
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 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0776 นายพิสิทธ์ิ   เจริญวรกิจกุล ร้านพิสิทธ์ิการเกษตร นายพิสิทธ์ิ เจริญวรกิจกุล 141 1 กลอนโด ด่านมะขามเต้ีย กาญจนบุรี กจ. 30 2562 20/6/2020
2 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0757 นางสาวจันทนา  ภูษา ร้านจันทนาการเกษตร นางสาวจันทนา ภูษา 55/3 1 กลอนโด ด่านมะขามเต้ีย กาญจนบุรี กจ. 12 2560 3/1/2020
3 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0003 นายสินชัย ศรีสุข ร้านเกษตรเพ่ิมพูน นายสินชัย ศรีสุข 104/8 2 - - กลอนโด ด่านมะขามเต้ีย กาญจนบุรี กจ. 55 2561 10/7/2020
4 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0342 นายบังเอิญ เภาด้วง ร้านกาญจนาพานิชย์ นายบังเอิญ เภาด้วง 86/4 2 - - กลอนโด ด่านมะขามเต้ีย กาญจนบุรี กจ. 39 2552 12/7/2020
5 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0454 นายกฤษดา เกตุแดง ร้านเกษตรทวีทรัพย์ นายกฤษดา เกตุแดง 159/4 11 1 สวนง้ิวพัฒนา - จรเข้เผือก ด่านมะขามเต้ีย กาญจนบุรี กจ. 34 2554 7/9/2019
6 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0385 นายอนันต์ รักรุกรบ ร้านนันสุรัตน์ นายอนันต์ รักรุกรบ 86/1 2 - - จรเข้เผือก ด่านมะขามเต้ีย กาญจนบุรี กจ. 22 2555 4/6/2020
7 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0861 นายศุภฤกษ์  แซ่ล้ี ร้านเฮียจุ๊บการเกษตร นายศุภฤกษ์ แซ่ล้ี 224 3 จรเข้เผือก ด่านมะขามเต้ีย กาญจนบุรี กจ. 16 2562 13/2/2020
8 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0312 นายธานินทร์ ต้ังสุขสาร ร้านต้ังพานิชย์ นายธานินทร์ ต้ังสุขสาร 179/3 5 - - จรเข้เผือก ด่านมะขามเต้ีย กาญจนบุรี กจ. 15 2557 25/12/2019
9 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0808 นางสงบ  เกิดปัญญา ร้านคุณนายสงบ นางสงบ เกิดปัญญา 35 7 จรเข้เผือก ด่านมะขามเต้ีย กาญจนบุรี กจ. 28 2561 1/3/2020
10 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0616 นางสาวปรีดาวรรณ ปิตวัฒนกุล ร้านสกุลทอง นางสาวปรีดาวรรณ ปิตวัฒนกุล 56 7 จรเข้เผือก ด่านมะขามเต้ีย กาญจนบุรี กจ. 60 2557 20/8/2020
11 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0009 นายจิรชัย ตันติวัฒนสิทธ์ิ ร้านกานต์เกษตร นายจิรชัย ตันติวัฒนสิทธ์ิ 2/1 1 - - ด่านมะขามเต้ีย ด่านมะขามเต้ีย กาญจนบุรี กจ. 93 2558 29/11/2019
12 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0242 นายเสถียร  เปาอินทร์ ร้านธีรภัทร์รุ่งเรืองการเกษตร 1 นายเสถียร  เปาอินทร์ 202 1 - - ด่านมะขามเต้ีย ด่านมะขามเต้ีย กาญจนบุรี กจ. 14 2560 25/2/2020
13 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0455 นางสาวกฤษดา สมรูป สหกรณ์การเกษตรด่านมะขามเต้ีย จ ากัด 259 1 - - ด่านมะขามเต้ีย ด่านมะขามเต้ีย กาญจนบุรี กจ. 36 2559 14/11/2019
14 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0013 นางสาวเสวย เพ่ิมพูน ร้านเพ่ิมพูนการเกษตร นางสาวเสวย เพ่ิมพูน 398/2 1 - - ด่านมะขามเต้ีย ด่านมะขามเต้ีย กาญจนบุรี กจ. 50 2547 7/1/2020
15 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0012 นายณรงค์ ผดุงพัฒนดิษฐ์ ร้านสินเกษตร นายณรงค์ ผดุงพัฒนดิษฐ์ 420 1 - - ด่านมะขามเต้ีย ด่านมะขามเต้ีย กาญจนบุรี กจ. 52 2547 18/12/2019
16 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0823 นางณัฐธิกา  รักดี ร้านหนองจอกการเกษตร นางณัฐธิกา รักดี 297 12 ด่านมะขามเต้ีย ด่านมะขามเต้ีย กาญจนบุรี กจ. 45 2561 22/5/2020
17 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0308 นายธีระชัย เซ่ียงม้า ร้านม้าเจริญพานิช นายธีระชัย เซ่ียงม้า 109/1 3 - - ด่านมะขามเต้ีย ด่านมะขามเต้ีย กาญจนบุรี กจ. 15 2553 23/3/2020
18 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0010 นางสาวทิวาพร กังวานไกล ร้านพรทิพย์ นางสาวทิวาพร กังวานไกล 156 6 - - ด่านมะขามเต้ีย ด่านมะขามเต้ีย กาญจนบุรี กจ. 16 2559 29/12/2019
19 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0015 นางสาวเอมอร  เช้ือวงศ์ ร้านค้าชุมชนเพ่ือการเกษตร นางสาวเอมอร  เช้ือวงศ์ 7 9 - - ด่านมะขามเต้ีย ด่านมะขามเต้ีย กาญจนบุรี กจ. 22 2547 10/3/2019
20 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0829 นายวิชัย คมชม ร้านพงศ์กรณ์พานิชย์ นายวิชัย คมชม 4/4 2 หนองไผ่ ด่านมะขามเต้ีย กาญจนบุรี กจ. 54 2561 16/7/2019
21 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0760 นางสาวโสภา  บุญธรรม ร้านธีรภัทร์รุ่งเรืองการเกษตร 2 นางสาวโสภา  บุญธรรม 88/1 2 หนองไผ่ ด่านมะขามเต้ีย กาญจนบุรี กจ. 15 2560 25/2/2020
22 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0017 นางอรัญญา แหวนเครือ ร้านอรัญญา นางอรัญญา แหวนเครือ 152 4 - - หนองไผ่ ด่านมะขามเต้ีย กาญจนบุรี กจ. 33 2559 13/3/2020
23 เขต 5 ศวพ.กจ. kan-5-0787 นายพรเทพ  เอ่ียมสอาด ร้านพรเทพการเกษตร นายพรเทพ เอ่ียมสอาด 43/2 6 หนองไผ่ ด่านมะขามเต้ีย กาญจนบุรี กจ. 50 2560 30/7/2020
24 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0237 นางสาวโสภา ธวัชพันธ์ุ ร้านจงเฮง หนองไผ่ นางสาวโสภา ธวัชพันธ์ุ 7/2 6 - - หนองไผ่ ด่านมะขามเต้ีย กาญจนบุรี กจ. 32 2550 12/7/2020
25 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0728 นางสาวพิไลลักษณ์  รสจันทร์ ร้านส่ีพ่ีน้องการเกษตร นางสาวพิไลลักษณ์ รสจันทร์ 52/14 1 ชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบุรี กจ. 52 2559 9/6/2020
26 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0770 นายนครินทร์  ตันติวานิช ร้านกนกวรรณพืชไร่ นายนครินทร์ ตันติวานิช 26/9 4 ชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบุรี กจ. 48 2561 29/5/2019
27 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0326 นางล าแพน สุภรศรี ร้านยอดการเกษตร นางล าแพน สุภรศรี 22/1 6 - - ชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบุรี กจ. 74 2560 11/10/2019
28 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0355 นายสมนึก แผนสมบูรณ์ ร้านส.การเกษตร นายสมนึก แผนสมบูรณ์ 61/47 6 - - ชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบุรี กจ. 4 2561 2/1/2020
29 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0468 นายธนันท์รัฐ ภูษี ร้านวิทยาการเกษตร นายธนันท์รัฐ ภูษี 15/3 1 - - ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี กจ. 23 2561 7/2/2020
30 เขต 5 ศวพ.กจ. kan-5-0794 นายอธิวัฒน์ นาคสุริยวงษ์ ร้านภูธารการเกษตร นายอธิวัฒน์ นาคสุริยวงษ์ 160/31 1 ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี กจ. 77 2560 23/10/2019
31 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0777 นายทรงพล  รัตนกรีฑากุล ร้านคลังเกษตร นายทรงพล รัตนกรีฑากุล 233/116 1 ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี กจ. 80 2561 27/11/2019
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32 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0672 นายรณชัย วรณะพันธ์ุ ร้านส.เพ่ิมผล นายรณชัย วรณะพันธ์ุ 233/25 1 ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี กจ. 47 2558 18/1/2020
33 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0801 นางธันยธรณ์ เตียปภากร ร้านธัญเกษตร นางธันยธรณ์ เตียปภากร 26/9 1 ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี กจ. 11 2561 4/1/2020
34 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0019 นางแวววลัย เทพประคอง ร้านเกษตรเมืองทอง นางแวววลัย เทพประคอง 27/8 1 - - ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี กจ. 29 2548 27/12/2019
35 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0726 นางสาวรุ่งกาญจน์  ผาค า ร้าน ป.เทคนิค นางสาวรุ่งกาญจน์ ผาค า 29/9 1 ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี กจ. 52 2561 20/6/2019
36 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0297 นางสาวดลยา  สวัสด์ิสุข สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราทองผาภูมิจ ากัด 300/1 1 - - ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี กจ. 34 2557 30/4/2020
37 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0021 นายปรีชา พูนศิริ ร้านปรีชาค้าข้าว นายปรีชา พูนศิริ 32/34 1 - - ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี กจ. 10 2547 26/8/2020
38 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0815 นางสาววราภรณ์ สายรัตณี ร้านอุดมทรัพย์ นางสาววราภรณ์ สายรัตณี 74 1 ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี กจ. 76 2561 7/11/2019
39 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0816 นางสาวรสสุคนธ์ สุทธิบุญ ร้านเจริญวัฒนา (แห-อวน) นางสาวรสสุคนธ์ สุทธิบุญ 82/6 1 ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี กจ. 22 2562 16/4/2020
40 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0608 นางศิริวรรณ สมศักด์ิ ร้านศิริวรรณการค้า นางศิริวรรณ สมศักด์ิ 27/17 2 ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี กจ. 55 2558 25/5/2020
41 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0020 นายประเสริฐ ศุภมาสเรืองศรี ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ นายประเสริฐ ศุภมาสเรืองศรี 22/1 5 - - ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี กจ. 36 2547 6/12/2019
42 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0336 นายสละ เกิดลาภ ร้านสละการยาง นางสาวกนิฐา เกิดลาภ 13/21 1 - - ล่ินถ่ิน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี กจ. 36 2555 5/7/2020
43 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0266 นางเบญจรัตน์ สุขโข ร้านเบญจรัตน์ นางเบญจรัตน์ สุขโข 13/7 1 - - ล่ินถ่ิน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี กจ. 25 2560 28/3/2020
44 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0872 นายส ารวย  แสนสุด ร้านทรัพย์แสนสิริการค้า นายส ารวย แสนสุด 28/17 1 ล่ินถ่ิน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี กจ. 28 2562 16/6/2020
45 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0775 นายนนทพันธ์  แสงสุวรรณ ร้านทรัพย์เกษตร นายนนทพันธ์ แสงสุวรรณ 18/6 4 ล่ินถ่ิน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี กจ. 39 2560 15/6/2019
46 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0621 นายสุเทพ ทิมฤกษ์ ร้านสุภาพ นายสุเทพ ทิมฤกษ์ 22/15 4 ล่ินถ่ิน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี กจ. 12 2562 31/1/2020
47 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0024 นายประยุทธ ศุภมาสเรืองศรี ร้านรุ่งเรืองพานิช นายประยุทธ ศุภมาสเรืองศรี 22/19 4 - กาญจนบุรี - ทองผาภูมิ ล่ินถ่ิน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี กจ. 5 2562 23/1/2020
48 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0025 นายธีรพงษ์ บุญศิริ ร้านพงษ์เกษตร นายธีรพงษ์ บุญศิริ 28/2 4 - - ล่ินถ่ิน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี กจ. 32 2548 27/8/2020
49 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0023 นางสาวธัญทิพย์ ธนินกวินพัฒน์ ร้านเกษตรล่ินถ่ิน นางสาวธัญทิพย์ ธนินกวินพัฒน์ 35/31 4 - - ล่ินถ่ิน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี กจ. 200 2548 21/8/2020
50 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0650 นายสุภจักร บุญศิริ ร้านสุภจักร การเกษตร นายสุภจักร บุญศิริ 75/5 6 ล่ินถ่ิน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี กจ. 23 2558 26/1/2020
51 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0027 นางพรทิพย์ เจียมชนะ ร้านเกษตรนิคม นางพรทิพย์ เจียมชนะ 23/9 1 - - สหกรณ์นิคม ทองผาภูมิ กาญจนบุรี กจ. 18 2547 13/8/2020
52 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0026 นายนพคุณ เตชะเพ่ิมผล ร้านเตชะโภคภัณฑ์ นายนพคุณ เตชะเพ่ิมผล 29 1 - - สหกรณ์นิคม ทองผาภูมิ กาญจนบุรี กจ. 3 2561 2/1/2020
53 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0626 นายวิเชียร คล้ายคลึง สหกรณ์นิคมทองผาภูมิ จ ากัด 1 4 สหกรณ์นิคม ทองผาภูมิ กาญจนบุรี กจ. 56 2558 25/6/2020
54 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0659 นายสมศักด์ิ  โพธิพันธ์ ร้านเจริญผลพาณิชย์ นายสมศักด์ิ โพธิพันธ์ 60/22 5 หินดาด ทองผาภูมิ กาญจนบุรี กจ. 75 2560 15/10/2019
55 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0531 นายชวลิต วงศ์ธนทรัพย์ ร้านชวลิตเกษตร นายชวลิต วงศ์ธนทรัพย์ 11/4 4 - - เขาน้อย ท่าม่วง กาญจนบุรี กจ. 17 2556 2/1/2020
56 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0799 นายธนารัตน์  พวงอินทร์ ร้านธนารัตน์ การเกษตร นายธนารัตน์ พวงอินทร์ 24/7 4 เขาน้อย ท่าม่วง กาญจนบุรี กจ. 24 2561 20/2/2020
57 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0828 นางน้ าฝน  งามสม ร้านเกษตรงามสม นางน้ าฝน งามสม 115/5 7 เขาน้อย ท่าม่วง กาญจนบุรี กจ. 51 2561 13/6/2020
58 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0561 นางสาล่ี ร่ืนจิตร ร้านจ าหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด นางสาล่ี ร่ืนจิตร 21/6 7 เขาน้อย ท่าม่วง กาญจนบุรี กจ. 65 2560 17/8/2020
59 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0034 นายวิชัย เกศวยุธ บริษัท แอล เอ็ม ครอปซายน์ จ ากัด นายวิชัย เกศวยุธ 128/3 1 - แสงชูโต ท่าม่วง ท่าม่วง กาญจนบุรี กจ. 16 2548 22/4/2020
60 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0607 นายวุฒินันท์ อมรชัยยาพิทักษ์ ร้านอมรชัยการเกษตร 80/10 1 ท่าม่วง ท่าม่วง กาญจนบุรี กจ. 89 2560 18/12/2019
61 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0033 นายเฉลิมเกียรติ มงคลธรรมากุล บริษัท ยูนิไลฟ์อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด(กาญจนบุรี) 808/35 2 - - ท่าม่วง ท่าม่วง กาญจนบุรี กจ. 2 2549 16/1/2020
62 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0330 นางเบญญา หอชะเอม ร้านทวีเกษตร 3 นางเบญญา หอชะเอม 820/80-84 2 - - ท่าม่วง ท่าม่วง กาญจนบุรี กจ. 37 2552 27/11/2019
63 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0257 นายปรีชา บ่อทรัพย์ สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่กาญจนบุรีจ ากัด 1020/5-6 3 - - ท่าม่วง ท่าม่วง กาญจนบุรี กจ. 17 2552 10/2/2020
64 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0032 นายสุรพงษ์ สรรพิทักษ์เสรี ร้านน่ าเซ่งล้ง นายสุรพงษ์ สรรพิทักษ์เสรี 925-926 3 - แสงชูโต ท่าม่วง ท่าม่วง กาญจนบุรี กจ. 99 2558 13/12/2019
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65 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0029 นายทัตพร ไชยวงค์เกียรติ ร้านไชยวงศ์เกียรติเกษตร นายทัตพร ไชยวงค์เกียรติ 974/180 3 - แสงชูโต ท่าม่วง ท่าม่วง กาญจนบุรี กจ. 9 2553 25/1/2020
66 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0298 นางสาวธัญญรัตน์ บุญคุ้ม ร้านท่าม่วงการเกษตร นางสาวธัญญรัตน์ บุญคุ้ม 1130/10 4 - - ท่าม่วง ท่าม่วง กาญจนบุรี กจ. 7 2552 18/12/2019
67 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0645 นางสาวจิดาภา  ประเสริฐ ร้านออมทรัพย์ดี นางสาวจิดาภา ประเสริฐ 96/4 3 ท่าล้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี กจ. 26 2561 22/2/2020
68 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0838 นางสาวนฤมล  วิเศษเสือ ร้านเกษตรเคมี นางสาวนฤมล วิเศษเสือ 9 5 ท่าล้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี กจ. 62 2561 28/8/2019
69 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0041 นายศิวัช ก้องกิจบูรณาการ ร้านศิวัชการเกษตร นายศิวัช ก้องกิจบูรณาการ 92/13-14 1 - - ทุ่งทอง ท่าม่วง กาญจนบุรี กจ. 2 2561 2/1/2020
70 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0802 น.ส.ศิริกัญญา  ภู่สุวรรณ์ บริษัท บ๊ิกต้อมฟาร์มเกษตร จ ากัด บริษัท บ๊ิกต้อมฟาร์มเกษตร จ ากัด 13 3 ทุ่งทอง ท่าม่วง กาญจนบุรี กจ. 12 2561 9/1/2020
71 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0537 นางชลดา อะจันทึก ร้านชลดาหลักการเกษตร นางชลดา อะจันทึก 99/19 3 - - ทุ่งทอง ท่าม่วง กาญจนบุรี กจ. 55 2557 14/8/2019
72 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0038 นายขุนดง จ าเนียรพล บริษัท บ๊ิกเกษตร จ ากัด 99/18 4 - - ทุ่งทอง ท่าม่วง กาญจนบุรี กจ. 51 2559 11/5/2020
73 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0040 นางสาวแสงเทียน ต้นทอง ร้านหน่อยการเกษตร นางสาวแสงเทียน ต้นทอง 109/2 5 - - ทุ่งทอง ท่าม่วง กาญจนบุรี กจ. 18 2559 17/1/2020
74 เขต 5 ศวพ.กจ. kan-5-0786 นางสาวสุดารัตน์ ชูเชาว์นะ ร้านสุดารัตน์การเกษตร นางสาวสุดารัตน์  ชูเชาว์นะ 88/6 11 บ้านใหม่ ท่าม่วง กาญจนบุรี กจ. 46 2560 24/7/2019
75 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0391 นางไพลิน อุปพันธ์พงศ์ชัย ศรีเมืองการเกษตร นางไพลิน อุปพันธ์พงศ์ชัย 117 5 - - บ้านใหม่ ท่าม่วง กาญจนบุรี กจ. 41 2559 22/4/2020
76 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0043 นายธนเดช อารีย์ชน ร้านสถาพรการเกษตร นายธนเดช อารีย์ชน 130/1 1 - - พังตรุ ท่าม่วง กาญจนบุรี กจ. 20 2560 10/1/2020
77 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0045 นายจุฑา สุธาบัณฑิตพงศ์ ร้านเล้าซุ่นง้วน นายจุฑา สุธาบัณฑิตพงศ์ 70/10-12 1 - - พังตรุ ท่าม่วง กาญจนบุรี กจ. 29 2547 19/7/2019
78 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0253 นายชวลิต  วงศ์ธนทรัพย์ บริษัท มิตรเกษตร (กาญจน์) จ ากัด 48/5 2 - - พังตรุ ท่าม่วง กาญจนบุรี กจ. 6 2560 29/1/2020
79 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0502 นางสาวภูณิชา แผลงปาน ร้านอารีย์ชนเคมีเกษตร นางสาวภูณิชา แผลงปาน 100/2 3 - - พังตรุ ท่าม่วง กาญจนบุรี กจ. 43 2555 16/7/2020
80 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0857 นางสาวพลอยปภัส  ม่ันคง ร้านม่ันคงการเกษตร นางสาวพลอยปภัส ม่ันคง 50/1 5 พังตรุ ท่าม่วง กาญจนบุรี กจ. 9 2562 29/1/2020
81 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0663 นายชัชชัย  ชินธรรมมิตร บริษัท เค.ซี. โกรว์ กรีน จ ากัด 51 6 พังตรุ ท่าม่วง กาญจนบุรี กจ. 38 2560 22/6/2020
82 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0712 นางบังอร  หนูกรุด ร้านบังอรการเกษตร นางบังอร หนูกรุด 107/3 8 พังตรุ ท่าม่วง กาญจนบุรี กจ. 17 2559 14/1/2020
83 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0339 นางสาวเพ็ญนภา เพลาบัว ร้านเพ็ญนภาเจริญเกษตร นางสาวเพ็ญนภา เพลาบัว 94/2 8 - - รางสาล่ี ท่าม่วง กาญจนบุรี กจ. 62 2557 27/8/2019
84 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0401 นางสาวหน่ึงฤทัย เบ้าทอง สหกรณ์การเกษตรท่าม่วง จ ากัด 293 2 - - วังขนาย ท่าม่วง กาญจนบุรี กจ. 13 2557 18/12/2019
85 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0820 นายนพพล สิริผดุง บริษัท เจริญผลการเกษตร ซี.พี.เอ. จ ากัด 151/2 5 วังขนาย ท่าม่วง กาญจนบุรี กจ. 40 2561 10/5/2020
86 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0673 นางสาวสาวิตรี จ าเนียร ร้านสมบูรณ์การเกษตร นางสาวสาวิตรี จ าเนียร 9/3 6 วังขนาย ท่าม่วง กาญจนบุรี กจ. 29 2560 16/5/2020
87 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0344 นางเกษรา คชรัตน์ ร้านกรกตการเกษตร นางเกษรา คชรัตน์ 142/1 1 - - วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี กจ. 8 2559 23/12/2019
88 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0222 นายนัฐ ทองอินทร์ ร้านไพเราะเก่งการเกษตร นายนัฐ ทองอินทร์ 169 4 - - วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี กจ. 39 2550 26/12/2019
89 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0379 นายพิริยพงษ์ จันทร์เจริญ ร้านจันทร์เจริญเกษตร นายพิริยพงษ์ จันทร์เจริญ 179/6 4 - แสงชูโตสายใหม่ วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี กจ. 29 2557 16/3/2020
90 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0048 นายณัฐพล วนาโรจน์ ร้านวังเกษตร นายณัฐพล วนาโรจน์ 241/13-14 4 - - วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี กจ. 61 2559 1/8/2019
91 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0772 นางสาวศุภลักษณ์  ก ามเรศ ร้านบัลลังก์เกษตร นางสาวศุภลักษณ์ ก ามเรศ 33/12 7 วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี กจ. 33 2562 1/7/2020
92 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0268 นางสาวพจนี ยูงศิริกาญจน์ ร้านบุญมีการเกษตร นางสาวพจนี ยูงศิริกาญจน์ 122/4 9 วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี กจ. 53 2559 16/11/2019
93 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0216 นายวัฒนา เชียงทอง ร้านเง้ียว นายวัฒนา เชียงทอง 36/5 1 - - หนองขาว ท่าม่วง กาญจนบุรี กจ. 10 2560 29/12/2019
94 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0706 นายกฤศ  โชตินิติวัฒน ร้านเจริญผลการเกษตร นายกฤศ โชตินิติวัฒน 110/1 10 หนองขาว ท่าม่วง กาญจนบุรี กจ. 68 2561 30/9/2019
95 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0436 นายนที อารีรอบ ร้านครูสุมลการเกษตร นายนที อารีรอบ 90/1 10 - - หนองขาว ท่าม่วง กาญจนบุรี กจ. 1 2561 2/1/2020
96 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0210 นายโกศล  นาคะ สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด 196/5 2 - - หนองขาว ท่าม่วง กาญจนบุรี กจ. 15 2549 25/2/2020
97 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0526 นางสาวบุญยืน ศรีทับทิม ร้านเจ๊หนู นางสาวบุญยืน ศรีทับทิม 100/4 4 - - หนองขาว ท่าม่วง กาญจนบุรี กจ. 68 2560 5/10/2019
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98 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0395 นางวันรัตน์ แก้วกอง ร้านบ้านกล้วยการเกษตร นางวันรัตน์ แก้วกอง 3/1 5 - - หนองขาว ท่าม่วง กาญจนบุรี กจ. 47 2561 27/5/2020
99 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0471 นางศศิวิมล วัฒนบท ร้านนางศศิวิมล วัฒนบท นางศศิวิมล วัฒนบท 9/19 11 - - หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี กจ. 4 2555 22/11/2019
100 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0382 นายกมล ศุภวิทยาถินันท์ ร้านศุภวิทย์ การเกษตร นายกมล ศุภวิทยาถินันท์ 18 12 - - หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี กจ. 6 2554 12/12/2019
101 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0078 นางสาวสมจิต ศิลปประเสริฐ ร้านสมจิตการเกษตร นางสาวสมจิต ศิลปประเสริฐ 6 12 - หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี กจ. 8 2561 3/1/2020
102 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0458 นางสาวเบญจวรรณ ปานบุตร ร้านธรรมชาติการเกษตร นางสาวเบญจวรรณ ปานบุตร 84/1 4 - - เขาสามสิบหาบ ท่ามะกา กาญจนบุรี กจ. 49 2560 25/7/2019
103 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0055 นางสุปราณี โชลิตกุล ร้านนางสุปราณี โชลิตกุล นางสุปราณี โชลิตกุล 28/3 2 - ท่าเสา-เขาใหญ่ โคกตะบอง ท่ามะกา กาญจนบุรี กจ. 24 2559 1/3/2020
104 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0366 นายประทีป ล้ิมกุล ร้านประทีปการเกษตร นายประทีป ล้ิมกุล 103 5 3 - ดอนขม้ิน ท่ามะกา กาญจนบุรี กจ. 72 2561 18/10/2019
105 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0367 นายดิลก ดิลกอุดมชัย ร้านมีศิลป์การเกษตร นายดิลก ดิลกอุดมชัย 116/20 9 - - ดอนขม้ิน ท่ามะกา กาญจนบุรี กจ. 81 2561 2/12/2019
106 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0638 นายอุดมทรัพย์ เซ่ียงค้ิว ร้านเกษตรชาติตระการ นายอุดมทรัพย์ เซ่ียงค้ิว 89/5 3 ดอนชะเอม ท่ามะกา กาญจนบุรี กจ. 71 2560 9/10/2019
107 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0057 นางเฉลียง ลูกสอน ร้านนางเฉลียง ลูกสอน นางเฉลียง ลูกสอน 5/5 5 - - ดอนชะเอม ท่ามะกา กาญจนบุรี กจ. 52 2551 12/5/2020
108 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0056 นางสาวเซ่โม่ย เซ่ียงค้ิว ร้านนางสาวเซ่โม่ย เซ่ียงค้ิว นางสาวเซ่โม่ย เซ่ียงค้ิว 42 8 - - ดอนชะเอม ท่ามะกา กาญจนบุรี กจ. 72 2560 9/10/2019
109 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0501 นายภิญโญ เล็กอ่ิม ร้านส.รุ่งเรือง นายภิญโญ เล็กอ่ิม 98 8 - - ดอนชะเอม ท่ามะกา กาญจนบุรี กจ. 21 2559 24/1/2020
110 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0065 นายนิติ เลาหะพิจิตรพงศ์ ร้านไทน าเกษตร นายนิติ เลาหะพิจิตรพงศ์ 282 - พระแท่น ตะคร้ าเอน ท่ามะกา กาญจนบุรี กจ. 76 2560 19/10/2019
111 เขต 5 ศวพ.กจ. kan-5-0779 นายศรัณย์พงศ์  แจ่มศรี ร้านเก้าเกษตรภัณฑ์ นายศรัณย์พงศ์ แจ่มศรี 32/3-4 ตะคร้ าเอน ตะคร้ าเอน ท่ามะกา กาญจนบุรี กจ. 43 2560 6/7/2020
112 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0370 นางสาวนฤมล ใจหนักดี ร้านเกษตรตะคร้ าเอน นางสาวนฤมล ใจหนักดี 414/1 - พระแท่น ตะคร้ าเอน ท่ามะกา กาญจนบุรี กจ. 3 2553 27/12/2019
113 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0540 นายเอนก วันลา ร้านตติยาพานิชย์ นายเอนก วันลา 9/5 1 - - ตะคร้ าเอน ท่ามะกา กาญจนบุรี กจ. 28 2559 15/2/2020
114 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0258 นายฉัตรชัย บัวบาน ร้านบัวบานการเกษตร นายฉัตรชัย บัวบาน 80/8 14 - - ตะคร้ าเอน ท่ามะกา กาญจนบุรี กจ. 48 2551 2/4/2020
115 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0821 นายประเสริฐ ยูงศิริกาญจน์ บริษัท เสถียรม่ันคงการเกษตร จ ากัด 10 6 ตะคร้ าเอน ท่ามะกา กาญจนบุรี กจ. 43 2561 20/5/2020
116 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0060 นายประเสริฐ ยูงศิริกาญจน์ บริษัทเสถียรม่ันคงการเกษตร จ ากัด นายประเสริฐ ยูงศิริกาญจน์ 49 6 - ท่าเรือ - พระแท่น ตะคร้ าเอน ท่ามะกา กาญจนบุรี กจ. 35 2548 29/8/2020
117 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0796 นายภัทธาวุฒิ ช้างทอง บริษัท เอ็นแอนด์พี ฟาร์มเมอร์ไทย จ ากัด 22/31 9 ตะคร้ าเอน ท่ามะกา กาญจนบุรี กจ. 84 2561 12/12/2019
118 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0848 นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์ บริษัท น้ าตาลท่ามะกา จ ากัด 14/1 10 แสงชูโต ท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี กจ. 82 2561 2/12/2019
119 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0494 นายพินิด เพ็ชระ สหกรณ์การเกษตรท่ามะกา จ ากัด 1/24-26 2 - - ท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี กจ. 38 2559 16/3/2020
120 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0067 นางกาญจนา เพ็ชรกล้า บริษัท กาญจนาพรเกษตร จ ากัด นางกาญจนา เพ็ชรกล้า 1/47 3 - - ท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี กจ. 9 2559 15/1/2020
121 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0070 นายภูชัย เกียรติอมรเวช ร้านนานาเคมีเกษตร นายภูชัย เกียรติอมรเวช 4/32 3 - - ท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี กจ. 1 2562 1/1/2020
122 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0071 นางภัคณัฏฐ์  มาพิศาลพงษ์ บริษัท เอ็ม.เจ.เอส.อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 4/6 3 - - ท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี กจ. 57 2559 23/6/2020
123 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0539 ว่าท่ีร้อยเอกจุมพล  ธรรมชัยชูศักด์ิ บริษัท ซี.บี.อโกร จ ากัด 89/1 4 - - ท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี กจ. 19 2556 7/2/2020
124 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0338 นายวราพันธ์ุ โพธารากุล ร้านบอลการเกษตร นายวราพันธ์ุ โพธารากุล 92 5 - - ท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี กจ. 64 2559 7/12/2019
125 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0066 นายสุรกานต์  กรกวีวงศ์ ร้านนายสุรกานต์ กรกวีวงศ์ นายสุรกานต์ กรกวีวงศ์ 1/1 9 - - ท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี กจ. 64 2547 14/2/2020
126 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0859 นางสุมินตรา เลาหวรินทร์บุณย์ ร้านหนองลานห้าห้องการเกษตร นางสุมินตรา เลาหวรินทร์บุณย์ 6/12 9 ท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี กจ. 13 2562 11/2/2020
127 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0073 นายเลิศศักด์ิ จงเสรีเจริญ ร้านจงเจริญการเกษตร นายเลิศศักด์ิ จงเสรีเจริญ 72/41-42 1 - ท่าไม้-ตะคร้ าเอน ท่าไม้ ท่ามะกา กาญจนบุรี กจ. 43 2559 12/6/2020
128 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0665 นางสาวนวรัตน์ กาญจนบุรางกูร ร้านมด เคมีภัณฑ์ นางสาวนวรัตน์ กาญจนบุรางกูร 35/1 3 ท่าไม้ ท่ามะกา กาญจนบุรี กจ. 54 2558 25/5/2019
129 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0750 นายบุญเลิศ  ผ่องใส ร้านหนูเกษตรรุ่งเรือง นายบุญเลิศ ผ่องใส 37/8 4 ท่าไม้ ท่ามะกา กาญจนบุรี กจ. 56 2559 31/10/2019
130 เขต 5 ศวพ.กจ. kan-5-0788 นางสาวบุษรินทร์ หงษ์วิชุลดา สุชาติการเกษตร นางสาวบุษรินทร์ หงษ์วิชุลดา 176/12 รถไฟ4 ท่าเรือ ท่ามะกา กาญจนบุรี กจ. 52 2560 2/8/2019
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131 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0077 นางสาวล่ันทม เดชาฤทธ์ิ ร้านสุธีการเกษตร นางสาวล่ันทม เดชาฤทธ์ิ 220 - แสงชูโต ท่าเรือ ท่ามะกา กาญจนบุรี กจ. 8 2553 24/1/2020
132 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0075 นางสาววรรณวิสา ไตรทิพย์ชวลิต บริษัท ธนบูรณ์การเกษตร จ ากัด 3 - แสงชูโตสายใหม่ ท่าเรือ ท่ามะกา กาญจนบุรี กจ. 88 2561 20/12/2019
133 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0076 นางสาวเบญจมาภรณ์ บุษราวุธานุสรณ์ ร้านซินหง่ีฮะ นางสาวเบญจมาภรณ์ บุษราวุธานุสรณ์ 394 - แสงชูโต ท่าเรือ ท่ามะกา กาญจนบุรี กจ. 75 2547 27/2/2020
134 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0074 นางทิพย์วรรณ วิชิตอ าพล ร้านพิทักษ์เกษตร นางทิพย์วรรณ วิชิตอ าพล 444 - แสงชูโต ท่าเรือ ท่ามะกา กาญจนบุรี กจ. 19 2548 12/7/2020
135 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0372 นางสาวปภากร แกรแก้ว ร้านทองดีเกษตรเจริญรุ่ง นางสาวปภากร แกรแก้ว 105/1 6 - แสงชูโต พงตึก ท่ามะกา กาญจนบุรี กจ. 4 2553 14/1/2020
136 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0733 นางสาวภัสพร  พงศกรศิริ ร้านมณีนุชการเกษตร นางสาวภัสพร พงศกรศิริ 15/2 1 พระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี กจ. 36 2560 4/6/2020
137 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0083 นางสาวอัญชลี แซ่ต้ัง ร้านพ.พัฒนา นางสาวอัญชลี แซ่ต้ัง 209 10 - - พระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี กจ. 35 2561 19/4/2020
138 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0081 นายณัฐสิทธ์ิ  เซ่ียงหลิว ร้านเพ่ือนเกษตร นายณัฐสิทธ์ิ  เซ่ียงหลิว 217/1 10 - - พระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี กจ. 1 2560 4/1/2020
139 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0080 นายสุภาพ ถาวรวงษ์ ร้านนานาภัณฑ์ นายสุภาพ ถาวรวงษ์ 168/7 16 - - พระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี กจ. 59 2547 7/11/2019
140 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0835 นายณรงค์  ถาวรวงษ์ ร้าน นานาภัณฑ์ สินเช่ือ ธ.ก.ส. นายณรงค์ ถาวรวงษ์ 168/7 16 พระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี กจ. 59 2561 20/8/2019
141 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0059 นางสาวมณฑิรา ศรีใส ร้านแก้ว.การเกษตร นางสาวมณฑิรา ศรีใส 51/1 9 - - พระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี กจ. 68 2547 24/2/2020
142 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0784 นางสาวประทุม เนตรพรม ร้านท่าข้าวประทุมพร นางสาวประทุม เนตรพรม 62 6 ท่าไม้-ตะคร้ าเอน ยางม่วง ท่ามะกา กาญจนบุรี กจ. 2 2562 8/1/2020
143 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0860 นางสาวโสรยา  ใจดี ร้านโสรยา  ใจดี นางสาวโสรยา ใจดี 59 1 สนามแย้ ท่ามะกา กาญจนบุรี กจ. 14 2562 11/2/2020
144 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0855 นายวิโรจน์ แอ่นศรี สหกรณ์โคนมนครปฐม จ ากัด 8/1 1 สนามแย้ ท่ามะกา กาญจนบุรี กจ. 6 2562 29/1/2020
145 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0870 นายวุฒิพงษ์  ทรงทิมไทย ร้านรุ่งเจริญเกษตร นายวุฒิพงษ์ ทรงทิมไทย 3 6 สนามแย้ ท่ามะกา กาญจนบุรี กจ. 27 2562 4/6/2020
146 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0376 นายรุ่ง ทรงทิมไทย ร้านเกษตรรุ่งเรือง นายรุ่ง ทรงทิมไทย 90/10-11 3 - - แสนตอ ท่ามะกา กาญจนบุรี กจ. 8 2556 11/12/2019
147 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0613 นางสาวภาริศา  สุอาราม ร้านจันทราเคมีเกษตร นางสาวภาริศา  สุอาราม 58/1 9 แสนตอ ท่ามะกา กาญจนบุรี กจ. 58 2559 13/11/2019
148 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0380 นางสาวรัจนวรรณ์ สังข์วิเลิศ ร้านเกษตรจินดา นางสาวรัจนวรรณ์ สังข์วิเลิศ 90 4 - - หวายเหนียว ท่ามะกา กาญจนบุรี กจ. 63 2559 7/12/2019
149 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0088 นายจิระภัทร กฤตศิลป์ ร้านเกษตรศิลป์ นายจิระภัทร กฤตศิลป์ 54/4 6 - - หวายเหนียว ท่ามะกา กาญจนบุรี กจ. 87 2560 14/12/2019
150 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0851 นายรุ่งชาติ ล่ิมม่ัง ร้านเจ้แอมป์ บริการ นายรุ่งชาติ ล่ิมม่ัง 14/4 1 อุโลกส่ีหม่ืน ท่ามะกา กาญจนบุรี กจ. 7 2562 29/1/2020
151 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0662 นายจักรกฤษณ์ พ่วงกุล ร้านกฤษการเกษตร นายจักรกฤษณ์ พ่วงกุล 14/8 1 อุโลกส่ีหม่ืน ท่ามะกา กาญจนบุรี กจ. 38 2558 8/3/2020
152 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0089 นายเลิศเกียรติ สูงกิจบูลย์ ร้านก.รุ่งเรืองการเกษตร นายเลิศเกียรติ สูงกิจบูลย์ 27/3 2 - - อุโลกส่ีหม่ืน ท่ามะกา กาญจนบุรี กจ. 92 2558 18/11/2019
153 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0398 นายธนะพัฒน์ นิธิภัทรารัตน์ บริษัท อโกรเทคไทย จ ากัด 14/22 8 - - อุโลกส่ีหม่ืน ท่ามะกา กาญจนบุรี กจ. 28 2553 24/5/2020
154 เขต 5 ศวพ.กจ. kan-5-0418 นายสมพร เห็นทองดี บริษัท อกริเทค เฟอร์ทิไลเซอร์ จ ากัด 19 8 - - อุโลกส่ีหม่ืน ท่ามะกา กาญจนบุรี กจ. 84 2558 15/11/2019
155 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0341 นายธนาธิป นิธิภัทรารัตน์ ร้านธนาเคมีเกษตร นายธนาธิป นิธิภัทรารัตน์ 19 8 - - อุโลกส่ีหม่ืน ท่ามะกา กาญจนบุรี กจ. 60 2559 20/7/2020
156 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0766 นายอ านาจ  เนียมเปีย บริษัท จีเอ็ม อินเตอร์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากัด 129 3 ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี กจ. 21 2560 13/2/2020
157 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0092 นายสิทธิโชค บุญศิริ ร้านโชตินันท์การเกษตร นายสิทธิโชค บุญศิริ 166 3 - - ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี กจ. 25 2558 2/2/2020
158 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0248 นายรัฐพร นันทยา ร้านพลอยเกษตร นายรัฐพร นันทยา 209/2 3 - - ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี กจ. 91 2558 30/11/2019
159 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0415 นายทรงกช หงษ์สาย ร้านโอการค้า นายทรงกช หงษ์สาย 346/1 3 - - ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี กจ. 71 2559 25/9/2019
160 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0093 นายศักด์ิชาย แก้วบัวดี ร้านเอกเกษตร นายศักด์ิชาย แก้วบัวดี 369 3 - - ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี กจ. 48 2548 19/12/2019
161 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0310 นายนเรศ ดวงตา สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้าธ.ก.ส.กาญจนบุรี จ ากัด สาขาไทรโยค 500 3 - - ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี กจ. 48 2559 17/4/2020
162 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0752 นายจิรศักด์ิ  จิตแหลม ร้านส.เกษตรภัณฑ์ นายจิรศักด์ิ จิตแหลม 701 3 ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี กจ. 15 2561 15/1/2020
163 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0410 นางสาวสุภาวดี วงศ์เขียว ร้านต่อกิจเจริญ นางสาวสุภาวดี วงศ์เขียว 253 2 - - ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี กจ. 74 2559 29/9/2019
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164 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0709 นางสาวฐาปณี  ยินดี ร้านกาญจน์เกษตร นางสาวฐาปณี ยินดี 458 2 ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี กจ. 75 2561 5/11/2019
165 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0817 นางสาวอรวรรณ  เพ็ชรดวงเดียว ร้าน ช.รุ่งเรือง นางสาวอรวรรณ เพ็ชรดวงเดียว 122/1 7 ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี กจ. 38 2561 1/5/2020
166 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0694 นางสุรีย์  รัชตรังสี ร้านวิทยาการเกษตร 2 นางสุรีย์ รัชตรังสี 133 7 ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี กจ. 62 2559 31/8/2019
167 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0313 นายทองหล่อ เมืองวงษ์ ร้านสมหวังการเกษตร นายทองหล่อ เมืองวงษ์ 372 7 - - ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี กจ. 55 2559 23/6/2020
168 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0562 นายเทิดศักด์ิ ท่ังศรี ร้านสามช้ันการเกษตร นายเทิดศักด์ิ ท่ังศรี 19/1 5 ลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี กจ. 44 2556 10/7/2020
169 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0595 นายสิทธิชัย ศรีสุข ร้านบ้านศรีสุข นายสิทธิชัย ศรีสุข 111/1 7 ลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี กจ. 94 2560 28/12/2019
170 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0573 นายไพรพนา เกตุสอาด ร้านโอ๋ นายไพรพนา เกตุสอาด 20/1 2 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี กจ. 58 2560 29/8/2019
171 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0353 นายสายัณห์ บุญคง ร้านรวมเกษตรกาญจน์ นายสายัณห์ บุญคง 111/1 3 - - วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี กจ. 63 2559 18/8/2019
172 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0718 นายสุวิทย์  โรจนเศรษฐการ ร้านไร่ยาการเกษตร นายสุวิทย์ โรจนเศรษฐการ 99/1 4 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี กจ. 5 2560 24/1/2020
173 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0804 นายสมศักด์ิ  พลอยนิล ร้าน P & P นายสมศักด์ิ พลอยนิล 304 3 ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี กจ. 19 2561 28/1/2020
174 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0717 นายสุธี  บัวพวง ร้านณรงค์ นายสุธี บัวพวง 128/1 5 ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี กจ. 8 2560 28/12/2019
175 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0791 นางประนอม  ทวีศรีสวัสด์ิ ร้านทวีทรัพย์ นางประนอม ทวีศรีสวัสด์ิ 237 6 ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี กจ. 57 2561 31/7/2019
176 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0655 นางสาวณิชาภา ศรีวิเชียร ร้านณิชาภา การเกษตร นางสาวณิชาภา ศรีวิเชียร 5/1 6 ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี กจ. 27 2558 5/2/2020
177 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0763 นางสาวอมินตา  วรรณะ ร้านศรีม่วงการเกษตร นางสาวอมินตา วรรณะ 34 7 ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี กจ. 19 2560 14/3/2020
178 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0274 นางปราณี  พุกบุญมี ร้านณัชทัพพ์ นางปราณี พุกบุญมี 399 7 - - ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี กจ. 29 2562 19/6/2020
179 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0753 นางสาวรพีพร  ธีระพันธ์ุ ร้านธนาพรเพ่ิมพูนทรัพย์ นางสาวรพีพร ธีระพันธ์ุ 444 1 สิงห์ ไทรโยค กาญจนบุรี กจ. 17 2562 19/2/2020
180 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0097 นายพลเชฏฐ์   แซ่อ้ึง ร้านรุ่งเรืองสรรพสินค้า นายพลเชฏฐ์  แซ่อ้ึง 74 4 - - สิงห์ ไทรโยค กาญจนบุรี กจ. 70 2561 9/10/2019
181 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0525 นายวสวัตด์ิ จงศิริภัควัฒน์ ร้านเซ้ียงพาณิชย์ นายวสวัตด์ิ จงศิริภัควัฒน์ 75/8 4 - - สิงห์ ไทรโยค กาญจนบุรี กจ. 41 2561 15/5/2020
182 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0098 นายศิริพร บุญศิริ ร้านศิริวรรณการเกษตร นายศิริพร บุญศิริ 186 5 - - สิงห์ ไทรโยค กาญจนบุรี กจ. 24 2558 2/2/2020
183 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0690 นายสิริศักด์ิ  วัฒนอาภรณ์ชัย ร้านนายสิริศักด์ิ วัฒนอาภรณ์ชัย นายสิริศักด์ิ วัฒนอาภรณ์ชัย 186 6 สิงห์ ไทรโยค กาญจนบุรี กจ. 69 2561 9/10/2019
184 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0878 นางสาวพิมลภา  เจนวุฒิพาณิชย์ ร้านซ่ือตรงเจริญ นางสาวพิมลภา เจนวุฒิพาณิชย์ 118/13 1 บ่อพลอย บ่อพลอย กาญจนบุรี กจ. 32 2562 1/7/2020
185 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0652 นายกิตติ ศตายุกุล ร้านยงเจริญการเกษตร นายกิตติ ศตายุกุล 118/13 1 บ่อพลอย บ่อพลอย กาญจนบุรี กจ. 36 2558 4/3/2020
186 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0324 นายพิเชษฐ์ เอกวนิชชาญ ร้านกาญจนาอาหารสัตว์ นายพิเชษฐ์ เอกวนิชชาญ 390/2 1 - - บ่อพลอย บ่อพลอย กาญจนบุรี กจ. 4 2560 21/12/2019
187 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0102 นางธนพร วงษ์สนิท ร้านธนการเกษตร นางธนพร วงษ์สนิท 420/5 1 - - บ่อพลอย บ่อพลอย กาญจนบุรี กจ. 5 2561 2/1/2020
188 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0830 นางสาวจันทร์ลดา ขจรไพศาล ร้านทิพพาณิชย์ นางสาวจันทร์ลดา ขจรไพศาล 426/1 1 บ่อพลอย บ่อพลอย กาญจนบุรี กจ. 58 2561 20/8/2020
189 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0332 นางสาวกฤษณา  ประเสริฐทรัพย์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้าธ.ก.ส.กาญจนบุรี จ ากัด สาขาบ่อพลอย 825 1 - - บ่อพลอย บ่อพลอย กาญจนบุรี กจ. 45 2559 17/4/2019
190 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0600 นางตรีพิพัฒน์ ศิลปการสกุล บริษัท ยุทธจักรเคมีคอล จ ากัด 90/5 1 บ่อพลอย บ่อพลอย กาญจนบุรี กจ. 10 2558 10/11/2019
191 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0106 นายประจวบ สุคันธนาถ ร้านหนองกร่างการเกษตร นายประจวบ สุคันธนาถ 11/1 2 - - หนองกร่าง บ่อพลอย กาญจนบุรี กจ. 20 2561 21/1/2020
192 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0675 นางสาวสุชาดา  วิชัยวงษ์วัฒน์ ร้านเกษตรโบว์แดง เฮงเจริญ นางสาวสุชาดา วิชัยวงษ์วัฒน์ 400/4 2 หนองกร่าง บ่อพลอย กาญจนบุรี กจ. 32 2559 13/3/2020
193 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0632 นายณรงค์เดช  วิเศษสิงห์ ร้านขุนพลการเกษตร นายณรงค์เดช วิเศษสิงห์ 139 1 หนองกุ่ม บ่อพลอย กาญจนบุรี กจ. 66 2561 18/9/2019
194 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0388 นายภาณุ แซ่ตัน ร้านชานนท์ การเกษตร นายภาณุ แซ่ตัน 84/4 13 - - หนองกุ่ม บ่อพลอย กาญจนบุรี กจ. 33 2553 25/12/2019
195 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0108 นางวิไลพร กาญจนเพ่ิมพูน ร้านป.เกษตร นางวิไลพร กาญจนเพ่ิมพูน 360/2 2 - - หนองกุ่ม บ่อพลอย กาญจนบุรี กจ. 56 2556 23/9/2019
196 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0528 นายธนาภัทร บุญสอน ร้านหนองกระทุ่มการเกษตร นายธนาภัทร บุญสอน 45/1 2 - - หนองกุ่ม บ่อพลอย กาญจนบุรี กจ. 3 2556 21/12/2019
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197 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0107 นายเอกชัย  สุขแสงเดือนฉาย บริษัท เอกพรรณการเกษตร 2019 จ ากัด 190 7 - - หนองกุ่ม บ่อพลอย กาญจนบุรี กจ. 16 2557 26/12/2019
198 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0854 นางผ่องพรรณ์ แก้วบัวดี ร้านเอกพรรณการเกษตร นางผ่องพรรณ์ แก้วบัวดี 296 7 หนองกุ่ม บ่อพลอย กาญจนบุรี กจ. 10 2562 29/1/2020
199 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0109 นายอ าพล อดุลยธรรม ร้านส. การเกษตร นายอ าพล อดุลยธรรม 162/1 2 - - หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี กจ. 74 2561 24/10/2019
200 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0111 นางสาวธิดา ไพรเกษตร ร้านไพรเกษตร นางสาวธิดา ไพรเกษตร 405 2 - - หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี กจ. 76 2547 27/12/2019
201 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0755 นายทรัพย์ทวี แซ่ฉ่ัว ร้านจิรวัฒน์ นายทรัพย์ทวี แซ่ฉ่ัว 57 11 หลุมรัง บ่อพลอย กาญจนบุรี กจ. 21 2561 30/1/2020
202 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0113 นางสาวณัฐมล ศิษย์ครองวงษ์ ร้านณัฐมล นางสาวณัฐมล ศิษย์ครองวงษ์ 388 4 - - หลุมรัง บ่อพลอย กาญจนบุรี กจ. 11 2559 29/12/2019
203 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0114 นายธนกร กังวัชกุล ร้านกังน าพานิช นายธนกร กังวัชกุล 6/1 5 - - หลุมรัง บ่อพลอย กาญจนบุรี กจ. 57 2560 7/8/2020
204 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0720 นายสุขุม  โตการัณยเศรษฐ์ บริษัท โรงงานน้ าตาลนิวกรุงไทย จ ากัด 99 6 หลุมรัง บ่อพลอย กาญจนบุรี กจ. 79 2561 25/11/2019
205 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0629 นายยุทธนา เนตรน้อย ร้านบ้านเกษตร นายยุทธนา เนตรน้อย 24/1 7 หลุมรัง บ่อพลอย กาญจนบุรี กจ. 20 2559 19/1/2020
206 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0115 นางจารุวรรณ รัตนกรีฑากุล ร้านป.เกษตร นางจารุวรรณ รัตนกรีฑากุล 82/9 8 - - หลุมรัง บ่อพลอย กาญจนบุรี กจ. 60 2548 11/12/2019
207 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0240 นายวีรธรรม ชูใจ ร้านป๊ัมครูเป๊ียก นายวีรธรรม ชูใจ 125 1 - - ดอนเจดีย์ พนมทวน กาญจนบุรี กจ. 22 2559 28/1/2020
208 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0715 นางสาวทิศากร  สิทธิกุล ร้านสองพ่ีน้อง (ทูซิสเตอร์ สโตร์) นางสาวทิศากร สิทธิกุล 18 1 ดอนเจดีย์ พนมทวน กาญจนบุรี กจ. 9 2560 28/12/2019
209 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0603 นายชานนท์  กาญจนกังวาฬกุล ร้านอ๊อฟ การกเษตร นายชานนท์ กาญจนกังวาฬกุล 210/5 1 ดอนเจดีย์ พนมทวน กาญจนบุรี กจ. 14 2561 9/1/2020
210 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0118 นายสมชาย มากมี ร้านรักษ์กาญจน์เกษตร นายสมชาย มากมี 39 1 - - ดอนเจดีย์ พนมทวน กาญจนบุรี กจ. 11 2547 26/7/2020
211 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0839 นายจักร  สอนใจ ร้านสอนใจการเกษตร นายจักร สอนใจ 7 1 ดอนเจดีย์ พนมทวน กาญจนบุรี กจ. 63 2561 5/9/2019
212 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0606 นางสาวเกศินี ปลาทอง ร้านปลาทองเคมีเกษตร นางสาวเกศินี ปลาทอง 45 5 ดอนเจดีย์ พนมทวน กาญจนบุรี กจ. 37 2557 3/6/2020
213 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0119 นายสมเจตน์ ธนสมบูรณ์ ร้านสมนึกการเกษตร นายสมเจตน์ ธนสมบูรณ์ 10 1 - กาญจนบุรี - อู่ทอง ดอนตาเพชร พนมทวน กาญจนบุรี กจ. 23 2559 31/1/2020
214 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0255 นายบุญเทียม วิเศษสิงห์ ร้านนายบุญเทียม วิเศษสิงห์ นายบุญเทียม วิเศษสิงห์ 279 3 - - ดอนตาเพชร พนมทวน กาญจนบุรี กจ. 4 2552 16/12/2019
215 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0413 นายอรรถพล จารุพงษ์ ร้าน 31 เคมีเกษตร นายอรรถพล จารุพงษ์ 226 6 - - ดอนตาเพชร พนมทวน กาญจนบุรี กจ. 42 2553 10/10/2019
216 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0856 นางสาวจ าปี  โพธ์ิศรี ร้านป่ินเงินการเกษตร นางจ าปี โพธ์ิศรี 119 9 ดอนตาเพชร พนมทวน กาญจนบุรี กจ. 8 2562 29/1/2020
217 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0696 นางสาวอมรรัตน์  ช้างทอง ร้านอมรรัตน์เคมีเกษตร (สาขา 2) นางสาวอมรรัตน์  ช้างทอง 90/4 1 ทุ่งสมอ พนมทวน กาญจนบุรี กจ. 72 2559 26/9/2019
218 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0509 นายสน่ัน มาลาพงษ์ ร้านธัญญการเกษตร นายสน่ัน มาลาพงษ์ 92/2 1 - - ทุ่งสมอ พนมทวน กาญจนบุรี กจ. 51 2555 27/8/2019
219 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0121 นายทวี รุ่งเรือง สหกรณ์การเกษตรพนมทวน จ ากัด 178 3 - - พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี กจ. 46 2561 9/5/2020
220 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0126 นายยศธิศักด์ิ พนมชัยสว่าง ร้านต้ังง่วนฮวด นายยศธิศักด์ิ พนมชัยสว่าง 256/1-3 3 - - พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี กจ. 37 2559 25/4/2019
221 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0302 นายอิทธิกร  สิมล้ิม สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้าธ.ก.ส.กาญจนบุรี จ ากัด สาขาพนมทวน 299 3 - - พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี กจ. 40 2559 17/4/2019
222 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0617 นางสาวพวงรัตน์ ย้ิมประเสริฐ ร้านปรียดาการเกษตร นางสาวพวงรัตน์ ย้ิมประเสริฐ 53/4 3 พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี กจ. 60 2560 9/2/2020
223 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0610 นายไพบูลย์ ชัยรัตน์ บริษัท รุ่งทรัพย์พัฒนา (ประเทศไทย) จ ากัด 111 4 พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี กจ. 59 2559 6/7/2020
224 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0492 นายสุพิพัฒน์ ภูมลา ร้านข้าวแดงการเกษตร นายสุพิพัฒน์ ภูมลา 147 8 - - พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี กจ. 32 2555 4/7/2020
225 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0640 นายประเสริฐ ทรัพย์อุดมมาก บริษัท ประเสริฐการเกษตร (กาญจนบุรี) จ ากัด บริษัท ประเสริฐการเกษตร (กาญจนบุรี) จ ากัด 158 8 พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี กจ. 7 2558 10/11/2019
226 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0778 นายเสน่ห์  แย้มศักด์ิ ร้านพรเสน่ห์การเกษตร นายเสน่ห์ แย้มศักด์ิ 37/3 9 พังตรุ พนมทวน กาญจนบุรี กจ. 42 2560 28/6/2020
227 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0134 นางปิยวรรณ สมพรสุขสวัสด์ิ ร้านก.เกษตรภัณฑ์ นางปิยวรรณ สมพรสุขสวัสด์ิ 150 13 - - รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี กจ. 44 2557 17/7/2020
228 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0132 นายธนาพัทธ์ ศรีพิมานวัฒน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรีพิมานวัฒน 381 13 - - รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี กจ. 50 2561 10/6/2020
229 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0137 นายสราวุธ อรุณขจรศักด์ิ ร้านชนะการเกษตร นายสราวุธ อรุณขจรศักด์ิ 502-503 13 - - รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี กจ. 11 2548 30/1/2020
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230 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0139 นายสุวรรณ มีประสพ ร้านศิวดลการเกษตร นายสุวรรณ มีประสพ 244 15 - กาญจนบุรี - อู่ทอง รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี กจ. 63 2547 3/2/2020
231 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0429 นางสาวมยุรี พรหมชนะ ร้านมยุรีการเกษตร นางสาวมยุรี พรหมชนะ 247 18 - - รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี กจ. 75 2559 25/9/2019
232 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0360 นางสาวนันธิดา  โปธิตา ร้านเกษตรรางหวาย นางสาวนันธิดา  โปธิตา 133 20 - - รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี กจ. 28 2558 18/2/2020
233 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0831 นางสาวมงคล  ทองอิน ร้านเพ่ือนเกษตร นางสาวมงคล  ทองอิน 79/9 9 รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี กจ. 56 2561 1/8/2019
234 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0793 นางสาวภาปภิกัญ  บ้านกล้วย ร้านิดการเกษตร นางสาวภาปภิกัญ บ้านกล้วย 10 11 หนองโรง พนมทวน กาญจนบุรี กจ. 69 2560 8/10/2019
235 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0261 นางประยูร  บุญรอด ร้านป.เกษตรกาญจน์ นางประยูร บุญรอด 90 2 - - หนองโรง พนมทวน กาญจนบุรี กจ. 50 2559 27/4/2020
236 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0876 นางสาวประภา สิทธิสร ร้านพูนเกียรติกาญจน์เกษตร นางสาวประภา สิทธิสร 144/2 5 หนองสาหร่าย พนมทวน กาญจนบุรี กจ. 31 2562 26/6/2020
237 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0145 นายวิเชฐ พงษ์สมบูรณ์ ร้านด ารงพานิชย์ นายวิเชฐ พงษ์สมบูรณ์ 40 4 - - เกาะส าโรง เมือง กาญจนบุรี กจ. 90 2560 21/12/2019
238 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0618 นางสาวเดือนฉาย จันทนา ร้านก.เจริญการเกษตร นางสาวเดือนฉาย จันทนา 15/1 8 เกาะส าโรง เมือง กาญจนบุรี กจ. 56 2557 20/8/2019
239 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0541 นายสรายุธ เลิศมณีทวีทรัพย์ ร้านทรัพย์เกษตร นายสรายุธ เลิศมณีทวีทรัพย์ 59 8 แก่งเส้ียน เมือง กาญจนบุรี กจ. 6 2561 2/1/2020
240 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0213 นายจิระพงษ์ จาตุรภัทร์ ร้านเพชรรุ่งเรือง นายจิระพงษ์ จาตุรภัทร์ 113 3 - - ช่องสะเดา เมือง กาญจนบุรี กจ. 77 2561 18/11/2019
241 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0151 นายทรงพล รัตนกรีฑากุล ร้านทรงพลธุรกิจเกษตร นายทรงพล รัตนกรีฑากุล 201/54 2 - - ท่ามะขาม เมือง กาญจนบุรี กจ. 26 2559 10/2/2020
242 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0545 นางสาวจรรยา สิทธิสร ร้านจ.เจริญการเกษตร นางสาวจรรยา สิทธิสร 82/3 3 ท่ามะขาม เมือง กาญจนบุรี กจ. 21 2556 25/2/2020
243 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0660 นายสุรัตน์ งามทองประกาย บริษัท ปุ๋ยเมืองกาญจน์ พัฒนาภูมิ จ ากัด 39 5 ท่ามะขาม เมือง กาญจนบุรี กจ. 29 2558 1/3/2020
244 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0154 นายชัยวัฒน์ แสงทอง ร้านแสงทองการเกษตร นายชัยวัฒน์ แสงทอง 18/9 1 - - บ้านเก่า เมือง กาญจนบุรี กจ. 7 2561 2/1/2020
245 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0232 นายนัทธพงค์ ณัฐเอก ร้านจตุพรการเกษตร นายนัทธพงค์ ณัฐเอก 45/7 1 - - บ้านเก่า เมือง กาญจนบุรี กจ. 27 2559 15/2/2020
246 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0346 นายธนันวัฒน์  ธีระอัมรานนท์ ร้านห้วยน้ าขาวการเกษตรรุ่งเรือง นายธนันวัฒน์ ธีระอัมรานนท์ 183 2 - - บ้านเก่า เมือง กาญจนบุรี กจ. 22 2561 4/2/2020
247 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0594 นายจีรัง จบดี ร้านจีรังการเกษตร นายจีรัง จบดี 340 5 บ้านเก่า เมือง กาญจนบุรี กจ. 42 2557 6/7/2020
248 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0319 นายสุเทพ ร่ าเทียนทอง ร้านสหพร นายสุเทพ ร่ าเทียนทอง 260 7 - - บ้านเก่า เมือง กาญจนบุรี กจ. 60 2559 21/11/2019
249 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0159 นางสาวสุกัญญา เรืองพยุงศักด์ิ ร้านเกษตรพาณิชย์ นางสาวสุกัญญา เรืองพยุงศักด์ิ 160/227 - แสงชูโต บ้านเหนือ เมือง กาญจนบุรี กจ. 2 2548 27/1/2020
250 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0160 นายสุทัศน์ วิเศษสันติกุล ร้านอ านวยศิลป์2 นายสุทัศน์ วิเศษสันติกุล 160/7 - แสงชูโต บ้านเหนือ เมือง กาญจนบุรี กจ. 1 2548 27/1/2020
251 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0161 นางโนรีย์  ทองดี สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.กาญจนบุรี จ ากัด 391 - แสงชูโต ปากแพรก เมือง กาญจนบุรี กจ. 47 2559 17/4/2020
252 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0636 นางสาวธนศมณท์ กุลการัณย์เลิศ บริษัท ธนณัฐวินอะโกร จ ากัด 199/2-4 13 ปากแพรก เมือง กาญจนบุรี กจ. 63 2558 5/7/2020
253 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0162 นายชัยรัตน์ ตรีกาญจนวัฒนา ร้านรวมเกษตร นายชัยรัตน์ ตรีกาญจนวัฒนา 140/23 1 - - ลาดหญ้า เมือง กาญจนบุรี กจ. 34 2547 27/12/2019
254 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0163 นายอดิศร ยูงศิริกาญจน์ ร้านนายอดิศร ยูงศิริกาญจน์ นายอดิศร ยูงศิริกาญจน์ 190/60 1 - - ลาดหญ้า เมือง กาญจนบุรี กจ. 39 2548 13/8/2019
255 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0648 นายยุทธพงษ์ โชติวรรณ ร้านสหภัณฑ์ นายยุทธพงษ์ โชติวรรณ 233/1 1 ลาดหญ้า เมือง กาญจนบุรี กจ. 21 2558 12/1/2020
256 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0349 นางสาวรัตน์ ไพรเถ่ือน ร้านพลอยเกษตร 2 นางสาวรัตน์ ไพรเถ่ือน 15 12 - - วังด้ง เมือง กาญจนบุรี กจ. 64 2559 21/8/2019
257 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0422 นางสาวธิดาทิพย์ จาริก บริษัท เจียไต๋โปรด๊ิวซ์ จ ากัด 170/1 9 - - วังด้ง เมือง กาญจนบุรี กจ. 85 2561 13/12/2019
258 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0513 นางสาวปริศณา อินทโชติ ร้านรวมทรัพย์การเกษตร สาขา 2 นางสาวปริศณา อินทโชติ 100 3 - - วังเย็น เมือง กาญจนบุรี กจ. 58 2555 18/9/2019
259 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0487 นางสาวศนิ มหาสวัสด์ิ ร้านโตไวการเกษตร นางสาวศนิ มหาสวัสด์ิ 171/1 3 - - วังเย็น เมือง กาญจนบุรี กจ. 73 2561 18/10/2019
260 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0516 นายนิสิต เกตุแก้ว นายนิสิต  เกตุแก้ว 12/3 5 - - วังเย็น เมือง กาญจนบุรี กจ. 47 2560 24/7/2020
261 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0214 นางสาวนิธินาถ ม่ันคง ร้านนิธินาถการเกษตร นางสาวนิธินาถ ม่ันคง 213 5 - - วังเย็น เมือง กาญจนบุรี กจ. 33 2561 19/4/2020
262 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0167 นายภาณพ เตชะเพ่ิมผล ร้านภาณพเกษตรภัณฑ์ นายภาณพ เตชะเพ่ิมผล 95 4 - - หนองบัว เมือง กาญจนบุรี กจ. 1 2559 13/12/2019
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263 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0473 นายชัยยง เกศวยุธ ร้านหนองบัวการเกษตร นายชัยยง เกศวยุธ 188 5 - - หนองบัว เมือง กาญจนบุรี กจ. 22 2558 20/1/2020
264 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0683 นางวนิดา นพศรี ร้านดีปลีการค้า นางวนิดา นพศรี 198/1 2 หนองหญ้า เมือง กาญจนบุรี กจ. 58 2558 29/6/2020
265 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0403 นายสิรวิชญ์  สินชัย ร้านไผ่ทองการเกษตร นายสิรวิชญ์  สินชัย 26/1 3 - - หนองหญ้า เมือง กาญจนบุรี กจ. 16 2560 23/2/2020
266 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0377 นายสมบัติ เชียงกา ร้านศิริพรการเกษตร นายสมบัติ เชียงกา 193/1 6 - - หนองหญ้า เมือง กาญจนบุรี กจ. 56 2559 23/6/2020
267 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0169 นายสันติ เหมพันธ์ ร้านส.รุ่งเจริญกิจ นายสันติ เหมพันธ์ 193/5 6 - - หนองหญ้า เมือง กาญจนบุรี กจ. 37 2561 26/4/2020
268 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0378 นางสาวเอ้ือง แสงสิน ร้านเอ้ืองการค้า นางสาวเอ้ือง แสงสิน 199 9 - - หนองหญ้า เมือง กาญจนบุรี กจ. 7 2553 21/1/2020
269 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0226 นายส ารวย อินทโชติ ร้านรวยทรัพย์การเกษตร นายส ารวย อินทโชติ 48/3 9 - - หนองหญ้า เมือง กาญจนบุรี กจ. 28 2557 24/2/2020
270 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0710 นางสาวลัทธพรรณ  ศรีจ าปา ร้านก๋งพาณิชย์ นางสาวลัทธพรรณ ศรีจ าปา 111/2 1 เกาะส าโรง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี กจ. 55 2560 16/8/2019
271 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0849 นายชาตรี  กองพล ร้านกองพลค้าถ่าน นายชาตรี กองพล 63 2 แก่งเส้ียน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี กจ. 89 2561 25/12/2019
272 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0764 นายอนวัช  สุริยวนากุล บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 116 8 แก่งเส้ียน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี กจ. 66 2560 27/9/2019
273 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0756 นายทนงศักด์ิ  รัตนกรีฑากุล ร้านเพ่ิมพูนการเกษตร 5 นายทนงศักด์ิ รัตนกรีฑากุล 198 10 บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี กจ. 11 2560 3/1/2020
274 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0666 นางทองค า ระตะขันต์ ร้านทองค า นางทองค า ระตะขันต์ 43 2 บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี กจ. 13 2561 11/1/2020
275 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0762 นายคงกะพัน ศิริวรรณ บริษัท อินโนฟาร์ม ไบโอเทค จ ากัด 109/2 4 บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี กจ. 18 2562 19/2/2020
276 เขต 5 ศวพ.กจ. kan-5-0738 นายสมควร  สงครามสอาด ร้านเพ็ชร พระกาฬ นายสมควร สงครามสอาด 55/10 6 บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี กจ. 61 2560 30/8/2019
277 เขต 5 ศวพ.กจ. kan-5-0316 นายอัครพัชร์  เติมคุนานนท์ ร้านธนทรัพย์ นายอัครพัชร์ เติมคุนานนท์ 99/9 7 บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี กจ. 63 2560 7/9/2020
278 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0661 นางสาวอารีรัตน์  ช่างเจริญ ร้านช่างเจริญการเกษตร นางสาวอารีรัตน์ ช่างเจริญ 1 9 บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี กจ. 17 2561 21/1/2020
279 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0677 นายวีรภัทร  วงษ์สนิท ร้านล าทรายการเกษตร นายวีรภัทร วงษ์สนิท 79 9 บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี กจ. 32 2561 16/4/2020
280 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0375 นายเจริญ เจริญจิตนุกูล สหกรณ์การเกษตรเมืองกาญจนบุรี จ ากัด 38/6 2 ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี กจ. 73 2560 8/10/2019
281 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0785 นายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์ บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ จ ากัด (สาขากาญจนบุรี) 111 9 ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี กจ. 25 2562 29/5/2020
282 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0797 นางสาววาสนา  ไตรวงศ์ ร้านชาวไร่ นางสาววาสนา ไตรวงศ์ 140/15 1 ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี กจ. 87 2561 23/12/2019
283 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0725 นายไพโรจ  เอกรัตน์วิไล ร้าน ดิน นะโม ยาหญ้า นายไพโรจ เอกรัตน์วิไล 86 9 วังด้ง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี กจ. 86 2561 16/12/2019
284 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0730 นายไชญา  ข่าต้น ร้านเค.อาร์.ปุ๋ยไทยการเกษตร นายไชญา ข่าต้น 99/9 3 วังเย็น เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี กจ. 15 2562 13/2/2020
285 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0227 นายเอกลักษณ์ เหมษี ร้านกล้าการเกษตร นายเอกลักษณ์ เหมษี 33 2 - - หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี กจ. 22 2560 22/3/2020
286 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0862 นางสาวธัญพิชชา  ช่วงน่วม ร้านสามแยกวังลานการเกษตร นางสาวธัญพิชชา ช่วงน่วม 114/4 5 หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี กจ. 21 2562 24/4/2020
287 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0773 นายธราเทพ วอนเพียร ร้านน้อยการเกษตร นายธราเทพ วอนเพียร 262/13 5 หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี กจ. 26 2562 3/6/2020
288 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0590 นางภัทราภรณ์ พุ่มบางแก้ว ร้านสมหวังการเกษตร นางภัทราภรณ์ พุ่มบางแก้ว 107 1 ทุ่งกระบ่ า เลาขวัญ กาญจนบุรี กจ. 18 2561 22/1/2020
289 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0818 นางสาวณสวรรณปพร  เทพเทียน ร้านพลอยรุ่งเรืองช้อป นางสาวณสวรรณปพร เทพเทียน 99 1 ทุ่งกระบ่ า เลาขวัญ กาญจนบุรี กจ. 39 2561 3/5/2019
290 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0584 นางพเยาว์ อินชูกุล ร้านพเยาว์ นางพเยาว์ อินชูกุล 71 4 ทุ่งกระบ่ า เลาขวัญ กาญจนบุรี กจ. 70 2560 8/10/2019
291 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0771 นายชัชวาล  สุขส าราญ ร้านณิชา คลินิคเกษตร นายชัชวาล สุขส าราญ 1 6 ทุ่งกระบ่ า เลาขวัญ กาญจนบุรี กจ. 32 2560 26/12/2019
292 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0542 นางเต้อ  ทิมทอง ร้านสหทิมทองการเกษตร 1 นางเต้อ ทิมทอง 8/1 6 ทุ่งกระบ่ า เลาขวัญ กาญจนบุรี กจ. 53 2561 24/6/2020
293 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0174 นายสุวรรณ เทพเทียน ร้านนายสุวรรณ เทพเทียน นายสุวรรณ เทพเทียน 219/1 1 - เลาขวัญ - สระกระโจม เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี กจ. 44 2547 28/12/2019
294 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0654 นางสาวโสภา ไทยศรี ร้านคลินิกเกษตร นางสาวโสภา ไทยศรี 394 1 เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี กจ. 26 2558 5/2/2020
295 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0554 นายปราณีต สนธิไชย สหกรณ์การเกษตรเลาขวัญ จ ากัด 43/1 1 เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี กจ. 15 2559 22/1/2020
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296 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0844 นายอภิวิชญ์   เทพเทียน ร้านช่องกล้ิงการเกษตร นายอภิวิชญ์ เทพเทียน 2 8 หนองนกแก้ว เลาขวัญ กาญจนบุรี กจ. 71 2561 15/10/2019
297 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0582 นายนฤมิตร เวทยานนท์ ร้านพืชผลดีการเกษตร นายนฤมิตร เวทยานนท์ 130 10 หนองประดู่ เลาขวัญ กาญจนบุรี กจ. 64 2560 10/9/2020
298 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0866 นางสาวดวงพร  พูนเงิน ร้านพูนเงินการเกษตร นางสาวดวงพร พูนเงิน 57 10 หนองประดู่ เลาขวัญ กาญจนบุรี กจ. 24 2562 28/5/2020
299 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0177 นางจิรพร จานแก้ว ร้านชัยเจริญยนต์ นางจิราพร จานแก้ว 79 10 หนองประดู่ เลาขวัญ กาญจนบุรี กจ. 93 2560 26/12/2019
300 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0735 นายกฤษณะ  ปานโพธ์ิทอง ร้านกฤษณะ การเกษตร นายกฤษณะ ปานโพธ์ิทอง 11/2 2 หนองประดู่ เลาขวัญ กาญจนบุรี กจ. 65 2559 21/8/2019
301 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0732 นายอัษฎาวุธ  โสมภีร์ ร้านฟ้าใส นายอัษฎาวุธ โสมภีร์ 13 7 หนองประดู่ เลาขวัญ กาญจนบุรี กจ. 25 2561 20/2/2020
302 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0623 นางบังอร เทียนทอง ร้านบังอรการเกษตร นางบังอร เทียนทอง 69/2 12 หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี กจ. 91 2560 24/12/2019
303 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0742 นางสาวอุมาพร ปัญญาคชไพศาล บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด (เขตส่งเสริมท่ี 3) 9/2 6 หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี กจ. 48 2559 24/10/2019
304 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0461 นายอุทร เงินงาม ร้านน้ าอ้อย นายอุทร เงินงาม 92 9 - - หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี กจ. 31 2561 29/3/2020
305 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0731 นางสาวนงค์นุช  ล้อมวงษ์ ร้าน พ.การเกษตรหนองฝ้าย นางสาวนงค์นุช ล้อมวงษ์ 12/21 1 หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี กจ. 92 2560 25/12/2019
306 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0596 นายอดิเรก ล้อมวงษ์ ร้านพ.การเกษตรสาขา 2 นายอดิเรก ล้อมวงษ์ 12/23 1 หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี กจ. 22 2557 9/2/2020
307 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0424 นายประไพ ศรีอ่อน ร้านปฎิภาณการเกษตร นายประไพ ศรีอ่อน 260/3 1 - - หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี กจ. 9 2555 26/12/2019
308 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0182 นายสมศักด์ิ ศรข าพันธ์ ร้านโทนการเกษตร นายสมศักด์ิ ศรข าพันธ์ 42/1 1 - - หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี กจ. 71 2548 15/1/2020
309 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0369 นางสาวบุญชู วงษ์สุวรรณ ร้านช.การค้า นางสาวบุญชู วงษ์สุวรรณ 59 1 - - หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี กจ. 1 2556 14/11/2019
310 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0179 นายสมปอง ทองนิล ร้านสมปองทวีผล นายสมปอง ทองนิล 75 1 - - หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี กจ. 81 2547 27/1/2020
311 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0325 นางฉลวย มณีวงศ์ ร้านนางฉลวย มณีวงศ์ นางฉลวย มณีวงศ์ 82/8 1 - - หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี กจ. 23 2557 9/2/2020
312 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0702 นายประสิทธ์ิ  จันโทสถ บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด (เขตส่งเสริมท่ี 9) 3 4 หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี กจ. 47 2559 1/11/2019
313 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0670 นายวชิระ จรเณร ร้านศ.มาลีวงษ์เกษตรรุ่งเรือง นายวชิระ จรเณร 43 1 หนองโสน เลาขวัญ กาญจนบุรี กจ. 94 2558 26/12/2019
314 เขต 5 ศวพ.กจ. kan-5-0790 นายนิพล  สาธุพันธ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรูพ อะโกรพลัส นายนิพล สาธุพันธ์ 62 4 หนองโสน เลาขวัญ กาญจนบุรี กจ. 64 2561 6/9/2019
315 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0431 นายสกล สมบูรณ์ ร้านส.สมบูรณ์ทรัพย์ นายสกล สมบูรณ์ 20/3 8 - - หนองโสน เลาขวัญ กาญจนบุรี กจ. 59 2560 20/8/2019
316 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0290 นายบุญเกิด สุขไทยสงค์ ร้านกุ๊กก๊ิกบริการ นายบุญเกิด สุขไทยสงค์ 111 5 - - ด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสด์ิ กาญจนบุรี กจ. 30 2558 4/3/2020
317 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0550 นางกัลยา ทองดี สหกรณ์การเกษตรบ้านเจ้าเณร จ ากัด 82 2 ท่ากระดาน ศรีสวัสด์ิ กาญจนบุรี กจ. 46 2556 10/7/2020
318 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0495 นางสาวกฤชอร วงษ์จ๊กซ่ี ร้านโปร ถ้ าพระธาตุ การเกษตร นางสาวกฤชอร วงษ์จ๊กซ่ี 95 3 - - ท่ากระดาน ศรีสวัสด์ิ กาญจนบุรี กจ. 38 2557 18/6/2020
319 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0334 นางอรพินท์ คุโณปการพัฒน์ ร้านพัฒนาเคมี นางอรพินท์ คุโณปการพัฒน์ 317 3 - - แม่กระบุง ศรีสวัสด์ิ กาญจนบุรี กจ. 3 2562 20/1/2020
320 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0863 นางสาวพรพรรณ สุวรรณ ร้านน้องวันใส นางสาวพรพรรณ สุวรรณ 8/4 3 แม่กระบุง ศรีสวัสด์ิ กาญจนบุรี กจ. 20 2562 17/3/2020
321 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0824 นายบรรจง  คงม่ัน นายบรรจง คงม่ัน 96/1 6 แม่กระบุง ศรีสวัสด์ิ กาญจนบุรี กจ. 49 2561 31/5/2020
322 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0292 นางสุภาภรณ์ ศรีสังวรณ์ ร้านสุภาภรณ์พานิชย์ นางสุภาภรณ์ ศรีสังวรณ์ 48/6 2 - - หนองเป็ด ศรีสวัสด์ิ กาญจนบุรี กจ. 7 2560 28/12/2019
323 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0293 นายสุวัฒน์ เทียนชัย ร้านวรนาทพานิชย์ นายสุวัฒน์ เทียนชัย 51 2 - - หนองเป็ด ศรีสวัสด์ิ กาญจนบุรี กจ. 29 2561 14/3/2020
324 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0759 นายดุษดี  เหลืองสด ร้านดีการเกษตร นายดุษดี  เหลืองสด 33/1 4 หนองเป็ด ศรีสวัสด์ิ กาญจนบุรี กจ. 30 2560 16/5/2020
325 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0294 นางสมพร ขันอาสา ร้านจ่าเบ้ิม นางสมพร ขันอาสา 80 4 - - หนองเป็ด ศรีสวัสด์ิ กาญจนบุรี กจ. 19 2554 19/5/2020
326 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0695 นายประสิทธ์ิ  สมรภูมิ นายประสิทธ์ิ สมรภูมิ 117 2 ปรังเผล สังขละบุรี กาญจนบุรี กจ. 65 2561 8/9/2020
327 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0189 นางบุญเล้ียง เพ็ชร์เจริญ ร้านเพ็ชรเจริญ นางบุญเล้ียง เพ็ชร์เจริญ 5/1 1 - - หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี กจ. 19 2555 25/3/2020
328 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0591 นายอัครเดช  สมบูรณ์ ร้านเกษตรสมบูรณ์ นายอัครเดช สมบูรณ์ 199/4 3 หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี กจ. 11 2562 30/1/2020
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329 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0737 นางสาวอมรรัตน์  สุทธิพิพัฒน์ ร้านป.เทคนิค นางสาวอมรรัตน์ สุทธิพิพัฒน์ 202/10 3 หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี กจ. 68 2559 5/9/2019
330 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0187 นายประวิทย์ ปิยกิจการ ร้านปิยกิจการ นายประวิทย์ ปิยกิจการ 209/6 3 - - หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี กจ. 41 2558 31/3/2020
331 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0281 นายชูศักด์ิ พันธุสิทธ์ิเสรี ร้านชูศักด์ิการค้า นายชูศักด์ิ พันธุสิทธ์ิเสรี 83/10 3 - - หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี กจ. 54 2559 3/7/2020
332 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0295 นายคมสันต์ คูหากาญจน์ ร้านเจริญสิน บริษัท เจริญสิน กาญจนบุรี เทรดด้ิง จ ากัด 105 9 - - หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี กจ. 19 2558 11/1/2020
333 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0191 นายปัญญา ฝ้ายเจริญ ร้านนายปัญญา ฝ้ายเจริญ นายปัญญา ฝ้ายเจริญ 35/1 1 - - สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบุรี กจ. 66 2548 15/12/2019
334 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0556 นายเสนาะ โฉมงามดี ร้านโฉมงามดีพานิช นายเสนาะ โฉมงามดี 13/19 2 สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบุรี กจ. 34 2559 16/3/2020
335 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0498 นางสาวพันทิภา ศรีบริสุทธ์ิ ร้านม.ประดิษฐ์ิพร นางสาวพันทิภา ศรีบริสุทธ์ิ 8/2 2 - - สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบุรี กจ. 52 2557 12/8/2020
336 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0193 นายวัลลภ จันทนา ร้านกิตติพงษ์การค้า นายวัลลภ จันทนา 18/6 4 - - สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบุรี กจ. 19 2562 7/3/2020
337 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0729 นายสุเชฏฐ์  แดงช่วย ร้านเฮงเจริญเกษตร นายสุเชฏฐ์ แดงช่วย 333/3 4 สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบุรี กจ. 44 2559 19/7/2020
338 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0836 นายสมพงศ์ ชาญเวช ร้านทรัพย์รุ่งโรจน์การเกษตร นายสมพงศ์ ชาญเวช 34 7 สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบุรี กจ. 60 2561 20/8/2020
339 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0196 นายนิกร โชคถาวรธุรกิจ ร้านโชคถาวรการเกษตร นายนิกร โชคถาวรธุรกิจ 33/2 1 - เฉลิมรัตน์ หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี กจ. 43 2557 6/7/2020
340 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0195 นายรังสาต บากบ่ัน ร้านเกยชัยการเกษตร นายรังสาต บากบ่ัน 436 1 - - หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี กจ. 84 2560 3/12/2019
341 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0228 นางสาวเยาวเรศ สิทธ์ิธนังกูร ร้านหนองปรือการเกษตร นางสาวเยาวเรศ  สิทธ์ิธนังกูร 710 1 - - หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี กจ. 54 2560 14/8/2019
342 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0800 นายณัฐวุฒิ  ชุ่มบุญชู ร้านหมอเกษตร นายณัฐวุฒิ ชุ่มบุญชู 157/4 16 หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี กจ. 10 2561 4/1/2020
343 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0703 นายอัครเดช   กล่ินมนฑา บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด (เขตส่งเสริมท่ี 7) 447/11 4 หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี กจ. 46 2559 24/10/2019
344 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0688 นางเพ็ญศรี เจดีย์ ร้านเพ็ญศรี เจดีย์ นางเพ็ญศรี เจดีย์ 21/3 5 หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี กจ. 56 2560 20/8/2020
345 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0279 นายวันชัย ตันสุวรรณ ร้านต๋ีเล็ก(1999) นายวันชัย ตันสุวรรณ 11 14 - - หนองปลาไหล หนองปรือ กาญจนบุรี กจ. 18 2558 7/1/2020
346 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0219 นายอภิวัฒน์ จักรโชคอนันต์ ร้านนายอภิวัฒน์ จักรโชคอนันต์ นายอภิวัฒน์ จักรโชคอนันต์ 183 1 - - ดอนแสลบ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี กจ. 26 2555 29/5/2020
347 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0197 นายวิศิษฐ์ เขตประเสริฐกุล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สดช่ืนเคมี 297/1 10 - - ดอนแสลบ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี กจ. 65 2557 3/9/2020
348 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0218 นางสาวรัฐชวรรณ พิริยะเมธี ร้านรัฐชวรรณ นางสาวรัฐชวรรณ พิริยะเมธี 159/5 11 - - ดอนแสลบ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี กจ. 24 2557 12/2/2020
349 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0221 นางสาวสุนิสา กาญจนประดิษฐ์ ร้านทองพูน นางสาวสุนิสา กาญจนประดิษฐ์ 204/1 23 ดอนแสลบ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี กจ. 78 2561 25/11/2019
350 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0288 นางสาวพรทิพย์ คล้ายสินธ์ุ ร้านลุงอุทัย นางสาวพรทิพย์ คล้ายสินธ์ุ 116/2 5 - - ดอนแสลบ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี กจ. 23 2562 29/4/2020
351 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0713 นางสาวธิติรัชต์  สืบเนียม ร้านสมใจหมาย นางสาวธิติรัชต์ สืบเนียม 119 4 วังไผ่ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี กจ. 2 2560 30/12/2019
352 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0627 นายอนุชา ฉิมเพชร ร้านอนุชามอเตอร์ไซด์ นายอนุชา ฉิมเพชร 45 7 วังไผ่ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี กจ. 85 2560 6/12/2019
353 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0576 นางสุภาพร ประทุมสูตร ร้านสิทธิพร การเกษตร นางสุภาพร ประทุมสูตร 99 10 สระลงเรือ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี กจ. 73 2559 5/10/2019
354 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0507 นางสาวรัตนา ดอนสระ ร้านรัตนา การเกษตร นางสาวรัตนา ดอนสระ 105 2 - - สระลงเรือ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี กจ. 76 2558 31/8/2020
355 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0642 นายสมบัติ  เซ่ียงฉี ร้านเจ ได นายสมบัติ เซ่ียงฉี 128/5 3 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา กาญจนบุรี กจ. 66 2558 30/7/2020
356 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0588 นายอนุชา  สิทธิสม สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จ ากัด สาขาห้วยกระเจา 169/1 3 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา กาญจนบุรี กจ. 44 2559 17/4/2020
357 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0358 นางสาวอัมพร แย้มศักด์ิ ร้านห้วยกระเจาการเกษตร นางสาวอัมพร แย้มศักด์ิ 231 3 - - ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา กาญจนบุรี กจ. 49 2552 6/8/2020
358 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0834 นางสาวจันทร์พร น่ิมเภา ร้านธนพัฒน์ พาณิชย์ นางสาวจันทร์พร น่ิมเภา 234/3 3 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา กาญจนบุรี กจ. 4 2562 21/1/2020
359 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0605 นางสาวรุศยา สืบเนียม ร้าน ๙ การค้า นางสาวรุศยา สืบเนียม 348 3 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา กาญจนบุรี กจ. 33 2558 4/3/2020
360 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0837 นายพงษ์ศักด์ิ ภิญโญ ร้านชุติศักด์ิ การเกษตร นายพงษ์ศักด์ิ ภิญโญ 98 5 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา กาญจนบุรี กจ. 61 2561 23/8/2019
361 เขต 5 ศวพ.กจ. Kan-5-0207 นางกันยา เหลืองวัฒนวิไล ร้านก.เกษตร นางกันยา เหลืองวัฒนวิไล 236 6 - - ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา กาญจนบุรี กจ. 17 2557 5/1/2020
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362 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0011 นายมานะ เจริญสุข ร้านมานะการเกษตร นายมานะ เจริญสุข 63 1 - - ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี สพ. 33 2559 23/11/2019
363 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0993 นายนิพนธ์ มาพ่วง ร้านย้ิมย้ิมการเกษตร นายนิพนธ์ มาพ่วง 108/1 2 - - ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี สพ. 465 2560 16/8/2019
364 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1570 นางสาวภัทรพร อาจหาญ ร้านสะพานด าน าเกษตร นางสาวภัทรพร อาจหาญ 167/11 2 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี สพ. 16 2562 6/2/2020
365 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1196 นางนิตยา แย้มวงษ์ ร้านนิตยาพาณิชย์ นางนิตยา แย้มวงษ์ 5/1 2 - - ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี สพ. 9 2561 15/1/2020
366 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1128 นายจารุต แก้วศิริ ร้านนันท์เกษตร นายจารุต แก้วศิริ 42 3 - - ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี สพ. 318 2560 21/12/2019
367 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0814 นายสุทธิศักด์ิ เมฆวรรณกร ร้านน้ าทิพย์ นายสุทธิศักด์ิ เมฆวรรณกร 550/3 3 - - ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี สพ. 478 2560 12/8/2019
368 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0698 นางชลอ นนท์แก้ว ร้านนางชลอ นนท์แก้ว นางชลอ นนท์แก้ว 74 4 - - ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี สพ. 412 2560 13/9/2019
369 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0001 นายเอกสิทธ์ิ เกาทัณฑ์ทอง ร้านก.โชควัฒนา นายเอกสิทธ์ิ เกาทัณฑ์ทอง 1177 5 - ไชยานุภาพ ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี สพ. 42 2560 15/12/2019
370 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1034 นางปราณี ชาวนาดอน ร้านปราณีปุ๋ยการเกษตร นางปราณี ชาวนาดอน 1637 5 - - ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี สพ. 502 2560 16/8/2019
371 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0941 นางสาวน้ าค้าง ขอพ่ึง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุพรรณบุรี จ ากัด สาขาดอนเจดีย์ 1675 5 - - ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี สพ. 299 2560 21/5/2020
372 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1311 นายนิพนธ์ ไทรวัฒนะศักด์ิ ร้านนิพนธ์เจริญ นายนิพนธ์ ไทรวัฒนะศักด์ิ 1801/12 5 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี สพ. 445 2560 28/8/2020
373 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-1494 นางสมหมาย  เป่ียมปรีดา ร้านสยามการเกษตร นางสมหมาย เป่ียมปรีดา 348 5 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี สพ. 405 2560 1/9/2020
374 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0840 นายอัครวัฒน์  จันทร์ใหม่มูล บริษัท เกษตรภัณฑ์ ดอนเจดีย์ จ ากัด 422 5 - - ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี สพ. 536 2560 1/10/2019
375 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0007 นายสมบัติ  ดีมี สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ 689 5 - - ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี สพ. 509 2560 19/9/2019
376 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0009 นายธีระพล พิทักษ์ชาติวงศ์ ร้านเมืองทองการเกษตร นายธีระพล พิทักษ์ชาติวงศ์ 999/36-37 5 - - ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี สพ. 131 2560 5/3/2020
377 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0862 นางบุศยา  กานตะวร ร้านรุ่งเรืองการเกษตร นางบุศยา  กานตะวร 999/48-49 5 - - ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี สพ. 72 2560 31/12/2019
378 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1552 นางสาวอรณิชา  เกลียวปิยะ บริษัท มิตรน าชัย เอ็กซ์พอร์ท จ ากัด 302 6 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี สพ. 402 2560 26/6/2020
379 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1112 นายพรณรงค์ แตงโสภา ร้านทรัพย์โสภาเคมีเกษตร นายพรณรงค์ แตงโสภา 69 6 - - ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี สพ. 499 2560 26/9/2020
380 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0944 นางสาวนันท์นภัส ใจซ่ือ ร้านสีการเกษตร นางสาวนันท์นภัส ใจซ่ือ 24 12 - - ทะเลบก ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี สพ. 231 2560 6/4/2019
381 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1524 นายวารุฬ  กาฬภักดี บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด (เขตส่งเสริมท่ี 8) 233 2 ทะเลบก ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี สพ. 9 2559 24/10/2019
382 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1049 นางทัศนีย์ ค าปินมาละ ร้านนีการเกษตร นางทัศนีย์ ค าปินมาละ 78/1 2 - - ทะเลบก ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี สพ. 312 2560 6/7/2020
383 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1406 นางจุฑาทิพย ช่างเกวียนดี ร้านพิศณุพงค์ 11 นางจุฑาทิพย ช่างเกวียนดี 11 8 ทะเลบก ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี สพ. 432 2560 9/7/2019
384 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1383 นางสุรินทร์ ดอกเข็ม ร้านระรินการเกษตร นางสุรินทร์ ดอกเข็ม 69/2 1 ไร่รถ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี สพ. 145 2560 29/4/2020
385 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1565 นายจิระพงศ์  มามีสุข ร้านมาลีพันธ์ุข้าว นายจิระพงศ์ มามีสุข 194 2 ไร่รถ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี สพ. 6 2561 14/1/2020
386 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0015 นายจิรวัฒน์ ศรีชมภู ร้านจิรวัฒน์การเกษตร นายจิรวัฒน์ ศรีชมภู 137 5 - - ไร่รถ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี สพ. 91 2559 20/1/2020
387 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1594 นางระเบียบ  กันพงษ์ ร้านเจริญทรัพย์การเกษตร นางระเบียบ กันพงษ์ 156 6 ไร่รถ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี สพ. 22 2561 8/3/2020
388 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0017 นายวิก วงษ์เนียม ร้านนายวิก วงษ์เนียม นายวิก วงษ์เนียม 158 7 - - ไร่รถ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี สพ. 44 2559 13/12/2019
389 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0546 นายสุทน บุรงค์ ร้านสมบัติการเกษตร นายสุทน บุรงค์ 97 8 - - ไร่รถ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี สพ. 209 2560 6/3/2020
390 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0018 นายโกชะนะ ฉัตรแก้วชัย ร้านดาวรุ่ง นายโกชะนะ ฉัตรแก้วชัย 148 3 - - สระกระโจม ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี สพ. 549 2560 29/11/2019
391 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0019 นายโกชะนะ ฉัตรแก้วชัย ร้านดาวรุ่งการเกษตร สาขา 1 นายโกชะนะ ฉัตรแก้วชัย 159/10 3 - - สระกระโจม ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี สพ. 548 2560 9/11/2019
392 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1278 นางสาวธนานันต์ วัฒนปริญญา ร้านธนานันต์การเกษตร นางสาวธนานันต์ วัฒนปริญญา 575 3 สระกระโจม ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี สพ. 168 2560 9/5/2020
393 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0022 นางออมทรัพย์ เพชรตะแก ร้านทรัพย์เกษตรพันธ์ุ นางออมทรัพย์ เพชรตะแก 50 1 - - หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี สพ. 35 2559 15/12/2019
394 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1638 นายอรรถพล  ศิวินา บริษัท เซอร์เคิล อินโนเวช่ัน จ ากัด 250 2 หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี สพ. 88 2561 19/12/2019
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395 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0922 นางสาวอรอุมา  ศิวินา ร้าน ศ.พาณิชย์ นางสาวอรอุมา ศิวินา 445 2 - - หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี สพ. 541 2560 3/10/2019
396 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1272 นางสุมล พลายละหาร ร้านสุมล พลายละหาร นางสุมล พลายละหาร 591 2 หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี สพ. 284 2560 2/5/2020
397 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0999 นายธีระพงษ์ พลายละหาร ร้านธีระพงษ์การเกษตร นายธีระพงษ์ พลายละหาร 657 2 - - หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี สพ. 103 2559 1/12/2019
398 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1172 นางสาวพเยาว์ อู่อรุณ ร้านพเยาว์การเกษตร นางสาวพเยาว์ อู่อรุณ 32 3 - - หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี สพ. 397 2560 3/9/2020
399 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0488 นายพรสันต์ อยู่เย็น ร้านโลกย้ิม นายพรสันต์ อยู่เย็น 42 3 - - หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี สพ. 156 2560 24/2/2020
400 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0023 นางนัฐพร แจ่มประเสริฐ ร้านนัฐพร แจ่มประเสริฐ นางนัฐพร แจ่มประเสริฐ 57/1 6 - - หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี สพ. 401 2560 19/7/2020
401 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1426 นายพัฒนา วีระวงษ์ ร้านพัฒนาการเกษตร นายพัฒนา วีระวงษ์ 122/1 8 หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี สพ. 557 2560 16/10/2019
402 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1326 นางสาวภชพร ทวีวัฒนพงษ์ ร้านอัศวินเกษตรยนต์ นางสาวภชพร ทวีวัฒนพงษ์ 269/2 1 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี สพ. 479 2560 7/9/2019
403 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0026 นายสุริยา ทวีวัฒนพงษ์ ร้านมงกุฎการเกษตร นายสุริยา ทวีวัฒนพงษ์ 99/27-28 1 - - ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี สพ. 480 2560 28/7/2019
404 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-1484 นางสุดฟ้า แสนค า บริษัท บ๊ิกเค(ไทยแลนด์) จ ากัด นางสุดฟ้า แสนค า 199 10 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี สพ. 333 2560 16/5/2019
405 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-1475 นายบรรเจิด  ย่อมกระโทก บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด (เขตส่งเสริมท่ี1) 399/3 10 - - ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี สพ. 6 2559 24/10/2019
406 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1600 นายอนุชา  กุญชรกิตติคุณ ร้านนุชากุญชรกิจ นายอนุชา กุญชรกิตติคุณ 118 16 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี สพ. 30 2562 21/4/2020
407 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1296 นายวสันต์ กุญชรกิตติคุณ ร้านโชคกุญชรพืชไร่ นายวสันต์ กุญชรกิตติคุณ 69 16 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี สพ. 543 2560 5/10/2019
408 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0740 นายธรรมรัตน์ วันทอง ร้านทรัพย์วันทองการเกษตร นายธรรมรัตน์ วันทอง 29 19 - - ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี สพ. 95 2560 1/2/2020
409 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1380 นายพชร พันธ์เพชร พชรการเกษตร นายพชร พันธ์เพชร 63/2 2 ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี สพ. 208 2560 8/4/2020
410 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0025 นายสิทธิชัย กมลวัฒน์ ร้านดวงกมลการเกษตร นายสิทธิชัย กมลวัฒน์ 146 9 - - ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี สพ. 341 2560 21/7/2020
411 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0027 นางสาวธิติมา อุ่นย่ิงเจริญ ร้านย่ิงเจริญ นางสาวธิติมา อุ่นย่ิงเจริญ 146/1 9 - - ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี สพ. 69 2561 9/9/2019
412 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1572 นายสุคิด  หอมยามเย็น ร้านเกษตร 99 นายสุคิด หอมยามเย็น 120/4 1 นิคมกระเสียว ด่านช้าง สุพรรณบุรี สพ. 556 2560 16/10/2019
413 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-0629 นางเพ็ญนีย์ แซ่ต้ัง ร้านเพ็ญนีย์ แซ่ต้ัง นางเพ็ญนีย์ แซ่ต้ัง 205/1 3 - - นิคมกระเสียว ด่านช้าง สุพรรณบุรี สพ. 179 2560 3/3/2020
414 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0628 นายสราวุธ โอสธีรกุล ร้านเจียงพาณิชย์ นายสราวุธ โอสธีรกุล 256 3 - - นิคมกระเสียว ด่านช้าง สุพรรณบุรี สพ. 26 2562 3/4/2020
415 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-1497 นายสมชาย   โพธ์ิงาม บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด (เขตส่งเสริมท่ี 5) 333 1 วังคัน ด่านช้าง สุพรรณบุรี สพ. 13 2559 1/11/2019
416 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0028 นายเมศวร์ไพศาล พรหมโชติ ร้านเกษตรพัฒนา นายเมศวร์ไพศาล พรหมโชติ 41/1 1 - วังคัน ด่านช้าง สุพรรณบุรี สพ. 40 2561 15/5/2020
417 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1543 นายภานุวัต  สุขแสงสี ร้านหนองยายเงินการเกษตร นายภานุวัต สุขแสงทิพย์ 188 2 วังคัน ด่านช้าง สุพรรณบุรี สพ. 575 2560 24/12/2019
418 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-1429 นายสรรเสริญ กาฬภักดี ร้านภูทองการเกษตร นายสรรเสริญ กาฬภักดี 110/1 3 วังคัน ด่านช้าง สุพรรณบุรี สพ. 29 2562 18/4/2020
419 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-0621 นายเสริม พุ่มจ าปา ร้านเสริมสุข ปุ๋ยยา นายสุรเชษฎ์ พุ่มจ าปา 112 3 - - วังคัน ด่านช้าง สุพรรณบุรี สพ. 418 2560 9/3/2020
420 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0797 นายวิสูตร พลยุทธ ร้านเจียเจริญการเกษตร นายวิสูตร พลยุทธ 155 3 - - วังคัน ด่านช้าง สุพรรณบุรี สพ. 355 2560 23/7/2019
421 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0029 นางวาริน ตัมพานุวัตร ร้านวารินอาภรณ์ นางวาริน ตัมพานุวัตร 19 3 - - วังคัน ด่านช้าง สุพรรณบุรี สพ. 56 2560 21/2/2020
422 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1356 นายกิตติพันธ์ ทวีวัฒนพงษ์ บริษัท มงกุฏการเกษตร จ ากัด 111 4 วังคัน ด่านช้าง สุพรรณบุรี สพ. 1 2561 3/1/2020
423 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0933 นายประกอบ โพธ์ิพันธ์ุ ร้านนายประกอบ โพธ์ิพันธ์ุ นายประกอบ โพธ์ิพันธ์ุ 139 3 - - วังยาว ด่านช้าง สุพรรณบุรี สพ. 307 2560 9/5/2020
424 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0656 นายสันติชัย เพียรชูชัย ร้านสันติชัย เพียรชูชัย นายสันติชัย เพียรชูชัย 309 3 - - วังยาว ด่านช้าง สุพรรณบุรี สพ. 434 2560 9/1/2020
425 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1215 นางสาวขัตติยา ทองสุข ร้านทองสุขการเกษตร นางสาวขัตติยา ทองสุข 57 7 - - วังยาว ด่านช้าง สุพรรณบุรี สพ. 86 2561 11/12/2019
426 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1163 นายกฤษณะ อุ่นย่ิงเจริญ ร้านย่ิงเจริญการเกษตร2 นายกฤษณะ อุ่นย่ิงเจริญ 108 8 - - วังยาว ด่านช้าง สุพรรณบุรี สพ. 57 2561 24/7/2020
427 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1078 นางสาวสายชล เสือนิล ร้านส.สน่ันเคมีเกษตร นางสาวสายชล เสือนิล 189/1 1 - - หนองมะค่าโมง ด่านช้าง สุพรรณบุรี สพ. 474 2560 31/7/2019
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428 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1074 นายนิคม พูลสวัสด์ิ ร้านนิคมการเกษตร นายนิคม พูลสวัสด์ิ 280 1 - - หนองมะค่าโมง ด่านช้าง สุพรรณบุรี สพ. 303 2560 18/5/2020
429 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-1020 นางสาวพเยาว์ นาคปาน ร้านดวงย่ีหวาการเกษตร นางสาวพเยาว์ นาคปาน 149 10 - - หนองมะค่าโมง ด่านช้าง สุพรรณบุรี สพ. 227 2560 19/4/2020
430 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0893 นางสาวนิรดา เตชะเพ่ิมผล ร้านเตชะเพ่ิมผล นางสาวนิรดา เตชะเพ่ิมผล 798/1-798/3 12 - - หนองมะค่าโมง ด่านช้าง สุพรรณบุรี สพ. 113 2560 1/2/2020
431 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0564 นายปราการ กาฬภักดี ร้านรวมการเกษตร นายปราการ กาฬภักดี 225 15 - - หนองมะค่าโมง ด่านช้าง สุพรรณบุรี สพ. 298 2560 13/5/2020
432 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0030 นายประชา เฉลิมโชคเจริญกิจ ร้านเจริญกิจ นายประชา เฉลิมโชคเจริญกิจ 896 18 - - หนองมะค่าโมง ด่านช้าง สุพรรณบุรี สพ. 43 2559 25/11/2019
433 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1595 นางสาวศันสณีย์ จันทร์ดี ทรัพย์นครเคมีเกษตร นางสาวศันสณีย์ จันทร์ดี 25/1 20 หนองมะค่าโมง ด่านช้าง สุพรรณบุรี สพ. 18 2562 10/2/2020
434 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1438 นายสานัน สถาปกาญพงศ์ ร้านปลิวการเกษตร นายสานัน สถาปกาญพงศ์ 1016 21 หนองมะค่าโมง ด่านช้าง สุพรรณบุรี สพ. 63 2560 3/2/2020
435 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-0600 นางสาวน้ าส้ม  ขุนณรงค์ สหกรณ์นิคมด่านช้าง จ ากัด 2/1 3 - ก.ม.2-ทัพผ้ึงน้อย หนองมะค่าโมง ด่านช้าง สุพรรณบุรี สพ. 65 2560 18/1/2020
436 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0847 นายชัยวัฒน์ พรหมโชติ ร้านชัยเจริญทรัพย์ นายชัยวัฒน์ พรหมโชติ 39 3 - - หนองมะค่าโมง ด่านช้าง สุพรรณบุรี สพ. 448 2560 23/7/2020
437 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1584 นายกฤษฎา   มนเทียรวิเชียรฉาย บริษัท เพ่ิมผลผลิต จ ากัด 214 4 หนองมะค่าโมง ด่านช้าง สุพรรณบุรี สพ. 11 2561 17/1/2020
438 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0032 นายสมศักด์ิ พงศ์พฤกษชาติ ร้านยุทธนาพานิช นายสมศักด์ิ พงศ์พฤกษชาติ 165 5 - - หนองมะค่าโมง ด่านช้าง สุพรรณบุรี สพ. 456 2560 14/8/2019
439 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0033 นายศรายุธ สุริยะ ร้านช.การเกษตร นายศรายุธ สุริยะ 481-483 5 - - หนองมะค่าโมง ด่านช้าง สุพรรณบุรี สพ. 232 2560 6/4/2020
440 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0604 นายวินันท์ วรรัตนกิจ ร้านนายวินันท์ วรรัตนกิจ นายวินันท์ วรรัตนกิจ 162/3 7 - - หนองมะค่าโมง ด่านช้าง สุพรรณบุรี สพ. 174 2560 21/2/2020
441 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1545 นางสาวบานเย็น  ศรีอนงค์ ร้านบานเย็นการเกษตร นางสาวบานเย็น ศรีอนงค์ 250 7 หนองมะค่าโมง ด่านช้าง สุพรรณบุรี สพ. 327 2560 24/5/2020
442 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0755 นายสมพาน จบศรี ร้านส.การก่อสร้าง นายสมพาน จบศรี 380 7 - - หนองมะค่าโมง ด่านช้าง สุพรรณบุรี สพ. 182 2560 1/3/2020
443 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1197 นางสาวสุพัตรา บุตรทะวงษ์ ร้านบ้านปุ๋ย นางสาวสุพัตรา บุตรทะวงษ์ 101/1 2 - - ห้วยขม้ิน ด่านช้าง สุพรรณบุรี สพ. 350 2560 19/7/2019
444 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0624 นางระวิง กู้เกียรติก าธร ร้านทุ่งศักด์ิโอสถ นางระวิง กู้เกียรติก าธร 50 4 - ห้วยขม้ิน ด่านช้าง สุพรรณบุรี สพ. 165 2560 18/3/2020
445 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1259 นางสายทอง แผนสมบูรณ์ ร้าน ส.การค้า นางสายทอง แผนสมบูรณ์ 171 2 องค์พระ ด่านช้าง สุพรรณบุรี สพ. 268 2560 10/7/2020
446 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0567 นายนิวัฒน์ เอ่ียมสม ร้านว.เจริญการค้า นายนิวัฒน์ เอ่ียมสม 7 2 - - องค์พระ ด่านช้าง สุพรรณบุรี สพ. 77 2560 31/12/2019
447 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0471 นายวัลลภ นกอินทร์ ร้านเกษตรม่วงเฒ่า นายวัลลภ นกอินทร์ 25 8 - - องค์พระ ด่านช้าง สุพรรณบุรี สพ. 100 2560 26/12/2019
448 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1575 นายอิทธิศักด์ิ วิสิฐวราเสฐ ร้านกิจรุ่งเรือง นายอิทธิศักด์ิ วิสิฐวราเสฐ 97 8 - - องค์พระ ด่านช้าง สุพรรณบุรี สพ. 83 2561 25/11/2019
449 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0041 นายพรชัย โฆษิตเจริญกุล ร้านโชคพรชัยการเกษตร นายพรชัย โฆษิตเจริญกุล 153/2 3 - - เขาดิน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 8 2561 15/1/2020
450 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1432 นายวุฒิภัทร  จิตประพาส ร้านเพชรเก่ียวเงิน นายวุฒิภัทร  จิตประพาส 174 6 เขาดิน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 58 2559 29/11/2019
451 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1602 นายสุรชัย คีรีสถาวร ร้านอยู่ดีการเกษตร นางสาวอรพรรณ  ช่วยคุ่ย 181/7-8 1 เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 33 2561 17/4/2020
452 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0044 นางปริญญา ธาราสิทธ์ิ สหกรณ์การเกษตรเดิมบางนางบวช จ ากัด 83 3 - - เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 100 2559 1/12/2019
453 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1270 นางสาวน้ าค้าง  ขอพ่ึง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุพรรณบุรี จ ากัด สาขาเดิมบางนางบวช 191 5 เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 86 2559 25/12/2019
454 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0873 นางมีนา รัตนธน ร้านมีนาการเกษตร นางมีนา รัตนธน 600/20 5 - - เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 96 2560 31/12/2019
455 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0046 นางพนิดา ทองสุขดี ร้านฟาร์มเกษตร นางพนิดา ทองสุขดี 600/3 5 - - เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 204 2560 5/5/2020
456 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-0518 นางจุฑารัตน์ มงคลทิพย์วาที ร้านทวีสุขการค้า นางจุฑารัตน์ มงคลทิพย์วาที 107 6 - - เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 282 2560 27/1/2020
457 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-0048 นางอรุณี คตหอย ร้านมาร์คพาณิชย์ นางอรุณี คตหอย 12 1 - - โคกช้าง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 497 2560 22/8/2019
458 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0551 นางสาวพลอยรุ้ง ปทุมานนท์ ร้านหอมฟุ้งการเกษตร 3 นางสาวพลอยรุ้ง ปทุมานนท์ 4 1 - - โคกช้าง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 216 2560 6/5/2020
459 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1369 นายประสาท คงทัต ร้านประสาทการเกษตร นายประสาท คงทัต 51/2 1 โคกช้าง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 137 2560 22/1/2020
460 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0508 นายสงคราม ทรัพย์สิน ร้านทรัพย์สินเคมีเกษตร นายสงคราม ทรัพย์สิน 82/4 1 - - โคกช้าง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 16 2559 10/10/2019
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461 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0051 นายประดิษฐ์ กรานวงษ์ ร้านประดิษฐ์ กรานวงษ์ นายประดิษฐ์ กรานวงษ์ 43 10 - - โคกช้าง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 519 2560 1/9/2019
462 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0598 นางสาวภัสวรินทร์ อ่ิมน้อย ร้านวิเชียรการเกษตร นางสาวภัสวรินทร์ อ่ิมน้อย 69 3 - - โคกช้าง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 28 2559 29/10/2019
463 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0053 นางหอมกรุ่น ปานกรณ์ ร้านหอมกรุ่น ปานกรณ์ นางหอมกรุ่น ปานกรณ์ 16 4 - - โคกช้าง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 215 2560 7/4/2020
464 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0054 นายสุรัด อุบลเหนือ ร้านสุรัด อุบลเหนือ นายสุรัด อุบลเหนือ 2/1 5 - - โคกช้าง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 230 2560 21/5/2020
465 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1641 นางสาวราตรี ย้ิมแย้ม ร้านราตรีการเกษตร นางสาวราตรี ย้ิมแย้ม 86/6 6 โคกช้าง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 6 2562 9/1/2020
466 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0537 นางบุญนาค เขียวรี ร้านไก่การเกษตร นางบุญนาค เขียวรี 36 7 - - โคกช้าง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 146 2560 14/2/2020
467 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1290 นางภาลินี รอดเล็ก ร้านสมชายการเกษตร นางภาลินี รอดเล็ก 35/2 8 โคกช้าง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 372 2560 14/7/2019
468 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0058 นายสมใจ อนุเวชศิริเกียรติ ร้านเพ่ือนเกษตร นายสมใจ อนุเวชศิริเกียรติ 13 10 - - เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 283 2560 28/7/2019
469 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0060 นายโกวิท เจริญยศ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชัยการเกษตร 100/2 2 - เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 20 2559 13/12/2019
470 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0061 นางอุไรรัตน์ เดชภิญญา ร้านอุไรรัตน์ นางอุไรรัตน์ เดชภิญญา 64/1 2 - - เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 261 2560 16/5/2020
471 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0466 นายอาณัติ จารุอารยนันท์ ร้านอารยะการเกษตร นายอาณัติ จารุอารยนันท์ 12/2 3 - - เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 200 2560 24/5/2020
472 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0086 นางสาวธนิดา บวรปริญธนา ร้านลุงป่ินการเกษตร นางสาวธนิดา บวรปริญธนา 45 3 - - เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 70 2561 9/9/2019
473 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0684 นางนิตยา  เพชรไปล่ ร้านขวัญฤทัยการเกษตร นางนิตยา  เพชรไปล่ 23 4 - - เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 300 2560 6/7/2020
474 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1102 ร้านอ าพรการเกษตร ร้านนายสุขสาคร เมตตาประชารักษ์  นายสุขสาคร เมตตาประชารักษ์ 68 7 - - เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 369 2560 13/7/2020
475 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-0055 นางสาวกัลยา น้ าเพชร ร้านกัลยา นางสาวกัลยา น้ าเพชร 95/1 8 - - เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 180 2560 25/4/2020
476 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0063 นางพินิต ธีระพงศ์ไพบูลย์ ร้านเล็กคูเมือง นางพินิต ธีระพงศ์ไพบูลย์ 138/1 2 - - ทุ่งคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 377 2560 16/7/2020
477 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1166 นายมนู ย่ีสุ่นแก้ว ร้านนายมนู ย่ีสุ่นแก้ว นายมนู ย่ีสุ่นแก้ว 140 2 - - ทุ่งคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 337 2560 8/7/2020
478 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1459 นางวันดี  ไกรรมสม ร้านน้ าเงินการเกษตร นางวันดี  ไกรรมสม 88 3 - - ทุ่งคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 572 2560 7/12/2019
479 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0064 นางสาวแสงเดือน สิงห์เมือง ร้านแสงเดือน สิงห์เมือง นางสาวแสงเดือน สิงห์เมือง 60 6 - - ทุ่งคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 76 2559 29/1/2020
480 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0781 นายสุนทร อนุสนธ์ิ ร้านนายสุนทร อนุสนธ์ิ นายสุนทร อนุสนธ์ิ 39/3 7 - - ทุ่งคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 248 2560 19/5/2020
481 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0074 นางสาวสุพรรณี สุริยะ ร้านเกษตร ช. ช้าง นางสาวสุพรรณี สุริยะ 257 1 - - นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 325 2560 19/6/2020
482 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1652 นายชาญชัย นาบ ารุง ร้านเกษตรนางบวช นายชาญชัย นาบ ารุง 107/1 4 นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 32 2562 23/4/2020
483 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0070 นางสาวยุพร จันทร์วัฒนอุดม ร้านจังเจียบเฮง นางสาวยุพร จันทร์วัฒนอุดม 154 4 - - นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 410 2560 22/8/2020
484 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1463 นางสาววรรณิศา นรากรมังคลา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจริญชัยนางบวช 165/2 4 นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 1 2560 7/12/2019
485 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1443 นายวีระพงษ์ ลาภยศ ร้านแสงทวีการเกษตร นายวีระพงษ์ ลาภยศ 324 4 นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 88 2559 26/1/2020
486 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-0073 นายไพศาล พูลสวัสด์ิ ร้านโชคไพศาล นายไพศาล พูลสวัสด์ิ 11/1 5 - - นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 384 2560 20/6/2020
487 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0819 นายธนากร โพธ์ิมี ร้านก.เจริญการเกษตร นายธนากร โพธ์ิมี 138 5 - - นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 411 2560 18/8/2020
488 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0078 นางสาวเบญจวรรณ พานิช ร้านพานิช นางสาวเบญจวรรณ พานิช 125/1 1 - - บ่อกรุ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 22 2559 22/12/2019
489 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0077 นายศักด์ิชัย จันทร์ใหม่มูล บริษัท พรศิริ เคมีเกษตร จ ากัด 127 1 - - บ่อกรุ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 567 2560 19/12/2019
490 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1522 นางสาวสถาพร  กล้าหาญ บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด (เขตส่งเสริมท่ี 2) 29/1 7 บ่อกรุ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 7 2559 24/10/2019
491 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0868 นายกฤษณะ ม้าทอง ร้านสุวรรณกิจการเกษตร นายกฤษณะ ม้าทอง 30/2 3 - - ปากน้ า เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 416 2560 29/1/2020
492 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0082 นายส าเนา ชุ่มช่ืน ร้านปากน้ าหน่ึงการเกษตร นายส าเนา ชุ่มช่ืน 74 3 - - ปากน้ า เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 71 2560 31/12/2019
493 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0081 นายกฤษฎา อินทร์สุข ร้านอินทร์สุขการเกษตร นายกฤษฎา อินทร์สุข 14 5 - - ปากน้ า เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 419 2560 9/2/2020

15/151สํา
นัก
คว
บค
มุพ
ืชแ
ละ
วสั
ดกุ
ารเ
กษ
ตร



494 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0593 นายปกรพล วงษ์ทองดี ร้านส.การเกษตร นายปกรพล วงษ์ทองดี 21 6 - - ปากน้ า เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 55 2560 22/12/2019
495 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0100 นายปรีชา พานิช ร้านปรีชา พานิช นายปรีชา พานิช 37 2 - - ป่าสะแก เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 75 2560 26/12/2019
496 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1133 นางสาววารินทร์ ทรงมงคล ร้านวารินทร์การเกษตร นางสาววารินทร์ ทรงมงคล 47 3 - - ป่าสะแก เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 45 2562 4/6/2020
497 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1315 นายอธิพันธ์ุ ชวาลกุล ร้านถาวรเพ่ือนเกษตร นายอธิพันธ์ุ ชวาลกุล 54 4 ป่าสะแก เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 495 2560 14/8/2019
498 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0036 นางราตรี ทองมาก ร้านราตรี ทองมาก นางราตรี ทองมาก 111 3 - - ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 235 2560 9/5/2020
499 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0493 นางจันทนา ทองรอด ร้านจิรภัทร นางจันทนา ทองรอด 116/1 3 - - ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 510 2560 31/8/2019
500 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0583 นายจตุพล อินทุเศรษฐ ร้านบ้านเกษตรบริการ นายจตุพล อินทุเศรษฐ 69/1 3 - - ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 428 2560 15/8/2020
501 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1607 นางละมัย  ปรึกษา ร้านพีทีเกษตรภัณฑ์ นางละมัย ปรึกษา 79 3 ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 41 2561 15/5/2020
502 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0711 นายสุรินทร์ สอนง่าย ร้านหมอแกะการเกษตร นายสุรินทร์ สอนง่าย 186 4 - - ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 258 2560 9/6/2020
503 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1649 นางสาวรัตนาพร พิศวง ร้านรัตนาการเกษตร นางสาวรัตนาพร พิศวง 9 4 ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 33 2562 24/4/2020
504 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0560 นายคมกริช สอนง่าย ร้านออดพันธ์ุข้าว นายคมกริช สอนง่าย 84/1 5 - - ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 378 2560 3/5/2020
505 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-1471 นางสาวนิราวรรณ  แสงสี ร้านบัณฑิตเกษตร นางสาวนิราวรรณ แสงสี 5/4 6 ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 192 2560 18/3/2020
506 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1210 นายสุชิน กาฬภักดี ร้านสุชินการเกษตร นายสุชิน กาฬภักดี 32 1 - - หนองกระทุ่ม เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 286 2560 8/5/2020
507 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0090 นางสาวสายชล พัฒนาพงษ์ ร้านวรินทร์ นางสาวสายชล พัฒนาพงษ์ 50/1 1 - - หนองกระทุ่ม เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 56 2561 12/7/2020
508 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1164 นางสาววันเพ็ณ กู้เกียรติก าธร ร้านกู้เกียรติก าธร นางสาววันเพ็ณ กู้เกียรติก าธร 50 6 - - หนองกระทุ่ม เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 189 2560 21/3/2020
509 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-1205 นางผ้ึง ดวงแก้ว ร้านผ้ึงการเกษตร นางผ้ึง ดวงแก้ว 63 6 - - หนองกระทุ่ม เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 35 2560 6/1/2020
510 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0710 นายสามารถ ใยแจ่ม ร้านรวมเกษตร นายสามารถ ใยแจ่ม 9/4 1 - - หัวเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 565 2560 16/11/2019
511 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0977 นางศศิชา พานิช ร้านพานิชรุ่งเรือง นางศศิชา พานิช 70 11 - - หัวเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 422 2560 14/7/2020
512 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0589 นายปฐมพงศ์ แพอ่อน ร้านแพเงินการเกษตร นายปฐมพงศ์ แพอ่อน 112/1 2 - - หัวเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 524 2560 6/9/2019
513 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0092 นายสมุทร ศิลปชัย ร้านประยุทธการเกษตร นายสมุทร ศิลปชัย 5 3 - - หัวเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 504 2560 12/9/2019
514 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0093 นายจ านงค์ จันทร์ลอย ร้านส าเภาการเกษตร นายจ านงค์ จันทร์ลอย 75 5 - - หัวเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 301 2560 23/3/2020
515 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1608 นายยุทธนา รัตนธน ร้านคลังเกษตร นายยุทธนา รัตนธน 299 6 หัวเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 39 2561 14/5/2020
516 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0618 นายมาโนช เสาวรส ร้านเสาวรส นายมาโนช เสาวรส 185 2 - - หัวนา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 23 2561 12/3/2020
517 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0096 นายจ าลอง สุคันธตูล ร้านจ าลองการเกษตร นายจ าลอง สุคันธตูล 213 2 - - หัวนา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 172 2560 30/5/2020
518 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1277 นางน้ าทิพย์ สะราค า ร้านน้ าทิพย์การเกษตร นางน้ าทิพย์ สะราค า 172/2 3 หัวนา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 304 2560 9/5/2020
519 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0097 นายธีรชัย ทรงศักด์ิสกุล ร้านธีรชัยการเกษตร นายธีรชัย ทรงศักด์ิสกุล 240/2 3 - - หัวนา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 151 2560 12/2/2020
520 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-0099 นายศักด์ิชาย รัตนาภากร ร้านเล็กพานิชย์ นายศักด์ิชาย รัตนาภากร 123 4 - - หัวนา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 112 2559 27/12/2019
521 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1615 นางสาวลัดดาวัลย์ ม่ันคง ร้านเดิมบางการเกษตร นางสาวลัดดาวัลย์ ม่ันคง 112 7 หัวนา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี สพ. 65 2561 23/8/2020
522 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1555 นางสาวพุทธธิดา  คล้ายสุบรรณ ร้านลูกเต๋าการเกษตร นางสาวพุทธธิดา คล้ายสุบรรณ 164/1 1 กฤษณา บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 415 2560 6/7/2020
523 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-0561 นายไพรัช อบเชย บริษัทอบเชยการเกษตร จ ากัด นายไพรัช อบเชย 167/2 1 - - กฤษณา บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 466 2560 22/7/2019
524 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0103 นางสาววิลาวรรณ์ ศรีวัฒนาทร ร้านเพ็ญแข นางสาววิลาวรรณ์ ศรีวัฒนาทร 181 1 - - กฤษณา บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 568 2560 19/11/2019
525 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1199 นางสาวสุมาลี นัยเนตร์ กลุ่มออมทรัพย์บ้านบางเลน 239 1 - - กฤษณา บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 446 2560 17/7/2019
526 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0524 นางสาวอุบล ทองแท้ ร้านอุบล ทองแท้ นางสาวอุบล ทองแท้ 65/1 3 - - กฤษณา บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 12 2562 20/1/2020
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527 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1319 นางธรารินทร์ ฉายพันธ์ุทวี ร้านฟ้าใส อินเตอร์ นางธรารินทร์ ฉายพันธ์ุทวี 25/6 4 กฤษณา บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 20 2562 17/2/2020
528 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0968 นางสมหมาย พินศิริ ร้านอ๊อดการเกษตร นางสมหมาย พินศิริ 240 5 - - กฤษณา บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 476 2560 1/8/2019
529 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0102 นางลันทม เทศทอง ร้านลันทมการเกษตร นางลันทม เทศทอง 128/1 6 กฤษณา บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 488 2560 5/9/2019
530 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1195 นายธีรยุทธ รุ่งเรือง ร้านคลินิกเกษตร นายธีรยุทธ รุ่งเรือง 117 7 - - กฤษณา บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 150 2560 7/2/2020
531 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0597 นายพรเทพ โภชกปริภัณฑ์ สหกรณ์การเกษตรบางปลาม้า จ ากัด 240 5 - - โคกคราม บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 49 2560 22/12/2019
532 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-0939 นางสาวน้ าค้าง ขอพ่ึง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุพรรณบุรี จ ากัด สาขาบางปลาม้า 326 5 - - โคกคราม บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 3 2561 3/1/2020
533 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1640 นายธีรยุทธ  รุ่งเรือง ร้านคลินิกเกษตร นายธีรยุทธ รุ่งเรือง 327 5 โคกคราม บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 2 2562 1/1/2020
534 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0104 นายอรรถพร ทองสุกดี ร้านโชคดีการเกษตร นายอรรถพร ทองสุกดี 214/3 6 - - โคกคราม บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 3 2562 27/12/2019
535 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0864 นางสาวอารี จันทร์มณี ร้านสมชายอารีเคมีเกษตร นางสาวอารี จันทร์มณี 11 8 - - โคกคราม บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 92 2559 31/12/2019
536 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0527 นายสุภัทรพงษ์ จันดาแก้ว ร้านส ารวยการเกษตร นายสุภัทรพงษ์ จันดาแก้ว 20/2 9 - - โคกคราม บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 38 2559 24/12/2019
537 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0974 นายพุทธพร บูรณะกนก ร้านพุทธพร ฟาร์ม นายพุทธพร บูรณะกนก 56/1 2 - - จรเข้ใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 393 2560 6/7/2020
538 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1231 นายกษาปณ์ ธีรภัทรโยธิน ร้านกษาปณ์การเกษตร นายกษาปณ์ ธีรภัทรโยธิน 92/1 4 - - จรเข้ใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 129 2560 10/1/2020
539 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0109 นายศรัทรา เจริญศรีสัมพันธ์ ร้านสัมพันธ์โอสถ นายศรัทรา เจริญศรีสัมพันธ์ 64 6 - - จรเข้ใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 188 2560 13/3/2020
540 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0108 นายสุรินทร์ เช้ือเล็ก ร้านก.สุรินทร์การเกษตร นายสุรินทร์ เช้ือเล็ก 53 7 - - จรเข้ใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 441 2560 19/7/2020
541 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0558 นายกมล พิทักษ์วงษ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยูนิคอนเฟอร์ติไลเซอร์ 87/4 4 - - ตะค่า บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 51 2562 3/7/2020
542 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0115 นายสมเกียรติ ชาวโพธ์ิหลวง ร้านสมเกียรติพาณิชย์ นายสมเกียรติ ชาวโพธ์ิหลวง 68 12 - - บางปลาม้า บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 25 2559 24/11/2019
543 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0461 นายนิมิตร ป่ินแก้ว ร้านราชาการเกษตร นายนิมิตร ป่ินแก้ว 38/2 2 - - บางปลาม้า บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 58 2561 24/7/2020
544 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0114 นายวสันต์ ตันศักด์ิดา ร้านแสงฟ้าเวชภัณฑ์ นายวสันต์ ตันศักด์ิดา 65/2 2 - - บางปลาม้า บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 267 2560 27/5/2020
545 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1370 นางสาวรัตนา เลาห์ทวีรุ่งเรือง ร้านรุ่งเรืองเกษตร นางสาวรัตนา เลาห์ทวีรุ่งเรือง 167 2 บางใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 486 2560 22/1/2020
546 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0987 นายนิรุธ คร้ืนน้ าใจ ร้านคลินิกหมอนา นายนิรุธ คร้ืนน้ าใจ 142/1 3 - - บางใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 449 2560 22/7/2020
547 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1146 นายภาคภูมิ อรรถวิฑิต ร้านเพชรเกษตร นายภาคภูมิ อรรถวิฑิต 162 3 - - บางใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 128 2560 10/1/2020
548 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0949 นายเสมียน ย้ิมเป็นสุข ร้านเสมียนการเกษตร นายเสมียน ย้ิมเป็นสุข 83/2 5 - - บางใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 329 2560 8/5/2020
549 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0462 นางสาวปิยะมาศ มณีอินทร์ ร้านอุ้ยการเกษตร นางสาวปิยะมาศ มณีอินทร์ 175/1 2 - - บ้านแหลม บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 562 2560 2/11/2019
550 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0314 นายสุวัฒน์ จารุอารยนันท์ ร้านจ่ิงเส็ง นายสุวัฒน์ จารุอารยนันท์ 70 2 - บ้านแหลม บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 37 2559 29/11/2019
551 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0746 นายนที แหวนทองค า ร้านแหวนทองค าการเกษตร นายนที แหวนทองค า 15/1 5 - - บ้านแหลม บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 72 2561 19/9/2019
552 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1103 นางพัฒนรัตน์ พัฒนนิธิธรณ์ ร้านพัฒนเกษตร นางพัฒนรัตน์ พัฒนนิธิธรณ์ 74/2 5 - - บ้านแหลม บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 335 2560 13/7/2020
553 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0931 นางสาวจิรารัตน์ แสงสมี ร้านพนมสมุนไพร นางสาวจิรารัตน์ แสงสมี 82/2 5 - - บ้านแหลม บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 11 2559 21/11/2019
554 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0565 นายสมนึก ศรีศักดา ร้านสมนึก ศรีศักดา นายสมนึก ศรีศักดา 99 1 - ชลประทานเจ้าเจ็ดสุพรรณบุรี ไผ่กองดิน บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 239 2560 15/5/2020
555 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1080 นายวันชัย อ่อนพ่ัว ร้านวันชัยการเกษตร นายวันชัย อ่อนพ่ัว 72 2 - - ไผ่กองดิน บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 32 2560 27/12/2019
556 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0124 นางสาวกิมบ๊วย แซ่เฮง ร้านกิมบ๊วย แซ่เฮง นางสาวกิมบ๊วย แซ่เฮง 114/1 3 - - ไผ่กองดิน บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 59 2559 21/12/2019
557 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1663 นายธีรยุทธ  รุ่งเรือง ร้านคลินิคเกษตร นายธีรยุทธ รุ่งเรือง 42 4 ไผ่กองดิน บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 48 2562 27/6/2020
558 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1613 นายค า สมันศรี ร้านศิริพรการเกษตร นายค า สมันศรี 42 4 ไผ่กองดิน บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 45 2561 30/5/2019
559 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0732 นายทิวา  เตียววิไล ร้านพินิจ เตียววิไล นายทิวา  เตียววิไล 222/2 11 - - มะขามล้ม บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 29 2560 11/1/2020
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560 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1639 นางธัญญ์รัศม์  น่ิมอนงค์ ร้านศูนย์บ้านมะขามล้ม นางธัญญ์รัศม์ น่ิมอนงค์ 14 3 มะขามล้ม บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 13 2562 21/1/2020
561 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0756 นายชด ศรีสง่า ร้านเกษตรสองพัน นายชด ศรีสง่า 101/3-5 4 - - มะขามล้ม บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 28 2560 18/3/2020
562 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1050 นายภาณุวัฒน์  หวลบุดตา ร้านมะขามล้มการเกษตร นายภาณุวัฒน์  หวลบุดตา 64 4 - - มะขามล้ม บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 111 2560 27/2/2020
563 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0718 นางสาวศิริวรรณ กิจพิทยาฤทธ์ิ ร้านกิมเล้ียงการเกษตร2 นางสาวศิริวรรณ กิจพิทยาฤทธ์ิ 91/4 4 - - มะขามล้ม บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 49 2559 31/10/2019
564 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1560 นางสาวกชกร  บองเพชร ร้าน ส.เกษตรวังน้ าเย็น นางสาวกชกร บองเพชร 82 2 วังน้ าเย็น บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 433 2560 6/7/2020
565 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1256 นายส าราญ วงษ์บัณฑิต ร้านส าราญการเกษตร นายส าราญ วงษ์บัณฑิต 13 4 - - วังน้ าเย็น บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 571 2560 6/12/2019
566 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1440 นางสมนึก พันธ์ุศรี ร้านพรสมนึกการเกษตร นางสมนึก พันธ์ุศรี 253/1 5 วังน้ าเย็น บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 142 2560 14/1/2020
567 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1431 นางสาวิตรี พันธ์ุชัย ร้านนางสาวิตรี พันธ์ุชัย นางสาวิตรี พันธ์ุชัย 70 7 วังน้ าเย็น บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 149 2560 25/3/2020
568 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1637 นายจิรทีปต์ รักการดี บริษัท แซม อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด 85 7 วังน้ าเย็น บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 84 2561 26/11/2019
569 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1593 นายเทวินทร์ รักวงษ์ ร้าน วิน รักวงษ์ การเกษตร นายเทวินทร์ รักวงษ์ 109 1 วัดดาว บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 21 2561 7/3/2020
570 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-1489 นางศรีนวล  เดชอุ่ม ร้านเดชอุดมพาณิชย์ นางศรีนวล เดชอุ่ม 71 3 วัดดาว บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 112 2560 25/1/2020
571 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0719 นายอลงกรณ์ ศรีสารคาม ร้านอลงกรณ์ ศรีสารคาม นายอลงกรณ์ ศรีสารคาม 89 4 - - วัดดาว บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 259 2560 28/4/2020
572 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1258 นายแสวง สมบุญลาภ ร้านแสวงเคมีเกษตร นายแสวง สมบุญลาภ 73/2 6 - - วัดดาว บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 226 2560 7/3/2020
573 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0837 นางประเทือง ช่ืนใจฉ่ า ร้านประเทืองการเกษตร นางประเทือง ช่ืนใจฉ่ า 10 9 - - วัดดาว บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 320 2560 21/5/2020
574 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1644 นางสาวจุรีย์ มุ่งรวมกลาง ร้านจุรีย์ เคมีเกษตร นางสาวจุรีย์ มุ่งรวมกลาง 118/4 9 วัดดาว บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 15 2562 7/2/2020
575 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0850 นางสาวศรีประภา ผิวสีนวล ร้านสวัสด์ิการเกษตร นางสาวศรีประภา ผิวสีนวล 30 3 - - วัดโบสถ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 77 2559 30/1/2020
576 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-0701 นางสาวทรงสุดา มิตรสัมพันธ์ ร้านเพ่ือนชาวนา นางสาวทรงสุดา มิตรสัมพันธ์ 71 1 - - สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 4 2560 22/12/2019
577 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-1461 นางส าเนียง ช้างพันธ์ุ ร้านเกษตรสุริยาพันธ์ุข้าว นางส าเนียง ช้างพันธ์ุ 89/9 1 - - สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 51 2561 9/7/2019
578 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0132 นางมาลัยพร บุญรอด ร้านเพ็ง นางมาลัยพร บุญรอด 73 3 - - สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 83 2559 22/12/2019
579 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0130 นายประสาน สาลีผล ร้านนายประสาน สาลีผล นายประสาน สาลีผล 29/2 4 - - สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 116 2560 27/3/2020
580 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1366 นายวิสิทธ์ิ สาลีผล ร้านประสานการเกษตร นายวิสิทธ์ิ สาลีผล 33 4 สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 115 2560 25/1/2020
581 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0131 นายเกษม หวังดี ร้านสิริโภคา นายเกษม หวังดี 259/1 7 - - สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 68 2561 4/9/2019
582 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-1493 นางสาวน้ าผ้ึง  เบาะเปล่ียน ร้านน้ าผ้ึงการเกษตร นางสาวน้ าผ้ึง เบาะเปล่ียน 14/2 8 สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 18 2561 25/2/2020
583 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0965 นายพิเชษฐ์ ศรีเพียงจันทร์ ร้านพิเชษฐ์การเกษตร นายพิเชษฐ์ ศรีเพียงจันทร์ 245/3 8 - - สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 80 2561 8/11/2019
584 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0133 นางวิภาพร พิชิ ร้านวิภาพร นางวิภาพร พิชิ 75 8 - - สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 12 2561 17/1/2020
585 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1211 นางก าไล พวงชะบา ร้านก าไลการเกษตร นางก าไล พวงชะบา 53/2 4 - - องครักษ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 534 2560 21/9/2019
586 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0135 นางสาวพนัชกร บุญประกอบ ร้านสุวรรณการเกษตร นางสาวพนัชกร บุญประกอบ 139/2 5 - - องครักษ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี สพ. 296 2560 20/7/2019
587 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0542 นายสมควร แสงสีนิล ร้านสมควรการเกษตร นายสมควร แสงสีนิล 53/12 1 - - โคกโคเฒ่า เมือง สุพรรณบุรี สพ. 161 2560 27/2/2020
588 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0946 นายณัฐพงษ์ ป่ินประไพพงศ์ ร้านฟ้าใสการเกษตร นายณัฐพงษ์ ป่ินประไพพงศ์ 54/17-18 1 - - โคกโคเฒ่า เมือง สุพรรณบุรี สพ. 277 2560 19/5/2020
589 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0138 นางไช่ แซ่ล้ิม ร้านล้ิมเชียงฮวด นางไช่ แซ่ล้ิม 195 5 - - ดอนก ายาน เมือง สุพรรณบุรี สพ. 55 2559 30/12/2019
590 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0530 นายสมชาย นาคสมพันธ์ ร้านสมชายการเกษตร นายสมชาย นาคสมพันธ์ 215/1 5 - - ดอนก ายาน เมือง สุพรรณบุรี สพ. 95 2559 14/1/2020
591 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0751 นายอ านาจ นฤภัย ร้านพะนอการเกษตร นายอ านาจ นฤภัย 233 5 - ดอนก ายาน เมือง สุพรรณบุรี สพ. 177 2560 2/3/2020
592 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1297 นายสุนทรณ์ เหมลี ร้านค้าสุนทร นายสุนทรณ์ เหมลี 156/2 7 ดอนก ายาน เมือง สุพรรณบุรี สพ. 184 2560 25/3/2020
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593 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1280 นางสาวนาตยา พันธ์ุแตง ร้านนาตยาการเกษตร นางสาวนาตยา พันธ์ุแตง 150/10 9 ดอนก ายาน เมือง สุพรรณบุรี สพ. 89 2561 23/12/2019
594 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0543 นายบัณฑิต บุตรดี ร้านบัณฑิต บุตรดี นายบัณฑิต บุตรดี 25 4 - - ดอนตาล เมือง สุพรรณบุรี สพ. 195 2560 7/3/2020
595 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0143 นายเสนอ โพธ์ิพันธ์ุ ร้านส.เกษตร 47 นายเสนอ โพธ์ิพันธ์ุ 47 4 - - ดอนตาล เมือง สุพรรณบุรี สพ. 471 2560 30/7/2020
596 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0140 นางตาลอุ่น อ่ าสกุล ร้านตาลอุ่นการเกษตร นางตาลอุ่น อ่ าสกุล 3 5 - - ดอนตาล เมือง สุพรรณบุรี สพ. 229 2560 17/5/2020
597 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0198 นางสาวประภาพรรณ ปาลพันธ์ ร้านดอนโพธ์ิทองการเกษตร นางสาวประภาพรรณ ปาลพันธ์ 216 1 - - ดอนโพธ์ิทอง เมือง สุพรรณบุรี สพ. 19 2561 26/2/2020
598 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1075 นางสาววาสนา สุมูลเวช ร้านจิตเจริญการเกษตร นางสาววาสนา สุมูลเวช 54/2 2 - - ดอนโพธ์ิทอง เมือง สุพรรณบุรี สพ. 578 2560 26/12/2019
599 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1377 นางพินิต สุมูลเวช ร้านชัยเจริญการเกษตร นางพินิต สุมูลเวช 104/3 3 ดอนโพธ์ิทอง เมือง สุพรรณบุรี สพ. 34 2560 20/12/2019
600 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0523 นายศราวุฒิ พิมแก้ว ร้านพัฒนาการเกษตรก้าวหน้า นายศราวุฒิ พิมแก้ว 16 3 - - ดอนโพธ์ิทอง เมือง สุพรรณบุรี สพ. 38 2562 14/5/2020
601 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0145 นายฉัตรทิพย์ เมธาวีวรโชติ ร้านคลีนิคพืช 47 นายฉัตรทิพย์ เมธาวีวรโชติ 201 6 - - ดอนโพธ์ิทอง เมือง สุพรรณบุรี สพ. 430 2560 9/7/2020
602 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0595 นายสุรินทร์ มะกรูดอินทร์ ร้านสุรินทร์ นายสุรินทร์ มะกรูดอินทร์ 128 1 - - ดอนมะสังข์ เมือง สุพรรณบุรี สพ. 255 2560 28/4/2020
603 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1350 นางจีรวรรณ โคสัมปัตติ ร้านลูกตาล นางจีรวรรณ โคสัมปัตติ 216 2 ดอนมะสังข์ เมือง สุพรรณบุรี สพ. 253 2560 19/5/2020
604 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0147 นางอ าพร ศรีคงยศ ร้านล าเพยการเกษตร นางอ าพร ศรีคงยศ 126 3 - - ดอนมะสังข์ เมือง สุพรรณบุรี สพ. 36 2559 31/12/2019
605 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0146 นายเฉลิมพล ศรีวิเชียร ร้านสุกัญญาการเกษตร นายเฉลิมพล ศรีวิเชียร 24 3 - - ดอนมะสังข์ เมือง สุพรรณบุรี สพ. 52 2560 31/12/2019
606 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0705 นางอนันต์ ศรีวิเชียร ร้านเวียงชัยการเกษตร นางอนันต์ ศรีวิเชียร 27 5 - - ดอนมะสังข์ เมือง สุพรรณบุรี สพ. 539 2560 1/10/2019
607 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1087 นางศุภลักษณ์ พันธ์ุจบสิงห์ ร้านกุสุมาการเกษตร นางศุภลักษณ์ พันธ์ุจบสิงห์ 111 2 - - ตล่ิงชัน เมือง สุพรรณบุรี สพ. 363 2560 9/6/2020
608 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0155 นางสาวรนิดา น้าประเสริฐ ร้านจุ้ยการเกษตร นางสาวรนิดา น้าประเสริฐ 17 2 - - ตล่ิงชัน เมือง สุพรรณบุรี สพ. 413 2560 2/8/2020
609 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0148 นางภัทรภร เขมพฤทธ์ิ ร้านบ้านใหญ่การเกษตร นางภัทรภร เขมพฤทธ์ิ 357 2 - - ตล่ิงชัน เมือง สุพรรณบุรี สพ. 464 2560 22/9/2019
610 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0152 นายบ ารุง ผลมุข ร้านบ ารุงการเกษตร นายบ ารุง ผลมุข 160 3 - - ตล่ิงชัน เมือง สุพรรณบุรี สพ. 74 2561 4/10/2019
611 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0154 นางกันตา ปฏิพัทธศิลปกิจ ร้านพิทักษ์เกษตร นางกันตา ปฏิพัทธศิลปกิจ 78/8 6 - - ตล่ิงชัน เมือง สุพรรณบุรี สพ. 2 2559 14/12/2019
612 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0151 นายยุพล ฉิมพันธ์ ร้านยุพล นายยุพล ฉิมพันธ์ 127 7 - - ตล่ิงชัน เมือง สุพรรณบุรี สพ. 344 2560 14/7/2020
613 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1343 นายธนเสฏฐ์ คูณพงษ์กิจ ร้านพูนเจริญโชค นายธนเสฏฐ์ คูณพงษ์กิจ 114 3 ทับตีเหล็ก เมือง สุพรรณบุรี สพ. 82 2559 22/12/2019
614 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0158 นายอ านวย กิตติรัตน์ชัชวาล ร้านอ านวยพานิช นายอ านวย กิตติรัตน์ชัชวาล 241 - นางพิม ท่าพ่ีเล้ียง เมือง สุพรรณบุรี สพ. 109 2559 25/12/2019
615 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0766 นายเกรียง เทพสุธา บริษัท สหกิจบัณฑิต จ ากัด 28 - นางพิม ท่าพ่ีเล้ียง เมือง สุพรรณบุรี สพ. 260 2560 21/6/2020
616 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0136 นายณัฐพงษ์ สงวนพานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษตรชัยสุพรรณบุรี 3 - แสนค าทอง ท่าพ่ีเล้ียง เมือง สุพรรณบุรี สพ. 257 2560 6/6/2020
617 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0157 นางเรณู อารยะนรากูล ร้านรวมเกษตรสุพรรณ นางเรณู อารยะนรากูล 31 - หม่ืนหาญ ท่าพ่ีเล้ียง เมือง สุพรรณบุรี สพ. 126 2560 3/1/2020
618 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-0886 นายอณุชิต ไชยมาตร บริษัท คาวอะกริเทค จ ากัด 697 - เณรแก้ว ท่าระหัด เมือง สุพรรณบุรี สพ. 7 2560 31/1/2020
619 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1289 นางวิภาวรรณ  นาคะประเสริฐกุล ร้านวิภาการเกษตร นางวิภาวรรณ นาคะประเสริฐกุล 1/7 1 บางกุ้ง เมือง สุพรรณบุรี สพ. 270 2560 7/7/2020
620 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0165 นายนิพนธ์ ศิระชลธาร ร้านศิระชลการเกษตร นายนิพนธ์ ศิระชลธาร 77 4 - - บางกุ้ง เมือง สุพรรณบุรี สพ. 40 2559 11/12/2019
621 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1387 นายวันฉัตร อ่ าทอง ร้านณัฐการเกษตร นายวันฉัตร อ่ าทอง 222/2 2 บ้านโพธ์ิ เมือง สุพรรณบุรี สพ. 68 2559 23/11/2019
622 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0572 นายกนก วงษ์สุวรรณ ร้านเกษตร 49 นายกนก วงษ์สุวรรณ 9/4 4 - - บ้านโพธ์ิ เมือง สุพรรณบุรี สพ. 297 2560 3/6/2020
623 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1254 นางสาวบังอร บุญเติมเต็ม ร้านบังอร บุญเติมเต็ม นางสาวบังอร บุญเติมเต็ม 4 5 - - บ้านโพธ์ิ เมือง สุพรรณบุรี สพ. 59 2560 10/2/2020
624 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0672 นางสาวฐายิกา จูศิริชัย ร้าน 12 2 การเกษตร นางสาวฐายิกา จูศิริชัย 122 6 - - บ้านโพธ์ิ เมือง สุพรรณบุรี สพ. 15 2561 7/2/2020
625 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0191 นางกัญจ์พิชชา พินิจพานิชย์ ร้านนภัทรการเกษตร 1 นางกัญจ์พิชชา พินิจพานิชย์ 169/2 8 - - บ้านโพธ์ิ เมือง สุพรรณบุรี สพ. 127 2560 16/1/2020
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626 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1079 นางสาวสุนันท์ พรหมวงษ์ ร้านสุนันท์ นางสาวสุนันท์ พรหมวงษ์ 22 9 - - บ้านโพธ์ิ เมือง สุพรรณบุรี สพ. 233 2560 18/5/2020
627 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-0706 นายประเวทร์ แก้วเกษ ร้านเสริมเวชการเกษตร นายประเวทร์ แก้วเกษ 12 1 - - ไผ่ขวาง เมือง สุพรรณบุรี สพ. 60 2560 23/3/2020
628 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1330 นายชัยยา จันทรวงศ์ ร้านทองลายอุปกรณ์การเกษตร นายชัยยา จันทรวงศ์ 68 1 ไผ่ขวาง เมือง สุพรรณบุรี สพ. 163 2560 23/2/2020
629 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1016 นางนาตยา จ าปาเงิน ร้านครูอ้อพันธ์ุข้าว นางนาตยา จ าปาเงิน 7 1 - - ไผ่ขวาง เมือง สุพรรณบุรี สพ. 175 2560 27/3/2020
630 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0167 นายปรีชา จุงจิตตเมต ร้านปรีชาการเกษตร นายปรีชา จุงจิตตเมต 227/44 2 - - ไผ่ขวาง เมือง สุพรรณบุรี สพ. 31 2562 23/4/2020
631 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0892 นายมณเฑียร สุขข า ร้านมณเฑียรพาณิชย์ นายมณเฑียร สุขข า 238/1 5 - - ไผ่ขวาง เมือง สุพรรณบุรี สพ. 540 2560 7/11/2019
632 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1265 นางสาวเพ็ญพรรณ ตอบงาม ร้านทูเจิรญทรัพย์การเกษตร นางสาวเพ็ญพรรณ ตอบงาม 81 2 พิหารแดง เมือง สุพรรณบุรี สพ. 376 2560 22/7/2020
633 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0169 นางสาวเพ็ญวริน สถาปนพิทักษ์กิจ ร้านเพ็ญภัณฑ์ นางสาวเพ็ญวริน สถาปนพิทักษ์กิจ 88 5 - - พิหารแดง เมือง สุพรรณบุรี สพ. 276 2560 9/5/2020
634 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-0666 นายอนุสรณ์ ช่ืนสุขพันธ์ุ ร้านอนุสรณ์การเกษตร นายอนุสรณ์ ช่ืนสุขพันธ์ุ 116/1 2 - - โพธ์ิพระยา เมือง สุพรรณบุรี สพ. 54 2561 12/7/2020
635 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-0463 นางสาวชุติมา  สุนทรวงศกร ร้านช.เกษตรรุ่งเรือง นางสาวชุติมา สุนทรวงศกร 342/2 3 - - โพธ์ิพระยา เมือง สุพรรณบุรี สพ. 262 2560 13/5/2020
636 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-0174 นายวรชัย ศิริประกายศิลป์ ร้านหุยอันต้ึงอะกริเทค นายวรชัย ศิริประกายศิลป์ 42/9 3 - - โพธ์ิพระยา เมือง สุพรรณบุรี สพ. 82 2560 15/3/2020
637 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1292 นางสาวจิรดา จ าปาเงิน ร้านหยวน นางสาวจิรดา จ าปาเงิน 21 5 โพธ์ิพระยา เมือง สุพรรณบุรี สพ. 373 2560 23/6/2020
638 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1394 นางสาวสุธิพร เถาพันธ์ุ ร้านสุธิพร นางสาวสุธิพร เถาพันธ์ุ 56/3 1 ศาลาขาว เมือง สุพรรณบุรี สพ. 130 2560 10/1/2020
639 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0196 นายเฉลิมชัย บุญพิพัฒน์พณิชย์ ร้านศิลาการเกษตร นายเฉลิมชัย บุญพิพัฒน์พณิชย์ 99/22 8 - มาลัยแมน ศาลาขาว เมือง สุพรรณบุรี สพ. 361 2560 9/5/2020
640 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1386 นางสาววราภรณ์ เต่ากล่ า ร้านเจริญพร นางสาววราภรณ์ เต่ากล่ า 111/5 3 สนามคลี เมือง สุพรรณบุรี สพ. 89 2560 8/12/2019
641 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0156 นางสาวนพชบา  แซ่จัง ร้านวันชัยเวชภัณฑ์ นางสาวนพชบา  แซ่จัง 243/3 3 - - สนามคลี เมือง สุพรรณบุรี สพ. 15 2560 25/12/2019
642 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1225 นายไตรสิทธ์ิ  รุจิพรเรืองกิจ ร้านนิธิภัทธ์ิ นายไตรสิทธ์ิ  รุจิพรเรืองกิจ 266 3 - - สนามคลี เมือง สุพรรณบุรี สพ. 60 2559 10/11/2019
643 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0780 นางจงจิตร อินทโสม ร้านจงจิตรการเกษตร นางจงจิตร อินทโสม 32 6 - - สนามคลี เมือง สุพรรณบุรี สพ. 47 2561 3/6/2020
644 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0540 นางสาวมะลิ แซ่ล้ิม ร้านส าเภาทอง นางสาวมะลิ แซ่ล้ิม 45 6 - - สนามคลี เมือง สุพรรณบุรี สพ. 579 2560 28/12/2019
645 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0923 นายธีรวิทย์ ยกย่อง บริษัท ยูนิไลฟ์อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 80/14 4 - - สนามชัย เมือง สุพรรณบุรี สพ. 266 2560 9/4/2020
646 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0616 นายชัยณรงค์ สุขวงษ์ สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี 89 4 - - สนามชัย เมือง สุพรรณบุรี สพ. 386 2560 22/6/2020
647 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0161 นายสมบูรณ์ สินสวนแตง บริษัท มงกุฎทอง จ ากัด 89/1 4 - - สนามชัย เมือง สุพรรณบุรี สพ. 31 2559 30/12/2019
648 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1068 นายโอภาส พุ่มพันธ์วงษ์ ร้านสนามชัยการเกษตร นายโอภาส พุ่มพันธ์วงษ์ 49/3 5 - - สนามชัย เมือง สุพรรณบุรี สพ. 141 2560 18/4/2020
649 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0181 นางศรีสุดา ท้วมจันทร์ ร้านท้วมจันทร์ นางศรีสุดา ท้วมจันทร์ 1 6 - - สนามชัย เมือง สุพรรณบุรี สพ. 353 2560 11/6/2020
650 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0754 นายง่วนจ้ัว แซ่อ้ึง ร้านง่วนจ้ัว แซ่อ้ึง นายง่วนจ้ัว แซ่อ้ึง 101 1 - - สระแก้ว เมือง สุพรรณบุรี สพ. 167 2560 3/3/2020
651 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0190 นายสมบัติ ศิระชลธาร ร้านศิระชลการเกษตร นายสมบัติ ศิระชลธาร 213/1 1 - - สระแก้ว เมือง สุพรรณบุรี สพ. 176 2560 5/3/2020
652 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0185 นางสาวสุจิน ไกรพัฒน์ ร้านธีรพงษ์การเกษตร นางสาวสุจิน ไกรพัฒน์ 213/2 1 - - สระแก้ว เมือง สุพรรณบุรี สพ. 111 2559 9/2/2020
653 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1379 นายมณฑล แสงโพธ์ิ ร้านมณฑลการเกษตร นายมณฑล แสงโพธ์ิ 148 2 สระแก้ว เมือง สุพรรณบุรี สพ. 217 2560 8/4/2020
654 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0503 นางสาวเพชรรัตน์ จตุราศรีบริสุทธ์ิ ร้านเพชรการเกษตร นางสาวเพชรรัตน์ จตุราศรีบริสุทธ์ิ 166 3 - - สระแก้ว เมือง สุพรรณบุรี สพ. 521 2560 4/9/2019
655 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0186 นายชุมพล เอ่ียมวิริยาวัฒน์ ร้านชุมพลการเกษตร นายชุมพล เอ่ียมวิริยาวัฒน์ 61 4 - - สระแก้ว เมือง สุพรรณบุรี สพ. 544 2560 5/10/2019
656 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1135 นายกฤตกร นิลยะไทร กฤตกรการเกษตร นายกฤตกร นิลยะไทร 120/1 6 - - สระแก้ว เมือง สุพรรณบุรี สพ. 57 2560 23/12/2019
657 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1237 นายนิทัศน์ ศรีวิไลเจริญ ร้านวันชัยเวชภัณฑ์(สาขา 2) นายนิทัศน์ ศรีวิไลเจริญ 213 6 - - สระแก้ว เมือง สุพรรณบุรี สพ. 14 2560 23/12/2019
658 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0192 นางสาวชยาพร พินิจพานิชย์ ร้านสมบุญพาณิชย์ นางสาวชยาพร พินิจพานิชย์ 93/9 6 - - สระแก้ว เมือง สุพรรณบุรี สพ. 11 2560 16/1/2020
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659 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0188 นายปรีดา ใจเจริญวงศ์ ร้านหนุ่มเกษตร นายปรีดา ใจเจริญวงศ์ 98/1 6 - - สระแก้ว เมือง สุพรรณบุรี สพ. 173 2560 27/3/2020
660 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0651 นางเพ็ญแข หร่ิมฉ่ า ร้านธีรพลการเกษตร นางเพ็ญแข หร่ิมฉ่ า 133/1 7 - - สระแก้ว เมือง สุพรรณบุรี สพ. 321 2560 8/6/2020
661 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0189 นางสาวดวงพร ศิระชลธาร ร้านดวงพรการเกษตร นางสาวดวงพร ศิระชลธาร 48 8 - - สระแก้ว เมือง สุพรรณบุรี สพ. 193 2560 7/4/2020
662 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1085 นายวรเศรษฐ ศรีศิลป์ส าราญ ร้านแอ๊วการค้า นายวรเศรษฐ ศรีศิลป์ส าราญ 121 1 - - สวนแตง เมือง สุพรรณบุรี สพ. 14 2562 27/1/2020
663 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1242 นายสุรพันธ์ุ การะเวก ร้านฉลามการเกษตร นายสุรพันธ์ุ การะเวก 8 2 - - สวนแตง เมือง สุพรรณบุรี สพ. 105 2560 14/2/2020
664 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0532 นายวิชัย ภูฆัง ร้านวิชัยการเกษตร นายวิชัย ภูฆัง 38/1 3 - - สวนแตง เมือง สุพรรณบุรี สพ. 85 2560 23/1/2020
665 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0547 นางสาวทิพวิมล วงษ์แก้ว ร้านล้ีเจริญกิจการเกษตร นางสาวทิพวิมล วงษ์แก้ว 27 5 - - สวนแตง เมือง สุพรรณบุรี สพ. 85 2561 6/12/2019
666 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1620 นายอนิรุจฐ์ ป้ันงาม ร้านเกษตรกวางดาวแดง นายอนิรุจฐ์ ป้ันงาม 199/10 1 โคกโคเฒ่า เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สพ. 61 2561 7/8/2019
667 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1656 นายขจรศักด์ิ  รักเอียด บริษัท เลิฟ ฟาร์มเมอร์ อะโกร จ ากัด 302/4 1 ดอนก ายาน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สพ. 41 2562 1/5/2020
668 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1632 นายอาคม  คชรัตน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อู่ยาค้าพลาสติก 2015 64/77 1 ดอนก ายาน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สพ. 73 2561 2/10/2019
669 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1660 นางสาวจีราวรรณ  ประดับมุข นางสาวจีราวรรณ ประดับมุข 58 4 ดอนก ายาน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สพ. 43 2562 29/5/2020
670 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1655 นางสาวศิริวรรณ  สุขนุช ร้านน้องโฟกัสการเกษตร นางสาวศิริวรรณ สุขนุช 151/1 3 ดอนมะสังข์ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สพ. 39 2562 1/5/2020
671 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1616 นางวิไล เมืองช้าง ร้านบ้านแก้ว คลินิคเกษตร นางวิไล เมืองช้าง 199 3 ตล่ิงชัน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สพ. 52 2561 11/7/2020
672 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1533 นางสาวอรพรรณ สินสวนแตง ร้านต้ังส่งไท่ นางสาวอรพรรณ สินสวนแตง 39 ท่าพ่ีเล้ียง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สพ. 5 2562 7/1/2020
673 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1596 นายเจริญ สินสวนแตง บริษัท เอ็ม จี ที แพลนท์โกรท จ ากัด 285/7 5 ท่าระหัด เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สพ. 25 2561 14/3/2020
674 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1585 นายชัชวาล  วีระบุตร ร้านบางกุ้งบริการ 2 นายชัชวาล วีระบุตร 27/1 1 บางกุ้ง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สพ. 35 2562 24/4/2020
675 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1647 นายสมพงษ์  มีมากบาง ร้านสมพงษ์พานิช นายสมพงษ์ มีมากบาง 172/3 1 บ้านโพธ์ิ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สพ. 22 2562 25/2/2020
676 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-1480 นางไพรรัตน์ แตงร่ืน ร้านเทิดขวัญการเกษตร นางไพรรัตน์ แตงร่ืน 59 3 บ้านโพธ์ิ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สพ. 24 2559 29/10/2019
677 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1651 นายชูชาติ  แก้วดี ร้านอารีย์การเกษตร นายชูชาติ แก้วดี 20 9 บ้านโพธ์ิ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สพ. 36 2562 12/5/2020
678 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1634 นายบดินทร์  รุ่งเรือง ร้านคลินิคเกษตร นายบดินทร์ รุ่งเรือง 119/8 4 ไผ่ขวาง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สพ. 78 2561 28/10/2019
679 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1664 นายบดินทร์  รุ่งเรือง ร้านคลินิคเกษตร นายบดินทร์ รุ่งเรือง 99/14 8 ศาลาขาว เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สพ. 49 2562 27/6/2020
680 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1559 นายสุชิน  พรหมศร ร้านเกษตรพัฒนา นายสุชิน พรหมศร 265/6-7 3 สนามคลี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สพ. 429 2560 28/6/2019
681 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1574 นายไตรสิทธ์ิ  รุจิพรเรืองกิจ บริษัท อาชา โปเทคแพ๊น จ ากัด 266 3 สนามคลี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สพ. 563 2560 5/11/2019
682 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0516 นายศราวุฒิ  พ่ึงนิล ร้าน อ.เจริญค้าปลีก นายศราวุฒิ พ่ึงนิล 99/9 4 สนามคลี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สพ. 50 2562 2/7/2020
683 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1531 นายคม กิจสหพาณิชย์ ร้านเกษตรสมบูรณ์กิจพาณิชย์ นายคม กิจสหพาณิชย์ 75/15 4 สนามชัย เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สพ. 136 2560 13/2/2020
684 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1201 นายสุทธิสาร  จิราธิวัฒน์ บริษัท ซีอาร์ซี  ไทวัสดุ  จ ากัด  สาขาสุพรรณบุรี 77/7 4 สนามชัย เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สพ. 71 2561 12/9/2019
685 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1614 นางภูสุตา รักศรีส่วาง ร้านท่ีหน่ึงเกษตร นางภูสุตา รักศรีสว่าง 254/306 5 สนามชัย เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สพ. 49 2561 7/6/2020
686 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-1407 นางสิริกาญจน์ จันทร์เทศ ร้านสิริกาญจน์การเกษตร นางสิริกาญจน์ จันทร์เทศ 221/6 3 สระแก้ว เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สพ. 447 2560 16/7/2020
687 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1623 นายกริชชัย  เพชรภู่ ร้านดี ดี เคมี การเกษตร นายกริชชัย  เพชรภู่ 379/10 3 สระแก้ว เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สพ. 63 2561 16/8/2019
688 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-0194 นายภูมินทร์  สิงห์บูรณา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มนตรีเคมีเกษตร 330/18-19 4 - - สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สพ. 30 2560 24/12/2019
689 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0211 นายมณเฑียร เผ่ือนสุริยา ร้านมณเฑียรการเกษตร นายมณเฑียร เผ่ือนสุริยา 242/2 1 - - ดอนปรู ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 98 2559 6/2/2020
690 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-1477 นายประจักษ์  ช้างเผือก ร้านต้นข้าวการเกษตร นายประจักษ์ ช้างเผือก 54/2 1 - - ดอนปรู ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 28 2561 29/3/2020
691 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1314 นายรัฐพร สวัสด์ิเล็ก ร้านเกษตรเต็ง 1 นายรัฐพร สวัสด์ิเล็ก 219/2 2 ดอนปรู ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 490 2560 12/8/2019
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692 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0210 นายทองหยด แซ่ตัง ร้านทองหยดการเกษตร นายทองหยด แซ่ตัง 236 2 - - ดอนปรู ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 153 2560 27/2/2020
693 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1442 นายณัฐพงษ์ แตงหนู บริษัท ดอลลาร์ ครอปไซเอนซ์ จ ากัด 72 2 ดอนปรู ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 64 2560 25/1/2020
694 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0209 นางสาวศิริลักษณ์ โพธ์ิพุ่ม ร้านประเชิญ นางสาวศิริลักษณ์ โพธ์ิพุ่ม 73 2 - - ดอนปรู ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 247 2560 25/4/2020
695 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0206 นางบุญน า สุนทรา ร้านบุญน าการเกษตร นางบุญน า สุนทรา 84/3 3 - - ดอนปรู ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 65 2559 3/12/2019
696 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0280 นายสว่าง เมืองวงษ์ ร้านสว่างการเกษตร นายสว่าง เมืองวงษ์ 190/2 4 - - ดอนปรู ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 451 2560 27/2/2020
697 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0212 นายปัญญา สุขค า ร้านปัญญา สุขค า นายปัญญา สุขค า 26/3 4 - - ดอนปรู ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 356 2560 5/6/2020
698 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0608 นายช านาญ พุ่มเข็ม ร้านศรีสุโรจการเกษตร นายช านาญ พุ่มเข็ม 103 6 - - ดอนปรู ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 70 2560 27/12/2019
699 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0480 นางสาวสมหมาย อินทวิรัตน์ ร้านสมหมาย อินทวิรัตน์ นางสาวสมหมาย อินทวิรัตน์ 58 6 - - ดอนปรู ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 455 2560 16/7/2020
700 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0723 นางนันทิรา จ าปากรวีร์ ร้านพจมาน การเกษตร นางนันทิรา จ าปากรวีร์ 193 8 - - ดอนปรู ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 54 2559 21/11/2019
701 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1104 นางยุพาสินี การะเวก บริษัท พีวายพีเคมี จ ากัด 42/2 1 - - บางงาม ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 462 2560 15/8/2020
702 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0261 นายเพลิน บุญเจือจันทร์ สหกรณ์การเกษตรวังหว้า จ ากัด 61 3 - - บางงาม ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 48 2561 30/5/2020
703 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0215 นายธีรเดช  เจริญพานิชเสรี ร้านธีรเดช เจริญพานิชเสรี นายธีรเดช  เจริญพานิชเสรี 2 4 - - บางงาม ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 108 2559 15/12/2019
704 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-0219 นายชาติชาย การะเวก บริษัท เจ เอส ดี เคมีเกษตร จ ากัด 51/2 5 - - บางงาม ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 99 2560 28/12/2019
705 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0932 นายประทีป มากทรัพย์ ร้านมากทรัพย์การเกษตร นายประทีป มากทรัพย์ 75 6 - - บางงาม ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 42 2562 20/5/2020
706 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-0652 นายธวัชชัย พุ่มพุก ร้านนัฐธิดาเจริญการเกษตร นายธวัชชัย พุ่มพุก 459 1 - - บ้านกร่าง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 10 2562 16/1/2020
707 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0225 นายวิทยา โชติเวศย์ศิลป์ บริษัท โชคชัยธานี จ ากัด 317 2 - - บ้านกร่าง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 81 2559 30/1/2020
708 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0223 นางวรวีร์  หิรัญคณะรัตน์ ร้านณัฏฐ์ชา เคมีภัณฑ์การเกษตร นางวรวีร์  หิรัญคณะรัตน์ 609/6 2 - - บ้านกร่าง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 79 2560 27/12/2019
709 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1434 นางสาวรุจิรา พลเสน ร้านเป็ดการเกษตร นางสาวรุจิรา พลเสน 200 3 บ้านกร่าง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 16 2560 8/12/2019
710 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0224 นายสุเทพ อินสว่าง ร้านสุเทพ อินสว่าง นายสุเทพ อินสว่าง 165/1 5 - - บ้านกร่าง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 152 2560 16/2/2020
711 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1176 นายมานะ สาครจันทร์ ร้านเกษตรตอง111 นายมานะ สาครจันทร์ 211/8 5 - - บ้านกร่าง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 469 2560 27/8/2020
712 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0645 นางวนิดา ผิวแดง ร้านมงคลการเกษตร นางวนิดา ผิวแดง 142/4 6 - - บ้านกร่าง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 170 2560 30/4/2020
713 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-1464 นายนราธิป ผิวแดง บริษัท มงคลเกษตรภัณฑ์ จ ากัด 142/4 6 บ้านกร่าง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 319 2560 5/7/2020
714 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1606 นายสมพร  ขอพ่ึง ร้านสมพรการเกษตร นายสมพร ขอพ่ึง 106 1 ปลายนา ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 37 2561 14/5/2020
715 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1573 นายนิมิตร ลลนา บริษัท นิวเฟร์นอล อะโกร จ ากัด บริษัท นิวเฟร์นอล อะโกร จ ากัด 186/2 1 ปลายนา ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 558 2560 18/10/2019
716 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0975 นายสุทิน ปานนุ้ย ร้านณัฐกาณจน์การเกษตร นายสุทิน ปานนุ้ย 196 1 - - ปลายนา ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 436 2560 6/7/2020
717 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0232 นายนภดล ชาวปลายนา ร้านนภดล ชาวปลายนา นายนภดล ชาวปลายนา 237 2 - - ปลายนา ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 47 2559 17/11/2019
718 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0815 นางสาวอุษา สังข์ทอง ร้านสังข์ทองการเกษตร นางสาวอุษา สังข์ทอง 235 4 - - ปลายนา ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 485 2560 1/8/2020
719 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0228 นายบุญเกิน โพธ์ิศรีนาค ร้านบุญเกิน โพธ์ิศรีนาค นายบุญเกิน โพธ์ิศรีนาค 93 4 - - ปลายนา ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 119 2560 8/1/2020
720 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0230 นายพี ฟุ้งฟู ร้านพีฟุ้งฟู นายพี ฟุ้งฟู 96 4 - - ปลายนา ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 83 2560 6/2/2020
721 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0692 นายสมใจ พงษ์โพธ์ิ ร้านประทุม นายสมใจ พงษ์โพธ์ิ 170 5 - ปลายนา ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 69 2560 31/12/2019
722 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0227 นายประมวล กรัดเพชร ร้านประมวล กรัดเพชร นายประมวล กรัดเพชร 216 5 - - ปลายนา ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 508 2560 17/9/2020
723 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0226 นางสาวดาราวรรณ แนบวงษ์ ร้านบ ารุงกิจ นางสาวดาราวรรณ แนบวงษ์ 97 6 - ปลายนา ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 84 2559 8/12/2019
724 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1445 นางจารุณี พุ่มพวง ร้านจารุณี พุ่มพวง นางจารุณี พุ่มพวง 103/3 7 ปลายนา ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 362 2560 17/6/2020
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725 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0602 นายวีระศักด์ิ ธาราเสาวรภย์ ร้านทรัพย์รุ่งเรือง นายวีระศักด์ิ ธาราเสาวรภย์ 58/1-2 7 - - ปลายนา ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 98 2560 26/12/2019
726 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0245 นายภาคศกร นวมทอง ร้านสุกัญญาการเกษตร นายภาคศกร นวมทอง 72 1 - - มดแดง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 158 2560 15/1/2020
727 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0202 นายสมศักด์ิ เทพวงศ์ ร้านมดแดงบริการ นายสมศักด์ิ เทพวงศ์ 84/1 1 - - มดแดง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 23 2559 29/11/2019
728 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1541 นายปนัดชัย  รอดโรคา ร้านเกษตรพูนทรัพย์ นายปนัดชัย รอดโรคา 162/4 2 มดแดง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 577 2560 25/12/2019
729 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-1503 นางสาวประไพ  น่ิมนวล ร้านทรัพย์ประไพ นางสาวประไพ น่ิมนวล 105/1 3 มดแดง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 60 2561 6/8/2019
730 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0281 นางมนฑาทิพย์ เจริญธนรุ่ง ร้านส.ปิโตรเคมีภัณฑ์การเกษตร นางมนฑาทิพย์ เจริญธนรุ่ง 34 5 - - มดแดง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 425 2560 22/2/2020
731 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0619 นายสุภาพ โพธ์ิหอม ร้านสุภาพรุ่งเรืองการเกษตร นายสุภาพ โพธ์ิหอม 45/2 5 - - มดแดง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 210 2560 12/5/2020
732 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0237 นายธงชัย พุ่มดารา ร้านอุดมทรัพย์การเกษตร นายธงชัย พุ่มดารา 75/1 5 - - มดแดง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 91 2560 19/1/2020
733 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-1124 นายวรเศรษฐ์  แตงโต ร้าน ก.รุ่งเรือง นายวรเศรษฐ์ แตงโต 119 7 มดแดง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 546 2560 27/10/2019
734 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1148 นางสาวม่วง พลับพลา ร้านห้วยเจริญคลังเกษตร นางสาวม่วง พลับพลา 19/2 4 - - วังน้ าซับ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 27 2559 28/12/2019
735 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1621 นายจักรพันธ์  นิรันดร์รุ่งเรือง บริษัท เจริญดีค้าข้าว จ ากัด 59/1 7 วังน้ าซับ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 62 2561 13/8/2020
736 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1041 นางประมวล ยิบพิกุล ร้านศูนย์วังยาง (สะพาน 2) นางประมวล ยิบพิกุล 162 1 - - วังยาง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 338 2560 9/6/2020
737 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0810 นายธีระ สุนทรวงศกร ร้านส.บ้านไร่พัฒนาการเกษตร นายธีระ สุนทรวงศกร 63/6 1 - - วังยาง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 135 2560 10/1/2020
738 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0906 นายสุชิน ศรีวิเชียร ร้านสุชินการเกษตร นายสุชิน ศรีวิเชียร 141 3 - - วังยาง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 24 2561 12/3/2020
739 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0255 นายธนิต ศรีศักดา บริษัท 55 เกษตร จ ากัด 47/1 5 - - วังยาง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 139 2560 16/1/2020
740 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0252 นางนราภรณ์ พลเสน ร้านฉัตรชัยเคมีภัณฑ์ นางนราภรณ์ พลเสน 90/1 5 - - วังยาง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 225 2560 5/5/2020
741 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0254 นายสายชล น้ าค้าง ร้านสายชลการเกษตร นายสายชล น้ าค้าง 223/1 8 - - วังยาง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 20 2560 12/12/2019
742 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0253 นายส ารวย เสร็จกิจ ร้านส ารวย เสร็จกิจ นายส ารวย เสร็จกิจ 91 9 - - วังยาง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 88 2560 8/1/2020
743 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-1419 นายพัสกร  วงษ์วิหก บริษัท แอปเปิล ครอป จ ากัด 111 1 วังหว้า ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 450 2560 4/9/2020
744 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0663 นางสาวจินดา ต้ังสกุล ร้านก.การเกษตร นางสาวจินดา ต้ังสกุล 80 1 - - วังหว้า ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 273 2560 8/6/2020
745 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0985 นายชมพู ศิลป์ชัย ร้านภัทราพรการเกษตร นายชมพู ศิลป์ชัย 59/2 3 - - วังหว้า ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 458 2560 22/7/2020
746 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1390 นางสาวพรรณี พลายละหาร ร้านพรรณีเจริญทรัพย์การเกษตร นางสาวพรรณี พลายละหาร 45 6 วังหว้า ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 331 2560 20/5/2020
747 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1662 นายวัลลภ หลวงแก้ว ร้านวัลลภการเกษตร นายวัลลภ หลวงแก้ว 97/1 6 วังหว้า ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 47 2562 19/6/2020
748 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1312 นางสาวธนวัณฑ์  เตชิตพันธ์ศิริ ร้านโสภีพันธ์ุข้าว นางสาวธนวัณฑ์ เตชิตพันธ์ศิริ 166/5 2 ศรีประจันต์ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 559 2560 18/10/2019
749 เขต 5 ศวพ.กจ. sup-5-1562 นางปราณี  อิทธิสาร ร้าน ณ รุ่งเจริญ นางปราณี อิทธิสาร 292 2 ศรีประจันต์ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 463 2560 16/7/2019
750 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0271 นายมานพ อิทธิสาร ร้านมานพ อิทธิสาร นายมานพ อิทธิสาร 352 2 - - ศรีประจันต์ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 39 2560 19/12/2019
751 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0279 นายประสาร เพชรมอญ ส านักงานสหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จ ากัด 371 2 - - ศรีประจันต์ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 79 2559 30/12/2019
752 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0275 นางสาววนิดา สุนทรวงศกร ร้านเกษตรสมบูรณ์ นางสาววนิดา สุนทรวงศกร 171 3 - ศรีประจันต์ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 483 2560 25/9/2019
753 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0272 นายนิติพงศ์ สมบูรณ์วิทย์ ร้านรัสพรการเกษตร นายนิติพงศ์ สมบูรณ์วิทย์ 439 3 - - ศรีประจันต์ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 42 2559 3/1/2020
754 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0646 นางกนกวรรณ บุญจง ร้านกนกวรรณ นางกนกวรรณ บุญจง 20/1 4 - - ศรีประจันต์ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 336 2560 1/7/2019
755 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1200 นางสาวนัย จ่ายเพ็ง ร้านวาสนา นางสาวนัย จ่ายเพ็ง 47 4 - - ศรีประจันต์ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 537 2560 3/10/2019
756 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0266 นางจินดา สมจิตร์ ร้านนฤดี นางจินดา สมจิตร์ 71/1 4 - - ศรีประจันต์ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 51 2560 17/3/2020
757 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0759 นางสมบูรณ์ ค าก่ิง ร้านสมบูรณ์การเกษตร นางสมบูรณ์ ค าก่ิง 138/1 5 - - ศรีประจันต์ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 169 2560 12/3/2020
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758 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0276 นายวิน มงคลอาบ ร้านวินการเกษตร นายวิน มงคลอาบ 16 6 - - ศรีประจันต์ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 185 2560 15/3/2020
759 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1452 นายวิศัย ศรีนามหวด ร้านเอ็มวี อกรีเทค นายวิศัย ศรีนามหวด 98/4 6 ศรีประจันต์ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สพ. 45 2560 23/2/2020
760 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0596 นางพลอยนภัส ศรีชัยปิติ ร้านพลอยนภัส ศรีชัยปิติ นางพลอยนภัส ศรีชัยปิติ 199 1 - - ดอนมะนาว สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 496 2560 25/10/2019
761 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0678 นางสาววันเย็น กิจประกายมุข ร้านชมพูการเกษตร นางสาววันเย็น กิจประกายมุข 267 4 - - ดอนมะนาว สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 398 2560 1/7/2020
762 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-1077 นางประคอง  นุชวงษ์ ร้านรุ่งเรืองการเกษตร นางประคอง นุชวงษ์ 198 5 - - ต้นตาล สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 77 2561 10/10/2019
763 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0786 นายจักรพรรด์ิ ว่องกิจอุสาหะ ร้านทุ่งคอกการเกษตร นายจักรพรรด์ิ ว่องกิจอุสาหะ 410 10 - - ทุ่งคอก สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 302 2560 21/6/2019
764 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0282 นายสมพงษ์ ส าเนียงหวาน ร้านสมพงษ์การเกษตร นายสมพงษ์ ส าเนียงหวาน 295 11 - - ทุ่งคอก สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 50 2560 26/12/2019
765 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0285 นายสุทธิชัย เลารุจิราลัย ร้านชัยยงการเกษตร นายสุทธิชัย เลารุจิราลัย 93 13 - - ทุ่งคอก สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 75 2561 4/10/2019
766 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1238 นายอรรถสิทธ์ิ พูลก าลัง ร้านพูลเจริญ นายอรรถสิทธ์ิ พูลก าลัง 168/9 3 - - ทุ่งคอก สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 58 2560 12/1/2020
767 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1015 นายอชิระวิชญ์  ตันวัฒนเสรี ร้านโชคชูชัยการเกษตร นายอชิระวิชญ์ ตันวัฒนเสรี 8/1 6 - - ทุ่งคอก สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 17 2560 12/2/2020
768 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0730 นายธเนศ ศิวาโมกข์ ร้านยุทธศาสตร์การเกษตร นายธเนศ ศิวาโมกข์ 235 1 - - เนินพระปรางค์ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 6 2560 11/1/2020
769 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0679 นายรัฐกรณ์พงษ์ หลิมย่านกวย ร้านเต่าทองการเกษตร นายรัฐกรณ์พงษ์ หลิมย่านกวย 346 1 - - เนินพระปรางค์ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 457 2560 7/8/2019
770 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0945 นายนุกูล ปรางค์ศร ร้านนุกูลการเกษตร นายนุกูล ปรางค์ศร 25 2 - - เนินพระปรางค์ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 328 2560 16/5/2020
771 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0486 นางอ าพร บันลือศรีสกุล ร้านโชคเสถียรการเกษตร นางอ าพร บันลือศรีสกุล 224 1 - - บ่อสุพรรณ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 503 2560 16/8/2019
772 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0581 นางสาวมนัสนันท์ เลิศธนพิทักษ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดาวหัววัง 95 10 - - บ่อสุพรรณ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 404 2560 3/9/2019
773 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0291 นางประไพ เพชรช่ืนสกุล ร้านสมศักด์ิการเกษตร นางประไพ เพชรช่ืนสกุล 299 13 - - บ่อสุพรรณ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 334 2560 11/5/2020
774 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-0673 นางสาวศิราณี เจนวุฒิพาณิชย์ ร้านนางสาวศิราณี เจนวุฒิพาณิชย์ นางสาวศิราณี เจนวุฒิพาณิชย์ 249,249/1 16 - - บ่อสุพรรณ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 314 2560 24/7/2019
775 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-1091 นายโกวิท เลาเมธากุล ร้านเกษตรบ่อสุพรรณ นายโกวิท เลาเมธากุล 330 18 - - บ่อสุพรรณ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 431 2560 20/7/2020
776 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1617 นางภัทรภร อมรตระกูลทอง บริษัท อมรเกษตรเคมีภัณฑ์ จ ากัด 228 4 บ่อสุพรรณ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 53 2561 16/7/2020
777 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0569 นายวิชัย อมรตระกูลทอง ร้านวิชัยการเกษตร นายวิชัย อมรตระกูลทอง 28 4 - - บ่อสุพรรณ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 50 2561 4/7/2020
778 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0926 นายสมหมาย สีนวล ร้านนายสมหมาย สีนวล นายสมหมาย สีนวล 122 7 - - บ่อสุพรรณ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 452 2560 31/8/2019
779 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1648 นายสิริวัฒน์  ใจเอ้ือย ร้านเกษตร 299 นายสิริวัฒน์ ใจเอ้ือย 299 9 บ่อสุพรรณ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 25 2562 24/3/2020
780 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-1496 นางกันยา ปานทองค า ร้านกันยา นางกันยา ปานทองค า 60 2 บางตะเคียน สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 27 2562 3/4/2020
781 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0474 นายกิตติ อรรถวิฑิต ร้านกิตติเกษตร นายกิตติ อรรถวิฑิต 76 7 - - บางตะเคียน สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 347 2560 28/6/2020
782 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0460 นายบัญชา สมพันธ์ ร้านบัญชาการเกษตร นายบัญชา สมพันธ์ 168 1 - - บางตาเถร สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 472 2560 31/8/2019
783 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0502 นายกมล ข าดี ร้านกมล ข าดี นายกมล ข าดี 67 10 - - บางตาเถร สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 560 2560 23/10/2019
784 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1391 นายพรภวิษย์ ล้ีประเสริฐ ร้านก้องทรัพย์ นายพรภวิษย์ ล้ีประเสริฐ 116/1-2,4 11 บางตาเถร สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 339 2560 15/7/2020
785 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-1486 นางสาวพิชชานันท์  เกียรติไพบูลย์ ร้าน ก.ไพบูลย์ นางสาวพิชชานันท์ เกียรติไพบูลย์ 435 11 บางตาเถร สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 37 2560 14/1/2020
786 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0948 นายวิเชียร เทศทอง ร้านโชควิเชียรเจริญการเกษตร นายวิเชียร เทศทอง 179 12 - - บางตาเถร สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 292 2560 29/5/2020
787 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0585 นายโชคชัย ทองประเสริฐ ร้านทองแท้แท้ นายโชคชัย ทองประเสริฐ 9 13 - - บางตาเถร สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 47 2560 18/12/2019
788 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-0292 นางสาวมาลี อ่อนละมูล ร้านมาลีวรรณเกษตรภัณฑ์ นางสาวมาลี อ่อนละมูล 298 16 - - บางตาเถร สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 388 2560 20/6/2020
789 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1243 นางสาวจิราภรณ์ บานแย้ม ร้านเกษตรบางซอ นางสาวจิราภรณ์ บานแย้ม 248/7 2 - - บางตาเถร สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 385 2560 28/7/2019
790 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-0296 นางสาวฑิภาพร  เหลืองนฤดม ร้านโนรี นางสาวฑิภาพร เหลืองนฤดม 271 3 - - บางตาเถร สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 78 2559 20/12/2019
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791 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-1167 นายด ารงค์ เซ้งประเสริฐ ร้านวิไลรัตน์การเกษตร นายด ารงค์ เซ้งประเสริฐ 275/2 3 - - บางตาเถร สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 528 2560 20/9/2019
792 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0773 นายสมเกียรติ อนุเคราะห์ ร้านปฐมพร นายสมเกียรติ อนุเคราะห์ 275/9 3 - - บางตาเถร สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 306 2560 16/5/2020
793 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1351 นายประดิษฐ์ จันทร์โอ ร้านประดิษฐ์พาณิชย์ นายประดิษฐ์ จันทร์โอ 94 5 บางตาเถร สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 166 2560 27/2/2020
794 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-0992 นายชูเกียรติ ชาติสถาพร ร้านโซวสถาพร นายชูเกียรติ ชาติสถาพร 158 8 - - บางตาเถร สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 400 2560 7/7/2020
795 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1581 นางนารี  บุญครอง ร้านเกษตรรุ่งเรือง นางนารี บุญครอง 222 8 บางตาเถร สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 9 2562 17/1/2020
796 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0299 นายเสรี โพธิพันธ์ุ ร้านโพธิพันธ์ุการเกษตร นายเสรี โพธิพันธ์ุ 125/1 1 - - บางพลับ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 494 2560 8/8/2019
797 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1287 นายเทพฤทธ์ิ ศรีสวัสด์ิ ร้านบ ารุงการเกษตร นายเทพฤทธ์ิ ศรีสวัสด์ิ 296 2 บางพลับ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 322 2560 17/5/2020
798 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0573 นางปราณี กลมกล่อม ร้านสมเจต-ปราณีการเกษตร นางปราณี กลมกล่อม 143 3 - - บางพลับ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 220 2560 13/6/2020
799 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-1485 นายจีรศักด์ิ  เรืองขจร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กสิกรรมไทย 6/9 6 บางพลับ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 11 2562 20/1/2020
800 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0794 นางสาวอัจฉรา ไทยงามศิลป์ ร้านโชคไพศาล นางสาวอัจฉรา ไทยงามศิลป์ 474 1 - - บางเลน สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 389 2560 24/6/2020
801 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0308 นางพนา แจ้งสว่าง ร้านพนาการเกษตร นางพนา แจ้งสว่าง 141 4 - - บางเลน สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 56 2559 10/11/2019
802 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0844 นางสาวรัตติยา โชคสว่างจิตต์ ร้านสุนทรการเกษตร นางสาวรัตติยา โชคสว่างจิตต์ 257/15-16 5 - - บางเลน สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 547 2560 12/10/2019
803 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0302 นางสกนณนภ บรรเจิดพน ร้านสกนณนภการเกษตร นางสกนณนภ บรรเจิดพน 300 5 - - บางเลน สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 315 2560 30/5/2020
804 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0303 นายจิรโชติ ล้ิมอุดมพร ร้านอุดมพรเกษตร นายจิรโชติ ล้ิมอุดมพร 348 5 - - บางเลน สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 71 2559 23/11/2019
805 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0779 นายนพศักด์ิ จงสิทธิสัจจะกุล บริษัท สหกิจเคมีเกษตร จ ากัด 89 5 - - บางเลน สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 382 2560 2/8/2020
806 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1095 นายธีรภัทร รอดละมูล ร้านเสนาะการเกษตร นายธีรภัทร รอดละมูล 74 4 - - บ้านช้าง สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 399 2560 1/7/2020
807 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0312 นางดวงพร ศรีแสงอ่อน ร้านดวงพร ศรีแสงอ่อน นางดวงพร ศรีแสงอ่อน 85 5 - - บ้านช้าง สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 409 2560 10/8/2019
808 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1605 นางสาวพิชญา เจริญศิลป์ ร้านสุรีย์ การเกษตร นางสาวสุพิชญา เจริญศิลป์ 114 14 ศรีส าราญ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 40 2562 14/5/2020
809 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-0316 นายจิติศักด์ิ ต้ังขันติธรรม ร้านส.การเกษตร นายจิติศักด์ิ ต้ังขันติธรรม 103 2 - - ศรีส าราญ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 70 2559 23/11/2019
810 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1430 นายธนพล ฉ่ิงทองค า ร้านปู่-ย่าการเกษตร นายธนพล  ฉ่ิงทองค า 339/1/2/3 8 ศรีส าราญ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 87 2559 21/11/2019
811 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0315 นางสาวบุญมา วิศิษฎอนุพงษ์ นางสาวบุญมา วิศิษฎอนุพงษ์ 76 8 - - ศรีส าราญ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 26 2560 14/12/2019
812 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1580 นายช านาญ  รอดโรคา ร้านเกษตรพูนทรัพย์ นายช านาญ รอดโรคา 110/1 ศรีส าราญ3 สองพ่ีน้อง สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 2 2561 3/1/2020
813 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0319 นายธีระเดช ใฝ่ทางธรรม ร้านเกษตรบางล่ี นายธีระเดช ใฝ่ทางธรรม 134 - ราษฎร์นิยม สองพ่ีน้อง สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 62 2559 15/12/2019
814 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-1424 นางสาวธัญยากร  อินทสุวรรณ์ ร้านศรีส าราญมิตรเกษตร นางสาวธัญยากร  อินทสุวรรณ์ 162/1 ศรีส าราญ 3 สองพ่ีน้อง สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 529 2560 5/10/2019
815 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1603 นางสาวมณี อรรถวิฑิต ร้านเพชรเกษตร นางสาวมณี อรรถวิฑิต 2/7 ราษฎร์บ ารุง สองพ่ีน้อง สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 34 2561 16/4/2020
816 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0489 นางสาวพลอยไพลิน ศิริถาวรธรรม ร้านพีจีเอ็นเกษตร นางสาวพลอยไพลิน ศิริถาวรธรรม 34/7 - โพธ์ิอ้น-หวายสอ สองพ่ีน้อง สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 427 2560 28/8/2019
817 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1361 นางสาวน้ าค้าง  ขอพ่ึง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส .สุพรรณบุรี จ ากัด สาขาสองพ่ีน้อง 75/2-3 สองพ่ีน้อง สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 66 2560 23/12/2019
818 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1556 นายปิยะวัฒน์  ข าสาย บริษัท เพ่ือนเกษตร-64 จ ากัด 8/1 ศรีส าราญ 2 สองพ่ีน้อง สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 414 2560 29/3/2020
819 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0517 นางสาวฮู้น แซ่ตัน ร้านมิตรเกษตร นางสาวฮู้น แซ่ตัน 92 - ราษฎร์บ าเริง สองพ่ีน้อง สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 89 2559 20/1/2020
820 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1586 นายวัง  บุญลือพันธ์ สหกรณ์การเกษตรสองพ่ีน้อง จ ากัด 68 - สองพ่ีน้อง สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 14 2561 23/1/2020
821 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0323 นายธนอัฒณ์ พิริยด ารงค์วุฒิ ร้านหนองบ่อการเกษตร นายธนอัฒณ์ พิริยด ารงค์วุฒิ 101/1 7 - - หนองบ่อ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 4 2562 3/1/2020
822 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0324 นายภีรพัฒน์ ตันติวงศ์วัฒน์ ร้านนายภีรพัฒน์ ตันติวงค์วัฒน์ นายภีรพัฒน์ ตันติวงศ์วัฒน์ 260 7 - - หนองบ่อ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 94 2559 18/1/2020
823 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0325 นางดวงพร ใจเก่งดี ร้านดวงพร นางดวงพร ใจเก่งดี 218 1 - - หัวโพธ์ิ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 121 2560 3/1/2020
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824 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1226 นายสาโรจน์ คงสีดี ร้านณ้ฐพรการเกษตร นายสาโรจน์ คงสีดี 180 13 หัวโพธ์ิ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 66 2559 23/11/2019
825 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1141 นายธนะเมศฐ์ พัฒนนิธิธรณ์ ร้านก าป่ัน นายธนะเมศฐ์ พัฒนนิธิธรณ์ 97/1 7 - - หัวโพธ์ิ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 154 2560 7/2/2020
826 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0776 นางสาวมณีพร สัมฤทธ์ิสุทธ์ิ ร้านทรัพย์สัมฤทธ์ิการเกษตร นางสาวมณีพร สัมฤทธ์ิสุทธ์ิ 101 9 - - หัวโพธ์ิ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี สพ. 34 2562 24/4/2020
827 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0334 นางสาวทองม้วน พวงมาลี ร้านทองม้วน พวงมาลี นางสาวทองม้วน พวงมาลี 24 1 - - กระเสียว สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 526 2560 23/9/2019
828 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1010 นายเวียง เบญจวรรณ ร้านนภาพรการเกษตร นายเวียง เบญจวรรณ 14 10 - - กระเสียว สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 435 2560 30/9/2019
829 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1357 นายปานเทพ  อินทร์อ่ิม ร้านสินเกษตร นายปานเทพ  อินทร์อ่ิม 65 2 กระเสียว สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 75 2559 5/12/2019
830 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0331 นายณรงค์ฤทธ์ิ กมุทวณิช ร้านสมใจการเกษตรโคกหม้อ นายณรงค์ฤทธ์ิ กมุทวณิช 71 2 - - กระเสียว สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 106 2559 1/12/2019
831 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0333 นายทับทิม อิงคะวะระ ร้านทับทิมการเกษตร นายทับทิม อิงคะวะระ 17 3 - - กระเสียว สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 371 2560 21/6/2020
832 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1276 นางสาวไพริน ขันทอง ร้านไพรินการเกษตร นางสาวไพริน ขันทอง 30/1 3 กระเสียว สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 272 2560 8/5/2020
833 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1650 นายประทุม  กล่ินมณฑา กลุ่มเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชน นายประทุม กล่ินมณฑา 101/1 4 กระเสียว สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 23 2562 3/3/2020
834 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1236 นางสาวนงนุช สว่างศรี ร้านทวีโชคการเกษตร นางสาวนงนุช สว่างศรี 115 4 - - กระเสียว สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 21 2560 20/12/2019
835 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0328 นางสาวพาขวัญ มามาตร ร้านพ่ีแจ้ว นางสาวพาขวัญ มามาตร 20 4 - - กระเสียว สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 30 2559 10/11/2019
836 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0484 นางสาวละมัด ขยันสะการ ร้านนางสาวละมัด ขยันสะการ นางสาวละมัด ขยันสะการ 22 6 - - กระเสียว สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 4 2559 6/10/2019
837 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0329 นางประเสริฐ บริบูรณ์ ร้านประเสริฐเคมี นางประเสริฐ บริบูรณ์ 135 8 - - กระเสียว สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 132 2560 11/1/2020
838 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0335 นายวิเชียร ธนะสูติ ร้านธนะการเกษตร นายวิเชียร ธนะสูติ 5 8 - - กระเสียว สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 57 2559 20/12/2019
839 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0332 นายวิทยา ใจใหญ่ ร้านช้าง นายวิทยา ใจใหญ่ 88 8 - - กระเสียว สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 274 2560 29/5/2020
840 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0338 นายธนวัฒน์ นูมหันต์ ร้านโก๋การเกษตร นายธนวัฒน์ นูมหันต์ 101/2 1 - - บ้านสระ สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 16 2561 12/2/2020
841 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1119 นายณัฐพงศ์ งามพักตร์ ร้านณัฐพงศ์ นายณัฐพงศ์ งามพักตร์ 99/2 1 - - บ้านสระ สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 3 2559 6/10/2019
842 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0337 นางบุญธรรม สาระวงษ์ ร้านบุญธรรม สาระวงษ์ นางบุญธรรม สาระวงษ์ 129 2 - - บ้านสระ สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 69 2559 23/11/2019
843 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0695 นางละมัย คุ้มสมบัติ ร้านคุ้มสมบัติการเกษตร นางละมัย คุ้มสมบัติ 146/1 2 - - บ้านสระ สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 53 2559 23/11/2019
844 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0912 นายเอกชัย คล้ายสอน ร้านเอกชัยการเกษตร นายเอกชัย คล้ายสอน 168 2 - - บ้านสระ สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 511 2560 22/8/2019
845 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1046 นางสาวอาริษา อู่สุวรรณ ร้านอาริษา อู่สุวรรณ นางสาวอาริษา อู่สุวรรณ 3 2 - - บ้านสระ สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 351 2560 16/6/2020
846 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0340 นางประยูร อุบล ร้านวินัยธัญกิจ นางประยูร อุบล 37/1 2 - - บ้านสระ สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 3 2560 23/2/2020
847 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0336 นางจ าเนียร กองห่อ ร้านจ าเนียรการเกษตร นางจ าเนียร กองห่อ 14/2 5 - - บ้านสระ สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 368 2560 17/6/2020
848 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1547 นายเสน่ห์   สว่างศรี ร้านนายเสน่ห์   สว่างศรี นายเสน่ห์ สว่างศรี 18/2 7 บ้านสระ สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 379 2560 25/5/2020
849 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0343 นางทองอาบ เอ่ียมส าอางค์ ร้านทองอาบ เอ่ียมส าอางค์ นางทองอาบ เอ่ียมส าอางค์ 44/8 2 - - ย่านยาว สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 28 2562 16/4/2020
850 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1028 นายธีราภพ แสงคู่วงษ์ ร้านเพ่ิมเงินการเกษตร นายธีราภพ แสงคู่วงษ์ 131/7 3 - - ย่านยาว สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 101 2560 26/12/2019
851 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0348 นายพุฒิกานท์  เจียรประวัติ ร้าน 4 พ.การเกษตร นายพุฒิกานท์  เจียรประวัติ 19 5 - - ย่านยาว สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 117 2560 11/1/2020
852 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0345 นางรวงทอง อัมรินทร์ ร้านรวงทองพาณิชย์ นางรวงทอง อัมรินทร์ 22 5 - - ย่านยาว สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 122 2560 2/1/2020
853 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0994 นางบวรลักษณ์ เจียรประวัติ ร้านบวรลักษณ์ นางบวรลักษณ์ เจียรประวัติ 119 8 - - ย่านยาว สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 407 2560 31/8/2020
854 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-0858 นายณัฐ ม่ันคง โรงงานเกษตรม่ันคง นายณัฐ ม่ันคง 11/1 9 ย่านยาว สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 93 2559 21/11/2019
855 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-0856 นางสาวจิตติมา  แก้วศรีงาม ร้านป.เกษตรภัณฑ์ 2 นางสาวจิตติมา แก้วศรีงาม 53/3 1 - - วังลึก สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 576 2560 24/12/2019
856 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1571 นายอรรถพล  สินส ารวม ร้าน อ.เจริญคลังเกษตร นายอรรถพล สินส ารวม 175/1-3 11 วังลึก สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 79 2561 1/11/2019
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857 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1060 นางมาลี น้ าจันทร์ ร้านมาลี น้ าจันทร์ นางมาลี น้ าจันทร์ 312 11 - - วังลึก สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 107 2560 11/2/2020
858 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0468 นางสาวอรสา รุ่งเรือง ร้านอรสาการเกษตร นางสาวอรสา รุ่งเรือง 31/1 13 - - วังลึก สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 279 2560 4/6/2020
859 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1597 นางปภาวี  โลหะเวช ร้านร่ ารวยเคมีเกษตร นางปภาวี โลหะเวช 245 14 วังลึก สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 24 2562 14/3/2020
860 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-0356 นายวุฒิชัย เฮงตระกูล ร้านเฮงตระกูลการเกษตร นายวุฒิชัย เฮงตระกูล 2 2 - - วังลึก สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 90 2560 27/2/2020
861 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1467 นายพิเชษฐ สันตุ้ยลือ ร้าน บอย เคมีเกษตร นายพิเชษฐ สันตุ้ยลือ 242 2 วังลึก สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 87 2561 16/12/2019
862 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0936 นางอนัญญา บัวเอ่ียม ร้านป้าจุกการเกษตร นางอนัญญา บัวเอ่ียม 99/1 2 - - วังลึก สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 221 2560 16/5/2020
863 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0763 นายธัชพล ตินนวร ร้านบางคางการเกษตร นายธัชพล ตินนวร 150 4 - - วังลึก สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 190 2560 22/3/2020
864 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0353 นายบุญเลิศ วงศ์รัตนบุญญา ร้านบุญเลิศการเกษตร นายบุญเลิศ วงศ์รัตนบุญญา 67 6 - - วังลึก สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 109 2560 15/3/2020
865 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0855 นายสุวิทย์ มธุรนัตต์ ร้านคูณทรัพย์ การเกษตร นายสุวิทย์ มธุรนัตต์ 140/1 9 - - วังลึก สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 81 2561 11/11/2019
866 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0350 นายอ านวย ม่วงงาม ร้านบ้านท่ากะพ้ี นายอ านวย ม่วงงาม 30 9 - - วังลึก สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 51 2559 7/12/2019
867 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-1502 นายวโรดม สุนทรา บริษัท บุญน าชัย อะโกรเทค จ ากัด 144 1 สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 374 2560 6/6/2020
868 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0372 นางดุษฎี ทองสุขดี ร้านสามชุกการเกษตร นางดุษฎี ทองสุขดี 202/2 2 - - สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 205 2560 2/4/2020
869 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0509 นางสุวัชรา โพธ์ิโชติ ร้านอ าพลการเกษตร นางสุวัชรา โพธ์ิโชติ 463/15 2 - - สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 134 2560 4/2/2020
870 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1048 นายมนชัย สุนทรา ร้านบุญน าการเกษตรสาขา 2 นายมนชัย สุนทรา 463/35 2 - - สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 64 2559 3/2/2020
871 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0375 นายสมเกียรติ นรากรมังคลา บริษัท เกียรติเจริญสามชุก จ ากัด 478/39 2 - - สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 63 2559 15/12/2019
872 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0369 นายบุญช่วย ไพจิตโรจนา ร้านโรจนาการเกษตร นายบุญช่วย ไพจิตโรจนา 576/3 2 - - สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 214 2560 5/5/2020
873 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0374 นางสาวกานต์สินี เมธาไชยอนันต์ ร้านทรัพย์เจริญ นางสาวกานต์สินี เมธาไชยอนันต์ 739/66 2 - - สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 138 2560 13/1/2020
874 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0367 นางสาวณัฐฐา นรากรมังคลา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจริญชัยสามชุก 763 2 - - สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 105 2559 7/1/2020
875 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0938 นางน้ าค้าง ขอพ่ึง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุพรรณบุรี จ ากัด สาขาสามชุก 888/3 2 - - สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 330 2560 21/5/2020
876 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1557 นางสาวเขมินทรา  ปัญญาวงศ์ ร้านมานี มียา นางสาวเขมินทรา ปัญญาวงศ์ 345 6 สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 417 2560 4/7/2020
877 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0519 นางสมบัติ นวลศรี สหกรณ์การเกษตรสามชุก จ ากัด 479/2 6 - - สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 36 2560 14/12/2019
878 เขต 5 ศวพ.กจ. sup-5-1566 นายเกรียงไกร   ชัยประเสริฐ ร้านหนองไผ่ นายเกรียงไกร ชัยประเสริฐ 99/2 1 หนองผักนาก สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 514 2560 23/8/2019
879 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0694 นางลาวัลย์ สว่างศรี ร้านนางลาวัลย์ สว่างศรี นางลาวัลย์ สว่างศรี 105/1 2 - - หนองผักนาก สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 460 2560 6/10/2019
880 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-1404 นายเริง ชัยวิเชียร ร้านพรทิพย์การเกษตร นายเริง ชัยวิเชียร 135 2 หนองผักนาก สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 394 2560 25/8/2019
881 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0384 นางอารีย์ สว่างศรี ร้านถาวรกิจรุ่งเรือง นางอารีย์ สว่างศรี 23/2 3 - - หนองผักนาก สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 236 2560 14/5/2020
882 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0382 นายสรายุทธ์ หอมจันทร์ ร้านหอมฟุ้งการเกษตร นายสรายุทธ์ หอมจันทร์ 64/1 3 หนองผักนาก สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 550 2560 27/10/2019
883 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0379 นายรุ่งทิวา จันทรัตน์ ร้านอุษารุ่งทิวา นายรุ่งทิวา จันทรัตน์ 23 5 - - หนองผักนาก สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 101 2559 19/12/2019
884 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0791 นางสาวโสภิดา ไพเราะห์ ร้านโสภิดาการเกษตร นางสาวโสภิดา ไพเราะห์ 244 5 - - หนองผักนาก สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 370 2560 21/6/2020
885 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1248 นางพิมพาภรณ์ ย้ิมยวน ร้านพิมพาภรณ์ นางพิมพาภรณ์ ย้ิมยวน 40 5 - - หนองผักนาก สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 340 2560 3/7/2019
886 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-0378 นางบุญปลอด สิทธิวีณา ร้านสิทธิโชค นางบุญปลอด สิทธิวีณา 54 5 - - หนองผักนาก สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 202 2560 21/3/2020
887 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0377 นายทวิช คูหาพิทักษ์ธรรม ร้านทวิชพันธ์ุข้าว นายทวิช คูหาพิทักษ์ธรรม 44 7 - - หนองผักนาก สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 211 2560 26/5/2020
888 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1303 นายประภาส นันทเกษมกาญจน์ ร้านประภาสการเกษตร นายประภาส นันทเกษมกาญจน์ 67/1 7 หนองผักนาก สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 365 2560 24/7/2020
889 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0541 นายด ารงค์ ปานสุวรรณ ร้านด ารง นายด ารงค์ ปานสุวรรณ 41/2 2 - - หนองสะเดา สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 143 2560 25/2/2020
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890 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0391 นายสายชล ธัญญเจริญ ร้านชะออมการเกษตร นายสายชล  ธัญญเจริญ 77 3 - - หนองสะเดา สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 67 2559 20/2/2020
891 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0393 นายวีระ ข าสุวรรณ ร้านวีระการเกษตร นายวีระ ข าสุวรรณ 47/2 4 - - หนองสะเดา สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 84 2560 31/12/2019
892 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0761 นายเชาวลิต แตงโสภา ร้านทรัพย์ประทุมเคมีเกษตร นายเชาวลิต แตงโสภา 91 4 - - หนองสะเดา สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 186 2560 12/3/2020
893 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1003 นางสาวปิยวรรณ แก้วระย้า ร้านสวาท แก้วระย้า นางสาวปิยวรรณ แก้วระย้า 46 6 - - หนองสะเดา สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 437 2560 5/9/2020
894 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-1061 นายชลิต ธัญญเจริญ ร้านนาตยาการเกษตร นายชลิต ธัญญเจริญ 117/1 7 - - หนองสะเดา สามชุก สุพรรณบุรี สพ. 18 2560 23/3/2020
895 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1627 นางสาวขนิษฐา  ผิวเพชร ร้าน ต.พัฒนภณ นางสาวขนิษฐา ผิวเพชร 244/1 1 แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี สพ. 67 2561 2/9/2020
896 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1203 นางอุษา แก้วเรือง ร้านอุษาการเกษตร นางอุษา แก้วเรือง 92 2 - - แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี สพ. 489 2560 6/8/2020
897 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0397 นายจ านงค์ พานิช ร้านพานิชรุ่งเรือง นายจ านงค์ พานิช 99 2 - - แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี สพ. 305 2560 26/5/2020
898 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0396 นายสามารถ แก้วกล่ า ร้านสามารถการเกษตร นายสามารถ แก้วกล่ า 199 6 - - แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี สพ. 43 2561 16/5/2020
899 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1186 นางสาวศลิษา คุ้มเฟ่ือง ร้านหม่อนไหมการเกษตร นางสาวศลิษา คุ้มเฟ่ือง 300/1 8 - - แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี สพ. 535 2560 21/9/2020
900 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1454 นายนคร ป้ันสง่า ร้านนครการเกษตร นายนคร ป้ันสง่า 242/1 12 - - ทัพหลวง หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี สพ. 203 2560 21/3/2020
901 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0613 นายสมบูรณ์ ทรัพย์สุพรรณ ร้านสมบูรณ์เวช นายสมบูรณ์ ทรัพย์สุพรรณ 1 2 - - ทัพหลวง หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี สพ. 81 2560 19/1/2020
902 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1228 นายการันต์ กนกหงษ์ ร้านเบ้ิมการเกษตร นายการันต์ กนกหงษ์ 40 3 - - ทัพหลวง หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี สพ. 46 2559 19/11/2019
903 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0588 นายมานิต จันทร์เสวก ร้านน้องเนยการเกษตร นายมานิต จันทร์เสวก 55 3 - - ทัพหลวง หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี สพ. 395 2560 26/8/2020
904 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1084 นายประไพย์ จันทร์มณี ร้าน อ.เกษตรภัณฑ์ นายประไพย์ จันทร์มณี 68 3 ทัพหลวง หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี สพ. 265 2560 15/5/2020
905 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1115 นายกิตติทัพพ์ อร่ามรัศมี ร้านเชาว์การเกษตร นายกิตติทัพพ์ อร่ามรัศมี 116 5 - - ทัพหลวง หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี สพ. 1 2559 5/10/2019
906 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1327 นางบุญจอย สว่างศรี ร้านไร่สุดารัตน์การเกษตร นางบุญจอย สว่างศรี 183 7 ทัพหลวง หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี สพ. 148 2560 11/2/2020
907 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1409 นางสาววรรณิภา ปัญญาคชไพศาล ร้านเกษตรไพศาล นางสาววรรณิภา ปัญญาคชไพศาล 111 10 หนองขาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี สพ. 443 2560 18/8/2019
908 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0670 นายมนตรี เรือนคง ร้านศราวุฒิการเกษตร นายมนตรี เรือนคง 7/1 11 - - หนองขาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี สพ. 263 2560 13/5/2020
909 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1323 นายวิเชียร รอดย้อย ร้านทวินการเกษตร นายวิเชียร รอดย้อย 419/5 3 หนองขาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี สพ. 423 2560 1/9/2020
910 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0559 นางสาวนพรัตน์ หาญรักษ์ ร้านนพรัตน์การเกษตร นางสาวนพรัตน์ หาญรักษ์ 19/2 5 - - หนองขาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี สพ. 19 2562 10/2/2020
911 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1253 นายอ านาจ ศรีบัวข า ร้านอ านาจ ศรีบัวข า นายอ านาจ ศรีบัวข า 298/3 7 - - หนองขาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี สพ. 50 2559 7/2/2020
912 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1321 นางสาวธนวรรณ พิมพขันธ์ ร้านบ้านเกษตร นางสาวธนวรรณ พิมพขันธ์ 53 7 หนองขาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี สพ. 516 2560 29/8/2019
913 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1414 นายมลชัย ค ามี บริษัท เลิฟแพลน อะโกร จ ากัด 11 9 หนองขาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี สพ. 103 2560 28/12/2019
914 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0697 นายสมาน กุญชรกิตติคุณ ร้านโชคกุญชร นายสมาน กุญชรกิตติคุณ 199 9 - - หนองขาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี สพ. 454 2560 13/9/2019
915 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1525 นายทวีศักด์ิ  สินสวาท บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด (เขตส่งเสริมท่ี 6) 41/9 9 หนองขาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี สพ. 10 2559 24/10/2019
916 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0522 นายยอด ภูฆัง ร้านยอดการเกษตร นายยอด ภูฆัง 11 4 - - หนองโพธ์ิ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี สพ. 107 2559 18/12/2019
917 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0395 นางลักขณา วัฒนะ ร้านลักขณาพาณิชย์ นางลักขณา วัฒนะ 149 4 - - หนองโพธ์ิ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี สพ. 26 2559 22/12/2019
918 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0548 นายณฤทธ์ิ ภูฆัง ร้านเกษตรชัย นายณฤทธ์ิ ภูฆัง 40/1 4 - - หนองโพธ์ิ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี สพ. 155 2560 1/2/2020
919 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0405 นายทรงศักด์ิ ตะโนรี ร้านทรงศักด์ิ ตะโนรี นายทรงศักด์ิ ตะโนรี 58 4 - - หนองโพธ์ิ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี สพ. 87 2560 31/12/2019
920 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0406 นางส่งศรี แช่มโชติ ร้านรัตนพรรณ นางส่งศรี แช่มโชติ 100 5 - - หนองโพธ์ิ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี สพ. 196 2560 7/3/2020
921 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0401 นายชัยพร แผ้วพิมพา ร้านจิตรพรการเกษตร นายชัยพร แผ้วพิมพา 21 8 - - หนองโพธ์ิ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี สพ. 9 2560 28/12/2019
922 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1587 นางสาวอมรรัตน์ สินธุรงค์ ร้านเรืองชัยการเกษตร นางสาวอมรรัตน์ สินธุรงค์ 34 8 หนองโพธ์ิ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี สพ. 13 2561 21/1/2020
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923 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-1519 นายมนตรี  เผือกผ่อง ร้านส าเนียงการเกษตร นายมนตรี เผือกผ่อง 9/1 3 หนองราชวัตร หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี สพ. 475 2560 19/9/2019
924 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1554 นายจักรกฤษณ์   สิงห์งาม ร้านจักรกฤษณ์การเกษตร นายจักรกฤษณ์ สิงห์งาม 92 5 หนองราชวัตร หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี สพ. 403 2560 8/6/2020
925 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1548 นางสาวจิราพร  ชาชุมพร ร้านก.เกษตรภัณฑ์ นางสาวจิราพร ชาชุมพร 61 8 หนองราชวัตร หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี สพ. 380 2560 24/5/2020
926 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0764 นางละไม เมืองวงษ์ ร้านเมืองทอง นางละไม เมืองวงษ์ 213/2 1 หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี สพ. 246 2560 21/5/2020
927 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1352 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ สิงห์บุตร ร้านวาเลนไทน์การเกษตร นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ สิงห์บุตร 332 13 หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี สพ. 8 2562 14/1/2020
928 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0495 นางบัวเผ่ือน แก้วเรือง ร้านตุ่นการเกษตร นางบัวเผ่ือน แก้วเรือง 96 2 - - หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี สพ. 506 2560 10/9/2019
929 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0415 นายสุนทร ทองนพรัตน์ ร้านสุนทรโอสถ นายสุนทร ทองนพรัตน์ 154 3 - - หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี สพ. 82 2561 18/11/2019
930 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0402 นายเตียน ทองสุข ร้านทองสุขการเกษตร นายเตียน ทองสุข 37/1 3 - - หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี สพ. 238 2560 26/5/2020
931 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0413 นายล าพอง เช้ือค าสอน ร้านล าพอง เช้ือค าสอน นายล าพอง เช้ือค าสอน 85 4 - - หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี สพ. 293 2560 7/7/2020
932 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1654 นายขุนพล  สิงห์บุตร ร้านวาเลนไทน์การเกษตร 2 นายขุนพล สิงห์บุตร 163/2 5 หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี สพ. 37 2562 1/5/2020
933 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1601 นายประธาน โพธิ ร้านเพ่ือนเกษตร นายประธาน โพธิ 163/2 5 หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี สพ. 31 2561 8/4/2019
934 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0851 นางทวาย ธัญญเจริญ ร้านชัยวัฒนาการเกษตร นางทวาย ธัญญเจริญ 274/2 5 - - หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี สพ. 45 2559 1/11/2019
935 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1542 นายอมร  คูประดิษฐพันธ์ุ ร้านน าชัย ซุปเปอร์เกษตร นายอมร คูประดิษฐพันธ์ุ 329/3 5 หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี สพ. 280 2560 25/4/2020
936 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0571 นายยงยุทธ ทองนิล ร้านแก่นประเสริฐการเกษตร นายยงยุทธ ทองนิล 329/7 5 - - หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี สพ. 76 2561 8/10/2019
937 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0410 นางนิตยา จันชัยภูมิ สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ จ ากัด 515 5 หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี สพ. 358 2560 19/6/2020
938 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0412 นางจันทร์ตรา ประสมทอง ร้านจันทร์ตราการเกษตร นางจันทร์ตรา ประสมทอง 53/3 5 - - หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี สพ. 12 2560 15/2/2020
939 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0414 นายสมศักด์ิ สว่างศรี ร้านวสันต์การเกษตร นายสมศักด์ิ สว่างศรี 556/1 5 - - หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี สพ. 8 2560 30/12/2019
940 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0648 นายกฤชฐา จีนผงธนกุล ร้านหิรัณย์การเกษตร นายกฤชฐา จีนผงธนกุล 561/3 5 - - หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี สพ. 269 2560 12/5/2020
941 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1590 นางสาววารุณี  กาแก้ว นางสาววารุณี กาแก้ว 611/3 5 หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี สพ. 20 2561 1/3/2020
942 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1523 นางสาวนนทิชา  เกิดสุข บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด (เขตส่งเสริมท่ี 4) 19 6 หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี สพ. 8 2559 24/10/2019
943 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0995 นางสาวพรพรรณ รอดหงษ์ทอง ร้านพีระการเกษตร นางสาวพรพรรณ รอดหงษ์ทอง 145 4 - - กระจัน อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 498 2560 31/8/2019
944 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1527 นางตรีพิพัฒน์ ศิลปการสกุล บริษัท ฟ้าอรุณพืชผลเพ่ือไทย จ ากัด 5 14 จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 551 2560 11/10/2019
945 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-1473 นายสมชาย  เอ่ียมใจดี ร้านฟ้าใส เทรดด้ิง นายสมชาย เอ่ียมใจดี 259 3 จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 27 2561 26/3/2019
946 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0609 นายวรวุทธ จันม่ันคง ร้านเกษตรธนพร-ปรียดาการค้า นายวรวุทธ จันม่ันคง 366 3 - - จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 108 2560 31/12/2019
947 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1592 นางกาญจนา พุทธจักรศรี ร้านพุทธจักรศรี การเกษตร นางกาญจนา พุทธจักรศรี 369/2 3 จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 21 2562 25/2/2020
948 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0418 นายสุรชัย ตันประทุมวงษ์ บริษัท ดาครอนเทรด (ไทยแลนด์)จ ากัด 75 3 - - จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 294 2560 12/7/2020
949 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0419 นางถวิล สุวรรณพันธ์ุ ร้านถวิลการเกษตร นางถวิล สุวรรณพันธ์ุ 164 4 - - จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 162 2560 11/2/2020
950 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0612 นางสาวชวนพิชญ์ รัชตวงษ์ ร้านเกษตรกรไทย นางสาวชวนพิชญ์ รัชตวงษ์ 19 5 - - จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 78 2560 18/2/2020
951 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1279 นางสาวพิมพ์ศิริ วันอยู่ ร้านเกษตรช็อป นางสาวพิมพ์ศิริ วันอยู่ 450 5 จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 264 2560 14/5/2020
952 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0693 นางสุภารัตน์ ใจเจริญวงศ์ ร้านหนุ่มเกษตร 2 นางสุภารัตน์ ใจเจริญวงศ์ 696 6 - - จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 375 2560 15/6/2020
953 เขต 5 ศวพ.กจ. SUp-5-1515 นางเรียม ดีคล้าย ร้านสมบัติเคมีการเกษตร นางเรียม ดีคล้าย 249 9 จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 35 2561 1/5/2020
954 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1097 นางสาวเพ่ิมศรี บุญมี ร้านนางสาวเพ่ิมศรี บุญมี นางสาวเพ่ิมศรี บุญมี 7 4 - - เจดีย์ อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 55 2561 18/7/2019
955 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1529 นางสาวศิริวรรณ  ศรีลาดี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมชายการเกษตร 16 1 ดอนคา อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 33 2560 14/12/2019
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956 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1437 นายกฤษณะ หงษ์เวียงจันทร์ ร้านกฤษณะการเกษตร นายกฤษณะ หงษ์เวียงจันทร์ 5 12 ดอนคา อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 25 2560 16/12/2019
957 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0426 นายกัมพล เอมโอษฐ์ ร้านภพเกษตร นายกัมพล เอมโอษฐ์ 191 16 - - ดอนคา อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 345 2560 9/6/2020
958 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0433 นายสมศักด์ิ บูรณะสุวรรณ ร้านทรัพย์กรองแก้วสุวรรณ นายสมศักด์ิ บูรณะสุวรรณ 87 16 - - ดอนคา อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 439 2560 16/8/2020
959 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1604 นายบรรดิษฐ  ทองอ่อน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไฮโกร ไบโอเทค 249 19 ดอนคา อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 38 2561 14/5/2020
960 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-0703 นางไพลิน สุ่มเงิน ร้านเกษตรดอนคา นางไพลิน สุ่มเงิน 9 19 - - ดอนคา อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 5 2560 7/12/2019
961 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1158 นางจ าเนียร หงษ์เวียงจันทร์ ร้านจ าเนียรการเกษตร นางจ าเนียร หงษ์เวียงจันทร์ 78 20 - - ดอนคา อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 68 2560 12/3/2020
962 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1267 นายธนชัย  สุ่มเงิน ร้านข้าวดีการเกษตร นายธนชัย  สุ่มเงิน 18 3 ดอนคา อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 199 2560 18/4/2020
963 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1241 นางสาวเพ็ญศิริ มีทรัพย์ ร้านปลิดาทรัพย์เกษตร นางสาวเพ็ญศิริ มีทรัพย์ 7 3 - - ดอนคา อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 19 2559 8/1/2020
964 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-1269 นางสาวน้ าค้าง ขอพ่ึง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุพรรณบุรี จ ากัด สาขาดอนคา 8 3 ดอนคา อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 1 2562 27/12/2019
965 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-1513 นางสาวสานา  ผวาผดุง ร้านวาสนาเทคโนฟาร์ม นางสาววาสนา ผวาผดุง 294 4 ดอนคา อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 492 2560 8/9/2020
966 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-1382 นางสาวเรืองเนตร  หงษ์เวียงจันทร์ ร้านธัญญรุ่งเรือง นางสาวเรืองเนตร  หงษ์เวียงจันทร์ 328 5 ดอนคา อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 244 2560 20/4/2020
967 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-0481 นางสาวขวัญตา ปัชชา ร้านขวัญตา นางสาวขวัญตา ปัชชา 192 6 - - ดอนคา อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 295 2560 24/7/2020
968 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1117 นางสาวขนิษฐา นนท์แก้ว ร้านขนิษฐาการเกษตร นางสาวขนิษฐา นนท์แก้ว 145 8 - - ดอนคา อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 513 2560 2/10/2019
969 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1544 นายปรีชา  โพธ์ิใบ ร้านปรีชา ส่งเสริมการเกษตร นายปรีชา โพธ์ิใบ 45 8 ดอนคา อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 317 2560 27/4/2020
970 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1154 นายพรธิวา หงษ์เวียงจันทร์ ร้านพรธิวา นายพรธิวา หงษ์เวียงจันทร์ 24 9 - - ดอนคา อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 520 2560 4/9/2020
971 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1457 นายสราวุธ ข าสาย บริษัท เพ่ือนเกษตร-64  จ ากัด 146 2 - - ดอนมะเกลือ อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 420 2560 27/4/2020
972 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1455 นางสาวกาญจนา กอดสะอาด ร้าน ก.การค้า นางสาวกาญจนา กอดสะอาด 26 8 - - ดอนมะเกลือ อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 106 2560 29/12/2019
973 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0437 นางสาวสลักจิต บุญสุวรรโณ ร้านรุ่งถาวร นางสาวสลักจิต บุญสุวรรโณ 63 8 - - ดอนมะเกลือ อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 453 2560 6/9/2020
974 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1506 นางสุรีย์รัตน์  ก๋ าคนตรง ร้านสุรีย์รัตน์การเกษตร นางสุรีย์รัตน์ ก๋ าคนตรง 21 9 ดอนมะเกลือ อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 46 2562 6/6/2020
975 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1096 นายวิชิต ศรีภุมมา ร้านวิชิตการเกษตร นายวิชิต ศรีภุมมา 240 1 - - บ้านโข้ง อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 242 2560 15/5/2020
976 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1550 นางพัฒนา  จันทร์ศิรินุสรณ์ ร้านพัฒนา นางพัฒนา จันทร์ศิรินุสรณ์ 108 10 บ้านโข้ง อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 46 2561 3/6/2020
977 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1372 นางชนิดา ศรีบุญเพ็ง ร้านจร้าใหม่การเกษตร นางชนิดา ศรีบุญเพ็ง 10 2 - - บ้านโข้ง อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 59 2561 31/7/2020
978 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1446 นายพิเชษฐ จันทร์ไกร ร้านพิเชษฐการเกษตร นายพิเชษฐ จันทร์ไกร 158 2 บ้านโข้ง อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 569 2560 19/11/2019
979 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1152 นายสรณ์พงศ์ วิระยะวงศ์ ร้านเพชรรุ่งเรืองการเกษตร นายสรณ์พงศ์ วิระยะวงศ์ 164 2 - - บ้านโข้ง อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 110 2560 28/1/2020
980 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1318 นายบุญชิน ศรีบุญเพ็ง ร้านบุญชินการเกษตร นายบุญชิน ศรีบุญเพ็ง 267 8 บ้านโข้ง อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 484 2560 19/8/2019
981 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1081 นางสาวรัชดาวัลย์ กล่ินขจร ร้านรัชดาวัลย์ กล่ินขจร นางสาวรัชดาวัลย์ กล่ินขจร 60 9 - - บ้านโข้ง อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 343 2560 31/5/2020
982 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-1478 นายกิตติวัฒน์  จิตตารมย์ ร้านอุดมทรัพย์การเกษตร นายกิตติวัฒน์ จิตตารมย์ 396 2 - - บ้านดอน อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 533 2560 11/10/2019
983 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0499 นางยืน เตียะเพชร ร้านป้ายืน นางยืน เตียะเพชร 412 2 - - บ้านดอน อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 41 2560 1/2/2020
984 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0441 นางสาวอัญชลี ทองสุกใส ร้านอัญชลีการเกษตร นางสาวอัญชลี ทองสุกใส 260 3 - - บ้านดอน อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 133 2560 3/2/2020
985 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1612 นางสาวปริณา  ปล้ืมจิตต์ ร้านแพรเจริญเกษตรภัณฑ์ นางสาวปริณา ปล้ืมจิตต์ 352 3 บ้านดอน อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 44 2561 29/5/2020
986 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0625 นายธนัท นักใจธรรม ร้านธนัทเพ่ิมพูนการเกษตร นายธนัท นักใจธรรม 184 4 - - บ้านดอน อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 223 2560 1/6/2020
987 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0439 นางสมลักษณ์ พราหมเกษม ร้านต้ังกองทรัพย์ นางสมลักษณ์ พราหมเกษม 239 8 - - บ้านดอน อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 354 2560 28/7/2020
988 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1088 นายจักรชัย หลักเพชร ร้านค้าชุมชนบ้านดอน หมู่ท่ี 8 38 8 - - บ้านดอน อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 251 2560 21/4/2020
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989 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1090 นายชัชวาลย์ สายเพ็ชร ร้านชัชวาลย์ สายเพ็ชร นายชัชวาลย์ สายเพ็ชร 397 9 - - บ้านดอน อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 250 2560 20/4/2020
990 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0913 นายสุนทร ช่วงทอง ร้านช่วงทองเคมีภัณฑ์ นายสุนทร ช่วงทอง 402 4 - - พลับพลาไชย อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 17 2562 10/2/2020
991 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0445 นายปรีชา กุลวงค์ ร้านพีซีรุ่งเรืองการเกษตร นายปรีชา กุลวงค์ 389 6 - - พลับพลาไชย อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 48 2559 13/12/2019
992 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1610 นางสาวสุไรพร หงษ์เวียงจันทร์ ร้านชิตดนัยการเกษตร นางสาวสุไรพร หงษ์เวียงจันทร์ 212 7 พลับพลาไชย อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 44 2562 4/6/2020
993 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1191 นางสาวสกาวเดือน ฆ้องบ้านโข้ง ร้านเล็กเคมีการเกษตร นางสาวสกาวเดือน ฆ้องบ้านโข้ง 351 7 - - พลับพลาไชย อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 278 2560 1/7/2020
994 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0512 นายประดิษฐ์ โพธ์ิพรม ร้านประดิษฐ์การเกษตร นายประดิษฐ์ โพธ์ิพรม 189 8 - - พลับพลาไชย อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 553 2560 13/11/2019
995 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0744 นางสาวสุภาภรณ์ แซ่ล้ิม ร้านเล้งการค้า นางสาวสุภาภรณ์ แซ่ล้ิม 265 6 - - สระพังลาน อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 125 2560 15/2/2020
996 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0447 นางสาวชัญญา เนตรประภิศ ร้านสุ่ยกวง นางสาวชัญญา  เนตรประภิศ 34 3 - - สระยายโสม อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 10 2560 31/12/2019
997 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0448 นายมานิตย์ น้อยนารถ ร้านฮ.เจริญ นายมานิตย์ น้อยนารถ 513/2 3 มาลัยแมน สระยายโสม อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 22 2560 14/12/2019
998 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0735 นางสาววันเพ็ญ สระทองหน ร้านวันเพ็ญการเกษตร นางสาววันเพ็ญ สระทองหน 134/1 4 - - สระยายโสม อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 120 2560 1/2/2020
999 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1069 นายสมบัติ ดีคล้าย ร้านสมบัติการเกษตร นายสมบัติ ดีคล้าย 29 8 - - สระยายโสม อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 249 2560 27/4/2020
1000 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0449 นางราตรี เพชรสะแก ร้านราตรี เพชรสะแก นางราตรี เพชรสะแก 161 1 - - หนองโอ่ง อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 570 2560 5/12/2019
1001 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1642 นายเฉลิม  ขันโอราฬ ร้านวุฒิภัทรการเกษตร นายเฉลิม ขันโอราฬ 99/1-2 10 หนองโอ่ง อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 7 2562 13/1/2020
1002 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0451 นางสาวฉวีวรรณ อุ่นประเสริฐสุข ร้านฉวีวรรณ นางสาวฉวีวรรณ อุ่นประเสริฐสุข 168 14 - - หนองโอ่ง อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 531 2560 14/10/2019
1003 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0702 นางคนึง อสันตกิจ ร้านช.คนึงการเกษตร นางคนึง อสันตกิจ 194 14 - - หนองโอ่ง อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 181 2560 22/3/2020
1004 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1359 นายจิรายุ ชัยนิตย์ ร้านจิราการเกษตร นายจิรายุ ชัยนิตย์ 623 2 อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 46 2560 15/12/2019
1005 เขต 5 ศวพ.กจ. SUP-5-1514 นางสาวดวงกมล  สัมฤทธ์ินันท์ ร้านอู่ทอง ไบ.โอ.เทค. นางสาวดวงกมล สัมฤทธ์ินันท์ 88 2 อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 493 2560 8/9/2020
1006 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1622 นายเกษม  สัมฤทธินันท์ บริษัท เอ็น พี เค โปรดักส์ จ ากัด 89 2 อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 64 2561 20/8/2020
1007 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1018 นายณัฏฐ์พงษ์ มีทรัพย์ ร้านสดใสการเกษตร นายณัฏฐ์พงษ์ มีทรัพย์ 368 3 - - อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 18 2559 22/11/2019
1008 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1165 นางกิติญาณีย์ แว่นแก้ว ร้านย้งการเกษตร นางกิติญาณีย์ แว่นแก้ว 590 3 - - อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 43 2560 21/3/2020
1009 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1626 นายวัลลภ  เจียรวนนท์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรด๊ิวส จ ากัด 787 3 อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 66 2561 28/8/2019
1010 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0455 นายประยงค์ ยงพิศาลภพ ร้านพูลทรัพย์การเกษตร นายประยงค์ ยงพิศาลภพ 36 4 - มาลัยแมน อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 44 2560 12/1/2020
1011 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0457 นายสมศักด์ิ โสภาศรีภัณฑ์ ร้านศรีภัณฑ์พานิช นายสมศักด์ิ โสภาศรีภัณฑ์ 15 6 - - อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 110 2559 29/12/2019
1012 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1599 นางสาวอุษา  หงษ์ทอง ร้านช้าง นางสาวอุษา หงษ์ทอง 1645/2 6 อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 29 2561 2/4/2019
1013 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0997 นายสุนทร ค าเหล่ียม ร้านศักด์ิการเกษตร นายสุนทร ค าเหล่ียม 1935/22 6 - - อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 159 2560 21/2/2020
1014 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0988 นายเกษม สัมฤทธินันท์ ร้านกันต์พจน์การค้า นายเกษม สัมฤทธินันท์ 2042/20 6 - - อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 491 2560 16/8/2020
1015 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0918 นายฉันทวัฒน์ สัมฤทธินันท์ ร้านฉันทวัฒน์การเกษตร นายฉันทวัฒน์ สัมฤทธินันท์ 2042/20 6 - - อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 218 2560 15/4/2020
1016 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1583 นายณัฐนนท์  เลิศสัตยพร ร้านส่องแสงพาณิชย์ นายณัฐนนท์ เลิศสัตยพร 41 6 อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 10 2561 16/1/2020
1017 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0458 นายวิชัย เอกวนิชชาญ ร้านวิชัยเกษตรภัณฑ์ นายวิชัย เอกวนิชชาญ 44 6 - - อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 359 2560 2/2/2020
1018 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-1159 นายวิชัย เอกวนิชชาญ บริษัท เอกวิริน(2011) จ ากัด 46 6 - - อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 360 2560 2/2/2020
1019 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0454 นายไพโรจน์ ศิวะพรชัย บริษัท ศิวะเคมีการเกษตร จ ากัด 63 6 - - อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 85 2559 29/12/2019
1020 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0453 นายอ านาจ อินทรก าธรชัย บริษัท ฮุ้งเซ้งการเกษตร จ ากัด 901/4-6 6 - - อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 90 2559 30/1/2020
1021 เขต 5 ศวพ.กจ. Sup-5-0942 นางสาวน้ าค้าง ขอพ่ึง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุพรรณบุรี จ ากัด สาขาอู่ทอง 945/2 6 - - อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี สพ. 4 2561 7/1/2020
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1022 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0556 นายณรงค์ชาญ รอดดอนไพร ร้านเกษตรทะเลบก นายณรงค์ชาญ รอดดอนไพร 2 3 กระตีบ ก าแพงแสน นครปฐม นฐ. 29 2557 17/4/2020
1023 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0500 นายอดิศร มลิวัลย์ ร้านเกษตรการบิน นายอดิศร มลิวัลย์ 2/74 6 - - กระตีบ ก าแพงแสน นครปฐม นฐ. 57 2560 15/10/2019
1024 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0609 นางสาวอัญชุลี กีรบุตรสุวรรณ ร้านทรัพย์เกษตร นางสาวอัญชุลี กีรบุตรสุวรรณ 383 1 ก าแพงแสน ก าแพงแสน นครปฐม นฐ. 1 2558 8/10/2019
1025 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0005 นางศิริลักษณ์ ศรีสุวรรณ บริษัท เพราพิลาศ จ ากัด 497 1 - พลด าริห์ ก าแพงแสน ก าแพงแสน นครปฐม นฐ. 12 2561 26/2/2020
1026 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0002 นางสาวสุภัค ศักด์ิผดุงกมล ร้านก าแพงแสนการเกษตร นางสาวสุภัค ศักด์ิผดุงกมล 299 3 - - ก าแพงแสน ก าแพงแสน นครปฐม นฐ. 19 2561 22/4/2020
1027 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0430 นางมัณฑนา พุ่มเพชร ร้านเพชรการเกษตร นางมัณฑนา พุ่มเพชร 70/1 8 - มาลัยแมน ก าแพงแสน ก าแพงแสน นครปฐม นฐ. 25 2554 17/4/2020
1028 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0559 นางสาวนลินทิพย์ ธิติวรนันท์ ร้านไพบูลย์การเกษตร นางสาวนลินทิพย์ ธิติวรนันท์ 39 12 ดอนข่อย ก าแพงแสน นครปฐม นฐ. 13 2558 17/2/2020
1029 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0627 นายสุธี โชคบุญเหลือ ร้านโชคบุญเหลือการค้า นายสุธี โชคบุญเหลือ 100 13 ดอนข่อย ก าแพงแสน นครปฐม นฐ. 10 2558 29/1/2020
1030 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0317 นายไพโรจน์ ศุกร์เจริญทรัพย์ ร้านไพโรจน์ ศุกร์เจริญทรัพย์ นายไพโรจน์ ศุกร์เจริญทรัพย์ 45 2 - - ดอนข่อย ก าแพงแสน นครปฐม นฐ. 33 2553 14/7/2020
1031 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0007 นางสาววรรณฑิตารี นิธิพงศ์พันธ์ุ ร้านมานพการเกษตร นางสาวอัญรินทร์ นิธิพงศ์พันธ์ุ 17 1 - มาลัยแมน ทุ่งกระพังโหม ก าแพงแสน นครปฐม นฐ. 3 2561 8/1/2020
1032 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0640 นายเทียนชัย ศรีศิวานุวัฒน์ ร้านทองโทเกษตร นายเทียนชัย ศรีศิวานุวัฒน์ 19/1 5 ทุ่งขวาง ก าแพงแสน นครปฐม นฐ. 20 2558 15/3/2020
1033 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0008 นายวรพล เจนคจบ ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเกษตรบ้านปลักไม้ลาย นายวรพล เจนคจบ 127 6 - - ทุ่งขวาง ก าแพงแสน นครปฐม นฐ. 1 2562 2/1/2020
1034 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0790 นายนพดล กองจู ร้านพราวด์การเกษตร3 นายนพดล กองจู 51 6 ทุ่งขวาง ก าแพงแสน นครปฐม นฐ. 41 2561 17/10/2019
1035 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0193 นายสมพล กิตติวิริยะการ ร้านเกษตรไท นายสมพล กิตติวิริยะการ 116 7 - - ทุ่งขวาง ก าแพงแสน นครปฐม นฐ. 22 2550 5/1/2020
1036 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0739 นายโอภาส  กิติธรรมาเสถียร ร้านพรเสถียรภัณฑ์ นายโอภาส กิติธรรมาเสถียร 96 5 จันทรุเบกษา ทุ่งบัว ก าแพงแสน นครปฐม นฐ. 27 2560 6/6/2020
1037 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0167 นางสาวอัฐสณี ย่ีชวน ร้านนางสาวอัฐสณี ย่ีชวน นางสาวอัฐสณี ย่ีชวน 146 11 - - ทุ่งลูกนก ก าแพงแสน นครปฐม นฐ. 16 2561 27/3/2020
1038 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0012 นายเกียรติพงศ์ ปฐมกนกพงศ์ ร้านวสุโชคบริการ นายเกียรติพงศ์ ปฐมกนกพงศ์ 10/2 18 - - ทุ่งลูกนก ก าแพงแสน นครปฐม นฐ. 10 2548 13/2/2020
1039 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0011 นายสุรสีห์ ผิวขาว ร้านสุรสีห์ นายสุรสีห์ ผิวขาว 39 18 - - ทุ่งลูกนก ก าแพงแสน นครปฐม นฐ. 20 2557 25/2/2020
1040 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0688 นายวัฒนา  จ๋ิวหนองโพธ์ิ ร้านโอ เคมีเกษตร นายวัฒนา จ๋ิวหนองโพธ์ิ 63 2 ทุ่งลูกนก ก าแพงแสน นครปฐม นฐ. 15 2560 12/3/2020
1041 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0195 นายสันติ ลัดดาวรากรณ์ ร้านสันติ นายสันติ ลัดดาวรากรณ์ 82 7 - - ทุ่งลูกนก ก าแพงแสน นครปฐม นฐ. 24 2550 24/1/2020
1042 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0670 นายธนสาร ไทยสมบูรณ์ ร้าน"168 เทวกุล สาขาห้วยกระบอก" นายธนสาร ไทยสมบูรณ์ 79/1 9 ทุ่งลูกนก ก าแพงแสน นครปฐม นฐ. 62 2560 12/11/2019
1043 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0660 นางสาวคนึงนิต ปลาทอง ร้านเกษตรอยู่สุข นางสาวคนึงนิต ปลาทอง 196 5 รางพิกุล ก าแพงแสน นครปฐม นฐ. 70 2560 25/12/2019
1044 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0434 นายไมตรี อรุณศิริโชค ร้านจันทนาการเกษตร นายไมตรี อรุณศิริโชค 151 11 - - วังน้ าเขียว ก าแพงแสน นครปฐม นฐ. 12 2554 25/1/2020
1045 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0684 นางสาวราตรี สระทองแขม ร้านลาวัลย์การไฟฟ้า นางสาวราตรี สระทองแขม 89 1 สระพัฒนา ก าแพงแสน นครปฐม นฐ. 4 2561 21/1/2020
1046 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0429 นายสมชาย ลาวัลย์วิสุทธ์ิ ร้านฟ้าก าแพงแสน นายสมชาย ลาวัลย์วิสุทธ์ิ 1 10 - - สระพัฒนา ก าแพงแสน นครปฐม นฐ. 16 2554 16/2/2020
1047 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0016 นายวิเชียร หวังกิจวรกานต์ ร้านเกษตรพัฒนา นายวิเชียร หวังกิจวรกานต์ 118/1 10 มาลัยแมน สระพัฒนา ก าแพงแสน นครปฐม นฐ. 9 2547 31/12/2019
1048 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0345 นางรุ้งเพชร ศรีทันดร ร้านทวีทรัพย์เกษตรภัณฑ์ นางรุ้งเพชร ศรีทันดร 110 12 - - สระพัฒนา ก าแพงแสน นครปฐม นฐ. 67 2560 7/12/2019
1049 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0571 นายแหลมชัย กิตติถาวร บริษัท โรงสีโชคถาวร จ ากัด 12 2 สระพัฒนา ก าแพงแสน นครปฐม นฐ. 13 2557 9/1/2020
1050 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0481 นางพัชรินทร์ จินดา ร้าน พชร เกษตร นางพัชรินทร์ จินดา 125/9 2 - - สระพัฒนา ก าแพงแสน นครปฐม นฐ. 11 2555 9/4/2020
1051 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0311 นายส าราญ คล้ายคลึง ร้านเจียงการเกษตร นายส าราญ คล้ายคลึง 3/1 7 - - สระพัฒนา ก าแพงแสน นครปฐม นฐ. 11 2556 23/12/2019
1052 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0656 นายสุรสิทธ์ิ รุผักชี ร้าน168 เทวกุลการเกษตร นายสุรสิทธ์ิ รุผักชี 64 5 หนองกระทุ่ม ก าแพงแสน นครปฐม นฐ. 30 2558 15/6/2020
1053 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0236 นายไพฑูรย์ ตันติถาวรกุล ร้านไพฑูรย์ ตันติถาวรกุล นายไพฑูรย์ ตันติถาวรกุล 154/1 10 - - ห้วยขวาง ก าแพงแสน นครปฐม นฐ. 20 2560 29/3/2020
1054 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0333 นายประกาย เย็นใจ ร้านอ้อการเกษตร 2 นายประกาย เย็นใจ 281/1 11 - - ห้วยขวาง ก าแพงแสน นครปฐม นฐ. 20 2552 19/4/2020
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1055 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0332 นางสุกัน เย็นใจ ร้านอ้อการเกษตร นางสุกัน เย็นใจ 288 11 - - ห้วยขวาง ก าแพงแสน นครปฐม นฐ. 19 2552 19/4/2020
1056 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0750 นายทรงพล  ชมเทศ ร้านสุนันท์การเกษตร นายทรงพล ชมเทศ 94 15 ห้วยขวาง ก าแพงแสน นครปฐม นฐ. 37 2560 11/7/2019
1057 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0020 นายวิโรจน์ ฐานบัญชา ร้านแสงเจริญศิลป์ นายวิโรจน์ ฐานบัญชา 169 16 - มาลัยแมน ห้วยขวาง ก าแพงแสน นครปฐม นฐ. 19 2551 18/3/2020
1058 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0758 นางปณิชา หงษ์พานิช ร้านเกษตร 54 นางปณิชา หงษ์พานิช 126/1 18 ห้วยขวาง ก าแพงแสน นครปฐม นฐ. 58 2560 18/10/2019
1059 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0625 นายปยุต หงษ์พานิช ร้านสวนเกษตร นายปยุต หงษ์พานิช 14/7 4 ห้วยขวาง ก าแพงแสน นครปฐม นฐ. 29 2559 28/11/2019
1060 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0634 นางสาวเฉลา  วัฒนากร ร้านฐานิตาการเกษตร นางสาวเฉลา วัฒนากร 21 11 ห้วยม่วง ก าแพงแสน นครปฐม นฐ. 37 2558 14/9/2019
1061 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0194 นางอรทัย กองเกตุใหญ่ ร้านวรรณซุปเปอร์ นางอรทัย กองเกตุใหญ่ 17 3 - - ห้วยม่วง ก าแพงแสน นครปฐม นฐ. 23 2550 31/12/2019
1062 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0291 นางปรีดา มงคลหัตถี ร้านป.มงคลกิจ นางปรีดา มงคลหัตถี 24 3 - - ห้วยม่วง ก าแพงแสน นครปฐม นฐ. 7 2552 31/12/2019
1063 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0652 นายประยุทธ พานิชยางค์กุล สมบูรณ์พานิช นายประยุทธ พานิชยางค์กุล 52/1 3 ห้วยหมอนทอง ก าแพงแสน นครปฐม นฐ. 50 2558 24/12/2019
1064 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0024 นางสาวล่ันทม ผลอุดม ร้านชวนชมการเกษตร นางสาวล่ันทม ผลอุดม 29 4 - - ห้วยหมอนทอง ก าแพงแสน นครปฐม นฐ. 43 2557 31/7/2019
1065 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0023 นายสยาม ขุนพิทักษ์ ร้านดอนเฝ้าการเกษตร นายสยาม ขุนพิทักษ์ 30 4 - - ห้วยหมอนทอง ก าแพงแสน นครปฐม นฐ. 17 2562 18/6/2020
1066 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0166 นายพิพัฒน์ ว่องเกษฎา ร้านพิพัฒน์ ว่องเกษฎา นายพิพัฒน์ ว่องเกษฎา 68 4 - - ห้วยหมอนทอง ก าแพงแสน นครปฐม นฐ. 5 2550 31/12/2019
1067 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0271 นายนพดล รุผักชี ร้านเทวกุลการเกษตร นายนพดล รุผักชี 168 5 - - ห้วยหมอนทอง ก าแพงแสน นครปฐม นฐ. 32 2558 23/8/2020
1068 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0781 นายสุทธินันท์ พญาเตชะ ร้านรวมเกษตร ม่ังมีพืชผล นายสุทธินันท์ พญาเตชะ 185 7 ห้วยหมอนทอง ก าแพงแสน นครปฐม นฐ. 28 2561 7/8/2019
1069 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0561 นางสาวภคสุภา ว่องประสพสุข ร้านรากหญ้าการเกษตร นางสาวภคสุภา ว่องประสพสุข 111 9 ห้วยหมอนทอง ก าแพงแสน นครปฐม นฐ. 2 2557 17/10/2019
1070 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0025 นางล าพูล มีรอด ร้านนางล าพูล มีรอด นางล าพูล มีรอด 14 4 - - ดอนพุทรา ดอนตูม นครปฐม นฐ. 10 2559 6/6/2020
1071 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0421 นายนรง ล้านกันทา ร้านนานาเกษตรภัณฑ์ นายนรง ล้านกันทา 53/2 2 - - ดอนรวก ดอนตูม นครปฐม นฐ. 44 2561 20/12/2019
1072 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0568 นายณรงค์ บุญพันธ์ ร้านณรงค์การเกษตร นายณรงค์ บุญพันธ์ 30/4 3 ดอนรวก ดอนตูม นครปฐม นฐ. 12 2557 8/1/2020
1073 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0135 นายสมชัย ศรีจ าเริญรัตนา ร้านกิจเกษตร นายสมชัย ศรีจ าเริญรัตนา 46 5 - - ดอนรวก ดอนตูม นครปฐม นฐ. 26 2559 27/10/2019
1074 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0363 นายวรพล พันธ์หนอย ร้านทรัพย์เจริญ นายวรพล พันธ์หนอย 78/2 2 - - บ้านหลวง ดอนตูม นครปฐม นฐ. 10 2553 9/3/2020
1075 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0241 นายประเสริฐ หม่ืนสายญาติ ร้านประเสริฐ หม่ืนสายญาติ นายประเสริฐ หม่ืนสายญาติ 57 3 - - บ้านหลวง ดอนตูม นครปฐม นฐ. 21 2551 20/4/2020
1076 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0768 นายรังสรรค์ ชิระสุวรรณ ร้านรังสรรค์เคมีเกษตร นายรังสรรค์ ชิระสุวรรณ 76/2 3 บ้านหลวง ดอนตูม นครปฐม นฐ. 10 2561 13/2/2020
1077 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0629 นางณัฐฐิฺฎา อุดมรัตน์ บริษัท บี.อาร์.เค.เคมิคอล จ ากัด 141/1 5 บ้านหลวง ดอนตูม นครปฐม นฐ. 8 2560 8/2/2020
1078 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0673 นางณัฐภรณ์ ธูปทอง ย่ิงเจริญการค้า นางณัฐภรณ์ ธูปทอง 4/1 14 ล าเหย ดอนตูม นครปฐม นฐ. 46 2558 17/11/2019
1079 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0227 นางอัมพร หม่ืนจง สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จ ากัด 63 1 - - สามง่าม ดอนตูม นครปฐม นฐ. 12 2560 2/3/2020
1080 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0028 นายทวีศักด์ิ อาศัยพานิชย์ ร้านทวีทรัพย์ นายทวีศักด์ิ อาศัยพานิชย์ 118 4 - - สามง่าม ดอนตูม นครปฐม นฐ. 91 2550 1/7/2020
1081 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0027 นางกรรณิการ์ วุฒิอนันต์ชัย ร้านจ. ชัยเจริญ นางกรรณิการ์ วุฒิอนันต์ชัย 183 4 - - สามง่าม ดอนตูม นครปฐม นฐ. 31 2549 31/12/2019
1082 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0309 นายวสันต์ รุ่งทวีชัย ร้านรุ่งทวีชัยอาหารสัตว์ นายวสันต์ รุ่งทวีชัย 240/11 4 - - สามง่าม ดอนตูม นครปฐม นฐ. 16 2552 12/3/2020
1083 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0767 นายสานนท์ วงศ์ศรีสุนทร ร้าน 168 เทวกุลสาขาดอนตูม นายสานนท์ วงศ์ศรีสุนทร 47/3 4 สามง่าม ดอนตูม นครปฐม นฐ. 5 2561 21/1/2020
1084 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0326 นายสมนึก สนเภา ร้านส.การเกษตร นายสมนึก สนเภา 78 1 - - ห้วยด้วน ดอนตูม นครปฐม นฐ. 16 2555 10/5/2020
1085 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0776 นายวีรภูมิ  จารินทร์ ร้านเกษตรทุ่งพิชัย นายวีรภูมิ จารินทร์ 168/56 3 ห้วยพระ ดอนตูม นครปฐม นฐ. 25 2561 11/6/2020
1086 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0510 นางสาวศศิร์กานต์ เขียวเซ็น ร้านกิจเจริญชัย นางสาวศศิร์กานต์ เขียวเซ็น 175/19-20 4 - - ห้วยพระ ดอนตูม นครปฐม นฐ. 6 2556 16/12/2019
1087 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0477 นางสาวแสงระภี แห่งกลาง ร้านเกษตรสวัสดี นางสาวแสงระภี แห่งกลาง 219/16 4 - - ห้วยพระ ดอนตูม นครปฐม นฐ. 9 2555 14/2/2020
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1088 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0496 นางสาวจันทิมา ล่ิมลือชา ร้านห้าดาวการเกษตร นางสาวจันทิมา ล่ิมลือชา 219/18 4 - - ห้วยพระ ดอนตูม นครปฐม นฐ. 39 2560 13/7/2020
1089 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0301 นางสาววันทนา ดวงผาสุข ร้านวันทนา ดวงผาสุข นางสาววันทนา ดวงผาสุข 73 1 - - โคกพระเจดีย์ นครชัยศรี นครปฐม นฐ. 26 2551 1/9/2019
1090 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0178 นายวิเชต จ าปาทอง ร้านท.จ าปาทอง 2 นายวิเชต จ าปาทอง 1/8 2 - - โคกพระเจดีย์ นครชัยศรี นครปฐม นฐ. 46 2560 6/8/2019
1091 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0173 นายวิริยะ จ าปาทอง ร้านท.จ าปาทอง นายวิริยะ จ าปาทอง 2/19 2 - - โคกพระเจดีย์ นครชัยศรี นครปฐม นฐ. 103 2550 18/7/2020
1092 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0364 นายเดชา ชาติชาญชัย ร้านนายเดชา ชาติชาญชัย นายเดชา ชาติชาญชัย 76/1 2 - - โคกพระเจดีย์ นครชัยศรี นครปฐม นฐ. 46 2553 31/8/2020
1093 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0029 นายถาวร รอดส าราญ ร้านเพ่ือนเกษตร 2 นายถาวร รอดส าราญ 1/7 2 - - ง้ิวราย นครชัยศรี นครปฐม นฐ. 55 2560 15/10/2019
1094 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0728 นายสันติ  ไกรลาศรัตนศิริ ร้านหนุ่มเกษตร นายสันติ ไกรลาศรัตนศิริ 31/2 1 ดอนแฝก นครชัยศรี นครปฐม นฐ. 9 2560 16/2/2020
1095 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0260 นายจ าลอง ชัยชะนะ ร้านจ าลอง นายจ าลอง ชัยชะนะ 69 1 - - ดอนแฝก นครชัยศรี นครปฐม นฐ. 26 2556 16/7/2020
1096 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0546 นายจีราวัตน์ ธนัตแก่นจันทร์ ร้านมงคลวิทย์การเกษตร นายจีราวัตน์ ธนัตแก่นจันทร์ 35/1 2 ดอนแฝก นครชัยศรี นครปฐม นฐ. 30 2556 28/7/2020
1097 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0347 นางสาวจรรยา ถัดมาลี บริษัท มาลีเกษตร จ ากัด 67/1 2 - - ดอนแฝก นครชัยศรี นครปฐม นฐ. 31 2552 8/9/2019
1098 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0174 นายอานนท์ มายืนยง บริษัท อานนท์ การเกษตร จ ากัด 61/3 4 - - ท่ากระชับ นครชัยศรี นครปฐม นฐ. 24 2555 3/7/2020
1099 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0155 นายถาวร รอดส าราญ ร้านถาวรเคมีภัณฑ์ นายถาวร รอดส าราญ 152/6 1 - - นครชัยศรี นครชัยศรี นครปฐม นฐ. 86 2550 10/6/2020
1100 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0543 นายไพจิตร เทียมเวหา ร้านบางพระการเกษตร นายไพจิตร เทียมเวหา 42 1 บางแก้วฟ้า นครชัยศรี นครปฐม นฐ. 45 2560 23/7/2019
1101 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0164 นายอนันต์ เปล่ียนเท่ียงธรรม ร้านอนันต์พาณิชย์ นายอนันต์ เปล่ียนเท่ียงธรรม 54/3 2 - - บางแก้วฟ้า นครชัยศรี นครปฐม นฐ. 5 2551 31/12/2019
1102 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0735 นางอรุณรัตน์  น้อยสุพรรณ์ ร้านอรุณรัตน์ นางอรุณรัตน์ น้อยสุพรรณ์ 42/8 4 บางระก า นครชัยศรี นครปฐม นฐ. 23 2560 28/5/2020
1103 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0176 นางสาวอ าไพ อุ่นศิริ ร้านร.เจริญพร นางสาวอ าไพ อุ่นศิริ 12/8 1 - - วัดละมุด นครชัยศรี นครปฐม นฐ. 1 2551 21/10/2019
1104 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0031 นางสาวอรอมล สุขเจริญย่ิงยง ร้านทวีเกษตร 2 นางสาวอรอมล สุขเจริญย่ิงยง 121 1 - วัดละมุด นครชัยศรี นครปฐม นฐ. 3 2551 30/12/2019
1105 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0782 นางสาววไลลักษณ์ สมประสงค์ ร้านสมประสงค์การเกษตร นางสาววไลลักษณ์ สมประสงค์ 2/11 1 วัดละมุด นครชัยศรี นครปฐม นฐ. 37 2561 10/9/2019
1106 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0170 นายทยอย เกิดต่อพันธ์ ร้านแหลมทอง นายทยอย เกิดต่อพันธ์ 10/2 4 - - วัดละมุด นครชัยศรี นครปฐม นฐ. 50 2560 17/9/2019
1107 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0171 นายสุทิน ศิริพิน ร้านสุทินการค้า นายสุทิน ศิริพิน 87/2 3 - - ศรีมหาโพธ์ิ นครชัยศรี นครปฐม นฐ. 11 2561 14/2/2020
1108 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0230 นางสาวจ าเริญ นิชการ ร้านยายเล่ียม นางสาวจ าเริญ นิชการ 2/8 4 - - ศรีมหาโพธ์ิ นครชัยศรี นครปฐม นฐ. 5 2552 27/10/2019
1109 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0032 นางสาวณัชชา นราทอง ร้านช.ช้าง นางสาวณัชชา นราทอง 3/2 4 - - ศรีมหาโพธ์ิ นครชัยศรี นครปฐม นฐ. 10 2549 30/8/2019
1110 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0457 นางสาวสุภรา ศรีชมภู ร้านป.เจริญทรัพย์ นางสาวสุภรา ศรีชมภู 59/2 4 - - ศรีมหาโพธ์ิ นครชัยศรี นครปฐม นฐ. 45 2554 8/8/2019
1111 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0681 นายธนกร โสมกุล ร้านแม็กการค้า นายธนกร โสมกุล 77/2 2 - - ศรีษะทอง นครชัยศรี นครปฐม นฐ. 8 2559 21/3/2020
1112 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0620 นางสาวอุบลรัตน์  เหม่งเวหา ร้านสวนส าราญ นางสาวอุบลรัตน์ เหม่งเวหา 91/1 4 สัมปทวน นครชัยศรี นครปฐม นฐ. 10 2560 16/2/2020
1113 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0375 นายเกรียงศักด์ิ พวงสุวรรณ ร้านเกษตรท่านา นายเกรียงศักด์ิ พวงสุวรรณ 67 5 - - สัมปทวน นครชัยศรี นครปฐม นฐ. 13 2562 20/5/2020
1114 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0030 นางณัฐนันท์ จารุภัทร์สวัสดี ร้านสวัสดีการเกษตร (ห้วยพลู) นางณัฐนันท์ จารุภัทร์สวัสดี 216/4 1 - ห้ยพลู นครชัยศรี นครปฐม นฐ. 52 2560 20/9/2019
1115 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0577 นายนรา พิชยวัฒน์ ร้านห้วยพลูการค้า นายนรา พิชยวัฒน์ 18/1 1 ห้วยพลู นครชัยศรี นครปฐม นฐ. 31 2557 31/12/2019
1116 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0444 นายศุภชัย พิชยวัฒน์ ร้านล้งห้วยพลูการเกษตร นายศุภชัย พิชยวัฒน์ 263/9 1 - - ห้วยพลู นครชัยศรี นครปฐม นฐ. 23 2558 23/3/2020
1117 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0175 นายปพณศักด์ิ เอ่ียมพงษ์ไพฑูรย์ ร้านณรงค์การค้า นายปพณศักด์ิ เอ่ียมพงษ์ไพฑูรย์ 279/6 1 - - ห้วยพลู นครชัยศรี นครปฐม นฐ. 2 2551 31/12/2019
1118 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0404 นายวิทยา พิชยวัฒน์ ร้านล้งห้วยพลูการค้า นายวิทยา พิชยวัฒน์ 8/28-29 1 - - ห้วยพลู นครชัยศรี นครปฐม นฐ. 44 2553 24/8/2019
1119 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0198 นายพิชย พิชยวัฒน์ ร้านห้วยพลูการค้าเคมีเกษตร นายพิชย พิชยวัฒน์ 99/7 1 - - ห้วยพลู นครชัยศรี นครปฐม นฐ. 26 2550 31/12/2019
1120 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0783 นางเสนาะ  อรุณรัศมี ร้านเจริญทรัพย์ การค้า นางเสนาะ อรุณรัศมี 33/3 2 แหลมบัว นครชัยศรี นครปฐม นฐ. 32 2561 29/8/2019
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1121 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0616 นายพชร มหาสังข์ ร้านพชร มหาสังข์ นายพชร มหาสังข์ 61/3 5 แหลมบัว นครชัยศรี นครปฐม นฐ. 69 2560 24/12/2019
1122 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0550 นายธนกฤต ราษฎร์สภา ร้านโชคประนอม นายธนกฤต ราษฎร์สภา 399/11-12 8 บางเลน นครปฐม นฐ. 48 2557 27/8/2019
1123 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0628 นายนิพนธ์  ชมภูศรี ร้านนิพนธ์การเกษตร นายนิพนธ์ ชมภูศรี 70 7 คลองกระทุง บางเลน นครปฐม นฐ. 68 2560 13/12/2019
1124 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0318 นายวิชาญ บวรโภคิน ร้านบวรเกษตรไทย นายวิชาญ บวรโภคิน 88 11 - - คลองนกกระทุง บางเลน นครปฐม นฐ. 11 2552 4/1/2020
1125 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0633 นายสมเกียรติ ทิงาเครือ ร้านเอส.เค.เคมีเกษตร (2015) นายสมเกียรติ ทิงาเครือ 143 7 คลองนกกระทุง บางเลน นครปฐม นฐ. 12 2558 9/2/2020
1126 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0563 นางวารี ปานภาษี ร้านนกกระทุงการเกษตร นางวารี ปานภาษี 79 7 คลองนกกระทุง บางเลน นครปฐม นฐ. 27 2557 9/4/2020
1127 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0196 นางสาวจันทร์เพ็ญ ศิริมงคลเวช ร้านมงคลการเกษตร นางสาวจันทร์เพ็ญ ศิริมงคลเวช 98/1 9 - - คลองนกกระทุง บางเลน นครปฐม นฐ. 25 2550 31/12/2019
1128 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0402 นางสาวปภัช ลักษณ์ธนากุล ร้านต้นเกษตร นางสาวปภัช ลักษณ์ธนากุล 55/4 11 - - ดอนตูม บางเลน นครปฐม นฐ. 43 2553 16/8/2019
1129 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0399 นางสาวตรึงตรา ไทรศรีค า ร้านเงินตราการเกษตร นางสาวตรึงตรา ไทรศรีค า 9 1 - - ไทรงาม บางเลน นครปฐม นฐ. 39 2553 5/8/2019
1130 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0803 นางสาวดวงกมล ฐิติวรนาถ ร้านดวงกมล ฐิติวรนาถ นางสาวดวงกมล ฐิติวรนาถ 105 10 ไทรงาม บางเลน นครปฐม นฐ. 12 2562 9/4/2020
1131 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0455 นายบุญส่ง ฮึงรักษา ร้านนายบุญส่ง ฮึงรักษา นายบุญส่ง ฮึงรักษา 33/1 10 - - ไทรงาม บางเลน นครปฐม นฐ. 13 2559 7/7/2020
1132 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0622 นางสาวสุภาภรณ์ นิมิตรอักษรกุล สุภาภรณ์ นางสาวสุภาภรณ์ นิมิตรอักษรกุล 68 10 ไทรงาม บางเลน นครปฐม นฐ. 45 2558 17/11/2019
1133 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0201 นายประพันธ์พงศ์ ทองบัวศิริไล ร้านเกษตรไทรงาม นายประพันธ์พงศ์ ทองบัวศิริไล 1 4 - - ไทรงาม บางเลน นครปฐม นฐ. 6 2561 23/1/2020
1134 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0279 นายสุรศักด์ิ ปิยมิตรธรรม ร้านเกษตรงามดี นายสุรศักด์ิ ปิยมิตรธรรม 135 10 - - นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม นฐ. 6 2551 31/12/2019
1135 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0614 นายอชิระวิชญ์ อริยะธนาชัย ร้านอริยะเกษตร นายอชิระวิชญ์ อริยะธนาชัย 175 10 นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม นฐ. 65 2560 16/11/2019
1136 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0800 นายวงศกร พรหมแก้วงาม ร้านอริยะเกษตร2 นายวงศกร พรหมแก้วงาม 186-186/1 10 นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม นฐ. 11 2562 17/3/2020
1137 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0565 นางณัฐธีร์ มัลลิจิโรจน์ บริษัท ภิญโญภาสอินเตอร์เทรด จ ากัด 88/2 2 นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม นฐ. 4 2557 20/10/2019
1138 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0551 นายชัยวัฒน์ แย้มโสพิศ บริษัท โพรเกรสอะโกร จ ากัด 88/3 2 นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม นฐ. 37 2556 10/9/2019
1139 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0696 นายเมธี  กิตติมณฑล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นน้ าการเกษตร 88/35 2 นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม นฐ. 32 2560 20/6/2020
1140 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0787 นางสิคีริยา ศรีพงษ์พันธ์ุกุล บริษัท ลิบรา ครอปไซเอนซ์ จ ากัด 88/5 2 นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม นฐ. 36 2561 9/9/2019
1141 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0280 นางศิริพร เจริญรัตนศิริกุล ร้านนางศิริพร เจริญรัตนศิริกุล นางศิริพร เจริญรัตนศิริกุล 178 3 - - นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม นฐ. 7 2561 23/1/2020
1142 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0469 นางสาวสุทธิพร ชวนสมสุข ร้านเข่งแซต้ึง นางสาวสุทธิพร ชวนสมสุข 181 3 - - นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม นฐ. 50 2554 25/9/2019
1143 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0136 นายชูชาติ แสงประสิทธ์ิ บริษัท ศุภากรอะโกรเทค จ ากัด 118 4 ศาลายา-บางภาษี นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม นฐ. 9 2557 14/11/2019
1144 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0142 นางสมหมาย ภิรมย์อยู่ ร้านประลองสมหมาย การเกษตร นางสมหมาย ภิรมย์อยู่ 70 4 - - นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม นฐ. 7 2551 31/12/2019
1145 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0813 นายชัยยันต์ รักชาติ ร้านแม่โจ้มิตรเกษตร นายชัยยันต์ รักชาติ 157 6 นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม นฐ. 19 2562 17/7/2020
1146 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0579 นายกมล ช่างเก่า ร้านกมล-แมว การเกษตร นายกมล ช่างเก่า 111 9 นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม นฐ. 8 2562 4/3/2020
1147 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0239 นายสิทธ์ิ ไทรฟัก ร้านสิทธ์ิ นายสิทธ์ิ ไทรฟัก 24/1 1 - - นิลเพชร บางเลน นครปฐม นฐ. 69 2550 25/3/2020
1148 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0771 นางสมคิด สุขพิทักษ์ ร้านนางสมคิด สุขพิทักษ์ นางสมคิด สุขพิทักษ์ 92 10 นิลเพชร บางเลน นครปฐม นฐ. 7 2562 24/2/2020
1149 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0253 นางสาวจรรยา วงศ์วาร ร้านจรรยาการเกษตร นางสาวจรรยา วงศ์วาร 32 4 - - นิลเพชร บางเลน นครปฐม นฐ. 7 2558 23/12/2019
1150 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0327 นางเบญญาภา โพธ์ิอุบล ร้านสหพงศ์ภัคค์ นางเบญญาภา โพธ์ิอุบล 92 4 - - นิลเพชร บางเลน นครปฐม นฐ. 17 2552 22/3/2020
1151 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0186 นายธนกฤต ผิวสุวรรณ์ ร้านวินัยพาณิชย์ นายธนกฤต ผิวสุวรรณ์ 10 5 - - นิลเพชร บางเลน นครปฐม นฐ. 19 2560 28/3/2020
1152 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0036 นายประนอม ประทุมหวล ร้านโชคประนอม นายประนอม ประทุมหวล 2 9 - - นิลเพชร บางเลน นครปฐม นฐ. 6 2548 23/12/2019
1153 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0238 นายยรรยง จิวเจริญกาล ร้านจิวเจริญกาล นายยรรยง จิวเจริญกาล 30/30 5 - - บัวปากท่า บางเลน นครปฐม นฐ. 17 2561 27/3/2020
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1154 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0210 นายจิระวัฒน์ เดชศิริมหาวงศ์ ร้านนายจิระวัฒน์ เดชศิริมหาวงศ์ นายจิระวัฒน์ เดชศิริมหาวงศ์ 45/3 5 - - บัวปากท่า บางเลน นครปฐม นฐ. 5 2560 17/1/2020
1155 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0037 นายอนุเทพ จิระชัยพันธ์ุ ร้านบัวหว่ันการเกษตร นายอนุเทพ จิระชัยพันธ์ุ 9/32-33 5 - - บัวปากท่า บางเลน นครปฐม นฐ. 30 2547 31/12/2019
1156 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0256 นายจาตุรงค์ ชาติสถาพร ร้านสถาพรเคมีการเกษตร นายจาตุรงค์ ชาติสถาพร 9/4 5 - - บัวปากท่า บางเลน นครปฐม นฐ. 64 2560 16/11/2019
1157 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0442 นายสมคิด กุศลเอ่ียม ร้านสมพงษ์ การค้า นายสมคิด กุศลเอ่ียม 34 8 - - บัวปากท่า บางเลน นครปฐม นฐ. 31 2554 17/5/2020
1158 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0202 นางสมพร เกียรติไพบูลย์ ร้านมุ่ยหลี นางสมพร เกียรติไพบูลย์ 7/1 8 - - บัวปากท่า บางเลน นครปฐม นฐ. 4 2562 8/1/2020
1159 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0300 นางสาวเล็ก คล้ายจันทร์พงษ์ ร้านเล็ก นางสาวเล็ก คล้ายจันทร์พงษ์ 51 1 - - บางไทรป่า บางเลน นครปฐม นฐ. 25 2551 4/8/2019
1160 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0049 นายโกวิท วงศ์วาสน์ ร้านรักสิทธิการเกษตร นายโกวิท วงศ์วาสน์ 153-154 2 - - บางไทรป่า บางเลน นครปฐม นฐ. 54 2550 31/12/2019
1161 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0217 นางฉัตรฒิณี คชศาสตร์ศิลป์ ร้านฉัตรฒิณี  คชศาสตร์ศิลป์ นางฉัตรฒิณี คชศาสตร์ศิลป์ 89 3 - - บางไทรป่า บางเลน นครปฐม นฐ. 44 2550 31/12/2019
1162 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0222 นางสาวนันทพร สุริยะฉาย ร้านนันทพร สุริยะฉาย นางสาวนันทพร สุริยะฉาย 17 7 - - บางไทรป่า บางเลน นครปฐม นฐ. 21 2558 15/3/2020
1163 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0038 นายอรรณพ ยินดีรส ร้านจ.เจริญกิจ นายอรรณพ ยินดีรส 52-53 7 - - บางไทรป่า บางเลน นครปฐม นฐ. 13 2548 17/2/2020
1164 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0544 นายบุญเชิด ทองศรีเมือง ร้านทิพย์การเกษตร นายบุญเชิด ทองศรีเมือง 85/21-22 9 บางไทรป่า บางเลน นครปฐม นฐ. 32 2556 14/8/2020
1165 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0208 นางฉวี บานแย้ม ร้านนางฉวี บานแย้ม นางฉวี บานแย้ม 27/1 1 - - บางปลา บางเลน นครปฐม นฐ. 7 2560 6/2/2020
1166 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0248 นายสมพร สิทธิสร ร้านก.เจริญทรัพย์ นายสมพร สิทธิสร 234 12 - - บางปลา บางเลน นครปฐม นฐ. 75 2550 2/5/2020
1167 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0669 นายนรินทร์  เพชรแอน ร้านเพชรเกษตรภัณฑ์ นายนรินทร์ เพชรแอน 70 14 บางปลา บางเลน นครปฐม นฐ. 39 2558 15/10/2019
1168 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0204 นายมานัส กิจประเสริฐ ร้านกิจประเสริฐ นายมานัส กิจประเสริฐ 60 8 - - บางปลา บางเลน นครปฐม นฐ. 33 2557 11/5/2020
1169 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0039 นายอนุพงษ์ เอ่ียมพงษ์ไพฑูรย์ ร้านเกษตรบางเลน นายอนุพงษ์ เอ่ียมพงษ์ไพฑูรย์ 106 1 - - บางภาษี บางเลน นครปฐม นฐ. 6 2560 25/1/2020
1170 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0043 นางสาวสุรีรัช ชวนสมสุข ร้านเข่งแซต๊ึง นางสาวสุรีรัช ชวนสมสุข 45/2 1 - - บางภาษี บางเลน นครปฐม นฐ. 49 2560 3/9/2019
1171 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0355 นายอาคม จิตรนอก ร้านไมตรีจิตบางเลน นายอาคม จิตรนอก 56/4 1 - - บางภาษี บางเลน นครปฐม นฐ. 6 2553 31/12/2019
1172 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0131 นายศิริชัย ไทรดุเหว่า ร้านศ.บริการ นายศิริชัย ไทรดุเหว่า 42 10 - - บางภาษี บางเลน นครปฐม นฐ. 24 2559 11/10/2019
1173 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0044 นางน้ าค้าง จันทร์ฉาย ร้านน้ าค้าง นางน้ าค้าง จันทร์ฉาย 63 11 - - บางภาษี บางเลน นครปฐม นฐ. 14 2549 10/9/2019
1174 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0042 นายไพรัตน์ ต่ายใหญ่เท่ียง ร้านต้นเตยการเกษตร นายไพรัตน์ ต่ายใหญ่เท่ียง 26/2 12 - - บางภาษี บางเลน นครปฐม นฐ. 14 2562 26/5/2020
1175 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0774 นายสุภัทร์  ศรีจันทร์ บริษัท จีซี อะโกรเทรด จ ากัด นายสุภัทร์ ศรีจันทร์ 191 13 บางภาษี บางเลน นครปฐม นฐ. 22 2561 22/5/2020
1176 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0211 นายปิติ พิริยวิรุตม์ ร้านฮะเซ้ง นายปิติ พิริยวิรุตม์ 26 4 - - บางภาษี บางเลน นครปฐม นฐ. 38 2550 1/2/2020
1177 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0200 นายถาวร บุญญาพงษ์พันธ์ ร้านถาวรการเกษตร นายถาวร บุญญาพงษ์พันธ์ 59/9 4 - - บางภาษี บางเลน นครปฐม นฐ. 27 2550 31/12/2019
1178 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0786 นางพรรณี บุญญาพงษ์พันธ์ บริษัท อัครสินการเกษตร จ ากัด 59/9 4 บางภาษี บางเลน นครปฐม นฐ. 35 2561 9/9/2019
1179 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0316 นายยุทธศักด์ิ ช่ืนเลิศสกุล ร้านทรัพย์สกุลพาณิชย์ นายยุทธศักด์ิ ช่ืนเลิศสกุล 64 4 - - บางภาษี บางเลน นครปฐม นฐ. 15 2562 30/5/2020
1180 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0212 นางสาวสุนทรีย์ บุญญาพงษ์พันธ์ ร้านบุญญาพาณิชย์ นางสาวสุนทรีย์ บุญญาพงษ์พันธ์ 65-66 5 - - บางภาษี บางเลน นครปฐม นฐ. 39 2550 31/12/2019
1181 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0224 นายเกษมสันต์ มโนสัจจะธรรม บริษัท อีวันอะโกรเทค จ ากัด 80/1 5 - - บางภาษี บางเลน นครปฐม นฐ. 57 2550 31/12/2019
1182 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0772 นายไพโรจน์  ศรีแสงอยู่ ร้านต้นข้าวการเกษตร นายไพโรจน์ ศรีแสงอยู่ 93 8 บางภาษี บางเลน นครปฐม นฐ. 18 2561 17/4/2020
1183 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0644 นางสาวอิสรีย์ สีห์ภัคธนกุล ร้านธนกุล เคมีเกษตร นางสาวอิสรีย์ สีห์ภัคธนกุล 33 9 บางภาษี บางเลน นครปฐม นฐ. 25 2558 29/3/2020
1184 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0328 นางสาวรินพร ศรีสุดดี ร้านรินพร ศรีสุดดี นางสาวรินพร ศรีสุดดี 38 9 - - บางภาษี บางเลน นครปฐม นฐ. 46 2548 31/12/2019
1185 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0678 นายสมชัย  เลิศธาราธิคุณ บริษัท ทรี ไลออนโปรเคมี จ ากัด 111/7 11 บางระก า บางเลน นครปฐม นฐ. 14 2560 7/3/2020
1186 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0763 นายพันธ์นิพัทธ์ พิชิตการค้า บริษัท พี.เอ็น.พี.แอนด์ เบสท์ จ ากัด 111/8 11 บางระก า บางเลน นครปฐม นฐ. 26 2561 30/7/2019
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1187 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0695 นายทรงธรรม  รัศมีพงศ์ บริษัท โลตัส อโกร ซายส์ จ ากัด 111/9 11 บางระก า บางเลน นครปฐม นฐ. 18 2559 16/8/2020
1188 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0242 นายผัน ป่ินปฐม ร้านค้าชุมชน-ศูนย์สาธิตการตลาด นายผัน ป่ินปฐม 13/1 11 - - บางระก า บางเลน นครปฐม นฐ. 70 2550 19/4/2020
1189 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0218 นางอ าภา ขจรบุญ ร้านนางอ าภา ขจรบุญ นางอ าภา ขจรบุญ 22/1 8 - - บางระก า บางเลน นครปฐม นฐ. 45 2550 22/1/2020
1190 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0725 นายสมศักด์ิ  ทองม้วน ร้านสมศักด์ิการเกษตร นายสมศักด์ิ ทองม้วน 32 8 บางระก า บางเลน นครปฐม นฐ. 3 2560 12/1/2020
1191 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0671 นายสมยศ  มูลมัย บริษัทบูมอะโกร จ ากัด 101 12 บางเลน บางเลน นครปฐม นฐ. 43 2558 8/11/2019
1192 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0514 นายสมยศ มูลมัย บริษัท ฟรีมาร์เก็ต อโกร จ ากัด 101 12 - - บางเลน บางเลน นครปฐม นฐ. 8 2556 17/12/2019
1193 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0470 นายสมยศ มูลมัย บริษัท บูม อโกรซายน์ จ ากัด 101 12 - - บางเลน บางเลน นครปฐม นฐ. 5 2557 20/10/2019
1194 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0672 นายสมยศ  มูลมัย บริษัทสปีด อะโกร จ ากัด 101 12 บางเลน บางเลน นครปฐม นฐ. 44 2558 8/11/2019
1195 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0516 นายสมยศ มูลมัย บริษัท โฟโต้กรีน เคมีคอล จ ากัด 90 12 - - บางเลน บางเลน นครปฐม นฐ. 10 2556 17/12/2019
1196 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0254 นางส าเริง  ไทยศรี สหกรณ์การเกษตรบางเลน จ ากัด 78-79 6 - เทอดด าริห์ บางเลน บางเลน นครปฐม นฐ. 44 2560 19/7/2019
1197 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0053 นางสาววิภาพร กุลสัมฤทธ์ิ ร้านวิภาพร นางสาววิภาพร กุลสัมฤทธ์ิ 129/4 8 - - บางเลน บางเลน นครปฐม นฐ. 52 2550 31/12/2019
1198 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0051 นายกิจชัย กุลสัมฤทธ์ิ ร้านกิจชัย นายกิจชัย กุลสัมฤทธ์ิ 163/5 8 - - บางเลน บางเลน นครปฐม นฐ. 49 2550 31/12/2019
1199 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0050 นายศรีตระกูล ชมภูพงศ์ ร้านชมภูพงศ์ นายศรีตระกูล ชมภูพงศ์ 167 8 - - บางเลน บางเลน นครปฐม นฐ. 8 2561 24/1/2020
1200 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0209 นายวิเชียร บวรโภคิน ร้านบวรการเกษตร นายวิเชียร บวรโภคิน 402/6 8 - - บางเลน บางเลน นครปฐม นฐ. 16 2557 12/2/2020
1201 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0545 นายเหรียญชัย ด ารงวาจาสัตย์ ร้านด ารงวาณิช นายเหรียญชัย ด ารงวาจาสัตย์ 512/2 8 บางเลน บางเลน นครปฐม นฐ. 27 2556 24/7/2020
1202 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0221 นางอุไรวรรณ ลาโภดม ร้านทวีเลิศ นางอุไรวรรณ ลาโภดม 261 1 - - บางหลวง บางเลน นครปฐม นฐ. 11 2558 3/2/2020
1203 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0235 นายประจักษ์ ฟังนิยมอมตะ ร้านปึงจ๊ิงฮวดฟาร์ม นายประจักษ์ ฟังนิยมอมตะ 58-59 1 - - บางหลวง บางเลน นครปฐม นฐ. 66 2550 8/1/2020
1204 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0234 นายอภิชัย ธนโชคทวี ร้านโชคทวี นายอภิชัย ธนโชคทวี 110 13 - - บางหลวง บางเลน นครปฐม นฐ. 3 2562 7/1/2020
1205 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0480 นางสาวฉลวย พันธ์ุสมบูรณ์ ร้านพันธ์ุสมบูรณ์การเกษตร นางสาวฉลวย พันธ์ุสมบูรณ์ 152 16 - - บางหลวง บางเลน นครปฐม นฐ. 43 2560 19/7/2020
1206 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0143 นายประพันธ์ พูลทองค า ร้านนายประพันธ์ พูลทองค า นายประพันธ์ พูลทองค า 47 18 - - บางหลวง บางเลน นครปฐม นฐ. 24 2549 20/8/2019
1207 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0140 นายมหพล วิมลใย ร้านคลีนิคข้าว (RICE CLINIC) นายมหพล วิมลใย 138/17 19 - สองพ่ีน้อง บางหลวง บางเลน นครปฐม นฐ. 22 2549 6/12/2019
1208 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0055 นายไพรัช ค้าธัญญมงคล ร้านน าสินไทยการเกษตร นายไพรัช ค้าธัญญมงคล 40/1 2 - - บางหลวง บางเลน นครปฐม นฐ. 4 2548 31/12/2019
1209 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0129 นางสาวสุกัญญา คงขวัญเมือง สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบางเลน จ ากัด 165 6 - - บางหลวง บางเลน นครปฐม นฐ. 66 2560 27/11/2019
1210 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0770 นางธนสร  จงอักษร ร้านบางหลวงการเกษตร นางธนสร จงอักษร 226,226/1 6 บางหลวง บางเลน นครปฐม นฐ. 15 2561 26/3/2020
1211 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0283 นายกฤศ ศรีนกทอง ร้านกฤศการเกษตร นายกฤศ ศรีนกทอง 156 2 - - ไผ่หูช้าง บางเลน นครปฐม นฐ. 11 2554 18/1/2020
1212 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0215 นายชาติ ศิริพิศ ร้านลุงรองการเกษตร นายชาติ ศิริพิศ 3 3 - - ไผ่หูช้าง บางเลน นครปฐม นฐ. 42 2550 10/1/2020
1213 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0057 นางเกษร วงศ์ศรีสุนทร ร้านนางเกษร วงศ์ศรีสุนทร นางเกษร วงศ์ศรีสุนทร 85 3 - - ไผ่หูช้าง บางเลน นครปฐม นฐ. 15 2547 23/9/2019
1214 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0575 นายณัฐพล ชวนสมสุข ร้านไทยเจริญนวกิจ นายณัฐพล ชวนสมสุข 139 4 ไผ่หูช้าง บางเลน นครปฐม นฐ. 26 2558 15/4/2020
1215 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0581 นางพัชรินทร์ จินดา ร้าน พชร เกษตร2 นางพัชรินทร์ จินดา 162 7 ไผ่หูช้าง บางเลน นครปฐม นฐ. 34 2557 13/5/2020
1216 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0570 นายสมบุญ แซ่ชู้ ร้านสมบุญพานิช นายสมบุญ แซ่ชู้ 172 7 ไผ่หูช้าง บางเลน นครปฐม นฐ. 48 2558 14/12/2019
1217 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0219 นายสุรินทร์ อุไรช่ืน ร้านสุรินทร์การเกษตร นายสุรินทร์ อุไรช่ืน 158 3 - - ล าพญา บางเลน นครปฐม นฐ. 47 2550 31/12/2019
1218 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0269 นายวันชัย วิมูลชาติ ร้านนายวันชัย วิมูลชาติ นายวันชัย วิมูลชาติ 41/1 8 - - หินมูล บางเลน นครปฐม นฐ. 107 2550 9/8/2019
1219 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0427 นายประจักษ์ สวัสดี ร้านส.เกษตรภัณฑ์ นายประจักษ์ สวัสดี 27 3 - เรียบคลองไชยขันธ์ คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม นฐ. 31 2558 17/8/2019
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1220 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0062 นางวลี กิมเฮียะ ร้านวลีรุ่งเรืองการค้า นางวลี กิมเฮียะ 43/1 3 - - คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม นฐ. 4 2559 9/2/2020
1221 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0668 นางสาวอัจฉรา พันธ์อุโมงค์ แม่โจ้มิตรการเกษตร นางสาวอัจฉรา พันธ์อุโมงค์ 78/6-8 3 คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม นฐ. 40 2558 26/10/2019
1222 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0061 นายวุฒิวัฒน์ พลกลาง ร้านเกษตรพารวย นายวุฒิวัฒน์ พลกลาง 29/14-15 4 - - คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม นฐ. 25 2548 23/5/2020
1223 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0165 นายพยุง สังศิลลา ร้านทรัพย์รุ่งเรือง นายพยุง สังศิลลา 40/12 4 - - คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม นฐ. 4 2550 31/12/2019
1224 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0542 นางสิคีริยา ศรีพงษ์พันธ์ุกุล บริษัท ลิบรา ครอปไซเอนซ์ จ ากัด 44/29 4 - - คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม นฐ. 24 2556 8/7/2020
1225 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0063 นายปกรณ์ วัฒนเพ็ญไพบูลย์ ร้านคลังเกษตร นายปกรณ์ วัฒนเพ็ญไพบูลย์ 55/5-6 4 - - คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม นฐ. 3 2549 31/12/2019
1226 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0703 นายทรงธรรม  รัศมีพงศ์ ร้านคลินิก-เกษตร21 นายทรงธรรม รัศมีพงศ์ 16/9 5 คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม นฐ. 16 2560 15/3/2019
1227 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0613 นายสุวัชชัย สีทอง ร้านสีทองเจริญกิจ นายสุวัชชัย สีทอง 55/8 5 คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม นฐ. 54 2560 8/10/2019
1228 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0419 นายมนตรี ขวัญมนตรีกุล บริษัท สองพันเก้า จ ากัด 77/103 7 ศาลายา-บางเลน คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม นฐ. 5 2554 19/10/2019
1229 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0541 นายจงกรม ศรีพงษ์พันธ์ุกุล บริษัท เอส พี เค จี อินเตอร์เทรด จ ากัด 77/85 7 คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม นฐ. 23 2556 8/7/2020
1230 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0337 นายจงกรม ศรีพงษ์พันธ์ุกุล บริษัท เอส พี เค จี ไบโอเคม จ ากัด 77/92 7 - - คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม นฐ. 32 2554 5/6/2020
1231 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0777 นายเด่นชัย  ไตรยวงศ์ ร้านเกษตรสวยงาม นายเด่นชัย ไตรยวงศ์ 12/3-4 4 มหาสวัสด์ิ พุทธมณฑล นครปฐม นฐ. 24 2561 7/6/2020
1232 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0499 นางสาวทิพพาพร ประดู่ ร้าน จ.เจริญเกษตร นางสาวทิพพาพร ประดู่ 16/16 4 - - มหาสวัสด์ิ พุทธมณฑล นครปฐม นฐ. 35 2555 29/8/2020
1233 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0700 นายณัฐพล  จันทร์ทอง บริษัทเบสท์ เคมี (ประเทศไทย) จ ากัด 16/16 4 มหาสวัสด์ิ พุทธมณฑล นครปฐม นฐ. 22 2559 18/9/2019
1234 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0065 นางอุษาวดี หิมารัตน์ ร้านเกษตรสีฟ้า นางอุษาวดี หิมารัตน์ 37/5 4 - - มหาสวัสด์ิ พุทธมณฑล นครปฐม นฐ. 6 2559 9/3/2020
1235 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0159 นายประเสริฐ เอ่ียมวัฒนพงศ์ ร้านประเสริฐพานิชย์ นายประเสริฐ เอ่ียมวัฒนพงศ์ 17 1 - - ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม นฐ. 45 2549 19/1/2020
1236 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0067 นางสาวแก้วกัลย์ พรหมใจรักษ์ บริษัท แมกซ่ี ฟาร์ม จ ากัด 185 5 - - ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม นฐ. 28 2551 7/8/2020
1237 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0282 นางสาวณัฐกาญจน์ แจ่มด้วง ร้านรักเกษตร นางสาวณัฐกาญจน์ แจ่มด้วง 186/175 5 - - ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม นฐ. 13 2551 31/12/2019
1238 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0068 นางสาวมยุรี เสถียรวงศ์นุษา ร้านทรัพย์เกษตร นางสาวมยุรี เสถียรวงศ์นุษา 13/16-17 1 - - ตาก้อง เมือง นครปฐม นฐ. 16 2547 11/10/2019
1239 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0378 นางวราพัณณ์ ธิติมาธัญญาวัทน์ บริษัท เจริญเกษตรพัฒนา จ ากัด 99 3 - - ถนนขาด เมือง นครปฐม นฐ. 30 2555 22/7/2020
1240 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0390 นายวีระ อุณอนันต์ ร้านวีระการเกษตร นายวีระ อุณอนันต์ 89/14 12 - - ทัพหลวง เมือง นครปฐม นฐ. 27 2553 6/7/2020
1241 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0093 นายสุธี จรัสพรแสงทอง ร้านเพ่ิมพูนการเกษตร นายสุธี จรัสพรแสงทอง 76 13 - - ทัพหลวง เมือง นครปฐม นฐ. 1 2547 26/5/2020
1242 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0233 นายธวัช กสิกิจวิวัฒน์ ร้านนายธวัช กสิกิจวิวัฒน์ นายธวัช กสิกิจวิวัฒน์ 19/1 7 - - ทัพหลวง เมือง นครปฐม นฐ. 53 2560 3/10/2019
1243 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0483 นายนรง ล้านกันทา ร้านเกษตรทัพหลวง นายนรง ล้านกันทา 14/1 8 - - ทัพหลวง เมือง นครปฐม นฐ. 43 2561 16/12/2019
1244 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0073 นายอ านวย ทวีทรัพย์ไพบูลย์ ร้านบุญช่วยการค้า นายอ านวย ทวีทรัพย์ไพบูลย์ 133 9 ร่วมพัฒนา มาลัยแมน ทัพหลวง เมือง นครปฐม นฐ. 29 2547 27/12/2019
1245 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0074 นายปรุงยุทธ  ยงยุทธวิชัย ร้านทวีผลค้าวัสดุ นายปรุงยุทธ  ยงยุทธวิชัย 70/8 5 - - ทุ่งน้อย เมือง นครปฐม นฐ. 7 2547 31/12/2019
1246 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0077 นางภัทรภร  ยงยุทธวิชัย ร้านทวีผลการเกษตร นางภัทรภร  ยงยุทธวิชัย 79/22 - ดอนตูม บ่อพลับ เมือง นครปฐม นฐ. 64 2550 31/12/2019
1247 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0132 นายแอ๊ต สีวัดทานัง ร้านเกษตรบ้านยาง นายแอ๊ต สีวัดทานัง 158 4 - - บ้านยาง เมือง นครปฐม นฐ. 12 2549 30/8/2019
1248 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0422 นางสาวสวนันท์ มีช านาญ ร้านเกษตรรุ่งเรือง สาขา 3 นางสาวสวนันท์ มีช านาญ 166/3 8 - - บ้านยาง เมือง นครปฐม นฐ. 6 2554 14/11/2019
1249 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0080 นายสมชาติ คุ้มครอง ร้านนายสมชาติ คุ้มครอง นายสมชาติ คุ้มครอง 71 8 - - บ้านยาง เมือง นครปฐม นฐ. 21 2547 15/11/2019
1250 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0134 นายสุชาติ เอกจริยกร ร้านโง้วก้ิมเส็ง นายสุชาติ เอกจริยกร 25 โรจน์ทรัพย์1 รถไฟ พระปฐมเจดีย์ เมือง นครปฐม นฐ. 17 2549 1/10/2019
1251 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0089 นายสุรปัญ อุณอนันต์ ร้านต.อุณอนันต์ นายสุรปัญ อุณอนันต์ 25 - ราชด าริห์ พระปฐมเจดีย์ เมือง นครปฐม นฐ. 35 2549 31/12/2019
1252 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0086 นายธรรมบุญ เอกจริยกร ร้านโง้วเม่ียงหลี นายธรรมบุญ เอกจริยกร 263 - รถไฟ พระปฐมเจดีย์ เมือง นครปฐม นฐ. 10 2550 13/2/2020
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1253 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0081 นายสมพงษ์ หวังศิริจิตร ร้านน าชัยเกษตร นายสมพงษ์ หวังศิริจิตร 4 - พญาพาน พระปฐมเจดีย์ เมือง นครปฐม นฐ. 108 2550 9/8/2019
1254 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0085 นายวิชิต สัจจะธนาพร ร้านเอ๊ียเฮ้าหลี(การเกษตร) นายวิชิต สัจจะธนาพร 53 - พญากง พระปฐมเจดีย์ เมือง นครปฐม นฐ. 26 2549 31/12/2019
1255 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0091 นายขจรฤทธ์ิ ช่ืนจิตร์ ร้านเกษตรรุ่งเรือง(สาขา 1) นายขจรฤทธ์ิ ช่ืนจิตร์ 54/18 4 - - โพรงมะเด่ือ เมือง นครปฐม นฐ. 22 2555 19/6/2020
1256 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0319 นายภานุภณ ขันธสุวรรณ ร้านเพ่ิมทรัพย์ นายภานุภณ ขันธสุวรรณ 96/1 6 - - โพรงมะเด่ือ เมือง นครปฐม นฐ. 49 2553 31/8/2019
1257 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0192 นายประดิษฐ์ อุณอนันต์ ร้านต.อุณอนันต์การเกษตร นายประดิษฐ์ อุณอนันต์ 118/2 7 - - โพรงมะเด่ือ เมือง นครปฐม นฐ. 21 2550 18/1/2020
1258 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0379 นางสาวรัตนา แหลมทอง บริษัท เสริมศิริอกริเทค จ ากัด 145/2 11 - - มาบแค เมือง นครปฐม นฐ. 4 2554 19/10/2019
1259 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0463 นายนิธิโรจน์ อภิจิรวัฑฒ์ ร้านพืชเจริญผล นายนิธิโรจน์ อภิจิรวัฑฒ์ 227 3 - - ล าพยา เมือง นครปฐม นฐ. 43 2554 4/8/2020
1260 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0179 นายชานที กิจจานนท์ ร้านชานทีการเกษตร นายชานที กิจจานนท์ 101/1 6 - - วังตะกู เมือง นครปฐม นฐ. 8 2550 31/12/2019
1261 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0447 นายสราวุธ สุพรรณธะริดา บริษัท เอราวัณเคมีเกษตร จ ากัด 80 4 - เพชรเกษม สนามจันทร์ เมือง นครปฐม นฐ. 4 2556 30/10/2019
1262 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0342 นายสุนทร ทองประเสริฐ ร้านสินประเสริฐ นายสุนทร ทองประเสริฐ 19/1 3 - - สามควายเผือก เมือง นครปฐม นฐ. 3 2554 18/10/2019
1263 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0308 นายสุชาติ เหล็กอ่ิม ร้านสุชาติการเกษตร นายสุชาติ เหล็กอ่ิม 41 8 - - สามควายเผือก เมือง นครปฐม นฐ. 7 2557 27/10/2019
1264 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0289 นายประวัติ คูวิจิตรจารุ ร้านนายประวัติ คูวิจิตรจารุ นายประวัติ คูวิจิตรจารุ 37 10 - - หนองงูเหลือม เมือง นครปฐม นฐ. 16 2553 20/4/2020
1265 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0100 นายพัทธจักร ผุงพงษ์ไพศาล ร้านเกษตรไทยดี 1 นายพัทธจักร ผุงพงษ์ไพศาล 110 2 - - หนองงูเหลือม เมือง นครปฐม นฐ. 24 2547 30/11/2019
1266 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0097 นายสมบูรณ์ ไทยวัฒนานนท์ ร้านวัฒนาการเกษตร นายสมบูรณ์ ไทยวัฒนานนท์ 43 2 - - หนองงูเหลือม เมือง นครปฐม นฐ. 41 2560 17/7/2020
1267 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0440 นายวัลลบ ธัญลักษณ์เดโช ร้านพรสวรรค์ นายวัลลบ ธัญลักษณ์เดโช 86 2 - - หนองงูเหลือม เมือง นครปฐม นฐ. 40 2560 16/7/2020
1268 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0443 นายเทวัน ฐิติพงศ์ตระกูล ร้านมิตรเกษตร นายเทวัน ฐิติพงศ์ตระกูล 57/5-6 6 - - หนองงูเหลือม เมือง นครปฐม นฐ. 24 2560 1/6/2020
1269 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0099 นางสาวจุฑาทิพย์ ช่ืนจิต ร้านเกษตรรุ่งเรือง(สาขา 2) นางสาวจุฑาทิพย์ ช่ืนจิต 9/5-6 6 - - หนองงูเหลือม เมือง นครปฐม นฐ. 7 2553 31/12/2019
1270 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0486 นางจันทนา แต่งตามพันธ์ ร้านจันทนา นางจันทนา แต่งตามพันธ์ 57/2 8 - - หนองงูเหลือม เมือง นครปฐม นฐ. 30 2560 15/6/2020
1271 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0473 นางสาวรจนา ตันติถาวรกุล ร้านรจนา นางสาวรจนา ตันติถาวรกุล 59/3 9 - - หนองงูเหลือม เมือง นครปฐม นฐ. 31 2556 7/8/2019
1272 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0267 นายพงษ์ศิริ จิตรประทักษ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูมิสวัสด์ิ 175/4 2 - - หนองดินแดง เมือง นครปฐม นฐ. 43 2548 7/11/2019
1273 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0408 นางสาวสาธิตา อบมาลี ร้านสหการเกษตร นางสาวสาธิตา อบมาลี 74 4 - - หนองดินแดง เมือง นครปฐม นฐ. 39 2561 19/9/2019
1274 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0573 นางน้อย ดีมา ร้านนางน้อย ดีมา นางน้อย ดีมา 80 5 หนองดินแดง เมือง นครปฐม นฐ. 4 2560 12/1/2020
1275 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0102 นางสาวพีรดา หงส์อิง ศูนย์เมล็ดพันธ์ุสรพล นางสาวพ่ีรดา หงส์อิง 7/57 - - ห้วยจรเข้ เมือง นครปฐม นฐ. 23 2561 5/6/2020
1276 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0708 นายธงชัย  น่ิมทรงประเสริฐ ร้าน ธ. ธงการเกษตร นายธงชัย น่ิมทรงประเสริฐ 69/2 2 ดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม นฐ. 20 2559 25/8/2019
1277 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0689 นายสมพงษ์  แช่มทองดี ร้านสมพงษ์ นายสมพงษ์ แช่มทองดี 9 5 ดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม นฐ. 18 2560 22/3/2020
1278 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0736 นายฉันทาวุฒิ เบญจวงศ์ ร้านเบญจวงศ์การเกษตร นายฉันทาวุฒิ เบญจวงศ์ 20/8 6 ทัพหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม นฐ. 30 2561 15/8/2019
1279 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0679 นางสาวพนารัตน์ พรหมแก้ว ร้านพรหมพาณิชย์ นางสาวพนารัตน์ พรหมแก้ว 155/12 9 - - ทัพหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม นฐ. 33 2560 20/6/2020
1280 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0707 นายธีรยุทธ  ธีรธาดาสกุล ร้านธีระการเกษตร นายธีรยุทธ ธีรธาดาสกุล 32/8 1 ทุ่งน้อย เมืองนครปฐม นครปฐม นฐ. 40 2561 20/9/2019
1281 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0082 นายอภิสิทธ์ิ  เกรียงวัฒนพงษ์ บริษัท ได้ลาภ จ ากัด 61 ราชด าริห์ พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม นฐ. 8 2551 31/12/2019
1282 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0727 นายบรรดิษฐ พิลาชัย ห้างหุ้นส่วนสามัญ โรงปุ๋ยพลังแผ่นดิน 66/9 5 พระประโทน เมืองนครปฐม นครปฐม นฐ. 38 2561 26/8/2020
1283 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0474 นางสาวพรทิพย์ ชมพูธวัช ร้านทิพย์เกษตรภัณฑ์ นางสาวพรทิพย์ ชมพูธวัช 75/12 1 - - โพรงมะเด่ือ เมืองนครปฐม นครปฐม นฐ. 14 2555 23/1/2020
1284 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0596 นายนพคุณ ประชาธนานุกิจ ร้านนพอนันต์ การเกษตร นายนพคุณ ประชาธนานุกิจ 104/7-8 11 โพรงมะเด่ือ เมืองนครปฐม นครปฐม นฐ. 28 2560 7/6/2020
1285 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0780 นางสาวภาณุมาศ กิจจานนท์ ร้านเกษตรสวนหลวง นางสาวภาณุมาศ กิจจานนท์ 48 16 โพรงมะเด่ือ เมืองนครปฐม นครปฐม นฐ. 31 2561 15/8/2019
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1286 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0799 นายชินภัทร์ ห้วยหงษ์ทอง ร้านท.พูลทรัพย์การเกษตร นายชินภัทร์ ห้วยหงษ์ทอง 115/2 6 โพรงมะเด่ือ เมืองนครปฐม นครปฐม นฐ. 10 2562 13/3/2020
1287 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0749 นายชูชาติ  สินอุดมไพศาล ร้านไพศาลเคมีภัณฑ์ นายชูชาติ สินอุดมไพศาล 55 6 โพรงมะเด่ือ เมืองนครปฐม นครปฐม นฐ. 35 2560 28/6/2020
1288 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0754 นายปรีดี ปทุมธนรักษ์ ร้านค้าปุ๋ยชุมชน ม.5 พะเนียงแตก นายปรีดี ปทุมธนรักษ์ 56/1 5 มาบแค เมืองนครปฐม นครปฐม นฐ. 29 2561 14/8/2020
1289 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0351 นายอนุวัช  สุริยวนากุล บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 222 8 ล าพยา เมืองนครปฐม นครปฐม นฐ. 21 2560 3/4/2020
1290 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0245 นางสาวสมใจ โพธ์ิศรี บริษัท เมืองปฐม จ ากัด 27 2 - - วังเย็น เมืองนครปฐม นครปฐม นฐ. 95 2550 1/7/2019
1291 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0730 นางเยาวลักษณ์  เมืองโคตร บริษัท ทีเอบี อินโนเวช่ัน จ ากัด 358 6 สามควายเผือก เมืองนครปฐม นครปฐม นฐ. 13 2560 7/3/2020
1292 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0795 นายฉัตรพงษ์  ไพจิตร ร้านไพจิตรการเกษตร นายฉัตรพงษ์ ไพจิตร 8/3 3 หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม นครปฐม นฐ. 5 2562 9/1/2020
1293 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0632 นางสาวนริศรา เรียนพงศ์ชัย ร้านฮวดชัยเกษตรภัณฑ์ นางสาวนริศรา เรียนพงศ์ชัย 111/26-27 6 หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม นครปฐม นฐ. 13 2561 7/3/2020
1294 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0657 นายกฤษฎา รุผักชี ร้าน168 เทวกุล สาขาหนองงูเหลือม นายกฤษฎา รุผักชี 66/2 6 หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม นครปฐม นฐ. 14 2559 14/7/2020
1295 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0612 นายอาทร อางนานนท์ ร้านเกษตรอาทร นายอาทร อางนานนท์ 92 7 - - หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม นครปฐม นฐ. 5 2559 9/2/2020
1296 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0567 นายอานัติ สุขกุมภาพันธ์ ร้านอานัติ นายอานัติ สุขกุมภาพันธ์ 43/3 9 หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม นครปฐม นฐ. 1 2559 7/1/2020
1297 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0729 นางสาวจันทร์แรม  ศิริสุข ร้านโชคเจริญดี นางสาวจันทร์แรม ศิริสุข 1/7 11 คลองจินดา สามพราน นครปฐม นฐ. 11 2560 1/3/2020
1298 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0258 นายศักย์พสุ เหลืองธรากุล ร้านเหลืองเจริญการเกษตร นายศักย์พสุ เหลืองธรากุล 44/4 12 - - คลองจินดา สามพราน นครปฐม นฐ. 34 2560 25/6/2020
1299 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0762 นางสาวชิติณทรีย์ รุ่งวัฒนา ร้านวังเกษตร นางสาวชิติณทรีย์ รุ่งวัฒนา 92/2-3 12 คลองจินดา สามพราน นครปฐม นฐ. 14 2561 19/3/2020
1300 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0146 นายประคอง ฉิมพระคุณ ร้านนายประคอง ฉิมพระคุณ นายประคอง ฉิมพระคุณ 63 2 - - คลองจินดา สามพราน นครปฐม นฐ. 29 2549 1/1/2020
1301 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0161 นายวิเชียร จ้อยรักษา ร้านนายวิเชียร จ้อยรักษา นายวิเชียร จ้อยรักษา 65/1 2 - - คลองจินดา สามพราน นครปฐม นฐ. 6 2555 15/1/2020
1302 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0329 นางอภันตรี เอ่ียมจินดา ร้านอภันตรี เอ่ียมจินดา นางอภันตรี เอ่ียมจินดา 69/1 2 - - คลองจินดา สามพราน นครปฐม นฐ. 32 2557 27/4/2020
1303 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0150 นายสุรินทร์ วงษ์สวรรค์ ร้านกอบลาภพานิช นายสุรินทร์ วงษ์สวรรค์ 108 3 - - คลองจินดา สามพราน นครปฐม นฐ. 37 2549 31/12/2019
1304 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0145 นางศมนชนก วงษ์สวรรค์ ร้านเกษตรจินดา นางศมนชนก วงษ์สวรรค์ 108/1 3 - - คลองจินดา สามพราน นครปฐม นฐ. 4 2555 20/12/2019
1305 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0323 นายสมผล เจียระธรรม ร้านสมผลพานิช นายสมผล เจียระธรรม 193/1 3 - - คลองจินดา สามพราน นครปฐม นฐ. 61 2560 5/11/2019
1306 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0384 นายศราวุธ เกตุแก้ว ร้านเจริญสมใจ เคมีเกษตร 2 นายศราวุธ เกตุแก้ว 25/13 3 - - คลองจินดา สามพราน นครปฐม นฐ. 17 2559 27/7/2020
1307 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0285 นางสาวพลอยญาดา บุญมีรอด ร้านสมโภชน์การเกษตร นางสาวพลอยญาดา บุญมีรอด 330/1 3 - - คลองจินดา สามพราน นครปฐม นฐ. 26 2554 25/4/2020
1308 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0272 นายวสันต์ จินดายู ร้านนายวสันต์ จินดายู นายวสันต์ จินดายู 94/3 3 - - คลองจินดา สามพราน นครปฐม นฐ. 112 2550 23/8/2019
1309 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0106 นายอานนท์ บุญรอด ร้านแสงอรุณเกษตร นายอานนท์ บุญรอด 88/3 4 - - คลองจินดา สามพราน นครปฐม นฐ. 36 2548 28/8/2019
1310 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0361 นายธนะกุล บุญรอด ร้านนายธนะกุล บุญรอด นายธนะกุล บุญรอด 90 4 - - คลองจินดา สามพราน นครปฐม นฐ. 42 2560 18/7/2020
1311 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0798 นายวรพรต  ศิริสุข ร้านทรัพย์จินดา นายวรพรต ศิริสุข 51 5 คลองจินดา สามพราน นครปฐม นฐ. 6 2562 13/2/2020
1312 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0465 นายชาญณรงค์ รอดจินดา ร้านนายชาญณรงค์ รอดจินดา นายชาญณรงค์ รอดจินดา 105/1 6 - - คลองจินดา สามพราน นครปฐม นฐ. 52 2554 22/9/2019
1313 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0471 นางพิชามญช์ุ ไหลวารินทร์ ร้านพิชามญช์ุ นางพิชามญช์ุ ไหลวารินทร์ 111 6 - - คลองจินดา สามพราน นครปฐม นฐ. 22 2557 23/3/2020
1314 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0433 นางวลิสยาพร ธนพัฒณ์สรภณ ร้านวิรา นางวลิสยาพร ธนพัฒณ์สรภณ 45/9 6 - - คลองจินดา สามพราน นครปฐม นฐ. 13 2554 16/1/2020
1315 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0353 นายศุภกร กิจสวัสด์ิ ร้านทรัพย์การเกษตร นายศุภกร กิจสวัสด์ิ 75 6 - - คลองจินดา สามพราน นครปฐม นฐ. 2 2553 31/12/2019
1316 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0383 นายนิติธรรม แย้มบางยาง บริษัท เจริญสมใจเคมีเกษตร 60 8 - - คลองจินดา สามพราน นครปฐม นฐ. 16 2559 27/7/2020
1317 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0126 นางสาวกษมาพัณณ์ จรัสเพชรานันท์ ร้านมาวินการเกษตร นางสาวกษมาพัณณ์ จรัสเพชรานันท์ 111/16-17 1 - คลองใหม่ คลองใหม่ สามพราน นครปฐม นฐ. 22 2558 22/3/2020
1318 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0112 นายยุทธนา ม่วงเจริญ ร้านนายยุทธนา ม่วงเจริญ นายยุทธนา ม่วงเจริญ 133/1 3 - - คลองใหม่ สามพราน นครปฐม นฐ. 11 2548 15/2/2020
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1319 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0226 นายเรียงชัย ศิวะตระกูล ร้านศิวะการเกษตร นายเรียงชัย ศิวะตระกูล 115/3 4 - - คลองใหม่ สามพราน นครปฐม นฐ. 34 2551 18/2/2020
1320 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0133 นายหัสวิชญ์ สุนทรศิลสังวร ร้านสหพืชผลเคมีเกษตร นายหัสวิชญ์ สุนทรศิลสังวร 115/5 4 - - คลองใหม่ สามพราน นครปฐม นฐ. 30 2559 27/12/2019
1321 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0110 นางกมลลักษณ์ นาถึง ร้านนางกมลลักษณ์ นาถึง นางกมลลักษณ์ นาถึง 47 5 - - คลองใหม่ สามพราน นครปฐม นฐ. 44 2548 22/11/2019
1322 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0154 นางนันทวัน บุญรอด ร้านนันทวัน บุญรอด นางนันทวัน บุญรอด 99/15 5 - - คลองใหม่ สามพราน นครปฐม นฐ. 9 2561 24/1/2020
1323 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0526 นายธีระ ราษฎร์นิยม ร้านเอกธ ารง นายธีระ ราษฎร์นิยม 99/4 5 คลองใหม่ สามพราน นครปฐม นฐ. 22 2560 9/4/2020
1324 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0396 นายเฉลิม อัศววัชรินทร์ ร้านเอเชียรุ่งเรืองกิจ นายเฉลิม อัศววัชรินทร์ 79/1 6 - - คลองใหม่ สามพราน นครปฐม นฐ. 47 2560 15/8/2019
1325 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0116 นายวีรัชหพล บุญส่ง ร้าน สรัล การเกษตร นายวีรัชหพล บุญส่ง 9 1 - - ตลาดจินดา สามพราน นครปฐม นฐ. 16 2562 11/6/2020
1326 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0153 นายรุ่ง ปานมณี ร้านรุ่งบุญมีพาณิชย์ นายรุ่ง ปานมณี 189 10 - - ตลาดจินดา สามพราน นครปฐม นฐ. 40 2549 31/12/2019
1327 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0382 นายนิติธรรม แย้มบางยาง ร้านเจริญสมใจ นายนิติธรรม แย้มบางยาง 119 2 - - ตลาดจินดา สามพราน นครปฐม นฐ. 15 2559 27/7/2020
1328 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0137 นายพลพลรัฐ วารุณสหรัชภณ ร้านธนวัฒน์การเกษตร นายพลพลรัฐ วารุณสหรัชภณ 15 2 - - ตลาดจินดา สามพราน นครปฐม นฐ. 41 2549 31/12/2019
1329 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0162 นางณิภา สุทธิโพธ์ิ ร้านนวรัฐการเกษตร นางณิภา สุทธิโพธ์ิ 90 2 - - ตลาดจินดา สามพราน นครปฐม นฐ. 2 2550 5/1/2020
1330 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0751 นางจุฑามาศ  จูสกุล ร้านกอ.กล้วยการเกษตร นางจุฑามาศ จูสกูล 38/1 6 ตลาดจินดา สามพราน นครปฐม นฐ. 48 2560 17/8/2020
1331 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0731 นายทรรศพล  จันทร์ทอง ร้านสุขเจริญเกษตร นายทรรศพล จันทร์ทอง 9/5 7 ตลาดจินดา สามพราน นครปฐม นฐ. 17 2560 16/3/2020
1332 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0694 นายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขาศาลายา) 8 1 ทรงคนอง สามพราน นครปฐม นฐ. 33 2561 30/8/2019
1333 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0697 นายอนวัช  สุริยวนากุล บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 8/8 1 ทรงคนอง สามพราน นครปฐม นฐ. 36 2560 3/7/2020
1334 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0188 นายชาติชาย กิตติญาณปัญญา ร้านแสงทองเคมีเกษตร นายชาติชาย กิตติญาณปัญญา 50/18 4 - - ท่าตลาด สามพราน นครปฐม นฐ. 16 2550 31/12/2019
1335 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0149 นายวิบูรณ์ อ่อนเรียบร้อย ร้านบูรพาเจริญภัณฑ์ นายวิบูรณ์ อ่อนเรียบร้อย 1/2 7 - - บางกระทึก สามพราน นครปฐม นฐ. 33 2549 24/12/2019
1336 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0244 นายบัณฑิต ไหลวารินทร์ ร้านนายบัณฑิต ไหลวารินทร์ นายบัณฑิต ไหลวารินทร์ 24/2 1 - - บางช้าง สามพราน นครปฐม นฐ. 20 2561 8/5/2020
1337 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0138 นายประวิทย์ พงศ์ดารา ร้านมุกเคมีเกษตร นายประวิทย์ พงศ์ดารา 132/1 2 - - บางช้าง สามพราน นครปฐม นฐ. 20 2549 31/12/2019
1338 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0635 นางสาวแสงเดือน โพธิปันรังษี ร้านชาญมิตรเกษตร นางสาวแสงเดือน โพธิปันรังษี 139/4 2 บางช้าง สามพราน นครปฐม นฐ. 9 2562 4/3/2020
1339 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0488 นายวิสิทธ์ิ จันนา ร้านณัฐชาการเกษตร นายวิสิทธ์ิ จันนา 71 6 - - บางช้าง สามพราน นครปฐม นฐ. 36 2555 2/9/2019
1340 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0158 นายสุพจน์ สุธรรมพิทักษ์ ร้านพิทักษ์พืชผล นายสุพจน์ สุธรรมพิทักษ์ 37 8 - - บางช้าง สามพราน นครปฐม นฐ. 44 2549 24/12/2019
1341 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0189 นายนบพล ภิรมย์อยู่ ร้านสามสหายการเกษตร (THREE BOND PLUS) นายนบพล ภิรมย์อยู่ 21/1 1 - - บางเตย สามพราน นครปฐม นฐ. 18 2550 31/12/2019
1342 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0237 นายประทิน เอ่ียมวัฒนพงศ์ ร้านทวีผลเคหะภัณฑ์ นายประทิน เอ่ียมวัฒนพงศ์ 81/33 2 - - บางเตย สามพราน นครปฐม นฐ. 67 2550 20/3/2020
1343 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0119 นายจิว พฤกษางกูร ร้านจิวการเกษตร นายจิว พฤกษางกูร 82 2 - - บางเตย สามพราน นครปฐม นฐ. 27 2547 22/11/2019
1344 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0810 นางสาวอรวรรณ หวังแก้วอวยพร ร้านจงเฮง 1 นางสาวอรวรรณ หวังแก้วอวยพร 2/3 1 บ้านใหม่ สามพราน นครปฐม นฐ. 18 2562 23/6/2020
1345 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0228 นายยอดย่ิง ค านนท์ ร้านทวีเพชร(เฮง) การเกษตร นายยอดย่ิง ค านนท์ 40/19 2 - - บ้านใหม่ สามพราน นครปฐม นฐ. 11 2553 11/3/2020
1346 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0120 นายวิโรจน์ เณรตาก้อง ร้านเกษตรบ้านใหม่ นายวิโรจน์ เณรตาก้อง 34/3 3 วัดเทียนดัด - บ้านใหม่ สามพราน นครปฐม นฐ. 8 2553 22/5/2020
1347 เขต 5 ศวพ.นฐ. NAP-5-0704 นางนุกูล  เกิดท่าไม้ ร้านพิพัฒน์การเกษตร นางนุกูล เกิดท่าไม้ 49/10 3 บ้านใหม่ สามพราน นครปฐม นฐ. 59 2560 13/9/2019
1348 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0121 นายเพ่ิมศักด์ิ โรจนเพียรสถิต บริษัท โรจน์พนกิจ จ ากัด 98/63 11 - พุทธมณฑลสาย 5 ไร่ขิง สามพราน นครปฐม นฐ. 14 2557 3/2/2020
1349 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0548 นายเกรียงศักด์ิ ปิยธ ารงรัตน์ ร้านจินดารัตน์ นายเกรียงศักด์ิ ปิยธ ารงรัตน์ 5 13 ไร่ขิง สามพราน นครปฐม นฐ. 41 2557 26/6/2020
1350 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0123 นางสาวเสาวภา นิลอ่อน บริษัท เอส.พี.ไมตรีพานิช จ ากัด 107/4 8 - รุ่งโรจน์ สามพราน สามพราน นครปฐม นฐ. 13 2550 24/12/2019
1351 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0122 นางอารีรัตน์ แตงแก้ว ร้านสวัสดีการเกษตร สามพราน นางอารีรัตน์ แตงแก้ว 216/27 8 - - สามพราน สามพราน นครปฐม นฐ. 3 2547 26/5/2020
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1352 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0340 นางสาวณัฐชานันท์ ชัยวิชยานันท์ ร้านล.จินดารักษ์พานิช นางสาวณัฐชานันท์ ชัยวิชยานันท์ 246/9 8 - - สามพราน สามพราน นครปฐม นฐ. 42 2561 19/11/2019
1353 เขต 5 ศวพ.นฐ. Nap-5-0417 นายจักรพันธ์ ขวัญเมือง บริษัท เบสท์ ไบโอ จ ากัด 89 2 ศรีเสถียร เพชรเกษม อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม นฐ. 1 2557 7/10/2019
1354 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0723 นายรณฤทธ์ิ ใยส าลี ร้านเกษตรบูรพา นายรณฤทธ์ิ ใยส าลี 102/4 1 - - เก้าเล้ียว เก้าเล้ียว นครสวรรค์ นว. 23 2550 20/3/2020
1355 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0844 นายชาญสิทธ์ิ จันทร์เขียว สหกรณ์การเกษตรเก้าเล้ียว จ ากัด 175/3 1 - - เก้าเล้ียว เก้าเล้ียว นครสวรรค์ นว. 46 2553 14/6/2020
1356 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0012 นายสิทธิชัย สอาดกิตินันท์ ร้านสิทธิชัยการเกษตร นายสิทธิชัย สอาดกิตินันท์ 300/5 2 - - เก้าเล้ียว เก้าเล้ียว นครสวรรค์ นว. 74 2559 18/12/2019
1357 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0938 นางสาวกฤตยาภรณ์ ฟักแก้ว ร้านเพชรรุ่งการเกษตร นางสาวกฤตยาภรณ์ ฟักแก้ว 319/1 5 - - เก้าเล้ียว เก้าเล้ียว นครสวรรค์ นว. 60 2551 9/6/2020
1358 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0013 นางสมจิตร นิรุติธรรมธรา ร้านอ.การเกษตร นางสมจิตร นิรุติธรรมธรา 44/2 5 - - เก้าเล้ียว เก้าเล้ียว นครสวรรค์ นว. 64 2548 30/1/2020
1359 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-2065 นายณรงค์ศักด์ิ  เพชรศุภาศิลป์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรศุภาศิลป์ 122 1 เขาดิน เก้าเล้ียว นครสวรรค์ นว. 42 2559 31/8/2019
1360 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2312 นายนพพร ค าวันศรี บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนช่ันแนล ชูการ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) นายนพพร ค าวันศรี 91/4 1 เขาดิน เก้าเล้ียว นครสวรรค์ นว. 4 2562 3/1/2020
1361 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1551 นายสกล วจีสัจจะ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์ส ารวยการเกษตร 5/5 2 - - เขาดิน เก้าเล้ียว นครสวรรค์ นว. 142 2555 4/9/2019
1362 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0017 นายประสาน บุญประเสริฐ ร้านแสวงการเกษตร นายประสาน บุญประเสริฐ 62 2 - - เขาดิน เก้าเล้ียว นครสวรรค์ นว. 66 2548 8/2/2020
1363 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2190 นางสาวจริยา ฝอยทอง ร้านมาลาเคมีเกษตร นางสาวจริยา ฝอยทอง 15/2 4 เขาดิน เก้าเล้ียว นครสวรรค์ นว. 118 2560 28/12/2019
1364 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2329 นายวิวัฒน์ อวยพร ร้านวิวัฒน์การเกษตร นายวิวัฒน์ อวยพร 26 5 เขาดิน เก้าเล้ียว นครสวรรค์ นว. 18 2562 12/2/2020
1365 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1398 นางสาวมาลี สังขราม ร้านมาลีการเกษตร นางสาวมาลี สังขราม 9/1 5 - - เขาดิน เก้าเล้ียว นครสวรรค์ นว. 89 2554 18/4/2020
1366 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-2050 นายสมบูรณ์   เอ่ียมสอาด ร้านใบเฟริน์  การเกษตร 3 นาย สมบูรณ์ เอ่ียมสอาด 27/3 7 เขาดิน เก้าเล้ียว นครสวรรค์ นว. 58 2559 31/10/2019
1367 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0016 นายประสาน ปรางค์ทอง ร้านประสาน นายประสาน ปรางค์ทอง 69 7 - - เขาดิน เก้าเล้ียว นครสวรรค์ นว. 73 2552 19/4/2020
1368 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0020 นางสาวอาภรณ์ กาฬษร ร้าน501 เคมีเกษตรกล นางสาวอาภรณ์ กาฬษร 57/2 1 - - มหาโพธิ เก้าเล้ียว นครสวรรค์ นว. 96 2561 17/9/2019
1369 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0430 นายอ านาจ/นางสาวภาสิณี   กาฬษร/กาฬษร บริษัท ดูโอ อะโกร ซายน์ จ ากัด 57/2 1 - - มหาโพธิ เก้าเล้ียว นครสวรรค์ นว. 54 2559 12/10/2019
1370 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0019 นายสนอง ยอดชูศรี ร้านศักด์ิวิทยาพานิช นายสนอง ยอดชูศรี 114/2 2 - นครสวรรค์ขาณุ มหาโพธิ เก้าเล้ียว นครสวรรค์ นว. 155 2547 1/12/2019
1371 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1405 นายธนกร แตงสวน ร้านสามพ่ีน้องการเกษตร นายธนกร แตงสวน 55 2 - - มหาโพธิ เก้าเล้ียว นครสวรรค์ นว. 162 2556 9/9/2019
1372 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1856 นางสาวเกศินี ศักด์ิเพ็ชร ร้านโอ.โอ.ดี. นางสาวเกศินี ศักด์ิเพ็ชร 271/3 3 - - มหาโพธิ เก้าเล้ียว นครสวรรค์ นว. 57 2557 31/3/2020
1373 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-2013 นายณัฐพล ศรีพัฒน์ ร้านฟิล์มการค้า นายณัฐพล ศรีพัฒน์ 340/3 4 มหาโพธิ เก้าเล้ียว นครสวรรค์ นว. 101 2558 27/5/2020
1374 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1403 นายแตง แดงมาก ร้านหนองหัวเรือการเกษตร นายแตง แดงมาก 349 4 - - มหาโพธิ เก้าเล้ียว นครสวรรค์ นว. 94 2554 24/4/2020
1375 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2232 นายสุรสิทธ์ิ อัศวจรัสกรณ์ ร้านสุรสิทธ์ิ การเกษตร นายสุรสิทธ์ิ อัศวจรัสกรณ์ 181/8 5 มหาโพธิ เก้าเล้ียว นครสวรรค์ นว. 30 2562 21/3/2020
1376 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0762 นายไพรินทร์ พุ่มทองดี ร้านไพรินทร์ พุ่มทองดี นายไพรินทร์ พุ่มทองดี 91/1 10 - - หนองเต่า เก้าเล้ียว นครสวรรค์ นว. 66 2550 23/5/2020
1377 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0037 นายทองเพลิน น่ิมคง ร้านทองเพลินการเกษตร นายทองเพลิน น่ิมคง 93/5 10 - หนองเต่า เก้าเล้ียว นครสวรรค์ นว. 26 2547 26/5/2020
1378 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0755 นายอนัน แก้วชายเกิด ร้านพรอนันการเกษตร นายอนัน แก้วชายเกิด 212 2 - - หนองเต่า เก้าเล้ียว นครสวรรค์ นว. 101 2550 21/5/2020
1379 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0273 นางสาวกุหลาบ สุขเนียม ร้านนางสาวกุหลาบ สุขเนียม นางสาวกุหลาบ สุขเนียม 69/2 2 - - หนองเต่า เก้าเล้ียว นครสวรรค์ นว. 107 2550 12/9/2019
1380 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0071 นางปรานอม อุ่มโพธ์ิ สหกรณ์การเช่าท่ีดินเก้าเล้ียว จ ากัด 88/8 5 - - หนองเต่า เก้าเล้ียว นครสวรรค์ นว. 61 2554 8/2/2020
1381 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0023 นายทองอยู่ เกตุกะพงษ์ บริษัท ทองอยู่พันธ์ุข้าว จ ากัด 200/46 6 - - หนองเต่า เก้าเล้ียว นครสวรรค์ นว. 30 2552 31/12/2019
1382 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1806 นายวีรเดช พาณิชยโสภา ร้านว.ศรีโต้ ปุ๋ย-ยา นายวีรเดช พาณิชยโสภา 273/2 6 - - หนองเต่า เก้าเล้ียว นครสวรรค์ นว. 26 2557 26/11/2019
1383 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0838 นางสายบัว โห่มาตร์ ร้านสายบัวการเกษตร นางสายบัว โห่มาตร์ 167/3 7 - - หนองเต่า เก้าเล้ียว นครสวรรค์ นว. 116 2557 1/7/2020
1384 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0036 นางสมบูรณ์ เกษรดอกไม้ ร้านสมบูรณ์การเกษตร นางสมบูรณ์ เกษรดอกไม้ 158/2 8 - - หนองเต่า เก้าเล้ียว นครสวรรค์ นว. 12 2561 6/3/2020
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1385 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1911 นางทิฆัมพร เผือกหอม ร้านอพิชญาการเกษตร นางทิฆัมพร เผือกหอม 74 8 - - หนองเต่า เก้าเล้ียว นครสวรรค์ นว. 7 2561 11/2/2020
1386 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0034 นายประเสริฐ ทองสุคนธ์ ร้านนายประเสริฐ ทองสุคนธ์ นายประเสริฐ ทองสุคนธ์ 75 8 - - หนองเต่า เก้าเล้ียว นครสวรรค์ นว. 33 2547 13/6/2020
1387 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0025 นางสาวมณินทร สารสุวรรณ มณินพาณิชย์ นางสาวมณินทร สารสุวรรณ 90/2 8 - - หนองเต่า เก้าเล้ียว นครสวรรค์ นว. 51 2560 5/7/2020
1388 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0032 นางสาวศรีเพ็ญ คุ้มภัยเพ่ือน ร้านสุนทรการเกษตร นางสาวศรีเพ็ญ คุ้มภัยเพ่ือน 147/1 9 - - หนองเต่า เก้าเล้ียว นครสวรรค์ นว. 62 2561 16/7/2020
1389 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0708 นางทัศนา พากเพียร ร้านจิราพรการเกษตร นางทัศนา พากเพียร 99/3 1 - - หัวดง เก้าเล้ียว นครสวรรค์ นว. 79 2560 27/8/2019
1390 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2178 นายจตุรงค์ พากเพียร ร้านท่าข้าวหัวดง นายจาตุรงค์ พากเพียร 109 10 หัวดง เก้าเล้ียว นครสวรรค์ นว. 78 2560 27/8/2019
1391 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1597 นายธิติวัฒน์ รัตนภูมิ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยินดีการเกษตร 184 12 - - หัวดง เก้าเล้ียว นครสวรรค์ นว. 112 2560 18/12/2019
1392 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0039 นายสมพงษ์ แสงทอง ร้านพ. แสงทองพาณิชย์ นายสมพงษ์ แสงทอง 116/4 2 - - หัวดง เก้าเล้ียว นครสวรรค์ นว. 68 2547 12/8/2019
1393 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0983 นางชนัญธิดา สมบูรณ์ ร้านสมบูรณ์การเกษตร นางชนัญธิดา สมบูรณ์ 132/2 3 - - หัวดง เก้าเล้ียว นครสวรรค์ นว. 150 2558 18/11/2019
1394 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2311 นายปิยะ ปล้ืมประมล บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนช่ันแนล ชูการ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) นายปิยะ ปล้ืมประมล 50/1 4 หัวดง เก้าเล้ียว นครสวรรค์ นว. 3 2562 3/1/2020
1395 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1231 นางสาวอุทัยวรรณ ทรัพย์ประเสริฐ ร้านอุทัยวรรณการเกษตร นางสาวอุทัยวรรณ ทรัพย์ประเสริฐ 57 4 - - หัวดง เก้าเล้ียว นครสวรรค์ นว. 65 2561 25/7/2019
1396 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1913 นางวรนุช ทองเล่ียมรัตน์ ร้านวรนุช นางวรนุช ทองเล่ียมรัตน์ 50 7 - - หัวดง เก้าเล้ียว นครสวรรค์ นว. 139 2557 5/8/2020
1397 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0056 นางสาวธิฆัมพร ป้อมเงิน ร้านไก่.การเกษตร นางสาวธิฆัมพร ป้อมเงิน 128/13 2 - - โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์ นว. 83 2559 28/12/2019
1398 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1077 นางชนิตา บุญมีรอด ร้านบ้านเกษตร นางชนิตา บุญมีรอด 130/1 2 - - โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์ นว. 27 2553 3/2/2020
1399 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0054 นายสิทธิพงษ์ บุญเกิด ร้านนภาการเกษตร นายสิทธิพงษ์ บุญเกิด 81/21-22 2 - โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์ นว. 40 2547 13/6/2020
1400 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2257 นางสาวรุ่งรวี ต้ังเซียววรกุล ร้านคลังเกษตรโกรกพระ นางสาวรุ่งรวี ต้ังเซียววรกุล 82/8 2 โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์ นว. 51 2561 21/6/2020
1401 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0765 นายสุเวช พรหมช่วย ร้านเกษตรเจ้าพระยา นายสุเวช พรหมช่วย 89/24 2 - - โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์ นว. 68 2550 24/5/2020
1402 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0046 นายอดิศักด์ิ เข่ือนธรรม ร้านฮ่ัวเซียง นายอดิศักด์ิ เข่ือนธรรม 24-25 3 - สุขาภิบาล 1 โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์ นว. 48 2559 26/9/2019
1403 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1520 นางวาสนา เจนพิทักษ์พงศ์ ร้านก. การเกษตร นางวาสนา เจนพิทักษ์พงศ์ 32-33 3 - - โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์ นว. 106 2555 17/6/2020
1404 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0047 นายศักด์ิศิริ ทิตตเมธา ร้านนายทิม นายศักด์ิศิริ ทิตตเมธา 53/3 3 - สุขาภิบาล 1 โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์ นว. 83 2560 16/10/2019
1405 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-2126 นางสาวอารี  สมุทไทย บริษัท อารีการเกษตร 2559 จ ากัด 166/5 4 โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์ นว. 50 2559 28/9/2019
1406 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2262 นายศักรินทร์ ยุวดี ร้านยุวดีอะไหล่ นายศักรินทร์ ยุวดี 168/1 4 โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์ นว. 43 2561 6/6/2020
1407 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0062 นางสาวหัทติยา  รุ่งแสง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครสวรรค์ สาขาโกรกพระ จ ากัด 171/7-8 4 - - โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์ นว. 183 2548 9/6/2020
1408 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1571 นางสาวอนิศา อภิชาติ ร้านวิศวเกษตร นางสาวอนิศา อภิชาติ 103/11 7 - - โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์ นว. 72 2555 11/4/2020
1409 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1384 นายคมสัน ฤทธ์ิลอย ร้านออมสินการเกษตร นายคมสัน ฤทธ์ิลอย 5/14 7 - - โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์ นว. 16 2557 29/10/2019
1410 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0057 นางรัตนา พงษ์ประวัติ ร้านรัตนาการเกษตร นางรัตนา พงษ์ประวัติ 21/3 8 - - โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์ นว. 168 2547 29/12/2019
1411 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0064 นายฤชากร แซ่โค้ว ร้านฤชากร อินทรีย์ชีวภาพเคมีเกษตร นายฤชากร แซ่โค้ว 153/1 1 - - นากลาง โกรกพระ นครสวรรค์ นว. 61 2559 3/11/2019
1412 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2313 นายอ านวย พรหมทัต บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนช่ันแนล ชูการ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) นายอ านวย พรหมทัต 89/1 1 นากลาง โกรกพระ นครสวรรค์ นว. 5 2562 3/1/2020
1413 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0069 นางสาววิลาวัณย์ ภาษี ร้านภาษีพาณิชย์ นางสาววิลาวัณย์ ภาษี 28/3 2 - - เนินกว้าว โกรกพระ นครสวรรค์ นว. 37 2562 22/4/2020
1414 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0070 นางอาภรณ์ กลัดเงิน ร้านนางอาภรณ์ กลัดเงิน นางอาภรณ์ กลัดเงิน 43 2 - - เนินกว้าว โกรกพระ นครสวรรค์ นว. 157 2547 29/11/2019
1415 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1831 ว่าท่ี ร.ต.จักรพันธ์ุ จารุพงศ์ ร้านจักรพันธ์ุ การเกษตร ว่าท่ี ร.ต.จักรพันธ์ุ จารุพงศ์ 22/2 4 - - เนินกว้าว โกรกพระ นครสวรรค์ นว. 42 2557 19/2/2020
1416 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0628 นางสาวปราณี ชูส าโรง ร้านปราณีชูส าโรง นางสาวปราณี ชูส าโรง 4 6 - - เนินกว้าว โกรกพระ นครสวรรค์ นว. 145 2557 18/8/2019
1417 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1663 นายวรรณวิทย์ ศิริโชติ ร้านพลลินทร์ ศิริพานิตย์ นายวรรณวิทย์ ศิริโชติ 50/1 6 - - เนินกว้าว โกรกพระ นครสวรรค์ นว. 20 2556 14/11/2019

43/151สํา
นัก
คว
บค
มุพ
ืชแ
ละ
วสั
ดกุ
ารเ
กษ
ตร



1418 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-2127 นางสาวอารี  สมุทไทย บริษัท อารีการเกษตร 2559 จ ากัด สาขา 1 10/2 1 เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์ นว. 51 2559 28/9/2019
1419 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1602 นายพุทธ ว่องการไถ ร้านพุทธการเกษตร นายพุทธ ว่องการไถ 128/1 3 - - เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์ นว. 19 2562 13/2/2020
1420 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0076 นายนุกูล นวลละม้าย ร้านนุ๊กและนีน นายนุกูล นวลละม้าย 14/3 3 - - เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์ นว. 209 2548 8/8/2019
1421 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-2145 น.ส.ใส พันธ์ุวงษ์ ร้านฟ้าใสเกษตรพาณิชย์ นางสาวใส พันธ์ุวงษ์ 2/4 3 - - เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์ นว. 110 2561 15/11/2019
1422 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2233 นายจรัญ เพ่ิมภาค ร้าน พ.พ.รุ่งเรืองการเกษตร นายจรัญ เพ่ิมภาค 44/5 3 เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์ นว. 40 2561 5/6/2020
1423 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0641 นายสมศักด์ิ ฝ้ายเจริญ ร้านสมศักด์ิ นายสมศักด์ิ ฝ้ายเจริญ 8/5 8 - - เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์ นว. 166 2556 17/9/2019
1424 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0877 นายวินัย ทองแฉล้ม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษตรสะพานมอญ 50/1 1 - - บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์ นว. 16 2551 3/3/2020
1425 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0880 นายเสรีชัย ฤทัยประเสริฐศรี ร้านเสรีชัย ฤทัยประเสริฐศรี นายเสรีชัย ฤทัยประเสริฐศรี 74 2 - - บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์ นว. 29 2552 24/12/2019
1426 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2196 นางนุชรี เดชดี ร้านนุชรี เดชดี นางนุชรี เดชดี 5/3 4 บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์ นว. 72 2560 17/8/2019
1427 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1161 นางทัศชา จันทร์ศร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จอยการเกษตร 92 6 - - บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์ นว. 59 2562 3/7/2020
1428 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1392 นางสาวศิริพร สังข์ศิริ ร้านสังข์ศิริการเกษตร นางสาวศิริพร สังข์ศิริ 104/2 8 - - บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์ นว. 84 2554 17/4/2020
1429 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1905 นางสาวศรินรัตน์ เดชอินทร์ ร้านเกษตรบ้านพ่อ นางสาวศรินรัตน์ เดชอินทร์ 16 3 - - บางมะฝ่อ โกรกพระ นครสวรรค์ นว. 142 2557 12/8/2019
1430 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0272 นายพชร ทิพโอสถ ร้านพชร ทิพโอสถ นายพชร ทิพโอสถ 96/3 9 - - ยางตาล โกรกพระ นครสวรรค์ นว. 126 2550 1/12/2019
1431 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0086 นางจงกล กล่ าทวี ร้านจงกลการเกษตร นางจงกล กล่ าทวี 17 2 - - หาดสูง โกรกพระ นครสวรรค์ นว. 235 2548 31/12/2019
1432 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2264 นางสาวชโนทัย เรืองเดช ร้านฟรุ่งฟร้ิง การเกษตร นางสาวชโนทัย เรืองเดช 101 1 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ นว. 78 2561 22/8/2019
1433 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2222 นางสาววรรษมล ฉัตรสุดารัตน์ ร้าน"หนองจิกการเกษตร" นางสาววรรษมล ฉัตรสุดารัตน์ 159 1 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ นว. 60 2561 8/7/2020
1434 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0004 นางสาวประกอบ สิทธิเขตกรณ์ ร้านประกอบการเกษตร นางสาวประกอบ สิทธิเขตกรณ์ 306 1 - - ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ นว. 47 2557 6/3/2020
1435 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1037 นางสมนึก อนุพัฒ ร้านสมนึก อนุพัฒ นางสมนึก อนุพัฒ 371 1 - - ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ นว. 55 2552 3/3/2020
1436 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0088 นายสงกรานต์ แพงจิกรี ร้านอยู่สุภาพ นายสงกรานต์ แพงจิกรี 67 3 - - ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ นว. 65 2554 2/3/2020
1437 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-2070 นางพัชราภรณ์  พลพัฒน์ ร้าน ก.เกียรติเจริญการเกษตร นางพัชราภรณ์ พลพัฒน์ 129 5 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ นว. 155 2558 25/11/2019
1438 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1641 นายไพฑูรย์ คงไทย ห้างหุ้นสวนจ ากัด สายน้ าฝนการเกษตร 55 นายไพฑูรย์ คงไทย 152 5 - - ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ นว. 14 2557 28/10/2019
1439 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0002 นางสะอาด ยงเขตรการณ์ ร้านรัตนาโภคภัณฑ์ นางสะอาด ยงเขตรการณ์ 153 5 - - ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ นว. 32 2562 2/4/2020
1440 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0090 นายสุรเชษฐ์ เอ่ียววุฑฒะจินดา ร้านกิจมงคลการเกษตร (ชุมตาบง) นายสุรเชษฐ์ เอ่ียววุฑฒะจินดา 173 5 - - ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ นว. 114 2548 1/3/2020
1441 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-2028 นายพิพัฒน์ อดุลยธรรม ร้านพิพัฒน์การเกษตร นายพิพัฒน์ อดุลยธรรม 223-223/1 5 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ นว. 61 2560 26/7/2019
1442 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2325 นางพรรณทิพา ศรีสวัสด์ิ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิวพรศุภฤกษ์ นางพรรณทิพา ศรีสวัสด์ิ 234 5 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ นว. 25 2562 7/3/2020
1443 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1486 นางสาวพิกุล   นามปัญญา สหกรณ์การเกษตรปฎิรูปท่ีดินชุมตาบง จ ากัด 267 5 - - ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ นว. 134 2555 30/8/2020
1444 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1661 น.ส.รัตนา  ยอดรัตน์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส . นครสวรรค์ จ ากัด สาขาชุมตาบง 984 5 - - ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ นว. 16 2556 25/10/2019
1445 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1979 นายโอ งามวิทยาเดช ร้านโอเคเพ่ือนเกษตร นายโอ งามวิทยาเดช 247 8 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ นว. 60 2558 25/2/2020
1446 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-2082 นายธีรยุทธ   อังวัชรปราการ ร้านธีระการเกษตร นายธีรยุทธ อังวัชรปราการ 367 8 ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ นว. 10 2559 7/3/2020
1447 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1510 นายภาวัต รักเขตวิทย์ ร้านบ้านคอมพ์เซ็นเตอร์ นายภาวัต รักเขตวิทย์ 9 2 - - ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์ นว. 15 2562 5/2/2020
1448 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1533 นางสาวภัทรธิดา น้อยบัณฑิตย์ ร้านอุดมทรัพย์การเกษตร นางสาวภัทรธิดา น้อยบัณฑิตย์ 159/1 3 - - ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์ นว. 59 2556 30/1/2020
1449 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0957 นางนารี พิลึก ร้านนารี พิลึก นางนารี พิลึก 9 4 - - ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์ นว. 72 2551 8/7/2020
1450 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1056 นางกรกนก ยาเนตร ร้านส. ยาเนตร นางกรกนก ยาเนตร 99/3 7 - - ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์ นว. 78 2557 28/5/2020
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1451 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0947 นางสาวบุญมา แซ่อ้ึง ร้านทรัพย์ทวีคูณ นางสาวบุญมา แซ่อ้ึง 149 12 - - เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 71 2559 28/11/2019
1452 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1753 นางสาวณีรนุช ผ่องผิว ร้านฉันทนาการเกษตร สาขา 2 นางสาวณีรนุช ผ่องผิว 333/13 13 - - เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 153 2556 29/8/2020
1453 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1680 นางนิตยา จันทร์ไพแสง ร้านนิตยาการเกษตร นางนิตยา จันทร์ไพแสง 333/7 13 - เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 42 2556 16/12/2019
1454 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1869 นางสาวสุวรรณา ชินทิพยโสภณ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษตร 59 11/2-3 14 - - เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 77 2557 27/5/2020
1455 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1265 นางสาวสมปรารถนา กัณทะษา ร้านสมปรารถนาเคมีการเกษตร นางสาวสมปรารถนา กัณทะษา 28/3 14 - - เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 103 2553 17/8/2019
1456 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-2209 นายไพศาล ภู่เมือง ร้านเกษตรไพศาล นายไพศาล ภู่เมือง 72/9 16 เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 113 2561 20/11/2019
1457 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2238 นางสาวปทิตตา  ทรัพย์อยู่ ร้านบุญชอบการเกษตร นางสาวปทิตตา ทรัพย์อยู่ 226/2 17 เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 34 2562 2/4/2020
1458 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1613 นางอุบล คงหิน ร้านปอเกษตร นางอุบล คงหิน 84/4 2 - เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 143 2555 13/9/2019
1459 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0098 นายสุทิน เล็กวิไล ร้านเกษตรชุมแสง นายสุทิน เล็กวิไล 89/1 2 - - เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 171 2547 27/12/2019
1460 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0102 นายฐิติพงศ์ ศรีสุขเลิศ ร้านสิงโตทองรุ่งเรือง นายฐิติพงศ์ ศรีสุขเลิศ 120/2 3 - - เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 69 2561 8/8/2019
1461 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0670 นายถาวร ด านงค์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครสวรรค์ สาขาเกยไชย จ ากัด 79 4 - - เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 70 2551 6/7/2020
1462 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0900 นายเดชา เสาวกุล ร้านเดชาเคมีภัณฑ์ นายเดชา เสาวกุล 32/3 6 - - เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 29 2551 31/3/2020
1463 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0639 นายธนวิน แจ่มเกตุ ร้านแสงตะวันการเกษตร นายธนวิน แจ่มเกตุ 15/2 2 - - โคกหม้อ ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 73 2549 24/8/2019
1464 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0106 นางสาวอัญชลี สิริวงศ์สาคร ร้านนางสาวอัญชลี สิริวงศ์สาคร นางสาวอัญชลี สิริวงศ์สาคร 9 3 - - โคกหม้อ ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 172 2548 23/5/2020
1465 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1918 นายวัฒนา เชาว์โชติ ร้านธนชัยเกษตรยนต์ นายวัฒนา เชาว์โชติ 1 4 - - โคกหม้อ ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 134 2557 24/7/2019
1466 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0687 นายวิโรจน์ ผลไพร ร้านวิโรจน์การเกษตร นายวิโรจน์ ผลไพร 50 4 - - โคกหม้อ ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 42 2554 31/12/2019
1467 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0107 นางฉันทนา สนน่ิม ร้านนางฉันทนา ผ่องผิว นางฉันทนา สนน่ิม 85 4 - - โคกหม้อ ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 41 2554 31/12/2019
1468 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0112 นายไพโรจน์ สุพรหมมา ร้านส.ไพวัลย์การเกษตร นายไพโรจน์ สุพรหมมา 35/1 5 - - โคกหม้อ ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 38 2552 7/1/2020
1469 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0111 นายวิฑูรย์ เทียนนาค ร้านนายวิฑูรย์ เทียนนาค นายวิฑูรย์ เทียนนาค 14 8 - - โคกหม้อ ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 102 2547 23/9/2019
1470 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0104 นายสนิท อ่างทอง ร้านนายสนิท อ่างทอง นายสนิท อ่างทอง 15 8 - - โคกหม้อ ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 93 2555 18/1/2020
1471 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1529 นางพัฒน์ชญา มอร์บ้ี ร้านส าเริงการค้า นางพัฒน์ชญา มอร์บ้ี 204 8 - - โคกหม้อ ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 122 2561 23/12/2019
1472 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1337 นายประสาท บุญส่ง สหกรณ์การเกษตรบ้านต้นโพธ์ิ จ ากัด 81 8 - - โคกหม้อ ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 109 2560 13/12/2019
1473 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0113 นางบุญรักษา เทียนโสภา ร้านนางบุญรักษา เทียนโสภา นางบุญรักษา เทียนโสภา 97 8 - - โคกหม้อ ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 129 2548 6/3/2020
1474 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0096 นางอุไรวรรณ จ่ันมา ร้านอุไรพาณิชย์ นางอุไรวรรณ จ่ันมา 1/4 - แสงราษฎร์ใต้ ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 169 2547 27/12/2019
1475 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1808 นายปิยะ เหลืองหิรัญ บริษัท เกษตรมีดี จ ากัด 108 - แสงมุกดา ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 2 2560 3/1/2020
1476 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0125 นางสาวยุภาพร ศรีสุขอร่ามวงศ์ ร้านอ านวยการเกษตร นางสาวยุภาพร ศรีสุขอร่ามวงศ์ 110/7-8 - แสงสวรรค์เหนือ ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 100 2548 20/2/2020
1477 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-2100 นายแสงอนันท์  คลอวุฒินันท์ ร้านส่งแสงการเกษตร นายแสงอนันท์ คลอวุฒินันท์ 123/99 แสงราษฎรใต้ ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 28 2559 24/5/2020
1478 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0129 นางสาวจงจิตร ธีระวัฒน์สกุล ร้านเอ่ียมฮวดเส็งเสียงก่ี นางสาวจงจิตร ธีระวัฒน์สกุล 131 - แสงสวรรค์ ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 133 2547 1/12/2019
1479 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0917 นางสัมฤทธ์ สอนพร ร้านสิงโตทองรุ่งเรือง 2 นางสัมฤทธ์ สอนพร 15/2 - แสงชุมแสงชัชวาลย์ ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 107 2555 14/6/2019
1480 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0794 นางน้ าฝน แจ้งอ่ิม ร้านน้ าฝนการเกษตร นางน้ าฝน แจ้งอ่ิม 156/3 - แสงสวรรค์เหนือ ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 89 2551 12/8/2019
1481 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0127 นายเทวินทร์ แสงไชย ร้านฉ่ัวเม่งสูน นายเทวินทร์ แสงไชย 43 - แสงศศิธร ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 162 2558 17/12/2019
1482 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0128 นางสาวธันยพร สุ่มทอง ร้านส. ธันยพรการเกษตร นางสาวธันยพร สุ่มทอง 52/9 - แสงสวรรค์เหนือ ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 23 2561 10/4/2020
1483 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1325 นางสาวจันทิมา ดาวปล้ืม ร้านรุ่งทิมาการเกษตร นางสาวจันทิมา ดาวปล้ืม 71 - แสงราษฎรใต้ ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 3 2555 1/12/2019
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1484 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0124 นางยุพิน ศรีแก้ว ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แก้วตาชุมแสง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แก้วตาชุมแสง 71/12 - แสงสวรรค์เหนือ ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 101 2547 23/9/2019
1485 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0122 นายสุวิทย์ แก้วพูลศรี สหกรณ์การเกษตรชุมแสง จ ากัด 71/3 - แสงสวรรค์เหนือ ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 42 2547 17/6/2020
1486 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0745 นายไมตรี ตันติวัฒน์ ร้านไมตรีการเกษตร นายไมตรี ตันติวัฒน์ 76/2-3 - - ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 36 2555 27/11/2019
1487 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1385 นางป่ินมณี ค าคุ้ม ร้านบุญเจริญการเกษตร นางป่ินมณี ค าคุ้ม 83/2 - แสงมุกดา ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 77 2554 29/3/2020
1488 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0126 นายยุทธพล ปอพานิชกรณ์ บริษัท เอคเซ็พช่ันนอล จ ากัด 11 3 - แสงสันติสุข ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 139 2547 10/11/2019
1489 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1112 นางสุมาลี มะลิราช ร้านสุมาลีการเกษตร นางสุมาลี มะลิราช 12/3 3 - แสงมุกดาเหนือ ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 137 2552 2/9/2019
1490 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0130 นายสุทิน ส่งแสงธรรมชัย ร้านนายสุทิน ส่งแสงธรรมชัย นายสุทิน ส่งแสงธรรมชัย 63 1 - - ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 14 2548 17/1/2020
1491 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0140 นายละเอียด อุทา ร้านนายละเอียด อุทา นายละเอียด อุทา 34/1 10 - - ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 45 2554 31/12/2019
1492 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1205 นายธนธัส ป้ันช่ืน ร้านมะลิเคมีภัณฑ์ นายธนธัส ป้ันช่ืน 39/6 10 - - ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 38 2553 20/5/2020
1493 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0136 นางบุญตา แตงอ่อน ร้านจิตบุญตา นางบุญตา แตงอ่อน 77/1 10 - - ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 99 2547 22/9/2019
1494 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0133 นายสมยศ วันดี ร้านส.วันดี นายสมยศ วันดี 3 12 - - ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 12 2549 20/2/2020
1495 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0967 นางลมโชย กองประยุทธ ร้านประทวน นางลมโชย กองประยุทธ 38/1 13 - - ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 129 2555 16/8/2019
1496 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0929 นางสาวดารณี สินจะนะ ร้านมานพการเกษตร นางสาวดารณี สินจะนะ 162 14 เทศบาล 13 - ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 49 2551 11/5/2020
1497 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1267 นายดิฐษพล หนูสนธิ ร้านบุญชอบการเกษตร 2010 นายดิฐษพล หนูสนธิ 200/3 14 - - ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 4 2560 11/1/2020
1498 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0142 นางพรทวี ใหญ่ยงค์ ร้านทวีเคมีภัณฑ์ นางพรทวี ใหญ่ยงค์ 415/14 14 - ชุมแสง-นครสวรรค์ ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 125 2552 9/8/2019
1499 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0144 นายไพศาล ชัชชวลิตสกุล ร้านนางรุ่งจิตร ชัชชวลิตสกุล นายไพศาล ชัชชวลิตสกุล 152 3 - - ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 4 2548 13/1/2020
1500 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2298 นางสาวทิพวรรณ กมขุนทด ร้าน''ทิพย์การเกษตร'' นางสาวทิพวรรณ กมขุนทด 415/35 3 ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 100 2561 19/9/2019
1501 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0131 นางสาวอมรรัตน์ กริชจนรัช ร้านอ้ือกิมหลี นางสาวอมรรัตน์ กริชจนรัช 73/4 3 - - ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 110 2547 3/10/2019
1502 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-1994 นายชาญยุทธ ภู่สุวรรณ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ้ือรัตนสุวรรณกริช 73/5 3 ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 3 2561 21/1/2020
1503 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0419 นายสุรัตน์   บุญท้วม ร้านนายสุรัตน์  บุญท้วม นายสุรัตน์ บุญท้วม 150/2 4 - - ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 67 2554 20/2/2020
1504 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1943 นางสาววรรณา กองทรง ร้านตรี เคมีการเกษตร นางสาววรรณา กองทรง 125 5 เทศบาล 4 - ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 24 2558 18/11/2019
1505 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0139 นายอธิธัช มหาโพธ์ิ ร้านเกษตรทับกฤช นายอธิธัช มหาโพธ์ิ 365/1 5 - - ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 145 2556 25/7/2020
1506 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2217 นายอุกฤษ ป่ินเกตุ ร้านบุญชู การเกษตร นายอุกฤษ ป่ินเกตุ 17/1 8 ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 101 2561 2/10/2019
1507 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1966 นางสาวนันทนา พูลพงษ์ ร้านนันทนา นางสาวนันทนา พูลพงษ์ 34/1 8 - - ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 49 2558 18/2/2020
1508 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0143 นายอดิศักด์ิ กองทรง ร้านอดิศักด์ิปิโตเลียม นายอดิศักด์ิ กองทรง 3 1 - - ทับกฤชใต้ ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 124 2548 11/3/2020
1509 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1826 นายปรีชา คร้ามวอน ร้านปรีชาการเกษตร นายปรีชา คร้ามวอน 74 5 - - ทับกฤชใต้ ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 40 2557 5/2/2020
1510 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1936 นางสาววรรณกาญจน์ ม่ันคง ร้านม่ันคงการเกษตร นางสาววรรณกาญจน์ ม่ันคง 7 10 - - ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 163 2557 7/9/2019
1511 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1817 นายประธาน  ปานพลับ ร้านประธานการเกษตร นายประธาน ปานพลับ 120/2 11 ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 160 2558 3/12/2019
1512 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1711 นางอ าภา โพธ์ิสุข ร้านนาง อ าภา โพธ์ิสุข นางอ าภา โพธ์ิสุข 75/2 2 - - ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 80 2558 19/4/2020
1513 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0157 นายมนตรี ฉายสุวรรณ ร้านมานิต การเกษตร นายมนตรี ฉายสุวรรณ 89/5 4 - - ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 115 2560 24/12/2019
1514 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1772 นายณรงค์ แย้มนวล ร้านเกษตรค้ าคูณ นายณรงค์ แย้มนวล 153 5 - - ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 4 2557 2/10/2019
1515 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2220 นายสวอง  นาด า ร้านจ าปาทองเจริญทรัพย์การเกษตร นายสวอง นาด า 5/3 5 ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 4 2561 21/1/2020
1516 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-2027 นางสาวสุวิมล  พิญเพียร ร้านสุก าพลการเกษตร นางสาวสุวิมล พิญเพียร 9/3 5 ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 14 2559 15/3/2019
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1517 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0150 นายสุบิน ด านงค์ ร้านนายสุบิน ด านงค์ นายสุบิน ด านงค์ 98 5 - - ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 88 2547 1/9/2019
1518 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1703 นายช านาญ สรสกุล ร้านช านาญการเกษตรบูม นายช านาญ สรสกุล 202 6 - - ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 97 2561 18/9/2019
1519 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0160 นายสิทธิพล ชูทรัพย์ ร้านสิทธิพล นายสิทธิพล ชูทรัพย์ 91 6 - - ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 48 2547 15/6/2020
1520 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0154 นางนงเยาว์ พุกทอง ร้านอ านาจการเกษตร นางนงเยาว์ พุกทอง 54 8 - - ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 120 2548 2/3/2020
1521 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0165 นายสถาพร จันทร์เทศ ร้านหอมย้ิมบริการ นายสถาพร จันทร์เทศ 10 11 - - บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 62 2555 9/2/2020
1522 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0607 นางสาวมะปราง เหลืองยวง ร้านมะปรางการเกษตร นางสาวมะปราง เหลืองยวง 56 12 - - บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 119 2555 19/7/2020
1523 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2340 นางสาวฐิติกาญจน์ อับดล ร้านฐิติกาญจน์ นางสาวฐิติกาญจน์ อับดล 2/2 3 บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 38 2562 28/4/2020
1524 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0163 นางสุนันต์ สอาดละออ ร้านสุนันต์ สะอาดลออ นางสุนันต์ สอาดละออ 50 4 - - บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 111 2551 28/9/2020
1525 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1272 นางสาวจ าเรียง จันทร์แจ้ง ร้านจ าเรียง จันทร์แจ้ง นางสาวจ าเรียง จันทร์แจ้ง 20/3 6 - - บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 112 2553 18/8/2020
1526 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0169 นางไพรัตน์ จันทฤก ร้านช.จันทร์เจริญ นางไพรัตน์ จันทฤก 1 7 - - บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 101 2548 24/3/2020
1527 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0869 นายสายน เลิศชัย ร้านเลิศชัยพาณิชย์ นายสายน เลิศชัย 44 7 - - ไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 12 2551 3/2/2020
1528 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2301 นายสุเมฆ สุ่มดี ร้านรุ่งฤดีการเกษตร นายสุเมฆ สุ่มดี 125 3 พันลาน ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 108 2561 11/11/2019
1529 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2253 นางสาวชุติมา  บุญส่งศรี ร้านชนะพลการเกษตร นางสาวชุติมา บุญส่งศรี 127 3 พันลาน ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 36 2561 17/5/2020
1530 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0174 นางศิริวรรณ เดชนุช ร้านตุ๊กตาการเกษตร นางศิริวรรณ เดชนุช 5/1 4 - - พันลาน ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 25 2561 17/4/2020
1531 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0649 นางวาสนา จันทสอน ร้านนางวาสนา จันทสอน นางวาสนา จันทสอน 7/1 4 - - พันลาน ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 46 2550 8/5/2020
1532 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0171 นายมานพ สวัสด์ิสุข ร้านมานพการเกษตร นายมานพ สวัสด์ิสุข 34/1 7 - - พันลาน ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 69 2556 4/3/2020
1533 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0170 นายอนันต์ มะลิราช ร้านอนันต์การเกษตร นายอนันต์ มะลิราช 40 10 - - พิกุล ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 219 2548 3/9/2019
1534 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0181 นายศักด์ิชัย กันทา ร้านเพ่ือนเกษตร นายศักด์ิชัย กันทา 21/9-10 8 - - พิกุล ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 32 2557 28/11/2019
1535 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0182 นายแดง มีหล้า ร้านนางสาวสุวรรณี เกตุอุ่น นายแดง มีหล้า 6/2 9 - - พิกุล ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 125 2547 27/10/2019
1536 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2258 นายสุริยา วงษ์พรหม ร้าน"ม้ิน @ โอ๋" นายสุริยา วงษ์พรม 25/4 1 หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 41 2561 6/6/2020
1537 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1373 นายวิรัตน์ พวงทอง ร้านวิรัตน์ พวงทอง นายวิรัตน์ พวงทอง 25/5 1 - - หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 110 2554 22/5/2020
1538 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-2046 นางสรัญชณา  กันสุข ร้านสรัญชณา  กันสุข นางสรัญชณา กันสุข 83/3 11 หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 46 2561 12/6/2020
1539 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1323 นางสาวปรินทร์ยารัตน์ เชาวนปรีชา ร้านก้อง-กล้าการเกษตร นางสาวปรินทร์ยารัตน์ เชาวนปรีชา 116 12 - - หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์ นว. 10 2555 23/11/2019
1540 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0186 นางสุนิศา เทพทรัพย์ ร้านเทพทรัพย์ นางสุนิศา เทพทรัพย์ 199 6 - - เขาชายธง ตากฟ้า นครสวรรค์ นว. 69 2549 11/5/2020
1541 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1784 นายวีระยุทธ์ ประธานทิพย์ ร้านฟาร์มเมอร์เซนเตอร์ นายวีระยุทธ์ ประธานทิพย์ 99 6 - - เขาชายธง ตากฟ้า นครสวรรค์ นว. 27 2558 26/11/2019
1542 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1354 นายจักรกริช แสงสุรศักด์ิ บริษัท สุริยะการเกษตร จ ากัด 10 1 นภาเขตพัฒนา ซอย6 - ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ นว. 38 2555 31/12/2019
1543 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1998 นายพีรศักด์ิ วิกิจการโกศล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหพีรศักด์ิการเกษตร 24 1 นภาเขตัฒนาพิเศษ ซอย2 ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ นว. 33 2559 3/8/2019
1544 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0194 นายวิมล ถังทอง สหกรณ์การเกษตรตากฟ้า จ ากัด 343 1 - ตากฟ้า-ท่าตะโก ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ นว. 181 2548 2/6/2020
1545 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0188 นายทวีโชค ฤทธาคณานนท์ ร้านล้ีง่วนฮะ นายทวีโชค ฤทธาคณานนท์ 64 1 นภาเขตพัฒนาพิเศษ ซอย 3 - ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ นว. 72 2558 31/3/2020
1546 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0189 นายกิติภพ วิกิจการโกศล ร้านพีรศักด์ิ นายกิติภพ วิกิจการโกศล 8 1 นภาเขตพัฒนาซอย3 ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ นว. 107 2547 26/9/2019
1547 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2159 นางสาววาสนา   อินนก ร้านวาสนาการเกษตร นางสาววาสนา อินนก 166/1 2 ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ นว. 29 2560 17/5/2020
1548 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0921 นายสังวาลย์ ชัชวารี ร้านสังวาลย์ ชัชวารี นายสังวาลย์ ชัชวารี 167/1 2 - - ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ นว. 82 2558 6/5/2020
1549 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-2033 นายคงภัค  ภูวนาทเจริญชัย ร้าน ภ.พานิชเจริญชัย นายคงภัค ภูวนาทเจริญชัย 144 3 ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ นว. 96 2560 19/10/2019
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1550 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1589 นายประดิษฐ วงฉิม ร้านประดิษฐ วงฉิม นายประดิษฐ วงฉิม 176 5 - - ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ นว. 116 2555 4/7/2020
1551 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1434 นางวารี วงษ์แก้ว ร้านรสรินพาณิชย์ นางวารี วงษ์แก้ว 67/2 5 - - ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ นว. 120 2554 24/5/2020
1552 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0199 นางสาววิชุดา ภวภูตานนท์ ร้านภวพาณิชย์ นางสาววิชุดา ภวภูตานนท์ 8 4 - - พุนกยูง ตากฟ้า นครสวรรค์ นว. 57 2561 3/7/2020
1553 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2197 นายณรงค์  แดงชัย ร้านส.สหพาณิช นายณรงค์ แดงชัย 82/2 4 พุนกยูง ตากฟ้า นครสวรรค์ นว. 74 2560 17/8/2020
1554 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1811 นางสาวชุติมา เทพทรัพย์ ร้านเทพทรัพย์เพ่ิมพูนการเกษตร นางสาวชุติมา เทพทรัพย์ 18 6 - - พุนกยูง ตากฟ้า นครสวรรค์ นว. 60 2559 1/11/2019
1555 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1214 นายสุวิบูลย์ ศรีสุวรรณ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรีสุวรรณืการเกษตร 789 นายสุวิบูลย์ ศรีสุวรรณ์ 63 1 - - ล าพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์ นว. 101 2560 13/11/2019
1556 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1893 นางศิริวรรณ ปิยะชน ร้านศิริวรรณ นางศิริวรรณ ปิยะชน 69 1 - - ล าพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์ นว. 95 2557 10/6/2020
1557 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1881 นายจักรกริช แสงสุรศักด์ิ บริษัท สุริยะการเกษตร จ ากัด 155 1 - - สุขส าราญ ตากฟ้า นครสวรรค์ นว. 98 2557 15/6/2020
1558 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0202 นางบุญสม งามถาวรวงศ์ ร้านนาง บุญสม งามถาวรวงศ์ นางบุญสม งามถาวรวงศ์ 66 11 - - สุขส าราญ ตากฟ้า นครสวรรค์ นว. 18 2561 25/3/2020
1559 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2235 นางสาวมนจิรา  เชยค าแหง บริษัท เอ็กซ์ตร้าโกร จ ากัด 200 2 พหลโยธิน สุขส าราญ ตากฟ้า นครสวรรค์ นว. 31 2561 14/5/2020
1560 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1353 นายจักรกริช แสงสุรศักด์ิ บริษัท สุริยะการเกษตร จ ากัด 215 2 - - สุขส าราญ ตากฟ้า นครสวรรค์ นว. 37 2555 31/12/2019
1561 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0201 นายทยา ชวเจริญพันธ์ ร้านเกษตรภัณฑ์ นายทยา ชวเจริญพันธ์ 219 2 - พหลโยธิน สุขส าราญ ตากฟ้า นครสวรรค์ นว. 145 2548 30/3/2020
1562 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0208 นายพรชัย เจริญวัฒนาชัยกุล ร้านพรชัยโอสถ นายพรชัย เจริญวัฒนาชัยกุล 223 2 - - สุขส าราญ ตากฟ้า นครสวรรค์ นว. 58 2547 2/8/2020
1563 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1747 นางจิราภรณ์ วรมนูชัย ร้านกันเองพาณิชย์ นางจิราภรณ์ วรมนูชัย 145/1 3 - พหลโยธิน สุขส าราญ ตากฟ้า นครสวรรค์ นว. 126 2557 8/7/2020
1564 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0851 นายสมาน เฟ่ืองฟุ้ง ร้านบ้านไร่เฟ่ืองฟุ้ง นายสมาน เฟ่ืองฟุ้ง 92 7 - - สุขส าราญ ตากฟ้า นครสวรรค์ นว. 1 2552 2/10/2019
1565 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-2061 นางสาวเปมิกา  ก้อนจันทร์เทศ ร้าน สวายการเกษตร นางสาวเปมิกา ก้อนจันทร์เทศ 100/1 3 หนองพิกุล ตากฟ้า นครสวรรค์ นว. 158 2558 30/11/2019
1566 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0982 นายทนงศักด์ิ พิมพานุวัตร ร้านพิมพานุวัตรเซอร์วิส นายทนงศักด์ิ พิมพานุวัตร 35/1 10 - - อุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์ นว. 105 2551 18/9/2019
1567 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1091 นายมณเฑียร ทับทิมศรี ร้านหลัก 19 การเกษตร นายมณเฑียร ทับทิมศรี 39 14 - - อุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์ นว. 118 2552 20/7/2020
1568 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0923 นางสาวสุรีพร เรียงแหร่ม ร้านอุดมธัญญาการเกษตร นางสาวสุรีพร เรียงแหร่ม 97/1 14 - - อุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์ นว. 10 2561 4/3/2020
1569 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1097 นางซีเซียล แอน-มารีย์ ริชาร์ด บริษัท เมล็ดพันธ์ุ เอเชีย จ ากัด 192 3 - - อุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์ นว. 123 2552 30/7/2020
1570 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1693 นายดาวรุ่ง น่ิมส าอางค์ ร้านนายดาวรุ่ง น่ิมส าอางค์ นายดาวรุ่ง น่ิมส าอางค์ 5/3 6 - - อุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์ นว. 55 2556 29/1/2020
1571 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-2128 นายอมรเทพ  อ่างแก้ว ร้าน ท.วิภาพรการเกษตร นายอมรเทพ อ่างแก้ว 113/1 7 อุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์ นว. 53 2559 2/10/2019
1572 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0210 นายอนันต์ ชูพันธ์ ร้านอนันต์การเกษตร นายอนันต์ ชูพันธ์ 193 7 - อุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์ นว. 44 2553 31/5/2020
1573 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0701 นางสาวพวงเงิน สูงทองกาญจนา ร้านสุทัศน์กาญจนา นางสาวพวงเงิน สูงทองกาญจนา 177 1 - - จันเสน ตาคลี นครสวรรค์ นว. 67 2556 27/2/2020
1574 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0214 นายนรินทร์ ค าภา ร้านธรรมชาติการเกษตร นายนรินทร์ ค าภา 217/1 3 - - จันเสน ตาคลี นครสวรรค์ นว. 145 2558 3/11/2019
1575 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1155 นางวราภรณ์ กิตติทรัพย์เจริญ บริษัท กิตติเกษตร จ ากัด 236 8 - - จันเสน ตาคลี นครสวรรค์ นว. 10 2553 3/1/2020
1576 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0221 นายพงศ์เทพ ลือวิทูรเวชกิจ ร้านช่องแคการเกษตร นายพงศ์เทพ ลือวิทูรเวชกิจ 22 - ช่องแคพัฒนา ช่องแค ตาคลี นครสวรรค์ นว. 8 2548 30/12/2019
1577 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1227 นางสาวจีรวัฒน์ หัวไผ่ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครสวรรค์ สาขาย่อยช่องแค จ ากัด 9/4 - มหาราช ช่องแค ตาคลี นครสวรรค์ นว. 58 2553 20/7/2020
1578 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0222 นางทรงศรี ศิริรัตโนทัย ร้านเจริญพาณิชย์ นางทรงศรี ศิริรัตโนทัย 10 1 - - ช่องแค ตาคลี นครสวรรค์ นว. 114 2561 22/11/2019
1579 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-2096 นายสุรพล  เลิศศรีมงคล บริษัท เพลินพฤกษ์ จ ากัด 114 1 เฉลิมพระเกียรติ ช่องแค ตาคลี นครสวรรค์ นว. 23 2559 25/4/2020
1580 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0658 นายณฐกร สิงห์ทะนะ ร้านย่ิงเจริญการเกษตร นายณฐกร สิงห์ทะนะ 3 1 - ช่องแคพัฒนา ช่องแค ตาคลี นครสวรรค์ นว. 121 2561 23/12/2019
1581 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0223 นายลักษณ์ ฐานทองอรุณ ร้านพรหมนิมิต นายลักษณ์ ฐานทองอรุณ 65 1 - เฉลิมพระเกียรติ ช่องแค ตาคลี นครสวรรค์ นว. 118 2550 3/10/2019
1582 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1340 นางสาวจันทราภรณ์ ปริญญาณัฏฐ์ ร้านเกษตรไพศาล นางสาวจันทราภรณ์ ปริญญาณัฏฐ์ 71 1 - ช่องแคพัฒนา ช่องแค ตาคลี นครสวรรค์ นว. 27 2554 31/12/2019
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1583 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0219 นายเจริญชัย ปริญญาณัฎฐ์ ร้านสามชัย นายเจริญชัย ปริญญาณัฎฐ์ 73 1 - ช่องแคพัฒนา ช่องแค ตาคลี นครสวรรค์ นว. 144 2547 16/11/2019
1584 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0666 นายทนงศักด์ิ สุวรรณ์ ร้านสมนึกการเกษตร นายทนงศักด์ิ สุวรรณ์ 13 4 - - ช่องแค ตาคลี นครสวรรค์ นว. 111 2549 23/10/2019
1585 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0220 นายจิตตพัฒน์ ประสิทธิศุภการ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้าธ.ก.ส.นครสวรรค์ จ ากัด สาขาช่องแค 75 4 - - ช่องแค ตาคลี นครสวรรค์ นว. 123 2549 26/10/2019
1586 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1926 นายธนะวัตต์ิ เอกรัตน์ไกรกิตติ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จีรานันท์ การเกษตร 75/3 4 - - ช่องแค ตาคลี นครสวรรค์ นว. 171 2557 10/9/2019
1587 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0244 นางคณิภา กิรติรูปครุฑ ร้านวิภาข้าวปลูก นางคณิภา กิรติรูปครุฑ 139/2 - ประชาอุทิศ ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ นว. 102 2561 3/10/2019
1588 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0235 นางนิตยา ลิมศรีเพชร ร้านธนิตยาฟาร์ม นางนิตยา ลิมศรีเพชร 14 - ศรีเทพ 1 ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ นว. 240 2548 1/12/2019
1589 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0227 นางสมพร วาริชวัฒนะ ร้านวัฒนะพันธ์ุ นางสมพร วาริชวัฒนะ 19 - ศรีเทพ 1 ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ นว. 62 2562 21/7/2020
1590 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0228 นายไพรัตน์ ฤชุโฆษิตสวัสด์ิ ร้านป.เจริญเภสัช นายไพรัตน์ ฤชุโฆษิตสวัสด์ิ 19 - ศรีเทพ 2 ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ นว. 2 2548 31/12/2019
1591 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1534 นางสุจิต จรุงธนะกิจ ร้านปรีดา นางสุจิต จรุงธนะกิจ 2/27 - มัสยา ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ นว. 57 2555 25/1/2020
1592 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0231 นายวิวัฒน์ พิพัฒน์กษีร ร้านทวีพันธ์ุการเกษตร นายวิวัฒน์ พิพัฒน์กษีร 29 - ศรีเทพ 2 ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ นว. 113 2548 31/12/2019
1593 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0239 นายอภิชัย รักการแพทย์ ร้านพีระเวช นายอภิชัย รักการแพทย์ 42/3 - สารนิธ์ิ ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ นว. 44 2547 15/6/2020
1594 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0741 นายเรวัชร มงคะ ร้านมงคลชัย นายเรวัชร มงคะ 65/4 - ทวีชัย ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ นว. 34 2550 26/4/2020
1595 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0224 นางธัญญาภรณ์ โห่ศิริ สหกรณ์การเกษตรตาคลี จ ากัด 77 - ประชาอุทิศ ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ นว. 120 2561 20/12/2019
1596 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0784 นางเกียว ปู่ประเสริฐ ร้านเกียวพานิช นางเกียว ปู่ประเสริฐ 90,92 - พหลโยธิน ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ นว. 71 2553 20/7/2020
1597 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1394 นางพรทิพย์ ชัยศิริรัตน์ บริษัท รักเจริญ จ ากัด 99,101,103 - พระสังข์ ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ นว. 15 2557 5/11/2019
1598 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0240 นายอนันต์ งานสุจริต ร้านศิริพันธ์ุ นายอนันต์ งานสุจริต 42/1-2 1 - สารนิธ์ิ ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ นว. 29 2556 12/12/2019
1599 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2153 นางสาวสุกัญญา  เรืองนิคม ร้านนิคมรุ่งเรืองพันธ์ุข้าว นางสาวสุกัญญา เรืองนิคม 119/3 12 ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ นว. 6 2561 21/1/2020
1600 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0702 นางนภาลัย สีสดเขียว ร้านชายชาญการเกษตร นางนภาลัย สีสดเขียว 301 12 - พหลโยธิน ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ นว. 123 2558 27/8/2019
1601 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-2005 นางสาวเพชรดา ศรีสุนทรศิริ ร้านภิพัชร์การเกษตร นางสาวเพชรดา ศรีสุนทรศิริ 333 12 ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ นว. 91 2558 20/5/2020
1602 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0230 นายณัฐ งานสุจริต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริพันธ์ุการเกษตร2017 82,82/1 15 - - ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ นว. 47 2547 8/7/2020
1603 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0233 นายศริวุฒิ เจนศิริพิกุล ร้านรวมพันธ์ุพืชผล นายศริวุฒิ เจนศิริพิกุล 90 15 - - ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ นว. 107 2548 14/3/2020
1604 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2129 นางดรัลพร  อู่แสงทอง ร้านตุ๊ก ตุ๊ก การเกษตร นางดรัลพร อู่แสงทอง 8/15 23 ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ นว. 71 2560 17/8/2019
1605 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0704 นางอินทิรา ไชยธงรัตน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งเรืองทรัพย์เกษตร(5661) ส านักงานใหญ่ นางอินทิรา ไชยธงรัตน์ 468/9 4 - - ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ นว. 13 2550 18/2/2020
1606 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1471 นายอุดร สันปาแก้ว ร้านอุดรการเกษตร นายอุดร สันปาแก้ว 272/3 8 - - ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ นว. 167 2554 14/8/2019
1607 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0242 นายอุทิศ ทองหาญ ร้านสายพิณเคมีเกษตร นายอุทิศ ทองหาญ 145 9 - - ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ นว. 46 2547 8/7/2020
1608 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1240 นางหนูแพ อ้นเกษม ร้านพรหมนิมิตการเกษตร นางหนูแพ อ้นเกษม 83/5 1 - - พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ นว. 79 2553 21/7/2020
1609 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0246 นายสวิท ดีละม้าย ร้านกาบทอง นายสวิท ดีละม้าย 7/1 4 - - พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ นว. 75 2547 18/8/2020
1610 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0250 นางสาวราตรี พิชิตอาจ ร้านราตรีพารณิชย์ นางสาวราตรี พิชิตอาจ 43 2 ลาดทิพรส ตาคลี นครสวรรค์ นว. 76 2561 20/8/2019
1611 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0249 นายสิงห์หนุ่ม ธนะศรี ร้านสิงห์หนุ่มมอเตอร์ไซด์ นายสิงห์หนุ่ม ธนะศรี 55/1 3 - - ลาดทิพรส ตาคลี นครสวรรค์ นว. 158 2548 25/4/2020
1612 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1776 นางสาวศิริพร มาผา ร้านสมใจ นางสาวศิริพร มาผา 16 2 - - สร้อยทอง ตาคลี นครสวรรค์ นว. 95 2561 17/9/2019
1613 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1074 นายประสพ เสียงวังเวง ร้านเกษตรพารวย นายประสพ เสียงวังเวง 13 7 - - สร้อยทอง ตาคลี นครสวรรค์ นว. 100 2552 7/6/2020
1614 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0215 นายพิสิษฐ์  ศรีทองหล่อ ร้านศรีทองการเกษตร นายพิสิษฐ์ ศรีทองหล่อ 2 8 - - สร้อยทอง ตาคลี นครสวรรค์ นว. 81 2547 29/8/2019
1615 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2214 นายสิริวุทธ์ิ เสียมภักดี และ นายศิรภาคย์ ศิริวิริยะกุล บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนช่ันแนล ชูการ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด(มหาชน) 1/1 14 หนองโพ ตาคลี นครสวรรค์ นว. 8 2561 14/2/2020
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1616 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1072 นายจรัส ชนะนาน ร้านส าเนียงการเกษตร นายจรัส ชนะนาน 306/5 2 - - หนองโพ ตาคลี นครสวรรค์ นว. 98 2552 7/6/2020
1617 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0005 นายบุญเล้ียง กาญจนโชติกุล ร้านนายบุญเล้ียง กาญจนโชติกุล นายบุญเล้ียง กาญจนโชติกุล 33 2 - - หนองโพ ตาคลี นครสวรรค์ นว. 102 2550 26/8/2019
1618 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1064 นางสาวบุญศรี พาณิชย์ศะศิลวัฒน์ ร้านศรีวัฒนา นางสาวบุญศรี พาณิชย์ศะศิลวัฒน์ 72-74 2 - - หนองโพ ตาคลี นครสวรรค์ นว. 111 2557 25/6/2020
1619 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1967 นางสาววจี บัวนารถ ร้านวจีเคมีภัณฑ์ นางสาววจี บัวนารถ 236 3 - - หนองโพ ตาคลี นครสวรรค์ นว. 22 2558 13/11/2019
1620 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0258 นายสมศักด์ิ แก้วแสงทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แก้วแสงทอง 55 2 - - หนองหม้อ ตาคลี นครสวรรค์ นว. 90 2547 5/9/2019
1621 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1113 นายบุญญฤทธ์ิ ม่วงรอด ร้านบุญญฤทธ์ิ ม่วงรอด นายบุญญฤทธ์ิ ม่วงรอด 20/1 3 - วิษณุกรรม หนองหม้อ ตาคลี นครสวรรค์ นว. 6 2555 27/10/2019
1622 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0260 นายพิสิทธ์ิ เกิดสมบัติ ร้านเพชรการเกษตร นายพิสิทธ์ิ เกิดสมบัติ 115 4 - - หนองหม้อ ตาคลี นครสวรรค์ นว. 132 2547 4/11/2019
1623 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2317 นางสาวศุภลักษณ์  เลิกอินทร์ บริษัท พีรมิตร2015 จ ากัด 28 4 หนองหม้อ ตาคลี นครสวรรค์ นว. 52 2562 28/5/2020
1624 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0262 นายไพรัตน์ ม่วงสาร ร้านอินทะชัย นายไพรัตน์ ม่วงสาร 59/2 10 - - ห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์ นว. 67 2547 10/8/2019
1625 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1239 นายไสว บุญขวัญ ร้านไสว บุญขวัญ นายไสว บุญขวัญ 77 10 - - ห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์ นว. 77 2553 21/7/2020
1626 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1906 นางเมทินี ปาลิวนิช ร้านเสน่ห์รุ่งเรืองการเกษตร นางเมทินี ปาลิวนิช 99/1 10 - ห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์ นว. 87 2561 6/9/2019
1627 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1273 นายประสิทธ์ิ ลดโต ร้านประสิทธ์ิการเกษตร นายประสิทธ์ิ ลดโต 11/1 8 - - ห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์ นว. 44 2558 9/2/2020
1628 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1082 นายสงวน ประดิษฐสุวรรณ์ ร้านล้ิมสงวน นายสงวน ประดิษฐสุวรรณ์ 109/2 1 - - หัวหวาย ตาคลี นครสวรรค์ นว. 111 2552 11/6/2020
1629 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2185 นางสาวชุติกาญจน์  เกิดสมบัติ ร้านสมบูรณ์การเกษตร นางสาวชุติกาญจน์ เกิดสมบัติ 368/1 1 หัวหวาย ตาคลี นครสวรรค์ นว. 52 2560 6/7/2019
1630 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0845 นางสาวอุไรวรรณ เอ้ือสุวรรณ์ ร้านนางสาวอุไรวรรณ เอ้ือสุวรรณ์ นางสาวอุไรวรรณ เอ้ือสุวรรณ์ 47 1 - - หัวหวาย ตาคลี นครสวรรค์ นว. 96 2552 28/5/2020
1631 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1388 นางจ าปา ค าน้อย ร้านนางจ าปา ค าน้อย นางจ าปา ค าน้อย 163 7 - - หัวหวาย ตาคลี นครสวรรค์ นว. 81 2554 17/4/2020
1632 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0270 นายณรงค์เวทย์ แช่มบ ารุง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้าตะวันกรุ๊ป 87/2 1 - - ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 78 2556 25/3/2020
1633 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1119 นางสาวอาภา ภูยงค์ ร้านมิตรไมตรีการเกษตร นางสาวอาภา ภูยงค์ 87/3 1 - - ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 144 2552 14/9/2020
1634 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0902 นางชูศรี เค่ียวเขตการณ์ ร้านก้อนดินการเกษตร นางชูศรี เค่ียวเขตการณ์ 93/1 1 - - ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 31 2551 31/3/2020
1635 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2319 นายทวัศักด์ิ ขาวทอง ร้านทวีศักด์ิการเกษตร นายทวีศักด์ิ ขาวทอง 530 11 ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 8 2562 7/1/2020
1636 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-2039 นางสาวเบญจมาศ  พูลทอง ร้าน ชนิกานต์ การเกษตร นางสาวเบญจมาศ พูลทอง 133/8 17 ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 17 2562 5/2/2020
1637 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1485 นางจุรี สิงห์เรือง ร้านภัทราวดี นางจุรี สิงห์เรือง 28 6 - - ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 168 2554 28/8/2019
1638 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0276 นายสนิท ถนอมวงษ์ ร้านเทียนฮะ นายสนิท ถนอมวงษ์ 109 1 - - ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 89 2547 5/9/2019
1639 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1825 นายจักรกริช แสงสุรศักด์ิ บริษัท สุริยะการเกษตร จ ากัด 18/3-4 1 - - ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 28 2562 17/3/2020
1640 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1978 นางสาวทิพวรรณ กมขุนทด ร้านสมจิตรมิตรเกษตร นางสาวทิพวรรณ กมขุนทด 27/1 1 ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 35 2558 4/1/2020
1641 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0271 นางสาวสุรภีร์  กุศลวัฒนะ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก จ ากัด 27/6 1 - ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 14 2560 6/3/2020
1642 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-2072 นายนพพล ถนอมวงษ์ ร้านเทียนฮะการเกษตร นายนพพล ถนอมวงษ์ 304/3 1 ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 163 2558 21/12/2019
1643 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1366 นางสาวอุษณีย์ ชัยเดโช ร้านเคมีเกษตร นางสาวอุษณีย์ ชัยเดโช 329,329/2 1 - - ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 172 2557 16/9/2019
1644 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2331 นายปรวีร์  วราหะ ร้านมงคลการเกษตร นายปรวีร์ วราหะ 497/5-6 1 ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 21 2562 25/2/2020
1645 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2296 นางสาธิตา ข าอ่อน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.เคมีการเกษตร นางสาธิตา ข าอ่อน 646/1 1 ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 93 2561 16/9/2020
1646 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0275 นางพิศมัย ศรีปิยะรัต ร้านศรีวงษ์ทอง นางพิศมัย ศรีปิยะรัต 75/1 1 - - ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 29 2562 20/3/2020
1647 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0268 นายสังเวียน จาบทอง ร้านธัญญาพร นายสังเวียน จาบทอง 78 1 - - ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 80 2547 29/8/2019
1648 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1250 นายไพบูลย์ ฤทธ์ิบ ารุง ร้านพรคุณพ่อการเกษตร นายไพบูลย์ ฤทธ์ิบ ารุง 79 1 - - ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 91 2553 22/7/2020
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1649 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2164 น.ส.วรรณนิศา   โพธ์ิบุญ ร้านมารวยการเกษตร น.ส.วรรณนิศา โพธ์ิบุญ 899/30 1 ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 37 2560 25/5/2020
1650 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0277 นายสรรค์สรวง วัชรินทรชัย ร้านเซ่งจ๊ัว นายสรรค์สรวง วัชรินทรชัย 93 1 - - ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 71 2547 16/8/2019
1651 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1544 นางร าเพย สานอินศรี ร้านร าเพยพันธ์ุข้าวปลูก นางร าเพย สานอินศรี 115/4 2 - - ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 141 2555 4/9/2019
1652 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2102 นางสาวนินติระญา   ผิวบาง ร้านนินติระญา  ผิวบาง นางสาวนินติระญา ผิวบาง 99/11 3 ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 55 2562 20/6/2020
1653 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1067 นางค านึง เอมพันธ์ ร้านโอ่งการเกษตร นางค านึง เอมพันธ์ 65/3 4 - - ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 9 2562 7/1/2020
1654 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1819 นางสาวเรณู จันทร์อ่ิม ร้านเรณูการเกษตร นางสาวเรณู จันทร์อ่ิม 120/7 5 - - ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 106 2560 27/11/2019
1655 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0267 นายส าราญ สุขเเจ่ม ร้านสีทองการเกษตร นายส าราญ สุขเเจ่ม 39/3 5 - - ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 249 2548 9/10/2019
1656 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0780 นางน้ าอ้อย  สุขแจ่ม สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินท่าตะโก จ ากัด 68/6 5 - - ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 105 2550 2/9/2019
1657 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-2080 นางสาวกนกกร  วงษ์จินดา ร้าน เกดเกษตรพาณิชย์ (สมจิตร) นางสาวกนกกร วงษ์จินดา 98/4-5 5 ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 9 2559 28/2/2020
1658 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0778 นายวิวัฒน์ น้อยผล สหกรณ์การเกษตรท่าตะโกพัฒนา จ ากัด 99 5 - - ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 104 2550 2/9/2019
1659 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1782 นางมาลี มาลัยเปีย ร้านสัญญาพาณิชย์ นางมาลี มาลัยเปีย 316 3 - - ท านบ ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 156 2556 27/8/2019
1660 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2260 นายเกษม  กุลบุตร สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครสวรรค์ สาขาท านพ จ ากัด 165 6 ท านบ ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 49 2562 27/5/2020
1661 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1538 นายจักรินทร์ พรเรืองมณีกิจ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จีน เจ การเกษตร นายจักรินทร์ พรเรืองมณีกิจ 97/5 1 - - พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 2 2559 21/1/2020
1662 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1215 นางสุจินต์ ม่วงแก้ว ร้านสุจินต์ นางสุจินต์ ม่วงแก้ว 38 2 - - พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 47 2553 14/6/2020
1663 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1163 นายประทีป อุรุวรรณ ร้านประทีปการเกษตร นายประทีป อุรุวรรณ 1/9 3 - - พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 23 2553 24/1/2020
1664 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1183 นางสาวโชติกา เมฆพยัพ ร้านโชติกาการเกษตร นางสาวโชติกา เมฆพยัพ 5/2 5 - - พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 75 2556 30/3/2020
1665 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1669 นายสมหมาย พุ่มเถ่ือน ร้านลุงหมึกการเกษตร นายสมหมาย พุ่มเถ่ือน 25/6 11 - - พนมเศษ ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 28 2556 12/12/2019
1666 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0935 นายทองใบ ศรีชมภู ร้านทองใบ ศรีชมภู นายทองใบ ศรีชมภู 47/2 11 - - พนมเศษ ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 92 2553 22/6/2020
1667 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1046 นางสาวมาเรียม ปานอินทร์ ร้านมาเรียม ปานอินทร์ นางสาวมาเรียม ปานอินทร์ 26/6 3 - - พนมเศษ ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 4 2556 7/10/2019
1668 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0823 นางสาวล้ี สุวรรณค า ร้านสุวรรณการเกษตร นางสาวล้ี สุวรรณค า 111/5 4 - - พนมเศษ ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 120 2550 16/10/2019
1669 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1802 นางสาวลมโชย วงษ์ซีวะสกุล ร้านลมโชย นางสาวลมโชย วงษ์ซีวะสกุล 27/1 4 - - พนมเศษ ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 19 2557 12/11/2019
1670 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0289 นางเพ็ญรุ่ง แช่มสกุล ร้านเพ็ญรุ่ง นางเพ็ญรุ่ง แช่มสกุล 100 6 - - พนมเศษ ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 5 2555 23/12/2019
1671 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0292 นายอนันต์ บรรพหาร ร้านจ าเนียรพาณิชย์ นายอนันต์ บรรพหาร 111 6 - - พนมเศษ ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 26 2554 31/12/2019
1672 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2239 นางวิไล  หนูสนธิ ร้านบุญชอบการเกษตร นางวิไล หนูสนธิ 97/1 6 พนมเศษ ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 22 2561 29/3/2020
1673 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0696 นายวิฑูรย์ บุญโต ร้านประหยัดการเกษตร นายวิฑูรย์ บุญโต 84/8 7 - - พนมเศษ ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 143 2552 6/9/2019
1674 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1411 นางส้มเกล้ียง ใจเอ้ือ ร้านส้มเกล้ียงการเกษตร นางส้มเกล้ียง ใจเอ้ือ 148/5 9 - - พนมเศษ ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 47 2555 31/12/2019
1675 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0295 นายชรินทร์ สด าพงษ์ ร้านทิชาการเกษตร นายชรินทร์ สด าพงษ์ 40/2 1 - - วังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 22 2547 26/5/2020
1676 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1896 นายศักด์ิดา เอกชัยจินดาวัฒน์ ร้านวันดีบริการ นายศักด์ิดา เอกชัยจินดาวัฒน์ 6/1 1 - - วังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 37 2558 13/1/2020
1677 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0007 นายประทุม เติมช้อย ร้านศรัณย์การเกษตร นายประทุม เติมช้อย 74/1 2 - - วังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 43 2555 31/12/2019
1678 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1383 นายชัยยศ ลอยแก้ว ร้านชัยยศการเกษตร นายชัยยศ ลอยแก้ว 103 3 - - วังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 75 2554 28/3/2020
1679 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1752 นางทองหยด แสงปาน ร้านนางทองหยด แสงปาน นางทองหยด แสงปาน 25/1 3 - - วังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 136 2556 19/8/2020
1680 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1196 นางสาหร่าย ทิพยเนตร์ ร้านสมบัติการเกษตร นางสาหร่าย ทิพยเนตร์ 99 3 - - วังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 18 2553 6/4/2020
1681 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1266 นางสายรุ้ง เมฆกระจ่าง ร้านสายรุ้งการเกษตร นางสายรุ้ง เมฆกระจ่าง 2/2 4 วังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 153 2555 19/9/2019
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1682 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0296 นายไช่เง็ก พงศ์ไกรพฤกษ์ ร้านไช่เง็ก นายไช่เง็ก พงศ์ไกรพฤกษ์ 35/1 5 - - วังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 93 2556 28/7/2020
1683 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0299 นายทิม พ่วงดี ร้านพรทิพย์การเกษตร นายทิม พ่วงดี 63/2 6 - - วังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 9 2547 26/5/2020
1684 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0772 นายวีระศักด์ิ สนิทผล ร้านวีระการเกษตร นายวีระศักด์ิ สนิทผล 33/5 7 - - วังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 46 2554 31/12/2019
1685 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0770 นางดวงดาว ฮกชุน ร้านสุวรรณหงษ์ นางดวงดาว ฮกชุน 59 7 - - วังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 81 2559 25/12/2019
1686 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0297 นางละออง ทิมทอง ร้านละอองการเกษตร นางละออง ทิมทอง 63/6 9 - - วังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 10 2552 26/10/2019
1687 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0985 นางสาวแก้ว ทาค า ร้านแก้ว ทาค า นางสาวแก้ว ทาค า 64 7 - - วังใหญ่ ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 109 2551 28/9/2019
1688 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0915 นายวน หวังจิตร ร้านวน หวังจิตร นายวน หวังจิตร 117/2 11 - - สายล าโพง ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 37 2551 5/5/2020
1689 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1438 นายวสันต์ สิงหัตถะ ร้านวสันต์ นายวสันต์ สิงหัตถะ 107/3 13 - - สายล าโพง ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 73 2555 9/4/2020
1690 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2206 นางสาวเฉลิมพร  ส้มแป้น ร้านแป้งร่ า นางสาวเฉลิมพร ส้มแป้น 125/5 14 สายล าโพง ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 97 2560 23/10/2019
1691 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0619 นายรุ่งเพ็ชร์ ป่ินวัฒนะ ร้านรุ่งเพ็ชร์ ป่ินวัฒนะ นายรุ่งเพ็ชร์ ป่ินวัฒนะ 16/3 3 - - สายล าโพง ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 46 2549 14/7/2020
1692 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0303 นางสาวสุมาลี แซ่ล้ิม ร้านสุมาลี นางสาวสุมาลี แซ่ล้ิม 13/1 1 - - หนองหลวง ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 228 2548 27/9/2019
1693 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0304 นางสมจิต ยศสมบัติ ร้านสมจิต นางสมจิต ยศสมบัติ 42/2 1 - - หนองหลวง ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 18 2552 14/11/2019
1694 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1237 นายมานพ จ๋ิวสุข ร้านเบญจาง จ๋ิวสุข นายมานพ จ๋ิวสุข 6/1 1 - - หนองหลวง ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 45 2556 2/1/2020
1695 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2326 นายปฏิพันธ์  ต่วนชะเอม ร้านโชคแสงเมือง นายปฎิพัทธ์ ต่วนชะเอม 9/1 1 หนองหลวง ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 24 2562 4/3/2020
1696 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1229 นางบุญเตือน ฟุ้งสุข ร้านบ้านนาการ์เด้นท์ นางบุญเตือน ฟุ้งสุข 5/1 11 - - หนองหลวง ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 59 2553 20/7/2020
1697 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2221 นางสายพิน บัวอุไร ร้านสายพิน นางสายพิน บัวอุไร 52/3 11 หนองหลวง ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 9 2561 20/2/2020
1698 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2170 นายสรศักด์ิ  ทองค าเขียว สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส.นครสวรรค์ จ ากัด สาขาหนองหลวง นายสรศักด์ิ ทองค าเขียว 199/49 2 หนองหลวง ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 39 2561 24/5/2020
1699 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1121 นางบุญทรง ยอดรัตน์ ร้านวงษ์ทองการเกษตร นางบุญทรง ยอดรัตน์ 16 2 - - หัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 99 2561 18/9/2019
1700 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1588 นายบุญเรือง นาคทวี ร้านบุญเรืองเคมีภัณฑ์ นายบุญเรือง นาคทวี 42/4 2 - - หัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 60 2562 14/7/2020
1701 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0953 นางซ้ง สุขสมบัติ ร้านกิจพานิช นางซ้ง สุขสมบัติ 102 6 - - หัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 117 2556 8/7/2020
1702 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0970 นางรัชดาวัลย์ คงทวีศักด์ิ ร้านวรพุฒิ นางรัชดาวัลย์ คงทวีศักด์ิ 102/3 6 - - หัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 88 2551 10/8/2020
1703 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0310 นายกีรติพงศ์ ส่งวัฒนา ร้านเทพเสริมส่ง นายกีรติพงศ์ ส่งวัฒนา 83/2 9 - - หัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์ นว. 130 2548 25/2/2020
1704 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0594 นางสาวอัจฉรา อ้ึงชิมอ่ิม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษตรชัย ส่งเสริมการเกษตร นางสาวอัจฉรา อ้ึงชิมอ่ิม 131 1 - - เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 119 2552 19/7/2020
1705 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0332 นางสาวลาวัณย์ ห่านศรีวิจิตร ร้านนางสาวลาวัณย์ ห่านศรีวิจิตร นางสาวลาวัณย์ ห่านศรีวิจิตร 401 1 - - เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 17 2548 31/12/2019
1706 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1629 นางกรสิริ ช่ืนจิตร ร้านกรสิริ นางกรสิริ ช่ืนจิตร 531 1 - - เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 148 2555 19/9/2020
1707 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0707 นางสาวมยุรี บุพการีพร ร้านพืชมงคล นางสาวมยุรี บุพการีพร 614 1 - - เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 13 2558 29/10/2019
1708 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0315 น.ส.นาถยา วณิตย์ธนาคม ไทยยนต์การเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยยนต์เจริญเคมีเกษตร 645 1 - - เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 22 2548 31/12/2019
1709 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0828 นางสาวศศิวรรณ คุ้มกัน ร้านต.ไพศาลการเกษตร นางสาวศศิวรรณ คุ้มกัน 799/8 1 - - เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 55 2560 13/7/2019
1710 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0321 นายศิริชัย ไหลบุตรดี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษตรไพบูลย์1991 882 1 - - เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 133 2548 20/2/2020
1711 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0326 นางสาวสิริพร ปราบภัย ร้านปอนด์การเกษตร นางสาวสิริพร ปราบภัย 670/12-15 2 - - เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 111 2547 3/10/2019
1712 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0317 นายพรชัย พันธวงศ์ ร้านเกษตรส้มเส้ียว นายพรชัย พันธวงศ์ 748 2 - - เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 33 2554 31/12/2019
1713 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1725 นายรุ่ง กัณหาที ร้านแบงค์ พันธ์ุข้าว นายรุ่ง กัณหาที 999/1 2 - - เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 54 2557 23/3/2020
1714 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0926 นายเชาว์วัฒน์ รักษ์สุรวงศา ร้านหนองหว้าการเกษตร นายเชาว์วัฒน์ รักษ์สุรวงศา 88/8 3 - - เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 95 2551 4/9/2019
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1715 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1787 นายวิริยะ  แจ้งอ่ิม ร้านเกษตรไทย นายวิริยะ แจ้งอ่ิม 112/10 4 - - เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 165 2556 3/9/2020
1716 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0327 นางสาวสมคิด ชาวนาฝ้าย ร้านพานทองการเกษตร นางสาวสมคิด ชาวนาฝ้าย 19/1 4 - - เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 24 2559 28/4/2020
1717 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1975 นายสัญญา ขวัญตา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ญาณิศา(22) นายสัญญา ขวัญตา 2/6 4 เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 70 2558 25/3/2020
1718 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2254 นางสาวเฉลิมรัตน์  คงสัตรา ร้านนก คลินิกการเกษตร นางสาวเฉลิมรัตน์ คงสัตรา 443/4 7 เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 34 2561 16/5/2020
1719 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0319 นายนพเก้า ตันติวัฒน์ ร้านนพเก้าการเกษตร นายนพเก้า ตันติวัฒน์ 670/11 7 - - เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 28 2554 31/12/2019
1720 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0328 นางสาวเสาวณี   ศรีปัญญา สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครสวรรค์ จ ากัด  สาขาบรรพตพิสัย 7/3 7 - - เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 7 2552 15/10/2019
1721 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0323 นายมนต์ชัย ไหลบุตรดี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษตรไพบูลย์1991 734 7 - - เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 21 2549 6/4/2020
1722 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2243 นางสาวณฐวรรณ วนิชนพรัตน์ ร้านช.พันธ์ุข้าว นางสาวณฐวรรณ วนิชนพรัตน์ 8 7 เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 28 2561 6/5/2020
1723 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-2029 นายพรชัย พันธวงศ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษตรพรชัย (2015) 888 7 เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 105 2558 16/6/2020
1724 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0334 นางศิริรัฐ ตุ่มสียา ร้านสียา นางศิริรัฐ ตุ่มสียา 28 1 - - ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 161 2547 27/12/2019
1725 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1824 นางสาวสุภนิช ทองสด ร้านพลอยการเกษตร นางสาวสุภนิช ทองสด 124/2 4 - - ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 50 2557 10/3/2020
1726 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1417 นางพัณณ์นิภา ชโรจน์ทวีสิริ ร้านพัณณ์นิภา ชโรจน์ทวีสิริ นางพัณณ์นิภา ชโรจน์ทวีสิริ 124/4 4 - - ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 37 2561 17/5/2020
1727 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2218 นายดิษพงษ์  วงษ์จีน ร้านต้ังใจการเกษตร นายดิษพงษ์ วงษ์จีน 199/3 4 ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 14 2561 11/3/2020
1728 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2307 นายจารุวัฒน์ ศรีปาน ร้านธุระกิจเกษตรบ้านคันบึง นายจารุวัฒน์ ศรีปาน 204/5 4 ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 109 2561 14/11/2019
1729 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0615 นายนิกร กรพิทักษ์ ร้านปุ๋ย-ยา ตาขีด นายนิกร กรพิทักษ์ 47 4 - - ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 42 2549 2/7/2020
1730 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1792 นางสาวกฤษณา เสาร์แก้ว ร้านกฤษณา เสาร์แก้ว นางสาวกฤษณา เสาร์แก้ว 320/3 6 - - ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 70 2559 28/11/2019
1731 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0716 นายสันติ องอาจกิจ ร้าน"สันติ" นายสันติ องอาจกิจ 488 6 - - ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 24 2552 14/12/2019
1732 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-2037 นางรัตนาภรณ์  วงส์ประยูร ร้านเอราวัณการเกษตร นางรัตนาภรณ์ วงส์ประยูร 499 1 ท่าง้ิว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 132 2558 17/9/2019
1733 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0343 นายสถาพร นิรุติธรรมธรา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สถาพรรุ่งเรืองการเกษตร 251 2 - - ท่าง้ิว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 133 2553 1/9/2019
1734 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0747 นางนิภา ไพโรจน์ สหกรณ์การเกษตรบรรพตพิสัย จ ากัด 353/1 2 - - ท่าง้ิว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 69 2557 7/5/2020
1735 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0342 นายกฤษฎ์ิ กระต่ายทอง ร้านเกรียงเวช 2 นายกฤษฎ์ิ กระต่ายทอง 423 2 - - ท่าง้ิว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 151 2558 22/11/2019
1736 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2136 นายสวรรค์  สนิทจันทร์ ร้านส.การเกษตร นายสวรรค์ สนิทจันทร์ 168 4 ท่าง้ิว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 67 2560 14/8/2019
1737 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1391 นายปรีชา คล้ายสุข ร้านปรีชา คล้ายสุข นายปรีชา คล้ายสุข 19/6 4 - - ท่าง้ิว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 83 2554 17/4/2019
1738 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1583 นางกรรณิกา วราโภค ร้านกรรณิกา การเกษตร นางกรรณิกา วราโภค 3/1 1 - - บางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 39 2556 13/12/2019
1739 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1058 นายสุรชาติ นพนิธิพัฒน์ ร้านสุรชาติ นพนิธิพัฒน์ นายสุรชาติ นพนิธิพัฒน์ 177 2 - - บางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 87 2552 17/5/2020
1740 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0993 นายสิรภพ วิมลสมบัติ ร้านสิรภพ วิมลสมบัติ นายสิรภพ วิมลสมบัติ 82/2 2 - - บางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 6 2552 15/10/2019
1741 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0911 นายธวัชชัย กุลนี ร้านศรีบุญมา นายธวัชชัย กุลนี 109 7 - - บางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 35 2551 20/4/2020
1742 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1285 นางสาวน้ าผ้ึง สีแดง ร้านน้ าผ้ึงการเกษตร นางสาวน้ าผ้ึง สีแดง 14 7 - - บางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 39 2558 15/1/2020
1743 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0887 นางอริศรา ขจรกล่ิน ร้านพูลทองพาณิชย์ นางอริศรา ขจรกล่ิน 89/1 7 - - บางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 19 2561 28/3/2020
1744 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2320 นายพิษณุ สาจิตต์ ร้านทรัพย์ทวี นายพิษณุ สาจิตต์ 12/1 3 บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 22 2562 4/3/2020
1745 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0345 นางใกล้รุ่ง ผานาค ร้านช.ศิริชู นางใกล้รุ่ง ผานาค 60/1 5 - - บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 11 2562 23/1/2020
1746 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1692 นายชัชพงษ์  สุมเงิน ร้านแตงโมการเกษตร นายชัชพงษ์ สุมเงิน 104/11 10 - - บ้านแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 92 2561 16/9/2019
1747 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0347 นางสาวพรรนิภา ค าประกอบ ร้านพรโชติเจริญพานิช นางสาวพรรนิภา ค าประกอบ 83 7 - - บ้านแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 25 2548 31/12/2019

53/151สํา
นัก
คว
บค
มุพ
ืชแ
ละ
วสั
ดกุ
ารเ
กษ
ตร



1748 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1717 นางอ านวย แจ้งวิจิตร์ ร้านอ านวย นางอ านวย แจ้งวิจิตร์ 128/1 8 - - บ้านแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 102 2556 30/5/2020
1749 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1567 นายสถาพร ค าเครือ ร้านประดับการเกษตร นายสถาพร ค าเครือ 20 1 - - บึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 99 2560 24/10/2019
1750 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2348 นางสาวสุพัตรา เอ่ียมวิลัย ร้านเกษตร 54 นางสาวสุพัตรา เอ่ียมวิลัย 19/2-3 3 บึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 58 2562 24/6/2020
1751 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-2017 นายปัณณทัต โยธา ร้านป.เกษตร นายปัณณทัต โยธา 330/2 3 บึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 110 2558 6/7/2020
1752 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1081 นางอภิญญา รสเพชร ร้านเพชรการเกษตร นางอภิญญา รสเพชร 26/1 4 - - บึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 42 2560 11/6/2020
1753 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1301 นายสมพล สร้อยสุวรรณ ร้านสมพลการเกษตร นายสมพล สร้อยสุวรรณ 29/9 4 - - บึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 170 2554 13/9/2019
1754 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0352 นายวัฒนา ศรีจันทร์แดง ร้านวัฒนา นายวัฒนา ศรีจันทร์แดง 5/2 4 - - บึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 112 2555 28/6/2020
1755 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0622 นายบุญชู ศรีจันทร์แดง ร้านนายบุญชู ศรีจันทร์แดง นายบุญชู ศรีจันทร์แดง 5/7 4 - - บึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 47 2549 18/7/2020
1756 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0353 นางสาวล าเพย พาทัน ร้านนวพร นางสาวล าเพย พาทัน 71/2 5 - - บึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 119 2547 17/10/2019
1757 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1726 นายเอกราช สวนแก้ว ร้านสวนแก้วเคมีเกษตร นายเอกราช สวนแก้ว 99 7 - - บึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 138 2556 6/8/2019
1758 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1481 นายธวัชชัย สีระวัตร สหกรณ์การเกษตรบึงพิมพาจ ากัด 31/2 8 - - บึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 163 2554 7/9/2019
1759 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0354 นางสาวรมณ  น้อยพันธ์ ร้านมัทนาการเกษตร นางสาวรมณ น้อยพันธ์ 89/1 9 - - บึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 98 2558 26/5/2020
1760 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1633 นางสาวธิดาวรรณ ยืนยง ร้านน้องยูโรการเกษตร นางสาวธิดาวรรณ ยืนยง 61/2 10 - - หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 11 2556 7/10/2019
1761 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1670 นายดาวเรือง ค าใบ ร้านรุ่งเรืองการเกษตร นายดาวเรือง ค าใบ 71/8 10 - - หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 23 2556 11/11/2019
1762 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-2084 นางบุญยืน  อินทสุวรรณ์ ร้าน อาหารสัตว์หนองกรด นางบุญยืน อินทสุวรรณ์ 97/2 10 หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 82 2559 25/12/2019
1763 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2306 นายภาสวร มีเดช ร้านมีเดชการเกษตร นายภาสวร มีเดช 99/2 11 หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 119 2561 20/12/2019
1764 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2174 นางสาวอรทัย  ดวงตาเสือ ร้านน่ิมกิจพาณิชย์ นางสาวอรทัย ดวงตาเสือ 8/8 14 หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 64 2560 2/8/2020
1765 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0358 นายพนมยศ ศักดี ร้านพนมยศการเกษตร นายพนมยศ ศักดี 29/1 2 - - หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 55 2547 20/7/2020
1766 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1386 นายกฤษณะ จ านงค์ ร้านภัทรพาณิชย์ นายกฤษณะ จ านงค์ 109 3 - - หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 12 2555 31/12/2019
1767 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1449 นายเดชา ช่ืนจิต ร้านช่ืนจิตร์พาณิชย์ นายเดชา ช่ืนจิต 134/2 3 - - หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 133 2554 19/6/2020
1768 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2251 นายพีรสันต์  กัณหาที ร้านหอมฟุ้ง ฟามอะโกร นายพีรสันต์ กัณหาที 30 3 หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 33 2561 16/5/2020
1769 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2212 นางสาวไพริน บุญเย็น ร้านบุญเย็นการเกษตร นางสาวไพริน บุญเย็น 41/3 3 หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 56 2562 24/6/2020
1770 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0717 นายจ าเริญ ไชยปัญหา ร้านจ าเริญพันธ์ุข้าว นายจ าเริญ ไชยปัญหา 12 4 - - หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 142 2554 20/7/2019
1771 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0835 นายวิวัฒน์ เหล่าเขตกิจ ร้านไทยประดิษฐ์ นายวิวัฒน์ เหล่าเขตกิจ 29/2 4 - - หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 129 2550 12/12/2019
1772 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0660 นายพินิจศักด์ิ เกียรติพินิจกุล ร้านนายพินิจศักด์ิ เกียรติพินิจกุล นายพินิจศักด์ิ เกียรติพินิจกุล 4 4 - - หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 104 2556 6/6/2020
1773 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0722 นายศักด์ิ พิลึก ร้านศักด์ิชัย นายศักด์ิ พิลึก 68/2 4 - - หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 22 2550 21/3/2020
1774 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2176 นางสาวศรินรัตน์   ธนเธียรเวศน์ ร้าน ป.เคมีเกษตร นางสาวศรินรัตน์ ธนเธียรเวศน์ 28 5 หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 104 2560 27/11/2019
1775 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0721 นางจ า กรณีย์ ร้านจ า กรณีย์ นางจ า กรณีย์ 32/3 5 - - หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 43 2554 31/12/2019
1776 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0673 นางปุญญาดา สุขเกษม ร้านปริณดาพาณิชย์ นางปุญญาดา สุขเกษม 91 5 - - หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 143 2549 9/11/2019
1777 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-2006 นางณัฐฌา พวงเพชร ร้านจอยเคมีเกษตร นางณัฐฌา พวงเพชร 100/4 1 หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 100 2558 27/5/2020
1778 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0824 นางสาวศิรินทร์ทิพ รุจิเลขปัญญา ร้านทิพการเกษตร นางสาวศิรินทร์ทิพ รุจิเลขปัญญา 111 1 - - หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 121 2550 21/10/2019
1779 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1491 นายนพรัตน์ วิทยะภูษากุล ร้านนพรัตน์การเกษตร นายนพรัตน์ วิทยะภูษากุล 28/2 1 - - หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 4 2555 7/11/2019
1780 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0362 นายวัชรพงศ์ ทาเอ้ือ ร้าน 9ดาว นายวัชรพงศ์ ทาเอ้ือ 28/9 1 - - หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 32 2561 16/5/2020
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1781 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0596 นางลิราวรรณ  โพธ์ิคุ้ม ร้านวรรณต้นเจริญ นางลิราวรรณ โพธ์ิคุ้ม 3 1 - - หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 149 2557 14/8/2019
1782 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1574 นายสุภาพ ย่ีเพ็ญ ร้านสามแยกการเกษตร นายสุภาพ ย่ีเพ็ญ 31/10-31/12 1 - - หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 77 2555 22/4/2020
1783 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1610 นายสัญชัย เหรียญทอง ร้านโมชญ์การเกษตร นายสัญชัย เหรียญทอง 40/2 1 - หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 114 2555 23/7/2020
1784 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0715 นางน้ าอ้อย ศรีนาราง ร้านเก้าการเกษตร นางน้ าอ้อย ศรีนาราง 440 1 - - หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 36 2550 26/4/2019
1785 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0623 นายประจวบ ยังเหล่ียม ร้านประจวบ ยังเหล่ียม นายประจวบ ยังเหล่ียม 27/2 2 - - หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 50 2549 23/7/2020
1786 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-2060 นายเทวฤทธ์ิ  ทองสีอ่อน ร้าน สุชาติพานิช นายเทวฤทธ์ิ ทองสีอ่อน 16/1 4 หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 98 2561 18/9/2019
1787 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0505 นางสาวสุทธาทิพย์ ลูกอินทร์ ร้าน3 อ.การเกษตร นางสาวสุทธาทิพย์ ลูกอินทร์ 77/3 1 - - หูกวาง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 95 2548 15/2/2020
1788 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0603 นายนเรศ เกษธีระกุล ร้านนเรศการเกษตร นายนเรศ เกษธีระกุล 78/1 1 - - หูกวาง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 70 2561 9/8/2019
1789 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0367 นายมาโนช หนูโพธ์ิ ร้านฟิวส์เคมีเกษตร นายมาโนช หนูโพธ์ิ 41/2 2 - - หูกวาง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 27 2555 31/12/2019
1790 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0369 นายประทีป บัวพันธ์ ร้านนายประทีป บัวพันธ์ นายประทีป บัวพันธ์ 36/2 2 - - อ่างทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 65 2547 23/8/2019
1791 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1914 นางสาวอภิญญา การภักดี ร้านโฮม-โด่ง การเกษตร นางสาวอภิญญา การภักดี 78 3 - - อ่างทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 104 2561 16/10/2019
1792 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2267 นายทรงยศ โมรา ร้านณัฐดนัยพาณิชย์ นายทรงยศ โมรา 115/1 5 อ่างทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 53 2561 25/6/2020
1793 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0858 นายวสันต์ คล้ายสุข ร้านพรกังวาน นายวสันต์ คล้ายสุข 168/2 5 - - อ่างทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ นว. 92 2560 16/10/2019
1794 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1986 นางนิภาพร  รักกลัด ร้านไตเต้ิล ช็อป นางนิภาพร รักกลัด 49 1 เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์ นว. 15 2560 8/3/2020
1795 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-2087 นายชีพ  ฤทธ์ิเต็ม ร้านชีพการเกษตร นายชีพ ฤทธ์ิเต็ม 49/6 15 - เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์ นว. 22 2559 25/4/2020
1796 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1290 นางสนอง ศรีไพสนธ์ิ ร้านสนอง ศรีไพสนธ์ิ นางสนอง ศรีไพสนธ์ิ 135/5 18 - - เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์ นว. 135 2553 1/9/2019
1797 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0930 นายประเสริฐ แย้มกล่ิน ร้านประเสริฐ แย้มกล่ิน นายประเสริฐ แย้มกล่ิน 30/4 4 - - เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์ นว. 95 2558 25/5/2020
1798 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-2059 นายไพโรจน์  สังข์เงิน ร้าน ไพโรจน์ นายไพโรจน์ สังข์เงิน 56 4 เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์ นว. 20 2560 20/3/2020
1799 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-1999 นางสาวจิราภรณ์ อริยโสภารักษ์ ร้านต้ังเจริญ นางสาวจิราภรณ์ อริยโสภารักษ์ 338 8 เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์ นว. 62 2560 30/7/2020
1800 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-1984 นายสมชาย  ถนัดหนังสือ ร้านสมชาย ถนัดหนังสือ นายสมชาย ถนัดหนังสือ 56 8 เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์ นว. 5 2561 21/1/2020
1801 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1452 นายสมศักด์ิ จันทร์เขียว ร้านสมศักด์ิการเกษตร นายสมศักด์ิ จันทร์เขียว 9/3 1 - - เขาทอง พยุหะคีรี นครสวรรค์ นว. 63 2562 22/7/2020
1802 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0371 นางสาวเล็ก กาละศรี ร้านนิคมพาณิชย์ นางสาวเล็ก กาละศรี 23/2 2 - - เขาทอง พยุหะคีรี นครสวรรค์ นว. 196 2548 28/6/2020
1803 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-1970 นายธนาภัสสร์ จงเจริญ ร้านสมบูรณ์ทรัพย์ นายธนาภัสสร์ จงเจริญ 39/1 3 เขาทอง พยุหะคีรี นครสวรรค์ นว. 73 2561 15/8/2019
1804 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0599 นางสาววิชุดา คกาทอง ร้านศิริพืชผล นางสาววิชุดา คกาทอง 12 5 - - เขาทอง พยุหะคีรี นครสวรรค์ นว. 3 2550 2/1/2020
1805 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2286 นายธฤณพร ทรัพย์ข า ร้านทรัพย์ไธสงเจริญออยส์ นางสาวธฤณพร ทรัพย์ข า 100 7 เขาทอง พยุหะคีรี นครสวรรค์ นว. 74 2561 16/8/2020
1806 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1176 นางอินทิรา ไชยธงรัตน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งเรืองทรัพย์เกษตร(5661) สาขาท่าน้ าอ้อย นางอินทิรา ไชยธงรัตน์ 44/1 3 - - ท่าน้ าอ้อย พยุหะคีรี นครสวรรค์ นว. 30 2553 18/2/2020
1807 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1450 นายบรรลังค์ พวงสมบัติ ร้านบรรลังค์การค้า นายบรรลังค์ พวงสมบัติ 5/3 4 - - ท่าน้ าอ้อย พยุหะคีรี นครสวรรค์ นว. 103 2560 27/11/2019
1808 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0372 นางค านึง โกส้ม ร้านค านึงการเกษตร นางค านึง โกส้ม 9,9/1 7 - - ท่าน้ าอ้อย พยุหะคีรี นครสวรรค์ นว. 116 2561 6/12/2019
1809 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0807 นางสถาพร จันต๊ะวงค์ ร้านแทนไท นางสถาพร จันต๊ะวงค์ 31/1 8 - - ท่าน้ าอ้อย พยุหะคีรี นครสวรรค์ นว. 14 2562 31/1/2020
1810 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0381 นางบุญพา แว่นแก้ว ร้านบุญพา นางบุญพา แว่นแก้ว 135 1 - - น้ าทรง พยุหะคีรี นครสวรรค์ นว. 53 2552 23/2/2020
1811 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0750 นางสมพิส มุขนาค ร้านสมพิส มุขนาค นางสมพิส มุขนาค 65 10 - - น้ าทรง พยุหะคีรี นครสวรรค์ นว. 52 2550 20/5/2020
1812 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0826 นายศราวุฒิ กล่ินเกษร ร้านศราวุฒิ กล่ินเกษร นายศราวุฒิ กล่ินเกษร 93 10 - - น้ าทรง พยุหะคีรี นครสวรรค์ นว. 106 2561 25/10/2019
1813 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0382 นายสุระพล ป้ันงาม ร้านนายสุระพล ป้ันงาม นายสุระพล ป้ันงาม 21/3 4 - - น้ าทรง พยุหะคีรี นครสวรรค์ นว. 12 2558 29/10/2019
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1814 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-2124 นายตรีวัฒน์  เย็นสุข ร้านค้าประชารัฐ นายตรีวัฒน์ เย็นสุข 98 4 น้ าทรง พยุหะคีรี นครสวรรค์ นว. 64 2559 9/11/2019
1815 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0379 นายอ าพล อ่วมทอน ร้านลักษณ์อ าพลกรุ๊ป นายอ าพล อ่วมทอน 65 5 - - น้ าทรง พยุหะคีรี นครสวรรค์ นว. 105 2561 16/10/2019
1816 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2342 นางสาวทิพวรรณ พินผ่อง ร้านปลาทองการเกษตร นางสาวทิพวรรณ พินผ่อง 3/6 8 น้ าทรง พยุหะคีรี นครสวรรค์ นว. 50 2562 28/5/2020
1817 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0383 นายสมพงษ์ ฉัตรชัยรัตนเวช ร้านเวชพงษ์การเกษตร นายสมพงษ์ ฉัตรชัยรัตนเวช 333 3 - - นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี นครสวรรค์ นว. 3 2548 12/12/2019
1818 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0384 นางอรุณี ฉัตรชัยรัตนเวช ร้านนิคมเภสัช นางอรุณี ฉัตรชัยรัตนเวช 37 3 - - นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี นครสวรรค์ นว. 9 2548 6/12/2019
1819 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1220 นายนิวัฒน์ สัตยกุลฑล ร้านนิวัฒน์ สัตยกุลฑล นายนิวัฒน์ สัตยกุลฑล 47 3 - - นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี นครสวรรค์ นว. 52 2553 23/6/2020
1820 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-2074 นางสาวอลิษา  อริยโสภารักษ์ ร้าน ภ.เกษตรรุ่งเรือง นางสาวอลิษา อริยโสภารักษ์ 263 7 นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี นครสวรรค์ นว. 7 2559 10/2/2020
1821 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0386 นางน้ าฝน ภัทรไพบูลย์ชัย ร้านน้ าฝนการเกษตร นางน้ าฝน ภัทรไพบูลย์ชัย 38 10 - - เนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรค์ นว. 62 2547 9/8/2020
1822 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0388 นายเชิด นิลสนธิ ร้านนายเชิด นิลสนธิ นายเชิด นิลสนธิ 20/1 2 - - เนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรค์ นว. 86 2547 31/8/2020
1823 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0389 นายอานนท์ ทัพวัฒน์ ร้านอานนท์การเกษตร นายอานนท์ ทัพวัฒน์ 13 4 - - เนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรค์ นว. 88 2557 4/6/2020
1824 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1746 นางจ าเนียร ปิตะแสง ร้านธัญญภัสร์พันธ์ุข้าว นางจ าเนียร ปิตะแสง 262 7 - - เนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรค์ นว. 135 2556 15/8/2019
1825 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1619 นางวันเพ็ญ สุริยะเกษ ร้านวันเพ็ญการเกษตร นางวันเพ็ญ สุริยะเกษ 265 7 - - เนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรค์ นว. 1 2556 3/10/2019
1826 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0385 นางงามตา สุริยะเกษ ร้านงามตา นางงามตา สุริยะเกษ 9 9 - - เนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรค์ นว. 70 2560 16/8/2020
1827 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0391 นางสาววงเดือน ศรีสถิตย์วัฒนา ร้านคุงเฮงเส็ง นางสาววงเดือน ศรีสถิตย์วัฒนา 129/1 5 - พยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรค์ นว. 17 2547 29/5/2020
1828 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0393 นายวรรณลภ  ธรรมชาติ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครสวรรค์ สาขาพยุหะคีรี จ ากัด 199/1 5 - - พยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรค์ นว. 31 2554 31/12/2019
1829 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2349 นายทัตเทพ ทับทิมทอง ร้านเกษตรประเทศไทย นายทัตเทพ ทับทิมทอง 9/9 9 พยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรค์ นว. 51 2562 28/5/2020
1830 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1839 นายอนุวัฒน์ ยอดจ๋ิว สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส . นครสวรรค์ สาขาพยุหะคีรี จ ากัด 17/4 5 - - ม่วงหัก พยุหะคีรี นครสวรรค์ นว. 52 2558 19/2/2020
1831 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0400 นายปราโมทย์ อินทร์สิงห์ ร้านปราโมทย์เคมีภัณฑ์ นายปราโมทย์ อินทร์สิงห์ 39/1 5 - - ม่วงหัก พยุหะคีรี นครสวรรค์ นว. 195 2548 26/6/2020
1832 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1028 นายประจวบ โตอ้ิม ร้านปากน้ าโพเพ่ือนเกษตร นายประจวบ โตอ้ิม 2/1 8 - - ม่วงหัก พยุหะคีรี นครสวรรค์ นว. 50 2552 10/2/2020
1833 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0399 นายอนุวัช กันทะนงค์ ร้านนายอนุวัช กันทะนงค์ นายอนุวัช กันทะนงค์ 6/3 8 - - ม่วงหัก พยุหะคีรี นครสวรรค์ นว. 15 2556 30/10/2019
1834 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2256 นางบุญธรรม พลอยงาม ร้านนางบุญธรรม พลอยงาม นางบุญธรรม พลอยงาม 48/4 1 ย่านมัทรี พยุหะคีรี นครสวรรค์ นว. 52 2561 25/6/2020
1835 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0827 นายวินัย พรมสอน ร้านน้องแพรวการเกษตร นายวินัย พรมสอน 54/6 1 - - ย่านมัทรี พยุหะคีรี นครสวรรค์ นว. 8 2552 31/12/2019
1836 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0402 นางสาวยอดขวัญ เกิดศรี สหกรณ์การเกษตรพยุหะคีรี จ ากัด 41/1 2 - - ย่านมัทรี พยุหะคีรี นครสวรรค์ นว. 164 2547 27/12/2019
1837 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1497 นางพัทธนันท์ แทนสี ร้านพุ่มเกษมการเกษตร นางพัทธนันท์ แทนสี 126 7 - - ย่านมัทรี พยุหะคีรี นครสวรรค์ นว. 78 2559 20/12/2019
1838 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-2077 นางสาวอุษา  เอ้ือเพ่ิมโชคชัย ร้าน แหวนเพชร นางสาาวอุษา เอ้ือเพ่ิมโชคชัย 149 7 ย่านมัทรี พยุหะคีรี นครสวรรค์ นว. 15 2559 15/3/2020
1839 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1416 นายรุ่งโรจน์ ฤทธ์ิเต็ม ร้านรุ่งโรจน์ นายรุ่งโรจน์ ฤทธ์ิเต็ม 19/1 3 - - สระทะเล พยุหะคีรี นครสวรรค์ นว. 104 2554 17/5/2020
1840 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0404 นางสาวชยภร สิงห์เถ่ือน ร้านทักษพร นางสาวชยภร สิงห์เถ่ือน 33 3 - - สระทะเล พยุหะคีรี นครสวรรค์ นว. 80 2553 21/7/2020
1841 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1789 นางสาวน้ าผ้ึง  ใจแก้ว ร้านเกษตรไทย นางสาวน้ าผ้ึง ใจแก้ว 111 2 โคกเด่ือ ไพศาลี นครสวรรค์ นว. 45 2559 11/9/2020
1842 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1436 นายบรรหาร คมปฏิภาณ ร้านคมปฏิภาณการเกษตร นายบรรหาร คมปฏิภาณ 32 2 - - โคกเด่ือ ไพศาลี นครสวรรค์ นว. 49 2561 17/6/2020
1843 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1626 นายอภิสิทธ์ิ สุขจิตร ร้านอภิสิทธ์ิการเกษตร นายอภิสิทธ์ิ สุขจิตร 97/2 2 - - โคกเด่ือ ไพศาลี นครสวรรค์ นว. 55 2559 20/10/2019
1844 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0415 นายสุชาติ เสือบัว สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครสวรรค์ สาขาไพศาลี จ ากัด 199/2 3 - - โคกเด่ือ ไพศาลี นครสวรรค์ นว. 177 2548 31/5/2020
1845 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0791 นายสวรรค์ ระงับไพร ร้านสวรรค์โชคชัย นายสวรรค์ ระงับไพร 39/1 9 - - โคกเด่ือ ไพศาลี นครสวรรค์ นว. 35 2562 2/4/2020
1846 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1111 นายพิเชฏฐ์ ธรรมสกุลศิริ ร้านอุตสาหกรรมมันไทย นายพิเชฏฐ์ ธรรมสกุลศิริ 1 11 - - ตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์ นว. 136 2552 31/8/2020
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1847 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1022 นางอุไรวรรณ สุขเทพ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครสวรรค์ จ ากัด 328 13 - - ตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์ นว. 83 2558 6/5/2020
1848 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1676 นายชุมพล อะวิสุ ร้านอาร์ตการเกษตร นายชุมพล อะวิสุ 163/1 14 - - ตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์ นว. 62 2556 7/1/2020
1849 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0995 นางอารยา ยังเปรมปรี ร้านสมบัติพานิช นางอารยา ยังเปรมปรี 127 16 - - ตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์ นว. 62 2552 29/3/2020
1850 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2163 นายกัสกร   พลเสน บริษัท  เคพีเจริญผล จ ากัด นายกัสกร พลเสน 98 16 ตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์ นว. 27 2560 14/5/2020
1851 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0411 นายวันชัย สินสุวรรณ์ ร้านนายวันชัย สินสุวรรณ์ นายวันชัย สินสุวรรณ์ 27 17 - - ตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์ นว. 93 2560 17/10/2019
1852 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1184 นางละออง เพชร์กระจาย ร้านดาวบริการ นางละออง เพชร์กระจาย 111/1 2 - - ตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์ นว. 13 2562 29/1/2020
1853 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1951 นายธีระพันธ์  วงษ์ค าภา ร้าน วงษ์ค าภาการเกษตร นายธีระพันธ์ วงษ์ค าภา 39/4 4 ตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์ นว. 4 2559 24/1/2020
1854 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-2010 นางเรณู  เกียรต์ิขุนทด สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส.นครสวรรค์ จ ากัด นางเรณู เกียรต์ิขุนทด 26 1 นาขอม ไพศาลี นครสวรรค์ นว. 27 2559 23/5/2020
1855 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2241 นายนิรุต แก้วยม ร้านธีรุต การเกษตร นายนิรุต แก้วยม 54 10 นาขอม ไพศาลี นครสวรรค์ นว. 61 2561 8/7/2019
1856 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1194 นางสาววงเดือน  บุณณะ ร้านบัญชาการเกษตร นางสาววงเดือน บุณณะ 168 11 - - นาขอม ไพศาลี นครสวรรค์ นว. 151 2557 26/8/2019
1857 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2318 นางสาวเนตรนภา หน่อห้าว ร้านน้ าเหนือกิจเกษตร นางสาวเนตรนภา หน่อห้าว 196 2 โพธ์ิประสาท ไพศาลี นครสวรรค์ นว. 123 2561 24/12/2019
1858 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0927 นายสุชาติ มังกรแก้ว ร้านระเอียด นายสุชาติ มังกรแก้ว 41 2 - - โพธ์ิประสาท ไพศาลี นครสวรรค์ นว. 38 2561 17/5/2020
1859 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1995 นางสาวจิราพรรณ รินสอน ร้านจิราพรรณการค้า นางสาวจิราพรรณ รินสอน 199 5 โพธ์ิประสาท ไพศาลี นครสวรรค์ นว. 48 2560 25/6/2020
1860 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1020 นายปรมะ อินทร์ฉ่ า ร้านเจริญทรัพย์พาณิชย์ นายปรมะ อินทร์ฉ่ า 15 7 - - โพธ์ิประสาท ไพศาลี นครสวรรค์ นว. 41 2555 31/12/2019
1861 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-2097 นางแช่มช้อย  สุขน่วม ร้านบุญ-อยู่ นางแช่มช้อย สุขน่วม 100 8 โพธ์ิประสาท ไพศาลี นครสวรรค์ นว. 46 2559 18/9/2020
1862 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1755 นายชัชวาล วงษ์ม่ัน ร้านแม่โจ้เพ่ือนเกษตร นายชัชวาล วงษ์ม่ัน 14 8 - - โพธ์ิประสาท ไพศาลี นครสวรรค์ นว. 139 2556 12/8/2020
1863 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0413 นายกฤษดา กวีศิริกรณ์ ร้านเจริญชัยเภสัช นายกฤษดา กวีศิริกรณ์ 18/2 5 - - ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ นว. 113 2547 5/10/2019
1864 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1303 นางทัศนีย์ ทองถาวรวงศ์ ร้านนิพนธ์การเกษตร นางทัศนีย์ ทองถาวรวงศ์ 21 5 - - ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ นว. 156 2558 25/11/2019
1865 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0616 นายเดชา พาณิชย์นาวี ร้านเดชาฟาร์มาซี นายเดชา พาณิชย์นาวี 393 5 - - ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ นว. 43 2549 3/7/2020
1866 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1852 นางอุษา  บุญยาภิมุข ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพศาลีพาณิชย์ 9 5 - - ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ นว. 46 2557 9/2/2020
1867 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2195 นายเทพรัตน์ กล่ินหอมอุทิศ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือลูกค้า ธ.ก.ส.นครสวรรค์ สาขาบ้านหนองไผ่ จ ากัด สหกรณ์การเกษตรเพ่ือลูกค้า ธ.ก.ส.นครสวรรค์ สาขาบ้านหนองไผ่ จ ากัด 207 7 ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ นว. 82 2560 17/9/2019
1868 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2135 นายณพยง  สุริยศ ร้านลูกทุ่งการเกษตร นายณพยง สุริยศ 402/14 8 ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ นว. 55 2561 17/3/2020
1869 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0810 นางสาวสุนิศา พรมมา สหกรณ์การเกษตรไพศาลี จ ากัด 60 8 - - ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ นว. 98 2550 20/8/2020
1870 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2137 นายจักรกริช  แสงสุรศักด์ิ บริษัท สุริยะการเกษตร จ ากัด 979/34 8 ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ นว. 12 2560 23/2/2020
1871 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1317 นายธีรพงษ์ คนซ่ือ ร้านนายธีระพงษ์ คนซ่ือ นายธีรพงษ์ คนซ่ือ 479 1 - - วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ นว. 8 2554 4/11/2019
1872 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2263 นายต๋ี ศรีบรรเทา ร้านอุดมการค้า นายต๋ี ศรีบรรเทา 200 2 วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ นว. 44 2561 6/6/2020
1873 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0809 นางสาวสิริมา แสนศิริ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินไพศาลี จ ากัด 96 2 - - วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ นว. 97 2550 20/8/2019
1874 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1650 นางสาวน้ าค้าง คล้ายโต ร้านชวนการเกษตร นางสาวน้ าค้าง คล้ายโต 351 3 - - วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ นว. 32 2559 27/7/2020
1875 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1740 นายนรินทร์ ฟุ้งสกุล ร้านนรินทร์ นายนรินทร์ ฟุ้งสกุล 419 3 - - วังน้ าลัด ไพศาลี นครสวรรค์ นว. 72 2561 14/8/2019
1876 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1141 นายธีระพงศ์ สีก าพล ร้านธีระพงศ์ สีก าพล นายธีระพงศ์ สีก าพล 444 3 - - วังน้ าลัด ไพศาลี นครสวรรค์ นว. 68 2559 28/11/2019
1877 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2122 นางสาวฉวีวรรณ์  กล่ินช่ืน สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส . นครสวรรค์ จ ากัด สาขาส าโรงชัย 86 1 ส าโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์ นว. 59 2561 4/7/2019
1878 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1483 นายสมจัด อินทร์ฉ่ า ร้านสมจัดพาณิชย์ นายสมจัด อินทร์ฉ่ า 32 13 - - ส าโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์ นว. 165 2554 24/8/2020
1879 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1801 นางสาวชลธิชา เกิดไชย ร้านชลธิชาการเกษตร นางสาวชลธิชา เกิดไชย 36 15 - - ส าโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์ นว. 114 2557 29/6/2020
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1880 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1437 นายวิฑูรย์ ภูวัด วิฑูรย์พันธ์ุข้าว นายวิฑูรย์ ภูวัด 172 16 - - ส าโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์ นว. 157 2554 12/9/2019
1881 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2167 นายอภิชิต  เหล่าวีระไชย ร้านเอสเอฟ 2531 รวมเกษตร นายอภิชิต เหล่าวีระไชย 288 18 ส าโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์ นว. 58 2560 16/7/2019
1882 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1234 นางส าเนียง สอนรอด ร้านส าเนียงเภสัช นางส าเนียง สอนรอด 29 20 - - ส าโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์ นว. 70 2553 20/7/2020
1883 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-2120 นายชัยนรัตน์  สุทุม ร้าน รวมดาวการเกษตร นายชัยนรัตน์ สุทุม 149 4 ส าโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์ นว. 56 2559 20/10/2019
1884 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0661 นางสาวขวัญเรือน บุญทิพย์ ร้านอนัญญาการเกษตร นางสาวขวัญเรือน บุญทิพย์ 10 8 - - ส าโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์ นว. 103 2549 23/10/2019
1885 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0418 นายธนพล คะกาทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เขาเขียวการเกษตรและจักรกล 127 2 - พหลโยธิน กลางแดด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 60 2547 30/12/2019
1886 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0507 นายฉลวย เกตุก าจร ร้านฉลวย เกตุก าจร นายฉลวย เกตุก าจร 110/12 11 - - ตะเคียนเล่ือน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 151 2549 20/12/2019
1887 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0939 นางประนอม พิมพ์อูป ร้านวังยางรวมภัณฑ์ นางประนอม พิมพ์อูป 14/9 11 - - ตะเคียนเล่ือน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 40 2553 20/5/2020
1888 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1370 นายประสงค์ เหตระกูล บริษัท อะกริยูเน่ียนจ ากัด 605/42-43 - พหลโยธิน-ก าแพงเพชร นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 40 2562 2/5/2020
1889 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1557 นางชุลีรัตน์ วิมลเฉลา บริษัท ซี ทู วี จ ากัด 385/13 10 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 75 2561 20/8/2019
1890 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-2208 นางเพลินพิศ ยังแหยม ร้านเอ.ที.ฟาร์มชอฟ นางเพลินพิศ ยังแหยม 135/3 5 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 107 2561 11/11/2019
1891 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1585 นางสาวมาลัย หลีเกษม ร้านนางสาวมาลัย หลีเกษม นางสาวมาลัย หลีเกษม 26 2 - - บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 110 2556 25/6/2020
1892 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0733 นายวิรัตน์ ป้ันทอง ร้านลดาการเกษตร นายวิรัตน์ ป้ันทอง 19/7 3 - - บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 30 2550 18/5/2020
1893 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0433 นายนคร เฮงประเสริฐ ร้านนายนคร เฮงประเสริฐ นายนคร เฮงประเสริฐ 39/1 3 - บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 37 2557 20/1/2020
1894 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0434 นายจีรพงษ์ จูอาภรณ์ ร้านนายจีรพงษ์ จูอาภรณ์ นายจีรพงษ์ จูอาภรณ์ 39/3 3 - - บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 82 2547 30/8/2019
1895 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1897 นางสาวจิราพร อ่อนนา ร้านมังกรทองการเกษตร นางสาวจิราพร อ่อนนา 67 3 - - บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 63 2560 2/8/2019
1896 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0868 นางสาวสมลักษณ์ แซ่ล้ิม ร้านเจ๊เฮียง นางสาวสมลักษณ์ แซ่ล้ิม 179/2 11 - - บางม่วง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 78 2555 26/4/2020
1897 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0437 นางอบอวล เสธา ร้านริมปิงการเกษตร นางอบอวล เสธา 117/706 12 - - บางม่วง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 9 2549 8/12/2019
1898 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1014 นายสิทธิโชติ ม่ันปรี ร้านสุรศักด์ิการเกษตร นายสิทธิโชติ ม่ันปรี 117/727 12 - - บางม่วง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 30 2555 31/12/2019
1899 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2207 นางสาววรากรณ์  คุ้มกัน ร้าน ต.ไพศาลการเกษตร นางสาววรากรณ์ คุ้มกัน 117/737 12 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 13 2561 11/3/2020
1900 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1153 นายณรุจ   ฤทธ์ิเต็ม บริษัท ศรีพยุหะแทรกเตอร์ จ ากัด 195 8 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 63 2561 17/7/2020
1901 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1912 นางส้มหวาน ก้อนสุวรรณ์ ร้านส้มหวาน นางส้มหวาน ก้อนสุวรรณ์ 54 8 - - บางม่วง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 76 2560 21/8/2020
1902 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1928 นายศรายุทธ/วุฒิพงษ์ ชวนประสงค์/ชวนประสงค์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษตรแสนดี 118/37 9 - - บางม่วง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 40 2558 3/2/2020
1903 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1779 นางสาวลูกนก เรืองข า ร้านลูกนก นางสาวลูกนก เรืองข า 77/1 9 - - บางม่วง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 74 2557 11/5/2020
1904 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1283 นายสุริยา รอดแก้ว ร้านสุริยา รอดแก้ว นายสุริยา รอดแก้ว 5/2 3 - - บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 140 2555 3/9/2019
1905 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0627 นายสมศักด์ิ ทองรอด ร้านสมศักด์ิพาณิชย์ นายสมศักด์ิ ทองรอด 8 3 - - บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 28 2560 16/5/2020
1906 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1774 นายหิรัญ ทองสาตร์ ร้านศุภากรการเกษตร นายหิรัญ ทองสาตร์ 32 4 - - บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 147 2557 19/8/2019
1907 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1953 นายวุฒิชัย หงษ์น้อย ร้าน ว.บ้านแก่งเคมีเกษตรภัณฑ์ นายวุฒิชัย หงษ์น้อย 24/3 5 - - บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 45 2558 16/2/2020
1908 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1949 นายวิวัฒน์ อวยพร ร้านเจริญทรัพย์การเกษตร นายวิวัฒน์ อวยพร 44/1 6 - - บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 18 2558 12/11/2019
1909 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0448 นางวนิดา มาสง่า ร้านบ้านแก่งการเกษตร นางวนิดา มาสง่า 81/3 7 - - บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 132 2548 9/3/2020
1910 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1686 นายนิวัฒน์ เกณเกตุกรณ์ บริษัท มิเนเรียม จ ากัด 102 9 - - บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 48 2556 7/1/2020
1911 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0446 นางบุญธรรม สุขแช่ม ร้านใบเฟรินการเกษตร นางบุญธรรม สุขแช่ม 11/3 9 - - บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 30 2554 31/12/2019
1912 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1924 นายณัฐพล คุ้มม่ัน ร้านณัฐพล การเกษตร นายณัฐพล คุ้มม่ัน 55/2 10 - - บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 58 2561 4/7/2019
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1913 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0450 นางสมคิด โพธ์ิอ่อน ร้านสระงามนานาภัณฑ์ นางสมคิด โพธ์ิอ่อน 62/3 11 - - บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 109 2550 5/9/2019
1914 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1475 นายธีระยุทธ โชติรัตน์ ร้านธีระยุทธการเกษตร นายธีระยุทธ โชติรัตน์ 91/2 11 - - บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 158 2554 25/8/2019
1915 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0456 นางภาวิณี เมฆกระจาย ร้านท่าข้าวบึงน้ าใส นางภาวิณี เมฆกระจาย 58/2 12 - - บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 14 2555 5/12/2019
1916 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1742 นางสาวณัฐนันทพร วงศ์แก้วโพธ์ิทอง ร้าน ภคินทร์ การเกษตร นางสาวณัฐนันทพร วงศ์แก้วโพธ์ิทอง 75/7 12 - - บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 124 2556 15/7/2020
1917 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-2108 นางเรียม   ฤทธ์ิมหันต์ ร้าน ต.พานิช 2016 นางเรียม ฤทธ์ิมหันต์ 78 6 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 80 2559 22/12/2019
1918 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2310 นายพิวัตร เกตุย้ิม บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนช่ันแนล ชูการ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) นายพิวัตร เกตุย้ิม 1 7 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 2 2562 3/1/2020
1919 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0980 นางวัชรี เมฆวิลัย ร้านวัชรี เมฆวิลัย นางวัชรี เมฆวิลัย 10/2 7 - - บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 101 2551 18/9/2019
1920 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0955 นางสาวเกษราพร ต้ังแต่ง ร้านยางเอนการเกษตร นางสาวเกษราพร ต้ังแต่ง 37/3 8 - - บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 68 2551 3/7/2020
1921 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1586 นายดุสิต ศรีสุพัฒนะกุล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สวนเกษตรธนรัตน์ 70/10 8 - - บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 88 2556 13/5/2020
1922 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0954 นางสาวนงนุช โพธ์ิน่ิม ร้านนงนุช โพธ์ิน่ิม นางสาวนงนุช โพธ์ิน่ิม 81/1 8 - - บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 67 2551 3/7/2020
1923 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0453 นายสมควร ยมจันทร์ ร้านสมควรการเกษตร นายสมควร ยมจันทร์ 2 9 - - บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 70 2547 16/8/2019
1924 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0465 นายทวีชัย สุขทวี ร้านสุขทวี นายทวีชัย สุขทวี 110/4 1 - - บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 36 2548 25/1/2020
1925 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0464 นางละออ ไทรงาม ร้านละออ นางละออ ไทรงาม 124/7 1 - - บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 159 2547 1/12/2019
1926 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1679 นางสาวยุพา อ่ิมสอาด ร้านสาม ม.การเกษตร นางสาวยุพา อ่ิมสอาด 36/4 1 - - บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 109 2556 30/6/2020
1927 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0459 นางสาวนารี ดวงแก้ว ร้านเฉลิม นางสาวนารี ดวงแก้ว 73/5 1 - - บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 151 2547 22/11/2019
1928 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0462 นายสวรรค์ แจ้งจิตร ร้านสวรรค์พานิชย์ แอนด์ อีเลคทริค มะชิน เซอร์วิส นายสวรรค์ แจ้งจิตร 80/4 2 - - บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 152 2547 22/11/2019
1929 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0461 นายกิตติฐ์ิพงศ์ ภู่โพธ์ ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านคลองคาง นายกิตติฐ์ิพงศ์ ภู่โพธ์ 16/3 3 - - บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 121 2556 26/6/2020
1930 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0479 นางสุดใจ เงินเนตร ร้านเกรียงไกรการเกษตร นางสุดใจ เงินเนตร 1/2-3 - รามสูร ปากน้ าโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 120 2547 18/10/2020
1931 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1623 นางสาวหทัยทิพย์ กองอนวัชวงศ์ ร้านส่งอางฮ้ึง นางสาวหทัยทิพย์ กองอนวัชวงศ์ 16-17 - ริมเข่ือน ปากน้ าโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 9 2557 9/10/2019
1932 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0470 นายณรงค์ชัย ตุงคะสมิต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มทีเค .การเกษตร 219-221 - โกสีย์ ปากน้ าโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 182 2548 5/6/2020
1933 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0482 นางสาวอทิตยาภรณ์  ข าทอง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครสวรรค์ สาขาปากน้ าโพ จ ากัด 258/6 - - ปากน้ าโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 158 2556 19/8/2019
1934 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1836 นายสรวิศ ศรีสิทธ์ิ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส . นครสวรรค์ จ ากัด สาขาบางเคียน 258/6 - สวรรค์วิถี ปากน้ าโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 162 2557 28/8/2019
1935 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0655 นางนพมล  กระต่ายทอง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครสวรรค์ สาขาหนองเบน จ ากัด 258/6 - สวรรค์วิถี ปากน้ าโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 97 2549 17/9/2019
1936 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0477 นายสมศักด์ิ สุเมธโชติเมธา บริษัท จึงใจ้หมงโคออพเพอเรช่ัน จ ากัด 291/3 - โกสีย์ ปากน้ าโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 96 2548 15/2/2020
1937 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1996 นายฐิตพัฒน์ กองอนวัชวงก์ เกรียงไกรเกษตร 2 นายฐิตพัฒน์ กองอนวัชวงก์ 4 ปากน้ าโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 63 2558 5/3/2020
1938 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0513 นายสมชาย บุญญาภิสมภาร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภัทริศการเกษตร 45/1 - สวรรค์วิถี ปากน้ าโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 246 2548 8/12/2019
1939 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0474 นางสาวสุนันทา ผะอบเงิน ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรนครสวรรค์ จ ากัด 91/1 - มาตุลี ปากน้ าโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 60 2554 8/2/2020
1940 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1764 นายศุภกิจ ศรีผ้ึง ร้านศุภกิจการเกษตร นายศุภกิจ ศรีผ้ึง 23/5 3 - - พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 43 2558 9/2/2020
1941 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0483 นางพิศมัย เจียมตน ร้านปรีชาการเกษตร นางพิศมัย เจียมตน 13/3 8 - นครสวรรค์-ท่าตะโก พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 54 2547 18/7/2020
1942 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0485 นางศรีประภา ศรีผ้ึง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศ.ศรีผ้ึง ส่งเสริมการเกษตร 83/2 8 - - พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 70 2550 28/5/2020
1943 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2308 นางสาวทิพพยาพัศ ดิษสาคร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟิวเจอร์การเกษตร นางสาวทิพพยาพัศ ดิษสาคร 138/430 14 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 115 2561 5/12/2019
1944 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0487 นางดารารัตน์ ก้ิมสวัสด์ิ ร้านสวัสด์ิพานิช นางดารารัตน์ ก้ิมสวัสด์ิ 48/1 2 - รังสิโยทัย วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 73 2547 18/8/2020
1945 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0473 นางสาวนิตยา มงคลธรรมากุล บริษัท ยูนิไลฟ์อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด นครสวรรค์ 95/18 9 - วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 5 2549 24/1/2020
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1946 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-2081 นายนิยม   พวงเงิน ร้านภิญโญ การเกษตร นายนิยม พวงเงิน 21/1 11 วัดไทรย์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 11 2559 9/3/2020
1947 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2188 นายชัยพร  ศรีสุวรรณ์ ร้านน าชัยการเกษตร นายชัยพร ศรีสุวรรณ์ 99/168 14 วัดไทรย์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 61 2562 21/7/2020
1948 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1973 นางสาวศิวพร พุ่มทอง ร้านน้ าการเกษตร นางสาวศิวพร พุ่มทอง 1/2 4 - - วัดไทรย์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 109 2558 29/6/2020
1949 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-2091 นางสาวดารณี   มาท ามา ร้าน ดี เอ็ม เซนเตอร์โปรดักซ์ นางสาวดารณี มาท ามา 888/11 6 วัดไทรย์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 21 2559 29/3/2020
1950 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2213 นายณรงค์ สามล ร้านประกอบการเกษตร นายณรงค์ สามล 47 1 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 124 2561 25/12/2019
1951 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0822 นายสุราชา กองหาโคตร สหกรณ์การเกษตรเมืองนครสวรรค์ 34/1 10 - - หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 129 2556 16/7/2020
1952 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1224 นายจงชนะ ราษีทอง บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จ ากัด (มหาชน) 99/6 10 - - หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 45 2561 10/6/2020
1953 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1636 นางชุติกาญจน์ วชีระสุทธ์ิ ร้านชุติกาญจน์ วชีระสุทธ์ิ นางชุติกาญจน์ วชีระสุทธ์ิ 109/4 12 - - หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 100 2556 2/6/2020
1954 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1277 นางสาวอัญชลี ศาสตรานนท์ ร้านอัญชลี ศาสตรานนท์ นางสาวอัญชลี ศาสตรานนท์ 123/1 12 - - หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 118 2553 22/8/2019
1955 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1719 นายประสิทธ์ิ  เหล็งไทย ร้าน ประสิทธ์ิการเกษตร นายประสิทธ์ิ เหล็งไทย 132 3 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 102 2560 13/11/2019
1956 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0490 นางสต๊ิก รุจิเลขปัญญา ร้านชุมสวรรค์การเกษตร นางสต๊ิก รุจิเลขปัญญา 522/6 7 - พหลโยธิน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 107 2560 11/12/2019
1957 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1168 นางสุดารัตน์ ปิยะมาภรณ์ ร้านรวย นางสุดารัตน์ ปิยะมาภรณ์ 770/1 7 - - หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 28 2553 3/2/2020
1958 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0987 นายสมชาย ชิเณรทร ร้านสมชายการเกษตร นายสมชาย ชิเณรทร 206/3 9 - - หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 140 2552 8/9/2019
1959 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1757 นายสุรศักด์ิ ประเสริฐสุข ร้านสุรนาทการเกษตร นายสุรศักด์ิ ประเสริฐสุข 36/2 10 - - หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 155 2556 10/7/2020
1960 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1993 นายปรมินทร์ ไตรทิพย์ ร้านคลินิกเกษตรปรมินทร์ นายปรมินทร์ ไตรทิพย์ 46/8 10 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 61 2558 25/2/2020
1961 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0602 นางบุญเจิด รุ่งเรือง ร้านรุ่งเรือง นางบุญเจิด รุ่งเรือง 56/3 14 - - หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 44 2557 11/2/2020
1962 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0492 นางสาวนวลจันทร์ ปิยะมาภรณ์ ร้านง่วนเชียงพาณิชย์ นางสาวนวลจันทร์ ปิยะมาภรณ์ 19 15 - - หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 9 2554 1/12/2019
1963 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1674 นายบุญไทย ชัยอุดมสิน ร้านเรือนเกษตร 2012 นายบุญไทย ชัยอุดมสิน 251 15 - - หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 35 2556 11/12/2019
1964 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2304 นายพิเชษไชย สอนถา ร้านบ้านยาเคมีเกษตร นายพิเชษไชย สอนถา 86/1 15 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 112 2561 15/11/2019
1965 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-2090 นางสาวดารณี   มาท ามา บริษัท  เออีซีพัฒนาผลิตภัณฑ์  จ ากัด 89/24 15 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 20 2559 29/3/2020
1966 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1103 นางพิกุล เช้ือวงค์ ร้านก่ิงเกษตร นางพิกุล เช้ือวงค์ 99/10 15 - - หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 116 2560 24/12/2019
1967 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1241 นายกิตติพงศ์ อาจวงศ์ ร้านน้องเกรซการเกษตร นายกิตติพงศ์ อาจวงศ์ 110 16 - - หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 81 2553 21/7/2020
1968 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0855 นางสาวสมหมาย คงเสมา ร้านนางสาวสมหมาย คงเสมา นางสาวสมหมาย คงเสมา 53/1 16 - - หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 76 2551 24/7/2020
1969 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0494 นางวาสนา ชมชาติ ร้านวาสนาการเกษตร นางวาสนา ชมชาติ 288/1 2 - - หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 66 2556 14/2/2020
1970 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0861 นางสาวเบญญา พรหมชาติ ร้านเบญญา พรหมชาติ นางสาวเบญญา พรหมชาติ 12 3 - - หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 64 2552 24/3/2020
1971 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-2048 นายนเรศ  คุ้มอยู่ ร้านเกษรการเกษตร นายนเรศ คุ้มอยู่ 228 3 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 124 2558 6/9/2019
1972 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1059 นายสมวงค์ ดีเลิศ ร้านสมวงค์คลีนิคพืช นายสมวงค์ ดีเลิศ 68/3 3 - - หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 68 2556 6/3/2020
1973 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0493 นางกฤติยา ไทยมา ร้านนิวการเกษตร นางกฤติยา ไทยมา 23/3 7 - - หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 111 2561 15/11/2019
1974 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0757 นายอรรคเดช บุญยะวัฒน์ ร้านเอกการเกษตร นายอรรคเดช บุญยะวัฒน์ 99/9 7 - - หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 61 2550 21/5/2020
1975 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0504 นายชัยญวัฒน์ น่ิมสุวรรณ ร้านชัยญวัตน์ นายชัยญวัฒน์ น่ิมสุวรรณ 212 1 - - หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 20 2562 13/2/2020
1976 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-2089 นางสาวกัลยกร   คล้ายแสง ร้านทวีปการเกษตร นางสาวกัลยกร คล้ายแสง 6 6 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 19 2559 29/3/2020
1977 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0471 นางสาวกาญจนา วงศ์ทองศรี บริษัท นครสวรรค์กาญจนาผล จ ากัด 888 7 - หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ นว. 92 2549 13/9/2019
1978 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0517 นายนรงค์ฤทธ์ิ รักงาน ร้านรักงานการเกษตร นายนรงค์ฤทธ์ิ รักงาน 330 1 - - แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ นว. 64 2561 18/7/2019
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1979 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-2104 ว่าท่ี ร.ต.เกียรติศักด์ิ  กว้างจิตต์อารีย์ ร้าน เกรียงศักด์ิ ว่าท่ี ร.ต. เกียรติศักด์ิ กว้างจิตต์อารีย์ 29 11 แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ นว. 37 2559 15/8/2019
1980 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1570 นายไพวัลย์ ว่องไว ร้านสุนันทาการเกษตร นายไพวัลย์ ว่องไว 82 13 - - แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ นว. 11 2558 13/10/2019
1981 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2111 นายส ารวย อินพระเนตร ร้านส ารวยการเกษตร นายส ารวย อินพระเนตร 124 16 แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ นว. 30 2560 18/5/2020
1982 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-2110 นางอธิติยา บัวแดง ร้านอภิณัฐ์พาณิชย์ นางอธิติยา บัวแดง 131 16 แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ นว. 89 2561 9/9/2019
1983 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1771 นางสาวนิสารัตน์ รอดไพ ร้านเจ๊เจ๊ียบเฟอร์นิเจอร์ นางสาวนิสารัตน์ รอดไพ 232 17 - - แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ นว. 93 2557 5/6/2020
1984 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1278 นายประจวบ หาดแก้ว ร้านชวรัตน์การเกษตร นายประจวบ หาดแก้ว 12 18 - - แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ นว. 119 2553 22/8/2020
1985 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0651 นายเข็มชาติ บัวช่ืน ร้านอ.พืชไร่ นายเข็มชาติ บัวช่ืน 329 18 - - แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ นว. 49 2559 27/9/2019
1986 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2288 น.ส.แสงระวี  ม่วงพันธ์ุ ร้านแสงระวี น.ส.แสงระวี ม่วงพันธ์ 455 18 แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ นว. 53 2562 10/6/2020
1987 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2192 นายอเนก  สุภาวงษ์ ร้านอเนก การเกษตร นายอเนก สุภาวงษ์ 66 19 แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ นว. 81 2560 14/9/2019
1988 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2047 นายธัชเฉลิม   เบ้าเงิน ร้าน ทรัพย์ไพศาล นายธัชเฉลิม เบ้าเงิน 175/2 22 แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ นว. 46 2562 22/5/2020
1989 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0516 นายลอง แก้วสารภู ร้านบ้านลานการเกษตร นายลอง แก้วสารภู 19 4 - - แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ นว. 233 2548 18/10/2019
1990 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1785 นายซ๊าส อ่อนพุทธา ร้านรุ่งเรืองการเกษตร นายซ๊าส อ่อนพุทธา 393 4 - - แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ นว. 12 2562 27/1/2020
1991 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0515 นางสาววีณา น้อยห่วง ร้านนางสาววีณา น้อยห่วง นางสาววีณา น้อยห่วง 373 5 - - แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ นว. 140 2557 7/8/2019
1992 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0654 นายนิรุช ไกรสุภาพ ร้านนิรุชบริการ นายนิรุช ไกรสุภาพ 459 5 - - แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ นว. 96 2549 17/9/2019
1993 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1085 นางทิวา ลือจันดา ร้านเขาแหลมการเกษตร นางทิวา ลือจันดา 16/1 7 - - แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ นว. 9 2560 5/2/2020
1994 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1770 นางอรุณ รอดไพ ร้านป้ัมเจ๊เจ๊ียบ นางอรุณ รอดไพ 449 7 - - แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ นว. 92 2557 5/6/2020
1995 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1758 นางวรรณา ศรีบุญเรือง ร้านวรรณาการเกษตร นางวรรณา ศรีบุญเรือง 128 9 - - แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ นว. 16 2559 22/3/2020
1996 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0732 นายอ านาจ ขันกสิกรรม ร้านอ านาจ นายอ านาจ ขันกสิกรรม 313/1 9 - - แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ นว. 82 2557 4/6/2020
1997 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0797 นายประสาร เจตเขตการณ์ ร้านม่ันคงบริการ นายประสาร เจตเขตการณ์ 176/1 1 เขาชนกัน ลาดยาว-เขาชนกัน เขาชนกัน แม่วงก์ นครสวรรค์ นว. 42 2562 12/5/2020
1998 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0724 นายทองรวย วรกรรณ์ ร้านกาหลง วังน้ าขาว นายทองรวย วรกรรณ์ 34 1 - - เขาชนกัน แม่วงก์ นครสวรรค์ นว. 31 2562 2/4/2020
1999 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2171 น.ส.สิน  หวอดแก้ว ร้านจ้ าหม้ าการเกษตร นางสาวสิน หวอดแก้ว 541 1 เขาชนกัน แม่วงก์ นครสวรรค์ นว. 34 2560 21/5/2020
2000 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1367 นายประทีป คงไทย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สายน้ าฝนการเกษตร 54 85/1 1 - เขาชนกัน แม่วงก์ นครสวรรค์ นว. 63 2554 18/1/2020
2001 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2181 นางกัญญาวีร์  พุ่มเพ็ชร ร้านโชคศุภสิณ789 นางกัญญาวีร์ พุ่มเพ็ชร 31/3 12 เขาชนกัน แม่วงก์ นครสวรรค์ นว. 54 2561 28/6/2020
2002 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2112 นางสาวกัญญารัตน์  เต่าทอง ร้านเพ่ือนการเกษตร นางสาวกัญญารัตน์ เต่าทอง 3 13 เขาชนกัน แม่วงก์ นครสวรรค์ นว. 33 2562 2/4/2020
2003 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1649 นางแบน สุคลชาติ ร้านเกรียงไกรการเกษตร นางแบน สุคลชาติ 158/1 7 - - เขาชนกัน แม่วงก์ นครสวรรค์ นว. 17 2559 22/3/2020
2004 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1866 นางสาวนฤมล วงศ์วิทยานันท์ ร้านเล็กเจริญเกษตรยนต์ นางสาวนฤมล วงศ์วิทยานันท์ 174 7 - - เขาชนกัน แม่วงก์ นครสวรรค์ นว. 72 2557 21/5/2020
2005 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1628 นางนันท์ชยา กรตุ้ม บริษัท นันท์เกษตรเคมี จ ากัด 78/2 7 - - เขาชนกัน แม่วงก์ นครสวรรค์ นว. 87 2558 14/5/2020
2006 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0520 นายไพศาล คงยุทธ ร้านไพศาลพาณิช นายไพศาล คงยุทธ 49/1 9 - - เขาชนกัน แม่วงก์ นครสวรรค์ นว. 37 2547 13/6/2020
2007 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2315 นายวิจิตร์ กลัวพาล บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนช่ันแนล ชูการ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) นายวิจิตร์ กลัวพาล 74 1 แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ นว. 7 2562 3/1/2020
2008 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0841 นายนิพนธ์ พยัคโฆ ร้านพ.วิไลบริการ นายนิพนธ์ พยัคโฆ 34/1 10 - - แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ นว. 123 2556 11/7/2020
2009 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1734 นางวัง ศรีแก้ว ร้านนางวัง ศรีแก้ว นางวัง ศรีแก้ว 198 11 - - แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ นว. 108 2556 26/6/2020
2010 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1134 นางศิเรมอร เรืองวงค์งาม ร้านบุญชูบริการ นางศิเรมอร เรืองวงค์งาม 162 12 - - แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ นว. 114 2560 19/12/2019
2011 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0738 นางไสว ฟ้าสท้อน ร้านนางไสว ฟ้าสะท้อน นางไสว ฟ้าสท้อน 377 12 - - แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ นว. 80 2550 24/6/2020

61/151สํา
นัก
คว
บค
มุพ
ืชแ
ละ
วสั
ดกุ
ารเ
กษ
ตร



2012 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0748 นางล าใย แสนสุข ร้านนางล าใย แสนสุข นางล าใย แสนสุข 426 12 - - แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ นว. 86 2561 5/9/2020
2013 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1872 นางสาวประทุมมาศ คงเพชรศักด์ิ ร้านประทุมมาศการเกษตร นางสาวประทุมมาศ คงเพชรศักด์ิ 16/2 17 - - แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ นว. 167 2557 9/9/2019
2014 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0813 นายสุนทร ทองทา สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินแม่วงก์ จ ากัด 166 2 - - แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ นว. 110 2550 16/9/2020
2015 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2355 นายสีเมฆ ค าภาผง ร้านสมพรการเกษตร นายสีเมฆ ค าภาผง 288 5 แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ นว. 54 2562 20/6/2020
2016 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0522 นายอนุชิต พัฒนาประพันธ์ ร้านนายอนุชิต พัฒนาประพันธ์ นายอนุชิต พัฒนาประพันธ์ 35 5 - - แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ นว. 226 2548 25/9/2019
2017 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0523 นางสาวอารียา จุลมุสิ ร้านจ านงค์การเกษตร นางสาวอารียา จุลมุสิ 9 5 - - แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ นว. 53 2557 17/3/2020
2018 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2273 นายภานุพงษ์ ศรีราชา พิชชุดาการเกษตร นายภานุพงษ์ ศรีราชา 161 6 แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ นว. 10 2562 8/1/2020
2019 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1954 นายสงกรานต์   โชติตะคุ ร้าน ป.เจริญการเกษตร นายสงกรานต์ โชติตะคุ 6 4 แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์ นว. 126 2558 6/9/2019
2020 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1890 นางสาวกาญจนา เทพสนธิ ร้านเทพสนธิ การเกษตร นางสาวกาญจนา เทพสนธิ 87 4 - - แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์ นว. 44 2560 12/6/2020
2021 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2186 นางสาวสุพรรณษา  รุ่งรัตน์ ร้านวาสนาการเกษตร นางสาวสุพรรณษา รุ่งรัตน์ 151 8 แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์ นว. 65 2560 2/8/2019
2022 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1601 นางสาวภาวนา เจียนจันทร์แจ้ง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาทิณา การเกษตร นางสาวภาวนา เจียนจันทร์แจ้ง 11/3 1 - - วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์ นว. 103 2561 4/10/2019
2023 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0532 นางทรง ชาน ร้านแม่วงก์การเกษตร นางทรง ชาน 252 1 - - วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์ นว. 66 2549 31/12/2019
2024 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0529 นายวิศิษฎ์ เขม้นกิจ ร้านวังนครเภสัช นายวิศิษฎ์ เขม้นกิจ 54 1 - - วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์ นว. 131 2558 13/9/2020
2025 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0840 นายเสนาะ พร้อมเพรียง ร้านพงษ์นิยมการเกษตร นายเสนาะ พร้อมเพรียง 72 1 - - วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์ นว. 133 2550 27/12/2019
2026 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1931 นายวุฒิชัย สายพลกรัง ร้านป.เกษตรวังซ่าน57 นายวุฒิชัย สายพลกรัง 90/1 1 - - วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์ นว. 148 2557 21/8/2019
2027 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1611 นางสาวพัชราภรณ์ เจริญสุข ร้านคลีนิคเกษตร นางสาวพัชราภรณ์ เจริญสุข 134 11 - - วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์ นว. 136 2555 2/9/2020
2028 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1748 นายจักรวาล อรัญหล้า ร้านจักรวาลการเกษตร นายจักรวาล อรัญหล้า 235 14 - - วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์ นว. 131 2556 15/8/2020
2029 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2334 นางรวิวรรณ นันทะ ร้านไพบูลย์การเกษตร นางรวิวรรณ นันทะ 97 14 วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์ นว. 27 2562 7/3/2020
2030 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0533 นายสมพาน สุขเกษม ร้านกิตติยา นายสมพาน สุขเกษม 114/5 2 - - วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์ นว. 38 2547 13/6/2020
2031 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1702 นางวันนีย์ ภูมีสัตย์ ร้านวันนีย์ นางวันนีย์ ภูมีสัตย์ 16/5 5 - - วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์ นว. 39 2562 28/4/2020
2032 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0534 นางมณฑา รัตนะบดี ร้านมณฑา นางมณฑา รัตนะบดี 192 7 - - วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์ นว. 38 2560 28/5/2020
2033 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0638 นายณรงค์ หม่ันเขตรกรณ์ ร้านค้าชุมชนบ้านวัด นายณรงค์ หม่ันเขตรกรณ์ 98 7 - - วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์ นว. 81 2561 2/9/2019
2034 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1594 นายสกุล ขวัญนาค ร้านสกุลการเกษตร นายสกุล ขวัญนาค 17/7 5 - - เนินข้ีเหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 110 2555 2/7/2020
2035 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-2063 นายสุเวช หงษ์นิกร ร้านกุ๊กไก่การเกษตร นายสุเวช หงษ์นิกร 29/9 5 เนินข้ีเหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 23 2560 4/5/2020
2036 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1016 นางสุนทรา เพ็ชรโต ร้านเพ็ชรการเกษตร นางสุนทรา เพ็ชรโต 79/1 9 - - เนินข้ีเหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 46 2552 29/12/2019
2037 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0538 นายเล้ียง โมกขะศักด์ิ ร้านเล้ียง นายเล้ียง โมกขะศักด์ิ 51/2 1 - - บ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 212 2548 16/8/2019
2038 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2332 นายปรีชา เชาว์ชาญ ร้านธ.ธนาพาณิชย์ นายปรีชา เชาว์ชาญ 70/2 10 บ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 23 2562 4/3/2020
2039 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2168 นางวัชรา   ไทยประดิษฐ ร้านวัชราการเกษตร นางวัชรา ไทยประดิษฐ 13 13 บ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 57 2562 24/6/2020
2040 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2281 นายธนพล พรมอุทัย ร้านท็อปเจริญ พันธ์ุข้าว นายธนพล พรมอุทัย 12/2 5 บ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 80 2561 23/8/2019
2041 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1559 นายไกรสร วิริยะ ร้านบ้านไร่การเกษตร นายไกรสร วิริยะ 12/9 5 - - บ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 67 2555 25/3/2020
2042 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0539 นางวันเพ็ญ กาญจนพิริยะพงศ์ ร้านกรรชฎาออย นางวันเพ็ญ กาญจนพิริยะพงศ์ 59 5 - - บ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 144 2554 2/8/2020
2043 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0542 นายไชโย สมัครเขตรการ ร้านนายไชโย สมัครเขตรการ นายไชโย สมัครเขตรการ 11/1 3 - - มาบแก ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 29 2554 31/12/2019
2044 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1843 นางสาวเสริมสวย พิลึก ร้านธีรวุฒน์การเกษตร นางสาวเสริมสวย พิลึก 29 6 มาบแก ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 67 2559 24/11/2019
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2045 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0859 นายบุญช่วย สนไชย ร้านบุญช่วยการเกษตร นายบุญช่วย สนไชย 99 1 - - ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 127 2552 9/8/2019
2046 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-2117 นายนฤปพล  บุญเกิด ร้านบุญเกิดเก่งเกษตร นายนฤปพล บุญเกิด 23/1 10 ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 72 2559 1/12/2019
2047 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1226 นายวัชร อังวัชรปราการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วัชรเคมีพาณิช นายวัชร อังวัชรปราการ 88 11 - - ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 66 2553 5/7/2020
2048 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2314 นายสัณห์ ขัณฑ์ชลา บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนช่ันแนล ชูการ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) นายสัณห์ ขัณฑ์ชลา 99/4 13 ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 6 2562 3/1/2020
2049 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2252 นางสาวสาวิตรี  ฉลาดธัญญกิจ ร้านขวัญข้าวการเกษตร นางสาวสาวิตรี ฉลาดธัญญกิจ 5 2 ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 56 2561 3/7/2020
2050 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-2025 นายณัฐวุฒิ ประดิษกุล ร้านนายณัฐวุฒิ ประดิษกุล นายณัฐวุฒิ ประดิษกุล 129 3 ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 106 2558 2/6/2020
2051 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1515 นางกมลวรรณ ศิริโสม ร้านช้อปการเกษตร นางกมลวรรณ ศิริโสม 194/6 5 - ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 51 2556 21/1/2020
2052 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-2000 นายวีระ อังวัชรปราการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ. อกริ อโกร 146 6 ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 74 2558 2/4/2020
2053 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0551 นายสุวิทย์ ฉัตรภัทร ร้านฉัตรพานิช นายสุวิทย์ ฉัตรภัทร 241/142 6 - - ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 160 2547 27/12/2019
2054 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0634 นายพรทวี สิมมา สหกรณ์การเกษตรลาดยาว จ ากัด 267 6 - - ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 112 2550 16/9/2019
2055 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0552 นายไพฑูรย์ ชูช่วย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญดามิตรการเกษตร นายไพฑูรย์ ชูช่วย 433 6 - - ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 62 2548 31/12/2019
2056 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0544 นายสายชล มูลพฤกษ์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครสวรรค์  จ ากัด สาขาลาดยาว  482/4 6 - ลาดยาว-นครสวรรค์ ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 14 2549 26/2/2020
2057 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0549 นายเสรี มณีรัตน์ ร้านเสรีพาณิชย์ นายเสรี มณีรัตน์ 660 6 - - ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 92 2547 6/9/2020
2058 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0548 นายพิสิฐ อังวัชรปราการ ร้านอังวัชรการเกษตร นายพิสิฐ อังวัชรปราการ 90 6 - สุวรรณสามัคคี ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 1 2562 1/1/2020
2059 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2293 นางสาวชวัลพัชร  ตันศิริพรภักดี ร้านอุ่นใจ การเกษตร นางสาวชวัลพัชร ตันศิริพรภักดี 644/137 7 ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 83 2561 3/9/2019
2060 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-2019 นางนาตยา เพชรสาริกิจ ร้านสมหวังการเกษตร นางนาตยา เพชรสาริกิจ 9/5 7 ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 108 2558 21/6/2020
2061 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0546 นางพาณี ทิมทอง ร้านทิมทองการเกษตร นางพาณี ทิมทอง 43/3 9 ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 118 2561 13/12/2019
2062 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2346 น.ส.ศิริประภา  พรายนาค ร้านศิริ เจริญการเกษต น.ส.ศิริประภา พรายนาค 8/3 10 วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 44 2562 13/5/2020
2063 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-2041 นางพรพรรณ  เก่งเกษกิจ ร้าน พรพรรณพาณิชย์การเกษตร นางพรพรรณ เก่งเกษกิจ 29 16 วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 100 2560 6/11/2019
2064 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1945 นายสวรรค์ สมวิสัย ร้านภัสณ์พานิช นายสวรรค์ สมวิสัย 38/3 16 - - วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 2 2558 30/9/2019
2065 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0556 นางนัด ซาบุตร ร้านนัดพาณิชย์ นางนัด ซาบุตร 59 2 - - วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 166 2547 31/12/2019
2066 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2132 นายสุรวุธ   บุญน่ิม ร้านจ่ าม่ัน59 นายสุรวุธ บุญน่ิม 90/4 5 วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 88 2561 9/9/2019
2067 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2345 น.ส.สุชารัตณ์   ตันศิริพรภักดี ร้านเจ้อุ๊เคมีการเกษตร น.ส.สุชารัตณ์ ตันศิริพรภักดี 95 5 วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 43 2562 13/5/2020
2068 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2333 นางสาวขนิษฐา พิลึก ร้านเสถียรการเกษตร นางสาวขนิษฐา พิลึก 73/7 6 วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 26 2562 7/3/2020
2069 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0557 นางสาวสุนันท์ นิยมพงษ์ ร้านพงษ์นิยมการเกษตร นางสาวสุนันท์ นิยมพงษ์ 51/1 8 - - วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 28 2552 17/12/2019
2070 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0820 นายประเสริฐ นิลเนตร์ ร้านข้าวทอง นายประเสริฐ นิลเนตร์ 57/1 8 - - วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 85 2560 19/9/2019
2071 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2180 นางวราลักษณ์  พิลึก ร้านวราลักษณ์การเกษตร นางวราลักษณ์ พิลึก 15/1 3 วังเมือง ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 45 2560 12/6/2020
2072 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0919 นายมานัส ตาสา ร้านกุ้งการเกษตร นายมานัส ตาสา 148/18 4 - - วังเมือง ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 96 2558 26/5/2020
2073 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0558 นายประสิทธ์ิ ลูกกลม ร้านคลินิกพืชเกษตรไท นายประสิทธ์ิ ลูกกลม 105 1 - - ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 30 2547 7/6/2020
2074 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1106 นางสายน้ าฝน ร่มร่ืน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สายน้ าฝนการเกษตร 13/2 1 - - ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 27 2561 1/5/2020
2075 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1580 นายภัทรดร หวอดแก้ว ร้านจ้ าม่ัมการเกษตร นายภัทรดร หวอดแก้ว 19/7 1 - - ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 89 2558 19/5/2020
2076 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1088 นางสาวเบญจมาศ ชูอรรถ ร้านเบญจมาศ ชูอรรถ นางสาวเบญจมาศ ชูอรรถ 206 10 - - ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 114 2552 13/7/2020
2077 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1514 นายกิตติพงษ์ นาวเหนียว ร้านโชคศรีทอง นายกิตติพงษ์ นาวเหนียว 31 10 - - ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 40 2555 5/1/2020
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2078 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0559 นางสาวหทัยภัทร บาตตะคุ ร้านนางสาวหทัยภัทร บาตรตะคุ นางสาวหทัยภัทร บาตตะคุ 117/1 3 - - ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 35 2547 13/6/2020
2079 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0725 นายสมบูรณ์ เรืองศิริ ร้านสมบูรณ์ส่งเสริมการเกษตร นายสมบูรณ์ เรืองศิริ 131/5 3 - - ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 25 2550 21/3/2020
2080 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0561 นายกาญ วิสิทธิกรณ์ ร้านรุ่งอรุณการเกษตร นายกาญ วิสิทธิกรณ์ 165 3 - - ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 36 2547 13/6/2020
2081 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1295 นางสาวธนภร สัตยานุรักษ์ ร้านธนภร นางสาวธนภร สัตยานุรักษ์ 299/1 3 - - ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 24 2554 27/11/2019
2082 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2327 นายธนัช  ถ่ัวทอง ร้านธนัชมิตรเกษตร นายธนัช ถ่ัวทอง 299/1 3 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 16 2562 5/2/2020
2083 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0946 นายมนัส บัวพัน ร้านนายมนัส บัวพัน นายมนัส บัวพัน 374/1 5 - - ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 90 2561 9/9/2019
2084 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0647 นางสาวยุพิน จตุระทิศ สหกรณ์การเกษตรศาลเจ้าไก่ต่อ จ ากัด 36/1 6 - - ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 111 2550 11/10/2019
2085 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0728 นางสาวสุรีรัตน์ พุทธสอน ร้านสุรีรัตน์การเกษตร นางสาวสุรีรัตน์ พุทธสอน 85/5 2 - ลาดยาว-วังม้า สร้อยละคร ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 76 2550 14/6/2020
2086 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2141 นายชาญชัย   ธรรมจักร์ ร้านชาญชัยการเกษตร นายชาญชัย ธรรมจักร์ 93/5 2 สร้อยละคร ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 68 2560 14/8/2019
2087 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1541 นางสาวพรอนันต์ เส่งถ่ิน ร้านไพศาลการเกษตร นางสาวพรอนันต์ เส่งถ่ิน 192/1 1 - - สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 63 2555 15/2/2020
2088 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2191 นายอาทิตย์ เงินทอง ร้าน79 การเกษตร นายอาทิตย์ เงินทอง 8/8 4 สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 41 2562 7/5/2020
2089 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2149 นางสาวสวรรยา  สมพงษ์ ร้าน ดอนโม่การเกษตร นางสาวสวรรยา สมพงษ์ 184/5 8 สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 13 2560 2/3/2020
2090 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1096 นางนุชนาท เจริญศรี ร้านโชควันชัยการเกษตร นางนุชนาท เจริญศรี 260/2 8 - - สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 94 2553 13/3/2020
2091 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2283 นางวันเพ็ญ วิเศษ ร้านศิวัชการเกษตรดอนโม่ นางวันเพ็ญ วิเศษ 292/2 8 สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 77 2561 21/8/2019
2092 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1956 นายประสิทธ์ิ ร่มร่ืน ร้าน ส.ร่มร่ืนการเกษตร นายประสิทธ์ิ ร่มร่ืน 99/14 9 - - สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 105 2560 27/11/2019
2093 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0570 นางดวงรัตน์ ดีพิจารณ์ ร้านบุญมีการเกษตร นางดวงรัตน์ ดีพิจารณ์ 7/4 3 - - หนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 18 2557 11/11/2019
2094 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1952 นางสาวธนัญชนก อยู่ยงค์ ร้านนิมิตรการเกษตร นางสาวธนัญชนก อยู่ยงค์ 10/2 5 - - หนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 28 2558 23/11/2019
2095 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1297 นายณัฐวุฒิ เทียนสันต์ ร้านพี เอ็น การเกษตร นายณัฐวุฒิ เทียนสันต์ 5 2 - - หนองยาว ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 145 2553 20/9/2019
2096 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1114 นางสมัย จ าปาแดง ร้านนางสมัย จ าปาแดง นางสมัย จ าปาแดง 82/3 2 - - หนองยาว ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 138 2552 6/9/2019
2097 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0572 นายธรรศนรินท์  พาณิชย์โรจกุล ร้านเฮงการเกษตร นายธรรศนรินทร์ พาณิชย์โรจกุล 49/4 4 - - หนองยาว ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 39 2547 13/6/2020
2098 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1467 นายสุรัตน์ อุลิต ร้านเขียดการเกษตร นายสุรัตน์ อุลิต 66/1 6 - - หนองยาว ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 150 2554 24/8/2020
2099 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1576 นายณัฐพงษ์ จงกสิกรรม ร้านณัฐพงษ์ จงกสิกรรม นายณัฐพงษ์ จงกสิกรรม 80 1 - - ห้วยน้ าหอม ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 79 2555 23/4/2020
2100 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1767 นางสาวศิรินภา รักรัง ร้านพรชัยการเกษตร นางสาวศิรินภา รักรัง 1/5 10 - - ห้วยน้ าหอม ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 137 2556 8/8/2019
2101 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1916 นางสาวดวงกมล โภคทรัพย์ ร้านปานวาด การเกษตร นางสาวดวงกมล โภคทรัพย์ 5/2 3 - - ห้วยน้ าหอม ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 133 2557 22/7/2019
2102 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1117 นางจิราภรณ์ เสนีย์ ร้านเสนีย์การเกษตร นางจิราภรณ์ เสนีย์ 8/18 3 - - ห้วยน้ าหอม ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 24 2561 17/4/2020
2103 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0643 นายณชพัฒน์ วัชกาล ร้านฉัตรชัยการเกษตร นายณชพัฒน์ วัชกาล 26 4 - - ห้วยน้ าหอม ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 141 2558 2/11/2019
2104 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1427 นายสมนึก ภูมรินทร์ ร้านทองใบการเกษตร นายสมนึก ภูมรินทร์ 106 6 - - ห้วยน้ าหอม ลาดยาว นครสวรรค์ นว. 114 2554 11/5/2020
2105 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-2138 นายทศพร   บุญชี ร้านน้ าเพชรการเกษตร นายทศพร บุญชี 2/9 10 ทุ่งทอง หนองบัว นครสวรรค์ นว. 76 2559 20/12/2019
2106 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1599 นางชุลีกร บุญโต ร้านอ่ังเปา การค้า นางชุลีกร บุญโต 19 2 - - ทุ่งทอง หนองบัว นครสวรรค์ นว. 91 2555 22/5/2020
2107 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1989 นางอรษา บุญโต ร้านอรษา บุญโต นางอรษา บุญโต 679 2 ทุ่งทอง หนองบัว นครสวรรค์ นว. 117 2561 11/12/2019
2108 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1900 นายกวีวัธน์ โตสุข ร้านเค.ที.ทวีทรัพย์ นายกวีวัธน์ โตสุข 276 4 - - ทุ่งทอง หนองบัว นครสวรรค์ นว. 48 2558 18/2/2020
2109 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0904 นายสวัสด์ิ สุขิกุล ร้านนายสวัสด์ิ สุขิกุล นายสวัสด์ิ สุขิกุล 20/1 9 - - ทุ่งทอง หนองบัว นครสวรรค์ นว. 54 2554 31/12/2019
2110 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2105 นางสาวธัญญ์ธิชา วันหลุมแก้ว ร้านฟาร์มสุข สวัสด์ิการเกษตร นางสาวธัญญ์ธิชา วันหลุมข้าว 22 2 ธารทหาร หนองบัว นครสวรรค์ นว. 77 2560 22/8/2020
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2111 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0631 นายไพบูลย์ นาคปานเสือ ร้านไพบูลย์ นาคปานเสือ นายไพบูลย์ นาคปานเสือ 3/1 3 - - ธารทหาร หนองบัว นครสวรรค์ นว. 161 2556 21/8/2019
2112 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2131 นางสุภาภรณ์   แสงสวาท ร้านพ่ีปุ้ย นางสุภาภรณ์ แสงสวาท 186/2 4 ธารทหาร หนองบัว นครสวรรค์ นว. 91 2561 16/9/2019
2113 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1310 นายสมนึก มะโนสา ร้านเกษตรวัดป่า นายสมนึก มะโนสา 3/1 5 - - ธารทหาร หนองบัว นครสวรรค์ นว. 40 2560 29/5/2019
2114 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-2166 นางประทุม แต่งทรัพย์ ร้านประทุม นางประทุม แต่งทรัพย์ 24/11 1 วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์ นว. 47 2561 12/6/2020
2115 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2177 นางสาวนุชวรา  อู่อินทร์ ร้านนุชวรา อู่อินทร์ นางสาวนุชวรา อู่อินทร์ 32/8 1 วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์ นว. 16 2561 20/3/2020
2116 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1834 นางปราณี อินทร์สูงเนิน ปราณี การเกษตร นางปราณี อินทร์สูงเนิน 48/3 1 - วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์ นว. 82 2561 3/9/2019
2117 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2203 นางสมหวัง   ประสาลวัลย์ ร้านสมหวัง นางสมหวัง ประสาลวัลย์ 1 16 วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์ นว. 86 2560 25/9/2019
2118 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1282 นางสาวปิยนุช หวดขุนทด ร้านสมมาตร นางสาวปิยนุช หวดขุนทด 215 6 - - วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์ นว. 124 2553 22/8/2019
2119 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1254 นายอุบล ทุมรินทร์ ร้านอุบล นายอุบล ทุมรินทร์ 26/2 6 - - วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์ นว. 71 2561 14/8/2019
2120 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0783 นางศรีนวล นูสารี สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินหนองบัว จ ากัด 27/1 7 - - วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์ นว. 41 2557 24/2/2020
2121 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1098 นางสาววรางคณา ปิตุเตชะ ร้านเจริญการเกษตร นางสาววรางคณา ปิตุเตชะ 35/1 7 - - วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์ นว. 5 2560 12/1/2020
2122 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0749 นายสมชาย พรมเคียมอ่อน ร้านสมชาย พรมเคียมอ่อน นายสมชาย พรมเคียมอ่อน 199 1 - - หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ นว. 35 2561 16/5/2020
2123 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1238 นายธวัชชัย พฤฒิสิริกุล ร้านกิจเจริญ นายธวัชชัย พฤฒิสิริกุล 95 1 - - หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ นว. 76 2553 21/7/2020
2124 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1647 นางสอ้ิง นุ่มสกุล ร้านสอ้ิง นางสอ้ิง นุ่มสกุล 3/1 11 - - หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ นว. 175 2557 18/9/2019
2125 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1216 นายอนุรักษ์ ด าชม ร้านอนุรักษ์ ด าชม นายอนุรักษ์ ด าชม 17 13 - - หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ นว. 17 2561 20/3/2020
2126 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1213 นายประสิทธ์ิ เพ็ชรคง ร้านนายประสิทธ์ เพ็ชรคง นายประสิทธ์ิ เพ็ชรคง 68/1 13 - - หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ นว. 86 2554 17/4/2020
2127 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0899 นางสายสวาท ศรสุรินทร์ ร้านสายสวาท ศรสุรินทร์ นางสายสวาท ศรสุรินทร์ 7 13 - - หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ นว. 28 2551 26/3/2020
2128 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0636 นางเรณู เหว่าโต ร้านเรณู เหว่าโต นางเรณู เหว่าโต 25/2 2 - - หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ นว. 36 2557 21/11/2019
2129 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1862 นายพีรวัส โตวรกุล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ๊ิกแบงการเกษตร 226/9 3 - - หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ นว. 89 2557 25/5/2020
2130 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1700 นายศักด์ิดา แก้วบางกะพ้อม ร้านเอสเคเพ่ือนเกษตร นายศักด์ิดา แก้วบางกะพ้อม 233 3 - - หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ นว. 128 2556 24/7/2020
2131 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0581 นายพัฒนพล บุญช่วย ร้านเกสรศรีมงคล สาขา 2 นายพัฒนพล บุญช่วย 320/3 3 - - หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ นว. 23 2549 31/12/2019
2132 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1225 นายวินัย ยอดทองดี ร้านไก่การเกษตร นายวินัย ยอดทองดี 377/26 3 - - หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ นว. 56 2553 4/7/2020
2133 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0579 นายวรพจน์ เลาหเรืองรองกุล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ร่วมทรัพย์ค้าข้าว 96/1 3 - วิไลรัตน์ หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ นว. 118 2548 10/3/2020
2134 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-2038 นางทองหล่อ  สกุลมา ร้านทองหล่อ นางทองหล่อ สกุลมา 103/2 4 หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ นว. 134 2558 23/9/2020
2135 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1620 นายวิสูตร์ พระธาตุ ร้านห้วยตาด าการเกษตร นายวิสูตร์ พระธาตุ 107/1 6 - - หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ นว. 147 2555 19/9/2019
2136 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1760 นางสุนิสา พูลสวัสด์ิ ร้านสุนิสา พูลสวัสด์ิ นางสุนิสา พูลสวัสด์ิ 145/9 1 - - หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ นว. 69 2559 28/11/2019
2137 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1424 นายเกษม ศรัทธาสมบูรณ์ ร้านเค.ยู.การเกษตร นายเกษม ศรัทธาสมบูรณ์ 31/6 1 - - หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ นว. 107 2554 19/5/2020
2138 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2285 นายพร โอภาษี ร้านลุงพร นายพร โอภาษี 50/4 1 หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ นว. 79 2561 22/8/2019
2139 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2193 นายฐิตินันท์ ศรีบ ารุงสันติ ร้านต้อง การเกษตร นายฐิตินันท์ ศรีบ ารุงสันติ 99 10 หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ นว. 75 2560 20/8/2019
2140 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0817 นายสนอง ค าพิรานนท์ ร้านสนอง ค าพิรานนท์ นายสนอง ค าพิรานนท์ 5/5 18 - - หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ นว. 108 2550 15/10/2019
2141 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1596 นายภัทรพล นิลประสิทธ์ิ ร้านภัทรพล นายภัทรพล นิลประสิทธ์ิ 85/1 19 - - หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ นว. 8 2559 18/2/2020
2142 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1512 นางสาววิภา ศรีดาวงศ์ ร้านวิภา ศรีดาวงศ์ นางสาววิภา ศรีดาวงศ์ 98/1 19 - - หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ นว. 36 2562 9/4/2020
2143 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0908 นางสาวสมหญิง ศรีดาวงศ์ ร้านสมหญิง ศรีดาวงศ์ นางสาวสมหญิง ศรีดาวงศ์ 98/9 19 - - หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ นว. 76 2558 6/4/2020
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2144 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1400 นางสาวปรารถนา เฉลิมสุข ร้านไพโรจน์พืชผล นางสาวปรารถนา เฉลิมสุข 99/1 19 - - หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ นว. 1 2561 1/1/2020
2145 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0632 นายวิเชียร หม่ืนสีเขียว ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หม่ืนทรัพย์เจริญ 123 7 - - หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ นว. 164 2556 5/9/2019
2146 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0577 นายบรรจบ ดาวเรือง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครสวรรค์ สาขาหนองบัว จ ากัด 132-133 7 - - หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ นว. 116 2549 26/10/2019
2147 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0818 นายธนกฤต บุญสอน ร้านต.เจริญพานิช นายธนกฤต บุญสอน 40/1 7 - - หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ นว. 115 2550 15/10/2019
2148 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0587 นายสุวัฒน์ชัย แทนไทย ร้านป้อมอิเล็คทรอนิคส์ นายสุวัฒน์ชัย แทนไทย 46/16 8 - - หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ นว. 216 2548 30/8/2019
2149 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0583 นายสมควร ปานขลิบ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปานขลิบฟาร์มาซี นายสมควร ปานขลิบ 46/22-23 8 - - หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ นว. 133 2552 31/8/2020
2150 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0675 นายสิรวิชญ์ พนิชการ ร้านคลินิกการเกษตร นายสิรวิชญ์ พนิชการ 67/6 9 - - หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ นว. 25 2556 31/12/2019
2151 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1248 นางมาริณี จันทร์สมบัติ ร้านมาริณี จันทร์สมบัติ นางมาริณี จันทร์สมบัติ 2/3 2 - - ห้วยถ่ัวใต้ หนองบัว นครสวรรค์ นว. 35 2559 14/8/2020
2152 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2343 น.ส.ประภาศรี  พงษ์ธานี ร้านประภาศรี น.ส.ประภาศรี พงษ์ธานี 5/5 3 ห้วยถ่ัวใต้ หนองบัว นครสวรรค์ นว. 47 2562 27/5/2020
2153 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1431 นางสาวเพ็ญนภา สุ่มดี ร้านเพ็ญนภา สุ่มดี นางสาวเพ็ญนภา สุ่มดี 48/3 7 - - ห้วยถ่ัวใต้ หนองบัว นครสวรรค์ นว. 94 2561 17/9/2019
2154 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1972 นางบุญสม มีค าสัตย์ ร้านพัฒนาภรณ์ นางบุญสม มีค าสัตย์ 177 1 - - ห้วยถ่ัวเหนือ หนองบัว นครสวรรค์ นว. 92 2558 24/5/2020
2155 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1542 นายสมภพ จันทร์ไพแสง ร้านนายสมภพ จันทร์แสง นายสมภพ จันทร์ไพแสง 114/2 3 - หนองบัว-ชุมแสง ห้วยถ่ัวเหนือ หนองบัว นครสวรรค์ นว. 64 2555 9/2/2020
2156 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-0635 นายอ านาจ นิรัญศิลป์ ร้านอ านาจ นิรัญศิลป์ นายอ านาจ นิรัญศิลป์ 37 3 - - ห้วยถ่ัวเหนือ หนองบัว นครสวรรค์ นว. 173 2556 11/9/2020
2157 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2169 นางสาวสุธาสินี   มะลิราช ร้านดาวการเกษตร นางสาวสุธาสินี มะลิราช 38/1 3 ห้วยถ่ัวเหนือ หนองบัว นครสวรรค์ นว. 36 2560 24/5/2020
2158 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1435 นางลานี สิมะรักษ์อ าไพ ร้านนางลานี สิมะรักษ์อ าไพ นางลานี สิมะรักษ์อ าไพ 2/4 9 - - ห้วยถ่ัวเหนือ หนองบัว นครสวรรค์ นว. 122 2554 8/6/2020
2159 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1080 นางสาวพรทิพย์ แสวงศรี ร้านพรทิพย์ แสวงศรี นางสาวพรทิพย์ แสวงศรี 2/5 9 - - ห้วยถ่ัวเหนือ หนองบัว นครสวรรค์ นว. 109 2552 23/9/2019
2160 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1381 นายทวี วงษ์ต้ัง ร้านทวีวงษ์ต้ัง นายทวี วงษ์ต้ัง 65/4 8 - - ห้วยร่วม หนองบัว นครสวรรค์ นว. 164 2554 25/8/2019
2161 เขต 5 ศวพ.นว. NAS-5-2344 นายกิตติศักด์ิ  สุวรรณบุตร ร้านเพ่ือนเกลอการเกษตร นายกิตติศักด์ิ สุวรรณบุตร 111 2 ห้วยใหญ่ หนองบัว นครสวรรค์ นว. 48 2562 27/5/2020
2162 เขต 5 ศวพ.นว. Nas-5-1961 นายอุทัย ทาประดิษฐ์ ร้านไทยเจริญการเกษตร นายอุทัย ทาประดิษฐ์ 190/1 6 - - ห้วยใหญ่ หนองบัว นครสวรรค์ นว. 45 2562 20/5/2020
2163 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0800 นางวิภา  อ่วมวงษ์ ร้านช.เจริญการเกษตร2 นางวิภา อ่วมวงษ์ฺ 160 12 โคกเจริญ โคกเจริญ ลพบุรี ลบ. 70 2559 11/1/2020
2164 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0373 นางพรหมภัสสร กฤตธกร ร้านสมพงษ์การเกษตร นางพรหมภัสสร กฤตธกร 94 12 - - โคกเจริญ โคกเจริญ ลพบุรี ลบ. 82 2559 29/3/2020
2165 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0867 นางธันย์นันท์  จัง ร้านตุ๊กเขียวการเกษตร นางธันย์นันท์ จัง 82 3 โคกเจริญ โคกเจริญ ลพบุรี ลบ. 9 2561 17/4/2020
2166 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0581 นางสมพร อาจสมัย ร้านจันทร์เจริญ นางสมพร อาจสมัย 27 4 - - โคกเจริญ โคกเจริญ ลพบุรี ลบ. 48 2560 9/4/2020
2167 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0769 นางสาวปัทมา งามสม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โคกเจริญ พานิช 271 7 โคกเจริญ โคกเจริญ ลพบุรี ลบ. 9 2559 18/10/2019
2168 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0548 ด.ต.สมพงษ์ ปัญสังกา ร้านพ.พาณิชยการเกษตร ด.ต.สมพงษ์ ปัญสังกา 52 4 - - โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบุรี ลบ. 19 2562 20/3/2020
2169 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0852 นายสมนึก กลมเกล้ียง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ลพบุรี จ ากัด(สาขาโคกแสมสาร) 74 4 โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบุรี ลบ. 219 2560 14/9/2019
2170 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0845 นายวีระชาติ  สอดก าปัง ร้านวีระชาติ การค้า นายวีระชาติ สอดก าปัง 342 10 ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี ลบ. 24 2562 1/5/2020
2171 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0911 นางสาวคณิศร ใจหาญ ร้านศร การค้า นางสาวคณิศร ใจหาญ 95 10 ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี ลบ. 25 2562 1/5/2020
2172 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0584 นายอานนท์ ก๋งฉิน ร้านอานนท์การเกษตร นายอานนท์ ก๋งฉิน 176 12 - - ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี ลบ. 41 2559 23/11/2019
2173 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0634 นางสาวศสิธร ชมภูวิเศษ ร้านศสิธรการเกษตร นางสาวศสิธร ชมภูวิเศษ 53 8 - - ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี ลบ. 1 2562 8/1/2020
2174 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0819 นายทัชชัย  อินทรทะกูล อ้นการเกษตรและเคมีภัณฑ์ นายทัชชัย อินทรทะกูล 161 9 ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี ลบ. 170 2560 8/9/2019
2175 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0912 นางสาวยลดา อุดมกาญจนชัย ร้านพงสมรการเกษตร นางสาวยลดา อุดมกาญจนชัย 119 6 วังทอง โคกเจริญ ลพบุรี ลบ. 26 2562 1/5/2020
2176 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0010 นายศิริพงษ์ อ้อยอิสรานุกุล ร้านศิริพงษ์เภสัช นายศิริพงษ์ อ้อยอิสรานุกุล 152 1 - - หนองมะค่า โคกเจริญ ลพบุรี ลบ. 66 2560 13/6/2019
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2177 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0009 นายพิมพา  เทียมเมฆ ร้านหนองมะค่าบริการการเกษตร นายพิมพา เทียมเมฆ 36 1 - - หนองมะค่า โคกเจริญ ลพบุรี ลบ. 92 2560 13/6/2020
2178 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0860 นายดนัยภัทร์  สร้อยพูล ร้านนานา การค้า นายดนัยภัทร์ สร้อยพูล 68 1 หนองมะค่า โคกเจริญ ลพบุรี ลบ. 2 2561 7/1/2020
2179 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0411 นางสาวเมธาพร จ านงค์จิตต์ ร้านสมชายพาณิชย์ นางสาวเมธาพร จ านงค์จิตต์ 9 1 - - หนองมะค่า โคกเจริญ ลพบุรี ลบ. 185 2560 15/8/2019
2180 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0768 นางสาวปานแก้ว วรปัญญา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประสิทธ์ิอะกริเทรดด้ิง 175 9 คลองเกตุ โคกส าโรง ลพบุรี ลบ. 49 2559 27/11/2019
2181 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0425 นางสุวลักษณ์ ยุ้ยจ าเริญทรัพย์ ร้านม่ิงแซ นางสุวลักษณ์ ยุ้ยจ าเริญทรัพย์ 105-107 สุระนารายณ์ โคกส าโรง โคกส าโรง ลพบุรี ลบ. 5 2562 27/1/2020
2182 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0013 นายมนตรี สอนพัด ร้านสยามฟาร์มาซี นายมนตรี สอนพัด 108-110 - ประชาวิถี โคกส าโรง โคกส าโรง ลพบุรี ลบ. 56 2560 13/6/2020
2183 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0310 นางมณี บุญมี ร้านนางมณี บุญมี นางมณี บุญมี 159/1 - สุระนารายณ์ โคกส าโรง โคกส าโรง ลพบุรี ลบ. 23 2561 21/6/2020
2184 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0014 นางสาววยุรีย์ วิญญรัตน์ ร้านพูนเกิด นางสาววยุรีย์ วิญญรัตน์ 21-23 วัฒนา 1 ศรีส าโรง โคกส าโรง โคกส าโรง ลพบุรี ลบ. 5 2559 31/12/2019
2185 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0017 นายนิพนธ์ เทพอารักษ์ ร้านนิพนธ์การค้า นายนิพนธ์ เทพอารักษ์ 23/1-3 - ประชาวิถี โคกส าโรง โคกส าโรง ลพบุรี ลบ. 56 2559 8/12/2019
2186 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0019 นายกุ่ย วงศ์ศรีไทย ร้านกิจเจริญ นายกุ่ย วงศ์ศรีไทย 23/23-25 - สุระนารายณ์ โคกส าโรง โคกส าโรง ลพบุรี ลบ. 97 2560 13/7/2020
2187 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0016 นายส าเริง รักไทย ร้านนายส าเริง รักไทย นายส าเริง รักไทย 60 - ประชาวิถี โคกส าโรง โคกส าโรง ลพบุรี ลบ. 14 2560 26/4/2020
2188 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0640 นายปภัทพงษ์ จงพรชัย ไซฮ้ัวพาณิช นายปภัทพงษ์ จงพรชัย 60/3,4 ประชาวิถี โคกส าโรง โคกส าโรง ลพบุรี ลบ. 10 2562 19/2/2020
2189 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0020 นายประสิทธ์ิ ทองสุข ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมพรพานิชเคมีเกษตร 55 5 - - โคกส าโรง โคกส าโรง ลพบุรี ลบ. 143 2560 26/7/2019
2190 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0756 นายนิพิฐพนธ์ ตันติวงศ์ ร้านไทยแสงทองการเกษตร นายนิพิฐพนธ์ ตันติวงศ์ 396/3 8 - - โคกส าโรง โคกส าโรง ลพบุรี ลบ. 193 2560 24/7/2019
2191 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0905 นายจิรศักด์ิ  จงพรชัย ร้านไซฮ้ัวพานิช นายจิรศักด์ิ จงพรชัย 268 9 โคกส าโรง โคกส าโรง ลพบุรี ลบ. 59 2561 16/12/2019
2192 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0854 นางส าเนียง  กล่ าจ ารัส ร้านรักษาเกษตร นางส าเนียง กล่ าจ ารัส 33/3 6 ดงมะรุม โคกส าโรง ลพบุรี ลบ. 224 2560 24/10/2019
2193 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0694 นางสาวฉัฐณัญช์ ทองดีเจริญ ร้านวังไผ่การเกษตร นางสาวฉัฐณัญช์ ทองดีเจริญ 49/1 8 ดงมะรุม โคกส าโรง ลพบุรี ลบ. 36 2560 28/5/2020
2194 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0236 นางสมร คงด า ร้านบ้านเป็นสุข นางสมร คงด า 119 2 - - วังขอนขว้าง โคกส าโรง ลพบุรี ลบ. 103 2560 6/6/2020
2195 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0261 นายสุทธิพันธ์ นุปิง ร้านวังเพลิงการเกษตร นายสุทธิพันธ์ นุปิง 269 1 - - วังเพลิง โคกส าโรง ลพบุรี ลบ. 51 2559 6/12/2019
2196 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0908 นายชูชีพ เนาวรรณ์ ร้านนายชูชีพ เนาวรรณ์ นายชูชีพ เนาวรรณ์ 57/1 2 วังเพลิง โคกส าโรง ลพบุรี ลบ. 16 2562 5/3/2020
2197 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0778 นายเสง่ียม นวลอุ่น เจ็ดต้นการเกษตร นายเสง่ียม นวลอุ่น 79 9 วังเพลิง โคกส าโรง ลพบุรี ลบ. 8 2560 19/2/2020
2198 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0497 นายสมนึก แก้วมา ร้านสมนึกการเกษตร นายสมนึก แก้วมา 111 1 - - สะแกราบ โคกส าโรง ลพบุรี ลบ. 134 2560 3/8/2019
2199 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0673 นายรัตนะ เริงชัยภูมิ ร้านน.เกษตรภัณฑ์ นายรัตนะ เริงชัยภูมิ 13/2 3 - - หนองแขม โคกส าโรง ลพบุรี ลบ. 43 2560 23/6/2020
2200 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0876 นายอิศราพงษ์  ทวีวัฒนพิมล ร้านอิศราค้าพืชผล นายอิศราพงษ์ ทวีวัฒนพิมล 1/8 8 หนองแขม โคกส าโรง ลพบุรี ลบ. 22 2561 11/6/2019
2201 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0695 นายกรทิพย์ สอนเครือ ร้านกรทิพย์ นายกรทิพย์ สอนเครือ 114 11 - - หลุมข้าว โคกส าโรง ลพบุรี ลบ. 106 2560 11/6/2020
2202 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0709 นางสาวพรพรรณ ทองดี ร้านพรพรรณ นางสาวพรพรรณ ทองดี 81/5 12 - - ห้วยโป่ง โคกส าโรง ลพบุรี ลบ. 42 2560 2/4/2020
2203 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0657 นางสาวแพรวอินท์อร คงด า ร้านเขาวงฟาร์มาซี นางสาวแพรวอินท์อร คงด า 407 3 - - ห้วยโป่ง โคกส าโรง ลพบุรี ลบ. 18 2561 22/5/2020
2204 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0494 นายสันติชัย สีกุตา ร้านอุไรวรรณการค้า นายสันติชัย สีกุตา 99 10 - - เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบุรี ลบ. 57 2560 20/6/2020
2205 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0732 นางนันทวรรณ แก้วประดับ ร้านจัมโบ้ มาร์ท นางนันทวรรณ แก้วประดับ 34 5 - เขาแหลม ชัยบาดาล ลพบุรี ลบ. 31 2561 18/7/2020
2206 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0874 นางทองใบ เอ่ียมยัง ร้านทองใบ นางทองใบ เอ่ียมยัง 29/1 8 เขาแหลม ชัยบาดาล ลพบุรี ลบ. 34 2561 1/8/2019
2207 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0027 นายณัฐกรณ์ น่ิมโชคชัยรัตน์ บริษัท เฟิสท์ ยูเน่ียน ซัพพลาย จ ากัด 13/1 1 - - ชัยนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี ลบ. 42 2562 3/7/2020
2208 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0343 นางเครือวัลย์ กองสมิง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ลพบุรี จ ากัด (สาขาล านารายณ์) 279/3 1 - - ชัยนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี ลบ. 17 2559 9/11/2019
2209 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0509 นางสาวสุธาทิพย์ ประวัติตานนท์ สหกรณ์การเกษตรชัยบาดาล จ ากัด 30/6 1 - - ชัยนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี ลบ. 189 2560 8/9/2019
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2210 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0024 นายสมชาย งามประเสริฐสิทธ์ิ บริษัท เอ่ียวฮ่ัวล้ง จ ากัด นายสมชาย งามประเสริฐสิทธ์ิ 303 1 1 คชเสนีย์ ชัยนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี ลบ. 57 2561 26/11/2019
2211 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0680 นายไสว สุระชัย ร้านไสวสุระชัย นายไสว สุระชัย 49 4 - - ชัยบาดาล ชัยบาดาล ลพบุรี ลบ. 28 2560 22/4/2020
2212 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0864 นางสาวณัฏฐา   สัตย์จีน ร้านณัฎฐา การเกษตร นางสาวณัฏฐา สัตย์จีน 44/1 7 ชัยบาดาล ชัยบาดาล ลพบุรี ลบ. 20 2561 22/5/2019
2213 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0855 นายทวีศักด์ิ พูลทอง ร้านวิเชียรการเกษตร นายทวีศักด์ิ พูลทอง 190 4 ซับตะเคียน ชัยบาดาล ลพบุรี ลบ. 4 2561 22/1/2020
2214 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0708 นางสาวน้ าผ้ึง ทองหลอด ร้านทรัพย์อนันต์การเกษตร นางสาวน้ าผ้ึง ทองหลอด 79/1 6 - - ซับตะเคียน ชัยบาดาล ลพบุรี ลบ. 117 2560 29/5/2020
2215 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0028 นายเจษฎา ขุนทอง ร้านเทมส์พืชผล นายเจษฎา ขุนทอง 99 6 - - ซับตะเคียน ชัยบาดาล ลพบุรี ลบ. 25 2561 26/6/2020
2216 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0792 นางล่ันทม  สิงห์สายัณห์ ร้านเกษตรรุ่งเรือง นางล่ันทม สิงห์สายัณห์ 153 2 ท่าดินด า ชัยบาดาล ลพบุรี ลบ. 45 2561 2/9/2019
2217 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0718 นายณรงค์ชัย สีขุนทด ร้านณรงค์ชัยการเกษตร นายณรงค์ชัย สีขุนทด 99 5 - - ท่ามะนาว ชัยบาดาล ลพบุรี ลบ. 34 2562 30/5/2020
2218 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0048 นางสาวอัญชลี จารุวรรณากร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.เสริมสร้างพืชผล(2005) 112 7 - ท่ามะนาว ท่ามะนาว ชัยบาดาล ลพบุรี ลบ. 30 2560 22/5/2020
2219 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0748 นายพงษ์เทพ  เศวตประสาธน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.เสริมสร้างเกษตรพันธ์ุ 112/1 7 - - ท่ามะนาว ชัยบาดาล ลพบุรี ลบ. 33 2561 1/8/2020
2220 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0784 นางสาวศศิพิมพ์ ฉัตรย่ิงมงคล บริษัท ล้ิมคุงเส็ง จ ากัด 34 5 นิคมล านารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี ลบ. 115 2560 22/7/2020
2221 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0033 นางสาวปราณีต เตชะเสริมสุขกูล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยชนะเกษตร 90 5 - สระบุรี-หล่มสัก นิคมล านารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี ลบ. 125 2560 21/6/2020
2222 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0477 นายชาญณรงค์ เทศแสวง ร้านช.พูนแสวงสหายเกษตร นายชาญณรงค์ เทศแสวง 106 3 - - บัวชุม ชัยบาดาล ลพบุรี ลบ. 20 2562 25/3/2020
2223 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0561 นางสาวชมภู่ โพธิ ร้านชมภู่ นางสาวชมภู่ โพธิ 12/1 3 - - บัวชุม ชัยบาดาล ลพบุรี ลบ. 87 2560 10/7/2020
2224 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0574 นางประทุม มะอิสูงเนิน ร้านประทุม นางประทุม มะอิสูงเนิน 62/1 3 - - บัวชุม ชัยบาดาล ลพบุรี ลบ. 156 2560 8/8/2019
2225 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0841 นายฉลอม  หกขุนทด ร้านชินพัฒณ์การเกษตร นายฉลอม หกขุนทด 35/3 5 บัวชุม ชัยบาดาล ลพบุรี ลบ. 28 2561 1/7/2020
2226 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0906 นางสายสมร ศรีสวนแก้ว ร้านนครทองการเกษตร นางสายสมร ศรีสวนแก้ว 84 6 บัวชุม ชัยบาดาล ลพบุรี ลบ. 14 2562 5/3/2020
2227 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0035 นางวันทนา ศงสนันทน์ ร้านธงชัยบริการ นางวันทนา ศงสนันทน์ 110 1 - - ม่วงค่อม ชัยบาดาล ลพบุรี ลบ. 29 2559 10/11/2019
2228 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0515 นางชุดาภา พันธ์ุรู้ดี ร้านต้นข้าวการเกษตร นางชุดาภา พันธ์ุรู้ดี 161/1 1 ม่วงค่อม ชัยบาดาล ลพบุรี ลบ. 44 2559 17/12/2019
2229 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0046 นางสาวนภาพร แซ่ล้ิม บริษัท ล้ิมคุงเส็ง จ ากัด 078-079 1 - คชเสนีย์ ล านารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี ลบ. 114 2560 17/7/2020
2230 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0039 นายนคร ฉัตรย่ิงมงคล ร้านพ้งการเกษตร นายนคร ฉัตรย่ิงมงคล 39-40 1 - - ล านารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี ลบ. 145 2560 24/7/2020
2231 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0478 นายเจริญวุฒิ ด้วงเจริญ ร้านช่องเจริญพูลทรัพย์ นายเจริญวุฒิ ด้วงเจริญ 661/10 11 - - ล านารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี ลบ. 4 2562 22/1/2020
2232 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0043 นายธนินท์รัฐ ถิระอิทธิวัฒน์ ร้านฮ้ัวเซ้งฮง นายธนินท์รัฐ ถิระอิทธิวัฒน์ 75-79 3 - คชเสนีย์ ล านารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี ลบ. 31 2559 14/11/2019
2233 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0037 ว่าท่ี ร.ตพงศ์สุทธ์ิ พงศ์พสิษฐ์ บริษัท พงศ์สุทธ์ิ จ ากัด 77/1 5 - - ล านารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี ลบ. 211 2560 27/9/2019
2234 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0805 นางสาวปราณีต  เตชะเสริมสุขกูล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยชนะเกษตร 123 6 ล านารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี ลบ. 195 2560 19/7/2020
2235 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0047 นายธนวัฒน์ เมฆธน ร้านล านารายณ์การเกษตร นายธนวัฒน์ เมฆธน 137 6 ตลาดสดศรีเจริญ - ล านารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี ลบ. 26 2559 27/12/2019
2236 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0616 นางวัลย์ทิพย์ ลือเลิศบริการ ร้านวัลย์ทิพย์ นางวัลย์ทิพย์ ลือเลิศบริการ 51 6 - - ล านารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี ลบ. 154 2560 27/6/2020
2237 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0041 ว่าท่ีร้อยตรีพงศ์สุทธ์ิ พงศ์พสิษฐ์ บริษัท พงศ์สุทธ์ิ จ ากัด (สาขา 1) 86-90 6 ล านารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี ลบ. 11 2562 25/2/2020
2238 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0322 นายกิตติศักด์ิ แสงโชติช่วงชัย ร้านอัศวินการเกษตร นายกิตติศักด์ิ แสงโชติช่วงชัย 421/1 8 - - ล านารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี ลบ. 132 2560 13/8/2020
2239 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0815 นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์ ร้านรุ่งโรจน์การเกษตร นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์ 81 1 ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี ลบ. 82 2560 9/8/2020
2240 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0412 นางสุธิดา หม่อมวงศ์ ชูมนต์ ร้านแสงชัยการเกษตร นางสุธิดา หม่อมวงศ์ ชูมนต์ 93 3 - - ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี ลบ. 207 2560 10/8/2019
2241 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0907 นางสาววีรญา กุลพรพันธ์ ร้านชุติกาญจน์เคมีเกษตร นางสาววีรญา กุลพรพันธ์ 9/1 6 ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี ลบ. 29 2562 26/5/2020
2242 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0730 นางสาวพรพิชชา เงินประเสริฐศรี ร้านศรีสุวรรณ นางสาวพรพิชชา เงินประเสริฐศรี 99 1 - - หนองยายโต๊ะ ชัยบาดาล ลพบุรี ลบ. 31 2562 28/5/2020
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2243 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0796 นายสุวิทย์ อาศัยนา ร้านต.การเกษตร นายสุวิทย์ อาศัยนา 48/2 8 หนองยายโต๊ะ ชัยบาดาล ลพบุรี ลบ. 228 2560 12/12/2019
2244 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0752 นายสมจิตร พรหมหิต ร้าน จิตรเจริญการค้า นายสมจิตร พรหมหิต 72/1 10 - - เขาสมอคอน ท่าวุ้ง ลพบุรี ลบ. 108 2560 8/7/2020
2245 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0803 นายธนภณ  กระจังทอง ร้านวิษณุการเกษตร นายธนภณ กระจังทอง 72/3 10 เขาสมอคอน ท่าวุ้ง ลพบุรี ลบ. 37 2559 2/2/2020
2246 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0057 นายประชิต ทองสอาด ร้านท่าโขลงเซ็นเตอร์ นายประชิต ทองสอาด 300 9 เขาสมอคอน ท่าวุ้ง ลพบุรี ลบ. 52 2560 27/6/2019
2247 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0298 นางอุษณีย์ วงษ์กล่ า สหกรณ์การเกษตรท่าโขลง จ ากัด 345 9 - - เขาสมอคอน ท่าวุ้ง ลพบุรี ลบ. 128 2560 14/8/2019
2248 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0054 นางสาวสุรางค์พิมล เดชาปาน ร้านคุณากรการเกษตร นางสาวสุรางค์พิมล เดชาปาน 40/1 9 - - เขาสมอคอน ท่าวุ้ง ลพบุรี ลบ. 63 2560 13/6/2020
2249 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0056 นายธงชัย ติโลกวิชัย ร้านสิงห์การเกษตร นายธงชัย ติโลกวิชัย 418/15-16 9 - - เขาสมอคอน ท่าวุ้ง ลพบุรี ลบ. 151 2560 25/8/2019
2250 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0267 นางเบ็ญจมาศ คุ้มแก้ว ร้านเบ็ญจมาศ นางเบ็ญจมาศ คุ้มแก้ว 56 1 - - โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี ลบ. 52 2561 3/10/2019
2251 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0386 นางบุญลือ ขันทอง ร้านฉันท์พันธ์ุข้าว นางบุญลือ ขันทอง 64 3 - - โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี ลบ. 157 2560 16/7/2020
2252 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0239 นายวสันต์ ขุนทอง ร้านขุนทองการเกษตร นายวสันต์ ขุนทอง 69 3 - - โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี ลบ. 226 2560 5/12/2019
2253 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0245 นายอุทิศ ชูใจ ร้านอุทิศการเกษตร นายอุทิศ ชูใจ 85 3 - - โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี ลบ. 71 2560 24/4/2020
2254 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0830 นางสาววิภาวี   พวงกุหลาบ ร้านสว่างการเกษตร นางสาววิภาวี พวงกุหลาบ 53/2 6 โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี ลบ. 41 2562 1/7/2020
2255 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0062 นายวิวิธ วุฒิวณิชย์ ร้านไทยสมาร์ท นายวิวิธ วุฒิวณิชย์ 32 1 - - ท่าวุ้ง ท่าวุ้ง ลพบุรี ลบ. 9 2560 9/3/2020
2256 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0256 นายสมหมาย ประหยัด สหกรณ์การเกษตรท่าวุ้ง จ ากัด 345 1 - - ท่าวุ้ง ท่าวุ้ง ลพบุรี ลบ. 37 2562 3/6/2020
2257 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0804 นางสุนันทา  หนูทอง บริษัท กสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี จ ากัด 134/2 2 ท่าวุ้ง ท่าวุ้ง ลพบุรี ลบ. 204 2560 13/9/2019
2258 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0344 นางเครือวัลย์ กองสมิง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ลพบุรี จ ากัด (สาขาท่าวุ้ง) 66/6-7 1 - บางคู้ ท่าวุ้ง ลพบุรี ลบ. 32 2561 1/8/2020
2259 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0070 นายพรพัฒน์ วงษ์หอม ร้านคอสโม นายพรพัฒน์ วงษ์หอม 100 10 - - บางคู้ ท่าวุ้ง ลพบุรี ลบ. 144 2560 12/6/2020
2260 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0672 นางกนกพร เอมถมยา ร้านพรกนก นางกนกพร เอมถมยา 59 12 - - บางคู้ ท่าวุ้ง ลพบุรี ลบ. 4 2560 11/2/2020
2261 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0661 ร.ต.ปัญญา โกธัญญะ ร้านเกษตรจ่ายา ร.ต.ปัญญา โกธัญญะ 36 14 - - บางคู้ ท่าวุ้ง ลพบุรี ลบ. 62 2559 31/12/2019
2262 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0526 นายภาณุพงศ์ คุ้มภัย ร้านคุ้มภัยเกษตรกิจ นายภาณุพงศ์ คุ้มภัย 52 14 - - บางคู้ ท่าวุ้ง ลพบุรี ลบ. 187 2560 4/9/2019
2263 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0065 นายเพชรรัตน์ สุจริตกิตติกุล ร้านเพชรเกษตร นายเพชรรัตน์ สุจริตกิตติกุล 94/9 15 - - บางคู้ ท่าวุ้ง ลพบุรี ลบ. 52 2559 29/11/2019
2264 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0828 นายศรัญญ   ชิดชอบ ร้านกฤษรุ่งเรืองการค้า นายศรัญญ ชิดชอบ 95 1 บางงา ท่าวุ้ง ลพบุรี ลบ. 102 2560 17/5/2020
2265 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0829 นายกฤษ   ชิดชอบ ร้านกฤษ ชิดชอบ นายกฤษ ชิดชอบ 99 1 บางงา ท่าวุ้ง ลพบุรี ลบ. 15 2561 21/5/2020
2266 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0080 นางบุญเรือน สุขส าราญ ร้านบ้านเกษตรสุขส าราญ นางบุญเรือน สุขส าราญ 91 6 - - บางงา ท่าวุ้ง ลพบุรี ลบ. 22 2562 10/4/2020
2267 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0075 นางพิชญา บุญอ่ิม ร้านเกษตรบางงา นางพิชญา บุญอ่ิม 16 7 - - บางงา ท่าวุ้ง ลพบุรี ลบ. 31 2560 24/5/2020
2268 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0726 นางสาวรสนันท์ ผุดวารี ร้าน ย้ิมย้ิมการเกษตร นางสาวรสนันท์ ผุดวารี 7 8 - - บางงา ท่าวุ้ง ลพบุรี ลบ. 122 2560 22/6/2020
2269 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0276 นายรังสรรค์ บุญเกิด ร้านรังสรรค์การเกษตร นายรังสรรค์ บุญเกิด 110/1 12 - - บางล่ี ท่าวุ้ง ลพบุรี ลบ. 186 2560 26/7/2020
2270 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0374 นายทินกร เบ้าแก้ว ร้านก.การเกษตร นายทินกร เบ้าแก้ว 6 14 - - บางล่ี ท่าวุ้ง ลพบุรี ลบ. 55 2559 6/12/2019
2271 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0710 นางสาวพัชรินทร์ จ าปีทอง ร้านพัชรินทร์การเกษตร นางสาวพัชรินทร์ จ าปีทอง 53 2 - - บางล่ี ท่าวุ้ง ลพบุรี ลบ. 140 2560 21/8/2019
2272 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0787 นางจุลจิรา  รอดภัย ร้านบุญลือเกษตรรุ่งเรือง นางจุลจิรา รอดภัย 2/1 3 บางล่ี ท่าวุ้ง ลพบุรี ลบ. 35 2561 7/8/2019
2273 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0247 นางสาวจิรวรรณ จามรวรรณ ร้านจิรวรรณ นางสาวจิรวรรณ จามรวรรณ 4 3 - - บ้านเบิก ท่าวุ้ง ลพบุรี ลบ. 49 2561 20/9/2019
2274 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0254 นายชาญวิทย์ ศุภปัญญาพงศ์ ร้านรุ่งกิจการเกษตร นายชาญวิทย์ ศุภปัญญาพงศ์ 102/1 7 - - บ้านเบิก ท่าวุ้ง ลพบุรี ลบ. 15 2560 27/2/2020
2275 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0788 นายทศพล  สิทธิวงศ์ ร้านทศพลการเกษตร นายทศพล สิทธิวงศ์ 133/1 9 บ้านเบิก ท่าวุ้ง ลพบุรี ลบ. 58 2561 28/11/2019
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2276 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0332 นางกัญญ์วิญาณ์ ฉัตรัตติกรณ์ ร้านคุณากรการเกษตร นางกัญญ์วิญาณ์ ฉัตรัตติกรณ์ 194/3 9 - - บ้านเบิก ท่าวุ้ง ลพบุรี ลบ. 3 2559 9/10/2019
2277 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0089 นายวิบูลย์ ไชยมงคล ร้านเกษตรบ้านเบิก นายวิบูลย์ ไชยมงคล 227/5 9 - - บ้านเบิก ท่าวุ้ง ลพบุรี ลบ. 47 2561 13/9/2019
2278 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0898 นางจุพาลักษณ์  ศงสนันทน์ ร้านลพบุรีเกษตร นางจุพาลักษณ์ ศงสนันทน์ 179/2 1 โพตลาดแก้ว ท่าวุ้ง ลพบุรี ลบ. 2 2562 20/1/2020
2279 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0870 นางกาญจนา ใจดี ร้านกาญจนาการเกษตร นางกาญจนา ใจดี 77 5 โพตลาดแก้ว ท่าวุ้ง ลพบุรี ลบ. 8 2561 25/3/2020
2280 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0762 นายโชคดี  ศรีชานิล ร้านโชคดีการเกษตร นายโชคดี ศรีชานิล 127/3-4 6 โพตลาดแก้ว ท่าวุ้ง ลพบุรี ลบ. 11 2561 8/5/2020
2281 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0595 นางสาวนิศาชล สิงห์รุ่งเรือง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ่อเงินเจริญเกษตร 162/1-2 9 - - โพตลาดแก้ว ท่าวุ้ง ลพบุรี ลบ. 42 2559 19/2/2020
2282 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0297 นายบุญทัย วชิรศักดาเดช ร้านนายบุญทัย วชิรศักดาเดช นายบุญทัย วชิรศักดาเดช 58 3 - - มุจลินท์ ท่าวุ้ง ลพบุรี ลบ. 24 2560 6/4/2020
2283 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0565 นางลัดดา ผ่ึงผาย ร้านสุทัศน์การเกษตร นางลัดดา ผ่ึงผาย 60 5 - - มุจลินท์ ท่าวุ้ง ลพบุรี ลบ. 54 2560 2/5/2020
2284 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0888 นายปรัชญา  อ่ าจุ้ย ร้านมาลีการค้า นายปรัชญา อ่ าจุ้ย 32 6 มุจลินท์ ท่าวุ้ง ลพบุรี ลบ. 48 2561 19/9/2019
2285 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0447 นายคทาวุธ สดงาม ร้านคทาวุธการเกษตร นายคทาวุธ สดงาม 125 2 - - ลาดสาล่ี ท่าวุ้ง ลพบุรี ลบ. 59 2559 20/12/2019
2286 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0106 นายพูนทรัพย์ พิมพ์เสนาะ ร้านทูนการเกษตร นายพูนทรัพย์ พิมพ์เสนาะ 29 1 - - หัวส าโรง ท่าวุ้ง ลพบุรี ลบ. 28 2562 21/5/2020
2287 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0706 นายพรมสันต์ ทองแตง ร้านพรมสันต์การเกษตร นายพรมสันต์ ทองแตง 34 1 - - หัวส าโรง ท่าวุ้ง ลพบุรี ลบ. 192 2560 23/7/2020
2288 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0105 นางสาวนงลักษณ์ สิงห์ทอง ร้านนาลง นางสาวนงลักษณ์  สิงห์ทอง 127 13 - - หัวส าโรง ท่าวุ้ง ลพบุรี ลบ. 48 2559 28/11/2019
2289 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0702 นางมณฑา ทองย่ิง ร้าน ส.สวิน นางมณฑา ทองย่ิง 54/1 13 - - หัวส าโรง ท่าวุ้ง ลพบุรี ลบ. 119 2560 16/8/2019
2290 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0099 นายนเรศน์ จริงดี ร้านนเรศน์การเกษตร นายนเรศน์ จริงดี 139 3 - - หัวส าโรง ท่าวุ้ง ลพบุรี ลบ. 6 2559 14/10/2019
2291 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0104 นายเอ้ือน ศรีสกุล ร้านเอ้ือนการค้า นายเอ้ือน ศรีสกุล 140 3 - - หัวส าโรง ท่าวุ้ง ลพบุรี ลบ. 36 2562 3/6/2020
2292 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0100 นายอัมพร มีสัตย์ ร้านอัมพร นายอัมพร มีสัตย์ 100 6 - - หัวส าโรง ท่าวุ้ง ลพบุรี ลบ. 23 2560 7/3/2020
2293 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0607 นางถวิล  อินสืบวงษ์ ร้านป้าหน่อยบ่อคู่ นางถวิล อินทร์สืบวงษ์ 189/1 2 ท่าหลวง ท่าหลวง ลพบุรี ลบ. 60 2561 24/12/2019
2294 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0822 นายศักด์ิสิทธ์ิ นาประสิทธ์ิ ร้านช านาญ การเกษตร นายศักด์ิสิทธ์ิ นาประสิทธ์ิ 286 2 ท่าหลวง ท่าหลวง ลพบุรี ลบ. 210 2560 10/8/2020
2295 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0782 นายสมเกียรติ ชูมนต์ ร้านแสงชัยเคมีเกษตร นายสมเกียรติ ชูมนต์ 399/2 4 ท่าหลวง ท่าหลวง ลพบุรี ลบ. 12 2561 17/5/2020
2296 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0112 นายสุทธิโชติ นิพพิชฌน์ธารณ์ ร้านโอที เคมีภัณฑ์ นายสุทธิโชติ นิพพิชฌน์ธารณ์ 13 9 - - ท่าหลวง ท่าหลวง ลพบุรี ลบ. 3 2560 10/1/2020
2297 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0109 นางสาวทิพย์วรินทร คิรากรพันธวีร์ ร้านจีระเวช นางสาวทิพย์วรินทร คิรากรพันธวีร์ 234 9 - - ท่าหลวง ท่าหลวง ลพบุรี ลบ. 33 2559 14/11/2019
2298 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0111 นางทองใบ วิญญรัตน์ ร้านโค้วเซ่ียมฮง นางทองใบ วิญญรัตน์ 263 9 เทศบาล 7 - ท่าหลวง ท่าหลวง ลพบุรี ลบ. 76 2559 19/1/2020
2299 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0113 นายวีรวัฒน์ ศิริธนปภากาญจน์ ร้านท่าหลวงเภสัช นายวีรวัฒน์ ศิริธนปภากาญจน์ 276 9 - - ท่าหลวง ท่าหลวง ลพบุรี ลบ. 36 2561 15/8/2019
2300 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0873 นางกนกวรรณ เป้าขันธ์ ร้านกนกวรรณ เป้าขันธ์ นางกนกวรรณ เป้าขันธ์ 111 1 หนองผักแว่น ท่าหลวง ลพบุรี ลบ. 39 2561 26/8/2019
2301 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0667 นายชนธัญ เวโรจนนันท์ ร้านเกษตรส าราญ นายชนธัญ เวโรจนนันท์ 111/1 1 - - หนองผักแว่น ท่าหลวง ลพบุรี ลบ. 3 2561 21/1/2020
2302 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0263 นางศิริพร โพธ์ิสวัสด์ิ ร้านพรนาคราช นางศิริพร โพธ์ิสวัสด์ิ 3/3 2 - - หนองผักแว่น ท่าหลวง ลพบุรี ลบ. 197 2560 18/9/2019
2303 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0349 นางสาวทิพย์รัตน์ อดุลยานุโกศล บริษัท ส.วิริยะ อินเตอร์เทรด จ ากัด นางสาวทิพย์รัตน์ อดุลยานุโกศล 49 4 - - หัวล า ท่าหลวง ลพบุรี ลบ. 55 2560 9/6/2020
2304 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0329 นางสุริยา เลิศสรานนท์ ร้านเลิศสรานนท์ นางสุริยา เลิศสรานนท์ 210 5 - - หัวล า ท่าหลวง ลพบุรี ลบ. 38 2559 6/1/2020
2305 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0630 นายศุภวัฒน์ เพชร์เสมอใจ ร้านมิตรเกษตรอาหารสัตว์ นายศุภวัฒน์ เพชร์เสมอใจ 231 5 - - หัวล า ท่าหลวง ลพบุรี ลบ. 41 2560 7/5/2020
2306 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0693 นางสาวสุกัญญา หนูค า ร้านอุดมสมบูรณ์พืชผล นางสาวสุกัญญา หนูค า 238 5 - - หัวล า ท่าหลวง ลพบุรี ลบ. 33 2562 29/5/2020
2307 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0675 นายบุญสืบ แสงมณี ร้านแสงมณีการเกษตร นายบุญสืบ แสงมณี 9 1 - - ชอนม่วง บ้านหม่ี ลพบุรี ลบ. 150 2560 25/6/2019
2308 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0116 นายวัฒนา สืบสาย ร้านวัฒนาพืชไร่ นายวัฒนา สืบสาย 26/1 1 - - บางกะพ้ี บ้านหม่ี ลพบุรี ลบ. 129 2560 7/8/2019

70/151สํา
นัก
คว
บค
มุพ
ืชแ
ละ
วสั
ดกุ
ารเ
กษ
ตร



2309 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0288 นายสมพล วงศ์ทองบาง ร้านอู่ข้าวการเกษตร นายสมพล วงศ์ทองบาง 189 1 - - บางขาม บ้านหม่ี ลพบุรี ลบ. 89 2560 6/3/2020
2310 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0119 นายวิเชียร สอนใต้ ร้านวิเชียร นายวิเชียร สอนใต้ 100 1 - - บางพ่ึง บ้านหม่ี ลพบุรี ลบ. 11 2560 4/3/2020
2311 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0118 นางวรรณะศรี ทองนิล ร้านแก่นประเสริฐการเกษตร นางวรรณะศรี ทองนิล 19/1 1 - - บางพ่ึง บ้านหม่ี ลพบุรี ลบ. 56 2561 25/11/2019
2312 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0622 นางสาวปราณัท วุฒิพศินกิจ ร้านพิมพ์นิภาการเกษตร 2 นางสาวปราณัท วุฒิพศินกิจ 143 2 - - บางพ่ึง บ้านหม่ี ลพบุรี ลบ. 139 2560 31/7/2020
2313 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0121 นายเติม สัมฤทธ์ิเป่ียม ร้านนายเติม สัมฤทธ์ิเป่ียม นายเติม สัมฤทธ์ิเป่ียม 51/1 2 - - บางพ่ึง บ้านหม่ี ลพบุรี ลบ. 201 2560 14/9/2019
2314 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0123 นายณัทธภัทร สีเหน่ียง ร้านศิริโรจน์การเกษตร นายณัทธภัทร สีเหน่ียง 3 5 - - บ้านกล้วย บ้านหม่ี ลพบุรี ลบ. 86 2559 23/1/2020
2315 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0747 นางสนอง น่ิมตระกูล ร้านบางอิฐ การเกษตร นางสนอง น่ิมตระกูล 38 4 - - บ้านชี บ้านหม่ี ลพบุรี ลบ. 44 2560 28/5/2020
2316 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0522 นางยุพิน ชอบเพ่ือน ร้านยุพินการเกษตร นางยุพิน ชอบเพ่ือน 87 4 - - บ้านชี บ้านหม่ี ลพบุรี ลบ. 166 2560 8/9/2020
2317 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0641 นางสมจิตร์ บุญน ามา ร้านสมหวัง นางสมจิตร์ บุญน ามา 111 2 - - บ้านทราย บ้านหม่ี ลพบุรี ลบ. 43 2562 7/7/2020
2318 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0741 นายกรกฏ สาริกา ร้านกรกฏการเกษตร นายกรกฏ สาริกา 133 6 - - บ้านทราย บ้านหม่ี ลพบุรี ลบ. 16 2561 21/5/2020
2319 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0130 นายบ ารุง ไตรธรรม สหกรณ์การเกษตรบ้านหม่ี จ ากัด 11 - อนามัย บ้านหม่ี บ้านหม่ี ลพบุรี ลบ. 73 2559 25/1/2020
2320 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0129 นางโลมใจ เหลืองประเสริฐ ร้านเพ่ือนเกษตร นางโลมใจ เหลืองประเสริฐ 111 - ประชาอุทิศ บ้านหม่ี บ้านหม่ี ลพบุรี ลบ. 99 2560 22/6/2020
2321 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0369 นายณัทธภัทร สีเหน่ียง ร้านศิริโรจน์การเกษตร สาขา 3 นายณัทธภัทร สีเหน่ียง 176 - เทศบาล บ้านหม่ี บ้านหม่ี ลพบุรี ลบ. 84 2559 15/3/2020
2322 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0131 นายชัยโย พัฒนเจริญ ร้านพัฒนเจริญ นายชัยโย พัฒนเจริญ 209/21 - เทศบาล บ้านหม่ี บ้านหม่ี ลพบุรี ลบ. 2 2559 5/10/2019
2323 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0338 นางเครือวัลย์ กองสมิง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ลพบุรี จ ากัด (สาขาบ้านหม่ี) 64,66,68 เทศบาล 3 เทศบาล บ้านหม่ี บ้านหม่ี ลพบุรี ลบ. 14 2559 9/11/2019
2324 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0619 นายยมนา จ าปาทอง ร้านปองการเกษตร นายยมนา จ าปาทอง 58 2 - - ไผ่ใหญ่ บ้านหม่ี ลพบุรี ลบ. 43 2561 30/8/2020
2325 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0571 นายช านาญ อโหสี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคกิจไพบูลย์ 64 4 - - ไผ่ใหญ่ บ้านหม่ี ลพบุรี ลบ. 205 2560 5/8/2019
2326 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0678 นายสมัย พงษ์วิจิตร ร้านบูมการเกษตร นายสมัย พงษ์วิจิตร 33/2 5 - - ไผ่ใหญ่ บ้านหม่ี ลพบุรี ลบ. 18 2560 19/3/2020
2327 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0839 นางจุฑาทิพ  สนามทอง ร้านพอดีการเกษตร นางจุฑาทิพ สนามทอง 29/1 2 พุคา บ้านหม่ี ลพบุรี ลบ. 190 2560 18/7/2020
2328 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0610 นางอรอนงค์ ขวัญเมือง ร้านส.ขวัญเมืองการค้า นางอรอนงค์ ขวัญเมือง 87 3 - - พุคา บ้านหม่ี ลพบุรี ลบ. 6 2562 3/2/2020
2329 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0833 นางสมบัติ   ไทยแก้ว ร้านชัญญาเคมีเกษตร นางสมบัติ ไทยแก้ว 53/1 4 พุคา บ้านหม่ี ลพบุรี ลบ. 58 2560 10/4/2020
2330 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0312 นางจุฑารัตน์ ศรีสุวรรณ์ ร้านธัญรัตน์ นางจุฑารัตน์ ศรีสุวรรณ์ 90 1 - - โพนทอง บ้านหม่ี ลพบุรี ลบ. 45 2559 8/3/2020
2331 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0133 นางสาวสุรางค์พิมล เดชาปาน ร้านคุณากรการเกษตร นางสาวสุรางค์พิมล เดชาปาน 174/7-8 6 - - โพนทอง บ้านหม่ี ลพบุรี ลบ. 10 2559 18/10/2019
2332 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0806 นายธรรมนูญ  ไทยธานี ร้านจอยการเกษตร นายธรรมนูญ ไทยธานี 289/2 6 โพนทอง บ้านหม่ี ลพบุรี ลบ. 17 2561 21/5/2020
2333 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0136 นายประเสริฐ รักชาติ ร้านป.เกษตรเคมี นายประเสริฐ รักชาติ 64/1 2 - - มหาสอน บ้านหม่ี ลพบุรี ลบ. 8 2559 19/10/2019
2334 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0713 นายกฤษณ์ น่ิมสุวรรณ์ ร้านนายกฤษณ์ น่ิมสุวรรณ์ นายกฤษณ์ น่ิมสุวรรณ์ 45 1 สนามแจง บ้านหม่ี ลพบุรี ลบ. 212 2560 15/9/2019
2335 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0882 นายภัคเกษม  พงษ์ผล ร้านพืชพูนผล นายภัคเกษม พงษ์ผล 134 2 สนามแจง บ้านหม่ี ลพบุรี ลบ. 42 2561 28/8/2019
2336 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0598 นายพลภัทร ภูริชยวโรดม ร้านปุ๋ยยาพารวย นายพลภัทร ภูริชยวโรดม 84/2 2 - - สนามแจง บ้านหม่ี ลพบุรี ลบ. 21 2562 26/3/2020
2337 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0138 นายเกษม สิงห์สูง ร้านเกษมพาณิช นายเกษม สิงห์สูง 17 3 - - สนามแจง บ้านหม่ี ลพบุรี ลบ. 141 2560 13/6/2020
2338 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0317 นางสาวอุษา ทรงหอม ร้านเกษตรบ้านหม่ี นางสาวอุษา ทรงหอม 60 7 - - สนามแจง บ้านหม่ี ลพบุรี ลบ. 222 2560 10/10/2019
2339 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0279 นางน้ าอ้อย รักษาชอบ ร้านป.เจริญกิจภัณฑ์ นางน้ าอ้อย รักษาชอบ 38 8 - - สนามแจง บ้านหม่ี ลพบุรี ลบ. 214 2560 22/8/2019
2340 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0141 นายสมพร กระต่ายจันทร์ ร้านนายสมพร กระต่ายจันทร์ นายสมพร กระต่ายจันทร์ 24 1 - - สายห้วยแก้ว บ้านหม่ี ลพบุรี ลบ. 14 2561 20/5/2020
2341 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0140 นายไพฑูรย์ กองตาพันธ์ุ ร้านมิตรเกษตร นายไพฑูรย์ กองตาพันธ์ุ 7 7 - - สายห้วยแก้ว บ้านหม่ี ลพบุรี ลบ. 22 2560 8/3/2020
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2342 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0758 นายอัศวิน พรมดี ลูกพระกาฬการค้า นายอัศวิน พรมดี 103 2 หนองเต่า บ้านหม่ี ลพบุรี ลบ. 62 2560 30/4/2019
2343 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0290 นายณัทธภัทร สีเหน่ียง ร้านศิริโรจน์การเกษตร สาขา 2 นายณัทธภัทร สีเหน่ียง 65 3 - - หนองเต่า บ้านหม่ี ลพบุรี ลบ. 85 2559 23/1/2020
2344 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0719 นางนวลนภา  ด้วงมี ร้านนางนวลนภา นางนวลนภา ด้วงมี 174 5 หนองเต่า บ้านหม่ี ลพบุรี ลบ. 163 2560 12/9/2019
2345 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0859 น.ส.ทัศนีย์ ทองอร่าม ร้านทองอร่ามการเกษตร น.ส.ทัศนีย์ ทองอร่าม 237 5 หนองเต่า บ้านหม่ี ลพบุรี ลบ. 229 2560 24/12/2019
2346 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0260 นายศิลปชัย ช่างทอง ร้านนายศิลปชัย ช่างทอง นายศิลปชัย ช่างทอง 86/1 3 - - หนองทรายขาว บ้านหม่ี ลพบุรี ลบ. 6 2560 22/1/2020
2347 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0146 นางสมหมาย จันทร์ชมภู ร้านจรวลการเกษตร นางสมหมาย จันทร์ชมภู 58 1 - - หนองเมือง บ้านหม่ี ลพบุรี ลบ. 135 2560 19/8/2019
2348 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0504 นางนุชนาถ ไทยธานี ร้านจอยการเกษตร นางนุชนาถ ไทยธานี 70 5 - - หินปัก บ้านหม่ี ลพบุรี ลบ. 161 2560 15/8/2019
2349 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0152 นายธนะกิจ ศิริวัฒน์ บริษัท ธนกิตต์ิการเกษตร จ ากัด 92/1 8 - - หินปัก บ้านหม่ี ลพบุรี ลบ. 12 2559 30/12/2019
2350 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0817 นายสริด   พูนหล า ร้านอานนท์การเกษตร นายสริด พูนหล า 24/2 10 โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี ลบ. 191 2560 9/8/2019
2351 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0884 นายจ าลอง  สลุงอยู่ ร้านชนะชัย นายจ าลอง สลุงอยู่ 1/1 2 โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี ลบ. 41 2561 27/8/2019
2352 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0717 นางอัญพิกา  ธาดาพงศ์ประสิทธ์ิ ร้านป.โชคบัญชา นางอัญพิกา ธาดาพงศ์ประสิทธ์ิ 149 2 โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี ลบ. 225 2560 29/10/2019
2353 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0618 นายเรืองกิตต์   บูรณากิจเจริญ ร้านนายเรืองกิตต์ิ  บูรณากิจเจริญ นายเรืองกิตต์ิ บูรณากิจเจริญ 106 3 โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี ลบ. 77 2560 30/4/2020
2354 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0891 นางเหลือง นวลสลุง ร้านนางเหลือง นวลสลุง นางเหลือง นวลสลุง 152 3 - - โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี ลบ. 38 2562 5/6/2020
2355 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0722 นางอารีย์ เงินสลุง ร้านนางอารีย์ เงินสลุง นางอารีย์ เงินสลุง 112 9 - - โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี ลบ. 221 2560 4/10/2019
2356 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0809 นางสาวพรเพ็ญ  วงษ์สลุง ร้านธนพรการเกษตร นางสาวพรเพ็ญ วงษ์สลุง 12 9 โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี ลบ. 76 2560 6/6/2020
2357 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0837 นายมานพ  นุ่มมีศรี ร้านโชคดีการค้า นายมานพ นุ่มมีศรี 122 9 โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี ลบ. 89 2560 14/5/2020
2358 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0637 นายสมหมาย ขุนศรี ร้านบุญส่งศรีเจริญ นายสมหมาย ขุนศรี 103 1 - - ช่องสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี ลบ. 44 2561 30/8/2019
2359 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0376 นายสมาน เนียมรักษ์ ร้านนายสมาน เนียมรักษ์ นายสมาน เนียมรักษ์ 27 7 - - ช่องสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี ลบ. 50 2561 20/9/2019
2360 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0698 นายสุพจน์ เจริญสุข ร้านสุพจน์การเกษตร นายสุพจน์ เจริญสุข 97/1 7 - - ช่องสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี ลบ. 153 2560 30/6/2020
2361 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0156 นางนพภาภรณ์ หมายม่ัน ร้านนางนพภาภรณ์ หมายม่ัน นางนพภาภรณ์ หมายม่ัน 14 8 - - ช่องสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี ลบ. 78 2559 12/1/2020
2362 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0160 นางพรศิริ จาตุรนต์ ร้านปรีชาฟาร์มาซี (แผนกเกษตร ) นางพรศิริ จาตุรนต์ 45/1 6 11 ลพบุรี - วังม่วง ดีลัง พัฒนานิคม ลพบุรี ลบ. 25 2560 31/3/2020
2363 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0421 นายสุนิทยา  ม้วนหา สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินพัฒนานิคมสาม จ ากัด 170/1 1 - - น้ าสุด พัฒนานิคม ลพบุรี ลบ. 29 2561 2/7/2020
2364 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0614 นายพลังชัย แซ่อ้ึง ร้านพลังชัยเกษตร นายพลังชัย แซ่อ้ึง 9/1 1 - - น้ าสุด พัฒนานิคม ลพบุรี ลบ. 37 2561 16/8/2019
2365 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0162 นางปัทมา เทพวัลย์ ร้านศิริมงคลเภสัช 2 นางปัทมา เทพวัลย์ 121-122 6 21 สายตรี พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี ลบ. 183 2560 12/9/2019
2366 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0161 นายธัชชัย การุณยศิริ ร้านพัฒนาการเกษตร นายธัชชัย การุณยศิริ 92 6 - - พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี ลบ. 64 2559 15/12/2019
2367 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0476 นายมานพ หนุนทรัพย์ ร้านศิริพัฒนาการเกษตร นายมานพ หนุนทรัพย์ 89 8 - - พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี ลบ. 28 2559 10/11/2019
2368 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0340 นางเครือวัลย์ กองสมิง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ลพบุรี จ ากัด (สาขาพัฒนานิคม) 135/1 9 - พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี ลบ. 16 2559 9/11/2019
2369 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0844 นายก าธร  บุราณสุข ร้าน22เจริญการเกษตร นายก าธร บุราณสุข 251 9 พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี ลบ. 177 2560 7/8/2020
2370 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0834 นางสาวศิวพร   โพธ์ิทอง ร้านศ.เกษตรภัณฑ์ นางสาวศิวพร โพธ์ิทอง 357/5 6 มะนาวหวาน พัฒนานิคม ลพบุรี ลบ. 73 2560 25/4/2020
2371 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0336 นางดาราวดี โพธ์ิทอง บริษัท ศ.เกษตรภัณฑ์ จ ากัด 88 1 - - หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี ลบ. 27 2559 8/11/2019
2372 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0910 นายศรเทพ โพธ์ิทอง บริษัท อะกริแคร์ จ ากัด บริษัท อะกริแคร์ จ ากัด 88/1 1 หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี ลบ. 18 2562 12/3/2020
2373 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0385 นายฐิติ เศรษฐบุตร ร้านเพ่ิมทรัพย์การเกษตร นายฐิติ เศรษฐบุตร 114 10 - - ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี ลบ. 51 2561 1/10/2019
2374 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0783 นายบรรดิษฐ์ บุญมาน า ร้านก.ชนะชัยการเกษตร นายบรรดิษฐ์ บุญมาน า 103 4 ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี ลบ. 169 2560 5/7/2020
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2375 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0643 นางบุญช่วย เนตรสว่าง ร้านบุญสนอง นางบุญช่วย เนตรสว่าง 39/1 4 - - ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี ลบ. 63 2559 15/12/2019
2376 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0780 นายจิรทีปต์ ประกัน ลานมันมานพรุ่งเรืองพืชผล นายจิรทีปต์ ประกัน 56/2 5 ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี ลบ. 10 2561 2/5/2020
2377 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0863 นางสาวสุพัตรา  แสงทองแดง ร้านชัยอารีย์ นางสาวสุพัตรา แสงทองแดง 91 5 ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี ลบ. 6 2561 12/2/2020
2378 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0462 นางสาวจงกล บุญช่ืน ร้านนางสาวจงกล บุญช่ืน นางสาวจงกล บุญช่ืน 71/1 8 - - ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี ลบ. 168 2560 1/8/2019
2379 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0866 นางสาวอัญชลี ตลับนาค ร้านน้องมินการเกษตร นางสาวอัญชลี ตลับนาค 72/1 9 ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี ลบ. 15 2562 5/3/2020
2380 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0450 นายสมศักด์ิ ชูทอง ร้านชูทองการเกษตร นายสมศักด์ิ ชูทอง 93/3 4 - - โก่งธนู เมือง ลพบุรี ลบ. 23 2559 20/12/2019
2381 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0173 นายอัฐธพงษ์ จันทร์หอม ร้านวิษณุการเกษตร นายอัฐธพงษ์ จันทร์หอม 102 3 - - เขาพระงาม เมือง ลพบุรี ลบ. 24 2559 11/1/2020
2382 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0381 นางสาวละเอียด เฉยสกุล ร้านประสิทธ์ิการค้าโคกตูม นางสาวละเอียด เฉยสกุล 167/2 2 - - โคกตูม เมือง ลพบุรี ลบ. 68 2560 17/5/2020
2383 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0182 นางศิริพรรณ ชีราวุฒธิพันธ์ ร้านโคกตูมการเกษตร นางศิริพรรณ ชีราวุฒธิพันธ์ 221 2 - ลพบุรี - วังม่วง โคกตูม เมือง ลพบุรี ลบ. 69 2560 1/6/2020
2384 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0176 นางอัมพร วีรเสนีย์ ร้านอัมพรการเกษตร นางอัมพร วีรเสนีย์ 29/2 2 - - โคกตูม เมือง ลพบุรี ลบ. 188 2560 20/9/2019
2385 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0487 นางสาวฤทัยรัตน์ สมกับชาติ ร้านซอย 6 การเกษตร นางสาวฤทัยรัตน์ สมกับชาติ 5/1 5 - - โคกตูม เมือง ลพบุรี ลบ. 137 2560 27/6/2020
2386 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0327 นางภัคชาภา เพ็งวงศ์ษา ร้านสมบูรณ์การเกษตร นางภัคชาภา เพ็งวงศ์ษา 1/4 1 - - โคกล าพาน เมือง ลพบุรี ลบ. 36 2559 20/11/2019
2387 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0187 นายมนัส รักพันธ์ุ ร้านบางขันการเกษตร นายมนัส รักพันธ์ุ 73/1 8 - - ง้ิวราย เมือง ลพบุรี ลบ. 7 2559 16/11/2019
2388 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0201 นายวันชัย พุกชาติ สหกรณ์การเกษตรเมืองลพบุรี จ ากัด 9 8 - ลพบุรี-สิงห์บุรี บางขันหมาก เมือง ลพบุรี ลบ. 70 2560 13/6/2020
2389 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0208 นายสายันต์ อ่ิมพร้อม ร้านอ้อย-ต๋ิมการเกษตร นายสายันต์ อ่ิมพร้อม 6 6 - - โพธ์ิเก้าต้น เมือง ลพบุรี ลบ. 94 2560 24/5/2020
2390 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0431 นายธงชัย ภู่ตระกูลพัฒนา ร้านธงชัยการเกษตร นายธงชัย ภู่ตระกูลพัฒนา 8/3 4 - - ส่ีคลอง เมือง ลพบุรี ลบ. 30 2561 11/7/2019
2391 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0810 นางสาวอิสรีย์ วรวลัญรัตน์ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขา ลพบุรี) 555 4 กกโก เมืองลพบุรี ลพบุรี ลบ. 39 2562 9/6/2020
2392 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0169 นางสุวารีย์ จงเจริญ ร้านจงเจริญการเกษตร นางสุวารีย์ จงเจริญ 38/1 14 - - โก่งธนู เมืองลพบุรี ลพบุรี ลบ. 181 2560 12/7/2020
2393 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0168 นางพรรณรินทร์ เกิดกิจ ร้านโก่งธนูเคมีเกษตร นางพรรณรินทร์ เกิดกิจ 15/2 6 - - โก่งธนู เมืองลพบุรี ลพบุรี ลบ. 7 2560 13/3/2020
2394 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0703 นายสัญญา ยุทธปรีชานันท์ ร้านป.รุ่งเรืองอะหล่ัย นายสัญญา ยุทธปรีชานันท์ 102/8-9 3 - - เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี ลบ. 133 2560 10/7/2020
2395 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0172 นางเพลินจิตร์  อัครส ร้านศิริมงคลสหายเกษตร นางเพลินจิตร์ อัครส 47/1 3 - - เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี ลบ. 43 2559 27/12/2019
2396 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0170 นายไพโรจน์ นุชประไพ ร้านไพโรจน์การเกษตร นายไพโรจน์ นุชประไพ 55/6 3 เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี ลบ. 120 2560 30/5/2020
2397 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0701 นายศิริพล พลาศิลป์มงคล บริษัท ฟ้ามุ่ย อินเตอร์ จ ากัด 59/9 3 - - เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี ลบ. 53 2561 11/10/2019
2398 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0174 นายณรงค์ แก้วเกล้ียง ร้านรวมศิลป์เซรามิค นายณรงค์ แก้วเกล้ียง 26/8 4 เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี ลบ. 38 2561 19/8/2019
2399 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0687 นางสาวณิรดา ตลุ่มทอง ร้านณิรดา นางสาวณิรดา ตลุ่มทอง 92 5 โคกกะเทียม เมืองลพบุรี ลพบุรี ลบ. 49 2560 28/4/2020
2400 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0264 นางบุษบา ภาคสันเทียะ ร้านบุษบาการเกษตร นางบุษบา ภาคสันเทียะ 64 7 - - โคกกะเทียม เมืองลพบุรี ลพบุรี ลบ. 67 2560 29/4/2020
2401 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0311 นายเพ็ชร โตย่ิง ร้านเพ็ชรรุ่ง นายเพ็ชร โตย่ิง 1 8 - - โคกกะเทียม เมืองลพบุรี ลพบุรี ลบ. 213 2560 20/8/2019
2402 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0716 นางสมคิด สุพพะพงษ์ ร้านสมคิดการเกษตร นางสมคิด สุพพะพงษ์ 12 8 - - โคกกะเทียม เมืองลพบุรี ลพบุรี ลบ. 11 2559 24/10/2019
2403 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0453 นายชานนท์ ศรีม่ัน ร้านเพ่ือนเกษตร นายชานนท์ ศรีม่ัน 2 12 - - โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี ลบ. 74 2560 21/6/2020
2404 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0435 นายพนม  อ่างสมบูรณ์ ร้าน อ. สมบูรณ์ นายพนม อ่างสมบูรณ์ 102/9-10 2 โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี ลบ. 54 2561 15/11/2019
2405 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0177 นายพิชัย ถุงเงิน ร้านเกษตรสมบูรณ์ นายพิชัย ถุงเงิน 45 2 - - โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี ลบ. 98 2560 26/6/2020
2406 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0579 นางสาวสุนิสา ชูสังวาลย์ ร้านสุนิสา นางสาวสุนิสา ชูสังวาลย์ 60 5 - - โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี ลบ. 206 2560 2/8/2019
2407 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0318 นางประทุม ภู่มะณี ร้านชาญชัยการเกษตร นางประทุม ภู่มะณี 11/2 9 - - โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี ลบ. 107 2560 26/7/2019
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2408 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0816 นายสารวัตร  บัวหลวง ร้านกอ.กบ การเกษตร นายสารวัตร บัวหลวง 22/3 10 ง้ิวราย เมืองลพบุรี ลพบุรี ลบ. 7 2562 6/2/2020
2409 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0909 นางสาวชญาดา แก่นเก่า ร้านไม้แก่นการเกษตร นางสาวชญาดา แก่นเก่า 4/6 3 ง้ิวราย เมืองลพบุรี ลพบุรี ลบ. 17 2562 6/3/2020
2410 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0185 นายธงชัย ฉ่ าแสง ร้านธงชัยการเกษตร นายธงชัย ฉ่ าแสง 11/4 4 - - ง้ิวราย เมืองลพบุรี ลพบุรี ลบ. 155 2560 18/7/2020
2411 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0257 นายนพดล แก้วสาคร ร้านปรานอมการเกษตร นายนพดล แก้วสาคร 62/2 1 ดอนโพธ์ิ เมืองลพบุรี ลพบุรี ลบ. 23 2562 22/4/2020
2412 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0253 นายปรานอม แก้วสาคร ร้านปรานอมการเกษตร นายปรานอม แก้วสาคร 51 2 - - ดอนโพธ์ิ เมืองลพบุรี ลพบุรี ลบ. 81 2559 22/2/2020
2413 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0439 นายสัมพันธ์ ก่ิมแก้ว ร้านสัมพันธ์การเกษตร นายสัมพันธ์ ก่ิมแก้ว 70 4 - - ดอนโพธ์ิ เมืองลพบุรี ลพบุรี ลบ. 215 2560 25/10/2019
2414 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0193 นายจ ารอง ทับกฤษ์ ร้านจ ารองการเกษตร นายจ ารอง ทับกฤษ์ 37 13 - - ตะลุง เมืองลพบุรี ลพบุรี ลบ. 159 2560 12/8/2020
2415 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0723 นางสาวเนตรชนก ยะวงษ์ ร้านซ่ือตรงการเกษตร นางสาวเนตรชนก ยะวงษ์ 101/6 6 - - ถนนใหญ่ เมืองลพบุรี ลพบุรี ลบ. 27 2562 21/5/2020
2416 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0821 นางสาวจิดาภา  อารีรัตโนบล ร้านดีเจจีจ้ี นางสาวจิดาภา อารีรัตโนบล 35 โกษาเหล็ก ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี ลบ. 88 2560 14/5/2020
2417 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0799 นางสาวกาญจนา  ลุ่งก่ี ร้านนพกานต์เกษตร นางสาวกาญจนา ลุ่งก่ี 83 2 ท้ายตลาด เมืองลพบุรี ลพบุรี ลบ. 72 2559 31/12/2019
2418 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0599 นางวันเพ็ญ จันทร์สกุลณี ร้านวันเพ็ญการเกษตร นางวันเพ็ญ จันทร์สกุลณี 111 3 - - ท้ายตลาด เมืองลพบุรี ลพบุรี ลบ. 126 2560 17/6/2020
2419 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0881 นางสุภาพร  เพชรประไพ ร้านสมหวังคลังเกษตร นางสุภาพ เพชรประไพ 106 4 ท้ายตลาด เมืองลพบุรี ลพบุรี ลบ. 40 2561 27/8/2019
2420 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0808 นางสาวสุรีรัตน์   วิไลทรัพย์ ร้านส.วิไลทรัพย์  การเกษตร นางสาวสุรีรัตน์ วิไลทรัพย์ 39/2 6 ท้ายตลาด เมืองลพบุรี ลพบุรี ลบ. 35 2562 30/5/2020
2421 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0527 นางสมหวัง คุ้มภัย ร้านK.P.กสิกิจ 2008 นางสมหวัง คุ้มภัย 88 6 - - ท้ายตลาด เมืองลพบุรี ลพบุรี ลบ. 200 2560 4/9/2019
2422 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0238 นางสาวมลเทียน ลาภา ร้านละโว้เกษตร นางสาวมลเทียน ลาภา 162 - ราชด าเนิน ท่าหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี ลบ. 179 2560 6/8/2020
2423 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0665 นายพิสิทธ์ิ เจริญทรัพย์ ร้านอ านวยชัย นายพิสิทธ์ิ เจริญทรัพย์ 168 - พระราม ท่าหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี ลบ. 57 2559 27/1/2020
2424 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0295 นางเครือวัลย์ กองสมิง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ลพบุรี จ ากัด 9/1 - ราชด าเนิน ท่าหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี ลบ. 10 2560 12/3/2020
2425 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0904 นายภัทรกฤช   ปทิตชนาณัฐ ร้านพีเอ็น เกษตร 2018 นายภัทรกฤช ปทิตชนาณัฐ 69/3 3 นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี ลบ. 9 2562 7/2/2020
2426 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0682 นายวรพล รติสิน ร้านพงษ์ไทย นายวรพล รติสิน 22/21 8 นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี ลบ. 21 2560 3/4/2020
2427 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0278 นางจิดาภา หม่ืนสา ร้านปภากิจการเกษตร นางจิดาภา หม่ืนสา 86/5 9 - - นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี ลบ. 202 2560 23/8/2019
2428 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0202 นางสาวอ าไพ ออกช่อ ร้านวิชัยการเกษตร นางสาวอ าไพ ออกช่อ 221 9 - - บางขันหมาก เมืองลพบุรี ลพบุรี ลบ. 160 2560 18/9/2019
2429 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0203 นายสุรินทร์ พุ่มเถ่ือน ร้านนายสุรินทร์ พุ่มเถ่ือน นายสุรินทร์ พุ่มเถ่ือน 53/1 10 - - บ้านข่อย เมืองลพบุรี ลพบุรี ลบ. 5 2560 23/3/2020
2430 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0204 นายวรพัฒน์ งามวงค์รณชัย ร้านเกษตรพัฒนาสาขา 2 นายวรพัฒน์ งามวงค์รณชัย 50 4 - - บ้านข่อย เมืองลพบุรี ลพบุรี ลบ. 178 2560 12/8/2019
2431 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0838 นายอภิเดช   โกสะโยดม ร้านลออการค้า นายอภิเดช โกสะโยดม 22/16 13 โพธ์ิเก้าต้น เมืองลพบุรี ลพบุรี ลบ. 8 2562 7/2/2020
2432 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0405 นายเอนก นาคทอง ร้านเกษตรดาวรุ่ง นายเอนก นาคทอง 111 7 - - โพธ์ิเก้าต้น เมืองลพบุรี ลพบุรี ลบ. 146 2560 7/7/2020
2433 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0366 นายจ าลอง ป่ินทอง ร้านปาณชัย นายจ าลอง ป่ินทอง 21 1 - - โพธ์ิตรุ เมืองลพบุรี ลพบุรี ลบ. 127 2560 28/6/2020
2434 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0546 นายนราธิป โกธัญญะ ร้านสมบูรณ์การเกษตร นายนราธิป โกธัญญะ 81 1 - - โพธ์ิตรุ เมืองลพบุรี ลพบุรี ลบ. 61 2559 31/12/2019
2435 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0489 นายปรีชา ดวงเกตุ ร้านปรีชาการเกษตร นายปรีชา ดวงเกตุ 12 4 - - โพธ์ิตรุ เมืองลพบุรี ลพบุรี ลบ. 35 2560 10/5/2020
2436 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0271 นายเสน่ห์ วงษาเศก ร้านแสนล้านการเกษตร นายเสน่ห์ วงษาเศก 149 5 - - โพธ์ิตรุ เมืองลพบุรี ลพบุรี ลบ. 113 2560 24/7/2020
2437 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0647 นายดิสพล สินสกุล ร้านธนพลพันธ์ุข้าว นายดิสพล สินสกุล 3 7 - - โพธ์ิตรุ เมืองลพบุรี ลพบุรี ลบ. 142 2560 12/6/2020
2438 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0367 นายส ารวย เพชรน้ าดี ร้านย่ิงรวยการเกษตร นายส ารวย เพชรน้ าดี 55/1 8 - - โพธ์ิตรุ เมืองลพบุรี ลพบุรี ลบ. 26 2560 26/3/2020
2439 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0211 นายณเรศ พร้อมเจริญ ร้านพร้อมเจริญพาณิชย์ นายณเรศ พร้อมเจริญ 71 8 - - โพธ์ิตรุ เมืองลพบุรี ลพบุรี ลบ. 83 2559 19/1/2020
2440 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0523 นางสาวสุมาลี ควรหัตถ์ ร้านลูกช้างการเกษตร นางสาวสุมาลี ควรหัตถ์ 40/1 3 - - ส่ีคลอง เมืองลพบุรี ลพบุรี ลบ. 164 2560 16/9/2019
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2441 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0746 นางสาวพัชรี นิลสันเทียะ ร้านพัชรี เซอร์วิส นางสาวพัชรี แซ่คู 34 12 - ล าสนธิ-วังเชิ่ือม กุดตาเพชร ล าสนธิ ลพบุรี ลบ. 55 2561 15/11/2019
2442 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0868 นางสาวพเยาว์ ชุนขุนทด ร้านสมนึกการเกษตร นางสาวพเยาว์ ชุนขุนทด 69/1 3 กุดตาเพชร ล าสนธิ ลพบุรี ลบ. 13 2562 5/3/2020
2443 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0705 นางชาลิสา วงษ์ระวัง ร้านกุดตาเพชรการเกษตร นางชาลิสา วงษ์ระวัง 79 3 - - กุดตาเพชร ล าสนธิ ลพบุรี ลบ. 194 2560 19/7/2020
2444 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0869 นางสาวสาวิตตี ศุภชัยวัฒนา ร้านส.ศุภชัย นางสาวสาวิตตี ศุภชัยวัฒนา 76/1 9 กุดตาเพชร ล าสนธิ ลพบุรี ลบ. 12 2562 5/3/2020
2445 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0215 นางจินตนา คชากร ร้านคชสารการเกษตร นางจินตนา คชากร 69 1 - - เขาน้อย ล าสนธิ ลพบุรี ลบ. 72 2560 25/4/2020
2446 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0764 นางสาวอนงค์รักณ์ เพียรปรุใหญ่ ร้านอนงค์รักณ์พาณิชย์ นางสาวอนงค์รักณ์ เพียรปรุใหญ่ 14/1 4 เขารวก ล าสนธิ ลพบุรี ลบ. 74 2559 22/2/2020
2447 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0899 นางสาววาสนา  นกไม้ ร้านอุดมพืชผล นางสาววาสนา นกไม้ 93/1 4 เขารวก ล าสนธิ ลพบุรี ลบ. 3 2562 22/1/2020
2448 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0916 นายภูวเทพ นันทวดีพิศาล ร้านอ านวยพร 4 นายภูวเทพ นันทวดีพิศาล 103 1 หนองรี ล าสนธิ ลพบุรี ลบ. 40 2562 12/6/2020
2449 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0449 นางมุทิตา สีหะวงษ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หนองรีการเกษตร 114 1 - - หนองรี ล าสนธิ ลพบุรี ลบ. 22 2559 20/12/2019
2450 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0850 นางดารุณี  เนาวกุล ร้านณวกุล นางดารุณี เนาวกุล 299 1 หนองรี ล าสนธิ ลพบุรี ลบ. 27 2561 1/7/2020
2451 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0697 นายชนกันต์  ค าเขียว ร้านค าเขียวการเกษตร นายชนกันต์ ค าเขียว 3/2 1 หนองรี ล าสนธิ ลพบุรี ลบ. 68 2559 31/12/2019
2452 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0652 นางเครือวัลย์ กองสมิง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ลพบุรีจ ากัด(คลังล าสนธิ) 459 1 - - หนองรี ล าสนธิ ลพบุรี ลบ. 18 2559 2/12/2019
2453 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0569 นายกมล รางแดง ร้านเอนสารการเกษตร นายกมล รางแดง 49 1 - สุระนารายณ์ หนองรี ล าสนธิ ลพบุรี ลบ. 32 2560 19/3/2020
2454 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0739 นางฐิตาภา กุลวงค์ ร้านสุรัสสา นางฐิตาภา กุลวงค์ 203 11 - - หนองรี ล าสนธิ ลพบุรี ลบ. 208 2560 25/8/2019
2455 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0218 นางสาวนิตยา เกียรติศิลานนท์ ร้านรุ่งนภา นางสาวนิตยา เกียรติศิลานนท์ 174 8 - - หนองรี ล าสนธิ ลพบุรี ลบ. 35 2559 1/2/2020
2456 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0436 นางสาวเพชรรัตน์  แสงเพชร ร้านอรุณรัตน์การเกษตร นางสาวเพชรรัตน์ แสงเพชร 177 8 - - หนองรี ล าสนธิ ลพบุรี ลบ. 53 2560 29/6/2020
2457 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0621 นายสมควร มังกรทอง ร้านรุ่งเรือง นายสมควร มังกรทอง 176 3 - - ทุ่งท่าช้าง สระโบสถ์ ลพบุรี ลบ. 84 2560 23/7/2020
2458 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0407 นางดาวเรือง สุขสม ร้านชาลีการเกษตร นางดาวเรือง สุขสม 85 3 - - ทุ่งท่าช้าง สระโบสถ์ ลพบุรี ลบ. 118 2560 26/6/2020
2459 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0331 นางสาวลัดดาวัลย์ แช่มช่ืน ร้านช.เจริญการเกษตร นางสาวลัดดาวัลย์ แช่มช่ืน 2/9-10 10 - - นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี ลบ. 53 2559 1/12/2019
2460 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0532 นางวริศรา เครือสุค า ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส าเร็จการเกษตร 5/2 10 - - นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี ลบ. 39 2559 28/11/2019
2461 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0378 นางอรชร ชอบค้าขาย สหกรณ์การเกษตรสระโบสถ์ จ ากัด 99 10 - - นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี ลบ. 182 2560 22/9/2019
2462 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0615 นางเบ็น เอ่ียมนาคา ร้านดงน้อยการเกษตร นางเบ็น เอ่ียมนาคา 142 2 - - นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี ลบ. 61 2560 12/6/2020
2463 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0743 นายวัชระ พรมอ่อน ร้านวัชระพาณิชย์ นายวัชระ พรมอ่อน 88 6 - - นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี ลบ. 86 2560 19/5/2020
2464 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0827 นายไพโรจน์ ค ามี ร้านไพโรจน์ นายไพโรจน์ ค ามี 120 7 นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี ลบ. 24 2561 26/6/2020
2465 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0775 นางสาวดรุณี ใจดีเย็น ร้านดรุณีการเกษตร นางสาวดรุณี ใจดีเย็น 82/1 2 มหาโพธิ สระโบสถ์ ลพบุรี ลบ. 77 2559 11/1/2020
2466 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0399 นายณรงค์ ชอบดอน ร้านมหาโพธิการเกษตร นายณรงค์ ชอบดอน 21/4 4 - - มหาโพธิ สระโบสถ์ ลพบุรี ลบ. 81 2560 16/6/2020
2467 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0506 นางสาวสนม ชวนขุนทด ร้านช.การเกษตร นางสาวสนม ชวนขุนทด 112 6 - - มหาโพธิ สระโบสถ์ ลพบุรี ลบ. 21 2559 1/2/2020
2468 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0611 นายศักด์ิชัย สัตย์จีน บริษัท ภัคธรการเกษตร จ ากัด 23/1 10 - - สระโบสถ์ สระโบสถ์ ลพบุรี ลบ. 147 2560 10/7/2020
2469 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0603 นายมรุเดช บูรณ์ธนยศ ร้านแก้วการเกษตร นายมรุเดช บูรณ์ธนยศ 9 12 - - สระโบสถ์ สระโบสถ์ ลพบุรี ลบ. 71 2559 8/1/2020
2470 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0219 นายพุด จันทร์อับ ร้านนายพุด จันอับ นายพุด จันทร์อับ 38/2 4 - - สระโบสถ์ สระโบสถ์ ลพบุรี ลบ. 149 2560 18/8/2019
2471 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0917 นางวริศรา เครือสุค า ร้านส าเร็จเศรษฐกิจ นางวริศรา เครือสุค า 137/7 6 สระโบสถ์ สระโบสถ์ ลพบุรี ลบ. 30 2562 26/5/2020
2472 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0553 นางค้ิม งามมีศรี ร้านสมจิตรการเกษตร นางค้ิม งามมีศรี 18/1 4 - - ชอนศรเดช หนองม่วง ลพบุรี ลบ. 46 2560 9/4/2020
2473 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0836 นายสืบสกุล เฟ่ืองฟู ร้านโชติกาการเกษตร นายสืบสกุล เฟ่ืองฟู 87/2 4 ชอนสมบูรณ์ หนองม่วง ลพบุรี ลบ. 32 2562 28/5/2020
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2474 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0696 นายอ านวย บุญประดิษฐ์ ร้านนายอ านวย บุญประดิษฐ์ นายอ านวย บุญประดิษฐ์ 123/2 1 ดงดินแดง หนองม่วง ลพบุรี ลบ. 21 2561 27/5/2020
2475 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0835 น.ส.ศิริวรรณ์  ปีปทุม ร้านกุ๊กก๊ิกการเกษตร นางสาวศิริวรรณ์ ปีปทุม 95 1 ดงดินแดง หนองม่วง ลพบุรี ลบ. 105 2560 21/5/2020
2476 เขต 5 ศวพ.นว. LOP-5-0872 นางสาวพรรณวนัชต์  อินทร์งาม ร้านพรรณวนัชต์การเกษตร นางสาวพรรณวนัชต์ อินทร์งาม 113/1 4 บ่อทอง หนองม่วง ลพบุรี ลบ. 19 2561 22/5/2020
2477 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0861 นายกฤษณ์ เปาวิมาน บริษัท ทรัพย์นารายณ์พรรณ จ ากัด 99/9 9 บ่อทอง หนองม่วง ลพบุรี ลบ. 230 2560 28/12/2019
2478 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0550 นายศุภวัฒน์ บริบูรณ์บันเทิง ร้านศุภวัฒน์ บริบูรณ์บันเทิง นายศุภวัฒน์ บริบูรณ์บันเทิง 51 1 - - ยางโทน หนองม่วง ลพบุรี ลบ. 172 2560 31/8/2019
2479 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0551 นางส าราญ พลอยกระจ่าง ร้านส าราญ พลอยกระจ่าง นางส าราญ พลอยกระจ่าง 56 1 - - ยางโทน หนองม่วง ลพบุรี ลบ. 69 2559 12/1/2020
2480 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0549 นางสาวปฐมรัตน์ บริบูรณ์บันเทิง ร้านปฐมรัตน์ บริบูรณ์บันเทิง นางสาวปฐมรัตน์ บริบูรณ์บันเทิง 33/1 8 - - ยางโทน หนองม่วง ลพบุรี ลบ. 171 2560 31/8/2019
2481 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0712 นางสุพัตรา สิรินนท์ธนชัย ร้านชนะชัยการเกษตร นางสุพัตรา สิรินนท์ธนชัย 333/333 1 - - หนองม่วง หนองม่วง ลพบุรี ลบ. 66 2559 19/2/2020
2482 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0629 นายกฤชกร พ้ืนทองค า ร้านจินดาการเกษตร นายกฤชกร พ้ืนทองค า 37/12 1 - - หนองม่วง หนองม่วง ลพบุรี ลบ. 216 2560 4/9/2019
2483 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0228 นางเง็กหลี ฉัตรไชยาฤกษ์ ร้านน าเวชโอสถ นางเง็กหลี ฉัตรไชยาฤกษ์ 407/1 2 - พหลโยธิน หนองม่วง หนองม่วง ลพบุรี ลบ. 25 2559 31/12/2019
2484 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0339 นางเครือวัลย์ กองสมิง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ลพบุรี จ ากัด (สาขาหนองม่วง) 190 3 - พหลโยธิน หนองม่วง หนองม่วง ลพบุรี ลบ. 15 2559 9/11/2019
2485 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0542 นายจักรกริช แสงสุรศักด์ิ บริษัท สุริยะการเกษตร จ ากัด 10/5,10/6 7 - - หนองม่วง หนองม่วง ลพบุรี ลบ. 60 2559 23/1/2020
2486 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0293 นางอัมพรพรรณ มนอัตระผดุง ร้านทรัพย์ไพศาล นางอัมพรพรรณ มนอัตระผดุง 462/9-10 8 - - หนองม่วง หนองม่วง ลพบุรี ลบ. 227 2560 6/12/2019
2487 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0225 นายชนะ มาสา ร้านอ.ชนะชัย นายชนะ มาสา 463/1-2 8 - พหลโยธิน หนองม่วง หนองม่วง ลพบุรี ลบ. 65 2559 15/12/2019
2488 เขต 5 ศวพ.นว. Lop-5-0224 นางสาวอรวรรณ เปาวิมาน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หนองม่วงการเกษตร 566-567 8 - พหลโยธิน หนองม่วง หนองม่วง ลพบุรี ลบ. 46 2561 12/9/2019
2489 เขต 5 ศวพ.ปท. NAO-5-0267 นายอรรถ  หม่ืนราม ร้านอรรถ การค้า นายอรรถ หม่ืนราม 50 15 เขาเพ่ิม บ้านนา นครนายก นย. 6 2562 17/3/2020
2490 เขต 5 ศวพ.ปท. NAO-5-0268 นายมานิต  พวงทอง ร้าน ก เคมีคอล นายมานิต พวงทอง 72/1 2 เขาเพ่ิม บ้านนา นครนายก นย. 10 2562 15/5/2020
2491 เขต 5 ศวพ.ปท. NAO-5-0229 นางชุดากานต์ รุ่งเรือง ร้านสามสิบการค้า นางชุดากานต์ รุ่งเรือง 85/1 6 ทองหลาง บ้านนา นครนายก นย. 16 2559 2/10/2019
2492 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0158 นายสมบัติ  ศรีมงคล ร้านสังวาลย์พาณิชย์ นายสมบัติ ศรีมงคล 3/1 8 - บ้านนา-บางอ้อ ทองหลาง บ้านนา นครนายก นย. 3 2555 22/1/2020
2493 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0148 นางสาวมานะ แสงประไพ ร้านเจ้แป้ว การเกษตร นางมานะ แสงประไพ 1/3 10 - - บางอ้อ บ้านนา นครนายก นย. 15 2554 11/6/2020
2494 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0077 นางเกสร นวลสนอง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการเกษตรตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครนายก จ ากัด 24 11 - - บางอ้อ บ้านนา นครนายก นย. 22 2554 4/9/2019
2495 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0119 นางเกสร อุทิศ ร้านเกสรการเกษตร นางเกสร อุทิศ 4 9 - - บางอ้อ บ้านนา นครนายก นย. 28 2560 20/7/2020
2496 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0006 นางสมปอง ทรัพย์วิจิตร สหกรณ์การเกษตรบ้านนา จ ากัด 41/1 1 - บ้านนา - แก่งคอย บ้านนา บ้านนา นครนายก นย. 22 2559 22/12/2019
2497 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0046 นายเสวก สุวรรณประเวก ร้านส. สุวรรณประเวกการเกษตร นายเสวก สุวรรณประเวก 29/4 3 - - บ้านนา บ้านนา นครนายก นย. 2 2549 23/8/2020
2498 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0005 นายมาโนช พลภาณุมาศ ร้านจงเจริญ นายมาโนช พลภาณุมาศ 80 4 - สุวรรณศร บ้านนา บ้านนา นครนายก นย. 33 2560 19/11/2019
2499 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0004 นางดุษฎี แซ่เซ้ีย ร้านเซ้ียเชียงฮวด นางดุษฎี แซ่เซ้ีย 110 5 - - บ้านนา บ้านนา นครนายก นย. 10 2556 15/5/2020
2500 เขต 5 ศวพ.ปท. NAO-5-0261 นางสมพิศ  สินชู ร้านสมพิศการค้า นางสมพิศ สินชู 89 7 บ้านนา บ้านนา นครนายก นย. 16 2561 18/11/2019
2501 เขต 5 ศวพ.ปท. NAO-5-0251 นางสาวสุวิชชา  อโปกุล ร้านรวมเพิ่ือนการเกษตร นางสาวสุวิชชา อโปกุล 146 8 หมู่บ้านหนองมะกอก บ้านนา บ้านนา นครนายก นย. 10 2561 30/7/2019
2502 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0105 นายยุทธนา กุลทัศน์ ร้านยุทธนา การเกษตร นายยุทธนา กุลทัศน์ 24 3 - - บ้านพร้าว บ้านนา นครนายก นย. 24 2556 18/7/2020
2503 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0057 นางสาวทิพวรรณ์ พิมจินดา ร้านทิพวรรณ์ พิมจินดา นางสาวทิพวรรณ์ พิมจินดา 98/1 6 - - บ้านพริก บ้านนา นครนายก นย. 7 2550 25/5/2020
2504 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0109 นางสาวกาญจนา คุ้มวงษ์ ร้านนางสาวกาญจนา คุ้มวงษ์ นางสาวกาญจนา คุ้มวงษ์ 99/2 6 - - บ้านพริก บ้านนา นครนายก นย. 11 2553 6/4/2020
2505 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0213 นางสาวเนตรนภา  เหล่าก้อนค า ร้านเนตรนภา นางสาวเนตรนภา เหล่าก้อนค า 302 7 บ้านพริก บ้านนา นครนายก นย. 5 2559 22/2/2020
2506 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0208 นายภูริทัตต์ เกียรติวิวัฒนกูล ร้านฮะฮงการเกษตร นายภูริทัตต์ เกียรติวิวัฒนกูล 585 8 บ้านพริก บ้านนา นครนายก นย. 13 2558 8/3/2020
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2507 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0178 นางชลยา พิกุลเงิน ร้านไพรัตน์การเกษตร นางชลยา พิกุลเงิน 139 1 - - ป่าขะ บ้านนา นครนายก นย. 12 2559 3/7/2020
2508 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0176 นางลัดดาวัลย์ อยู่ฤกษ์ ร้านคุณตุ๊กการเกษตร นางลัดดาวัลย์ อยู่ฤกษ์ 18 10 ป่าขะ บ้านนา นครนายก นย. 23 2558 13/9/2019
2509 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0205 นางสาวคลอใจ แต่สิน ร้านมานพ การเกษตร นางสาวคลอใจ แต่สิน 99 10 ป่าขะ บ้านนา นครนายก นย. 30 2558 29/12/2019
2510 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0149 นายประสิทธ์ิ มงคลเกตุ ร้านเงินงามการเกษตร นายประสิทธ์ิ มงคลเกตุ 171 12 - - ป่าขะ บ้านนา นครนายก นย. 16 2554 19/5/2020
2511 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0009 นางจรุญ ผูกเหมาะ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านนาการเกษตร 164 5 - บ้านนา - กระอาง ป่าขะ บ้านนา นครนายก นย. 1 2560 10/1/2020
2512 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0092 นายชมลศักด์ิ คงชุ่ม ร้านสีนวลการเกษตร นายชมลศักด์ิ คงชุ่ม 6 5 - - ป่าขะ บ้านนา นครนายก นย. 13 2552 19/7/2020
2513 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0189 นายส าอาง โฉมศรี ร้านป่าขะมิตรแท้การเกษตร นายส าอาง โฉมศรี 128/1 6 ป่าขะ บ้านนา นครนายก นย. 17 2561 19/11/2019
2514 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0099 นายประสูติ เปรมสุข ร้านประสูติการเกษตร นายประสูติ เปรมสุข 129/1 9 - - ป่าขะ บ้านนา นครนายก นย. 35 2560 28/11/2019
2515 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0107 นายโชติวารุตม์ ไชยนราภิสิทธ์ิ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์อนันต์การเกษตร 71/3 1 - บ้านนา-บางอ้อ พิกุลออก บ้านนา นครนายก นย. 8 2559 7/4/2020
2516 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0154 นายประลองยุทธ แสวงผล ร้านนาเจริญการเกษตร นายประลองยุทธ แสวงผล 2/4 10 - - พิกุลออก บ้านนา นครนายก นย. 1 2556 11/10/2019
2517 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0060 นายสันติธรรม ปรีเปรม ร้านนายสันติธรรม ปรีเปรม นายสันติธรรม ปรีเปรม 78 11 - - พิกุลออก บ้านนา นครนายก นย. 26 2553 20/9/2019
2518 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0102 นางนารีรัตน์ ทับทิม ร้านเกษตรพันธ์ุใหม่ นางนารีรัตน์ ทับทิม 17/2 4 - - พิกุลออก บ้านนา นครนายก นย. 9 2561 15/7/2019
2519 เขต 5 ศวพ.ปท. NAO-5-0274 นางสาววรรณารัตน์  รุ่งแจ้ง ร้านเกษตรมงคล นางสาววรรณารัตน์ รุ่งแจ้ง 124/3 7 พิกุลออก บ้านนา นครนายก นย. 13 2562 18/7/2020
2520 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0012 นายเด่น ต้ังกองเกียรติ ร้านนายเด่น ต้ังกองเกียรติ นายเด่น ต้ังกองเกียรติ 116 8 - - ศรีกะอาง บ้านนา นครนายก นย. 6 2548 5/2/2020
2521 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0155 นางรัชนีวรรณ บุญสิทธ์ิ ร้านบุญพิมพ์ นางรัชนีวรรณ บุญสิทธ์ิ 144 8 - - ศรีกะอาง บ้านนา นครนายก นย. 1 2555 5/10/2019
2522 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0125 นายกมล หม่ันดี ร้านเกษตรยุคใหม่ นายกมล หม่ันดี 169 4 - - เกาะโพธ์ิ ปากพลี นครนายก นย. 18 2558 24/8/2019
2523 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0124 นางศิริพร สุวรรณประเวก ร้านปากพลีการเกษตร นางศิริพร สุวรรณประเวก 26 4 - - เกาะโพธ์ิ ปากพลี นครนายก นย. 32 2557 21/8/2020
2524 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0083 นางสาวกัญญา ตรงคง สหกรณ์การเกษตรปากพลี จ ากัด 1 3 - สุวรรณศร เกาะหวาย ปากพลี นครนายก นย. 6 2552 16/2/2020
2525 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0174 นายบุญน า สุกใส ป้ัมน้ ามันชวนชม-หอมชิตการเกษตร นายบุญน า สุกใส 263 1 ท่าเรือ ปากพลี นครนายก นย. 8 2561 12/7/2020
2526 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0170 นางสุกัญญา นันทะแสน สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส. นครนายก จ ากัด 52 1 - - ท่าเรือ ปากพลี นครนายก นย. 28 2558 20/12/2019
2527 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0179 นายวิโรจน์  รักพงษ์ ร้านป๊ัมน้ ามันโคกส าโรง นายวิโรจน์ รักพงษ์ 111 6 ท่าเรือ ปากพลี นครนายก นย. 23 2560 25/6/2020
2528 เขต 5 ศวพ.ปท. NAO-5-0247 นายอภิวัฒน์  คนจริง ร้านบุญทรัพย์ นายอภิวัฒน์ คนจริง 123 4 นาหินลาด ปากพลี นครนายก นย. 7 2562 21/3/2020
2529 เขต 5 ศวพ.ปท. NAO-5-0253 นางสาวสิเรียม  คนแคล้ว ร้านฤทธ์ิรุ่งเรือง 1 นางสาวสิเรียม คนแคล้ว 20 4 ปจ.4005 นาหินลาด ปากพลี นครนายก นย. 11 2561 13/8/2019
2530 เขต 5 ศวพ.ปท. NAO-5-0254 นางสาวสิริรัตน์  คนแคล้ว ร้านฤทธ์ิรุ่งเรือง 2 นางสาวสิริรัตน์ คนแคล้ว 149 5 นาหินลาด ปากพลี นครนายก นย. 12 2561 13/8/2019
2531 เขต 5 ศวพ.ปท. NAO-5-0228 นางสาวธนวรรณ ซ่อนกล่ิน ร้านนาหินลาดปิโตรเลียม นางสาวธนวรรณ ซ่อนกล่ิน 287 5 นาหินลาด ปากพลี นครนายก นย. 15 2559 16/8/2019
2532 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0058 นายวัลดี วรรณราช สหกรณ์การเกษตรถาวรพัฒนานครนายก จ ากัด 33 8 - - หนองแสง ปากพลี นครนายก นย. 16 2558 20/5/2020
2533 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0161 นางสาวทิฆัมพร เพชรปานกัน ร้านสมพงษ์การเกษตร นางสาวทิฆัมพร เพชรปานกัน 117 5 - - เขาพระ เมือง นครนายก นย. 12 2557 27/4/2020
2534 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0177 นายมานะ ป้อมเรือง ร้านมานะการเกษตร นายมานะ ป้อมเรือง 138/4 12 - - ดงละคร เมือง นครนายก นย. 16 2556 6/6/2020
2535 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0104 นายก าธร วิบูลย์รัตนศรี ร้านพรวิภาการเกษตร นายก าธร วิบูลย์รัตนศรี 28/1 6 - - ดงละคร เมือง นครนายก นย. 5 2553 31/1/2020
2536 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0160 นางสาวธัญญรัศม์  เพ่ิมทวี ร้านก.ทวีผล การเกษตร นางสาวธัญญรัศม์ เพ่ิมทวี 93/3 11 - - ท่าช้าง เมือง นครนายก นย. 9 2555 24/4/2020
2537 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0172 นางนภาพร ใจเย็น ร้านก.เจริญพาณิชย์ นางนภาพร ใจเย็น 142/5 13 ท่าช้าง เมือง นครนายก นย. 24 2560 27/6/2020
2538 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0164 นายเสถียร ทาอาสา ร้านส.เกษตร นายเสถียร ทาอาสา 136 8 - - ท่าช้าง เมือง นครนายก นย. 7 2561 20/6/2020
2539 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0093 นายพุทธพงศ์ชัย โพธิ ร้านพรศิริเกษตร นายพุทธพงศ์ชัย โพธิ 5 8 - - ท่าช้าง เมือง นครนายก นย. 14 2552 26/8/2019

77/151สํา
นัก
คว
บค
มุพ
ืชแ
ละ
วสั
ดกุ
ารเ
กษ
ตร



2540 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0051 นางสาวธัญญนันท์  มากมี ร้านเทพสุนทร การเกษตร นางสาวธัญญนันท์ มากมี 133/4 1 - - ท่าทราย เมือง นครนายก นย. 2 2562 30/1/2020
2541 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0017 นางสาวจิราพร พานิชเกรียงไกร ร้านปืนกสิกรพานิช นางสาวจิราพร  พานิชเกรียงไกร ข/2 016-15 - เสนาพินิจ นครนายก เมือง นครนายก นย. 23 2548 17/10/2019
2542 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0019 นางสาวนภาพร ต้ังบริบูรณ์รัตน์ ร้านพรทวีพาณิชย์ นางสาวนภาพร ต้ังบริบูรณ์รัตน์ ข/3009-010 - พาณิชย์เจริญ นครนายก เมือง นครนายก นย. 16 2557 19/5/2020
2543 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0015 นางวิมล อิงอุดมนุกูล ร้านไพฑูรย์พาณิชย์ นางวิมล อิงอุดมนุกูล ข/4 058-9 - พาณิชย์เจริญ นครนายก เมือง นครนายก นย. 18 2559 15/11/2019
2544 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0021 นายณรงค์ กิตติลาภานนท์ ร้านนานาภัณฑ์เกษตร 37 นายณรงค์ กิตติลาภานนท์ ข/4 065 - พาณิชย์เจริญ นครนายก เมือง นครนายก นย. 7 2556 28/4/2020
2545 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0018 นายณรงค์ กิตติลาภานนท์ บริษัท ณรงค์เกษตรภัณฑ์ จ ากัด ข/4064-067 - พาณิชย์เจริญ นครนายก เมือง นครนายก นย. 8 2556 28/4/2020
2546 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0088 นายบัญชร จันทร์ลี ร้านต.เจริญการเกษตร นายบัญชร จันทร์ลี ข1-087/6 - คันคูเมือง นครนายก เมือง นครนายก นย. 14 2557 18/5/2020
2547 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0110 นางจิตร์ลัดดา นวะบุศย์ สหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายก จ ากัด ข1-345/15 - สันคูเมือง นครนายก เมือง นครนายก นย. 5 2560 16/1/2020
2548 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0023 นางสาวสมเพียร ต้ังบริบูรณ์รัตน์ ร้านพรทวีพาณิชย์ นางสาวสมเพียร ต้ังบริบูรณ์รัตน์ ข3-019 - เหมืองทองหลาง นครนายก เมือง นครนายก นย. 32 2560 17/9/2019
2549 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0022 นายวัชรพงษ์ อิงอุดมนุกูล ร้านวัชระเกษตร นายวัชรพงษ์ อิงอุดมนุกูล 160/7 7 - สุวรรณศร บ้านใหญ่ เมือง นครนายก นย. 17 2559 15/11/2019
2550 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0138 นายเทียนชัย เน่ืองจากฉิม สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครนายก จ ากัด 180 7 - - บ้านใหญ่ เมือง นครนายก นย. 29 2558 20/12/2019
2551 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0151 นายจรัล เจริญกิจภัณฑ์ ร้านจึงเจริญกิจการเกษตร นายจรัล เจริญกิจภัณฑ์ 157-159 10 - - พรหมณี เมือง นครนายก นย. 18 2554 29/5/2019
2552 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0144 นายบัญชร จันทร์ลี ร้านต.เจริญการเกษตร นายบัญชร จันทร์ลี 1/2 12 - - พรหมณี เมือง นครนายก นย. 13 2557 18/5/2020
2553 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0049 นางสาวอาภรณ์ แสงจันทร์ บริษัท พรเจริญเกษตรภัณฑ์ จ ากัด 97/1 1 - - วังกระโจม เมือง นครนายก นย. 14 2561 29/8/2020
2554 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0075 นายประภัสร์ สุริยะ ร้านสุริยะ ค้าของเก่า นายประภัสร์ สุริยะ 184 2 - - ศรีนาวา เมือง นครนายก นย. 1 2558 2/11/2019
2555 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0101 ว่าท่ี ร.ต.หิรัญ พิมพาลัย ร้านหิรัญพาณิชย์ ว่าท่ี ร.ต.หิรัญ พิมพาลัย 1/2 3 - - ศรีนาวา เมือง นครนายก นย. 1 2561 3/1/2020
2556 เขต 5 ศวพ.ปท. NAO-5-0271 นายก าธร  วิบูลย์รัตนศรี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อบอุ่นดี 212 6 ดงละคร เมืองนครนายก นครนายก นย. 11 2562 25/6/2020
2557 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0201 นายเกรียงไกร ใจเย็น ร้านก.เจริญฟาร์ม นายเกรียงไกร ใจเย็น 66 8 ดงละคร เมืองนครนายก นครนายก นย. 30 2557 30/7/2020
2558 เขต 5 ศวพ.ปท. NAO-5-0238 นายธราเทพ ไผผักแว่น บริษัท เทพอัศวิน กรีน ครอปแคร์ จ ากัด 158/11 13 ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก นย. 29 2560 23/7/2019
2559 เขต 5 ศวพ.ปท. NAO-5-0216 นายวิฑูร  สุริยวนากุล บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 86/40 10 พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก นย. 19 2558 1/9/2019
2560 เขต 5 ศวพ.ปท. NAO-5-0265 นางสายสมร  พงศ์สิริวรวัฒน์ ร้านบ้านแก้วคลีนิกการเกษตร นางสายสมร พงศ์สิริวรวัฒน์ 150/1 8 พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก นย. 1 2562 15/1/2020
2561 เขต 5 ศวพ.ปท. NAO-5-0266 นางนภาภรณ์  วงศ์พันธ์ ร้านวงศ์พันธ์พาณิชย์ นางนภาภรณ์ วงศ์พันธ์ 65 1 ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก นย. 4 2562 10/2/2020
2562 เขต 5 ศวพ.ปท. NAO-5-0263 นายเสถียร  ทาอาสา ร้านเกษตรเพ่ิมพูน นายเสถียร ทาอาสา 51/4 4 ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก นย. 18 2561 10/12/2019
2563 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0193 นางสาววราภรณ์  ดาภี ร้านทวีทรัพย์การเกษตร นางสาววราภรณ์ ดาภี 220 4 สาริกา เมืองนครนายก นครนายก นย. 2 2560 10/1/2020
2564 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0194 นายธีรยุทธ บุญเฉลียว ร้านแม่ นายธีรยุทธ บุญเฉลียว 180 3 คลอง 15 คลองใหญ่ องครักษ์ นครนายก นย. 4 2559 20/1/2020
2565 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0026 นายไพรัช ติยะรังษีนุกูล ร้านไพรัชการเกษตร นายไพรัช ติยะรังษีนุกูล 39/2 3 - เลียบคลอง 15 คลองใหญ่ องครักษ์ นครนายก นย. 17 2560 22/2/2020
2566 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0087 นายเชิดชัย  มาตขาว ร้านจิณณทิพ นายเชิดชัย มาตขาว 52 3 3 รังสิต-นครนายก คลองใหญ่ องครักษ์ นครนายก นย. 5 2562 14/2/2020
2567 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0141 นายสุรชัย ธนวุฒิกูร ร้านอุดมสุข คลอง 15 นายสุรชัย ธนวุฒิกูร 7/3 3 - - คลองใหญ่ องครักษ์ นครนายก นย. 8 2562 2/4/2020
2568 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0142 นางสาวสมจิตร มูลเอ่ียม ร้านอ๋ิม & แก้ว นางสาวสมจิตร มูลเอ่ียม 7/7 3 - - คลองใหญ่ องครักษ์ นครนายก นย. 9 2562 2/4/2020
2569 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0152 นายโชคชัย แซ่โง้ว ร้านโชคชัย 4 นายโชคชัย แซ่โง้ว 74 3 - - คลองใหญ่ องครักษ์ นครนายก นย. 12 2556 25/5/2020
2570 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0071 นายธนอรรถ รัตนิธินพ ร้านช าเพาะ นายธนอรรถ รัตนิธินพ 9/9 3 - - คลองใหญ่ องครักษ์ นครนายก นย. 11 2560 31/1/2020
2571 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0025 นางวัชรี ปัญญา สหกรณ์การเช่าซ้ือท่ีดินเมืองเก่า จ ากัด 13 7 - รังสิต - นครนายก คลองใหญ่ องครักษ์ นครนายก นย. 10 2560 3/1/2020
2572 เขต 5 ศวพ.ปท. NAO-5-0272 นายพงศธร ชัยวัฒนมงคล ร้านส.ชาญชัยการเกษตร นายพงศธร ชัยวัฒนมงคล 115 9 คลองใหญ่ องครักษ์ นครนายก นย. 14 2562 18/7/2020
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2573 เขต 5 ศวพ.ปท. NAO-5-0235 นายนพดล เพ็งเจริญ ร้านเมืองเกษตร นายนพดล เพ็งเจริญ 48 4 ชุมพล องครักษ์ นครนายก นย. 21 2560 12/6/2020
2574 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0028 นางจิตรา มะหะหมัดยูซบ ร้านมิตรแท้การเกษตร นางจิตรา มะหะหมัดยูซบ 42 5 - - ชุมพล องครักษ์ นครนายก นย. 25 2549 25/12/2019
2575 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0029 นายทวี อ่ิมอารมณ์ ร้านนายทวี อ่ิมอารมณ์ นายทวี อ่ิมอารมณ์ 76 6 - - ชุมพล องครักษ์ นครนายก นย. 1 2547 29/6/2020
2576 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0030 นายศักด์ิดา มณีวงศ์ สหกรณ์การเช่าซ้ือท่ีดินองครักษ์ จ ากัด 26 5 - - ทรายมูล องครักษ์ นครนายก นย. 9 2559 24/4/2020
2577 เขต 5 ศวพ.ปท. NAO-5-0239 นายประสิทธ์ิ  ภูงามนิล ร้านประสิทธ์ิการเกษตร นายประสิทธ์ิ ภูงามนิล 162 11 บางปลากด องครักษ์ นครนายก นย. 3 2562 30/1/2020
2578 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0074 นายไสว สะใบบาง ร้านนายไสว สะใบบาง นายไสว สะใบบาง 22/1 11 - - บางปลากด องครักษ์ นครนายก นย. 29 2557 27/7/2020
2579 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0031 นายก้องเกียรติ มะลิขาว ร้านก้องเกษตร นายก้องเกียรติ มะลิขาว 23/1 11 - - บางปลากด องครักษ์ นครนายก นย. 3 2548 19/8/2019
2580 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0064 นายวัชระ พุ่มพวง ร้านนายวัชระ พุ่มพวง นายวัชระ พุ่มพวง 93 10 - - บางสมบูรณ์ องครักษ์ นครนายก นย. 10 2557 23/12/2019
2581 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0215 นางสาวฐิตาภรณ์  ฟักมาก ร้านบางสมบูรณ์การเกษตร นางสาวฐิตาภรณ์ ฟักมาก 39 13 บางสมบูรณ์ องครักษ์ นครนายก นย. 37 2560 19/12/2019
2582 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0191 นายอมฤต พิเศษฤทธ์ิ ร้านวี.อาร์.การเกษตร1 คลอง14 นายอมฤต พิเศษฤทธ์ิ 69 8 บึงศาล องครักษ์ นครนายก นย. 19 2560 8/3/2020
2583 เขต 5 ศวพ.ปท. NAO-5-0223 นายอมฤต  พิเศษฤทธ์ิ บริษัทเด็กดี อินเตอร์พลัส จ ากัด 69 8 บึงศาล องครักษ์ นครนายก นย. 7 2559 6/3/2020
2584 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0173 นางจ าเนียร ดอนไพรธรรม ร้านชาติชายการเกษตร นางจ าเนียร ดอนไพรธรรม 88/1 1 พระอาจารย์ องครักษ์ นครนายก นย. 6 2556 21/4/2020
2585 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0157 นางยม สืบวงษ์ ร้าน ก. การเกษตร นางยม สืบวงษ์ 42/2 10 - - พระอาจารย์ องครักษ์ นครนายก นย. 5 2558 17/12/2019
2586 เขต 5 ศวพ.ปท. NAO-5-0236 นางสาวศิรินทรา  เจริญรุ่งเรืองชัย ร้านไชยการการเกษตร นางสาวศิรินทรา เจริญรุ่งเรืองชัย 53/1 10 พระอาจารย์ องครักษ์ นครนายก นย. 36 2560 18/12/2019
2587 เขต 5 ศวพ.ปท. NAO-5-0233 นายศิริพล เพ็ชรปาล บริษัท เกษตรพระอาจารย์ จ ากัด 95/3 10 พระอาจารย์ องครักษ์ นครนายก นย. 7 2560 22/1/2020
2588 เขต 5 ศวพ.ปท. NAO-5-0232 นายสุนทร หกส่ี ร้านทรัพย์สุนทร นายสุนทร หกส่ี 4/4 13 พระอาจารย์ องครักษ์ นครนายก นย. 4 2560 15/1/2020
2589 เขต 5 ศวพ.ปท. NAO-5-0244 นายเอนก  จันทรังษี ร้านสุนันทาการเกษตร นายเอนก จันทรังษี 25/2 2 พระอาจารย์ องครักษ์ นครนายก นย. 34 2560 23/11/2019
2590 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0131 นางวลีนุช เจริญสง่า ร้าน ก.เจริญการเกษตร นางวลีนุช เจริญสง่า 75/2 2 - - พระอาจารย์ องครักษ์ นครนายก นย. 8 2560 9/1/2020
2591 เขต 5 ศวพ.ปท. NAO-5-0240 นางสาวเจษฎานี พุ่มบ้านเซ่า ร้านทรัพย์เกษตร นางสาวเจษฎานี พุ่มบ้านเซ่า 2 4 พระอาจารย์ องครักษ์ นครนายก นย. 27 2560 18/7/2020
2592 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0147 นางสาวปทัยทิพย์ ดอกจ าปา ร้านสุเทพการเกษตร นางสาวปทัยทิพย์ ดอกจ าปา 22/1 4 - คลอง 16 พระอาจารย์ องครักษ์ นครนายก นย. 6 2561 5/6/2020
2593 เขต 5 ศวพ.ปท. NAO-5-0260 นางนารีรัตน์  ทับทิม บริษัท เกษตรพันธ์ุใหม่ กรุ๊ป จ ากัด 102/24 5 พระอาจารย์ องครักษ์ นครนายก นย. 15 2561 9/10/2019
2594 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0202 นายประลองยุทธ แสวงผล ร้านนาเจริญการเกษตร นายประลองยุทธ แสวงผล 105/5-105/6 5 พระอาจารย์ องครักษ์ นครนายก นย. 25 2558 1/10/2019
2595 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0203 นายสมศักด์ิ ทวีโภคากุล ร้านย้ิมการเกษตร นายสมศักด์ิ ทวีโภคากุล 105/8-105/9 5 - - พระอาจารย์ องครักษ์ นครนายก นย. 21 2559 8/12/2019
2596 เขต 5 ศวพ.ปท. NAO-5-0224 นางสาวแคทลียา  เขินไพร ร้านสงกรานต์การเกษตร นางสาวแคทลียา เขินไพร 106 5 พระอาจารย์ องครักษ์ นครนายก นย. 13 2561 23/8/2019
2597 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0032 นายมนัส อัคคะอัคร ร้านเกษตรพอเพียง นายมนัส อัคคะอัคร 91/3 5 - - พระอาจารย์ องครักษ์ นครนายก นย. 10 2547 29/12/2019
2598 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0184 นางสุกัญญา นุ้ยน่ิง ร้านสายชล-วันเพ็ญ นางสุกัญญา นุ้ยน่ิง 45/1 7 - - พระอาจารย์ องครักษ์ นครนายก นย. 31 2560 8/9/2019
2599 เขต 5 ศวพ.ปท. NAO-5-0273 นายสุรศักด์ิ  บุญรอด ร้านไออรุณการเกษตร นายสุรศักด์ิ บุญรอด 8/5 9 พระอาจารย์ องครักษ์ นครนายก นย. 12 2562 18/7/2020
2600 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0127 นายจักรพันธ์ ขวัญสุข ร้านขวัญสุขการเกษตร นายจักรพันธ์ ขวัญสุข 20 2 - - โพธ์ิแทน องครักษ์ นครนายก นย. 5 2561 29/5/2020
2601 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0111 นางสาวสุภาพร อุทิศ ร้านสุภาพรการเกษตร นางสาวสุภาพร อุทิศ 39 3 - - ศีรษะกระบือ องครักษ์ นครนายก นย. 17 2558 21/5/2020
2602 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0044 นายชัยวัฒน์ ตีระวัฒนานนท์ ร้านอุดมโชคชัย นายชัยวัฒน์ ตีระวัฒนานนท์ 1 1 - - องครักษ์ องครักษ์ นครนายก นย. 16 2548 29/3/2020
2603 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0038 นางวรรณา ศิริประภาษมงคล สหกรณ์การเกษตรองครักษ์ จ ากัด 293/64-65 1 - - องครักษ์ องครักษ์ นครนายก นย. 13 2547 29/12/2019
2604 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0040 นายด ารงศักด์ิ เอ้ือบุญญาวัฒน์ ร้านเอ้ือทวีเคมีเกษตร นายด ารงศักด์ิ เอ้ือบุญญาวัฒน์ 390,392 1 - - องครักษ์ องครักษ์ นครนายก นย. 4 2548 13/1/2020
2605 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0041 นางจุรีรัตน์ ธนวุฒิอนันต์ ร้านเสาวภาการเกษตร นางจุรีรัตน์ ธนวุฒิอนันต์ 399 1 - - องครักษ์ องครักษ์ นครนายก นย. 15 2560 8/2/2020

79/151สํา
นัก
คว
บค
มุพ
ืชแ
ละ
วสั
ดกุ
ารเ
กษ
ตร



2606 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0068 นางปราณี พุทธิพิพัฒน์ขจร บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 435/3 1 - - องครักษ์ องครักษ์ นครนายก นย. 2 2551 5/3/2020
2607 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0039 นายไกรสม กุลเกียรติประเสริฐ ร้านรักเกษตร นายไกรสม กุลเกียรติประเสริฐ 469 1 - - องครักษ์ องครักษ์ นครนายก นย. 4 2561 13/2/2020
2608 เขต 5 ศวพ.ปท. NAO-5-0227 นายพงศธร ชัยวัฒนมงคล ร้าน ส. ชาญชัยการเกษตร นายพงศธร ชัยวัฒนมงคล 51 1 องครักษ์ องครักษ์ นครนายก นย. 13 2559 27/7/2020
2609 เขต 5 ศวพ.ปท. Nao-5-0190 นายเจษฎา พงษ์รัตน์ เปลียนฟ้าการเกษตร นายเจษฎา พงษ์รัตน์ 69/7 4 องครักษ์ องครักษ์ นครนายก นย. 19 2559 30/11/2019
2610 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0185 นายศิริพงษ์ ไทรโรจน์รุ่ง ร้านชัชการเกษตร นายศิริพงษ์ ไทรโรจน์รุ่ง 45/12 3 - ปทุม-บางเลน ขุนศรี ไทรน้อย นนทบุรี นบ. 13 2552 31/12/2019
2611 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0001 นายสังวาลย์ บุญเปียก ร้านพรสุวรรณพาณิชย์ นายสังวาลย์ บุญเปียก 13/1 6 - พิมลราชา ขุนศรี ไทรน้อย นนทบุรี นบ. 13 2550 19/3/2020
2612 เขต 5 ศวพ.ปท. NOT-5-0366 นายภูกิจ  มุละสิวะ ร้านข้าวหอมเจริญกิจการเกษตร นายภูกิจ มุละสิวะ 10/37 1 คลองขวาง ไทรน้อย นนทบุรี นบ. 2 2562 15/1/2020
2613 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0005 นายกฤษฎา สุกกานันท์ ร้านศรีวงจันทร์ นายกฤษฎา สุกกานันท์ 11/14-15 1 - - คลองขวาง ไทรน้อย นนทบุรี นบ. 8 2560 10/1/2020
2614 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0003 นางสาวชลาลัย จิตติธารัตน ร้านแสงรุ้งการเกษตร นางสาวชลาลัย จิตติธารัตน 11/26-27 1 - - คลองขวาง ไทรน้อย นนทบุรี นบ. 19 2547 31/12/2019
2615 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0008 นางฐิติรัตน์ ปภังกรกิจ ร้านเกษตร 39 นางฐิติรัตน์ ปภังกรกิจ 70/6 1 - - คลองขวาง ไทรน้อย นนทบุรี นบ. 18 2547 27/12/2019
2616 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0192 นายนิวัฒน์ นันทวาทการ ร้านศิริวัฒนา นายนิวัฒน์ นันทวาทการ 84/2 1 - - คลองขวาง ไทรน้อย นนทบุรี นบ. 17 2552 9/3/2020
2617 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0006 นายสนิท หางแก้ว ร้านส.กิจเจริญพันธ์ข้าว นายสนิท หางแก้ว 6/1 3 - - คลองขวาง ไทรน้อย นนทบุรี นบ. 17 2547 19/12/2019
2618 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0238 นายองอาจ หิมารัตน์ ร้านเกษตรสีฟ้า โครงการ 2 นายองอาจ หิมารัตน์ 15/2 1 - - ทวีวัฒนา ไทรน้อย นนทบุรี นบ. 7 2554 31/12/2019
2619 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0290 นางชฎาธาร จันทร์เช้ือ ร้านเอสเธอร์ นางชฎาธาร จันทร์เช้ือ 25/8 1 ทวีวัฒนา ไทรน้อย นนทบุรี นบ. 14 2560 21/2/2020
2620 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0077 นายสมชาย คุ้มโห้ ร้านไทยเจริญสุข นายสมชาย คุ้มโห้ 16 3 - ไทรน้อย-ต้นเชือก ทวีวัฒนา ไทรน้อย นนทบุรี นบ. 5 2549 15/8/2019
2621 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0013 นางทองสุข อร่ามศรี ร้านศึกษาภัณฑ์ไทรน้อย นางทองสุข อร่ามศรี 58/1 5 - - ทวีวัฒนา ไทรน้อย นนทบุรี นบ. 1 2548 12/1/2020
2622 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0286 นายจรัญ มีดี ร้านมีดีการเกษตร นายจรัญ มีดี 12/2 7 - - ทวีวัฒนา ไทรน้อย นนทบุรี นบ. 31 2560 20/7/2020
2623 เขต 5 ศวพ.ปท. NOT-5-0371 นายโอฬาร  วังบุญคง ร้านเสนีวงศ์เกษตรภัณฑ์ นายโอฬาร วังบุญคง 62 8 ทวีวัฒนา ไทรน้อย นนทบุรี นบ. 14 2562 17/6/2020
2624 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0014 นายณัฐชาติ โชตศุภการย์ บริษัท นิริน อินเตอร์เทรด จ ากัด 24/28 2 - บางกรวย - ไทรน้อย ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี นบ. 12 2547 25/8/2019
2625 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0153 นายสรรชัย วุฒิคุณากร ร้านวุฒิเจริญเคมีเกษตร นายสรรชัย วุฒิคุณากร 133 5 - - ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี นบ. 13 2554 23/5/2020
2626 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0015 นายประพนธ์ กัณฑ์ศรี สหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จ ากัด 48 5 - - ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี นบ. 5 2560 10/1/2020
2627 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0177 นายอุดมพร จันทสะ ร้านต้นเทียนการเกษตร นายอุดมพร จันทสะ 72/45 5 6 เทศบาล ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี นบ. 4 2552 20/10/2019
2628 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0178 นางสาวภคมน มูลนา ร้านจ้าวไก่เกษตร นางสาวภคมน มูลนา 89/3 5 - - ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี นบ. 5 2552 30/10/2019
2629 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0188 นายรุ่งโรจน์ เกิดสนอง ร้านก.รุ่งโรจน์ นายรุ่งโรจน์ เกิดสนอง 90/6 5 - สุขาภิบาล ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี นบ. 12 2560 13/2/2020
2630 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0158 นางสุกัญญา ภิรมย์โต ร้านสุกัญญา ภิรมย์โต นางสุกัญญา ภิรมย์โต 30 8 - - ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี นบ. 17 2561 12/12/2019
2631 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0228 นางจ านงค์ เจริญพันธ์ ร้านเจริญพันธ์การเกษตร นางจ านงค์ เจริญพันธ์ 46/3 10 - - ไทรใหญ่ ไทรน้อย นนทบุรี นบ. 43 2560 25/12/2019
2632 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0018 นายดาว แก้วประเสริฐ ร้านดาวเกษตร นายดาว แก้วประเสริฐ 12/6 3 - - ไทรใหญ่ ไทรน้อย นนทบุรี นบ. 24 2548 3/2/2020
2633 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0017 นางมณี เอ่ียมสะอาด ร้านขุนศรีการเกษตร นางมณี เอ่ียมสะอาด 45/2 3 - บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ไทรใหญ่ ไทรน้อย นนทบุรี นบ. 10 2561 12/7/2020
2634 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0020 นางสาวเอมอมร จิตตยานุรักษ์ ร้านนางสาวเอมอมร จิตตยานุรักษ์ นางสาวเอมอมร จิตตยานุรักษ์ 17/1 4 - - ไทรใหญ่ ไทรน้อย นนทบุรี นบ. 2 2548 2/12/2019
2635 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0254 นางสาวธัญรดา ยอดจิตร์ ร้านแก้วพานิช นางสาวธัญรดา ยอดจิตร์ 17 8 - - ไทรใหญ่ ไทรน้อย นนทบุรี นบ. 14 2561 15/11/2019
2636 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0019 นางสาวฐาปนี ชูหิรัญ ร้านญาย่าเจริญรัตน์ นางสาวฐาปนี ชูหิรัญ 47/2 8 - - ไทรใหญ่ ไทรน้อย นนทบุรี นบ. 29 2560 19/7/2020
2637 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0021 นางมาลี ชมทะเล ร้านนางมาลี ชมทะเล นางมาลี ชมทะเล 31/1 1 - - ราษฎร์นิยม ไทรน้อย นนทบุรี นบ. 3 2547 17/6/2019
2638 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0157 นายสมชาย เจริญทรัพยานันท์ ร้านสมชาย เจริญทรัพยานันท์ นายสมชาย เจริญทรัพยานันท์ 28/1 3 - - ราษฎร์นิยม ไทรน้อย นนทบุรี นบ. 6 2551 24/4/2020
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2639 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0022 นายเสนีย์ หางแก้ว ร้านแก้วเจริญพานิช นายเสนีย์ หางแก้ว 44 4 ตล่ิงชัน-สุพรรณ ราษฎร์นิยม ไทรน้อย นนทบุรี นบ. 24 2559 1/12/2019
2640 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0024 นายอมรเทพ ทรัพย์เจริญดี ร้านกิมฮ่ัวฮวด นายอมรเทพ ทรัพย์เจริญดี 66/3 4 - - ราษฎร์นิยม ไทรน้อย นนทบุรี นบ. 9 2548 16/5/2020
2641 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0266 นายสุพจน์ นุชมา ร้านทองใบพาณิชย์ นายสุพจน์ นุชมา 11/2 5 - เลียบคลองลากค้อน ราษฎร์นิยม ไทรน้อย นนทบุรี นบ. 6 2556 21/4/2020
2642 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0304 นายสมคิด โสมินทร์ ร้านโสมินทร์พานิช นายสมคิด โสมินทร์ 106/4 6 ราษฎร์นิยม ไทรน้อย นนทบุรี นบ. 9 2558 5/5/2020
2643 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0143 นายภิญโญ วิลาวรรณ ร้านวิลาวรรณพาณิชย์ นายภิญโญ วิลาวรรณ 97/3 6 - - ราษฎร์นิยม ไทรน้อย นนทบุรี นบ. 2 2551 29/1/2020
2644 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0074 นายปพนธนัตถ์ กวีกิจวณิชย์ ร้านศรทอง 2005 นายปพนธนัตถ์ กวีกิจวณิชย์ 10/9 4 - ไทรน้อย-ต้นเชือก หนองเพรางาย ไทรน้อย นนทบุรี นบ. 2 2549 26/5/2020
2645 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0116 นางรัตนาภรณ์ จิรสัตยาภรณ์ ร้านศรีธารารุ่งเรือง นางรัตนาภรณ์ จิรสัตยาภรณ์ 8/9 4 - - หนองเพรางาย ไทรน้อย นนทบุรี นบ. 25 2550 28/6/2020
2646 เขต 5 ศวพ.ปท. NOT-5-0365 นายภูวนารถ  เดชมณี ร้านเสนีวงศ์เกษตรภัณฑ์ นายภูวนารถ เดชมณี 19/14 6 หนองเพรางาย ไทรน้อย นนทบุรี นบ. 3 2562 15/1/2020
2647 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0089 นายช้ัน รักเหลือ ร้านนายช้ัน รักเหลือ นายช้ัน รักเหลือ 12/1 7 - - หนองเพรางาย ไทรน้อย นนทบุรี นบ. 21 2550 10/12/2019
2648 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0101 นายเผือด พวงทอง ร้านดาวทองพาณิชย์ นายเผือด พวงทอง 6 7 - - หนองเพรางาย ไทรน้อย นนทบุรี นบ. 5 2556 17/4/2020
2649 เขต 5 ศวพ.ปท. NOT-5-0356 นายสมชาย  ไตรศักด์ิ บริษัท ฟิวเจอร์ครอป จ ากัด 100/29 6 บางกรวย บางกรวย นนทบุรี นบ. 5 2561 27/3/2020
2650 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0202 นายฑัฐฎณัย เลิศมีนัย ร้านหฤทัยกระถางพลาสติก นายฑัฐฎณัย เลิศมีนัย 144 1 กรุงนนท์-จงถนอม บางขุนกอง บางกรวย นนทบุรี นบ. 10 2562 12/5/2020
2651 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0173 นางสาววรรณธพร ภู่ทิม ร้านวรรณธพร นางสาววรรณธพร ภู่ทิม 148 3 ตล่ิงชัน-บางบัวทอง บางคูเวียง บางกรวย นนทบุรี นบ. 16 2561 21/11/2019
2652 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0121 นายทวีศักด์ิ จงเลิศธนา ร้านทวีพาณิชย์ นายทวีศักด์ิ จงเลิศธนา 25/8 1 - - ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี นบ. 30 2550 22/8/2019
2653 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0131 นายกนก สาธิตธรรมพร ร้านล้ิมเอ้ียงฮวด นายกนก สาธิตธรรมพร 27/25 1 - - ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี นบ. 38 2550 8/11/2019
2654 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0122 นางสาวสุธารัตน์ แซ่ต้ัง ร้านโอฬารรุ่งเรือง นางสาวสุธารัตน์ แซ่ต้ัง 99/2 5 - - มหาสวัสด์ิ บางกรวย นนทบุรี นบ. 35 2560 8/10/2019
2655 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0160 นางสาวปวีณา เนียมจ้อย ร้านนางสาวปวีณา เนียมจ้อย นางสาวปวีณา เนียมจ้อย 129/2 3 - - ศาลากลาง บางกรวย นนทบุรี นบ. 25 2560 12/7/2020
2656 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0108 นายส ารวม แสงนาค ร้านวิริยะ นายส ารวม แสงนาค 82 3 - ริมคลองขุดมหาสวัสด์ิ ศาลากลาง บางกรวย นนทบุรี นบ. 16 2550 31/12/2019
2657 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0026 นางณิชากร สุวรรณประเสริฐ ร้านนางณิชากร สุวรรณประเสริฐ นางณิชากร สุวรรณประเสริฐ 16/2 10 - ตล่ิงชัน - สุพรรณบุรี บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี นบ. 11 2560 6/2/2020
2658 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0033 นายสิทธิพงศ์ วรภาคสุนทร บริษัท ฟีเชอร์ เคมีคัล จ ากัด 203/7 1 - บางกรวย-ไทรน้อย บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี นบ. 16 2553 5/7/2020
2659 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0294 นายเดชา โม่งประณิตร์ ร้านเถาวัลย์พันธ์ุไม้ นายเดชา โม่งประณิตร์ 93/1 13 บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี นบ. 15 2559 5/9/2019
2660 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0034 นาย จตุพร ทองอินตา บริษัท เอสทีม อโกร จ ากัด 41/90 4 - บางกรวย-ไทรน้อย บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี นบ. 17 2553 5/7/2020
2661 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0073 นางส ารวย ขวัญแก้ว ร้านส ารวย นางส ารวย ขวัญแก้ว 7/2 7 วัดลาดปลาดุก บางบัวทอง-สุพรรณบุรี บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี นบ. 33 2560 5/9/2019
2662 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0220 นางวันดี  เรืองจุ้ย ร้านวันดี นางวันดี เรืองจุ้ย 103/1 3 รร.พระแม่สกลสงเคราะห์ ตล่ิงชัน-สุพรรณบุรี พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี นบ. 1 2562 13/1/2020
2663 เขต 5 ศวพ.ปท. NOT-5-0319 นางสาวนงลักษณ์  หีบงา บริษัทจีโอ เทค จ ากัด 209/427 3 พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี นบ. 4 2562 16/1/2020
2664 เขต 5 ศวพ.ปท. NOT-5-0359 นางสาวศิวาพร  บุญฤทธ์ิ ร้านมหาอ่ิมอัมพร ๒ นางสาวศิวาพร บุญฤทธ์ิ 55 3 ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี นบ. 6 2562 30/1/2020
2665 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0056 นายสมยศ ธรรมกิจวัฒน์ บริษัท เอสทีม อินเตอร์เทรด จ ากัด 6/57-59 4 - ปทุมธานี-บางบัวทอง ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี นบ. 17 2558 5/10/2019
2666 เขต 5 ศวพ.ปท. NOT-5-0362 นางสาวปาจรีย์  พิณทอง บริษัท ลัคก้ี คร็อพ จ ากัด 69/118 5 ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี นบ. 12 2561 27/8/2019
2667 เขต 5 ศวพ.ปท. NOT-5-0317 นายอดิศักด์ิ ต้ังมิตรประชา บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) สาขาบางบัวทอง 88 5 วงแหวนรอบนอก ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี นบ. 12 2559 31/7/2020
2668 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0248 นายสมหวัง บุญเพ็ชร สหกรณ์การเกษตรบางบัวทอง จ ากัด 38/9 6 - ตล่ิงชัน-สุพรรณบุรี ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี นบ. 10 2555 20/9/2019
2669 เขต 5 ศวพ.ปท. NOT-5-0368 นายศุภกร  ปิยะมุขสิกุล บริษัท ทีซีส เคมี จ ากัด 29/62 2 ล าโพ บางบัวทอง นนทบุรี นบ. 8 2562 19/2/2020
2670 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0162 นายเสมียน สุธรรม บริษัท โกลบอล บิสสิเนส เทรดด้ิง จ ากัด 51 7 - บางบัวทอง-บางประอิน ล าโพ บางบัวทอง นนทบุรี นบ. 4 2553 17/11/2019
2671 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0047 นายนรินทร์ สุขประเสริฐชัย ร้านโง้วฮงไถ่ นายนรินทร์ สุขประเสริฐชัย 19/1 2 - บางกรวย - ไทรน้อย โสนลอย บางบัวทอง นนทบุรี นบ. 25 2559 5/12/2019
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2672 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0048 นายกิติพงษ์ นนทพิมลชัย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมบูรณ์ชัย (2000) 32/5 2 - - โสนลอย บางบัวทอง นนทบุรี นบ. 16 2548 11/9/2019
2673 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0082 นางสาววิไล แซ่ล้ิม ร้านล้ิมหลีฮวด นางสาววิไล แซ่ล้ิม 189/5 3 - - โสนลอย บางบัวทอง นนทบุรี นบ. 9 2549 12/12/2019
2674 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0032 นางสาวปาลิกา วัฒนานิตย์ บริษัท บางบัวทองพาณิชย์ จ ากัด 52 3 - - โสนลอย บางบัวทอง นนทบุรี นบ. 26 2560 16/7/2020
2675 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0117 นายวีรพจน์ นันทวุฒิพันธ์ุ ร้านจงเจริญ การเกษตร นายวีรพจน์ นันทวุฒิพันธ์ุ 15 4 - - โสนลอย บางบัวทอง นนทบุรี นบ. 1 2560 11/1/2020
2676 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0050 นางกฤษณา แซ่ล้ิม ร้านอ้ึงฮกซ้ง นางกฤษณา แซ่ล้ิม 4 5 - - โสนลอย บางบัวทอง นนทบุรี นบ. 41 2560 20/12/2019
2677 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0049 นายพรชัย ตระกูลเกียรติกุล ร้านต้ังน่ ากวง นายพรชัย ตระกูลเกียรติกุล 9/4 5 - - โสนลอย บางบัวทอง นนทบุรี นบ. 17 2559 19/9/2019
2678 เขต 5 ศวพ.ปท. NOT-5-0349 นางสาวชารินี กมลสัลย์ ร้านก่ิงคูน การเกษตร นางสาวชารินี กมลสัลย์ 50/3 10 - - บางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี นบ. 28 2560 19/7/2019
2679 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0293 นางสาวชารินี กมลสัลย์ ร้านกิิ่งคูนการเกษตร 2 นางสาวชารินี กมลสัลย์ 65/2 10 วัดพระเงิน บางคูลัด-วัดพระเงิน บางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี นบ. 16 2557 31/7/2019
2680 เขต 5 ศวพ.ปท. NOT-5-0325 นางสาวดวงสมสุข  เรืองวิโรจนกุล ร้านต้นน้ า นางสาวดวงสมสุข เรืองวิโรจนกุล 99/11 10 วัดพระเงิน บางม่วง-บางคูลัด บางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี นบ. 4 2559 17/2/2020
2681 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0154 นายวิบูลย์ อิฐสถิตไพศาล บริษัท กรีนพลาน่า จ ากัด 25/22-23 11 - ตล่ิงชัน-สุพรรณบุรี บางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี นบ. 43 2550 4/9/2019
2682 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0106 นายณภูมิ เพ็งแป้น บริษัท วินเนอร์ อะโกรไซแอนส์ จ ากัด 102/12 6 - กาญจนาภิเษก บางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี นบ. 12 2550 24/4/2020
2683 เขต 5 ศวพ.ปท. NOT-5-0345 นางสาวสุพรรณี  หงษ์แสนยาธรรม ร้านบัญชา การเกษตร นางสาวสุพรรณี หงษ์แสนยาธรรม 13/10 8 พระเงิน บางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี นบ. 13 2562 5/6/2020
2684 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0141 นายจรูญ พรมหาญ ร้านเกษตรบางค้อ นายจรูญ พรมหาญ 70/331 4 - - บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี นบ. 1 2551 8/1/2020
2685 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0279 นายสนธิชัย  เอกม่วง ร้านสวนประเสริฐ นายสนธิชัย เอกม่วง 2/4 6 บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี นบ. 9 2562 16/4/2020
2686 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0111 นายวิโรจน์ กิจเปรมถาวร ร้านมานะศิลป์ นายวิโรจน์ กิจเปรมถาวร 74 8 - - บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี นบ. 12 2562 26/5/2020
2687 เขต 5 ศวพ.ปท. NOT-5-0346 นางสาวกาญจนา วีระกุล ร้านป้าบุญเสริม นางสาวกาญจนา วีระกุล 95/1 8 บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี นบ. 19 2560 30/3/2020
2688 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0307 นางสาวกัญจนกร โภคะสวัสด์ิ ร้านกิจเจริญการเกษตร นางสาวกัญจนกร โภคะสวัสด์ิ 38/1 5 บางเลน บางใหญ่ นนทบุรี นบ. 8 2558 12/3/2020
2689 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0309 นางนันทพัทธ์  เฮงมีสวัสด์ิ ร้านเฮ้งเต็กเซียง นางนันทพัทธ์ เฮงมีสวัสด์ิ 38/2 5 บางเลน บางใหญ่ นนทบุรี นบ. 10 2560 5/2/2020
2690 เขต 5 ศวพ.ปท. NOT-5-0369 นางสาวมนต์มาส  เมาลีกุล ร้านเพลินพานิช นางสาวมนต์มาส เมาลีกุล 39/11 3 กันตนา บางใหญ่-บางคูลัด บางใหญ่ บางใหญ่ นนทบุรี นบ. 11 2562 15/5/2020
2691 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0087 นางจิตรา ควรพิพัฒน์กุล ร้านพัฒนกุล นางจิตรา ควรพิพัฒน์กุล 44/4 4 บางใหญ่ บางใหญ่ นนทบุรี นบ. 7 2560 1/2/2020
2692 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0134 นายวัฒน์ชัย วิภูษิตพงศ์พันธ์ุ ร้านเฉ่ียวเฮง นายวัฒน์ชัย วิภูษิตพงศ์พันธ์ุ 56 4 กันตนา บางใหญ่-บางคูลัด บางใหญ่ บางใหญ่ นนทบุรี นบ. 3 2558 17/12/2019
2693 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0136 นางสาวอมรรัตน์ ว่องกุลนภาฤทธ์ิ ร้านอมรภัณฑ์ นางสาวอมรรัตน์ ว่องกุลนภาฤทธ์ิ 61/1 4 - - บางใหญ่ บางใหญ่ นนทบุรี นบ. 42 2560 25/12/2019
2694 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0090 นายสมชาย เลิศวัฒนนนท์ ร้านช.รัตนพาณิชย์ นายสมชาย เลิศวัฒนนนท์ 67/5 4 - - บางใหญ่ บางใหญ่ นนทบุรี นบ. 27 2559 12/12/2019
2695 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0110 นายวิชัย รัตนรักษา ร้านรัตนไพศาล นายวิชัย รัตนรักษา 53/2 6 - - บางใหญ่ บางใหญ่ นนทบุรี นบ. 20 2550 29/4/2020
2696 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0084 นายธวัชชัย ศิริโภคา ร้านเกษตรบ้านใหม่ นายธวัชชัย ศิริโภคา 24/4 4 - ต้นเชือก-ไทรน้อย บ้านใหม่ บางใหญ่ นนทบุรี นบ. 11 2549 19/12/2019
2697 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0105 นายไพรัตน์ แซ่ต้ัง ร้านนายไพรัตน์ แซ่ต้ัง นายไพรัตน์ แซ่ต้ัง 3 6 - - บ้านใหม่ บางใหญ่ นนทบุรี นบ. 3 2560 11/1/2020
2698 เขต 5 ศวพ.ปท. NOT-5-0358 นายสมพร  เสาวภาคย์ ร้านน าเจริญการเกษตร นายสมพร เสาวภาคย์ 11/5 8 บ้านใหม่ บางใหญ่ นนทบุรี นบ. 6 2561 2/5/2020
2699 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0260 นางสาวเกษร แก้วด า ร้านบ้านใหม่ มิตรเกษตร นางสาวเกษร แก้วด า 39/1 8 - - บ้านใหม่ บางใหญ่ นนทบุรี นบ. 7 2562 6/2/2020
2700 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0083 นายเสน่ห์ กล่ินหอม ร้านเสน่ห์ นายเสน่ห์ กล่ินหอม 60/4 9 - บ้านใหม่-บางรักพัฒนา บ้านใหม่ บางใหญ่ นนทบุรี นบ. 9 2560 29/1/2020
2701 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0096 นางสาวทิพาพร สิริตระกลูเกียรต์ิ ร้านกุ้ง นางสาวทิพาพร สิริตระกลูเกียรต์ิ 25 4 - กาญจนาภิเษก เสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี นบ. 15 2560 7/3/2020
2702 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0138 นายอดิเรก พ่วงสมจิตร์ ร้านใบบัวการเกษตร นายอดิเรก พ่วงสมจิตร์ 25/6 4 - กาญจนาภิเษก เสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี นบ. 1 2561 3/1/2020
2703 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0100 นางสาวอาภาภรณ์ แววด้วง สหกรณ์การเกษตรบางใหญ่ จ ากัด 8/8 5 กาญจนาภิเษก เสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี นบ. 8 2561 14/6/2020
2704 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0091 นายวิทยา ใจกล้า ร้านดินเผาการเกษตร นายวิทยา ใจกล้า 47 6 - ตล่ิงชัน-สุพรรณบุรี เสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี นบ. 4 2550 18/2/2020
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2705 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0259 นางวรรณา เขียนทอง ร้านรักสัตว์เล้ียง นางวรรณา เขียนทอง 52/108 6 - เสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี นบ. 7 2558 19/2/2020
2706 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0147 นางสาวสุรินธร จรัสมาธุสร ร้านบ้านเกษตร นางสาวสุรินธร จรัสมาธุสร 83 6 - กาญจนาภิเษก เสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี นบ. 4 2557 1/1/2020
2707 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0107 นายศานติเทพ วิศาลวัชร ร้านดินทองการเกษตร นายศานติเทพ วิศาลวัชร 83 6 C54-57,66-69 ตล่ิงชัน-สุพรรณบุรี เสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี นบ. 9 2561 17/6/2020
2708 เขต 5 ศวพ.ปท. NOT-5-0334 นางสาวปราณี ศรัทธานนท์ ร้านศรัทธานนท์ นางสาวปราณี ศรัทธานนท์ 98 6 เสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี นบ. 15 2561 20/11/2019
2709 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0247 นายสมปิยะ ป่ินทอง ร้านถุงเงินการเกษตร นายสมปิยะ ป่ินทอง 98 6 - กาญจนาภิเษก เสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี นบ. 1 2555 28/12/2019
2710 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0161 นางสาวณัฐธยาน์ บุญประกอบ ร้านณัฐธยาน์ บุญประกอบ นางสาวณัฐธยาน์ บุญประกอบ 98(แผงท่ี 107) 6 - กาญจนาภิษก เสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี นบ. 32 2560 23/7/2020
2711 เขต 5 ศวพ.ปท. NOT-5-0330 นายนุกูล หลวงอินทร์ ร้านทองผลการเกษตร นายนุกูล หลวงอินทร์ 98/7 6 เสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี นบ. 5 2562 16/1/2020
2712 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0201 นางธาศิณี บุญสวาท ร้านส.โชคชัย นางธาศิณี บุญสวาท 2/2 10 - - คลองข่อย ปากเกร็ด นนทบุรี นบ. 34 2560 3/10/2019
2713 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0181 นายวรพนธ์ สมเผือกธีรกุล ร้านส.เจริญไว นายวรพนธ์ สมเผือกธีรกุล 19/12 9 - - คลองข่อย ปากเกร็ด นนทบุรี นบ. 8 2552 11/11/2019
2714 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0062 นางยุพิน รุ่งน่ิม สหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จ ากัด 25/1 4 - ชัยพฤกษ์ บางตะไนย์ ปากเกร็ด นนทบุรี นบ. 27 2560 18/7/2020
2715 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0300 นางวรานิษฐ์ เชาว์วัฒนรัตน์ ร้านพี และเจ พันธ์ุไม้ นางวรานิษฐ์ เชาว์วัฒนรัตน์ 14/94 5 บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี นบ. 20 2558 24/11/2019
2716 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0301 นางสาวโชติกา ไชยขวัญ ร้านเจ้แป๊ว สุวรรณา นางสาวโชติกา ไชยขวัญ 70/21 5 แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี นบ. 40 2560 18/12/2019
2717 เขต 5 ศวพ.ปท. NOT-5-0339 นางสาวชนันธร คุ้มโฉม บริษัท พีเอส ไทย เอนเนอร์จี จ ากัด 55/33 1 อ้อมเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี นบ. 18 2560 26/3/2020
2718 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0267 นายชวลิต วีรวรรณ ร้านไทยประดับ นายชวลิต วีรวรรณ 114/18 4 - ติวานนท์ ตลาดขวัญ เมือง นนทบุรี นบ. 23 2560 1/6/2020
2719 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0120 นายสรรวิช หวังภัทราวานิช บริษัท นนท์ทรีเซีย จ ากัด 54/22/17 8 - ติวานนท์ บางกระสอ เมือง นนทบุรี นบ. 29 2550 5/8/2020
2720 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0115 นายสมบุญ ภาณุวัฒน์สุข บริษัท ลิบ แพล้นท์ เทค จ ากัด 114 9 ติวานนท์ ติวานนท์ บางกระสอ เมือง นนทบุรี นบ. 13 2559 3/8/2020
2721 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0152 นางสาวศิวาพร บุญฤทธ์ิ ร้านอ่ิมอัมพร นางสาวศิวาพร บุญฤทธ์ิ 50/12 8 ไพศาลสมบัติ - บางกร่าง เมือง นนทบุรี นบ. 2 2560 11/1/2020
2722 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0263 นางสาวธีรรัตน์ ทองเหมือน ร้านคเณศวร์ฤทธา นางสาวธีรรัตน์ ทองเหมือน 60/3 1 - นครอินทร์ บางไผ่ เมือง นนทบุรี นบ. 3 2556 10/3/2020
2723 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0222 พ.อ.นิยม ฉิมคล้าย ร้านบ้านสวน การเกษตร พ.อ.นิยม ฉิมคล้าย 77/3 3 - - บางไผ่ เมือง นนทบุรี นบ. 14 2556 18/8/2019
2724 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0264 นางสาวเรวดี ซ าประเสริฐ ร้านพฤกษานภา นางสาวเรวดี ซ าประเสริฐ 74/18 (ล็อก 4) 3 ช้าง รัตนาธิเบศร์ บางรักน้อย เมือง นนทบุรี นบ. 11 2559 24/7/2020
2725 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0080 นางสาวเบญญารัศม์ ศุภาพงศ์งามสิริ บริษัท เอส.เอ.บี.ซัพพลาย จ ากัด 92/75 5 - - บางรักน้อย เมือง นนทบุรี นบ. 7 2559 22/2/2020
2726 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0081 นายสาโรช บุญทอง บริษัท ที.ไอ.พี.กรุ๊ป จ ากัด 92/75 5 - - บางรักน้อย เมือง นนทบุรี นบ. 6 2559 22/2/2020
2727 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0163 นายวัฒนะ อยู่สินธ์ุ ร้านเสริมวัฒนา นายวัฒนะ อยู่สินธ์ุ 125 4 - ประชาราษฎร์ สวนใหญ่ เมือง นนทบุรี นบ. 13 2558 9/8/2019
2728 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0164 นายวิทูรย์ สินสมบูรณ์ ร้านสินเกษตร นายวิทูรย์ สินสมบูรณ์ 155/4 4 - ประชาราษฎร์ สวนใหญ่ เมือง นนทบุรี นบ. 15 2558 30/8/2019
2729 เขต 5 ศวพ.ปท. NOT-5-0328 นายเมธาวี มณีโชติ และ นางสาววาริธร แก้วฟ้า นายเมธาวี มณีโชติ และ นางสาววาริธร แก้วฟ้า 79 ติวานนท์ 41 ท่าทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี นบ. 10 2559 21/6/2020
2730 เขต 5 ศวพ.ปท. NOT-5-0322 นายจรัญ เสริมศักด์ิศิริ ร้านท่าอิฐการเกษตร นายจรัญ เสริมศักด์ิศิริ 98 2 ไทรม้า เมืองนนทบุรี นนทบุรี นบ. 20 2559 20/10/2019
2731 เขต 5 ศวพ.ปท. Not-5-0212 นางเบญจมาศ แตงไทย ร้านอภิรัญญา นางเบญจมาศ แตงไทย 74/23 3 บางรักน้อย เมืองนนทบุรี นนทบุรี นบ. 13 2561 28/10/2019
2732 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0342 นายอุดม ทรวงก าเนิด ร้านอุดมโภคภัณฑ์ นายอุดม ทรวงก าเนิด 39/469 1 ม.พรธิสาร 4 ธัญบุรี-วังน้อย คลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี ปท. 36 2558 23/11/2019
2733 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0001 นางเฉลิมศรี มณฑา ร้านน้องบอลการเกษตร นางเฉลิมศรี มณฑา 25 2 - - คลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี ปท. 9 2547 13/6/2020
2734 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0290 นายธวัช ศรีทอง สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จ ากัด 45/1 7 - ธัญบุรี-วังน้อย คลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี ปท. 24 2553 11/7/2020
2735 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0003 นายอ านวย ทรัพย์เจริญ ร้านนายอ านวย ทรัพย์เจริญ นายอ านวย ทรัพย์เจริญ 27/3 9 - - คลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี ปท. 19 2548 23/3/2020
2736 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0002 นายบ ารุง น้อยสว่าง ร้านขาวการเกษตร นายบ ารุง น้อยสว่าง 29/4 9 - - คลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี ปท. 21 2547 7/6/2020
2737 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0694 นายอรรณพ  เกณิกานนท์ บริษัท อินฟินิต้ี ครอปซายต์ จ ากัด 1/9 1 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี ปท. 23 2562 4/6/2020
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2738 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0005 นายพันธ์ุทิพย์ เปอร์เชาว์ สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จ ากัด 2/8 7 - - คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี ปท. 2 2561 10/1/2020
2739 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0635 นางสาวพันธ์ุทิพย์  อ่ าตระกูล ร้านบุญเรืองทรัพย์ นางสาวพันธ์ุทิพย์ อ่ าตระกูล 58 9 ล๊อคท่ี A03-A08 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี ปท. 12 2561 11/3/2019
2740 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0360 นายอภิรมย์ เผ่ือนจวง ร้านคลองสามการเกษตร นายอภิรมย์ เผ่ือนจวง 11/1 12 - - คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี ปท. 26 2561 19/8/2019
2741 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0415 นายอดุลย์ ใจวัง บริษัท ฟิฟท์ อะโกร จ ากัด 29/1105 2 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี ปท. 25 2562 13/6/2020
2742 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0008 นายนราธร  ปทุมยา ร้านนายอดุลย์ ปทุมยา นายนราธร ปทุมยา 31/5 14 - - คลองส่ี คลองหลวง ปทุมธานี ปท. 15 2548 15/3/2020
2743 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0629 นางสาวชณันภัสร์  ยศอิสราพงศ์ ร้านข้าวสวยการเกษตร นางสาวชณันภัสร์ ยศอิสราพงศ์ 39/3 14 คลองส่ี คลองหลวง ปทุมธานี ปท. 37 2561 17/12/2019
2744 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0269 นายด ารงค์ สีประเสริฐ ร้านสีประเสริฐ พาณิชย์ นายด ารงค์ สีประเสริฐ 17/1 16 - - คลองส่ี คลองหลวง ปทุมธานี ปท. 27 2556 16/6/2020
2745 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0203 นางสาวเสาวรักษ์ น้อยสนิท ร้านภักดีการเกษตร นางสาวเสาวรักษ์ น้อยสนิท 8/45 16 การเคหะชุมชน ระพีพัฒน์ 1 เลียบคลองส่ี คลองส่ี คลองหลวง ปทุมธานี ปท. 28 2562 24/6/2020
2746 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0688 นายศุภกิจ  เช้ือดี บริษัท ลีโอพาร์ด (ประเทศไทย) 19/19 3 คลองส่ีตะวันออก 11 (เป่ียมใย) เลียบคลองส่ี คลองส่ี คลองหลวง ปทุมธานี ปท. 21 2562 8/4/2020
2747 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0007 นายสรณ์สิริ ชุ่มไชยพฤกษ์ ร้านนายสรณ์สิริ ชุ่มไชยพฤกษ์ นายสรณ์สิริ ชุ่มไชยพฤกษ์ 4/11 6 - - คลองส่ี คลองหลวง ปทุมธานี ปท. 2 2560 10/1/2020
2748 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0010 นายส าราญ แสงพฤกษา ร้านนายส าราญ แสงพฤกษา นายส าราญ แสงพฤกษา 6/2 6 - - คลองส่ี คลองหลวง ปทุมธานี ปท. 18 2561 13/6/2019
2749 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0011 นายสน่ัน มีศิลป์ ร้านจรัสจิตร นายสน่ัน มีศิลป์ 16/7 10 - - คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี ปท. 6 2558 8/12/2019
2750 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0562 นางสาวอรุณีย์  ทัศนานุสิทธ์ิ ร้านคลองหก  เคมีภัณฑ์ นางสาวอรุณีย์ ทัศนานุสิทธ์ิ 8/2 10 คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี ปท. 33 2560 20/12/2019
2751 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0680 นายประธาน  อินปัญญา ร้านลาภร่ืนการเกษตร นายประธาน อินปัญญา 115/2 14 คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี ปท. 12 2562 30/1/2020
2752 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0223 นางสาวสุมาลี ยะต๋ัน ร้านเกษตรพันธ์ุใหม่วังน้อย นางสาวสุมาลี ยะต๋ัน 70/3 14 - - คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี ปท. 11 2551 31/8/2019
2753 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0329 นายบัณฑิต เจริญสุข ร้านเจริญสุขเคมีภัณฑ์ นายบัณฑิต เจริญสุข 21/5 7 - - คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี ปท. 17 2554 16/3/2020
2754 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0673 นางราตรี  ปิยะพันธ์ุ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิงห์ อโกรเทค 99/56  หมู่บ้านขวัญใจโดม 18 ทรัพย์ไพรินทร์ ธรรมศาสตร์ เชียงราก คลองหน่ึง คลองหลวง ปทุมธานี ปท. 4 2562 14/1/2020
2755 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0565 นายสุทธิสาร  จิราธิวัฒน์ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขารังสิต 1) 13/214 2 คลองหน่ึง คลองหลวง ปทุมธานี ปท. 27 2561 27/8/2019
2756 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0447 นายอนุชา จิตจาตุรันต์ บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จ ากัด 49 5 - - คลองหน่ึง คลองหลวง ปทุมธานี ปท. 45 2559 27/10/2019
2757 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0239 นายประสาท พูลสวัสด์ิ ร้านกรุงเก่าการเกษตร นายประสาท พูลสวัสด์ิ 31 9 B-0101 พหลโยธิน คลองหน่ึง คลองหลวง ปทุมธานี ปท. 23 2551 1/10/2020
2758 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0244 นายปรีดา  สุขด้วยธรรม ร้านเล็ก-ดา นายปรีดา สุขด้วยธรรม 31 9 ตลาดไท แผงท่ี D001-D002,E002-E003 พหลโยธิน คลองหน่ึง คลองหลวง ปทุมธานี ปท. 7 2557 2/1/2020
2759 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0220 นายประพจน์ศักด์ิ โชติพรม ร้านลุงเท้ียม นายประพจน์ศักด์ิ โชติพรม 31 9 ตลาดไท แผง C001-C030,D046-D060 พหลโยธิน คลองหน่ึง คลองหลวง ปทุมธานี ปท. 18 2551 11/5/2020
2760 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0017 นายพีรศักด์ิ พฤกษคุณธรรม ร้านไท เมล็ดพันธ์ุ นายพีรศักด์ิ พฤกษคุณธรรม 32/838 9 - - คลองหน่ึง คลองหลวง ปทุมธานี ปท. 46 2548 27/6/2020
2761 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0443 นางสาวดวงกมล ตันสกุล ร้านทิพยวดีการเกษตร นางสาวดวงกมล ตันสกุล 11/3 13 - - คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี ปท. 46 2559 1/11/2019
2762 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0551 นางรุ่งเพชร  รจนา ร้านเกษตรคลอง 5 นางรุ่งเพชร รจนา 10/2 14 คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี ปท. 13 2562 10/2/2020
2763 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0321 นางสาวรัตนา สุขประเสริฐ ร้านสุขประเสริฐ การเกษตร นางสาวรัตนา สุขประเสริฐ 90/1 1 - - บึงน้ ารักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี ปท. 31 2562 21/7/2020
2764 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0032 นางมะลิ อุ่นค า สหกรณ์การเช่าซ้ือท่ีดินธัญบุรี จ ากัด 59/1 2 - รังสิต-นครนายก บึงน้ ารักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี ปท. 33 2558 18/10/2019
2765 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0031 นายจ าลอง ศรีภิรมย์ ร้านภิรมย์พานิช นายจ าลอง ศรีภิรมย์ 49/4 4 คลองตลาด 13 รังสิต-นครนายก บึงน้ ารักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี ปท. 41 2547 28/9/2019
2766 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0379 นางสาวจินตนา อินทร์ศิริ ร้านกระถางต้นไม้ และ ก่ิงพันธ์ นางสาวจินตนา อินทร์ศิริ 59 4 - รังสิต-นครนายก บึงน้ ารักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี ปท. 3 2558 30/10/2019
2767 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0407 นางสาววันเพ็ญ  สีมารักษ์ บริษัทไอดินการเกษตร จ ากัด 37/10 5 บึงน้ ารักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี ปท. 3 2561 21/1/2020
2768 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0550 นางสาวจีระพรรณ แก่นศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านรักษ์ธุรกิจ 46/47 1 บึงย่ีโถ ธัญบุรี ปทุมธานี ปท. 1 2562 1/1/2020
2769 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0689 นางสาวจิตติพร  ฉัตรเศรษฐกูล บริษัท จิตติพร โภคภัณฑ์ จ ากัด 122/8 4 บึงสน่ัน ธัญบุรี ปทุมธานี ปท. 20 2562 8/4/2020
2770 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0036 นางวราภรณ์ กิตติทรัพย์เจริญ บริษัท กิตติเกษตร จ ากัด 124/24 4 - - บึงสน่ัน ธัญบุรี ปทุมธานี ปท. 6 2562 15/1/2020
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2771 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0040 นางกุหลาบ สหสุนทร บริษัท ส.เกษตรสุนทร จ ากัด 40/112 4 - รังสิต - นครนายก บึงสน่ัน ธัญบุรี ปทุมธานี ปท. 6 2560 15/2/2020
2772 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0674 นายภคพศ  ปานหมอก บริษัท ซาวา ครอปไลฟ์ จ ากัด 1068/359 เลียบคลองรังสิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี ปท. 3 2562 13/1/2020
2773 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0043 นางสัมฤทธ์ิ บุญส่ง ร้านสัมฤทธ์ิรังสิต นางสัมฤทธ์ิ บุญส่ง 2(A01-A06) รังสิต-ปทุมธานี 7 - ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี ปท. 23 2547 16/1/2020
2774 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0048 นางสาวผกากรคุณ จิตโสภณกุล ร้านป้อมรังสิต นางสาวผกากรคุณ จิตโสภณกุล 2/2 สภต.ประตูน้ าจุฬา - ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี ปท. 3 2560 22/1/2020
2775 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0291 นางสัมฤทธ์ิ บุญส่ง ร้านนางสัมฤทธ์ิ บุญส่ง นางสัมฤทธ์ิ บุญส่ง 2/A01-A06 รังสิต-ปทุมธานี 7 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี ปท. 1 2561 7/1/2020
2776 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0581 นายอรรถพล ตนางกูร บริษัท ทีแฟลกซ์ จ ากัด 268/1 รังสิต-ปทุมธานี 8 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี ปท. 26 2559 10/7/2019
2777 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0047 นายไพบูลย์ แก้วพวงดี บริษัท ยู - อโกร จ ากัด 30 รังสิต-นครนายก 51 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี ปท. 5 2562 14/1/2020
2778 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0049 นางสาวปรภพ ทองทิวาสิทธ์ิ ร้านล าดวนการเกษตร นางสาวปรภพ ทองทิวาสิทธ์ิ 593-595 - รังสิต-นครนายก ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี ปท. 15 2562 3/3/2020
2779 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0473 นางศิริจรรยา พุทธเทศ ร้านศิริจรรยา นางศิริจรรยา พุทธเทศ 9 รังสิต-ปทุมธานี 7 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี ปท. 12 2558 25/2/2020
2780 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0046 นายปิติ เสรีเจริญกิจ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เสรีการเกษตร 58/50-52 2 - - ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี ปท. 107 2548 19/7/2020
2781 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0416 นายขจรศักด์ิ  รักเอียด บริษัท เลิฟฟาร์มเมอร์ อะโกร จ ากัด 111/32  หมู่บ้านธัญญาภิรมย์ คลอง 5 1 รังสิต-นครนายก รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี ปท. 29 2561 6/9/2019
2782 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0111 นายไพบูลย์ แก้วพวงดี บริษัท ยู-อโกร จ ากัด 39/91 1 - รังสิต-นครนายก รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี ปท. 121 2548 21/9/2019
2783 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0636 นางสาวณิชาภัทร  เครือพงศ์สุข ร้านดาวรุ่ง อะกริเทค นางสาวณิชาภัทร เครือพงศ์สุข 180/5 4 รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี ปท. 5 2561 28/1/2020
2784 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0322 นายอดิศักด์ิ ต้ังมิตรประชา บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) 185/5 4 - - รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี ปท. 25 2554 8/7/2020
2785 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0058 นายสุวัฒน์ หลีนวรัตน์ ร้านซึงเอ๊ียะเฮงเส็ง นายณัฐณวัฒน์ หลีนวรัตน์ 158/17 1 รังสิต-นครนายก ล าผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี ปท. 113 2548 22/6/2020
2786 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0057 นางภัทรภร ทีปจัตุพร ร้านอ านวยการเกษตร นางภัทรภร ทีปจัตุพร 60/24 2 - รังสิต-นครนายก ล าผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี ปท. 33 2557 2/9/2019
2787 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0051 นางสาวประภาศรี ไม่มีทุกข์ สหกรณ์การเช่าซ้ือท่ีดินล าลูกกา จ ากัด 60/56 2 - รังสิต - นครนายก ล าผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี ปท. 9 2561 14/2/2020
2788 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0221 นางกมลวรรณ มณีโชติ ร้านกมลวรรณ นางกมลวรรณ มณีโชติ 31/9 2 - - บางเด่ือ เมือง ปทุมธานี ปท. 2 2552 19/10/2019
2789 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0208 นายยลศักด์ิ ยลโสภณ ร้านบางเด่ือพาเจริญ นายยลศักด์ิ ยลโสภณ 32/12 3 - ปทุมธานี-กรุงเทพ ฯ บางเด่ือ เมือง ปทุมธานี ปท. 7 2554 15/12/2019
2790 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0065 นางจินตนา แซ่ล้ิม ร้านเจ่ียอุ้ยฮง นางจินตนา แซ่ล้ิม 2/8-9 - ปทุมสัมพันธ์ บางปรอก เมือง ปทุมธานี ปท. 35 2547 7/9/2019
2791 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0067 นายเกรียงศักด์ิ เกิดทรัพย์ ร้านเกิดทรัพย์การเกษตร นายเกรียงศักด์ิ  เกิดทรัพย์ 54/4 - - บางปรอก เมือง ปทุมธานี ปท. 2 2548 12/1/2020
2792 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0301 นายมนูญ รอดอินทร์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส. ปทุมธานี จ ากัด 62/4 - พัฒน บางปรอก เมือง ปทุมธานี ปท. 17 2557 15/6/2020
2793 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0489 นางสุมาลี นาคสุข บริษัท ไบโอ มาสเตอร์ จ ากัด 105/4 6 สุขขี 2 บางพูน-รังสิต บางพูน เมือง ปทุมธานี ปท. 35 2557 9/9/2019
2794 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0440 นางสาวสายฝน รอดเอ่ียม ร้านสายฝน นางสาวสายฝน รอดเอ่ียม 72/2 4 - - บางหลวง เมือง ปทุมธานี ปท. 44 2556 25/8/2019
2795 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0238 นายธวัชชัย ถนอมลิขิต ศูนย์สาธิตการตลาดเงิน เอส เอ็ม แอล นายธวัชชัย ถนอมลิขิต 94 4 - - บางหลวง เมือง ปทุมธานี ปท. 5 2552 7/1/2020
2796 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0337 นางก่ิงนภา วิบูลย์ชาติ ร้านจ.เจริญการค้า นางก่ิงนภา วิบูลย์ชาติ 25/14 1 - - บ้านกลาง เมือง ปทุมธานี ปท. 33 2561 11/11/2019
2797 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0045 ร้านกระถางดิน นางจิตรา  เกิดพิกุล 32/37 2 - - บ้านฉาง เมือง ปทุมธานี ปท. 36 2556 15/7/2020
2798 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0600 นายศวิชัย จินดาพงศ์ บริษัท ทองจินดา เคมีคอล จ ากัด 222/31 1 บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี ปท. 21 2560 8/8/2020
2799 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0564 นางสาวชลกร  พงษ์โสภา บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขาปทุมธานี) 99/10 5 บางเด่ือ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี ปท. 14 2561 2/4/2020
2800 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0062 นางภัสสิรัศม์ิ ทองลมุล ร้านเกษตรเคมีภัณฑ์ นางภัสสิรัศม์ิ ทองลมุล 38 - - เจริญผลวัฒนา บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี ปท. 28 2560 8/10/2019
2801 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0071 นางลัดดา ยลโสภณ ร้านลัดดาการเกษตร นางลัดดา ยลโสภณ 16/26 2 - กรุงเทพ-ปทุมธานี บางหลวง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี ปท. 94 2548 17/4/2020
2802 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0685 นางฉันทนา  รุ่งชัยประภา ร้านสราดิน นางฉันทนา รุ่งชัยประภา 99 (ห้องหมายเลข A2,H3,H4) 5 บางหลวง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี ปท. 17 2562 17/3/2020
2803 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0686 นางสาวกีรติกา  ศิลปเพ็ชร ร้านทรี ออฟ เลิฟ นางสาวกีรติกา ศิลปเพ็ชร 51/007 7 หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี ปท. 16 2562 17/3/2020
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2804 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0076 นายวิรัตน์ ล้ิมธนาวานิชย์ ร้านอุดมพาณิชย์ นายวิรัตน์ ล้ิมธนาวานิชย์ 45/3 1 - - คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ปท. 32 2547 7/1/2020
2805 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0646 นายศุภเชษฐ์  บุญประสพ บริษัท เจนการ์เด้น จ ากัด 54 1 คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ปท. 11 2561 11/3/2020
2806 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0692 นางจิตสุภา  พิสิฐภิญโญกุล บริษัท พีพีซี อะโกรเคมิคอล จ ากัด 37/8 2 คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ปท. 22 2562 15/5/2020
2807 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0074 นายสุรพงษ์ ล้ิมธนาวานิชย์ ร้านนายสุรพงษ์ ล้ิมธนาวานิชย์ นายสุรพงษ์ ล้ิมธนาวานิชย์ 56/2 2 - - คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ปท. 106 2548 19/7/2020
2808 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0073 นางสาวกัณฐิกา ทองดี ร้านศรีทองการเกษตร นางสาวกัณฐิกา ทองดี 79/10 2 - วงแหวน37 คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ปท. 31 2547 16/8/2020
2809 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0678 นายพิฑูร  สาตราภัย ร้านรวมเกษตร นายพิฑูร สาตราภัย 36/1 5 คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ปท. 10 2562 30/1/2020
2810 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0432 นางวารุณี มุละสิวะ ร้านท.เจริญผล นางวารุณี มุละสิวะ 31/1 6 - - คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ปท. 25 2556 12/6/2020
2811 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0077 นายสวัสดิชัย ตันติโรจนาเมธ ร้านสวัสดิชัย นายสวัสดิชัย ตันติโรจนาเมธ 13 5 - - คูขวาง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ปท. 2 2562 1/1/2020
2812 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0450 นายปรีชา ทรัพย์ศรีเมือง ร้าน ปอ.การเกษตร นายปรีชา ทรัพย์ศรีเมือง 25/33 5 คูขวาง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ปท. 51 2559 24/11/2019
2813 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0079 นายวีกิจ จิรวานิชเชฐ ร้านกมลศิลป์ นายวีกิจ จิรวานิชเชฐ 25/9 5 - - คูขวาง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ปท. 100 2548 23/5/2020
2814 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0659 นายสันติภาพ  ดวงเกตุ ร้านนาดี การเกษตร นายสันติภาพ ดวงเกตุ 88/1 5 คูขวาง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ปท. 28 2561 6/9/2019
2815 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0080 นางสาวอินประภา ลีมะทวีกูล ร้านสุวัฒนพรชัย พาณิชย์ นางสาวอินประภา ลีมะทวีกูล 18 1 - - คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ปท. 5 2548 10/1/2020
2816 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0596 นางสาวณัชชา พิมพ์ลา บริษัท เมอริท เคมอะโกร จ ากัด 22/35 11 คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ปท. 50 2559 20/11/2019
2817 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0542 นายน้อย  เรืองสุวรรณ ร้านนาดี เซ็นเตอร์ นายน้อย เรืองสุวรรณ 61 12 คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ปท. 7 2562 15/1/2020
2818 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0274 นายพินิจ โพธ์ิเขียว ร้านพินิจการเกษตร นายพินิจ โพธ์ิเขียว 18/1 6 - - คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ปท. 16 2557 27/4/2020
2819 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0632 นางสาวชินาธิป  จิโนมูล ร้านบ่อเงินการเกษตร นางสาวชินาธิป จิโนมูล 57 2 บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ปท. 34 2560 21/12/2019
2820 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0362 นายเฟ่ือง วุฒิลัย ร้านเคมีภัณฑ์ นายเฟ่ือง วุฒิลัย 42/1 3 วัดบ่อทอง ปทุม-บางเลน บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ปท. 39 2556 18/8/2019
2821 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0598 นายมงคล ดีเดิน ร้านมงคลการเกษตร นายมงคล ดีเดิน 19 5 บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ปท. 56 2559 21/12/2019
2822 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0584 นายบัญชา เขียวข า ชูชีพเคมีเกษตร นายบัญชา เขียวข า 19/3 5 บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ปท. 30 2559 24/7/2020
2823 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0628 นางดวงเดือน  ชุ่มดี สหกรณ์การเกษตรลาดหลุมแก้วพัฒนา จ ากัด 15/3 1 ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ปท. 36 2561 12/12/2019
2824 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0085 นายทรงสวัสด์ิ โชคธนาวงศภัทร ร้านมังกรเคมีเกษตร นายทรงสวัสด์ิ โชคธนาวงศภัทร 19/8 1 - - ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ปท. 37 2547 14/9/2019
2825 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0580 นางสาวกัญญา โภคสมบัติ แสนยอดการเกษตร นางสาวกัญญา โภคสมบัติ 99/14 1 ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ปท. 24 2559 3/7/2020
2826 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0483 นายธนัติชัย ศรีพลาย ร้านยาดี เกษตรภัณฑ์ นายธนัติชัย ศรีพลาย 99/20 1 เทศบาล 1 ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ปท. 31 2557 13/8/2020
2827 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0177 นายประกิจ ฟักเจริญ ร้านประกิจ นายประกิจ ฟักเจริญ 12/5 10 - ปทุม-บางเลน ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ปท. 20 2561 3/7/2020
2828 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0670 นายปรีชา  ช้างใหญ่ ร้านปรีชาพาณิชย์ นายปรีชา ช้างใหญ่ 18/5 10 ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ปท. 35 2561 10/12/2019
2829 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0657 นายนฤปพล  บุญเกิด บริษัท ออเร้นท์คร๊อพ ชายน์ (ประเทศไทย) จ ากัด 28/4 10 ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ปท. 25 2561 2/8/2019
2830 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0246 นางสาวมณฑา ศรีสุวรรณ์ ร้านศรีสุวรรณ์ การเกษตร นางสาวมณฑา ศรีสุวรรณ์ 10/1 11 - - ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ปท. 27 2558 30/9/2019
2831 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0198 นางช้วน จาดชนบท ร้านเกิดผล พาณิชย์ นางช้วน จาดชนบท 32/5 11 - - ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ปท. 15 2561 16/5/2020
2832 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0212 นางสาวขวัญเรือน ข าประถม ร้านขวัญเรือน นางสาวขวัญเรือน ข าประถม 16 12 - ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ปท. 27 2560 1/10/2019
2833 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0299 นายกฤษณะ หุ่นดี ร้านกองบุญพูลทรัพย์การเกษตร นายกฤษณะ หุ่นดี 80/2 3 - - ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ปท. 8 2560 21/2/2020
2834 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0087 นายประสพโชค สุทธาภิรมย์ ร้านลาดหลุมแก้วพาณิชย์ นายประสพโชค สุทธาภิรมย์ 24/1 4 - ปทุมธานี-บางเลน ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ปท. 25 2559 6/7/2020
2835 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0176 นายประสิทธ์ิ สุทธาภิรมย์ ร้านลาดหลุมแก้วพาณิชย์ 2 นายประสิทธ์ิ สุทธาภิรมย์ 299 4 - ปทุมธานี-บางเลน ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ปท. 7 2549 8/8/2019
2836 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0091 นางสาวกาญจนา ศุภโรจน์ นางสาวกาญจนา ศุภโรจน์ 72 4 - - ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ปท. 140 2548 19/7/2020
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2837 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0084 นายเชาว์ เสียงดัง ร้านนายเชาว์ เสียงดัง นายเชาว์ เสียงดัง 30/1 9 - - ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ปท. 57 2547 29/12/2019
2838 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0234 นายละเมียด ครุฑเงิน ร้านนพมณี การเกษตร นายละเมียด ครุฑเงิน 46/1 9 - ปทมธานี-ลาดหลุมแก้ว ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ปท. 26 2557 15/7/2020
2839 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0521 นายอภิวัฒน์ กลัดเข็มทอง ร้านเข็มทองเกษตร นายอภิวัฒน์ กลัดเข็มทอง 1/13 3 ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ปท. 17 2558 13/5/2020
2840 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0092 นางสาวกมลวรรณ ล้ิมธนาวานิชย์ ร้านหงษ์รุ่งเจริญ นางสาวกมลวรรณ ล้ิมธนาวานิชย์ 3/1 3 - - ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ปท. 120 2548 30/8/2019
2841 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0472 นายส ารวย เกาะแก้ว ร้านโชคอ านวยร่ ารวยทรัพย์ นายส ารวย เกาะแก้ว 38/1 6 ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ปท. 19 2557 23/6/2020
2842 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0699 นายประเสริฐ  ล้ีศิริสรรพ์ ร้านเกษตรพูนทรัพย์ นายประเสริฐ ล้ีศิริสรรพ์ 21 11 หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ปท. 30 2562 18/7/2020
2843 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0573 นายปิยะพงค์ สุขสวัสด์ิ บริษัทพี.เอส.เฟอร์ติไลเซอร์ จ ากัด 30/9 2 หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ปท. 17 2559 11/5/2020
2844 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0637 นายชัยยะ  จันทร์แสงวัฒนา ร้านแสงทอง พัฒนา นายชัยยะ จันทร์แสงวัฒนา 72/6 2 หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ปท. 4 2561 28/1/2020
2845 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0095 นางอารีย์ จ่ันจ ารูญ ร้านนางอารีย์ จ่ันจ ารูญ นางอารีย์ จ่ันจ ารูญ 19/3 4 - - หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ปท. 20 2551 15/7/2020
2846 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0467 นายภาคภูมิ อุ่นเพชร ร้านจุลินทรีย์แพลตติน่ัม นายภาคภูมิ อุ่นเพชร 20/1 7 หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ปท. 32 2557 27/8/2020
2847 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0096 นายทองหล่อ อดุลเดช ร้านนายทองหล่อ อดุลเดช นายทองหล่อ อดุลเดช 48 7 - - หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ปท. 8 2547 13/6/2020
2848 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0182 นางสาวศิริพร ถึกเกิด ร้านศิริภัณฑ์ การเกษตร นางสาวศิริพร ถึกเกิด 55 8 - - หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ปท. 29 2558 8/10/2019
2849 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0102 นายณัฎฐ์พงษ์ ศรีภูม่ัน บริษัท พิโค อโกรเทค จ ากัด 249/50 11 - คูคต ล าลูกกา ปทุมธานี ปท. 21 2552 19/7/2020
2850 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0326 นายภวัติ  เบญจมสุทิน บริษัท อกริเฟอร์ จ ากัด 800/160 12 หมู่บ้านริเวอร์ปาร์ค พหลโยธิน คูคต ล าลูกกา ปทุมธานี ปท. 31 2561 2/10/2019
2851 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0399 นายประพันธ์  ภัทรประสิทธ์ิ บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จ ากัด 355/115-116 15 - พหลโยธิน คูคต ล าลูกกา ปทุมธานี ปท. 48 2559 7/11/2019
2852 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0638 นางสาวธัญญาทิพย์  เอ่ียมละออ บริษัท เกษตร เลเซอร์ จ ากัด 98/153 3 หมู่บ้านอู่ทองเพลส 4 คูคต ล าลูกกา ปทุมธานี ปท. 7 2561 4/2/2020
2853 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0679 นายธนวิชญ์  กุสโลปการะ ร้านทิพ  อาหารสัตว์ นายธนวิชญ์ กุสโลปการะ 23/7 6 พ.3/5-6 คูคต ล าลูกกา ปทุมธานี ปท. 11 2562 30/1/2020
2854 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0568 นายสุพรรณ  อาดูร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุพรรณ บี คอม มาร์เก็ตต้ิง 67/348 6 คูคต ล าลูกกา ปทุมธานี ปท. 15 2559 28/4/2020
2855 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0577 นายบุญชัย  วิเศษปรีชา บริษัท แอ๊กก้ีพาวเวอร์ จ ากัด 22/172 12 บึงคอไห ล าลูกกา ปทุมธานี ปท. 17 2561 29/5/2020
2856 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0479 นางสาวปวีณา จันทร์หล้า ร้านปวีณาการเกษตร นางสาวปวีณา จันทร์หล้า 38/1 2 บึงคอไห ล าลูกกา ปทุมธานี ปท. 25 2557 9/7/2020
2857 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0530 นางสนธญา  วันหมัด ร้านประสาน พาณิชย์ นางสนธญา วันหมัด 15 5 บึงคอไห ล าลูกกา ปทุมธานี ปท. 6 2561 1/2/2020
2858 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0537 นางนิยม หมัดลี ร้านนิยมพาณิชย์ นางนิยม หมัดลี 38/1 5 บึงคอไห ล าลูกกา ปทุมธานี ปท. 1 2560 8/1/2020
2859 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0619 นางสาวสุรัตน์ มะลิวัลย์ ร้านสุรัตน์พาณิชย์ นางสาวสุรัตน์ มะลิวัลย์ 27/1 6 บึงคอไห ล าลูกกา ปทุมธานี ปท. 22 2560 16/8/2019
2860 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0697 นายธรศักด์ิ แสนมี ษริษัท ลักก้ี ครอป ซายม์ จ ากัด 5/3 (ห้อง B1-15,16) 13 - - บึงค าพร้อย ล าลูกกา ปทุมธานี ปท. 29 2562 7/7/2020
2861 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0116 นายวัฒนา บุญรอด สหกรณ์การเกษตรล าลูกกา จ ากัด 44/3 5 - - บึงค าพร้อย ล าลูกกา ปทุมธานี ปท. 6 2548 17/1/2020
2862 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0677 นางสาวมยุรา ศรีอ าพรรณ์ ร้านมยุรา การ์เด้นท์ นางสาวมยุรา ศรีอ าพรรณ์ 65/4 (แปลงท่ี A3,A4,A5) 5 ล าลูกกา บึงค าพร้อย ล าลูกกา ปทุมธานี ปท. 9 2562 30/1/2020
2863 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0113 นางสาวกฤชตา เซ็นติมา ร้านกิจมงคลการเกษตร นางสาวกฤชตา เซ็นติมา 29/4 7 - - บึงค าพร้อย ล าลูกกา ปทุมธานี ปท. 30 2547 17/8/2019
2864 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0120 นางอุทัยวรรณ เสริมโสภณ ร้านโสภณการเกษตร นางอุทัยวรรณ เสริมโสภณ 18/4 1 - - บึงทองหลาง ล าลูกกา ปทุมธานี ปท. 35 2559 29/8/2019
2865 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0189 นายศุภลักษณ์ สายยงค์ บริษัท แพนเธอร์ อโกร จ ากัด 9/15 10 - พหลโยธิน-ล าลูกกาคลองเก้า บึงทองหลาง ล าลูกกา ปทุมธานี ปท. 18 2562 17/3/2020
2866 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0123 นางบ ารุง ป้ันล าพอง ร้านป้าแต๊ว นางบ ารุง ป้ันล าพอง 10 13 - คลองซอยท่ี 9 บึงทองหลาง ล าลูกกา ปทุมธานี ปท. 52 2547 10/11/2019
2867 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0403 นายหาญ คูหาสวรรค์เวช ร้านหาญการเกษตร นายหาญ คูหาสวรรค์เวช 19/2 22 - - บึงทองหลาง ล าลูกกา ปทุมธานี ปท. 3 2556 12/12/2019
2868 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0554 นายประกาศิต  เอ่ียมต่อม ร้านกีรตาการเกษตร นายประกาศิต เอ่ียมต่อม 22/6 3 บึงทองหลาง ล าลูกกา ปทุมธานี ปท. 26 2560 26/9/2019
2869 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0122 นายสมชาย จันทร์ไพศรี ร้านนายสมชาย จันทร์ไพศรี นายสมชาย จันทร์ไพศรี 13/1 5 - - บึงทองหลาง ล าลูกกา ปทุมธานี ปท. 12 2548 1/3/2020
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2870 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0126 นายด ารงค์ ธัญโชติธนไพศาล ร้านธัญโชติ นายด ารงค์ ธัญโชติธนไพศาล 29/1 2 - ล าลูกกา พืชอุดม ล าลูกกา ปทุมธานี ปท. 9 2560 22/2/2020
2871 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0125 นางสมรัก ทวีสุขเสถียร ร้านสมรัก นางสมรัก ทวีสุขเสถียร 7/3 2 - ล าลูกกา พืชอุดม ล าลูกกา ปทุมธานี ปท. 29 2556 27/6/2020
2872 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0127 นายชาญชัย โรจน์วัฒนบูลย์ ร้านช.การเกษตร นายชาญชัย โรจน์วัฒนบูลย์ 43/45 9 - - พืชอุดม ล าลูกกา ปทุมธานี ปท. 117 2548 9/8/2019
2873 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0194 นางสมพร แจ้งสุทิมล ร้านสมพรพาณิชย์ นางสมพร แจ้งสุทิมล 52/7 4 - ไสวประชาราษฎร์ ลาดสวาย ล าลูกกา ปทุมธานี ปท. 18 2558 18/5/2020
2874 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0603 นายภราดร เทพพานิช ร้านครอป เบส นายภราดร เทพพานิช 58/24 5 ลาดสวาย ล าลูกกา ปทุมธานี ปท. 13 2560 26/3/2019
2875 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0275 นายประสาน โลนุช บริษัท มหาสานชม จ ากัด 7/28 5 ร่วมสุข 7 พระองค์สาย ลาดสวาย ล าลูกกา ปทุมธานี ปท. 22 2552 19/7/2020
2876 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0548 นายวชิรวิชญ์  อัครชลวิวัฒน์ ร้านเจเอสการเกษตร นายวชิรวิชญ์ อัครชลวิวัฒน์ 79/164 5 ลาดสวาย ล าลูกกา ปทุมธานี ปท. 7 2560 21/2/2020
2877 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0316 นายประพล ศรีพนากุล บริษัท บี แอล อโกร จ ากัด 35/73 7 - พหลโยธิน-ล าลูกกา คลอง 3 ลาดสวาย ล าลูกกา ปทุมธานี ปท. 30 2556 1/7/2020
2878 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0130 นางสาวสุกุมา เนาว์ไพศาล ร้านพ.การเกษตร นางสาวสุกุมา เนาว์ไพศาล 4/311 7 - - ลาดสวาย ล าลูกกา ปทุมธานี ปท. 43 2547 5/10/2020
2879 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0137 นางถาวร น้อยเจริญ ร้านล าไทรการเกษตร นางถาวร น้อยเจริญ 145/58 2 - ล าลูกกา ล าไทร ล าลูกกา ปทุมธานี ปท. 47 2559 6/11/2019
2880 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0132 นายสมยศ ชินะวนิชกิจ ร้านธนสิน นายสมยศ ชินะวนิชกิจ 167/1-2 2 - - ล าไทร ล าลูกกา ปทุมธานี ปท. 31 2559 20/7/2020
2881 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0134 นายนพดล เพ็งเจริญ ร้านเมืองเกษตร นายนพดล เพ็งเจริญ 184/81 2 ล าไทร ล าลูกกา ปทุมธานี ปท. 27 2562 16/6/2020
2882 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0124 นายกฤต พร้ิงพัฒนพงษ์ ร้านริณการเกษตร นายกฤต พร้ิงพัฒนพงษ์ 39/99 3 - - ล าไทร ล าลูกกา ปทุมธานี ปท. 56 2547 29/12/2019
2883 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0133 นายมณฑล เกียรติกมลวงศ์ บริษัท มิตรสมบูรณ์ จ ากัด 5/3 3 - - ล าไทร ล าลูกกา ปทุมธานี ปท. 38 2547 28/12/2019
2884 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0502 นายมณฑล เกียรติกมลวงศ์ บริษัท เมืองทองการเกษตร จ ากัด 5/3 3 ล าไทร ล าลูกกา ปทุมธานี ปท. 9 2558 19/1/2020
2885 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0695 นายสิทธิพร  ไกรคุ้ม ร้านพรประสิทธ์ิการเกษตร นายสิทธิพร ไกรคุ้ม 8/48-49 3 ล าไทร-หนองจอก ล าไทร ล าลูกกา ปทุมธานี ปท. 26 2562 13/6/2020
2886 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0284 นางสาวศรีสุดา รุ่งเรืองไทรงาม ร้านร.ไทรงาม นางสาวศรีสุดา รุ่งเรืองไทรงาม 38/18 11 - - ล าลูกกา ล าลูกกา ปทุมธานี ปท. 25 2560 11/9/2019
2887 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0647 นายสุทธิสาร  จิราธิวัฒน์ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขาล าลูกกา) 67 11 ล าลูกกา ล าลูกกา ปทุมธานี ปท. 16 2561 17/5/2020
2888 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0572 นายนิติ  ธนสกุลชัย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนา บลอซซ่ัม 30/45 13 ล าลูกกา ล าลูกกา ปทุมธานี ปท. 14 2559 18/4/2020
2889 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0141 นางจุฑารัตน์ ระดมเล็ก สหกรณ์การเกษตรศิริรวมทรัพย์ 18/2 2 - - ล าลูกกา ล าลูกกา ปทุมธานี ปท. 7 2551 21/12/2019
2890 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0460 นายจีระศักด์ิ  จันบางพลี ร้านจินดาการเกษตร นายจีระศักด์ิ  จันบางพลี 22/1 2 ล าลูกกา ล าลูกกา ปทุมธานี ปท. 13 2557 19/3/2020
2891 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0143 นายมานะ สมจิต ร้านพูนสินการเกษตร นายมานะ สมจิต 31/4 20 - - ล าลูกกา ล าลูกกา ปทุมธานี ปท. 27 2547 19/7/2020
2892 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0578 นางณชมน ค าแก่น บริษัท เพาเวอร์ พี อะกริเทค จ ากัด 22/8 3 ล าลูกกา ล าลูกกา ปทุมธานี ปท. 19 2561 17/6/2020
2893 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0104 นางสาวพิมพ์ปวีณ์ มากศรี บริษัท ไอ ยู ไบโอเซฟ จ ากัด 42/6 5 - - ล าลูกกา ล าลูกกา ปทุมธานี ปท. 36 2560 25/12/2019
2894 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0144 นายปริญญา ไพฑูรย์ ร้านไพฑูรย์พาณิชย์ นายปริญญา ไพฑูรย์ 62/1 5 - - ล าลูกกา ล าลูกกา ปทุมธานี ปท. 21 2548 31/3/2020
2895 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0140 นายกิจวิพัฒน์ คงสุวัฒนาเลิศ ร้านเก๋เคมีเกษตร นายกิจวิพัฒน์ คงสุวัฒนาเลิศ 7/9-10 5 - ล าลูกกา ล าลูกกา ล าลูกกา ปทุมธานี ปท. 98 2548 14/6/2020
2896 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0693 นางสาวกาญจนรัตน์  สุขสุนัย ร้านสุขสุนัยพาณิชย์ นางสาวกาญจนรัตน์ สุขสุนัย 10-2 8 คลองควาย สามโคก ปทุมธานี ปท. 24 2562 5/6/2020
2897 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0478 นายประสิทธ์ิ โต๊ะตีมะ ร้านประสิทธ์ิการเกษตร นายประสิทธ์ิ โต๊ะตีมะ 35/4 8 คลองควาย สามโคก ปทุมธานี ปท. 24 2557 9/7/2020
2898 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0272 นางสาววันเพ็ญ ค าฝอย ร้านค าฝอย นางสาววันเพ็ญ ค าฝอย 55 8 - - คลองควาย สามโคก ปทุมธานี ปท. 41 2556 4/8/2020
2899 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0148 นายจิรยุทธ์ อิงคณรงค์ ร้านสหเคมีการเกษตร นายจิรยุทธ์ อิงคณรงค์ 25 1 - ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เชียงรากน้อย สามโคก ปทุมธานี ปท. 22 2548 6/4/2020
2900 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0147 นายไพฑูรย์ หลอดอ่อน ร้านไพฑูรย์การเกษตร นายไพฑูรย์ หลอดอ่อน 137 5 - - เชียงรากน้อย สามโคก ปทุมธานี ปท. 122 2548 28/12/2019
2901 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0149 นายลือชัย ต่างจิตร ร้านชัยรัช (CHAIRACH) นายลือชัย ต่างจิตร 113/15 5 - ศูนย์ศิลปะชีพบางไทร เชียงรากใหญ่ สามโคก ปทุมธานี ปท. 18 2548 22/3/2020
2902 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0365 นายสมพร ย้ินซ้อน บริษัท พีค อโกรเคมี 2 จ ากัด 32/21 4 - - ท้ายเกาะ สามโคก ปทุมธานี ปท. 32 2559 2/8/2019
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2903 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0150 นายนิวัฒน์ อยู่ยืน ร้านกิติพัทธ์การเกษตร นายนิวัฒน์ อยู่ยืน 3/16 1 - ปทุมธานี-เสนา บางกระบือ สามโคก ปทุมธานี ปท. 1 2549 19/1/2020
2904 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0152 นางสาวเบญจวรรณ ใบทองเจริญ ร้านคิมบางเตย นางสาวเบญจวรรณ ใบทองเจริญ 2/1 1 - - บางเตย สามโคก ปทุมธานี ปท. 125 2548 25/2/2020
2905 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0146 นายจินดา มะลิทอง ร้านมะลิทองการเกษตร นายจินดา มะลิทอง 30/14 1 - - บางเตย สามโคก ปทุมธานี ปท. 39 2547 19/9/2019
2906 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0349 นายภูมิจิต เขมาปทุมศักด์ิ ร้านหงส์ทองการเกษตร นายภูมิจิต เขมาปทุมศักด์ิ 60/4 8 - - บางเตย สามโคก ปทุมธานี ปท. 10 2559 29/2/2020
2907 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0153 นายไพฑูรย์ คล้ายมุข ร้านค้าหน้าอ าเภอสามโคก นายไพฑูรย์ คล้ายมุข 245/6 9 - ปทุมธานี-สามโคก บางเตย สามโคก ปทุมธานี ปท. 6 2555 19/2/2020
2908 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0475 นายสุวรรณ แป้นเพ็ชร สหกรณ์การเกษตรสามโคก จ ากัด 273/4 9 ปทุม-สามโคก บางเตย สามโคก ปทุมธานี ปท. 18 2560 5/7/2020
2909 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0575 นายอนวัช  สุริยวนากุล นายอนวัช   สุริยวนากุล 1/88 3 บางโพธ์ิเหนือ สามโคก ปทุมธานี ปท. 32 2560 6/12/2019
2910 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0501 นายวิษณุพงษ์ เศวตกมล บริษัท เอเอเอ อกริเทค แอนด์ อควาคัลเจอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 27/44 3 เทศบาล 6 บางโพธ์ิเหนือ สามโคก ปทุมธานี ปท. 14 2562 19/2/2020
2911 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0545 นายศิริพงษ์  สุคันโท ดาวเกษตร-ปทุม นายศิริพงษ์ สุคันโท 51 5 บ้านง้ิว สามโคก ปทุมธานี ปท. 34 2561 22/11/2019
2912 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0193 นายตฤณกร วินทะไชย บริษัท ศ.วัฒนาการเกษตร จ ากัด 6/4 1 - - บ้านปทุม สามโคก ปทุมธานี ปท. 2 2550 18/2/2020
2913 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0645 นายศิวัสว์  ปัจฉิมยาม ร้านปราชญ์ การเกษตร นายศิวัสว์ ปัจฉิมยาม 89/4 6 บ้านปทุม สามโคก ปทุมธานี ปท. 19 2562 21/3/2020
2914 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0655 นายชนธัญ  เวโรจนนันท์ ร้านเกษตรส าราญ นายชนธัญ เวโรจนนันท์ 44 5 นพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี ปท. 22 2561 9/7/2020
2915 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0157 นางกนกกานต์ เน่ืองศาสน์ศรี ร้านเจริญกัลป์ กานต์เกษตร นางกนกกานต์ เน่ืองศาสน์ศรี 50 5 - คลอง 11 (แอนด์ 2) นพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี ปท. 54 2559 15/12/2019
2916 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0605 นายชัยวัฒน์ จันทะอักษร ร้านโชคชัยวัฒน์การเกษตร นายชัยวัฒน์ จันทะอักษร 32 8 นพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี ปท. 14 2560 20/4/2019
2917 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0222 นางพรเพ็ญ ฉายจันทร์ทิพย์ ร้านพ. นางพรเพ็ญ ฉายจันทร์ทิพย์ 39 8 - - นพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี ปท. 10 2551 13/5/2020
2918 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0583 นางสาวภารณี ผลปรีชากุล ธนชัย การเกษตร นางสาวภารณี ผลปรีชากุล 1 4 บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี ปท. 29 2559 21/7/2020
2919 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0281 นางสาวอารีย์ สวยสุข ร้านอารีย์ การเกษตร นางสาวอารีย์ สวยสุข 66/7 4 - - บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี ปท. 4 2558 29/10/2019
2920 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0654 นางวิรัตน์  น้อยสว่าง ร้านกุ้ง การเกษตร นางวิรัตน์ น้อยสว่าง 20/3 8 บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี ปท. 23 2561 9/7/2020
2921 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0405 นายมิติเจริญ ศรีสุวรรณ์ ร้านมิติเจริญการเกษตร นายมิติเจริญ ศรีสุวรรณ์ 44/8 9 - - บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี ปท. 38 2561 26/12/2019
2922 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0611 นายชัยรัตน์  เน่ืองศาสน์ศรี เจริญกัลป์ กานต์เกษตร (วิลล่า) นายชัยรัตน์ เน่ืองศาสตน์ศรี 59/26-27 บึงช าอ้อ หนองเสือ ปทุมธานี ปท. 17 2560 7/6/2020
2923 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0662 นางค าพี  ยังม่ัน ร้านรวมเกษตร นายค าพี ยังม่ัน 40/1 1 บึงช าอ้อ หนองเสือ ปทุมธานี ปท. 30 2561 1/10/2019
2924 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0455 นายจิตตพัฒน์ อ าโพธ์ิศรี ร้านศิลปชัยการเกษตร นายจิตตพัฒน์ อ าโพธ์ิศรี 1 10 - - บึงช าอ้อ หนองเสือ ปทุมธานี ปท. 12 2557 3/3/2020
2925 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0159 นายสมพร วัฒนกิจศิริ ร้านสมพร นายสมพร วัฒนกิจศิริ 30 2 - - บึงช าอ้อ หนองเสือ ปทุมธานี ปท. 35 2560 25/12/2019
2926 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0462 นางสาวจุฑาทิพย์ กันภัย ร้าน ป.การเกษตร นางสาวจุฑาทิพย์ กันภัย 20/10 4 บึงช าอ้อ หนองเสือ ปทุมธานี ปท. 14 2557 24/3/2020
2927 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0536 นางสาวจิราพร  ข าขาว ร้านเจ้านายการเกษตร นางสาวจิราพร ข าขาว 51 7 บึงช าอ้อ หนองเสือ ปทุมธานี ปท. 25 2558 2/9/2019
2928 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0524 นายคมสัณห์  ภาคาเนตร ร้านคมสัณห์การเกษตร นายคมสัณห์ ภาคาเนตร 61/3 9 บึงช าอ้อ หนองเสือ ปทุมธานี ปท. 13 2561 2/4/2020
2929 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0532 นายปราโมทย์  ธงชัย บริษัทปราโมทย์การเกษตร จ ากัด 29/4 1 บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี ปท. 24 2560 27/8/2019
2930 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0163 นายกนก สิงหรา ร้านเกษตรสิงหรา นายกนก สิงหรา 23 5 - - บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี ปท. 26 2556 13/6/2020
2931 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0191 นางสาวนฤมล คงมี ร้านนางสาวนฤมล คงมี นางสาวนฤมล คงมี 55/3 2 - เลียบคลอง 11 บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี ปท. 10 2557 22/1/2020
2932 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0401 นายกิจจา อ่อนเรือง ร้านเกษตรอ านวยคลอง10 นายกิจจา อ่อนเรือง 52 3 - เลียบคลองสิบ บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี ปท. 29 2560 16/11/2019
2933 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0313 นางสุทารัตน์ เจริญกัลป์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจริญกัลป์ กรุ๊ป 146-149,158-159 6 - - บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี ปท. 11 2553 19/5/2020
2934 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0167 นางสาวชนิภา ศรีสังข์สุข บริษัท พรหมประสิทธ์ิการเกษตร จ ากัด 165-168 6 - คลอง 10 บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี ปท. 24 2561 17/7/2020
2935 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0300 นายไพบูลย์ โรจน์บัณฑิต บริษัท ราชพฤกษ์ อโกร จ ากัด 19/4 6 - - บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี ปท. 4 2553 14/2/2020
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2936 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0264 นายฐานันดร อริยฉัตรกุล ร้านบึงบาการเกษตร นายฐานันดร อริยฉัตรกุล 38/20 7 - - บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี ปท. 14 2558 24/3/2020
2937 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0350 นายอรรถพล แดงสวัสด์ิ ร้านรุ่งเจริญเกษตร นายอรรถพล แดงสวัสด์ิ 45 1 - - ศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี ปท. 13 2554 29/2/2020
2938 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0667 นายสนม  พลอยสารักษ์ ร้านลุงสนองการเกษตร นายสนม พลอยสารักษ์ 1 5 ศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี ปท. 32 2561 31/10/2019
2939 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0334 นางน้ าผ้ึง ชีพประกิต ร้านน้ าผ้ึง ชีพประกิต นางน้ าผ้ึง ชีพประกิต 30/2 9 - - ศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี ปท. 33 2553 29/8/2019
2940 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0173 นายจันทร์ ทองอินทร์ ร้านนายจันทร์ ทองอินทร์ นายจันทร์ ทองอินทร์ 60/2 11 - - หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี ปท. 8 2561 13/2/2020
2941 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0356 นายสมหวัง  กีรติศิริกุล ร้านนายสมหวัง  กีรติศิริกุล นายสมหวัง กีรติศิริกุล 59 3 - - หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี ปท. 32 2554 6/9/2019
2942 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0491 นายบุญส่ง โคต่อเนตร ร้านพัฒนาการเกษตร คลอง 13 นายบุญส่ง โคต่อเนตร 15 5 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี ปท. 8 2562 16/1/2020
2943 เขต 5 ศวพ.ปท. Prt-5-0309 นายพงศ์เชษฐ สร้อยทอง ร้านเจ๊แหววไม้ค้ า นายพงศ์เชษฐ สร้อยทอง 25/4 6 - เลียบคลอง 13 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี ปท. 24 2558 9/8/2020
2944 เขต 5 ศวพ.ปท. PRT-5-0591 นายกิรติ เอ่ียมต่อม ร้านเลียบคลองการเกษตร นายกิรติ เอ่ียมต่อม 48/3 8 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี ปท. 42 2559 11/10/2019
2945 เขต 5 ศวพ.ปท. Sam-5-0002 นายสุรพล ตระกูลช่าง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พิสิโอโพลีเทรดส์ 898/3 15 42-44-ม.ไทยประกัน เทพารักษ์ บางเสาธง ก่ิงอ. บางเสาธง สมุทรปราการ สป. 1 2547 25/8/2019
2946 เขต 5 ศวพ.ปท. SAM-5-0067 นายกฤตวัชร  บุญภัทรฐิติ ร้านปานประสิทธ์ิ นายกฤตวัชร บุญภัทรฐิติ 224/1 1 คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ สป. 2 2562 18/7/2020
2947 เขต 5 ศวพ.ปท. Sam-5-0018 นายชาญ แสวงทรัพย์ ร้านนายชาญ แสวงทรัพย์ นายชาญ แสวงทรัพย์ 55/1 11 - - บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ สป. 2 2559 7/8/2019
2948 เขต 5 ศวพ.ปท. Sam-5-0004 นางสาวไพเราะ ศักด์ิสุนทรศิริ ร้านมงคลโอสถ นางสาวไพเราะ ศักด์ิสุนทรศิริ 38-39 2 - บางนา - ตราด บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ สป. 1 2549 31/12/2019
2949 เขต 5 ศวพ.ปท. Sam-5-0003 นายวรเทพ ตีระพิพัฒนกุล ร้านนายวรเทพ ตีระพิพัฒนกุล นายวรเทพ ตีระพิพัฒนกุล 13 8 - - บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ สป. 3 2548 19/12/2019
2950 เขต 5 ศวพ.ปท. Sam-5-0028 นายเผชิญ จันมีอ้น ร้านนายเผชิญ จันทร์มีอ้น นายเผชิญ จันมีอ้น 92/2 8 - รัตนโกสิน 200 ปี บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ สป. 7 2552 30/7/2020
2951 เขต 5 ศวพ.ปท. Sam-5-0005 นางม่วย ตันติกุลวิจิตร ร้านวิจิตรธัญญา นางม่วย ตันติกุลวิจิตร 22/1 1 - - เปร็ง บางบ่อ สมุทรปราการ สป. 1 2560 8/2/2020
2952 เขต 5 ศวพ.ปท. Sam-5-0032 นายปรีชา พิชญพาณิชย์ ร้านปรีชาซุปเปอร์มาร์ท นายปรีชา พิชญพาณิชย์ 63/2 1 - - เปร็ง บางบ่อ สมุทรปราการ สป. 3 2553 8/12/2019
2953 เขต 5 ศวพ.ปท. Sam-5-0044 นางศรีประภา  บัวน้อย ร้านปราโมทย์การเกษตร นางศรีประภา บัวน้อย 2/6 10 เทพารักษ์ บางปลา บางพลี สมุทรปราการ สป. 3 2559 10/11/2019
2954 เขต 5 ศวพ.ปท. SAM-5-0066 นายอนวัช  สุริยวนากุล และ นางวารุณี  สุริยวนากุล บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาเทพารักษ์ 76/12 3 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ สป. 1 2562 28/4/2020
2955 เขต 5 ศวพ.ปท. Sam-5-0017 นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ สหกรณ์การเกษตรบางพลี จ ากัด 87/1 8 - สุขาภิบาล 2 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ สป. 2 2551 3/2/2020
2956 เขต 5 ศวพ.ปท. SAM-5-0055 นายธัญญะ  ล้อมทอง ล้อมทอง ฟาร์ม นายธัญญะ ล้อมทอง 3 8 ศีรษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง สมุทรปราการ สป. 1 2559 6/6/2020
2957 เขต 5 ศวพ.ปท. SAM-5-0061 นายวิฑูรย์  กุศลส่ง ร้านบ้านสวนกุศลส่ง (ลุงเล็กเจ้าเก่า) นายวิฑูรย์ กุศลส่ง 20 5 บางยอ พระประแดง สมุทรปราการ สป. 1 2561 9/7/2020
2958 เขต 5 ศวพ.ปท. Sam-5-0036 นางสาวอรุณา ศิริวรรณา ร้านแสงศิริ นางสาวอรุณา ศิริวรรณา 308 8 - พุทธรักษา ท้ายบ้านใหม่ เมือง สมุทรปราการ สป. 1 2556 13/6/2020
2959 เขต 5 ศวพ.ปท. Sam-5-0024 นางอินทิรา ชวนเจริญ ร้านอินทิรา นางอินทิรา ชวนเจริญ 165 - ประโคนชัย ปากน้ า เมือง สมุทรปราการ สป. 4 2551 14/9/2019
2960 เขต 5 ศวพ.ปท. Sam-5-0021 นายป่ิน ดิลกสัมพันธ์ ร้านป่ินสุวรรณ นายป่ิน ดิลกสัมพันธ์ 171,173 - ประโคนชัย ปากน้ า เมือง สมุทรปราการ สป. 3 2552 31/12/2019
2961 เขต 5 ศวพ.ปท. Sam-5-0022 นายพรชัย จรูญชาติ ร้านพรชัย จรูญชาติ นายพรชัย จรูญชาติ 431/23 3 พุฒสี พุทธรักษา แพรกษา เมือง สมุทรปราการ สป. 6 2552 30/7/2020
2962 เขต 5 ศวพ.ปท. Sam-5-0047 นางสาวณัฐฐา  ช่ืนสุวรรณ ร้านนางสาวณัฐฐา  ช่ืนสุวรรณ นางสาวณัฐฐา ช่ืนสุวรรณ 192/3 8 บางด้วน (วัดสุขกร) รถรางเก่า บางด้วน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ สป. 2 2561 22/8/2019
2963 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0272 นางสาวพรรณี ทรงมณี สหกรณ์การเกษตรแก่งกระจาน จ ากัด 511/2 1 - - แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี พบ. 21 2561 26/8/2019
2964 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0154 นายณรงค์ พูลสวัสด์ิ ร้านแก่งกระจานการเกษตร นายณรงค์ พูลสวัสด์ิ 546/8 1 - - แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี พบ. 26 2561 16/10/2019
2965 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0268 นางสาวบุญพา  วรรณข า ร้านน้อยการเกษตร นางสาวบุญพา วรรณข า 27 4 - - แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี พบ. 25 2555 5/8/2019
2966 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0231 นางสุนทรี ไสยเวช ร้านมายมีน นางสุนทรี ไสยเวช 117/1 5 - - แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี พบ. 45 2553 9/9/2019
2967 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0236 น.ท.สุรัตน์ ทีวะทัศน์ ร้านผู้พัน น.ท.สุรัตน์ ทีวะทัศน์ 143 9 - - แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี พบ. 6 2555 7/12/2019
2968 เขต 5 ศวพ.พบ. PEC-5-0372 นายวัชรินทร์  เพชรนิล ร้านเก้-แอมการเกษตร นายวัชรินทร์  เพชรนิล 111/1 3 ป่าเด็ง แก่งกระจาน เพชรบุรี พบ. 24 2560 11/10/2019
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2969 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0004 นายสันต์ แท่นทรัพย์ ร้านเจริญทรัพย์พาณิช นายสันต์ แท่นทรัพย์ 19/2 6 - - ป่าเด็ง แก่งกระจาน เพชรบุรี พบ. 11 2548 18/1/2020
2970 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0003 นายสุรพัฒน์ แซ่โล้ว ร้านดาวเกษตร นายสุรพัฒน์ แซ่โล้ว 25/1 6 - - ป่าเด็ง แก่งกระจาน เพชรบุรี พบ. 7 2553 26/11/2019
2971 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0152 นายสราวุธ แย้มบุตร ร้านมะขามโพรงการเกษตร นายสราวุธ แย้มบุตร 238 3 - - พุสวรรค์ แก่งกระจาน เพชรบุรี พบ. 104 2551 22/8/2020
2972 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0005 นางนาริน ตงฉิน ร้านแอนการเกษตร-วัสดุ นางนาริน ตงฉิน 320 3 - - พุสวรรค์ แก่งกระจาน เพชรบุรี พบ. 27 2547 21/11/2019
2973 เขต 5 ศวพ.พบ. PEC-5-0341 ร้านวันดีการเกษตร ร้านวันดีการเกษตร นางสาววันวิสาข์  เวชสว่าง 97 3 พุสวรรค์ แก่งกระจาน เพชรบุรี พบ. 19 2559 11/7/2020
2974 เขต 5 ศวพ.พบ. PEC-5-0375 นางสาววชิรา  สุขศรี ร้านน้องแตการค้า นางสาววชิรา สุขศรี 254 4 พุสวรรค์ แก่งกระจาน เพชรบุรี พบ. 1 2561 3/1/2020
2975 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0283 นางบุญเรือน หัตเถ่ือน ร้านรุ่งเรืองการเกษตร นางบุญเรือน หัตเถ่ือน 36 4 - - พุสวรรค์ แก่งกระจาน เพชรบุรี พบ. 16 2556 9/7/2020
2976 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0299 นางสาวกันธิดา รักษาพล ร้าน ก. การเกษตร นางสาวกันธิดา รักษาพล 85 3 - - วังจันทร์ แก่งกระจาน เพชรบุรี พบ. 15 2557 14/9/2019
2977 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0286 นางสาวทิชานันท์ ผ่องแสง ร้าน ดี เจ จ๋ิว วัสดุก่อสร้างและการเกษตร นางสาวทิชานันท์ ผ่องแสง 388 5 - - วังจันทร์ แก่งกระจาน เพชรบุรี พบ. 9 2556 31/1/2020
2978 เขต 5 ศวพ.พบ. PEC-5-0349 นายวสันต์  ทวีกาญจน์ ร้านแชมป์การเกษตร นายวสันต์ ทวีกาญจน์ 4 5 วังจันทร์ แก่งกระจาน เพชรบุรี พบ. 6 2559 20/3/2020
2979 เขต 5 ศวพ.พบ. PEC-5-0338 นางสาวสุราวรรณ  ม่วงน้อย ร้านม่วงน้อยการเกษตร นางสาวสุราวรรณ ม่วงน้อย 62 7 วังจันทร์ แก่งกระจาน เพชรบุรี พบ. 39 2559 26/12/2019
2980 เขต 5 ศวพ.พบ. PEC-5-0399 นายสรวิชญ์  สัจจาสังข์ ร้านมิตรเกษตร สาขา 8 บ้านหนองปืนแตก นายสรวิชญ์ สัจจาสังข์ 136/6 4 สองพ่ีน้อง แก่งกระจาน เพชรบุรี พบ. 6 2562 24/4/2020
2981 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0267 นายวีรยุทธ์  สุขเจริญ ร้านสุขเจริญการเกษตร นายวีรยุทธ์  สุขเจริญ 119 5 - - สองพ่ีน้อง แก่งกระจาน เพชรบุรี พบ. 17 2555 15/7/2020
2982 เขต 5 ศวพ.พบ. PEC-5-0315 นางศรีลัย  สุทธเขต ร้านป๊ัมห้วยแม่เพรียง นางศรีลัย สุทธเขต 107 4 ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี พบ. 15 2561 12/6/2020
2983 เขต 5 ศวพ.พบ. PEC-5-0342 นางสายใจ  สัตยดิษฐ์ ร้านเจ๊ป้อม นางสายใจ สัตยดิษฐ์ 94 4 ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี พบ. 38 2559 25/12/2019
2984 เขต 5 ศวพ.พบ. PEC-5-0395 นางสาวชณุมา  สัตยดิษฐ์ ร้านเจพีการเกษตร นางชณุมา สัตยดิษฐ์ 30 5 ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี พบ. 3 2562 14/3/2020
2985 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0180 นายรังสี บุญญเศรษฐกุล ร้านบุญญการเกษตร นายรังสี บุญญเศรษฐกุล 85/1 1 - - เขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี พบ. 30 2552 2/7/2020
2986 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0288 นางสาวบุษบา อ่อนวงศ์ สหกรณ์เคดิตยูเน่ียนบ้านทับคาง 100 3 - - ทับคาง เขาย้อย เพชรบุรี พบ. 20 2556 21/8/2020
2987 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0013 นางสาวมัลลิกา จูน้อย ร้านนางสาวมัลลิกา จูน้อย นางสาวมัลลิกา จูน้อย 14 4 - - ทับคาง เขาย้อย เพชรบุรี พบ. 53 2549 1/2/2020
2988 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0015 นางณัฐธยาน์ สุกใส สหกรณ์การเกษตรเขาย้อย จ ากัด 70/3 3 - เพชรเกษม สระพัง เขาย้อย เพชรบุรี พบ. 24 2547 11/10/2019
2989 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0308 นางสาวโศรดา ค าตัน ร้านเพ่ือนเกษตรทอง นางสาวโศรดา ค าตัน 2 3 - - หนองชุมพล เขาย้อย เพชรบุรี พบ. 11 2557 20/7/2020
2990 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0225 นายมานพ ตอนสุข ร้านชัยรุ่งเรืองการเกษตร นายมานพ ตอนสุข 88/40 1 - - หนองชุมพลเหนือ เขาย้อย เพชรบุรี พบ. 32 2559 27/10/2019
2991 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0016 นายโท  จับใจ สหกรณ์ผู้ใช้น้ าหนองปรงสามัคคี จ ากัด นายโท  จับใจ 4 1 - - หนองปรง เขาย้อย เพชรบุรี พบ. 29 2552 2/7/2020
2992 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0220 นางสาวกรรณิการ์ แป้นด้วง ร้านกรรณิการ์การเกษตร นางสาวกรรณิการ์ แป้นด้วง 64/1 4 - - หนองปรง เขาย้อย เพชรบุรี พบ. 23 2553 19/5/2020
2993 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0109 นางสาวมนัสนันท์ ธนชัยทวีโชติ ร้านศิวะการเกษตร นางสาวมนัสนันท์ ธนชัยทวีโชติ 73 2 - - ห้วยท่าช้าง เขาย้อย เพชรบุรี พบ. 6 2549 23/8/2020
2994 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0224 นางสาวกัญญารัตน์  ม่ังมี ร้านม่ังมีการเกษตร นางสาวกัญญารัตน์  ม่ังมี 62 5 - - ห้วยท่าช้าง เขาย้อย เพชรบุรี พบ. 26 2553 30/6/2020
2995 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0241 นายศิวพล ฉัตรทอง บริษัท เอ ที ซี เฟอร์ติไลเซอร์ จ ากัด นายศิวพล ฉัตรทอง 1/10 1 - - ห้วยโรง เขาย้อย เพชรบุรี พบ. 21 2554 17/3/2020
2996 เขต 5 ศวพ.พบ. PEC-5-0215 นายส าราญ  เสืออบ ร้านนิดหุบกะพงการเกษตร นายส าราญ เสืออบ 8 10 3 เขาใหญ่ ชะอ า เพชรบุรี พบ. 35 2559 14/12/2019
2997 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0211 นางสาวภาสิณี  กาฬษร ร้าน 501 เกษตรฟาร์มฟิชช่ิง นางสาวภาสิณี กาฬษร 252 3 - - เขาใหญ่ ชะอ า เพชรบุรี พบ. 15 2553 21/2/2020
2998 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0141 นางสาวศจีแข  ภวังคนันท์ ร้านทิพธนาการค้า นางสาวศจีแข ภวังคนันท์ 228 7 - - เขาใหญ่ ชะอ า เพชรบุรี พบ. 81 2551 28/5/2020
2999 เขต 5 ศวพ.พบ. PEC-5-0348 นายธนภัทร  โคตรมงคล ร้านธนภัทร โคตรมงคล นายธนภัทร โครตมงคล 4ก 7 เขาใหญ่ ชะอ า เพชรบุรี พบ. 31 2559 27/10/2020
3000 เขต 5 ศวพ.พบ. PEC-5-0378 นางชุติกาญจน์  มาทอง ร้านสมบัติการเกษตร นางชุติกาญจน์ มาทอง 25/11 ชะอ า ชะอ า เพชรบุรี พบ. 4 2561 17/1/2020
3001 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0017 นายเสริม เจียวย่ี ร้านส.ส่งเสริมการเกษตร สาขา 1 นายเสริม เจียวย่ี 500/43 - เพชรเกษม ชะอ า ชะอ า เพชรบุรี พบ. 52 2548 26/12/2019
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3002 เขต 5 ศวพ.พบ. PEC-5-0351 นางธัญญาทิพย์  ทองค า บริษัท ซีอาร์ซีไทยวัสดุ จ ากัด นางธัญญาทิพย์ ทองค า 829 ชะอ า ชะอ า เพชรบุรี พบ. 18 2562 18/7/2020
3003 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0018 นายเสริม เจียวย่ี ร้านส.ส่งเสริมการเกษตร สาขา 2 นายเสริม เจียวย่ี 205 2 - เพชรเกษม ชะอ า ชะอ า เพชรบุรี พบ. 51 2548 26/12/2019
3004 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0130 นางสนใจ เจิมแก้ว ร้านสายหน่ึงการเกษตร นางสนใจ เจิมแก้ว 47 1 - - ดอนขุนห้วย ชะอ า เพชรบุรี พบ. 8 2558 6/11/2019
3005 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0019 นายบุญล้อม เพชรสมพงศ์ ร้านหนองเผาถ่านการเกษตร นายบุญล้อม เพชรสมพงศ์ 12 3 - - ดอนขุนห้วย ชะอ า เพชรบุรี พบ. 5 2554 29/12/2019
3006 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0203 นายปาน  ทองแดง สหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย จ ากัด 192 5 - - ดอนขุนห้วย ชะอ า เพชรบุรี พบ. 9 2561 9/4/2020
3007 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0322 นายอนุพงษ์ สุริยวงศ์ ร้านเพชร สับปะรด การเกษตร นายอนุพงษ์ สุริยวงศ์ 197 5 - - ดอนขุนห้วย ชะอ า เพชรบุรี พบ. 1 2558 13/10/2019
3008 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0277 นายอรรถพร ไหลครบุรี ร้าน ต. เกษตรรุ่งเรือง นายอรรถพร ไหลครบุรี 86 5 - เพชรเกษม-บ้านท่า ดอนขุนห้วย ชะอ า เพชรบุรี พบ. 2 2556 5/11/2019
3009 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0280 นายชัยภูมิ จันทร์จุติ ร้านบ้านดอนการเกษตร นายชัยภูมิ จันทร์จุติ 8/1 7 - - นายาง ชะอ า เพชรบุรี พบ. 24 2558 28/9/2019
3010 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0276 นายเสรี ภักษา ร้านเสรีการค้า นายเสรี ภักษา 4 5 - - ไร่ใหม่พัฒนา ชะอ า เพชรบุรี พบ. 28 2558 9/11/2019
3011 เขต 5 ศวพ.พบ. PEC-5-0402 นายธนู  แก้วสา ร้านอ่างหินการเกษตร นายธนู แก้วตา 82/12 สามพระยา ชะอ า เพชรบุรี พบ. 9 2562 14/5/2020
3012 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0136 นายอุทัย สังขบุตร ร้านล้านชัย การเกษตร นายอุทัย สังขบุตร 161 6 - - สามพระยา ชะอ า เพชรบุรี พบ. 23 2558 10/9/2019
3013 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0120 นายสิทธ์ิ นาเมือง ร้านนายสิทธ์ิ นายสิทธ์ิ นาเมือง 123 1 - - หนองศาลา ชะอ า เพชรบุรี พบ. 13 2553 17/2/2020
3014 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0245 นางอุษา โพธ์ิทอง สหกรณ์นิคมชะอ า จ ากัด 47 6 - - หนองศาลา ชะอ า เพชรบุรี พบ. 21 2560 26/7/2020
3015 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0198 นางสาวธนพรรณ ธนันทา ร้านศศิพรรณการเกษตร นางสาวธนพรรณ ธนันทา 65/9 3 - - ห้วยทรายเหนือ ชะอ า เพชรบุรี พบ. 28 2553 5/7/2020
3016 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0239 นางสาวสุวรีย์  พ่วงทรัพย์ ร้านนาว น้ า นาย นางสาวสุวรีย์  พ่วงทรัพย์ 167/1 1 - - กลัดหลวง ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 8 2556 25/12/2019
3017 เขต 5 ศวพ.พบ. PEC-5-0316 นายชาญ  ทิมเมฆ ร้านนายชาญ  ทิมเมฆ นายชาญ ทิมเมฆ 88/1 2 กลัดหลวง ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 37 2559 25/12/2019
3018 เขต 5 ศวพ.พบ. PEC-5-0334 นายพรชัย  เนาวรัตน์วัฒนา ร้านพรชัยวัฒนา นายพรชัย เนาวรัตน์วัฒนา 203 3 กลัดหลวง ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 11 2558 16/8/2020
3019 เขต 5 ศวพ.พบ. PEC-5-0385 นายธนกฤต  วัดสว่าง ร้านใหม่การเกษตร นายธนกฤต  วัดสว่าง 204/3 3 กลัดหลวง ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 11 2561 28/5/2020
3020 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0259 นายประสงค์ ช่วยชูกล่ิน ร้านโชคชายการเกษตร นายประสงค์ ช่วยชูกล่ิน 80/1 3 - - กลัดหลวง ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 9 2555 5/3/2020
3021 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0323 นางสาวนิตยา ก๊วยศิริกุล ร้านหนองเขาอ่อนการเกษตร นางสาวนิตยา ก๊วยศิริกุล 205 4 - - กลัดหลวง ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 2 2558 29/10/2019
3022 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0022 นางสาวเจนจิรา  วลีธรชีพสวัสด์ิ ร้านวัฒนามงคล นางสาวเจนจิรา  วลีธรชีพสวัสด์ิ 10/2 6 - - กลัดหลวง ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 31 2548 1/3/2020
3023 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0140 นางสาวนันธิยา ศิริวัฒน์พูลเจริญ ร้านทะเลทองการเกษตร นางสาวนันธิยา ศิริวัฒน์พูลเจริญ 384 6 - - กลัดหลวง ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 80 2551 27/5/2020
3024 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0121 นางนฤมล ขาวนวล ร้านนฤมลการเกษตร นางนฤมล ขาวนวล 153/1 1 - - เขากระปุก ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 68 2551 27/1/2020
3025 เขต 5 ศวพ.พบ. PEC-5-0360 นางสาวสุภานี  แก้วเมืองเพชร ร้านแก้วเมืองเพชร นางสาวสุภานี แก้วเมืองเพชร 94 3 เขากระปุก ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 27 2559 19/9/2019
3026 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0023 นายธีรพล พันธ์ประดิษฐ์ ร้านค้าชุมชนเพ่ือการเกษตรบ้านบ่อประหัง นายธีรพล พันธ์ประดิษฐ์ บริเวณวัดหนองโรง 4 - - เขากระปุก ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 10 2554 6/12/2019
3027 เขต 5 ศวพ.พบ. PEC-5-0337 นางมัณฑนา  สุวรรณวงศ์ ร้านต่อยเจริญการเกษตร นางมัณฑนา สุวรรณวงศ์ 133 5 เขากระปุก ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 5 2559 27/3/2020
3028 เขต 5 ศวพ.พบ. PEC-5-0359 นายเอกชัย  เชาว์วันมาก ร้านเอกเคมีภัณฑ์ นายเอกชัย เชาว์วันมาก 214 1 ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 22 2559 7/8/2019
3029 เขต 5 ศวพ.พบ. PEC-5-0388 นายณรงค์  พูลสวัสด์ิ ร้านเกษตรสมพร นายณรงค์ พูลสวัสด์ิ 300 10 ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 18 2561 8/8/2020
3030 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0146 นางญาณิศา เดชปรีชาชาญ ร้านหน้าวังการเกษตร นางญาณิศา เดชปรีชาชาญ 244 2 - - ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 18 2560 12/7/2020
3031 เขต 5 ศวพ.พบ. PEC-5-0403 นายเจริญ  อภิรมย์รัก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.เจริญสหกิจท่ายางเพชรบุรี นายเจริญ อภิรมย์รัก 267 2 ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 16 2562 1/7/2020
3032 เขต 5 ศวพ.พบ. PEC-5-0380 นายจิตรคุปฒ์  จิราวรานนท์ ร้านเขิ่ือนเพชรคลังเกษตร นายจิตรคุปฒ์ จิราวรานนท์ 266 4 ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 6 2561 18/1/2020
3033 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0028 นายธันวา ปัญญาณธรรม ร้านโจ้เกษตร นายธันวา ปัญญาณธรรม 353/1 4 - - ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 12 2548 25/3/2020
3034 เขต 5 ศวพ.พบ. PEC-5-0371 นายสามารถ  ทองรอด ร้านชัดเจนการเกษตร นายสามารถ ทองรอด 207/1 5 ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 22 2560 22/8/2019
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3035 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0143 นายสุรชัย อุทัศน์ ร้านรวมเกษตร นายสุรชัย อุทัศน์ 88/8 5 - - ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 6 2553 19/11/2019
3036 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0029 นายวุฒิกร จันทร์นิล ร้านวงเดือนเคมีภัณฑ์ นายวุฒิกร จันทร์นิล 395 6 - - ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 10 2560 21/3/2020
3037 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0027 นายจิรเดช  อ่ิมสอาด ร้านชาวเกษตร 2 นายจิรเดช  อ่ิมสอาด 43/3 6 - - ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 19 2554 7/2/2020
3038 เขต 5 ศวพ.พบ. PEC-5-0344 นายสรวิชญ์  สัจจาสังข์ ร้านมิตรเกษตร สาขา 4 บ้านท่าซิก นายสรวิชญ์ สัจจาสังข์ 57 6 ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 8 2562 24/4/2020
3039 เขต 5 ศวพ.พบ. PEC-5-0346 นางสาวนิภาพร  กาญจนภูษิต ร้านเจริญการช่าง นางสาวนิภาพร กาญจนภูษิต 111 8 ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 1 2559 10/2/2020
3040 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0031 นายถิรวัฒน์ ปลายยอด ร้านท่ายางสิงห์เกษตร นายถิรวัฒน์ ปลายยอด 124 8 - - ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 17 2554 23/2/2020
3041 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0144 นายชยวนนท์ วรมณีภาพันธ์ นายชยวนนท์ วรมณีภาพันธ์ 88/2 8 - - ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 17 2561 27/6/2020
3042 เขต 5 ศวพ.พบ. PEC-5-0339 นายรัตนพงษ์  พิมพ์สะอาด ร้านท่าไม้รวกการเกษตร นายรัตนพงษ์ พิมพ์สะอาด 99 1 ท่าไม้รวก ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 19 2562 18/7/2020
3043 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0122 นายทองดี พูนผล ร้านพูนผลการเกษตร นายทองดี พูนผล 25/2 11 - ท่าไม้รวก ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 64 2551 31/8/2020
3044 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0204 นางไฉไล ประเสริฐ นางไฉไล  ประเสริฐ 276/2 2 - - ท่าไม้รวก ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 12 2561 3/6/2020
3045 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0032 นายจ้ือ จงปัญญาประพันธ์ ร้าน จ.การเกษตร นายจ้ือ จงปัญญาประพันธ์ 56/3 4 - - ท่าไม้รวก ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 25 2559 22/8/2020
3046 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0174 นางสาวลภัสรดา จันทร์น้อย ร้านนุช นุ่น การเกษตร นางสาวลภัสรดา จันทร์น้อย 129/1 6 - - ท่าไม้รวก ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 24 2552 12/3/2020
3047 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0107 นายชัชวาล ยังละออ ร้านดาวเกษตรเขาลูกช้าง นายชัชวาล ยังละออ 169 6 - - ท่าไม้รวก ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 23 2559 14/8/2019
3048 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0033 นายอ านวย สุวรรณวงศ์ ร้านโชคอ านวยการเกษตร นายอ านวย สุวรรณวงศ์ 214 6 - - ท่าไม้รวก ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 39 2548 6/3/2020
3049 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0227 นายธรรมพร สิทธิโชคธรรม ร้านธรรมพรการเกษตร นายธรรมพร สิทธิโชคธรรม 61 7 - - ท่าไม้รวก ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 22 2561 2/9/2019
3050 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0053 นายสมชาย ทันตสุวรรณ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แดงเคมีเกษตร 585/48 - ใหญ่ ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 13 2557 31/7/2020
3051 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0052 นางปราณี พุทธิพัฒน์ขจร บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 688/3 - - ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 2 2549 24/1/2020
3052 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0040 นางเครือวัลย์ บุญเพียรผล ร้านเจนพานิช นางเครือวัลย์ บุญเพียรผล 196/4 1 - - ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 32 2548 27/2/2020
3053 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0124 นางประภาส์ภร มณีกาญจน์จ่ันหนู ร้านบุญชู นางประภาส์ภร มณีกาญจน์จ่ันหนู 196/5 1 - ใหญ่ ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 25 2556 25/9/2019
3054 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0044 นางสาวปรมาภรณ์ มณีกาญจน์ ร้านปิยะพร นางสาวปรมาภรณ์ มณีกาญจน์ 233/13 1 - ชลประทานสาย 2 ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 6 2560 15/2/2020
3055 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0048 นางสาวบุญส่ง เกาทัณฑ์ทอง ร้านก.เจริญ นางสาวบุญส่ง เกาทัณฑ์ทอง 277 1 - ใหญ่ ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 21 2558 7/9/2020
3056 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0045 นายพลัฏฐ์ พนสิทธิวนา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนดลกิจเกษตร 316 1 - - ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 7 2552 11/11/2019
3057 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0046 นายเจริญ อภิรมย์รัก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.เจริญสหกิจท่ายางเพชรบุรี 324/9 1 - ใหญ่ ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 28 2548 23/2/2020
3058 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0043 นางอัจฉรา หิรัญประเสริฐวุฒิ ร้านอ้ึงเอ้ียวฮ้ัว นางอัจฉรา  หิรัญประเสริฐวุฒิ 337 1 - ใหญ่ ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 24 2548 16/1/2020
3059 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0038 นายณัฐวุฒิ เกาทัณฑ์ทอง ร้านก.การเกษตร นายณัฐวุฒิ เกาทัณฑ์ทอง 506/4 1 - ใหญ่ ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 8 2554 23/1/2020
3060 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0311 นางสาวจ ารูญศรี มนต์เจ๊ก ร้านจ ารูญศรี มนต์เจ๊ก นางสาวจ ารูญศรี มนต์เจ๊ก 157/57 5 ห้อง 33 - ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 15 2562 5/6/2020
3061 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0265 นางสาวเกวลิน แย้มกล่ า ร้านนุชการเกษตร(หนองบ้วย) นางสาวเกวลิน แย้มกล่ า 157/57 5 - - ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 14 2562 30/5/2020
3062 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0127 นางเบ็ญจวรรณ ทัศนา ร้านเกษตรรุ่งเรือง นางเบ็ญจวรรณ ทัศนา 157/57 ห้องท่ี 17 5 ตลาดกลางการเกษตรท่ายาง เพชรเกษม ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 69 2551 19/3/2020
3063 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0041 นางนภาศิริ แซ่แต้ ร้านโชคเจริญเคมีเกษตร นางนภาศิริ แซ่แต้ 189/4 5 - เพชรเกษม ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 17 2553 24/4/2020
3064 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0310 นางสาวโชติกา สัจจาสังข์ ร้านก้าวหน้าการเกษตร นางสาวโชติกา สัจจาสังข์ 74/11 5 - คลองชลประทานสาย 3 ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 9 2557 3/7/2020
3065 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0307 นายกัมพล บุญส่งด ารงจรูญ ร้านยาดีเคมีเกษตร นายกัมพล บุญส่งด ารงจรูญ 127/7 7 - คลองชลประทานสาย 2 ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 31 2558 3/12/2019
3066 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0202 นายชยุตพันธ์  สัจจาสัจจาสังข์ ร้านอุดมโชคกิจเกษตร นายชยุตพันธ์ุ  สัจจาสังข์ 17/4 7 - - ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 19 2560 12/7/2020
3067 เขต 5 ศวพ.พบ. PEC-5-0054 นางสาวปรียาภรณ์  เข่งวา ร้านหนองบ้วยการเกษตร นางสาวปรียาภรณ์ เข่งวา 54/4 7 ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 10 2559 1/5/2020
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3068 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0135 นายพลัฏฐ์ พนสิทธิวนา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมบูรณ์โชคกิจเกษตร สาขา 1 นายพลัฏฐ์ พนสิทธิวนา 91/3 7 - - ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 74 2551 5/3/2020
3069 เขต 5 ศวพ.พบ. PEC-5-0396 นางสาวปรียาภรณ์  เข่งวา ร้านเพชรรุ่งเรืองการเกษตร นางสาวปรียาภรณ์ เข่งวา 268 8 ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 4 2562 21/3/2020
3070 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0050 นายนุวัฒน์ มะเจ่ียว ร้านนายนุวัฒน์ มะเจ่ียว นายนุวัฒน์ มะเจ่ียว 66 9 - - ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 49 2553 13/11/2019
3071 เขต 5 ศวพ.พบ. PEC-5-0383 นางสาววรารัตน์  เพ็งพันธ์ ร้านน้ าเพชรการเกษตร  นางสาววรารัตน์  เพ็งพันธ์ 133 10 ท่าแลง ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 12 2562 23/5/2020
3072 เขต 5 ศวพ.พบ. PEC-5-0391 นางสาวชิษณุชา  ดอกจันทร์ ร้านชิษณุชา(นก)หมอพืชเกษตร นางสาวชิษณุชา  ดอกจันทร์ 30/4 10 ท่าแลง ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 28 2561 11/11/2019
3073 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0252 นายพงศกร พุ่มเพ่ิม ร้านพี เอ็นการเกษตร นายพงศกร พุ่มเพ่ิม 69 10 - - ท่าแลง ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 34 2554 3/8/2020
3074 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0055 นายเมธีณัฐ เข่งวา ร้านมาโนชการเกษตร นายเมธีณัฐ เข่งวา 95/1 10 - - ท่าแลง ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 76 2551 19/7/2020
3075 เขต 5 ศวพ.พบ. PEC-5-0361 นายสรวิชญ์  สัจจาสังข์ ร้านมิตรเกษตร สาขา 5 สามแยกชลประทานราษฎร์ นายสรวิชญ์ สัจจาสังข์ 99/2 10 ท่าแลง ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 7 2562 21/4/2020
3076 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0226 นางบุญล้อม ทองศิริ ร้านพี.เคมีเกษตร(ท่าแลง) นางบุญล้อม ทองศิริ 14 6 - - ท่าแลง ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 22 2556 28/8/2019
3077 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0237 นายไตรเทพ สิทธิชัย ร้านท่าแลงเคมีภัณฑ์ นายไตรเทพ สิทธิชัย 87 6 - - ท่าแลง ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 4 2555 25/10/2019
3078 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0150 นายราเชษฐ์ มิสกุล ร้านเพ่ิมผลการเกษตร 99 นายราเชษฐ์ มิสกุล 231 1 - - บ้านในดง ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 98 2551 23/7/2020
3079 เขต 5 ศวพ.พบ. PEC-5-0377 นางสาวโชติกา  สัจจาสังข์ ร้านมิตรเกษตร สาขา 6 นางสาวโชติกา สัจจาสังข์ 91/2 2 บ้านในดง ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 3 2561 17/1/2020
3080 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0300 นายวิวัฒน์ชัย ม่ิงเมือง ร้านเจ๊รุ่งเกษตร สาย 2 นายวิวัฒน์ชัย  ม่ิงเมือง 48 3 - - บ้านในดง ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 12 2559 4/6/2020
3081 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0132 นายพิพัฒน์ เพชรงาม ร้านพีเคมีเกษตร นายพิพัฒน์ เพชรงาม 104 4 - - บ้านในดง ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 10 2562 7/5/2020
3082 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0129 นายสิทธิพิน หิรัญนพเจริญ ร้านนพเจริญการค้า นายสิทธิพิน หิรัญนพเจริญ 105 4 - - บ้านในดง ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 106 2551 9/9/2020
3083 เขต 5 ศวพ.พบ. PEC-5-0335 นายทรรชพล  แจ้งแสว่าง ร้านแจ้งสว่างการเกษตร นายทรรชพล  แจ้งแสว่าง 88 8 มาบปลาเค้า ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 27 2560 17/12/2019
3084 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0205 นางนวล ทองอาบ ร้านเทพทองการเกษตร นางนวล ทองอาบ 99/5 2 - - วังไคร้ ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 12 2553 27/1/2020
3085 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0165 นายประสิทธ์ิ สุขรักษา ร้านวังไคร้การเกษตร นายประสิทธ์ิ สุขรักษา 55/1 3 - - วังไคร้ ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 10 2552 14/12/2019
3086 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0206 นายเล็ก นิลห้อย ร้านเล็กการเกษตร นายเล็ก นิลห้อย 88 4 - - วังไคร้ ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 40 2559 26/12/2019
3087 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0156 นายเหิม เขียวมณี ร้านเขียวมณีการเกษตร นายเหิม เขียวมณี 1/1 5 - - วังไคร้ ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 23 2560 4/9/2019
3088 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0217 นายพลวัฒน์ ขันเงิน ร้านหนุ่มการเกษตร นายพลวัฒน์ ขันเงิน 73 7 - - วังไคร้ ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 2 2560 10/1/2020
3089 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0057 นางเนียน จิตรประทักษ์ ร้านนางเนียน จิตรประทักษ์ นางเนียน จิตรประทักษ์ 15 9 - - วังไคร้ ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 23 2548 21/2/2020
3090 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0214 นายเอ้ือ สว่างค า นายเอ้ือ  สว่างค า 77/1 9 - - วังไคร้ ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 26 2559 12/9/2019
3091 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0318 นางถนอมพรรณ เช้ือกรด ร้านพรรณทรัพย์ นางถนอมพรรณ เช้ือกรด 29/1 10 - - หนองจอก ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 10 2557 15/7/2020
3092 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0059 นางสาวผกากรอง แจ้งเรือง ร้านนางสาวผกากรอง แจ้งเรือง นางสาวผกากรอง แจ้งเรือง 3/1 14 - คลองชลประทานสาย 1 หนองจอก ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 34 2548 19/11/2019
3093 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0061 นายวลัญช์วิชญ์ เพชรฉวี ร้านเกษตรหนองจอก นายวลัญช์วิชญ์ เพชรฉวี 152 5 - ชลประทานสายสอง หนองจอก ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 24 2554 19/4/2020
3094 เขต 5 ศวพ.พบ. PEC-5-0364 นางสาวฉันทนา  มิสกุล ร้านเพ่ิมผลการเกษตร 99 สาขา 2 นางสาวฉันทนา มิสกุล 153/2 5 หนองจอก ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 33 2559 22/11/2019
3095 เขต 5 ศวพ.พบ. PEC-5-0329 นางสาวพัณณ์ชิตา แก้วกุลเศรษฐ์ ร้านพูนศักด์ิรุ่งเจริญ นางสาวพัณณ์ชิตา แก้วกุลเศรษฐ์ 160 5 หนองจอก ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 20 2559 27/7/2020
3096 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0060 นายไพฑูรย์ กล่ินบัว ร้านนายไพฑูรย์ กล่ินบัว นายไพฑูรย์ กล่ินบัว 171 7 - - หนองจอก ท่ายาง เพชรบุรี พบ. 4 2554 12/1/2020
3097 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0112 นางเพทาย เฉียบแหลม ร้านเพทายสินเกษตร  นางเพทาย เฉียบแหลม 79/9 5 - - ต าหรุ บ้านลาด เพชรบุรี พบ. 2 2562 10/2/2020
3098 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0065 นางบุญย่ิง แสงอุบล ร้านบุญย่ิง นางบุญย่ิง แสงอุบล 65 1 - บ้านลาด-พุกาม ถ้ ารงค์ บ้านลาด เพชรบุรี พบ. 36 2553 9/9/2020
3099 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0293 นายพยัฆษ์ ราญไพร ร้านราญไพรการค้า นายพยัฆษ์ ราญไพร 65/3 1 - - ถ้ ารงค์ บ้านลาด เพชรบุรี พบ. 14 2556 29/5/2020
3100 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0201 นางนิยม เป่ียมสิน ร้านเป่ียมสิน นางนิยม เป่ียมสิน 128/1 2 - - ถ้ ารงค์ บ้านลาด เพชรบุรี พบ. 28 2554 12/6/2020
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3101 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0064 นายสมคิด สายสร้อย ร้านสมคิดการเกษตร นายสมคิด สายสร้อย 44/1 5 - - ถ้ ารงค์ บ้านลาด เพชรบุรี พบ. 29 2561 2/12/2019
3102 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0269 นายศักรินทร์ สินธ์ุแดง ร้านเป็นหน่ึงการเกษตร นายศักรินทร์ สินธ์ุแดง 47 5 - - ถ้ ารงค์ บ้านลาด เพชรบุรี พบ. 13 2556 26/5/2020
3103 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0306 นางสาวดวงใจ ปานแก้ว ร้านดวงใจการเกษตร นางสาวดวงใจ ปานแก้ว 17/3 5 - - ท่าช้าง บ้านลาด เพชรบุรี พบ. 3 2557 2/1/2020
3104 เขต 5 ศวพ.พบ. PEC-5-0367 นายธนพัฒน์  นัครา ร้านพัชรีการเกษตร นายธนพัฒน์ นัครา 68 5 ท่าช้าง บ้านลาด เพชรบุรี พบ. 5 2560 25/1/2020
3105 เขต 5 ศวพ.พบ. PEC-5-0393 นายสมชัย  ไกรแถลง ร้านเพ่ือนเกษตร นายสมชัย ไกรแถลง 158 8 ท่าช้าง บ้านลาด เพชรบุรี พบ. 13 2562 10/6/2020
3106 เขต 5 ศวพ.พบ. pec-5-0244 นายสุธารักษ์ มะลิทอง ร้านรุ่งเจริญการเกษตร นายสุธารักษ์ มะลิทอง 49 1 - - บ้านทาน บ้านลาด เพชรบุรี พบ. 30 2554 12/6/2020
3107 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0232 นายบุญยืน ดีเด่น ร้านบุญยืนการเกษตร นายบุญยืน ดีเด่น 68 1 - - บ้านทาน บ้านลาด เพชรบุรี พบ. 26 2560 12/11/2019
3108 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0068 นายสิน โต๊ะทอง ร้านชาวนาการเกษตร นายสิน โต๊ะทอง 75 1 - - บ้านทาน บ้านลาด เพชรบุรี พบ. 9 2559 6/4/2020
3109 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0070 นายทนง บุญอยู่ ร้านทนงการเกษตร นายทนง บุญอยู่ 22/1 1 - - บ้านไร่โคก บ้านลาด เพชรบุรี พบ. 16 2548 31/12/2019
3110 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0158 นายไกร พนสิทธิวนา ร้านบ้านลาดการเกษตร นายไกร พนสิทธิวนา 42/9 6 - - บ้านลาด บ้านลาด เพชรบุรี พบ. 10 2553 12/1/2020
3111 เขต 5 ศวพ.พบ. PEC-5-0394  นางสาวพัชรี  มณีวรรณ ร้านเกษตรเพชร นางสาวพัชรี  มณีวรรณ 36/2-36/3 7 บ้านลาด บ้านลาด เพชรบุรี พบ. 1 2562 12/2/2020
3112 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0071 นายศิริชัย จันทร์นาด สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด 91 7 สุทธิ สายสุทธิ1 บ้านลาด บ้านลาด เพชรบุรี พบ. 16 2547 14/9/2019
3113 เขต 5 ศวพ.พบ. PEC-5-0356 นายฉอ้อน  น้อยมี ร้านบ้านหาดการเกษตร นายฉอ้อน  น้อยมี 9/17 2 บ้านหาด บ้านลาด เพชรบุรี พบ. 14 2559 16/6/2020
3114 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0160 นางสมัย อาจเทศ ร้านสมัยการเกษตร นางสมัย อาจเทศ 96/4 3 - - ไร่โคก บ้านลาด เพชรบุรี พบ. 27 2561 21/10/2019
3115 เขต 5 ศวพ.พบ. PEC-5-0292 นางสาวเพ็ญศรี  พูลสวัสด์ิ ร้านพูนทวี นางสาวเพ็ญศรี พูลสวัสด์ิ 11 2 ไร่มะขาม บ้านลาด เพชรบุรี พบ. 24 2559 17/8/2020
3116 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0049 นางสาวปิยสิริ  พิมพ์ศรี ร้านต๋ีย่ิงเจริญการเกษตร นางสาวปิยสิริ  พิมพ์ศรี 24 3 - - ไร่มะขาม บ้านลาด เพชรบุรี พบ. 6 2547 13/6/2020
3117 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0162 นายเผียน สุกสว่าง ร้านเผียนการเกษตร นายเผียน สุกสว่าง 51 3 - - ไร่มะขาม บ้านลาด เพชรบุรี พบ. 5 2552 30/9/2019
3118 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0328 นายวัลลภ ดอกนางแย้ม ร้านไร่มะนาวทองการเกษตร นายวัลลภ ดอกนางแย้ม 167 5 - - ไร่มะขาม บ้านลาด เพชรบุรี พบ. 17 2562 1/7/2020
3119 เขต 5 ศวพ.พบ. PEC-5-0376 นายวุฒิชัย  เลาหนุสรณ์ ร้านวุฒิเกษตรฟาร์ม นายวุฒิชัย เลาหนุสรณ์ 26/1 4 ไร่สะท้อน บ้านลาด เพชรบุรี พบ. 2 2561 9/1/2020
3120 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0075 นางชูทรัพย์ บุตรพลับ ร้านช. ชูทรัพย์ นางชูทรัพย์ บุตรพลับ 206 6 - - ไร่สะท้อน บ้านลาด เพชรบุรี พบ. 8 2561 19/2/2020
3121 เขต 5 ศวพ.พบ. PEC-5-0386 นางกมลณัฐ  เนียมศรี ร้านณาณาการเกษตร นางกมลณัฐ  เนียมศรี 98/1 8 ไร่สะท้อน บ้านลาด เพชรบุรี พบ. 5 2562 21/3/2020
3122 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0076 นายศุภชัย รอดสิน ร้านนายศุภชัย รอดสิน นายศุภชัย รอดสิน 54/2 2 - - ลาดโพธ์ิ บ้านลาด เพชรบุรี พบ. 26 2554 26/5/2020
3123 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0081 นายสรรเสริญ ไทยสงฆ์ ร้านเยาว์การเกษตร นายสรรเสริญ ไทยสงฆ์ 132/2 4 - คลองชลประทานสาย 3 หนองกระเจ็ด บ้านลาด เพชรบุรี พบ. 100 2551 24/7/2020
3124 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0138 นายนิพนธ์ แตงเกตุ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษตรเกตุเพชร นายนิพนธ์ แตงเกตุ 166 5 - - หนองกระเจ็ด บ้านลาด เพชรบุรี พบ. 102 2551 22/8/2020
3125 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0151 นายสรวิชญ์  สัจจาสังข์ ร้านมิตรเกษตร นายสรวิชญ์  สัจจาสังข์ 8/1 1 - คลองชลประทานราช หนองกระปุ บ้านลาด เพชรบุรี พบ. 99 2551 22/8/2019
3126 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0191 นายธาตรี   จันทร์แฟง ร้านบุญนาค นายธาตรี  จันทร์แฟง 37/2 6 - - บางแก้ว บ้านแหลม เพชรบุรี พบ. 13 2555 9/4/2020
3127 เขต 5 ศวพ.พบ. PEC-5-0368 นางขจีนุช  สน่ันแสง ร้านมนต์ชัยการเกษตร นางขจีนุช  สน่ันแสง 123 3 บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี พบ. 16 2560 14/6/2020
3128 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0084 นายวินัย พวงมณี ร้านบุญช่วยการเกษตร นายวินัย พวงมณี 235/1 9 - - บ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี พบ. 23 2547 29/9/2020
3129 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0131 นางสาวกนกวรรณ  บุตรสะอาด สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส . เพชรบุรี จ ากัด 59 - ราชวิถี คลองกระแชง เมือง เพชรบุรี พบ. 23 2555 17/10/2019
3130 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0089 นางชญาภา อรุณกิจประคุณ ร้านเอ พี กรุ๊ป การเกษตร นางชญาภา อรุณกิจประคุณ 163 1 - - ช่องสะแก เมือง เพชรบุรี พบ. 26 2552 19/3/2020
3131 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0197 นายส าราญ ชวนชม ร้านชวนชม นายส าราญ ชวนชม 14 10 - - ดอนยาง เมือง เพชรบุรี พบ. 12 2555 4/4/2020
3132 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0281 นางสาวอ าพร เพชรพูน ร้านพรชมพู่ นางสาวอ าพร เพชรพูน 3/1 2 - - ดอนยาง เมือง เพชรบุรี พบ. 3 2556 18/11/2019
3133 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0092 นางสาวณภัทรารัตน์ ทะเลทอง ร้านโชคสมบูรณ์เกษตร นางสาวณภัทรารัตน์ ทะเลทอง 3/1 - มาตยาวงษ์ ท่าราบ เมือง เพชรบุรี พบ. 38 2548 22/3/2020
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3134 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0091 นางสาวอรพินทร์ วชิรธาราภาดร ร้านซ่ิวชุนต๊ึง นางสาวอรพินทร์ วชิรธาราภาดร 87 - พานิชเจริญ ท่าราบ เมือง เพชรบุรี พบ. 9 2554 27/12/2019
3135 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0189 นายบุญส่ง บุญข า ร้านบุญส่ง นายบุญส่ง บุญข า 69 1 - - นาพันสาม เมือง เพชรบุรี พบ. 36 2554 28/8/2019
3136 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0188 นายบุญรวม บัวหลวง ร้านบุญรวมการเกษตร นายบุญรวม บัวหลวง 5 7 - - นาพันสาม เมือง เพชรบุรี พบ. 37 2554 28/8/2019
3137 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0246 นายธีระ ศรีนวล ร้านลุงแก้ว นายธีระ ศรีนวล 22 6 - - บ้านกุ่ม เมือง เพชรบุรี พบ. 16 2559 26/6/2020
3138 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0331 นายกฤติภัทร มากพันธ์ ร้าน ก.ทรัพย์เจิรญ นายกฤติภัทร มากพันธ์ 6/2 5 - - โพพระ เมือง เพชรบุรี พบ. 9 2558 24/6/2020
3139 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0088 นายพิชิต บัวปรางค์ โรงสีสหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จ ากัด 63 6 - - โพไร่หวาน เมือง เพชรบุรี พบ. 47 2548 18/8/2020
3140 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0305 จ.อ.จาตุรันต์ พูนพิพัฒน์ ร้านโชคบุญรอด จ.อ.จาตุรันต์ พูนพิพัฒน์ 159 13 - - หนองขนาน เมือง เพชรบุรี พบ. 7 2558 3/2/2020
3141 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0186 นายบรรจง กล้าหาญ ร้านสุนีย์การเกษตร นายบรรจง กล้าหาญ 113 8 - - หนองขนาน เมือง เพชรบุรี พบ. 38 2552 27/8/2019
3142 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0097 นายวิชัย คุณวิริยะ ร้านเจริญชัย นายวิชัย คุณวิริยะ 150 14 - เพชรเกษม หัวสะพาน เมือง เพชรบุรี พบ. 10 2555 7/3/2020
3143 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0096 นายชัยวัฒน์ อารีวัฒนวงศ์ ร้านชัยวัฒน์การเกษตร นายชัยวัฒน์ อารีวัฒนวงศ์ 155 14 - เพชรเกษม หัวสะพาน เมือง เพชรบุรี พบ. 40 2552 23/9/2019
3144 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0247 นางสาวปนัดดา  เรืองศิลป์ ร้านสุดใจการเกษตร นางสาวปนัดดา  เรืองศิลป์ 1 5 - เทศบาล 5 หาดจ้าส าราญ เมือง เพชรบุรี พบ. 31 2554 20/6/2020
3145 เขต 5 ศวพ.พบ. PEC-5-0350 นางนงเยาว์  จันทะนา ร้านนงเยาว์การเกษตร นางนงเยาว์  จันทะนา 181 (ห้อง 2) 1 ช่องสะแก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี พบ. 8 2559 21/3/2020
3146 เขต 5 ศวพ.พบ. PEC-5-0379 นางโชติกา  อินมี ร้าน ฮ.พรนิมิตร 5 การเกษตร นางโชติกา อินมี 181/4 3 ช่องสะแก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี พบ. 5 2561 18/1/2020
3147 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0302 นายสรรเสริญ ม่วงน้อย ร้านเจริญการเกษตร 19 นายสรรเสริญ ม่วงน้อย 91 4 - - ดอนยาง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี พบ. 1 2557 30/9/2019
3148 เขต 5 ศวพ.พบ. PEC-5-0347 นางล าเลียง  กระต่ายเผือก อ าไพการเกษตร นางล าเลียง กระต่ายเผือก 29/9 6 บางจาก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี พบ. 2 2559 22/2/2020
3149 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0284 นายจารุวัตร เศรษฐ์ธนานุรักษ์ บริษัท พาราวินสัน จ ากัด 2/70 1 - - ไร่ส้ม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี พบ. 4 2556 16/12/2019
3150 เขต 5 ศวพ.พบ. PEC-5-0357 นายปรีชา  สังข์พุก ร้านปรีชาพาณิช นายปรีชา  สังข์พุก 157 8 ไร่ส้ม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี พบ. 15 2559 16/6/2020
3151 เขต 5 ศวพ.พบ. PEC-5-0332 นางพนารัตน์  แซ่หว่อง ร้านทุ่งลมฟาร์มช็อป นางพนารัตน์ แซ่หว่อง 8/1 6 หนองโสน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี พบ. 23 2561 1/10/2019
3152 เขต 5 ศวพ.พบ. PEC-5-0345 นางสาวสุกันยา  เมืองทวี ร้านพงศ์ฐกิตต์ิการเกษตร นางสาวสุกันยา เมืองทวี 10 9 หัวสะพาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี พบ. 7 2561 7/2/2020
3153 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0099 นายไพริน พิริยะศุภกิจ ร้านพิริยะเคมีภัณฑ์ นายไพริน พิริยะศุภกิจ 103/2 2 - - ท่าตะคร้อ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี พบ. 28 2560 25/12/2019
3154 เขต 5 ศวพ.พบ. PEC-5-0389 นายอรรถพล  บุญช่วย ร้านรักคุณการเกษตร นายอรรถพล บุญช่วย 275 2 ท่าตะคร้อ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี พบ. 20 2561 26/8/2019
3155 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0261 นางรุ่งนภา กิจดนตรี ร้านหน่ึงการเกษตร สาขา 4 นางรุ่งนภา กิจดนตรี 116 3 - - ท่าตะคร้อ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี พบ. 7 2555 9/2/2020
3156 เขต 5 ศวพ.พบ. PEC-5-0362 นายสรวิชญ์  สัจจาสังข์ ร้านมิตรเกษตร สาขา 7 เนินกระเบ้ือง นายสรวิชญ์ สัจจาสังข์ 239/1 8 ท่าตะคร้อ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี พบ. 14 2561 6/6/2019
3157 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0297 นายพรเพชร เนาวรัตน์วัฒนา ร้านเพชรรุ่งเรือง นายพรเพชร เนาวรัตน์วัฒนา 44/8 8 - - ท่าตะคร้อ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี พบ. 19 2556 20/8/2020
3158 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0235 นายพนัส ธัญญรักษ์ ร้านหน่ึงการเกษตร สาขา 3 นายพนัส ธัญญรักษ์ 53 8 - - ท่าตะคร้อ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี พบ. 32 2558 22/12/2019
3159 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0102 นางสาวคนึงนิจ ลินจง ร้านบุญส่งการค้า นางสาวคนึงนิจ ลินจง 31 1 - - ยางน้ ากลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี พบ. 17 2560 25/6/2020
3160 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0101 นางสาวปนิษจนันท์ สถาพล ร้านชุติกาญจน์ นางสาวปนิษจนันท์ สถาพล 3 2 - - ยางน้ ากลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี พบ. 1 2553 7/10/2019
3161 เขต 5 ศวพ.พบ. PEC-5-0363 นางสาวจิราพร  พิมพ์สุตะ ร้านโชครวมทรพย์ นางสาวจิราพร พิมพ์สุตะ 278 1 หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี พบ. 13 2561 5/6/2020
3162 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0104 นางเดือน ป้านสุวรรณ์ สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าปล้อง จ ากัด 155 4 - - หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี พบ. 10 2558 6/8/2019
3163 เขต 5 ศวพ.พบ. Pec-5-0105 นายวิชัย อนันต์ชัยลิขิต ร้านอนันต์พานิช นายวิชัย อนันต์ชัยลิขิต 203 4 - - หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี พบ. 5 2548 12/8/2020
3164 เขต 5 ศวพ.พบ. PEC-5-0401 นายกิติพงษ์  เก้าสด ร้านสุขสมบูรณ์การเกษตร  นายกิติพงษ์  เก้าสด 222 4 หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี พบ. 11 2562 12/5/2020
3165 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0527 นางสาวสิริอร ท้าวพิมพ์ ร้านสิริการเกษตร นางสาวสิริอร ท้าวพิมพ์ 53 15 แก้มอ้น จอมบึง ราชบุรี รบ. 20 2559 2/8/2020
3166 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0001 นางสาวอรวรรณ ว่องไวกริยา ร้านโพธ์ิทองการเกษตร นางสาวอรวรรณ ว่องไวกริยา 109/3 3 - - แก้มอ้น จอมบึง ราชบุรี รบ. 7 2548 7/7/2020
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3167 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0113 นางฟักทอง แซ่คู ร้านฟักทอง นางฟักทอง แซ่คู 11/2 3 - - แก้มอ้น จอมบึง ราชบุรี รบ. 27 2561 30/7/2019
3168 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0505 นายสมชาย โตเอ่ียม ร้านรุ่งทิพย์การเกษตร นายสมชาย โตเอ่ียม 110/4 3 แก้มอ้น จอมบึง ราชบุรี รบ. 4 2559 6/3/2020
3169 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0374 นายสุรศักด์ิ นิธิเศรษฐทรัพย์ ร้านแสงบึงการเกษตร นายสุรศักด์ิ นิธิเศรษฐทรัพย์ 52/3-4 1 - ราชบุรี-จอมบึง จอมบึง จอมบึง ราชบุรี รบ. 12 2555 10/1/2020
3170 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0003 นายพิสิฐ เวทย์พิทยาคม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริชัยเจริญค้า นายพิสิฐ เวทย์พิทยาคม 205 13 - - จอมบึง จอมบึง ราชบุรี รบ. 12 2548 19/3/2020
3171 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0002 นางช่ืนศิริ เวทย์พิทยาคม ร้านศิริชัยเคมีเกษตร นางช่ืนศิริ เวทย์พิทยาคม 512 3 - - จอมบึง จอมบึง ราชบุรี รบ. 11 2548 19/3/2020
3172 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0161 นายธ ารงศักด์ิ เวทย์พิทยาคม ร้านศิริชัยเคมีฟาร์มเกษตร นายธ ารงศักด์ิ เวทย์พิทยาคม 512 3 - - จอมบึง จอมบึง ราชบุรี รบ. 36 2551 12/3/2020
3173 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0004 นายสมบูรณ์ วิชัยบุญ ร้านจอมบึงการเกษตร นายสมบูรณ์ วิชัยบุญ 24/10-11 8 - ราชบุรี-จอมบึง จอมบึง จอมบึง ราชบุรี รบ. 7 2551 15/1/2020
3174 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0248 นางสาวนิตยา เทพสุวรรณ์ ร้านเกษตรด าเนิน นางสาวนิตยา เทพสุวรรณ์ 109 1 - - ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี รบ. 16 2553 24/3/2020
3175 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0008 นายยอดชาย สง่าโฉม ร้านช่ออินทนิล นายยอดชาย สง่าโฉม 114/2 1 - - ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี รบ. 52 2550 4/11/2019
3176 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0009 นางธนพร ย้ิมเจริญ ร้านย้ิมเจริญการเกษตร นางธนพร ย้ิมเจริญ 165/2 1 - - ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี รบ. 65 2551 17/6/2020
3177 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0401 นายจักรพงษ์ แซ่ล้ิม ร้านล้ิมสิทธิโชค นายจักรพงษ์ แซ่ล้ิม 22 1 - - ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี รบ. 10 2556 16/1/2020
3178 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0005 นางสาววรรณฑิตารี นิธิพงศ์พันธ์ุ ร้านมานพการเกษตร นางสาววรรณฑิตารี นิธิพงศ์พันธ์ุ 220/5 1 - - ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี รบ. 10 2557 26/12/2019
3179 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0103 นางนารีรัตน์ ณรงค์วงศ์วัฒนา ร้านเกษตรพันธ์ุ นางนารีรัตน์ ณรงค์วงศ์วัฒนา 30/1 1 - - ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี รบ. 17 2557 26/3/2020
3180 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0104 นายวิบูลย์ ลาภทวีสมบูรณ์ ร้านลาภทวีสมบูรณ์ นายวิบูลย์ ลาภทวีสมบูรณ์ 91/2 1 - - ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี รบ. 6 2550 29/3/2020
3181 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0007 นายพิชิต เศรษฐกีรติกุล ร้านพิชิตการเกษตร นายพิชิต เศรษฐกีรติกุล 40/4 10 - - ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี รบ. 25 2551 11/3/2020
3182 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0006 นายอนันต์ ศิริพิทักษ์ชัย ร้านอนันต์การเกษตร นายอนันต์ ศิริพิทักษ์ชัย 21/2 2 - - ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี รบ. 4 2549 11/3/2020
3183 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0461 นางสาวนารีรัตน์ สิมมาเลาเต่า ร้านบ้านสวนเกษตร นางสาวนารีรัตน์ สิมมาเลาเต่า 23 2 ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี รบ. 34 2557 7/7/2020
3184 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0465 นายปัณณพัฒน์ ทองสุข ร้านนิสราการเกษตร นายปัณณพัฒน์ ทองสุข 9/4 5 ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี รบ. 23 2557 20/4/2020
3185 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0592 นายนิวัฒน์ นพภากูล ร้านนิวัฒน์ นายนิวัฒน์ นพภากูล 21 8 ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี รบ. 34 2561 7/8/2020
3186 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0448 นางสาวอังคณา อุ่นหม่ันกิจ ร้านเบิกไพรการเกษตร นางสาวปาจรีย์ เขียวอร่าม 75 11 เบิกไพร จอมบึง ราชบุรี รบ. 40 2560 7/12/2019
3187 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0590 นายธนทรัพย์ แซ่เบ๊ ร้านสินทรัพย์การเกษตร นายธนทรัพย์ แซ่เบ๊ 170 7 เบิกไพร จอมบึง ราชบุรี รบ. 29 2561 31/7/2020
3188 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0588 นายสุรโชติ ยาฉ่ า ร้านพจมานการเกษตร นายสุรโชติ ยาฉ่ า 55/2 14 ปากช่อง จอมบึง ราชบุรี รบ. 4 2562 20/1/2020
3189 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0371 นายเฉลิม คมเจริญ ร้านเฉลิมชัย นายเฉลิม คมเจริญ 42 15 - - ปากช่อง จอมบึง ราชบุรี รบ. 10 2555 8/1/2020
3190 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0352 นายมานพ วงษ์พิทักษ์โรจน์ ร้านมานพการเกษตร นายมานพ วงษ์พิทักษ์โรจน์ 4/5 2 - - ปากช่อง จอมบึง ราชบุรี รบ. 30 2554 16/6/2020
3191 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0443 นางสาวรุ่งอรุณ พานตะโก ร้านมดงานเจริญค้า นางสาวรุ่งอรุณ พานตะโก 164/1 1 - - รางบัว จอมบึง ราชบุรี รบ. 38 2556 3/9/2019
3192 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0257 นายสมใจ เจริญกิมซือ ร้านขุมทรัพย์การเกษตร นายสมใจ เจริญกิมซือ 197/19 1 - - ขุนพิทักษ์ ด าเนินสะดวก ราชบุรี รบ. 34 2558 9/9/2019
3193 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0497 นางสาวรังสิยา เกตุเเก้ว ร้านเพ-ชร สยามปุ๋ยเคมี นางสาวรังสิยา เกตุเเก้ว 197/25 1 ขุนพิทักษ์ ด าเนินสะดวก ราชบุรี รบ. 20 2562 11/6/2020
3194 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0372 นายอ านาจ ทักษิณ ร้านอ านาจเคมีภัณฑ์ นายอ านาจ ทักษิณ 197/8-9 1 - - ขุนพิทักษ์ ด าเนินสะดวก ราชบุรี รบ. 16 2562 24/4/2020
3195 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0502 นายพรเทพ ธนิกกุล ร้านรุ่งเจริญเคมีเกษตร นายพรเทพ ธนิกกุล 18/1 5 ขุนพิทักษ์ ด าเนินสะดวก ราชบุรี รบ. 9 2559 29/3/2020
3196 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0012 นายยืนยง สุภาสุธากุล สหกรณ์การเกษตรด าเนินสะดวก จ ากัด 187/2 4 - - ดอนกรวย ด าเนินสะดวก ราชบุรี รบ. 2 2547 26/5/2020
3197 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0526 นางสาวพรพัชญาณ์ วิทิตกพัทธ์ ร้านปณิตาเกษตรภัณฑ์ นางสาวพรพัชญาณ์ วิทิตกพัทธ์ 466 4 ดอนกรวย ด าเนินสะดวก ราชบุรี รบ. 23 2562 16/6/2020
3198 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0464 นางสาวศิริกร ชัยวิชิต ร้านเกษตรน าสิน นางสาวศิริกร ชัยวิชิต 92/1 4 ดอนกรวย ด าเนินสะดวก ราชบุรี รบ. 22 2557 16/4/2020
3199 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0013 นางสาวทิพย์พาภรณ์ โพธ์ิอ่ิม ร้านไพโรจน์การเกษตร นางสาวทิพย์พาภรณ์ โพธ์ิอ่ิม 247/9 5 - - ดอนกรวย ด าเนินสะดวก ราชบุรี รบ. 88 2551 28/9/2020

97/151สํา
นัก
คว
บค
มุพ
ืชแ
ละ
วสั
ดกุ
ารเ
กษ
ตร



3200 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0227 นางสาวปัณณรัตน์ ชัยเจริญเสรี ร้านล้ีเอ๋ียวมี นางสาวปัณณรัตน์ ชัยเจริญเสรี 370/15 5 - - ดอนกรวย ด าเนินสะดวก ราชบุรี รบ. 16 2552 11/1/2020
3201 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0318 นางสาววราภรณ์ จ ารัสเลิศลักษณ์ ร้านหยูเชียงเกษตรภัณฑ์ นางสาววราภรณ์ จ ารัสเลิศลักษณ์ 370/7 5 - บางแพ-สมุทรสงคราม ดอนกรวย ด าเนินสะดวก ราชบุรี รบ. 37 2560 3/10/2019
3202 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0151 นายธนกร ธนจิรเสฐ ร้านณัฐชานันท์ นายธนกร ธนจิรเสฐ 92/3 5 - - ดอนกรวย ด าเนินสะดวก ราชบุรี รบ. 29 2551 11/3/2020
3203 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0566 นางสาวศิรินภา แซ่ล้ิม ร้านเล้งการค้า นางสาวศิรินภา แซ่ล้ิม 97/15 5 ดอนกรวย ด าเนินสะดวก ราชบุรี รบ. 41 2561 18/9/2019
3204 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0209 นางสาวพิมพ์วิไล โพธ์ิเตียน ร้านเฮง เฮงการเกษตร นางสาวพิมพ์วิไล โพธ์ิเตียน 342 7 - - ดอนกรวย ด าเนินสะดวก ราชบุรี รบ. 3 2552 11/11/2019
3205 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0553 นางสาวริญญภัสร์ ธาตรีเจริญวงศ์ ร้านล้ีเอ๋ียวมี 5 นางสาวริญญภัสร์ ธาตรีเจริญวงศ์ 254 8 ดอนกรวย ด าเนินสะดวก ราชบุรี รบ. 6 2560 23/2/2020
3206 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0463 นายอนุวัฒน์ บุญหล า ร้านพรนภาการเกษตร นายอนุวัฒน์ บุญหล า 301/2 8 ดอนกรวย ด าเนินสะดวก ราชบุรี รบ. 15 2558 2/4/2019
3207 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0220 นางสาวนวลศรี ด าเนินอุดมการณ์ ร้านแสงสิทธ์ิการเกษตร นางสาวนวลศรี ด าเนินอุดมการณ์ 282 9 - - ดอนกรวย ด าเนินสะดวก ราชบุรี รบ. 62 2550 24/12/2019
3208 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0320 นายธรรมรัตน์ คงมะลวน ร้านต้นกล้า นายธรรมรัตน์ คงมะลวน 317/21 9 - บางแพ-ด าเนินสะดวก ดอนกรวย ด าเนินสะดวก ราชบุรี รบ. 5 2554 1/11/2019
3209 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0524 นายวิเชียร ล้ิมรสเจริญดี ร้านล้ิมก าชัยการเกษตร นายวิเชียร ล้ิมรสเจริญดี 101 2 ดอนคลัง ด าเนินสะดวก ราชบุรี รบ. 7 2559 16/3/2020
3210 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0379 นางสาววารุณี ล้ิมเทียมรัตน์ ร้านสิริธรออยล์ นางสาววารุณี ล้ิมเทียมรัตน์ 225/1 2 - - ดอนคลัง ด าเนินสะดวก ราชบุรี รบ. 17 2556 21/2/2020
3211 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0531 นายวีรวุฒ ลักษมีรัตน์กุล ร้านขวัญใจเกษตรภัณฑ์ นายวีรวุฒ ลักษมีรัตน์กุล 4 2 ดอนคลัง ด าเนินสะดวก ราชบุรี รบ. 15 2559 13/7/2020
3212 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0014 นายกฤษณะ ปัญญาฤทธิสร ร้านธนาพรรณการเกษตร นายกฤษณะ ปัญญาฤทธิสร 308 4 - - ดอนคลัง ด าเนินสะดวก ราชบุรี รบ. 21 2551 3/2/2020
3213 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0015 นายวิรัช บุญญารัตนสถาพร ร้านนายวิรัช บุญญารัตนสถาพร นายวิรัช บุญญารัตนสถาพร 106 3 - - ดอนไผ่ ด าเนินสะดวก ราชบุรี รบ. 4 2547 16/3/2020
3214 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0141 นายรุ่งการ จรรยาเมตตากุล ร้านรุ่งเจริญการเกษตร นายรุ่งการ จรรยาเมตตากุล 109 7 - - ด าเนินสะดวก ด าเนินสะดวก ราชบุรี รบ. 2 2551 15/1/2020
3215 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0153 นายสุทัศน์ อยู่กิจติชัย ร้านกิตติชัย นายสุทัศน์ อยู่กิจติชัย 245/10 8 ด าเนินสะดวก ด าเนินสะดวก ราชบุรี รบ. 17 2553 19/4/2020
3216 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0409 นางปราณี ช้ินประกอบเกิด บริษัท กิตติชัยแอสโซซิเอท จ ากัด 245/10 8 ด าเนินสะดวก ด าเนินสะดวก ราชบุรี รบ. 5 2562 21/1/2020
3217 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0133 นายไพศาล ปิยะวงศ์วัฒนา ร้านปิยะการเกษตร นายไพศาล ปิยะวงศ์วัฒนา 245/5 8 - - ด าเนินสะดวก ด าเนินสะดวก ราชบุรี รบ. 67 2550 24/12/2019
3218 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0168 นางสาววัฒนา ธงชัย ร้านธงชัยการเกษตร นางสาววัฒนา ธงชัย 276/12-13 8 - - ด าเนินสะดวก ด าเนินสะดวก ราชบุรี รบ. 46 2551 12/3/2020
3219 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0145 นายเมธา ชัยเจริญเสรี ร้านล้ีเอ่ียวมี นายเมธา ชัยเจริญเสรี 276/5-6 8 - - ด าเนินสะดวก ด าเนินสะดวก ราชบุรี รบ. 6 2551 15/1/2020
3220 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0149 นายอนุวัฒน์ ภูษาภักดีนุภาพ ร้านพรเจริญ 2 นายอนุวัฒน์ ภูษาภักดีนุภาพ 277/2 8 - - ด าเนินสะดวก ด าเนินสะดวก ราชบุรี รบ. 9 2560 21/3/2020
3221 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0124 นายธนู ฐิติกุลเจริญ ร้านมงคลเคมี นายธนู ฐิติกุลเจริญ 285/21 8 - - ด าเนินสะดวก ด าเนินสะดวก ราชบุรี รบ. 15 2555 22/1/2020
3222 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0125 นายอนุพงษ์ จ าปี ร้านอนุพงษ์การเกษตร นายอนุพงษ์ จ าปี 285/45 8 - บางแพ-ด าเนิน ด าเนินสะดวก ด าเนินสะดวก ราชบุรี รบ. 56 2550 16/12/2019
3223 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0554 นายธีระศักด์ิ โพธ์ิเตียน ร้านสุขประเสริฐการเกษตร นายธีระศักด์ิ โพธ์ิเตียน 308 2 ท่านัด ด าเนินสะดวก ราชบุรี รบ. 11 2560 23/4/2020
3224 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0335 นางสาวน้องอ้อ กิจเต่ง ร้านตระกูล ออ การเกษตร นางสาวน้องอ้อ กิจเต่ง 341 2 - - ท่านัด ด าเนินสะดวก ราชบุรี รบ. 15 2554 9/3/2020
3225 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0144 นายชัยพร ตันพันตรี ร้านยอดการเกษตร นายชัยพร ตันพันตรี 152 3 - ด าเนินสะดวก-บางแพ ท่านัด ด าเนินสะดวก ราชบุรี รบ. 13 2555 15/1/2020
3226 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0166 นายเทวา พรหมอินทร์ ร้านเทวาการเกษตร นายเทวา พรหมอินทร์ 296/7-8 4 - บางแพ-ด าเนินสะดวก ท่านัด ด าเนินสะดวก ราชบุรี รบ. 8 2560 15/3/2020
3227 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0398 นายณัฐวุฒิ ล้ิมเทียมรัตน์ ร้านณัฐวุฒิ ล้ิมเทียมรัตน์ นายณัฐวุฒิ ล้ิมเทียมรัตน์ 88 2 - - บ้านไร่ ด าเนินสะดวก ราชบุรี รบ. 14 2560 14/5/2020
3228 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0278 นายศุภสิทธ์ิ อินทอง ร้านโชคศุภา นายศุภสิทธ์ิ อินทอง 341 4 - - บ้านไร่ ด าเนินสะดวก ราชบุรี รบ. 14 2553 15/2/2020
3229 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0563 นายประภาคาร อภิชิตพงศ์พันธ์ ร้านบ้านไร่เคมีการเกษตร นายประภาคาร อภิชิตพงศ์พันธ์ 409 4 บ้านไร่ ด าเนินสะดวก ราชบุรี รบ. 32 2560 31/8/2020
3230 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0488 นางสาวนันท์มนัส บุญพิพัฒน์ถาวร ร้านเพชรศิริอนันต์ นางสาวนันท์มนัส บุญพิพัฒน์ถาวร 234 6 บ้านไร่ ด าเนินสะดวก ราชบุรี รบ. 39 2557 11/9/2019
3231 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0520 นายชาลี เลิศธาราธิคุณ ร้านณัฐนิชาการเกษตร นายชาลี เลิศธาราธิคุณ 278/5 4 ประสาทสิทธ์ิ ด าเนินสะดวก ราชบุรี รบ. 2 2559 18/1/2020
3232 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0130 นางสาวบงกช อยู่กิจติชัย ร้านธิติภัณฑ์ นางสาวบงกช อยู่กิจติชัย 97/2 4 - - ประสาทสิทธ์ิ ด าเนินสะดวก ราชบุรี รบ. 65 2550 25/12/2019
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3233 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0568 นายวิวัฒน์ เรวัตโต ร้านโตเจริญทรัพย์ นายวิวัฒน์ เรวัตโต 359/1 5 ประสาทสิทธ์ิ ด าเนินสะดวก ราชบุรี รบ. 36 2560 26/9/2019
3234 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0427 นางชุติมา วชิรเรืองสิน บริษัท ดีแอนด์ ซี อกริเทค จ ากัด 401/9 5 - - ประสาทสิทธ์ิ ด าเนินสะดวก ราชบุรี รบ. 11 2558 5/3/2020
3235 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0126 นายดุสิต วชิรเรืองสิน ร้านวชิรเกษตร นายดุสิต วชิรเรืองสิน 401/9 5 - - ประสาทสิทธ์ิ ด าเนินสะดวก ราชบุรี รบ. 34 2559 19/12/2019
3236 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0251 นางสาวกนกวรรณ บุญพิพัฒน์ถาวร ร้านเพชรศิริอนันต์ 2 นางสาวกนกวรรณ บุญพิพัฒน์ถาวร 44/19 5 - - ประสาทสิทธ์ิ ด าเนินสะดวก ราชบุรี รบ. 30 2558 31/8/2020
3237 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0131 นายอภิวัฒน์ อยู่กิจติชัย ร้านเอกเคมีภัณฑ์ นายอภิวัฒน์ อยู่กิจติชัย 44/7 5 - - ประสาทสิทธ์ิ ด าเนินสะดวก ราชบุรี รบ. 66 2550 25/12/2019
3238 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0449 นางสาวพัชรินทร์ บุญจู ร้านเติมทิพย์การเกษตร นางสาวพัชรินทร์ บุญจู 278 1 - - แพงพวย ด าเนินสะดวก ราชบุรี รบ. 4 2557 24/10/2019
3239 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0596 นางพัชร์จันทร์ วีระสุนทร ร้านธวัชการเกษตร นางพัชร์จันทร์ วีระสุนทร 53 12 แพงพวย ด าเนินสะดวก ราชบุรี รบ. 49 2561 25/12/2019
3240 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0370 นายอมรเทพ เศรษฐศุภกูล ร้านปราโมทย์เจริญการค้า นายอมรเทพ เศรษฐศุภกูล 99/9 3 - - แพงพวย ด าเนินสะดวก ราชบุรี รบ. 47 2561 18/12/2019
3241 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0143 นางสาวส ารวย เทียมประเสริฐ ร้านแดง นางสาวส ารวย เทียมประเสริฐ 142 4 - - แพงพวย ด าเนินสะดวก ราชบุรี รบ. 4 2551 15/1/2020
3242 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0059 นายพีระ รัตนไพบูลย์วัฒนา ร้านพีระการเกษตร นายพีระ รัตนไพบูลย์วัฒนา 172 4 - - แพงพวย ด าเนินสะดวก ราชบุรี รบ. 22 2554 25/4/2020
3243 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0129 นางสาวนวนจันทร์ จงสมจิตต ร้านปราโมทย์การเกษตร นางสาวนวนจันทร์ จงสมจิตต 269/1 6 - - แพงพวย ด าเนินสะดวก ราชบุรี รบ. 64 2550 25/12/2019
3244 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0468 นายณรงศักด์ิ จ ารัสศรี ร้านณรงศักด์ิการเกษตร นายณรงศักด์ิ จ ารัสศรี 119 9 แพงพวย ด าเนินสะดวก ราชบุรี รบ. 10 2558 2/2/2020
3245 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0128 นายปราโมทย์ เศรษฐศุภกูล ร้านนายปราโมทย์ เศรษฐศุภกูล นายปราโมทย์ เศรษฐศุภกูล 75 9 - - แพงพวย ด าเนินสะดวก ราชบุรี รบ. 63 2550 24/12/2019
3246 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0134 นายสมศักด์ิ ปิยะวงศ์วัฒนา ร้านเฮ้งกิมฮวด นายสมศักด์ิ ปิยะวงศ์วัฒนา 19 6 - - ศรีสุราษฎร์ ด าเนินสะดวก ราชบุรี รบ. 78 2550 24/12/2019
3247 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0603 นายภาษ์ณุวรรศ นันชัย ร้านภ.เกษตร นายภาษ์ณุวรรศ นันชัย 56 6 ศรีสุราษฎร์ ด าเนินสะดวก ราชบุรี รบ. 9 2562 12/3/2020
3248 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0208 นายสมชาย พันธ์พีระพิชย์ ร้านสมหทัยการเกษตร นายสมชาย พันธ์พีระพิชย์ 16/2 2 - - ดอนใหญ่ บางแพ ราชบุรี รบ. 19 2552 26/1/2020
3249 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0122 นางณิชกมล กันณะ ร้านเกษตรบางแพ นางณิชกมล กันณะ 90/2 3 - - บางแพ บางแพ ราชบุรี รบ. 54 2550 6/12/2019
3250 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0022 นายพรเทพ ทัพศิริ ร้านผลเจริญการเกษตร นายพรเทพ ทัพศิริ 73 5 - - บางแพ บางแพ ราชบุรี รบ. 61 2550 6/12/2019
3251 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0610 นางสาวณัฐนรี บุญพิพัฒน์ถาวร ร้านเพชรศิริอนันต์ นางสาวณัฐนรี บุญพิพัฒน์ถาวร 102 11 โพหัก บางแพ ราชบุรี รบ. 18 2562 20/5/2020
3252 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0023 นายเดชา นาภะสินธ์ุ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุรชัยการเกษตร 1999 185 3 - - โพหัก บางแพ ราชบุรี รบ. 40 2551 12/3/2020
3253 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0249 นางสาวกุลวดี รอดจินดา ร้านศิริวรรณการเกษตร นางสาวกุลวดี รอดจินดา 185/7-8 3 - - โพหัก บางแพ ราชบุรี รบ. 18 2556 2/6/2020
3254 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0223 นางพยอม เรืองแตง ร้านพยอมการค้า นางพยอม เรืองแตง 99 3 - - โพหัก บางแพ ราชบุรี รบ. 8 2562 26/2/2020
3255 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0160 นายเทวา พรหมอินทร์ ร้านเทวาการเกษตร นายเทวา พรหมอินทร์ 99/10-13 3 - - โพหัก บางแพ ราชบุรี รบ. 7 2560 15/3/2020
3256 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0287 นางวิริยา นาภะสินธ์ุ ร้านแอนการประมง นางวิริยา นาภะสินธ์ุ 99/17 3 - - โพหัก บางแพ ราชบุรี รบ. 15 2562 18/4/2020
3257 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0342 นายยรรยง ประเทืองวงศ์ นายยรรยง  ประเทืองวงศ์ 96/5 9 - โพหัก บางแพ ราชบุรี รบ. 19 2554 18/4/2020
3258 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0229 นายณัฐพล ชัยวิชิต ร้านเกษตรน าสิน นายณัฐพล ชัยวิชิต 141 1 - - หัวโพ บางแพ ราชบุรี รบ. 18 2552 12/1/2020
3259 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0184 นายประสาน เหม่งเวหา ร้านหัวโพการเกษตร นายประสาน เหม่งเวหา 60/4 2 - - หัวโพ บางแพ ราชบุรี รบ. 22 2561 3/7/2020
3260 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0518 นางสาววรลักษณ์ ฆะปัญญา ร้านพรเกษมการเกษตร 2 นางสาววรลักษณ์ ฆะปัญญา 167/8 3 หัวโพ บางแพ ราชบุรี รบ. 1 2559 10/1/2020
3261 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0507 นางสาวบุษญา เสือเฒ่า ร้านกุหลาบการเกษตร นางสาวบุษญา เสือเฒ่า 269/3 1 บ้านคา บ้านคา ราชบุรี รบ. 31 2559 7/12/2019
3262 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0400 นางอารีย์ กงจก สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตบ้านคา ราชบุรี จ ากัด 1/1 10 - - บ้านคา บ้านคา ราชบุรี รบ. 37 2557 29/12/2019
3263 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0557 นายรุ่งกวี สุขสมัย ร้านสุขสมัย เคมีภัณฑ์การเกษตร นายรุ่งกวี สุขสมัย 999 10 บ้านคา บ้านคา ราชบุรี รบ. 15 2560 16/5/2020
3264 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0358 นายวิศิษฎ์ มาสุข ร้านวิบูลทรัพย์การเกษตร (สาขา 2) นายวิศิษฎ์ มาสุข 11 11 - - บ้านคา บ้านคา ราชบุรี รบ. 26 2559 3/11/2019
3265 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0218 นายปัญญา กฤตศิลป์ ร้านรุ่งศิลป์ นายปัญญา กฤตศิลป์ 148/1 2 - - บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี รบ. 10 2552 17/12/2019
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3266 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0176 นางสาววาสนา กาญจนภิวัฒน์ ร้านวัฒนาพาณิชย์ นางสาววาสนา กาญจนภิวัฒน์ 40/1 2 - - บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี รบ. 16 2559 21/7/2019
3267 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0586 นางสาวทิพย์มณฑา สังข์วรรณะ ร้านฮ.เจริญทรัพย์ นางสาวทิพย์มณฑา สังข์วรรณะ 43/2 2 บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี รบ. 14 2561 23/5/2020
3268 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0559 นางอรพรรณ พลับอิน ร้านพลับอิน การเกษตร นางอรพรรณ พลับอิน 59 2 บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี รบ. 17 2560 18/5/2020
3269 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0386 นางกันยารัตน์ มากสกุล ร้านปัญญาการเกษตร นางกันยารัตน์ มากสกุล 6/3 7 - - บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี รบ. 40 2556 17/9/2019
3270 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0571 นางสาวพูน สระกบแก้ว ร้านป้าพูน นางสาวพูน สระกบแก้ว 1 11 หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี รบ. 13 2561 21/5/2020
3271 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0353 นายสมชาย ศรีศรทอง ร้านศรีศรทอง นายสมชาย ศรีศรทอง 142 3 - - หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี รบ. 17 2561 5/6/2020
3272 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0368 นายนิวัฒน์ ภูวไพโรจน์ ร้านเจ๊ียบการเกษตร นายนิวัฒน์ ภูวไพโรจน์ 155 3 - - หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี รบ. 18 2561 10/6/2020
3273 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0612 นายเฉลิมชัย ศรีถม สุรีย์การค้า นายเฉลิมชัย ศรีถม 1 4 - - หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี รบ. 24 2562 2/7/2020
3274 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0259 นายถาวร นาทา บริษัท พราวด์ เคมีคอล จ ากัด 55/1 2 - - กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี รบ. 1 2553 8/10/2019
3275 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0026 นางสาวปภัชญา สหพิบูลย์ชัย ร้านสหพิบูลย์ชัย การค้า นางสาวปภัชญา สหพิบูลย์ชัย 67 2 - - กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี รบ. 26 2550 28/6/2020
3276 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0587 นางสาวสุนันทา นาทา ร้านพราวด์การเกษตร สาขา ๑ นางสาวสุนันทา นาทา 88/1 2 กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี รบ. 13 2561 12/6/2020
3277 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0260 นายสมยศ เจนลาภวัฒนกุล ร้านชัญญาก์การเกษตร นายสมยศ เจนลาภวัฒนกุล 128 4 - - กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี รบ. 19 2562 28/5/2020
3278 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0111 นางจารุรัตน์  เหมณี ร้านมณีทรัพย์ นางจารุรัตน์  เหมณี 115/4 5 - - กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี รบ. 24 2550 10/5/2020
3279 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0027 นางสาวอรณี สุขสวัสด์ิ ร้านแดงการเกษตร นางสาวอรณี สุขสวัสด์ิ 36/1 6 - - กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี รบ. 5 2560 23/2/2020
3280 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0030 นายสิทธ์ิ ถวิลวัฒนกิจ ร้านสิทธ์ิ ถวิลวัฒนกิจ นายสิทธ์ิ ถวิลวัฒนกิจ 45 6 - - กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี รบ. 47 2550 27/9/2019
3281 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0569 นายสราวุธ เจนวุฒิพาณิชย์ ร้านก.เจริญ นายสราวุธ เจนวุฒิพาณิชย์ 118/6 9 กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี รบ. 26 2561 30/7/2020
3282 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0201 นางผ่องพรรณ ด้วงชนะ ร้านชุมทางเกษตร นางผ่องพรรณ ด้วงชนะ 24 9 - - กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี รบ. 85 2551 21/9/2019
3283 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0110 นางแสงศิริ ภูศรี ร้านนางแสงศิริ ภูศรี นางแสงศิริ ภูศรี 361/47 9 - - กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี รบ. 23 2550 23/4/2020
3284 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0099 นายประยุทธ ทัศนานุตริยกุล ร้านพรเกษตร นายประยุทธ ทัศนานุตริยกุล 85 9 - - กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี รบ. 2 2550 5/3/2020
3285 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0605 นางสาวจิราวรรณ กล่อมก าเนิด ร้านบาก้าสัมมาราม นางสาวจิราวรรณ กล่อมก าเนิด 42 14 เขาขลุง บ้านโป่ง ราชบุรี รบ. 11 2562 19/3/2020
3286 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0411 นางสาวสุรีรัตน์ จิตรโปร่ง ร้านจงกลการเกษตร นางสาวสุรีรัตน์ จิตรโปร่ง 49/1 15 - - เขาขลุง บ้านโป่ง ราชบุรี รบ. 16 2556 17/2/2020
3287 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0238 นายสมชาย แก้วเพ็ชร ร้านแก้วเพ็ชร นายสมชาย แก้วเพ็ชร 123/1 17 - - เขาขลุง บ้านโป่ง ราชบุรี รบ. 28 2552 3/6/2020
3288 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0503 นายประยูร เทียมศรีรัชนีกร ร้านป.เกษตรรุ่งเรือง นายประยูร เทียมศรีรัชนีกร 79 2 เขาขลุง บ้านโป่ง ราชบุรี รบ. 16 2561 29/5/2020
3289 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0480 นางสาวขวัญใจ ผลอุดม ร้านขวัญใจการเกษตร นางสาวขวัญใจ ผลอุดม 45/8 7 เขาขลุง บ้านโป่ง ราชบุรี รบ. 13 2559 19/6/2020
3290 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0116 นายศักด์ิ ลิขิตบัณฑูร ร้านนายศักด์ิ ลิขิตบัณฑูร นายศักด์ิ ลิขิตบัณฑูร 21/2 8 - - เขาขลุง บ้านโป่ง ราชบุรี รบ. 20 2560 4/6/2020
3291 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0391 นายอธิป ปัญญาธีระ ร้านคุ้งพยอม นายอธิป ปัญญาธีระ 171 3 - - คุ้งพยอม บ้านโป่ง ราชบุรี รบ. 36 2561 8/8/2020
3292 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0444 นางสาวสุภัสสรา พุฒติ ร้านไสวการค้า นางสาวสุภัสสรา พุฒติ 98/1 12 - - ท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี รบ. 26 2557 26/5/2020
3293 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0038 นางสมทรง จาวผลิผล ร้านง่วนเฮงหลี นางสมทรง จาวผลิผล 77/13-14 16 - - ท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี รบ. 30 2561 24/7/2020
3294 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0101 นายสมคิด แซ่ล้ี ร้านสมคิดการเกษตร นายสมคิด แซ่ล้ี 15/1 7 - - ท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี รบ. 8 2550 15/3/2020
3295 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0032 นายสุพรชัย ล้ีชาญพานิชยกิจ ร้านจ๊ัวฮวด นายสุพรชัย ล้ีชาญพานิชยกิจ 1 ในตลาดส่วนบุคคล ประชานิยม บ้านโป่ง บ้านโป่ง ราชบุรี รบ. 16 2549 12/12/2019
3296 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0031 นายอธิวัฒน์ ไชยมานะสิทธ์ิ ร้านนายอธิวัฒน์ ไชยมานะสิทธ์ิ นายอธิวัฒน์ ไชยมานะสิทธ์ิ 1-3 - เนียนนิยม บ้านโป่ง บ้านโป่ง ราชบุรี รบ. 87 2551 28/9/2019
3297 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0034 นางสาวจรรยา วีรยุพาพันธ์ุ ร้านน าเจริญการเกษตร นางสาวจรรยา วีรยุพาพันธ์ุ 206/2 - แสงชูโต บ้านโป่ง บ้านโป่ง ราชบุรี รบ. 3 2550 11/3/2020
3298 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0535 นายกัมปนาท พูสมจิตย์ ร้านกัมปนาท พูสมจิตต์ นายกัมปนาท พูสมจิตย์ 64 2 บ้านม่วง บ้านโป่ง ราชบุรี รบ. 3 2560 14/2/2020

100/151สํา
นัก
คว
บค
มุพ
ืชแ
ละ
วสั
ดกุ
ารเ
กษ
ตร



3299 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0384 นายสนิท สอสะอาด ร้านนายสนิท สอสะอาด นายสนิท สอสะอาด 33 3 - - บ้านม่วง บ้านโป่ง ราชบุรี รบ. 35 2561 8/8/2020
3300 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0462 นางสาววรรณา เสลานนท์ กลุ่มออมทรัพย์ ต.บ้านม่วง 25 5 บ้านม่วง บ้านโป่ง ราชบุรี รบ. 21 2557 7/4/2020
3301 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0428 นายชรัณ พุทธสรณ์ ร้านนายชรัณ พุทธสรณ์ นายชรัณ พุทธสรณ์ 109 11 - - เบิกไพร บ้านโป่ง ราชบุรี รบ. 16 2557 24/3/2020
3302 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0537 นายประพันธ์ แก้วมูล ร้านพัน ตนเกษตร นายประพันธ์ แก้วมูล 43/2 11 เบิกไพร บ้านโป่ง ราชบุรี รบ. 23 2559 2/10/2019
3303 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0112 นายสมคิด เด่นชัยเจริญกุล ร้านเด่นชัยพานิช นายสมคิด เด่นชัยเจริญกุล 84 11 - - เบิกไพร บ้านโป่ง ราชบุรี รบ. 29 2556 11/7/2020
3304 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0519 นายธาดา สรวมนาม บริษัท น้ าตาลราชบุรี จ ากัด 9 6 เบิกไพร บ้านโป่ง ราชบุรี รบ. 21 2559 5/9/2019
3305 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0604 นางสาวเจนนิศา กราบเครือ บริษัท สกายวินด์ จ ากัด 3/2 6 ปากแรต บ้านโป่ง ราชบุรี รบ. 10 2562 18/3/2020
3306 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0092 นางสาวปุณญิสา เหรียญเจริญสกุล ร้านปุณญิสา เหรียญเจริญสกุล นางสาวปุณญิสา เหรียญเจริญสกุล 5/9 7 - - ลาดบัวขาว บ้านโป่ง ราชบุรี รบ. 40 2561 13/9/2019
3307 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0494 นางศิริกานต์ อักษรชู ร้านศิริอักษร นางศิริกานต์ อักษรชู 45/6 8 ดงมะม่วง-หนองรี สวนกล้วย บ้านโป่ง ราชบุรี รบ. 4 2558 5/1/2020
3308 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0487 นายหน สอนพ่วง ร้านนายหน สอนพ่วง นายหน สอนพ่วง 14/1 3 หนองกบ บ้านโป่ง ราชบุรี รบ. 28 2558 16/8/2019
3309 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0097 นายเจริญ ทรัพย์พยา ร้านค.ทรัพย์พยารุ่งเรือง นายเจริญ ทรัพย์พยา 31/4 8 - บ้านยาง-หนองปลาดุก หนองกบ บ้านโป่ง ราชบุรี รบ. 79 2550 31/1/2020
3310 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0532 นายวชิราวิทย์ รวยเรืองรุ่ง ร้านวิทย์การเกษตร นายวชิราวิทย์ รวยเรืองรุ่ง 76 9 หนองกบ บ้านโป่ง ราชบุรี รบ. 17 2559 20/7/2020
3311 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0578 นางสาวธนาวดี จังพานิช ร้านโชคน าพา การเกษตร นางสาวธนาวดี จังพานิช 17/7 15 หนองปลาหมอ บ้านโป่ง ราชบุรี รบ. 7 2561 18/3/2020
3312 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0561 นายพรชัย ม่วงไหมทอง ร้านโชคดีการเกษตร นายพรชัย ม่วงไหมทอง 9/5 15 หนองปลาหมอ บ้านโป่ง ราชบุรี รบ. 25 2560 15/6/2020
3313 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0458 นายวงศกร เจริญบุตรานนท์ ร้านวงศกรการเกษตร นายวงศกร เจริญบุตรานนท์ 13 4 หนองปลาหมอ บ้านโป่ง ราชบุรี รบ. 28 2561 31/7/2020
3314 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0420 นายกิติธร ล้ออุดม ร้านอุดมการเกษตร นายกิติธร ล้ออุดม 85 4 - - หนองปลาหมอ บ้านโป่ง ราชบุรี รบ. 20 2561 13/6/2020
3315 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0560 นางสาวสุพรรณี พ่ึงแตง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เต็งหน่ึงการเกษตร 91/1 5 หนองปลาหมอ บ้านโป่ง ราชบุรี รบ. 24 2560 13/6/2020
3316 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0525 นางภาวิณี จิรเจริญผล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที พี พี ธุรกิจ การเกษตร 96/2 5 หนองปลาหมอ บ้านโป่ง ราชบุรี รบ. 8 2559 16/3/2020
3317 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0036 นายเทียนชัย จิรเจริญผล ร้านเทียนชัยเภสัช นายเทียนชัย จิรเจริญผล 96/2 5 - - หนองปลาหมอ บ้านโป่ง ราชบุรี รบ. 48 2561 19/12/2019
3318 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0285 นายพิเชษ รวมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตรบ้านโป่ง จ ากัด 87 6 - - หนองปลาหมอ บ้านโป่ง ราชบุรี รบ. 9 2553 14/1/2020
3319 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0035 นายสมชัย แซ่ตัน บริษัท ศุภรัสม์ิรุ่งเรือง 999 จ ากัด 39/6 8 - - หนองปลาหมอ บ้านโป่ง ราชบุรี รบ. 1 2561 10/1/2020
3320 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0522 นางสาวสุพรรณี พ่ึงแตง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เต็งหน่ึงการเกษตร 153 1 ดอนทราย ปากท่อ ราชบุรี รบ. 23 2560 13/6/2020
3321 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0107 นางอรพินท์ จันทน์แดง สหกรณ์การเกษตรปากท่อ จ ากัด 263 4 - เพชรเกษม ดอนทราย ปากท่อ ราชบุรี รบ. 5 2558 25/12/2019
3322 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0301 นายกัณฑ์พจน์ พนสิทธิวนา ร้านพูนทรัพย์กิจเกษตร นายกัณฑ์พจน์ พนสิทธิวนา 380/1 4 - - ดอนทราย ปากท่อ ราชบุรี รบ. 4 2555 14/12/2019
3323 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0175 นายดุลพงษ์ คงเดช ร้านดุลเจริญการเกษตร นายดุลพงษ์ คงเดช 64/1 15 - - ทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี รบ. 5 2555 28/12/2019
3324 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0245 นายจิระวัฒน์ เกล้ียงเกิด ร้านจรัลการเกษตร นายจิระวัฒน์ เกล้ียงเกิด 300/1 2 - - ทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี รบ. 8 2554 31/1/2020
3325 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0039 นายปริญญา ม่ิงมิตร ร้านชัยยะเกษตร นายปริญญา ม่ิงมิตร 114/1 3 - - ทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี รบ. 14 2558 29/3/2020
3326 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0282 นายพรชัย เทือกจันตา ร้านพรชัยการเกษตร (สาขา 3) นายพรชัย เทือกจันตา 195/7 4 - - ทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี รบ. 8 2553 25/1/2020
3327 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0593 นายกิตติศักด์ิ เจิมจันทร์ ร้านพานคีรี (กรุง) นายกิตติศักด์ิ เจิมจันทร์ 261/1 4 ทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี รบ. 39 2561 27/8/2019
3328 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0413 นายสมเชิด ตุ้มทอง บริษัท เค.เอส.แอล อะโกรเซอร์วิส จ ากัด 272 4 ทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี รบ. 14 2557 23/3/2020
3329 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0451 นางสาวศิริกานต์ ดอนจันทร์ ร้านหนองน้ าใสการเกษตร นางสาวศิริกานต์ ดอนจันทร์ 87 7 ทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี รบ. 6 2562 31/1/2020
3330 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0206 นายอ าพน มนัสบุญเพ่ิมพูล ร้านอ าพนการค้า นายอ าพน มนัสบุญเพ่ิมพูล 1/1 1 - - บ่อกระดาน ปากท่อ ราชบุรี รบ. 92 2551 28/9/2019
3331 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0042 นายพิเชษฐ บุญญเศรษฐกุล ร้านช.รุ่งโรจน์ นายพิเชษฐ บุญญเศรษฐกุล 265 1 - - ปากท่อ ปากท่อ ราชบุรี รบ. 59 2551 11/5/2020
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3332 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0041 นางสาวมาลี จินดากุล ร้านลาภเจริญผล นางสาวมาลี จินดากุล 279/7 1 - - ปากท่อ ปากท่อ ราชบุรี รบ. 9 2552 17/12/2019
3333 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0179 นายรังสรรค์ บุญญเศรษฐกุล ร้านช.รุ่งโรจน์ 2 นายรังสรรค์ บุญญเศรษฐกุล 115 7 - - ปากท่อ ปากท่อ ราชบุรี รบ. 62 2551 16/6/2020
3334 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0280 นางสาวจ าลอง คงชีพ ร้านสยาม รุ่งเรือง นางสาวจ าลอง คงชีพ 61 3 - - ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี รบ. 38 2561 19/8/2019
3335 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0514 นางสาวเสาวลักษณ์ สุขสมัย ร้านดวงสมพร การค้า นางสาวเสาวลักษณ์ สุขสมัย 118/2 4 ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี รบ. 36 2558 8/12/2019
3336 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0043 นายมณเฑียร ศรีสกุลรัตน์ ร้านเคมีเกษตร นายมณเฑียร ศรีสกุลรัตน์ 131 4 - - ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี รบ. 4 2548 13/6/2020
3337 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0575 นายเทียนชัย คงสมศรี ร้านเทียนชัยการเกษตร นายเทียนชัย คงสมศรี 11/1 7 ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี รบ. 3 2561 22/1/2020
3338 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0367 นายวรเทพ ปู่ด า ร้านต๋ีการเกษตร นายวรเทพ ปู่ด า 194 7 - - ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี รบ. 2 2555 31/10/2019
3339 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0387 นายไพฑูรย์ วิเศษสิงห์ ร้านห้วยศาลาการเกษตร นายไพฑูรย์ วิเศษสิงห์ 74 7 - - ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี รบ. 21 2562 12/6/2020
3340 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0299 นายสามารถ กิมก่ง ร้านฮ.ไสวการเกษตร นายสามารถ กิมก่ง 106/3 4 - - วังมะนาว ปากท่อ ราชบุรี รบ. 9 2561 18/4/2020
3341 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0385 นางนงลักษณ์ น าผลไพบูลย์ ร้านเกษตรทวีทรัพย์ นางนงลักษณ์ น าผลไพบูลย์ 2 1 - - วัดยางงาม ปากท่อ ราชบุรี รบ. 18 2559 2/8/2020
3342 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0540 นายยุทธนา นวมน่ิม ร้านค้าชุมชนบ้านเขาดิน นายยุทธนา นวมน่ิม 126 6 หนองกระทุ่ม ปากท่อ ราชบุรี รบ. 38 2560 6/11/2019
3343 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0504 นางสาวพัฒน์นรี แก้วค า ร้านนัทธีพัฒน์การเกษตร นางสาวพัฒน์นรี แก้วค า 42/1 2 อ่างหิน ปากท่อ ราชบุรี รบ. 15 2561 27/5/2020
3344 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0472 นายศุภวัช ทับซ้อน ร้านโชคธ ารงค์การเกษตร นายศุภวัช ทับซ้อน 97/4 4 อ่างหิน ปากท่อ ราชบุรี รบ. 31 2557 5/6/2020
3345 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0510 นายวิรัตน์ ข าเจริญ ร้านส.สมบูรณ์กิจการเกษตร สาขา 2 นายวิรัตน์ ข าเจริญ 43/4 5 เขาชะงุ้ม โพธาราม ราชบุรี รบ. 35 2558 27/10/2019
3346 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0564 นายเจตนา เย็นนะสา ร้านพรทิพย์ นายเจตนา เย็นนะสา 12/1 7 เขาชะงุ้ม โพธาราม ราชบุรี รบ. 24 2561 10/7/2020
3347 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0534 นายณัฐสิทธ์ิ สัจธรรม ร้านบ้านกระถางโพธาราม นายณัฐสิทธ์ิ สัจธรรรม 85 1 คลองตาคต โพธาราม ราชบุรี รบ. 21 2561 8/8/2020
3348 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0044 นางสาวณัฏฐกานต์ วงศ์คต ร้านลภัสเจริญการค้า นางสาวณัฏฐกานต์ วงศ์คต 16 2 - - เจ็ดเสมียน โพธาราม ราชบุรี รบ. 13 2562 25/3/2020
3349 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0542 นางสายรุ้ง น้อยจ้อย ร้านสมชายการเกษตร และวัสดุภัณฑ์ นางสายรุ้ง น้อยจ้อย 124/6 3 ช าแระ โพธาราม ราชบุรี รบ. 12 2561 20/5/2019
3350 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0364 นายจิรภัทร พรรติวัฒนกูล ร้านอ าไพ นายจิรภัทร พรรติวัฒนกูล 148 1 - - เตาปูน โพธาราม ราชบุรี รบ. 8 2555 8/1/2020
3351 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0600 นางบุญมาก แซ่ล้ิม ร้านบุญมาก นางบุญมาก แซ่ล้ิม 135 8 เตาปูน โพธาราม ราชบุรี รบ. 7 2562 31/1/2020
3352 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0180 นายสม วรรณกรี ร้านส สมบูรณ์กิจ นายสม วรรณกรี 30/3 8 - - เตาปูน โพธาราม ราชบุรี รบ. 60 2551 20/5/2020
3353 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0183 นางวรรณา ทองเปล่ียน ร้านสมบัติ การค้า นางวรรณา ทองเปล่ียน 6/6 6 - ท่าพล-หัวรอ ท่าชุมพล โพธาราม ราชบุรี รบ. 63 2551 17/6/2020
3354 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0331 นางวรรณา พระไทรโยค ร้านวรรณา นางวรรณา พระไทรโยค 40/1 9 - - ท่าชุมพล โพธาราม ราชบุรี รบ. 34 2554 9/8/2020
3355 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0284 นางกัญญา สอนวัฒนา สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จ ากัด 199 2 - - นางแก้ว โพธาราม ราชบุรี รบ. 10 2554 25/1/2020
3356 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0268 นางวันเพ็ญ พลับอิน ร้านรวงข้าวการเกษตร นางวันเพ็ญ พลับอิน 114 3 - - นางแก้ว โพธาราม ราชบุรี รบ. 9 2549 12/9/2019
3357 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0581 นางสาวนวพร มามี ร้านรักษ์ดินพืชผล นางสาวนวพร มามี 188/5 6 นางแก้ว โพธาราม ราชบุรี รบ. 23 2561 5/7/2020
3358 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0142 นางสาวปวีณา ชุสุน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อนุสรณ์การเกษตร 60/3 6 - - นางแก้ว โพธาราม ราชบุรี รบ. 18 2559 29/5/2020
3359 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0334 นายนันทพล สุขทัศน์ ร้านวงษ์กิจเกษตร นายนันทพล สุขทัศน์ 28 8 - - นางแก้ว โพธาราม ราชบุรี รบ. 20 2555 7/3/2020
3360 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0567 นางสาววาริณี สวนชูโต ร้านพราวด์การเกษตร นางสาววาริณี สวนชูโต 33/4 3 บางโตนด โพธาราม ราชบุรี รบ. 33 2560 4/9/2019
3361 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0608 นายอาร์ม เอียดไหน ร้านเพ่ือนเกษตรสมถะ นายอาร์ม เอียดไหน 14/2 6 บางโตนด โพธาราม ราชบุรี รบ. 16 2562 14/5/2020
3362 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0436 นางเกสรี ก าแพงแก้ว ร้านอินทรี นางเกสรี ก าแพงแก้ว 5/5 7 - - บ้านเลือก โพธาราม ราชบุรี รบ. 34 2556 14/8/2019
3363 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0583 นางสาวอรวรรณ ศิริสมบูรณ์ ร้านสมบูรณ์เกษตร นางสาวอรวรรณ ศิริสมบูรณ์ 1/14 5 บ้านสิงห์ โพธาราม ราชบุรี รบ. 10 2561 23/4/2020
3364 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0050 นายวิโรจน์ สุนแก้ว ร้านทวีทรัพย์การเกษตร นายวิโรจน์ สุนแก้ว 77/5 5 - - บ้านสิงห์ โพธาราม ราชบุรี รบ. 51 2551 19/3/2020
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3365 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0052 นายฉัตรชัย คมนานุกิจ ร้านเจริญการค้า นายฉัตรชัย คมนานุกิจ 121 - โพธาราม-บ้านเลือก โพธาราม โพธาราม ราชบุรี รบ. 21 2561 3/7/2020
3366 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0051 นายสราวุธ เตียงเกตุ ร้านสุนีย์เกษตร นายสราวุธ เตียงเกตุ 15 - ท่าวัด โพธาราม โพธาราม ราชบุรี รบ. 69 2550 15/1/2020
3367 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0203 นายสรวุฒิ สมบูรณ์สินชัย ร้านไทยประมง นายสรวุฒิ สมบูรณ์สินชัย 22,24 - ท่าวัด โพธาราม โพธาราม ราชบุรี รบ. 89 2551 28/9/2019
3368 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0255 นายจิรายุทธ เช็งสวย ร้านพ.โชคนัยรัตนาเคมีเกษตร นายจิรายุทธ เช็งสวย 1/18 7 - - หนองกวาง โพธาราม ราชบุรี รบ. 37 2552 8/9/2019
3369 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0136 นางสาวสมบูรณ์ ประจวบวัน ร้านสมบูรณ์ภัณฑ์ นางสาวสมบูรณ์ ประจวบวัน 2 8 - - เกาะพลับพลา เมือง ราชบุรี รบ. 77 2550 25/12/2019
3370 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0380 นางจันทิมา เณรจิตย์ ร้าน ก.เกษตรภัณฑ์ นางจันทิมา เณรจิตย์ 88 2 - - เขาแร้ง เมือง ราชบุรี รบ. 29 2555 27/6/2020
3371 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0286 นางสาวมทุละดา หาญอาษา ร้านธนสรการเกษตร นางสาวมทุละดา หาญอาษา 31/1 4 - - เขาแร้ง เมือง ราชบุรี รบ. 10 2559 4/4/2020
3372 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0163 นางสาวสุภรณ์ จิรพุทธกร ร้านจิวซ่ือเฮง นางสาวสุภรณ์ จิรพุทธกร 60 3 - - คุ้งน้ าวน เมือง ราชบุรี รบ. 38 2551 12/3/2020
3373 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0304 นางสาวณัชสุดา ย่ิงงามแก้ว ร้านจิกัญจน์ณัฏฐ์ย่ิงงามแก้ว นางสาวณัชสุดา ย่ิงงามแก้ว 10/1 13 - - คูบัว เมือง ราชบุรี รบ. 25 2561 17/7/2020
3374 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0152 นางเพชรา เสร็จกิจ ร้านเพชรการเกษตร นางเพชรา เสร็จกิจ 27 9 - - คูบัว เมือง ราชบุรี รบ. 19 2557 12/3/2020
3375 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0138 นางสาวจิตรา ม่ันคง ร้านบ้านเกษตรทอง นางสาวจิตรา ม่ันคง 108 3 - เพชรเกษม โคกหม้อ เมือง ราชบุรี รบ. 73 2550 25/12/2019
3376 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0173 นางพิกุล สมวงษา ร้านจงเจริญการเกษตร นางพิกุล สมวงษา 55 1 - - ดอนแร่ เมือง ราชบุรี รบ. 48 2551 19/3/2020
3377 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0272 นางปวีรดา ศรีประเสริฐ ร้านธนภูมิการเกษตร นางปวีรดา ศรีประเสริฐ 62 1 - - ดอนแร่ เมือง ราชบุรี รบ. 5 2553 5/1/2020
3378 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0491 นางสาวแพรวนภา เมฆฉาย ร้านค านายเพ่ือนเกษตร นางสาวแพรวนภา เมฆฉาย 54/9 9 ดอนแร่ เมือง ราชบุรี รบ. 7 2558 26/1/2020
3379 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0224 นายสิรภพ บุษยะภิญโญ ร้านก.เกษตรพัฒนา นายสิรภพ บุษยะภิญโญ 15 ตลาดกอบกุลเพชรเมืองราช - ท่าราบ เมือง ราชบุรี รบ. 14 2552 22/12/2019
3380 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0277 นายชนายุทธ ลักษณะวีระ ร้านลักษณะวีระพาณิชย์ นายชนายุทธ ลักษณะวีระ 51 3 - ห้วยไผ่-น้ าพุ น้ าพุ เมือง ราชบุรี รบ. 4 2561 24/1/2020
3381 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0054 นายจ านงค์ ศิริทองเกษตร ร้านน้ าพุศิริถาวร นายจ านงค์ ศิริทองเกษตร 96/9 5 - - น้ าพุ เมือง ราชบุรี รบ. 26 2552 30/3/2020
3382 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0182 นายดนัย บุตรกตัญญู ร้านดนัยการเกษตร นายดนัย บุตรกตัญญู 54 8 - - บางป่า เมือง ราชบุรี รบ. 42 2556 2/10/2019
3383 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0424 นางยุพา สุนแก้ว ร้านทวีทรัพย์เกษตรภัณฑ์ นางยุพา สุนแก้ว 101/3 3 - - พิกุลทอง เมือง ราชบุรี รบ. 26 2556 12/6/2020
3384 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0338 นายณัฐพงษ์ แดนสุริยานนท์ ร้านวิลาวัลย์การเกษตร นายณัฐพงษ์ แดนสุริยานนท์ 161 3 - พิกุลทอง เมือง ราชบุรี รบ. 17 2554 24/4/2020
3385 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0266 นายไพโรจน์ นิยบุญ ร้านเกษตรพิกุลทอง นายไพโรจน์ นิยบุญ 135 6 - - พิกุลทอง เมือง ราชบุรี รบ. 9 2558 26/1/2020
3386 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0279 นายนิธิโชติ นิธิกิจโอฬาร ร้านสามเรือนการเกษตร นายนิธิโชติ นิธิกิจโอฬาร 95 4 - - สามเรือน เมือง ราชบุรี รบ. 7 2553 25/1/2020
3387 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0058 นางสาวสุมนา วัชรเสมากุล ร้านวัชรเกษตร นางสาวสุมนา วัชรเสมากุล 156 - อัมรินทร์ หน้าเมือง เมือง ราชบุรี รบ. 14 2548 11/3/2020
3388 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0344 นางสาววารุณี วสุมณีรัตนะ ร้านปุ๋ยเขาวัง นางสาววารุณี วสุมณีรัตนะ 159/22-23 - เพชรเกษม หน้าเมือง เมือง ราชบุรี รบ. 24 2554 7/5/2020
3389 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0174 นายชูชาติ เทียมเมือง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ราชบุรี จ ากัด 241/66 - ราษฎรยินดี หน้าเมือง เมือง ราชบุรี รบ. 3 2562 17/1/2020
3390 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0121 นายนิพนธ์ ต านานทอง บริษัท เอิรทคิวเคมซีดส์ จ ากัด 276/10 - มนตรีสุริยวงศ์ หน้าเมือง เมือง ราชบุรี รบ. 51 2550 28/10/2019
3391 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0073 นายนิพนธ์ ต านานทอง ร้านพันธ์ุพืช นายนิพนธ์ ต านานทอง 487/13 - ศรีสุริยวงศ์ หน้าเมือง เมือง ราชบุรี รบ. 6 2561 6/2/2020
3392 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0065 นายอรรณพ อภิชาตบุตร ร้านเกษตรสมบูรณ์ 1 นายอรรณพ อภิชาตบุตร 487/60 - ศรีสุริยวงศ์ หน้าเมือง เมือง ราชบุรี รบ. 27 2551 11/3/2020
3393 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0471 นางวิมล วัชรเสมากุล ร้านพงษ์เจริญการเกษตรสาขา 2 นางวิมล วัชรเสมากุล 487/66 หน้าเมือง เมือง ราชบุรี รบ. 30 2557 27/5/2020
3394 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0187 นางสาวเบญญารัศม์ ศุภาพงศ์งามสิริ ร้านทวีสิน (เฮง) การเกษตร นางสาวเบญญารัศม์ ศุภาพงศ์งามสิริ 487/7 - ศรีสุริยวงศ์ หน้าเมือง เมือง ราชบุรี รบ. 33 2554 9/8/2019
3395 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0470 นางวิมล วัชรเสมากุล ร้านพงษ์เจริญการเกษตรสาขา 1 นางวิมล วัชรเสมากุล 533/116 หน้าเมือง เมือง ราชบุรี รบ. 29 2557 27/5/2020
3396 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0063 นางชลธร สาโชติ ร้านศรีเมืองเมล็ดพันธ์ุ นางชลธร สาโชติ 533/134 ตลาดศรีเมือง ศรีสุริยวงศ์ หน้าเมือง เมือง ราชบุรี รบ. 32 2559 7/12/2019
3397 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0499 นายกมล ล้ิมกมลกุล ร้านล้ิมกมลการเกษตร นายกมล ล้ิมกมลกุล 533/37 ศรีสุริยวงศ์ หน้าเมือง เมือง ราชบุรี รบ. 33 2561 6/8/2020
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3398 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0469 นางวิมล วัชรเสมากุล ร้านพงษ์เจริญการเกษตร นางวิมล วัชรเสมากุล 533/87 หน้าเมือง เมือง ราชบุรี รบ. 28 2557 27/5/2020
3399 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0062 นางอังศุธร สินประสงค์ ร้านเกษตรสมบูรณ์ 2 นางอังศุธร สินประสงค์ 533/97 - ศรีสุริยวงศ์ หน้าเมือง เมือง ราชบุรี รบ. 72 2550 25/12/2019
3400 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0070 นายประสงค์ มณีศรีวงษ์ ร้านต.เกษตร นายประสงค์ มณีศรีวงษ์ 7-9 - ก้อนทอง หน้าเมือง เมือง ราชบุรี รบ. 13 2548 27/1/2020
3401 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0290 นายบริรักษ์ธนา บุญลือพันธ์ภากร ร้านเกษตรเคมีภัณฑ์ นายบริรักษ์ธนา บุญลือพันธ์ภากร 90 2 - - ห้วยไผ่ เมือง ราชบุรี รบ. 29 2553 24/8/2020
3402 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0188 นายแผน ดอนโสม ร้านเพ่ิมพูนทรัพย์การเกษตร นายแผน ดอนโสม 229 4 ห้วยไผ่-น้ าพุ ห้วยไผ่ เมือง ราชบุรี รบ. 27 2559 3/11/2019
3403 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0072 นายพรชัย เทือกจันตา ร้านพรชัยการเกษตร (สาขา 2) นายพรชัย เทือกจันตา 26 4 บ้านเนิน - ห้วยไผ่ เมือง ราชบุรี รบ. 72 2551 10/7/2020
3404 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0164 นางสาวกชกร ปรีชา ร้านเกษตรห้วยไผ่ นางสาวกชกร ปรีชา 49/2,50 4 - ราชบุรี-น้ าพุ ห้วยไผ่ เมือง ราชบุรี รบ. 41 2551 12/3/2020
3405 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0478 นางสาวศิรินทรา ตะสาริกา ร้านสาริกาการเกษตร นางสาวศิรินทรา ตะสาริกา 94/1 4 ห้วยไผ่ เมือง ราชบุรี รบ. 46 2561 28/10/2019
3406 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0452 นางสาวปภัชญา ตรีเนตร ร้านรุ่งเรืองกิจเกษตร นางสาวปภัชญา ตรีเนตร 101 10 อ่างทอง เมือง ราชบุรี รบ. 29 2559 15/11/2019
3407 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0292 นายสิทธิชัย ล้ิมต้ิว ร้านสิทธิชัยการเกษตร นายสิทธิชัย ล้ิมต้ิว 134/1 6 - เพชรเกษม อ่างทอง เมือง ราชบุรี รบ. 28 2554 18/4/2020
3408 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0076 นางอ าไพ เทือกจันตา ร้านพรชัยการเกษตร นางอ าไพ เทือกจันตา 163/14 7 - - อ่างทอง เมือง ราชบุรี รบ. 74 2550 25/12/2019
3409 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0074 นายสิรภพ บุษยะภิญโญ ร้านพัฒนาการเกษตร นายสิรภพ บุษยะภิญโญ 202/3-4 7 - - อ่างทอง เมือง ราชบุรี รบ. 54 2551 30/3/2020
3410 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0269 นางพิกุล สมวงษา ร้านจงเจริญการเกษตร นางพิกุล สมวงษา 22/10 8 - - อ่างทอง เมือง ราชบุรี รบ. 3 2553 16/12/2019
3411 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0345 นางสาวณกมลภัทร ทะเลทอง ร้านเพ่ิมผลกิจเกษตร นางสาวณกมลภัทร ทะเลทอง 65/5 9 - - อ่างทอง เมือง ราชบุรี รบ. 21 2560 4/6/2020
3412 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0415 นายสาโรช บุญทอง บริษัท เอส.เอ.บี.ซัพพลาย จ ากัด 143 10 เจดีย์หัก เมืองราชบุรี ราชบุรี รบ. 19 2558 5/5/2020
3413 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0273 นายธนวัช สุริยวนากุล บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 280 2 เจดีย์หัก เมืองราชบุรี ราชบุรี รบ. 25 2559 31/10/2019
3414 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0548 นางสาวกาญจนา รุ่งนาวารัตนชัย ร้านกาญจนาเคมีเกษตร นางสาวกาญจนา รุ่งนาวารัตนชัย 99/7 1 ดอนแร่ เมืองราชบุรี ราชบุรี รบ. 1 2560 11/1/2020
3415 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0533 นางสาวปัณฑา อุดมรัตนา ร้านเสวกการเกษตร นางสาวปัณฑา อุดมรัตนา 33/2 1 น้ าพุ เมืองราชบุรี ราชบุรี รบ. 32 2561 1/8/2019
3416 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0589 นายศิลา ลาภใหญ่ ร้านไพโรจน์ การเกษตร นายศิลา ลาภใหญ่ 98/7 2 น้ าพุ เมืองราชบุรี ราชบุรี รบ. 37 2561 19/8/2020
3417 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0538 นางสาวกัญญารัตน์ สุดดีพงษ์ ร้านเกษตรพิกุลทอง นางสาวกัญญารัตน์ สุดดีพงษ์ 102/1 3 พิกุลทอง เมืองราชบุรี ราชบุรี รบ. 24 2559 2/10/2019
3418 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0598 นายปรีชา เจียมดวง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ราชบุรี จ ากัด 274 4 ห้วยไผ่ เมืองราชบุรี ราชบุรี รบ. 1 2562 9/1/2020
3419 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0079 นายสหชัย รัตนไพบูลย์วัฒนา ร้านนายสหชัย รัตนไพบูลย์วัฒนา นายสหชัย รัตนไพบูลย์วัฒนา 10/1 5 - ราชบุรี-วัดเพลง เกาะศาลพระ วัดเพลง ราชบุรี รบ. 23 2554 25/4/2020
3420 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0351 นางสาวพจนีย์ จันทรา นางสาวพจนีย์ จันทรา 26/2 5 - - เกาะศาลพระ วัดเพลง ราชบุรี รบ. 25 2557 19/5/2020
3421 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0080 นายมนตรี รัตนไพบูลย์วัฒนา ร้านตุ๊กคลองท่อการเกษตร นายมนตรี รัตนไพบูลย์วัฒนา 62/3 5 - ราชบุรี-วัดเพลง เกาะศาลพระ วัดเพลง ราชบุรี รบ. 53 2551 19/3/2020
3422 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0595 นายวรวุฒิ คล้ายคลึง ร้านอินเตอร์ฟู๊ด (ประเทศไทย) นายวรวุฒิ คล้ายคลึง 84 7 เกาะศาลพระ วัดเพลง ราชบุรี รบ. 44 2561 4/10/2019
3423 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0167 นายวัชนัย แดนสุริยานนท์ บริษัท เอ ที ซี เฟอร์ติไลเซอร์ จ ากัด นายวัชนัย แดนสุริยานนท์ 117 3 - - จอมประทัด วัดเพลง ราชบุรี รบ. 57 2551 24/4/2020
3424 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0408 นายชัชวาล ขาวค า ร้านชัชวาลการเกษตร นายชัชวาล ขาวค า 89 6 - - จอมประทัด วัดเพลง ราชบุรี รบ. 12 2556 27/1/2020
3425 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0512 นายเอกลัษณ์ อินทะแพทย์ ร้านเอกลักษณ์ อินทะเเพทย์ นายเอกลักษณ์ อินทะแพทย์ 68 10 วัดเพลง วัดเพลง ราชบุรี รบ. 6 2559 14/3/2020
3426 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0189 นายสถิตย์ คล้ายคลึง ร้านนิวการค้า นายสถิตย์ คล้ายคลึง 61 7 - - วัดเพลง วัดเพลง ราชบุรี รบ. 43 2561 4/10/2019
3427 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0081 นายกฤษณะ ด้วงสงค์ ร้านสามเจริญดี เคมีเกษตร นายกฤษณะ ด้วงสงค์ 112 8 - คลองวัดเพลง วัดเพลง วัดเพลง ราชบุรี รบ. 1 2547 26/5/2019
3428 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0599 นายวยศวริศ น าผลไพบูลย์ ร้านอัยย์เกษตร นายยศวริศ น าผลไพบูลย์ 112 8 วัดเพลง วัดเพลง ราชบุรี รบ. 2 2562 10/1/2020
3429 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0515 นายศานนท์ ชาตะวะสุ ร้านเจ๊ใหญ่การเกษตร นายศานนท์ ชาตะวะสุ 12/2 8 วัดเพลง วัดเพลง ราชบุรี รบ. 2 2560 12/1/2020
3430 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0606 นางสาวดวงใจ ชมเอ ร้านเกษตรจริงใจ นางสาวดวงใจ ชมเอ 30 3 ตะนาวศรี สวนผ้ึง ราชบุรี รบ. 12 2562 20/3/2020
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3431 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0576 นายสัณห์สิริกร สรุปราษฎร์ ร้านล าพูการเกษตร นายสัณห์สิริกร สรุปราษฎร์ 163/1 1 ราชบุรี-ผาปก ท่าเคย สวนผ้ึง ราชบุรี รบ. 5 2561 4/2/2020
3432 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0289 นายภาคภูมิ อร่ามศิริรุจิเวทย์ ร้านส.สยามยนต์ นายภาคภูมิ อร่ามศิริรุจิเวทย์ 377 1 - - ท่าเคย สวนผ้ึง ราชบุรี รบ. 12 2558 15/3/2020
3433 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0219 นายวิศิษฎ์ มาสุข ร้านวิบูลทรัพย์การเกษตร นายวิศิษฎ์ มาสุข 60/19 1 - - ท่าเคย สวนผ้ึง ราชบุรี รบ. 12 2552 17/12/2019
3434 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0083 นายยอดชาย สง่าโฉม ร้านช่ออินทนิล 2 นายยอดชาย สง่าโฉม 62/13 1 - - ท่าเคย สวนผ้ึง ราชบุรี รบ. 1 2558 28/10/2019
3435 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0441 นางสาวปาริชาติ ทนานนท์ ร้านพญาผ้ึงทรัพย์เกษตร นางสาวปาริชาติ ทนานนท์ 1 11 - - ท่าเคย สวนผ้ึง ราชบุรี รบ. 37 2556 2/9/2019
3436 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0417 นายธีรวุฒิ ศรีสวัสด์ิ ร้านสัมพันธ์การเกษตร นายธีรวุฒิ ศรีสวัสด์ิ 72/1 11 ราชบุรี-ผาปก ท่าเคย สวนผ้ึง ราชบุรี รบ. 15 2557 23/3/2020
3437 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0354 นางเอ้ือน ชุสุน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อนุสรณ์การเกษตร 111 1 - - ป่าหวาย สวนผ้ึง ราชบุรี รบ. 19 2560 29/5/2020
3438 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0172 นางสาวสุมล เล้ียงเจริญทรัพย์ ร้านเจริญทรัพย์การเกษตร นางสาวสุมล เล้ียงเจริญทรัพย์ 18/4 1 - - ป่าหวาย สวนผ้ึง ราชบุรี รบ. 94 2551 19/3/2020
3439 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0237 นายวัฒนธรรม ประยูรหงษ์ ร้านบุญเสริมกิจเกษตร นายวัฒนธรรม ประยูรหงษ์ 314/4 1 - - ป่าหวาย สวนผ้ึง ราชบุรี รบ. 40 2552 8/4/2020
3440 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0196 นางหมุยหงษ์ แซ่เจียม ร้านจ.ศิริวัฒน์พัฒน นางหมุยหงษ์ แซ่เจียม 5/7 1 - - ป่าหวาย สวนผ้ึง ราชบุรี รบ. 6 2555 10/1/2020
3441 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0085 นายชาตรี คงอยู่ ร้านทรัพย์ทวีการเกษตร นายชาตรี คงอยู่ 280 9 - - ป่าหวาย สวนผ้ึง ราชบุรี รบ. 11 2550 29/3/2020
3442 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0332 นายเอกไชย น่ิมเนตร ร้านทรัพย์เกษตร นายเอกไชย น่ิมเนตร 13/3 1 - - สวนผ้ึง สวนผ้ึง ราชบุรี รบ. 13 2554 7/3/2020
3443 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0087 นายชาลี เสือเฒ่า ร้านกุหลาบการเกษตร นายชาลี เสือเฒ่า 21 1 - - สวนผ้ึง สวนผ้ึง ราชบุรี รบ. 50 2551 19/3/2020
3444 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0150 นางกรรดา ตนประเสริฐ ร้านพรการเกษตร นางกรรดา ตนประเสริฐ 257/1 1 - - สวนผ้ึง สวนผ้ึง ราชบุรี รบ. 52 2551 19/3/2020
3445 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0613 นางสาวสายฝน สง่าโฉม ร้าน ส.คลีนิค เกษตร นางสาวสายฝน สง่าโฉม 300 1 - - สวนผ้ึง สวนผ้ึง ราชบุรี รบ. 25 2562 7/7/2020
3446 เขต 5 ศวพ.รบ. Rat-5-0232 นายศิริศักด์ิ จันทานุรักษ์ ร้านเพ่ือนเกษตร นายศิริศักด์ิ จันทานุรักษ์ 53 1 - - สวนผ้ึง สวนผ้ึง ราชบุรี รบ. 21 2552 17/2/2020
3447 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0585 นางเอ้ือการย์ พ่วงอ่อน ร้านช่ออินทนิล 4 นางเอ้ือการย์ พ่วงอ่อน 77/2 1 สวนผ้ึง สวนผ้ึง ราชบุรี รบ. 17 2562 16/5/2020
3448 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0558 นายองอาจ ธีรยินดีมีสุข ร้านช่ออินทนิล 3 นายองอาจ ธีรยินดีมีสุข 57/6 3 สวนผ้ึง สวนผ้ึง ราชบุรี รบ. 16 2560 16/5/2020
3449 เขต 5 ศวพ.รบ. RAT-5-0611 นายบัณฑิตย์ กุลอ้ึง บริษัท เพ่ือนช่วยเพ่ือนยามยาก จ ากัด 76/1 7 สวนผ้ึง สวนผ้ึง ราชบุรี รบ. 22 2562 12/6/2020
3450 เขต 5 ศวพ.รบ. Sau-5-0016 ว่าท่ี ร.ต.ปรานศิริ สินเจริญ ร้านฉัตรวารินการเกษตร ว่าท่ี ร.ต.ปรานศิริ สินเจริญ 88/3 7 - - บางนกแขวก บางคนที สมุทรสงคราม สส. 1 2555 22/1/2020
3451 เขต 5 ศวพ.รบ. SAU-5-0014 นายรุ่งธรรม เล็กสุวรรณ์ สหกรณ์การเกษตรบางคนที จ ากัด 52 8 บางพรม บางคนที สมุทรสงคราม สส. 1 2559 26/10/2019
3452 เขต 5 ศวพ.รบ. Sau-5-0006 นางสาวกัทลีวรรณ์ อินทรโชติ ร้านศิริเกษตรพันธ์ุ นางสาวกัทลีวรรณ์ อินทรโชติ 517/52 - เกษมสุขุม แม่กลอง เมือง สมุทรสงคราม สส. 1 2550 1/10/2019
3453 เขต 5 ศวพ.รบ. SAU-5-0026 นายวิฑูร สุริยวนากุล บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 99/1 11 ลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม สส. 1 2562 27/6/2020
3454 เขต 5 ศวพ.รบ. SAU-5-0033 นางกัญญา สุขมา ร้านอุดมพันธ์ุไม้ นางกัญญา สุขมา 88/28 12 ลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม สส. 1 2560 1/11/2019
3455 เขต 5 ศวพ.รบ. SAU-5-0023 นายวรพงษ์ เงินใหญ่ ร้านสวนไม้อัมพวา นายวรพงษ์ เงินใหญ่ 170 สมุทรสงคราม-บางแพ อัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม สส. 2 2559 18/12/2019
3456 เขต 5 ศวพ.รบ. Sat-5-0127 นายอภิชิต นาคสุทธิ บริษัท มหาชัยกิจ จ ากัด 22/23-24 11 พุทธสาคร คลองมะเด่ือ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร สค. 3 2558 1/3/2020
3457 เขต 5 ศวพ.รบ. SAT-5-0148 นายนครธน เงินอุดมไพศาล บริษัท มหาโชค มหาชัย เทรดด้ิง จ ากัด นายนครธน เงินอุดมไพศาล 5/9 6 คลองมะเด่ือ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร สค. 8 2560 5/9/2019
3458 เขต 5 ศวพ.รบ. Sat-5-0078 นายจ านง สุขอุ้ม บริษัท โปรเจส จ ากัด 35 3 - - แคราย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร สค. 2 2557 17/3/2020
3459 เขต 5 ศวพ.รบ. Sat-5-0004 นายเสกสรรค์ สุขเจริญย่ิงยง บริษัท ส.เคมี อะโกร เทรด จ ากัด นางสาวจิตรลดา สุขเจริญย่ิงยง 1272/8-9 - สุคนธวิท ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร สค. 7 2547 13/6/2020
3460 เขต 5 ศวพ.รบ. Sat-5-0091 นางระเบียบ พรอนันต์ ร้านพรเกษตรรุ่งเรือง นางระเบียบ พรอนันต์ 1314/1 - - ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร สค. 7 2558 30/8/2020
3461 เขต 5 ศวพ.รบ. Sat-5-0077 นายพรชัย คงวรรัตน์ ร้านชัยเจริญพันธ์ุส่งเสริมการเกษตร นายพรชัย คงวรรัตน์ 1528/20-21 - สุคนธวิท ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร สค. 1 2551 19/3/2020
3462 เขต 5 ศวพ.รบ. Sat-5-0003 นางสาวสุจิตรา อมรเดชาเลิศ ร้านพ.การเกษตร นางสาวสุจิตรา อมรเดชาเลิศ 439/18 - - ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร สค. 16 2548 18/3/2020
3463 เขต 5 ศวพ.รบ. Sat-5-0002 นายนพดล วิยาภรณ์ ร้านเจริญพันธ์ุ นายนพดล วิยาภรณ์ 67/5-6 - - ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร สค. 5 2547 13/6/2020
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3464 เขต 5 ศวพ.รบ. SAT-5-0166 นายพีระ รัตนแสงหิรัญ ร้านภูมิเกษตร นายพีระ รัตนแสงหิรัญ 441/48 - - ดอนไก่ดี ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร สค. 5 2562 2/7/2020
3465 เขต 5 ศวพ.รบ. Sat-5-0001 นางพรทิพย์ ดิษเจริญ ร้านทิพเคมีเกษตร นางพรทิพย์ ดิษเจริญ 244/22 1 - สุคนธวิท ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร สค. 6 2547 29/5/2020
3466 เขต 5 ศวพ.รบ. Sat-5-0007 นายหัสยา ฮวดประสิทธ์ิ ร้านหัสยาการเกษตร นายหัสยา ฮวดประสิทธ์ิ 87/1 1 - - ท่าไม้ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร สค. 10 2547 26/8/2019
3467 เขต 5 ศวพ.รบ. Sat-5-0008 นายยุทธชัย พรพัฒนามงคล ร้านพรพัฒนา นายยุทธชัย พรพัฒนามงคล 7 1 - - บางยาง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร สค. 6 2556 25/6/2020
3468 เขต 5 ศวพ.รบ. Sat-5-0012 นายจักรพันธ์ เช่ียวชาญชูกุล ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ นายจักรพันธ์ เช่ียวชาญชูกุล 48 3 - - หนองนกไข่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร สค. 2 2555 5/6/2020
3469 เขต 5 ศวพ.รบ. Sat-5-0010 นางสาววีนัส ปิยมิตรธรรม ร้านอริยพานิช นางสาววีนัส ปิยมิตรธรรม 122 4 - - หนองนกไข่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร สค. 30 2548 31/3/2020
3470 เขต 5 ศวพ.รบ. Sat-5-0105 นายพยงค์ คงอุดมทรัพย์ สหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย จ ากัด 90 5 หนองนกไข่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร สค. 17 2558 29/4/2020
3471 เขต 5 ศวพ.รบ. SAT-5-0157 นายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์ บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ จ ากัด 200/101 6 อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร สค. 11 2561 6/9/2019
3472 เขต 5 ศวพ.รบ. Sat-5-0026 นายทวี สุขดี ร้านนายทวี สุขดี นายทวี สุขดี 15/1 3 - - เกษตรพัฒนา บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สค. 31 2548 7/4/2020
3473 เขต 5 ศวพ.รบ. Sat-5-0025 นางธัญลักษณ์ ล้ าเลิศเรืองไกร ร้านเอกธ ารง นางธัญลักษณ์ ล้ าเลิศเรืองไกร 95 3 - เกษตรพัฒนา บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สค. 6 2558 19/8/2019
3474 เขต 5 ศวพ.รบ. Sat-5-0020 นางสาวแน่งน้อย ป่ินสมุทร ร้านนางสาวแน่งน้อย ป่ินสมุทร นางสาวแน่งน้อย ป่ินสมุทร 44/3 4 - - เกษตรพัฒนา บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สค. 7 2561 6/8/2019
3475 เขต 5 ศวพ.รบ. Sat-5-0068 นางสาวล าเพย สงคะกุล ร้านล าเพย สงคะกุล นางสาวล าเพย สงคะกุล 87 4 - - เกษตรพัฒนา บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สค. 8 2561 14/8/2020
3476 เขต 5 ศวพ.รบ. Sat-5-0029 นายเกษม ฆะปัญญา ร้านพรเกษมการเกษตร นายเกษม ฆะปัญญา 96/1 4 - - เกษตรพัฒนา บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สค. 11 2561 26/8/2020
3477 เขต 5 ศวพ.รบ. Sat-5-0023 นางสาวสุภาภรณ์ วงษ์สวรรค์ ร้านกอบลาภ นางสาวสุภาภรณ์ วงษ์สวรรค์ 1/2 5 - - เกษตรพัฒนา บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สค. 3 2555 14/6/2020
3478 เขต 5 ศวพ.รบ. SAT-5-0161 นางสาวศิริภรณ์ พรมมาลี ร้าน ป.88 การเกษตร นางสาวศิริภรณ์ พรมมาลี 16/7 3 คลองตัน บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สค. 12 2561 8/11/2019
3479 เขต 5 ศวพ.รบ. Sat-5-0027 นางทองเปลว สิงหกมล ร้านบ้านสวน นางทองเปลว สิงหกมล 36/8 5 - - คลองตัน บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สค. 34 2548 2/5/2020
3480 เขต 5 ศวพ.รบ. Sat-5-0099 นายบุญฤทธ์ิ รอดจินดา ร้านบุญฤทธ์ิการเกษตร นายบุญฤทธ์ิ รอดจินดา 46/3 5 - - คลองตัน บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สค. 3 2554 24/4/2020
3481 เขต 5 ศวพ.รบ. Sat-5-0069 นายประจับ ฮงเจริญ ร้านนายประจับ ฮงเจริญ นายประจับ ฮงเจริญ 80/2 5 - - คลองตัน บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สค. 10 2561 20/8/2019
3482 เขต 5 ศวพ.รบ. Sat-5-0031 นายสมพร สงขกุล ร้านพรทิพย์การเกษตร นายสมพร สงขกุล 1/5 3 - - เจ็ดร้ิว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สค. 29 2548 28/3/2020
3483 เขต 5 ศวพ.รบ. Sat-5-0033 นายอุดมศักด์ิ บุญรอด ร้านแสงอรุณเกษตร 2 นายอุดมศักด์ิ บุญรอด 3/22-23 3 - - เจ็ดร้ิว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สค. 12 2548 2/2/2020
3484 เขต 5 ศวพ.รบ. Sat-5-0034 นายก้องเกียรติ ศรีประเสริฐ ร้านธงชัยการเกษตร นายก้องเกียรติ ศรีประเสริฐ 3/7 3 - - เจ็ดร้ิว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สค. 8 2547 3/8/2019
3485 เขต 5 ศวพ.รบ. Sat-5-0121 นางสาวสุริยาพร สุนทรวราลักษณ์ ร้านสุริยาพรเคมี นางสาวสุริยาพร สุนทรวราลักษณ์ 45 3 เจ็ดร้ิว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สค. 11 2557 7/9/2019
3486 เขต 5 ศวพ.รบ. Sat-5-0067 นายวิรัช เรียงแหลม ร้านนายวิรัช เรียงแหลม นายวิรัช เรียงแหลม 27/3 4 - - เจ็ดร้ิว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สค. 3 2549 1/8/2019
3487 เขต 5 ศวพ.รบ. Sat-5-0038 นายพร รอดจินดา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริภรณ์เคมี 196 1 - - บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สค. 8 2548 9/3/2020
3488 เขต 5 ศวพ.รบ. Sat-5-0041 นางดาริกา ปิยะวงศ์วัฒนา ร้านปิยะเคมีเกษตร นางดาริกา ปิยะวงศ์วัฒนา 196/28-29 1 - - บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สค. 16 2547 27/12/2019
3489 เขต 5 ศวพ.รบ. Sat-5-0039 นายพงษ์พัฒน์ อิงพงษ์พันธ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัชวาลการเกษตรและออโต้แอร์ 52/42 1 - - บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สค. 5 2548 9/3/2020
3490 เขต 5 ศวพ.รบ. Sat-5-0040 นางสาวสิรินรัตน์ ตันสมบูรณ์ ร้านดีเจริญ นางสาวสิรินรัตน์ ตันสมบูรณ์ 89/1-2 1 - - บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สค. 2 2548 9/3/2020
3491 เขต 5 ศวพ.รบ. Sat-5-0043 นายพงศ์สรรค์ ปริณามโอสถ ร้านสหพงศ์เภสัช นายพงศ์สรรค์ ปริณามโอสถ 64 10 - - บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สค. 4 2558 16/3/2020
3492 เขต 5 ศวพ.รบ. Sat-5-0045 นางประเสริฐศรี มังกรศักด์ิสิทธ์ิ สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จ ากัด 44 2 - - บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สค. 25 2548 8/3/2020
3493 เขต 5 ศวพ.รบ. Sat-5-0044 นายเทวัญ พรหมอินทร์ ร้านเทวาการเกษตรบ้านแพ้ว นายเทวัญ พรหมอินทร์ 90/1 8 - - บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สค. 1 2548 12/1/2020
3494 เขต 5 ศวพ.รบ. Sat-5-0109 นายปรีชา วัฒนกวี ร้าน S.P.เจริญค้าแก๊ส นายปรีชา วัฒนกวี 127/1 9 - - บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สค. 9 2560 14/9/2019
3495 เขต 5 ศวพ.รบ. Sat-5-0046 นายเรืองศักด์ิ ธนาไพศาลทรัพย์ ร้านอุดมการเกษตร นายเรืองศักด์ิ ธนาไพศาลทรัพย์ 8/1 2 - - ยกกระบัตร บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สค. 4 2548 9/3/2020
3496 เขต 5 ศวพ.รบ. Sat-5-0016 นายนิวัติ ปากวิเศษ ร้านรัตนการเกษตร นายนิวัติ ปากวิเศษ 327/18 4 - - โรงเข้ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สค. 6 2562 8/7/2020
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3497 เขต 5 ศวพ.รบ. Sat-5-0047 นายคเณศพงษ์ พงษ์ย่ิงพิศ ร้านปณชัยเคมี นายคเณศพงษ์ พงษ์ย่ิงพิศ 327/9 4 - - โรงเข้ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สค. 19 2548 9/3/2020
3498 เขต 5 ศวพ.รบ. Sat-5-0048 นายณรงค์ศักด์ิ ธาตรีภิรมย์ บริษัท กู๊ดวิลอะโกร จ ากัด 44 4 - - โรงเข้ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สค. 1 2561 11/1/2020
3499 เขต 5 ศวพ.รบ. Sat-5-0119 นางอรพิน บุญพิพัฒน์ถาวร ร้านเพชรศิริอนันต์ นางอรพิน บุญพิพัฒน์ถาวร 58/4 4 โรงเข้ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สค. 8 2558 31/8/2020
3500 เขต 5 ศวพ.รบ. Sat-5-0049 นายอนิรุทย์ กุลกรินีธรรม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจริญถาวร 94 4 - - โรงเข้ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สค. 7 2548 9/3/2020
3501 เขต 5 ศวพ.รบ. SAT-5-0145 นางปัทมาภรณ์ เจียรเจริญวัฒนา ร้านธัญญกิจ นางปัทมาภรณ์ เจียรเจริญวัฒนา 99/1 4 โรงเข้ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สค. 3 2560 30/5/2020
3502 เขต 5 ศวพ.รบ. Sat-5-0050 นายชาญวิทย์ สุขชัยศรี ร้านนายชาญวิทย์ สุขชัยศรี นายชาญวิทย์ สุขชัยศรี 79/2 2 - - สวนส้ม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สค. 1 2562 24/3/2020
3503 เขต 5 ศวพ.รบ. Sat-5-0102 นางสาวขวัญวลี ยงชัยวัฒนา ร้านสวนส้มเคมีเกษตร นางสาวขวัญวลี ยงชัยวัฒนา 185/8 5 - - สวนส้ม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สค. 4 2555 1/4/2020
3504 เขต 5 ศวพ.รบ. SAT-5-0143 นายอนันต์ ขาวผ่อง ร้านต้าร์ แอนด์ ตะวัน นายอนันต์ ขาวผ่อง 44/10 5 สวนส้ม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สค. 13 2561 6/11/2019
3505 เขต 5 ศวพ.รบ. SAT-5-0134 นางสาวรุ่งนภา ปล้ืมจิตร์ ร้านขวัญใจภูธร นางสาวรุ่งนภา ปล้ืมจิตร์ 43/3 2 หนองบัว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สค. 1 2559 14/1/2020
3506 เขต 5 ศวพ.รบ. Sat-5-0115 นายชัยสิทธ์ิ วนาประเสริฐ ร้านชัยสิทธ์ิการเกษตร นายชัยสิทธ์ิ วนาประเสริฐ 36/1 3 หนองบัว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สค. 4 2557 15/5/2020
3507 เขต 5 ศวพ.รบ. Sat-5-0116 นางวราภรณ์ อิงพงษ์พันธ์ ร้านชัชวาล นางวราภรณ์ อิงพงษ์พันธ์ 101/1 6 หนองบัว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สค. 5 2557 27/5/2020
3508 เขต 5 ศวพ.รบ. Sat-5-0071 นายไพบูลย์ อุปพันธ์พงศ์ชัย ร้านสหภัณฑ์การเกษตร นายไพบูลย์ อุปพันธ์พงศ์ชัย 77/1 8 - - หนองบัว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สค. 2 2550 11/7/2020
3509 เขต 5 ศวพ.รบ. Sat-5-0085 นางวรรณี วิทิตกพัทธ์ ร้านอภิชัยพาณิชย์ นางวรรณี วิทิตกพัทธ์ 101/3 3 - - หนองสองห้อง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สค. 2 2553 9/3/2020
3510 เขต 5 ศวพ.รบ. Sat-5-0056 นายเทวัญ พรหมอินทร์ ร้านเทวัญการเกษตร นายเทวัญ พรหมอินทร์ 46/1 8 - - หนองสองห้อง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สค. 11 2560 20/11/2019
3511 เขต 5 ศวพ.รบ. SAT-5-0137 นางสาวลักขณา อ่วมจันทร์ ร้านลักขณาการเกษตร นางสาวลักขณา อวมจันทร์ 51/1 8 หนองสองห้อง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สค. 2 2559 14/3/2020
3512 เขต 5 ศวพ.รบ. Sat-5-0122 นางสาวยอดขวัญ ร้อยอ าแพง ร้านสิริขวัญการเกษตร นางสาวยอดขวัญ ร้อยอ าแพง 91 5 หลักสอง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สค. 2 2558 1/10/2019
3513 เขต 5 ศวพ.รบ. Sat-5-0060 นายพูล ยงชัยวัฒนา ร้านยงชัยเภสัช นายพูล ยงชัยวัฒนา 3 10 - - หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สค. 13 2548 9/3/2020
3514 เขต 5 ศวพ.รบ. Sat-5-0089 นางกัลยาณีย์ ชุมศรี ร้านโจ้การเกษตร นางกัลยาณีย์ ชุมศรี 19/5 11 - บ้านแพ้ว-พระประโทน หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สค. 3 2561 8/4/2020
3515 เขต 5 ศวพ.รบ. SAT-5-0144 นายภูมิภัทต์ พูมพิจ ร้านเกษตรนิยม นายภูมิภัทต์ พูมพิจ 8/1 3 หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สค. 9 2561 14/8/2019
3516 เขต 5 ศวพ.รบ. Sat-5-0062 นายเสน่ห์ ดาวเรือง ร้านดาวเรืองการเกษตร นายเสน่ห์ ดาวเรือง 26 3 - สวนส้ม อ าแพง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สค. 2 2562 8/4/2020
3517 เขต 5 ศวพ.รบ. SAT-5-0155 นางนงลักษณ์ ศิริบูรณานนท์ ร้านศิริเกษตร นางนงลักษณ์ ศิริบูรณานนท์ 33/9 5 อ าแพง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สค. 3 2562 28/4/2020
3518 เขต 5 ศวพ.รบ. Sat-5-0113 นางสาหร่าย อ าแพงใต้ ร้านสัญญา เคมีเกษตร นางสาหร่าย อ าแพงใต้ 27/1 7 อ าแพง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สค. 1 2557 3/1/2020
3519 เขต 5 ศวพ.รบ. Sat-5-0086 นายมนตรี ต้ังไมตรีจิต ร้านไมตรีจิตการเกษตร นายมนตรี ต้ังไมตรีจิต 89/43 2 - พระราม 2 กาหลง เมือง สมุทรสาคร สค. 2 2552 11/3/2020
3520 เขต 5 ศวพ.รบ. Sat-5-0110 นายวีระพงค์ ศรีใส ร้านซันสตาร์ ซีดส์อินเตอร์เทรด นายวีระพงค์ ศรีใส 67/36 3 - - บางน้ าจืด เมือง สมุทรสาคร สค. 13 2560 25/12/2019
3521 เขต 5 ศวพ.รบ. SAT-5-0126 นายอดิศักด์ิ ต้ังมิตรประชา บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) 88/8 2 ชัยมงคล เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สค. 1 2560 17/1/2020
3522 เขต 5 ศวพ.รบ. SAT-5-0133 นางสาวเสวนีย์ วงศ์วชิรเวศน์ ร้านสุทธินีย์ เทรดด้ิง นางสาวเสาวนีย์ วงศ์วชิรเวศน์ 94/10 2 เอกชัย นาโคก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สค. 12 2560 18/12/2019
3523 เขต 5 ศวพ.รบ. SAT-5-0141 นายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์ บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ จ ากัด 5/5 3 นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สค. 4 2562 18/6/2020
3524 เขต 5 ศวพ.รบ. SAT-5-0129 นายชัยพร พิมมะรัตน์ ร้านสัมฤทธิผล นายชัยพร พิมมะรัตน์ 50 7 บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สค. 4 2561 16/4/2020
3525 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0001 นายหนม ด้วงอ่วม ร้านหนม ด้วงอ่วม นายหนม ด้วงอ่วม 22 3 - - เขาข้ีฝอย ทัพทัน อุทัยธานี อน. 21 2550 18/10/2019
3526 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0002 นายณัฐพล เชิดวงศ์สูง ร้านภัทรนันท์การเกษตร นายณัฐพล เชิดวงศ์สูง 59/2 1 - - โคกหม้อ ทัพทัน อุทัยธานี อน. 77 2547 9/9/2020
3527 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0550 นายกรณ์ บ ารุงรัตน์ ร้านส.สุวัฒน์ นายกรณ์ บ ารุงรัตน์ 121 2 โคกหม้อ ทัพทัน อุทัยธานี อน. 24 2556 4/4/2020
3528 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0660 นายสุจรัส กุลหอม ร้านยุพาภัณฑ์ นายสุจรัส กุลหอม 95/1 2 โคกหม้อ ทัพทัน อุทัยธานี อน. 11 2557 16/1/2020
3529 เขต 5 ศวพ.อน. UTH-5-0828 นางสุภาวดี  วันดี ร้านสุภาวดี นางสุภาวดี วันดี 18 1 ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี อน. 24 2562 3/6/2020
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3530 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0266 นางภัทร์มณฑ์ ธนัษพรวรสกุล สหกรณ์การเกษตรตลุกดู่ จ ากัด 135 10 - - ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี อน. 32 2550 5/6/2020
3531 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0493 นางอังคณา อักษรสารสิทธ์ิ ร้านกรีนไดม่อน นางอังคณา อักษรสารสิทธ์ิ 129 11 - - ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี อน. 21 2562 23/5/2020
3532 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0265 นางสาวณัฐสุภา แสงกระจ่าง ร้านหนองไผ่นานาภัณฑ์ นางสาวณัฐสุภา แสงกระจ่าง 1 12 - - ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี อน. 31 2559 2/6/2020
3533 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0573 นายประเทือง รักธัญการ ร้านบัวเขียว หนองไผ่ นายประเทือง รักธัญการ 4 12 - - ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี อน. 80 2559 29/12/2019
3534 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0516 นายส าเภา เทียมจันทร์ ร้านเทียมจันทร์เจริญการเกษตร นายส าเภา เทียมจันทร์ 143 13 - - ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี อน. 38 2559 28/7/2020
3535 เขต 5 ศวพ.อน. UTH-5-0763 นายณโอฬาร  จันทร์เจริญ ร้านเกษตรโอฬาร นางก่ิงแก้ว จันทร์เจริญ 45/1 13 ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี อน. 53 2559 30/8/2020
3536 เขต 5 ศวพ.อน. UTH-5-0767 นางสน่ัน  เดชอินทร์ ร้านเดชอินทร์การเกษตร นางสน่ัน เดชอินทร์ 193/4 14 ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี อน. 65 2559 3/10/2019
3537 เขต 5 ศวพ.อน. UTH-5-0803 นางสาวสุณีย์ แม้นพยัคฆ์ ร้านทรัพย์ย่ิงเจริญ นางสาวสุณีย์ แม้นพยัคฆ์ 334 15 - - ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี อน. 36 2560 22/11/2019
3538 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0592 นายช านาญ เรืองพิจิตร ร้านช านาญการเกษตร นายช านาญ เรืองพิจิตร 44/2 2 ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี อน. 39 2556 24/6/2020
3539 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0333 นางกันนิกา เหล่ากสิการ ร้านกันนิกา การเกษตร นางกันนิกา เหล่ากสิการ 7/6 3 - - ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี อน. 26 2552 5/8/2019
3540 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0272 นายจตุพล พลทา ร้านทุ่งนาดีเคมีเกษตร นายจตุพล พลทา 117 5 - - ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี อน. 42 2561 18/12/2019
3541 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0655 นางสาวจันทร์จิรา ขยันกสิกิจ ร้านเอ้ือนการเกษตร นางสาวจันทร์จิรา ขยันกสิกิจ 199 5 ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี อน. 30 2560 12/9/2020
3542 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0005 นางบุษบา หงส์ธนวัฒน์ ร้านบุษบา หงส์ธนวัฒน์ นางบุษบา หงส์ธนวัฒน์ 8/3 5 - - ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี อน. 37 2548 25/4/2020
3543 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0278 นางหน่ึงฤทัย วัสธูป สหกรณ์การเกษตรทัพทัน จ ากัด 271/1 1 - - ทัพทัน ทัพทัน อุทัยธานี อน. 34 2561 27/8/2020
3544 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0014 นายมนตรี สุภาผล ร้านมนตรีการเกษตร นายมนตรี สุภาผล 356/8 1 - ทัพทัน - ตลุกดู่ ทัพทัน ทัพทัน อุทัยธานี อน. 68 2547 16/8/2020
3545 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0228 นายพิสิษฐ์ เสิบกล่ิน สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้าธ.ก.ส. อุทัยธานี จ ากัด 361/14 1 - - ทัพทัน ทัพทัน อุทัยธานี อน. 26 2549 12/9/2019
3546 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0587 นางบุหงา สัมพันธ์อภัย ร้านหน่ึงเดียวการเกษตร นางบุหงา สัมพันธ์อภัย 418 1 - - ทัพทัน ทัพทัน อุทัยธานี อน. 10 2558 21/12/2019
3547 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0349 ว่าท่ี ร.ต.ธนวิชญ์ เสถียรโชค ร้านธนวิชญ์การเกษตร ว่าท่ี ร.ต.ธนวิชญ์ เสถียรโชค 54/1 1 - - ทัพทัน ทัพทัน อุทัยธานี อน. 11 2558 21/12/2019
3548 เขต 5 ศวพ.อน. UTH-5-0830 นายทวิช  เรือนเป็ง ร้านสุขใจการเกษตร นายทวิช เรือนเป็ง 556 1 ทัพทัน ทัพทัน อุทัยธานี อน. 27 2562 9/6/2020
3549 เขต 5 ศวพ.อน. UTH-5-0785 นางสาวศุธชา เกตุศิลปสกุล ร้านศ.พูนทวี นางสาวศุธชา เกตุศิลปสกุล 9/1 1 ทัพทัน ทัพทัน อุทัยธานี อน. 15 2560 24/5/2019
3550 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0306 นางแตงไทย นวมวัฒน์ ร้านแตงไทย นางแตงไทย นวมวัฒน์ 95 1 - - ทัพทัน ทัพทัน อุทัยธานี อน. 14 2561 22/5/2020
3551 เขต 5 ศวพ.อน. UTH-5-0745 นายสมเกียรติ  เล่ียมสุวรรณ์ ร้านสมเกียรติการเกษตร นายสมเกียรติ เล่ียมสุวรรณ์ 81/1 15 หนองกระทุ่ม ทัพทัน อุทัยธานี อน. 28 2562 20/6/2020
3552 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0018 นางสาวศิริวรรณ  สามัญฤทธ์ิ ร้านอ้อมการเกษตร นางสาวศิริวรรณ  สามัญฤทธ์ิ 44 5 - - หนองกระทุ่ม ทัพทัน อุทัยธานี อน. 62 2558 30/9/2019
3553 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0558 นายเดชวรงค์ ดีพิจารณ์ ร้านดีดีการเกษตร นายเดชวรงค์ ดีพิจารณ์ 86 2 - - หนองกลางดง ทัพทัน อุทัยธานี อน. 19 2561 18/6/2020
3554 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0023 นางสาวพนิกา ทองวัฒนา ร้านโชคทวีกิจวัสดุภัณฑ์ นางสาวพนิกา ทองวัฒนา 109 4 - - หนองกลางดง ทัพทัน อุทัยธานี อน. 72 2547 26/8/2020
3555 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0456 นายณัฐวุฒิ  จันทมา ร้านสวัสด์ิพืชผลการเกษตร นายณัฐวุฒิ จันทมา 34/1 6 - - หนองกลางดง ทัพทัน อุทัยธานี อน. 38 2561 4/10/2019
3556 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0020 นายชุมพล สุระดม ร้านนิวแนนพาณิชย์ นายชุมพล สุระดม 39/1 6 - - หนองกลางดง ทัพทัน อุทัยธานี อน. 22 2547 26/5/2020
3557 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0323 นายกานต์ โฉมศรี ร้านขวัญข้าวการเกษตร นายกานต์ โฉมศรี 61 9 - - หนองกลางดง ทัพทัน อุทัยธานี อน. 31 2551 10/8/2020
3558 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0416 นายกมล เก่งเขตรกิจ ร้านสมานมิตรการเกษตร นายกมล เก่งเขตรกิจ 10 1 - - หนองยายดา ทัพทัน อุทัยธานี อน. 24 2553 29/3/2020
3559 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0571 นายสมนึก ศรลัมพ์ สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จ ากัด 1 3 - - หนองยายดา ทัพทัน อุทัยธานี อน. 55 2555 21/8/2020
3560 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0564 นายพรพันธ์ วะราหะ ร้านสมบูรณ์การเกษตร นายพรพันธ์ วะราหะ 61/1 6 - - หนองยายดา ทัพทัน อุทัยธานี อน. 47 2555 11/7/2020
3561 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0675 นายนิพนธ์ เขนย ร้านลุงหลอยการเกษตร นายนิพนธ์ เขนย 9 6 หนองยายดา ทัพทัน อุทัยธานี อน. 30 2557 6/5/2020
3562 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0390 นางสุชานาฎ คันศร ร้านสุชานาฎ นางสุชานาฎ คันศร 24 2 - - หนองสระ ทัพทัน อุทัยธานี อน. 10 2554 18/1/2020
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3563 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0022 นายฉัตรมงคล วินัยพานิช ร้านฉัตรมงคลการค้า นายฉัตรมงคล วินัยพานิช 4 3 - - หนองสระ ทัพทัน อุทัยธานี อน. 43 2557 22/6/2020
3564 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0432 นายวัลลพ ต่ายหัวดง ร้านต้นข้าวการเกษตร 2 นายวัลลพ ต่ายหัวดง 42/1 5 - - หนองสระ ทัพทัน อุทัยธานี อน. 23 2553 29/3/2020
3565 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0027 นางภาวนา อินทรีย์ ร้านภาวนา นางภาวนา อินทรีย์ 15 1 - - คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี อน. 3 2562 1/1/2020
3566 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0463 นายจักรกริช สอาด ร้านน้ าพุการเกษตร นายจักรกริช สอาด 82 1 - - คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี อน. 28 2554 17/4/2020
3567 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0485 นางดาวเรือง อ่ิมอ าพร สหกรณ์กองทุนสวนยางปฏิรูปท่ีดินน้ าดี จ ากัด 174 12 - - คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี อน. 13 2554 2/2/2020
3568 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0545 นายสมนึก จีนจรรยา ร้านหมอออดการเกษตร นายสมนึก จีนจรรยา 9/1 12 - - คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี อน. 13 2562 3/3/2020
3569 เขต 5 ศวพ.อน. UTH-5-0791 นายสันติ พลันอิน พลับอินการเกษตร นายสันติ พลับอิน 12 15 คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี อน. 32 2561 3/8/2020
3570 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0696 นายสมควร เกียรติภูมิโสภณ ร้านวิชาญการเกษตร 2 นายสมควร เกียรติภูมิโสภณ 199 15 คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี อน. 37 2559 25/7/2020
3571 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0352 นางสาวดวงพร พันธ์เขียน ร้านสุข โสภณ นางสาวดวงพร พันธ์เขียน 138 4 - - คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี อน. 22 2558 16/3/2020
3572 เขต 5 ศวพ.อน. UTH-5-0714 นางวาสนา สิงห์เมือง ร้านวาสนาการเกษตร นางวาสนา สิงห์เมือง 45 4 คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี อน. 17 2559 13/3/2020
3573 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0029 นายวีรพงษ์ คงสีไพร ร้านแชมป์การเกษตร นายวีรพงษ์ คงสีไพร 253 5 - - คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี อน. 57 2548 7/6/2020
3574 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0297 นางฉลาด ติดชัย ร้านชลยกาณ์ นางฉลาด ติดชัย 268 5 - - คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี อน. 15 2557 23/2/2020
3575 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0026 นายสมพิศ พุฒศิริ ร้านสมพิศ พุฒศิริ นายสมพิศ พุฒศิริ 26 6 - - คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี อน. 79 2547 20/9/2020
3576 เขต 5 ศวพ.อน. UTH-5-0824 นางสาวประพิณ  ไวปัญญา ร้านไพศาล การเกษตร นางสาวประพิณ ไวปัญญา 343 1 ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี อน. 14 2562 3/3/2020
3577 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0037 นายกู้เกียรต์ิ สุขพุฒ ร้านต๋ีโอ๊ต นายกู้เกียรต์ิ สุขพุฒ 99/1 1 - - ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี อน. 35 2547 1/6/2020
3578 เขต 5 ศวพ.อน. UTH-5-0777 นายมาโนชญ์  อินโต ร้านมาโนชญ์การเกษตร นายมาโนชญ์ อินโต 333/6 12 ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี อน. 1 2560 29/1/2020
3579 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0668 นางสาวอัญรินทร์  ศิริโชคชัยนนท์ ร้านลินคอล์น(LinColn) นางสาวอัญรินทร์ ศิริโชคชัยนนท์ 555 12 ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี อน. 22 2557 3/1/2020
3580 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0036 นายภานุเดช จันทร ร้านภานุเดช จันทร นายภานุเดช จันทร 234 14 - - ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี อน. 29 2549 31/10/2019
3581 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0489 นายอัมพร รัตนรักษ์ ร้านพุต่อการเกษตร นายอัมพร รัตนรักษ์ 91 15 - - ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี อน. 61 2558 20/9/2019
3582 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0038 นายนพรัตน์ บุตรน้อย สหกรณ์การเกษตรบ้านไร่ จ ากัด 125 1 - - บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี อน. 28 2549 12/9/2020
3583 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0695 นายมานิต คุ้มวงษ์ บริษัทดวงดีการเกษตร  จ ากัด บริษัทดวงดีการเกษตร จ ากัด 201/24 1 บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี อน. 17 2562 1/4/2020
3584 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0230 นายมานพ อ่อนละออ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้าธ.ก.ส. อุทัยธานี จ ากัด 244 1 - บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี อน. 24 2549 12/9/2019
3585 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0698 นายสุธี ทรัพย์ประเดิมชัย ร้านลานมันเจ้าสัวน้อยบ้านไร่ นายสุธี ทรัพย์ประเดิมชัย 267 1 บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี อน. 40 2561 4/11/2019
3586 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0542 นายณัฐธนนท์ ธรรมพัฒนกิจ ร้านนิยมการเกษตร นายณัฐธนนท์ ธรรมพัฒนกิจ 327/3 1 - - บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี อน. 22 2556 27/3/2020
3587 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0044 นางเกษร อดุลยธรรม บริษัท อดุลย์การเกษตร จ ากัด 331/1 1 - - บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี อน. 45 2547 7/7/2020
3588 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0042 นายเสน่ห์ แห้วเพ็ชร ร้านเสน่ห์การเกษตร นายเสน่ห์ แห้วเพ็ชร 423 1 - - บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี อน. 12 2559 25/2/2020
3589 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0601 นางบุญชอบ ฟุ้งเฟ่ือง ร้านช่ืนชอบการเกษตร นางบุญชอบ ฟุ้งเฟ่ือง 99/13 1 - บ้านไร่-หนองฉาง บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี อน. 16 2558 5/2/2020
3590 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0454 นายสุพจน์ ยงก าลัง ร้านสุพจน์การเกษตร นายสุพจน์ ยงก าลัง 88/2 2 - - บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี อน. 55 2553 11/7/2020
3591 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0513 นายมิตร ขอสุข ร้าน 108 การเกษตร นายมิตร ขอสุข 108 5 - - บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี อน. 40 2554 9/6/2020
3592 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0622 ว่าท่ี ร.ต.ภัทรชัย  อนุสรประชา ร้านกิจเจริญการเกษตร ว่าท่ี ร.ต.ภัทรชัย   อนุสรประชา 138 7 บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี อน. 78 2559 28/12/2019
3593 เขต 5 ศวพ.อน. UTH-5-0816 นายชุมพล  อ่อนน้อม ร้านชุมพลการเกษตร นายชุมพล อ่อนน้อม 3/1 7 บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี อน. 1 2562 1/1/2020
3594 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0047 นายด ารงค์ น้อยห่วง ร้านด ารงค์พาณิชย์ นายด ารงค์ น้อยห่วง 113 4 - - เมืองการุ้ง บ้านไร่ อุทัยธานี อน. 17 2548 15/2/2020
3595 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0227 นายเฉลิมชัย หัยภาค สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้าธ.ก.ส. อุทัยธานี จ ากัด 339 4 - - เมืองการุ้ง บ้านไร่ อุทัยธานี อน. 60 2555 18/9/2019
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3596 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0664 นายวิมล กาฬภักดี สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนหูช้าง-การุ้ง จ ากัด 599 4 หนองฉาง-บ้านไร่ เมืองการุ้ง บ้านไร่ อุทัยธานี อน. 7 2561 9/3/2020
3597 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0045 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรจน์เคมีเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรจน์เคมีเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรจน์เคมีเกษตร 83 4 - - เมืองการุ้ง บ้านไร่ อุทัยธานี อน. 16 2548 4/11/2019
3598 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0046 นางวิมล วีระเศรษฐกุล ร้านข้าวต้น นางวิมล วีระเศรษฐกุล 89 4 - - เมืองการุ้ง บ้านไร่ อุทัยธานี อน. 41 2555 24/6/2020
3599 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0514 นายวิน เหมือนสง ร้านวิน นายวิน เหมือนสง 160 8 - - เมืองการุ้ง บ้านไร่ อุทัยธานี อน. 23 2562 30/5/2020
3600 เขต 5 ศวพ.อน. UTH-5-0771 นายวิชาญ  แก้วเรือง บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด (เขตส่งเสริมท่ี13) 119 3 วังหิน บ้านไร่ อุทัยธานี อน. 69 2559 26/10/2019
3601 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0270 นายถวิล ผลปาน ร้านวิชัยเจริญพาณิชย์ นายถวิล ผลปาน 13 3 - - วังหิน บ้านไร่ อุทัยธานี อน. 19 2550 17/6/2020
3602 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0422 นายณรงศ์ชัย ประไพลศาล ร้านณรงศ์ชัยการเกษตร นายณรงศ์ชัย ประไพลศาล 157 3 - - วังหิน บ้านไร่ อุทัยธานี อน. 60 2553 27/7/2020
3603 เขต 5 ศวพ.อน. UTH-5-0706 นางสาวศิริรัตน์  บุญเลิศ ร้านศศิเกษตรภัณฑ์ นางสาวศิริรัตน์ บุญเลิศ 162 3 วังหิน บ้านไร่ อุทัยธานี อน. 37 2560 30/11/2019
3604 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0052 นางวิไล อัจฉริยะเกียรติ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ป.มานะพืชผล 31/2 3 - - วังหิน บ้านไร่ อุทัยธานี อน. 24 2548 4/11/2019
3605 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0294 นายอ านาจ พงเขียว ร้านขงเบ้ง นายอ านาจ พงเขียว 94 3 - - วังหิน บ้านไร่ อุทัยธานี อน. 61 2559 7/12/2019
3606 เขต 5 ศวพ.อน. UTH-5-0751 นายเอกพัฒน์ จุลพรรค์ ร้านอัฉราการเกษตร นายเอกพัฒน์ จุลพรรค์ 224 4 วังหิน บ้านไร่ อุทัยธานี อน. 27 2559 10/5/2020
3607 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0613 นางสาวอัชราภรณ์ จันทร ร้านเกษตรทวีทรัพย์ นางสาวอัชราภรณ์ จันทร 171 1 - - หนองจอก บ้านไร่ อุทัยธานี อน. 40 2556 26/6/2020
3608 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0208 นางสมจิตร แสนพรม ร้านสมจิตร นางสมจิตร แสนพรม 90 9 - - หนองจอก บ้านไร่ อุทัยธานี อน. 54 2558 2/10/2019
3609 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0284 นายประชา กาฬภักดี ร้านเส็งพานิตย์ นายประชา กาฬภักดี 85 2 หนองบ่มกล้วย บ้านไร่ อุทัยธานี อน. 14 2551 24/4/2020
3610 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0646 นางสุนันท์ เพ็งอุ่น ร้านสุนันท์ เพ็งอุ่น นางสุนันท์ เพ็งอุ่น 84 7 - - หนองบ่มกล้วย บ้านไร่ อุทัยธานี อน. 26 2560 27/8/2019
3611 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0264 นายภาคภูมิ แก้วอ้าย ร้านภาคภูมิ นายภาคภูมิ แก้วอ้าย 89 6 - - ห้วยแห้ง บ้านไร่ อุทัยธานี อน. 37 2561 6/9/2020
3612 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0589 นายเย็น ฉิมพาลี ร้านลุงเย็นการเกษตร นายเย็น ฉิมพาลี 31 10 - - หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี อน. 34 2556 2/6/2020
3613 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0406 นายนิวัต  สุ่มพ่วง ร้านหูช้างสหภัณฑ์พาณิชย์ นายนิวัต  สุ่มพ่วง 101/4 4 - - หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี อน. 46 2560 17/12/2019
3614 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0055 นายวันชัย วราหะไพฑูรย์ ร้านวันชัย นายวันชัย วราหะไพฑูรย์ 103 4 - - หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี อน. 88 2547 27/12/2019
3615 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0058 นางสาวภัทราภรณ์ แก้วสอาด ร้านภัทราภรณ์ แก้วสะอาด นางสาวภัทราภรณ์ แก้วสอาด 214 4 - - หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี อน. 59 2548 11/11/2019
3616 เขต 5 ศวพ.อน. UTH-5-0770 นางสาวญาณัจฉรา  ม่วงมิตร บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด (เขตส่งเสริมท่ี11) 334 4 หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี อน. 68 2559 26/10/2019
3617 เขต 5 ศวพ.อน. UTH-5-0784 นางสาวอ าพร วรรณธนะชัย ร้านสุพรรณการค้า นางสาวอ าพร วรรณธนะชัย 385 4 หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี อน. 14 2560 16/5/2020
3618 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0059 นายเข็มทอง แก้วน่ิม ร้านธนกฤษ นายเข็มทอง แก้วน่ิม 90 3 - - เกาะเทโพ เมือง อุทัยธานี อน. 6 2548 18/1/2020
3619 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0437 นางสนอง อ าดวนตาล ร้านจัน-จุฑา การเกษตร นางสนอง อ าดวนตาล 40 2 - - ดอนขวาง เมือง อุทัยธานี อน. 54 2559 1/9/2020
3620 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0063 นายประเสริฐ อินทสิทธ์ิ ร้านผู้ใหญ่ประเสริฐ นายประเสริฐ อินทสิทธ์ิ 73/9 1 - - ท่าซุง เมือง อุทัยธานี อน. 7 2547 1/6/2020
3621 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0101 นางอัจจิมา สมถะธัญกรณ์ ร้านเฉลยการเกษตร นางอัจจิมา สมถะธัญกรณ์ 44 4 - - ทุ่งใหญ่ เมือง อุทัยธานี อน. 33 2549 19/8/2019
3622 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0222 นายศิลา ประเสริฐน้อย ร้านศิลา 59 การเกษตร นายศิลา ประเสริฐน้อย 160 2 - - น้ าซึม เมือง อุทัยธานี อน. 16 2549 22/8/2019
3623 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0066 นางนงลักษณ์ พวงทอง ร้านพวงทองการเกษตร นางนงลักษณ์ พวงทอง 442 3 - - น้ าซึม เมือง อุทัยธานี อน. 51 2547 13/7/2020
3624 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0469 นายนรินทร์ วัฒโนภาส ร้านโรงสีปล่องเสือ นายนรินทร์ วัฒโนภาส 28/2 4 - - น้ าซึม เมือง อุทัยธานี อน. 68 2553 7/9/2019
3625 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0071 นายอรุณรัตน์ ฉลาดธัญญกิจ ร้านฉลาดธัญญกิจการเกษตร นายอรุณรัตน์ ฉลาดธัญญกิจ 53 3 - - เนินแจง เมือง อุทัยธานี อน. 47 2558 17/8/2020
3626 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0470 นางสาววาสนา นุ่นงาม ร้านวาสนาการเกษตร นางสาววาสนา นุ่นงาม 1 5 - - เนินแจง เมือง อุทัยธานี อน. 5 2554 31/10/2019
3627 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0069 นางสาวสุณิตา มูลเดช ร้านสุณิตา มูลเดช นางสาวสุณิตา มูลเดช 53 5 - - เนินแจง เมือง อุทัยธานี อน. 54 2547 13/7/2020
3628 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0633 นางยุพิน แสงสว่าง ร้านสมเกียรติการเกษตร นางยุพิน แสงสว่าง 120/3 7 เนินแจง เมือง อุทัยธานี อน. 61 2556 1/9/2019

110/151สํา
นัก
คว
บค
มุพ
ืชแ
ละ
วสั
ดกุ
ารเ
กษ
ตร



3629 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0076 นางสาวณาตยา อินยา ร้านณาตยาบริการ นางสาวณาตยา อินยา 10 1 - - หนองเต่า เมือง อุทัยธานี อน. 43 2558 9/8/2020
3630 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0677 นายมนัส กล่ินจุ้ย ร้านมนัสการเกษตร นายมนัส กล่ินจุ้ย 39 2 หนองเต่า เมือง อุทัยธานี อน. 33 2557 21/5/2020
3631 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0358 นายมนตรี โชติรัตน์ ร้านมนตรี นายมนตรี โชติรัตน์ 18/2 4 - - หนองเต่า เมือง อุทัยธานี อน. 25 2552 5/8/2020
3632 เขต 5 ศวพ.อน. UTH-5-0707 นางสาวกนกกร วงษ์จินดา ร้านเกดเกษตรพาณิชย์ นางสาวกนกกร วงษ์จินดา 86 5 หนองเต่า เมือง อุทัยธานี อน. 41 2560 5/12/2019
3633 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0325 ว่าท่ีร้อยตรีชัยรัตน์ ช านิเขตการณ์ ร้านชัยรัตน์การเกษตร ว่าท่ีร.ต.ชัยรัตน์ ช านิเขตการณ์ 76 6 - - หนองเต่า เมือง อุทัยธานี อน. 15 2552 28/4/2020
3634 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0079 นายวัชรา ชัยมุสิก ร้านน้องม้ินท์การเกษตร นายวัชรา ชัยมุสิก 27/1 2 หนองไผ่แบน เมือง อุทัยธานี อน. 36 2557 26/5/2020
3635 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0252 นายมนัส พุ่มพุทรา ร้านมนัสการค้า นายมนัส พุ่มพุทรา 3/4 3 - - หนองพังค่า เมือง อุทัยธานี อน. 31 2550 19/4/2020
3636 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0102 นางสาวปรียาวดี เมฆมะตูม ร้านดอกอ้อการเกษตร นางสาวปรียาวดี เมฆมะตูม 74 4 - - หาดทนง เมือง อุทัยธานี อน. 33 2561 13/8/2020
3637 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0083 นายละม้าย ทองไทย ร้านชนแดน นายละม้าย ทองไทย 1 6 - - หาดทนง เมือง อุทัยธานี อน. 10 2562 10/2/2020
3638 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0400 นายนิรุตต์ิ สมัครธัญกิจ ร้านข้าวงามการเกษตร นายนิรุตต์ิ สมัครธัญกิจ 158/7 เติบศิริ อุทัยใหม่ เมือง อุทัยธานี อน. 3 2553 19/11/2019
3639 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0098 นายภัทรวุฒิ ฉิมไทย ร้านทองดีการเกษตร นายภัทรวุฒิ ฉิมไทย 160/28 - เติบศิริ อุทัยใหม่ เมือง อุทัยธานี อน. 3 2549 23/2/2020
3640 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0249 นางอรพรรณ ค าโพธ์ิ ร้านเจริญการเกษตร นางอรพรรณ ค าโพธ์ิ 166/11-12 - เติบศิริ อุทัยใหม่ เมือง อุทัยธานี อน. 45 2560 12/12/2019
3641 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0087 นางทับทิม เริงเกษตรกิจ บริษัท ยูนิไลฟ์อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 250 - รักการดี อุทัยใหม่ เมือง อุทัยธานี อน. 1 2549 29/1/2020
3642 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0093 นางสาววิมลรัตน์ วุฒิวรารางค์ ร้านเพ่ือนเกษตร นางสาววิมลรัตน์ วุฒิวรารางค์ 76/29-76/30 - เติบศิริ อุทัยใหม่ เมือง อุทัยธานี อน. 3 2548 30/12/2019
3643 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0091 นายสุรชัย กัลชาญพันธ์ุ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี จ ากัด 79 - รักการดี อุทัยใหม่ เมือง อุทัยธานี อน. 1 2554 6/10/2019
3644 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0088 นายวิโรจน์ มนัสตรง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส .อุทัยธานี จ ากัด 9 - เติบศิริ อุทัยใหม่ เมือง อุทัยธานี อน. 20 2556 29/2/2020
3645 เขต 5 ศวพ.อน. UTH-5-0749 นายรัฐพล ชาญเชิงค้า ร้านณัฐวิทย์การเกษตร 2 นายรัฐพล ชาญเชิงค้า 139 4 เกาะเทโพ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี อน. 14 2559 7/3/2020
3646 เขต 5 ศวพ.อน. UTH-5-0800 นางสาวกิรณา  อุตส่าห์พานิช ร้านเกษตรสะแกกรัง นางสาวกิรณา อุตส่าห์พานิช 141 4 เกาะเทโพ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี อน. 42 2560 6/12/2019
3647 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0099 นายอาสา สุทาธรรม ร้านสิทธิชัยข้าวปลูก นายอาสา สุทาธรรม 94/3 7 ท่าซุง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี อน. 12 2562 21/2/2020
3648 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0642 นางฉลวย สมัครเกษตรกิจ ร้านฉลวยการเกษตร นางฉลวย สมัครเกษตรกิจ 39 5 ทุ่งใหญ่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี อน. 25 2560 2/8/2019
3649 เขต 5 ศวพ.อน. UTH-5-0829 นางสาวพรกนก  เกษรบัว ร้านเกษตรปรีเปรม นางสาวพรกนก เกษรบัว 148 4 น้ าซึม เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี อน. 26 2562 9/6/2020
3650 เขต 5 ศวพ.อน. UTH-5-0758 นายณัฐวัฒน์ บัวเทศ ร้านครูวรรณีการเกษตร นายณัฐวัฒน์ บัวเทศ 62 1 หนองเต่า เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี อน. 2 2562 1/1/2020
3651 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0106 นางสาวนิสา พุกมาก ร้านนิสาพาณิชย์ นางสาวนิสา พุกมาก 80 10 - - ทุ่งนางาม ลานสัก อุทัยธานี อน. 71 2547 23/8/2020
3652 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0678 นายศาณุ แพรสมทรง ร้านศาณุ นายศาณุ แพรสมทรง 157/2 11 ทุ่งนางาม ลานสัก อุทัยธานี อน. 28 2558 7/5/2020
3653 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0111 นายสุเทพ ชาติวรรณ ร้านสุเทพ ชาติวรรณ นายสุเทพ ชาติวรรณ 199 11 - - ทุ่งนางาม ลานสัก อุทัยธานี อน. 22 2562 29/5/2020
3654 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0256 นายศักด์ิชัย ขยันการนาวี ร้านขยันการเกษตร นายศักด์ิชัย ขยันการนาวี 150/1 12 - - ทุ่งนางาม ลานสัก อุทัยธานี อน. 29 2562 3/7/2020
3655 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0263 นายจิตติ เจียมเจือจันทร์ สหกรณ์นิคมลานสัก จ ากัด 1 4 - - ทุ่งนางาม ลานสัก อุทัยธานี อน. 15 2550 3/6/2020
3656 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0108 นางฟุ้งฟ้า ประสงค์สุด ร้านส. ร่มโพธ์ิทอง นางฟุ้งฟ้า ประสงค์สุด 21/1 6 - - ทุ่งนางาม ลานสัก อุทัยธานี อน. 49 2559 28/8/2020
3657 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0446 นางเสมอ อินเล็ก ร้านไข่หวาน การเกษตร นางเสมอ อินเล็ก 10 8 - - ทุ่งนางาม ลานสัก อุทัยธานี อน. 26 2561 22/7/2020
3658 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0300 นางสาวละเอียด สพประสงค์ ร้านสุวรรณพานิชย์ นางสาวละเอียด สพประสงค์ 129 1 - - น้ ารอบ ลานสัก อุทัยธานี อน. 28 2551 23/3/2020
3659 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0651 นายนพพล โพธิอภัย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนทรัพย์เกษตรภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนทรัพย์เกษตรภัณฑ์ 77 8 น้ ารอบ ลานสัก อุทัยธานี อน. 45 2559 10/8/2019
3660 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0428 นางธนัทอร จีนจรรยา ร้านธ.ธัญญทรัพย์ นางธนัทอร จีนจรรยา 123 12 - - ประดู่ยืน ลานสัก อุทัยธานี อน. 7 2554 27/12/2019
3661 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0628 นายไพรัตน์ สุวิมล ร้านรัตนะทรัพย์การเกษตร นายไพรัตน์ สุวิมล 16/2 12 ประดู่ยืน ลานสัก อุทัยธานี อน. 44 2558 9/8/2019
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3662 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0115 นายอภิสิทธ์ิ เมืองฉาย ร้านอภิสิทธ์ิ เมืองฉาย นายอภิสิทธ์ิ เมืองฉาย 21/2 2 - - ประดู่ยืน ลานสัก อุทัยธานี อน. 36 2548 24/4/2020
3663 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0112 นางบังอร นาคสิงห์ ร้านบังอร นาคสิงห์ นางบังอร นาคสิงห์ 74/2 5 - - ประดู่ยืน ลานสัก อุทัยธานี อน. 41 2554 14/6/2020
3664 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0291 นายธเนต เสมากูล ร้านเสมา 2 บ้านป่าคา นายธเนต เสมากูล 1/4 9 - - ประดู่ยืน ลานสัก อุทัยธานี อน. 43 2550 11/11/2019
3665 เขต 5 ศวพ.อน. UTH-5-0822 นายธเนต  เสมากูล ร้านเสมา 2 บ้านป่าคา(คลังเก็บสินค้า) นายธเนต เสมากูล 1/6 9 ประดู่ยืน ลานสัก อุทัยธานี อน. 11 2562 13/2/2020
3666 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0114 นางอ าพร เฟ้ือแก้ว ร้านอ าพรการเกษตร นางอ าพร เฟ้ือแก้ว 43 9 - - ประดู่ยืน ลานสัก อุทัยธานี อน. 74 2548 14/8/2019
3667 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0541 นายชูศักด์ิ   เก่งเขตรกรณ์ ร้านสมพรการค้า นายชูศักด์ิ เก่งเขตรกรณ์ 161 10 - - ป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี อน. 9 2561 1/4/2020
3668 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0405 นายสุนัย  นฤคล ร้านป.น าโชค นายสุนัย  นฤคล 162/2 10 - - ป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี อน. 42 2553 1/7/2020
3669 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0286 นางสาวเพียรจิตรา ไทยแสน สหกรณ์การเกษตรลานสัก จ ากัด 115 2 - - ป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี อน. 41 2550 19/9/2019
3670 เขต 5 ศวพ.อน. UTH-5-0806 นายชวลิต อุ่นเจริญ ร้านทรัพย์อุ่นเจริญปุ๋ยยา นายชวลิต อุ่นเจริญ 225 3 - - ป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี อน. 15 2562 7/3/2020
3671 เขต 5 ศวพ.อน. UTH-5-0756 นางสาวศุภดา โชคประสิทธ์ิค า ร้านเหนือรวมภัณฑ์ นางสาวศุภดา โชคประสิทธ์ิค า 33/1 6 ป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี อน. 4 2560 6/2/2020
3672 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0638 นายสัมพันธ์ แก้วเกิด ร้านสัมพันธ์การเกษตร นายสัมพันธ์ แก้วเกิด 68 7 - - ป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี อน. 29 2561 31/7/2020
3673 เขต 5 ศวพ.อน. UTH-5-0776 นายมานพ นวนฉวี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท าปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและสนับสนุนปุ๋ยส่ังตัด นายมานพ นวนฉวี 323/5 8 - - ป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี อน. 5 2562 3/1/2020
3674 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0544 นายจักรพงศ์  เรียนหิน ร้านชาวเกษตร นายจักรพงศ์ เรียนหิน 6 9 - - ป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี อน. 30 2562 4/7/2020
3675 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0612 นางขวัญใจ วัชนะ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนห้วยขาแข้ง จ ากัด 59/9 1 - - ระบ า ลานสัก อุทัยธานี อน. 38 2556 19/6/2020
3676 เขต 5 ศวพ.อน. UTH-5-0713 นายจุลดิษฐ ทองแสง ร้านร่องตาทีเจริญเกษตร นายจุลดิษฐ ทองแสง 12 13 ระบ า ลานสัก อุทัยธานี อน. 4 2562 2/1/2020
3677 เขต 5 ศวพ.อน. UTH-5-0715 นายพิพัฒน์ วัฒนศิริ ร้านพรเจริญการเกษตร นายพิพัฒน์ วัฒนศิริ 193/5 17 ระบ า ลานสัก อุทัยธานี อน. 24 2560 24/7/2019
3678 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0118 นายฉลวย ขันธเวทย์ ร้านฉลวยเภสัช นายฉลวย ขันธเวทย์ 164 1 - - ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี อน. 66 2548 31/12/2019
3679 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0121 นายวัชร เสมาธรรมานนท์ ร้านไทงามการเกษตร นายวัชร เสมาธรรมานนท์ 211/1-2 1 - - ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี อน. 33 2558 26/5/2020
3680 เขต 5 ศวพ.อน. UTH-5-0814 นางสาวสุพัตรา พูดเพราะ ก.เกษตรพานิษฐ์ นางสาวสุพัตรา พูดเพราะ 227 1 เทศบาล3 - ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี อน. 22 2561 8/7/2020
3681 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0119 นางภัทรา แก้วจินดา ร้านลานสักเภสัช นางภัทรา แก้วจินดา 277 1 - สุขาภิบาล 1 ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี อน. 25 2548 3/3/2020
3682 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0122 นางสาวกรณ์ศศิร์ วัฒนาศักด์ิ ร้านพัฒนาพานิช กรุ๊ป นางสาวกรณ์ศศิร์ วัฒนาศักด์ิ 279/10 1 - - ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี อน. 20 2548 1/3/2020
3683 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0231 นายอัชชา โกวิน สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้าธ.ก.ส. อุทัยธานี จ ากัด 53/2 1 - - ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี อน. 23 2549 12/9/2019
3684 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0631 นายศักดา จรรยานุกรักษา ร้านศักดา จรรยานุกรักษา นายศักดา จรรยานุกรักษา 59/2 10 - - ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี อน. 43 2560 11/12/2019
3685 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0620 นางสุชานันท์ สารสม ร้านสุชานันท์การเกษตร นางสุชานันท์ สารสม 60 10 - - ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี อน. 18 2562 16/4/2020
3686 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0565 นายเรืองศักด์ิ หมวดดารักษ์ ร้านเรืองศักด์ิ หมวดดารักษ์ นายเรืองศักด์ิ หมวดดารักษ์ 90/5 10 ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี อน. 9 2562 14/1/2020
3687 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0125 นายสุเมธ เกียรติสิริอาภา ร้านสหการเกษตร นายสุเมธ เกียรติสิริอาภา 171/10-11 2 - - ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี อน. 33 2548 11/11/2019
3688 เขต 5 ศวพ.อน. UTH-5-0736 นายนพพล  โพธิอภัย บริษัท ผกาเพชรเจริญเกษตร จ ากัด บริษัท ผกาเพชรเจริญเกษตร จ ากัด 221/2 2 ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี อน. 2 2559 4/1/2020
3689 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0434 นายไพรัตน์ บุตรน้อย สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนลานสัก จ ากัด 222/5 2 - - ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี อน. 19 2556 17/2/2020
3690 เขต 5 ศวพ.อน. UTH-5-0813 นางพิชญ์สินี ประจักษ์จิตร ร้านช่อฟ้าการเกษตร นางพิชญ์สินี ประจักษ์จิตร 456/8 2 ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี อน. 21 2561 3/7/2020
3691 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0562 นางนวลจันทร์ เลขสุข ร้านทวีสุขพูลผลการเกษตร นางนวลจันทร์ เลขสุข 19/1 4 - - ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี อน. 45 2555 3/7/2020
3692 เขต 5 ศวพ.อน. UTH-5-0757 นางสาวณภัสวรรณ  มุกดาหาร ร้านนางสาวณภัสวรรณ  มุกดาหาร นางสาวณภัสวรรณ มุกดาหาร 162/11 6 ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี อน. 44 2559 7/8/2020
3693 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0124 นายอดุลย์ พูดเพราะ ร้าน อ.รุ่งเรือง นายอดุลย์ พูดเพราะ 338/6 9 - - ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี อน. 19 2558 10/3/2020
3694 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0448 นายจักรกริช ทองปาน ร้านนิคมเฟอร์นิเจอร์ นายจักรกริช ทองปาน 5 9 - - ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี อน. 44 2553 1/7/2020

112/151สํา
นัก
คว
บค
มุพ
ืชแ
ละ
วสั
ดกุ
ารเ
กษ
ตร



3695 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0685 นายพิเชษ ไตรยงค์ ร้านนิพิฐพนธ์การเกษตร นายพิเชษ ไตรยงค์ 49/9 6 บ่อยาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี อน. 47 2560 19/12/2019
3696 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0394 นางอรวรรยา สนธิภักด์ิ ร้านบ่อยางการเกษตร นางอรวรรยา สนธิภักด์ิ 210/2 8 - - บ่อยาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี อน. 20 2562 15/5/2020
3697 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0645 นายกฤษฎา ซักเซ็ค ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษตรอุทัย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษตรอุทัย 51/1 10 - ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี อน. 30 2559 11/2/2020
3698 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0342 นายอดิศักด์ิ เส็งแดง ร้านปริฉัตรการเกษตร นายอดิศักด์ิ เส็งแดง 299/1 11 - - ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี อน. 11 2552 31/12/2019
3699 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0280 นางสาวเพ็ญพักตร์ พลพัฒน์ ร้านพลพัฒน์การเกษตร นางสาวเพ็ญพักตร์ พลพัฒน์ 65/4 11 - - ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี อน. 17 2555 22/4/2020
3700 เขต 5 ศวพ.อน. UTH-5-0700 นายบรรจบ ขุนรักษ์ ร้านส้มโอการเกษตร นายบรรจบ ขุนรักษ์ 191/1 2 ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี อน. 70 2557 23/9/2019
3701 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0285 นางสาวอัจฉรา ช านิเขตกิจ สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตสว่างอารมณ์ จ ากัด 201/1 2 - - ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี อน. 59 2555 18/9/2019
3702 เขต 5 ศวพ.อน. UTH-5-0766 นางสาวอรรวรณ  เชตวัน ร้านศรีสว่างการเกษตร2 นางสาวอรวรรณ เชตวัน 3/10 2 ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี อน. 63 2559 22/9/2019
3703 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0699 นายงาน แก้วจุฬา ร้านงานการเกษตร นายงาน แก้วจุฬา 48/8 2 ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี อน. 69 2557 21/9/2019
3704 เขต 5 ศวพ.อน. UTH-5-0815 นางสาวศิริรัตน์  เพชรสาริกิจ ร้านสมหวังการเกษตรสาขาไผ่เขียวทุ่งสงบ นางสาวศิริรัตน์ เพชรสาริกิจ 49 2 ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี อน. 23 2561 10/7/2020
3705 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0281 นายบุญท้ิง แรงเขตการณ์ ร้านวังบุญการเกษตร นายบุญท้ิง แรงเขตการณ์ 33/2 4 - - ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี อน. 39 2550 30/8/2020
3706 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0339 นายยงยุทธ บัวผา ร้านธุรกิจรวมค้า นายยงยุทธ บัวผา 10/2 9 - - ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี อน. 2 2552 9/11/2019
3707 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0450 นายธง กาสา ร้านสามพ่ีน้องการเกษตร นายธง กาสา 37/2 1 - - พลวงสองนาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี อน. 47 2553 1/7/2020
3708 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0134 นายฐาปกรณ์ แม้นพยัคฆ์ ร้านแม้นพยัคฆ์ นายฐาปกรณ์ แม้นพยัคฆ์ 94/11 1 - - พลวงสองนาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี อน. 18 2561 11/6/2020
3709 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0133 นางสาร่ี สุขรอด ร้านสาร่ี สุขรอด นางสาร่ี สุขรอด 22/3 3 - - พลวงสองนาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี อน. 31 2562 14/7/2020
3710 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0540 นางสาวบุณยานุช เหมือนการ ร้านศ.ศิวกร นางสาวบุณยานุช เหมือนการ 143/2 4 - - พลวงสองนาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี อน. 11 2555 18/3/2020
3711 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0130 นางสาวปิยธิดา ทองเกล็ด ร้าน ทิพย์มงคลการเกษตร นางสาวปิยธิดา ทองเกล็ด 147 6 - - พลวงสองนาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี อน. 44 2554 30/6/2020
3712 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0131 นายวิชิต ภักดีสุข ร้านนิภาการเกษตร นายวิชิต ภักดีสุข 147/1 6 - - พลวงสองนาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี อน. 42 2555 24/6/2020
3713 เขต 5 ศวพ.อน. UTH-5-0780 นางสาวขวัญรัตน์  ทองเกล็ด ร้านทิพย์มงคล 3 นางสาวขวัญรัตน์ ทองเกล็ด 147/6 6 พลวงสองนาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี อน. 5 2560 8/2/2020
3714 เขต 5 ศวพ.อน. UTH-5-0793 นายสมหมาย  แย้มเกตุ ร้านสมหมาย นายสมหมาย แย้มเกตุ 213/2 6 พลวงสองนาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี อน. 31 2560 20/7/2020
3715 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0229 นางทัศนีย์ จูงาม สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้าธ.ก.ส. อุทัยธานี จ ากัด 104/10 1 - - สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี อน. 25 2549 12/9/2019
3716 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0327 นางรัชนี สัมพันธ์อภัย ร้านพันธ์ุศิริ นางรัชนี สัมพันธ์อภัย 16/26 1 - - สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี อน. 25 2562 9/6/2020
3717 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0254 นางสาวนันทิยา เริงเกตุ สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จ ากัด 16/7 1 - - สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี อน. 10 2550 3/5/2020
3718 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0662 นางสาวอรวรรณ เชตวัน ร้านศรีสว่างการเกษตร นางสาวอรวรรณ เชตวัน 16/8,16/21 1 สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี อน. 14 2557 11/2/2020
3719 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0665 นางสาวธนิดา ชวนนทจิตร ร้านมนตรีการเกษตร2 นางสาวธนิดา ชวนนทจิตร 44/16 1 สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี อน. 21 2559 24/3/2020
3720 เขต 5 ศวพ.อน. UTH-5-0760 นางสาวนลินา  พันธ์ุแฉล้ม ร้านอาจารญ์ช่อ นางสาวนลินา พันธ์ุแฉล้ม 46/10 1 สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี อน. 40 2560 3/12/2019
3721 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0313 นางสาวนภาพร ทัศนะภาค ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แจงการเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แจงการเกษตร 46/11 1 - - สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี อน. 21 2551 16/10/2020
3722 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0136 นางสมพิศ เวียงนาค ร้านเวียงนาครุ่งเรือง นางสมพิศ เวียงนาค 90 1 - - สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี อน. 28 2561 31/7/2020
3723 เขต 5 ศวพ.อน. UTH-5-0768 นางสาวนภาพร  ทัศนะภาค ร้านแจงการเกษตร 2 นางสาวนภาพร ทัศนะภาค 46/18 2 สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี อน. 66 2559 11/10/2020
3724 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0532 นางสาวกริสนา เจตนกสิกรณ์ ร้าน ก.กริสนาการเกษตร นางสาวกริสนา เจตนกสิกรณ์ 72/8 6 - - สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี อน. 53 2555 24/7/2020
3725 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0373 นายด ารงค์ สุวรรณพยัคฆ์ ร้านมีชัย นายด ารงค์ สุวรรณพยัคฆ์ 66/1 7 - - สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี อน. 18 2552 19/5/2020
3726 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0503 นางขวัญตา แรงการนา ร้านขวัญข้าว นางขวัญตา แรงการนา 22/2 8 - - สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี อน. 33 2554 8/5/2020
3727 เขต 5 ศวพ.อน. UTH-5-0818 นายสุระศักด์ิ  ทองสถิตย์ ร้านศักด์ิการเกษตร ๙ นายสุระศักด์ิ ทองสถิตย์ 47/2 1 หนองหลวง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี อน. 27 2561 31/7/2020
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3728 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0144 นายศุภชัย พิฤกษ์ ร้านโหน่งการเกษตร นายศุภชัย พิฤกษ์ 52/3 3 หนองหลวง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี อน. 32 2547 13/6/2020
3729 เขต 5 ศวพ.อน. UTH-5-0807 นางสาวปวีณา  บุตรสิงห์ ร้านโหน่งการเกษตร 2 นางสาวปวีณา บุตรสิงห์ 60/1 3 หนองหลวง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี อน. 6 2561 6/3/2020
3730 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0618 นายชัยชนะ วิสิทธิโชค ร้านชัยชนะการเกษตร นายชัยชนะ วิสิทธิโชค 35 8 หนองหลวง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี อน. 24 2561 9/7/2020
3731 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0145 นายถุงเงิน บุญกมุติ ร้านถุงเงิน นายถุงเงิน บุญกมุติ 56/1 1 - - ดงขวาง หนองขาหย่าง อุทัยธานี อน. 46 2559 18/8/2020
3732 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0590 นายวิชวน คงเขียว ร้านนายวิชวน คงเขียว นายวิชวน คงเขียว 51/3 2 - - ดงขวาง หนองขาหย่าง อุทัยธานี อน. 12 2556 6/1/2020
3733 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0147 นางรัชดาพร กระจิว ร้านรัชดาพร กระจิว นางรัชดาพร กระจิว 2 3 - - ดงขวาง หนองขาหย่าง อุทัยธานี อน. 55 2548 31/5/2020
3734 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0585 นางนงนุช ครุธพันธ์ ร้านพิษณุการเกษตร นางนงนุช ครุธพันธ์ 48 4 - - ดงขวาง หนองขาหย่าง อุทัยธานี อน. 8 2558 8/12/2019
3735 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0210 นางสาวรวงรัตน์ วาอุทัศน์ สหกรณ์การเกษตรหนองขาหย่าง จ ากัด 44 5 - - ดอนกลอย หนองขาหย่าง อุทัยธานี อน. 12 2550 15/5/2020
3736 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0605 นายสมพงษ์  ไวสาริกรรม ร้านธนภรณ์การเกษตร นายสมพงษ์  ไวสาริกรรม 54/1 2 - - ท่าโพ หนองขาหย่าง อุทัยธานี อน. 26 2556 16/5/2020
3737 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0271 นายสุพร บัวบานช่ืน ร้านสุวรรณาการเกษตร นายสุพร บัวบานช่ืน 116 3 - - ท่าโพ หนองขาหย่าง อุทัยธานี อน. 20 2550 24/6/2020
3738 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0624 นายประสงค์ เสาสูง ร้านประสงค์ปุ๋ย-ยา นายประสงค์ เสาสูง 15 1 หนองขาหย่าง หนองขาหย่าง อุทัยธานี อน. 46 2558 13/8/2019
3739 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0392 นางสาวพิมพ์กนก กวนพฤกษ์ ร้านกนกการเกษตร นางสาวพิมพ์กนก กวนพฤกษ์ 17 1 - - หนองขาหย่าง หนองขาหย่าง อุทัยธานี อน. 30 2552 6/9/2019
3740 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0615 นางสาวสาวิตรี คะสันต์ ร้าน จ.เจริญการเกษตร นางสาวสาวิตรี คะสันต์ 167 2 - อุทัย-หนองฉาง หนองขาหย่าง หนองขาหย่าง อุทัยธานี อน. 44 2556 30/6/2020
3741 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0396 นางหน่ึงฤทัย วัสธูป ร้านธนภัทรการเกษตร นางหน่ึงฤทัย วัสธูป 30 5 - - หนองขาหย่าง หนองขาหย่าง อุทัยธานี อน. 33 2552 27/9/2019
3742 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0543 นางสาร่ี เกษมุติ ร้านต้นไผ่การเกษตร นางสาร่ี เกษมุติ 7/1 4 หนองไผ่ หนองขาหย่าง อุทัยธานี อน. 18 2560 14/6/2020
3743 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0548 นายสาธิต สุดโสม ร้านสาธิตการเกษตร นายสาธิต สุดโสม 28/1 9 - - หนองไผ่ หนองขาหย่าง อุทัยธานี อน. 21 2560 5/7/2020
3744 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0277 นายอุทัย จีนสอน ร้านทูรย์รุ่งเรืองพันธ์ุข้าว นายอุทัย จีนสอน 15/1 1 - - หลุมเข้า หนองขาหย่าง อุทัยธานี อน. 57 2555 2/9/2019
3745 เขต 5 ศวพ.อน. UTH-5-0724 นายสุพล บุญปลูก สหกรณ์การเกษตรบ้านหลุมเข้า จ ากัด 154 3 หลุมเข้า หนองขาหย่าง อุทัยธานี อน. 36 2559 21/7/2020
3746 เขต 5 ศวพ.อน. UTH-5-0775 นายอาสา  สุทาธรรม ร้านมิตรแท้การเกษตร นายอาสา สุทาธรรม 160 3 หลุมเข้า หนองขาหย่าง อุทัยธานี อน. 2 2560 30/1/2020
3747 เขต 5 ศวพ.อน. UTH-5-0797 นางสมหมาย  นิระโรค ร้านสมหมาย นางสมหมาย นิระโรค 20/1 7 หลุมเข้า หนองขาหย่าง อุทัยธานี อน. 32 2560 6/9/2019
3748 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0245 นางอัจฉรา ทวีผล ร้านทวีผลการเกษตร นางอัจฉรา ทวีผล 11/8 1 - - เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี อน. 11 2561 17/4/2020
3749 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0559 นายถวัลย์ ธาตะกูล ร้านถวัลย์การเกษตร นายถวัลย์ ธาตะกูล 118/6 1 - - เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี อน. 36 2555 17/6/2020
3750 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0303 นางส าราญ ถึงทัพ ร้านโชคส าราญการเกษตร นางส าราญ ถึงทัพ 13 1 - - เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี อน. 62 2553 16/8/2019
3751 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0438 นางส าเนียง โพธ์ิกระจ่าง ร้านส าเนียงการเกษตร นางส าเนียง โพธ์ิกระจ่าง 69/1 1 - - เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี อน. 16 2561 24/5/2020
3752 เขต 5 ศวพ.อน. UTH-5-0720 นายอ านาจ หัสแดง ร้านขุมทรัพย์น้องดิวการเกษตร นายอ านาจ หัสแดง 131/16 2 เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี อน. 50 2558 23/8/2020
3753 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0711 นายส าเนียง หาญจริง ร้านหาญจริงการเกษตร นายส าเนียง หาญจริง 203 3 เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี อน. 76 2559 20/12/2019
3754 เขต 5 ศวพ.อน. UTH-5-0703 นายสถาพร โพธ์ิไพจิตร ร้านสถาพร นายสถาพร โพธ์ิไพจิตร 205/25 3 เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี อน. 15 2561 22/5/2020
3755 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0539 นางศุภรา อ่อนศรี ร้านศุภราการเกษตร นางศุภรา อ่อนศรี 16/17 4 - - เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี อน. 10 2555 22/2/2020
3756 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0157 นายเสมอ โตสกุณี ร้านประเทือง นายเสมอ โตสกุณี 270/1 4 - - เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี อน. 31 2548 27/3/2021
3757 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0153 นางสุนีย์ โพธ์ิทอง ร้านนกเคมีเกษตร นางสุนีย์ โพธ์ิทอง 38 4 - - เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี อน. 15 2548 1/2/2020
3758 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0156 นางศุภากร วิสิทธ์ิสการ ร้านสุนีการเกษตร นางศุภากร วิสิทธ์ิสการ 116/1 5 - - เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี อน. 2 2547 28/4/2020
3759 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0331 นางจินดา ห่านเรืองศิลป์ ร้านจินดาการเกษตร นางจินดา ห่านเรืองศิลป์ 15 6 - - เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี อน. 35 2560 13/11/2019
3760 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0155 นางมานิตย์ หรรษา ร้านมานิตย์ หรรษา นางมานิตย์ หรรษา 16/6 6 - - เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี อน. 41 2547 30/6/2020
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3761 เขต 5 ศวพ.อน. UTH-5-0787 นายธัญญะ พลปัญกาศ ร้านธัญญะการเกษตร นายธัญญะ พลปัญกาศ 111/1 8 เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี อน. 19 2560 18/6/2020
3762 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0526 นางสาวอาลีรัตน์ สิมากรณ์ ร้านสิมากรณ์การเกษตร นางสาวอาลีรัตน์ สิมากรณ์ 16 2 - - เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี อน. 61 2554 15/9/2019
3763 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0162 นายสาคร อินทร์น้อย ร้านไพรัชป่ากล้วย นายสาคร อินทร์น้อย 95/1 2 - - เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี อน. 13 2556 13/1/2020
3764 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0588 นางส้มล้ิม สิทธิการนา ร้านป่าเลาการเกษตร นางส้มล้ิม สิทธิการนา 24 3 - - เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี อน. 10 2556 20/12/2019
3765 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0161 นายไพบูลย์ ตุรงคราวี ร้านเจริญพรพานิช นายไพบูลย์ ตุรงคราวี 116/11 4 - - เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี อน. 80 2547 27/9/2019
3766 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0164 นายสุกิจ ฉันทวิทย์ บริษัท แสงศิริพร จ ากัด นายสุกิจ ฉันทวิทย์ 116/21 4 - - เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี อน. 4 2547 26/5/2020
3767 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0694 นายธงชัย ชังช่ัว ร้านธงชัยการเกษตร นายธงชัย ชังช่ัว 20 4 เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี อน. 67 2557 31/8/2020
3768 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0167 นายกิตติศักด์ิ ศิวชาติ ร้านวิทยาฟาร์มาซี นายกิตติศักด์ิ ศิวชาติ 401 4 - เทศบาล 1 เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี อน. 38 2560 30/11/2019
3769 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0611 นางค านึง ดวงบุปผา ร้านฉุยการเกษตร นางค านึง ดวงบุปผา 411/1 4 เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี อน. 42 2557 22/6/2020
3770 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0525 นางหน่ึงฤทัย ป่ินจันทร์ ร้านหน่ึงฤทัยการเกษตร นางหน่ึงฤทัย ป่ินจันทร์ 43/1 4 - - เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี อน. 60 2554 15/9/2020
3771 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0316 นายธนพล เสร็จกิจ ร้านจ านงค์ นายธนพล เสร็จกิจ 501 4 - - เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี อน. 41 2553 1/7/2020
3772 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0527 นางอโณชาฐ์ เดชโรจน์พัทธ์ ร้านลัดดาการเกษตร นางอโณชาฐ์ เดชโรจน์พัทธ์ 506/1 4 - - เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี อน. 58 2554 12/9/2019
3773 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0435 นายไพรวัลย์  ไชยศรี สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนห้วยขานาง-ทุ่งนา  จ ากัด นาย ไพรวัลย์ ไชยศรี 632 4 เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี อน. 8 2560 21/3/2020
3774 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0244 นางสาวมะยุรี กว้างสนิท ร้านคลินิกเกษตรตลาดทุ่งนา นางสาวมะยุรี กว้างสนิท 639 4 - - เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี อน. 16 2554 29/2/2020
3775 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0165 นางสุภาวดี จันทวิวัฒน์ ร้านทุ่งนาการเกษตร นางสุภาวดี จันทวิวัฒน์ 646 4 - - เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี อน. 7 2548 13/1/2020
3776 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0692 นายอนันต์ พันธ์เขียน ร้านทรัพย์อนันต์ นายอนันต์ พันธ์เขียน 6/2 3 ทุ่งพง หนองฉาง อุทัยธานี อน. 79 2559 28/12/2019
3777 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0176 นางเอ้ืองอร เปรมจิตต์ ร้านทุ่งโพการเกษตร นางเอ้ืองอร เปรมจิตต์ 40/1 1 - - ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี อน. 16 2562 24/3/2020
3778 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0534 นางสุธาทิพย์ ฤทธ์ิเรืองเดช ร้านฐิติมาการเกษตร นางสุธาทิพย์ ฤทธ์ิเรืองเดช 102 10 - - ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี อน. 7 2555 20/12/2019
3779 เขต 5 ศวพ.อน. UTH-5-0729 นางบุญชู โตใหญ่ ร้านโตใหญ่การเกษตร นางบุญชู โตใหญ่ 29/1 11 ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี อน. 39 2561 21/10/2019
3780 เขต 5 ศวพ.อน. UTH-5-0753 นายอนันต์ ทิพรังษี ร้านอนันต์การเกษตร นายอนันต์ ทิพรังษี 49 2 ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี อน. 32 2559 5/6/2020
3781 เขต 5 ศวพ.อน. UTH-5-0810 นายณรงค์ศักด์ิ  หาดแก้ว ร้านเอกเจริญ นายณรงค์ศักด์ิ หาดแก้ว 5 3 ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี อน. 8 2561 18/3/2020
3782 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0172 นายวีระศักด์ิ มัชบัญฑิต ร้านว.พาณิชย์ นายวีระศักด์ิ มัชบัญฑิต 53 3 - - ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี อน. 31 2553 9/5/2020
3783 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0322 นางนงค์นุช หัสแดง ร้านนงค์นุชการเกษตร นางนงค์นุช หัสแดง 9/9 5 - - ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี อน. 56 2556 18/8/2020
3784 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0504 นายสุชาติ ธีรนุชพงศ์ ร้านสุภัทร์การเกษตร นายสุชาติ ธีรนุชพงศ์ 7 6 - - ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี อน. 5 2561 13/2/2020
3785 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0173 นายสมบุญ เพ็งพะยม ร้านสมบุญการเกษตร นายสมบุญ เพ็งพะยม 211/4 7 - - ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี อน. 11 2559 24/2/2020
3786 เขต 5 ศวพ.อน. UTH-5-0728 นายพัฒนา มูลเสนา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พัฒนาโปรเทค 114/1 8 ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี อน. 60 2559 8/9/2019
3787 เขต 5 ศวพ.อน. UTH-5-0794 นายธวัช  ธาตะกูล ร้านตองเก้าการเกษตร นายธวัช ธาตะกูล 56/2 8 ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี อน. 30 2561 1/8/2019
3788 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0630 นางพรนิภา ศรีชมภู ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออมวิภาลักษณ์การเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออมวิภาลักษณ์การเกษตร 68 2 - - หนองฉาง หนองฉาง อุทัยธานี อน. 36 2561 27/8/2019
3789 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0185 นางสาววิไลรัตน์ ศิริเขตกรณ์ ร้านน าเคมีเกษตร นางสาววิไลรัตน์ ศิริเขตกรณ์ 111 5 - - หนองฉาง หนองฉาง อุทัยธานี อน. 82 2547 11/10/2020
3790 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0180 นายสมใจ กมลรัตนกุล ร้านส.ส่งเสริมการเกษตร นายสมใจ กมลรัตนกุล 126 5 - สุขาภิบาล1 หนองฉาง หนองฉาง อุทัยธานี อน. 39 2557 8/6/2020
3791 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0239 นายเสรี สุประดิษฐอาภรณ์ ร้านเสรี สุประดิษฐอาภรณ์ นายเสรี สุประดิษฐอาภรณ์ 146 5 - - หนองฉาง หนองฉาง อุทัยธานี อน. 41 2561 5/11/2019
3792 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0181 นายสงกรานต์  พันธ์ุเมฆ ร้านไทยนิมิต 2 นายสงกรานต์  พันธ์ุเมฆ 191/14 5 - - หนองฉาง หนองฉาง อุทัยธานี อน. 2 2548 12/12/2019
3793 เขต 5 ศวพ.อน. UTH-5-0805 นางสาวมณีรัตน์  บิณฑวิหค ร้านคลีนิคเกษตร(เกาะกร่าง) นางสาวมณีรัตน์ บิณฑวิหค 30/2 7 หนองฉาง หนองฉาง อุทัยธานี อน. 3 2561 30/1/2020
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3794 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0232 ว่าท่ี ร.ต.ไพรัตน์ แสนสุข สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้าธ.ก.ส.อุทัยธานี จ ากัด 95/3 2 - - หนองนางนวล หนองฉาง อุทัยธานี อน. 22 2549 12/9/2019
3795 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0187 นายวิเชียร ศรีชมภู ร้านออมวิภาการเกษตร นายวิเชียร ศรีชมภู 15 6 - - หนองนางนวล หนองฉาง อุทัยธานี อน. 1 2556 30/9/2019
3796 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0302 นางสาวหน่ึงฤทัย ทิพยัคฆ์ ร้านพรทิพย์การเกษตร นางสาวหน่ึงฤทัย ทิพยัคฆ์ 2 8 - - หนองนางนวล หนองฉาง อุทัยธานี อน. 12 2557 23/1/2020
3797 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0502 นางสาวธมลวรรณ จันนัน ร้านสุภารัตน์น าโชค นางสาวธมลวรรณ จันนัน 20/1 8 - - หนองนางนวล หนองฉาง อุทัยธานี อน. 38 2555 17/6/2020
3798 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0189 นางธมล เหล่าฤทธ์ิ ร้านณัฐวิทย์การเกษตร นางธมล เหล่าฤทธ์ิ 86 3 - ณรงค์วิถี หนองยาง หนองฉาง อุทัยธานี อน. 6 2557 20/11/2020
3799 เขต 5 ศวพ.อน. UTH-5-0819 นายไกรภพ  อินทัศน์ ร้าน ส.มิตรเกษตรหนองยาง นายไกรภพ อินทัศน์ 4 4 หนองยาง หนองฉาง อุทัยธานี อน. 35 2561 27/8/2020
3800 เขต 5 ศวพ.อน. UTH-5-0827 นายสนอง  แก้วบริสุทธ์ิ ร้านวาสนาการเกษตร นายสนอง แก้วบริสุทธ์ิ 78/2 4 หนองยาง หนองฉาง อุทัยธานี อน. 19 2562 14/5/2020
3801 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0674 นายกัณฑ์กรณ์ สมรูป ร้านประเสริฐสุด บริษัท ประเสริฐสุด จ ากัด 43/1 6 หนองยาง หนองฉาง อุทัยธานี อน. 28 2559 31/12/2019
3802 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0537 นายบรรพต สุราเลิศ ร้านโชคทวีพร นายบรรพต สุราเลิศ 46/1 6 หนองยาง หนองฉาง อุทัยธานี อน. 37 2555 17/6/2020
3803 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0191 นายศิลา ประเสริฐน้อย ร้านคลินิกเกษตร นายศิลา ประเสริฐน้อย 7/9 6 - - หนองยาง หนองฉาง อุทัยธานี อน. 79 2548 28/11/2019
3804 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0667 นายธวัชชัย เครืองเนียม ร้านอุทัยเจริญการเกษตร นายธวัชชัย เครืองเนียม 79/2 6 หนองยาง หนองฉาง อุทัยธานี อน. 21 2557 23/3/2020
3805 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0194 นางสาววรภร จุ้ยดอนกลอย สหกรณ์การเกษตรหนองฉาง 36/3 1 - - หนองสรวง หนองฉาง อุทัยธานี อน. 14 2552 1/4/2020
3806 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0482 นางวราลี ภู่ระหงษ์ ร้านอ้อยการเกษตร นางวราลี ภู่ระหงษ์ 15 3 - - หนองสรวง หนองฉาง อุทัยธานี อน. 14 2554 7/2/2020
3807 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0211 นายนิคม ปิยะภาค ร้านนิคมการเกษตร นายนิคม ปิยะภาค 31/19 5 - - หนองสรวง หนองฉาง อุทัยธานี อน. 8 2549 17/6/2020
3808 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0324 นางสาวสุมนา ด่านโคกสูง ร้านคลินิกเกษตรอุทัยเก่า นางสาวสุมนา ด่านโคกสูง 18/7-8 1 - - อุทัยเก่า หนองฉาง อุทัยธานี อน. 32 2551 26/8/2019
3809 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0381 นายถนอม เท่ียงทอง ร้านไซเบอร์การเกษตร นายถนอม เท่ียงทอง 5/3 1 - - ทองหลาง ห้วยคต อุทัยธานี อน. 45 2557 22/6/2020
3810 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0688 นางสาวสุธิตา คณฑา ร้านเกษตรห้วยคต นางสาวสุธิตา คณฑา 4/1 2 ทองหลาง ห้วยคต อุทัยธานี อน. 42 2558 4/8/2019
3811 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0626 นางสาวศิโรรัตน์ สุขานนท์ ร้านศิโรรัตน์ นางสาวศิโรรัตน์ สุขานนท์ 113/1 3 ทองหลาง ห้วยคต อุทัยธานี อน. 7 2562 6/1/2020
3812 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0507 นางสาวทองอาบ โพธ์ิศรี ร้านทองศรีการเกษตร นางสาวทองอาบ โพธ์ิศรี 254 3 - - ทองหลาง ห้วยคต อุทัยธานี อน. 29 2560 12/9/2019
3813 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0198 นางสาวสุกัญญา ประสิทธ์ิธัญกิจ ลานตาเชียรโป่งข่อย นางสาวสุกัญญา ประสิทธ์ิธัญกิจ 154 4 ทองหลาง ห้วยคต อุทัยธานี อน. 41 2559 1/8/2019
3814 เขต 5 ศวพ.อน. UTH-5-0759 นายบัณฑิต  กองศรี ร้านทรัพย์กองศรี นายบัณฑิต กองศรี 116/2 5 ทองหลาง ห้วยคต อุทัยธานี อน. 20 2561 1/7/2020
3815 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0447 นายสาคร อินทร์น้อย ร้านพีแลนด์ นายสาคร อินทร์น้อย 5/2 5 - - ทองหลาง ห้วยคต อุทัยธานี อน. 14 2556 13/1/2020
3816 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0420 นางโหนก ชาวไร่ ร้านนกเล็กการเกษตร นางโหนก ชาวไร่ 52 5 - - ทองหลาง ห้วยคต อุทัยธานี อน. 63 2553 19/8/2020
3817 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0199 นางเรณู เกียรติภูมิโสภณ ร้านวิชาญการเกษตร นางเรณู เกียรติภูมิโสภณ 79 7 - - ทองหลาง ห้วยคต อุทัยธานี อน. 75 2559 19/12/2019
3818 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0512 นายวิชัย คณฑา ร้านวิชัย นายวิชัย คณฑา 55 8 - - ทองหลาง ห้วยคต อุทัยธานี อน. 43 2559 4/8/2019
3819 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0670 นายดรัณ ค าภาพัก ร้านสุกัญญาเกษตรรุ่งเรือง นายดรัณ ค าภาพัก 79/1 1 สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี อน. 12 2561 22/4/2020
3820 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0202 นายสง่า จันลา ร้านส.เกษตรภัณฑ์ นายสง่า จันลา 173 13 - - สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี อน. 47 2547 17/5/2020
3821 เขต 5 ศวพ.อน. UTH-5-0533 นางสาวกรรนิกา เดชอินทร์ ธันวาพันธ์ุข้าว สาขา1 นางสาวกรรนิกา เดชอินทร์ 4/1 13 สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี อน. 27 2560 27/8/2019
3822 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0593 นางสาวอ าพร  พรามวิชัย สหกรณ์การเกษตรทุ่งสาลี จ ากัด 12 3 สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี อน. 6 2562 6/1/2020
3823 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0233 นายธีรวัฒน์ วัฒโนภาส สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้าธ.ก.ส. อุทัยธานี จ ากัด 12/10 3 - - สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี อน. 21 2549 12/9/2019
3824 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0596 นายสุเมธ กิจสาริกรรณ์ ร้านบุญมามิตรเกษตร นายสุเมธ กิจสาริกรรณ์ 12/6 3 สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี อน. 8 2562 6/1/2020
3825 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0471 นางวราภรณ์ กล่ินจันทร์ ร้านโชคสมจิตร นางวราภรณ์ กล่ินจันทร์ 72/2 3 - - สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี อน. 77 2559 20/12/2019
3826 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0429 นางสาวจารุวรรณ ปัทมรัตน์ ร้านลานสินค้าเกษตรธรรมรัตน์ นางสาวจารุวรรณ ปัทมรัตน์ 174 4 - - สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี อน. 23 2559 29/3/2020
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3827 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0433 นายสมบัติ อินสว่าง สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ้านชุมทหารสามัคคี จ ากัด 55 6 สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี อน. 57 2557 23/7/2020
3828 เขต 5 ศวพ.อน. UTH-5-0734 นางสาวสุภาพร สุขชิต ร้านสมหวังการเกษตร นางสาวสุภาพร สุขชิต 84/3 6 สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี อน. 1 2559 29/11/2019
3829 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0200 นายประกอบ ซ้ือมีชัย ร้านนฤมลเวชภัณฑ์ นายประกอบ ซ้ือมีชัย 89/11 6 - - สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี อน. 5 2551 17/2/2020
3830 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0204 นายโต๊ะ วรรณเสรี ร้านวรรณเสรี นายโต๊ะ วรรณเสรี 101/1 1 - - ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี อน. 14 2553 25/1/2020
3831 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0414 นางสังวรณ์ รัดพัด ร้านเกษตรสุขใจ นายเกียงไกร  รัดพัด 139 1 - - ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี อน. 11 2556 24/12/2019
3832 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0347 นางพนาพร ปิติสกุลสวัสด์ิ สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จ ากัด 143/4 1 - - ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี อน. 70 2558 23/12/2019
3833 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0205 นางสาวชนันดา ทับเงิน ร้านชนันดา นางสาวชนันดา ทับเงิน 78 1 - - ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี อน. 15 2559 31/12/2019
3834 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0243 นางสาวรุ้งตะวัน เกิดโภคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มานาการเกษตร 311 3 - - ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี อน. 4 2550 28/1/2020
3835 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0652 นายสาโรจน์  อินตะวงค์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. อุทัยธานี จ ากัด 40/1 3 - - ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี อน. 55 2559 1/9/2019
3836 เขต 5 ศวพ.อน. Uth-5-0445 นายธานี ทับเงิน สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตภูเมนทร์ จ ากัด 67 8 - - ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี อน. 21 2555 30/4/2020
3837 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0963 นางมลิ จารุโรจน์เนาวรัตน์ ร้านมลิ จารุโรจน์เนาวรัตน์ นางมลิ จารุโรจน์เนาวรัตน์ 251 1 กะบกเต้ีย เนินขาม ชัยนาท ชน. 30 2560 23/11/2019
3838 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0010 นายทองใบ ครคง ร้านทองใบ นายทองใบ ครคง 4 1 - - กะบกเต้ีย เนินขาม ชัยนาท ชน. 134 2548 30/8/2019
3839 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0011 นายเอก อมรจรัสแสง ร้านจรัสแสง นายเอก อมรจรัสแสง 99 1 - - กะบกเต้ีย เนินขาม ชัยนาท ชน. 142 2548 15/9/2020
3840 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0553 นายพณภณ ภัทรธนนานนท์ ร้านโสภาภัณฑ์ 2 นายพณภณ ภัทรธนนานนท์ 105 2 - - กะบกเต้ีย เนินขาม ชัยนาท ชน. 2 2551 24/2/2020
3841 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-1061 นายสมหมาย อุบล บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด (เขตโศกลึก) บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด (เขตโศกลึก) 117 3 กะบกเต้ีย เนินขาม ชัยนาท ชน. 35 2561 4/10/2019
3842 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-1004 นายศุภณัฏฐ์ แสนสุทธิกานต์ ร้านณัฐฌา พานิช นายศุภณัฏฐ์ แสนสุทธิกานต์ 8 5 กะบกเต้ีย เนินขาม ชัยนาท ชน. 39 2558 6/5/2019
3843 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0487 นางสนา เรียบเงิน ร้านสนา เรียบเงิน นางสนา เรียบเงิน 118 8 - - กะบกเต้ีย เนินขาม ชัยนาท ชน. 1 2550 8/1/2020
3844 เขต 5 สวพ.5 CHT-5-1057 นายเฉลิมเกียรติ  ทองมี สหกรณ์การเกษตรหันคา จ ากัด สาขาเนินขาม 189 14 เนินขาม เนินขาม ชัยนาท ชน. 27 2559 23/8/2020
3845 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0911 นางสาวทองสิน พุ่มจ าปา ร้านเนินขามการเกษตร นางสาวทองสิน พุ่มจ าปา 88 14 - - เนินขาม เนินขาม ชัยนาท ชน. 56 2556 15/7/2020
3846 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0895 นายวิชัย ฉายาประเสริฐ ร้านวศินการเกษตร นายวิชัย ฉายาประเสริฐ 4 17 เนินขาม เนินขาม ชัยนาท ชน. 40 2556 8/5/2020
3847 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0012 นายประพันธ์ศักด์ิ ศรีวันนา ร้านจ านงค์การเกษตร นายประพันธ์ศักด์ิ ศรีวันนา 77 17 - - เนินขาม เนินขาม ชัยนาท ชน. 75 2547 30/6/2020
3848 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-1059 นายลิขิต  การภักดี สุวรรณภักดีการเกษตร นายลิขิต การภักดี 291 1 สุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท ชน. 30 2559 6/9/2019
3849 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0625 นายสุวัฒน์ อบอุ่น ร้านต้นกล้าการเกษตร นายสุวัฒน์ อบอุ่น 168 5 - - สุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท ชน. 69 2555 2/7/2020
3850 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-1060 นายทิวา ตาค า เพ่ือการเกษตร นายทิวา ตาค า 257 5 สุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท ชน. 34 2559 7/9/2020
3851 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0020 นางสิดาพัณณ์ เอ่ียมสงคราม ร้านวิทยาการเกษตร นางสิดาพัณณ์ เอ่ียมสงคราม 160/1 2 - - คุ้งส าเภา มโนรมย์ ชัยนาท ชน. 105 2548 17/4/2020
3852 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-1011 นายประกอบ รอดวงษ์ ร้านป.รุ่งเรืองการเกษตร นายประกอบ รอดวงษ์ 183 2 คุ้งส าเภา มโนรมย์ ชัยนาท ชน. 28 2558 4/2/2020
3853 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0019 นายณรงค์ รอดวงษ์ ร้านอ.ประสิทธ์ิพาณิชย์ นายณรงค์ รอดวงษ์ 155 4 - - คุ้งส าเภา มโนรมย์ ชัยนาท ชน. 1 2549 9/1/2020
3854 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0022 นายรุ่งรัตน์ พุ่มน้อย สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จ ากัด 359/4 4 - - คุ้งส าเภา มโนรมย์ ชัยนาท ชน. 157 2547 22/11/2019
3855 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0018 นางสาวจรัสพร อินทร์ไทยวงศ์ ร้านพ.พานิช นางสาวจรัสพร อินทร์ไทยวงศ์ 469/1 4 - - คุ้งส าเภา มโนรมย์ ชัยนาท ชน. 95 2547 21/4/2020
3856 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0016 นายประภาส เขียวสัมฤทธ์ิ ร้านมโนรมย์การเกษตร นายประภาส เขียวสัมฤทธ์ิ 516 4 - - คุ้งส าเภา มโนรมย์ ชัยนาท ชน. 26 2548 13/1/2020
3857 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0032 นางส ารวย จันทร์สุวรรณ์ ร้านนางส ารวย จันทร์สุวรรณ์ นางส ารวย จันทร์สุวรรณ์ 109 2 - - ท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท ชน. 30 2548 12/1/2020
3858 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0023 นายรังสฤษฎ์ กิจเจริญไชย ร้านสุคนธ์พานิช นายรังสฤษฎ์ กิจเจริญไชย 11 2 - - ท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท ชน. 110 2548 27/4/2020
3859 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0466 นายประยูร สุขหย่อง กลุ่มออมทรัพย์เกษตรทฤษฎีใหม่ นายประยูร สุขหย่อง 156/1 3 - - ท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท ชน. 22 2549 25/7/2020
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3860 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0026 นางส าเนา เงินเนตร์ ร้านนางส าเนา เงินเนตร์ นางส าเนา เงินเนตร์ 38/5 3 - - ท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท ชน. 193 2547 29/12/2019
3861 เขต 5 สวพ.5 CHT-5-1043 นางสาวณัชชวกร  เผ่ือแผ่ ร้านบ้านหล่ันการเกษตร นางสาวณัชชวกร เผ่ือแผ่ 69 4 ท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท ชน. 7 2559 10/2/2020
3862 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0639 นายสุเทพ จาดสิงห์ ร้านุสเทพ จาดสิงห์ นายสุเทพ จาดสิงห์ 86/4 5 - - ท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท ชน. 70 2556 25/8/2020
3863 เขต 5 สวพ.5 CHT-5-1109 นางสาว พรพิมล ขุนเพ่ิม ร้านพรพิมลการเกษตร นางสาวพรพิมล ขุนเพ่ิม 43 6 ท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท ชน. 23 2561 2/9/2019
3864 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0029 นายสมหวัง วงษ์โพธ์ิขอม ร้านปนิฎาการเกษตร นายสมหวัง วงษ์โพธ์ิขอม 67 6 - - ท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท ชน. 162 2547 26/10/2019
3865 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0035 นายบัญญัติ เพ็ชร์อ่วม ร้านโชคบัญญัติ นายบัญญัติ เพ็ชร์อ่วม 38/1 8 - - ท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท ชน. 155 2548 17/11/2019
3866 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0036 นางสุดใจ อยู่มาลัย ร้านนางสุดใจ อยู่มาลัย นางสุดใจ อยู่มาลัย 13 1 - - ไร่พัฒนา มโนรมย์ ชัยนาท ชน. 19 2561 13/8/2019
3867 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0966 นายนพพร กันถาด ร้านนพพร กันถาด นายนพพร กันถาด 56/6 3 ไร่พัฒนา มโนรมย์ ชัยนาท ชน. 53 2557 27/7/2019
3868 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0817 นายสมบัติ มีศรีสวัสด์ิ ร้านสมบัติการเกษตร นายสมบัติ มีศรีสวัสด์ิ 173 2 - - วัดโคก มโนรมย์ ชัยนาท ชน. 31 2555 5/1/2020
3869 เขต 5 สวพ.5 cht-5-0984 นายเชิดศักด์ิ พิศรูป ร้านเชิดศักด์ิ การเกษตร นายเชิดศักด์ิ พิศรูป 176/8 2 วัดโคก มโนรมย์ ชัยนาท ชน. 15 2561 3/7/2020
3870 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0471 นายสมคิด อุ่นยัง ร้านข้าวพันธ์ุดี ตราชาวนาเจาะกระสอบข้าว นายสมคิด อุ่นยัง 171 3 - - วัดโคก มโนรมย์ ชัยนาท ชน. 55 2555 20/5/2020
3871 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0043 นางชูศิลป์ จันอินทร์ ร้านชูศิลป์ การค้า นางชูศิลป์ จันอินทร์ 104/3 2 - - ศิลาดาน มโนรมย์ ชัยนาท ชน. 61 2548 15/2/2020
3872 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0046 นางสาววันดี จันเทศ ร้านนางสาววันดี จันเทศ นางสาววันดี จันเทศ 73/2 2 - - ศิลาดาน มโนรมย์ ชัยนาท ชน. 38 2561 15/10/2019
3873 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0048 นายวิชัยยุทธ นงค์บาง ร้านสุนทรการเกษตร นายวิชัยยุทธ นงค์บาง 67/1 3 - - ศิลาดาน มโนรมย์ ชัยนาท ชน. 48 2561 26/12/2019
3874 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0045 นายสมพร จันทร์อินทร์ ร้านนายสมพร จันทร์อินทร์ นายสมพร จันทร์อินทร์ 18/1 4 - - ศิลาดาน มโนรมย์ ชัยนาท ชน. 17 2548 4/11/2019
3875 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0054 นายชาญชัย สวัสดีโอ ร้านปอนด์การเกษตร นายชาญชัย สวัสดีโอ 134 2 - - หางน้ าสาคร มโนรมย์ ชัยนาท ชน. 151 2548 29/11/2019
3876 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0893 นางสาวเพชราภรณ์ ถุงเงิน ร้านหางน้ าการเกษตร นางสาวเพชราภรณ์ ถุงเงิน 199 2 - - หางน้ าสาคร มโนรมย์ ชัยนาท ชน. 6 2560 2/5/2020
3877 เขต 5 สวพ.5 CHT-5-1073 นายเฉลิมพล สัดามา ร้านรักเกษตร นายเฉลิมพล สีดามา 211/5 2 หางน้ าสาคร มโนรมย์ ชัยนาท ชน. 18 2560 1/8/2020
3878 เขต 5 สวพ.5 CHT-5-1116 นายณัฐพงศ์ ดีสมจิตร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ านงค์เคมีภัณฑ์ 47/2 2 - - หางน้ าสาคร มโนรมย์ ชัยนาท ชน. 36 2561 15/10/2020
3879 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0051 นายมณู กล่ินจันทร์ ร้านมณูเคมีการเกษตร นายมณู กล่ินจันทร์ 127 3 - - หางน้ าสาคร มโนรมย์ ชัยนาท ชน. 5 2547 21/5/2020
3880 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0055 นายต่อพงษ์ สาระหงษ์ ร้านอมรรัตน์การเกษตร นายต่อพงษ์ สาระหงษ์ 37/3 3 - - หางน้ าสาคร มโนรมย์ ชัยนาท ชน. 58 2555 31/5/2020
3881 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0876 นายธีระพงษ์ แป้นโพธ์ิ ร้านนาย ธีระพงษ์ แป้นโพธ์ิ นายธีระพงษ์ แป้นโพธ์ิ 121/9 4 - - หางน้ าสาคร มโนรมย์ ชัยนาท ชน. 22 2556 3/1/2020
3882 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0059 นางสนอง ชาญณรงค์ ร้านสนอง นางสนอง ชาญณรงค์ 2/4 4 - - หางน้ าสาคร มโนรมย์ ชัยนาท ชน. 6 2557 10/11/2019
3883 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0852 นางสาวอุษา พงษ์สิงห์ ร้านสิริพัณณ์เคมีเกษตร นางสาวอุษา พงษ์สิงห์ 221-221/1 4 - - หางน้ าสาคร มโนรมย์ ชัยนาท ชน. 73 2555 25/7/2020
3884 เขต 5 สวพ.5 cht-5-1077 นายธนสิน สาระหงษ์ ร้านสาระพันธ์ุอาหารสัตว์ นายธนสิน สาระหงษ์ 235/25 4 หางน้ าสาคร มโนรมย์ ชัยนาท ชน. 8 2561 23/5/2019
3885 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0851 นางสาวณัฐธนพรดายง ศศิฐากุลชุม ร้านว.การเกษตร นางสาวณัฐธนพรดายง ศศิฐากุลชุม 201 5 - - หางน้ าสาคร มโนรมย์ ชัยนาท ชน. 31 2561 20/9/2019
3886 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0064 นายไชยรัฐ สัมฤทธ์ิดี ร้านนิด นายไชยรัฐ สัมฤทธ์ิดี 29/4 1 - - อู่ตะเภา มโนรมย์ ชัยนาท ชน. 80 2558 5/11/2019
3887 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0067 นายอรชุน ช่างประดับ ร้านเพ็ญศรีการเกษตร นายอรชุน ช่างประดับ 60 2 - - อู่ตะเภา มโนรมย์ ชัยนาท ชน. 59 2555 11/6/2020
3888 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0066 นายสมฤทธ์ิ นักเกิด ร้านสมฤทธ์ิ นักเกิด นายสมฤทธ์ิ นักเกิด 55 3 - - อู่ตะเภา มโนรมย์ ชัยนาท ชน. 6 2549 18/1/2020
3889 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0875 นางประกิจ คะตะสมบูรณ์ ร้านขวัญจิตร พันธ์ุข้าว นางประกิจ คะตะสมบูรณ์ 105 5 - - เขาท่าพระ เมือง ชัยนาท ชน. 20 2556 27/12/2019
3890 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-1010 นายสุรินทร์ มีแสง ร้านปุ๋ย - ยา เพ่ือนเกษตร นายสุรินทร์ มีแสง 166 5 เขาท่าพระ เมือง ชัยนาท ชน. 30 2558 9/2/2020
3891 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0645 นางสาวอัมพวันต์ พ่วงใจ ร้านวุ้นเส้นการเกษตร นางสาวอัมพวันต์ พ่วงใจ 352 7 - - เขาท่าพระ เมือง ชัยนาท ชน. 2 2558 30/9/2019
3892 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0078 นายไพศาล เสชัง ร้านไพศาลการเกษตร นายไพศาล เสชัง 158 8 - - เขาท่าพระ เมือง ชัยนาท ชน. 10 2556 27/11/2019
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3893 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0913 นายภาสกร ใบเงิน ร้านเกษตรภูผา นายภาสกร ใบเงิน 387/3 2 ชัยนาท เมือง ชัยนาท ชน. 57 2556 16/7/2020
3894 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0091 นางสาวปุญญิศา ทองก้อน ร้านศักด์ิชัย พันธ์ุข้าว นางสาวปุญญิศา ทองก้อน 76 4 - - ชัยนาท เมือง ชัยนาท ชน. 45 2553 18/8/2019
3895 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0093 นางสาวสมพิศ มนูญผล ร้านเจ้าพระยาพัฒนาเกษตร นางสาวสมพิศ มนูญผล 58 1 - - ท่าชัย เมือง ชัยนาท ชน. 5 2548 13/1/2020
3896 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0095 นายสมศักด์ิ ทรัพย์พ่วง ร้านทรัพย์เกษตร 2005 นายสมศักด์ิ ทรัพย์พ่วง 186 10 - - ท่าชัย เมือง ชัยนาท ชน. 4 2559 21/1/2020
3897 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0182 นายสมยศ เอ้ียงปาน ร้านสามดาวการเกษตร นายสมยศ เอ้ียงปาน 252 4 - - ท่าชัย เมือง ชัยนาท ชน. 144 2547 13/11/2019
3898 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0668 นางประมวล ข้องน้อย ร้านทรัพย์สมบัติพันธ์ุข้าว นางประมวล ข้องน้อย 388 6 - - ท่าชัย เมือง ชัยนาท ชน. 30 2555 3/1/2020
3899 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0862 นายสรวิชญ์ ภู่วัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ขวัญข้าวปลูก (สาขา 1) 394 6 - - ท่าชัย เมือง ชัยนาท ชน. 61 2557 17/9/2019
3900 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0581 นายสละ ภูไทย ร้านสละพาณิชย์ นายสละ ภูไทย 304 7 - - ท่าชัย เมือง ชัยนาท ชน. 30 2554 21/3/2020
3901 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0105 นางมาลัย มาเนียม ร้านมาลัยการเกษตร นางมาลัย มาเนียม 143 1 - - ธรรมามูล เมือง ชัยนาท ชน. 4 2549 16/1/2020
3902 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0107 นายบุญชู เสชัง ร้านนายบุญชู เสชัง นายบุญชู เสชัง 316 10 - - ธรรมามูล เมือง ชัยนาท ชน. 51 2548 21/12/2019
3903 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0552 นางสาวสุวรัญชน์ ต้ังวัฒนากาญจน์ ร้านเก๊ียวการเกษตร นางสาวสุวรัญชน์ ต้ังวัฒนากาญจน์ 484 10 - - ธรรมามูล เมือง ชัยนาท ชน. 33 2558 26/2/2020
3904 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0104 นางสาวจินดา ครองสมบัติ ร้านภัทรการเกษตร นางสาวจินดา ครองสมบัติ 254 2 - พหลโยธิน ธรรมามูล เมือง ชัยนาท ชน. 28 2561 17/9/2019
3905 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0879 นางบุญธรรม อรุณเมือง ร้านนางบุญธรรม อรุณเมือง นางบุญธรรม อรุณเมือง 117 4 - - ธรรมามูล เมือง ชัยนาท ชน. 19 2556 27/12/2019
3906 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0108 นายสุวรรณ์ เนตร์ท้วม ร้านนายสุวรรณ์ เนตร์ท้วม นายสุวรรณ์ เนตร์ท้วม 120 5 - - ธรรมามูล เมือง ชัยนาท ชน. 69 2547 26/5/2020
3907 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0103 นางจันทนิภา สถิตพงษา ร้านโอ๊ด(การเกษตร) นางจันทนิภา สถิตพงษา 230 5 ธรรมามูล เมือง ชัยนาท ชน. 41 2559 6/12/2019
3908 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0115 นายสมศักด์ิ พุ่มพุดซา ร้านนายสมศักด์ิ พุ่มพุดซา นายสมศักด์ิ พุ่มพุดซา 149 1 - - นางลือ เมือง ชัยนาท ชน. 149 2547 5/10/2019
3909 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0125 นางประทวน เนียมทอง ร้านทิวาดีเซล นางประทวน เนียมทอง 11 10 - - นางลือ เมือง ชัยนาท ชน. 33 2547 5/6/2020
3910 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0452 นายสมหวัง อินกลัด ร้านสมหวัง นายสมหวัง อินกลัด 57 11 - - นางลือ เมือง ชัยนาท ชน. 8 2559 23/2/2020
3911 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0143 นายชัยมงคล สุวรรณพุ่ม ร้านโกหย่วนบริการ นายชัยมงคล สุวรรณพุ่ม 150 12 - - นางลือ เมือง ชัยนาท ชน. 62 2547 27/6/2020
3912 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0112 นายบุญลือ ภูมิโคก ร้านบุญลือการเกษตร นายบุญลือ ภูมิโคก 231 15 - - นางลือ เมือง ชัยนาท ชน. 37 2555 8/2/2020
3913 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0135 นายธีรวิทย์ ศรีอุดม ร้านศรีอุดมการเกษตร นายธีรวิทย์ ศรีอุดม 82 2 - - นางลือ เมือง ชัยนาท ชน. 133 2547 5/9/2020
3914 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0142 นายชีพ เปียนาค ร้านต้นปาล์มการเกษตร นายชีพ เปียนาค 50 3 - - นางลือ เมือง ชัยนาท ชน. 15 2556 18/12/2019
3915 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0118 นายทองหย่วน สุวรรณพุ่ม ร้านโกหย่วนบริการ นายทองหย่วน สุวรรณพุ่ม 124 4 - - นางลือ เมือง ชัยนาท ชน. 106 2547 21/7/2020
3916 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0140 นางรัชนี ภู่วัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ขวัญข้าวปลูก 261 4 - - นางลือ เมือง ชัยนาท ชน. 62 2557 18/9/2020
3917 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0600 นายนิวัช พรมสละ ร้านพัสกรเกษตรภัณฑ์ นายนิวัช พรมสละ 229 7 - - นางลือ เมือง ชัยนาท ชน. 82 2558 23/11/2019
3918 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0146 นายมานะ พุทธวงศ์ ร้านวัฒนาบริการ นายมานะ พุทธวงศ์ 82 7 - - นางลือ เมือง ชัยนาท ชน. 68 2548 26/2/2020
3919 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0141 นางสุปราณี สาเลิศ ร้านน้องสุการเกษตร นางสุปราณี สาเลิศ 104 9 - - นางลือ เมือง ชัยนาท ชน. 11 2561 20/6/2019
3920 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0543 นางสาวศศิวัณ โพธ์ิแก้ว ร้านประสิทธ์ิการเกษตร นางสาวศศิวัณ โพธ์ิแก้ว 110 9 - - นางลือ เมือง ชัยนาท ชน. 47 2550 26/9/2020
3921 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0700 นายบุญระณะ รอดโพธ์ิทอง ร้านเกษตร 888 นายบุญระณะ รอดโพธ์ิทอง 237/1 - ชัยณรงค์ ในเมือง เมือง ชัยนาท ชน. 51 2558 18/6/2020
3922 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0149 นางเพลินพิศ ศิริยานนท์ ร้านชัยพฤกษ์โอสถ นางเพลินพิศ ศิริยานนท์ 290 - ชัยณรงค์ ในเมือง เมือง ชัยนาท ชน. 59 2548 26/2/2020
3923 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0542 นางสมพร เหล่ารอด สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส .ชัยนาท สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส .ชัยนาท 58/8 - วงษ์โต ในเมือง เมือง ชัยนาท ชน. 45 2550 23/9/2019
3924 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0152 นายสมบูรณ์  สนพุก สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยนาท 74 พหลโยธิน บ้านกล้วย เมือง ชัยนาท ชน. 168 2547 11/11/2019
3925 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0156 นายภัทรพล สิรบวรชัย ร้านชัยนาทมิตรเกษตร นายภัทรพล สิรบวรชัย 216/11 5 - ทางหลวง 340 บ้านกล้วย เมือง ชัยนาท ชน. 142 2547 22/9/2020
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3926 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0168 นางกัญญา พันธ์เถ่ือน ร้านนางกัญญา พันธ์เถ่ือน นางกัญญา พันธ์เถ่ือน 98 1 - เสือโฮก เมือง ชัยนาท ชน. 178 2547 28/11/2019
3927 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0889 นางสาวชญาธิป ทองเต็ม ร้านชณาพัธการเกษตร นางสาวชณาพัธ ทองเต็ม 41 11 เสือโฮก เมือง ชัยนาท ชน. 47 2556 24/6/2020
3928 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0820 นายมานิตย์ นัยเนตร ร้านมานิตย์การเกษตร นายมานิตย์ นัยเนตร 3 13 - - เสือโฮก เมือง ชัยนาท ชน. 39 2555 15/2/2020
3929 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0462 นางขวัญจิต วงค์คลัง ร้านขวัญจิตการค้า นางขวัญจิต วงค์คลัง 29 14 - - เสือโฮก เมือง ชัยนาท ชน. 16 2561 8/7/2020
3930 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0698 นางสาวสุรีย์ จิตรมีน้อม ร้านเดชาการเกษตร นางสาวสุรีย์ จิตรมีน้อม 221 4 - - เสือโฮก เมือง ชัยนาท ชน. 44 2558 14/6/2020
3931 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0816 นางมณฑา ฝีมือสาร ร้านมณฑา นางมณฑา ฝีมือสาร 272 1 - - หาดท่าเสา เมือง ชัยนาท ชน. 50 2557 21/7/2020
3932 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0920 นางสาวอินทร์ทิรา บุญปลิก ร้านเหน่งการเกษตร นางสาวอินทร์ทิรา บุญปลิก 219 2 - - หาดท่าเสา เมือง ชัยนาท ชน. 71 2556 28/8/2020
3933 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0179 นางนวพรรณ เช้ือเนียม ร้านบุญปลูกเคมีเกษตร นางนวพรรณ เช้ือเนียม 329 4 - - หาดท่าเสา เมือง ชัยนาท ชน. 40 2548 27/12/2019
3934 เขต 5 สวพ.5 CHT-5-1117 นายช านาญ พิพัฒจิิตตระกูล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พิพัฒการเกษตร 2561 404 4 เขาท่าพระ เมืองชัยนาท ชัยนาท ชน. 37 2561 15/10/2019
3935 เขต 5 สวพ.5 CHT-5-1133 นายอ านาจ แสงศรี บริษัท น.คลินิกเกษตร จ ากัด 160 8 เขาท่าพระ เมืองชัยนาท ชัยนาท ชน. 6 2562 3/4/2020
3936 เขต 5 สวพ.5 CHT-5-1128 นายวิทยา โชติเวศย์ศิลป์ บริษัท โชคชัย-ชัยนาท จ ากัด 379 2 ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท ชน. 1 2562 6/1/2020
3937 เขต 5 สวพ.5 CHT-5-0846 นาง ชุติมา มาศกรกุล ศูนย์ส่งเสริมและเรียนรู้ข้าวปลูกพันธ์ุดี นางชุติมา มาศกรกุล 338 6 ท่าชัย เมืองชัยนาท ชัยนาท ชน. 18 2561 6/8/2019
3938 เขต 5 สวพ.5 CHT-5-1014 นายปิยชาติ กิจธร ร้านไข่ดาว ข้าวปลูก นายปิยชาติ กิจธร 39/1-2 11 นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท ชน. 47 2561 25/12/2019
3939 เขต 5 สวพ.5 CHT-5-1074 นายสมชาย ภู่วงษ์ ร้านสมชายเกษตรภัณฑ์ นายสมชาย ภู่วงษ์ 240 13 นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท ชน. 21 2560 23/8/2020
3940 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-1053 นายธวัชพงษ์  สิงห์ด ารงค์ หจก.ชัยนาท เกษตรเจริญ หจก.ชัยนาท เกษตรเจริญ 132/8 พรหมประเสริฐ ในเมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท ชน. 26 2561 17/9/2020
3941 เขต 5 สวพ.5 CHT-5-1107 นายโรจน์รัตน์ สิงห์ด ารงค์ ร้านเกษตรสมบูรณ์ นายโรจน์รัตน์ สิงห์ด ารงค์ 49-51 ภาษีซุง 1 ในเมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท ชน. 14 2561 2/7/2020
3942 เขต 5 สวพ.5 CHT-5-1101 นายอนวัช สุริยวนากุล บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 798 5 บ้านกล้วย เมืองชัยนาท ชัยนาท ชน. 21 2561 21/8/2020
3943 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0068 นางสาววันทนา น้อยจีน บริษัท ยูนิไลฟ์อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด บริษัท ยูนิไลฟ์อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 88/14 5 พหลโยธิน บ้านกล้วย เมืองชัยนาท ชัยนาท ชน. 77 2558 12/10/2019
3944 เขต 5 สวพ.5 CHT-5-1046 นายจักรพงษ์  อู่แสงทอง ร้านลีลาวดีพันธ์ุข้าว นางสาวอิณฐิราณี อู่แสงทอง 29 11 - - เสือโฮก เมืองชัยนาท ชัยนาท ชน. 13 2559 22/3/2020
3945 เขต 5 สวพ.5 CHT-5-1019 นางสาวชัญกร  พิมปาน ร้านชัญกร นางสาวชัญกร พิมปาน 109 13 เสือโฮก เมืองชัยนาท ชัยนาท ชน. 21 2559 24/7/2020
3946 เขต 5 สวพ.5 cht-5-0906 นายอนุชา ดีฉนวน ร้านเบญญาภาการเกษตร นายอนุชา ดีฉนวน 108 2 เสือโฮก เมืองชัยนาท ชัยนาท ชน. 10 2561 10/6/2020
3947 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-1022 นางสาวจิระนันท์  น านาค ร้านนาซารีไซเคิล นางสาวจิระนันท์ น านาค 386 4 หาดท่าเสา เมืองชัยนาท ชัยนาท ชน. 62 2558 14/7/2020
3948 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0187 นางสาวทิพยากรณ์ เกษประทุม ร้านนางสาวอวยพร เกษประทุม นางสาวทิพยากรณ์ เกษประทุม 129 1 - - บ่อแร่ วัดสิงห์ ชัยนาท ชน. 3 2547 26/5/2020
3949 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0186 นายสินชัย พงษ์พันธ์ุ ร้านนายสินชัย พงษ์พันธ์ุ นายสินชัย พงษ์พันธ์ุ 3 3 - - บ่อแร่ วัดสิงห์ ชัยนาท ชน. 7 2547 26/5/2020
3950 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0185 นายสมชาย แก้วเกษ ร้านนายสมชาย แก้วเกษ นายสมชาย แก้วเกษ 48 3 - - บ่อแร่ วัดสิงห์ ชัยนาท ชน. 9 2561 30/5/2020
3951 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0495 นายวีระ บุญคช สหกรณ์การเกษตรวัดสิงห์ จ ากัด 136 11 - สายวัดสิงห์-ดอนตาล มะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท ชน. 4 2561 16/4/2020
3952 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0939 นายทองอยู่ โหมดเทศ ร้านทองอยู่การเกษตร นายทองอยู่ โหมดเทศ 33/1 4 มะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท ชน. 7 2557 19/11/2019
3953 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0796 นายจักรกริช ชูขวัญ ร้านเกษตรปภัสร์ นายจักรกริช ชูขวัญ 131 5 - - มะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท ชน. 39 2559 20/11/2019
3954 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0956 นายเหล่ียม บางบุญฤทธ์ิ ร้านเหล่ียมการเกษตร นายเหล่ียม บางบุญฤทธ์ิ 205 7 มะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท ชน. 23 2557 4/2/2020
3955 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0912 นางสาวปราณี  บุญโพธ์ิ ร้านยงยุทธการเกษตร นางสาวปราณี บุญโพธ์ิ 55 7 - - มะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท ชน. 24 2559 26/7/2020
3956 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0189 นายบัญชา เดชทองพงษ์ ร้านนายบัญชา เดชทองพงษ์ นายบัญชา เดชทองพงษ์ 145 9 - - มะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท ชน. 22 2547 8/6/2020
3957 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0676 นางสาวก าไร เขียวฉาย สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จ ากัด สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จ ากัด 79 9 - - มะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท ชน. 27 2555 26/12/2019
3958 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-1009 นายยนต์ รอดเกิด ร้านสุริยนต์ การเกษตร นายยนต์ รอดเกิด 130 2 วังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท ชน. 4 2562 13/2/2020
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3959 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0917 นายนิรันดร์ แจ่มวิจิตรเวช ร้านตารันดร์ นายนิรันดร์ แจ่มวิจิตรเวช 199 3 - - วังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท ชน. 24 2561 12/9/2020
3960 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-1008 นายประจักษ์ พัตธนะผล ร้านประจักษ์ พัตธนะผล นายประจักษ์ พัตธนะผล 142 6 วังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท ชน. 26 2558 15/1/2020
3961 เขต 5 สวพ.5 CHT-5-1131 นางสาวประทีป โฉมแก้ว ร้านช.เจริญเคมีการเกษตร นางสาวประทีป โฉมแก้ว 197 6 วังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท ชน. 5 2562 14/2/2020
3962 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0847 นายทวีป ศรีค า ร้านโบว์การค้า นายทวีป ศรีค า 54 6 - - วังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท ชน. 7 2562 9/4/2020
3963 เขต 5 สวพ.5 CHT-5-1066 นางสาวศิริพร ด านิล ร้านอ าพร พาณิชย์ นางสาวศิริพร ด านิล 154 7 วังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท ชน. 3 2560 13/2/2020
3964 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0196 นายวิเสก ฐานะวุฑฒ์ ร้านจูการค้า นายวิเสก ฐานะวุฑฒ์ 22 - วนาวัฬวิถี 2 วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท ชน. 79 2548 7/3/2020
3965 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0194 นายสนุ่น ศุภปัญญาพงศ์ ร้านนายสนุ่น ศุภปัญญาพงศ์ นายสนุ่น ศุภปัญญาพงศ์ 24/1 สถิตย์สิงห์ - วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท ชน. 15 2548 27/12/2019
3966 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0198 นายวีรวัฒน์ ศุภปัญญาพงศ์ ร้านเลิศกิจการเกษตร นายวีรวัฒน์ ศุภปัญญาพงศ์ 44 - ราษฎร์อุทิศ วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท ชน. 56 2548 26/2/2020
3967 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0197 นางอักษรศรี ถึงทรัพย์ ร้านวัดสิงห์การเกษตร นางอักษรศรี ถึงทรัพย์ 45/1 - ภูสุวรรณวิถี วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท ชน. 10 2559 7/3/2020
3968 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0547 นางสาววนัสนันท์ สุวรรณพุ่ม ร้านโกหย่วนเคมีเกษตร นางสาววนัสนันท์ สุวรรณพุ่ม 53/4 - ราษฎร์อุทิศ วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท ชน. 52 2550 20/12/2019
3969 เขต 5 สวพ.5 CHT-5-1070 นางบุญรอด ปรึกษา ร้านบุญรอดการเกษตร นางบุญรอด ปรึกษา 56 ภูสุวรรณวิถี วัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท ชน. 11 2560 14/6/2020
3970 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0883 นายนักสิทธ์ิ อ่อนหล า ร้านเพ่ิมพูลการเกษตร นายนักสิทธ์ิ อ่อนหล า 156 5 หนองขุ่น วัดสิงห์ ชัยนาท ชน. 55 2557 20/8/2019
3971 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0532 นางสาวอัญชลี สุวรรณพุ่ม ร้านป้ัมอัญชลี บริการ นางสาวอัญชลี สุวรรณพุ่ม 47/1 5 - - หนองขุ่น วัดสิงห์ ชัยนาท ชน. 69 2558 25/8/2020
3972 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0843 นายก าพล หารสุนทร ร้านจัน - จุฑา การเกษตร 2 นายก าพล หารสุนทร 34 6 - - หนองขุ่น วัดสิงห์ ชัยนาท ชน. 63 2558 16/8/2019
3973 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0841 นางสาววาสนา สอนเถ่ือน ร้านดีการเกษตร นางสาววาสนา สอนเถ่ือน 153 2 - - หนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท ชน. 51 2555 10/5/2020
3974 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0203 นายนพดล มีโพธ์ิ ร้านนพดลการเกษตร นายนพดล มีโพธ์ิ 15 3 - - หนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท ชน. 27 2548 13/1/2020
3975 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0206 นายทองหล่อ ค าวิชิต ร้านรุ่งนิรันดร์ นายทองหล่อ ค าวิชิต 2 5 - - หนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท ชน. 43 2547 17/5/2020
3976 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0200 นางพรรณี พุ่มพุดซา ร้านพุทราการเกษตร นางพรรณี พุ่มพุดซา 37 6 - - หนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท ชน. 167 2547 10/11/2019
3977 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0195 นายพิบูลย์ พงศกรรุ่งโรจน์ ร้านมิตรเกษตร นายพิบูลย์ พงศกรรุ่งโรจน์ 296 3 - หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท ชน. 98 2547 14/7/2020
3978 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0632 นางกัญญา เดชครุฑ ร้านเก้าเกษตร นางกัญญา เดชครุฑ 32 10 - - ดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 31 2554 11/4/2020
3979 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0213 นายจักรกริช บุญพร ร้านฉลองหนองแขม นายจักรกริช บุญพร 48 10 - - ดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 47 2548 7/3/2020
3980 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0215 นายวัฒนชน เมืองช้าง ร้านนายวัฒนชน เมืองช้าง นายวัฒนชน เมืองช้าง 99 10 - - ดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 23 2548 9/1/2020
3981 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0546 นางอัจฉรา อินทรีย์ ร้านอินทรีการเกษตร นางอัจฉรา อินทรีย์ 14/23 12 ดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 50 2550 17/12/2019
3982 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0211 นายธรรมนูญ พัฒนศิลป์ ร้านเกษตรดงคอน นายธรรมนูญ พัฒนศิลป์ 119 14 - - ดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 136 2548 1/9/2020
3983 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0842 นายสตนนท์ ศรีทอง ร้านศรีทองการเกษตร นายสตนนท์ ศรีทอง 160 14 - - ดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 67 2558 24/8/2019
3984 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0223 นางสมคิด เดชมา ร้านนางสมคิด เดชมา นางสมคิด เดชมา 85 15 - - ดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 52 2547 22/6/2020
3985 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0587 นายนิรุตติ เดชมา ร้านนิรุตติรุ่งเรือง นายนิรุตติ เดชมา 85/2 15 - - ดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 17 2554 19/12/2019
3986 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0484 นายทวี คงเกิด ร้านทวีการเกษตร นายทวี คงเกิด 157 16 - - ดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 13 2554 12/12/2019
3987 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0217 นายชาญ ชูเจริญพิพัฒน์ ร้านนายชาญ ชูเจริญพิพัฒน์ นายชาญ ชูเจริญพิพัฒน์ 33/1 3 - - ดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 16 2548 18/1/2020
3988 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0229 นายประทีป รอดย้อย ร้านนายประทีป รอดย้อย นายประทีป รอดย้อย 39 4 - - ดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 59 2547 24/6/2019
3989 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0765 นายเจริญ ส้มกล่ิน ร้านดอนประดู่การเกษตร นายเจริญ ส้มกล่ิน 153 5 - - ดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 14 2558 19/10/2019
3990 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0489 นางขนิษฐา รอดย้อย ร้านสวนโภควัตร นางขนิษฐา รอดย้อย 79/1 5 - - ดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 2 2550 24/1/2020
3991 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0212 นางสาวล าพึง นุ่มนวล ร้านล าพึงพาณิชย์ นางสาวล าพึง นุ่มนวล 1/2 7 - - ดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 25 2547 7/6/2020
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3992 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0278 นายนิรันดร์ ล้อมลาย ร้านเกษตรนิรันดร์ นายนิรันดร์ ล้อมลาย 111 7 - - ดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 98 2548 14/3/2020
3993 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0230 นายวิภาค สุภาราญ ร้านนายวิภาค สุภาราญ นายวิภาค สุภาราญ 82 2 - - ดงดอน สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 5 2561 16/4/2020
3994 เขต 5 สวพ.5 cht-5-1119 นางสาวรุ่งนภา กันภูม์ิ เกษตรโพธ์ิงาม นางสาวรุ่งนภา กันภูม์ิ 122 2 ดอนก า สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 41 2561 1/11/2019
3995 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0233 นางสาวปัญญา แย้มคล้าย ร้านเป็นหน่ึงพันธ์ุข้าว นางสาวปัญญา แย้มคล้าย 5/1 2 - - ดอนก า สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 38 2559 16/10/2019
3996 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0237 นายวุฒิ ช้างคง ร้านมิตรเกษตร นายวุฒิ ช้างคง 86/1 2 - - ดอนก า สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 80 2548 27/2/2020
3997 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0231 นายมนตรี โพธ์ิข า ร้านมนตรีการเกษตร นายมนตรี โพธ์ิข า 55 3 - - ดอนก า สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 126 2547 22/8/2020
3998 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0238 นายณรงค์ บรรทัด ร้านนายณรงค์ บรรทัด นายณรงค์ บรรทัด 28 5 - - ดอนก า สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 15 2547 26/5/2020
3999 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0232 นายสุบิล บรรทัด ร้านนายสุบิล บรรทัด นายสุบิล บรรทัด 41 5 - - ดอนก า สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 68 2547 28/6/2020
4000 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0235 นายถวัลย์ มาลัยเจริญ ร้านนายถวัลย์ มาลัยเจริญ นายถวัลย์ มาลัยเจริญ 23 7 - - ดอนก า สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 1 2548 5/12/2019
4001 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0242 นางดาวเรือง มลฑา ร้านนางดาวเรือง มลฑา นางดาวเรือง มลฑา 12 10 - - เท่ียงแท้ สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 28 2556 19/3/2020
4002 เขต 5 สวพ.5 CHT-5-1026 นายวีระชัย โตพิมพ์ ร้านวีระชัย การค้า นายวีระชัย โตพิมพ์ 133 2 เท่ียงแท้ สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 6 2561 22/4/2020
4003 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0513 นายชด พรมมา ร้านนายชด พรมมา นายชด พรมมา 136 2 - - เท่ียงแท้ สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 64 2555 24/6/2020
4004 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0946 นายบุญส่ง พูลศิริ ร้านบุญส่ง พูลศิริ นายบุญส่ง พูลศิริ 74/2 2 เท่ียงแท้ สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 42 2559 26/12/2019
4005 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0241 นายสรวงสันติ แก้วแกมศรี ร้านฐรติ การค้า นายสรวงสันติ แก้วแกมศรี 93/1 2 - - เท่ียงแท้ สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 17 2561 10/7/2020
4006 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0992 นางสาวจิรวดี เกตุน้อย ร้านกิจรุ่งเรืองการเกษตร นางสาวจิรวดี เกตุน้อย 181/1 3 เท่ียงแท้ สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 2 2559 19/1/2020
4007 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-1039 นายไชยโย   พันธ์ุเมือง ร้านรักษ์เกษตร นายไชยโย พันธ์ุเมือง 106 7 เท่ียงแท้ สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 1 2559 6/1/2020
4008 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0590 นางมริน แย้มทับ ร้านมริน นางมริน แย้มทับ 54 10 - - บางขุด สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 44 2561 21/11/2019
4009 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0253 นายระยอง เขียวอินทร์ ร้านนายระยอง เขียวอินทร์ นายระยอง เขียวอินทร์ 85/1 10 - - บางขุด สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 170 2547 13/11/2019
4010 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0290 นางห้อย เมฆด า ร้านนางห้อย เมฆด า นางห้อย เมฆด า 88/1 2 - - บางขุด สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 147 2547 9/5/2020
4011 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0249 นายเดช เขียวใจดี ร้านนายเดช เขียวใจดี นายเดช เขียวใจดี 14 3 - - บางขุด สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 191 2547 17/10/2019
4012 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0247 นางส าเริง เกตุน้อย ร้านนางส าเริง เกตุน้อย นางส าเริง เกตุน้อย 48 4 - - บางขุด สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 12 2548 18/1/2020
4013 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-1017 นางสาวจิดาภา  กล่อมยงค์ พี.เค โพธ์ิศรีชัยนาท99 และบ้านสวนการเกษตร นางสาวจิดาภา กล่อมยงค์ 144 6 บางขุด สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 42 2561 7/11/2019
4014 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0822 นางสาวชนินทร เพชรจ่ัน ร้านรุ่งโรจน์ นางสาวชนินทร เพชรจ่ัน 189 9 - - บางขุด สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 19 2560 2/8/2020
4015 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0726 นางประไพ ภู่งาม ร้านไชยะ การเกษตร นางประไพ ภู่งาม 30/1 9 - - บางขุด สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 8 2556 14/11/2020
4016 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0673 นายชนศักด์ิ พรามนุช ร้านช.เจริญเกษตร นายชนศักด์ิ พรามนุช 260/5 - หน้าพระลาน แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 9 2553 16/12/2019
4017 เขต 5 สวพ.5 CHT-5-1025 นางกิตติมา  พัฒนศิลป์ ร้านตลาดเหนือเคมีภัณฑ์ นางกิตติมา พัฒนศิลป์ 9/9 สรรคบุรี-สรรพยา แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 68 2558 25/8/2020
4018 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0599 นายวิชัย เชยชม ร้านวิชัยการเกษตร นายวิชัย เชยชม 3 1 - - แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 23 2552 9/3/2020
4019 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0885 นางวันทนา กล่ ารักษ์ ร้านคลังเกษตรเทรดด้ิง นางวันทนา กล่ ารักษ์ 6 1 แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 26 2556 27/2/2020
4020 เขต 5 สวพ.5 CHT-5-1113 นายอนุสรณ์ เนียมทอง ร้านไออุ่น นายอนุสรณ์ เนียมทอง 129 13 แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 29 2561 18/9/2019
4021 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0284 นายสมชาย แก้วศรี ร้านนายสมชาย แก้วศรี นายสมชาย แก้วศรี 82 13 - - แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 55 2553 22/9/2020
4022 เขต 5 สวพ.5 CHT-5-1112 นางสาววรรณวิษา เทียนงาม ร้านวรรณวิษา เทียนงาม นางสาววรรณวิษา เทียนงาม 125/1 15 แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 30 2561 18/9/2020
4023 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0538 นางพยอม สุกใส ร้านพยอม การเกษตร นางพยอม สุกใส 8 15 - - แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 43 2550 10/9/2020
4024 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0287 นางละมัย รอดย้อย ร้านสรวงการเกษตร นางละมัย รอดย้อย 78/1 16 - - แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 29 2559 5/9/2019
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4025 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0924 นายชูชัย อ่ิมเดชา ร้านช.เจริญการเกษตร นายชูชัย อ่ิมเดชา 59/1 2 แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 33 2561 1/10/2019
4026 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0260 นางสาวประนอม ล้ิมประสงค์ ร้านนางสาวประนอม ล้ิมประสงค์ นางสาวประนอม ล้ิมประสงค์ 34 7 16 - แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 73 2548 26/2/2020
4027 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0269 นายวีระชัย ล้ีธัญลภัส ร้านวีระชัย นายวีระชัย ล้ีธัญลภัส 196 8 แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 33 2560 21/12/2019
4028 เขต 5 สวพ.5 CHT-5-1081 นางสาวประไพ โตร่ืน ร้านนิวเพ็ญเกษตร นางสาวประไพ โตร่ืน 225/19 8 แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 15 2562 10/7/2020
4029 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0255 นายวิทยา สีธงชัยรุ่งโรจน์ ร้านอ้ึงกิมเส็ง นายวิทยา สีธงชัยรุ่งโรจน์ 241/16-17 8 - - แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 44 2555 1/4/2020
4030 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0541 นางไสว สมานวงศ์ สหกรณ์การเกษตรสรรคบุรี จ ากัด สหกรณ์การเกษตรสรรคบุรี จ ากัด 307/10 8 - สรรคบุรี-ชันสูตร แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 1 2557 15/10/2019
4031 เขต 5 สวพ.5 CHT-5-1137 นายอ านาจ แสงศรี บริษัท น. คลินิกเกษตร จ ากัด 345/1 8 แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 13 2562 11/6/2020
4032 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0283 นายดุสิทธ์ิ จันทร์กระจ่าง ร้านอ.เกษตร 50 (สรรคบุรี) นายดุสิทธ์ิ จันทร์กระจ่าง 374/2 8 - - แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 10 2562 14/5/2020
4033 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0868 นางสาวขวัญยืน ตุลานนท์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ชัยนาท (สกต.ชัยนาท จ ากัด) 519/1 8 แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 24 2560 4/9/2019
4034 เขต 5 สวพ.5 CHT-5-1091 นางสาวกัลยวัจน์ จงสิทธิสัจจะกุล ร้านเฮงเจริญเกษตร (สรรคบุรี) นางสาวกัลยวัจน์ จงสิทธิสัจจะกุล 89 8 แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 3 2561 30/1/2020
4035 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0288 นายวีระชาติ ลิมสมนึก ร้านนายวีระชาติ ลิมสมนึก นายวีระชาติ ลิมสมนึก 50 9 - - แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 29 2556 24/3/2020
4036 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0628 นายชัยวัฒน์ อินทร์แสง ร้านชัยวัฒน์การเกษตร นายชัยวัฒน์ อินทร์แสง 9/1 1 - - โพงาม สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 36 2552 25/6/2020
4037 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0821 นายสรวิศ สาเลิศ ร้านนายอุทัยการเกษตร นายสรวิศ สาเลิศ 78 10 - - โพงาม สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 29 2557 19/3/2020
4038 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0291 นางฉวีวรรณ บุญเสริม ร้านฉวีวรรณการเกษตร นางฉวีวรรณ บุญเสริม 187/1 13 - - โพงาม สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 40 2561 28/10/2019
4039 เขต 5 สวพ.5 CHT-5-1079 นายอรชุน ชูพินิจ ร้านวิโรจน์การเกษตร นายอรชุน ชูพินิจ 15 2 โพงาม สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 28 2560 18/10/2019
4040 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0569 นางสุนันทา โกสุมา ร้านอุดมพานิช นางสุนันทา โกสุมา 99 2 - - โพงาม สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 16 2560 5/7/2020
4041 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0507 นางประกอบ เฮง ร้านเฮงเคมีการเกษตร นางประกอบ เฮง 112 5 - - โพงาม สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 12 2561 21/6/2020
4042 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0296 นางกมลรัตน์ พรมทอง ร้านแม่โจ้เคมีเกษตร นางกมลรัตน์ พรมทอง 90/1 5 - - โพงาม สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 45 2558 18/6/2020
4043 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0295 นายอภิชาติ อ่ิมแก้ว ร้านหนุ่มเพ่ือนเกษตร นายอภิชาติ อ่ิมแก้ว 119 9 - - โพงาม สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 6 2548 31/12/2019
4044 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0307 นางชนิษฐา กิจพิทยาฤทธ์ิ ร้านห้วยกรดการเกษตร นางชนิษฐา กิจพิทยาฤทธ์ิ 156 2 - - ห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 108 2547 15/12/2019
4045 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0309 นางสาววรรณา สวัสดี ร้านไข่มุกการเกษตร นางสาววรรณา สวัสดี 171 2 - ห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 81 2547 5/7/2020
4046 เขต 5 สวพ.5 CHT-5-1069 นายบุญเลิศ สอนฮวบ ร้านบุญเลิศการเกษตร นายบุญเลิศ สอนฮวบ 189 2 ห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 1 2561 16/1/2020
4047 เขต 5 สวพ.5 CHT-5-1121 นางสาววนิดา ดวงก้งแสน ร้านเกษตรห้วยกรด นางสาววนิดา ดวงก้งแสน 204/2 2 ห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 46 2561 6/12/2019
4048 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0301 นางณัฐธิชา แสงนุ้ย ร้านนนทวัฒน์การเกษตร นางณัฐธิชา แสงนุ้ย 169 5 - - ห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 69 2556 26/8/2020
4049 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0670 นางสาวกนกอร มากทิพย์ ร้านป.พานิช นางสาวกนกอร มากทิพย์ 211/2 6 - - ห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 5 2553 1/12/2019
4050 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0504 นางสาคร แดงกล่อม ร้านธวัชชัยการเกษตร นางสาคร แดงกล่อม 211/3 6 - - ห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 13 2550 26/11/2019
4051 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0575 นางสาวศิริพร จูมทา ร้านสิริพร นางสาวศิริพร จูมทา 112 8 - - ห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 11 2558 15/10/2019
4052 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0795 นางสุภาภรณ์ กล่ินชะเอม ร้านแหม่ม-วัชการเกษตร นางสุภาภรณ์ กล่ินชะเอม 85/1 8 - ห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 5 2555 7/11/2019
4053 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0302 นายภิรมย์ เลิศหงิม ร้านนายภิรมย์ เลิศหงิม นายภิรมย์ เลิศหงิม 183/1 9 - - ห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 82 2547 5/7/2020
4054 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0642 นางทุเรียน หนูวงษ์ ร้านซุปเปอร์ห้วยกรด นางทุเรียน หนูวงษ์ 227/4 9 - - ห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 73 2558 23/9/2019
4055 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0308 นายมนัส ศรีสด ร้านนายมนัส ศรีสด นายมนัส ศรีสด 259/2 9 - - ห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 92 2548 6/3/2020
4056 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-1110 นายนันทศักด์ิ   ศรีสด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มนัสเกษตรรุ่งเรือง 999 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มนัสเกษตรรุ่งเรือง 999 259/2 9 ห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 20 2561 21/8/2019
4057 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0771 นายมงคล อ่วมสอาด ร้านมงคลการเกษตร นายมงคล อ่วมสอาด 9/1 4 - - ห้วยกรดพัฒนา สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 40 2557 15/6/2020
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4058 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0314 นางสาวสมพร คล้ายศรี ร้าน สมพร คล้ายศรี นางสาวสมพร คล้ายศรี 93 4 - - ห้วยกรดพัฒนา สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 9 2560 23/5/2020
4059 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0981 นางสาวชุติมา สกุลงาม ร้านChutima Sakulngam นางสาวชุติมา สกุลงาม 98 4 ห้วยกรดพัฒนา สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 11 2562 22/5/2020
4060 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0858 นางสาวอารีย์ ศรีเข็ม ร้านนางสาวอารีย์ ศรีเข็ม นางสาวอารีย์ ศรีเข็ม 16 8 - - ห้วยกรดพัฒนา สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 40 2559 29/11/2019
4061 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0932 นายประสบ เหมหงษ์ ร้านประสบสุขการเกษตร นายประสบ เหมหงษ์ 74/3 8 - - ห้วยกรดพัฒนา สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 16 2558 10/11/2019
4062 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0313 นางอัมพวัน ช้างโต ร้านอัมพวัน นางอัมพวัน ช้างโต 77/3 8 - - ห้วยกรดพัฒนา สรรคบุรี ชัยนาท ชน. 136 2547 6/9/2019
4063 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0501 นายไพศาล วัฒนะ ร้านไพศาล นายไพศาล วัฒนะ 121/1 1 - - เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท ชน. 12 2550 3/5/2020
4064 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0767 นางวาสนา อินช่วย ร้านเกษตร 49 พันธ์ุข้าว นางวาสนา อินช่วย 18 5 - - เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท ชน. 45 2557 6/7/2020
4065 เขต 5 สวพ.5 CHT-5-1118 นางอณัญญา งามพานิชกิจ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินทรัพย์อณัญรุ่งเรือง 45/2 5 เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท ชน. 39 2561 23/10/2019
4066 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0330 นายเกษม ทองนิโรจน์ ร้านเกษตรบางโพธ์ิ นายเกษม ทองนิโรจน์ 174/1 2 - - ตลุก สรรพยา ชัยนาท ชน. 64 2558 23/8/2019
4067 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0325 นางอัมพร หร่ังเพ็ชร ร้านเกษตร 90 นางอัมพร หร่ังเพ็ชร 177 2 - - ตลุก สรรพยา ชัยนาท ชน. 19 2558 23/11/2019
4068 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0320 นายภพนิรันดร์ ภิรมย์วัฒนา ร้านต้ังพานิชเคมีเกษตร นายภพนิรันดร์ ภิรมย์วัฒนา 129 3 - - ตลุก สรรพยา ชัยนาท ชน. 1 2555 4/10/2019
4069 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0328 นายคงศักด์ิ หร่ังเพชร สหกรณ์การเกษตรสรรพยา จ ากัด สหกรณ์การเกษตรสรรพยา จ ากัด 170/1 3 - บางไก่เถ่ือน - ช่องแคบ ตลุก สรรพยา ชัยนาท ชน. 19 2557 26/12/2019
4070 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0515 นายสมเกียรติ แก้วนิสัย ร้านแขกพันธ์ุข้าว นายสมเกียรติ แก้วนิสัย 170/3 3 - - ตลุก สรรพยา ชัยนาท ชน. 25 2550 6/6/2020
4071 เขต 5 สวพ.5 CHT-5-1139 นายชาญชัย ต้ังคณาทรัพย์ บริษัท ทีเคเอส ซัพพลาย 2019 จ ากัด 223/2 6 ตลุก สรรพยา ชัยนาท ชน. 14 2562 16/6/2020
4072 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0326 นางสาวอวสรา ชังเมือง ร้านเมืองเกษตร นางสาวอวสรา ชังเมือง 30/1 9 - - ตลุก สรรพยา ชัยนาท ชน. 96 2548 13/3/2020
4073 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0327 นายชัยวัฒน์ กรุดเงิน ร้านนายชัยวัฒน์ กรุดเงิน นายชัยวัฒน์ กรุดเงิน 81/1 9 - ตลุก สรรพยา ชัยนาท ชน. 85 2547 7/7/2020
4074 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0678 นายปรีชาพล อยู่เล่ห์ ร้านยอดเกษตร นายปรีชาพล อยู่เล่ห์ 132/2 3 - - บางหลวง สรรพยา ชัยนาท ชน. 12 2553 24/1/2020
4075 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0341 นางปรีดาวัลย์ อยู่ชา ร้านสว่างพานิชย์ นางปรีดาวัลย์ อยู่ชา 163 4 - - บางหลวง สรรพยา ชัยนาท ชน. 9 2556 18/11/2019
4076 เขต 5 สวพ.5 CHT-5-1102 นายจักรกฤษ  สวัสดิโอ ร้านหน่ึงเกษตร นายจักรกฤษ สวัสดิโอ 72/1 4 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท ชน. 12 2562 22/5/2020
4077 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0345 นางอาภรณ์ ล้ิมพงษ์กุล ร้านต้ังเซ่งฮวด นางอาภรณ์ ล้ิมพงษ์กุล 119/1 2 - - โพนางด าตก สรรพยา ชัยนาท ชน. 75 2558 30/9/2019
4078 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0505 นายเสฎฐวุฒิ กิตติภัค ร้านคลินิกพืช นายเสฎฐวุฒิ กิตติภัค 149 2 - - โพนางด าตก สรรพยา ชัยนาท ชน. 15 2550 15/5/2020
4079 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0776 นางสาวนงนุช วชิรเสวี ร้านนงนุชการเกษตร นางสาวนงนุช วชิรเสวี 20 4 - - โพนางด าตก สรรพยา ชัยนาท ชน. 44 2554 6/7/2020
4080 เขต 5 สวพ.5 CHT-5-1135 นายไกรวิชญ์ พงศาสกุลโชติ บริษัท พี. ออร์แกนิค กรุ๊ป จ ากัด 143 6 โพนางด าตก สรรพยา ชัยนาท ชน. 9 2562 28/4/2020
4081 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0347 นางสาวทัศนีย์ เลขะวัฒนะ ร้านวัฒนะเคมีเกษตร นางสาวทัศนีย์ เลขะวัฒนะ 63 6 - - โพนางด าตก สรรพยา ชัยนาท ชน. 24 2548 9/1/2020
4082 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0350 นายเอก วานิชชา ร้านศรีอุดม นายเอก วานิชชา 173 3 - - โพนางด าออก สรรพยา ชัยนาท ชน. 56 2558 8/7/2020
4083 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0357 นางสมนึก ครุฑธกะ ร้านนางสมนึก ครุฑธกะ นางสมนึก ครุฑธกะ 64 1 - - สรรพยา สรรพยา ชัยนาท ชน. 11 2547 26/5/2020
4084 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0919 นางสาวอัจฉรพรรณ เล้าเฮงเจริญ ร้านทรัพย์โอฬารการเกษตร นางสาวอัจฉรพรรณ เล้าเฮงเจริญ 66 1 สรรพยา สรรพยา ชัยนาท ชน. 16 2562 14/7/2020
4085 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0363 นายสมชาย สุทธิศาสตร์ สหกรณ์การเกษตรเข่ือนเจ้าพระยา จ ากัด 248 3 - - สรรพยา สรรพยา ชัยนาท ชน. 41 2549 26/10/2019
4086 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0362 นางสาววันเพ็ญ ไหลงาม ร้านนางสาววันเพ็ญ ไหลงาม นางสาววันเพ็ญ ไหลงาม 5/5 3 - - สรรพยา สรรพยา ชัยนาท ชน. 9 2555 8/2/2020
4087 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0360 นางบุญชู มหากิจการกุล ร้านบุญชู มหากิจการกุล นางบุญชู มหากิจการกุล 19 4 - - สรรพยา สรรพยา ชัยนาท ชน. 185 2547 27/12/2019
4088 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0585 นางอัญชลี ทวีวงศ์ ร้านลูกแม่โจ้การเกษตร นางอัญชลี ทวีวงศ์ 204/6 4 - - สรรพยา สรรพยา ชัยนาท ชน. 46 2552 9/8/2020
4089 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0359 นางสายหยุด ปานสมบุญ ร้านนางสายหยุด ปานสมบุญ นางสายหยุด ปานสมบุญ 121/2 7 - - สรรพยา สรรพยา ชัยนาท ชน. 190 2547 27/12/2019
4090 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0952 นายธนกร อินทรไทยวงค์ ร้านบ้านเกษตร BY THANAKORN นายธนกร อินทรไทยวงค์ 170 7 สรรพยา สรรพยา ชัยนาท ชน. 22 2557 23/1/2020
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4091 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0559 นายนพดล เอ่ียมรอด ร้านเอกการเกษตร นายนพดล เอ่ียมรอด 151/2 1 - - หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท ชน. 22 2561 29/8/2019
4092 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0596 นายจักรพงษ์ อู่แสงทอง ร้านจักรพงษ์ อู่แสงทอง นายจักรพงษ์ อู่แสงทอง 104/5 2 - - หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท ชน. 18 2556 25/12/2019
4093 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0366 นางสาวสอาด เสวีสัควงค์ ร้านส่ืออะไหล่ยนต์ นางสาวสอาด เสวีสัควงค์ 61/1 2 - - หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท ชน. 57 2547 5/8/2019
4094 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0369 นายสุภกิจ ส่งเสริมอุดมชัย ร้านส่งจงเส็ง นายสุภกิจ ส่งเสริมอุดมชัย 67 2 - - หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท ชน. 51 2547 27/4/2020
4095 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0373 นางกัญญา แซ่เตีย ร้านสุกัญญา นางกัญญา แซ่เตีย 75 2 - - หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท ชน. 20 2548 19/11/2019
4096 เขต 5 สวพ.5 CHT-5-1052 นายจรูญ  ทวีวงศ์ ร้าน จ.52การเกษตร นายจรูญ ทวีวงศ์ 166/2 3 หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท ชน. 25 2559 1/8/2020
4097 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0651 นายนพปฎล ผ้ึงน่วม ร้านท่าทรายเคมีภัณฑ์การเกษตร นายนพปฎล ผ้ึงน่วม 129 5 - - หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท ชน. 50 2552 9/9/2019
4098 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0811 นายอนิรุทธ์ิ ทองขจร ร้านวรลักษณ์การเกษตร นายอนิรุทธ์ิ ทองขจร 80/6 6 - - หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท ชน. 70 2555 2/7/2020
4099 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0375 นายพิศาล บุญเก๊ะ ร้านนายเสถียร บุญเก๊ะ นายพิศาล บุญเก๊ะ 3/1 8 - - หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท ชน. 1 2560 4/1/2020
4100 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0368 นายพิสิทธ์ิ นิคมสวรรค์ ร้านศาลาแดงการเกษตร นายพิสิทธ์ิ นิคมสวรรค์ 181 9 - - หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท ชน. 23 2553 9/5/2020
4101 เขต 5 สวพ.5 CHT-5-1050 นางสาวน้ าฝน เร้ียงสวัสด์ิ ร้านเกษตรอินทรีย์ นางสาวน้ าฝน เร้ียงสวัสด์ิ 19/1 3 กุดจอก หนองมะโมง ชัยนาท ชน. 19 2559 15/5/2020
4102 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0899 นายธนกร ขุมเพ็ชร ร้านขุมเพ็ชรการเกษตร นายธนกร ขุมเพ็ชร 42 6 - - กุดจอก หนองมะโมง ชัยนาท ชน. 41 2556 22/5/2020
4103 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0901 นางสมหมาย ประสิทธ์ิธัญกิจ ร้านสมหมายการเกษตร นางสมหมาย ประสิทธ์ิธัญกิจ 61 1 วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท ชน. 46 2556 20/6/2020
4104 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0888 นายวินัย คงประเสริฐ ร้านวินัยการเกษตร นายวินัย คงประเสริฐ 170 11 วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท ชน. 27 2556 3/3/2020
4105 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0687 นายธนันธร ดีสุด ร้านที.เอ็น.ที.ทรัพย์เกษตร นายธนาโชค ดีสุด 9 11 - - วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท ชน. 19 2553 3/5/2020
4106 เขต 5 สวพ.5 CHT-5-1023 นายสมชาย  โรงอ่อน ร้านสมชายเคมีการเกษตร นายสมชาย โรงอ่อน 92 13 วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท ชน. 9 2559 6/3/2020
4107 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0597 นางกรรณิกา จันทร์ศรี ร้านกรรณิการุ่งเรืองการเกษตร นางกรรณิกา จันทร์ศรี 110 3 - - วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท ชน. 13 2552 8/12/2019
4108 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0573 นางสาวบุญมา สุขีนิตย์ ร้านอมรรัตน์การเกษตร นางสาวบุญมา สุขีนิตย์ 150 3 - - วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท ชน. 26 2551 28/7/2020
4109 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0949 นายศักด์ิดา มาข า ร้านท.ศักด์ิดาการเกษตร นายศักด์ิดา มาข า 236 3 วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท ชน. 20 2557 12/1/2020
4110 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0512 นางสาวไพลิน ศรีนางแย้ม ร้านฝนการเกษตร นางสาวไพลิน ศรีนางแย้ม 113 5 - - วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท ชน. 22 2550 31/5/2020
4111 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0595 นางสุภาภรณ์ แถมพยัฆ ร้านสุภาภรณ์การเกษตร นางสุภาภรณ์ แถมพยัฆ 108 7 - - วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท ชน. 11 2552 20/11/2019
4112 เขต 5 สวพ.5 CHT-5-1130 นางสายทอง จันทร์ที ร้านสายทองรุ่งเรืองการเกษตร นางสายทอง จันทร์ที 68 1 สะพานหิน หนองมะโมง ชัยนาท ชน. 3 2562 11/2/2020
4113 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0007 นางสาวอ าพัน จ๋ิวนุช ร้านนางสาวอ านวย จ๋ิวนุช นางสาวอ าพัน จ๋ิวนุช 2 2 - - สะพานหิน หนองมะโมง ชัยนาท ชน. 12 2547 26/5/2020
4114 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0976 นายศิลานุ เอ่ียมละออ ร้านทรัพย์ศิลา นายศิลานุ เอ่ียมละออ 21/1 6 สะพานหิน หนองมะโมง ชัยนาท ชน. 7 2560 14/5/2020
4115 เขต 5 สวพ.5 CHt-5-1032 นายสุชาติ  เหมือนเงิน ร้านนายสุชาติ  เหมือนเงิน นายสุชาติ เหมือนเงิน 12 9 สะพานหิน หนองมะโมง ชัยนาท ชน. 78 2558 13/10/2019
4116 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0910 นายสัมพันธ์ สัมพันธ์อภัย ร้านสัมพันธ์อภัยการเกษตร นายสัมพันธ์ สัมพันธ์อภัย 107 1 หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท ชน. 47 2557 8/7/2020
4117 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0006 นายวิชา ศรีโมรา ร้านศรีสุวรรณรุ่งเรือง นายวิชา ศรีโมรา 111/1 1 - - หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท ชน. 62 2556 8/8/2019
4118 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0681 นางสาวอัญชสา ก๊กศรี ร้านย่ิงเจริญการเกษตร นางสาวอัญชสา ก๊กศรี 182 1 - - หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท ชน. 13 2553 2/2/2020
4119 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0611 นางสาวกิตติวรรณ ทองบุญ สหกรณ์การเกษตรหนองมะโมง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรหนองมะโมง จ ากัด 185 1 - - หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท ชน. 8 2555 17/11/2019
4120 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0492 นายสัมฤทธ์ิ ประเสริฐสุข ร้านเกษตรรุ่งเรือง นายสัมฤทธ์ิ ประเสริฐสุข 189 1 - - หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท ชน. 5 2550 5/2/2020
4121 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0732 นายวิชา โตเงิน ร้านวิชาการเกษตร นายวิชา โตเงิน 239 1 - - หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท ชน. 22 2559 25/7/2020
4122 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0974 นายชวกร พิชิตพรรณ ร้านพี เจ ซัพพลาย นายชวกร พิชิตพรรณ 89 2 หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท ชน. 18 2559 11/5/2020
4123 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0379 นายชอบ ปานดวง ร้านแผ่นดินเงินการเกษตร นายชอบ ปานดวง 127 2 - - เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท ชน. 143 2548 15/9/2019
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4124 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0380 นางสมคิด อยู่โต ร้านสมคิดการเกษตร นางสมคิด อยู่โต 70/2 2 - - เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท ชน. 33 2559 6/9/2019
4125 เขต 5 สวพ.5 CHT-5-1062 นางประภัสษร เอมอ่อง ร้านสีทองรุ่งเรืองการเกษตร นางประภัสษร เอมอ่อง 159 7 เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท ชน. 1 2560 9/1/2020
4126 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0458 นายสมพงษ์ เปรมทอง ร้านสมพงษ์การเกษตร นายสมพงษ์ เปรมทอง 77 1 - - บ้านเช่ียน หันคา ชัยนาท ชน. 18 2549 12/6/2020
4127 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0384 นายวิชาติ คณฑา ร้านนายวิชาติ คณฑา นายวิชาติ คณฑา 111 10 - - บ้านเช่ียน หันคา ชัยนาท ชน. 153 2547 12/9/2020
4128 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0997 นางบุษรา สุขแสนนาน ร้านรุ่งเรืองการเกษตร นางบุษรา สุขแสนนาน 225/1 2 บ้านเช่ียน หันคา ชัยนาท ชน. 25 2560 7/9/2020
4129 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0386 นางสายฝน ศรีศักดา ร้านอ.เจริญทรัพย์ นางสายฝน ศรีศักดา 27/3 2 - - บ้านเช่ียน หันคา ชัยนาท ชน. 30 2557 22/4/2020
4130 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0516 พ.จ.อ.ศรัณยพงศ์ ก่อนทิพย์ ร้านนายศรัณยพงศ์ ก่อนทิพย์ พ.จ.อ.ศรัณยพงศ์ ก่อนทิพย์ 45/2 2 - - บ้านเช่ียน หันคา ชัยนาท ชน. 57 2558 9/7/2020
4131 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0383 นายประยูร มาลัยศรี ร้านประยูร นายประยูร มาลัยศรี 120 6 - - บ้านเช่ียน หันคา ชัยนาท ชน. 83 2548 27/2/2020
4132 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0743 นายเอกภพ ชลาไทย ร้านอารีย์โรจน์ การเกษตร นายเอกภพ ชลาไทย 2 6 - - บ้านเช่ียน หันคา ชัยนาท ชน. 65 2554 14/9/2020
4133 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0387 นายจ านงค์ ศรีโมรา ร้านจ านงการเกษตร นายจ านงค์ ศรีโมรา 48/1 8 - - บ้านเช่ียน หันคา ชัยนาท ชน. 12 2556 3/12/2019
4134 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0388 นายสมยศ ภูมิภักด์ิ ร้านสมยศ ภูมิภักด์ิ นายสมยศ ภูมิภักด์ิ 50/1 9 - - บ้านเช่ียน หันคา ชัยนาท ชน. 2 2553 4/11/2019
4135 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0755 นายพุทธ ศรีวารีรัตน์ ร้านส.ปุ่น การเกษตร นายพุทธ ศรีวารีรัตน์ 144 5 - - ไพรนกยูง หันคา ชัยนาท ชน. 60 2558 12/7/2019
4136 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0968 นางวรรณา พุกมาก ร้านสุพัสตราพาณิชย์ นางวรรณา พุกมาก 3 8 - - ไพรนกยูง หันคา ชัยนาท ชน. 52 2557 24/7/2020
4137 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0658 นายโชคชัย วัฒนากิจไพศาล ร้านเกษตรไพศาล นายโชคชัย วัฒนากิจไพศาล 113 1 - - วังไก่เถ่ือน หันคา ชัยนาท ชน. 49 2561 27/12/2019
4138 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0593 นางจุฑารัตน์ สรหงษ์ ร้านไชยพรการเกษตร นางจุฑารัตน์ สรหงษ์ 47 10 - - วังไก่เถ่ือน หันคา ชัยนาท ชน. 23 2558 17/12/2019
4139 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0586 นางสาวมัทรีย์ แป้นแก้ว ร้านหน่อยการค้า นางสาวมัทรีย์ แป้นแก้ว 129 11 - - วังไก่เถ่ือน หันคา ชัยนาท ชน. 6 2552 20/10/2019
4140 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0394 นายเกียรติศักด์ิ คะใจ ร้านเกียรติศักด์ิ นายเกียรติศักด์ิ คะใจ 34 2 - - วังไก่เถ่ือน หันคา ชัยนาท ชน. 33 2555 11/1/2020
4141 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0398 นายสมชาย ข าโห้ ร้านสมชายการเกษตร ( ชัยนาท 1999 ) นายสมชาย ข าโห้ 118 3 - - วังไก่เถ่ือน หันคา ชัยนาท ชน. 183 2547 31/12/2019
4142 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0397 นายสุทิน เลิศหงิม ร้านท.เกษตรไท นายสุทิน เลิศหงิม 239/1 4 - - วังไก่เถ่ือน หันคา ชัยนาท ชน. 180 2547 13/11/2019
4143 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0395 นางมะลิ นาคสุขใส ร้านมะลิการเกษตร นางมะลิ นาคสุขใส 31 5 - - วังไก่เถ่ือน หันคา ชัยนาท ชน. 51 2550 26/12/2019
4144 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0393 นายสมชาย รัตนพิมพ์ ร้านณัฐวรรณการเกษตร นายสมชาย รัตนพิมพ์ 82/1 6 - - วังไก่เถ่ือน หันคา ชัยนาท ชน. 128 2547 23/8/2019
4145 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0390 นายสอาด กล่ าดี ร้านส าเภาการเกษตร นายสอาด กล่ าดี 181 7 - - วังไก่เถ่ือน หันคา ชัยนาท ชน. 138 2547 14/9/2019
4146 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0392 นางสาวจิดาภา บัวเพ็ชร์ ร้านบัวเพ็ชร์การเกษตร นางสาวจิดาภา บัวเพ็ชร์ 40 7 - - วังไก่เถ่ือน หันคา ชัยนาท ชน. 89 2547 11/7/2020
4147 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0389 นางสาวพรรณีย์ ค ากองราช ร้านพรรณีย์ ค ากองราช นางสาวพรรณีย์ ค ากองราช 85/1 7 - - วังไก่เถ่ือน หันคา ชัยนาท ชน. 63 2556 12/8/2019
4148 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0410 นางนภาดา จันทร์นุ่ม ร้านเอกพันธ์เคมีการเกษตร นางนภาดา จันทร์นุ่ม 185 2 - - สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา ชัยนาท ชน. 15 2560 3/7/2020
4149 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0980 นางกฤตยา อยู่เกิด ร้านนางกฤตยา อยู่เกิด นางกฤตยา อยู่เกิด 106 4 สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา ชัยนาท ชน. 43 2558 8/6/2020
4150 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0409 นายมานะ จ ารัสแสง ร้านมานะการเกษตร นายมานะ จ ารัสแสง 138 7 - - สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา ชัยนาท ชน. 36 2558 24/3/2020
4151 เขต 5 สวพ.5 CHT-5-1028 นายธนพล  กิตติวัฒนากูล ร้านธนพล นายธนพล กิตติวัฒนากูล 262 7 สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา ชัยนาท ชน. 72 2558 22/9/2020
4152 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0411 นางสาววรรณอนงค์ สถิรวัฒนานนท์ ร้านอภิญญา นางสาววรรณอนงค์ สถิรวัฒนานนท์ 60 7 - - สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา ชัยนาท ชน. 119 2548 7/6/2020
4153 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0993 นายบดินทร์ แดงสง่า ร้านโชคหิรัญการเกษตร นายบดินทร์ แดงสง่า 5 1 หนองแซง หันคา ชัยนาท ชน. 54 2557 12/8/2020
4154 เขต 5 สวพ.5 CHT-5-1115 นายรัฐ สว่างศรี บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด (เขตส่งเสริมท่ี 12) 91 1 หนองแซง หันคา ชัยนาท ชน. 45 2561 3/12/2019
4155 เขต 5 สวพ.5 CHT-5-1056 นายทิพย์มนต์ชัย อ่ิมน้อย ร้านชลเกษตร นายทิพย์มนต์ชัย อ่ิมน้อย 47 10 หนองแซง หันคา ชัยนาท ชน. 23 2559 25/7/2019
4156 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0665 นางสาววันเพ็ญ บุญน่วม ร้านน.ส.วันเพ็ญ บุญน่วม นางสาววันเพ็ญ บุญน่วม 128 16 - - หนองแซง หันคา ชัยนาท ชน. 6 2558 12/10/2019
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4157 เขต 5 สวพ.5 CHT-5-1041 นายเนติวุฒิ เขียวเล็ก ร้านเนติวุฒิ คอมเมอร์เชียร์ นายเนติวุฒิ เขียวเล็ก 124 18 หนองแซง หันคา ชัยนาท ชน. 3 2559 20/1/2020
4158 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0419 นางสาวจุฑามาศ เลิศตละวนิชา ร้านศิวะภัศโอสถ นางสาวจุฑามาศ เลิศตละวนิชา 27 2 - - หนองแซง หันคา ชัยนาท ชน. 8 2562 21/4/2020
4159 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0417 นางมณี ฉิมแป้น ร้านส าเริงการเกษตร นางมณี ฉิมแป้น 7 6 - - หนองแซง หันคา ชัยนาท ชน. 54 2558 28/6/2020
4160 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0826 นายชลอ จันทร์ลอย ร้านบัวขาวการเกษตร นายชลอ จันทร์ลอย 43 7 - - หนองแซง หันคา ชัยนาท ชน. 38 2555 8/2/2020
4161 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0430 นางนิภาพร ไชยาพงศ์พิพัฒน์ ร้านจือพานิช นางนิภาพร ไชยาพงศ์พิพัฒน์ 2 1 - - ห้วยงู หันคา ชัยนาท ชน. 83 2547 5/6/2020
4162 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0429 นายสมเกียรติ จามรสุวรรณ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงสีไฟเกษตรข้าวไทย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงสีไฟเกษตรข้าวไทย 150 2 - - ห้วยงู หันคา ชัยนาท ชน. 53 2556 14/7/2020
4163 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0427 นางสาวน้ าอ้อย ฤทธ์ิมาก ร้านปัญญา นางสาวน้ าอ้อย ฤทธ์ิมาก 153 6 - - ห้วยงู หันคา ชัยนาท ชน. 43 2561 18/11/2019
4164 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0460 นายชีพ ชูชัย ร้านสมมิตรออยล์เคมีภัณฑ์ นายชีพ ชูชัย 190 7 - - ห้วยงู หันคา ชัยนาท ชน. 16 2550 23/5/2020
4165 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0428 นายพรมมาศ ศัทธา ร้านสมใจพาณิชย์ นายพรมมาศ ศัทธา 48 7 - - ห้วยงู หันคา ชัยนาท ชน. 118 2547 20/2/2020
4166 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0426 นางรัชนี ยาพัด ร้านรัชนี นางรัชนี ยาพัด 112 8 - - ห้วยงู หันคา ชัยนาท ชน. 27 2561 17/9/2019
4167 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0400 นางกนกพร ประจงการ ร้านกิจไพศาลการเกษตร นางกนกพร ประจงการ 289/2 1 - - หันคา หันคา ชัยนาท ชน. 86 2547 8/7/2020
4168 เขต 5 สวพ.5 CHT-5-1080 นายสาโรจน์ ปรางค์ปิยนันท์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เลิศศิลป์ การเกษตร 311 1 หันคา หันคา ชัยนาท ชน. 29 2560 23/10/2019
4169 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0746 นางสาวชลธิชา บุญญสิทธิกุล ร้านศรัณย์การเกษตร นางสาวชลธิชา บุญญสิทธิกุล 396/2 1 - - หันคา หันคา ชัยนาท ชน. 21 2554 3/1/2020
4170 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0441 นายณรงค์ชัย ตันอนุวงษ์สกุล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธวัชการเกษตร หันคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธวัชการเกษตรหันคา 410/1 1 - - หันคา หันคา ชัยนาท ชน. 72 2548 31/12/2019
4171 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0442 นายเอกชัย ทองพลับ ร้านเอ๊ียะแซเวชภัณฑ์ นายเอกชัย ทองพลับ 416 1 - หันคา - สามง่าม หันคา หันคา ชัยนาท ชน. 31 2560 14/12/2019
4172 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0432 นางขนิษฐา ดิษฐเกษร ร้านพูนทรัพย์การเกษตร นางขนิษฐา ดิษฐเกษร 423/6 1 - - หันคา หันคา ชัยนาท ชน. 8 2548 19/9/2019
4173 เขต 5 สวพ.5 CHT-5-1047 นายกิจจา วิทยวราวัฒน์ บริษัท วีเค เคมีเกษตร จ ากัด 687 1 หันคา หันคา ชัยนาท ชน. 14 2559 3/4/2020
4174 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0440 นางมณฑา วิทยวราวัฒน์ ร้านวีรกิจ นางมณฑา วิทยวราวัฒน์ 687 1 - - หันคา หันคา ชัยนาท ชน. 91 2548 7/3/2020
4175 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0674 นางณัฐกานต์  รอดพุ่ม สหกรณ์การเกษตรหันคา จ ากัด สหกรณ์การเกษตรหันคา จ ากัด 692 1 - - หันคา หันคา ชัยนาท ชน. 16 2556 20/12/2019
4176 เขต 5 สวพ.5 CHT-5-1042 นายกฤตภาส  จันทร์นุ่ม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอกพันธ์การเกษตร 218 11 หันคา หันคา ชัยนาท ชน. 5 2559 3/2/2020
4177 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0438 นางสาววรินทร์ธร จิรพรภัสสรณ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษตรชาญ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษตรชาญ 232 11 - - หันคา หันคา ชัยนาท ชน. 181 2547 25/11/2019
4178 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0434 นายมนตรี อดิสรณกุล ร้านเฮง เฮง การเกษตร นายมนตรี อดิสรณกุล 28/2 11 - - หันคา หันคา ชัยนาท ชน. 58 2547 24/6/2020
4179 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0449 นางสาวอัมพร ทุเรียน ร้านนางสาวอัมพร ทุเรียน นางสาวอัมพร ทุเรียน 17 2 - - หันคา หันคา ชัยนาท ชน. 97 2548 23/3/2020
4180 เขต 5 สวพ.5 CHT-5-1129 นายมงคล สายนรา ร้านทรัพย์มงคล เคมีการเกษตร นายมงคล สายนรา 58 2 หันคา หันคา ชัยนาท ชน. 2 2562 14/1/2020
4181 เขต 5 สวพ.5 CHT-5-1142 นายฉัตรชัย เรืองทอง บริษัท ซิกซ์ต้ีซิกซ์ อะกริ-ไซ เคมมิสทรี จ ากัด นายฉัตรชัย เรืองทอง 88 2 หันคา หันคา ชัยนาท ชน. 17 2562 14/7/2020
4182 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0444 นายดุสิทธ์ิ จันทร์กระจ่าง ร้านอ.เกษตร50( หันคา ) นายดุสิทธ์ิ จันทร์กระจ่าง 202/1 3 - - หันคา หันคา ชัยนาท ชน. 20 2547 26/5/2020
4183 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0439 นายวันชัย ทองสุขดี ร้านต๋ีเกษตร นายวันชัย ทองสุขดี 205/4 3 - - หันคา หันคา ชัยนาท ชน. 187 2547 27/12/2019
4184 เขต 5 สวพ.5 CHT-5-1051 นางสาวสุภาพร  เจริญจิตต์ ร้านเจริญทรัพย์เคมีภัณฑ์ นางสาวสุภาพร เจริญจิตต์ 566/1 3 - เฉลิมพระเกียรติ หันคา หันคา ชัยนาท ชน. 20 2559 17/5/2020
4185 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-1086 นายณรงค์ชัย ตันอนุวงษ์สกุล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธวัชการเกษตรหันคา 789 3 หันคา หันคา ชัยนาท ชน. 32 2560 18/12/2019
4186 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0448 นายฑีฆวัฒน์ ภูษิต ร้านรุ่งอรุณการเกษตร นายฑีฆวัฒน์ ภูษิต 158 4 - - หันคา หันคา ชัยนาท ชน. 17 2560 6/7/2020
4187 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0435 นายประยุทธ สุเยาว์ ร้านนายประยุทธ สุเยาว์ นายประยุทธ สุเยาว์ 135 5 - - หันคา หันคา ชัยนาท ชน. 95 2548 31/12/2019
4188 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0451 นายรอด มาลัยศรี ศูนย์สาธิตการตลาด นายรอด มาลัยศรี 125 6 - - หันคา หันคา ชัยนาท ชน. 14 2549 13/5/2020
4189 เขต 5 สวพ.5 Cht-5-0556 นายประยูร ปานทองค า ร้านสุธิดาการเกษตร นายประยูร ปานทองค า 223 6 - - หันคา หันคา ชัยนาท ชน. 3 2551 25/3/2020
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4190 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0001 นายสุชาติ ศรีสุวรรณ์ ร้านศรีสุวรรณ์ นายสุชาติ ศรีสุวรรณ์ 42/3 3 - - จ าปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา อย. 130 2560 13/6/2020
4191 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0285 นายบัณฑิต กอเจริญ ร้านธงชัยการเกษตร นายบัณฑิต กอเจริญ 53/3 5 - - จ าปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา อย. 4 2562 27/3/2020
4192 เขต 5 สวพ.5 PRN-5-0004 นางสาววรีรัตน์ นิลศิริสุข ร้านนิลศิริ นางสาววรีรัตน์ นิลศิริสุข 561 - - ท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา อย. 33 2560 1/3/2020
4193 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0507 นางพนิตตา กอเจริญ ร้านมีชัยการเกษตร นางพนิตตา กอเจริญ 68/3 2 - - ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา อย. 8 2562 21/5/2020
4194 เขต 5 สวพ.5 PRN-5-0867 นางสาวเจนจิรา สง่าเนตร ร้านคลีนิคดิน ท่าเรือเสาไห้ นางสาวเจนจิรา สง่าเนตร 14/37 3 ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา อย. 11 2562 9/6/2020
4195 เขต 5 สวพ.5 PRN-5-0799 นายเสวก ล่ิมจันทร์ ร้านแอล.เจ.เคมีภัณฑ์ นายเสวก ล่ิมจันทร์ 67 2 บ้านร่อม ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา อย. 4 2560 2/3/2020
4196 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0009 นายไพบูรณ์ สีนาคล้วน ร้านไพบูรณ์เคมีเกษตร นายไพบูรณ์ สีนาคล้วน 41 4 - - ปากท่า ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา อย. 20 2561 30/5/2020
4197 เขต 5 สวพ.5 PRN-5-0845 นายมาโนช เอิบกมล ร้านมาโนช การเกษตร นายมาโนช เอิบกมล 90 4 โพธ์ิเอน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา อย. 25 2561 27/6/2020
4198 เขต 5 สวพ.5 PRN-5-0868 นายสมคิด แก้วอร่าม ร้าน อ.การเกษตร นายสมคิด แก้วอร่าม 103/4 2 วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา อย. 12 2562 13/6/2020
4199 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0010 นางสาวนงลักษณ์ หีบงา ร้านบ้านบึงการเกษตร นางสาวนงลักษณ์ หีบงา 16/1 5 - - วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา อย. 44 2560 19/4/2020
4200 เขต 5 สวพ.5 PRN-5-0836 นายกิตติพงษ์ ช่วยเมือง ร้านเมืองเกษตร นายกิตติพงษ์ ช่วยเมือง 40/1-2 1 ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา อย. 12 2561 2/4/2020
4201 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0014 นางสาวอ าภาพร ขอเอ้ือนกลาง ร้านเฮงเกษตร นางสาวอ าภาพร ขอเอ้ือนกลาง 7/1 13 - - ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา อย. 70 2559 26/1/2020
4202 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0601 นางสุภาพ ตึกหิน ร้านสุภาพการค้า นางสุภาพ ตึกหิน 87/1 4 - - หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา อย. 45 2560 7/4/2020
4203 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0602 นายถนอม สวนมะลิ ร้านเจริญวงษ์การเกษตร นายถนอม สวนมะลิ 4 8 - - หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา อย. 69 2559 14/5/2020
4204 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0688 นางสาวรสริน ขอเอ้ือนกลาง ร้านเฮงเกษตร1 นางสาวรสริน ขอเอ้ือนกลาง 181/13 1 - - ท่าช้าง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา อย. 21 2560 25/1/2020
4205 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0015 นายลออ สุขอารมณ์ ร้านนายลออ สุขอารมณ์ นายลออ สุขอารมณ์ 181/5 1 - - ท่าช้าง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา อย. 6 2562 16/5/2020
4206 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0659 นางวารุณี บุญสาคร ร้านท่าช้างการเกษตร นางวารุณี บุญสาคร 17/1 2 - - ท่าช้าง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา อย. 81 2560 19/5/2020
4207 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0658 นายพรหมแดน บุญสาคร ร้านโคกมะลิการเกษตร นายพรหมแดน บุญสาคร 84/17 4 - - นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา อย. 82 2560 19/5/2020
4208 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0422 นายพัชรพรรษ์ คูหา ร้านวาณิชเคมีการเกษตร นายพัชรพรรษ์ คูหา 5/29 7 - - นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา อย. 14 2561 19/4/2020
4209 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0198 นางสาวอรวรรณ ศรีธูป ร้านทรัพย์สุวรรณ นางสาวอรวรรณ ศรีธูป 10/110 2 - - บางพระครู นครหลวง พระนครศรีอยุธยา อย. 158 2560 10/8/2020
4210 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0510 นางสาวศิรินทรา สังขวงษ์ ร้านศ.ศรีประทุมการเกษตร นางสาวศิรินทรา สังขวงษ์ 93/2 6 - - บางระก า นครหลวง พระนครศรีอยุธยา อย. 119 2560 28/5/2020
4211 เขต 5 สวพ.5 PRN-5-0860 นายกฤตกรณ์ น่ิมนวล ร้านขวัญศาการเกษตร นายกฤตกรณ์ น่ิมนวล 46/1 3 บ้านชุ้ง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา อย. 1 2562 7/2/2020
4212 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0423 นายชาญชัย ศรีสมบัติ ร้านพรรษมนการเกษตร นายชาญชัย ศรีสมบัติ 178 5 (อบต.บ้านชุ้ง) นครหลวง-ภาชี บ้านชุ้ง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา อย. 18 2561 30/5/2020
4213 เขต 5 สวพ.5 PRN-5-0261 นายสมยศ เพ็ชร์กระจ่าง ร้านเค.พี.ฟาร์ม นายสมยศ เพ็ชร์กระจ่าง 194/4 5 - - บ้านชุ้ง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา อย. 24 2561 25/6/2020
4214 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0265 นางสายทอง จันทร สหกรณ์การเกษตรนครหลวงพัฒนาท่ีดิน จ ากัด 76/1 3 - - ปากจ่ัน นครหลวง พระนครศรีอยุธยา อย. 205 2560 21/9/2020
4215 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0368 นางสาวสมพิศ นิสะโสกะ ร้านสมพิศการเกษตร นางสาวสมพิศ นิสะโสกะ 99/3 1 - - พระนอน นครหลวง พระนครศรีอยุธยา อย. 187 2560 29/8/2019
4216 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0025 นายสมยศ เพ็ชร์กระจ่าง ร้านส.อารีย์การเกษตร นายสมยศ เพ็ชร์กระจ่าง 132 3 - - หนองปลิง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา อย. 146 2560 12/7/2020
4217 เขต 5 สวพ.5 PRN-5-0503 นายทรงศักด์ิ วิเศษสุรสิทธ์ิ ร้านก.เพ่ือนเกษตร นายทรงศักด์ิ วิเศษสุรสิทธ์ิ 45 4 เต่าเล่า บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา อย. 80 2560 16/4/2020
4218 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0032 นายสามารถ ยาโน ร้านส่างการเกษตร นายสามารถ ยาโน 36 1 - - เทพมงคล บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา อย. 131 2560 26/8/2020
4219 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0034 นายฉัตรชัย สุวรรณชาติกุล ร้านโชคชัยพาณิชย์ นายฉัตรชัย สุวรรณชาติกุล 57/3 2 - - เทพมงคล บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา อย. 32 2560 11/3/2020
4220 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0033 นายสมพงษ์ รุ่งด ารงค์ ร้านนายสมพงษ์ รุ่งด ารงค์ นายสมพงษ์ รุ่งด ารงค์ 4 3 - - เทพมงคล บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา อย. 27 2560 11/3/2020
4221 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0197 นางสมควร อุดมผล ร้านนางสมควร อุดมผล นางสมควร อุดมผล 3 5 เจริญสุข เจริญสุข เทพมงคล บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา อย. 198 2560 24/11/2019
4222 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0514 นายปิยวัฒน์ บัวศรี ร้านปิยวัฒน์เคมีเกษตร นายปิยวัฒน์ บัวศรี 43/5 8 - - เทพมงคล บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา อย. 104 2560 25/5/2020
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4223 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0773 นางสาวปาลิตา เมฆินโกรลาศ ร้านส.ศรีเจริญการเกษตร นางสาวปาลิตา เมฆินโกรลาศ 59/12 1 บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา อย. 37 2559 14/12/2019
4224 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0763 นายธีรยุทธ รุ่งเรือง ร้านคลินิคเกษตร นายธีรยุทธ รุ่งเรือง 90/5 3 บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา อย. 206 2560 30/7/2020
4225 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0384 นางศิวาพร แช่มช้อย ร้านศิวาพรเคมีเกษตร นางศิวาพร แช่มช้อย 26 7 - - บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา อย. 225 2560 5/11/2019
4226 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0774 นายสุทิน สระทองหน ร้านสามกอการเกษตร นายสุทิน สระทองหน 45/5 3 ปลายกลัด บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา อย. 12 2559 24/12/2019
4227 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0036 นางณัฐนันท์ ทับทัน ร้านณัฐนันท์ นางณัฐนันท์ ทับทัน 40/1 7 - - ปลายกลัด บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา อย. 72 2560 31/3/2020
4228 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0037 นายมนัส ค านวนศิลป์ ร้านนายมนัส ค านวนศิลป์ นายมนัส ค านวนศิลป์ 54 7 - - ปลายกลัด บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา อย. 39 2559 31/12/2019
4229 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0412 นายอาคม มงคลสังข์ ร้านบุญเสริมทรัพย์ พาณิชย์ นายอาคม มงคลสังข์ 68/1 7 - บางซ้าย-ปลายกลัด ปลายกลัด บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา อย. 7 2559 30/11/2019
4230 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0461 นางลันทม โพธ์ิศรีทอง ร้านลันทมการเกษตร นางลันทม โพธ์ิศรีทอง 2/1 8 - - ปลายกลัด บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา อย. 222 2560 26/9/2019
4231 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0216 นางศิวพร กระจิบทอง ร้านศิวพรการเกษตร นางศิวพร กระจิบทอง 47/3 8 - - ปลายกลัด บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา อย. 5 2560 19/1/2020
4232 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0040 นางสาวละออง บุญเรือง ร้านนางสาวละออง บุญเรือง นางสาวละออง บุญเรือง 53 9 - - ปลายกลัด บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา อย. 35 2560 17/3/2020
4233 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0416 นายสุพจน์ สาลีผล ร้านสุพจน์การเกษตร นายสุพจน์ สาลีผล 50 5 - - วังพัฒนา บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา อย. 50 2559 12/1/2020
4234 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0041 นายสุพจน์ ไกรวิชา ร้านนายสุพจน์ ไกรวิชา นายสุพจน์ ไกรวิชา 5/2 3 - - กกแก้วบูรพา บางไทร พระนครศรีอยุธยา อย. 43 2559 27/12/2019
4235 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0663 นางบังอร อุทก ร้านบังอร อุทก นางบังอร อุทก 48/1 4 - - กกแก้วบูรพา บางไทร พระนครศรีอยุธยา อย. 3 2559 29/12/2019
4236 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0574 นางณัชปภา จ่ันบ ารุง ร้านณัชปภาการเกษตร1 นางณัชปภา จ่ันบ ารุง 35 5 เจริญทรัพย์ กกแก้วบูรพา บางไทร พระนครศรีอยุธยา อย. 216 2560 8/9/2019
4237 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0494 นางสาวกัลยรัตน์ จิตประสงค์ ร้านบ้านช้างการเกษตร นางสาวกัลยรัตน์ จิตประสงค์ 9/1 3 - - ช้างน้อย บางไทร พระนครศรีอยุธยา อย. 64 2560 23/3/2020
4238 เขต 5 สวพ.5 PRN-5-0808 นางรัตนา  จิตรีการ ร้านจิตต์ตฤณ นางรัตนา จิตรีการ 52 4 ช้างน้อย บางไทร พระนครศรีอยุธยา อย. 149 2560 3/7/2020
4239 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0310 นายสุรินทร์ วิมุต ร้านนายสุรินทร์ วิมุต นายสุรินทร์ วิมุต 46/1 5 - - ช้างน้อย บางไทร พระนครศรีอยุธยา อย. 178 2560 29/8/2019
4240 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0592 นายไพฑูรย์ สวรรยาวัฒนะ ร้านเกษตรวรรณพรรณ นายไพฑูรย์ สวรรยาวัฒนะ 56/2 5 - - ช้างน้อย บางไทร พระนครศรีอยุธยา อย. 13 2560 20/2/2020
4241 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0043 นายก าพล ค าสัตย์ ร้านก าพลเคมีการเกษตร นายก าพล ค าสัตย์ 2 1 - - ช้างใหญ่ บางไทร พระนครศรีอยุธยา อย. 139 2560 30/8/2020
4242 เขต 5 สวพ.5 PRN-5-0854 นางสาวณัฐชนก บุญสุข ร้านวัฒนาการเกษตร นางสาวณัฐชนก บุญสุข 46/1 1 บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา อย. 37 2561 10/10/2019
4243 เขต 5 สวพ.5 PRN-5-0846 นายธีรยุทธ รุ่งเรือง ร้านคลินิคเกษตร นายธีรยุทธ รุ่งเรือง 79 1 บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา อย. 23 2561 24/6/2020
4244 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0625 นายไพโรจน์ สุขสมสุทธ์ิ ร้านอาลักษณ์การเกษตร นายไพโรจน์ สุขสมสุทธ์ิ 92/16 4 - - บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา อย. 166 2560 7/7/2020
4245 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0769 นางสาวปิยธิดา เสนธรรม ร้านเกษตรภัณฑ์ใหม่ นางสาวปิยธิดา เสนธรรม 37/2-3 5 บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา อย. 5 2559 19/10/2019
4246 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0278 นางสาวแสงเดือน จิรสุวรรณพจน์ ร้านนางสาวแสงเดือน จิรสุวรรณพจน์ นางสาวแสงเดือน จิรสุวรรณพจน์ 56 5 - - บางพลี บางไทร พระนครศรีอยุธยา อย. 132 2560 24/6/2020
4247 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0047 นายสมยศ รามศักด์ิ ร้านรามศักด์ิการเกษตร นายสมยศ รามศักด์ิ 9/2 5 - - บางพลี บางไทร พระนครศรีอยุธยา อย. 9 2562 3/6/2020
4248 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0050 นายณัฐกร ดอกมะขาม ร้านนายณัฐกร ดอกมะขาม นายณัฐกร ดอกมะขาม 19/1 1 - - บ้านม้า บางไทร พระนครศรีอยุธยา อย. 11 2561 1/4/2020
4249 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0319 นายวิเชียร ธูปหอม ร้านนายวิเชียร ธูปหอม นายวิเชียร ธูปหอม 96/1 1 - - บ้านม้า บางไทร พระนครศรีอยุธยา อย. 176 2560 29/8/2019
4250 เขต 5 สวพ.5 PRN-5-0746 นางสิรพรรณ  เสมจันทร์ ร้านสิรพรรณพาณิชย์ นางสิรพรรณ เสมจันทร์ 3/1 2 บ้านม้า บางไทร พระนครศรีอยุธยา อย. 1 2560 3/1/2020
4251 เขต 5 สวพ.5 PRN-5-0866 นายจักรพงษ์ สุขสุเมฆ ร้านทางยาวการเกษตร นายจักรพงษ์ สุขสุเมฆ 69 3 บ้านม้า บางไทร พระนครศรีอยุธยา อย. 7 2562 30/5/2020
4252 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0751 นายเอกชัย บุญนิธิรักษ์ ร้านข้าวเจริญการเกษตร นายเอกชัย บุญนิธิรักษ์ 9/40 8 บ้านม้า บางไทร พระนครศรีอยุธยา อย. 45 2561 24/12/2019
4253 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0314 นางสวง สุขสมจิต ร้านนางสวง สุขสมจิต นางสวง สุขสมจิต 43/1 4 - - ไผ่พระ บางไทร พระนครศรีอยุธยา อย. 177 2560 29/8/2019
4254 เขต 5 สวพ.5 PRN-5-0813 นางสาวพัชริดา จิรสุวรรณพจน์ ร้านแสงทองพาณิชย์ นางสาวพัชริดา จิรสุวรรณพจน์ 43 8 ไผ่พระ บางไทร พระนครศรีอยุธยา อย. 6 2560 3/1/2020
4255 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0191 นายพูนศักด์ิ จิรจรัสโรจน์ ร้านนายพูนศักด์ิ จิรจรัสโรจน์ นายพูนศักด์ิ จิรจรัสโรจน์ 44 8 - - ไผ่พระ บางไทร พระนครศรีอยุธยา อย. 129 2560 17/6/2020
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4256 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0054 นางสมศรี จ่ันแก้ว ร้านสมศรีพาณิชย์ นางสมศรี จ่ันแก้ว 26/4 10 - - ไม้ตรา บางไทร พระนครศรีอยุธยา อย. 116 2560 24/6/2020
4257 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0600 นางจรัสศรี ยังม่ัน ร้านรุ่งเกษตร นางจรัสศรี ยังม่ัน 32 10 - ไม้ตรา บางไทร พระนครศรีอยุธยา อย. 228 2560 20/11/2019
4258 เขต 5 สวพ.5 PRN-5-0042 นายสุนทร เสียงชอบ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ร่มโพธ์ิทองการเกษตร นายสุนทร เสียงชอบ 74 6 - สามโคก-เสนา ไม้ตรา บางไทร พระนครศรีอยุธยา อย. 42 2561 12/12/2019
4259 เขต 5 สวพ.5 PRN-5-0478 นางจ าเนียร บัวทอง ร้านภัทรลภาการเกษตร นางจ าเนียร บัวทอง 62/2 7 - ไม้ตรา-ลาดบัวหลวง ไม้ตรา บางไทร พระนครศรีอยุธยา อย. 12 2560 8/2/2020
4260 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0318 นายบุญชู เข็มทอง ร้านบุญชูการเกษตร นายบุญชู เข็มทอง 38 9 - - ไม้ตรา บางไทร พระนครศรีอยุธยา อย. 51 2560 28/3/2020
4261 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0616 นางศศิธร แสงเพ่ิม ร้านจันทร์ นางศศิธร แสงเพ่ิม 59/2 1 - - ห่อหมก บางไทร พระนครศรีอยุธยา อย. 36 2561 24/9/2019
4262 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0057 นางสุนันท์ จิตรสุทธิทรัพย์ ร้านนางสุนันท์ จิตรสุทธิทรัพย์ นางสุนันท์ จิตรสุทธิทรัพย์ 8/1 4 - - ห่อหมก บางไทร พระนครศรีอยุธยา อย. 174 2560 30/8/2019
4263 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0634 นางสาวอุไรวรรณ ประสันทะวงษ์ ร้านส ารวมการเกษตร นางสาวอุไรวรรณ ประสันทะวงษ์ 45 4 - - กบเจา บางบาล พระนครศรีอยุธยา อย. 11 2560 15/1/2020
4264 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0475 นางลัดดา แก้วสว่าง ร้านรุ่งเกษตร นางลัดดา แก้วสว่าง 81/1 2 - - น้ าเต้า บางบาล พระนครศรีอยุธยา อย. 21 2559 31/1/2020
4265 เขต 5 สวพ.5 PRN-5-0818 นายธีรยุทธ รุ่งเรือง ร้านคลีนิคเกษตร นายธีรยุทธ รุ่งเรือง 97/12 2 น้ าเต้า บางบาล พระนครศรีอยุธยา อย. 97 2560 10/5/2020
4266 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0493 นายบุญส่ง หาสาสน์ศรี ร้านบุญส่งการเกษตร นายบุญส่ง หาสาสน์ศรี 18/1 4 - - บางบาล บางบาล พระนครศรีอยุธยา อย. 184 2560 29/8/2019
4267 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0785 นายสุวิทย์ สมธรรม ร้านสุวิทย์ สมธรรม นายสุวิทย์ สมธรรม 65 1 บางหลวงโดด บางบาล พระนครศรีอยุธยา อย. 121 2560 3/6/2020
4268 เขต 5 สวพ.5 PRN-5-0804 นายธเนตร งดงาม ร้านสามกอการเกษตร สาขาบางบาล นายธเนตร งดงาม 67 1 บางหลวงโดด บางบาล พระนครศรีอยุธยา อย. 62 2560 6/4/2020
4269 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0557 นายสมนึก ภู่ทอง ร้านส.สารพัดนึก(เต้) นายสมนึก ภู่ทอง 49 3 - - บางหลวงโดด บางบาล พระนครศรีอยุธยา อย. 34 2560 20/3/2020
4270 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0394 นางปาริชาติ อ่อนละออ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส.พระนครศรีอยุธยา จ ากัด 112 2 - - พระขาว บางบาล พระนครศรีอยุธยา อย. 53 2560 28/3/2020
4271 เขต 5 สวพ.5 PRN-5-0802 นายธานี  ทองค า ร้านพี เอส.เกษตรคลีนิค นายธานี ทองค า 43/12 5 พระขาว บางบาล พระนครศรีอยุธยา อย. 71 2559 15/3/2020
4272 เขต 5 สวพ.5 PRN-5-0766 นายสุรพล  สุขมา ร้านสุรพลการช่าง นายสุรพล สุขมา 72 1 มหาพราหมณ์ บางบาล พระนครศรีอยุธยา อย. 160 2560 8/8/2020
4273 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0707 นางสาวณัชชา ผิวสุวรรณ์ ร้านทรัพย์วินัยการเกษตร 2 นางสาวณัชชา ผิวสุวรรณ์ 34 3 วัดตะกู บางบาล พระนครศรีอยุธยา อย. 74 2560 28/3/2020
4274 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0391 นายช านาญ ฤกษ์โอภาส สหกรณ์การเกษตรบางบาล จ ากัด 75 2 - - สะพานไทย บางบาล พระนครศรีอยุธยา อย. 137 2560 22/6/2020
4275 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0669 นายบัณฑิต โป้ยข า ร้านบัณฑิตการเกษตร นายบัณฑิต โป้ยข า 88/7-8 2 - - สะพานไทย บางบาล พระนครศรีอยุธยา อย. 153 2560 22/8/2020
4276 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0646 นายเทวา คล้ายทิม ร้านเทพเทวา นายเทวา คล้ายทิม 53 5 - - สะพานไทย บางบาล พระนครศรีอยุธยา อย. 57 2559 23/12/2019
4277 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0428 นางพรทิพย์ ทองหุ้ม สหกรณ์การเกษตรบางปะหัน จ ากัด - 5 - - ขวัญเมือง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา อย. 35 2561 17/9/2019
4278 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0059 นางอารมณ์ ฤกษ์เย็น ร้านเจริญพานิช นางอารมณ์ ฤกษ์เย็น 1/24 5 - - ขวัญเมือง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา อย. 68 2559 31/12/2019
4279 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0714 นายชูชาติ จันทร์สว่าง ร้านจันทร์สว่างออโตเมติก นายชูชาติ จันทร์สว่าง 53 1 ตาลเอน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา อย. 15 2561 16/5/2020
4280 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0505 นางพรพนา ขวนขวายทรัพย์ ร้านทับน้ ามิตรเกษตร นางพรพนา ขวนขวายทรัพย์ 47/1 4 - - ทับน้ า บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา อย. 49 2560 29/4/2020
4281 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0702 นางสาวอารีวัลย์ ประมาพันธ์ ร้านอารยาการเกษตร นางสาวอารีวัลย์ ประมาพันธ์ 7/3 3 - - ทางกลาง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา อย. 16 2562 14/7/2020
4282 เขต 5 สวพ.5 PRN-5-0062 นายชยุต  เภรีวิวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์.พี.จี.คร็อพ โปรเทคช่ัน 58/3 4 - - ทางกลาง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา อย. 111 2560 28/8/2020
4283 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0206 นางสุพรรณี จารุศรีวรรณา ร้านบางเด่ือการเกษตร นางสุพรรณี จารุศรีวรรณา 59/3 5 ใกล้ อบต.บางเด่ือ เลียบคลองชลประทาน บางเด่ือ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา อย. 71 2560 27/3/2020
4284 เขต 5 สวพ.5 PRN-5-0576 นายจรูญ พวงพุก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ขวัญข้าวเคมีเกษตร 106/3 6 - - บางปะหัน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา อย. 226 2560 6/11/2019
4285 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0399 นายวิทวัส ศิริยุทธ์ ร้านวรเชษฐ์เกษตรภัณฑ์ 2 นายวิทวัส ศิริยุทธ์ 36/7 6 บางปะหัน-นครหลวง บางปะหัน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา อย. 217 2560 14/9/2019
4286 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0060 นายเฉลิมพล นิธิสกุลพัชร์ ร้านบางปะหันการเกษตร นายเฉลิมพล นิธิสกุลพัชร์ 6/4 4 - - บ้านม้า บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา อย. 15 2560 7/2/2020
4287 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0636 นายสาธิต บุญปกครอง ร้านสาธิตพาณิชย์ นายสาธิต บุญปกครอง 1/3 4 - - บ้านล่ี บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา อย. 48 2559 5/2/2020
4288 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0613 นางสาวชุติมา ยะสูงเนิน ร้านรุ่งเรืองชัยการเกษตร นางสาวชุติมา ยะสูงเนิน 88 3 - - หันสัง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา อย. 27 2561 1/7/2020
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4289 เขต 5 สวพ.5 PRN-5-0831 นางสาวณัฐกฤตา ทองมีศรี ร้านสุรภา นางสาวณัฐกฤตา ทองมีศรี 92 3 หันสัง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา อย. 2 2561 8/1/2020
4290 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0252 นางสาวพรพรรณ ปัญโญแสง ร้านภัทรพันธ์ุ นางสาวพรพรรณ ปัญโญแสง 410 2 - อุดมสรยุทธ คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา อย. 169 2560 11/7/2020
4291 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0580 นายนวพล นกอินทรีย์ ร้านนวพลการเกษตร นายนวพล นกอินทรีย์ 11/9 5 - - คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา อย. 9 2559 14/12/2019
4292 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0615 นายสรรชัย ต้ังตระกูลเจริญ ร้านท่าข้าวเจริญพรการเกษตร นายสรรชัย ต้ังตระกูลเจริญ 63 4 - - เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา อย. 155 2560 22/6/2020
4293 เขต 5 สวพ.5 PRN-5-0765 นางมานิช  ธงชัย บริษัท เอ็มเอ็นที เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด นางมานิช ธงชัย 110 6 เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา อย. 193 2560 19/8/2019
4294 เขต 5 สวพ.5 PRN-5-0848 นายสุพจน์ ศรีทองค า ร้านสุพจน์ ศรีทองค า นายสุพจน์ ศรีทองค า 88/83 2 บ้านกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา อย. 30 2561 12/7/2020
4295 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0401 นายมนัส ไวยวิเชียร สหกรณ์การเกษตรบางปะอิน จ ากัด 32/1 9 - - บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา อย. 221 2560 21/9/2019
4296 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0440 นายศรชัย เจริญทรง ร้านศรชัย เจริญทรง นายศรชัย เจริญทรง 8/2 8 - - บ้านสร้าง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา อย. 186 2560 29/8/2019
4297 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0189 นางพเยาว์ ตันบุญยืน ร้านนางพเยาว์ ตันบุญยืน นางพเยาว์ ตันบุญยืน 16 2 - - คลองน้อย บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา อย. 90 2560 26/5/2020
4298 เขต 5 สวพ.5 PRN-5-0816 นายณรงค์  บัวเจริญ ร้านบ้านแพรกมิตรเกษตร นายณรงค์ บัวเจริญ 94/3 2 บ้านแพรก บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา อย. 24 2560 2/2/2020
4299 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0214 นายภากรณ์ ทรัพย์อาภรณ์ ร้านอาเกษตร นายภากรณ์ ทรัพย์อาภรณ์ 222 3 - - บ้านแพรก บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา อย. 2 2559 20/12/2019
4300 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0073 นายอนุชา เรืองขจร ร้านส.ย่ิงเจริญการเกษตร นายอนุชา เรืองขจร 160 4 - - บ้านแพรก บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา อย. 40 2559 18/12/2019
4301 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0365 นายไพฑูรย์ ค านวนเดช ร้านไพฑูรย์พาณิชย์ นายไพฑูรย์ ค านวนเดช 47 5 - - สองห้อง บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา อย. 185 2560 29/8/2019
4302 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0811 นางสาววิกานดา วัชรพงศธร ร้านสยามมาร์ท นางสาววิกานดา วัชรพงศธร 51 2 ส าพะเนียง บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา อย. 7 2561 14/3/2020
4303 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0188 นางสาวราตรี ลือสาคร สหกรณ์การเกษตรบ้านแพรก จ ากัด 84 2 - - ส าพะเนียง บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา อย. 118 2560 28/5/2020
4304 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0075 นายอัฏฐพร ใหญ่ยงค์ ร้านจินตนาการเกษตร นายอัฏฐพร ใหญ่ยงค์ 14/1 1 - - ดอนลาน ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา อย. 43 2561 17/12/2019
4305 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0190 นายบุญเก้ือ สาระสันต์ ร้านนายบุญเก้ือ สาระสันต์ นายบุญเก้ือ สาระสันต์ 13/3 2 - - ดอนลาน ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา อย. 106 2560 28/5/2020
4306 เขต 5 สวพ.5 PRN-5-0835 นางสาวพัชรา โตประเทศ ร้านอุทัยดาการเกษตร นางสาวพัชรา โตประเทศ 19/1 2 ตาลาน ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา อย. 8 2561 25/3/2020
4307 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0437 น.ต.เทวา ป่าใหญ่ ร้านเทวาภัณฑ์ น.ต.เทวา ป่าใหญ่ 86 5 - - ตาลาน ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา อย. 109 2560 1/6/2020
4308 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0076 นายส าเริง สุนทรคงตระกูล ร้านส าเริง นายส าเริง สุนทรคงตระกูล 13/1 2 - - นาคู ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา อย. 2 2562 6/3/2020
4309 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0079 นางส ารวย คงสัมฤทธ์ิ ร้านส ารวยการเกษตร นางส ารวย คงสัมฤทธ์ิ 35/6 2 - - นาคู ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา อย. 30 2560 27/4/2020
4310 เขต 5 สวพ.5 PRN-5-0822 นายณัฐวุฒิ จิระโชติวานิช นายณัฐวุฒิ จิระโชติวานิช 10/22-23 4 ผักไห่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา อย. 133 2560 5/6/2019
4311 เขต 5 สวพ.5 PRN-5-0822 นายณัฐวุฒิ จิระโชติวานิช ร้านอาณาจักรเกษตร นายณัฐวุฒิ จิระโชติวานิช 10/22-23 4 ผักไห่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา อย. 14 2562 20/6/2020
4312 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0199 นางสาวอุสาห์ ทิพย์รัตน์ ร้านไพฑูรย์พาณิชย์ นางสาวอุสาห์ ทิพย์รัตน์ 111/37 4 - - ผักไห่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา อย. 36 2560 20/2/2020
4313 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0203 นางสาววรดี โลกิตสถาพร ร้านสถาพร(เค่งฮ่ัวเฮง) นางสาววรดี โลกิตสถาพร 112/33 4 - - ผักไห่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา อย. 168 2560 14/8/2020
4314 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0447 นายพายัพ บุญโกสุม ร้านบุญโกสุมสหภัณฑ์ นายพายัพ บุญโกสุม 28/3 7 - - ลาดชิด ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา อย. 127 2560 8/7/2020
4315 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0713 นางสุนัน เกษมรัตน์ ร้านสุนันการเกษตร นางสุนัน เกษมรัตน์ 65/4 8 ลาดชิด ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา อย. 95 2560 9/5/2020
4316 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0777 นางสาวอรุณวงษ์ ก าลังแพทย์ ร้านปัญญาการค้า นางสาวอรุณวงษ์ ก าลังแพทย์ 117 7 หนองน้ าใหญ่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา อย. 49 2559 21/1/2020
4317 เขต 5 สวพ.5 PRN-5-0824 นางสาววรรณา หาดค า เกษตร น าชัย 99. นางสาววรรณา หาดค า 53/2 1 เกาะเรียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อย. 161 2560 28/6/2020
4318 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0085 นายวิทูรย์ ศิริยุทธ์ ร้านวรเชษฐ์เกษตรภัณฑ์ นายวิทูรย์ ศิริยุทธ์ 100-100/1 8 - - บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อย. 192 2560 16/7/2020
4319 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0266 นายมาโนช มีพลกิจ สหกรณ์การเกษตรพระนครศรีอยุธยา จ ากัด 58/1 8 - อยุธยา-สุพรรณบุรี บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อย. 19 2559 11/11/2019
4320 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0771 นางจงกลณี เฉลิมทิพย์ ร้านทรัพย์จงทวีการเกษตร นางจงกลณี เฉลิมทิพย์ 55/2 3 บ้านรุน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อย. 229 2560 7/12/2019
4321 เขต 5 สวพ.5 PRN-5-0201 นางวรรณิดา  พลทะมัย ร้านต้นไม้งาม นางวรรณิดา พลทะมัย 102/6 ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อย. 85 2560 5/6/2020
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4322 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0617 นายบุญยืน แท่นรัตน์ ร้านทรัพย์เจริญการเกษตร นายบุญยืน แท่นรัตน์ 44/5 10 - - ปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อย. 22 2561 20/6/2020
4323 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0088 นายเจริญชัย เตียวงศ์สมบัติ ร้านพงษ์พันธ์ุ นายเจริญชัย เตียวงศ์สมบัติ 5/4 - นเรศวร(ค) หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อย. 29 2560 1/4/2020
4324 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0089 นายพนมวัฒน์ ต่อไพบูลย์ ร้านพิพัฒภัณฑ์ นายพนมวัฒน์ ต่อไพบูลย์ 3 3 - นเรศวร หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อย. 59 2559 9/1/2020
4325 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0270 นายพัฒนา ธีระวาส ร้านพัฒนา นายพัฒนา ธีระวาส 24/2 5 - ภาชี-อุทัย กระจิว ภาชี พระนครศรีอยุธยา อย. 199 2560 14/8/2019
4326 เขต 5 สวพ.5 PRN-5-0441 นางสุทัชชา ลายพาลี ร้านข้าวงาม นางสุทัชชา ลายพาลี 29/2 4 - - ดอนหญ้านาง ภาชี พระนครศรีอยุธยา อย. 2 2560 14/1/2020
4327 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0745 นายเอกนัย ศรีเอ้ียง ร้านข้าวงาม 2 นายเอกนัย ศรีเอ้ียง 9 5 ดอนหญ้านาง ภาชี พระนครศรีอยุธยา อย. 3 2560 3/1/2020
4328 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0087 นายบุญสืบ ปาป้อง ร้านบุญสืบการเกษตร 47/1 9 - - ไผ่ล้อม ภาชี พระนครศรีอยุธยา อย. 52 2560 28/3/2020
4329 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0506 นายเกษม ทิพย์สุนทรศักด์ิ ร้านเกษตรทองไทย นายเกษม ทิพย์สุนทรศักด์ิ 34/25 2 - - ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา อย. 39 2560 10/5/2020
4330 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0093 นางอารี จันทรวิชัย ร้านอารีการเกษตร นางอารี จันทรวิชัย 121 4 - - ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา อย. 61 2559 10/1/2020
4331 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0095 นางศิริลักษณ์ แสนสุข สหกรณ์ผู้เล้ียงสุกรอยุธยา จ ากัด 81/9 4 - ภาชี-ท่าเรือ ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา อย. 31 2559 24/1/2020
4332 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0097 นางสาวจินตนา ศักด์ิเจริญชัย ร้านวัฒนาการเกษตร นางสาวจินตนา ศักด์ิเจริญชัย 13 5 - - ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา อย. 60 2559 10/1/2020
4333 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0096 นายเม่ง ครุวาทนนท์ ร้านย่งแซหลี นายเม่ง ครุวาทนนท์ 29-30 5 - - ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา อย. 55 2559 11/1/2020
4334 เขต 5 สวพ.5 PRN-5-0823 นายนคร จันทร์มา ร้านเกษตรมีโชค นายนคร จันทร์มา 331/31-32 5 ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา อย. 135 2560 6/6/2020
4335 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0100 นางประทุม แก้ววรรณดี ร้านประทุมการเกษตร นางประทุม แก้ววรรณดี 77 4 - - ระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา อย. 6 2561 12/3/2020
4336 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0098 นายจิรานุวัฒน์ ยังม่ัน ร้านรุ่งเกษตร นายจิรานุวัฒน์ ยังม่ัน 27/14 5 - - ระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา อย. 138 2560 22/8/2020
4337 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0099 นางสาวจุฬาลักษณ์ จ าลองพิมพ์ ร้านป.วัฒนะการเกษตร นางสาวจุฬาลักษณ์ จ าลองพิมพ์ 54 5 - - ระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา อย. 134 2560 21/8/2020
4338 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0757 นายวรวิทย์ เติมบุญถาวร ร้านสุขถาวรการเกษตร นายวรวิทย์ เติมบุญถาวร 88/7-9 5 ระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา อย. 120 2560 28/5/2020
4339 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0756 นางสาวกาญจนา เลศนาดี ร้านธนทรัพย์การเกษตร นางสาวกาญจนา เลศนาดี 59/9 9 ระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา อย. 3 2562 24/3/2020
4340 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0101 นายสมพร สีเข้ม สหกรณ์การเกษตรภาชีพัฒนา จ ากัด 16/6 8 - - หนองน้ าใส ภาชี พระนครศรีอยุธยา อย. 170 2560 27/8/2020
4341 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0094 นายประสิทธ์ิ สิงห์รุ่งเรือง ร้านคลีนิกข้าว นายประสิทธ์ิ สิงห์รุ่งเรือง 16/9 8 - - หนองน้ าใส ภาชี พระนครศรีอยุธยา อย. 141 2560 25/8/2020
4342 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0467 พ.อ.อ.กิจติผล ทรัพย์ศฤงฆรา ร้านกิจติผล พ.อ.อ.กิจติผล ทรัพย์ศฤงฆรา 18/3 2 - - กะทุ่ม มหาราช พระนครศรีอยุธยา อย. 117 2560 3/7/2020
4343 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0759 นายพงษ์พันธ์ แสวงดี บริษัท 108 เทคโนฟาร์ม จ ากัด 108 1 ท่าตอ มหาราช พระนครศรีอยุธยา อย. 124 2560 8/6/2020
4344 เขต 5 สวพ.5 PRN-5-0819 นายพรชัย ไกรเพ่ิม ร้านร่ ารวยการเกษตร นายพรชัย ไกรเพ่ิม 37/4 1 บางนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา อย. 87 2560 23/4/2020
4345 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0721 นางสาวธนวรรณ วชิรวัฒก์ ร้านเอโปรการเกษตร นางสาวธนวรรณ วชิรวัฒก์ 30/2 2 บ้านขวาง มหาราช พระนครศรีอยุธยา อย. 29 2561 4/7/2020
4346 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0509 นายศิวกร สิงห์รักษ์ ร้านศิวกรการเกษตร นายศิวกร สิงห์รักษ์ 64/4-5 2 - โพธ์ิพระยา-ท่าเรือ บ้านขวาง มหาราช พระนครศรีอยุธยา อย. 94 2560 5/5/2020
4347 เขต 5 สวพ.5 PRN-5-0851 นาง ธัญณภัทร์ มากหิรัญย์กูล ร้านทวีสินการเกษตร นางธัญณภัทร์ มากหิรัญย์กูล 106/1 3 บ้านขวาง มหาราช พระนครศรีอยุธยา อย. 32 2561 20/8/2020
4348 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0455 นางสาวอรทัย บุญช่วย ร้านหมายม่ันการเกษตร นางสาวอรทัย บุญช่วย 3/10-11 1 - - บ้านนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา อย. 78 2560 3/4/2020
4349 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0571 นางสาวประไพ เบาสันเทียะ ร้านบ้านโพธ์ิการเกษตร นางสาวประไพ เบาสันเทียะ 50/1 4 ใกล้ อบต.บ้านนา - บ้านนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา อย. 213 2560 31/8/2019
4350 เขต 5 สวพ.5 PRN-5-0830 นายคมศักด์ิ ภุมรินทร์ ร้านม่ังมีการเกษตร นายคมศักด์ิ ภุมรินทร์ 56/7 4 บ้านนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา อย. 10 2562 9/6/2020
4351 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0106 นายพงษ์ศักด์ิ ล้ีถาวรกุล ร้านนานาภัณฑ์การเกษตร นายพงษ์ศักด์ิ ล้ีถาวรกุล 89/2 1 - - โรงช้าง มหาราช พระนครศรีอยุธยา อย. 89 2560 10/5/2020
4352 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0107 นางนันทวัน ส้มผิว ร้านโชคชัย นางนันทวัน ส้มผิว 89/5 1 เทศบาลซอย4 คันคลองลพบุรี โรงช้าง มหาราช พระนครศรีอยุธยา อย. 77 2560 20/4/2020
4353 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0108 นางพัชรี ทองสิมา ร้านสวนนกขุนทอง นางพัชรี ทองสิมา 38/1 3 - - หัวไผ่ มหาราช พระนครศรีอยุธยา อย. 73 2560 26/5/2020
4354 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0460 นายฐากิจจ์ แก้วย้ิมหิรัญกุล ร้านเกษตรน าเฮง นายฐากิจจ์ แก้วย้ิมหิรัญกุล 8/16 4 - - หัวไผ่ มหาราช พระนครศรีอยุธยา อย. 1 2561 2/1/2020
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4355 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0565 นางส าราญ หลักเพชร ร้านเพชรบัวหลวง นางส าราญ หลักเพชร 23/1 4 - ชลประทาน คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา อย. 223 2560 6/10/2019
4356 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0690 นายเสรี เน่ืองดิถี ร้านส.ย่ิงเจริญ นายเสรี เน่ืองดิถี 79 5 - - คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา อย. 175 2560 27/7/2020
4357 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0624 นางสุวิบูลย์ จันทร์วิบูลย์ ร้านนางสุวิบูลย์ จันทร์วิบูลย์ นางสุวิบูลย์ จันทร์วิบูลย์ 67/1 2 - - คู้สลอด ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา อย. 46 2561 24/12/2019
4358 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0248 นางสาวสร้อยทอง อัมระรงค์ ร้านนางสาวสร้อยทอง อัมระรงค์ นางสาวสร้อยทอง อัมระรงค์ 55/3 3 - - คู้สลอด ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา อย. 33 2561 23/8/2019
4359 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0472 นางอดิพร สว่างกลับ ร้านฝน & ฟ้า นางอดิพร สว่างกลับ 9 3 ใกล้โรงเรียนคู้สลอด 2 - คู้สลอด ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา อย. 136 2560 26/8/2020
4360 เขต 5 สวพ.5 PRN-5-0847 นางสายพิณ เน่ืองจันทร์พัฒน์ ร้านสายพิณ เน่ืองจันทร์พัฒน์ นางสายพิณ เน่ืองจันทร์พัฒน์ 22 4 คู้สลอด ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา อย. 15 2562 2/7/2020
4361 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0621 นายประเสริฐ สุขประเสริฐ ร้านนายประเสริฐ สุขประเสริฐ นายประเสริฐ สุขประเสริฐ 32 4 - - คู้สลอด ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา อย. 110 2560 26/6/2020
4362 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0115 นายสมาน เริงโพธ์ิ ร้านสมานมอเตอร์ นายสมาน เริงโพธ์ิ 4 5 - - คู้สลอด ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา อย. 88 2560 24/4/2020
4363 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0112 นายสุชาติ เกตุการณ์ ร้านสุชาติการเกษตร นายสุชาติ เกตุการณ์ 24/3 6 - - คู้สลอด ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา อย. 15 2559 18/12/2019
4364 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0194 นายสัญชัย แซ่ต้ัง ร้านเกษตรโสภณ นายสัญชัย แซ่ต้ัง 33 7 - - คู้สลอด ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา อย. 173 2560 18/7/2020
4365 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0113 นายนพรัตน์ บรรเทิง ร้านนายนพรัตน์ บรรเทิง นายนพรัตน์ บรรเทิง 4 9 - - คู้สลอด ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา อย. 62 2559 24/1/2020
4366 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0121 นายพงษ์เทพ พันธ์ุศิริปทุมพร ร้านสุขเจริญการเกษตร นายพงษ์เทพ พันธ์ุศิริปทุมพร 7 2 - - พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา อย. 126 2560 24/8/2020
4367 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0639 นางสาววิรินทร์ฑา เธียรภัทรโรจน์ ร้านปทุมพรวัฒนา นางสาววิรินทร์ฑา เธียรภัทรโรจน์ 87 2 - - พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา อย. 29 2559 11/3/2020
4368 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0119 นายฮง บรรลือโชคชัย ร้านโชคชัยนานาภัณฑ์ นายฮง บรรลือโชคชัย 93 2 - - พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา อย. 55 2560 13/3/2020
4369 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0468 นายทวีศักด์ิ สุขสมวุฒิ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินลาดบัวหลวง จ ากัด 2 3 - - พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา อย. 203 2560 21/9/2019
4370 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0764 นางสาวณัฐชนก บุญสุข ร้านก้าววัฒนาการเกษตร นางสาวณัฐชนก บุญสุข 19/4 4 ลาดบัวหลวง-ไม้ตรา พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา อย. 214 2560 1/9/2019
4371 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0123 นายสายันต์ แน่จริง ร้านนายสายันต์ แน่จริง นายสายันต์ แน่จริง 22/1 4 - - พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา อย. 27 2559 27/12/2019
4372 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0674 นางสาวณัฐณิกา พงศ์กิติพัฒน์ ร้านสามกอการเกษตร สาขาลาดบัวหลวง นางสาวณัฐณิกา พงศ์กิติพัฒน์ 33/5 4 - - พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา อย. 163 2560 28/8/2020
4373 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0126 นายเฉียบ ทรัพย์สุทธ์ิ ร้านอุดมการณ์ค้า นายเฉียบ ทรัพย์สุทธ์ิ 12/1 5 - ลาดบัวหลวง-ไม้ตรา พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา อย. 74 2559 4/1/2020
4374 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0120 นายณัฐนันท์ วงษ์อนันต์ ร้านนายณัฐนันท์ วงษ์อนันต์ นายณัฐนันท์ วงษ์อนันต์ 92/1 6 - - พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา อย. 6 2559 1/12/2019
4375 เขต 5 สวพ.5 PRN-5-0869 นางสาวอนัญญา อินทุวัน ร้านแผ่นดินการเกษตร นางสาวอนัญญา อินทุวัน 150/2 1 ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา อย. 13 2562 17/6/2020
4376 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0131 นายประเสริฐ ธนไมตรีจิตต์ ร้านซังเฮง นายประเสริฐ ธนไมตรีจิตต์ 3-4 1 - - ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา อย. 105 2560 18/5/2020
4377 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0786 นายเพชรรุ่ง แก้วสว่าง ร้านลัดดาการเกษตร นายเพชรรุ่ง แก้วสว่าง 31 2 ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา อย. 172 2560 12/7/2020
4378 เขต 5 สวพ.5 PRN-5-0128 นายกุลภพ อิทธิชัยวัฒนา ร้านเจริญชัยวัฒนา นายกุลภพ อิทธิชัยวัฒนา 111/4 3 - - ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา อย. 165 2560 2/7/2020
4379 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0111 นายชัยสิทธ์ิ ทรัพย์ทรงคุณ ร้านหมุยจ๊ัวการเกษตร นายชัยสิทธ์ิ ทรัพย์ทรงคุณ 96/2-4 3 - ลาดบัวหลวง-ไม้ตรา ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา อย. 35 2559 21/12/2019
4380 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0355 นายเนือง เน่ืองภิรมย์ ร้านนายเนือง เน่ืองภิรมย์ นายเนือง เน่ืองภิรมย์ 45/1 4 - - ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา อย. 181 2560 29/8/2019
4381 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0500 นางส ารอง ปาละดี ร้านนางส ารอง ปาละดี นางส ารอง ปาละดี 67/5 6 - - ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา อย. 182 2560 29/8/2019
4382 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0249 นายนิกร มงคลโพธ์ิ ร้านนิกร นายนิกร มงคลโพธ์ิ 47/1 7 - - ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา อย. 58 2560 7/3/2020
4383 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0130 นายเฉียบ พุทธพิพิธ ร้านนายเฉียบ พุทธพิพิธ นายเฉียบ พุทธพิพิธ 18/2 8 - - ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา อย. 156 2560 24/6/2020
4384 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0127 นางฉวี พูลลาย ร้านฉวี นางฉวี พูลลาย 21/1 8 - - ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา อย. 194 2560 17/7/2020
4385 เขต 5 สวพ.5 PRN-5-0136 นางสาวยุภาวรีย์ ล้ีธัญลภัส ร้านวีระชัย นางสาวยุภาวรีย์ ล้ีธัญลภัส 33/147-148 3 - - สามเมือง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา อย. 44 2561 17/12/2019
4386 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0597 นางสาวภูริตา รัฐเดชาโชติ บริษัท พี เอ็ม ซี 52 จ ากัด 33/29-30 3 - - สามเมือง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา อย. 201 2560 9/8/2020
4387 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0211 นายสมศักด์ิ ทรัพย์ทรงคุณ ร้านหมุยจ้ัว นายสมศักด์ิ ทรัพย์ทรงคุณ 34/8 3 - - สามเมือง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา อย. 207 2560 24/9/2019
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4388 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0411 นางสาววิลาวรรณ แซ่เตียว บริษัท เหลียงฮวกเมล็ดพันธ์ุข้าว จ ากัด 50 6 ลาดบัวหลวง สามเมือง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา อย. 28 2559 25/11/2019
4389 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0857 นางสาวยุภาวรีย์ ล้ีธัญลภัส ร้านวีระชัย นางสาวยุภาวรีย์ ล้ีธัญลภัส 65 6 สามเมือง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา อย. 41 2561 29/11/2019
4390 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0431 นางขันทอง เย็นลับ ร้านเจริญทรัพย์เพ่ิมพูน นางขันทอง เย็นลับ 48/3 7 - เลียบคลองลากค้อน สามเมือง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา อย. 143 2560 13/6/2020
4391 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0352 นายไพรัช โง้วสกุล ร้านไพรัช โง้วสกุล นายไพรัช โง้วสกุล 72/1 8 - - สามเมือง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา อย. 180 2560 29/8/2019
4392 เขต 5 สวพ.5 PRN-5-0821 นายอัครเดช ยินดีสิทธ์ิ ร้านนายอัครเดช ยินดีสิทธ์ิ นายอัครเดช ยินดีสิทธ์ิ 35/2 7 สิงหนาท ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา อย. 148 2560 18/6/2020
4393 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0549 นางอ านวย ทนทะนาน ร้านหนองปลาดุกการเกษตรพัฒนา นางอ านวย ทนทะนาน 58/1 7 - - สิงหนาท ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา อย. 144 2560 6/7/2020
4394 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0137 นายประยูน สุดจิตรจูน ร้านโชคประยูน นายประยูน สุดจิตรจูน 37/3 2 - - หลักชัย ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา อย. 30 2559 29/12/2019
4395 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0196 นายบุญชอบ ป้อมทอง ร้านช.รุ่งเรือง พันธ์ุข้าว นายบุญชอบ ป้อมทอง 38/4 7 หลักชัย หลักชัย หลักชัย ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา อย. 209 2560 26/8/2019
4396 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0681 นายขจร แสงสุริยา ร้านสุริยาการเกษตร นายขจร แสงสุริยา 58/3 7 - - หลักชัย ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา อย. 13 2559 3/12/2019
4397 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0258 นายสมโภชน์ ควรแถลง ร้านวิเชียรการเกษตร นายสมโภชน์ ควรแถลง 79/2 4 - - ข้าวงาม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา อย. 4 2559 19/10/2019
4398 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0718 นางสาวน้ าอ้อย โหยหวล ร้านเอ๋การเกษตร นางสาวน้ าอ้อย โหยหวล 104/6 4 ชะแมบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา อย. 41 2560 27/3/2020
4399 เขต 5 สวพ.5 PRN-5-0843 นายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 345 5 บ่อตาโล่ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา อย. 16 2561 20/5/2020
4400 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0513 นายระพีเพชร ไกรสิงห์สม ร้าน3พ่ีน้องเคมีเกษตร นายระพีเพชร ไกรสิงห์สม 26 6 - - บ่อตาโล่ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา อย. 86 2560 25/5/2020
4401 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0477 นายวัฒนา นาชัยลาน ร้านหมอเกษตร นายวัฒนา นาชัยลาน 100/21 1 ใกล้วัดราษฎร์บรรจง - ล าตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา อย. 72 2559 6/1/2020
4402 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0511 นางกัลยาณี โพธ์ิพรหม ร้านรุ่งเกษตรวัดตาดง นางกัลยาณี โพธ์ิพรหม 165/1 1 (ห้องท่ี1และ 2) - ล าตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา อย. 70 2560 11/5/2020
4403 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0144 นายมนตรี มานะชีพ ร้านนายมนตรี มานะชีพ นายมนตรี มานะชีพ 74 10 - - ล าตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา อย. 21 2561 7/6/2019
4404 เขต 5 สวพ.5 PRN-5-0590 นายอะหมัด แจ้งบุรี ร้านวรเชษฐ์เกษตรภัณฑ์3 นายอะหมัด แจ้งบุรี 278/3 7 - ล าตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา อย. 52 2559 8/3/2020
4405 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0146 นายพงษ์พิพัฒน์ ภูวพัฒนชาติ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มิตรน าชัย 19 7 - - ล าไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา อย. 145 2560 15/6/2020
4406 เขต 5 สวพ.5 PRN-5-0794 นายวีระ  ปีมะนาว ร้านบุญมงคล นายวีระ ปีมะนาว 52/2 4 วังน้อย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา อย. 65 2559 10/1/2020
4407 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0554 นายสันต์ รักษาโพธ์ิ ร้านลุงเสริมการเกษตร นายสันต์ รักษาโพธ์ิ 85/1 6 ใกล้วัดธรรมาราม - สนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา อย. 159 2560 19/7/2020
4408 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0260 นางกิตติมา ขาวหนูนา ร้านบ้านเกษตร นางกิตติมา ขาวหนูนา 18 1 - - หันตะเภา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา อย. 113 2560 14/6/2020
4409 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0272 นางสาวสมบัติ คงแสงภักด์ิ ร้านสมบัติการเกษตร นางสาวสมบัติ คงแสงภักด์ิ 25/1 4 - - หันตะเภา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา อย. 212 2560 16/9/2019
4410 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0205 นายสมนึก วงษ์เกิด ร้านสมนึกการเกษตร นายสมนึก วงษ์เกิด 5 4 - - หันตะเภา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา อย. 210 2560 23/8/2020
4411 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0665 นายสุเมธ ศรีอักขรินทร์ ร้านม.คลีนิกเกษตร นายสุเมธ ศรีอักขรินทร์ 49/25 7 - - เจ้าเจ็ด เสนา พระนครศรีอยุธยา อย. 53 2559 9/1/2020
4412 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0767 นายศิริพงษ์ ม่วงงาม ร้านกฤษฎ์ิทองเกษตร นายศิริพงษ์ ม่วงงาม 58/9 7 เจ้าเจ็ด เสนา พระนครศรีอยุธยา อย. 219 2560 18/9/2019
4413 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0421 นางทองดี วุฒิราชา ร้านโชคดีพีรพล นางทองดี วุฒิราชา 2/10 3 - - ชายนา เสนา พระนครศรีอยุธยา อย. 28 2560 8/3/2020
4414 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0631 นางแก้วตา แก้วล้วน ร้านแก้วตา นางแก้วตา แก้วล้วน 59/21 3 - - ชายนา เสนา พระนครศรีอยุธยา อย. 218 2560 15/9/2019
4415 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0271 นายกฤษฎ์ิ ม่วงงาม ร้านล.เกษตร นายกฤษฎ์ิ ม่วงงาม 43 4 - - ชายนา เสนา พระนครศรีอยุธยา อย. 123 2560 5/6/2020
4416 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0245 นางขวัญใจ พรรณทรัพย์ ร้านขวัญใจ นางขวัญใจ พรรณทรัพย์ 48/6 4 - - ชายนา เสนา พระนครศรีอยุธยา อย. 20 2560 12/2/2020
4417 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0244 นางสาววนิดา สุขอยู่ ร้านวนิช นางสาววนิดา สุขอยู่ 48/7 4 หน้าวัดหนองล าเจียก - ชายนา เสนา พระนครศรีอยุธยา อย. 14 2560 12/2/2020
4418 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0154 นายสุรจิต กิจนิตย์ชีว์ ร้านเกษตรไท นายสุรจิต กิจนิตย์ชีว์ 81/25 3 - - บางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา อย. 36 2559 31/12/2019
4419 เขต 5 สวพ.5 PRN-5-0790 นางสาวศิริพร  ฤทธิเรือง ร้านเจ๊ตุ๊ก นางสาวศิริพร ฤทธิเรือง 71/1 9 - - บางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา อย. 224 2560 26/10/2019
4420 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0153 นางสาวส าราญ พันธ์ุเพ็ง ร้านเจ๊เป้า นางสาวส าราญ พันธ์ุเพ็ง 71/3 9 - - บางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา อย. 63 2559 4/2/2020
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4421 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0689 นายชนัสพงษ์ ภูงามทอง ร้านคลีนิคข้าว นายชนัสพงษ์ ภูงามทอง 73/2 9 - - บางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา อย. 51 2559 24/1/2020
4422 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0152 นายสุริยา กิจนิตย์ชีว์ ร้านปราชญ์การเกษตร นายสุริยา กิจนิตย์ชีว์ 79/1 9 - - บางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา อย. 58 2559 31/1/2020
4423 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0632 นายปรีชา มหรรณพ ร้านปรีชาการเกษตร นายปรีชา มหรรณพ 5/5 2 - - บ้านกระทุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา อย. 67 2559 2/1/2020
4424 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0218 นางจิตตา กลีบมาลัย ร้านจิตตาค้าข้าว นางจิตตา กลีบมาลัย 32/6 3 - - บ้านแถว เสนา พระนครศรีอยุธยา อย. 18 2559 28/1/2020
4425 เขต 5 สวพ.5 PRN-5-0814 นายชัยวัฒน์ รักษ์บงกุล ร้านยู-สโตร์ นายชัยวัฒน์ รักษ์บงกช 49/9 2 บ้านแพน เสนา พระนครศรีอยุธยา อย. 38 2561 16/10/2019
4426 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0668 นายกรณ์เจษฎ์ ค าใส ร้านกรณ์สุภัคการเกษตร นายกรณ์เจษฎ์ ค าใส 12 4 - - บ้านแพน เสนา พระนครศรีอยุธยา อย. 231 2560 19/12/2019
4427 เขต 5 สวพ.5 PRN-5-0801 นางสาวลัดดาวัลย์ ไกรเพ่ิม ร้านบ้านโพธ์ิการเกษตร นางสาวลัดดาวัลย์ ไกรเพ่ิม 14 12 บ้านโพธ์ิ เสนา พระนครศรีอยุธยา อย. 38 2560 14/3/2020
4428 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0158 นางเพ็ญนภา ทิพย์ราพันธ์ุ ร้านนางเพ็ญนภา ทิพย์ราพันธ์ุ นางเพ็ญนภา ทิพย์ราพันธ์ุ 46/3 9 - - บ้านโพธ์ิ เสนา พระนครศรีอยุธยา อย. 60 2560 11/3/2020
4429 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0160 นายสมจิตร รัตนวงศ์ไทย ร้านการเกษตร นายสมจิตร รัตนวงศ์ไทย 34/3 1 - - บ้านหลวง เสนา พระนครศรีอยุธยา อย. 208 2560 18/9/2019
4430 เขต 5 สวพ.5 PRN-5-0163 นางสาวชนมา จันทร์ตรี ร้านเจ้กิมตลาดป่ินแก้ว นางสาวชนมา จันทร์ตรี 28/1 4 - - มารวิชัย เสนา พระนครศรีอยุธยา อย. 22 2559 21/12/2019
4431 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0162 นางภาวดี การมิตรี ร้านนางภาวดี การมิตรี นางภาวดี การมิตรี 40/2 5 - - มารวิชัย เสนา พระนครศรีอยุธยา อย. 122 2560 19/7/2020
4432 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0161 นางสาวเสาวลักษณ์ เย็นร่มไทร ร้านนางสาวเสาวลักษณ์ เย็นร่มไทร นางสาวเสาวลักษณ์ เย็นร่มไทร 58 5 - - มารวิชัย เสนา พระนครศรีอยุธยา อย. 44 2559 10/1/2020
4433 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0165 นายพงศกร มงคลหมู่ ร้านต้น นายพงศกร มงคลหมู่ 5/2 3 - - รางจรเข้ เสนา พระนครศรีอยุธยา อย. 59 2560 28/4/2020
4434 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0276 นางสาวประภาพร สันทัดการ ร้านเสนาการเกษตร นางสาวประภาพร สันทัดการ 37/6 2 - - สามกอ เสนา พระนครศรีอยุธยา อย. 16 2559 25/11/2019
4435 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0263 นายเอกยุทธ พงศ์กิติพัฒน์ ร้านสามกอการเกษตร นายเอกยุทธ พงศ์กิติพัฒน์ 58/36-38 2 - เสนา-สุพรรณบุรี สามกอ เสนา พระนครศรีอยุธยา อย. 167 2560 15/7/2020
4436 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0195 นายสวัสด์ิ เย่ียมไธสง บริษัท ยูนิไลฟ์อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 68/33-34 2 - - สามกอ เสนา พระนครศรีอยุธยา อย. 151 2560 25/6/2020
4437 เขต 5 สวพ.5 PRN-5-0798 นายธีรยุทธ  รุ่งเรือง ร้านคลินิคเกษตร นายธีรยุทธ รุ่งเรือง 68/52-53 2 สามกอ เสนา พระนครศรีอยุธยา อย. 96 2560 10/5/2020
4438 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0149 นายวัฒนา โชติเวที ร้านมงคลชัย นายวัฒนา โชติเวที 98/9 2 - - สามกอ เสนา พระนครศรีอยุธยา อย. 33 2559 31/12/2019
4439 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0167 นายส ารวม ตรีนิตย์ ร้านนายส ารวม ตรีนิตย์ นายส ารวม ตรีนิตย์ 21/3 10 - - สามตุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา อย. 17 2561 21/5/2020
4440 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0349 นายอ านวย โพธิดะนุช ร้านนายอ านวย โพธิดะนุช นายอ านวย โพธิดะนุช 47/1 7 - - สามตุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา อย. 183 2560 29/8/2019
4441 เขต 5 สวพ.5 PRN-5-0839 นางสาวชุตินันท์ เย็นร่มไทร ร้านเย็นร่มไทร ไรซ์ฟอร์ไลฟ์ นางสาวชุตินันท์ เย็นร่มไทร 43/2 8 สามตุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา อย. 13 2561 2/4/2020
4442 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0169 นางราวรรณ ชโลธร ร้านเพชรชโลธร นางราวรรณ ชโลธร 43/3 8 - - สามตุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา อย. 47 2560 19/3/2020
4443 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0622 นางสาววิชชุดา ทรัพย์สิน ร้านทรัพย์สินการเกษตร นางสาววิชชุดา ทรัพย์สิน 44 8 - - สามตุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา อย. 107 2560 29/6/2020
4444 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0171 นายถาวร กิตอ านวยพงษ์ ร้านสิทธิสุข นายถาวร กิตอ านวยพงษ์ 1/51 - - เสนา เสนา พระนครศรีอยุธยา อย. 20 2559 30/10/2019
4445 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0173 นายเชาว์ วิลาวรรณ ร้านนายเชาว์ วิลาวรรณ นายเชาว์ วิลาวรรณ 401/12 - - เสนา เสนา พระนครศรีอยุธยา อย. 64 2559 30/1/2020
4446 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0175 นางปัญจ์พศา บุญส์พูนโสม ร้านแสงฟ้าการเกษตร นางปัญจ์พศา บุญส์พูนโสม ก123/1 - สุวรรณวัฒนา เสนา เสนา พระนครศรีอยุธยา อย. 47 2559 25/1/2020
4447 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0694 นายไพฑูร ศรีนพนิคม ร้านเกษตรสมบูรณ์ นายไพฑูร ศรีนพนิคม 2/2 14 - - ข้าวเม่า อุทัย พระนครศรีอยุธยา อย. 34 2559 29/1/2020
4448 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0287 นายสมชาย ชีพประกิต ร้านเกษตรพรานนก นายสมชาย ชีพประกิต 82/2 2 - - โพสาวหาญ อุทัย พระนครศรีอยุธยา อย. 43 2560 13/4/2020
4449 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0326 นายมงคล ร่ืนไวย์ ร้านมงคล นายมงคล ร่ืนไวย์ 96/4 3 - - โพสาวหาญ อุทัย พระนครศรีอยุธยา อย. 188 2560 29/8/2019
4450 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0570 นางบัวลอย จ าแนกวุฒิ ร้านส ารวยการเกษตร นางบัวลอย จ าแนกวุฒิ 4/5 4 - - โพสาวหาญ อุทัย พระนครศรีอยุธยา อย. 196 2560 31/8/2020
4451 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0325 นายประภาส คงแสงบุตร ร้านหัวสะแกการเกษตร นายประภาส คงแสงบุตร 51/2 7 - - โพสาวหาญ อุทัย พระนครศรีอยุธยา อย. 189 2560 29/8/2019
4452 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0293 นายบุญสืบ ปาป้อง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พระนครศรีอยุธยา จ ากัด 62/6 10 - - สามบัณฑิต อุทัย พระนครศรีอยุธยา อย. 40 2561 15/11/2019
4453 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0177 นายชูชาติ ตรีณาวงษ์ ร้านชูชาติการเกษตร นายชูชาติ ตรีณาวงษ์ 12 4 - - สามบัณฑิต อุทัย พระนครศรีอยุธยา อย. 5 2562 10/4/2020
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4454 เขต 5 สวพ.5 PRN-5-0796 นางสาวภิญญาพัชญ์  หาวิถี ร้านลุงนวยการเกษตร นางสาวภิญญาพัชญ์ หาวิถี 39/4 8 สามบัณฑิต อุทัย พระนครศรีอยุธยา อย. 23 2559 18/1/2020
4455 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0178 นายสมชาย พวงเงิน ร้านกนกวรรณการเกษตร นายสมชาย พวงเงิน 25/3 2 - - เสนา อุทัย พระนครศรีอยุธยา อย. 56 2560 29/4/2020
4456 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0179 นายอนุสรณ์ แตงอ่อน ร้านแตงอ่อน นายอนุสรณ์ แตงอ่อน 36/2 3 - - เสนา อุทัย พระนครศรีอยุธยา อย. 22 2560 25/1/2020
4457 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0610 นางสิน งาเนียม ร้านบ้านละมุเก่า นางสิน งาเนียม 46 3 - - เสนา อุทัย พระนครศรีอยุธยา อย. 190 2560 29/8/2019
4458 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0381 นายวิรัตน์ จริตซ่ือ ร้านอ.ไพทูนการเกษตร นายวิรัตน์ จริตซ่ือ 37/1 1 - - หนองน้ าส้ม อุทัย พระนครศรีอยุธยา อย. 42 2560 27/4/2020
4459 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0182 นายสมหมาย สุขโภชน์ ร้านนายสมหมาย สุขโภชน์ นายสมหมาย สุขโภชน์ 16 3 - - หนองน้ าส้ม อุทัย พระนครศรีอยุธยา อย. 19 2560 7/2/2020
4460 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0675 นายพิกุล สุจริตพงษ์ ร้านเกษตรส าเริง นายพิกุล สุจริตพงษ์ 31/1 4 - - หนองน้ าส้ม อุทัย พระนครศรีอยุธยา อย. 191 2560 29/8/2019
4461 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0181 นายสมยศ หามนตรี ร้านสมยศการเกษตร นายสมยศ หามนตรี 9/3 5 - - หนองน้ าส้ม อุทัย พระนครศรีอยุธยา อย. 3 2561 11/1/2020
4462 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0741 นายสันต์ คงสมรส ร้านสมรสการเกษตร นายสันต์ คงสมรส 9/1 5 หนองไม้ซุง อุทัย พระนครศรีอยุธยา อย. 34 2561 26/8/2019
4463 เขต 5 สวพ.5 Prn-5-0289 นางสุรีรัตน์ ชัยชนะ ร้านอุทัยมิตรเกษตร นางสุรีรัตน์ ชัยชนะ 190/2-3 1 - อุทัย-ภาชี อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา อย. 128 2560 4/6/2020
4464 เขต 5 สวพ.5 PRN-5-0795 นางมุกข์สินี  เวทย์ธนาวัฒน์ สหกรณ์การเกษตรอุทัย  จ ากัด 8/5 13 อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา อย. 66 2559 13/1/2020
4465 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0003 นายวิบูลย์ เจริญกุล ร้านต้ังฮะหลี นายวิบูลย์ เจริญกุล 172 - เลียบสันติสุข แก่งคอย แก่งคอย สระบุรี สบ. 14 2560 26/2/2020
4466 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0006 นางสาวฐิภากัญ ต้ังเกษมสัน ร้านต้ังฮึงเซ้ง นางสาวฐิภากัญ ต้ังเกษมสัน 436 - เลียบสันติสุข แก่งคอย แก่งคอย สระบุรี สบ. 9 2560 25/2/2020
4467 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0258 นายไพบูลย์ เจริญกุล ร้านไพบูลย์พานิช นายไพบูลย์ เจริญกุล 519/8-9 - โภคสุพัฒน์ แก่งคอย แก่งคอย สระบุรี สบ. 93 2560 10/9/2019
4468 เขต 5 สวพ.5 SAR-5-0557 นางรุ่งอรุณ  แจ้งสว่าง ร้านรุ่งอรุณค้าไม้&การเกษตร นางรุ่งอรุณ แจ้งสว่าง 12/2 10 ชะอม แก่งคอย สระบุรี สบ. 20 2561 17/9/2019
4469 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0007 นายณรงค์ วงษ์ศรี ร้านป.สมพงษ์การเกษตร นายณรงค์ วงษ์ศรี 104/1 2 - บ้านนา - แก่งคอย ชะอม แก่งคอย สระบุรี สบ. 31 2559 20/11/2019
4470 เขต 5 สวพ.5 SAR-5-0574 นางสาวพิศเพลิน   ทองไข่ ร้านบุญมีการเกษตร นางสาวพิศเพลิน ทองไข่ 50 4 ชะอม แก่งคอย สระบุรี สบ. 23 2560 20/3/2020
4471 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0481 นางสาวภัสราภรณ์ สมิงแก้ว ร้านสมานพืชผล 2 นางสาวภัสราภรณ์ สมิงแก้ว 129 10 - - ตาลเด่ียว แก่งคอย สระบุรี สบ. 47 2560 5/6/2020
4472 เขต 5 สวพ.5 SAR-5-0590 นางวรินดา จันทฤทธ์ิ ร้านสองพ่ีน้อง นางวรินดา จันทฤทธ์ิ 126/1 7 ตาลเด่ียว แก่งคอย สระบุรี สบ. 11 2562 10/7/2020
4473 เขต 5 สวพ.5 SAR-5-0563 นายจิตติธรรม  เล่ียวจ านงค์ ร้าน"เต้  ดอกดาวเรือง (ปากคลองตลาด)" นายจิตติธรรม เล่ียวจ านงค์ 45/5 7 ตาลเด่ียว แก่งคอย สระบุรี สบ. 26 2561 2/12/2019
4474 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0213 นายณัฐพงษ์ โชคสวัสด์ินุกูล ร้านวับเคมีเกษตร นายณัฐพงษ์ โชคสวัสด์ินุกูล 41 7 - อดิเรกสาร เตาปูน แก่งคอย สระบุรี สบ. 67 2560 22/6/2020
4475 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0509 นางพรศรี คัมภิราบุตร ร้านวิตน์การค้าและการเกษตร นางพรศรี คัมภิราบุตร 110 11 ท่าคล้อ แก่งคอย สระบุรี สบ. 43 2559 16/12/2019
4476 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0011 นายส าอาง แก้วประดับ ร้านนครวานิช นายส าอาง แก้วประดับ 11/1 1 - - ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี สบ. 55 2559 25/12/2019
4477 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0455 นางสาวณัฐธยาน์ กัลยา ร้านรุจิภาส นางสาวณัฐธยาน์ กัลยา 83/1 4 - - ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี สบ. 79 2560 31/7/2020
4478 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0482 นางสาวภคมน กิจเจริญ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูตะวันการเกษตร (2014) 68/4 1 สองคอน แก่งคอย สระบุรี สบ. 30 2560 16/6/2020
4479 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0214 นายขันทอง ภูเลาสิงห์ ร้านศิริพร นายขันทอง ภูเลาสิงห์ 90 1 - - ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุรี สบ. 5 2561 27/3/2020
4480 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0015 นายสุนระพร ภูสุรินทร์ ร้านพรการค้า นายสุนระพร ภูสุรินทร์ 13/1 10 - - ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุรี สบ. 25 2559 15/1/2020
4481 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0014 นายถาวร มุงลา ร้านถาวร นายถาวร มุงลา 4 10 - - ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุรี สบ. 20 2560 19/2/2020
4482 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0095 นางวรรณนภา อ่ิมเอิบ ร้านหินซ้อนเคมีเกษตร นางวรรณนภา อ่ิมเอิบ 201 9 - หัวโค้ง หินซ้อน แก่งคอย สระบุรี สบ. 10 2561 8/7/2020
4483 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0551 นางธันย์ณภัทร์ ตัณกุลรัตน์ ร้านไทยถาวรการเกษตร นางธันย์ณภัทร์ ตัณกุลรัตน์ 1/16 1 เขาดินพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี สบ. 7 2560 16/1/2020
4484 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0417 นายชัยวัฒน์ ทัพวงศ์ ร้านชัยวัฒน์ ลาดเขาปูน นายชัยวัฒน์ ทัพวงศ์ 56 8 - - บ้านแก้ง เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี สบ. 8 2559 17/10/2019
4485 เขต 5 สวพ.5 SAR-5-0639 นายถนอม สุขปร่ัง ร้านวังเลนการเกษตร นายถนอม สุขปร่ัง 20/1 10 พุแค เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี สบ. 7 2562 4/6/2020
4486 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0300 นายสุชาติ ดินด า ร้านรติรสการค้า นายสุชาติ ดินด า 11 3 - - พุแค เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี สบ. 34 2559 22/12/2019
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4487 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0421 นายบุญจันทร์ พันธ์ุน้อย ร้านส. บุญจันทร์ พืชผล นายบุญจันทร์ พันธ์ุน้อย 12/1 3 - - พุแค เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี สบ. 66 2560 11/6/2020
4488 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0298 นายสมศักด์ิ ฟองสมุทร์ ร้านไพรัชการเกษตร นายสมศักด์ิ ฟองสมุทร์ 50/1 3 - - พุแค เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี สบ. 15 2559 19/11/2019
4489 เขต 5 สวพ.5 SAR-5-0586 นายเรวัตร แก้วใจจิราพัชร ร้านเล็กเพ่ือนเกษตร นายเรวัตร แก้วใจจิราพัชร 19/3 5 พุแค เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี สบ. 31 2560 21/3/2020
4490 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0497 นางสาวจินดาภรณ์ นิลชาติ ร้านเสริมทรัพย์ นางสาวจินดาภรณ์ นิลชาติ 54 6 - - พุแค เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี สบ. 108 2560 21/9/2019
4491 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0276 นายสมยศ สุขเกษม ร้านสุขเกษมการเกษตร นายสมยศ สุขเกษม 54 7 - - พุแค เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี สบ. 39 2560 6/5/2020
4492 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0365 นางสมควร ธรรมจารย์ ร้านท่ากระแซการเกษตร นางสมควร ธรรมจารย์ 70 3 - - ดงตะงาว ดอนพุด สระบุรี สบ. 46 2560 24/5/2020
4493 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0021 นายพีระศักด์ิ อุทโท ร้านแก้วเจริญธรรม นายพีระศักด์ิ อุทโท 30 4 - - ดงตะงาว ดอนพุด สระบุรี สบ. 33 2559 28/11/2019
4494 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0116 นายจิราภัษ ชีตารักษ์ ร้านส.เกษตรภัณฑ์ นายจิราภัษ ชีตารักษ์ 127/9 2 - - ดอนพุด ดอนพุด สระบุรี สบ. 16 2561 6/8/2019
4495 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0297 นางดาหวัน สิทธาจารย์ ร้านดาหวันการเกษตร นางดาหวัน สิทธาจารย์ 138/1 2 - - ดอนพุด ดอนพุด สระบุรี สบ. 45 2559 13/12/2019
4496 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0391 นางสาวอังคณา ฉ่ าศรี ร้านจ าปีเคมีเกษตร นางสาวอังคณา ฉ่ าศรี 83 2 - - ดอนพุด ดอนพุด สระบุรี สบ. 44 2560 5/6/2020
4497 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0026 นางสาวชุติมา พิมพ์ช่ืน ร้านจอเคมีเกษตร นางสาวชุติมา พิมพ์ช่ืน 21/3 3 - - ดอนพุด ดอนพุด สระบุรี สบ. 37 2560 11/5/2020
4498 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0492 นางสาวสุภาภรณ์ โพธ์ิเสือ ร้านเกษตรแทนคุณ นางสาวสุภาภรณ์ โพธ์ิเสือ 22 3 - - ดอนพุด ดอนพุด สระบุรี สบ. 91 2560 1/9/2019
4499 เขต 5 สวพ.5 SAR-5-0642 นายณัฎฐ์ กองทิพย์ ร้านณ.ไผ่หล่ิวรวมเกษตร นายณัฏฐ์ กองทิพย์ 31 1 ไผ่หล่ิว ดอนพุด สระบุรี สบ. 10 2562 7/7/2020
4500 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0504 นายชลอ ธรรมจารย์ ร้านชลอการเกษตร นายชลอ ธรรมจารย์ 11 2 - - ไผ่หล่ิว ดอนพุด สระบุรี สบ. 41 2559 7/12/2019
4501 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0030 นางเจริญศรี สิงห์รุ่งเรือง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิงห์เจริญเกษตร 124,126,126/1 2 - - ตลาดน้อย บ้านหมอ สระบุรี สบ. 45 2560 29/5/2020
4502 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0031 นางล าเพย โพธ์ิพิจารย์ ร้านขวัญชัยการเกษตร นางล าเพย โพธ์ิพิจารย์ 68/2 4 - - ตลาดน้อย บ้านหมอ สระบุรี สบ. 13 2560 29/2/2020
4503 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0422 นางกันยารัตน์ พิชยาคุณมี ร้านมิตรเกษตรบ้านหมอ นางกันยารัตน์ พิชยาคุณมี 2/3 6 - - ตลาดน้อย บ้านหมอ สระบุรี สบ. 40 2560 23/6/2020
4504 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0052 นายอนันต์ คชสาร ร้านอนันต์คชสาร นายอนันต์ คชสาร 124 8 - - ตลาดน้อย บ้านหมอ สระบุรี สบ. 13 2561 31/7/2020
4505 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0029 นายดนัย สว่าง ร้านสว่างพาณิชย์ นายดนัย สว่าง 44/1 8 - - ตลาดน้อย บ้านหมอ สระบุรี สบ. 28 2559 11/12/2019
4506 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0038 นางสาวนิตยา กิตติวารี ร้านศิริการเกษตร นางสาวนิตยา กิตติวารี 100/47 7 - - บางโขมด บ้านหมอ สระบุรี สบ. 53 2560 23/6/2020
4507 เขต 5 สวพ.5 SAR-5-0611 นางสาวนิตยา กิตติวารี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งถาวรทรัพย์ การเกษตร 88 100/49 7 บางโขมด บ้านหมอ สระบุรี สบ. 4 2561 20/3/2020
4508 เขต 5 สวพ.5 SAR-5-0610 นายสุทัศน์ ชุมศิริ ร้านส.ศิริเกษตร นายสุทัศน์ ชุมศิริ 100/50-52 7 บางโขมด บ้านหมอ สระบุรี สบ. 3 2561 20/3/2020
4509 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0043 นายวิโรจน์ เภตรารัตน์ ร้านวิโรจน์ นายวิโรจน์ เภตรารัตน์ 431/6 12 - - บ้านหมอ บ้านหมอ สระบุรี สบ. 36 2559 13/1/2020
4510 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0042 นางสาวสุนทร พงษ์สิงห์ ร้านสิงห์ทองพาณิชย์ นางสาวสุนทร พงษ์สิงห์ 435/11 12 - เทศบาล บ้านหมอ บ้านหมอ สระบุรี สบ. 49 2559 13/1/2020
4511 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0041 นางประยงค์ แนบเนียน ร้านบุญเรืองพืชผล นางประยงค์ แนบเนียน 82 12 - - บ้านหมอ บ้านหมอ สระบุรี สบ. 48 2559 31/12/2019
4512 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0046 นางสาวคนึง ค ามี ร้านคนึง นางสาวคนึง ค ามี 42 6 - - ไผ่ขวาง บ้านหมอ สระบุรี สบ. 2 2559 28/10/2019
4513 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0358 นางสาวกุลนิภา แก้วจวง ร้านใบบุญ 38 นางสาวกุลนิภา แก้วจวง 32/1 6 - - สร่างโศก บ้านหมอ สระบุรี สบ. 6 2562 30/5/2020
4514 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0047 นายส าเนาว์ อภิพงษ์ ร้านส.อภิพงษ์ นายส าเนาว์ อภิพงษ์ 17/1 7 - - สร่างโศก บ้านหมอ สระบุรี สบ. 114 2560 11/12/2019
4515 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0051 นางขันทอง  พลายมณี ร้านลุงสม นางขันทอง พลายมณี 17 4 - - หรเทพ บ้านหมอ สระบุรี สบ. 42 2560 13/6/2020
4516 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0478 นางสาววาสนา อ าพันรัตน์ ร้านเพ่ือนเกษตรบ้านหมอ นางสาววาสนา อ าพันรัตน์ 14 7 - - หรเทพ บ้านหมอ สระบุรี สบ. 21 2561 20/9/2019
4517 เขต 5 สวพ.5 SAR-5-0618 นางธันย์ณภัทร ตัณกุลรัตน์ บริษัท ที.เค.อโกรเคมีคอล จ ากัด 162/14 12 ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุรี สบ. 14 2561 2/8/2020
4518 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0061 นางจีรนันท์ เลิศไพบูลย์ศิริ ร้านไทยถาวรการเกษตร นางจีรนันท์ เลิศไพบูลย์ศิริ 162/14-15 12 - - ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุรี สบ. 6 2560 16/1/2020
4519 เขต 5 สวพ.5 SAR-5-0608 นางสอน ใบอนันตโชค ร้านโชคเจริญการค้า นางสอน ใบอนันตโชค 61/1 3 ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุรี สบ. 7 2561 7/5/2020
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4520 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0064 นายปรีชา กล่ินจุ้ย ร้านกล่ินจันทร์เคมี นายปรีชา กล่ินจุ้ย 110 7 - - ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุรี สบ. 40 2559 31/12/2019
4521 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0060 นางสาวบุญพา ดีประหลาด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์เจริญผลการเกษตร 46-46/1 7 - สายเอก ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุรี สบ. 96 2560 11/9/2019
4522 เขต 5 สวพ.5 SAR-5-0592 3190900119296 ร้านโชคพรมมา นางสมปอง พรมมา 52/1 7 ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุรี สบ. 27 2561 6/12/2019
4523 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0058 นายสมาน ทองสุข ร้านไทยสมานมิตร นายสมาน ทองสุข 80 7 - - ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุรี สบ. 3 2560 10/1/2020
4524 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0056 นางดวงพร ศิริอวยชัย ร้านศรีพันธ์ุพานิช นางดวงพร ศิริอวยชัย 84 7 - - ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุรี สบ. 59 2560 23/8/2020
4525 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0252 นายชาตรี วงษ์แย้ม ร้านชาตรีการเกษตร นายชาตรี วงษ์แย้ม 59 8 - สายโท ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุรี สบ. 48 2560 24/6/2020
4526 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0286 นายชวนะ ศรีมงคลปทุม ร้านเป่ียมมิตรการเกษตร นายชวนะ ศรีมงคลปทุม 130 1 - พหลโยธิน นายาว พระพุทธบาท สระบุรี สบ. 101 2560 22/8/2019
4527 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0066 นายพาโชค พงษ์พานิช บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ จ ากัด 1 13 - พหลโยธิน พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี สบ. 13 2559 31/12/2019
4528 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0070 นายเนียม น้อยจันทร์ ร้านรวมใจเกษตร นายเนียม น้อยจันทร์ 14 4 - - พุค าจาน พระพุทธบาท สระบุรี สบ. 46 2559 6/1/2020
4529 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0073 นางสาวไพเราะ มาลัย สหกรณ์การเกษตรพระพุทธบาท จ ากัด 2/2 6 - - หนองแก พระพุทธบาท สระบุรี สบ. 112 2560 19/11/2019
4530 เขต 5 สวพ.5 SAR-5-0617 นายกฤษชนก ตัณฑเศรณีวัฒน์ บริษัท คลีนิคดิน จ ากัด 57/5 6 หนองแก พระพุทธบาท สระบุรี สบ. 15 2561 5/8/2019
4531 เขต 5 สวพ.5 sar-5-0502 นางสาวฐิติกัลยากรณ์ ฐานภพธนากุน บริษัท ทีเคเค. เฟอร์ติไลเซอร์(ประเทศไทย)จ ากัด 57/5 6 หนองแก พระพุทธบาท สระบุรี สบ. 1 2561 8/1/2020
4532 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0350 นายสุดยอด สาทอง ร้านสุดยอดสาทอง นายสุดยอด สาทอง 10 6 - - ห้วยป่าหวาย พระพุทธบาท สระบุรี สบ. 7 2559 17/10/2019
4533 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0074 นางสาวสิรสา สุทธิพิบูลย์ ร้านก.เกษตรพันธ์ุ นางสาวสิรสา สุทธิพิบูลย์ 44/3-7 8 - หน้าพระลาน-ท่าเรือ ห้วยป่าหวาย พระพุทธบาท สระบุรี สบ. 41 2560 17/5/2020
4534 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0076 นายเฉลิมรัตน์ ชุติมาโอฬาร ร้านซับสนุ่นโอสถ นายเฉลิมรัตน์ ชุติมาโอฬาร 14 1 - - ซับสนุ่น มวกเหล็ก สระบุรี สบ. 82 2560 8/7/2020
4535 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0081 นางชม้อย คุ้มอ่ิม ร้านประยูรพืชผล นางชม้อย คุ้มอ่ิม 397 1 - วังม่วง-ซับสนุ่น ซับสนุ่น มวกเหล็ก สระบุรี สบ. 29 2559 7/12/2019
4536 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0215 นายบรรจง จันทาโลก ร้านจันทาโลก นายบรรจง จันทาโลก 5/1 1 - - ซับสนุ่น มวกเหล็ก สระบุรี สบ. 57 2560 24/6/2020
4537 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0556 นางสาวอุไรพร ช านิเหลือง ร้านมหาเฮงเคมิีเกษตรภัณฑ์ นางสาวอุไรพร ช านิเหลือง 84 1 ซับสนุ่น มวกเหล็ก สระบุรี สบ. 50 2560 7/7/2020
4538 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0272 นายประดิษฐ สมิงแก้ว ร้านนายประดิษฐ สมิงแก้ว นายประดิษฐ สมิงแก้ว 21 2 - - ซับสนุ่น มวกเหล็ก สระบุรี สบ. 21 2560 20/4/2020
4539 เขต 5 สวพ.5 SAR-5-0564 นางสาวพลอยลดา  ดิศนุรุจิศักด์ิ ร้านรุ่งเจริญทรัพย์ นางสาวพลอยลดา ดิศนุรุจิศักด์ิ 45 3 ซับสนุ่น มวกเหล็ก สระบุรี สบ. 9 2559 30/11/2019
4540 เขต 5 สวพ.5 SAR-5-0623 นายกิตติกรณ์ ตาลาว ร้านศรีส ารวยอาหารสัตว์ นายกิตติกรณ์ ตาลาว 111/7 2 มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี สบ. 24 2561 10/10/2020
4541 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0550 นางสาวอ าภา อ าพนภัทรา ร้านณนนท์การเกษตร นางสาวอ าภา อ าพนภัทรา 372 2 มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี สบ. 18 2560 15/4/2020
4542 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0087 นายชงค์ ศรีพวาทกุล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซินฮ้ัว 2 พืชผล 42 2 - มิตรภาพ มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี สบ. 32 2559 31/12/2019
4543 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0217 นายพูนศักด์ิ โรจนเพียรสถิต บริษัท สินเกษตรอาหารสัตว์ จ ากัด 105/1 1 - - มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี สบ. 17 2560 19/3/2020
4544 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0194 นางพัชรี กองชนะ ร้านหมอบูมยาสัตว์ นางพัชรี กองชนะ 264/1 1 - - ล าพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี สบ. 81 2560 28/6/2020
4545 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0616 นายธนากร เด่ียววัชรกาญจน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เปาเกษตรภัณฑ์ นายธนากร เด่ียววัชรกาญจน์ 429 12 ล าพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี สบ. 17 2561 14/8/2020
4546 เขต 5 สวพ.5 SAR-5-0581 นายเอฟวี ชาลล์ มารี    ริโวลล็อง ร้านจรูญการเกษตร นายเอฟวี ชาลล์ มารี ริโวลล็อง 228 4 ล าพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี สบ. 23 2561 9/10/2019
4547 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0522 นางนุจรินทร์ ค ามา ร้านธนกานต์เกษตร นางนุจรินทร์ ค ามา 103/5 7 - - ล าสมพุง มวกเหล็ก สระบุรี สบ. 68 2560 25/6/2020
4548 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0445 นางบุญสม สุมาลย์ ร้านบุญสม นางบุญสม สุมาลย์ 196 8 - - ล าสมพุง มวกเหล็ก สระบุรี สบ. 24 2560 18/4/2020
4549 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0332 นายสมโภชน์ สมจิตร์ ร้านสมโภชน์การเกษตร นายสมโภชน์ สมจิตร์ 44/2 7 - - โคกสว่าง เมือง สระบุรี สบ. 80 2560 25/8/2020
4550 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0100 นางสมพิศ  แบบแผน สหกรณ์การเกษตรเมืองสระบุรี จ ากัด 179 - เทศบาล 4 ปากเพรียว เมือง สระบุรี สบ. 53 2559 14/2/2020
4551 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0096 นางณิชาดา ไทยศิริ ร้านไทยการเกษตร นางณิชาดา ไทยศิริ 216/18 ปากเพรียว เมือง สระบุรี สบ. 5 2562 18/4/2020
4552 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0098 นายมิตรภาพ บรรณเภสัช ร้านหวายไทยพาณิชย์ นายมิตรภาพ บรรณเภสัช 358-360 - พิชัย ปากเพรียว เมือง สระบุรี สบ. 10 2560 22/2/2020
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4553 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0094 นางสาวเบญจวรรณ   รัตตะโน สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สระบุรี จ ากัด 73 - พหลโยธิน ปากเพรียว เมือง สระบุรี สบ. 34 2560 2/4/2020
4554 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0107 นายสุรเชษฐ์ สิงห์จุ้ย ร้านสุรเชษฐ์การเกษตร นายสุรเชษฐ์ สิงห์จุ้ย 225 1 - - หนองปลาไหล เมือง สระบุรี สบ. 52 2559 16/1/2020
4555 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0257 นายปรีชา โคยามา ร้านปรีชาเคมีเกษตร นายปรีชา โคยามา 46 7 - - หนองยาว เมือง สระบุรี สบ. 106 2560 4/9/2019
4556 เขต 5 สวพ.5 SAR-5-0589 นายสุทธิสาร จิราธิวัตน์ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 88/9 8 ตล่ิงชัน เมืองสระบุรี สระบุรี สบ. 113 2560 11/12/2019
4557 เขต 5 สวพ.5 SAR-5-0643 นายชัยวัฒน์ บุณยรังษี ร้านเอกเมล็ดพันธ์ุ นายชัยวัฒน์ บุณยรังษี 133/1 ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี สบ. 12 2562 17/7/2020
4558 เขต 5 สวพ.5 SAR-5-0418 นายภานุวัฒน์  ต้ังจิตเกษมสุข ร้านภานุวัฒน์  ต้ังจิตเกษมสุข นายภานุวัฒน์ ต้ังจิตเกษมสุข 774/3 พิชัยรณรงค์สงคราม ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี สบ. 23 2559 13/11/2019
4559 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0111 นางอุษณีย์ อ่ิมเอิบ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มิตรวังม่วงเคมีเกษตร 110 7 - - ค าพราน วังม่วง สระบุรี สบ. 50 2559 31/12/2019
4560 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0110 นายประยูร ไผทพฤกษ์ ร้านประยูรการค้า นายประยูร ไผทพฤกษ์ 19/9 7 - - ค าพราน วังม่วง สระบุรี สบ. 14 2559 16/12/2019
4561 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0113 นายธนิยกฤษณ์ แก้วธรรม ร้านโชคประเทือง นายธนิยกฤษณ์ แก้วธรรม 99/9 7 - - ค าพราน วังม่วง สระบุรี สบ. 2 2560 17/1/2020
4562 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0621 นางภัครภัสสร์ แก้วธรรม บริษัท  โชคอะโกรเทค จ ากัด บริษัท  โชคอะโกรเทค จ ากัด 99/9 7 ค าพราน วังม่วง สระบุรี สบ. 18 2561 21/8/2019
4563 เขต 5 สวพ.5 SAR-5-0597 นางจรูญ โพธ์ิน้อย ร้านจรูญรัตน์ มินิมาร์ท นางจรูญ โพธ์ิน้อย 98/6 4 คลองเรือ วิหารแดง สระบุรี สบ. 2 2561 11/2/2020
4564 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0516 นายภิเดช แย้มพลอย ร้านต้นไผ่ นายภิเดช แย้มพลอย 86/2 9 - - คลองเรือ วิหารแดง สระบุรี สบ. 36 2560 20/4/2020
4565 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0528 นายกิต สังกาเกตุ ร้านต.กิตเจริญ นายกิต สังกาเกตุ 140 4 เจริญธรรม วิหารแดง สระบุรี สบ. 97 2560 31/8/2019
4566 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0118 นางสมจริง ช่อล าใย ร้านวิสตรีการยนต์ นางสมจริง ช่อล าใย 37/1 1 - สุวรรณศร วิหารแดง วิหารแดง สระบุรี สบ. 22 2560 25/2/2020
4567 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0540 นางสาวบุญเรือง เกตุทิม ร้านเกษตรชูประเทศ นางสาวบุญเรือง เกตุทิม 229/5 10 หนองสรวง วิหารแดง สระบุรี สบ. 42 2559 10/12/2019
4568 เขต 5 สวพ.5 SAR-5-0626 นางสาวธีรารัตน์ แพรสุรินทร์ ร้านหญิงเจริญเคมีเกษตร นางสาวธีรารัตน์ แพรสุรินทร์ 45 7 หนองสรวง วิหารแดง สระบุรี สบ. 25 2561 12/11/2019
4569 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0494 นางสาวราตรี หนองยาว ร้านโรจ-รุ่งเรือง เกษตรแม่โจ้ นางสาวราตรี หนองยาว 10/17 3 - - หนองหมู วิหารแดง สระบุรี สบ. 103 2560 17/9/2019
4570 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0221 นางบุญเลิศ เจริญกัลป์ ร้านเจริญกัลป์พาณิชย์ นางบุญเลิศ เจริญกัลป์ 101/4 4 - - หนองหมู วิหารแดง สระบุรี สบ. 56 2560 1/6/2020
4571 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0281 นายวิชาญ เบ้ียทอง สหกรณ์การเช่าซ้ือท่ีดินหนองเสือ 67/11 4 - - หนองหมู วิหารแดง สระบุรี สบ. 73 2560 15/6/2020
4572 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0119 นายรังสรรค์ กฤษฎารักษ์ ร้านธัญทิพย์การเกษตร นายรังสรรค์ กฤษฎารักษ์ 47/4-5 7 - - หนองหมู วิหารแดง สระบุรี สบ. 26 2560 27/2/2020
4573 เขต 5 สวพ.5 SAR-5-0578 นายรังสรรค์   กฤษฎารักษ์ บริษัท พาดี อินเตอร์ จ ากัด 84 7 หนองหมู วิหารแดง สระบุรี สบ. 70 2560 22/6/2020
4574 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0123 นางสุธรรม หนูสอนศรี สหกรณ์ผู้ใช้น้ าเสาไห้ จ ากัด 27/1 1 - - ต้นตาล เสาไห้ สระบุรี สบ. 22 2559 22/11/2019
4575 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0312 นายคุณเชษฐ์ กาสุวรรณ ร้านกสิกาณ นายคุณเชษฐ์ กาสุวรรณ 9 8 - พัฒนพงษ์ ท่าช้าง เสาไห้ สระบุรี สบ. 63 2560 20/7/2020
4576 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0412 นายไพโรจน์ มอญค า ร้านขันทองเคมี นายไพโรจน์ มอญค า 27/1 5 - - พระยาทด เสาไห้ สระบุรี สบ. 52 2560 26/7/2020
4577 เขต 5 สวพ.5 SAR-5-0632 นางสาวพิมพ์ภัสร์ ศรีตรีกูล ร้านพิมพ์ภัสร์กสิภัณฑ์ นางสาวพิมพ์ภัสร์ ศรีตรีกูล 32 6 พระยาทด เสาไห้ สระบุรี สบ. 3 2562 25/2/2020
4578 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0127 นายส าราญ หน่อนาค า ร้านต้นกล้าเกษตร นายส าราญ หน่อนาค า 38 7 - วัดโพธ์ิ - วังงูเห่า พระยาทด เสาไห้ สระบุรี สบ. 44 2559 24/1/2020
4579 เขต 5 สวพ.5 SAR-5-0629 นายทรงเกียรติ นาม่ิง ร้านริมคลองการเกษตร นายทรงเกียรติ นาม่ิง 87/1 7 พระยาทด เสาไห้ สระบุรี สบ. 2 2562 30/1/2020
4580 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0529 นายราเชนทร์ วัฒนสินธ์ุ ร้านสมพงษ์การเกษตร นายราเชนทร์ วัฒนสินธ์ุ 40/5 1 เมืองเก่า เสาไห้ สระบุรี สบ. 95 2560 2/9/2019
4581 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0525 นางกรรณิกา  คงกลอม ร้านณัฐเกษตร นางกรรณิกา คงกลอม 71 3 - - เมืองเก่า เสาไห้ สระบุรี สบ. 58 2560 15/7/2020
4582 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0337 นายรังสรรค์ มากหลาย บริษัท เกษตรเสาไห้ 2511 จ ากัด 40/35 7 - - สวนดอกไม้ เสาไห้ สระบุรี สบ. 10 2559 8/11/2019
4583 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0547 นายเทพกิตติ ด ารงฤทธิกุล ร้านรุ่งเกษตร นายเทพกิตติ ด ารงฤทธิกุล 59/38 7 สวนดอกไม้ เสาไห้ สระบุรี สบ. 15 2560 8/3/2020
4584 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0331 นายศักด์ิสิษฐ์ อนุวัตินุโชติกุล ร้านศักด์ิสิษฐ์ การเกษตร นายศักด์ิสิษฐ์ อนุวัตินุโชติกุล 92/1-2 3 - - เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี สบ. 92 2560 22/8/2019
4585 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0130 นางสาวนงลักษณ์ หนูเล็ก สหกรณ์การเกษตรเสาไห้ จ ากัด 83/1 5 - พิชัยรณรงค์สงคราม เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี สบ. 16 2559 2/11/2019
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4586 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0134 นายสังข์ทอง สุระกุล ร้านท.การเกษตร นายสังข์ทอง สุระกุล 45/2 12 - - หัวปลวก เสาไห้ สระบุรี สบ. 60 2560 18/8/2020
4587 เขต 5 สวพ.5 SAR-5-0593 นางสาวเบญจวรรณ วัตรบุตร ร้านน้องแอม นางสาวเบญจวรรณ วัตรบุตร 23/2 2 หัวปลวก เสาไห้ สระบุรี สบ. 84 2560 13/7/2020
4588 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0210 นายสมนึก สุริยะวงษ์ ร้านนายสมนึก สุริยะวงษ์ นายสมนึก สุริยะวงษ์ 55 6 - - หัวปลวก เสาไห้ สระบุรี สบ. 69 2560 30/6/2020
4589 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0135 นายประสิทธ์ิ คงสมปรี ร้านป.พาณิชย์ นายประสิทธ์ิ คงสมปรี 14 12 - - คชสิทธ์ิ หนองแค สระบุรี สบ. 19 2559 24/11/2019
4590 เขต 5 สวพ.5 SAR-5-0627 นายเจษฎา โชคสวัสด์ินุกูล ร้านมายวันการเกษตร นายเจษฎา โชคสวัสด์ินุกูล 11/3 6 คชสิทธ์ิ หนองแค สระบุรี สบ. 28 2561 13/12/2019
4591 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0137 นายประสงค์ ผดุงศิริพาณิชย์ ร้านนายประสงค์ ผดุงศิริพาณิชย์ นายประสงค์ ผดุงศิริพาณิชย์ 29 8 - - คชสิทธ์ิ หนองแค สระบุรี สบ. 98 2560 27/9/2019
4592 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0295 นายอ านวย บุญยะพัน ร้านจักรกฤษณ์การเกษตร นายอ านวย บุญยะพัน 28 1 - - ไผ่ต่ า หนองแค สระบุรี สบ. 110 2560 14/10/2019
4593 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0634 นางนงนุช คงสมบูรณ์ ร้านนราวดีการเกษตร นางนงนุช คงสมบูรณ์ 1/2 3 ไผ่ต่ า หนองแค สระบุรี สบ. 4 2562 27/3/2020
4594 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0142 นางสาวธนวรรณ นุ่มอยู่ ร้านทิพย์สุธาวรรณ นางสาวธนวรรณ นุ่มอยู่ 2 1 - - หนองแขม หนองแค สระบุรี สบ. 26 2559 18/11/2019
4595 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0143 นางสิริกาญจน์ ผาสุข ร้านแสงทองสหการเกษตร นางสิริกาญจน์ ผาสุข 36/1 1 - - หนองแขม หนองแค สระบุรี สบ. 78 2560 26/8/2020
4596 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0141 นายดิเรก ต่อมส าลี ร้านโพธ์ิทองการค้า นายดิเรก ต่อมส าลี 4/1 3 - - หนองแขม หนองแค สระบุรี สบ. 27 2560 9/3/2020
4597 เขต 5 สวพ.5 SAR-5-0558 นางสาวทิพวรรณ  พลเย่ียม ร้านท็อปเท็น(หัวสะแก) นางสาวทิพวรรณ พลเย่ียม 121/5 หนองแค หนองแค สระบุรี สบ. 94 2560 10/9/2020
4598 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0152 นายพรชัย ปรีชาพลสิทธ์ิ ร้านทวีพร นายพรชัย ปรีชาพลสิทธ์ิ 28-30 - ทรัพย์สมบูรณ์ หนองแค หนองแค สระบุรี สบ. 6 2559 5/11/2019
4599 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0144 นางสาวศิริรัตน์ พันธ์นาม ร้านไทยฮง นางสาวศิริรัตน์ พันธ์นาม 3,5,7 - เศรษฐบ ารุง หนองแค หนองแค สระบุรี สบ. 6 2561 25/4/2020
4600 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0146 นายเสรินทร์ สงวนพรรค สหกรณ์การเกษตรหนองแค จ ากัด 63 - ระพีพัฒน์ฝ่ังซ้าย หนองแค หนองแค สระบุรี สบ. 87 2560 17/7/2020
4601 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0147 นายไพรัช จันทร์เบ้า ร้านเกษตรท็อปเท็น นายไพรัช จันทร์เบ้า 9-11 - เศรษฐบ ารุง หนองแค หนองแค สระบุรี สบ. 32 2560 10/4/2020
4602 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0530 นายเสรินทร์ สงวนพรรค สหกรณ์การเกษตรหนองแค จ ากัด (ตลาดกลางคลังสินค้าเกษตร) 13 หนองจรเข้ หนองแค สระบุรี สบ. 107 2560 3/9/2019
4603 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0253 นางสาวไพริน พรายแสง ร้านรุ่งเกษตร นางสาวไพริน พรายแสง 75/4 6 - - หนองจรเข้ หนองแค สระบุรี สบ. 71 2560 30/6/2020
4604 เขต 5 สวพ.5 SAR-5-0628 นายพงษ์พันธ์ วายุโชติ ร้านพงษ์พันธ์ การเกษตร นายพงษ์พันธ์ วายุโชติ 10/6 1 หนองจิก หนองแค สระบุรี สบ. 1 2562 1/1/2020
4605 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0457 นายวุฒิพงค์ กันทะมูล ร้านเจริญพรเกษตรพันธ์ุ นายวุฒิพงค์ กันทะมูล 12/2 2 - - หนองจิก หนองแค สระบุรี สบ. 29 2560 9/9/2019
4606 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0233 นายชนาวิณ ภู่มาตร ร้านนาวิณการเกษตร นายชนาวิณ ภู่มาตร 30/4 5 - - หนองจิก หนองแค สระบุรี สบ. 12 2559 31/10/2019
4607 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0488 นางสาวพรทิพย์ อุดหลวง ร้านพรทิพย์เพ่ือนเกษตร นางสาวพรทิพย์ อุดหลวง 4/5 5 - - หนองจิก หนองแค สระบุรี สบ. 72 2560 26/7/2020
4608 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0537 นางสาวกลนกร เดชพลมาตย์ ร้านเกษตรพรานนก 2 นางสาวกลนกร เดชพลมาตย์ 57/1 5 หนองปลิง หนองแค สระบุรี สบ. 5 2559 27/10/2019
4609 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0163 นางวราภรณ์ กิตติทรัพย์เจริญ บริษัท กิตติเกษตร จ ากัด (สาขาหนองแค) 3/15-18 10 - - หนองโรง หนองแค สระบุรี สบ. 51 2560 10/7/2020
4610 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0282 นางสาวนิภาพร วุสันเทียะ ร้านท็อปเท็นนานาภัณฑ์ นางสาวนิภาพร วุสันเทียะ 3/47-50 10 - - หนองโรง หนองแค สระบุรี สบ. 64 2560 11/6/2019
4611 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0282 นางสาวนิภาพร วุสันเทียะ ร้านท็อปเท็นนานาภัณฑ์ นางสาวนิภาพร วุสันเทียะ 3/47-50 10 - - หนองโรง หนองแค สระบุรี สบ. 9 2562 23/6/2020
4612 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0401 นายธนวัฒน์ กาลวิโรจน์ ร้านต่อเคมี นายธนวัฒน์ กาลวิโรจน์ 41 10 - - หนองโรง หนองแค สระบุรี สบ. 54 2560 10/7/2020
4613 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0158 นายธนชัย กาลวิโรจน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธีระเคมีเกษตร 44-48 10 - - หนองโรง หนองแค สระบุรี สบ. 55 2560 10/7/2020
4614 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0264 นายพิชัย ฉัตรแก้วมณี ร้านพิชัยโลหะยนต์ นายพิชัย ฉัตรแก้วมณี 7 10 - - หนองโรง หนองแค สระบุรี สบ. 104 2560 25/8/2019
4615 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0160 นางวันชุลี ฉัตรแก้วมณี ร้านกอ.ไก่ นางวันชุลี ฉัตรแก้วมณี 9/9 10 - - หนองโรง หนองแค สระบุรี สบ. 20 2559 15/12/2019
4616 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0159 นางสาวพวะนา ลาดหนองขุ่น ร้านท๊อปเกษตรพาณิช นางสาวพวะนา ลาดหนองขุ่น 40 2 - - หนองโรง หนองแค สระบุรี สบ. 33 2560 10/4/2020
4617 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0447 นายเอนก ฉายจันทร์ทิพย์ ร้านเจริญนคร SHOP นายเอนก ฉายจันทร์ทิพย์ 33/4 5 - - หนองโรง หนองแค สระบุรี สบ. 43 2560 10/5/2020
4618 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0511 นางพิรุฬห์ ร่องยืด ร้านป้าหงษ์ นางพิรุฬห์ ร่องยืด 66/1 6 - - หนองโรง หนองแค สระบุรี สบ. 11 2561 12/7/2020
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4619 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0605 นางสาววรรณวิษา อินสุวรรณ์ วรรณวิษา การเกษตร นางสาววรรณวิษา อินสุวรรณ์ 25/3 2 ห้วยทราย หนองแค สระบุรี สบ. 22 2561 27/9/2019
4620 เขต 5 สวพ.5 SAR-5-0535 นายไพรัฐ จริยะกุลเดช ร้านภูตะวันการเกษตร (สาขาหนองแซง) นายไพรัฐ จริยะกุลเดช 3 1 ไก่เส่า หนองแซง สระบุรี สบ. 111 2560 11/10/2019
4621 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0229 นางสาววิมลรัตน์ สุขยืน ร้านแสงศิริเพ่ือนเกษตรไก่เส่า นางสาววิมลรัตน์ สุขยืน 72 6 - - ไก่เส่า หนองแซง สระบุรี สบ. 75 2560 15/8/2019
4622 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0554 นางสาวสุปราณี งามดี ร้านคลีนิคดินโคกสะอาด นางสาวสุปราณี งามดี 38 2 โคกสะอาด หนองแซง สระบุรี สบ. 65 2560 10/6/2019
4623 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0554 นางสาวสุปราณี งามดี ร้านคลีนิคดินโคกสะอาด นางสาวสุปราณี งามดี 38 2 โคกสะอาด หนองแซง สระบุรี สบ. 8 2562 20/6/2020
4624 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0166 นายประพงษ์ วัฒนนิยมขจร ร้านนายประพงษ์ วัฒนนิยมขจร นายประพงษ์ วัฒนนิยมขจร 44 2 - - โคกสะอาด หนองแซง สระบุรี สบ. 11 2559 1/11/2019
4625 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0167 นางสุนีย์ ค าภา ร้านช านาญการเกษตร นางสุนีย์ ค าภา 25 4 - - หนองกบ หนองแซง สระบุรี สบ. 19 2560 22/3/2020
4626 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0508 นางรุจิราพร โชคสวัสด์ินุกูล ร้านเกษตรน าโชค นางรุจิราพร โชคสวัสด์ินุกูล 13/7 3 - - หนองควายโซ หนองแซง สระบุรี สบ. 12 2561 17/7/2020
4627 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0171 นางดวงเดือน อโปกุล สหกรณ์การเกษตรหนองแซง จ ากัด 45 3 - - หนองควายโซ หนองแซง สระบุรี สบ. 4 2560 15/1/2020
4628 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0170 นางสาวธนภร ศรีแก้วนวล ร้านศรีแก้วนวลการเกษตร นางสาวธนภร ศรีแก้วนวล 58 3 - - หนองควายโซ หนองแซง สระบุรี สบ. 16 2560 26/2/2020
4629 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0173 นายปวุฒฑ์ นลวชัย ร้านหนองแซงการเกษตร นายปวุฒฑ์ นลวชัย 74-74/1-74/2 2 - - หนองแซง หนองแซง สระบุรี สบ. 1 2560 18/1/2020
4630 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0334 นางรุ้งนภา มะโนดุลย์ ร้านเพ่ือนเกษตร นางรุ้งนภา มะโนดุลย์ 92 7 - - หนองแซง หนองแซง สระบุรี สบ. 105 2560 31/8/2019
4631 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0175 นายอ านวย จิตตะระ ร้านนายอ านวย จิตตะระ นายอ านวย จิตตะระ 32 2 - - ดอนทอง หนองโดน สระบุรี สบ. 12 2560 19/4/2020
4632 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0460 นางสาวชนทิชา บุญร้ิว ร้านศาลายา 2012 นางสาวชนทิชา บุญร้ิว 123 5 - - ดอนทอง หนองโดน สระบุรี สบ. 1 2559 6/10/2019
4633 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0219 นายชาคริสต์ จันทร์อินทร์ ร้านพีซีการเกษตร นายชาคริสต์ จันทร์อินทร์ 78 6 - - บ้านกลับ หนองโดน สระบุรี สบ. 24 2559 12/11/2019
4634 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0176 นายมนัส ชลสินธ์ุ ร้านมนัสการเกษตร นายมนัส ชลสินธ์ุ 101 7 - - บ้านกลับ หนองโดน สระบุรี สบ. 74 2560 20/6/2020
4635 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0180 นายสมบูรณ์ เงินกร สหกรณ์การเกษตรหนองโดน จ ากัด 40 1 - - หนองโดน หนองโดน สระบุรี สบ. 27 2559 17/11/2019
4636 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0338 นายสฤษด์ิชัย สังข์ทอง ร้านพืชทวี-เกษตรหนองโดน นายสฤษด์ิชัย สังข์ทอง 40 10 - - หนองโดน หนองโดน สระบุรี สบ. 18 2559 17/11/2019
4637 เขต 5 สวพ.5 SAR-5-0622 นายพีรพัฒน์ ลาป้อง ร้านก าไลทอง นายพีรพัฒน์ ลาป้อง 290 4 หนองโดน หนองโดน สระบุรี สบ. 19 2561 13/9/2019
4638 เขต 5 สวพ.5 SAR-5-0614 นายศักรินทร์ วนัชวงศ์ ร้านธนกฤตการเกษตร2018 นายศักรินทร์ วนัชวงศ์ 62 8 หนองโดน หนองโดน สระบุรี สบ. 9 2561 19/6/2020
4639 เขต 5 สวพ.5 Sar-5-0436 นางรัตนา ว่องวิกย์การ ร้านป.รัตนาการเกษตร นางรัตนา ว่องวิกย์การ 164 9 - - หนองโดน หนองโดน สระบุรี สบ. 54 2559 8/3/2020
4640 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0001 นางวรรณรัตน์ เหมือนม่วง ร้านคงเดช รุ่งเรืองการเกษตร นางวรรณรัตน์ เหมือนม่วง 33/3-4 1 - - คอทราย ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี สห. 27 2555 27/5/2020
4641 เขต 5 สวพ.5 SIN-5-0482 นางสาววรรณี แจ่มกระจ่าง ร้านคุณข้าว นางสาววรรณี แจ่มกระจ่าง 36 10 ท่าข้าม ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี สห. 5 2561 8/7/2020
4642 เขต 5 สวพ.5 SIN-5-0492 นายจักรพันธ์ อินทวงศ์ ร้านบ้านแก้วคลีนิกเกษตร นายจักรพันธ์ อินทวงศ์ 55 12 ท่าข้าม ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี สห. 2 2562 28/4/2020
4643 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0460 นายคงกฤษ น้อยเผ่า ร้านกิจเจริญการเกษตร นายคงกฤษ น้อยเผ่า 65/2 12 ท่าข้าม ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี สห. 3 2561 2/5/2019
4644 เขต 5 สวพ.5 SIN-5-0483 นายพรเทพ  บัวประเสริฐ ร้านเกษตรเจ้าคุณฯ นายพรเทพ บัวประเสริฐ 59 5 ท่าข้าม ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี สห. 8 2562 14/7/2020
4645 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0225 นางภรณัฐ ขวัญม่ิง ร้านปนัดดาการเกษตร นางภรณัฐ ขวัญม่ิง  63/4 10 - - บางระจัน ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี สห. 9 2549 23/7/2020
4646 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0352 นายมรกต ด ารงค์ศรี ร้านโอเคเกษตรภัณฑ์ นายมรกต ด ารงค์ศรี 9/8 10 - - บางระจัน ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี สห. 5 2554 27/10/2019
4647 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0007 นายบุญสัน น่วมโพธ์ิ ร้านมาริสาพาณิชย์ นายบุญสัน น่วมโพธ์ิ 20/2 11 - - บางระจัน ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี สห. 71 2548 27/12/2019
4648 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0009 นายศราวุธ สุขพันธ์ุ ร้านนายศราวุธ สุขพันธ์ุ นายศราวุธ สุขพันธ์ุ 54/4 3 - - บางระจัน ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี สห. 22 2559 13/11/2019
4649 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0006 นายอานนท์ ตรีเข้ม สหกรณ์การเกษตรค่ายบางระจัน จ ากัด 63 9 - - บางระจัน ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี สห. 2 2552 1/10/2019
4650 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0018 นายอนันต์ สุขดี ร้านสิงห์การเกษตร(สาขาตลาดท่าข้าม) นายอนันต์ สุขดี 26 1 - สิงห์บุรี-สุพรรณบุรี โพทะเล ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี สห. 31 2547 19/7/2020
4651 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0373 นายจักรพันธ์ เพ็ชร์รักษ์ ร้านพวงเพ็ชร์เกษตรพันธ์ุ 2 นายจักรพันธ์ เพ็ชร์รักษ์ 8/5 2 - - โพทะเล ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี สห. 33 2554 5/9/2020

141/151สํา
นัก
คว
บค
มุพ
ืชแ
ละ
วสั
ดกุ
ารเ
กษ
ตร



4652 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0013 นายถวิล เร่ืองลือ ร้านนายถวิล เร่ืองลือ นายถวิล เร่ืองลือ 36 4 - - โพทะเล ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี สห. 9 2559 6/6/2020
4653 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0229 นายธีระศักด์ิ ยืนยง ร้านนายธีระศักด์ิ ยืนยง นายธีระศักด์ิ ยืนยง 78/1 4 - - โพทะเล ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี สห. 14 2556 17/1/2020
4654 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0016 นางพิจิตรา ภู่ระหงษ์ ร้านนางพิจิตรา ภู่ระหงษ์ นางพิจิตรา ภู่ระหงษ์ 20/3 11 - - โพสังโฆ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี สห. 30 2555 12/7/2020
4655 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0386 นางสุกัลยา ม่วงมี ร้านส.การเกษตร นางสุกัลยา ม่วงมี 40 13 - - โพสังโฆ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี สห. 15 2555 8/1/2020
4656 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0097 จ.ส.อ.นิพัฒน์ นิพัทธ์ไพบูลย์ ร้านแชมป์การเกษตร จ.ส.อ.นิพัฒน์ นิพัทธ์ไพบูลย์ 43/2 4 - - โพสังโฆ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี สห. 27 2547 8/7/2020
4657 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0023 นายชัยวุฒิ ล้ิมศุภรัตน์ ร้านบ.เจริญพานิช 2 นายชัยวุฒิ ล้ิมศุภรัตน์ 79/2 5 - - โพสังโฆ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี สห. 12 2554 23/12/2019
4658 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0379 นางสาวชูศรี ภิยะรัตน์ ร้านชูศรี การเกษตร นางสาวชูศรี ภิยะรัตน์ 27 7 - - โพสังโฆ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี สห. 6 2555 23/11/2019
4659 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0021 นายธรรมนูญ งามภักด์ิ ร้านธรรมนูญการเกษตร นายธรรมนูญ งามภักด์ิ 20/4 9 - - โพสังโฆ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี สห. 21 2548 8/12/2019
4660 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0342 นายจักรกฤษณ์ แย้มศรี ร้านเรณูการเกษตร นายจักรกฤษณ์ แย้มศรี 95 2 - - ถอนสมอ ท่าช้าง สิงห์บุรี สห. 16 2553 6/7/2020
4661 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0029 นางสาวศรัญญา ต้ังสุจริตวงศ์ ร้านเพ่ือนเกษตร นางสาวศรัญญา ต้ังสุจริตวงศ์ 25-27 6 - - ถอนสมอ ท่าช้าง สิงห์บุรี สห. 2 2559 26/1/2020
4662 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0030 นายสุทัศน์ ศรีแพ่ง ร้านสมปองการเกษตร นายสุทัศน์ ศรีแพ่ง 224/9 7 - - ถอนสมอ ท่าช้าง สิงห์บุรี สห. 58 2548 6/4/2020
4663 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0391 นางสาวพจนีย์ ฟักสุข ร้านพจนีย์การเกษตร นางสาวพจนีย์ ฟักสุข 82/3 1 - - พิกุลทอง ท่าช้าง สิงห์บุรี สห. 33 2555 26/8/2019
4664 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0032 นายพุทชง เจริญพันธ์ุ ร้านเจริญพันธ์ุการเกษตร นายพุทชง เจริญพันธ์ุ 123/1 2 - - โพประจักษ์ ท่าช้าง สิงห์บุรี สห. 11 2547 26/5/2020
4665 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0287 นายสามารถ จ่ันส าอางค์ ร้านณัฐพรการเกษตร นายสามารถ จ่ันส าอางค์ 52 2 - - โพประจักษ์ ท่าช้าง สิงห์บุรี สห. 16 2551 20/8/2020
4666 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0033 นางสาวล าใย วงษ์เสน ร้านล าใยการเกษตร นางสาวล าใย วงษ์เสน 78/1 2 - - วิหารขาว ท่าช้าง สิงห์บุรี สห. 88 2548 24/8/2020
4667 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0329 นางนุชนารถ ย้ิมย่อง ร้านด าเนินการเกษตร นางนุชนารถ ย้ิมย่อง 1/1 12 - - เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี สห. 11 2558 28/6/2020
4668 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0375 นางศุภวรรณ คตหอย ร้านศุภวรรณ กล่ันกล่ิน นางศุภวรรณ คตหอย 15/2 12 - - เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี สห. 32 2554 5/9/2019
4669 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0043 นางสุจินต์ โตสุวรรณถาวร ร้านนางสุจินต์ โตสุวรรณถาวร นางสุจินต์ โตสุวรรณถาวร 15/1 3 - - เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี สห. 22 2554 14/3/2020
4670 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0441 นายจิระวุฒิ ต้ังก่อกิจ ร้านรักษ์พืชเคมีเกษตร นายจิระวุฒิ ต้ังก่อกิจ 17/3 7 เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี สห. 11 2557 12/2/2020
4671 เขต 5 สวพ.5 SIN-5-0502 นางสาวลัดดา ช่ืนกล่ิน ร้านนางสาวลัดดา ช่ืนกล่ิน นางสาวลัดดา ช่ืนกล่ิน 41/2 1 บ้านจ่า บางระจัน สิงห์บุรี สห. 6 2562 24/6/2020
4672 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0420 นางสาววิชิต มีสอาด ร้านวิชิต การเกษตร นางสาววิชิต มีสอาด 41 2 บ้านจ่า บางระจัน สิงห์บุรี สห. 26 2558 27/12/2019
4673 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0048 นายชุมพล ประภาสวัสด์ิ ร้านนายชุมพล ประภาสวัสด์ิ นายชุมพล ประภาสวัสด์ิ 4/3 3 - - บ้านจ่า บางระจัน สิงห์บุรี สห. 20 2548 25/2/2020
4674 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0054 นายพิชัย พันธาสุ ร้านนายพิชัย พันธาสุ นายพิชัย พันธาสุ 16/4 5 - - บ้านจ่า บางระจัน สิงห์บุรี สห. 3 2548 6/1/2020
4675 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0051 นายประจบ เพ็ชร์รักษ์ ร้านพวงเพ็ชร์เกษตรพันธ์ุ นายประจบ เพ็ชร์รักษ์ 18 6 - - บ้านจ่า บางระจัน สิงห์บุรี สห. 14 2560 28/11/2019
4676 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0233 นางสาวกุลวดี อินทรวิเชียร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แก่นจันท์ ตะวันออก นางสาวกุลวดี อินทรวิเชียร 5/8 6 - - บ้านจ่า บางระจัน สิงห์บุรี สห. 27 2552 16/9/2019
4677 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0470 นายชุติพนธ์  มานพ ร้านฉิมพาลีการเกษตร นายชุติพงษ์ มานพ 65/5 2 พักทัน บางระจัน สิงห์บุรี สห. 8 2561 21/8/2019
4678 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0066 นางสาววรรณา บัวบาน ร้านวรรณาการเกษตร นางสาววรรณา บัวบาน 11 4 - - พักทัน บางระจัน สิงห์บุรี สห. 1 2558 5/10/2019
4679 เขต 5 สวพ.5 SIN-5-0411 นางสาวธนิดา แสงสว่าง ร้านทองอยู่การเกษตร นางสาวธนิดา แสงสว่าง 14/1 6 พักทัน บางระจัน สิงห์บุรี สห. 4 2559 22/3/2020
4680 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0064 นางอ่อนตา ขุนทอง ร้านอ่อนตา นางอ่อนตา ขุนทอง 33/4 6 - - พักทัน บางระจัน สิงห์บุรี สห. 7 2562 9/7/2020
4681 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0060 นายวิชัย สมัครการ ร้านวิชัยพาณิชย์ นายวิชัย สมัครการ 16/6 7 - - พักทัน บางระจัน สิงห์บุรี สห. 36 2548 31/12/2019
4682 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0063 นายณัฐพล พ่ึงงาม ร้านพ่ึงงามการเกษตร นายณัฐพล พ่ึงงาม 2/3 7 - - พักทัน บางระจัน สิงห์บุรี สห. 94 2548 25/9/2020
4683 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0075 นางสาวอุมาพร บุษบงค์ บริษัท คอมพลีทซับพลายส์ จ ากัด นางสาวอุมาพร บุษบงค์ 19/2 1 - - โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี สห. 9 2548 7/7/2020
4684 เขต 5 สวพ.5 SIN-5-0480 นางกองทุน บุญเอ่ียม ร้านนาง กองทุน บุญเอ่ียม นางกองทุน บุญเอ่ียม 3/1 10 โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี สห. 1 2560 25/1/2020
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4685 เขต 5 สวพ.5 SIN-5-0431 นายอดิศักด์ิ สนิกะวาที ร้านสุนทรี การเกษตร นายอดิศักด์ิ สนิกะวาที 34 11 โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี สห. 15 2561 24/10/2019
4686 เขต 5 สวพ.5 SIN-5-0486 นางสาวสุภาวดี คตหอย ร้านสมหมายการเกษตร นางสาวสุภาวดี คตหอย 24/2 4 โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี สห. 18 2561 26/12/2019
4687 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0424 นางประภาสิริ ป่ินทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมนึกรุ่งเรืองการเกษตร นางประภาสิริ ป่ินทอง 7/3 6 โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี สห. 15 2559 7/8/2019
4688 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0073 นางสาวสมบุญ ต้ังต่อกิจ ห้างหุ่นส่วนจ ากัด อยู่หลีเคมีเกษตร นางสาวสมบุญ ต้ังต่อกิจ 152/3 8 - - โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี สห. 10 2548 5/2/2020
4689 เขต 5 สวพ.5 SIN-5-0496 นายกิตติพงษ์ พานิชพิบูล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กุลพัทธ์ พิบูลเกษตร 49 9 - - โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี สห. 14 2561 11/10/2019
4690 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0078 นางศศิธร รัตน์วงษ์ ร้านศศิธรการเกษตร นางศศิธร รัตน์วงษ์ 1/4 5 - - แม่ลา บางระจัน สิงห์บุรี สห. 16 2556 7/2/2020
4691 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0263 นางสาวอังคณา ค ารอด ร้านอังคณาการเกษตร นางสาวอังคณา ค ารอด 1 6 แม่ลา บางระจัน สิงห์บุรี สห. 24 2558 10/11/2019
4692 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0085 นางนารีรัตน์ มีสอาด ร้านนางนารีรัตน์ มีสอาด นางนารีรัตน์ มีสอาด 12 2 - - ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี สห. 16 2557 14/5/2020
4693 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0079 นายสาธิต โตจ านงค์ ร้านอารีย์การเกษตร นายสาธิต โตจ านงค์ 33/3 2 - - ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี สห. 51 2548 16/3/2020
4694 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0082 นางปราณี แสงเหลือ ร้านนางปราณี แสงเหลือ นางปราณี แสงเหลือ 20/7 5 - - ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี สห. 23 2559 20/11/2019
4695 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0089 นายสมนึก พนเจริญสวัสด์ิ ร้านรุ่งกิจการเกษตร นายสมนึก พนเจริญสวัสด์ิ 102 8 - - ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี สห. 62 2548 21/4/2020
4696 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0087 นายหทัย ติโลกวิชัย ร้านสิงห์การเกษตรบางระจัน นายหทัย ติโลกวิชัย 44/12 8 - - ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี สห. 10 2561 17/9/2019
4697 เขต 5 สวพ.5 SIN-5-0461 นางสาวนันท์นภัส กุลศรีไทวงษ์ ร้านเกษตรอินทรีย์-วิถีพอเพียง นางสาวนันท์นภัส กุลศรีไทวงษ์ 87/20 8 ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี สห. 13 2561 8/10/2020
4698 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0242 นายสุเทพ มีสกุลถาวร ร้านเกียอู๋ นายสุเทพ มีสกุลถาวร 94 8 - - ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี สห. 8 2550 7/1/2020
4699 เขต 5 สวพ.5 SIN-5-0462 นายวิวัฒน์  รวีวรรณากร ร้านนายวิวัฒน์  รวีวรรณากร นายวิวัฒน์ รวีวรรณากร 99/2 8 ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี สห. 19 2558 21/9/2019
4700 เขต 5 สวพ.5 SIN-5-0495 นายวิทยา โชติเวศย์ศิลป์ บริษัท โชคชัยเกษตรสิงห์บุรี จ ากัด 42/2 9 ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี สห. 11 2561 23/9/2019
4701 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0092 นายสุนทร หอมกลุ่น ร้านเกษมพานิช นายสุนทร หอมกลุ่น 20/1 1 - - สระแจง บางระจัน สิงห์บุรี สห. 2 2549 31/1/2020
4702 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0095 นายสิงห์ เพ็ชร์รักษ์ ร้านเจริญสิงห์รุ่งเรืองการเกษตร นายสิงห์ เพ็ชร์รักษ์ 51 2 - - สระแจง บางระจัน สิงห์บุรี สห. 9 2554 16/12/2019
4703 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0093 นางสาวธารารัตน์ สังข์ประเสริฐ ร้านต่ายการเกษตร นางสาวธารารัตน์ สังข์ประเสริฐ 48/5 3 - - สระแจง บางระจัน สิงห์บุรี สห. 22 2548 7/11/2019
4704 เขต 5 สวพ.5 SIN-5-0468 นางประยงค์  ชาวบ้านซ่อง ร้านทรัพย์ประยงค์การเกษตร นางประยงค์ ชาวบ้านซ่อง 92/3 3 สระแจง บางระจัน สิงห์บุรี สห. 1 2561 22/1/2020
4705 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0285 นางสาวสุกัลยา แสงภู่ ร้านสุกัลยา นางสาวสุกัลยา แสงภู่ 7/5 6 - - สระแจง บางระจัน สิงห์บุรี สห. 23 2557 20/7/2020
4706 เขต 5 สวพ.5 SIN-5-0478 นานยสิทธิชัย โภควัตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจริญจันทวัตร นายสิทธิชัย โภควัตร 86/41 2 สิงห์ บางระจัน สิงห์บุรี สห. 20 2559 26/10/2019
4707 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0239 นางสาวบุษยา วรรณวัฒนเมธา ร้านวัฒนการเกษตร นางสาวบุษยา วรรณวัฒนเมธา 17/5 3 - - สิงห์ บางระจัน สิงห์บุรี สห. 10 2550 2/1/2020
4708 เขต 5 สวพ.5 SIN-5-0101 นางสาวชนิษฐา เย็นใจ สหกรณ์การเกษตรบางระจัน จ ากัด 126/4 4 สิงห์ บางระจัน สิงห์บุรี สห. 7 2561 14/8/2020
4709 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0387 นางสาวศุภรดา ชัยมี ร้านบ้านเกษตร นางสาวศุภรดา ชัยมี 24 5 - - สิงห์ บางระจัน สิงห์บุรี สห. 8 2558 26/3/2020
4710 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0218 นายอุดมศักด์ิ วงษ์ประยูร ร้านนายอุดมศักด์ิ วงษ์ประยูร นายอุดมศักด์ิ วงษ์ประยูร 125 4 - - บางน้ าเช่ียว พรหมบุรี สิงห์บุรี สห. 10 2549 23/7/2020
4711 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0103 นางสาวมณฑาทิพย์ ปรัชเจริญวนิชย์ สหกรณ์การเกษตรพรหมบุรี จ ากัด 140 4 - - บางน้ าเช่ียว พรหมบุรี สิงห์บุรี สห. 8 2560 23/8/2020
4712 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0266 นางตรีชฎา ปานช่ืน ร้านเล็กเจริญพาณิชย์ นางตรีชฎา ปานช่ืน 132 4 บ้านแป้ง พรหมบุรี สิงห์บุรี สห. 19 2561 27/12/2019
4713 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0108 นายรณชัย บุญรอด ร้านฟาร์มโคปูน นายรณชัย บุญรอด 9/2 4 - - บ้านหม้อ พรหมบุรี สิงห์บุรี สห. 18 2555 19/1/2020
4714 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0317 นายทองสุข หมอโอสถ ร้านทองสุขพาณิชย์ นายทองสุข หมอโอสถ 90/2 5 - - บ้านหม้อ พรหมบุรี สิงห์บุรี สห. 20 2552 15/6/2020
4715 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0376 นายทวีศักด์ิ นะยะเนตร์ ร้านสวัสด์ิส่งเสริมการเกษตร นายทวีศักด์ิ นะยะเนตร์ 12 7 - - บ้านหม้อ พรหมบุรี สิงห์บุรี สห. 34 2554 14/9/2019
4716 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0249 นางชญาน์นันท์ สวัสดิพงษ์ ร้านเอิร์กอาร์กเกษตรเคมีภัณฑ์ นางชญาน์นันท์ สวัสดิพงษ์ 28 2 - - พรหมบุรี พรหมบุรี สิงห์บุรี สห. 6 2550 8/5/2020
4717 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0111 นายส าเริง โสภิณ ร้านเกษตรโสภิณ นายส าเริง โสภิณ 85/1 6 - - โรงช้าง พรหมบุรี สิงห์บุรี สห. 41 2548 18/1/2020
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4718 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0113 นายลม่อม สาจันทร์ ร้านลม่อม สาจันทร์ นายลม่อม สาจันทร์ 164 1 - - จักรสีห์ เมือง สิงห์บุรี สห. 35 2547 16/8/2020
4719 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0303 นางวิไลวรรณ พงษ์โปกุล ร้านจักรสีห์การเกษตร นางวิไลวรรณ พงษ์โปกุล 67 4 - - จักรสีห์ เมือง สิงห์บุรี สห. 3 2562 29/4/2020
4720 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0343 นางสาวมาลี ม่ันกล่ิน ร้านมาลีการเกษตร นางสาวมาลี ม่ันกล่ิน 29 6 - - จักรสีห์ เมือง สิงห์บุรี สห. 30 2556 16/7/2020
4721 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0135 นางสาวกชกร ติโลกวิชัย ร้านสิงห์การเกษตร นางสาวกชกร ติโลกวิชัย 18/8 5 - - ต้นโพธ์ิ เมือง สิงห์บุรี สห. 4 2562 26/5/2020
4722 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0116 นายศักด์ิชัย พลอยเพชรา ร้านธรรมเกษตร นายศักด์ิชัย พลอยเพชรา 76/19 5 - - ต้นโพธ์ิ เมือง สิงห์บุรี สห. 25 2547 4/7/2020
4723 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0126 นายธนกร ธรรมสุรกาญจน์ ร้านฐานเกษตร นายธนกร ธรรมสุรกาญจน์ 76/55 5 - - ต้นโพธ์ิ เมือง สิงห์บุรี สห. 2 2560 23/2/2020
4724 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0279 นางกฤติกา ตรุยานนท์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส. สิงห์บุรี จ ากัด สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส . สิงห์บุรี จ ากัด 48 6 - - ต้นโพธ์ิ เมือง สิงห์บุรี สห. 6 2559 11/4/2020
4725 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0456 นายอุดม ตุงคะสมิต ร้านมิตรภาพ นายอุดม ตุงคะสมิต 34/4 1 สิงห์บุรี-อ่างทอง บางกระบือ เมือง สิงห์บุรี สห. 5 2558 29/12/2019
4726 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0140 นายสันธวัช หัสวิริยะวนิช ร้านเจริญทรัพย์พานิช นายสันธวัช หัสวิริยะวนิช 1/8 4 สิงห์บุรี-บางระจัน บางกระบือ เมือง สิงห์บุรี สห. 40 2547 5/10/2019
4727 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0123 นายมงคล ตุงคะสมิต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มิตรภาพส่งเสริมการเกษตร (สาขา) 949/50-51 - ขุนสรรค์ บางพุทรา เมือง สิงห์บุรี สห. 33 2547 5/8/2020
4728 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0132 นายสมศักด์ิ อ่ิมใจ ร้านสมศักด์ิ นายสมศักด์ิ อ่ิมใจ 8 6 - - บางมัญ เมือง สิงห์บุรี สห. 78 2548 12/9/2019
4729 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0124 นางพิมพ์วิภา เจริญถิรวิสิฐ ร้านอ านาจการเกษตร นางพิมพ์วิภา เจริญถิรวิสิฐ 168/45 7 - - บางมัญ เมือง สิงห์บุรี สห. 20 2558 24/9/2020
4730 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0390 นายณัฐพิสิฐ เจริญถิรวิสิฐ บริษัท เจริญเฟอร์ติไลเซอร์ จ ากัด บริษัท เจริญเฟอร์ติไลเซอร์ จ ากัด 197 7 - - บางมัญ เมือง สิงห์บุรี สห. 26 2555 23/5/2020
4731 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0448 นางสาวภาณิชชา เสือสมิง ร้านสมคิดการเกษตร นางสาวภาณิชชา เสือสมิง 59/1 4 โพกรวม เมือง สิงห์บุรี สห. 21 2557 8/7/2021
4732 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0137 นางส าเนียง ม่ันคง ร้านนางส าเนียง ม่ันคง นางส าเนียง ม่ันคง 62 5 - - โพกรวม เมือง สิงห์บุรี สห. 13 2559 26/7/2020
4733 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0288 นายอาวุธ เทียนบุญ ร้านท.การเกษตร นายอาวุธ เทียนบุญ 12/1 6 - - โพกรวม เมือง สิงห์บุรี สห. 17 2561 17/12/2019
4734 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0259 นางสาวเฉล่ีย คุ้มแก้ว ร้านเฉล่ีย นางสาวเฉล่ีย คุ้มแก้ว 130 2 - - ม่วงหมู่ เมือง สิงห์บุรี สห. 18 2550 23/7/2020
4735 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0152 นางกานต์พิชชา มังกร ร้านสวัสด์ิดี นางกานต์พิชชา มังกร 144 13 - - หัวไผ่ เมือง สิงห์บุรี สห. 27 2548 2/2/2020
4736 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0154 นางแป้งหล่ า วงษ์นาค ร้านแป้งหล่ าการเกษตร นางแป้งหล่ า วงษ์นาค 57/3 2 - - หัวไผ่ เมือง สิงห์บุรี สห. 11 2549 19/3/2020
4737 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0146 นางสาวศรีพิมล จูม่ัน ร้านบุญเหลือ นางสาวศรีพิมล จูม่ัน 61/1 2 - - หัวไผ่ เมือง สิงห์บุรี สห. 63 2547 29/3/2020
4738 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0226 นางสาววณัฐชา กล่ันแตง ร้านส าเริงการเกษตร นางสาววณัฐชา กล่ันแตง 63 2 - - หัวไผ่ เมือง สิงห์บุรี สห. 10 2557 5/2/2020
4739 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0153 นายประวิทย์ นาคแท้ ร้านส าเริงพาณิชย์ นายประวิทย์ นาคแท้ 18/2 5 - - หัวไผ่ เมือง สิงห์บุรี สห. 21 2547 31/12/2019
4740 เขต 5 สวพ.5 SIN-5-0476 นายอนุวัช สุริยวนากุล บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 68 4 ต้นโพธ์ิ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี สห. 24 2559 21/12/2019
4741 เขต 5 สวพ.5 SIN-5-0473 นายวันเลิศ  พงษ์โปกุล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษตรสุนทร 154/26 7 บางมัญ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี สห. 10 2559 8/6/2020
4742 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0458 นางพัชมน มากมี ร้านพัชมนการเกษตร นางพัชมน มากมี 41 4 โพกรวม เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี สห. 15 2558 22/7/2020
4743 เขต 5 สวพ.5 SIN-5-0494 นายบุลศักด์ิ ธารกูล ร้านหนุ่ย & เจ๊พวง หางบางการเกษตร นายบุลศักด์ิ ธารกูล 35/6 2 ม่วงหมู่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี สห. 12 2561 30/9/2020
4744 เขต 5 สวพ.5 SIN-5-0474 นายวรชาติ  เพชรเรือง ร้านอังเปาการเกษตร นายวรชาติ เพชรเรือง 126 3 ม่วงหมู่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี สห. 12 2559 24/7/2020
4745 เขต 5 สวพ.5 SIN-5-0475 นายสาคร  นาคนัต ร้านบ้านคลองขุด นายสาคร นาคนัต 25 3 หัวไผ่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี สห. 11 2559 21/7/2020
4746 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0160 นายวิรัช แป้นแสง ร้านนายวิรัช แป้นแสง นายวิรัช แป้นแสง 28/6 1 - - ง้ิวราย อินทร์บุรี สิงห์บุรี สห. 64 2548 25/4/2020
4747 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0159 นายประสงค์ ธูปแก้ว ร้านนายประสงค์  ธูปแก้ว นายประสงค์ ธูปแก้ว 91/2 2 - - ง้ิวราย อินทร์บุรี สิงห์บุรี สห. 3 2547 29/5/2020
4748 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0326 นางไพรเราะ แก้วผ่อน ร้านไพรเราะ นางไพรเราะ แก้วผ่อน 7/6 4 - - ง้ิวราย อินทร์บุรี สิงห์บุรี สห. 18 2557 2/6/2020
4749 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0158 นางสาวสายทอง เอ่ียมพ่วง ร้านนางสาวสายทอง เอ่ียมพ่วง นางสาวสายทอง เอ่ียมพ่วง 9 9 - - ง้ิวราย อินทร์บุรี สิงห์บุรี สห. 1 2548 27/12/2019
4750 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0164 นางสมจิตร ไกรลาศโอฬาร ร้านรุ่งกิจเกษตร นางสมจิตร ไกรลาศโอฬาร 26/2 1 - - ชีน้ าร้าย อินทร์บุรี สิงห์บุรี สห. 53 2547 27/12/2019
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4751 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0395 นางอัญชลี สว่างแก้ว ร้านอัญชลี ออย แอนด์ เคมีเกษตร นางอัญชลี สว่างแก้ว 110/2 4 - ชีน้ าร้าย อินทร์บุรี สิงห์บุรี สห. 6 2557 24/12/2019
4752 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0260 นางสาวภัณฑิราภา สุขเสริม ร้านสุขเสริมการเกษตร นางสาวภัณฑิราภา สุขเสริม 32/2 7 - - ชีน้ าร้าย อินทร์บุรี สิงห์บุรี สห. 6 2561 31/7/2020
4753 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0453 นางวารุณี ไกรณรงค์ ร้านรักษาการเกษตร นางวารุณี ไกรณรงค์ 39/1 7 ชีน้ าร้าย อินทร์บุรี สิงห์บุรี สห. 2 2558 18/11/2019
4754 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0368 นางสาวอรทัย ชูพินิจ ร้านแอนการเกษตร นางสาวอรทัย ชูพินิจ 5 7 - - ชีน้ าร้าย อินทร์บุรี สิงห์บุรี สห. 19 2554 8/2/2020
4755 เขต 5 สวพ.5 SIN-5-0489 นายอดุลย์ โอชา ร้านโมเดล & โดม นายอดุลย์ โอชา 56 7 ชีน้ าร้าย อินทร์บุรี สิงห์บุรี สห. 16 2561 6/12/2019
4756 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0435 นายโสภา สังโยคะ ร้านโสภา นายโสภา สังโยคะ 80-81 1 ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี สห. 2 2557 29/10/2019
4757 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0175 นางมาริษา ใจดี ร้านนางมาริษา ใจดี นางมาริษา ใจดี 12/4 12 - - ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี สห. 2 2548 27/12/2019
4758 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0328 นางสาวศรีเสาวลักษณ์ ติโลกวิชัย ร้านอิงฟ้าการเกษตร นางสาวศรีเสาวลักษณ์ ติโลกวิชัย 47/7-9 12 - - ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี สห. 3 2553 2/12/2019
4759 เขต 5 สวพ.5 SIN-5-0485 นางสาวป่ินปินัทธ์ เพ่ิมผล ร้าน ทุ่งเศรษฐีการเกษตรและเคมีภัณฑ์ นางสาวป่ินปินัทธ์ เพ่ิมผล 41 13 ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี สห. 10 2560 30/10/2019
4760 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0274 นายบุญปลูก พนเจริญสวัสด์ิ ร้านมิตรเกษตร นายบุญปลูก พนเจริญสวัสด์ิ 53/4 2 - - ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี สห. 5 2551 24/4/2020
4761 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0359 นายวิศรุต ล้ิมศิริตระกูล ร้านก.รุ่งกิจเกษตร นายวิศรุต ล้ิมศิริตระกูล 59 2 - - ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี สห. 10 2555 19/12/2019
4762 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0180 นายค านวน บัวศรี ร้านนายค านวน บัวศรี นายค านวน บัวศรี 15/2 10 - - ทับยา อินทร์บุรี สิงห์บุรี สห. 11 2560 21/11/2019
4763 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0256 นายอภิวันท์ โพธิระ ร้านปรีชาการเกษตร นายอภิวันท์ โพธิระ 21/1 11 - - ทับยา อินทร์บุรี สิงห์บุรี สห. 17 2550 23/7/2020
4764 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0181 นางเพ็ญลักษณ์ เอ่ียมฤทธ์ิ ร้านเพ็ญลักษณ์ การเกษตร นางเพ็ญลักษณ์ เอ่ียมฤทธ์ิ 109/5 2 - - ทับยา อินทร์บุรี สิงห์บุรี สห. 4 2561 4/6/2020
4765 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0183 นางพิณรัตน์ โฉมศรี ร้านสิงห์หนุ่มการเกษตร นางพิณรัตน์ โฉมศรี 33 4 - - ทับยา อินทร์บุรี สิงห์บุรี สห. 47 2548 27/2/2020
4766 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0182 นายไมตรี อ่ิมแก้ว ร้านไมตรีการเกษตร นายไมตรี อ่ิมแก้ว 133 6 - - ทับยา อินทร์บุรี สิงห์บุรี สห. 19 2556 3/4/2020
4767 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0178 นางประมวล ย้ิมย่อง ร้านนางประมวล ย้ิมย่อง นางประมวล ย้ิมย่อง 71/1 6 - - ทับยา อินทร์บุรี สิงห์บุรี สห. 37 2548 27/2/2020
4768 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0222 นายสามารถ ตาละอุปะละ สหกรณ์การเกษตรอินทร์บุรี จ ากัด 54/4 1 - - ท่างาม อินทร์บุรี สิงห์บุรี สห. 13 2558 6/7/2020
4769 เขต 5 สวพ.5 SIN-5-0469 นางนัยน์ปพร เนตรบุตร ร้านไทถาวรการเกษตร นางนัยน์ปพร เนตรบุตร 98/10 1 ท่างาม อินทร์บุรี สิงห์บุรี สห. 3 2559 28/1/2020
4770 เขต 5 สวพ.5 SIN-5-0499 นายกิจติศักด์ิ ย้ิมเสถียร ร้านกิจติศักด์ิ ย้ิมเสถียร นายกิจติศักด์ิ ย้ิมเสถียร 18/8 10 ประศุก อินทร์บุรี สิงห์บุรี สห. 1 2562 14/2/2020
4771 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0382 นางวิมล แก้วสว่าง ร้านวัฒนาพาณิชย์ นางวิมล แก้วสว่าง 43/1 2 - - ประศุก อินทร์บุรี สิงห์บุรี สห. 19 2555 29/1/2020
4772 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0194 นายณุสิทธ์ิ แสงสน ร้านบุญเลิศ นายณุสิทธ์ิ แสงสน 57 2 - - ประศุก อินทร์บุรี สิงห์บุรี สห. 54 2547 27/12/2019
4773 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0199 นายสุบิน เอ่ียมพรหม ร้านสุบินการเกษตร นายสุบิน เอ่ียมพรหม 18/1 4 - - ประศุก อินทร์บุรี สิงห์บุรี สห. 8 2548 13/1/2020
4774 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0443 นางเสง่ียม ทับเทียร ร้านเกษตรพอเพียง นางเสง่ียม ทับเทียร 89 4 ประศุก อินทร์บุรี สิงห์บุรี สห. 25 2557 23/7/2020
4775 เขต 5 สวพ.5 SIN-5-0491 นายคณพศ ภักดีบุรี ร้านสมจิตการเกษตร นายคณพศ ภักดีบุรี 21/1 6 ประศุก อินทร์บุรี สิงห์บุรี สห. 9 2561 10/9/2019
4776 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0445 นางสาววิราวรรณ เท่ียงอินทร์ ร้านวิราวรรณ การเกษตร นางสาววิราวรรณ เท่ียงอินทร์ 17 8 ประศุก อินทร์บุรี สิงห์บุรี สห. 24 2557 21/7/2020
4777 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0364 นายอ านาจ กาญจนะสมบัติ ร้านร่มโพธ์ิทองการเกษตร นายอ านาจ กาญจนะสมบัติ 54 8 - - ประศุก อินทร์บุรี สิงห์บุรี สห. 25 2554 22/5/2020
4778 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0196 นางศิวพร อ่ าศรี ร้านต.ศิวพานิช นางศิวพร อ่ าศรี 48/5 9 - - ประศุก อินทร์บุรี สิงห์บุรี สห. 59 2548 7/4/2020
4779 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0247 นางกนกออน ประทุมมา ร้านก.การเกษตรบูรพา นางกนกออน ประทุมมา 89 1 - - โพธ์ิชัย อินทร์บุรี สิงห์บุรี สห. 5 2559 4/4/2020
4780 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0398 นางสาวสุภาพร ผดุงวิทย์ ร้านวันชาติการเกษตร นางสาวสุภาพร ผดุงวิทย์ 27/1 5 - - โพธ์ิชัย อินทร์บุรี สิงห์บุรี สห. 6 2560 11/7/2020
4781 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0254 นายอนันต์ โพธ์ิวัง ร้านเกษตรอนันต์พัฒนา นายอนันต์ โพธ์ิวัง 1/5 8 - - โพธ์ิชัย อินทร์บุรี สิงห์บุรี สห. 9 2552 30/11/2019
4782 เขต 5 สวพ.5 SIN-5-0464 นางมาลัย ฉ่ าเจริญ ร้านมาลัย นางมาลัย ฉ่ าเจริญ 14/3 1 ห้วยชัน อินทร์บุรี สิงห์บุรี สห. 12 2560 23/11/2019
4783 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0333 นายสมศัก กรุ่นทอง ร้านก.เกษตรภัณฑ์ นายสมศัก กรุ่นทอง 59 1 - - ห้วยชัน อินทร์บุรี สิงห์บุรี สห. 32 2556 19/8/2019
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4784 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0418 นางสาวจิดาภา ตุ้มทอง ร้านป.กุ๊ก การเกษตร นางสาวจิดาภา ตุ้มทอง 71 3 ห้วยชัน อินทร์บุรี สิงห์บุรี สห. 24 2556 7/5/2020
4785 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0341 นายสุรทร ป่ินประไพมงคล ร้านส.การเกษตร นายสุรทร ป่ินประไพมงคล 130 1 - - อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี สห. 28 2555 4/6/2019
4786 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0341 นายสุรทร ป่ินประไพมงคล ร้านส.การเกษตร นายสุรทร ป่ินประไพมงคล 130 1 - - อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี สห. 5 2562 6/6/2020
4787 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0455 นางสาวอุษา จันทร์กระจ่าง ร้านอ.เกษตร 50 นางสาวอุษา จันทร์กระจ่าง 82/2 3 อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี สห. 4 2558 24/12/2019
4788 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0210 นายธีระศักด์ิ เจียเจริญพงษ์ ร้านสอ้ิงการเกษตร นายธีระศักด์ิ เจียเจริญพงษ์ 264 6 - - อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี สห. 12 2557 21/4/2020
4789 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0186 นางสาวพันทิวา โล่วลัญช์พณิช ร้านพรประไพ นางสาวพันทิวา โล่วลัญช์พณิช 529/3 6 - - อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี สห. 30 2548 14/2/2020
4790 เขต 5 สวพ.5 Sin-5-0207 นางสาวมินา ติโลกวิชัย ร้านสิงห์การเกษตร นางสาวมินา ติโลกวิชัย 533/1-2 6 - - อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี สห. 2 2551 31/12/2019
4791 เขต 5 สวพ.5 ANG-5-0001 นายวรพัฒน์ งามวงศ์รณชัย ร้านเกษตรไชโย นายวรพัฒน์ งามวงศ์รณชัย 95/52 1 - - จรเข้ร้อง ไชโย อ่างทอง อท. 18 2558 13/8/2019
4792 เขต 5 สวพ.5 ANG-5-0002 นายวรพัฒน์ งามวงศ์รณชัย ร้านเกษตรพัฒนา นายวรพัฒน์ งามวงศ์รณชัย 24/1 2 - สายเอเซีย จรเข้ร้อง ไชโย อ่างทอง อท. 19 2547 23/8/2019
4793 เขต 5 สวพ.5 ANG-5-0442 นางสาวสุรางคนา กันทะวงศ์ ร้านเกษตรเอกพงศ์ นางสาวสุรางคนา กันทะวงศ์ 155 1 ชะไว ไชโย อ่างทอง อท. 14 2561 3/10/2019
4794 เขต 5 สวพ.5 ANG-5-0004 นางธนภรณ์ รังรักษ์ ร้านธนภรณ์ นางธนภรณ์ รังรักษ์ 12/1 6 - - ชัยฤทธ์ิ ไชโย อ่างทอง อท. 29 2548 24/2/2020
4795 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0170 นางสาวอังคณา ร่ืนสด นางสาวอังคณา ร่ืนสด 57 4 - - ไชยภูมิ ไชโย อ่างทอง อท. 29 2558 5/11/2019
4796 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0005 นายประยูร ช้างทองค า ร้านประยูรเคมีเกษตร นายประยูร ช้างทองค า 27/2 8 - - ไชยภูมิ ไชโย อ่างทอง อท. 10 2559 24/7/2020
4797 เขต 5 สวพ.5 ANG-5-0166 นายชาญ พุทธิโชติ ร้านไชโยพันธ์ุไม้ นายชาญ พุทธิโชติ 100 1 ไชโย ไชโย อ่างทอง อท. 11 2560 28/6/2019
4798 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0009 นางเสถียร เผือกพันธ์ ร้านนางเสถียร เผือกพันธ์ นางเสถียร เผือกพันธ์ 12/2 1 - - ตรีณรงค์ ไชโย อ่างทอง อท. 27 2547 9/5/2020
4799 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0154 นางชมด เกิดชนะ ร้านนางชมด เกิดชนะ นางชมด เกิดชนะ 9/5 1 - - ตรีณรงค์ ไชโย อ่างทอง อท. 13 2549 28/8/2020
4800 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0011 นางวิรังรอง พรหมสิงห์สกุล ร้านตรีณรงค์การเกษตร นางวิรังรอง พรหมสิงห์สกุล 12/1 2 - - ตรีณรงค์ ไชโย อ่างทอง อท. 13 2561 3/10/2019
4801 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0012 นางวันเพ็ญ อยู่สมบูรณ์ สหกรณ์การเกษตรไชโย จ ากัด สหกรณ์การเกษตรไชโย จ ากัด 48/2 1 - - เทวราช ไชโย อ่างทอง อท. 2 2557 23/9/2020
4802 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0391 นางยุภา พูลประเสริฐ ร้านลุงเจิดพันธ์ุไม้ นางยุภา พูลประเสริฐ 14/1 3 ราชสถิตย์ ไชโย อ่างทอง อท. 30 2557 29/7/2020
4803 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0318 นางมณฑา จันทร์เปล่ง สหกรณ์การเกษตรป่าโมก จ ากัด สหกรณ์การเกษตรป่าโมก จ ากัด 311/ข 6 - - บางปลากด ป่าโมก อ่างทอง อท. 9 2555 12/1/2020
4804 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0353 นายภาณุมาศ เฉ่ือยฉ่ า ร้านหนุ่มการเกษตร นายภาณุมาศ เฉ่ือยฉ่ า 101 4 - - บางเสด็จ ป่าโมก อ่างทอง อท. 19 2556 9/4/2020
4805 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0014 นายไกรฤกษ์ เรืองกูล ร้านแต้ซ่งเฮง นายไกรฤกษ์ เรืองกูล 388/ข 2 - - ป่าโมก ป่าโมก อ่างทอง อท. 31 2558 20/12/2019
4806 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0248 นางสาวสายลม ธนะวุฒิ ร้านป่าโมกการเกษตร นางสาวสายลม ธนะวุฒิ 462/ข 2 - - ป่าโมก ป่าโมก อ่างทอง อท. 20 2552 24/6/2020
4807 เขต 5 สวพ.5 ANG-5-0425 นางสาวไกวัลยา พาเจริญ ร้านอาณาจักรการเกษตร(ป่าโมก) นางสาวไกวัลยา พาเจริญ 841/ข 2 ป่าโมก ป่าโมก อ่างทอง อท. 4 2560 22/2/2020
4808 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0015 นายอัครวุฒิ เรืองกูล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ป่าโมกเคมีเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ป่าโมกเคมีเกษตร 55 4 - - โรงช้าง ป่าโมก อ่างทอง อท. 53 2548 8/3/2020
4809 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0314 นางสาวบุญสิตา คุ้มมงคล ร้านจ ารุญการเกษตร นางสาวบุญสิตา คุ้มมงคล 50/2 4 - - สายทอง ป่าโมก อ่างทอง อท. 12 2560 16/7/2020
4810 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0335 นายวิเชียร บุญปกครอง ร้านวิเชียร การเกษตร นายวิเชียร บุญปกครอง 58 4 - - สายทอง ป่าโมก อ่างทอง อท. 18 2559 18/9/2020
4811 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0340 นายสมชาย โพธ์ิเกตุ ร้านเพ่ิมพูนทรัพย์ นายสมชาย โพธ์ิเกตุ 1 1 - - เอกราช ป่าโมก อ่างทอง อท. 45 2555 5/9/2019
4812 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0160 นางสาวเดือนน้อย เกษมสินธ์ุ ร้านทองสัมฤทธ์ิ นางสาวเดือนน้อย เกษมสินธ์ุ 4/1 7 - - เอกราช ป่าโมก อ่างทอง อท. 28 2556 10/7/2020
4813 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0374 นายชุมพล ดัดใจเท่ียง ร้านป้าแมว นายชุมพล ดัดใจเท่ียง 20/2 6 - - ค าหยาด โพธ์ิทอง อ่างทอง อท. 3 2557 7/11/2019
4814 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0197 นายแสนภู แตรสังข์ ร้านซุ้มเกษตรทางพระ นายแสนภู แตรสังข์ 56/1 2 - - ทางพระ โพธ์ิทอง อ่างทอง อท. 2 2562 17/3/2020
4815 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0376 นางสาวนวลปรางค์ จันทร์หอม ร้านครูนันทาการเกษตร นางสาวนวลปรางค์ จันทร์หอม 53/2 4 ทางพระ โพธ์ิทอง อ่างทอง อท. 12 2561 1/10/2019
4816 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0308 นางสาวพรทิพย์ สร้อยทรัพย์ ร้านเกษตรสร้อยทรัพย์ นางสาวพรทิพย์ สร้อยทรัพย์ 136 8 - - บางเจ้าฉ่า โพธ์ิทอง อ่างทอง อท. 9 2554 22/2/2020
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4817 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0018 นายเกษม พันธ์ุแสง ร้านสวนมะม่วงทอง นายเกษม พันธ์ุแสง 60/2 6 - - บางพลับ โพธ์ิทอง อ่างทอง อท. 14 2558 6/7/2020
4818 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0020 นายสามารถ ฉันท์แต่ง ร้านเก่งการเกษตรอ่างทอง นายสามารถ ฉันท์แต่ง 86 3 - - บางระก า โพธ์ิทอง อ่างทอง อท. 16 2547 29/5/2020
4819 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0302 นายเรวัตร กาเวระ ร้านบุญส่งการเกษตร นายเรวัตร กาเวระ 8/1 1 - - โพธ์ิรังนก โพธ์ิทอง อ่างทอง อท. 6 2554 19/1/2020
4820 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0231 นางสมจิตร์ มีสกุล ร้านปณัดดาการเกษตร นางสมจิตร์ มีสกุล 2 10 - - ยางช้าย โพธ์ิทอง อ่างทอง อท. 4 2552 19/11/2019
4821 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0313 นายสมพร เพ่ิมพูล ร้านเพ่ิมพูลการเกษตร นายสมพร เพ่ิมพูล 66/1 10 - - ยางช้าย โพธ์ิทอง อ่างทอง อท. 28 2558 19/10/2019
4822 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0230 นายชลอ วงษ์สนอง ร้านชะลอการเกษตร นายชลอ วงษ์สนอง 143 2 - - ยางช้าย โพธ์ิทอง อ่างทอง อท. 2 2555 7/12/2019
4823 เขต 5 สวพ.5 ANG-5-0481 นางสาวพิมพ์มาดา ไหลสงวนงาม บริษัท อนันต์ทรัพย์ เคมีคอล จ ากัด 27 3 ยางช้าย โพธ์ิทอง อ่างทอง อท. 1 2562 14/1/2020
4824 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0274 นางสาวทัศนีย์ ทองแท้ ร้านส.ทัศนีย์การเกษตร นางสาวทัศนีย์ ทองแท้ 71 3 - - ยางช้าย โพธ์ิทอง อ่างทอง อท. 12 2554 6/5/2020
4825 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0025 นางประทิน หล่อเหล่ียม ร้านนางประทิน หล่อเหล่ียม นางประทิน หล่อเหล่ียม 4 7 - - ยางช้าย โพธ์ิทอง อ่างทอง อท. 66 2548 6/9/2019
4826 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0167 นางสาวจินตหรา ปูทอง ร้านจินตหรา ปูทอง นางจินตหรา ปูทอง 1 12 - - ร ามะสัก โพธ์ิทอง อ่างทอง อท. 6 2549 12/7/2020
4827 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0035 นายนิมิต เรืองลักษณ์วิลาศ ร้านปรัชญาการเกษตร นายนิมิต เรืองลักษณ์วิลาศ 164/2 2 - - ร ามะสัก โพธ์ิทอง อ่างทอง อท. 7 2548 19/1/2020
4828 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0240 นายนิกร กรพิทักษ์ ร้านปุ๋ย-ยาร ามะสัก นายนิกร กรพิทักษ์ 115/1 4 - - ร ามะสัก โพธ์ิทอง อ่างทอง อท. 15 2557 19/5/2020
4829 เขต 5 สวพ.5 ANG-5-0413 นางสาวประนอม ใยสวัสด์ิ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.อ่างทอง จ ากัด 43 4 ร ามะสัก โพธ์ิทอง อ่างทอง อท. 3 2559 3/2/2020
4830 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0277 นายเจนตุรงค์ พุ่มพวง ร้านเจนตุรงค์ พุ่มพวง นายเจนตุรงค์ พุ่มพวง 103/2 5 - - ร ามะสัก โพธ์ิทอง อ่างทอง อท. 13 2560 31/7/2019
4831 เขต 5 สวพ.5 ANG-5-0478 นายประจักษ์ ชัยรัตน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บังอรการเกษตร 73/1 5 ร ามะสัก โพธ์ิทอง อ่างทอง อท. 16 2561 13/11/2019
4832 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0155 นางสาวหน่ึงฤทัย ขอพ่ึง ร้านพ่ึงเจริญการเกษตร นางสาวหน่ึงฤทัย ขอพ่ึง 170/1 9 - - ร ามะสัก โพธ์ิทอง อ่างทอง อท. 14 2559 18/8/2020
4833 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0168 นางลัดดา ขาวผ่อง ร้านลัดดาการเกษตร นางลัดดา ขาวผ่อง 143/2 2 - - หนองแม่ไก่ โพธ์ิทอง อ่างทอง อท. 8 2549 30/7/2020
4834 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0256 นางปราณี ยอดแก้ว ร้านปราณี การเกษตร นางปราณี ยอดแก้ว 64 7 - - หนองแม่ไก่ โพธ์ิทอง อ่างทอง อท. 24 2555 22/5/2021
4835 เขต 5 สวพ.5 ANG-5-0429 นายสุทธิพงษ์ คลองสระบัว ร้านเกษตรบ้านหงษ์ นายสุทธิพงษ์ คลองสระบัว 153/1 5 องครักษ์ โพธ์ิทอง อ่างทอง อท. 8 2561 6/8/2019
4836 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0040 นางพรพรรณ ดาวเรือง ร้านนางพรพรรณ ดาวเรือง นางพรพรรณ ดาวเรือง 100 6 - - องครักษ์ โพธ์ิทอง อ่างทอง อท. 34 2548 17/3/2020
4837 เขต 5 สวพ.5 ANG-5-0437 นายสนธยา เหมือนม่วง ร้านคงเดชรุ่งเรืองการเกษตร นายสนธยา เหมือนม่วง 104 7 องครักษ์ โพธ์ิทอง อ่างทอง อท. 6 2561 30/5/2021
4838 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0041 นางพรพรรณ ปราบทองกุล ร้านสามารถรุจรุ่งเรือง นางพรพรรณ ปราบทองกุล 144/1 7 - - องครักษ์ โพธ์ิทอง อ่างทอง อท. 24 2547 8/9/2019
4839 เขต 5 สวพ.5 ANG-5-0408 นายพินิจ  ภู่วิจิตร์ ร้านหมึกการเกษตร นายพินิจ ภู่วิจิตร 37 8 องครักษ์ โพธ์ิทอง อ่างทอง อท. 24 2558 16/9/2019
4840 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0043 นายธีรศักด์ิ สุรัตนวนิช ร้านเอียช่ังเส็ง นายธีรศักด์ิ สุรัตนวนิช 457-458 5 - - อ่างแก้ว โพธ์ิทอง อ่างทอง อท. 9 2547 19/6/2020
4841 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0172 นายไพฑูรย์ พลอยแดง สหกรณ์การเกษตรโพธ์ิทอง จ ากัด 16 6 อ่างแก้ว โพธ์ิทอง อ่างทอง อท. 3 2561 9/4/2020
4842 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0045 นางสมจิต งามจริง ร้านสมจิตการเกษตรและมินิมาร์ท นางสมจิต งามจริง 81/1 7 - - อินทประมูล โพธ์ิทอง อ่างทอง อท. 11 2549 10/8/2020
4843 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0051 นายสุชาติ มณีรัชไพศาล ร้านต่ีแซโอสถ นายสุชาติ มณีรัชไพศาล 117 - เทศบาล 2 ตลาดหลวง เมือง อ่างทอง อท. 16 2555 21/2/2020
4844 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0050 นายพงษ์พันธ์ แสวงดี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรแดงการเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรแดงการเกษตร 14/27 - อ่างทอง - สิงห์บุรี ตลาดหลวง เมือง อ่างทอง อท. 38 2548 4/4/2020
4845 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0054 นางสาวศุภรัตน์ กิจทรัพย์ทวี ร้านตล่ิงชันการเกษตร นางสาวศุภรัตน์ กิจทรัพย์ทวี 4/10 ตลาดเกษตรสุวพันธ์(นอก) อ่างทอง - สิงห์บุรี ตลาดหลวง เมือง อ่างทอง อท. 21 2547 30/8/2020
4846 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0049 นางสาวค้ิม แซ่อ้ึง ร้านชัยเจริญ นางสาวค้ิม แซ่อ้ึง 67 - ประชาอุทิศ ตลาดหลวง เมือง อ่างทอง อท. 4 2559 7/2/2020
4847 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0203 นางวรรณา แจ้งจิตร์ ร้านสระเกษการเกษตร นางวรรณา แจ้งจิตร์ 52/1 3 - - บ้านอิฐ เมือง อ่างทอง อท. 16 2560 23/8/2019
4848 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0367 นางสุดา มหาสมบัติ ร้านมหาสมบัติ การเกษตร นางสุดา มหาสมบัติ 80/3 6 - - โพสะ เมือง อ่างทอง อท. 11 2561 29/8/2019
4849 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0268 นายพลสรรค์ จันทร์ศรี ร้านพลสรรค์ จันทร์ศรี นายพลสรรค์ จันทร์ศรี 31 2 - - มหาดไทย เมือง อ่างทอง อท. 4 2553 1/3/2020
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4850 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0061 นางวีรดา วิริยะ ร้านประภาภัทรการเกษตร นางวีรดา วิริยะ 90/3 - โพธ์ิพระยา - ท่าเรือ ศาลาแดง เมือง อ่างทอง อท. 36 2547 30/10/2020
4851 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0062 นางวรภา ศุขะพันธ์ุ สหกรณ์การเกษตรผู้เล้ียงและค้าสัตว์อ่างทอง จ ากัด นางวรภา ศุขะพันธ์ุ 99/3-5 2 - อ่างทอง - โพธ์ิทอง ศาลาแดง เมือง อ่างทอง อท. 40 2548 27/4/2020
4852 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0223 นางฐิติญา ใฝ่ช านาญ ร้านนางฐิติญา ใฝ่ช านาญ (สวนน าพันธ์ุ) นางฐิติญา ใฝ่ช านาญ 84 4 - อ่างทอง - โพธ์ิทอง ศาลาแดง เมือง อ่างทอง อท. 1 2558 15/10/2019
4853 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0060 นางปราณี พุทธิพิพัฒน์ขจร บริษัท ยูนิไลฟ์อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด บริษัท ยูนิไลฟ์อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 82/5-6 1 - - ย่านซ่ือ เมืองอ่างทอง อ่างทอง อท. 1 2549 18/8/2020
4854 เขต 5 สวพ.5 ANG-5-0440 นายต้นยศ แผนสมบูรณ์ ร้านเจริญสินการเกษตร นายต้นยศ แผนสมบูรณ์ 107/77 8 คลองขนาก วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อท. 7 2562 17/6/2020
4855 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0309 นางอัมพร ทองเพ็ชร ร้านทองเพ็ชร์การเกษตร นางอัมพร ทองเพ็ชร 22/1 9 - - คลองขนาก วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อท. 10 2554 24/4/2020
4856 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0388 นายกนกพล ทรัพย์มาก ร้านเกษตรไชยชาญ นายกนกพล ทรัพย์มาก 46/2 1 ตลาดใหม่ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อท. 19 2558 17/8/2019
4857 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0064 นายนิวัตร์ อินทร์มงคล ร้านนายนิวัตร์ อินทร์มงคล นายนิวัตร์ อินทร์มงคล 72 1 - - ตลาดใหม่ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อท. 4 2558 8/12/2019
4858 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0063 นายสมศักด์ิ เกษดี ร้านนายสมศักด์ิ เกษดี นายสมศักด์ิ เกษดี 105/1 2 - - ตลาดใหม่ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อท. 4 2547 28/4/2020
4859 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0336 นายเฉลิมพร ทองเพ็ชร์ ร้านเฉลิมพรการเกษตร นายเฉลิมพร ทองเพ็ชร์ 117 5 - - ท่าช้าง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อท. 36 2555 26/7/2020
4860 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0233 นายประเทือง สุทนต์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ป.รุ่งเรืองทรัพย์ นายประเทือง สุทนต์ 75 10 - บางจัก วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อท. 1 2555 30/11/2019
4861 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0385 นางสาวจันทร์ทิพย์ ป้อมศรี ร้านบางจักการเกษตร นางสาวจันทร์ทิพย์ ป้อมศรี 47/2 2 บางจัก วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อท. 20 2557 30/1/2020
4862 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0286 นางวันเพ็ญ ทองโสภณ ร้านวันเพ็ญการเกษตร นางวันเพ็ญ ทองโสภณ 13/3 4 - - ไผ่จ าศิล วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อท. 26 2553 1/7/2020
4863 เขต 5 สวพ.5 ANG-5-0441 นายกิตติวุฒิ ผลจันทร์ ร้านกิตติวุฒิ การเกษตร นายกิตติวุฒิ ผลจันทร์ 13/9-10 4 ไผ่จ าศิล วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อท. 5 2562 21/5/2020
4864 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0068 นางสาวจันทนา ย่ิงสม ร้านถาวรการเกษตร นางสาวจันทนา ย่ิงสม 28/4 4 - - ไผ่จ าศีล วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อท. 3 2558 30/10/2019
4865 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0084 นางรุ่งนภา ทับนิล ร้านนิพนธ์การเกษตร นางรุ่งนภา ทับนิล 76/11 5 - - ไผ่จ าศีล วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อท. 64 2548 22/8/2019
4866 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0066 นายธวัชชัย สุนทรวงศกร ร้านพัฒนาการเกษตร นายธวัชชัย สุนทรวงศกร 90/11 5 - - ไผ่จ าศีล วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อท. 18 2547 22/8/2020
4867 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0295 นางชนิตา กระจะจ่าง ร้านเพ่ิมพูนการเกษตร นางชนิตา กระจะจ่าง 169/3 1 - - ไผ่ด าพัฒนา วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อท. 28 2555 12/6/2020
4868 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0070 นางสาวพัชราภรณ์ แช่มช้อย ร้านน้ าเพชรการเกษตร นางสาวพัชราภรณ์ แช่มช้อย 30/2 2 - - ไผ่ด าพัฒนา วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อท. 21 2560 15/11/2019
4869 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0392 นายนิคม สนเท่ห์ ร้านนิคมการเกษตร นายนิคม สนเท่ห์ 50/1 8 ไผ่ด าพัฒนา วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อท. 18 2557 24/6/2020
4870 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0338 นางสาวเบ็ญจวรรณ พรหมน่ิม ร้านพรหมมณี นางสาวเบ็ญจวรรณ พรหมน่ิม 43/1 3 - - ไผ่วง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อท. 43 2555 27/8/2019
4871 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0071 นายเกษม ค าเท่ียง ร้านนายเกษม ค าเท่ียง นายเกษม ค าเท่ียง 44 5 - - ไผ่วง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อท. 17 2548 31/12/2019
4872 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0319 นางสาวปาจรีย์ ขาวไป๋ ร้านพอเพียงเพ่ือเกษตร นางสาวปาจรีย์ ขาวไป๋ 59/2 5 - - ไผ่วง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อท. 14 2555 9/2/2020
4873 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0073 นางสาวจ าปา พันธ์ุรัตน์ ร้านนางสาวจ าปา พันธ์ุรัตน์ นางสาวจ าปา พันธ์ุรัตน์ 36/1 7 - - ไผ่วง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อท. 69 2548 25/10/2019
4874 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0080 นางสาวสุทัศนี เอ้ืออารีกาญจนา ร้านอู่ข้าวอู่ยา นางสาวสุทัศนี เอ้ืออารีกาญจนา 2 10 - - ม่วงเต้ีย วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อท. 51 2548 31/5/2020
4875 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0201 นางสาวอมรรัตน์ โตประเทศ ร้านประจวบการเกษตร นางสาวอมรรัตน์ โตประเทศ 28/1 7 - - ม่วงเต้ีย วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อท. 18 2556 9/4/2020
4876 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0232 นางเครือวัลย์ เปรมศรี ร้านเครือวัลย์การเกษตร นางเครือวัลย์ เปรมศรี 12 8 - - ม่วงเต้ีย วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อท. 7 2552 27/11/2019
4877 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0074 นายรุ่ง วรรณดิษฐ์ ร้านรุ่งการเกษตร นายรุ่ง วรรณดิษฐ์ 60 9 - - ม่วงเต้ีย วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อท. 16 2559 8/9/2020
4878 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0315 นางพะเยาว์ พิกุลขาว ร้านพะเยาว์การเกษตร นางพะเยาว์ พิกุลขาว 12 3 - - ย่ีล้น วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อท. 20 2555 15/3/2020
4879 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0077 นายสวัสด์ิ นะรา ร้านเกษตรกิจการ นายสวัสด์ิ นะรา 31/9 10 - - ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อท. 21 2553 15/6/2021
4880 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0085 นางสาวปราณี เจริญผล ร้านเจริญกิจการเกษตร นางสาวปราณี เจริญผล 108/2 6 - - ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อท. 15 2558 13/7/2020
4881 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0083 นายสมภพ คลังสุวรรณ์ ร้านเจริญพานิช นายสมภพ คลังสุวรรณ์ 279 6 - - ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อท. 9 2561 7/8/2020
4882 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0081 นางวรรณิภา ชัยชาญณรงค์ ร้านประเสริฐทรัพย์ นางวรรณิภา ชัยชาญณรงค์ 299 6 - - ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อท. 12 2548 14/2/2020
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4883 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0088 นายเจ็ง ลยางกูร ร้านเดชชัย นายเจ็ง ลยางกูร 367 6 ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อท. 56 2548 17/6/2020
4884 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0078 นายสุวิทย์ ชัยชาญณรงค์ ร้านชัยเกษตร นายสุวิทย์ ชัยชาญณรงค์ 107 7 - - ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อท. 44 2548 2/5/2020
4885 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0082 นางดารารัตน์ อ่อนฉ่ า ร้านสิงห์การเกษตร นางดารารัตน์ อ่อนฉ่ า 335 7 - - ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อท. 2 2560 15/2/2020
4886 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0089 นายชยพล พรพิพัฒน์ สหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ จ ากัด สหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ จ ากัด 381 7 - โพธ์ิพระยา - ท่าเรือ ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อท. 46 2547 29/12/2019
4887 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0356 นายสัจจะ ประทุมมา ร้านสหบูรพาเกษตร นายสัจจะ ประทุมมา 381/1 7 - ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อท. 24 2556 19/6/2020
4888 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0210 นางอัญชลี สังข์ชัย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก.เกษมภัณฑ์ 389/1 7 - - ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อท. 20 2558 20/8/2019
4889 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0312 นายอนันตชัย ฤกษ์วรารักษ์ ร้านเกษตรแทนคุณ นายอนันตชัย ฤกษ์วรารักษ์ 82/2 8 - - ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อท. 19 2554 10/8/2020
4890 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0165 นางสาวสวนีย์ ประดับนาค สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้าธ.ก.ส.อ่างทอง จ ากัด นางสวนีย์ ประดับนาค 91/1 9 - - ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อท. 17 2549 30/10/2019
4891 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0211 นายนพดล ชมภู ร้านหยวน ปราณี การเกษตร นายนพดล ชมภู 14/1 1 - - สาวร้องไห้ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อท. 21 2558 27/8/2020
4892 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0157 นางอุบล ศรีวิเชียร ร้านนางอุบล ศรีวิเชียร นางอุบล ศรีวิเชียร 50 2 - - สาวร้องไห้ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อท. 30 2548 28/2/2020
4893 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0090 นางวิเชียร ประกอบเสียง ร้านนาคราชการเกษตร นางวิเชียร ประกอบเสียง 51/4 2 - - สาวร้องไห้ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อท. 2 2549 9/1/2020
4894 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0093 นายจุมพฏ เสือโพธ์ิ ร้านคนอง การเกษตร นายจุมพฏ เสือโพธ์ิ 99 2 - - สาวร้องไห้ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อท. 22 2559 21/12/2019
4895 เขต 5 สวพ.5 ANG-5-0430 นายวีรชัย แย้มจ านัน ร้านโชคปริญญาการเกษตร นายวีรชัย แย้มจ านัน 44/2 7 สาวร้องไห้ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อท. 1 2561 22/1/2020
4896 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0345 นางสาวราตรี น าศิลป์ธนสาร ร้านน าศิลป์พาณิชย์ นางสาวราตรี น าศิลป์ธนสาร 51 8 - - สาวร้องไห้ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อท. 7 2558 24/12/2019
4897 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0193 นางเกตุสณี น าศิลป์ธนสาร ร้านนางเกตุสณี น าศิลป์ธนสาร นางเกตุสณี น าศิลป์ธนสาร 51/1 8 - - สาวร้องไห้ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อท. 1 2552 30/10/2019
4898 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0156 นายบุญยืน กุลสวัสด์ิ ร้านนายบุญยืน กุลสวัสด์ิ นายบุญยืน กุลสวัสด์ิ 66/1 3 - - หลักแก้ว วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อท. 27 2548 7/3/2020
4899 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0324 นางสาววาสนา ค าชู ร้านวาสนา นางสาววาสนา ค าชู 27 4 - - หลักแก้ว วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อท. 17 2556 8/4/2019
4900 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0097 นางชุติมา ป่ินทอง ร้านนางชุติมา ป่ินทอง นางชุติมา ป่ินทอง 91/3 4 - - หลักแก้ว วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อท. 9 2562 9/7/2020
4901 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0284 นางพะเยาว์ ตันติกุลมานิมิต ร้านพะเยาว์การเกษตร นางพะเยาว์ ตันติกุลมานิมิต 59/5 7 - - หลักแก้ว วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อท. 24 2553 23/3/2020
4902 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0404 นางสาวภาณุมาศ ประกอบเสียง ร้านมาโนตการเกษตร นางสาวภาณุมาศ ประกอบเสียง 50/1 8 หลักแก้ว วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อท. 11 2558 29/3/2020
4903 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0206 นายลิขิต อ าไพภู่ ร้านนายลิขิต อ าไพภู่ นายลิขิต อ าไพภู่ 103/4 1 - - ห้วยคันแหลน วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อท. 14 2552 22/3/2020
4904 เขต 5 สวพ.5 ANG-5-0424 นางสาวศรินญา มาลัยวงศ์ ร้านศรินญาการเกษตร นางสาวศรินญา มาลัยวงศ์ 115/5 5 ห้วยคันแหลน วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อท. 20 2559 18/12/2019
4905 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0288 นายวิเชียร ย้ิมช้อย ร้านวิเชียร ย้ิมช้อย นายวิเชียร ย้ิมช้อย 127/1 5 - - ห้วยคันแหลน วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อท. 18 2554 18/8/2020
4906 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0101 นายอดุลย์ โตรักษา ร้านนายอดุลย์ โตรักษา นายอดุลย์ โตรักษา 59/8 5 - - ห้วยคันแหลน วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อท. 29 2557 24/7/2020
4907 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0269 นายศักด์ิสยาม คงอ่อน ร้านสยามการเกษตร นายศักด์ิสยาม คงอ่อน 44/4 6 - - ห้วยคันแหลน วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อท. 6 2553 28/3/2020
4908 เขต 5 สวพ.5 ANG-5-0417 นายปิยะพงษ์ การะเวก ร้านเจษฏาเกษตร2 นายปิยะพงษ์ การะเวก 29/1 1 หัวตะพาน วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อท. 5 2559 27/3/2020
4909 เขต 5 สวพ.5 ANG-5-0432 นางสาววิชุดา วันทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชุดา การเกษตร 3 6/33 6 หัวตะพาน วิเศษชัยชาญ อ่างทอง อท. 19 2560 19/10/2019
4910 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0105 นางสาวเรียม ประกอบเสียง ร้านเรียม นางสาวเรียม ประกอบเสียง 139 2 - - โพธ์ิม่วงพันธ์ สามโก้ อ่างทอง อท. 5 2555 14/12/2019
4911 เขต 5 สวพ.5 ANG-5-0421 นายไชยาวิชญ์ สิทธิโภคหิรัญ ร้านอ.อุดมการค้า นายไชยาวิชญ์ สิทธิโภคหิรัญ 112 3 โพธ์ิม่วงพันธ์ สามโก้ อ่างทอง อท. 13 2559 17/8/2020
4912 เขต 5 สวพ.5 ANG-5-0426 นายสงกรานณ์ โตด้วง ร้านเกวลิน การเกษตร นายสงกรานณ์ โตด้วง 74/1 4 โพธ์ิม่วงพันธ์ สามโก้ อ่างทอง อท. 4 2562 24/4/2020
4913 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0189 นายเอกชัย จันทร์ส่องแสง ร้านเอกชัยการเกษตร นายเอกชัย จันทร์ส่องแสง 8/2 5 - - โพธ์ิม่วงพันธ์ สามโก้ อ่างทอง อท. 7 2553 13/5/2020
4914 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0177 นายเอ็กเจ่ีย ไหลพ่ึงทอง ร้านนายเอ็กเจ่ีย ไหลพ่ึงทอง นายเอ็กเจ่ีย ไหลพ่ึงทอง 99/1 6 - - โพธ์ิม่วงพันธ์ สามโก้ อ่างทอง อท. 3 2551 31/3/2020
4915 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0110 นางสาวล่ันทม กล่ินประทุม ร้านนางสาวล่ันทม กล่ินประทุม นางสาวล่ันทม กล่ินประทุม 18 2 - - มงคลธรรมนิมิต สามโก้ อ่างทอง อท. 25 2547 14/9/2019
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4916 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0109 นางราตรี ชูช่ืน ร้านนางราตรี ชูช่ืน นางราตรี ชูช่ืน 23 2 - - มงคลธรรมนิมิต สามโก้ อ่างทอง อท. 26 2558 15/10/2019
4917 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0076 นายเอ้ือน ฤทธา ร้านป้าจุกการเกษตร นายเอ้ือน ฤทธา 20 1 - - สามโก้ สามโก้ อ่างทอง อท. 58 2548 19/5/2020
4918 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0346 นางสาวประไพพร เพ่ิมพูน ร้านไพพรเคมีภัณฑ์ นางสาวประไพพร เพ่ิมพูน 218/3 3 - - สามโก้ สามโก้ อ่างทอง อท. 21 2559 19/12/2019
4919 เขต 5 สวพ.5 ANG-5-0420 นายณัฐพล    สิทธิพร ร้านบ้านเกษตร นายณัฐพล สิทธิพร 26/10 3 สามโก้ สามโก้ อ่างทอง อท. 14 2560 2/8/2020
4920 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0115 นางกัญญาวีร์ ข าวงษ์ ร้าน๙ม่ันคง ก.เกษตร นางกัญญาวีร์ ข าวงษ์ 60/1 3 - - สามโก้ สามโก้ อ่างทอง อท. 25 2558 4/10/2019
4921 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0113 นายบรรเจิด เพาะปลูก ร้านบรรเจิดพาณิชย์ นายบรรเจิด เพาะปลูก 62 3 - - สามโก้ สามโก้ อ่างทอง อท. 16 2548 29/12/2019
4922 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0112 นางวรรณา วงษ์ภา ร้านวรรณาการเกษตร นางวรรณา วงษ์ภา 5 4 - - สามโก้ สามโก้ อ่างทอง อท. 35 2547 13/11/2019
4923 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0311 นายวรวุฒิ ศรีศักด์ินอก ร้าน วาย & วี การเกษตร นายวรวุฒิ ศรีศักด์ินอก 5 2 - - อบทม สามโก้ อ่างทอง อท. 17 2554 30/6/2020
4924 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0118 นางมนู สุขสวัสด์ิ ร้านนางมนู สุขสวัสด์ิ นางมนู สุขสวัสด์ิ 188 4 - - อบทม สามโก้ อ่างทอง อท. 6 2547 26/5/2020
4925 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0117 นายโกมล สิงห์ช านาญ ร้านนายโกมล สิงห์ช านาญ นายโกมล สิงห์ช านาญ 171 6 - - อบทม สามโก้ อ่างทอง อท. 3 2562 20/3/2020
4926 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0195 นายสุชาติ จันทร์ถนอม ร้านสุชาติการเกษตร นายสุชาติ จันทร์ถนอม 58/2 2 - - บ้านพราน แสวงหา อ่างทอง อท. 15 2560 23/8/2020
4927 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0125 นายไพรัช กว้างขวาง ร้านนายไพรัชการเกษตร นายไพรัช กว้างขวาง 48 5 - - บ้านพราน แสวงหา อ่างทอง อท. 37 2548 30/3/2020
4928 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0151 นายชุบ สุริฉาย ร้านนายชุบ สุริฉาย นายชุบ สุริฉาย 85 6 - - บ้านพราน แสวงหา อ่างทอง อท. 10 2561 23/8/2019
4929 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0227 นายอุดม พ่วงศรีรักษา ร้านอุดมการเกษตร นายอุดม พ่วงศรีรักษา 65/2 7 - - บ้านพราน แสวงหา อ่างทอง อท. 2 2552 18/11/2019
4930 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0131 นายณรงค์เดช บุญเส็ง ร้านณรงค์ภรณ์การเกษตร นายณรงค์เดช บุญเส็ง 71 4 - - วังน้ าเย็น แสวงหา อ่างทอง อท. 4 2550 25/2/2020
4931 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0129 นางสุวิสาข์ เวียงวงษ์ ร้านสุวิสาข์การเกษตร นางสุวิสาข์ เวียงวงษ์ 117 6 - - วังน้ าเย็น แสวงหา อ่างทอง อท. 14 2548 20/2/2020
4932 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0153 นายสันติ กระจ่างพันธ์ุ ร้านนายสันติ กระจ่างพันธ์ุ นายสันติ กระจ่างพันธ์ุ 26/1 7 - - วังน้ าเย็น แสวงหา อ่างทอง อท. 36 2548 30/10/2019
4933 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0384 นายบัณฑิตย์ พจน์พงศ์สรรค์ ร้านส ารวยการเกษตร นายบัณฑิตย์ พจน์พงศ์สรรค์ 97 1 ศรีพราน แสวงหา อ่างทอง อท. 28 2557 24/7/2020
4934 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0287 นางช่อทิพย์ คงใหญ่ ร้านช่อทิพย์ คงใหญ่ นางช่อทิพย์ คงใหญ่ 39/1 4 - - ศรีพราน แสวงหา อ่างทอง อท. 40 2555 19/8/2020
4935 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0290 นางสาวเนตรนภา รอดช้าง ร้านเนตรนภารุ่งเรืองการเกษตร นางสาวเนตรนภา รอดช้าง 111/1 2 - - สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง อท. 31 2553 18/7/2020
4936 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0138 นางศิริภรณ์ ช้างพลายงาม ร้านร้ิวเหลืองการเกษตร นางศิริภรณ์ ช้างพลายงาม 198 2 - - สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง อท. 43 2547 27/12/2019
4937 เขต 5 สวพ.5 ANG-5-0359 นางสิริรัตน์  อ่วมรอต ร้านธนัชชา นางสิริรัตน์ อ่วมรอต 27/2 2 สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง อท. 9 2560 5/6/2019
4938 เขต 5 สวพ.5 ANG-5-0359 นางสิริรัตน์  อ่วมรอต ร้านธนัชชา นางสิริรัตน์ อ่วมรอต 27/2 2 สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง อท. 6 2562 12/6/2020
4939 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0140 นายทองหล่อ จันทร์สุวรรณ์ ร้านนายทองหล่อ จันทร์สุวรรณ นายทองหล่อ จันทร์สุวรรณ์ 116 3 - - สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง อท. 8 2562 1/7/2020
4940 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0139 นายประดิษฐ มานพ ร้านนายประดิษฐ มานพ นายประดิษฐ มานพ 66 4 - - สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง อท. 23 2556 5/6/2020
4941 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0279 นายกระมล หาญกิจ ร้านจิณณพัตการเกษตร นายกระมล หาญกิจ 73 5 - - สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง อท. 17 2553 30/5/2020
4942 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0400 นายอรรถพล พ่วงศรีรักษา ร้านอ้วนการเกษตร นายอรรถพล พ่วงศรีรักษา 54/3 8 สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง อท. 2 2558 16/10/2019
4943 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0192 นางสาวประดุจจา โพธ์ิพ่วง ร้านโพธ์ิพ่วง เคมีภัณฑ์ นางสาวประดุจจา โพธ์ิพ่วง 104 1 - - แสวงหา แสวงหา อ่างทอง อท. 15 2550 22/8/2020
4944 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0150 นางพิกุล แสงจ้า ร้านกิมฮ้ัวเส็ง นางพิกุล แสงจ้า 109 1 - - แสวงหา แสวงหา อ่างทอง อท. 15 2548 12/2/2020
4945 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0147 นายสุนทร ฉลูทอง ร้านนายสุนทร ฉลูทอง นายสุนทร ฉลูทอง 58 14 - - แสวงหา แสวงหา อ่างทอง อท. 67 2548 19/9/2020
4946 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0149 นายสมชาย เช้ือจอหอ สหกรณ์การเกษตรแสวงหา จ ากัด นายสมชาย เช้ือจอหอ 102/1 4 - - แสวงหา แสวงหา อ่างทอง อท. 33 2547 25/2/2020
4947 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0328 นายจักรยุทธ เอกดิษฐ์ ร้านอาณาจักรเกษตร นายจักรยุทธ เอกดิษฐ์ 125/1-3 4 - - แสวงหา แสวงหา อ่างทอง อท. 29 2555 18/6/2020
4948 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0342 นางสาวจันจิรา พูลเป่ียม ร้านแสวงหาการเกษตร นางสาวจันจิรา พูลเป่ียม 99/3 4 - - แสวงหา แสวงหา อ่างทอง อท. 27 2558 18/10/2020
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4949 เขต 5 สวพ.5 Ang-5-0144 นายโสภิต อยู่ปรางค์ ร้านโสภิตการเกษตร นายโสภิต อยู่ปรางค์ 120 8 - - แสวงหา แสวงหา อ่างทอง อท. 7 2547 30/6/2020
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