทพรักษา สังขะ สุรินทร์ สร. 12 2559 3/4/2020
3572 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0547 นายสมพงษ์ พิมพ์เสน ร้านพิทยาธร นายสมพงษ์ พิมพ์เสน 189 8 - - เทพรักษา สังขะ สุรินทร์ สร. 51 2556 25/6/2020
3573 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-1078 นายมณฑล  สมัครสมาน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บัวชุมฟาร์ม นายมณฑล สมัครสมาน 38 1 - - บ้านชบ สังขะ สุรินทร์ สร. 30 2562 15/5/2020
3574 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-1078 นายมณฑล  สมัครสมาน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บัวชุมฟาร์ม นายมณฑล สมัครสมาน 38 1 - - บ้านชบ สังขะ สุรินทร์ สร. 16 2561 14/5/2019
3575 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0577 นางสาวชาลินี เห็นได้ชม นางสาวชาลินี  เห็นได้ชม 202 10 - - บ้านชบ สังขะ สุรินทร์ สร. 5 2556 9/4/2020
3576 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0358 นายวีรพงษ์ ตั งวิจิตราภรณ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีรพงษ์ 2009 การเกษตร 45 10 - - บ้านชบ สังขะ สุรินทร์ สร. 32 2559 3/1/2020
3577 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0814 นายวิทยา หาญบาง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จ ากัด นายวิทยา เจริญศรี 132 2 - - บ้านชบ สังขะ สุรินทร์ สร. 74 2558 3/11/2019
3578 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0155 นายกิตติทัศน์  พรพัฒน์พิชญะ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สกุลไทยการค้า นายกิตติทัศน์  พรพัฒน์พิชญะ 245 13 - - พระแก้ว สังขะ สุรินทร์ สร. 65 2551 28/5/2020
3579 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0580 นางบุหงา บุญสิทธ์ิ ร้านบุหงาการค้า นางบุหงา บุญสิทธ์ิ 156 2 - - พระแก้ว สังขะ สุรินทร์ สร. 15 2556 27/5/2020
3580 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0750 นายอ านวย เทศทอง ร้านสกุลไทย 2 นายอ านวย เทศทอง 177 2 - - พระแก้ว สังขะ สุรินทร์ สร. 18 2558 28/3/2020
3581 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0686 นายประเวช ประทัด ร้าน ต.น าโชค นายประเวช ประทัด 85/3 3 - - พระแก้ว สังขะ สุรินทร์ สร. 29 2557 19/6/2019
3582 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0686 นายประเวช ประทัด ร้าน ต.น าโชค นายประเวช ประทัด 85/3 3 - - พระแก้ว สังขะ สุรินทร์ สร. 45 2562 19/6/2020
3583 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0070 นายวินัย จึงศิวะพรพงษ์ ร้านวินัยเภสัช นายวินัย จึงศิวะพรพงษ์ 541-542 - โล่ห์สุวรรณ สังขะ สังขะ สุรินทร์ สร. 11 2551 26/12/2019
3584 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0649 นางสาวพีรยา ชาวนา ร้านบัวชุมฟาร์ม นางสาวพีรยา ชาวนา 197 1 - - สังขะ สังขะ สุรินทร์ สร. 19 2562 13/3/2020
3585 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0509 นางสมพร นุตสถาปนา ร้านอ.เภสัช นางสมพร นุตสถาปนา 543 1 - - สังขะ สังขะ สุรินทร์ สร. 20 2555 18/6/2020
3586 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0937 นายปิยะพงษ์  ตั งวิจิตราภรณ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีรพงษ์ 2009 การเกษตร นายปิยะพงษ์ ตั งวิจิตราภรณ์ 563 1 - - สังขะ สังขะ สุรินทร์ สร. 41 2559 3/1/2020
3587 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0069 นายสุเมธ ติยวรนันท์ ร้านสุเมธการเกษตร นายสุเมธ ติยวรนันท์ 647/5 1 - - สังขะ สังขะ สุรินทร์ สร. 7 2547 19/2/2020
3588 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0588 นางสาววันทนา แก่นสาร ร้านสมคิดไฮดรอลิค นางสาววันทนา แก่นสาร 655/2 1 - - สังขะ สังขะ สุรินทร์ สร. 18 2556 29/5/2019
3589 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0258 นางสาวเฉลิมรัตน์ แซ่เตียว ร้านมิตรสังขะ 2009 นางสาวเฉลิมรัตน์ แซ่เตียว 698 1 - สังขะ-ศีขรภูมิ สังขะ สังขะ สุรินทร์ สร. 42 2552 24/3/2019
3590 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0167 นางสาวชุติมา  แซ่เตียว ร้านเตียกีเส็ง นางสาวชุติมา  แซ่เตียว 732,733,734 1 - - สังขะ สังขะ สุรินทร์ สร. 7 2556 23/5/2020
3591 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0792 นางจิรภัทร ปัญญาวิศิษฎ์กุล ร้านบุญอ าไพการเกษตร นางจิรภัทร ปัญญาวิศิษฎ์กุล 898/8 1 - - สังขะ สังขะ สุรินทร์ สร. 57 2558 5/7/2019
3592 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0749 นายธนเดช  เทอดสุวรรณ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประสิทธ์การเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประสิทธ์การเกษตร 5 16 - - สังขะ สังขะ สุรินทร์ สร. 76 2558 29/1/2020
3593 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0749 นายธนเดช  เทอดสุวรรณ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประสิทธ์การเกษตร นายธนเดช เทอดสุวรรณ 5 16 - - สังขะ สังขะ สุรินทร์ สร. 76 2558 29/1/2020
3594 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0259 นางสาวสุริยาพร แซ่เตียว ร้านมิตรสังขะ นางสาวสุริยาพร แซ่เตียว 307/9 2 - สังขะ-ศีขรภูมิ สังขะ สังขะ สุรินทร์ สร. 44 2552 31/3/2020
3595 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0501 นางสาวอัจฉริยา ศรีอุฬารวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กีเส็งโชคไพศาล 5 2 - - สังขะ สังขะ สุรินทร์ สร. 8 2556 28/4/2020
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3596 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0582 นางสาววลัยพรรณ ร่วมพัฒนา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพ่ือนเกษตรสังขะ นางสาววลัยพรรณ ร่วมพัฒนา 120 5 - - สังขะ สังขะ สุรินทร์ สร. 11 2556 12/6/2020
3597 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0478 นายศิริวัฒน์ วงษ์มา ร้านศิริวัฒน์ พืชผล นายศิริวัฒน์ วงษ์มา 30 9 - - กระออม ส าโรงทาบ สุรินทร์ สร. 35 2555 17/9/2019
3598 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0422 นายบุญสม นิลทัย ร้านสมเจริญพาณิชย์ นายบุญสม นิลทัย 39 8 - - ประดู่ ส าโรงทาบ สุรินทร์ สร. 46 2558 13/5/2020
3599 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0356 นายณัฐวุฒิ อึ งธนันต์ชัย ร้านโชคอนันต์วัสดุ นายณัฐวุฒิ อึ งธนันต์ชัย 359-360 10 - สุรินทร์-ศรีสะเกษ ส าโรงทาบ ส าโรงทาบ สุรินทร์ สร. 20 2554 12/6/2020
3600 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0687 นายประมวล ปิยะภานนท์ ร้านประมวลค้าข้าว นายประมวล ปิยะภานนท์ 51 8 - ส าโรงทาบ-ปรางค์กู่ ส าโรงทาบ ส าโรงทาบ สุรินทร์ สร. 41 2558 7/5/2019
3601 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0075 นายสุชาติ วงศ์ศรีไพศาล ร้านอุดมสิน นายสุชาติ วงศ์ศรีไพศาล 153 1 - - หนองไผ่ล้อม ส าโรงทาบ สุรินทร์ สร. 8 2550 6/1/2020
3602 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0191 นายนิพนธ์ อรุณยะเดช ร้านจึงกิ มหมง นายนิพนธ์ อรุณยะเดช 17-18 1 - บ ารุงพัฒนา หนองไผ่ล้อม ส าโรงทาบ สุรินทร์ สร. 53 2551 19/5/2020
3603 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0593 นายวิทยา เจริญศรี สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จ ากัด (คลังส าโรงทาบ 2) 185/1-3 1 - - หนองไผ่ล้อม ส าโรงทาบ สุรินทร์ สร. 48 2556 11/6/2020
3604 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0514 นายวิรัช ผาติเวทย์ บริษัท อ.รุ่งเรืองส าโรงทาบ จ ากัด นายวิรัช ผาติเวทย์ 295 1 - ส าโรงทาบ-รัตนบุรี หนองไผ่ล้อม ส าโรงทาบ สุรินทร์ สร. 25 2556 6/6/2020
3605 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0076 นายศักรินทร์ สรรพวานิชกิจ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เสียงไทยการเกษตร 318-320 1 - - หนองไผ่ล้อม ส าโรงทาบ สุรินทร์ สร. 31 2547 23/11/2019
3606 เขต 4 ศวพ.สร. SUR-5-0290 นายประมาณ ปิยะภานนท์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท่งเส็งการเกษตร นายประมาณ ปิยะภานนท์ 438 1 - ส าโรงทาบ-รัตนบุรี หนองไผ่ล้อม ส าโรงทาบ สุรินทร์ สร. 9 2556 1/5/2020
3607 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0368 นายควญ  เนินภู ร้านม่ังมีทรัพย์ นายควญ เนินภู 288 11 - - ค าเข่ือนแก้ว ชานุมาน อ านาจเจริญ อจ. 14 2560 8/6/2020
3608 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0348 นางจุไรรัตน์  เงางาม ร้านจุไรรัตน์พาณิชย์ นางจุไรรัตน์ เงางาม 158 3 - ชานุมาน-อ านาจเจริญ ค าเข่ือนแก้ว ชานุมาน อ านาจเจริญ อจ. 5 2560 15/1/2020
3609 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0089 นายศักด์ิเสรี ตันวัฒนเสรี ร้านนาเจริญการค้า นายศักด์ิเสรี ตันวัฒนเสรี 251 9 - - ค าเข่ือนแก้ว ชานุมาน อ านาจเจริญ อจ. 11 2553 31/1/2020
3610 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0332 นายวรวุฒิ สุทโธ ร้านทวีคูณการเกษตร นายวรวุฒิ สุทโธ 29 11 โคกก่ง ชานุมาน อ านาจเจริญ อจ. 5 2558 8/1/2020
3611 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0531 นางชลธิชา  จันทร์เเจ่ม ร้าน ส.ย่ิงเจริญพานิช นางชลธิชา จันทร์แจ่ม 81 4 โคกก่ง ชานุมาน อ านาจเจริญ อจ. 13 2561 13/6/2020
3612 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0286 นางศรีสาคร นิตย์ภักดี ร้านระนองการเกษตร นางศรีสาคร นิตย์ภักดี 16 7 บ้านบุ่งเขียวน้อย โคกก่ง ชานุมาน อ านาจเจริญ อจ. 16 2560 16/7/2020
3613 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0312 นางวันนา  หลอดค า ร้านน้องแบงค์การเกษตร นางวันนา หลอดค า 64 1 - - โคกสาร ชานุมาน อ านาจเจริญ อจ. 22 2560 15/8/2019
3614 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0298 นางพูนทรัพย์ ศรีสุราช ร้านแสงรุ่งเรืองการเกษตร นางพูนทรัพย์ ศรีสุราช 170 9 โคกสาร ชานุมาน อ านาจเจริญ อจ. 10 2557 9/6/2020
3615 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0323 นางสุเนตร  ผุเพชร ร้านป้าเวช นางสุเนตร ผุเพชร 19 9 - - โคกสาร ชานุมาน อ านาจเจริญ อจ. 28 2558 18/8/2019
3616 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0634 นายพัลลภ  แสงยะรักษ์ บริษัท น  าตาลมิตรผล จ ากัด นายพัลลภ แสงยะรักษ์ 32 14 ชานุมาน ชานุมาน อ านาจเจริญ อจ. 12 2562 10/6/2020
3617 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0290 นายนพพร รุ่งงาม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษตรรุ่งเรือง ชานุมาน 333 14 ชานุมาน ชานุมาน อ านาจเจริญ อจ. 12 2557 16/6/2020
3618 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0070 นายอุทิศ เกษียร ร้าน อ.อะไหล่ยนต์ นายอุทิศ เกษียร 29 5 - หนองผือ-มุกดาหาร ชานุมาน ชานุมาน อ านาจเจริญ อจ. 34 2560 28/12/2019
3619 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0008 นางภัทธิรา ปัญญาวุฒิ ร้านบุญประเสริฐการเกษตร นางภัทธิรา ปัญญาวุฒิ 337/1 5 - หนองผือ-มุกดาหาร ชานุมาน ชานุมาน อ านาจเจริญ อจ. 3 2550 31/12/2019
3620 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0009 นางประเสริฐ มหาวงศ์ ร้านประเสริฐสิน นางประเสริฐ มหาวงศ์ 39 5 - - ชานุมาน ชานุมาน อ านาจเจริญ อจ. 25 2561 28/8/2019
3621 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0313 นายกิตติพล  สุพิมล ร้านกิตติพล นายกิตติพล สุพิมล 228 6 ชานุมาน ชานุมาน อ านาจเจริญ อจ. 15 2560 20/6/2020
3622 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0313 นายกิตติพล  สุพิมล ร้านกิตติพล นายกิตติพล สุพิมล 228 6 ชานุมาน ชานุมาน อ านาจเจริญ อจ. 15 2560 20/6/2020
3623 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0606 นางเหวย  แก๊้วอาดิษฐ์ ชารีการเษตร นางเหวย แก้วอาดิษฐ์ 70 6 ชานุมาน ชานุมาน อ านาจเจริญ อจ. 7 2562 23/4/2020
3624 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0172 นายจรูญ เถาว์โมลา สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. อ านาจเจริญ จ ากัด (สาขาชานุมาน) 70 7 - ชานุมาน ชานุมาน อ านาจเจริญ อจ. 1 2555 4/10/2019
3625 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0258 นางส าเนียง  จ าปาหอม ร้านพ่อเฑียร นางส าเนียง จ าปาหอม 212 12 ป่าก่อ ชานุมาน อ านาจเจริญ อจ. 15 2557 26/4/2020
3626 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0299 นางสาวดอกเอื อง  แถวลีลา ร้านทองม้วนพานิชย์ นางสาวดอกเอื อง แถวลีลา 24 13 - - ป่าก่อ ชานุมาน อ านาจเจริญ อจ. 27 2560 28/8/2019
3627 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0136 นายสุภชัย วงศ์อนันท์ ร้านเกษตรห้วยทม นายสุภชัย วงศ์อนันท์ 210 2 - - ป่าก่อ ชานุมาน อ านาจเจริญ อจ. 5 2562 19/3/2020
3628 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0136 นายสุภชัย วงศ์อนันท์ ร้านเกษตรห้วยทม นายสุภชัย วงศ์อนันท์ 210 2 - - ป่าก่อ ชานุมาน อ านาจเจริญ อจ. 5 2562 19/3/2020
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3629 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0199 นายสมบูรณ์ ม่วงแก้ว ร้านบึงเจริญ นายสมบูรณ์ ม่วงแก้ว 35 5 - - ป่าก่อ ชานุมาน อ านาจเจริญ อจ. 4 2562 14/2/2020
3630 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0012 นางอภิชา สมบูรณ์ทรัพย์ ร้านนางอภิชา สมบูรณ์ทรัพย์ นางอภิชา สมบูรณ์ทรัพย์ 242 8 บ้านค าไผ่ - ป่าก่อ ชานุมาน อ านาจเจริญ อจ. 15 2549 26/12/2019
3631 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0317 นายสุนัย สุริยันต์ ร้านสุนัยการค้า นายสุนัย สุริยันต์ 185 9 ป่าก่อ ชานุมาน อ านาจเจริญ อจ. 6 2558 14/1/2020
3632 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0001 นายปฏิวัติ พละไกร ร้านสามแยกเกษตรยนต์ นายปฏิวัติ พละไกร 222 1 - อรุณประเสริฐ ค าโพน ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ อจ. 10 2550 19/6/2019
3633 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0354 นายสาคร  ยวนยี ร้านโค้งอร่ามวัสดุการเกษตร ร้านโค้งอร่ามวัสดุการเกษตร 69 2 - - ค าโพน ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ อจ. 4 2561 25/3/2019
3634 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0182 นายกิตติพศ กอมณี ร้านแสงเดือนการค้า นายกิตติพศ กอมณี 262 3 - - ค าโพน ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ อจ. 6 2555 31/12/2019
3635 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0093 นายค าภา อุยพิตัง ร้านนายค าภา อุยพิตัง นายค าภา อุยพิตัง 132 1 - - นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ อจ. 27 2552 31/12/2019
3636 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0102 นายอาทิตย์ สามัญทิตย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษตรรุ่งเรือง ปทุมราชวงศา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษตรรุ่งเรือง ปทุมราชวงศา 189/9-10 1 - - นาหว้า ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ อจ. 17 2553 31/12/2019
3637 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0150 นางนิจจารีย์ ตั งตระกูลวงศ์ บริษัท ศรีบุญเรืองการเกษตร 255/13-15 1 - - นาหว้า ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ อจ. 7 2554 27/6/2020
3638 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0150 นางนิจจารีย์ ตั งตระกูลวงศ์ บริษัท ศรีบุญเรืองการเกษตร 255/13-15 1 - - นาหว้า ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ อจ. 7 2554 27/6/2020
3639 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0164 นางสาวนุชธิดา อัปกาญจน์ ร้านโชคภาษีเจริญการเกษตร นางสาวนุชธิดา อัปกาญจน์ 321 1 - นาหว้า-กุดข้าวปุ้น นาหว้า ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ อจ. 19 2558 25/6/2020
3640 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0605 นายพัลลภ  แสงยะรักษ์ บริษัท น  าตาลมิตรผล จ ากัด นายพัลลภ แสงยะรักษ์ 342 1 นาหว้า ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ อจ. 30 2561 17/12/2019
3641 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0023 นางสาวเพชรน  าดี เบ้าค า ร้านเพ็ชรการเกษตร นางสาวเพชรน  าดี เบ้าค า 95/5 1 - อรุณประเสริฐ นาหว้า ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ อจ. 1 2554 23/5/2020
3642 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0171 นายวิฑูรย์ คุณทอง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. อ านาจเจริญ จ ากัด (สาขาปทุมราชวงศา) 178 3 - - นาหว้า ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ อจ. 12 2554 27/9/2019
3643 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0077 นายอุเท่ียง เกษียร ร้าน อ.อะไหล่ยนต์ นายอุเท่ียง เกษียร 29 3 - - นาหว้า ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ อจ. 21 2550 31/12/2019
3644 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0574 นางสาวจิตติพร  คนไว ร้านกิจรุ่งเรือง นางสาวจิตติพร คนไว 121/1,121/2 4 นาหว้า ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ อจ. 22 2561 16/8/2019
3645 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0649 นายภูริทัต  กลมลดี ร้านเจ้าคุณการเกษตร นายภูริทัต กลมลดี 224/1 8 นาหว้า ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ อจ. 15 2562 17/7/2020
3646 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0218 นางสาวมัจฉา โทบุดดี ร้านหินกองเกษตรพันธ์ุ นางสาวมัจฉา โทบุดดี 77 9 - อรุณประเสริญ นาหว้า ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ อจ. 1 2557 10/10/2019
3647 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0341 นางอรอนงค์  มุทาพร ร้านอรอนงค์อาหารสัตว์ นางอรอนงค์ มุทาพร 90 2 - - โนนงาม ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ อจ. 1 2560 3/1/2020
3648 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0076 นางใจแก้ว โมลี ร้าน อ.อะไหล่โนนงาม นางใจแก้ว โมลี 67 4 - - โนนงาม ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ อจ. 11 2550 19/6/2020
3649 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0515 นายมานพ  โสสีสุข ร้านมานพรวมกิจ นายมานพ โสสีสุข 93 7 โนนงาม ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ อจ. 7 2561 29/5/2020
3650 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0624 นายไฃยณรงค์  เชยชิด ร้านโชคชัยการเกษตร นายไชยณรงค์ เชยชิด 228 2 ลือ ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ อจ. 10 2562 10/6/2020
3651 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0454 นายอ านวย  อุทิตสาร ร้านอุทิตสารการเกษตร ร้านอุทิตสารการเกษตร 91 2 - - ลือ ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ อจ. 9 2560 21/5/2020
3652 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0438 นางสุวรรณี  ม่ันแหล้ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคจักกรีเกษตรภัณฑ์ นางสุวรรณี ม่ันแหล้ 203 3 ลือ ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ อจ. 3 2562 13/2/2020
3653 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0438 นางสุวรรณี  ม่ันแหล้ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคจักกรีเกษตรภัณฑ์ นางสุวรรณี ม่ันแหล้ 203 3 ลือ ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ อจ. 3 2562 13/2/2020
3654 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0607 นางสาวอมร  บุตรศรี ยายแดงการเกษตร นางสาวอมร บุตรศรี 44 9 นางสาวอมร  บุตรศรี ลือ ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ อจ. 8 2562 12/5/2020
3655 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0262 นายขันตรี  ถาพร ร้านขันตรี บริการ ร้านขันตรี บริการ 134 9 - - หนองข่า ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ อจ. 8 2559 22/3/2020
3656 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0118 นายสมบูรณ์ ภูธนประยูร ร้านนายสมบูรณ์ ภูธนประยูร นายสมบูรณ์ ภูธนประยูร 29 9 - - หนองข่า ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ อจ. 15 2556 18/6/2020
3657 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0307 นางสบาย  ชัยโท ร้านสุขสบายพาณิชย์ นางสบาย ชัยโท 21/1 1 - - ห้วย ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ อจ. 2 2562 17/1/2020
3658 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0391 นายมนตรี  เทียมทัศน์ ร้านมนตรีพาณิชย์ นายมนตรี เทียมทัศน์ 39/1 1 - - จานลาน พนา อ านาจเจริญ อจ. 3 2559 6/3/2020
3659 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0365 นางบุญเพ็ง  ค าเภา ร้านบุญเพ็งพาณิชย์ ร้านบุญเพ็งพาณิชย์ 98 12 - - จานลาน พนา อ านาจเจริญ อจ. 5 2559 6/3/2019
3660 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0365 นางบุญเพ็ง  ค าเภา ร้านบุญเพ็งพาณิชย์ ร้านบุญเพ็งพาณิชย์ 98 12 - - จานลาน พนา อ านาจเจริญ อจ. 6 2562 8/4/2020
3661 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0365 นางบุญเพ็ง  ค าเภา ร้านบุญเพ็งพาณิชย์ ร้านบุญเพ็งพาณิชย์ 98 12 - - จานลาน พนา อ านาจเจริญ อจ. 6 2562 8/4/2020
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3662 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0303 นางสาวสิรินทรา อกอุ่น ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.มังกรทอง 109 8 พนา พนา อ านาจเจริญ อจ. 10 2558 16/2/2020
3663 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0035 นายวีระศักด์ิ โกวศัลย์ดิลก ร้านพนาการเกษตร นายวีระศักด์ิ โกวศัลย์ดิลก 256 1 - อุปชิต พระเหลา พนา อ านาจเจริญ อจ. 39 2548 6/2/2020
3664 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0330 นางพนอมไพ เชียนม่ัน ร้านเกษตรสมบูรณ์ นางพนอมไพ เชียนม่ัน 28 10 คึมใหญ่ เมือง อ านาจเจริญ อจ. 32 2560 20/12/2019
3665 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0226 นายค าพูล พูลจิตร ร้านทองพูลการเกษตร นายค าพูล พูลจิตร 58 1 - บ้านนาแต้ นาแต้ เมือง อ านาจเจริญ อจ. 21 2558 14/7/2019
3666 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0213 นางปิยะนาถ บรรเทิงสุข ร้านราชาเกษตรยนต์ ร้านราชาเกษตรยนต์ 10 1 - อรุณประเสริฐ บุ่ง เมือง อ านาจเจริญ อจ. 7 2557 26/3/2020
3667 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0138 นางพรพิศ เบ้าหล่อ ร้านปิยังกูรการเกษตร นางพรพิศ เบ้าหล่อ 445 4 - ชยางกูร บุ่ง เมือง อ านาจเจริญ อจ. 19 2561 5/7/2019
3668 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0057 นายสุรพล ธรรมนาวรรณ ร้านพรชัยการเกษตร นายสุรพล ธรรมนาวรรณ 98/2-3 6 - ประชาราษฎร์ บุ่ง เมือง อ านาจเจริญ อจ. 13 2548 31/12/2019
3669 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0162 นางสาวยุพิน จันทร์ถอด ร้านอ านาจการเกษตร นางสาวยุพิน จันทร์ถอด 502 8 - - บุ่ง เมือง อ านาจเจริญ อจ. 5 2562 2/5/2020
3670 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0045 นางสาวสุขศรี หาญชูวงศ์ ร้านสาธิตการเกษตร นางสาวสุขศรี หาญชูวงศ์ 288/119 9 - วิชิตสิน บุ่ง เมือง อ านาจเจริญ อจ. 3 2561 22/1/2020
3671 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0046 นางสาวอัญชุลี จตุพรฤกษ์ ร้านวัฒนากิจ นางสาวอัญชุลี จตุพรฤกษ์ 288/121-2 9 - วิชิตสิน บุ่ง เมือง อ านาจเจริญ อจ. 35 2548 20/7/2020
3672 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0047 นางวราพร เรืองกิจวณิช ร้านรุ่งเรืองกิจ นางวราพร เรืองกิจวณิช 288/140 9 - - บุ่ง เมือง อ านาจเจริญ อจ. 14 2558 19/5/2020
3673 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0047 นางวราพร เรืองกิจวณิช ร้านรุ่งเรืองกิจ นางวราพร เรืองกิจวณิช 288/140 9 - - บุ่ง เมือง อ านาจเจริญ อจ. 14 2558 2/5/2020
3674 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0049 นางนิภาจิตร์ ศิริอ านาจ ร้านเกษตรกิจ นางนิภาจิตร์ ศิริอ านาจ 288/149-150 9 - วิชิตสิน บุ่ง เมือง อ านาจเจริญ อจ. 2 2550 13/2/2020
3675 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0050 นางสุกัญญา แซ่โค้ว ร้านวัฒนาการเกษตร นางสุกัญญา แซ่โค้ว 288/218 9 - วิชิตสิน บุ่ง เมือง อ านาจเจริญ อจ. 33 2548 20/7/2019
3676 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0101 นายศิริวัฒน์ หาญชูวงศ์ ร้านไทยรุ่งเรืองการเกษตร นายศิริวัฒน์ หาญชูวงศ์ 288/219-22 9 - วิชิตสิน บุ่ง เมือง อ านาจเจริญ อจ. 8 2552 31/12/2019
3677 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0058 นายวิฑูรย์ คุณทอง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. อ านาจเจริญ จ ากัด 108 1 - อรุณประเสริฐ ห้วยไร่ เมือง อ านาจเจริญ อจ. 13 2554 27/9/2019
3678 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0415 นายชาญชัย  สุภิวงค์ ร้าน เจริยชัยวัสดุ นายชาญชัย สุภิวงค์ 62 11 กุดปลาดุก เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ อจ. 24 2561 27/8/2019
3679 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0511 นางปราณี  ทานุจันทร์ ร้านปราณี การค้า นางปราณี ทานุจันทร์ 78 4 ไก่ค า เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ อจ. 16 2561 28/6/2019
3680 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0447 นายณัฐพล  ร้อนกล่ิน ร้านดีพร้อมวัสดุ นายณัฐพล ร้อนกล่ิน 241 3 - - นาจิก เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ อจ. 7 2560 7/3/2020
3681 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0169 นายสิทธิชัย  วงค์เหลา ร้าน ส.บุญนาด นายสิทธิชัย วงค์เหลา 127 4 - - นายม เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ อจ. 12 2559 26/6/2020
3682 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0277 นางล าไย  มารักษ์ ร้าน ป.เจริญ ร้าน ป.เจริญ 185 8 - - นายม เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ อจ. 8 2559 22/3/2020
3683 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0369 นางอภิรมย์  ชัยนนท์ ร้านวรัชยาพาณิชย์ นางอภิรมย์ ชัยนนท์ 134 6 นาวัง เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ อจ. 21 2561 8/8/2019
3684 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0518 นายศรัณย์  เสาะแสวง ร้าน ศักด์ิรุ่งเรืองเกษตรภัณฑ์ (สาขาบ้านเเก้งกฐิน) นายศรัณย์ เสาะเเสวง 90 5 นาหมอม้า เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ อจ. 8 2561 3/6/2019
3685 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0462 นายสมจิต  วิชาธร ร้านเกษตรรุ่งเรือง นายสมจิต วิชาธร 64/1 1 น  าปลีก เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ อจ. 20 2561 12/7/2020
3686 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0278 นางวิรยา  ดวงสุพรรณ ร้านสบายดี ร้านสบายดี 105 2 - อรุณประเสริฐ โนนโพธ์ิ เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ อจ. 1 2559 7/3/2020
3687 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0322 นางสาวศุภวรรณ  ห้องสุข ร้านแสงฟ้าธัญญาภัณฑ์ นางสาวศุภวรรณ ห้องสุข 63 12 - - โนนหนามแท่ง เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ อจ. 29 2560 30/9/2019
3688 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0378 นางจันที  เต้าทอง ร้านมีโฮมทรัพย์ นางจันที เต้าทอง 181 14 - - โนนหนามแท่ง เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ อจ. 26 2561 27/9/2019
3689 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0532 นายอภิสิทธ์ิ  ล าพุทธา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด งอกงามการเกษตร นายอภิสิทธ์ิ ล าพุทธา 940/1 1 บุ่ง เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ อจ. 15 2561 17/6/2020
3690 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0122 นางสาวพรรณวรินทร์  สอนจ าปา ร้าน พี เอส การเกษตร นางสาวพรรณวรินทร์ สอนจ าปา 288/306-307 10 บุ่ง เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ อจ. 18 2561 4/7/2020
3691 เขต 4 ศวพ.อจ. amn-5-0440 นายสรรเสริญ  พิทักษ์วงศ์ บริษัทสรรเสริญการเกษตร จ ากัด นายสรรเสริญ พิทักษ์วงศ์ 450 12 - - บุ่ง เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ อจ. 2 2560 10/1/2020
3692 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0633 นายพัลลภ  เเสงยะรักษ์ บริษัท น  าตาลมิตรผล จ ากัด นายพัลลภ แสงยะรักษ์ 173/6 15 บุ่ง เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ อจ. 11 2562 10/6/2020
3693 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0512 นายพชร  สุวพงษ์ ร้าน มดแดงการเกษตร นายพชร สุวพงษ์ 65 15 บุ่ง เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ อจ. 10 2561 10/6/2020
3694 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0314 นางสาวสุธารัตน์  บุญงาม ร้านบุญงามเคมีภัณฑ์ นางสาวสุธารัตน์ บุญงาม 126 8 - ชยางกูร บุ่ง เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ อจ. 1 2559 5/1/2020
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3695 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0375 นางนิภาจิตร์  ศิริอ านาจ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจเกษตรกิจ 288/212 9 - - บุ่ง เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ อจ. 35 2558 14/10/2019
3696 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0375 นางนิภาจิตร์  ศิริอ านาจ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจเกษตรกิจ 288/212 9 - - บุ่ง เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ อจ. 35 2558 14/10/2019
3697 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0437 นางสาวนรากร  เมตตาริกานนท์ ร้านพรจันทร์การค้า นางสาวนรากร เมตตาริกานนท์ 288/213-214 9 บุ่ง เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ อจ. 12 2560 29/5/2020
3698 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0437 นางสาวนรากร  เมตตาริกานนท์ ร้านพรจันทร์การค้า นางสาวนรากร เมตตาริกานนท์ 288/213-214 9 บุ่ง เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ อจ. 12 2560 2/5/2020
3699 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0602 นายณัฐชัย  ชูเมือง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ านาจเจริญเกษตรภัณฑ์ นายณัฐชัย ชูเมือง 288/353-354 9 บุ่ง เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ อจ. 27 2561 28/11/2019
3700 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0155 นางสาววรัดดา  ชัยอมฤต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี พี เทรดดิ ง (1994) 609 9 บุ่ง เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ อจ. 5 2561 28/3/2020
3701 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0421 นางเพ็ญศรี  โสระเวช ร้านสุนทร นางเพ็ญศรี โสระเวช 126 1 ปลาค้าว เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ อจ. 6 2561 27/5/2019
3702 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0407 นายวชิระ  จันทบาล ร้านจงใจพืชผล นายวชิระ จันทบาล 88 4 สร้างนกทา เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ อจ. 14 2562 26/6/2020
3703 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0374 นายศรายุทธ  จันทร์ป้อง ร้านรัตนชัยการเกษตร นายศรายุทธ จันทร์ป้อง 99 10 - - ห้วยไร่ เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ อจ. 31 2558 11/9/2019
3704 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0361 นางสาวฐิติวรดา  ต้นแก้ว ร้านภูตรอนการค้า นางสาวฐิติวรดา ต้นแก้ว 120 7 เหล่าพรวน เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ อจ. 14 2561 10/6/2020
3705 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0516 นางพณิชา  ดวงศรี ร้าน พณิชา  ดวงศรี นางพณิชา ดวงศรี 134 7 เหล่าพรวน เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ อจ. 9 2561 7/6/2019
3706 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0248 นายวุฒิชัย สินอ้วน ร้าน ต.เจริญทรัพย์ นายวุฒิชัย สินอ้วน 184 1 - - แมด ลืออ านาจ อ านาจเจริญ อจ. 18 2559 23/8/2019
3707 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0060 นายสมใจ นภาเพชร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กัลยาการค้า ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กัลยาการค้า 2/8 2 - - อ านาจ ลืออ านาจ อ านาจเจริญ อจ. 17 2561 3/7/2020
3708 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0604 นายพัลลภ  แสงยะรักษ์ บริษัท น  าตาลมิตรผล จ ากัด นายพัลลภ   แสงยะรักษ์ 194 6 อ านาจ ลืออ านาจ อ านาจเจริญ อจ. 29 2561 17/12/2019
3709 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0530 นางใจแก้ว  โมลี ร้าน อ อไหล่ยนต์ลืออ านาจ นางใจเเก้ว โมลี 211 6 ชยางกูร อ านาจ ลืออ านาจ อ านาจเจริญ อจ. 11 2561 10/6/2020
3710 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0530 นางใจแก้ว  โมลี ร้าน อ อไหล่ยนต์ลืออ านาจ นางใจเเก้ว โมลี 211 6 ชยางกูร อ านาจ ลืออ านาจ อ านาจเจริญ อจ. 11 2561 10/6/2019
3711 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0536 นายอภิสิทธ์ิ  มาตมา ร้านเมืองลือการเกษตร นายอภิสิทธ์ิ มาตมา 216 6 อ านาจ ลืออ านาจ อ านาจเจริญ อจ. 13 2562 19/6/2020
3712 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0333 นางสาวเยาวรัตน์  ครองสุข ร้านลืออ านาจพาณิชย์ นางสาวเยาวรัตน์ ครองสุข 224 6 - ชยางกูร อ านาจ ลืออ านาจ อ านาจเจริญ อจ. 30 2558 31/12/2019
3713 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0490 นางสาวญาณิศา  พุ่มจันทร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทิพยา ก่อสร้าง นางสาวญาณิศา พุ่มจันทร์ 111 1 โพนทอง เสนางคนิคม อ านาจเจริญ อจ. 1 2562 9/1/2020
3714 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0380 นางสมจิต  สืบสิน ร้าน ส.เจริญทรัพย์ฟาร์ม นางสมจิต สืบสิน 124/1 5 - - ไร่สีสุก เสนางคนิคม อ านาจเจริญ อจ. 6 2560 5/2/2020
3715 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0063 นายบัญชา ศรีลาศักด์ิ ร้านทรัพย์เจริญพาณิชย์ นายบัญชา ศรีลาศักด์ิ 82 5 - ชยางกูร ไร่สีสุก เสนางคนิคม อ านาจเจริญ อจ. 2 2561 9/1/2020
3716 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0494 นางสาวพวงทิพย์   ตั งตระกูล ร้าน วิบูลย์กิจรุ่งเรืองการเกษตร นางสาวพวงทิพย์ ตั งตระกูล 260-260/1 เสนางคนิคม เสนางคนิคม อ านาจเจริญ อจ. 3 2561 29/1/2020
3717 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0064 นางสาวรุ่งทิวา มณีพงศกร ร้านรุ่งทรัพย์ นางสาวรุ่งทิวา มณีพงศกร 102/3 15 - ชยางกูร เสนางคนิคม เสนางคนิคม อ านาจเจริญ อจ. 36 2551 10/9/2019
3718 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0170 นายจรูญ  เถาว์โมลา สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. อ านาจเจริญ จ ากัด (สาขาเสนางคนิคม) 181 15 - - เสนางคนิคม เสนางคนิคม อ านาจเจริญ อจ. 11 2554 27/9/2019
3719 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0066 นายสมชัย เจริญจึงสันติ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เจริญจึงกิจไพศาล นายสมชัย เจริญจึงสันติ 181/6 15 บ้านนาไร่ใหญ่ ชยางกูร เสนางคนิคม เสนางคนิคม อ านาจเจริญ อจ. 15 2550 29/7/2020
3720 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0067 นายเกษา ไชยบุญทัน ร้านพูนสุข นายเกษา ไชยบุญทัน 195 15 - ชยางกูร เสนางคนิคม เสนางคนิคม อ านาจเจริญ อจ. 5 2556 18/4/2020
3721 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0211 นายมนต์ชัย จ าปาเนตร ร้านตาแปการเกษตร นายมนต์ชัย จ าปาเนตร 265 15 - ชยางกูร เสนางคนิคม เสนางคนิคม อ านาจเจริญ อจ. 31 2560 13/12/2019
3722 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0123 นายบุญหลาย ลากวงษ์ ร้านสมชายการเกษตร นายบุญหลาย ลากวงษ์ 267 15 - ชยางกูร เสนางคนิคม เสนางคนิคม อ านาจเจริญ อจ. 18 2553 31/12/2019
3723 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0114 นายนัตพงษ์  กาฬจันทร์ ร้านมีสุข นายนัตธพงษ์ กาฬจันทร์ 29 15 - - เสนางคนิคม เสนางคนิคม อ านาจเจริญ อจ. 17 2559 16/8/2019
3724 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0463 นายเอกลักษณ์  โคกโพธ์ิ บริษัท เพ่ิมผลผลิต จ ากัด 295 15 เสนางคนิคม เสนางคนิคม อ านาจเจริญ อจ. 23 2561 26/8/2019
3725 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0297 นางสาวอุไรพร สุริยะวัน ร้านโชคสุริยะวันการเกษตร นางสาวอุไรพร สุริยะวัน 189 2 เสนางคนิคม เสนางคนิคม อ านาจเจริญ อจ. 16 2557 8/6/2020
3726 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0196 นายประมาณ ท านุ ร้านรวมทรัพย์ นายประมาณ ท านุ 195 3 - นาไร่ใหญ่-ดอนหวาย เสนางคนิคม เสนางคนิคม อ านาจเจริญ อจ. 36 2558 28/12/2019
3727 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0293 นางสาวรจนา ช่วยสุข ร้านมาถูกทาง นางสาวรจนา ช่วยสุข 59 3 เสนางคนิคม เสนางคนิคม อ านาจเจริญ อจ. 3 2558 31/12/2019
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3728 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0363 นางเทียมจันทร์  สารค า ร้านเทียมจันทร์ สารค า นางเทียมจันทร์ สารค า 223 1 หนองไฮ เสนางคนิคม อ านาจเจริญ อจ. 30 2560 6/12/2019
3729 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0640 นายพัลลภ  แสงยะรักษ์ บริษัท น  าตาลมิตรผล จ ากัด นายพัลลภ แสงยะรักษ์ 10 3 หนองไฮ เสนางคนิคม อ านาจเจริญ อจ. 14 2562 26/6/2020
3730 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0214 นางนิภาพร  อารีภักด์ิ ร้านนิภาพร ร้านนิภาพร 121 3 - - หนองไฮ เสนางคนิคม อ านาจเจริญ อจ. 10 2559 30/5/2020
3731 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0214 นางนิภาพร  อารีภักด์ิ ร้านนิภาพร ร้านนิภาพร 121 3 - - หนองไฮ เสนางคนิคม อ านาจเจริญ อจ. 10 2559 12/5/2020
3732 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0305 นางสาวค ากอง รักษาภา ร้านดีย่ิงส่ีแยกจิกดู่ นางสาวค ากอง รักษาภา 159 9 จิกดู่ หัวตะพาน อ านาจเจริญ อจ. 7 2558 14/1/2020
3733 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0410 นายอภินันท์  หิรัญรัตน์ ร้านส าราญการเกษตร นายอภินันท์ หิรัญรัตน์ 28/5 9 - - จิกดู่ หัวตะพาน อ านาจเจริญ อจ. 14 2559 24/7/2020
3734 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0357 นางนงคราญ สุดใจ ร้านโฮมพาณิชย์ นางนงคราญ สุดใจ 77 9 จิกดู่ หัวตะพาน อ านาจเจริญ อจ. 23 2558 26/7/2019
3735 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0184 นายสุนทร บุญมาชาติ ร้านสุนทร นายสุนทร บุญมาชาติ 145 10 - โพนเมืองน้อย หัวตะพาน อ านาจเจริญ อจ. 13 2560 30/5/2020
3736 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0068 นายค าใส ดวงแก้ว ร้านสดใสการเกษตร นายค าใส ดวงแก้ว 148 1 - ขมิ น-น  าปลีก รัตนวารี หัวตะพาน อ านาจเจริญ อจ. 57 2547 9/1/2020
3737 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0385 นายวิวร  จีรพงษ์ ร้านทองการเกษตร ร้านทองการเกษตร 241 1 - - รัตนวารี หัวตะพาน อ านาจเจริญ อจ. 9 2559 22/3/2020
3738 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0411 นางสาวพรพิไล  โคตะพันธ์ุ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สดใสการเกษตร 2016 นางสาวพรพิไล โคตะพันธ์ุ 99/1 1 - - รัตนวารี หัวตะพาน อ านาจเจริญ อจ. 22 2561 26/8/2019
3739 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0140 นายวุฒิชัย พวงส าลี ร้านทวีชัยการเกษตร นายวุฒิชัย พวงส าลี 257 7 - - รัตนวารี หัวตะพาน อ านาจเจริญ อจ. 8 2554 31/12/2019
3740 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0133 นายวิจิตย์ สามัญทิตย์ ร้านเกษตรรุ่งเรือง นายวิจิตย์ สามัญทิตย์ 263 7 - - รัตนวารี หัวตะพาน อ านาจเจริญ อจ. 24 2558 26/7/2020
3741 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0234 นายบุญหลาย สลัดทุกข์ ร้านนายบุญหลาย สลัดทุกข์ นายบุญหลาย สลัดทุกข์ 51 5 - บ้านขุมเงิน สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อ านาจเจริญ อจ. 12 2556 2/6/2020
3742 เขต 4 ศวพ.อจ. AMN-5-0234 นายบุญหลาย สลัดทุกข์ ร้านนายบุญหลาย สลัดทุกข์ นายบุญหลาย สลัดทุกข์ 51 5 - บ้านขุมเงิน สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อ านาจเจริญ อจ. 12 2556 2/6/2020
3743 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0853 นางมนฑา คล้ายคลึง ร้านแม่สีดา นางมนฑา คล้ายคลึง 32 1 แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี อบ. 74 2559 11/4/2020
3744 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0865 นายวิศิษย์ ใชญัน ร้านค าน  าบุ้นการเกษตร นายวิศิษย์ ใชญัน 149 13 - - แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี อบ. 50 2554 20/6/2020
3745 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1588 นายวิญญู พูลสุข ร้านพูลสุขกาค้า นายวิญญู พูลสุข 91 7 แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี อบ. 25 2559 22/2/2020
3746 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2275 นายอนันต์ วณานิชย์ ร้านทรัพย์อนันต์ นายอนันต์ วณานิชย์ 244 1 ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี อบ. 78 2562 6/6/2020
3747 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0998 นายธีรศักด์ิ วณานิชย์ ร้านโชคอนันต์ 2 นายธีรศักด์ิ วณานิชย์ 221 14 - - ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี อบ. 113 2557 6/7/2020
3748 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0045 นางกองมณี วณานิชย์ ร้านโชคอนันต์อุปกรณ์อะไหล่ นางกองมณี วณานิชย์ 24 14 - - ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี อบ. 171 2558 5/8/2019
3749 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0265 นายถนอม ชิณโคตร ร้าน อ.การเกษตร นายถนอม ชิณโคตร 60 14 - - ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี อบ. 71 2549 31/7/2020
3750 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1345 นายวิทยา หมุนสิงห์ ร้านสุนทรเกษตรภัณฑ์ นายวิทยา หมุนสิงห์ 203 7 ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี อบ. 110 2558 18/6/2020
3751 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2045 นางสิริพร แจค า ร้านสิริพรอุปกรณ์ไก่ชน นางสิริพร แจค า 127/5 8 ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี อบ. 58 2560 1/6/2020
3752 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1001 นายบุญเลียง วงษ์ปัสสา ร้านบ้านเกษตร นายบุญเลียง วงษ์ปัสสา 22 1 - - โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี อบ. 86 2562 11/6/2020
3753 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0999 นายบุญศรี โจระสา ร้าน ศ.เจริญวัสดุ นายบุญศรี โจระสา 308 17 - - โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี อบ. 114 2557 6/7/2020
3754 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0566 นายวิสันต์ ธรรมวงศ์ ร้านวิสันต์ นายวิสันต์ ธรรมวงศ์ 223 12 - - หนองทันน  า กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี อบ. 132 2552 30/4/2020
3755 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2168 นางส าราญ  กอบแก้ว ร้าน ส.เจริญทรัพย์ นางส าราญ กอบแก้ว 56 8 หนองทันน  า กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี อบ. 17 2562 27/2/2020
3756 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1221 นายสมัย ขวัญหวัน ร้านตรีเพชรฟาร์ม นายสมัย ขวัญหวัน 280 1 แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี อบ. 76 2560 21/6/2020
3757 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2491 นางสาวอุไรวรรณ บุญชู ร้านชัยพรวัสดุ นางสาวอุไรวรรณ บุญชู 104 2 แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี อบ. 106 2560 14/8/2019
3758 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2243 นายธีระพงษ์ จารุเกษม ร้านสวนเกษตรภัฑณ์ นายธีระพงษ์ จารุเกษม 202 5 ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี อบ. 45 2561 16/5/2020
3759 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0807 นางนุชนาฎ สองจันทร์ ร้านโชคส าราญการเกษตร (อ าเภอเขมราฐ) นางนุชนาฎ สองจันทร์ 222 6 - - ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี อบ. 26 2554 26/4/2020
3760 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1532 นายเกียรติศักด์ิ ฑีฆะ ร้านต าราพาณิชย์ นายเกียรติศักด์ิ ฑีฆะ 53 17 เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี อบ. 134 2560 27/12/2019
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3761 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0945 นายบุญยัง ตะนุเรือง นายบุญยัง ตะนุเรือง 143/2 19 เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี อบ. 101 2560 1/8/2019
3762 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1004 นางสีสุดา แสงอร่าม ร้านประเสริฐสินธ์ุ นางสีสุดา แสงอร่าม 159 2 - - เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี อบ. 77 2556 9/5/2020
3763 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0053 นางภูษา ศรีภักดี ร้าน ต.ภักดีพาณิชย์ นางภูษา ศรีภักดี 115 4 - - เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี อบ. 87 2556 22/5/2020
3764 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0177 นายจิรวัฒน์ จันทอก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยินดีเกษตรพันธ์ุ 23 7 - อรุณประเสริฐ เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี อบ. 81 2552 15/2/2020
3765 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1804 นางปัทมพร พิมพ์สวย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เขมราฐหลังคาเหล็ก 5 8 ประชาเกษม 1 ประชาเกษม เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี อบ. 27 2560 27/4/2020
3766 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1570 นายยุทธนา อาจหาญ ร้านเช่ือมพาณิชย์2 นายยุทธนา อาจหาญ 9 8 เล่ียงเมือง 4 เล่ียงเมือง เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี อบ. 60 2558 28/1/2020
3767 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1057 นางสาวธัญธารีย์ โค้ววชิระกุล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต .เขมราฐธัญญาพืช 44 13 - เขมราฐ-ตระการ นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี อบ. 128 2561 19/8/2020
3768 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2619 นางดวงวิไล แว่นแก้ว ร้านอาทิตย์ปิโตรเลียม นางดวงวิไล แว่นแก้ว 228 5 หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี อบ. 99 2562 1/7/2020
3769 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1388 นางสมจิตร แว่นแก้ว ร้านสมจิตรการค้า & อ.อาทิตย์ แทรกเตอร์ นางสมจิตร แว่นแก้ว 17 9 หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี อบ. 141 2558 8/7/2020
3770 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1335 นายสด ไตรยสุทธ์ิ ร้านเกษตรรุ่งเรือง นายสด ไตรยสุทธ์ิ 197 1 หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี อบ. 92 2557 15/6/2020
3771 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0903 นางสาวนิตยาทิพย์ แสนแดง ร้านสมชายการเกษตร นางสาวนิตยาทิพย์ แสนแดง 399 1 - - หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี อบ. 196 2558 9/9/2019
3772 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1026 นางสาวจิตตรา เวชกามา ร้านจิตตราวัสดุ นางสาวจิตตรา เวชกามา 222 12 - - หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี อบ. 103 2559 17/5/2020
3773 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2015 นายสุรภา พันพงษ์ ร้าน ส.พันพงษ์การค้า นายสุรภา พันพงษ์ 64 10 หนองสิม เขมราฐ อุบลราชธานี อบ. 53 2560 29/5/2020
3774 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2182 นางสาวภรณ์ทิพย์ กุรัมย์ ร้านกิตติโชติรุ่งเรืองการเกษตร นางสาวภรณ์ทิพย์ กุรัมย์ 80 6 หนองสิม เขมราฐ อุบลราชธานี อบ. 18 2561 8/3/2020
3775 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1310 นางสาวอรวรรณ สุภาลักษณ์ ร้าน ต.พวงผกา นางสาวอรวรรณ สุภาลักษณ์ 17 11 หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี อบ. 102 2558 11/6/2020
3776 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1287 นายธีระพงศ์ ค าสด ร้านธนันชัยการเกษตร นายธีระพงศ์ ค าสด 169 13 หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี อบ. 158 2559 21/8/2019
3777 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1433 นายจักรเพชร ค านนท์ เพชรรัตน์การค้า นายจักรเพชร ค านนท์ 171 13 หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี อบ. 114 2561 15/7/2019
3778 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1381 นางสมใจ สิมาฤทธ์ิ ร้านเทเวศการเกษตร นางสมใจ สิมาฤทธ์ิ 109 6 หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี อบ. 121 2557 9/7/2020
3779 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0242 นางพวิดา บุญวัง ร้านสุขสมบูรณ์วัสดุ นางพวิดา บุญวัง 167 8 - - หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี อบ. 187 2558 23/8/2019
3780 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0340 นายอุทัย ศรีงาม ร้านอุทัยอะไหล่ยนต์ นายอุทัย ศรีงาม 451 8 - - หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี อบ. 201 2558 17/9/2019
3781 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2227 นางสาวรวิษฏา ประสาร ร้าน ป.เจริญทรัพย์ นางสาวรวิษฏา  ประสาร 209 1 ก่อเอ้ เข่ืองใน อุบลราชธานี อบ. 39 2561 3/5/2020
3782 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1916 นายทองพูน  พันเข็มทอง ร้านค้าชุนบ้านท่าลาด นายทองพูน พันเข็มทอง 34 10 ก่อเอ้ เข่ืองใน อุบลราชธานี อบ. 165 2559 11/9/2019
3783 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0470 นายส่อง พวงจันทร์ ร้านพวงจันทร์ นายส่อง พวงจันทร์ 5 11 - - ก่อเอ้ เข่ืองใน อุบลราชธานี อบ. 118 2556 14/6/2020
3784 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0718 นายวิเชียร มณีสาย ร้านนามนซุปเปอร์ นายวิเชียร มณีสาย 79 11 - - ก่อเอ้ เข่ืองใน อุบลราชธานี อบ. 123 2561 8/8/2020
3785 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2271 นางสาวลัดดา ยงยืน ร้านลัดดาการเกษตร นางสาวลัดดา ยงยืน 74 7 ก่อเอ้ เข่ืองใน อุบลราชธานี อบ. 70 2561 3/6/2020
3786 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0348 นางปันจา การุนย์ ร้านน้องเต้ย นางปันจา การุนย์ 14/1 9 - - ก่อเอ้ เข่ืองใน อุบลราชธานี อบ. 113 2558 18/6/2020
3787 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0171 นางสาวฐาปนี ทรัพย์ศิริยากร ร้านทรัพย์ศิริ นางสาวฐาปนี ทรัพย์ศิริยากร 13/2 - แจ้งสนิท เข่ืองใน เข่ืองใน อุบลราชธานี อบ. 36 2561 17/4/2020
3788 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1781 นายนิภา ทุมวงค์ ร้านทรัพย์ยังมาการเกษตร นายนิภา ทุมวงค์ 212 10 เข่ืองใน เข่ืองใน อุบลราชธานี อบ. 82 2559 21/4/2020
3789 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0641 นางบัวสร้อย มุ่งหมาย ร้านเด่นชัย นางบัวสร้อย มุ่งหมาย 246 4 - เทศบาล 5 เข่ืองใน เข่ืองใน อุบลราชธานี อบ. 16 2554 2/3/2020
3790 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0203 นายณัฐพงษ์ บุญโปร่ง ร้านเข่ืองในอาหารสัตว์ นายณัฐพงษ์ บุญโปร่ง 378 4 - แจ้งสนิท เข่ืองใน เข่ืองใน อุบลราชธานี อบ. 19 2549 10/2/2020
3791 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0863 นางผุสดี อุ่นตูม ร้านธนาภิวัฒน์การเกษตร นางผุสดี อุ่นตูม 420/9 4 - - เข่ืองใน เข่ืองใน อุบลราชธานี อบ. 35 2555 20/6/2020
3792 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2512 นายรณรงค์ รามสูต บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรด๊ิวส จ ากัด สาขาท่ี 00006 704/1 4 เข่ืองใน เข่ืองใน อุบลราชธานี อบ. 27 2562 18/3/2020
3793 เขต 4 สวพ.4 Ubo-5-1354 นางสาวอัจฉราพร   วันทา ร้านอัจฉราพรการเกษตร นางสาวอัจฉราพร วันทา 94/1 4 เข่ืองใน เข่ืองใน อุบลราชธานี อบ. 181 2559 5/12/2019
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3794 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0506 นางศรัณย์ธร อุ่นใจ ร้านสุจิตตาการเกษตร (เข่ืองใน) นางศรัณย์ธร อุ่นใจ 420 5 - แจ้งสนิท เข่ืองใน เข่ืองใน อุบลราชธานี อบ. 156 2561 28/10/2019
3795 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0374 นายสายศิลป์ โกการัตน์ สหกรณ์การเกษตรเข่ืองใน จ ากัด 49 7 - แจ้งสนิท เข่ืองใน เข่ืองใน อุบลราชธานี อบ. 46 2557 11/5/2020
3796 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0790 นายสมบัติ ถินบุญ ร้านสมบัติพาณิชย์ นายสมบัติ ถินบุญ 79 1 - - ค้อทอง เข่ืองใน อุบลราชธานี อบ. 15 2554 22/2/2020
3797 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1196 นายวิเศษ ผิวงาม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาปัจจัยการเกษตรบ้านแก้งโพธ์ิ 13 10 - - ค้อทอง เข่ืองใน อุบลราชธานี อบ. 108 2561 9/7/2020
3798 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0798 นายพนม ปัทมะ ร้านนายพนม ปัทมะ นายพนม ปัทมะ 49 6 - - ค้อทอง เข่ืองใน อุบลราชธานี อบ. 10 2559 20/1/2020
3799 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0537 นางจ าปา ฝากาทอง ร้าน ป.ปลาค้าขาย นางจ าปา ฝากาทอง 13 1 - - ธาตุน้อย เข่ืองใน อุบลราชธานี อบ. 18 2560 29/3/2020
3800 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0269 นายเรียนทอง สารรักษ์ ร้านพีระยุทธรุ่งเรือง นายเรียนทอง สารรักษ์ 8 1 - - ธาตุน้อย เข่ืองใน อุบลราชธานี อบ. 136 2561 23/8/2019
3801 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1662 นายสายันต์ วงศ์ราชา ร้านราชาพานิชย์ นายสายันต์ วงศ์ราชา 107 2 ธาตุน้อย เข่ืองใน อุบลราชธานี อบ. 124 2558 29/6/2020
3802 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0559 นายนัฐพงษ์ ทวีจิต ร้านนัฐโชคพานิช นายนัฐพงษ์ ทวีจิต 129 1 - - บ้านกอก เข่ืองใน อุบลราชธานี อบ. 44 2556 19/3/2020
3803 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1023 นายสังเวียน พลพวก ส.โชคทวีทรัพย์ นายสังเวียน พลพวก 195 1 - - บ้านกอก เข่ืองใน อุบลราชธานี อบ. 35 2560 15/5/2020
3804 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1768 นางสาวราตรี พลพวก ร้านหมานทรัพย์ นางสาวราตรี พลพวก 202 1 บ้านกอก เข่ืองใน อุบลราชธานี อบ. 23 2559 16/2/2020
3805 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0713 นายภูมรินทร์ พูนสวัสด์ิ ร้านพูนสวัสด์ิ นายภูมรินทร์ พูนสวัสด์ิ 39 1 - - บ้านกอก เข่ืองใน อุบลราชธานี อบ. 16 2555 5/3/2020
3806 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0987 นายล าสัน จ าปาศรี ร้าน ส.โพนทองเกษตรพันธ์ุพืช นายล าสัน จ าปาศรี 111 12 - - บ้านไทย เข่ืองใน อุบลราชธานี อบ. 19 2555 16/4/2020
3807 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0631 นางสาวอัจฉรา อุ่นจิตต์ ร้านปุญญพัฒน์การเกษตร นางสาวอัจฉรา อุ่นจิตต์ 103 2 - - บ้านไทย เข่ืองใน อุบลราชธานี อบ. 69 2553 30/3/2020
3808 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1235 นายทองกาล ผลไธสง ร้านบุญธรรมการเกษตร นายทองกาล ผลไธสง 85 3 - - บ้านไทย เข่ืองใน อุบลราชธานี อบ. 120 2556 18/7/2020
3809 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0939 นายบัณฑิต แผลงฤทธ์ิ ร้านเจ.บี.ฟาร์ม นายบัณฑิต แผลงฤทธ์ิ 76 1 - แจ้งสนิท ยางขี นก เข่ืองใน อุบลราชธานี อบ. 119 2556 18/7/2020
3810 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0950 นายพิชา จันทร์ทอง ร้านโชคอนันต์ นายพิชา จันทร์ทอง 19 4 ยางขี นก เข่ืองใน อุบลราชธานี อบ. 240 2558 13/12/2019
3811 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1020 นายพิชา จันทร์ทอง ร้านโชคอนันต์ นายพิชา จันทร์ทอง 19 4 - - ยางขี นก เข่ืองใน อุบลราชธานี อบ. 240 2558 13/12/2019
3812 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1402 นางยุพิน ทองประมูล ร้าน ต.บัญฑิตทรัพย์ 6 นางยุพิน ทองประมูล 59 5 ยางขี นก เข่ืองใน อุบลราชธานี อบ. 13 2559 24/1/2020
3813 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1508 นายสน่ัน ชูแก้ว ร้าน ป.สน่ันพาณิชย์ นายสน่ัน ชูแก้ว 20 2 ศรีสุข เข่ืองใน อุบลราชธานี อบ. 14 2559 24/1/2020
3814 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0871 นายบัวรินทร์ เสนาะค า ร้าน อ.พาณิชย์ นายบัวรินทร์ เสนาะค า 34 9 - - สร้างถ่อ เข่ืองใน อุบลราชธานี อบ. 55 2554 28/6/2020
3815 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1483 นางสาวปิญาพร นามประภา ร้านพรประภา นางสาวปิญาพร นามประภา 115 2 สหธาตุ เข่ืองใน อุบลราชธานี อบ. 121 2558 28/6/2020
3816 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0313 นางวราภรณ์ วิลัยบูลย์ ร้านศรีเจริญซุปเปอร์ นางวราภรณ์ วิลัยบูลย์ 106 3 - - สหธาตุ เข่ืองใน อุบลราชธานี อบ. 228 2558 8/11/2019
3817 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1893 นายผล บุณอุ้ม ร้าน ก.พาณิชย์ นายผล บุญอุ้ม 96 4 สหธาตุ เข่ืองใน อุบลราชธานี อบ. 153 2559 4/8/2019
3818 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1322 นางสาววิลาสินี โคตรสมบัติ ร้านบัวเรียนการเกษตร นางสาววิลาสินี โคตรสมบัติ 9 11 หนองเหล่า เข่ืองใน อุบลราชธานี อบ. 136 2558 6/7/2020
3819 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1087 นายวีระศักด์ิ ฤาชาบุตร ฤาชาพาณิชย์ นายวีระศักด์ิ ฤาชาบุตร 129 3 - เข่ืองใน-ม่วงสามสิบ หนองเหล่า เข่ืองใน อุบลราชธานี อบ. 38 2561 2/5/2020
3820 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1132 นายนิพล พลศรี ร้านพลศรีวัสดุ นายนิพล พลศรี 134 3 - - หนองเหล่า เข่ืองใน อุบลราชธานี อบ. 41 2562 25/4/2020
3821 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1164 นางสาวนุชนารถ บุญพ่ึง ร้านเรืองเจริญการเกษตร นางสาวนุชนารถ บุญพ่ึง 167 3 - - หนองเหล่า เข่ืองใน อุบลราชธานี อบ. 78 2556 9/5/2020
3822 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2214 นายค าผอง ทองไทย ร้าน ก. พาณิชย์ นายค าผอง ทองไทย 3 5 หนองเหล่า เข่ืองใน อุบลราชธานี อบ. 73 2561 5/6/2020
3823 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0580 นายสุนทร เชื อสิงห์ ร้านสุนทรการเกษตร นายสุนทร เชื อสิงห์ 82 7 - - หนองเหล่า เข่ืองใน อุบลราชธานี อบ. 163 2552 14/6/2020
3824 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0201 นายไมตรี ลาสา สหกรณ์การเกษตรโขงเจียม จ ากัด 594 1 - ริมมูล โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี อบ. 214 2558 6/10/2019
3825 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2296 นางเตรียมจิตต์ พิมพ์เรืองไร ร้านพิมพ์เรืองไร นางเตรียมจิตต์ พิมพ์เรืองไร 13 12 โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี อบ. 106 2562 11/7/2020
3826 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0234 นายสุขี กอมณี ร้านสุขีพานิช นายสุขี กอมณี 11/1 2 - ราษฎรบ ารุง โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี อบ. 179 2559 24/11/2019
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3827 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0396 นายวีระศักด์ิ ม่ันยืน ร้านปานฤทัยการค้า นายวีระศักด์ิ ม่ันยืน 104 3 - โขงเจียม - ศรีเมืองใหม่ โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี อบ. 215 2558 8/10/2019
3828 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1042 นางสาวรุ่งนภา ค าริกาบุตร ร้านรุ่งนภาวัสดุการเกษตร นางสาวรุ่งนภา ค าริกาบุตร 68/1 3 - โขงเจียม-ศรีเมืองใหม่ โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี อบ. 55 2558 20/1/2020
3829 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0607 นางศรีสุพรรณ์ แก่นไทย ร้านศรีทวี นางศรีสุพรรณ์ แก่นไทย 157 1 - - นาโพธ์ิกลาง โขงเจียม อุบลราชธานี อบ. 83 2561 18/6/2020
3830 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1397 นางสาวอธิชนัน กาญจนเสน ร้านแต้ไพจิตรการเกษตร นางสาวอธิชนัน กาญจนเสน 118 10 - - นาโพธ์ิกลาง โขงเจียม อุบลราชธานี อบ. 56 2558 21/1/2020
3831 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1390 นายมนูญ ศรีบุระ ร้านอักษราพาณิชย์ นายมนูญ ศรีบุระ 101 6 หนองแสงใหญ่ โขงเจียม อุบลราชธานี อบ. 126 2557 16/7/2020
3832 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1773 นายพิศ ไชยพูน ร้านโชคไชยพูน นายพิศ ไชยพูน 143 6 หนองแสงใหญ่ โขงเจียม อุบลราชธานี อบ. 28 2559 24/2/2020
3833 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2397 นางสะใบทิพย์ ศรียา ร้าน PP พาณิชย์ นางสะใบทิพย์ ศรียา 106 10 ห้วยไผ่ โขงเจียม อุบลราชธานี อบ. 55 2562 27/5/2020
3834 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2307 นายสมัญญา สารรัตน์ ร้านวราลักษณ์ นายสมัญญา สารรัตน์ 112 10 ห้วยไผ่ โขงเจียม อุบลราชธานี อบ. 60 2562 26/5/2020
3835 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2531 นางสุพัตรา สุโคตร ร้านสินสมบูรณ์ นางสุพัตรา สุโคตร 185 2 ห้วยไผ่ โขงเจียม อุบลราชธานี อบ. 46 2562 9/5/2020
3836 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2304 นายไชชนะ อินทร์ราช ร้านไชยพาณิชย์ นายไชชนะ อินทร์ราช 169 2 ห้วยยาง โขงเจียม อุบลราชธานี อบ. 91 2562 18/6/2020
3837 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1403 นางปัตทุมมา นาโพธ์ิ ร้านนัฐพล นางปัตทุมมา นาโพธ์ิ 182 3 ห้วยยาง โขงเจียม อุบลราชธานี อบ. 94 2558 20/5/2020
3838 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0820 นางสาวจิราภรณ์ หงษา ร้านหงษายางพารา นางสาวจิราภรณ์  หงษา 80 7 - - ห้วยยาง โขงเจียม อุบลราชธานี อบ. 72 2554 7/7/2020
3839 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0838 นางอรทัย พลสังข์ ร้านรวมใจพาณิชย์ นางอรทัย พลสังข์ 58 10 ค าไฮใหญ่ ดอนมดแดง อุบลราชธานี อบ. 87 2562 13/6/2020
3840 เขต 4 สวพ.4 Ubo-5-1832 นางอรวรรณ    สินทองน้อย ร้านทรงไท นางอรวรรณ สินทองน้อย 172 8 ค าไฮใหญ่ ดอนมดแดง อุบลราชธานี อบ. 130 2560 5/12/2019
3841 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1491 นางสาวประกาย จันทร์พิรักษ์ ร้านจันทรา นางสาวประกาย จันทร์พิรักษ์ 1 11 ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี อบ. 94 2560 17/7/2019
3842 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1467 นายไสว เผ่าภูรี ร้านเพลินพิศ นายไสว เผ่าภูรี 8 9 ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี อบ. 57 2558 22/1/2020
3843 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2121 นางสาวจุฑามาศ สายกนก ร้านโชคอนันต์การเกษตร นางสาวจุฑามาศ สายกนก 78 12 เหล่าแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี อบ. 120 2561 30/7/2019
3844 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1596 นางสาวพรธีรา แก่นจันทร์ ร้านมงคลชัยการเกษตร นางสาวพรธีรา แก่นจันทร์ 114 13 เหล่าแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี อบ. 25 2561 26/3/2020
3845 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0859 นายทองจันทร์ บุญเนตร ร้านยศกร นายทองจันทร์ บุญเนตร 141 13 - - เหล่าแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี อบ. 56 2555 2/7/2020
3846 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0750 นางอัฒพร บัวขาว ร้านอัฒพร นางอัฒพร บัวขาว 162 1 - - กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 5 2562 17/1/2020
3847 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0464 นายบุญกอง   เกษสุพรรณ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. อุบลราชธานี จ ากัด (สาขาเดชอุดม) 123 12 - - กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 4 2556 2/10/2019
3848 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2547 นายสมร แก้วดา ร้าน ส.มินิมาร์ท นายสมร แก้วดา 33 16 กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 44 2562 7/5/2020
3849 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2171 นางสายทอง ศรีคุณ ร้านนรินทร์พาณิชย์ นางสายทอง ศรีคุณ 43 16 กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 57 2561 27/5/2020
3850 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0740 นางสาวศิริลักษณ์ ศิริจันทร์ ร้านศิริอนันต์ นางสาวศิริลักษณ์ ศิริจันทร์ 22 2 - เดช - นาจะหลวย กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 40 2555 24/6/2020
3851 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2504 นางพรชนก สิงห์โต ร้านพรเจริญ นางพรชนก สิงห์โต 271 9 กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 54 2562 27/5/2020
3852 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2141 นางกมลรส แก่นอ้วน ร้านเบ็นโบ้ตมินิช็อป นางกมลรส แก่นอ้วน 174 20 กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 21 2562 10/3/2020
3853 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1992 นายค าพันธ์ุ วรวงค์ ร้านอนุพงษ์รุ่งการเกษตร นายค าพันธ์ุ วรวงค์ 10 3 กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 65 2560 6/6/2020
3854 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1112 นายชัยณรงค์ จันทสิงห์ ร้านสายสมบัติเคมีภัณฑ์ นายชัยณรงค์ จันทสิงห์ 460 3 - - แก้ง เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 19 2561 8/3/2020
3855 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1944 นางสาวอรดี แก้วม่ัน ร้าน ส.สกุลแก้ว นางสาวอรดี แก้วม่ัน 67 3 แก้ง เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 138 2561 4/9/2019
3856 เขต 4 สวพ.4 Ubo-5-1827 นายทองจันทร์ โสภาพ ร้านทองพูนการเกษตร นายทองจันทร์ โสภาพ 208 4 แก้ง เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 151 2559 1/8/2020
3857 เขต 4 สวพ.4 Ubo-5-0755 นายกิตติพงษ์   เหลาศรี ร้านก๊อฟ&ก้อง นายกิตติพงษ์ เหลาศรี 25 4 แก้ง เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 117 2560 11/9/2019
3858 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1420 นายสมพงษ์ ศรีแก้ว ร้านทรัพย์ศิริ นายสมพงษ์ ศรีแก้ว 99 7 แก้ง เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 101 2558 9/6/2020
3859 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1484 นายเสน่ห์ ภักดีล้น ร้านรุ่งเสน่ห์ นายเสน่ห์ ภักดีล้น 195 1 ค าคร่ัง เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 62 2558 29/1/2020
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3860 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2217 นางทองสาย ดวงทอง ร้านดวงทองการเกษตร นางทองสาย ดวงทอง 416 1 ค าคร่ัง เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 37 2561 18/4/2020
3861 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2313 นายวีระศักด์ิ บริสุทธ์ิ ร้านนัมเบอร์วันการเกษตร นายวีระศักด์ิ บริสุทธ์ิ 289 16 ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 95 2561 21/6/2019
3862 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2488 นางภานิตย์ วันริโก ร้านสบายดีช้อป-ปุ๋ย-ยา นางภานิตย์ วันริโก 41 2 ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 12 2562 11/2/2020
3863 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2107 นางสมวัน จันทร์พิรักษ์ ร้านโชคสมวัน นางสมวัน จันทร์พิรักษ์ 161 21 ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 79 2561 10/6/2019
3864 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2107 นางสมวัน จันทร์พิรักษ์ ร้านโชคสมวัน นางสมวัน จันทร์พิรักษ์ 161 21 ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 84 2562 12/6/2020
3865 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0674 นายอุทัย ศรีค า ร้านโชคชัยการเกษตร นายอุทัย ศรีค า 94 21 - - ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 36 2553 11/7/2020
3866 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2335 นายชาติ บุญเคน ร้านศราวุฒิ นายชาติ บุญเคน 10 22 ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 109 2561 10/7/2020
3867 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0496 นายเพลิน พรมกอง สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าท่าโพธ์ิศรี จ ากัด 114 7 - ท่าโพธ์ิศรี - น  ายืน ท่าโพธ์ิศรี เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 31 2554 19/5/2020
3868 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2489 นางเพรชรา สายแวว ร้านเพชรรุ่งเรืองทรัพย์เกษตร 2 นางเพรชรา สายแวว 164 7 เดช-น  ายืน ท่าโพธ์ิศรี เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 13 2562 13/2/2020
3869 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2090 นางสุรัตติญา  หมายม่ัน ร้านปรีชาเซอร์วิส นางสุรัตติญา หมายม่ัน 122 1 ทุ่งเทิง เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 119 2561 24/7/2019
3870 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1600 นายทนงศักด์ิ อักโข ร้านทนงศักด์ิ นายทนงศักด์ิ อักโข 22 1 ทุ่งเทิง เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 161 2558 23/7/2019
3871 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2148 นางอารีย์ ปทุมมาศ ร้านดาวพาณิชย์ นางอารีย์ ปทุมมาศ 23 1 ทุ่งเทิง เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 69 2562 4/6/2020
3872 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2189 นายพงศพัทธ์ สารีแก้ว ร้านพงศพัทธ์การเกษตร นายพงศพัทธ์ สารีแก้ว 361 1 ทุ่งเทิง เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 165 2561 13/12/2019
3873 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2610 นายอุดมศักด์ิ วงศ์ใส ร้านพิมพ์เจริญพาณิชย์ นายอุดมศักด์ิ วงศ์ใส 189 13 ทุ่งเทิง เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 92 2562 19/6/2020
3874 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0230 นางส าเภา เสรีพรขจร ร้านส าเภาการเกษตร นางส าเภา เสรีพรขจร 197 3 - - ทุ่งเทิง เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 213 2558 4/10/2019
3875 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1836 นางสาวมนัสญา ช่ืนตา ร้านสมบูรณ์ทรัพย์การเกษตร นางสาวมนัสญา ช่ืนตา 185 01 นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 114 2559 2/6/2020
3876 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2155 นายนิคม โสสว่าง กองทุนหมู่บ้านหนองไฮ หมู่ 10 155 10 นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 55 2561 27/5/2020
3877 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2479 นางสมจิตร บุญฤทธ์ิ ร้านวัชราภรณ์การเกษตร นางสมจิตร บุญฤทธ์ิ 116 13 นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 10 2562 24/1/2020
3878 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0842 นางไพศรี สายเนตร ร้าน จ.เจริญการเกษตร นางไพศรี สายเนตร 120 13 บ้านนากระแซง - นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 34 2554 25/5/2020
3879 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0659 นางวันทอง สาธุจรัญ ร้าน พ.อะไหล่การเกษตร นางวันทอง สาธุจรัญ 189 13 - - นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 16 2553 29/3/2020
3880 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1633 นายวรวุฒิ วารี ร้านสกุลทองการเกษตร นายวรวุฒิ วารี 49 13 นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 95 2558 21/5/2020
3881 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0024 นางสมนึก นิระโส ร้านจันทร์สว่าง นางสมนึก นิระโส 1 2 - - นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 128 2552 7/4/2020
3882 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1376 นายธีรพล นิระโส ร้าน เจ เอส มาร์ท นายธีรพล นิระโส 415 3 นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 43 2557 24/4/2020
3883 เขต 4 สวพ.4 Ubo-5-1580 นายเฉลิม วงศ์ค า รุ่งศิริ นายเฉลิม วงศ์ค า 140 6 นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 1 2560 4/1/2020
3884 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1797 นายดวง ทวีสุข ร้านดวงพระคุณการเกษตร นายดวง ทวีสุข 22 6 นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 118 2559 6/6/2020
3885 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1899 นายสมศรี ปริโยทัย ร้านสมศรีการเกษตร นายสมศรี ปริโยทัย 171 8 นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 159 2559 22/8/2019
3886 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1998 นายกฤษณะ เมษาดี ร้านกฤษณะการค้า นายกฤษณะ เมษาดี 292 8 นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 96 2562 25/6/2020
3887 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2033 นางสาวนิโลบล สายเนตร ร้านทีปกร เคมีภัณฑ์ นางสาวนิโลบล สายเนตร 12 9 นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 125 2560 23/10/2019
3888 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1621 นายบัวเรียน นาค ามูล ร้าน ช.เจริญ นายบัวเรียน นาค ามูล 475 1 นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 184 2559 20/12/2019
3889 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2282 นายสมศักด์ิ ศรีวงศ์ษา ร้านส้มหวาน นายสมศักด์ิ ศรีวงศ์ษา 217 7 นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 78 2561 7/6/2020
3890 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0612 นายสุพจน์ เจริญรัมย์ ร้านพืชไร่ - การเกษตร นายสุพจน์ เจริญรัมย์ 77 7 - - นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 89 2560 11/7/2020
3891 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1343 นายถวิล ทาระหอม ร้านรินเจริญ นายถวิล ทาระหอม 49 9 นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 129 2559 22/6/2020
3892 เขต 4 สวพ.4 Ubo-5-1978 นายอัฐพล     มากมูล ร้านทองนิยม 1 นายอัฐพล มากมูล 251/1 1 นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 10 2560 15/2/2020
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3893 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1084 นายบุญมี นะดม ร้านมีชัยก่อสร้าง นายบุญมี นะดม 181 10 - - นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 161 2559 25/8/2020
3894 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1808 นางสาวธงศิริ อ่อนนวล ร้าน ส.เกษตรศาสตร์ นางสาวธงศิริ อ่อนนวล 206 10 นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 75 2559 11/4/2019
3895 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0043 นางศิริพร สายพันธ์ ร้านโชคอนันต์ นางศิริพร สายพันธ์ 45 10 - - นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 48 2561 31/5/2020
3896 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0058 นางค าตัน   มากมูล ร้านทองนิยม 2 นางค าตัน มากมูล 75/1 10 - - นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 9 2560 15/2/2020
3897 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0335 นางเพชรินทร์ ค าแก้ว ร้านแก้วไพฑูรย์ นางเพชรินทร์ ค าแก้ว 79 10 - สถลมาร์ค นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 62 2553 31/8/2020
3898 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2604 นายไพบูลย์ แก้วพวงดี ร้านรถเก๋งการเกษตร นายไพบูลย์ แก้วพวงดี 316 11 นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 88 2562 17/6/2020
3899 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2459 นางอุบล ทาจิตร ร้านทาจิตรพาณิชย์ นางอุบล ทาจิตร 34 11 นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 39 2562 22/4/2020
3900 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1594 นางอุไร มะโร ร้านสุพัตราพาณิชย์ นางอุไร มะโร 100 2 นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 146 2561 23/9/2019
3901 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2119 นายสุนทร สีประสงค์ ร้านบ๊ิกวัน บัวงาม นายสุนทร สีประสงค์ 310 1 บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 58 2561 29/5/2020
3902 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2111 นายพรประเสริฐ วงษ์ทองเหลือ ร้านพรประเสริฐ นายพรประเสริฐ วงษ์ทองเหลือ 392 1 บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 111 2561 12/7/2020
3903 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2203 นายภานุวัฒน์ ศรีมูล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตั งเจริญทรัพย์ 2019 692 1 บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 32 2561 2/4/2020
3904 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2110 นายจักรพงษ์ พุ่มจันทร์ ร้านน้องแก้วการเกษตร นายจักรพงษ์ พุ่มจันทร์ 124 13 บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 65 2562 30/5/2020
3905 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2192 นายทองล้วน     ถารัมย์ ร้านทองล้วน  เคมีภัณฑ์ นายทองล้วน ถารัมย์ 252 13 บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 24 2561 19/3/2020
3906 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2017 นางสาวค ารุณ จิตรประเสริฐ ร้านเติ ล & ตอง นางสาวค ารุณ จิตรประเสริฐ 270 3 ป่าโมง เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 77 2560 21/6/2020
3907 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1787 นายบุญเติม อินจ าปา ร้าน ต.บุญเติม รุ่งเจริญพาณิชย์ นายบุญเติม อินจ าปา 76 5 ป่าโมง เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 49 2559 9/3/2019
3908 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1965 นายสวาท ทองวงศ์ ร้าน ส.กิจเจริญทรัพย์ นายสวาท ทองวงศ์ 412 12 โพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 43 2560 25/5/2020
3909 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2529 นายรักพงษ์ พุ่มจันทร์ บริษัท เพ่ือนเกษตร เดชอุดม จ ากัด 132 5 โพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 36 2562 10/4/2020
3910 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1891 นางสาวศุภาพิชย์ จังศิริมงคลชัย บริษัท เดชอุดม โปรดักซ์ จ ากัด 341 11 เดช-น  ายืน เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 14 2560 9/3/2020
3911 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1700 นายไพบูลย์ แก้วพวงดี ร้านรถเก๋งการเกษตร สาขาเดชอุดม นายไพบูลย์ แก้วพวงดี 38/1 11 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 133 2560 20/12/2019
3912 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0546 นางสาวพรทิพย์ แสนเสนา บริษัท ฟ้าอุบลแพล็นเทช่ัน จ ากัด 532 11 - - เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 86 2552 17/2/2020
3913 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1895 นางสาวจริยา ฉัตรสุวรรณ ร้านโชคสมใจ 6 นางสาวจริยา ฉัตรสุวรรณ 87 17 สถลมาร์ค เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 155 2559 7/8/2019
3914 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0295 นายปราชญ์ แนวจ าปา ร้านไกรทิพย์ นายปราชญ์ แนวจ าปา 202 18 - เดช-บุณฑริก เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 168 2552 26/6/2020
3915 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0977 นายธงศักด์ิ โยธี ร้าน ท.เจริญแทรกเตอร์ นายธงศักด์ิ โยธี 251 18 - เดช-บุณฑริก เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 73 2555 19/7/2020
3916 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0978 นายชัยพล ตั งศิริกุล ร้านชัยพลยางพารา นายชัยพล ตั งศิริกุล 349 18 - เดช-บุณฑริก เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 43 2556 18/3/2020
3917 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1931 นางสาวกัลยาณี ทรัพย์คงดี ร้านพุทธรักษ์ นางสาวกัลยาณี ทรัพย์คงดี 7 18 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 150 2561 1/10/2019
3918 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2099 นายยงยุทธ เสถียรถิระกุล บริษัท น  าตาลสุรินทร์ จ ากัด (ศูนย์นากระแซง) 189 22 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 109 2560 17/8/2019
3919 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0415 นายมนูญ จังศิริมงคลชัย บริษัท กัญญ์ฐญาณ์ จ ากัด 1010/3 24 - - เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 211 2548 11/9/2019
3920 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1262 นายเอกพล ศิริจิระพัฒนา ร้านเอกจักรยาน นายเอกพล ศิริจิระพัฒนา 1014 24 - ไชยศิริ เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 90 2557 12/6/2020
3921 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1459 นางสาวธนัชญา ทานะผล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุบลชัยศิริการเกษตร 1039 24 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 133 2557 23/7/2020
3922 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0479 นางนันทิยา นวชาตโฆษิต ร้านอุดมชัย นางนันทิยา นวชาตโฆษิต 1054 24 - ไชยศิริ เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 232 2558 23/11/2019
3923 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0041 นายประทวน อัปกาญจน์ ร้านโชคสมใจ นายประทวน อัปกาญจน์ 1063 24 - ชัยศิริ เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 59 2560 1/6/2020
3924 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1351 นางสาวอาภาศิริ แจ่มใส ร้านบ้านไร่การเกษตร นางสาวอาภาศิริ แจ่มใส 1090/6 24 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 102 2557 18/6/2020
3925 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0678 นายพันธ์ศักด์ิ อัปกาญจน์ ร้านโชคสมใจ 5 นายพันธ์ศักด์ิ อัปกาญจน์ 189/6-9 24 - เกตุศิริ เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 29 2554 27/4/2020
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3926 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2096 ว่าท่ี ร.ต. คมสันต์ ค าโสภา ร้านทรัพย์สังวาลย์การเกษตร ว่าท่ี ร.ต.คมสันต์ ค าโสภา 850/2 24 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 4 2561 24/1/2020
3927 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0544 นางจันทร์เพ็ญ บุญศรี ร้านสงวนชัยการเกษตร นางจันทร์เพ็ญ บุญศรี 971 24 - ลิ มวงษ์ทอง เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 200 2558 17/9/2019
3928 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0165 นางสาวปุณยนุช อิฐรัตน์ ร้านรุ่งเกษตร นางสาวปุณยนุช อิฐรัตน์ 989-991 24 - กิจชาตรี เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 53 2547 29/12/2019
3929 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0208 นายบัณฑิต บรรลือ สหกรณ์การเกษตรเดชอุดม จ ากัด 1 5 - ประชา เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 79 2555 31/7/2020
3930 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0353 นายไพจิตร เกตุพิมล ร้านชัยอาภรณ์ นายไพจิตร เกตุพิมล 342 5 - ประชา เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 193 2558 7/9/2019
3931 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0420 นางรัชดาภรณ์ เจริญยุทธ ร้านรัชดาภรณ์ นางรัชดาภรณ์ เจริญยุทธ 345 5 - ประชา เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 219 2558 19/10/2019
3932 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0021 นายสุรศักด์ิ รุ่งโรจน์นิมิตชัย ร้านคีมฮง นายสุรศักด์ิ รุ่งโรจน์นิมิตชัย 369/2-3 5 - ประชา เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 227 2558 8/11/2019
3933 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0766 นายวรวุฒิ อุทิตสาร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรวุฒิการเกษตร 374 5 - - เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 139 2561 7/9/2019
3934 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1298 นางสาวทัศนีย์ อ่อนนวล ร้าน อ.รุ่งเรืองการเกษตร นางสาวทัศนีย์ อ่อนนวล 132 10 สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 5 2557 10/10/2019
3935 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0787 นายวุฒิชัย สังกะเพศ ร้านเจ๊ดามินิมาร์ท นายวุฒิชัย สังกะเพศ 170 12 - - สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 113 2560 28/8/2019
3936 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2495 นายบุญเรือง บัวงาม ร้านบุญเรืองการเกษตร นายบุญเรือง บัวงาม 63 3 สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 98 2562 30/6/2020
3937 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2588 นางหนูแดง ยาตะลี ร้านแม่แดง นางหนูแดง ยาตะลี 150 9 สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 70 2562 4/6/2020
3938 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0760 นางชุติมา บัวละภา ร้านหมอพืช 2010 การเกษตร นางชุติมา บัวละภา 18/1 9 - - สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี อบ. 128 2560 9/11/2019
3939 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1014 นายอุทัย ภาคะ ร้านทัยเจริญเสาปูน นายอุทัย ภาคะ 82 2 กุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี อบ. 20 2562 11/3/2020
3940 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1505 นายเกษตร   พิมพรัตน์ ร้านไทยเลิศ นายเกษตร พิมพรัตน์ 195 7 เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี อบ. 147 2561 25/9/2020
3941 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1625 นายวัฒนา พลสวัสด์ิ ร้านอ าพลการเกษตร นายวัฒนา พลสวัสด์ิ 85 7 ขามเป้ีย ตระการพืชผล อุบลราชธานี อบ. 169 2558 2/8/2019
3942 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0632 นายมนต์ชัย โชติวิเศษอนันต์ บริษัท ทองวิเศษเคมีเกษตร จ ากัด 159 2 - - ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี อบ. 21 2557 20/1/2020
3943 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0450 นายจะเด็ด สุยะรา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.ช านาญเกษตร 128 4 - - ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี อบ. 93 2562 23/6/2020
3944 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0411 นายบุญกอง เกษสุพรรณ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. อุบลราชธานี จ ากัด (สาขาตระการพืชผล) 238 4 ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี อบ. 120 2560 28/9/2019
3945 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0767 นายธนพัฒน์ จันทร์สิงห์ ร้านน้องรัก การเกษตร นายธนพัฒน์ จันทร์สิงห์ 247/2 4 - - ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี อบ. 47 2562 15/5/2020
3946 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2466 นางสาววิไลลักษณ์ ลีน้อย ร้านนานาการเกษตร นางสาววิไลลักษณ์ ลีน้อย 209 1 คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี อบ. 4 2562 9/1/2020
3947 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1865 นายสุทธิพงษ์ ประกอบกิจ ร้านหินกองเกษตรพันธ์ุ สาขา สร้างโพน นายสุทธิพงษ์ ประกอบกิจ 252 1 คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี อบ. 70 2560 14/6/2019
3948 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1785 นายศรายุทธ บัวเพ็ง ร้านศรายุทธพาณิชย์ นายศรายุทธ บัวเพ็ง 3 4 คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี อบ. 15 2560 22/3/2020
3949 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1612 นางอังคณา ทองทับ ร้านวันชัยพาณิชย์ นางอังคณา ทองทับ 4 4 คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี อบ. 107 2561 9/7/2020
3950 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1905 นายอิทธิพงศ์ โอสาร ร้านกิจเจริญการเกษตร นายอิทธิพงศ์ โอสาร 91 8 ตระการ-เขมราฐ คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี อบ. 160 2559 24/8/2019
3951 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1411 นายธนพล ศิริภัทราชัย ร้านตระการ-ราชาการเกษตร นายธนพล ศิริภัทราชัย 345 1 - ตระการ-เขมราฐ ค าเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี อบ. 30 2558 10/12/2019
3952 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2498 นายนิรุติต์ อุทิตสาร ร้านนิรุติต์ การเกษตร นายนิรุติต์ อุทิตสาร 350/3 1 ค าเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี อบ. 63 2562 28/5/2020
3953 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2463 นางสาวนุจรินทร์ ดอกอินทร์ ร้าน ม.เจริญทรัพย์ไพศาล นางสาวนุจรินทร์ ดอกอินทร์ 165 12 โคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี อบ. 30 2562 21/3/2020
3954 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1726 นางสาววาตสิทธ์ ฝาระมี ร้านทวีการเกษตร นางสาววาตสิทธ์ ฝาระมี 125 4 โคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี อบ. 52 2561 27/5/2019
3955 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1880 นายธีรชัย สายป้อง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช.รุ่งทรัพย์วัสดุ 234 2 ตากแดด ตระการพืชผล อุบลราชธานี อบ. 50 2561 27/5/2020
3956 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2534 นายทวิวัฒน์ วรรณรี ร้าน ส.ช านาญเกษตร 5 ถ  าแข้ นายทวิวัฒน์ วรรณรี 214 1 ถ  าแข้ ตระการพืชผล อุบลราชธานี อบ. 82 2562 10/6/2020
3957 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2089 นายสุขสวัสด์ิ    ดาลาด ร้านบุดดาพาณิชย์ นายสุขสวัสด์ิ ดาลาด 70 2 ท่าหลวง ตระการพืชผล อุบลราชธานี อบ. 122 2561 8/8/2020
3958 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2300 นางสาวกาญจนา ลาหา ร้านกาญจนา พาณิชย์ นางสาวกาญจนา ลาหา 76 5 ท่าหลวง ตระการพืชผล อุบลราชธานี อบ. 85 2561 18/6/2020
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3959 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1400 นางอุทัย อัมภรัตน์ ร้านน้องๆ เซเว่น นางอุทัย อัมภรัตน์ 3 9 ท่าหลวง ตระการพืชผล อุบลราชธานี อบ. 40 2562 24/4/2020
3960 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1537 นายณัฐกิตต์ิ วงศ์วิเชียร ร้านธนูการค้า นายณัฐกิตต์ิ วงศ์วิเชียร 15 10 - - โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี อบ. 16 2558 10/11/2019
3961 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2416 นายจักรกฤษณ์ ก่ิงก้าน ร้านก่ิงก้านการเกษตร นายจักรกฤษณ์ ก่ิงก้าน 32 3 โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี อบ. 152 2561 4/10/2019
3962 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1684 นางพีรดา ยาหอม ร้านทอฝัน นางพีรดา ยาหอม 96 6 โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี อบ. 158 2558 21/7/2019
3963 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1833 นายสุวิทย์ โรคน้อย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น เอส เพาเวอร์ กรุ๊ป นายสุวิทย์ โรคน้อย 82 7 ตระการ-เขมราฐ บ้านแดง ตระการพืชผล อุบลราชธานี อบ. 104 2560 8/8/2020
3964 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1566 นางสาวนัฐพร นนทวี ร้านทรัพย์ทวีการเกษตร นางสาวนัฐพร นนทวี 224 4 สะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี อบ. 182 2559 12/12/2019
3965 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2419 นายชนะภัย ค าวัน ร้าน ป.ป้ันการเกษตร นายชนะภัย ค าวัน 39 4 ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี อบ. 80 2562 10/6/2020
3966 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1706 นายสมปรอง แก้วเขียว ร้านโชคสมปรอง นายสมปรอง แก้วเขียว 136 2 ค าหว้า ตาลสุม อุบลราชธานี อบ. 106 2559 25/5/2020
3967 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1569 นางบานเย็น สายสมบัติ ร้านทวี นางบานเย็น สายสมบัติ 95 10 ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี อบ. 47 2559 8/3/2020
3968 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1742 นางขวัญใจ บุตรทอง ร้าน ส.ช านาญเกษตร 2 นางขวัญใจ บุตรทอง 108 11 สมเด็จ ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี อบ. 43 2559 7/3/2020
3969 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0285 นางศิริสา มากดี สหกรณ์การเกษตรตาลสุม จ ากัด 137 11 - สมเด็จ ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี อบ. 79 2558 26/3/2020
3970 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2194 นายจักรีพล มากดี ร้านศิริทรัพย์พาณิชย์ นายจักรีพล มากดี 230 11 สมเด็จ ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี อบ. 27 2561 26/3/2020
3971 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1519 นางเพชรรัตน์ สุมาลุย์ ร้าน ช.การเกษตร นางสมปอง สังข์ทอง 40/3 11 ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี อบ. 163 2557 25/9/2019
3972 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1044 นางสาวปิญาภรณ์ หวังลาภ ร้าน ส.เสกสรรการเกษตร นางสาวปิญาภรณ์ หวังลาภ 189 2 - สมเด็จ ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี อบ. 70 2555 16/7/2020
3973 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1011 นายสมบัติ จันพิรักษ์ สมบัติพาณิชย์ นายสมบัติ จันพิรักษ์ 139 13 - - นาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี อบ. 68 2556 6/5/2020
3974 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1906 นายศักด์ิศรี จันทร์ดก ร้านศักด์ิช านาญการเกษตร นายศักด์ิศรี จันทร์ดก 249 8 นาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี อบ. 53 2562 27/5/2020
3975 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2280 นางบุญเลิศ กัญญาสาย ร้านเจ็ก พาณิชย์ นางบุญเลิศ กัญญาสาย 40/2 1 กุดเรือ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี อบ. 77 2561 6/6/2020
3976 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1034 นายจ านวน สุนิพัฒน์ ร้านอารียา นายจ านวน สุนิพัฒน์ 9/3 1 - - กุดเรือ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี อบ. 65 2555 8/7/2020
3977 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1692 นายณัฏฐกร   คันธะจันทร์ ร้านกุดเรือการเกษตร นายณัฏฐกร คันธะจันทร์ 142 2 กุดเรือ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี อบ. 188 2558 27/8/2019
3978 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1391 นายทองอินทร์ บุญรวม ร้านรวมเจริญการเกษตร นายทองอินทร์ บุญรวม 86 3 กุดเรือ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี อบ. 5 2558 9/10/2019
3979 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1643 นางสุดใจ จิตแก้ว ร้านทุ่งช้างการเกษตร นางสุดใจ จิตแก้ว 142 6 กุดเรือ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี อบ. 6 2562 17/1/2020
3980 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2157 นายเอกพจน์ สาลี ร้านสาลีการเกษตร นายเอกพจน์ สาลี 89 6 กุดเรือ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี อบ. 53 2561 27/5/2020
3981 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0259 นางฉวี โชติจันทร์ ร้านครูเสือการเกษตร นางฉวี โชติจันทร์ 105 1 - - โคกช าแระ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี อบ. 7 2549 15/1/2020
3982 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2456 นายกิติพันธ์ โชติจันทร์ ร้านโอฬาร การเกษตร นายกิติพันธ์ โชติจันทร์ 105/2 1 โคกช าแระ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี อบ. 167 2561 18/12/2019
3983 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1098 นายคงฤทธ์ิ อ่อนนวล ร้าน อ.รุ่งเรือง นายคงฤทธ์ิ อ่อนนวล 11 1 - เดช-น  ายืน โคกช าแระ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี อบ. 29 2556 2/12/2019
3984 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0023 นายเงิน พงษ์ภา ร้านเงินตราพานิช นายเงิน พงษ์ภา 197 1 - - โคกช าแระ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี อบ. 73 2548 31/5/2020
3985 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1824 นางจันสี แก้วค าสอน ร้านทุ่งศรีเจริญการเกษตร นางจันสี แก้วค าสอน 34 1 โคกช าแระ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี อบ. 166 2559 21/9/2019
3986 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2278 นายผดุงพงศ์ ธนะรุ่ง ร้านอุดมทรัพย์ นายผดุงพงศ์ ธนะรุ่ง 99/1 10 โคกช าแระ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี อบ. 76 2561 5/6/2020
3987 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1422 นางราตรี แสงนาโก ร้าน P.P. ชัย พาณิชย์ นางราตรี แสงนาโก 71 4 โคกช าแระ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี อบ. 84 2557 10/6/2019
3988 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2077 นายบรรทม     ธรรมแก้ว ร้านรัตนาพร นายบรรทม ธรรมแก้ว 51 5 โคกช าแระ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี อบ. 65 2561 30/5/2020
3989 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1705 นายสมพงษ์ บรรลือ ร้านพงษ์พาณิชย์ สาขา 2 นายสมพงษ์ บรรลือ 43 6 โคกช าแระ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี อบ. 102 2562 9/7/2020
3990 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1435 นายปรีชา ยอดมาลี ร้านปรีชา นายปรีชา ยอดมาลี 67 5 นาเกษม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี อบ. 192 2558 2/9/2019
3991 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2086 นายสายันต์ จันดาชาติ ร้านรุ่งอนันต์ นายสายันต์ จันดาชาติ 133 9 นาเกษม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี อบ. 71 2561 3/6/2020
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3992 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1032 นายนิรันดร์ วาจาดี ร้านนิรันดร์การเกษตร นายนิรันดร์ วาจาดี 29 1 - - นาห่อม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี อบ. 60 2555 5/7/2020
3993 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2208 นางศรีใคร สืบผง ร้านศรีเจริญรุ่งเรือง นางศรีใคร สืบผง 107 5 นาห่อม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี อบ. 97 2562 27/6/2020
3994 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2097 นางสังวาล ค าโสภา ร้านทรัพย์สังวาลย์พาณิชย์ นางสังวาล ค าโสภา 34 1 หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี อบ. 5 2561 24/1/2020
3995 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0901 นายวิไชย์ พละศักด์ิ ร้านวิไชย์พาณิชย์ นายวิไชย์ พละศักด์ิ 184 3 - เดชอุดม-ทุ่งศรีอุดม-น  ายืน หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี อบ. 59 2556 29/4/2020
3996 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1425 นายวันนา วงเขียว ร้านหนองอ้มการเกษตร นายวันนา วงเขียว 42 3 หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี อบ. 89 2557 12/6/2020
3997 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2138 นายบุญท า     เทศนา ร้านบุญท า พาณิชย์ นายบุญท า เทศนา 99 3 หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี อบ. 60 2561 30/5/2020
3998 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0209 นายไพบูลย์ ปะสีละเตสัง สหกรณ์การเกษตรนาจะหลวย จ ากัด 158 10 - - นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี อบ. 239 2558 10/12/2019
3999 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2285 นายธีระเดช แก้วพิลา บริษัท น  าตาลสุรินทร์ จ ากัด 214 12 นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี อบ. 80 2561 10/6/2020
4000 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1971 นางสาวชลธิชา มณีสาย ร้าน ช.ชาญชัย นางสาวชลธิชา มณีสาย 260 12 นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี อบ. 20 2560 30/3/2020
4001 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1416 นางสุธารัตน์ อักโข ร้านรุ่งสิรินรัตน์ นางสุธารัตน์ อักโข 172/1 3 นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี อบ. 24 2562 14/3/2020
4002 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0840 นางสาวจิดาภา ศิริบูรณ์ ร้านแก้งเรืองการเกษตร นางสาวจิดาภา ศิริบูรณ์ 212 3 - - นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี อบ. 81 2554 26/7/2020
4003 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1197 นายอรรถกฤษ อักโข ร้านรุ่งเรืองการเกษตร นายอรรถกฤษ อักโข 46 3 - - นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี อบ. 121 2561 5/8/2019
4004 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1915 นายไพศาล ยอดจันดา สหกรณ์กองทุนสวนยางภูจองนาจะหลวย จ ากัด 366 4 นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี อบ. 69 2560 12/6/2019
4005 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1777 นางสมหมาย นางาม ร้านถาวรการเกษตร สาขา 2 นางสมหมาย นางาม 325 7 นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี อบ. 29 2559 29/2/2020
4006 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0160 นายสมชัย กิตติธีรนันท์ ร้านรวมเกษตร นายสมชัย กิตติธีรนันท์ 15/5 8 - รพช. นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี อบ. 235 2558 3/12/2019
4007 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0216 นางฉวีวรรณ เคร่ืองจันทร์ ร้านมีศิลป์การเกษตร นางฉวีวรรณ เคร่ืองจันทร์ 19/1 8 - - นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี อบ. 35 2554 29/5/2020
4008 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0192 นายไพฑูรย์ วรเวทย์มงคล ร้านศุภโชค นายไพฑูรย์ วรเวทย์มงคล 375 8 - - นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี อบ. 268 2548 22/11/2019
4009 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1219 นายปริญญา นวลทา ร้านก้าวเจริญการเกษตร นายปริญญา นวลทา 443 8 - นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี อบ. 252 2558 29/12/2019
4010 เขต 4 สวพ.4 Ubo-5-0416 นางบัวลอย  กุค าใส ร้านเด่นชัย นางบัวลอย กุค าใส 48/2 8 นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี อบ. 173 2559 9/10/2019
4011 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1031 นายวัชระพงษ์ พันธุลี ร้านน้องแพรว นายวัชระพงษ์ พันธุลี 319 3 - - โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี อบ. 138 2559 5/7/2020
4012 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0874 นายสมเดช ศรไชย ร้านโดโด้ นายสมเดช ศรไชย 197 5 - - โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี อบ. 58 2554 30/6/2020
4013 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1713 นางสาวมลิ ศรไชย ร้านอุดมพาณิชย์ นางสาวมลิ ศรไชย 28 5 โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี อบ. 12 2560 9/3/2020
4014 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1845 นายออน พรหมจารีย์ ร้านน้องใหม่ สาขา 2 นายออน พรหมจารีย์ 199 1 โนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี อบ. 92 2561 20/6/2020
4015 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1068 นายอารมย์ เอ้โทบุตร ร้านคุณต้อมพืชผล นายอารมย์ เอ้โทบุตร 294 10 - - โนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี อบ. 216 2558 14/10/2019
4016 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0680 นายอชิระ เขตรค า ร้านอชิระดงสว่าง นายอชิระ เขตรค า 155 4 - บ้านแก้ง-โนนแดง โนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี อบ. 134 2559 28/6/2019
4017 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0666 นางณีพัฒน์ บุญไพโรจน์ ร้านสงค์บริการ นางณีพัฒน์ บุญไพโรจน์ 166 4 - - โนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี อบ. 19 2553 31/3/2020
4018 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1779 นายทวีศักด์ิ พิมเหล็ก ร้านศักด์ิดาการเกษตร นายทวีศักด์ิ พิมเหล็ก 220 4 โนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี อบ. 39 2559 6/3/2020
4019 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1780 นายนิพล จันทร์ผอง ร้านชัยนิพล นายนิพล จันทร์ผอง 231 4 โนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี อบ. 40 2559 6/3/2020
4020 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2376 นายสอน   เกษแก้ว ร้านโชคดีมินิมาล์ท นายสอน เกษแก้ว 86/1 4 โนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี อบ. 58 2562 26/5/2020
4021 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2003 นายเดช พรหมจารีย์ ร้านน้องใหม่ นายเดช พรหมจารีย์ 40 8 โนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี อบ. 56 2560 30/5/2020
4022 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1117 นางสาวหนูนิด วิถาระพันธ์ ร้านนิดเจริญ นางสาวหนูนิด วิถาระพันธ์ 46 13 - - บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี อบ. 36 2556 20/1/2020
4023 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0394 นางสาวรัชนี นาคพันธ์ ร้านดวงทวีทรัพย์ นางสาวรัชนี นาคพันธ์ 8 14 - - บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี อบ. 212 2558 30/10/2019
4024 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2589 นายธีระวัฒน์ ศิริจันทร์ ร้าน ช.ชาญชัย 2 นายธีระวัฒน์ ศิริจันทร์ 91 14 บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี อบ. 71 2562 4/6/2020
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4025 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1021 นายล าพอง กุมแก้ว ร้านไพรัตน์ นายล าพอง กุมแก้ว 54 16 - - บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี อบ. 3 2562 9/1/2020
4026 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0803 นายพงค์ศักด์ิ อักโข ร้านพงค์ศักด์ิการช่าง นายพงค์ศักด์ิ อักโข 175 17 - - บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี อบ. 160 2561 18/11/2019
4027 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0648 นายก าพล พุ่มจันทร์ ร้านทวีทรัพย์ 2 นายก าพล พุ่มจันทร์ 111 2 - - บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี อบ. 23 2553 4/4/2020
4028 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1941 นายยุทธยา    ทองตื อ ร้านยุทธยาบ่าเหล็ก นายยุทธยา ทองตื อ 257 2 บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี อบ. 68 2561 30/5/2019
4029 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0647 นางแพงศรี ภาษาดี ร้านโชคปวีณา นางแพงศรี ภาษาดี 87 2 - - บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี อบ. 22 2553 4/4/2020
4030 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1116 นายจรูญ มาลาอุตม์ ร้านแหล่ดอนยาว นายจรูญ มาลาอุตม์ 67 6 - - บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี อบ. 18 2562 3/3/2020
4031 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1857 นายสบชัย จรรยากรณ์ ร้านเฮง นายสบชัย จรรยากรณ์ 277 8 บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี อบ. 46 2560 28/5/2020
4032 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2212 นายธีรพล ค าสาลี ร้านธีระเกษตรภัณฑ์ นายธีรพล ค าสาลี 174 1 พรสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี อบ. 34 2561 8/4/2020
4033 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2200 นายบุญมี   ปัตตัง ร้านสินม่ังมีโมบายเน็จ นายบุญมี ปัตตัง 228 1 โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี อบ. 86 2561 4/6/2020
4034 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2197 นายวันดี    ศรีนวล ร้านโชควันดี 2 นายวันดี ศรีนวล 235 1 โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี อบ. 88 2561 4/6/2020
4035 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2301 นายบุญหลาย  พลโท ร้านโสกแสงพานิชย์ นายบุญหลาย พลโท 331 1 โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี อบ. 87 2561 4/6/2020
4036 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2053 นางสาวชโรธร ด ารงค์ ร้านน้องเบียร์พาณิชย์ นางสาวชโรธร ด ารงค์ 29 10 โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี อบ. 72 2560 15/6/2020
4037 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2601 นางสาวพอง ประนมเขต ร้านน  าฟ้ามินิมาร์ท นางสาวพอง ประนมเขต 1 5 โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี อบ. 85 2562 12/6/2020
4038 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1193 นางทองปน เกษงาม ร้านเพ่ือนเกษตรนาตาล นางทองปน เกษงาม 226 16 - - นาตาล นาตาล อุบลราชธานี อบ. 113 2561 15/7/2020
4039 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1062 นายธีระศักด์ิ คิมหะมานนท์ ร้านพรดีการเกษตร นายธีระศักด์ิ คิมหะมานนท์ 267 16 - - นาตาล นาตาล อุบลราชธานี อบ. 62 2556 30/4/2020
4040 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0089 นายประนอม นาคทอง ร้านประนอมการค้า นายประนอม นาคทอง 139 8 - - นาตาล นาตาล อุบลราชธานี อบ. 104 2558 14/6/2020
4041 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1380 นางสาวศิรินภา สิมาฤทธ์ิ ร้านศิรินภาการเกษตร นางสาวศิรินภา สิมาฤทธ์ิ 8 9 พังเคน นาตาล อุบลราชธานี อบ. 112 2557 6/7/2019
4042 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1124 นางส ารี มาคะวงค์ ร้านส ารี พาณิชย์ นางส ารี มาคะวงค์ 146 10 - - นาดี นาเยีย อุบลราชธานี อบ. 67 2562 5/6/2020
4043 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1125 นางสาวสายฝน สีดี ร้ายสายฝน พาณิชย์ นางสาวสายฝน สีดี 89 10 - - นาดี นาเยีย อุบลราชธานี อบ. 96 2559 11/5/2020
4044 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1157 นายเอียน สามเสาร์ น้องแพรการเกษตร นายเอียน สามเสาร์ 95 10 - - นาดี นาเยีย อุบลราชธานี อบ. 73 2557 8/6/2020
4045 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1983 นางสาวนิตยา เนตรพันธ์ ร้านนิตยาพาณิชย์ นางสาวนิตยา เนตรพันธ์ 186 1 นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี อบ. 42 2560 25/5/2020
4046 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1155 นายไพวัลย์ ค าหาญ ร้านบุญล้วนพาณิชย์ นายไพวัลย์ ค าหาญ 111 10 - - นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี อบ. 91 2559 3/5/2020
4047 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1806 นายบุญล  า ดวงดี ร้านบุญล้อม นายบุญล  า ดวงดี 109 11 นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี อบ. 119 2559 9/6/2020
4048 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0814 นายนวล หมอยาดี - นายนวล หมอยาดี 275 11 นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี อบ. 77 2559 17/4/2020
4049 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2124 นายพูล สีสาสีมา ร้านโนนสมบูรณ์การเกษตร นายพูล สีสาสีมา 119 12 นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี อบ. 122 2560 5/10/2019
4050 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0322 นายกิตติ ตรงประเสริฐ ร้านกิตติวัสดุ นายกิตติ ตรงประเสริฐ 278 2 - ดอนเจ้าปู่ นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี อบ. 89 2550 4/6/2020
4051 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0706 นางสาวปริศนา เต่าค า ร้าน ป.รุ่งเรืองวัสดุก่อสร้าง นางสาวปริศนา เต่าค า 3 2 - - นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี อบ. 77 2554 18/7/2019
4052 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1564 นายบัวลา เจริญ ร้าน จ.เจริญ นายบัวลา เจริญ 381 2 - - นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี อบ. 154 2558 19/7/2020
4053 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0210 นางจารุวรรณ ตียาพันธ์ สหกรณ์การเกษตรนาเยีย จ ากัด 60 4 - - นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี อบ. 37 2556 3/2/2020
4054 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1490 นายเพ็ง อุส่าห์แท้ ร้านศูนย์สาธิตการตลาด 84 พรรษา นายเพ็ง อุส่าห์แท้ 61 4 นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี อบ. 203 2558 20/9/2019
4055 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1682 นางสาวรัตนาพร เฉลิมวงค์ ร้านรัตนาพร นางสาวรัตนาพร เฉลิมวงค์ 98 8 นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี อบ. 68 2559 27/3/2020
4056 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1709 นายชื น สมพงษ์ ร้าน ว. สมพงษ์ นายชื น สมพงษ์ 144 1 นาเรือง นาเยีย อุบลราชธานี อบ. 62 2560 4/6/2020
4057 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2173 นายเทอดศักด์ิ สิงห์มนต์ ร้าน ส.สิงห์มนต์การเกษตร นายเทอดศักด์ิ สิงห์มนต์ 309 4 นาเรือง นาเยีย อุบลราชธานี อบ. 14 2561 20/2/2020
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4058 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1603 นายวินัย มนต์ทินอาสน์ ร้านโกยทรัพย์การค้า นายวินัย มนต์ทินอาสน์ 290 7 นาเรือง นาเยีย อุบลราชธานี อบ. 164 2558 23/7/2020
4059 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0494 นายสน่ัน ทรวงงาม ร้านนิตยา นายสน่ัน ทรวงงาม 149 1 - - ขี เหล็ก น  าขุ่น อุบลราชธานี อบ. 99 2561 2/7/2020
4060 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1410 นายวิรุธ ทองเนตร ร้านวิรุธ นายวิรุธ ทองเนตร 115 10 ขี เหล็ก น  าขุ่น อุบลราชธานี อบ. 133 2558 5/7/2020
4061 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1810 นางสาววราภรณ์ บุตรศรี ร้านพลอยพาณิชย์ นางสาววราภรณ์ บุตรศรี 182 10 ขี เหล็ก น  าขุ่น อุบลราชธานี อบ. 81 2559 19/4/2020
4062 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1750 นายทองใบ เบ็ญปรัง ร้านแบงค์เจริญพาณิชย์ นายทองใบ เบ็ญปรัง 72 13 ขี เหล็ก น  าขุ่น อุบลราชธานี อบ. 7 2560 14/2/2020
4063 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1541 นายขวัญชัย ระเม๊ิด ร้านขวัญชัยการเกษตร นายขวัญชัย ระเม๊ิด 117 2 - - ขี เหล็ก น  าขุ่น อุบลราชธานี อบ. 8 2559 17/1/2020
4064 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0010 นายสมพร พิมเก ร้านก้าวหน้าพาณิชย์ นายสมพร พิมเก 192 2 - - ขี เหล็ก น  าขุ่น อุบลราชธานี อบ. 85 2559 25/4/2020
4065 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1575 นางกนกจันทร์ อ้อมชมภู ร้านจุฑาทิพย์ นางกนกจันทร์ อ้อมชมภู 88 2 ขี เหล็ก น  าขุ่น อุบลราชธานี อบ. 142 2559 11/7/2020
4066 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1423 นายสมัย ค าสุข ร้านโชคสมัย นายสมัย ค าสุข 61 3 ขี เหล็ก น  าขุ่น อุบลราชธานี อบ. 179 2558 3/9/2019
4067 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1554 นางรัชนี แก้วสว่าง ร้านจุ๊บแจงพาณิชย์ นางรัชนี แก้วสว่าง 317 1 - - โคกสะอาด น  าขุ่น อุบลราชธานี อบ. 146 2558 12/7/2020
4068 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1622 นางนิรมล พรมะลี ร้านโคกสะอาด การเกษตร นางนิรมล พรมะลี 24 12 โคกสะอาด น  าขุ่น อุบลราชธานี อบ. 103 2562 11/7/2020
4069 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1556 นายสมศักด์ิ อาจภักดี ร้านปัญญาสร้อย นายสมศักด์ิ อาจภักดี 232 3 โคกสะอาด น  าขุ่น อุบลราชธานี อบ. 85 2558 27/4/2020
4070 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0488 นายสุรเดช ทิพเจริญ ร้านทิพเจริญการเกษตร นายสุรเดช ทิพเจริญ 77 9 โคกสะอาด น  าขุ่น อุบลราชธานี อบ. 2 2561 21/1/2020
4071 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1716 นายพ็อง โจทะนัง ร้านอัญดาเกษตรภัณฑ์ นายพ็อง โจทะนัง 102 4 ตาเกา น  าขุ่น อุบลราชธานี อบ. 163 2559 7/9/2019
4072 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0231 นายสุบรร สาวันดี สหกรณ์การเกษตรน  าขุ่น จ ากัด 347 7 - - ตาเกา น  าขุ่น อุบลราชธานี อบ. 100 2561 5/7/2020
4073 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1438 นายไมตรี ตั งธีระวัฒนะ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเคร่ืองอัดปอเกษมสุข 62 7 ตาเกา น  าขุ่น อุบลราชธานี อบ. 46 2561 21/5/2020
4074 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0941 นายวัชรินทร์ บุญตาเพศ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งตะวันการเกษตร 1 นายวัชรินทร์ บุญตาเพศ 241 9 - - ตาเกา น  าขุ่น อุบลราชธานี อบ. 22 2557 21/1/2020
4075 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1008 นายวัชรพงษ์ อุดม ร้านทรัพย์มงคล 2 นายวัชรพงษ์ อุดม 284 9 - - ตาเกา น  าขุ่น อุบลราชธานี อบ. 112 2558 18/6/2020
4076 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1424 นางสาวสิริญญา กิตติธีรนันท์ ร้านแสนสิริเคมีเกษตร นางสาวสิริญญา กิตติธีรนันท์ 320 9 ตาเกา น  าขุ่น อุบลราชธานี อบ. 88 2557 12/6/2020
4077 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1626 นางสาวจันทร์ทิพย์ เมียดธิมาต ร้านเสริมทรัพย์การเกษตร นางสาวจันทร์ทิพย์ เมียดธิมาต 346 9 ตาเกา น  าขุ่น อุบลราชธานี อบ. 135 2558 6/7/2020
4078 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0100 นางทองดี บุญถูก ร้านน  าขุ่นการเกษตร นางทองดี บุญถูก 398 9 - น  ายืน-เดช ตาเกา น  าขุ่น อุบลราชธานี อบ. 160 2557 11/9/2019
4079 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1430 นางสาวอาภาพร ประสพสุขเกษม ร้านประสพทรัพย์การเกษตร นางสาวอาภาพร ประสพสุขเกษม 15 13 ไพบูลย์ น  าขุ่น อุบลราชธานี อบ. 148 2558 15/7/2020
4080 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1518 นายรุ่งสิริ มลเทียรอาจ ร้านรุ่งเจริญดี นายรุ่งสิริ มลเทียรอาจ 123 12 ตาเกา  ้น  าขุ่น อุบลราชธานี อบ. 36 2558 8/1/2020
4081 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1103 นายสมัย ยุวบุตร ร้านทรัพย์เจริญ นายสมัย ยุวบุตร 17 1 - - เก่าขาม น  ายืน อุบลราชธานี อบ. 12 2557 15/12/2019
4082 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1664 นางศิริพร เช่ืออ่อน ร้านนพวุฒิฟาร์ม นางศิริพร เช่ืออ่อน 177 2 เก่าขาม น  ายืน อุบลราชธานี อบ. 125 2558 29/6/2019
4083 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1822 นายสุริยง วงค์สุธา ร้านนาแตนการเกษตร นายสุริยง วงค์สุธา 273 2 เก่าขาม น  ายืน อุบลราชธานี อบ. 98 2559 12/5/2020
4084 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1217 นางสาวดาวใจ บรรลือ ร้านนรินทร์เกษตร นางสาวดาวใจ บรรลือ 46 2 - - เก่าขาม น  ายืน อุบลราชธานี อบ. 114 2556 3/7/2020
4085 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1530 นายวีระ จงเจริญ ร้านวิไลรัตน์พาณิชย์ นายวีระ จงเจริญ 101 3 - - เก่าขาม น  ายืน อุบลราชธานี อบ. 53 2558 20/1/2020
4086 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1624 นายสมศักด์ิ ไชยจิตร ร้านสุขสมบูรณ์การเกษตร นายสมศักด์ิ ไชยจิตร 48 3 - - เก่าขาม น  ายืน อุบลราชธานี อบ. 52 2562 15/5/2020
4087 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1317 นายชัยวิชิต ดวงแก้ว ร้านดวงแก้วรุ่งเรืองทรัพย์ นายชัยวิชิต ดวงแก้ว 75 6 เก่าขาม น  ายืน อุบลราชธานี อบ. 72 2557 8/6/2020
4088 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1914 นายบูลย์ สัญญารักษ์ ร้านเปเป้ นายบูลย์ สัญญารักษ์ 6 8 เก่าขาม น  ายืน อุบลราชธานี อบ. 144 2561 13/9/2019
4089 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0468 นางสาววรุณกาญจน์ ไชยโพธ์ิ สหกรณ์กองทุนสวนยางน  ายืน จ ากัด 119 10 - โซง น  ายืน อุบลราชธานี อบ. 86 2560 4/7/2020
4090 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1535 นางสาวหนูพิศ นันทะแพทย์ ร้านขุนเดชเคมีภัณฑ์ นางสาวหนูพิศ นันทะแพทย์ 100 4 - - โซง น  ายืน อุบลราชธานี อบ. 54 2558 20/1/2020
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4091 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0333 นายจักรกฤษณ์ พันธ์สวัสด์ิ สหกรณ์การเกษตรน  ายืน จ ากัด 119 6 - - โซง น  ายืน อุบลราชธานี อบ. 5 2554 15/11/2019
4092 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2358 นางบุญส่ง เหลืองอ่อน ร้านธีระภัทรการเกษตร นางบุญส่ง เหลืองอ่อน 208 11 โดมประดิษฐ์ น  ายืน อุบลราชธานี อบ. 124 2561 13/8/2019
4093 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2174 นายอมรเทพ ศรีลาเคน ร้านแสนตะวัน นายอมรเทพ ศรีลาเคน 124 21 โดมประดิษฐ์ น  ายืน อุบลราชธานี อบ. 22 2562 12/3/2020
4094 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2075 นายจักรกฤษณ์ หลังคา ร้านแม่น้องนันท์ นายจักรกฤษณ์ หลังคา 104 8 โดมประดิษฐ์ น  ายืน อุบลราชธานี อบ. 51 2561 27/5/2020
4095 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2260 นายสมบูรณ์ สะนัย ร้านสมบูรณ์เกษตร นายสมบูรณ์ สะนัย 277 8 โดมประดิษฐ์ น  ายืน อุบลราชธานี อบ. 59 2561 29/5/2020
4096 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2580 นางสาวบัวศรี   บุรา ร้านน  าพักน  าแรง นางสาวบัวศรี บุรา 62 8 โดมประดิษฐ์ น  ายืน อุบลราชธานี อบ. 56 2562 26/5/2020
4097 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1772 นายวิชัย วงษาบุตร ร้านโพนทองการเกษตร นายวิชัย วงษาบุตร 240 9 โดมประดิษฐ์ น  ายืน อุบลราชธานี อบ. 78 2560 21/6/2020
4098 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1085 นางอุลัยวรรณ บุญไพโรจน์ ร้านใจม่ัน นางอุลัยวรรณ บุญไพโรจน์ 112/1 10 - - บุเปือย น  ายืน อุบลราชธานี อบ. 112 2560 24/8/2019
4099 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0875 นางสาวอนุสร บรรทะโก ร้านใบตองมินิมาทร์ นางสาวอนุสร บรรทะโก 115 10 - - บุเปือย น  ายืน อุบลราชธานี อบ. 160 2558 22/7/2020
4100 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0758 นางสาวทิพวัลย์ หนูเจริญ ร้านเป่ียมสุขการเกษตร นางสาวทิพวัลย์ หนูเจริญ 222 10 - น  ายืน - เดชอุดม บุเปือย น  ายืน อุบลราชธานี อบ. 1 2554 7/10/2019
4101 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1712 นายไพบูลย์ แก้วพวงดี ร้านรกเก๋งการเกษตร (สาขาน  ายืน) นายไพบูลย์ แก้วพวงดี 127 13 บุเปือย น  ายืน อุบลราชธานี อบ. 53 2559 10/3/2020
4102 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1414 นายค าแพง ศิริบูรณ์ ร้านศุภเดชการเกษตร นายค าแพง ศิริบูรณ์ 114 14 บุเปือย น  ายืน อุบลราชธานี อบ. 64 2557 5/6/2020
4103 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1297 นายสมพงษ์ คงนิล ร้านสมพงษ์การเกษตร นายสมพงษ์ คงนิล 228 2 บุเปือย น  ายืน อุบลราชธานี อบ. 11 2558 20/10/2019
4104 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1801 นายพรม สาแดง ร้านไพศาลวัสดุ นายพรม สาแดง 40 4 บุเปือย น  ายืน อุบลราชธานี อบ. 6 2560 7/2/2020
4105 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2013 นายมงคล จันทร์เพชร ร้านพีมาร์ท นายมงคล จันทร์เพชร 231 2 บ้านโนนขาวสะอาด ยาง น  ายืน อุบลราชธานี อบ. 25 2560 26/4/2020
4106 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1737 นางสาวปทิตตา เครือคุณ ร้านปลาขาวการเกษตร นางสาวปทิตตา เครือคุณ 4/1 3 ยาง น  ายืน อุบลราชธานี อบ. 37 2559 6/3/2020
4107 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0370 นางสาววิทิตา แสงทอง ร้านแสงทองการเกษตร นางสาววิทิตา แสงทอง 92 3 - - ยาง น  ายืน อุบลราชธานี อบ. 99 2560 24/7/2019
4108 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1795 นางชลลดา ตะลุนพิมพ์ ร้านโชคอุดม นางชลลดา ตะลุนพิมพ์ 116 7 ยาง น  ายืน อุบลราชธานี อบ. 63 2559 21/3/2020
4109 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1156 นางประหยัด ศรีสม ร้านณัฐวัตรวัสดุก่อสร้าง นางประหยัด ศรีสม 129 9 - - ยางใหญ่ น  ายืน อุบลราชธานี อบ. 55 2557 2/6/2020
4110 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0238 นายสัญญา โชติรสนิรมิต ร้านสินเกษตร นายสัญญา โชติรสนิรมิต 123 1 - ร.พ.ช. สีวิเชียร น  ายืน อุบลราชธานี อบ. 20 2548 1/1/2020
4111 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0912 นายถาวร โสภากุ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ถาวรการเกษตร 1 นายถาวร โสภากุ 140 1 - - สีวิเชียร น  ายืน อุบลราชธานี อบ. 246 2558 23/12/2019
4112 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0833 นางสาววาสนา อุ่นค า ร้านฟาร์มเกษตร นางสาววาสนา อุ่นค า 101 10 - ร.พ.ช. สีวิเชียร น  ายืน อุบลราชธานี อบ. 43 2561 10/5/2020
4113 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2544 นายภาคภูมิ ธนะรุ่ง บริษัท เอ็น วาย อาร์ 9 จ ากัด 107 10 สีวิเชียร น  ายืน อุบลราชธานี อบ. 104 2562 11/7/2020
4114 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0331 นายกฤตพัฒน์ ธนชัยวุฒิกุล ร้านน  ายืนยางพารา นายกฤตพัฒน์ ธนชัยวุฒิกุล 107 10 - - สีวิเชียร น  ายืน อุบลราชธานี อบ. 158 2561 12/11/2019
4115 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1313 นางสาวอรนภา กิตติธีรนันท์ บริษัท แสงสิริน  ายืน เคมีเกษตร จ ากัด 299 10 สีวิเชียร น  ายืน อุบลราชธานี อบ. 32 2558 6/1/2020
4116 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1123 นายนฤชา อรุณยะเดช ร้านเจริญดี นายนฤชา อรุณยะเดช 77 12 - - สีวิเชียร น  ายืน อุบลราชธานี อบ. 38 2556 10/2/2020
4117 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1500 นายก าพล แก่นนาค า ร้านบีเอฟเกษตรธุรกิจ นายก าพล แก่นนาค า 231 15 สีวิเชียร น  ายืน อุบลราชธานี อบ. 169 2561 23/12/2019
4118 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0152 นายสมหมาย เชิดรังสรรค์ ร้านเมืองเกษตร นายสมหมาย เชิดรังสรรค์ 37 15 - - สีวิเชียร น  ายืน อุบลราชธานี อบ. 124 2560 19/10/2019
4119 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1399 นายณรงค์ชัย สะนัย ร้านณรงค์ชัยมินิมาร์ก นายณรงค์ชัย สะนัย 154 3 สีวิเชียร น  ายืน อุบลราชธานี อบ. 53 2557 27/5/2020
4120 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2149 นายแสน ราษสีห์ศิริสกุล ร้านสบายดีช็อป นายแสน ราษสีห์ศิริสกุล 892/1 4 สีวิเชียร น  ายืน อุบลราชธานี อบ. 21 2561 11/3/2020
4121 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2457 นายโกเมนท์ นางาม ร้านสมหมายการเกษตร นายโกเมนท์ นางาม 129 5 สีวิเชียร น  ายืน อุบลราชธานี อบ. 168 2561 20/12/2019
4122 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1465 นายศุภชัย หิรัญวัฒนสิน บริษัท พีพีการเกษตร 999 จ ากัด บริษัท พีพีการเกษตร 999 จ ากัด 55 5 สีวิเชียร น  ายืน อุบลราชธานี อบ. 137 2557 28/7/2020
4123 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0443 นางล าดวน กุมภิโร ร้านอรปรียาพาณิชย์ นางล าดวน กุมภิโร 22 2 - - คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี อบ. 54 2557 1/6/2020
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4124 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2272 นางหนูค า พรมวงค์ ร้านป๋อมแป๋ม นางหนูค า พรมวงค์ 178 9 คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี อบ. 100 2562 3/7/2020
4125 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0141 นางสาวสิลิวารา บันทอน ร้านพูลฉวี 2 นางสาวสิลิวารา บันทอน 148 8 - - นาโพธ์ิ บุณฑริก อุบลราชธานี อบ. 152 2558 16/7/2020
4126 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1324 นางจันทร์ตะมี สาภิราช ร้านพูลฉวี 2 นางจันทร์ตะมี สาภิราช 60 8 นาโพธ์ิ บุณฑริก อุบลราชธานี อบ. 76 2558 15/3/2020
4127 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1802 นายประหยัด สีแสด ร้านอ๊อฟเซอร์วิส นายประหยัด สีแสด 231 8 โนนค้อ บุณฑริก อุบลราชธานี อบ. 70 2559 31/3/2020
4128 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2524 นายนพพล      บุญสอน บริษัท นพพล เคมีเกษตร จ ากัด นายนพพล บุญสอน 163/1 1 บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี อบ. 33 2562 1/4/2020
4129 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0296 นางสายฝน แนวจ าปา ร้านไกรทิพย์ นางสายฝน แนวจ าปา 4 1 - บุณฑริก-นาจะหลวย บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี อบ. 169 2552 26/6/2020
4130 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1083 นางสาวจิตติพร คนไว ร้านกิจรุ่งเรือง นางสาวจิตติพร คนไว 41/1 1 - - บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี อบ. 15 2556 2/10/2019
4131 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2621 นายยุทธพงศ์ คนไว ร้านกิจรุ่งเรือง นายยุทธพงศ์ คนไว 41/1 1 บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี อบ. 105 2562 14/7/2020
4132 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0705 นายค าใบ สีแสด ร้านพูนทรัพย์การเกษตร นายค าใบ สีแสด 177 14 - บุณฑริก-เดชอุดม บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี อบ. 208 2558 27/9/2019
4133 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0427 นายพชร พงษ์ภมร บริษัท ตรัยรัตนะโชคเจริญเพชร จ ากัด 202/2 2 - - บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี อบ. 110 2556 20/6/2020
4134 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1788 นายพยุงศักด์ิ กุมภิโร ร้านบุณฑริกการเกษตร นายพยุงศักด์ิ กุมภิโร 267 2 บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี อบ. 55 2559 13/3/2019
4135 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1134 นายคงชัย รุ้งไธสง ร้านฟ้าอุบล พืชพันธ์ุ บุณฑริก นายคงชัย รุ้งไธสง 290 2 - - บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี อบ. 45 2556 19/3/2020
4136 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2443 นายคงชัย รุ้งไธสง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟ้าน าชัย เกษตรพันธ์ุ 290 2 บ้านโนนสวรรค์ เดชอุดม-บุณฑริก บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี อบ. 161 2561 26/11/2019
4137 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0211 นายสุรัตน์ ภคพันธ์ปทุม สหกรณ์การเกษตรบุณฑริก จ ากัด 36 2 - - บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี อบ. 255 2558 27/12/2019
4138 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2118 นายจิรศักด์ิ ทองหล่อ ร้าน ป.ย่ิงเจริญ นายจิรศักด์ิ ทองหล่อ 57/2 2 บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี อบ. 31 2561 26/3/2020
4139 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1789 นายส าลี บัวบก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส าลีพาณิชย์ 253 4 บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี อบ. 28 2561 27/3/2020
4140 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1812 นายประเทือง วิระกา ร้านตั งใจค้า มินิมาร์ท นายประเทือง วิระกา 333 4 บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี อบ. 74 2560 19/6/2020
4141 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0121 นางนภาพร ขันทะโข ร้านใบเตย นางนภาพร ขันทะโข 5 8 - - บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี อบ. 108 2547 19/6/2020
4142 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1393 นางเอื อมพร พรมจันทร์ ร้านอนันตชัยพานิช นางเอื อมพร พรมจันทร์ 130 1 บ้านแมด บุณฑริก อุบลราชธานี อบ. 44 2561 10/5/2020
4143 เขต 4 สวพ.4 Ubo-5-0890 นางรุ่งวิไล    ลือเดช ร้านไสวการค้า นางรุ่งวิไล ลือเดช 126 10 บ้านแมด บุณฑริก อุบลราชธานี อบ. 90 2560 12/7/2019
4144 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0816 นางสุภาพ พรมวงษ์ ร้านยุภาพร นางสุภาพ พรมวงษ์ 212 10 บ้านแมด บุณฑริก อุบลราชธานี อบ. 130 2559 23/6/2020
4145 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0293 นายเทอดศักด์ิ พันธ์โชติ ร้านใบเตย 2 สาขาบ้านโพนงาม นายเทอดศักด์ิ พันธ์โชติ 10 1 - - โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี อบ. 37 2554 2/6/2020
4146 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1170 นายสุระศักด์ิ พันธ์โชติ ร้านฤทธ์ิรุ่งเรือง นายสุระศักด์ิ พันธ์โชติ 8-10 1 - - โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี อบ. 85 2556 21/5/2020
4147 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2302 นายสน่ัน  ไชยนาท ร้านสน่ัน นายสน่ัน ไชยนาท 154 11 - - โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี อบ. 90 2561 31/12/2019
4148 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1724 นางหนูเวียง เทียบสม ร้านเทียบสมการค้า นางหนูเวียง เทียบสม 332 14 โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี อบ. 49 2562 16/5/2020
4149 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1994 นางสาวทัศนีย์ สาเลศ ร้านกระเจ๊ียบก้าวหน้าการค้า นางสาวทัศนีย์ สาเลศ 87/1 2 โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี อบ. 68 2560 11/6/2020
4150 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1792 นางขันแก้ว เกษม ร้านโยโก้การค้า นางขันแก้ว เกษม 199 6 โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี อบ. 58 2559 17/3/2020
4151 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0992 นายทองสัย ค าอินทร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชนาธิป 2017 252 7 - - โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี อบ. 116 2559 5/6/2020
4152 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0909 นางสุจรรยา วรรณประภา ร้านกนกวรรณบริการ นางสุจรรยา วรรณประภา 113 8 - - โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี อบ. 154 2559 4/8/2019
4153 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2019 นายกิตติพันธ์ จิตมหัน ร้านกิตติพันธ์การเกษตร นายกิตติพันธ์ จิตมหัน 138 8 โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี อบ. 38 2560 23/5/2020
4154 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2574 นางล าดวน อุดมรักษ์ ร้านรุ่งพัสกรณ์พาณิชย์ นางล าดวน อุดมรักษ์ 388 11 หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี อบ. 61 2562 28/5/2020
4155 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0602 นายไพบูลย์ พละเขต ร้านอุ๊ดบริการ นายไพบูลย์ พละเขต 88 15 - - หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี อบ. 34 2562 10/4/2020
4156 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1842 นางจันทิมา ทองสุทธ์ิ ร้านธนากรการเกษตร นางจันทิมา ทองสุทธ์ิ 316 22 หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี อบ. 163 2561 29/11/2019
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4157 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2306 นางสาวมลชนกพร        วรรณลา ร้าน มลชนกพรการค้า นางสาวมลชนกพร วรรณลา 151 13 ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี อบ. 89 2561 19/6/2020
4158 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2159 นางหนูเล่ียม ราชรินทร์ ร้านแม่หลอดการค้า นางหนูเล่ียม ราชรินทร์ 93 21 ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี อบ. 74 2561 8/1/2020
4159 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1327 นายชาตรี เพ็ญพิมพ์ ร้านจิราภรณ์ (สาขาห้วยข่า) นายชาตรี เพ็ญพิมพ์ 43 23 ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี อบ. 119 2557 8/7/2019
4160 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1919 นายแผน จันทร์เพ็ง ร้านดาวรุ่ง นายแผน จันทร์เพ็ง 98 23 ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี อบ. 85 2560 3/7/2020
4161 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2332 นายธารินทร์ จุลเทพ ร้านค้ากลุ่มหนองเม็ก นายธารินทร์ จุลเทพ 109 4 ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี อบ. 104 2561 8/7/2020
4162 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2290 ว่าท่ี ร.ต.หญิง วราภรณ์ บ ารุงวงศ์ ร้านปอย & ปาย ว่าท่ี ร.ต.หญิง วราภรณ์ บ ารุงวงศ์ 232 4 ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี อบ. 82 2561 13/6/2019
4163 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2290 ว่าท่ี ร.ต.หญิง วราภรณ์ บ ารุงวงศ์ ร้านปอย & ปาย ว่าท่ี ร.ต.หญิง วราภรณ์ บ ารุงวงศ์ 232 4 ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี อบ. 90 2562 13/6/2020
4164 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2039 นายศิริชัย สรสา สหกรณ์กองทุนสวนยางภูหินด่าง จ ากัด 256 4 ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี อบ. 55 2560 30/5/2020
4165 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2261 นายสัมพันธ์ ทองศรี ร้านค้ากองทุนหมู่ 4 หนองเม็ก นายสัมพันธ์ ทองศรี 298 4 ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี อบ. 61 2561 29/5/2020
4166 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1935 นายคหบ์ชาติ สาโท กองทุนหมู่บ้านค าบาก กองทุนหมู่บ้านค าบาก 6 ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี อบ. 121 2560 1/10/2019
4167 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2100 นางสมนิตย์ วรรณลา ร้านน้องก๊อด นางสมนิตย์ วรรณลา 247 9 ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี อบ. 81 2561 11/6/2020
4168 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1070 นายมานิตย์ ชมมาลา ร้านมานิตย์การค้า นายมานิตย์ ชมมาลา 95 9 - - ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี อบ. 18 2557 8/1/2020
4169 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0619 นางสาวพลอยไพลิน วรเวทย์มงคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรเวทย์มงคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรเวทย์มงคล 173 19 - - กุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี อบ. 22 2554 6/4/2020
4170 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1458 นางสาวสุภาพร ชุมนวล ร้านพิบูลพัฒน์ นางสาวสุภาพร ชุมนวล 248 19 กุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี อบ. 132 2557 23/7/2020
4171 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0451 นางเพ่ิมพูล สีแสด ร้านเพ่ิมพูลอะไหล่ 2 นางเพ่ิมพูล สีแสด 279 19 - - กุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี อบ. 56 2561 27/5/2020
4172 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2446 นายรณรงค์ รามสูต บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรด๊ิวส จ ากัด สาขาท่ี 00004 123 14 ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี อบ. 162 2561 28/11/2019
4173 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0459 นายบุญกอง   เกษสุพรรณ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. อุบลราชธานี จ ากัด (สาขาพิบูลมังสาหาร) 280 14 - ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี อบ. 11 2556 2/10/2019
4174 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2042 นายอานนท์ แสนเสนา ร้านฟ้าอุบลพืชพันธ์ุ สาขาดอนจิก นายอานนท์ แสนเสนา 296 14 ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี อบ. 57 2560 31/5/2020
4175 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2004 นายธีระศักด์ิ ชูตระกูล ร้านเพ่ือนเกษตร 38 นายธีระศักด์ิ ชูตระกูล 171 16 ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี อบ. 21 2560 10/4/2020
4176 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1320 นางสาวพัทธยา แสนทวีสุข ร้านภูมิใจการเกษตร นางสาวพัทธยา แสนทวีสุข 2 8 ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี อบ. 50 2558 18/1/2020
4177 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2152 นายวิญญู    โบราณ ร้านสหรุ่งเรืองพาณิชย์ นายวิญญู โบราณ 177 2 นาโพธ์ิ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี อบ. 67 2561 30/5/2020
4178 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2142 นางดอกจวน    พูลงาม ร้านนางดอกจวน นางดอกจวน พูลงาม 373 2 นาโพธ์ิ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี อบ. 66 2561 30/5/2020
4179 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1982 นายประเทือง วรรณทวี ร้านวรรณทวี นายประเทือง วรรณทวี 89 4 นาโพธ์ิ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี อบ. 41 2560 25/5/2020
4180 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1799 นายชุนเชียง เจริญร่ืน ร้านนายชุนเชียง เจริญร่ืน นายชุนเชียง เจริญร่ืน 164 5 นาโพธ์ิ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี อบ. 66 2559 24/3/2020
4181 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1615 นายสมัย    สดสร้อย ร้านโชคสมัย นายสมัย สดสร้อย 42 7 นาโพธ์ิ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี อบ. 149 2561 2/10/2019
4182 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1118 นางนิภา สกุลพงษ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สกุลพงษ์ บริการ 76 12 โนนกลาง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี อบ. 28 2562 20/3/2020
4183 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2586 นายณรงค์ศักด์ิ ต้นแสง ร้านท๊อปแอนด์กี นายณรงค์ศักด์ิ ต้นแสง 163 3 บ้านแขม พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี อบ. 66 2562 30/5/2020
4184 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1199 นายสวัสด์ิ ต้นแสง ร้านท๊อปแอนด์กี นายสวัสด์ิ ต้นแสง 46 3 - - บ้านแขม พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี อบ. 97 2557 15/6/2020
4185 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2448 นางรัชนี บุญเชิด นางรัชนี บุญเชิด 123 4 บ้านแขม พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี อบ. 164 2561 2/12/2019
4186 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0185 นายชาญยุทธ แก่นคง ร้านวิษณุการเกษตร นายชาญยุทธ แก่นคง 110-112 - หลวง พิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี อบ. 117 2547 12/7/2020
4187 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0835 นายบุญญวัฒน์ แก้วคูณ ร้านป่องการเกษตร นายบุญญวัฒน์ แก้วคูณ 12/13 - เทศบาล 2 พิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี อบ. 217 2558 14/10/2019
4188 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0288 นายไพรัตน์ กาญจนเสน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พิบูลเพ่ิมพูลทรัพย์เจริญ 12/6 - เทศบาล 2 พิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี อบ. 38 2553 13/7/2020
4189 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1292 นางสาวรุ่งนภา ผ่องศรี ร้านโกเฮง นางสาวรุ่งนภา ผ่องศรี 19 เมืองฮาม พิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี อบ. 149 2558 15/7/2019
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4190 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0132 นางหนูพิน สุวรรณกูฏ ร้านแผ่นดินทองพิบูล นางหนูพิน สุวรรณกูฏ 70/2 - พิบูล พิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี อบ. 205 2548 11/9/2019
4191 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0020 นายพีรวิชญ์ สันติวิชัยกุล ร้านคลังเกษตร นายพีรวิชญ์ สันติวิชัยกุล 70/3 - พิบูล พิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี อบ. 173 2548 11/9/2019
4192 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0228 นายประพันธ์ศักด์ิ ฉายผาด ร้านส่งเสริมการเกษตร นายประพันธ์ศักด์ิ ฉายผาด 72/6 - พิบูล พิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี อบ. 174 2548 11/9/2019
4193 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0117 นางกิตติยา วรเวทย์มงคล ร้านบริการเกษตร สาขาคิวรถพิบูล นางกิตติยา วรเวทย์มงคล ตลาดสดเทศบาล แผงลอย ล็อคท่ี 3 - พิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี อบ. 118 2547 12/7/2019
4194 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1191 นางสาวเพ็ญพร น้อยตา ร้านน้องข่า นางสาวเพ็ญพร น้อยตา อาคาร 7 ล็อค 5,6 พิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี อบ. 108 2559 26/5/2020
4195 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1175 นางนันทนา สันติวิชัยกุล ร้านเดือนเกษตร นางนันทนา สันติวิชัยกุล อาคาร7 ล็อค7-8 - - พิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี อบ. 51 2557 21/5/2020
4196 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0225 บุญกอง   เกษสุพรรณ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. อุบลราชธานี จ ากัด (สาขาพิบูลมังสาหาร) 26/14 - สถิตย์นิมานกาล พิบูลมังสาหาร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี อบ. 8 2556 2/10/2019
4197 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0161 นางวีระนุช สันติวิชัยกุล ร้านรวมเกษตร นางวีระนุช สันติวิชัยกุล 269/1 - วิพากย์ พิบูลมังสาหาร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี อบ. 175 2548 11/9/2019
4198 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0768 นางโสภิดา พ้นภัย สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าโพธ์ิศรี - ทรายมูล จ ากัด 150 8 - - โพธ์ิศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี อบ. 20 2558 27/11/2019
4199 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1769 นายชาลี ค าสวัสด์ิ ร้านน าโชค นายชาลี ค าสวัสด์ิ 220 12 ระเว พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี อบ. 35 2559 6/3/2020
4200 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2170 นางสาวรัตนา สมเทพ ร้านโชครัตนา นางสาวรัตนา สมเทพ 129 9 ระเว พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี อบ. 17 2561 4/3/2020
4201 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1312 นางประภาพรรณ  ลวดทอง ร้านพิตรพิบูล นางประภาพรรณ ลวดทอง 89 01 ไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี อบ. 148 2559 25/7/2020
4202 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1494 นายณรงค์ หวังดี ร้านหวังเจริญบริการ นายณรงค์ หวังดี 121 1 ไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี อบ. 12 2559 21/1/2020
4203 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1829 นางบุญคูณ ศาลาน้อย ร้านบุญคูณการค้า นางบุญคูณ ศาลาน้อย 10 10 ไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี อบ. 117 2559 5/6/2020
4204 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1547 นางนิตยา สีบัว ร้าน S.P. รุ่งเรืองกิจ นางนิตยา สีบัว 146 14 ไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี อบ. 41 2561 9/5/2020
4205 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2036 นายศุภณัฐ เจริญร่ืน ร้าน ป.เจริญอะไหล่ยนต์ นายศุภณัฐ เจริญร่ืน 35 14 ไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี อบ. 49 2560 29/5/2020
4206 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1493 นางจงจิตร ขนทอง ร้านจงมณี นางจงจิตร ขนทอง 101 7 ไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี อบ. 80 2558 30/3/2020
4207 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1180 นางสายฝน ดรุณพันธ์ ร้านสายฝนการเกษตร นางสายฝน ดรุณพันธ์ 108 1 - - หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี อบ. 63 2557 5/6/2020
4208 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0424 นางสาวกนกวรรณ ชิณโชติ ร้านกนกวรรณพาณิชย์ นางสาวกนกวรรณ ชิณโชติ 109 1 - - หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี อบ. 43 2555 25/6/2020
4209 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0668 นายวิชิต ฉัตรสุวรรณ ร้าน ต.เจริญทรัพย์ นายวิชิต ฉัตรสุวรรณ 19 1 - - หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี อบ. 124 2559 15/6/2020
4210 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0551 นายวิจิตร บุญปัญญา ร้านทรัพย์ปัญญา นายวิจิตร บุญปัญญา 4 11 - - หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี อบ. 93 2552 1/3/2020
4211 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1255 นายสอน ทองรอง ร้านพรสุดาการเกษตร นายสอน ทองรอง 41 13 - - หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี อบ. 190 2558 13/8/2019
4212 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1198 นางสาวเนตรทิพย์ สายสี ร้านเนตรทิพย์การเกษตร นางสาวเนตรทิพย์ สายสี 9 6 - - หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี อบ. 105 2556 16/6/2020
4213 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1049 นางสุดวิไล ถวิลบูลย์ ร้านหนุ่มย่ิงเจริญการค้า นางสุดวิไล ถวิลบูลย์ 3 7 - - หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี อบ. 38 2562 21/4/2020
4214 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1663 นางสาวสมพร สดสร้อย ร้านกรเซอร์วิส นางสาวสมพร สดสร้อย 333 7 หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี อบ. 59 2559 17/3/2020
4215 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2052 นายคะลิไชย สีบัว ร้านสุธี การช่าง นายคะลิไชย สีบัว 147 8 หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี อบ. 71 2560 15/6/2020
4216 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0536 นายลพบุรี แก่นอ้วน กองทุนหมู่บ้านอ่างหินเหนือ หมู่ 2 182 2 - - อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี อบ. 14 2562 17/2/2020
4217 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1641 นายยุทธจักร กันยามา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ่ียมเจริญสาขา 2 นายยุทธจักร กันยามา 293 2 อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี อบ. 99 2558 2/6/2019
4218 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2543 นายโทน วงษ์ชมภู ร้าน ป.ตระกูลวงษ์การเกษตร นายโทน วงษ์ชมภู 137 5 อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี อบ. 43 2562 2/5/2020
4219 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2592 นางสาวธัญญาพร จรบุรม ร้านธัญพันธ์ุ นางสาวธัญญาพร จรบุรม 22 5 อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี อบ. 75 2562 5/6/2020
4220 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1571 นายกุณะชาติ สีแสด ร้านเพ่ิมพูลอะไหล่ นางขนิษฐา สายสี 9 9 อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี อบ. 61 2558 29/1/2020
4221 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0278 นางอรทัย แดงโสภา ร้านอรทัยพาณิชย์ นางอรทัย แดงโสภา 105 13 - ห้วยยาง - สองคอน โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร อุบลราชธานี อบ. 142 2550 8/8/2019
4222 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1803 นางวนิดา อินทร์น้อย ร้าน ส.ช านาญเกษตร สาขาโพธ์ิไทร นางวนิดา อินทร์น้อย 210 13 โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร อุบลราชธานี อบ. 71 2559 31/3/2020
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4223 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0633 นางสาวจิราภร อุทธิโท ร้านศรีโพธ์ิไทรยางพารา นางสาวจิราภร อุทธิโท 213 13 - - โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร อุบลราชธานี อบ. 14 2554 24/2/2020
4224 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0212 นายศิริพงษ์ สมงาม สหกรณ์การเกษตรโพธ์ิไทร จ ากัด นายศิริพงษ์ สมงาม 223 13 โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร อุบลราชธานี อบ. 78 2559 17/4/2020
4225 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0967 นายองอาจ สายเสน ร้านสายชลพาณิชย์ นายองอาจ สายเสน 269 15 - ห้วยยาง-สองคอน โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร อุบลราชธานี อบ. 73 2560 18/6/2019
4226 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0381 นางสาวศศิธร ไตรศิวะกุล ร้านมิตรถาวร นางสาวศศิธร ไตรศิวะกุล 64 15 - - โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร อุบลราชธานี อบ. 165 2558 26/7/2019
4227 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0670 นางสาวจินดารัตน์ แก้วเนตร ร้านโพธ์ิไทรการค้า นางสาวจินดารัตน์ แก้วเนตร 141 2 - - โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร อุบลราชธานี อบ. 27 2553 19/4/2020
4228 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1752 นายกิตติธัช บุญหนัก ร้านศรีโพธ์ิไทรยางพารา สาขา 2 นายกิตติธัช บุญหนัก 127 8 โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร อุบลราชธานี อบ. 69 2559 26/3/2020
4229 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2209 นายสนธยา  วงษ์ค าน้อง วาสนาการเกษตร นายสนธยา วงษ์ค าน้อย 176 3 - - สองคอน โพธ์ิไทร อุบลราชธานี อบ. 101 2561 5/7/2020
4230 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1991 นายสุบิน สายใจ ร้านสายใจการเกษตร นายสุบิน สายใจ 126 8 สองคอน โพธ์ิไทร อุบลราชธานี อบ. 51 2560 29/5/2019
4231 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2041 นายณัฏภัฐร์ พิมพ์แก้ว ร้านสองคอนซุปเปอร์มาร์ท นายณัฏภัฐร์ พิมพ์แก้ว 30 9 สองคอน โพธ์ิไทร อุบลราชธานี อบ. 8 2561 1/2/2020
4232 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1735 นางสาวอนงค์ วงฤทธ์ิ ร้านผูกพันธ์การเกษตร นางสาวอนงค์ วงฤทธ์ิ 188 10 ส าโรง โพธ์ิไทร อุบลราชธานี อบ. 155 2561 17/10/2019
4233 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1791 นายสีดา สิงห์โส ร้านสีรุ่งเรือง นายสีดา สิงห์โส 37 2 เหล่างาม โพธ์ิไทร อุบลราชธานี อบ. 80 2559 18/4/2020
4234 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2389 นายปัญญา ศิริลาภ ร้านปัญญาการค้า นายปัญญา ศิริลาภ 101 5 เหล่างาม โพธ์ิไทร อุบลราชธานี อบ. 25 2562 18/3/2020
4235 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1811 นางสาวแก้วหทัย   พ่ัวแดง ร้าน ก.แก้ว การเกษตร นางสาวแก้วหทัย พ่ัวแดง 197 5 เหล่างาม โพธ์ิไทร อุบลราชธานี อบ. 64 2561 30/5/2020
4236 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1618 นายไพบูลย์ ทองวิเศษ ร้าน พ.พาณิชย์ นายไพบูลย์ ทองวิเศษ 119 1 ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 87 2558 5/5/2020
4237 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2262 นางสาวนารี วงศ์สามารถ ร้านดีบูชา พาณิชย์ นางสาวนารี วงศ์สามารถ 7 9 เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 62 2561 29/5/2020
4238 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1858 นายอ๋ันพิสิทธ์ิ แสงเขียว ร้านธนวัฒน์ นายอ๋ันพิสิทธ์ิ แสงเขียว 26 2 นาเลิง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 128 2559 20/6/2020
4239 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1685 นายสุริยา   วระโพธ์ิ ร้านสุริยา วระโพธ์ิ นายสุริยา วระโพธ์ิ 14 3 นาเลิง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 118 2561 30/7/2020
4240 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2342 นางเพ็ญศรี ศรีสมุทร ร้านแม่เพ็ญ นางเพ็ญศรี ศรีสมุทร 33 3 นาเลิง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 74 2562 5/6/2020
4241 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2221 นายธงชัย   ก่อบุญ ร้านชัยเจริญการเกษตร นายธงชัย ก่อบุญ 74 5 นาเลิง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 115 2561 16/7/2019
4242 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2415 นายยศธร  อ่อนม่ิง ร้านหน่ึงเดียวการเกษตร นายยศธร อ่อนม่ิง 124 6 นาเลิง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 151 2561 4/10/2019
4243 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1064 นายจ าปา บุญเลิศ ร้านจ าปา บุญเลิศ นายจ าปา บุญเลิศ 142 7 - - นาเลิง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 89 2555 3/9/2019
4244 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0189 นายทวี กองวงศ์ ร้านศรีสยาม นายทวี กองวงศ์ 17 7 - - นาเลิง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 32 2554 19/5/2020
4245 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1555 นางสาวสมปอง รักษาภา ร้าน ดีย่ิงไผ่ใหญ่ นางสาวสมปอง รักษาภา 29/1 1 - - ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 32 2560 8/5/2020
4246 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2125 นางสาวเจนจิรา ค าแปร ร้านไผ่มงคล นางสาวเจนจิรา ค าแปร 120 10 ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 123 2560 11/10/2019
4247 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1760 นายณัฐชัย ฉวีวัฒน์ ร้าน ช.เจริญเกษตร นายณัฐชัย ฉวีวัฒน์ 149 10 ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 18 2559 31/1/2020
4248 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0952 นายอ านาจ ใจกล้า ร้านสุทธิคุณการเกษตร นายอ านาจ ใจกล้า 139 12 - - ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 49 2557 18/5/2020
4249 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0947 นางพลอย บุญทอง ร้านบุญทองการเกษตร นางพลอย บุญทอง 5 4 - - ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 17 2557 7/1/2020
4250 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1961 นางปูน ศิริวาลย์ ร้านศิริวาลย์การเกษตร (ศูนย์บ้านหนองมะทอ) นางปูน ศิริวาลย์ 40 5 ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 188 2559 27/12/2019
4251 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1106 นางสาวจุฑามาศ เกษเงิน ร้านพัชรพรการเกษตร นางสาวจุฑามาศ เกษเงิน 15 6 - - ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 187 2559 27/12/2019
4252 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1746 นายเกียรติชัย    แก้วโรจน์ ร้านฟากทุ่งการเกษตรเคมี นายเกียรติชัย แก้วโรจน์ 96 4 โพนแพง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 29 2562 21/3/2020
4253 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2364 นางสาวรัชฎาภรณ์  ทองสุข ร้านเกษตรอุบล ก.ม.29 นางสาวรัชฎาภรณ์ ทองสุข 82/1 6 โพนแพง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 130 2561 28/8/2019
4254 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1282 นางนรินธรณ์ สัตย์ธรรม ร้านนรินธรณ์พาณิชย์ นางนรินธรณ์ สัตย์ธรรม 38 7 โพนแพง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 116 2557 6/7/2020
4255 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1855 นางสาวกมลชนก ทาตระกูล ร้านทาตระกูลพาณิชย์ นางสาวกมลชนก ทาตระกูล 105 8 โพนแพง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 126 2559 19/6/2020
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4256 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0719 นายสมัคร บริสุทธ์ิ ร้านรุ่งศิริ นายสมัคร บริสุทธ์ิ 2 9 - - โพนแพง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 64 2554 3/7/2020
4257 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1303 นายพินิจ วัชการ ร้านฟ้าประทาน นายพินิจ วัชการ 23 9 โพนแพง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 62 2562 28/5/2020
4258 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1980 นายอภิวัชร์ แก่นทอง ร้านบ้านเกษตร นายอภิวัชร์ แก่นทอง 499 1 ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 11 2560 2/3/2020
4259 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1902 นายสุทธิพงศ์ พลสังข์ ร้านรวมใจพาณิชย์ นายสุทธิพงศ์ พลสังข์ 14/2 10 ชยางกูร ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 35 2561 9/4/2020
4260 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2511 นายพรประเสริฐ กิตยารักษ์ ร้านม่วงสามสิบการเกษตร นายพรประเสริฐ กิตยารักษ์ 410 10 ชยางกูร ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 26 2562 18/3/2020
4261 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0200 นายทศพร ฉัตรทอง ร้านมิตรการเกษตร นายทศพร ฉัตรทอง 2 12 - สุขาภิบาล 8 ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 226 2558 8/11/2019
4262 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2299 นางสาวสุภาภรณ์ สมคิด ร้านมักเกษตร นางสาวสุภาภรณ์ สมคิด 377 12 ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 84 2561 17/6/2020
4263 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0305 นายอาทิตย์ พลเขต ร้านแฟช่ันชาย นายอาทิตย์ พลเขต 183 5 ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 37 2562 18/4/2020
4264 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0423 นายพีรยุทธ สีงาม ร้านพีรวัฒน์เทรดดิ ง นายพีรยุทธ สีงาม 345 5 - - ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 250 2558 27/12/2019
4265 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0304 นายวีระศักด์ิ จึงจิตรักษ์ ร้านจึงเจริญการเกษตร นายวีระศักด์ิ จึงจิตรักษ์ 404 5 - - ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 62 2549 13/7/2020
4266 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2181 นายบุญชู ทองสะอาด ร้านค้าประชารัฐ หมู่ท่ี 6 นายบุญชู ทองสะอาด 59 6 ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 19 2562 7/3/2020
4267 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2175 นายชนษ์ปกรณ์    หาญชูวงศ์ ร้านนาวาเกษตรอินทรีย์ นายชนษ์ปกรณ์ หาญชูวงศ์ 6/2 8 ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 32 2562 31/3/2020
4268 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0864 นายนิยม ขันธ์แก้ว ร้านนิยมทรัพย์ นายนิยม ขันธ์แก้ว 160 2 - - ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 23 2556 13/1/2020
4269 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1395 นางสุกัญญา สุดเพียร ร้าน ต.เจริญทรัพย์ นางสุกัญญา สุดเพียร 56 2 ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 123 2558 29/6/2020
4270 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0785 นายสุณี นามศรี ร้าน ส.เจริญพานิช นายสุณี นามศรี 6 7 - - ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 51 2558 19/1/2020
4271 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2184 นางธิพานันท์ ยาวิไชย ร้าน ม.เจริญการเกษตร นางธิพานันท์ ยาวิไชย 120 1 ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 1 2562 1/1/2020
4272 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0886 นายณัฐกิตต์ิ อ่อนดี ร้านเกษตรอุบล นายณัฐกิตต์ิ อ่อนดี 123 1 - ชยางกูร ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 3 2557 9/10/2019
4273 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0736 นางสาวเสาวลักษณ์ เฝ้าทรัพย์ ร้านประกอบ นางสาวเสาวลักษณ์ เฝ้าทรัพย์ 80 1 - - ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 76 2554 13/7/2020
4274 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0956 นางสังวาลย์ พิมพ์หล่อ ร้านพิมพ์หล่อ นางสังวาลย์ พิมพ์หล่อ 17 11 - - ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 117 2561 18/7/2020
4275 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0728 นางทองใส พิมพ์หล่อ ร้านทองใส การเกษตร นางทองใส พิมพ์หล่อ 25 11 ประชาราฏร์ - ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 151 2557 8/9/2019
4276 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1110 นางสาวสมวรรณ จิตรสิงห์ ร้านหนองบากการเกษตร นางสาวสมวรรณ จิตรสิงห์ 56 11 - - ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 80 2556 14/5/2020
4277 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1674 นางสายสมร การบรรจง ร้านวะระสายสมร นางสายสมร การบรรจง 104 3 ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 36 2559 6/3/2020
4278 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2605 นายไพบูลย์ แก้วพวงดี ร้านรถเก๋งการเกษตร นายไพบูลย์ แก้วพวงดี 175 5 ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 89 2562 17/6/2020
4279 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2167 นายนงค์     อินทร์ลี ร้านยุพาการเกษตร นายนงค์ อินทร์ลี 70 5 ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 11 2562 6/2/2020
4280 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0578 นางสมดี บุตรน้อย ร้านสมดีการเกษตร นางสมดี บุตรน้อย 147 1 - - หนองไข่นก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 141 2561 5/9/2019
4281 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0625 นายสุบรรณ พูลพันธ์ ร้านสุบรรณพาณิชย์ นายสุบรรณ พูลพันธ์ 99 7 - - หนองไข่นก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 58 2558 22/1/2020
4282 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0657 นายบุญศักด์ิ ไชยวงค์ ร้านบุญศักด์ิการเกษตร นายบุญศักด์ิ ไชยวงค์ 69 10 - - หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 13 2553 25/3/2020
4283 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0946 นายหนูกุล ทองสอาด ร้านทองสอาดการเกษตร นายหนูกุล ทองสอาด 7 10 - - หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 11 2555 3/1/2020
4284 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0421 นางสาวรัชดา นวลวัลย์ ร้านชิน - จ่อยการเกษตร นางสาวรัชดา นวลวัลย์ 109 11 - - หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 132 2551 22/7/2019
4285 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2145 นายประสิทธ์ิ นิยมชาติ ร้านน้องดิว บิวตี นายประสิทธ์ิ นิยมชาติ 12 11 หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 173 2561 27/12/2019
4286 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1951 นายสุดาวี รักบุญ กองทุนร้านค้าประชารัฐ นายสุดาวี รักบุญ 3 11 หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 157 2561 5/11/2019
4287 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2359 นางสาวภารดี พวงจันทร์ ร้านวังมนการเกษตร นางสาวภารดี พวงจันทร์ 99 12 หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 171 2561 25/12/2019
4288 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1823 นายค าพัน ครุฑแสน กองทุนหมู่บ้าน บ้านวังมน ม.12 กองทุนหมู่บ้าน บ้านวังมน ม.12 12 หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 50 2562 20/5/2020

130/137สํา
นัก
คว
บค
มุพ
ืชแ
ละ
วสั
ดกุ
ารเ
กษ
ตร



4289 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2091 นางสมพร ค าแปร ร้านดีเลิศ นางสมพร ค าแปร 79 13 หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 105 2560 10/8/2019
4290 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1286 นายสุทัศน์ เทศนา ร้านโพนเมืองการเกษตร นายสุทัศน์ เทศนา 75 14 หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 7 2559 10/1/2020
4291 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0714 นายวิฑูรย์ นิยมชาติ ร้านชวนพิศการเกษตร นายวิฑูรย์ นิยมชาติ 172 2 - - หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 146 2559 24/7/2020
4292 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0895 นายขุน คุณธรรม ร้านคุณธรรม นายขุน คุณธรรม 191 2 - - หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 186 2558 20/8/2019
4293 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1948 นายณัฐวุฒิ สมสืบ ร้านต้อม โบ มินิมาทร์ นายณัฐวุฒิ สมสืบ 228 2 หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 143 2561 6/9/2019
4294 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0413 นายสมบัติ กุลพรม ร้านสมบัติทรัพย์เจริญ นายสมบัติ กุลพรม 55 2 - - หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 159 2557 10/9/2019
4295 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0362 นางสมร รินทอง ร้านรินทองการเกษตร นางสมร รินทอง 128 4 - - หนองฮาง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 20 2559 7/2/2020
4296 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1759 นายวิมล เกษแก้ว ร้านลาภย่ิง นายวิมล เกษแก้ว 55 5 หนองฮาง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 33 2559 3/3/2020
4297 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0359 นายปรายู เกษวงศ์ ร้านปรายู นายปรายู เกษวงศ์ 90 5 - - หนองฮาง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 119 2558 24/6/2020
4298 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0471 นายสมจิตร ผลสุข ร้าน อ.อารุณี นายสมจิตร ผลสุข 96 5 - - หนองฮาง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 180 2558 3/9/2019
4299 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1563 นางสาวส าราญ พรมสวัสด์ิ ร้านพรมสวัสด์ิการเกษตร นางสาวส าราญ พรมสวัสด์ิ 53 5 - - เหล่าบก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี อบ. 44 2558 12/1/2020
4300 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1515 นายเมธาสิทธ์ิ บริสุทธ์ิ  ่ร้านเมธาวัสดุ นายเมธาสิทธ์ิ บริสุทธ์ิ 724/1 18 ชยางกูร ขามใหญ่ เมือง อุบลราชธานี อบ. 2 2559 4/1/2020
4301 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0640 นางสาววรรณภา บุญยัง ร้าน ป.การกล้า นางสาววรรณภา บุญยัง 169/2 9 - - ขามใหญ่ เมือง อุบลราชธานี อบ. 14 2553 29/3/2020
4302 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0193 นางพรพิมล ขาววิลาศ ร้านพรพิมลการเกษตร นางพรพิมล ขาววิลาศ 86 6 - - ขี เหล็ก เมือง อุบลราชธานี อบ. 114 2558 21/6/2020
4303 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0318 นายบุญกอง    เกษสุพรรณ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. อุบลราชธานี จ ากัด(สาขาเมือง) 33 7 - ชยางกูร ขี เหล็ก เมือง อุบลราชธานี อบ. 14 2556 2/10/2019
4304 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0572 นายบุญชู จีนวงค์ ร้านค้าบ้านทุ่งใหญ่ นายบุญชู จีนวงค์ 157 9 - - ขี เหล็ก เมือง อุบลราชธานี อบ. 145 2552 26/5/2020
4305 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0190 นายสมผล สถาผลสวัสด์ิ ร้านศรีสวัสด์ิ นายสมผล สถาผลสวัสด์ิ 158 - บูรพาใน ในเมือง เมือง อุบลราชธานี อบ. 242 2558 13/12/2019
4306 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0284 นายณัฐวัฒน์ วิทยา ร้านเพ่ือนเกษตรไทยอุบล นายณัฐวัฒน์ วิทยา 231/8 - อุบล-ตระการ ในเมือง เมือง อุบลราชธานี อบ. 8 2558 13/10/2019
4307 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0131 นายพงษ์ศักด์ิ สุวรรณกูฏ ร้านแผ่นดินทอง นายพงษ์ศักด์ิ สุวรรณกูฏ 320-322 - อุปราช ในเมือง เมือง อุบลราชธานี อบ. 1 2553 26/11/2019
4308 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1475 นายนัฐพล บุญดาว ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุบลบุญวัฒน์ 417 8 ปทุม เมือง อุบลราชธานี อบ. 73 2558 4/3/2020
4309 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0128 นางประภา สุวรรณ์ ร้านปิติโชควัสดุการเกษตร นางประภา สุวรรณ์ 108/1 14 - อุบล-ตระการ ไร่น้อย เมือง อุบลราชธานี อบ. 127 2547 31/8/2019
4310 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0878 นางอารอน สายม่ัน ร้านอารอน นางอารอน สายม่ัน 67 7 - - ไร่น้อย เมือง อุบลราชธานี อบ. 74 2554 10/7/2020
4311 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0624 นายจักราวุธ บุญมานันท์ ร้านสินพัฒนาการเกษตร นายจักราวุธ บุญมานันท์ 42 9 - - หนองขอน เมือง อุบลราชธานี อบ. 30 2555 6/6/2020
4312 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0119 นางบุญใส วันดี ร้านบุญธรรมพาณิชย์ นางบุญใส วันดี 23 10 - - หัวเรือ เมือง อุบลราชธานี อบ. 221 2558 1/11/2019
4313 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0235 นายสาคร กุลบุตร์ ร้านสาคร นายสาคร กุลบุตร์ 66 10 - - หัวเรือ เมือง อุบลราชธานี อบ. 132 2547 16/9/2019
4314 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0603 นายส าราญ อ่อนดี ร้าน ต.การเกษตร นายส าราญ อ่อนดี 240 11 - - หัวเรือ เมือง อุบลราชธานี อบ. 125 2561 16/8/2020
4315 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0264 นางสุภาพร อยู่เย็น ร้านแหลมทอง นางสุภาพร อยู่เย็น 34/2 11 - - หัวเรือ เมือง อุบลราชธานี อบ. 165 2551 22/9/2019
4316 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0183 นายพิธ จอมหงษ์ ร้านวิรัตน์ นายพิธ จอมหงษ์ 43 16 - - หัวเรือ เมือง อุบลราชธานี อบ. 150 2548 22/8/2019
4317 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0120 นางบานเย็น สายแวว ร้านบุญเหล็งพาณิชย์ นางบานเย็น สายแวว 123 3 - ชยางกูร หัวเรือ เมือง อุบลราชธานี อบ. 19 2557 9/1/2020
4318 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0261 นายสมภาร แช่มช่ืน ร้านหลิวการเกษตร นายสมภาร แช่มช่ืน 109 5 - - หัวเรือ เมือง อุบลราชธานี อบ. 147 2548 22/8/2019
4319 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0770 นายธนยศ แดนพันธ์ ร้านเกษตรเพ่ิมทรัพย์ นายธนยศ แดนพันธ์ 82 7 - - หัวเรือ เมือง อุบลราชธานี อบ. 20 2554 3/4/2020
4320 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0358 นางสาวพรรณณี บัวลอย ร้านพรรณณีการค้า นางสาวพรรณณี บัวลอย 10 8 - - หัวเรือ เมือง อุบลราชธานี อบ. 43 2550 4/2/2020
4321 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0635 นางค าหม่ัน ฉัตรวิไล ร้านฉัตรวิไลพ าณิชย์ นางค าหม่ัน ฉัตรวิไล 231 1 กระโสบ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อบ. 8 2562 21/1/2020
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4322 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2315 นางสาวบังอร   บุตรศรี ร้านเฉลิมรัตน์วัสดุ นางสาวบังอร บุตรศรี 240 5 กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อบ. 97 2561 20/6/2020
4323 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2318 นางอัมพร    พรสุวรรณ ร้านพรสุวรรณมินิมาร์ท นางอัมพร พรสุวรรณ 65 5 กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อบ. 98 2561 20/6/2020
4324 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2598 นายยุทธการ อุตส่าห์ ร้านเกษตรก้าวหน้า นายยุทธการ อุตส่าห์ 347 9 สมเด็จ กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อบ. 83 2562 11/6/2020
4325 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2569 นายรวิกร ขันตรี ร้านโชดอนันต์การเกษตร นายรวิกร ขันตรี 324 15 ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อบ. 51 2562 15/5/2020
4326 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0273 นางเปล่งศรี โกศัลวัฒน์ ร้านรัตนพานิช นางเปล่งศรี โกศัลวัฒน์ 9 1 - ชยางกูร ขี เหล็ก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อบ. 69 2548 5/5/2020
4327 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2458 นางสาวเยาวภา ไทยกุล ร้านสวนใหญ่การเกษตร นางสาวเยาวภา ไทยกุล 172 2 ขี เหล็ก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อบ. 172 2561 26/12/2019
4328 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0412 นายบุญกอง   เกษสุพรรณ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. อุบลราชธานีจ ากัด (สาขาน  ายืน) 169 4 - - ขี เหล็ก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อบ. 2 2558 30/9/2019
4329 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0356 นางวิไล บัวลอย ร้านวิไลการค้า นางวิไล บัวลอย 130 5 - ชยางกูร ขี เหล็ก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อบ. 45 2558 14/1/2020
4330 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1305 นายณรงค์ศักด์ิ อบอุ่น ร้านเพ่ือนเกษตรอุบล นายณรงค์ศักด์ิ อบอุ่น 171 5 ขี เหล็ก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อบ. 154 2561 17/10/2019
4331 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0455 นายสาย จีนวงศ์ ร้าน ส.สมพานิชย์ นายสมพงษ์ จีนวงศ์ 44 9 - - ขี เหล็ก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อบ. 139 2558 8/7/2020
4332 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2183 นายนครินทร์ รินรุด ร้านนครินทร์การเกษตร นายนครินทร์ รินรุด 218 3 แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อบ. 20 2561 11/3/2019
4333 เขต 4 สวพ.4 Ubo-5-1745 นางกฤษนล ชอบธรรม ร้านกฤษนลเคร่ืองด่ืม นางกฤษนล ชอบธรรม 293 5 แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อบ. 3 2559 4/1/2020
4334 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1883 นางสาวชลกร พงษ์โสภา บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขาอุบลราชธานี) 267 7 แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อบ. 91 2560 12/7/2019
4335 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0254 นายอภิชัย ตั งศิริวัฒนกุล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุบลตั งศิริ 17 - นพคุณ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อบ. 251 2558 28/12/2019
4336 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0167 นายเทอดศักด์ิ อิฐรัตน์ ร้านรุ่งรัตน์ นายเทอดศักด์ิ อิฐรัตน์ 356-358 - อุปราช ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อบ. 237 2558 10/12/2019
4337 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0378 นายวิวัฒน์ ทองชัยประสิทธ์ิ บริษัท อุบลกิมบ้วนเซ้ง จ ากัด 73, 75 - สรรพสิทธ์ิ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อบ. 104 2556 16/6/2020
4338 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2046 นางเปรมใจ   เดชโชค ร้านโชคเจริญ นางเปรมใจ เดชโชค 46 8 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อบ. 64 2562 29/5/2020
4339 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2025 นางอุไรวรรณ จันทร์ไชย ร้านแม่ล าไยสะดวกซื อ นางอุไรวรรณ จันทร์ไชย 128 4 ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อบ. 40 2560 25/5/2020
4340 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2104 นายประชิต ศุภสร ร้าน ส.สมจิตต์ นายประชิต ศุภสร 260/1 5 ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อบ. 140 2561 5/9/2019
4341 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1520 นางนิตยา    โพธ์ิม่ัน ร้านไก่เจ๊ียบ บริการ นางนิตยา โพธ์ิม่ัน 67 1 หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อบ. 91 2561 29/12/2019
4342 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2478 นางสาวสายธาร  วงค์หาญ ร้านทวีคูณ นางสาวสายธาร วงค์หาญ 143 16 หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อบ. 68 2562 4/6/2020
4343 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0862 นายไพฑูรย์ สมบูรณ์ ร้าน ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านหนองมุก นายไพฑูรย์ สมบูรณ์ 169 2 - - หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อบ. 27 2561 29/7/2020
4344 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0725 ร.ต.ธนะพัฒน์ ชนาสินปริพัฒน์ ร้านธนะพัฒน์การเกษตร ร.ต.ธนะพัฒน์ ชนาสินปริพัฒน์ 237 3 - - หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อบ. 50 2553 5/8/2019
4345 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2007 นายพลประชา วงศ์ชาลี ร้านเกษตรเกษม นายพลประชา วงศ์ชาลี 11 5 หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อบ. 23 2560 19/4/2020
4346 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2049 นางสาวรุ่งจิตตรา ลาบลึก ร้านรุ่งเจริญพาณิชย์ นางสาวรุ่งจิตตรา ลาบลึก 169 5 หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อบ. 133 2561 26/8/2020
4347 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0060 นางอะลอน กุลบุตร์ ร้านทองศูนย์ นางอะลอน กุลบุตร์ 222 5 - - หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อบ. 136 2547 30/1/2020
4348 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1784 นายเฉลิมพล วงศ์ค า ร้านเฉลิมพลรวมช่าง นายเฉลิมพล วงศ์ค า 24 7 หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อบ. 135 2560 28/12/2019
4349 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2295 นางบัวทิพย์ คณะพันธ์ ร้านบัวทิพย์ นางบัวทิพย์ คณะพันธ์ 139/1 9 หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อบ. 94 2562 20/6/2020
4350 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1572 นายปาระพีภัทร ยางงาม ร้าน พี เอ็น พืชผล นายปาระพีภัทร ยางงาม 21/1 9 หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อบ. 63 2558 29/1/2020
4351 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0403 นายสมบูรณ์ ขุมค า ร้านทรัพย์เกษตร นายสมบูรณ์ ขุมค า 66 8 - - ค าขวาง วารินช าราบ อุบลราชธานี อบ. 174 2559 13/10/2019
4352 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1946 นายกิจประสงค์ แก่นการ กองทุนร้านค้าวิสาหกิจชุมชน หมู่ 1 นายกิจประสงค์ แก่นการ 148 1 คูเมือง วารินช าราบ อุบลราชธานี อบ. 153 2561 11/10/2019
4353 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0881 นายเตชวิทย์ สีทาเวช ร้านทวีทรัพย์ นายเตชวิทย์ สีทาเวช 42 1 - - คูเมือง วารินช าราบ อุบลราชธานี อบ. 122 2557 14/7/2020
4354 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0880 นายบัวกัน แก่นการ ร้าน ส.สมทรัพย์ นายบัวกัน แก่นการ 89 9 - - คูเมือง วารินช าราบ อุบลราชธานี อบ. 101 2562 8/7/2020
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4355 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1974 นางสาวศิริพร ขันวิชัย ร้านเจนจิราการเกษตร นางสาวศิริพร ขันวิชัย 165 10 วารินฯ-ศรีสะเกษ ท่าลาด วารินช าราบ อุบลราชธานี อบ. 35 2562 10/4/2020
4356 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0879 นายสุวิทย์ ช่างพิมพ์ ร้าน ต.เติมทรัพย์ นายสุวิทย์ ช่างพิมพ์ 74 3 - - ท่าลาด วารินช าราบ อุบลราชธานี อบ. 75 2554 11/7/2020
4357 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0882 นางจ าเนียร วงศ์ค าเหลา ร้านจ าเนียรพาณิชย์ นางจ าเนียร วงศ์ค าเหลา 97 8 - - ท่าลาด วารินช าราบ อุบลราชธานี อบ. 125 2556 28/7/2019
4358 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1316 นายวิทูร สุริยวนากุล บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 90 2 โนนผึ ง วารินช าราบ อุบลราชธานี อบ. 245 2558 21/12/2019
4359 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2067 นางอุบล ไชยสงคราม ร้านอุบลกิจเจริญวัสดุ นางอุบล ไชยสงคราม 69 3 โนนโหนน วารินช าราบ อุบลราชธานี อบ. 166 2561 18/12/2019
4360 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2383 นางสาวจารุวรรณ โสภาบุตร ร้านจารุวรรณพาณิชย์ นางสาวจารุวรรณ โสภาบุตร 92/1 3 โนนโหนน วารินช าราบ อุบลราชธานี อบ. 135 2561 20/8/2019
4361 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2331 นางสาวมาราตรี สุทธาคง ร้านธนะกิจรุ่งเรือง นางสาวมาราตรี สุทธาคง 163 4 โนนโหนน วารินช าราบ อุบลราชธานี อบ. 103 2561 8/7/2019
4362 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1373 นางจันทร์เพ็ญ ทีค าแก้ว ร้าน บี & เอ็ม มินิมาร์ท นางจันทร์เพ็ญ ทีค าแก้ว 101 11 บุ่งหวาย วารินช าราบ อุบลราชธานี อบ. 70 2557 8/6/2020
4363 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2516 นายธนกร คบทองหลาง ร้านสายไหม นายธนกร คบทองหลาง 167 11 บุ่งหวาย วารินช าราบ อุบลราชธานี อบ. 73 2562 5/6/2020
4364 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1368 นายไพรสี ไชยโครต ร้านไพรสีการเกษตร นายไพรสี ไชยโครต 86 11 บุ่งหวาย วารินช าราบ อุบลราชธานี อบ. 7 2561 8/1/2020
4365 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1036 นายอดุลย์ ศรีลาทิพย์ ร้านอดุลย์การเกษตร นายอดุลย์ ศรีลาทิพย์ 67 3 - - บุ่งหวาย วารินช าราบ อุบลราชธานี อบ. 67 2555 9/7/2020
4366 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0854 นายขวัญพัฒน์ ศรีธเนษฐ์กุล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตวงสินเกษตรภัณฑ์ 645 4 - - บุ่งไหม วารินช าราบ อุบลราชธานี อบ. 40 2554 8/6/2020
4367 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0872 นางนงคราน พลอามาตย์ ร้านนงครานการเกษตร นางนงคราน พลอามาตย์ 6 13 - - โพธ์ิใหญ่ วารินช าราบ อุบลราชธานี อบ. 127 2558 30/6/2020
4368 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1928 นายอัครวินท์ เสาแก้ว ร้านชญานินพานิชย์ นายอัครวินท์ เสาแก้ว 99 13 โพธ์ิใหญ่ วารินช าราบ อุบลราชธานี อบ. 57 2562 27/5/2020
4369 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0759 นางอภิญญา สร้อยมุกดา ร้านโชคเจริญทรัพย์พาณิชย์ นางอภิญญา สร้อยมุกดา 196 4 - - โพธ์ิใหญ่ วารินช าราบ อุบลราชธานี อบ. 1 2559 3/1/2020
4370 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2455 นายเข็มพร คงคาพันธ์ ร้านโชคเข็มพร นายเข็มพร คงคาพันธ์ 198 5 โพธ์ิใหญ่ วารินช าราบ อุบลราชธานี อบ. 59 2562 26/5/2020
4371 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0425 นายค าตัน โสภาสิน ร้านยุทธนา นายค าตัน โสภาสิน 33 8 - - โพธ์ิใหญ่ วารินช าราบ อุบลราชธานี อบ. 11 2557 10/12/2019
4372 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1109 นางสาวนวลจันทร์ สิงโงน ร้านแม่ค า นางสาวนวลจันทร์ สิงโงน 79 8 - - โพธ์ิใหญ่ วารินช าราบ อุบลราชธานี อบ. 16 2562 25/2/2020
4373 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1592 นางสาวอ าพรศรี โม่ค า ร้านวรพลพาณิชย์ นางสาวอ าพรศรี โม่ค า 40/1 2 เมืองศรีไค วารินช าราบ อุบลราชธานี อบ. 74 2558 9/3/2020
4374 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1821 นางเกสร วงษาเคน ร้าน ก.เจริญกิจ นางเกสร  วงษาเคน 5 2 เมืองศรีไค วารินช าราบ อุบลราชธานี อบ. 94 2559 9/5/2020
4375 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0266 นายอามรย์ วงมาเกษ ร้านอาร์ เซอร์วิส 2 นายอารมย์ วงมาเกษ 138 6 เมืองศรีไค วารินช าราบ อุบลราชธานี อบ. 176 2558 17/9/2019
4376 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0248 นายศราวุธ กาญจนวัฒน์ ร้านแสงศิริ วาริน นายศราวุธ กาญจนวัฒน์ 107 - ประทุมเทพภักดี วารินช าราบ วารินช าราบ อุบลราชธานี อบ. 218 2558 19/10/2019
4377 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0036 นางเสาวลักษณ์ ศรีธเนษฐ์กุล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตวงสินเกษตรภัณฑ์ 117 - ประทุมเทพภักดี วารินช าราบ วารินช าราบ อุบลราชธานี อบ. 106 2558 14/6/2020
4378 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0134 นางจารุวรรณ คิมหะมานนท์ ร้านพรดี นางจารุวรรณ คิมหะมานนท์ 246 - ประทุมเทพภักดี วารินช าราบ วารินช าราบ อุบลราชธานี อบ. 223 2558 4/11/2019
4379 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0066 นายสมศักด์ิ ลี จงเพ่ิมพูน ร้านไทยถาวร นายสมศักด์ิ ลี จงเพ่ิมพูน 248-250 - ประทุมเทพภักดี วารินช าราบ วารินช าราบ อุบลราชธานี อบ. 4 2549 25/1/2020
4380 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0239 นายสุภัทร์ ธรรมานุสาร ร้านสินเกษตร 101 นายสุภัทร์ ธรรมานุสาร 37 - สถลมาร์ค วารินช าราบ วารินช าราบ อุบลราชธานี อบ. 22 2548 1/1/2020
4381 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0325 นายอดิศักด์ิ ตั งมิตรประชา บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) 37-47 - ศรีมงคล วารินช าราบ วารินช าราบ อุบลราชธานี อบ. 84 2555 27/8/2019
4382 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0255 นางสาวอมรรัตน์ กาญจนวัฒน์ บริษัท แสงศิริอุบลเคมีเกษตร จ ากัด 447/1 - สถลมาร์ค วารินช าราบ วารินช าราบ อุบลราชธานี อบ. 4 2548 19/1/2020
4383 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0240 นายชาญชัย อึ งศรีพิพัฒ ร้านสินเกษตร 3 นายชาญชัย อึ งศรีพิพัฒ 451/1 - สถลมาร์ค วารินช าราบ วารินช าราบ อุบลราชธานี อบ. 138 2547 14/10/2019
4384 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1879 นายสุชาติ สุตันตั งใจ ร้าน ป.เจริญ นายสุชาติ สุตันตั งใจ 464-464/1 สถลมาร์ค วารินช าราบ วารินช าราบ อุบลราชธานี อบ. 6 2561 25/1/2020
4385 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0653 นายไมตรี ตั งธีระวัฒนะ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเคร่ืองอัดปอเกษมสุข 484 - สถลมาร์ค วารินช าราบ วารินช าราบ อุบลราชธานี อบ. 94 2561 21/6/2020
4386 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1718 นายประทุม ศิลาเกษ ร้านศิลาเกษมินิมาร์ท นายประทุม ศิลาเกษ 51 16 สระสมิง วารินช าราบ อุบลราชธานี อบ. 38 2559 6/3/2020
4387 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0031 นางสาวเจติยา จักกรณ์ ร้านเจริญศรีการเกษตร นางสาวเจติยา จักกรณ์ 19 - สถลมาร์ค แสนสุข วารินช าราบ อุบลราชธานี อบ. 237 2548 31/12/2019
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4388 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1727 นายไพบูลย์ แก้วพวงดี ร้านรถเก๋งการเกษตร (ตลาดเจริญศรี) นาย ไพบูลย์ แก้วพวงดี 55 16 อาคารห้องแถวหลังป้อมต ารวจ เล่ียงเมือง / ล๊อค 35,36 แสนสุข วารินช าราบ อุบลราชธานี อบ. 52 2559 10/3/2020
4389 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0157 นางสาวมณฑา ธาดาลิมะวัฒน์ ร้านย่ิงเจริญการเกษตร นางสาวมณฑา ธาดาลิมะวัฒน์ 55 16 - วาริน - เดช แสนสุข วารินช าราบ อุบลราชธานี อบ. 110 2548 29/6/2020
4390 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0111 นายเฉลิมเกียรติ มงคลธรรมากุล บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด สาขาท่ี 18 จังหวัดอุบลราชธานี 23/2 4 - สถลมาร์ค แสนสุข วารินช าราบ อุบลราชธานี อบ. 24 2549 5/3/2020
4391 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0326 นางสาวธนัชญา  ทานะผล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุบลชัยศิริการเกษตร 174 6 - วาริน-กันทรลักษณ์ แสนสุข วารินช าราบ อุบลราชธานี อบ. 13 2561 20/2/2020
4392 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2065 นายวรวุฒิ  กัญญาพันธ์ สหกรณ์การเกษตรวารินช าราบ จ ากัด 191 6 กันทราลักษ์ แสนสุข วารินช าราบ อุบลราชธานี อบ. 87 2560 4/7/2019
4393 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1356 นายด ารงค์ วันทาสุข ร้านแสงสุขการเกษตร นายด ารงค์ วันทาสุข 123 3 หนองกินเพล วารินช าราบ อุบลราชธานี อบ. 74 2557 8/6/2020
4394 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0431 นางศศิวิมล มุขมณีย์ ร้านบุญเลิศการเกษตร นางศศิวิมล มุขมณีย์ 100 2 - - ห้วยขะยุง วารินช าราบ อุบลราชธานี อบ. 108 2558 17/6/2020
4395 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0092 นายรัตนสินทร์ ศรีพุทธิบาล ร้านบุญรอดเกษตรภัณย์ นายรัตนสินทร์ ศรีพุทธิบาล 267 2 - ห้วยขะยุงสามัคคี ห้วยขะยุง วารินช าราบ อุบลราชธานี อบ. 254 2548 11/10/2019
4396 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1241 นายนัฐวุฒิ ศรีสมบูรณ์ ร้านน๊อต แอน เนย นายนัฐวุฒิ ศรีสมบูรณ์ 184 3 - - ห้วยขะยุง วารินช าราบ อุบลราชธานี อบ. 118 2557 7/7/2020
4397 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0815 นางพิมพา กัณหารินทร์ ร้านพิมพาเจริญทรัพย์ นางพิมพา กัณหารินทร์ 169 8 - - ห้วยขะยุง วารินช าราบ อุบลราชธานี อบ. 106 2561 9/7/2020
4398 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1721 นางสาวจิราทร ราชชมภู ร้านทรัพย์อนันต์เกษตรพันธ์ุ นางสาวจิราทร ราชชมภู 21/3-4 12 อุบล-ศรีสะเกษ ห้วยขะยูง วารินช าราบ อุบลราชธานี อบ. 88 2559 1/5/2020
4399 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2385 นายธัชพงศ์ เก้าลิ ม ร้านเกษตรนายพล นายธัชพงศ์ เก้าลิ ม 38 5 ห้วยขะยูง วารินช าราบ อุบลราชธานี อบ. 137 2561 27/8/2019
4400 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2541 นางปรียวดี สมมุติ ร้านภัทรพืชผล นางปรียวดี สมมุติ 185 2 แก้งกอก ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี อบ. 42 2562 29/4/2020
4401 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0399 นางนันทนาพร บุญธรรม ร้านบุญทรัพย์เจริญ นางนันทนาพร บุญธรรม 175 7 - - ค าไหล ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี อบ. 54 2551 13/5/2020
4402 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2475 นางสาวศรัญญา สารีเครือ นางสาวศรัญญา สารีเครือ 17 10 ตะบ่าย ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี อบ. 31 2562 26/3/2020
4403 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2373 นายนิวัฒน์  ลุกลาม ร้านนิวัฒน์การเกษตร นายนิวัฒน์ ลุกลาม 190 13 นาค า ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี อบ. 129 2561 26/8/2019
4404 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1873 นายปฏิวัติ ลุกลาม ร้านแสนเจริญพานิช นายปฏิวัติ ลุกลาม 190 13 นาค า ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี อบ. 105 2561 8/7/2019
4405 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2597 นางสาวมณีรัตน์ จันทร์เอ่ียม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต.มณีภาคเกษตรวัสดุ 91 14 ศรีเมืองใหม่-หนามแท่ง นาค า ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี อบ. 81 2562 11/6/2020
4406 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0311 นายวรวิทย์ เส่งตระกูล - บริษัท เต่ียแป๋งเส่งการไฟฟ้า จ ากัด 25 15 - อินทนิน นาค า ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี อบ. 195 2558 7/9/2019
4407 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0076 นางกัญภร โชคสุขไพศาล ร้านเจริญไพศาล นางกัญภร โชคสุขไพศาล 26/1 15 - - นาค า ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี อบ. 244 2558 14/12/2019
4408 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0223 นายบุญกอง   เกษสุพรรณ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.อุบลราชธานี จ ากัด(สาขาศรีเมืองใหม) 290 15 - นาค า ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี อบ. 56 2557 2/6/2020
4409 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2509 นางสาววนิดา ตรีชินะพงศ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เม้งพานิชเคมีเกษตร 2019 33 15 นาค า ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี อบ. 23 2562 12/3/2020
4410 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0072 นางเพลินจิต แป้นในกริม ร้านนัฐภัส นางเพลินจิต แป้นในกริม 344 15 - ช่อชงโค นาค า ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี อบ. 241 2558 14/12/2019
4411 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0539 นายถนอม พรมศรี สหกรณ์การเกษตรศรีเมืองใหม่ จ ากัด 161 2 - - นาค า ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี อบ. 25 2555 30/4/2020
4412 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2059 นางสาววนิดา ตรีชินะพงศ์ ร้านเม้งพานิชเคมีเกษตร สาขา 2 นางสาววนิดา ตรีชินะพงศ์ 31/2 2 นาค า ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี อบ. 126 2561 16/8/2019
4413 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0963 นายชุมพร ครองยุทธ ร้านไกรทิพย์ นายชุมพร ครองยุทธ 376/3 2 - - นาค า ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี อบ. 236 2558 3/12/2019
4414 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1864 นายค าสิงห์ วะนา ร้าน ส.นิยมการเกษตร 2 นายค าสิงห์ วะนา 405 2 นาค า ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี อบ. 140 2559 6/7/2020
4415 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0298 นายไมตรี สกุลพงษ์ ร้านไมตรีอาหารสัตว์ นายไมตรี สกุลพงษ์ 431 2 - อินทนิน นาค า ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี อบ. 17 2552 31/12/2019
4416 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2312 นายอุทัย ขันค า ร้านโชคสมพร นายอุทัย ขันค า 199 5 นาค า ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี อบ. 9 2562 20/1/2020
4417 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2179 นางสาวลักษณ์สุดา แสงเขตต์ ร้าน อ.ร้านเอ็ม นางสาวลักษณ์สุดา แสงเขตต์ 17 10 หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี อบ. 54 2561 27/5/2020
4418 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2266 นายบุญศรี จันทร์จริง ร้านบ้านชาตพาณิชย์ นายบุญศรี จันทร์จริง 252 3 หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี อบ. 63 2561 31/5/2020
4419 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1009 นายเฉลิมเกียรติ ปัตถาสาย ร้านเกียรติอุดม นายเฉลิมเกียรติ ปัตถาสาย 80 3 - - เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี อบ. 49 2556 4/4/2020
4420 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0522 นายอาคม อุ่นเรือน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุ่นเรือนการเกษตร 116 1 สถิตย์นิมานกาล แก่งโดม สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี อบ. 6 2555 20/12/2019
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4421 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1861 นายเกษมศักด์ิ เลางาม ร้านหัวโตการค้า นายเกษมศักด์ิ เลางาม 15 12 แก่งโดม สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี อบ. 136 2559 29/6/2020
4422 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2026 นางนงค์ลักษ์ ประทุมพิมพ์ ร้านนงค์ลักษ์ฟาร์ม นางนงค์ลักษ์ ประทุมพิมพ์ 79 2 แก่งโดม สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี อบ. 15 2562 21/2/2020
4423 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0332 นางสาวสุกัลยา จารุการ ร้าน ส.เสกสรรวัสดุ นางสาวสุกัลยา จารุการ 13 16 - สถิตนิมานกาล ท่าช้าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี อบ. 4 2553 3/12/2019
4424 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1897 นายสุรศักด์ิ   หวังเป็น ร้าน ก.เจริญมาร์ท นายสุรศักด์ิ     หวังเป็น 43 17 ท่าช้าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี อบ. 119 2560 24/9/2019
4425 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0919 นายวีรภัฎ ประพาน บริษัท ไพศาลเกษตรเคมี จ ากัด 206/21,206/22 4 บ้านบัวเทิง ท่าช้าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี อบ. 204 2558 22/9/2019
4426 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1578 นายไพบูลย์ แก้วพวงดี ร้านเกษตรรวย (สาขาสว่างศ์วีระวงศ์) นายไพบูลย์ แก้วพวงดี 218 5 ท่าช้าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี อบ. 131 2561 20/8/2019
4427 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2567 นายวุฒิชัย    บุตรทอง ร้าน ส.ช านาญการเกษตร 2 สว่างวีระวงศ์ นายวุฒิชัย บุตรทอง 171 5 บุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี อบ. 48 2562 15/5/2020
4428 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0739 นางร าภู อุระวงษ์ ร้านศรีบุญลุ 2 นางร าภู อุระวงษ์ 11/1 2 - - ขามป้อม ส าโรง อุบลราชธานี อบ. 70 2554 6/7/2020
4429 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1766 นางสาวมยุรี สายพันธ์ ร้านน้องปู ชุปเปอร์ นางสาวมยุรี  สายพันธ์ 54 3 ขามป้อม ส าโรง อุบลราชธานี อบ. 132 2561 26/8/2019
4430 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1831 นางพรสวรรค์ สุพะผา ร้านโชคถาวรพาณิชย์ นางพรสวรรค์ สุพะผา 97 3 ขามป้อม ส าโรง อุบลราชธานี อบ. 3 2561 21/1/2020
4431 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1323 นายสมาน ไชยรัตน์ ร้านอโณทัย นายสมาน ไชยรัตน์ 7 6 ขามป้อม ส าโรง อุบลราชธานี อบ. 110 2557 2/7/2020
4432 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1451 นายสวิล สิมาวัน ร้านสวิล สิมาวัน นายสวิล สิมาวัน 13 9 ขามป้อม ส าโรง อุบลราชธานี อบ. 59 2558 25/1/2020
4433 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1454 นายทองจันทร์ ทะวาเงิน ร้าน พ.เจริญพาณิชย์ นายทองจันทร์ ทะวาเงิน 20 9 ขามป้อม ส าโรง อุบลราชธานี อบ. 12 2561 20/2/2020
4434 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2362 นายนรินทร์ โสรัตน์ ร้าน ส.น าโชค คลีนิคการเกษตร นายนรินทร์ โสรัตน์ 109 13 ค้อน้อย ส าโรง อุบลราชธานี อบ. 170 2561 24/12/2019
4435 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1445 นางบัวเรียน ทาดาวงษา ร้านบัวเรียน ทาดาวงษา นางบัวเรียน ทาดาวงษา 24 13 ค้อน้อย ส าโรง อุบลราชธานี อบ. 167 2558 27/7/2020
4436 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1450 นางธันยมัย กุรีวรรณ์ ร้านอ้อยพาณิชย์ นางธันยมัย กุรีวรรณ์ 53 6 ค้อน้อย ส าโรง อุบลราชธานี อบ. 134 2561 26/8/2019
4437 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2066 นายประวิทย์ ทองจันดี ร้านน  า-เหนือ พาณิชย์ นายประวิทย์ ทองจันดี 38 3 โคกก่อง ส าโรง อุบลราชธานี อบ. 69 2561 31/5/2020
4438 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1848 นางแสงเดือน สิมาวัน ร้านแสงเดือน นางแสงเดือน สิมาวัน 6 11 โคกสว่าง ส าโรง อุบลราชธานี อบ. 122 2559 14/6/2020
4439 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1783 นายฉัตตวุฒ ดาวไฉว ร้านศิลาเกษมินิมาร์ท นายฉัตตวุฒ ดาวไฉว 74 11 โคกสว่าง ส าโรง อุบลราชธานี อบ. 75 2560 20/6/2020
4440 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2464 นายไพศาล ศิริบูรณ์ ร้านไพศาลการค้า นายไพศาล ศิริบูรณ์ 139 2 โคกสว่าง ส าโรง อุบลราชธานี อบ. 2 2562 7/1/2020
4441 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1967 นางสาวเรณู วงค าสิงห์ ร้านเรณู นางสาวเรณู วงค าสิงห์ 201 4 โคกสว่าง ส าโรง อุบลราชธานี อบ. 45 2560 25/5/2020
4442 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1260 นางสาวไมตรีจิตร จันทิมา ร้านไมตรีจิตร นางสาวไมตรีจิตร จันทิมา 67 7 - - โคกสว่าง ส าโรง อุบลราชธานี อบ. 52 2558 19/1/2020
4443 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1000 นายวัชรพล เชื อคง ร้าน ส.ส าโรงรุ่งเรือง นายวัชรพล เชื อคง 89 3 - อุบล-กันทรลักษณ์ โนนกลาง ส าโรง อุบลราชธานี อบ. 1 2556 30/9/2020
4444 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2591 นางวิลาวัลย์ เสนาพันธ์ ร้าน 122 การเกษตร นางวิลาวัลย์ เสนาพันธ์ 122 12 โนนกาเล็น ส าโรง อุบลราชธานี อบ. 72 2562 10/6/2020
4445 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1448 นายค าพันธ์ ศรีเสริม ร้านพันธ์ุเกษตรการค้า นายค าพันธ์ ศรีเสริม 21 2 บ้านสว่าง โนนกาเล็น ส าโรง อุบลราชธานี อบ. 112 2561 12/7/2020
4446 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2038 นางสาวปิยมาศ บุญมี ร้านภูมินทร์การเกษตร นางสาวปิยมาศ บุญมี 10 6 โนนกาเล็น ส าโรง อุบลราชธานี อบ. 54 2560 29/5/2020
4447 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2440 นายอนุสรณ์ นีระเสน ร้านลูกแม่สาย นายอนุสรณ์ นีระเสน 3 7 โนนกาเล็น ส าโรง อุบลราชธานี อบ. 76 2562 5/6/2020
4448 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1154 นายพสธร โสภากุ ร้านพสธร โสภากุ นายพสธร โสภากุ 51 7 โนนกาเล็น ส าโรง อุบลราชธานี อบ. 44 2560 25/5/2020
4449 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1757 นายวิชาญ อ่อนค าบง ร้านวิชาญการเกษตร นายวิชาญ อ่อนค าบง 34 7 บอน ส าโรง อุบลราชธานี อบ. 34 2559 6/3/2020
4450 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1579 นายควรชัย ปาค าทอง ร้านควรชัยพานิชย์ นายควรชัย ปาค าทอง 74 11 ส าโรง ส าโรง อุบลราชธานี อบ. 67 2558 12/2/2020
4451 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0626 นางอุไรรัตน์ ค าประวัติ ร้านอุไรรัตน์พาณิชย์ นางอุไรรัตน์ ค าประวัติ 14 12 - - ส าโรง ส าโรง อุบลราชธานี อบ. 28 2553 20/4/2020
4452 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0535 นางอารดา ปัดถาสาย ร้านทองค าการเกษตร นางอารดา ปัดถาสาย 158 12 - - ส าโรง ส าโรง อุบลราชธานี อบ. 17 2555 21/3/2020
4453 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1266 นางสาวอุบลวรรณ  ตันโยทา ร้านโชคไพรศาลการค้า 3 นางสาวอุบลวรรณ  ตันโยธา 95 12 - - ส าโรง ส าโรง อุบลราชธานี อบ. 136 2556 21/8/2019
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4454 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0368 นายสมศักด์ิ วงษ์ชมภู ร้านสิงห์ศักดาการเกษตร นายสมศักด์ิ วงษ์ชมภู 98 12 - - ส าโรง ส าโรง อุบลราชธานี อบ. 109 2558 18/6/2020
4455 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1462 นายปรีชา พรมสว่าง ร้านต.ใบเตย นายปรีชา พรมสว่าง 228 5 ส าโรง ส าโรง อุบลราชธานี อบ. 39 2558 11/1/2020
4456 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0219 นายบุญกอง   เกษสุพรรณ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. อุบลราชธานี จ ากัด (สาขาส าโรง) 139 8 - ส าโรง ส าโรง อุบลราชธานี อบ. 5 2556 2/10/2019
4457 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1888 นายชวัลวิทย์ วรเวทย์มงคล ร้านบ้านเกษตร นายชวัลวิทย์ วรเวทย์มงคล 38 8 ส าโรง ส าโรง อุบลราชธานี อบ. 127 2561 19/8/2019
4458 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2056 นายตันติกร สายแวว ร้านเพชรรุ่งเรืองทรัพย์เกษตร นายตันติกร สายแวว 54/1 8 ส าโรง ส าโรง อุบลราชธานี อบ. 79 2560 25/6/2020
4459 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0735 นายค าสิงห์ เพ็ญนุ ร้านค าสิงห์ นายค าสิงห์ เพ็ญนุ 108 1 - - หนองไฮ ส าโรง อุบลราชธานี อบ. 99 2554 27/9/2019
4460 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1834 นายไทรแก้ว ปรัสพันธ์ ร้านไทรเจริญ นายไทรแก้ว ปรัสพันธ์ 86 1 หนองไฮ ส าโรง อุบลราชธานี อบ. 112 2559 1/6/2020
4461 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1453 นายณรงค์ สายลุน ร้านณรงค์ นายณรงค์ สายลุน 91 1 หนองไฮ ส าโรง อุบลราชธานี อบ. 7 2562 20/1/2020
4462 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2002 นายธนพัฒน์ เดชค าภู ร้านทรัพย์ค าหล้าการเกษตร นายธนพัฒน์ เดชค าภู 303 13 คันไร่ สิรินธร อุบลราชธานี อบ. 36 2560 18/5/2020
4463 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2593 นางปวรวรรณ นาคูณ ร้านดอกคูณการเกษตร นางปวรวรรณ นาคูณ 92 13 คันไร่ สิรินธร อุบลราชธานี อบ. 79 2562 6/6/2020
4464 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2204 นายไกรสร ตู้ทอง ร้านพงษ์พาณิชย์ นายไกรสร ตู้ทอง 70 3 ค าเข่ือนแก้ว สิรินธร อุบลราชธานี อบ. 33 2561 2/4/2019
4465 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0435 นายเกียรติศักด์ิ ธนะรุ่ง ร้าน น  ายืนยางพารา สาขา 2 ช่องเม็ก นายเกียรติศักด์ิ ธนะรุ่ง 39 13 - - ช่องเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี อบ. 231 2558 19/11/2019
4466 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1054 นายศุภาพิชญ์พงศ์ ด ารงค์สิทธิ ร้านเกษตรช่องเม็ก นายศุภาพิชญ์พงศ์ ด ารงค์สิทธิ 13/25 3 - - ช่องเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี อบ. 45 2562 9/5/2020
4467 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0388 นางไพฑูรย์ ฉิมเล็ก ร้านทราย นางไพฑูรย์ ฉิมเล็ก 15/16-17 3 - - ช่องเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี อบ. 148 2561 2/10/2019
4468 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1037 นายประยูรย์ บุญเรือง ร้านประยูรการเกษตร นายประยูรย์ บุญเรือง 16/24 3 - - ช่องเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี อบ. 127 2556 29/7/2020
4469 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1092 นายสาญัน สมสาย ร้านไทยเจริญ นายสาญัน สมสาย 18/3 2 - - นิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย สิรินธร อุบลราชธานี อบ. 79 2556 13/5/2020
4470 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0928 นางสาวปิยวดี นาสารีย์ ร้านปิยะการเกษตร นางสาวปิยวดี นาสารีย์ 321 2 - - นิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย สิรินธร อุบลราชธานี อบ. 17 2558 17/11/2019
4471 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2098 นางวิไล ค าเพชรดี ร้าน ส.เกษตร 2 นางวิไล ค าเพชรดี 79 2 นิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย สิรินธร อุบลราชธานี อบ. 108 2560 16/8/2019
4472 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2206 นายเชวงศักด์ิ ลาภมูล ร้านลาภมูลพานิชย์ นายเชวงศักด์ิ ลาภมูล 301 10 โนนก่อ สิรินธร อุบลราชธานี อบ. 96 2561 24/6/2020
4473 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0844 นายนนทะยา ขันทะโข ร้านเจริญทิพย์การเกษตร นายนนทะยา ขันทะโข 315 10 - - โนนก่อ สิรินธร อุบลราชธานี อบ. 38 2554 2/6/2020
4474 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1428 นางสาวอาภัสรา งามสุข ร้านอุดมชัยวัสดุ นางสาวอาภัสรา งามสุข 392 10 โนนก่อ สิรินธร อุบลราชธานี อบ. 47 2561 31/5/2020
4475 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1238 นางสาวกาญจน์ณภัทร ฉัตรสุวรรณ ร้านพลาญชัยวัสดุ นางสาวกาญจน์ณภัทร ฉัตรสุวรรณ 552 10 - - โนนก่อ สิรินธร อุบลราชธานี อบ. 122 2556 23/7/2019
4476 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1010 นายทศพล บุตรสันเทียะ นิติพลการเกษตร นายทศพล บุตรสันเทียะ 554 10 - - โนนก่อ สิรินธร อุบลราชธานี อบ. 116 2561 18/7/2019
4477 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1794 นายทองใบ วิชาไชย ร้านพวงเกษตร นายทองใบ วิชาไชย 138 12 โนนก่อ สิรินธร อุบลราชธานี อบ. 61 2559 20/3/2020
4478 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1108 นายวิฑูรย์ ชิณโชติ ร้านโชควิฑูรย์ นายวิฑูรย์ ชิณโชติ 376 5 - - โนนก่อ สิรินธร อุบลราชธานี อบ. 55 2556 25/4/2020
4479 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1668 นางสาวอุมาพร กล้วยภักดี ร้าน ส.พิกุลทอง นางสาวอุมาพร กล้วยภักดี 331 7 โนนก่อ สิรินธร อุบลราชธานี อบ. 46 2559 8/3/2020
4480 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1247 นายประจักร นามเจริญ ร้านสุจิตรา พาณิชย์ นายประจักร นามเจริญ 9 - - แพงใหญ่ เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี อบ. 77 2557 9/6/2020
4481 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-2500 นายประหยัด กล่ าทอง ร้านเกษตรอุบล (เหล่าเสือโก้ก) นายประหยัด กล่ าทอง 29 12 แพงใหญ่ เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี อบ. 95 2562 23/6/2020
4482 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1024 นายช่ืน สายแวว ร้านช่ืน นายช่ืน สายแวว 73 3 - - แพงใหญ่ เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี อบ. 46 2555 26/6/2020
4483 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0857 นายรุ่งฤทธ์ิ โพธ์ิชัย ร้านรุ่งเรืองพานิช นายรุ่งฤทธ์ิ โพธ์ิชัย 4 7 - - แพงใหญ่ เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี อบ. 53 2554 27/6/2020
4484 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0194 นายวิชัย ทองอ่อน ร้านบีม แอนด์ เบต้า เน็ตเวิร์ค นายวิชัย ทองอ่อน 222 4 - - หนองบก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี อบ. 205 2558 22/9/2019
4485 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0958 นายมนตรี คุณพรหม ร้านมนตรีการช่าง นายมนตรี คุณพรหม 59/1 3 - - เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี อบ. 76 2555 23/7/2020
4486 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0307 นายชุมพล เรืองประดับ สหกรณ์การเกษตรเหล่าเสือโก้ก จ ากัด 147 6 - - เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี อบ. 24 2559 17/2/2020
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4487 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-1481 นางสาวอวิษานันท์  เจริญทรานันท์ ร้านธนทรัพย์พานิช นางสาวอวิษานันท์  เจริญทรานันท์ 49 6 เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี อบ. 43 2558 12/1/2020
4488 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0003 นายโอชิน ประสานวัน ร้าน ก.เงินพืชผล นายโอชิน ประสานวัน 54/2 6 - - เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี อบ. 22 2560 17/4/2020
4489 เขต 4 สวพ.4 UBO-5-0317 นางอะลอน กุลบุตร์ ร้านทองศูนย์ (สาขา 2) นางอะลอน กุลบุตร์ 72 6 - อุบล-ตระการ เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี อบ. 89 2549 8/8/2019
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