
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 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0459 นายสมโภชน์  สอนเจริญ ร้านเพ่ือนเกษตร แปดร้ิว นายสมโภชน์ สอนเจริญ 1/3 5 - - ก้อนแก้ว คลองเข่ือน ฉะเชิงเทรา ฉช. 12 2560 4/9/2019
2 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0514 นายธีรยุทธ  นิลทรัพย์ ร้านก้อนแก้วการเกษตร นายธีรยุทธ นิลทรัพย์ 99 6 - - ก้อนแก้ว คลองเข่ือน ฉะเชิงเทรา ฉช. 26 2559 6/9/2019
3 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0013 นางสมศิริ อุทารส ร้านวิริยะการเกษตร นางสมศิริ อุทารส 31 1 - - คลองเข่ือน คลองเข่ือน ฉะเชิงเทรา ฉช. 42 2548 11/5/2020
4 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0103 นายเทพนิมิตร ทิมศรี ร้านคลองเข่ือนการเกษตร นายเทพนิมิตร ทิมศรี 115/11 2 - - คลองเข่ือน คลองเข่ือน ฉะเชิงเทรา ฉช. 75 2548 1/11/2019
5 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0193 นางมนัญญา สถิตย์ สหกรณ์การเกษตรคลองเข่ือน จ ากัด 115/55 2 - - คลองเข่ือน คลองเข่ือน ฉะเชิงเทรา ฉช. 3 2550 14/2/2020
6 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0328 นายธงชัย พรหมเจริญ ร้านธงชัยการเกษตร นายธงชัย พรหมเจริญ 69 3 - - บางโรง คลองเข่ือน ฉะเชิงเทรา ฉช. 31 2553 19/10/2019
7 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0587 นายบุญสุข อินทรักษา ร้านวังขอนการเกษตร นายบุญสุข อินทรักษา 15/1 6 - - บางโรง คลองเข่ือน ฉะเชิงเทรา ฉช. 36 2561 16/8/2019
8 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0559 นายพยงค์  พลายงาม ร้านนายพยงค์ พลายงาม นายพยงค์ พลายงาม 1/2 7 - - บางโรง คลองเข่ือน ฉะเชิงเทรา ฉช. 14 2561 6/2/2020
9 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0205 นายเปีย แซ่ช้ัง ร้านนายเปีย แซ่ช้ัง นายเปีย แซ่ช้ัง 187 11 - - คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา ฉช. 10 2550 28/6/2020
10 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0452 นายเทิดชัย สอนเย็น ร้านจรรยาพานิช สาขาท่าตะเกียบ นายเทิดชัย สอนเย็น 195 12 - - คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา ฉช. 33 2557 12/8/2020
11 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0055 นายสุวิทย์ ขวัญยืน ร้านนายสุวิทย์ ขวัญยืน นายสุวิทย์ ขวัญยืน 8/5 12 - - คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา ฉช. 6 2547 5/7/2020
12 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0169 นางสาวสายทอง ชินนะหงษ์ ร้านนางสาวสายทอง ชินนะหงส์ นางสาวสายทอง ชินนะหงษ์ 91/3 12 - - คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา ฉช. 5 2557 13/3/2020
13 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0451 นายบุญมาก  โมหิรัญ ร้านก.เกษตร นายบุญมาก โมหิรัญ 116 17 - - คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา ฉช. 31 2557 12/8/2019
14 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0155 นายชนินทร์ เทพพิทักษ์ ร้านศรีทอง นายชนินทร์ เทพพิทักษ์ 109/1 18 - - คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา ฉช. 44 2556 23/10/2019
15 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0393 นางสาวจรัสศรี สิริธนศักด์ิ ร้านซ.เกษตรรุ่งเรือง นางสาวจรัสศรี สิริธนศักด์ิ 119 18 - - คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา ฉช. 53 2556 19/5/2020
16 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0312 นางสาวณัชพัณณ์ ธนะพัฒน์หิรัญ ร้านส.สหภัณฑ์ นางสาวณัชพัณณ์ ธนะพัฒน์หิรัญ 170/6 18 - - คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา ฉช. 15 2553 19/6/2020
17 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0415 นายศรัณย์ ชาญลีลาศ ร้านเอกการเกษตร นายศรัณย์ ชาญลีลาศ 333 18 - - คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา ฉช. 23 2557 1/7/2020
18 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0073 นางสาวสถิตย์ภรณ์ กมุทชาติ ร้านมิตรเกษตร นางสาวสถิตย์ภรณ์ กมุทชาติ 264/3 2 - - คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา ฉช. 31 2554 3/10/2019
19 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0048 นายวิวัฒน์ นาวินปกาสิตย์ ร้านวัฒนาภัณฑ์ นายวิวัฒน์ นาวินปกาสิตย์ 33/10 2 - - คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา ฉช. 27 2548 14/3/2020
20 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0068 นายน าชัย ศิริถาวรทรัพย์ ร้านสุทธิโภคภัณฑ์2 นายน าชัย ศิริถาวรทรัพย์ 351/2 2 - - คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา ฉช. 29 2548 31/3/2020
21 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0135 นายรุ่งโรจน์ วงศ์วาณิชวิริยะ ร้านป.พานิช นายรุ่งโรจน์ วงศ์วาณิชวิริยะ 409 2 - - คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา ฉช. 30 2560 17/11/2019
22 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0043 นายณรงค์ฤทธ์ิ ศรีวิไล ร้านช.เกษตรภัณฑ์ นายณรงค์ฤทธ์ิ ศรีวิไล 684 2 - - คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา ฉช. 15 2548 14/3/2020
23 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0585 นายสนิท  จันทร์สมุทร ร้านสนิทใจ นายสนิท จันทร์สมุทร 98 23 - - คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา ฉช. 2 2562 6/2/2020
24 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0223 นางสาวสถิตย์ภรณ์ กมุทชาติ ร้านมิตรเกษตร นางสาวสถิตย์ภรณ์ กมุทชาติ 199 3 - - คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา ฉช. 34 2556 18/8/2019
25 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0183 นายกิตติ จักษ์แก้ว ร้านยุวเกษตร นายกิตติ จักษ์แก้ว 81/1 4 - - คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา ฉช. 1 2559 18/4/2020
26 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0513 นางสุทธิรา  สุดถิน บริษัท ส.ทวีทรัพย์เคมีเกษตร จ ากัด 168 5 - - คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา ฉช. 25 2559 6/9/2019
27 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0349 นางสาวป่ินปินัทธ์  ดาค าจรัสพงศ์ ร้านกิตติพงศ์การเกษตร นางสาวป่ินปินัทธ์ ดาค าจรัสพงศ์ 24/12 8 - - คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา ฉช. 45 2561 10/9/2019
28 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0548 นางสาวนันท์นภัส  ดาค าจรัสพงศ์ ร้านศิริณภารุ่งเรือง นางสาวนันท์นภัส ดาค าจรัสพงศ์ 88 8 - - คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา ฉช. 23 2560 9/10/2019
29 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0050 นายพิชิตชัย แคล้วคลาด ร้านส.ทวีทรัพย์เคมีเกษตร นายพิชิตชัย แคล้วคลาด 139/7 1 - - ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา ฉช. 35 2548 31/3/2020
30 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0352 นางสุกัญญา ไพบูลย์ ร้านบัว พานิชย์ นางสุกัญญา ไพบูลย์ 109/1 10 - - ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา ฉช. 35 2556 28/8/2020
31 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0509 นางวิรัตร  ปรางมาศ ร้านของขวัญ พานิชย์ นางวิรัตร ปรางมาศ 129/1 12 - - ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา ฉช. 47 2561 10/9/2019
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32 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0536 นางสาวพิชามญช์ุ  ฟาน เดน เบลด ร้านบีเอ็มการเกษตร นางสาวพิชามญช์ุ ฟาน เดน เบลด 95 13 - - ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา ฉช. 16 2560 21/8/2019
33 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0525 นายศุภสิทธ์ิ  นาแซง ร้านบอย พานิช นายศุภสิทธ์ิ นาแซง 288 14 - - ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา ฉช. 3 2560 17/1/2020
34 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0525 นายศุภสิทธ์ิ  นาแซง ร้านบอย พานิช นายศุภสิทธ์ิ นาแซง 288 14 - - ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา ฉช. 11 2562 19/3/2020
35 เขต 6 ศวพ.ฉช. CHC-5-0478 นายวงศ์ภากรณ์  กิจจานุกิจวัฒนา เจ้าสัวการค้า นายวงศ์ภากรณ์ กิจจานุกิจวัฒนา 199 17 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา ฉช. 7 2558 21/6/2020
36 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0584 นายดนุพล  กร่ิงไกร ร้านพิชญาดา นายดนุพล กร่ิงไกร 130 18 - - ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา ฉช. 13 2562 20/5/2020
37 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0556 นางอุมาพร  จงกฎ ร้านป้าทองใบ นางอุมาพร จงกฎ 29 20 - - ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา ฉช. 5 2562 6/2/2020
38 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0537 นางสาวแสงนภา  พรหมลิ ร้านแสงนภาพาณิชย์การเกษตร นางสาวแสงนภา พรหมลิ 443 22 - - ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา ฉช. 21 2561 18/3/2020
39 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0422 นางอัจฉรา พลอยเพ็ชร์ สหกรณ์การเกษตรท่าตะเกียบ จ ากัด 174 4 - - ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา ฉช. 22 2561 18/3/2019
40 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0424 นายภูวนัย อาจวิชัย ร้านอุดม นายภูวนัย อาจวิชัย 208 4 - - ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา ฉช. 3 2562 6/2/2020
41 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0317 นายลัทธิ ม่ันในบุญธรรม ร้านท่าตะเกียบสังฆภัณท์ นายลัทธิ ม่ันในบุญธรรม 389/12 4 - - ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา ฉช. 42 2560 17/11/2019
42 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0428 นายธนันณัฏฐ์ พลอยเพ็ชร์ ร้านจ.เจริญทรัพย์การเกษตร นายธนันณัฏฐ์ พลอยเพ็ชร์ 71 4 - - ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา ฉช. 2 2559 18/4/2019
43 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0435 นางสาวอารียา นาวินปกาสิตย์ ร้านวัฒนาภัณฑ์การเกษตร นางสาวอารียา นาวินปกาสิตย์ 819 2 - - คลองตะเกรา  ่ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา ฉช. 4 2557 10/3/2020
44 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0257 นางสาวพยุง ธุระสุข ร้านนกยูง นางสาวพยุง ธุระสุข 31/12 4 - - ท่าทองหลาง บางคล้า ฉะเชิงเทรา ฉช. 50 2554 19/12/2019
45 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0511 นางจอมขวัญ  วรรณประเวศ ร้านจอมขวัญ การเกษตร นางจอมขวัญ วรรณประเวศ 31/21 4 - - ท่าทองหลาง บางคล้า ฉะเชิงเทรา ฉช. 16 2559 22/8/2019
46 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0515 นางสาวนภาพร  งามกิจปราโมทย์ ร้านปราโมทย์ นางสาวนภาพร งามกิจปราโมทย์ 99/4 8 - - บางกระเจ็ด บางคล้า ฉะเชิงเทรา ฉช. 24 2559 6/9/2019
47 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0439 นายเกษตร นิลนนท์ ร้านนายเกษตรนิลนนท์ นายเกษตร นิลนนท์ 99/8 8 - - บางกระเจ็ด บางคล้า ฉะเชิงเทรา ฉช. 8 2557 19/5/2020
48 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0039 นายธีรศักด์ิ วงศ์วณิชย์รัตน์ ร้านฉ่ัวกุ่ยจ้ัว นายธีรศักด์ิ วงศ์วณิชย์รัตน์ 50 - ประชาเนรมิต บางคล้า บางคล้า ฉะเชิงเทรา ฉช. 58 2547 15/12/2019
49 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0041 นางบุศรา ยะรังษี สหกรณ์การเกษตรบางคล้า จ ากัด 78 - บางคล้า-แปลงยาว บางคล้า บางคล้า ฉะเชิงเทรา ฉช. 6 2551 19/5/2020
50 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0021 นางสาวสุธีรา กุลเกียรติประเสริฐ บริษัท ตะวันออกส่งเสริมการเกษตร จ ากัด 85 - ไพบูลย์วัฒนา บางคล้า บางคล้า ฉะเชิงเทรา ฉช. 51 2547 8/12/2019
51 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0190 นางวรญา สุขจิตร์ สหกรณ์มะม่วงบางคล้า จ ากัด 23/5 7 - - ปากน้ า บางคล้า ฉะเชิงเทรา ฉช. 48 2554 12/12/2020
52 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0592 นางสมร  จันทร์เจริญ ร้านสมัยการค้า นางสมร จันทร์เจริญ 55/5 7 - - ปากน้ า บางคล้า ฉะเชิงเทรา ฉช. 42 2561 16/8/2020
53 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0552 นางสาวประภา  วงศ์สุวรรณ ร้านประภาการเกษตร นางสาวประภา วงศ์สุวรรณ 33/3 9 - - ปากน้ า บางคล้า ฉะเชิงเทรา ฉช. 38 2560 17/11/2019
54 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0385 นายธีรวัฒน์ ผาสุกขันธ์ุ ยืนยงการเกษตร นายธีรวัฒน์ ผาสุกขันธ์ุ 81/3 1 - - หัวไทร บางคล้า ฉะเชิงเทรา ฉช. 34 2555 27/8/2019
55 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0617 นางธัญพร  พวงราช ร้านยืนยงการเกษตร นางธัญพร พวงราช 88/9 1 - - หัวไทร บางคล้า ฉะเชิงเทรา ฉช. 19 2562 10/7/2020
56 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0474 นางสมร  จันทร์เจริญ ร้านสมัยการเกษตร นางสมร จันทร์เจริญ 111/1 2 - - หัวไทร บางคล้า ฉะเชิงเทรา ฉช. 14 2559 26/7/2020
57 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0201 นางสาวจิราภา แสงสมพงษ์ ร้านส.ศิริภัณฑ์ นางสาวจิราภา แสงสมพงษ์ 97/5 6 - - หัวไทร บางคล้า ฉะเชิงเทรา ฉช. 9 2562 19/3/2020
58 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0056 นายวสุพล มะเหศวร ร้านช่ืนชอบการเกษตร นายวสุพล มะเหศวร 14/3 2 - - ดอนเกาะกา บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ฉช. 36 2547 23/8/2019
59 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0126 นายสวัสด์ิ จุลตระกูล ร้านสวัสด์ิพานิช นายสวัสด์ิ จุลตระกูล 35/1 12 - - ดอนฉิมพลี บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ฉช. 26 2555 9/7/2020
60 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0608 นางสาวมัทณี  มะลี ร้านสมอเอก การเกษตร นางสาวมัทณี มะลี 7/8 17 - - ดอนฉิมพลี บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ฉช. 15 2562 3/6/2020
61 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0066 นายสุวิทย์ เจริญแสงทอง ร้านแสงทองการเกษตร นายสุวิทย์ เจริญแสงทอง 10/7 18 - - ดอนฉิมพลี บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ฉช. 34 2547 23/8/2019
62 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0062 นางพนิดา  เก่งการพานิช ร้านสหกิจเคมีภัณฑ์ นางพนิดา เก่งการพานิช 18/117 18 - - ดอนฉิมพลี บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ฉช. 10 2562 19/3/2020
63 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0165 นายพงษ์พันธ์ ศรีอนันต์ ร้านคลินิคข้าว นายพงษ์พันธ์ ศรีอนันต์ 19/14-15 18 - - ดอนฉิมพลี บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ฉช. 3 2549 31/1/2020
64 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0460 นางสาวนิชา ศิริโสภาพงษ์ ร้านเฮียแกละ นางสาวนิชา ศิริโสภาพงษ์ 19/31 18 - - ดอนฉิมพลี บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ฉช. 37 2557 15/10/2019
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65 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0373 นางเจริญ สุรัสโม จงเจริญ 2 นางเจริญ สุรัสโม 20/3 18 - - ดอนฉิมพลี บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ฉช. 13 2555 17/5/2020
66 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0187 นางสาวธัญพร ประสิทธ์ิ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธัญพรการเกษตร 277 18 - - ดอนฉิมพลี บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ฉช. 22 2549 21/11/2019
67 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0497 นางสาววันทนา  ยีหวังมาน ร้านโฮม แบนต้ัม นางสาววันทนา ยีหวังมาน 46 5 - - ดอนฉิมพลี บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ฉช. 7 2559 1/6/2020
68 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0235 นางวนิดา เนตรทอง ร้านเนตรทองการเกษตร นางวนิดา เนตรทอง 8/5 6 - - ดอนฉิมพลี บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ฉช. 4 2551 27/4/2020
69 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0461 นางสาววโรชา วงศ์สายวารี ร้านวโรชา นางสาววโรชา วงศ์สายวารี 22/4 17 - - ดอนฉีมพลี บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ฉช. 38 2557 15/10/2019
70 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0059 นายสมบัติ วัฒนสมบูรณ์ ร้านต้ังบุ้นกวง นายสมบัติ วัฒนสมบูรณ์ 32-33 1 - - บางขนาก บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ฉช. 23 2548 14/3/2020
71 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0037 นายมานพ ต้ังไพศาลกุล ร้านสุจริตการค้า นายมานพ ต้ังไพศาลกุล 7-8 1 - - บางขนาก บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ฉช. 14 2548 27/2/2020
72 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0098 นายศิริชัย ด าริมุ่งกิจ ร้านต.ธนกิจ นายศิริชัย ด าริมุ่งกิจ 29/14 10 - - บางขนาก บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ฉช. 37 2548 16/5/2020
73 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0015 นางพรเพ็ญ โสธนนท์ ร้านป.รุ่งเรืองการเกษตร นางพรเพ็ญ โสธนนท์ 36/1 10 - - บางขนาก บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ฉช. 56 2547 8/12/2019
74 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0361 นายสัมพันธ์ งามศิริ ธนิฏฐาการเกษตร นายสัมพันธ์ งามศิริ 26/1 11 - - บางขนาก บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ฉช. 26 2556 14/7/2020
75 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0076 นางพิลัย ศิวพรประทาน ร้านนางพิลัย ศิวพรประทาน นางพิลัย ศิวพรประทาน 26/3 3 - - บางขนาก บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ฉช. 24 2561 30/4/2020
76 เขต 6 ศวพ.ฉช. CHC-5-0480 นายศัตราวุธ  แสนสุข ร้านแสนสุขเจริญดี นายศัตราวุธ แสนสุข 13/11 8 บางขนาก บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ฉช. 9 2558 6/7/2020
77 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0346 นางไดหนับ ทองดี ร้านทองดีการเกษตร นางไดหนับ ทองดี 35/1 10 - - บางน้ าเปร้ียว บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ฉช. 16 2554 2/6/2020
78 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0248 นายสุวัฒน์ ผ่องสอาด ร้านว.วัฒนะ นายสุวัฒน์ ผ่องสอาด 28/45 2 - - บางน้ าเปร้ียว บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ฉช. 13 2551 25/6/2020
79 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0254 นายอุทัย งามฤทธ์ิ ร้านฟ้ามงคลการเกษตร นายอุทัย งามฤทธ์ิ 20/2 6 - - บึงน้ ารักษ์ บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ฉช. 34 2554 10/10/2019
80 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0154 นายจงสิน สุรัสโม ร้านจงเจริญ นายจงสิน สุรัสโม 51/1 8 - - บึงน้ ารักษ์ บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ฉช. 13 2560 4/9/2019
81 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0581 นางทิพย์วิมล กิตติชญาน์ธร ร้านชัยพัฒนาการเกษตร นางทิพย์วิมล กิตติชญาน์ธร 140/22 5 - - โพรงอากาศ บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ฉช. 35 2561 16/8/2020
82 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0437 นายพงศ์นรินทร์ วรานุเคราะห์โชค บริษัท ไรซ์ ไลค์ ไรท์ จ ากัด 21/5 5 - - โพรงอากาศ บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ฉช. 9 2557 2/5/2020
83 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0064 นายสุรจิตต์  วงศ์จินดา บริษัท โซวคุงก่ี จ ากัด 288 5 - - โพรงอากาศ บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ฉช. 27 2547 28/7/2020
84 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0023 นายอรรถพล ตนางกูร ร้านธงไทยการเกษตร นายอรรถพล ตนางกูร 293 5 - - โพรงอากาศ บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ฉช. 19 2548 14/3/2020
85 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0069 นายประเทือง  อนุสิทธ์ิ สหกรณ์การเกษตรบางน้ าเปร้ียว จ ากัด 8/1 5 - - โพรงอากาศ บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ฉช. 30 2548 31/3/2020
86 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0321 นางสาวสุกัญญา วัฒนเวช ร้านท่าข้าวก านันจ้ิม ค.19 นางสาวสุกัญญา วัฒนเวช 36/2 3 - - โยธะกา บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ฉช. 2 2561 6/2/2020
87 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0279 นายวีระ ก าเนิดเรือง ร้านพิกุลทองการเกษตร นายวีระ ก าเนิดเรือง 18/1 4 - - โยธะกา บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ฉช. 7 2552 19/4/2020
88 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0506 นายโกวิท  ขวัญพิกุล ร้านเจ๊ขาว นายโกวิท ขวัญพิกุล 59 7 - - โยธะกา บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ฉช. 12 2559 6/7/2020
89 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0161 นางสาวยุวดี ล่ิมสุวรรณ ร้านษ.ล่ิมสุวรรณ นางสาวยุวดี ล่ิมสุวรรณ 58 1 - - ศาลาแดง บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ฉช. 47 2556 31/10/2019
90 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0507 นายพูนศักด์ิ  บุญสิริโสภาพันธ์ ร้านเกษตรกอ นายพูนศักด์ิ บุญสิริโสภาพันธ์ 92/18 1 - - ศาลาแดง บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ฉช. 13 2559 6/7/2019
91 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0417 นางพรเพ็ญ เบญจรัตนาภรณ์ ร้านเกรียงชัยเคหะภัณฑ์การเกษตร นางพรเพ็ญ เบญจรัตนาภรณ์ 34/6 10 - - ศาลาแดง บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ฉช. 19 2556 17/6/2020
92 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0218 นางปทิตตา เจริญธรรมกูล ร้านขวัญข้าวการเกษตร นางปทิตตา เจริญธรรมกูล 24/4 18 - สุวินทวงศ์ ศาลาแดง บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ฉช. 25 2550 22/11/2019
93 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0200 นางพรเพชร กาญจนปาริชาติ ร้านพืชมงคลกสิกิจ นางพรเพชร กาญจนปาริชาติ 66 19 - - ศาลาแดง บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ฉช. 7 2550 17/6/2020
94 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0442 นางสาวอุมาพร  ตีระดิเรก ร้านหมอศักด์ิ นางสาวอุมาพร ตีระดิเรก 69 2 - - ศาลาแดง บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ฉช. 22 2557 14/7/2020
95 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0018 นายดนัย วรรณะดิลกกุล ร้านนายดนัย วรรณะดิลกกุล นายดนัย วรรณะดิลกกุล 5/12 3 - - ศาลาแดง บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ฉช. 54 2547 8/12/2019
96 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0128 นายมหศักด์ิ ม่ิงมณี ร้านเจริญกิจการเกษตร นายมหศักด์ิ ม่ิงมณี 5/14 3 - - ศาลาแดง บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ฉช. 23 2556 7/7/2020
97 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0132 นางอารีรักษ์ วัชรอาภานุกร ร้านอริยทรัพย์น าโชค นางอารีรักษ์ วัชรอาภานุกร 5/8 3 - - ศาลาแดง บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ฉช. 29 2547 28/7/2020
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98 เขต 6 ศวพ.ฉช. chc-5-0472 นายกษิด์ิเดช  วรรณวินเวศร์ ก.กิจพาณิชย์ นายกษิด์ิเดช วรรณวินเวศร์ 88/8 5 - - ศาลาแดง บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ฉช. 10 2560 4/9/2019
99 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0473 นายชัชวัสส์  เสถียรพัฒนภักดี ร้านมารวย นายชัชวัสส์ เสถียรพัฒนภักดี 25/11 7 - - ศาลาแดง บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ฉช. 9 2559 1/6/2020
100 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0488 นางสาวอาทิพย์ตยา  มะหะมาน ร้านมะหะมานการเกษตร นางสาวอาทิพย์ตยา มะหะมาน 77/1 3 - - สิงโตทอง บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ฉช. 28 2561 22/5/2020
101 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0094 นางฮาวอ มนูลีม ร้านลานทองการเกษตร นางฮาวอ มนูลีม 1/2 6 - - หมองทอง บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ฉช. 6 2555 19/2/2020
102 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0351 นายวิเชียร พวงมาลัย ร้านนายวิเชียร พวงมาลัย นายวิเชียร พวงมาลัย 22/3 1 - - หมอนทอง บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ฉช. 20 2554 3/8/2020
103 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0258 นางสาวจุฑารัตน์ อ่ ากล่ิน ร้านกิตติฟาร์ม นางสาวจุฑารัตน์ อ่ ากล่ิน 114/28 2 - - หมอนทอง บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ฉช. 44 2557 25/11/2019
104 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0611 นายปริญญา  มีอนันต์ ร้านกาญจนา การเกษตร นายปริญญา มีอนันต์ 5/8 2 - - หมอนทอง บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ฉช. 18 2562 13/6/2020
105 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0464 นางสาววิไลภรณ์  ดอนไพรธรรม ร้านพืชมงคลการเกษตร นางสาววิไลภรณ์ ดอนไพรธรรม 5/9 2 - - หมอนทอง บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ฉช. 2 2558 8/1/2020
106 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0557 นางสาวทัศวรรณ  บุญอุ้ม ร้านบ้านปุ๋ยยาการเกษตร นางสาวทัศวรรณ บุญอุ้ม 88/9 2 - - หมอนทอง บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ฉช. 3 2561 6/2/2020
107 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0325 นายมูฮาหมัด และเล็ก ร้านอันนูรการเกษตร นายมูฮาหมัด และเล็ก 33/1 5 - - หมอนทอง บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ฉช. 30 2554 3/10/2019
108 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0019 นายยาซีน ซอหะซัน ร้านนายยาซีน ซอหะซัน นายยาซีน ซอหะซัน 28/1 6 - - หมอนทอง บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ฉช. 79 2548 27/11/2019
109 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0177 นางสุมาลี เล้ียงรอด ร้านนางสุมาลี เล้ียงรอด นางสุมาลี เล้ียงรอด 117/1 9 หมอนทอง 5 - หมอนทอง บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา ฉช. 14 2549 15/5/2020
110 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0173 นางจ ารูญ สง่า ร้านจ ารูญ นางจ ารูญ สง่า 28/2 6 - - ท่าข้าม บางปะกง ฉะเชิงเทรา ฉช. 9 2549 27/4/2020
111 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0239 นางสาววีณา ธรรมศิริ สหกรณ์การเกษตรบางปะกง จ ากัด 100 2 - บางนา-ตราด บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา ฉช. 7 2551 19/5/2019
112 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0375 นายสุเทพ เอ่ียมอ่อน ร้านเกษตรพูนผล นายสุเทพ เอ่ียมอ่อน 148/2 3 - - บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา ฉช. 24 2557 3/7/2020
113 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0574 นางนาตยา  ต้ังมิตรประชา บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) 88/8 5 - - บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา ฉช. 25 2561 30/4/2020
114 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0301 นางสาวอ านวยพร ธนศรานนท์ ร้านเกษตรพาณิชย์ นางสาวอ านวยพร ธนศรานนท์ 32/9 2 - - พิมพา บางปะกง ฉะเชิงเทรา ฉช. 6 2553 21/4/2020
115 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0563 นายสุรัชต์  แสวงไวศยสุข ร้านนายสุรัชต์  แสวงไวศยสุข นายสุรัชต์ แสวงไวศยสุข 29 2 - - สองคลอง บางปะกง ฉะเชิงเทรา ฉช. 20 2561 18/3/2020
116 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0546 นายจรัล  นฤภัย ร้านจรัล นายจรัล นฤภัย 155/1 4 - - หอมศีล บางปะกง ฉะเชิงเทรา ฉช. 6 2562 6/2/2020
117 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0549 นางสาวดวงพร  ไกรเชย ร้านกุ้ง ไกรเชย นางสาวดวงพร ไกรเชย 21/3 5 - - หอมศีล บางปะกง ฉะเชิงเทรา ฉช. 46 2561 10/9/2019
118 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0576 นางนิตยา  นาคสวัสด์ิ ร้านนางนิตยา  นาคสวัสด์ิ นางนิตยา นาคสวัสด์ิ 47/2 5 - - หอมศีล บางปะกง ฉะเชิงเทรา ฉช. 27 2561 22/5/2020
119 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0577 นายฉัตรชัย  นฤภัย ร้านนายฉัตรชัย  นฤภัย นายฉัตรชัย นฤภัย 55/3 5 - - หอมศีล บางปะกง ฉะเชิงเทรา ฉช. 29 2561 22/5/2020
120 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0560 นางสาววทันยา  เต่าร้ัง ร้านวทันยาการเกษตร นางสาววทันยา เต่าร้ัง 29/2 3 - - เกาะไร่ บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา ฉช. 15 2561 6/2/2020
121 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0609 นางสาวพัชรี  จิรวัฒน์ ร้านพัชรี  จิรวัฒน์ นางสาวพัชรี จิรวัฒน์ 7/3 2 - - คลองบ้านโพธ์ิ บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา ฉช. 17 2562 4/6/2020
122 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0384 นางรัตติมา ทองเกตุแก้ว ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลลภัส 33/13 3 - - คลองประเวศ บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา ฉช. 19 2559 1/9/2019
123 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0198 นายทวี ธารศรัทธา สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าแปดร้ิว จ ากัด 33/5 3 - - คลองประเวศ บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา ฉช. 21 2550 18/10/2019
124 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0086 นายสุรพงษ์ ศรีธีระเนตร ส.พัฒนาพานิช นายสุรพงษ์ ศรีธีระเนตร 1/2 5 - - เทพราช บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา ฉช. 16 2562 4/6/2020
125 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0086 นายสุรพงษ์ ศรีธีระเนตร ส.พัฒนาพานิช นายสุรพงษ์ ศรีธีระเนตร 1/2 5 - - เทพราช บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา ฉช. 18 2548 14/3/2019
126 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0216 นายถวิล คิดข้างบน ร้านอมรภัณฑ์2 นายถวิล คิดข้างบน 104/10 6 - เทพราช-อ่อนนุช เทพราช บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา ฉช. 48 2555 28/11/2019
127 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0115 นายณรงค์ชัย รุ่งรักษาธรรม ร้านอมรภัณฑ์ นายณรงค์ชัย รุ่งรักษาธรรม 28/1 6 - - เทพราช บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา ฉช. 24 2555 8/7/2020
128 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0087 นางสาวคัทลียา โชคพิชิตชัย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริพจน์พาณิชย์ 50/1 6 - - เทพราช บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา ฉช. 20 2548 14/3/2020
129 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0075 นายกิตติ สินธารา ร้านเซ้งหลี นายกิตติ สินธารา 56 6 - เทพราช-อ่อนนุช เทพราช บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา ฉช. 12 2561 6/2/2020
130 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0368 นายเอกสิทธ์ิ อรรถจินดา สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าและการเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด 55/5 1 - - สนามจันทร์ บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา ฉช. 10 2561 6/2/2020
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131 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0567 นายอโนทัย ภมรพานิช ร้านเม้งการเกษตร นายอโนทัย ภมรพานิช 69/1 2 - - สิบเอ็ดศอก บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา ฉช. 16 2561 18/3/2020
132 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0163 นางสาววณิชชากร เจริญช่าง ร้านเม้งการเกษตร2 นางสาววณิชชากร เจริญช่าง 49/6 3 - - สิบเอ็ดศอก บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา ฉช. 1 2549 11/1/2020
133 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0001 นายสกล จิรวัฒนอังคณา ร้านจิรวัฒนพานิช นายสกล จิรวัฒนอังคณา 136 5 - แปลงยาว-บางคล้า แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ฉช. 73 2548 30/10/2019
134 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0455 นายยงยุทธ รูปประดิษฐ ร้านนายยงยุทธ รูปประดิษฐ นายยงยุทธ รูปประดิษฐ 155/1 5 - - แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ฉช. 5 2561 6/2/2020
135 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0078 นางบุญสิตา  ศิริสุนทรพานิช ร้านฮ่ าเฮงพานิช นางบุญสิตา ศิริสุนทรพานิช 36 5 - - แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ฉช. 21 2559 1/9/2019
136 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0330 นางสาวจรรยา  รับศิริเจริญ ร้าบรับศิริเจริญการเกษตร นางสาวจรรยา รับศิริเจริญ 43/3 7 - - แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ฉช. 33 2553 19/10/2019
137 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0607 นายกิตติพล  ศิรประภาพรสกุล ร้านศ.สมบูรณ์ นายกิตติพล ศิรประภาพรสกุล 53/3 8 - - แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ฉช. 14 2562 20/5/2020
138 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0545 นางขวัญเรือน  แสงสุด ร้านวุฒิพันธ์ การเกษตร นางขวัญเรือน แสงสุด 1/9 10 - - วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ฉช. 6 2561 6/2/2020
139 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0244 นางสาวศิราณี เส็งเจริญ สหกรณ์การเกษตรปฎิรูปท่ีดินแปลงยาว จ ากัด 157 10 - - วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ฉช. 12 2551 14/6/2020
140 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0311 นางสาวสุมาลี สีสม ร้านนางสาวสุมาลี สีสม นางสาวสุมาลี สีสม 205 10 - - วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ฉช. 7 2561 6/2/2020
141 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0029 นายเกียรติศักด์ิ ตัณฑวุฑโฒ ร้านชัยเสรีการเกษตร นายเกียรติศักด์ิ ตัณฑวุฑโฒ 151/4 3 - บางคล้า-แปลงยาว วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ฉช. 26 2560 9/12/2019
142 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0166 นายปรีชา ขันทะพันธ์ ร้านปรีชาการเกษตร นายปรีชา ขันทะพันธ์ 75/8 3 - - วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ฉช. 4 2549 27/2/2020
143 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0167 นายพิบูลย์ วันโท ร้านพิบูลย์การเกษตร นายพิบูลย์ วันโท 7/1 7 - - วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ฉช. 36 2557 1/10/2019
144 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0197 นางพรทิพย์ สายทอง ร้านทิพย์เกษตร นางพรทิพย์ สายทอง 9/1 7 - - วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ฉช. 6 2550 19/3/2020
145 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0487 นางสาวจันทิมา  ม่ันภักดี ร้านม่ันภักดีการเกษตร นางสาวจันทิมา ม่ันภักดี 41/1 12 - - หนองไม้แก่น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ฉช. 8 2561 6/2/2020
146 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0405 นายนครินทร์ เกิดขาว ร้านเพ่ือนเกษตรกร นายนครินทร์ เกิดขาว 9/9 3 - - หนองไม้แก่น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ฉช. 32 2556 18/8/2019
147 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0045 นางวิรัลพัชร หลวงใจ ร้านทวีทรัพย์การเกษตร นางวิรัลพัชร หลวงใจ 5 2 - - หัวส าโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ฉช. 26 2548 14/3/2020
148 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0253 นายประยูร อุ่นเรือน ร้านด.ต.ประยูร อุ่นเรือน นายประยูร อุ่นเรือน 55 3 - - หัวส าโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ฉช. 17 2551 30/9/2019
149 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0508 นางสาวกมลนิตย์  จริตสัตย์ ร้านธนกฤตการเกษตร นางสาวกมลนิตย์ จริตสัตย์ 114/4 14 - - เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ฉช. 15 2559 26/7/2019
150 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0112 นายกิตติพงษ์ กิจชีววิทยา ร้านเงาศิลป์เกษตรภัณฑ์ นายกิตติพงษ์ กิจชีววิทยา 553/5 2 - - เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ฉช. 38 2547 9/9/2019
151 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0431 นายสมศักด์ิ ฉิมพาลี ร้านทองสุวรรณการเกษตรรุ่งเรือง นายสมศักด์ิ ฉิมพาลี 109 6 - - เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ฉช. 37 2561 16/8/2019
152 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0588 นายณัฐพงษ์  ศรีเพ็ญ ร้าน ณ. รุ่งเรืองการเษตร นายณัฐพงษ์ ศรีเพ็ญ 120/5 6 - - เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ฉช. 41 2561 16/8/2019
153 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0601 นางสาววันจุรี  ปล้ืมจิตร ร้านเก่งพืชผล นางสาววันจุรี ปล้ืมจิตร 156/10 7 - - เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ฉช. 8 2562 6/2/2020
154 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0292 นางสาวจินตนา ภู่สวัสด์ิ สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จ ากัด 97/5 1 - - เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ฉช. 15 2552 14/7/2020
155 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0475 นายพัฒนา  เทพสัตรา ร้านพัฒนาการเกษตร นายพัฒนา เทพสัตรา 95 10 - - เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ฉช. 10 2558 24/5/2020
156 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0434 นายณัฐกร ล้ีรัตนพานิชย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รัตนสินการเกษตร 199 14 - - เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ฉช. 7 2557 30/3/2020
157 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0374 นางสาวจินตนา วภักด์ิเพชร ร้านนกเกษตรภัณฑ์ นางสาวจินตนา วภักด์ิเพชร 414/3 2 - - เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ฉช. 14 2555 17/5/2020
158 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0047 นายชัยยศ เจริญกุล ร้านเจริญการเกษตร นายชัยยศ เจริญกุล 860 2 - - เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ฉช. 51 2555 20/12/2019
159 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0591 นางสาวณัชริภาว์  เกตุสุวรรณ์ ร้านกิต อุปกรณ์ไก่ชน นางสาวณัชริภาว์ เกตุสุวรรณ์ 11/1 8 - - เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ฉช. 40 2561 16/8/2019
160 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0088 นางสาวมุกดา วรรณุรักษ์ บริษัท มีคุณดี จ ากัด 4 1 ท่าลาด - ท่าถ่าน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ฉช. 6 2558 6/3/2020
161 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0484 นางสาวนัยนา  กายพันธ์ ร้านเก้ือกูลเกษตรภัณฑ์ นางสาวนัยนา กายพันธ์ 100/12 2 - - ท่าถ่าน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ฉช. 21 2558 4/10/2019
162 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0529 นายอาทิตย์  จันทร์มณี ร้านสิงห์เคมี นายอาทิตย์ จันทร์มณี 100/15 2 - - ท่าถ่าน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ฉช. 8 2560 27/3/2020
163 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0336 นางวลีภรณ์ ตันเจริญ ร้านเกษตรรุ่งเรือง นางวลีภรณ์ ตันเจริญ 2/1 3 - - ท่าถ่าน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ฉช. 2 2554 20/1/2020
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164 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0594 นายณัฐกร  ผาวันดี ร้านพี เกษตรภัณฑ์ นายณัฐกร ผาวันดี 45 11 - - บ้านซ่อง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ฉช. 50 2561 10/9/2019
165 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0433 นางสาวทัศพร อนิวัตกุล ร้านทัศพร นางสาวทัศพร อนิวัตกุล 99 14 - - บ้านซ่อง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ฉช. 3 2558 8/1/2020
166 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0306 นายวิโชติ ศรีทอง ร้านศรีทองการเกษตร 1 นายวิโชติ ศรีทอง 230 5 - - บ้านซ่อง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ฉช. 7 2553 21/4/2020
167 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0605 นางสาวสุรียาพร  บุราดร ร้านสุรียาพรการเกษตร นางสาวสุรียาพร บุราดร 11 6 - - บ้านซ่อง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ฉช. 12 2562 19/3/2020
168 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0004 นางวีรยา ล้ิมประสิทธิศักด์ิ บริษัท เรียมการเกษตร จ ากัด 108/9 1 - - พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ฉช. 43 2547 14/11/2019
169 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0027 นายไกรสิทธ์ิ กุลเกียรติประเสริฐ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพ็ญการเกษตร 1111/2 1 - - พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ฉช. 23 2561 20/3/2020
170 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0040 นายธนวัฒน์ ยะพิมสิน ร้านส.จ.เกษตรภัณฑ์ นายธนวัฒน์ ยะพิมสิน 126/15-16 1 - - พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ฉช. 59 2547 20/12/2019
171 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0117 นายภูวนาถ วรรณีเวชศิลป์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภ.เกษตรภัณฑ์(พนมสารคาม) 1699/35-39 1 - - พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ฉช. 28 2556 15/7/2020
172 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0005 นางเรียม วงษ์ภักดี ร้านเรียมการเกษตร นางเรียม วงษ์ภักดี 987 1 - - พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ฉช. 42 2547 14/11/2019
173 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0028 นายเสกสรรค์ ตันเจริญ ร้านพนมการเกษตร นายเสกสรรค์ ตันเจริญ 988 1 - หนองยาวพัฒนา พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ฉช. 2 2548 16/1/2020
174 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0395 นายทวีชัย กุลบุตร์ ร้านทวีชัยการค้า นายทวีชัย กุลบุตร์ 154/12-13 4 - - เมืองเก่า พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ฉช. 50 2555 20/12/2019
175 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0119 นายไพบูณร์ ยะหัตตะ ร้านนายไพบูณร์ ยะหัตตะ นายไพบูณร์ ยะหัตตะ 101 1 - - หนองยาว พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ฉช. 9 2547 5/7/2020
176 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0590 นางบ าเพ็ญ  วงค์หิรัญ ร้านนางบ าเพ็ญ  วงค์หิรัญ นางบ าเพ็ญ วงค์หิรัญ 119 12 - - หนองยาว พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ฉช. 39 2561 16/8/2019
177 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0579 นายประสงค์  เพ็งบุบผา ร้านเกษตรพอเพียง นายประสงค์ เพ็งบุบผา 117 2 - - หนองยาว พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ฉช. 31 2561 22/5/2020
178 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0524 นายบุญยงค์  วงหิรัญ ร้านนายบุญยงค์  วงหิรัญ นายบุญยงค์ วงหิรัญ 165/1 2 - - หนองยาว พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ฉช. 2 2560 17/1/2020
179 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0410 นายวรวิทย์ ยวงสร้อย ร้านเจ๊ียบการเกษตร นายวรวิทย์ ยวงสร้อย 256 3 - - หนองยาว พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ฉช. 20 2560 24/9/2019
180 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0123 นายครรชิต  สุขประเสริฐ ร้านประเสริฐการเกษตร นายครรชิต สุขประเสริฐ 269 3 - - หนองยาว พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ฉช. 26 2547 28/7/2019
181 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0589 นายสรรภากร  บุญศิริ ร้านนายสรรภากร  บุญศิริ นายสรรภากร บุญศิริ 3/3 8 - - หนองยาว พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ฉช. 38 2561 16/8/2020
182 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0159 นางจ าเนียร คงเจริญ ร้านนางจ าเนียร คงเจริญ นางจ าเนียร คงเจริญ 49 11 - - หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ฉช. 77 2548 16/11/2019
183 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0553 นายกฤษดา  จันทร์เจริญ ร้านกฤษดา นายกฤษดา จันทร์เจริญ 72 11 - - หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ฉช. 36 2560 17/11/2019
184 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0195 นางสาวเดือนเพ็ญ อยู่มา ร้านสุธาทิพย์การเกษตร นางสาวเดือนเพ็ญ อยู่มา 43 8 - - คลองหลวงแพ่ง เมือง ฉะเชิงเทรา ฉช. 5 2550 26/2/2020
185 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0110 นายนันทเวช วัฒนก าธรกุล ร้านโชคอนันต์การเกษตร นายนันทเวช วัฒนก าธรกุล 27/1 1 - สุวินทวงศ์ คลองอุดมชลจร เมือง ฉะเชิงเทรา ฉช. 40 2547 9/9/2019
186 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0012 นายพีระพงษ์  วงษ์วุฒิพงษ์ ร้านโสธรเคมีเกษตร นายพีระพงษ์ วงษ์วุฒิพงษ์ 27/33 1 - - คลองอุดมชลจร เมือง ฉะเชิงเทรา ฉช. 43 2561 21/8/2019
187 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0259 นายพูลศักด์ิ ทองเพ่ิม ร้านเกษตรเพ่ิมพูน นายพูลศักด์ิ ทองเพ่ิม 37/41-42 1 - - คลองอุดมชลจร เมือง ฉะเชิงเทรา ฉช. 2 2557 14/1/2020
188 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0111 นายสมภพ แสงดีจริง ร้านดีจริงการเกษตร นายสมภพ แสงดีจริง 443/69 1 - ศุภกิจ คลองอุดมชลจร เมือง ฉะเชิงเทรา ฉช. 39 2547 9/9/2019
189 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0320 นางวรรณา เฟ่ืองเจริญ ร้านนางวรรณา เฟ่ืองเจริญ นางวรรณา เฟ่ืองเจริญ 21/3 3 - - คลองอุดมชลจร เมือง ฉะเชิงเทรา ฉช. 22 2554 19/7/2020
190 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0354 นางภรรัช ยาตพงศ์ ร้านภัคสิริพาณิชย์ นางภรรัช ยาตพงศ์ 88/8 3 - - คลองอุดมชลจร เมือง ฉะเชิงเทรา ฉช. 28 2554 6/9/2019
191 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0142 นายประเทือง นาสมนึก ร้านสมนึกพาณิชย์ นายประเทือง นาสมนึก 45 6 - - คลองอุดมชลจร เมือง ฉะเชิงเทรา ฉช. 61 2548 28/8/2019
192 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0293 นางอุทุมพร แปลงสมบูรณ์ ร้านนางอุทุมพร แปลงสมบูรณ์ นางอุทุมพร แปลงสมบูรณ์ 55/1/2 4 - - ท่าไข่ เมือง ฉะเชิงเทรา ฉช. 33 2561 1/7/2019
193 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0268 นายเพ่ิมสุข เอกบรรณสิงห์ ร้านเพ่ิมคุณการเกษตร นายเพ่ิมสุข เอกบรรณสิงห์ 7/1 4 - - บางแก้ว เมือง ฉะเชิงเทรา ฉช. 32 2554 4/10/2019
194 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0343 นายวสันต์ ก าเนิดเรือง ร้านโพรงกระถินการเกษตร นายวสันต์ ก าเนิดเรือง 70 6 - - บางแก้ว เมือง ฉะเชิงเทรา ฉช. 12 2554 22/5/2020
195 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0214 นายสมนึก สิกขากูล ร้านนายสมนึก สิกขากูล นายสมนึก สิกขากูล 30/1 11 - - บางขวัญ เมือง ฉะเชิงเทรา ฉช. 20 2550 16/9/2020
196 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0109 นายถนอม เพ็งพานิช ร้านถนอมพาณิชย์ นายถนอม เพ็งพานิช 26 13 - เกษมราษฎร์พัฒนา บางเตย เมือง ฉะเชิงเทรา ฉช. 33 2554 6/10/2019
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197 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0414 นางวาสนา ชัยสายัณห์ ร้านนางวาสนา ชัยสายัณห์ นางวาสนา ชัยสายัณห์ 6 13 - - บางเตย เมือง ฉะเชิงเทรา ฉช. 28 2560 17/11/2019
198 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0329 นายอุทิศ สว่างสุข ร้านสนองการเกษตร นางพัทธนันท์  เหรียญทองวัฒนา 15/4 5 - - บางเตย เมือง ฉะเชิงเทรา ฉช. 39 2554 13/11/2019
199 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0024 นายประสิทธ์ิ อภิธนพนธ์กุล ร้านประสิทธ์ิการค้า นายประสิทธ์ิ อภิธนพนธ์กุล 21/7 8 - - บางไผ่ เมือง ฉะเชิงเทรา ฉช. 4 2555 13/2/2020
200 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0318 นางสาวอริญรดา สถิตย์ ร้านธนทรัพย์การเกษตร นางสาวอริญรดา สถิตย์ 55/9 3 - สุวินทวงศ์ วังตะเคียน เมือง ฉะเชิงเทรา ฉช. 48 2561 10/9/2019
201 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0170 นายนพดล เต่าร้ัง ร้านนายนพดล เต่าร้ัง นายนพดล เต่าร้ัง 44/1 5 โสธรวงแหวน - โสธร เมือง ฉะเชิงเทรา ฉช. 7 2549 29/3/2020
202 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0390 นางขวัญเรือน ยงปรึกษา ร้านศรีสมพงษ์ฟาร์ม นางขวัญเรือน ยงปรึกษา 1/7 2 - - หนามแดง เมือง ฉะเชิงเทรา ฉช. 42 2557 18/11/2019
203 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0227 นางสาวนุชสะรินทร์  มุ้ยประเสริฐ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สาขาอ าเภอเมือง จ ากัด 128 - มรุพงษ์ หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา ฉช. 9 2556 16/5/2020
204 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0228 นางสาวนุชสะรินทร์  มุ้ยประเสริฐ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สาขาพนมสารคาม จ ากัด 128 - มรุพงษ์ หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา ฉช. 10 2556 16/5/2020
205 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0084 นายอภิชัย แสงดีจริง ร้านดีจริงพานิช นายอภิชัย แสงดีจริง 132-134 - พานิช หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา ฉช. 16 2548 14/3/2020
206 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0121 นางสาววัชรี สุทธาพัฒน์ธานนท์ ร้านไทยเซ็นเตอร์การเกษตร นางสาววัชรี สุทธาพัฒน์ธานนท์ 168-170 - พานิช หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา ฉช. 44 2548 18/7/2020
207 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0206 นางมณีพรรณ  ไวกัณสุรส ร้านปูนแดง นางมณีพรรณ ไวกัณสุรส 21/1 - วรรณย่ิง หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา ฉช. 27 2556 14/7/2020
208 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0026 นายสมจิตต์  แพลูกอินทร์ สหกรณ์การเกษตรเมืองแปดร้ิว จ ากัด 257/3 - มหาจักรพรรด์ิ หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา ฉช. 2 2553 26/1/2020
209 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0014 นายชาย ฮวดศิริ ร้านศิริเกษตร นายชาย ฮวดศิริ 37 - เปรมประชา หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา ฉช. 21 2548 14/1/2020
210 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0080 นางกรรณิกา กุลเกียรติประเสริฐ ร้านแปดร้ิวการเกษตร นางกรรณิกา กุลเกียรติประเสริฐ 8/12 - สันติราษฎร์ หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา ฉช. 13 2548 20/2/2020
211 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0233 นางสาวนุชสะรินทร์  มุ้ยประเสริฐ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้าธ.ก.ส.สาขาสนามชัยเขต จ ากัด 128 1 - มรุพงษ์ หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา ฉช. 8 2556 16/5/2020
212 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0595 นางสาวณีรณุช  วงษ์จินดา ร้านเกษตรบางพระ นางสาวณีรณุช วงษ์จินดา 3/10 17 - - คลองนครเน่ืองเขต เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ฉช. 51 2561 10/9/2019
213 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0492 นายสุรพล  วโรกร ร้านวโรกรพืชผล นายสุรพล วโรกร 16/4 8 - - คลองอุดมชลจร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ฉช. 28 2559 29/8/2019
214 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0618 นายปิยะ  ภวังคะนันท์ ร้านเกษตรพันธ์ุข้าว นายปิยะ ภวังคะนันท์ 50 3 - - ท่าไข่ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ฉช. 20 2562 10/7/2020
215 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0457 นายเจริญ ชัยเดช ร้านธนทรัพย์ นายเจริญ ชัยเดช 5/13 3 - - บางแก้ว เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ฉช. 35 2557 2/9/2019
216 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0600 นายไกรสิงห์  กุลเกียรติประเสริฐ ร้านโพธ์ิเย็น นายไกรสิงห์ กุลเกียรติประเสริฐ 44/107-108 2 - - บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ฉช. 1 2562 10/1/2020
217 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0578 นายระยอง  มาเจริญ ร้านค้าชุมชนบ้านบางขวัญ หมู่9 6/1 9 - - บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ฉช. 30 2561 22/5/2020
218 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0512 นางสาวกนกวรรณ  กุลเกียรติประเสริฐ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โต โตจรัสแสง 93,94 13 - - บางตีนเป็ด เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ฉช. 17 2559 22/8/2019
219 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0554 นางชิสารักษ์  บุญลาภ ร้านพ.ณัฐพลการเกษตร นางชิสารักษ์ บุญลาภ 38/3 3 - - บางตีนเป็ด เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ฉช. 37 2560 17/11/2019
220 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0551 นายสุวัจน์  สุขประเสริฐ ร้านโจ้การเกษตร นายสุวัจน์ สุขประเสริฐ 11/2/1 9 - - บางไผ่ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ฉช. 25 2560 9/10/2019
221 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0491 นายทวีศักด์ิ  บุญรอด บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขาฉะเชิงเทรา) 99 2 - - โสธร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ฉช. 49 2561 10/9/2019
222 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0504 นายสนธยา  ม่วงปรีดา ร้านทศพรการเกษตร นายสนธยา ม่วงปรีดา 10 7 - - หนามแดง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ฉช. 4 2562 6/2/2020
223 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0229 นางสาวนุชสะรินทร์  มุ้ยประเสริฐ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้าธ.ก.ส.สาขาบางน้ าเปร้ียว จ ากัด 128 - มรุพงษ์ หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ฉช. 54 2561 15/11/2019
224 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0444 นายนพดล ผิวเกล้ียง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 187/9 - - หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ฉช. 19 2560 24/9/2019
225 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0448 นายสมจิตต์ แพลูกอินทร์ สหกรณ์การเกษตรเมืองแปดร้ิว จ ากัด 257/3 - มหาจักรพรรด์ิ หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ฉช. 31 2559 7/11/2019
226 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0519 นางสาวพรพิมล  โชคอนุวัฒน์ ร้านเป้ิลการเกษตร นางสาวพรพิมล โชคอนุวัฒน์ 99/99 - - - หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ฉช. 31 2559 7/11/2019
227 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0256 นางสาวปัทมา  ทิพย์วงค์ ร้านมานพ เกษตรภัณฑ์ นางสาวปัทมา ทิพย์วงค์ 172 1 - - ดงน้อย ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา ฉช. 6 2552 19/4/2020
228 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0441 นายวันชัย ปัญญาสัจธรรม ร้านวันชัยการเกษตร นายวันชัย ปัญญาสัจธรรม 32 10 - - ดงน้อย ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา ฉช. 20 2559 1/9/2019
229 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0562 นางสาวอุ่นเรือน  บุตรค า ร้านอุ่นเรือนเกษตรภัณฑ์ นางสาวอุ่นเรือน บุตรค า 108 13 - - ดงน้อย ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา ฉช. 17 2561 18/3/2020
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230 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0310 นางสาววนิดา เดชผดุง ร้านเอ้ืองชัยการเกษตร นางสาววนิดา เดชผดุง 34 13 - - ดงน้อย ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา ฉช. 13 2553 31/5/2020
231 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0436 นายวิศักด์ิ เกตุแก้ว ร้านอุดมแสง นายวิศักด์ิ เกตุแก้ว 63 2 - - ดงน้อย ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา ฉช. 7 2562 6/2/2020
232 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0308 นางสาวประทุม วงษ์ก าภู ร้านไทยเจริญการเกษตร นางสาวประทุม วงษ์ก าภู 1 3 - - ดงน้อย ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา ฉช. 9 2553 3/5/2020
233 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0016 นางสาวนวลจันทร์ สวดสวัสด์ิ ร้านนายสมเกียรติ สวดสวัสด์ิ นางสาวนวลจันทร์ สวดสวัสด์ิ 83 3 - - ดงน้อย ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา ฉช. 16 2555 17/5/2020
234 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0449 นางสาวขวัญมณี ทิพย์วงค์ ร้านมานพเกษตรภัณฑ์ นางสาวขวัญมณี ทิพย์วงค์ 51 2 - - บางคา ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา ฉช. 28 2557 3/8/2020
235 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0496 นางบังอร  ดวงพระทัย ร้านขนิษฐาการเกษตร นางบังอร ดวงพระทัย 154 5 - - บางคา ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา ฉช. 5 2559 1/6/2020
236 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0316 นายศักด์ิอารี มังคละศิริ ร้านนายศักด์ิอารี มังคละศิริ นายศักด์ิอารี มังคละศิริ 50 5 - - บางคา ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา ฉช. 11 2560 4/9/2019
237 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0586 นายกรวัฒน์  ขันทอง ร้านขันทองการเกษตร นายกรวัฒน์ ขันทอง 158 1 - - เมืองใหม่ ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา ฉช. 34 2561 16/8/2020
238 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0275 นายวิชัย แก้วไกรจักร์ ร้านนายวิชัย แก้วไกรจักร์ นายวิชัย แก้วไกรจักร์ 11 8 - - เมืองใหม่ ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา ฉช. 3 2552 24/3/2020
239 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0067 นางสาวไพลิน ตวนบุตร ร้านทวีทรัพย์รุ่งเรือง นางสาวไพลิน ตวนบุตร 480 12 - - คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ฉช. 32 2560 17/11/2019
240 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0046 นางสาวนพพร ประภาศิริสุลี ร้านเกษตรแม่โจ้1 นางสาวนพพร ประภาศิริสุลี 200 14 - - คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ฉช. 20 2552 23/12/2019
241 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0099 นายนิยม พันธ์ุคง ร้านเกษตรรุ่งเรือง3 นายนิยม พันธ์ุคง 401/1 14 - - คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ฉช. 18 2561 18/3/2020
242 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0210 นายสมบัติ ต้ังบริบูรณ์รัตน์ ร้านสมบัติการเกษตร นายสมบัติ ต้ังบริบูรณ์รัตน์ 576 14 - - คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ฉช. 9 2561 6/2/2020
243 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0185 นายกานต์ วงษ์ภักดี ร้านเรียมการเกษตร นายกานต์ วงษ์ภักดี 93/4 14 - - คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ฉช. 42 2555 18/10/2019
244 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0505  นางสาวภัควลัญชร์  พิมพ์เวียง ร้านชลธิตการเกษตร นางสาวภัควลัญชร์ พิมพ์เวียง 166 17 - - คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ฉช. 6 2560 17/1/2020
245 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0044 นางมยุรี พรหมคุณ ร้านเกษตรแม่โจ้2 นางมยุรี พรหมคุณ 290-292 4 - - คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ฉช. 81 2548 27/12/2019
246 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0364 นายเป่ียมศักด์ิ ทิดพรม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หัวนา การเกษตร 542/1 4 - - คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ฉช. 26 2561 22/5/2020
247 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0379 นายอภิชาต จิตไธสง ร้านหนองยางการเกษตร นายอภิชาต จิตไธสง 712 8 - - คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ฉช. 18 2560 24/9/2019
248 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0528 นางสาวบานช่ืน  จงเย็นกลาง ร้านบานช่ืน นางสาวบานช่ืน จงเย็นกลาง 208 11 - - ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ฉช. 7 2560 17/1/2020
249 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0555 นายณรงค์ศักด์ิ  แซ่ซ้ือ ร้านส.จรรยพร พืชไร่ นายณรงค์ศักด์ิ แซ่ซ้ือ 194 12 - - ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ฉช. 40 2560 17/11/2019
250 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0523 นายเปล่ียน  ชุ่มฉาย ร้านโปร่งเจริญการเกษตร นายเปล่ียน ชุ่มฉาย 420 12 - - ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ฉช. 1 2560 17/1/2020
251 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0526 นางสาวศศมน  ก่อเกียรติขจร ร้านยายโปร่งเจริญ นางสาวศศมน ก่อเกียรติขจร 683 12 - - ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ฉช. 4 2560 17/1/2020
252 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0500 นางดาว  ผาแก้ว ร้านผาแก้ว นางดาว ผาแก้ว 714 12 - - ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ฉช. 11 2559 27/6/2020
253 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0542 นายสมคิด  แก้วมณี ร้านมาลีการค้า นายสมคิด แก้วมณี 134/2 14 - - ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ฉช. 15 2560 24/9/2019
254 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0303 นายบุญมี  วงศ์อุปปา สหกรณ์การเกษตรบ้านนายาวสามัคคี จ ากัด 103/1 15 - - ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ฉช. 17 2560 24/9/2019
255 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0036 นางยุวรรณา พงษ์เจริญดี ร้านนายาวการเกษตร นางยุวรรณา พงษ์เจริญดี 1127 15 - - ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ฉช. 19 2554 6/7/2020
256 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0010 นางณัฐรัตน์ จิตต์จูล ร้านรัตนชัย นางณัฐรัตน์ จิตต์จูล 1345 15 - - ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ฉช. 47 2547 14/11/2019
257 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0219 นางจันทร์เพ็ญ ประกอบกิจ ร้านโชคอ านวย นางจันทร์เพ็ญ ประกอบกิจ 1358 15 - - ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ฉช. 45 2555 19/11/2019
258 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0571 นายสมเพียร  งามลม ร้านส.พาณิชย์ นายสมเพียร งามลม 1365 15 - - ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ฉช. 44 2561 21/8/2020
259 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0597 นางสาวแก้วตา  ทองจันทร์ ร้านทรัพย์เกษตร นางสาวแก้วตา ทองจันทร์ 1393 15 - - ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ฉช. 53 2561 29/10/2019
260 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0011 นางสาวทิวาพร แสนใจ ร้านแสนเจริญ นางสาวทิวาพร แสนใจ 197 19 - - ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ฉช. 29 2560 17/11/2019
261 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0468 นายสุชาติ  เลิศสิวนนท์ ก.การเกษตร นายสุชาติ เลิศศิวนนท์ 174 21 - - ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ฉช. 14 2558 26/11/2019
262 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0383 นายทิวา พานแก้ว เอกเกษตรพาณิชย์ นายทิวา พานแก้ว 381 3 - - ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ฉช. 30 2555 5/8/2019
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263 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0380 นางสาวพิณละมัย  หอมเนียม สหกรณ์การเกษตรหินแร่พัฒนา จ ากัด นางสาวพิณละมัย หอมเนียม - 7 - - ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ฉช. 14 2560 24/9/2019
264 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0158 นายไมตรี รัตนผ่องศิริ ร้านนายไมตรี รัตนผ่องศิริ นายไมตรี รัตนผ่องศิริ 449 7 - - ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ฉช. 78 2548 16/11/2019
265 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0125 นางสาวสริตา  พันจ าปา ร้านสืบพันจ าปา นางสาวสริตา พันจ าปา 112 8 - - ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ฉช. 31 2547 23/8/2019
266 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0138 นางสาวน้ าเพชร คุณประเสริฐ ร้านน้ าเพชรเคมีภัณฑ์ นางสาวน้ าเพชร คุณประเสริฐ 291/1 8 - - ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ฉช. 43 2548 7/6/2020
267 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0342 นายอ านาจ ปิยะเสถียรรัตน์ ร้านอ านาจการเกษตร นายอ านาจ ปิยะเสถียรรัตน์ 310 8 - - ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ฉช. 19 2557 29/6/2020
268 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0322 นายวิมล โพธ์ิลอย ร้านทรงพลการเกษตร นายวิมล โพธ์ิลอย 16/3 15 - - ทุ่งพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ฉช. 26 2553 18/7/2020
269 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0498 นางสาวดาราวัลย์  คันสินธ์ ร้านแหลมบูรพา นางสาวดาราวัลย์ คันสินธ์ 189 15 - - ทุ่งพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ฉช. 10 2559 9/6/2020
270 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0302 นายภัทรพล ทิสาลี ร้านภัทรการเกษตรและวัสดุก่อสร้าง นายภัทรพล ทิสาลี 118 19 - - ทุ่งพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ฉช. 3 2553 24/2/2020
271 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0419 นางสาวสุวรรณา เตมิยานนท์ ร้านนางสาวสุวรรณา เตมิยานนท์ นางสาวสุวรรณา เตมิยานนท์ 95 4 - - ทุ่งพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ฉช. 15 2557 17/6/2020
272 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0338 นายเทวฤทธ์ิ ฉิมมารักษ์ ร้านห้วยหินการเกษตร นายเทวฤทธ์ิ ฉิมมารักษ์ 178/2 1 - - ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ฉช. 11 2554 19/5/2020
273 เขต 6 ศวพ.ฉช. CHC-5-0479 นายกรเอก  จันทร์เจ็ก กรเอกพาณิชย์ นายกรเอก จันทร์เจ็ก 335 1 ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ฉช. 31 2560 17/11/2019
274 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0580 นางสาวจารุณี  ไทยเจริญ ร้านธนดลการเกษตร นางสาวจารุณี ไทยเจริญ 44 10 - - ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ฉช. 21 2562 21/7/2020
275 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0580 นางสาวจารุณี  ไทยเจริญ ร้านธนดลการเกษตร นางสาวจารุณี ไทยเจริญ 44 10 - - ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ฉช. 32 2561 22/5/2019
276 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0499 นางสาวศศินันท์  อธิชัยคณาวิชญ์ ร้านรุ่งโรจน์การเกษตร นางสาวศศินันท์ อธิชัยคณาวิชญ์ 59/1 11 - - ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ฉช. 22 2559 1/9/2020
277 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0527 นายณรงค์เดชน์  จูรุ่งเรืองกุล ร้านซ.เกษตรรุ่งเรือง นายณรงค์เดชน์  จูรุ่งเรืองกุล 434 2 - - ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ฉช. 5 2560 17/1/2020
278 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0381 นายนนท์ พวงแก้ว ร้านอานนท์ การช่าง นายนนท์ พวงแก้ว 55 2 - - ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ฉช. 39 2560 17/11/2019
279 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0089 นายส ารวย วงศ์ร่ืน ร้านส ารวย นายส ารวย วงศ์ร่ืน 241 4 - - ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ฉช. 4 2554 22/3/2020
280 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0116 นางวาสนา ม่ันใจ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินสนามชัยเขต จ ากัด 270 4 - - ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ฉช. 3 2547 5/7/2020
281 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0408 นางสาวประวีณา พันธ์ุคง ร้านเกษตรก้าวหน้า 555 นางสาวประวีณา พันธ์ุคง 440 4 - - ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ฉช. 19 2561 18/3/2020
282 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0120 นายณัฎฐวุฒิ  วัลลานนท์ ร้านส.เกษตรชล นายณัฎฐวุฒิ วัลลานนท์ 168 6 - - ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ฉช. 48 2556 7/11/2019
283 เขต 6 ศวพ.ฉช. Chc-5-0082 นางสุนิสา บรรพต ร้านอ้อยการเกษตร นางสุนิสา บรรพต 328 6 - - ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา ฉช. 11 2561 6/2/2020
284 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0339 นายอมรชัย จันทร์ตะลิ ร้านโชคดีรุ่งเรืองการเกษตร นายอมรชัย จันทร์ตะลิ 138/1 อนุกูล กบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ปจ. 4 2556 3/3/2020
285 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0255 นางธารทิพย์ เก้าอุดม ร้านธารทิพย์ เก้าอุดม นางธารทิพย์ เก้าอุดม 3,5 - เจ้าส าอางค์ กบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ปจ. 22 2554 16/6/2019
286 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0255 นางธารทิพย์ เก้าอุดม ร้านธารทิพย์ เก้าอุดม นางธารทิพย์ เก้าอุดม 3,5 - เจ้าส าอางค์ กบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ปจ. 14 2562 20/6/2020
287 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0329 นายสุชาติ โตศิริ ร้านกุ่ยฮวด นายสุชาติ โตศิริ 323-325 - เจ้าส าอางค์ กบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ปจ. 3 2557 14/1/2020
288 เขต 6 ศวพ.ปจ. PRC-5-0499 นายพูลชัย วณิชโยบล ร้านพูลชัยค้าข้าว นายพูลชัย วณิชโยบล 91 สุวรรณศร กบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ปจ. 23 2561 10/12/2019
289 เขต 6 ศวพ.ปจ. PRC-5-0415 นายฤทธ์ิเดช บุญญาบูรณกิจ ร้านรวมเกษตรรุ่งเรือง นายฤทธ์ิเดช บุญญาบูรณกิจ 159 7 กบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ปจ. 24 2559 7/8/2020
290 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0301 นางอัชราภรณ์ พัชนี สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ปราจีนบุรี จ ากัด(กบินทร์บุรี) 546 8 - ราษฎร์ด าริ กบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ปจ. 27 2556 27/8/2019
291 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0020 นายสมฤทธ์ิ แจ่มชุมศิลป์ ร้านเล่ียงฮวด นายสมฤทธ์ิ แจ่มชุมศิลป์ 311 - เจ้าส าอางค์ กบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ปจ. 3 2553 18/10/2019
292 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0012 นางสาวพรเพ็ญ โตศิริพัฒนา ร้านเตียจ้ีนก่ี นางสาวพรเพ็ญ โตศิริพัฒนา 313 - เจ้าส าอางค์ กบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ปจ. 7 2553 16/3/2020
293 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0024 นายมีชัย วณิชโยบล ร้านเจ็กแบน นายมีชัย วณิชโยบล 36-38 - เทศบาล 5 กบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ปจ. 2 2548 4/1/2020
294 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0025 นายณัฐวัฒน์ พัฒนาเจริญชัย ร้านพัฒนาเจริญชัย นายณัฐวัฒน์ พัฒนาเจริญชัย 40-42 - - กบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ปจ. 1 2548 4/1/2020
295 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0092 นางสาวสมหญิง ม่วงไหมทอง นางสาวสมหญิง ม่วงไหมทอง 154 16 - สุวรรณศร กบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ปจ. 17 2561 9/8/2020
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296 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0259 นางสาวเฉลิมขวัญ อินทร์แมน ร้านรุ่งเรืองการเกษตร นางสาวเฉลิมขวัญ อินทร์แมน 267/2 5 - - นนทรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ปจ. 12 2554 3/5/2020
297 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0013 นางสาวละมัย อุ่นมี ร้านเกษตรหนองไฮ นางสาวละมัย อุ่นมี 4 5 - - นนทรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ปจ. 29 2548 25/12/2019
298 เขต 6 ศวพ.ปจ. PRC-5-0392 นายวัชระ อยู่ประไพ ร้านณัฐหทัยการเกษตร นายวัชระ อยู่ประไพ 86 6 นาแขม กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ปจ. 18 2558 17/8/2019
299 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0333 นางสาวทศวรรณ แสงดึก ร้านน.ส.ทศวรรณ แสงดึก นางสาวทศวรรณ แสงดึก 97/1 1 - - บ้านนา กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ปจ. 21 2561 5/12/2019
300 เขต 6 ศวพ.ปจ. PRC-5-0493 นายสน่ัน  แก้วมะ ร้านธนภูมิการเกษตร นายสน่ัน แก้วมะ 45 11 บ้านนา กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ปจ. 9 2562 14/5/2020
301 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0307 นางพัทนินทร์ แย้มมูล ร้านส.เกษตรมงคล นางพัทนินทร์ แย้มมูล 207/16 3 - - บ้านนา กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ปจ. 15 2555 24/6/2020
302 เขต 6 ศวพ.ปจ. PRC-5-0490 นางสินีวรรณ ช่างคิด ร้านพอเพียงเคมีเกษตร นางสินีวรรณ ช่างคิด 245 3 บ้านนา กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ปจ. 15 2561 10/5/2020
303 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0017 นายชม เทพสัตรา ร้านชมเกษตร นายชม เทพสัตรา 521/16-17 17 - สุวรรณศร เมืองเก่า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ปจ. 4 2555 19/4/2020
304 เขต 6 ศวพ.ปจ. PRC-5-0404 นายอนิรุต รักสละ ร้านสุรินทร์การเกษตร นายอนิรุต รักสละ 85 18 เมืองเก่า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ปจ. 15 2559 5/6/2019
305 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0014 นายเกียรติศักด์ิ สัจจาวงศ์ ร้านพนาพาณิชย์ นายเกียรติศักด์ิ สัจจาวงศ์ 261-262 8 - - เมืองเก่า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ปจ. 8 2551 8/6/2020
306 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0068 นางสาวบังอร กาลอินทร์ บริษัท กบินทร์ผาติการเกษตร จ ากัด 453/2 8 - สุวรรณศร เมืองเก่า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ปจ. 22 2548 20/8/2020
307 เขต 6 ศวพ.ปจ. PRC-5-0506 นายณรงค์ศักด์ิ แหยมนุช ร้านกลไกการเกษตร นายณรงค์ศักด์ิ แหมยนุช 169 2 ย่านรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ปจ. 3 2562 22/1/2020
308 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0359 นางสายพิน พรมพิทักษ์ ร้านสายพิน นางสายพิน พรมพิทักษ์ 8/1 12 - - วังดาล กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ปจ. 35 2556 10/12/2019
309 เขต 6 ศวพ.ปจ. PRC-5-0438 นายเฉลิมชัย เล่สิงห์ ร้านค้าสหกรณ์เพ่ือการเกษตร นายเฉลิมชัย เล่สิงห์ 40/1 9 วังดาล กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ปจ. 22 2560 21/8/2019
310 เขต 6 ศวพ.ปจ. PRC-5-0502 นางสาวสุภาพร เงินเต็ม ร้านบูมเกษตร นางสาวสุภาพร เงินเต็ม 41 13 วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ปจ. 10 2562 27/5/2020
311 เขต 6 ศวพ.ปจ. PRC-5-0459 นางสิริพร เฉลยทิพย์ ร้านธนภรณ์การค้า นางสิริพร เฉลยทิพย์ 18 15 วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ปจ. 4 2560 11/1/2020
312 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0290 นายธีรวัฒน์ สินตะเคียน ร้านสมหมาย นายธีรวัฒน์ สินตะเคียน 188 17 - - วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ปจ. 21 2558 13/9/2019
313 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0387 นางสาวปริยาภัทร ก าลังทวี ร้านพันตาการเกษตร นางสาวปริยาภัทร ก าลังทวี 480 5 วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ปจ. 25 2560 17/9/2019
314 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0346 นางอัชราภรณ์ พัชนี สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ปราจีนบุรี จ ากัด(วังท่าช้าง) 82/4 - - วังท่าช้าง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ปจ. 9 2557 21/8/2019
315 เขต 6 ศวพ.ปจ. PRC-5-0319 นางสาวสุขค า เสนา ร้านสุขค าพันธ์ุปาล์ม นางสาวสุขค า เสนา ทางหลวงสาย 359 1 วังท่าช้าง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ปจ. 16 2561 5/8/2019
316 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0249 นายสยาม วรครุธ ร้านนายสยาม วรครุธ นายสยาม วรครุธ 204 10 - - วังท่าช้าง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ปจ. 5 2560 25/1/2020
317 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0120 นางวิภา วันเพ็ญ ร้านอุดมทรัพย์ นางวิภา วันเพ็ญ 152 13 - - วังท่าช้าง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ปจ. 25 2559 16/8/2020
318 เขต 6 ศวพ.ปจ. PRC-5-0405 นายสมบัติ ธนวุฒิคม ร้านส.สมบัติการค้า นายสมบัติ ธนวุฒิคม 99 13 วังท่าช้าง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ปจ. 7 2559 3/5/2020
319 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0267 นางสาวลินดา ไพบูลย์ ร้านอ.เกษตรภัณฑ์ นางสาวลินดา ไพบูลย์ 82/10 18 - - วังท่าช้าง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ปจ. 15 2554 17/5/2020
320 เขต 6 ศวพ.ปจ. PRC-5-0465 นางเดือนเพ็น เกตุแก้ว ร้านรุ่งโรจน์การค้า นางเดือนเพ็ญ  เกตุแก้ว 100/18-19 19 วังท่าช้าง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ปจ. 16 2560 22/6/2019
321 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0395 นายชม เทพสัตรา ร้านเถิดเทิงเคมีเกษตร นายชม เทพสัตรา 82/15 19 วังท่าช้าง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ปจ. 8 2562 12/5/2020
322 เขต 6 ศวพ.ปจ. PRC-5-0461 บริษัท น้ าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ ากัด บริษัท น้ าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ ากัด 69 23 วังท่าช้าง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ปจ. 19 2560 24/7/2020
323 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0337 นายณัฐพงษ์ อภัย ร้านจอมยุทธการเกษตร นายณัฐพงษ์ อภัย 454 3 - - วังท่าช้าง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ปจ. 12 2556 13/5/2019
324 เขต 6 ศวพ.ปจ. PRC-5-0500 นางกมลวรรณ สายพนัส ร้านช.เจริญทรัพย์ นางกมลวรรณ สายพนัส 8/2 3 วังท่าช้าง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ปจ. 24 2561 16/12/2019
325 เขต 6 ศวพ.ปจ. PRC-5-0483 นายพชร การไชยแสง ร้านเสริมทรัพย์ นายพชร การไชยแสง 549 4 วังท่าช้าง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ปจ. 7 2561 13/3/2020
326 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0223 นายวีระ ธิยาเวช ร้านนายวีระ ธิยาเวช นายวีระ ธิยาเวช 101 5 - - วังท่าช้าง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ปจ. 15 2553 10/5/2020
327 เขต 6 ศวพ.ปจ. PRC-5-0400 นายวงค์สิริ เงาทอง ร้านส.เงาทองการค้า นายวงค์สิริ เงาทอง 8 6 วังท่าช้าง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ปจ. 14 2559 24/5/2020
328 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0241 นายเสกสรรค์ กองค า ร้านกองค าการเกษตร นายเสกสรรค์ กองค า 89/6 12 - - หนองก่ี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ปจ. 14 2560 10/5/2020
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329 เขต 6 ศวพ.ปจ. PRC-5-0450 นางสอาด ศรีรักษา ร้านโครงการเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ นางสอาด ศรีรักษา 302/1 6 หนองก่ี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ปจ. 19 2561 11/9/2019
330 เขต 6 ศวพ.ปจ. PRC-5-0486 นางสุภาภรณ์ กงแก้ว ร้านสุภาภรณ์ นางสุภาภรณ์ กงแก้ว 215 7 หนองก่ี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ปจ. 12 2561 22/4/2020
331 เขต 6 ศวพ.ปจ. PRC-5-0399 นางสิริกาญจน์ บุพศิริ ร้านสิริกาญจน์ นางสิริกาญจน์ บุพศิริ 240 7 หนองก่ี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ปจ. 11 2559 17/5/2020
332 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0110 นางยุพิน ถนัดรบ ร้านนางยุพิน ถนัดรบ นางยุพิน ถนัดรบ 160 1 - - แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี ปจ. 11 2562 12/6/2020
333 เขต 6 ศวพ.ปจ. PRC-5-0480 นางสาวสุกัลยาณี วงค์สวัสด์ิ ร้านเกษตรทรายทอง นางสาวสุกัลยาณี วงค์สวัสด์ิ 219 1 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี ปจ. 3 2561 5/3/2019
334 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0349 นางสาวรักษ์สุดา เพ็ญศรี ร้านรักษ์สุดาพานิชย์ นางสาวรักษ์สุดา เพ็ญศรี 104 7 - - แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี ปจ. 19 2556 25/6/2020
335 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0355 นางสุดา เทียมเสมอ ร้านสุดาพาณิชย์ นางสุดา เทียมเสมอ 189 7 - - แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี ปจ. 6 2562 21/4/2020
336 เขต 6 ศวพ.ปจ. PRC-5-0462 นางสาวสุนีย์  ม่วงสุข ร้านสุนีย์ นางสาวสุนีย์ ม่วงสุข 243 7 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี ปจ. 12 2560 17/4/2020
337 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0097 นางสาวมนัสโย ม่ันจิรบรรเจิด ร้านนางสาวมนัสโย ม่ันจิรบรรเจิด นางสาวมนัสโย ม่ันจิรบรรเจิด 126 9 - - แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี ปจ. 26 2549 29/8/2019
338 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0219 นายอุทัย หัสถาดล ร้านอุทัยเกษตร นายอุทัย หัสถาดล 349 2 - - ทุ่งโพธ์ิ นาดี ปราจีนบุรี ปจ. 17 2552 23/9/2019
339 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0096 นายมิตรศักด์ิ สิทธิสอน สหกรณ์นิคมกบินทร์บุรี จ ากัด 721 2 - - ทุ่งโพธ์ิ นาดี ปราจีนบุรี ปจ. 24 2549 28/8/2020
340 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0309 นางสาวศรัญญา โพธ์ิสอน ร้านทุ่งโพธ์ิการเกษตร นางสาวศรัญญา โพธ์ิสอน 812 2 - - ทุ่งโพธ์ิ นาดี ปราจีนบุรี ปจ. 31 2559 14/11/2019
341 เขต 6 ศวพ.ปจ. PRC-5-0426 นายวันชัย เข็มจรูญ ร้านวันชัยพานิชย์กิจ นายวันชัย เข็มจรูญ 239 4 ทุ่งโพธ์ิ นาดี ปราจีนบุรี ปจ. 8 2560 12/3/2020
342 เขต 6 ศวพ.ปจ. PRC-5-0425 นายราเชน ศุภรทิพากร ร้านเชนวัสดุก่อสร้าง นายราเชน ศุภรทิพากร 666 6 ทุ่งโพธ์ิ นาดี ปราจีนบุรี ปจ. 23 2559 7/8/2019
343 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0038 นางสาวสายพินษ์ แซ่ตัง ร้านเชนเกษตรทุ่งโพธ์ิ นางสาวสายพินษ์ แซ่ตัง 646 2 - - ทุ่งโพธิ นาดี ปราจีนบุรี ปจ. 13 2562 18/6/2020
344 เขต 6 ศวพ.ปจ. prc-5-0378 นางสาวสมปอง สีเจริญ ร้านลุงฉลอง นางสาวสมปอง สีเจริญ 218 3 นาดี นาดี ปราจีนบุรี ปจ. 17 2558 13/8/2019
345 เขต 6 ศวพ.ปจ. PRC-5-0406 นางอรัญญา ทศพันธ์ ร้าน ป.เจริญการเกษตร นางอรัญญา ทศพันธ์ 518 3 นาดี นาดี ปราจีนบุรี ปจ. 20 2558 13/9/2019
346 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0245 นางส ารวย เงาเกาะ ร้านคูณทรัพย์เจริญ นางส ารวย เงาเกาะ 137 6 - โคราช-กบินทร์บุรี บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี ปจ. 20 2556 27/6/2020
347 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0376 นายก าธร นามวงษ์ ร้านก าธรการเกษตร นายก าธร นามวงษ์ 38 6 บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี ปจ. 7 2558 24/5/2020
348 เขต 6 ศวพ.ปจ. PRC-5-0466 นางสาวบุญเลิศ สุวรรณสุข ร้านบุญเลิศ นางสาวบุญเลิศ สุวรรณสุข 256 7 บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี ปจ. 28 2560 5/12/2019
349 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0365 นางสาวมธุรส ใจดี ร้านเกษตรใจดี นางสาวมธุรส ใจดี 306 7 บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี ปจ. 4 2557 20/5/2020
350 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0398 นายวิษณุ ประสิทธ์ิ ร้านเคเจการเกษตร นายวิษณุ ประสิทธ์ิ 116 8 บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี ปจ. 16 2558 8/6/2020
351 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0361 นายสิงห์คม ส่ือตระกูล ร้านปังธงเฮง นายสิงห์คม ส่ือตระกูล 302 1 - - ส าพันตา นาดี ปราจีนบุรี ปจ. 2 2557 7/1/2020
352 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0042 นายวุฒิชัย ด าริมุ่งกิจ ร้านต.ธนกิจ นายวุฒิชัย ด าริมุ่งกิจ 121 1 - - บางกระเบา บ้านสร้าง ปราจีนบุรี ปจ. 13 2548 18/3/2020
353 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0077 นายอ านาจ สงวนสิน บริษัท อ านวยสินฟาร์ม จ ากัด 130/1 1 - - บางกระเบา บ้านสร้าง ปราจีนบุรี ปจ. 3 2552 15/3/2020
354 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0261 นายทรงชัย แซ่เตียว ร้านท่าข้าวเหลียงฮวด นายทรงชัย แซ่เตียว 27/3 3 - - บางขาม บ้านสร้าง ปราจีนบุรี ปจ. 3 2556 28/1/2020
355 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0066 นางกาญจนา สงวนสิน บริษัท อ านวยสินฟาร์ม จ ากัด 27/5 3 - - บางขาม บ้านสร้าง ปราจีนบุรี ปจ. 4 2552 15/3/2020
356 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0217 นายสุรัตน์ ศุภนิจวัฒนา ร้านรัตนพานิช นายสุรัตน์ ศุภนิจวัฒนา 41/4 3 - บ้านสร้าง-พนมสารคาม บางขาม บ้านสร้าง ปราจีนบุรี ปจ. 2 2552 28/1/2020
357 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0070 นางนงนุช ลีลาธนาพิพัฒน์ ร้านนงนุชการค้า นางนงนุช ลีลาธนาพิพัฒน์ 107 2 - - บางแตน บ้านสร้าง ปราจีนบุรี ปจ. 28 2548 24/11/2019
358 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0084 นายณรงค์ ชลารักษ์ ร้านณรงค์ฟาร์ม นายณรงค์ ชลารักษ์ 112 2 - - บางแตน บ้านสร้าง ปราจีนบุรี ปจ. 12 2549 31/5/2020
359 เขต 6 ศวพ.ปจ. PRC-5-0488 นายอิทธิกร โฉมเฉลา ร้านธันย์ชนกการค้า นายอิทธิกร โฉมเฉลา 3 6 บางแตน บ้านสร้าง ปราจีนบุรี ปจ. 14 2561 23/4/2019
360 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0289 นางประชิต ชลารักษ์ ร้านศูนย์สาธิตการตลาดกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านบางแตน นางประชิต ชลารักษ์ 43/1 6 - - บางแตน บ้านสร้าง ปราจีนบุรี ปจ. 38 2554 25/12/2019
361 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0085 นายชาญณรงค์ พูลผล ร้านชาญณรงค์นงลักษณ์การเกษตร นายชาญณรงค์ พูลผล 4/8 7 - - บางแตน บ้านสร้าง ปราจีนบุรี ปจ. 16 2559 20/6/2020
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362 เขต 6 ศวพ.ปจ. PRC-5-0496 นางสาวเพชรา บุญช่ืน ร้านเพชรา นางสาวเพชรา บุญช่ืน 7/1 8 บางแตน บ้านสร้าง ปราจีนบุรี ปจ. 18 2561 20/8/2019
363 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0231 นางอุมา ช่อรักษ์ ร้านนางอุมา ช่อรักษ์ นางอุมา ช่อรักษ์ 51 1 - - บางพลวง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี ปจ. 39 2554 26/12/2019
364 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0105 นายโสณัค ไวกัณสุรส ร้านคุณไก นายโสณัค ไวกัณสุรส 69 10 - พนม-บ้านสร้าง บางพลวง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี ปจ. 11 2551 25/6/2020
365 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0075 นายแช่ม สังข์สี ร้านนายแช่ม สังข์สี นายแช่ม สังข์สี 12/5 5 - - บางยาง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี ปจ. 21 2559 25/7/2020
366 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0054 นางสังวาลย์ พ่วงพงษ์ ร้านสังวาลย์ พ่วงพงษ์ นางสังวาลย์ พ่วงพงษ์ 12/6 5 - - บางยาง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี ปจ. 27 2554 6/7/2020
367 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0064 นายธัชชัย โฉมเฉิด ร้านธัชชัยการเกษตร นายธัชชัย โฉมเฉิด 11 8 - - บางยาง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี ปจ. 23 2560 7/9/2019
368 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0385 นายสุวรรณ  ลาลี ร้านสุวรรณการเกษตร นายสุวรรณ ลาลี 2 9 บางยาง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี ปจ. 28 2559 7/9/2019
369 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0093 นางเพ็ญนภา แตงเขียว สหกรณ์การเกษตรบ้านสร้าง จ ากัด 184 4 - ปราจีน-บ้านสร้าง บ้านสร้าง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี ปจ. 16 2551 21/8/2020
370 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0034 นางจุฑาทิพ โอสถานนท์ บริษัท กิจบรรจง บ้านสร้าง จ ากัด 2 4 - - บ้านสร้าง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี ปจ. 10 2561 27/3/2020
371 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0345 นางอัชราภรณ์ พัชนี สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ปราจีนบุรี จ ากัด(บ้านสร้าง) 228 4 - - บ้านสร้าง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี ปจ. 10 2557 21/8/2019
372 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0069 นายธีรวัฒน์ บุญยืน ร้านส ารวยบริการ นายธีรวัฒน์ บุญยืน 69 4 - - บ้านสร้าง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี ปจ. 24 2548 9/11/2019
373 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0067 นายสถิตย์ รุ่งวัฒนโสภณ ร้านรุ่งวัฒนโสภณ นายสถิตย์ รุ่งวัฒนโสภณ 92 4 - - บ้านสร้าง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี ปจ. 26 2555 20/11/2019
374 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0098 นางวรรณา อาทร สหกรณ์การเกษตรประจันตคาม จ ากัด 18/1 3 - สุวรรณศร ค าโตนด ประจันตคาม ปราจีนบุรี ปจ. 28 2549 2/11/2019
375 เขต 6 ศวพ.ปจ. PRC-5-0414 นายสมร ช่างต่อ ร้าน ส.การเกษตรค าเลียบ นายสมร ช่างต่อ 30/1 5 ค าโตนด ประจันตคาม ปราจีนบุรี ปจ. 9 2559 3/5/2020
376 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0335 นางสุพิน กรมระรวย ร้านนางสุพิน กรมระรวย นางสุพิน กรมระรวย 81 10 - - บ้านหอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี ปจ. 1 2559 12/1/2020
377 เขต 6 ศวพ.ปจ. PRC-5-0513 นางสาววันเพ็ญ คร้ามไพบูลย์ ร้านวันเพ็ญ พาณิชย์ นางสาววันเพ็ญ คร้ามไพบูลย์ 136 8 บ้านหอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี ปจ. 12 2562 12/6/2020
378 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0112 นางสาวณัฐชวัล เหลืองรัตนะ ร้านปิงพลาซ่า ดงบัง นางสาวณัฐชวัล เหลืองรัตนะ 22 2 - - ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี ปจ. 2 2554 7/2/2020
379 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0060 นายวรเทพ วณิชชากร บริษัท เทพไทการเกษตร(ปราจีนบุรี) จ ากัด 263/1 2 - - ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี ปจ. 9 2560 19/3/2020
380 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0336 นายวรพจน์ วณิชชากร ร้านเจ่ียเซ่ียวฮะ นายวรพจน์ วณิชชากร 288 2 - - ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี ปจ. 17 2560 25/6/2020
381 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0328 นายฐิติวุฒิ จันทรา ร้านลักษณ์ นายฐิติวุฒิ จันทรา 344/1 2 - - ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี ปจ. 22 2555 14/10/2019
382 เขต 6 ศวพ.ปจ. PRC-5-0457 นางอัชราภรณ์ พัชนี สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้าธ.ก.ส.ปราจีนบุรี จ ากัด (ประจันตคาม) 525 3 ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี ปจ. 3 2560 4/1/2020
383 เขต 6 ศวพ.ปจ. PRC-5-0424 นายวิทยา ฆานะสิทธ์ิ ร้านนิสาการค้า นายวิทยา ฆานะสิทธ์ิ 118 17 โพธ์ิงาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี ปจ. 1 2562 3/1/2020
384 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0393 นางสาวอรภัทร สินทอง ร้านสินทองการเกษตร นางสาวอรภัทร สินทอง 225 8 โพธ์ิงาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี ปจ. 2 2558 26/3/2020
385 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0227 นายสุรชัย เทียนเพลิง ร้านเทียนสุวรรณเคมีเกษตร นายสุรชัย เทียนเพลิง 94 2 - สุวรรณศร หนองแสง ประจันตคาม ปราจีนบุรี ปจ. 30 2554 26/7/2020
386 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0374 นายประกาศิต สุขพิศาล ร้านป้าเพียร นายประกาศิต สุขพิศาล 98 3 โคกไม้ลาย เมือง ปราจีนบุรี ปจ. 17 2559 26/6/2020
387 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0357 นางสาววันเพ็ญ โถทอง ร้านจ.เจริญสุข นางสาววันเพ็ญ โถทอง 93 7 - - โคกไม้ลาย เมือง ปราจีนบุรี ปจ. 31 2556 12/9/2019
388 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0311 นางทุน แสงดาว ร้านทุนแสงดาว นางทุน แสงดาว 126/2 10 - - ดงข้ีเหล็ก เมือง ปราจีนบุรี ปจ. 6 2555 20/5/2020
389 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0312 นายขจรศักด์ิ มีธรรม ร้านฟ้าประทานพร นายขจรศักด์ิ มีธรรม 16/4 10 - - ดงข้ีเหล็ก เมือง ปราจีนบุรี ปจ. 7 2555 20/5/2020
390 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0292 นายนิกร พิจิตร ร้านเผ่ือนเคมีภัณฑ์ นายนิกร พิจิตร 76 12 - - ดงข้ีเหล็ก เมือง ปราจีนบุรี ปจ. 19 2555 4/9/2019
391 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0079 นายกิตติ เจริญสุข ร้านลุงสืบ นายกิตติ เจริญสุข 112 14 - - ดงข้ีเหล็ก เมือง ปราจีนบุรี ปจ. 13 2559 22/5/2020
392 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0243 นายอภินพ ชาวกันหา ร้านสมบูรณ์การเกษตร นายอภินพ ชาวกันหา 39/1 14 - - ดงข้ีเหล็ก เมือง ปราจีนบุรี ปจ. 7 2562 7/5/2020
393 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0303 นางสาวธัญญภัสร์ บุญช่วย ร้านมงคล นางสาวธัญญภัสร์ บุญช่วย 26/2 2 - - ดงข้ีเหล็ก เมือง ปราจีนบุรี ปจ. 9 2555 24/5/2020
394 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0396 นางสาวจิดาภา ศรีเชียงใหม่ ร้านจิดาภาการค้า นางสาวจิดาภา ศรีเชียงใหม่ 111/2 6 ดงข้ีเหล็ก เมือง ปราจีนบุรี ปจ. 15 2560 18/5/2020
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395 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0090 นายสีจันทร์ ตาลน้อย ร้านนายสีจันทร์ ตาลน้อย นายสีจันทร์ ตาลน้อย 26/1 6 - - ดงข้ีเหล็ก เมือง ปราจีนบุรี ปจ. 19 2549 25/6/2020
396 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0214 นางสาวตรีธนา ศิวเดชฤทธ์ิ ร้านตรีธนา นางสาวตรีธนา ศิวเดชฤทธ์ิ 46/4 6 - - ดงข้ีเหล็ก เมือง ปราจีนบุรี ปจ. 7 2552 19/4/2020
397 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0348 นายเฉลิมพล จ าปา ร้านเฉลิมพลเกษตรภัณฑ์ นายเฉลิมพล จ าปา 66 4 - - ท่างาม เมือง ปราจีนบุรี ปจ. 24 2556 26/8/2020
398 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0325 นายประวิทย์ แซ่เก็ง ร้านประวิทย์พานิช นายประวิทย์ แซ่เก็ง 82 7 - - เนินหอม เมือง ปราจีนบุรี ปจ. 5 2557 27/5/2020
399 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0115 นายศุภชัย อยู่ประไพ ร้านวัชระการเกษตร(สาขา 2) นายศุภชัย อยู่ประไพ 132 4 - - บางเดชะ เมือง ปราจีนบุรี ปจ. 19 2558 10/9/2019
400 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0390 นางสาวปรางค์สุดา อร่ามเรือง บริษัท โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จ ากัด(มหาชน) 44/1 4 บางบริบูรณ์ เมือง ปราจีนบุรี ปจ. 30 2559 17/10/2019
401 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0114 นายรักไทย มะลิทอง ร้านวัฎจักรการเกษตร นายรักไทย มะลิทอง 90/2 8 - - บ้านพระ เมือง ปราจีนบุรี ปจ. 28 2553 10/11/2019
402 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0220 นางสาวเจริญรัตน์ สังสุข ร้านนางสาวเจริญรัตน์ สังสุข นางสาวเจริญรัตน์ สังสุข 7 12 - - ไม้เค็ด เมือง ปราจีนบุรี ปจ. 6 2558 18/5/2020
403 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0091 นายประยุทธ หอมเหม ร้านโชคชัยรุ่งเรือง นายประยุทธ หอมเหม 18/2 2 - - ไม้เค็ด เมือง ปราจีนบุรี ปจ. 23 2549 27/8/2020
404 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0053 นายวีรพจน์ เจริญวงศ์ ร้านช.การเกษตร นายวีรพจน์ เจริญวงศ์ 104 6 - หน้าเมือง ไม้เค็ด เมือง ปราจีนบุรี ปจ. 2 2556 8/1/2020
405 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0229 นายนพดล แร่ดี ร้านอ านวยการเกษตร นายนพดล แร่ดี 86/2 6 - - ไม้เค็ด เมือง ปราจีนบุรี ปจ. 33 2559 15/12/2019
406 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0095 นางอนงค์ อุฬุมปานนท์ ร้านอนงค์ นางอนงค์ อุฬุมปานนท์ 142/3 7 - - ไม้เค็ด เมือง ปราจีนบุรี ปจ. 22 2549 24/8/2020
407 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0021 นายจิตติ ประทีปสุขจิต ร้านสิริโรจน์ นายจิตติ ประทีปสุขจิต 140/11ซ - ราษฎร์ด าริ หน้าเมือง เมือง ปราจีนบุรี ปจ. 45 2548 15/11/2019
408 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0007 นายพิเชษฐ์ เลิศศักด์ิวิมาน ร้านนวผล นายพิเชษฐ์ เลิศศักด์ิวิมาน 225 - ปราจีนธานี หน้าเมือง เมือง ปราจีนบุรี ปจ. 28 2554 24/7/2020
409 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0010 นายไกรศร กุลเกียรติประเสริฐ บริษัท ปราจีนการเกษตร(1980) จ ากัด บริษัท ปราจีนการเกษตร(1980) จ ากัด 24 1 เทศบาลด าริ หน้าเมือง เมือง ปราจีนบุรี ปจ. 29 2549 20/12/2019
410 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0058 นางอัชราภรณ์ พัชนี สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ปราจีนบุรี จ ากัด 274/3-4 - ราษฎรด าริ หน้าเมือง เมือง ปราจีนบุรี ปจ. 25 2556 27/8/2019
411 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0019 นายธเรศ สุรรุจิ ร้านธัญญารัตน์ นายธเรศ สุรรุจิ 46 - ราษฎร์ด าริ หน้าเมือง เมือง ปราจีนบุรี ปจ. 37 2554 14/12/2019
412 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0005 นายจาริก ประทีปสุขจิต ร้านสิริโรจน์ นายจาริก ประทีปสุขจิต 656 - ราษฎร์ด าริ หน้าเมือง เมือง ปราจีนบุรี ปจ. 27 2548 15/11/2019
413 เขต 6 ศวพ.ปจ. PRC-5-0472 นางวันเพ็ญ สีนนท์ ร้านวันเพ็ญการค้า นางวันเพ็ญ สีนนท์ 89/2 12 ดงข้ีเหล็ก เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี ปจ. 5 2561 11/3/2020
414 เขต 6 ศวพ.ปจ. PRC-5-0484 นางสมปอง เชิดฉิน ร้านโชคสมปองการเกษตร นางสมปอง เชิดฉิน 109/1 14 ดงข้ีเหล็ก เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี ปจ. 9 2561 14/3/2020
415 เขต 6 ศวพ.ปจ. PRC-5-0417 นายพลายแก้ว เพ็ชรบ่อแก้ว ร้าน ก.เจริญการเกษตร นายพลายแก้ว เพ็ชรบ่อแก 9 5 เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี ปจ. 7 2560 12/3/2020
416 เขต 6 ศวพ.ปจ. PRC-5-0476 นางสาวธารารัตน์ พ่ึงวงษ์ ร้านธารามินิมาร์ท นางสาวธารารัตน์ พ่ึงวงษ์ 78 5 โนนห้อม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี ปจ. 29 2560 21/12/2019
417 เขต 6 ศวพ.ปจ. PRC-5-0478 นางสาวปาริชาติ อินทรทอง ร้านค้าปาริชาติ นางสาวปาริชาติ อินทรทอง 29 6 โนนห้อม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี ปจ. 2 2561 26/2/2020
418 เขต 6 ศวพ.ปจ. PRC-5-0474 นายปรัชญา เอ่ียมไพรฑูรย์ ร้านโชคสมปองการค้า นายปรัชญา เอ่ียมไพรฑูรย์ 33 6 โนนห้อม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี ปจ. 8 2561 14/3/2020
419 เขต 6 ศวพ.ปจ. PRC-5-0503 นายณัฐธกรณ์ กุลเกียรติประเสริฐ บริษัท ปราจีนการเกษตร(1980) จ ากัด 68 3 บางบริบูรณ์ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี ปจ. 2 2562 6/1/2020
420 เขต 6 ศวพ.ปจ. PRC-5-0464 นางสาวนพรัตน์ ยะหัตตะ ร้านรัตนดลการเกษตร นางสาวนพรัตน์ ยะหัตตะ 168 6 บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี ปจ. 27 2560 24/10/2019
421 เขต 6 ศวพ.ปจ. PRC-5-0123 นางสาวณัฐกมล มงคลแม้น สหกรณ์การเกษตรเมืองปราจีนบุรี จ ากัด นางสาวณัฐกมล มงคลแม้น 140 2 ไม้เค็ด เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี ปจ. 20 2559 25/7/2019
422 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0407 นางสาววัลยา ตรีวิเศษ ร้านวิเศษการค้า นางสาววัลยา ตรีวิเศษ 107/3 5 ไม้เค็ด เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี ปจ. 3 2559 23/2/2020
423 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0383 นางสาวเกวารี ภิกขุณี ร้านทรัพย์ธรณีการเกษตร นางสาวเกวารี ภิกขุณี 42/1 7 ไม้เค็ด เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี ปจ. 32 2559 14/12/2019
424 เขต 6 ศวพ.ปจ. PRC-5-0487 นางสาวสุกัญญา โรจนจันทร์ ร้าน ส.เพ่ิมทรัพย์การเกษตร นางสาวสุกัญญา โรจนจันทร์ 151/86 8 รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี ปจ. 13 2561 22/4/2020
425 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0002 นางสาวอรวรรณ อยู่เจริญ ร้านส.การเกษตร นางสาวอรวรรณ อยู่เจริญ 191/32 1 เทศบาล พญาจ่าย กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ปจ. 34 2554 23/11/2019
426 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0033 นางอติพร ซ่ือกิตติศักด์ิ ร้านบุญศิริกลการ นางอติพร ซ่ือกิตติศักด์ิ 296 1 - - กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ปจ. 5 2548 15/2/2020
427 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0015 นางสมควร พงษ์อ้อ ร้านสุพรรณ์การเกษตร นางสมควร พงษ์อ้อ 588 1 - - กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ปจ. 15 2562 2/7/2020
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428 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0240 นายชม เทพสัตรา ร้านถูก - ดี - เคมีเกษตร นายชม เทพสัตรา 603 1 - - กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ปจ. 20 2561 28/10/2019
429 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0036 นายก าพล พงษ์อ้อ ร้านชุนหลิมการเกษตร นายก าพล พงษ์อ้อ 102 3 - - กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ปจ. 16 2562 3/7/2020
430 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0107 นางสุมานิตย์ ต้นแพง ร้านหมวดเล็กครูเล็ก นางสุมานิตย์ ต้นแพง 164 3 - - ดงกระทงยาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ปจ. 10 2550 7/8/2020
431 เขต 6 ศวพ.ปจ. PRC-5-0481 นายกิตติ จันทร์บุญแย้ม ร้านกัลยาการเกษตร นายกิตติ จันทร์บุญแย้ม 197 4 ดงกระทงยาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ปจ. 5 2562 12/3/2020
432 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0106 นายวิชัย กัลยา ร้านผู้ใหญ่ต่อ นายวิชัย กัลยา 5/1 5 - - ดงกระทงยาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ปจ. 9 2550 22/7/2020
433 เขต 6 ศวพ.ปจ. PRC-5-0508 นายอนาวิล เพริดพร้ิง ร้านสมบูรณ์ดี การเกษตร นายอนาวิล เพริดพร้ิง 209 1 ท่าตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ปจ. 4 2562 4/3/2020
434 เขต 6 ศวพ.ปจ. PRC-5-0456 นางอัชราภรณ์ พัชนี สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้าธ.ก.ส.ปราจีนบุรี จ ากัด (ศรีมหาโพธิ) 450/6 3 ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ปจ. 2 2560 4/1/2020
435 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0018 นายอังกูร รุ่งหิรัญญาเทพ ร้านรุ่งหิรัญ นายอังกูร รุ่งหิรัญญาเทพ 47-49 3 สุวินทวงค์ ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ปจ. 36 2554 8/12/2019
436 เขต 6 ศวพ.ปจ. PRC-5-0482 นางสาวธมนวรรณ์ ไชยสมบูรณ์ ร้านน.เกษตรภัณฑ์ นางสาวธมนวรรณ์ ไชยสมบูรณ์ 489,490 3 ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ปจ. 6 2561 13/3/2020
437 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0315 นายธนา ประชุมชน ร้านเกษตรท่าประชุม นายธนา ประชุมชน 93/12-13 4 - - ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ปจ. 18 2556 17/6/2020
438 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0081 นางสาวสมาภรณ์ วงค์ค าภู สหกรณ์การเกษตรศรีมหาโพธิ จ ากัด 23 9 - สุวินทวงศ์ ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ปจ. 5 2552 24/3/2020
439 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0251 นางสาวธิดารัตน์ วงษ์สระแก้ว ร้านทองอยู่เจริญ นางสาวธิดารัตน์ วงษ์สระแก้ว 16 7 - - สัมพันธ์ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ปจ. 32 2556 15/9/2019
440 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0384 นายชุมพล ใจดี ร้านชุมพล นายชุมพล ใจดี 343 5 หนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ปจ. 18 2559 7/7/2020
441 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0234 นางสาวจารุวรรณ จันทวงษ์ ร้านจารุวรรณ การเกษตร นางสาวจารุวรรณ จันทวงษ์ 130 7 - - หนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ปจ. 14 2553 28/4/2020
442 เขต 6 ศวพ.ปจ. PRC-5-0418 นางอัมพร บุญรินทร์ ร้านอัมพร บุญรินทร์ นางอัมพร บุญรินทร์ 248 8 หนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ปจ. 8 2559 3/5/2020
443 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0351 นางสาวนันทิรา เลิศมณี บริษัท เลิศมณีการเกษตร จ ากัด 88 4 - - หาดยาง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ปจ. 16 2557 18/9/2019
444 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0268 นางมณี พูลมา ร้านมณีการค้า นางมณี พูลมา 121 1 - - หาดยาว ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี ปจ. 6 2554 24/4/2019
445 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0368 นายประเสริฐ เอ้ือเฟ้ือ ร้านประเสริฐ การเกษตร นายประเสริฐ เอ้ือเฟ้ือ 137 5 โคกไทย ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี ปจ. 8 2557 11/6/2020
446 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0321 นางสาวนฤมล ตัณทิกุล ร้านพูลทวีเคมีภัณฑ์ นางสาวนฤมล ตัณทิกุล 78 7 - - โคกไทย ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี ปจ. 18 2555 3/9/2019
447 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0023 นายโอภาส วรรณพุฒ ร้านดวงพรการเกษตร นายโอภาส วรรณพุฒ 255 4 - - โคกปีบ ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี ปจ. 29 2554 25/7/2020
448 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0358 นางยศวดี สุตกุล ร้านยศวดีการค้า นางยศวดี สุตกุล 97/1 4 - - โคกปีบ ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี ปจ. 22 2561 5/12/2019
449 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0237 นายวนัส อ่ าอินทร์ ร้านปูนป้ัน นายวนัส อ่ าอินทร์ 62/1 5 - - โคกปีบ ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี ปจ. 8 2556 6/5/2020
450 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0087 นายเพ็ชร์ บุสพา ร้านเอ้ือเฟ้ือพาณิชย์ นายเพ็ชร์ บุสพา 5 6 - - โคกปีบ ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี ปจ. 15 2549 18/6/2020
451 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0088 นายพุดไทย พันธ์ุขัน ร้านทองดี พันธ์ุขัน นายพุดไทย พันธ์ุขัน 9/11 6 - - โคกปีบ ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี ปจ. 16 2549 18/6/2020
452 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0232 นางดารัตน์ รอดพันธ์ ร้านแจ๊ส แอนด์ เฟริส์ การค้า นางดารัตน์ รอดพันธ์ 10 2 - - ไผ่ชะเลือด ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี ปจ. 18 2552 14/12/2019
453 เขต 6 ศวพ.ปจ. Prc-5-0089 นายวิรัตน์ ศิริรักษ์ ร้านนายวิรัตน์ ศิริรักษ์ นายวิรัตน์ ศิริรักษ์ 2/2 2 - - ไผ่ชะเลือด ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี ปจ. 17 2549 22/6/2020
454 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0015 นางสาวฝัดย้ิน ไพสุขศานติวัฒนา ร้านด ารงค์พาณิชย์ นางสาวฝัดย้ิน ไพสุขศานติวัฒนา 21 4 - - เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว สก. 3 2548 18/1/2020
455 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0066 นายบุญชัย จิวเฉลิมมิตร ร้านเกษตรกิจการ นายบุญชัย จิวเฉลิมมิตร 298 4 - จันทบุรี-สระแก้ว เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว สก. 5 2555 12/2/2020
456 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0063 นางสาวกานดา ล้อพงศ์วาณิชย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจริญชัยรุ่งเรืองพาณิชย์ นางสาวกานดา ล้อพงศ์วาณิชย์ 45 4 - สระแก้ว-จันทบุรี เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว สก. 13 2562 6/5/2020
457 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0078 นางสาวปราณี จิวเฉลิมมิตร ร้านรุ่งเรืองผล นางสาวปราณี จิวเฉลิมมิตร 52 4 - - เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว สก. 21 2547 30/6/2020
458 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0607 นายนครชัย หม่ืนชนะ ร้านเป็นหน่ึงเกษตรภัณฑ์ นายนครชัย หม่ืนชนะ 491/9 6 เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว สก. 42 2561 25/7/2020
459 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0012 นายนวพล ขอมด าดิน สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สระแก้ว จ ากัด(เขาฉกรรจ์) 525 6 - - เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว สก. 67 2547 15/11/2019
460 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0305 นางสาวฐาปนี จิวเฉลิมมิตร ร้านก.เกษตรการค้า นางสาวฐาปนี จิวเฉลิมมิตร 95 6 - - เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว สก. 51 2560 24/8/2019
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461 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0121 นายพุธ ตุ่นผักแว่น ร้านพุธพืชไร่ นายพุธ ตุ่นผักแว่น 10 12 - - พระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว สก. 43 2559 28/6/2020
462 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0603 นายฉัตรชัย นามเกียรต์ิ ร้านพิมใจการเกษตร นายฉัตรชัย นามเกียรต์ิ 99 12 พระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว สก. 13 2560 14/3/2020
463 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0403 นายทองสุข เทียมโสภา ร้านทองสุขพาณิชย์ นายทองสุข เทียมโสภา 41 16 พระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว สก. 3 2562 13/2/2020
464 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0135 นายเชาว์ เหิมขุนทด ร้านวิทยาพาณิชย์ นายเชาว์ เหิมขุนทด 157 2 - - พระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว สก. 26 2547 30/6/2020
465 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0118 นายเศกสันต์ิ กรดคีรี ร้านเศกสันต์ิพาณิชย์ นายเศกสันต์ิ กรดคีรี 731 2 - - พระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว สก. 40 2555 13/11/2019
466 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0719 นายภาคภูมิ ท่าใหญ่ ร้านไทรทองการเกษตร นายภาคภูมิ ท่าใหญ่ 143 7 พระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว สก. 18 2562 9/6/2020
467 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0099 นางปิลัญญา วานิชกร ร้านพรพรรณ นางปิลัญญา วานิชกร 273 7 - - พระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว สก. 22 2547 30/6/2020
468 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0523 นายอาคเนย์ หลงประดิษฐ ร้านจ๊อบ จอย นายอาคเนย์ หลงประดิษฐ 22 6 หนองหว้า เขาฉกรรจ์ สระแก้ว สก. 51 2559 7/8/2019
469 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0710 นางสาวปัทมนันท์ แก่าพุดชา ร้าน ก.กุ้งเพ่ือการเกษตร นางสาวปัทมนันท์ แก่นพุดชา 327 6 หนองหว้า เขาฉกรรจ์ สระแก้ว สก. 14 2562 12/5/2020
470 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0598 นายณัฐวุฒิ เกือบกลาง ร้านณัฐวุฒิการค้า นายณัฐวุฒิ เกือบกลาง 543 6 หนองหว้า เขาฉกรรจ์ สระแก้ว สก. 50 2561 16/12/2019
471 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0672 นายอ าพล มุ่งป่ันกลาง ร้านทรัพย์สมบูรณ์ เคมีเกษตร นายอ าพล มุ่งป่ันกลาง 265 7 หนองหว้า เขาฉกรรจ์ สระแก้ว สก. 37 2561 18/6/2019
472 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0583 นางสาววราภรณ์ ใจไธสง ร้านทรัพย์สมบูรณ์พันธ์ุไม้ นางสาววราภรณ์ ใจไธสง 236 9 หนองหว้า เขาฉกรรจ์ สระแก้ว สก. 54 2559 22/8/2020
473 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0492 นางสาวจินตนา ศรีค าเวียง ร้านจินตนาคลินิคเกษตร นางสาวจินตนา ศรีค าเวียง 450 9 หนองหว้า เขาฉกรรจ์ สระแก้ว สก. 3 2558 29/1/2020
474 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0339 นายอนุสรณ์ วงษ์พานิช ร้านจริญญาพานิช นายอนุสรณ์ วงษ์พานิช 457/10 9 - - หนองหว้า เขาฉกรรจ์ สระแก้ว สก. 41 2555 2/12/2019
475 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0722 นายวิระพงษ์ สนามพล ร้านธัญยมัยการเกษตร นายวิระพงษ์ สนามพล 234 3 คลองไก่เถ่ือน คลองหาด สระแก้ว สก. 22 2562 20/6/2020
476 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0728 นางสาวนิธินันท์ สีหาบาล ร้านโชคนิธิพร นางสาวนิธินันท์ สีหาบาล 16 4 คลองไก่เถ่ือน คลองหาด สระแก้ว สก. 29 2562 21/7/2020
477 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0170 นายอาคม พันธ์สวัสด์ิ ร้านสมบูรณ์พานิช นายอาคม พันธ์สวัสด์ิ 199 5 - - คลองไก่เถ่ือน คลองหาด สระแก้ว สก. 32 2554 15/8/2020
478 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0069 นางณัฐชลัยย์ แตงอ่อน ร้านพินิจพืชไร่ นางณัฐชลัยย์ แตงอ่อน 14 1 - - คลองหาด คลองหาด สระแก้ว สก. 30 2554 28/7/2020
479 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0435 นายรัชชานนท์ สุขใส ร้านรัชชานนท์การเกษตร นายรัชชานนท์ สุขใส 162 1 - - คลองหาด คลองหาด สระแก้ว สก. 45 2560 24/7/2020
480 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0178 นางสุรีย์พร สีเงินยวง ร้านสุรีย์พรพานิช(จุดผ่อนปรนเขาดิน) นางสุรีย์พร สีเงินยวง 184 1 - - คลองหาด คลองหาด สระแก้ว สก. 23 2551 15/5/2020
481 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0714 ว่าท่ี ร.ต.เทอดศักด์ิ เครือวรรณ ร้าน เกษตรพันธ์ุแท้ ว่าท่ี ร.ต.เทอดศักด์ิ เครือวรรณ 193 1 คลองหาด คลองหาด สระแก้ว สก. 15 2562 23/5/2020
482 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0220 นายบุญช่วย หงษ์ทองดี ร้านนายบุญช่วย หงษ์ทองดี นายบุญช่วย หงษ์ทองดี 35 1 - - คลองหาด คลองหาด สระแก้ว สก. 6 2551 19/3/2020
483 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0011 นายนวพล ขอมด าดิน สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สระแก้ว จ ากัด(คลองหาด) 485 1 - - คลองหาด คลองหาด สระแก้ว สก. 71 2547 15/11/2019
484 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0039 นายศุภชัย สถาพรวรวงษ์ ร้านส.เจริญเกษตร นายศุภชัย สถาพรวรวงษ์ 589 1 - คลองหาด-ทุ่งขนาน คลองหาด คลองหาด สระแก้ว สก. 96 2547 20/12/2019
485 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0515 นางสาวนิศากร เฉ่ือยไธสง ร้านนิศากรการค้า นางสาวนิศากร เฉ่ือยไธสง 171 12 คลองหาด คลองหาด สระแก้ว สก. 19 2559 9/5/2020
486 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0455 นายพิศาล ขามสันเทียะ ร้านเขาช่องแคบการเกษตร นายพิศาล ขามสันเทียะ 173 12 - - คลองหาด คลองหาด สระแก้ว สก. 38 2561 24/6/2020
487 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0634 นายพงษ์สวัสด์ิ ภาคฤทธ์ิ ร้านโชคส ารวยการเกษตร นายพงษ์สวัสด์ิ ภาคฤทธ์ิ 125/2 13 คลองหาด คลองหาด สระแก้ว สก. 52 2560 7/9/2019
488 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0399 นายอนุชา อยู่บุรี ร้านรุ่งทองการเกษตร นายอนุชา อยู่บุรี 156 3 - - คลองหาด คลองหาด สระแก้ว สก. 12 2556 7/5/2020
489 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0271 นายชนะชัย ลีลาสถาพรชัย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.วาย.อินเตอร์เทรด 136 4 - - คลองหาด คลองหาด สระแก้ว สก. 26 2552 15/7/2020
490 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0426 นายอนันต์ บุพศิริ ร้านภูมิเกษตร (ล้ิมซ้งเชียง) นายอนันต์ บุพศิริ 1 5 - - คลองหาด คลองหาด สระแก้ว สก. 19 2556 30/6/2020
491 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0725 นายรณชัย โชคภิวัฒน์ ร้านก้องการเกษตร นายรณชัย โชคภิวัฒน์ 496/1 5 คลองหาด คลองหาด สระแก้ว สก. 28 2562 3/7/2020
492 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0071 นายจรัส ศุภะรัชฎเดช ร้านเกียรติด ารงค์ นายจรัส ศุภะรัชฎเดช 496/3 5 - - คลองหาด คลองหาด สระแก้ว สก. 58 2547 21/9/2019
493 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0707 นายธนากร ไฝขวัญ ร้านประทีปการเกษตร นายธนากร ไฝขวัญ 88/2-3 5 คลองหาด คลองหาด สระแก้ว สก. 7 2562 22/4/2020
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494 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0162 นางแอ็ด หงษ์ทองดี ร้านแอ็ด นางแอ็ด หงษ์ทองดี ก 118-120 5 - - คลองหาด คลองหาด สระแก้ว สก. 26 2555 29/7/2019
495 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0191 นายพิมุข อินทร์เทศราช ร้านเกษตรพูนสิน นายพิมุข อินทร์เทศราช 158 7 - - คลองหาด คลองหาด สระแก้ว สก. 13 2549 24/8/2019
496 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0655 นางศิวพร จันทสอน ร้านพรชัยการเกษตร นางศิวพร จันทสอน 22/1 8 คลองหาด คลองหาด สระแก้ว สก. 14 2561 26/3/2020
497 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0671 นายทิฆัมพร จันทร์วงศ์ ร้านประทีปการเกษตร สาขา 2 นายทิฆัมพร จันทร์วงศ์ ค 212 8 คลองหาด คลองหาด สระแก้ว สก. 36 2561 12/6/2019
498 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0284 นายยศ หวังเฝ้ากลาง ร้านนายยศ หวังเฝ้ากลาง นายยศ หวังเฝ้ากลาง ตลาดจุดผ่อนปรนบ้านเขาดิน 8 - - คลองหาด คลองหาด สระแก้ว สก. 8 2561 11/3/2020
499 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0343 นายไพโรจน์ ใจแสน ร้านรุ่งโรจน์การค้า นายไพโรจน์ ใจแสน 36 10 - - ซับมะกรูด คลองหาด สระแก้ว สก. 28 2558 3/6/2020
500 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0424 นางสาวสมพร เนียงภา ร้านทรัพย์ถาวรการเกษตร นางสาวสมพร เนียงภา 199 3 - - ไทยอุดม คลองหาด สระแก้ว สก. 41 2561 9/7/2020
501 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0482 นางสาววิมล ยังเป็นบุญ ร้านเป็นบุญการเกษตร นางสาววิมล ยังเป็นบุญ 85 4 ไทยอุดม คลองหาด สระแก้ว สก. 15 2561 26/3/2020
502 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0605 นางสาวณภัสวรรณ  โชติธนชลสิทธ์ิ ร้านโชติธนเคมีเกษตร นางสาวณภัสวรรณ โชติธนชลสิทธ์ิ 109 6 ไทยอุดม คลองหาด สระแก้ว สก. 16 2560 23/3/2020
503 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0212 นายปรีชา มาบกลาง ร้านปาริชาติการเกษตร นายปรีชา มาบกลาง 56 6 - - ไทยอุดม คลองหาด สระแก้ว สก. 4 2553 13/1/2020
504 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0513 นางสาวญาณิศา เกตุศรี ร้านป.การเกษตร นางสาวญาณิศา เกตุศรี 38 2 ไทรเด่ียว คลองหาด สระแก้ว สก. 39 2561 25/6/2020
505 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0512 นางสาวอุไรพร ห้อยมาลัย ร้านมาลัยทองการเกษตร นางสาวอุไรพร ห้อยมาลัย 70 2 ไทรเด่ียว คลองหาด สระแก้ว สก. 29 2558 4/6/2020
506 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0556 นางพัชร์ธนัท ไชยญา ร้าน พัชร์ธนัท นางพัชร์ธนัท ไชยญา 147 1 เบญจขร คลองหาด สระแก้ว สก. 23 2559 16/5/2020
507 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0606 นางสาวสาวิตรี นิลเกษม ร้านสาวิตรีการเกษตร นางสาวสาวิตรี นิลเกษม 126 4 เบญจขร คลองหาด สระแก้ว สก. 18 2560 28/3/2020
508 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0588 นายชูรัตน์ อันทิสุทธ์ิ ร้านค้าชุมชนประชารัฐ นายชูรัตน์ อันทิสุทธ์ิ - 1 โคกสูง โคกสูง สระแก้ว สก. 20 2560 28/3/2020
509 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0688 นายสรนนท์ ณัฏฐ์คุณาสิน ร้านเกียร์การค้า นายสรนนท์ ณัฏฐ์คุณาสิน 230 1 โคกสูง โคกสูง สระแก้ว สก. 47 2561 12/9/2019
510 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0319 นายเอนก ศรีอินทร์ ร้านนายเอนก ศรีอินทร์ นายเอนก ศรีอินทร์ 115 10 - - โคกสูง โคกสูง สระแก้ว สก. 25 2558 25/5/2019
511 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0248 นายนวพล ขอมด าดิน สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สระแก้ว จ ากัด(โคกสูง) 190/3 4 - สุวรรณศร โคกสูง โคกสูง สระแก้ว สก. 37 2551 16/11/2019
512 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0590 นางสาวบุญธรรม หลวงศรี ร้านค้าชุมชนประชารัฐ นางสาวบุญธรรม หลวงศรี 66 5 โคกสูง โคกสูง สระแก้ว สก. 56 2560 25/9/2019
513 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0064 นายประดิทรรศณ์ ชาลีศรี ร้านป.เกษตรภัณฑ์ นายประดิทรรศณ์ ชาลีศรี 148 8 - อรัญ-ตาพระยา โคกสูง โคกสูง สระแก้ว สก. 16 2558 6/4/2020
514 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0211 นายนพพร โตประเสริฐ ร้านโตประเสริฐ นายนพพร โตประเสริฐ 208/6 8 - - โคกสูง โคกสูง สระแก้ว สก. 11 2550 19/7/2020
515 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0100 นายสุขสันต์ ปิยะนิตย์ ร้านปิยะพาณิชย์ นายสุขสันต์ ปิยะนิตย์ 93 2 - - โนนหมากนุ่น โคกสูง สระแก้ว สก. 19 2558 10/5/2020
516 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0309 นายพยน คร่องยุทธ ร้านพยนการเกษตร นายพยน คร่องยุทธ 43 5 - - โนนหมากนุ่น โคกสูง สระแก้ว สก. 31 2553 8/7/2020
517 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0564 นายชัยฤทธ์ิ ชนวนรัมย์ ร้านร่ืนฤดีเพ่ิมพูลทรัพย์ นายชัยฤทธ์ิ ชนวนรัมย์ 275 1 โนนหมากมุ่น โคกสูง สระแก้ว สก. 33 2559 6/6/2020
518 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0558 นายวิทยาธรณ์  ปาสองห้อง ร้านป.วันดีอาหารสัตย์ นายวิทยาธรณ์ ปาสองห้อง 131 2 โนนหมากมุ่น โคกสูง สระแก้ว สก. 19 2560 28/3/2020
519 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0576 นางสาวชิดสมัย ด าสะดี ร้านรุ่งสมัยการเกษตร สาขา 2 นางสาวชิดสมัย ด าสระดี 144 2 โนนหมากมุ่น โคกสูง สระแก้ว สก. 46 2559 20/7/2020
520 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0648 นางสาวสุรีย์ฉาย เวชไธสง ร้านสุรีย์ฉาย นางสาวสุรีย์ฉาย เวชไธสง 127 12 หนองม่วง โคกสูง สระแก้ว สก. 4 2561 25/1/2020
521 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0541 นางสาวภัณฑิรา เคหัง ร้านเคหังสโตร์ นางสาวภัณฑิรา เคหัง 170 12 หนองม่วง โคกสูง สระแก้ว สก. 60 2560 15/10/2019
522 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0232 นางสาคร ถาวรสม ร้านนางสาคร ถาวรสม นางสาคร ถาวรสม 87 2 - - หนองม่วง โคกสูง สระแก้ว สก. 17 2555 4/6/2020
523 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0416 นายวิโรจน์ พงษ์สมร ร้านอุไรโรจน์ นายวิโรจน์ พงษ์สมร 24 3 - - หนองม่วง โคกสูง สระแก้ว สก. 49 2559 31/7/2020
524 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0127 นางสังวาลย์ ยอดไฟอินทร์ ร้านสังวาลย์พาณิชย์ นางสังวาลย์ ยอดไฟอินทร์ 130 6 - - หนองม่วง โคกสูง สระแก้ว สก. 43 2551 7/8/2020
525 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0691 นางน้อย มัธยม ร้านไพศาลการเกษตร นางน้อย มัธยม 75 2 หนองแวง โคกสูง สระแก้ว สก. 48 2561 1/10/2019
526 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0653 นางค าพา ปัจจัยโคถา ร้านจันทิราพาณิชย์ นางค าพา ปัจจัยโคถา 106 5 หนองแวง โคกสูง สระแก้ว สก. 12 2561 13/3/2020
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527 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0522 นายชัยภัทร ชาญศิริ ร้านชัยภัทรเจริญกิจ นายชัยภัทร ชาญศิริ 189 7 หนองแวง โคกสูง สระแก้ว สก. 25 2559 24/5/2020
528 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0154 นางอนงค์ประภา ชานนท์เมือง ร้านบ๊ิกชญะภัณฑ์ นางอนงค์ประภา ชานนท์เมือง 210 8 - - ตราพระยา ตราพระยา สระแก้ว สก. 57 2559 12/9/2019
529 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0286 นายพรศักด์ิ โยทะกาลี ร้านสมพรการเกษตร นายพรศักด์ิ โยทะกาลี 269 6 - - ทัพเสด็จ ตราพระยา สระแก้ว สก. 6 2553 19/1/2020
530 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0418 นางสาวชิดสมัย ด าสะดี ร้านรุ่งสมัยการเกษตร นางสาวชิดสมัย ด าสะดี 361 1 - - โคคลาน ตาพระยา สระแก้ว สก. 15 2556 30/5/2020
531 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0610 นางสาวสุพรรนิภา  สีมาคูณ ร้านส.เคมีเกษตร นางสาวสุพรรณนิภา สีมาคูณ 330 2 - โคคลาน ตาพระยา สระแก้ว สก. 27 2560 2/5/2020
532 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0053 นางสาวชนากานต์ แซ่อ้ึง ร้านร่ืนฤดีเพ่ิมพูลทรัพย์ นางสาวชนากานต์ แซ่อ้ึง 334 2 - - โคคลาน ตาพระยา สระแก้ว สก. 19 2557 11/6/2020
533 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0636 นางรัติการ์ สีมาคูณ ร้าน พ.เฮงเจริญการเกษตร 2 นางรัติการ์ สีมาคูณ 360 2 โคคลาน ตาพระยา สระแก้ว สก. 59 2560 15/10/2019
534 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0128 นายชุติเดช พิศวงค์ สหกรณ์การเกษตรตาพระยา จ ากัด 178 1 - - ตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว สก. 47 2554 26/12/2019
535 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0030 นายประดิษฐ์สรณ์ บุญศรี ร้านทรัพย์เกษตร นายประดิษฐ์สรณ์ บุญศรี 48 1 - - ตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว สก. 78 2547 30/11/2019
536 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0008 นายสมบัติ พูลมงคล ร้านตาพระยาโอสถ นายสมบัติ พูลมงคล 660 1 - ราษฎร์บ ารุง ตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว สก. 74 2547 16/11/2019
537 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0050 นางกิมลี ระพันธ์ ร้านแสงอะไหล่เกษตร นางกิมลี ระพันธ์ 784 1 - - ตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว สก. 24 2554 26/6/2020
538 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0632 นางสาวจันทิมา ระพันธ์ ร้าน แสงอะไหล่เกษตร 2 นางสาวจันทิมา ระพันธ์ 786 1 ตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว สก. 49 2560 14/8/2020
539 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0593 นางสาวกนกวรรณ แสนกล้า ร้านญาติเกษตร 2 นางสาวกนกวรรณ แสนกล้า 148 10 ตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว สก. 6 2561 21/2/2020
540 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0626 นายกฤตนัย สีมาคูณ ร้าน พ.เฮงเจริญการเกษตร นายกฤตนัย สีมาคูณ 18 10 ตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว สก. 58 2560 15/10/2019
541 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0276 นายบุญมี ตุใยรัมย์ ร้านสมพรการเกษตร (บ้านกุดเตย) นายบุญมี ตุใยรัมย์ 199 11 - - ตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว สก. 26 2562 2/7/2020
542 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0495 นางสลัด หะพินรัมย์ ร้านส.หะพินทรัพย์การเกษตร นางสลัด หะพินรัมย์ 344 12 ตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว สก. 14 2559 17/4/2020
543 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0597 นายโกศล แซ่เล่ียว ร้านโกศลการค้า นายโกศล แซ่เล่ียว 119 17 ตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว สก. 11 2560 12/3/2020
544 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0550 นายปิยะวัฒน์ แนวม่ัน ร้านเท่ียงรุ่งเรืองการเกษตร นายปิยะวัฒน์ แนวม่ัน 447 4 ตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว สก. 8 2562 28/4/2020
545 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0667 นางนงนภัส จันทรวดี ร้านสมบูรณ์การเกษตร นางนงนภัส จันทรวดี 179 8 ตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว สก. 32 2561 27/5/2020
546 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0428 นายนวพล ขอมด าดิน สหกรณ์การเกษตรเพ่ืองการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สระแก้ว จ ากัด (ตาพระยา) 278 8 - - ตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว สก. 43 2557 1/12/2019
547 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0624 นายปิยะวัฒน์  แนวม่ัน ร้านเท่ียงรุ่งเรืองการเกษตร สาขา 3 นายปิยะวัฒน์ แนวม่ัน 354 1 ทัพไทย ตาพระยา สระแก้ว สก. 64 2560 17/12/2019
548 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0413 นายปิยะวัฒน์ แนวม่ัน ร้านเท่ียงรุ่งเรืองการเกษตร นายปิยะวัฒน์ แนวม่ัน 117 3 - - ทัพไทย ตาพระยา สระแก้ว สก. 11 2556 7/5/2020
549 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0498 นางสาวบุณยวีร์ ชนวนรัมย์ ร้าน สมพรการเกษตร นางสาวบุณยวีร์ ชนวนรัมย์ 169 3 ทัพไทย ตาพระยา สระแก้ว สก. 5 2560 26/2/2020
550 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0548 นางจันตรา อาวุธภัณฑ์ ร้าน สมพรการเกษตรรุ่งเรือง นางจันตรา อาวุธภัณฑ์ 135 9 ทัพไทย ตาพระยา สระแก้ว สก. 6 2562 21/3/2020
551 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0505 นายภวินท์ บุตรงาม ร้าน ส.เหลืองทองพืชไร่ สาขา 2 นายภวินท์ บุตรงาม 136 9 ทัพไทย ตาพระยา สระแก้ว สก. 24 2561 25/4/2019
552 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0533 นายสุพันธ์ุ เป็นสกุล ร้านสุพันธ์ุ การเกษตร นายสุพันธ์ุ เป็นสกุล 168 9 ทัพไทย ตาพระยา สระแก้ว สก. 51 2561 23/12/2019
553 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0381 นายสุนันท์ พงษ์ประพันธ์ ร้านส.รุ่งเรืองการเกษตร นายสุนันท์ พงษ์ประพันธ์ 309 12 - - ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว สก. 16 2559 24/4/2020
554 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0608 นายพรศักด์ิ โยทะกาลี ร้านสมพรการเกษตรรุ่งเรือง สาขาหนองกก นายพรศักด์ิ โยทะกาลี 101 16 ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว สก. 24 2560 23/4/2020
555 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0599 นางสาวสมชิด ดอกแขมกลาง ร้านสมชิดการเกษตร นางสาวสมชิด ดอกแขมกลาง 54 3 ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว สก. 30 2561 27/5/2019
556 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0412 นายสมพร สีมาคูณ ร้านขอบคุณ จานดาวเทียม นายสมพร สีมาคูณ 246 5 ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว สก. 10 2556 7/5/2020
557 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0294 นายอุทิตย์ เหขุนทด ร้านสมศักด์ิการเกษตร นายอุทิตย์ เหขุนทด 210 8 - - ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว สก. 13 2553 27/4/2020
558 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0368 นางสาวสมชิด ดอกแขมกลาง ร้านลานสมชิดการเกษตร นางสาวสมชิด ดอกแขมกลาง 243 8 - - ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว สก. 3 2555 30/1/2020
559 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0441 นางทองมา สุทธิเภท ประยูรพาณิชย์ นางทองมา สิทธิเภท 67 9 - - ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว สก. 34 2556 22/9/2019
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560 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0528 นางจุฬาลักษณ์ เพ็ชรหงษ์ ร้านสามารถการเกษตร นางจุฬาลักษณ์ เพ็ชรหงษ์ 86 9 ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว สก. 27 2559 26/5/2020
561 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0609 นายสมบัติ บุตรงาม ร้าน ส.เหลืองทอง นายสมบัติ บุตรงาม 116 2 ทัพเสด็จ ตาพระยา สระแก้ว สก. 26 2560 25/4/2020
562 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0465 นายสิทธิศักด์ิ ดอกแขมกลาง ร้านสิทธิศักด์ิการเกษตร นายสิทธิศักด์ิ ดอกแขมกลาง 215 2 - - ทัพเสด็จ ตาพระยา สระแก้ว สก. 22 2557 23/6/2019
563 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0376 นางเบญจภรณ์ ป่ินทอง ร้านนางเบญจภรณ์ ป่ินทอง นางเบญจภรณ์ ป่ินทอง 140 3 - - ทัพเสด็จ ตาพระยา สระแก้ว สก. 24 2556 8/8/2019
564 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0709 นายศภุณัฐ ยันบัวบาน ร้านบัวบาน การเกษตร นายศุภณัฐ ยันบัวบาน 188 3 ทัพเสด็จ ตาพระยา สระแก้ว สก. 12 2562 1/5/2020
565 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0545 นางสาวเกวลี สุภาพ ร้านเกวลีการเกษตร นางสาวเกวลี สุภาพ 28 4 ทัพเสด็จ ตาพระยา สระแก้ว สก. 12 2559 30/3/2020
566 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0524 นายพิทยา  ค ามาก ร้านพิทยาพาณิชย์ นายพิทยา ค ามาก 111 7 ทัพเสด็จ ตาพระยา สระแก้ว สก. 10 2560 7/3/2020
567 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0336 นางสาวกนกวรรณ แสนกล้า ร้านญาติเกษตร นางสาวกนกวรรณ แสนกล้า 181 8 - - ทัพเสด็จ ตาพระยา สระแก้ว สก. 7 2554 3/4/2021
568 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0207 นายเอกรินทร์ วิยะรันดร์ ร้านไม้ยูการเกษตร นายเอกรินทร์ วิยะรันดร์ 253/3-4 2 - - ท่าเกษม เมือง สระแก้ว สก. 6 2550 3/6/2020
569 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0316 นายชาติชาย เดชฉิมพลี ร้านชาติชาย นายชาติชาย เดชฉิมพลี 29 6 - - ท่าเกษม เมือง สระแก้ว สก. 50 2558 6/9/2019
570 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0194 นายณรงค์ รองวัง สหกรณ์การเกษตรคลองน้ าเขียว จ ากัด 152 15 - - ท่าแยก เมือง สระแก้ว สก. 16 2549 18/12/2019
571 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0485 นางสาวดวงมณี พานทอง ร้านนางสาวดวงมณี พานทอง นางสาวดวงมณี พานทอง 295 4 ท่าแยก เมือง สระแก้ว สก. 24 2559 17/5/2020
572 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0516 นางฉวีวรรณ บงลา ร้านฉวีวรรณการค้า นางฉวีวรรณ บงลา 330 11 บ้านแก้ง เมือง สระแก้ว สก. 46 2561 27/8/2019
573 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0497 นายพิพัฒพงษ์ เนียมพินิจสกุล ร้านเขาสิงโตพืชพันธ์ุ นายพิพัฒพงษ์ เนียมพินิจสกุล 270 8 บ้านแก้ง เมือง สระแก้ว สก. 21 2562 12/6/2020
574 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0467 นายพนมไพร โพธ์ิฤทธ์ิ ร้านพนมไพรการค้า นายพนมไพร โพธ์ิฤทธ์ิ 318 10 - - ศาลาล าดวน เมือง สระแก้ว สก. 24 2557 1/7/2020
575 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0038 นายธวัช โค้วตระกูล ร้านเอส แอนด์ ที คอมเพล็กซ์ นายธวัช โค้วตระกูล 37 2 - สุวรรณศร ศาลาล าดวน เมือง สระแก้ว สก. 89 2547 13/12/2019
576 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0144 นางศิริมา ร่มสบาย สหกรณ์นิคมสระแก้ว จ ากัด 269 3 - - ศาลาล าดวน เมือง สระแก้ว สก. 30 2556 1/9/2019
577 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0422 นายสายันต์ มหาชูสกุล ร้านตนหอมการเกษตร นายสายันต์ มหาชูสกุล 132 9 - - ศาลาล าดวน เมือง สระแก้ว สก. 39 2560 2/7/2020
578 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0107 นายพากร เพียท้าว สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จ ากัด 10 - สุวรรณศร สระแก้ว เมือง สระแก้ว สก. 59 2547 26/9/2019
579 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0377 นายชัยญา อาจหาญ ร้านสระแก้วการเกษตร นายชัยญา อาจหาญ 197 - สุวรรณศร สระแก้ว เมือง สระแก้ว สก. 28 2555 13/8/2020
580 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0002 นายประกอบ เจียรศรีวิมล ร้านเจ่ียเทียมเส็ง นายประกอบ เจียรศรีวิมล 199 - เทศบาล 19 สระแก้ว เมือง สระแก้ว สก. 23 2547 30/6/2020
581 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0009 นายนวพล ขอมด าดิน สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สระแก้ว จ ากัด 338 - สุวรรณศร สระแก้ว เมือง สระแก้ว สก. 68 2547 15/11/2019
582 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0281 นายธนกร ธนอ าพันธ์ุ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หน่อยพูลทรัพย์ 2009 435/4 - สุวรรณศร สระแก้ว เมือง สระแก้ว สก. 43 2554 14/12/2019
583 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0150 นางสาวจันทรา หัดสระน้อย บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 99/80 - สุวรรณศร สระแก้ว เมือง สระแก้ว สก. 48 2558 24/8/2019
584 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0216 นางเกศินี รอญณรงค์ ร้านเกษตรน้ าซับ นางเกศินี รอญณรงค์ 243 1 - - สระขวัญ เมือง สระแก้ว สก. 5 2562 19/3/2020
585 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0557 นางสาวบังอร ฉายศิริ ร้านสมศักด์ิวัสดุก่อสร้าง นางสาวบังอร ฉายศิริ 161 8 โคกป่ีฆ้อง เมืองสระแก้ว สระแก้ว สก. 26 2559 24/5/2019
586 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0682 นายสุธรรมวัตร ศิลาฤทธ์ิ บริษัท พี.พี.เอส.โปรดักส์ แพคก้ิง เซอร์วิส จ ากัด 115 13 ท่าเกษม เมืองสระแก้ว สระแก้ว สก. 45 2561 22/8/2019
587 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0724 นายสมเกียรติ นามเพราะ ร้านศูนย์กระจายสินค้าบาก้า(ท่าเกษม) นายสมเกียรติ นามเพราะ 818 2 ท่าเกษม เมืองสระแก้ว สระแก้ว สก. 25 2562 30/6/2020
588 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0660 นางสายรุ้ง บุญศรัทธา ร้านสายรุ้งการเกษตร นางสายรุ้ง บุญศรัทธา 94 5 ท่าเกษม เมืองสระแก้ว สระแก้ว สก. 23 2561 23/4/2019
589 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0633 นายชัยณรงค์ ศรีวะรมย์ ร้านเข็มพรการเกษตร นายชัยณรงค์ ศรีวะรมย์ 452 10 ท่าแยก เมืองสระแก้ว สระแก้ว สก. 9 2561 11/3/2020
590 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0535 นายนาสกร เพียรพิสัย ร้านนายนาสกร เพียรพิสัย นายนาสกร เพียรพิสัย 101 4 ท่าแยก เมืองสระแก้ว สระแก้ว สก. 35 2559 13/6/2020
591 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0417 นางสาวชาลีรัตน์ ฝากกาย ร้านเท่ียงอนันต์การค้า นางสาวชาลีรัตน์ ฝากกาย 254 10 บ้านแก้ง เมืองสระแก้ว สระแก้ว สก. 44 2560 24/7/2019
592 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0409 นางวัญเพ็ญ งามวงษ์ ร้านงามวงษ์พาณิชย์ นางเพ็ญนิภา งามวงษ์ 224 12 บ้านแก้ง เมืองสระแก้ว สระแก้ว สก. 19 2562 9/6/2020
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593 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0537 นายวิเชียร มูลจันทร์ทา ร้าน ช.รุ่งเรืองการเกษตร นายวิเชียร มูลจันทร์ทา 412 10 ศาลาล าดวน เมืองสระแก้ว สระแก้ว สก. 7 2559 18/2/2020
594 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0242 นายสุรชัย ไพเราะห์ บริษัท ศรีกิจอโกรเทรด จ ากัด นายสุรชัย ไพเราะห์ 348 - สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว สก. 54 2560 17/9/2020
595 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0446 นายมงคล สายทอง ร้านพิชิตภัณฑ์ นายมงคล สายทอง 1148/70-71 10 - - วัฒนานคร ว ฒนานคร สระแก้ว สก. 65 2559 12/12/2019
596 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0639 นายอดิศักด์ิ พรงาม ร้านกฤชพล เคมีเกษตร นายอดิศักด์ิ พรงาม 15 1 คลองหินปูน วังน้ าเย็น สระแก้ว สก. 7 2561 4/3/2020
597 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0699 นายชนะชัย ลีลาสถาพรชัย ร้าน พี วาย มิตรไมตรี นายชนะชัย ลีลาสถาพรชัย 199 13 คลองหินปูน วังน้ าเย็น สระแก้ว สก. 1 2562 17/1/2020
598 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0481 นายแสนชัย พรหมบุตร ร้านแสนชัยวัสดุ นายแสนชัย พรหมบุตร 54 15 คลองหินปูน วังน้ าเย็น สระแก้ว สก. 49 2561 10/12/2019
599 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0003 นางสาวส่าหลี จันด า สหกรณ์นิคมวังน้ าเย็นหน่ึง จ ากัด 651 2 - สระแก้ว-จันทบุรี คลองหินปูน วังน้ าเย็น สระแก้ว สก. 69 2547 15/11/2019
600 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0157 นางสาวรุ่งทิวา ล้อรัตนพงศ์ชัย ร้านรุ่งทิวา นางสาวรุ่งทิวา ล้อรัตนพงศ์ชัย 100 3 - - คลองหินปูน วังน้ าเย็น สระแก้ว สก. 38 2557 3/11/2019
601 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0658 นายสุเวช ลาพิมพ์ ร้านหนองปรือการเกษตร นายสุเวช ลาพิมพ์ 10 2 ตาหลังใน วังน้ าเย็น สระแก้ว สก. 18 2561 3/4/2020
602 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0295 นางกาญจนา แซ่โค้ว ร้านกิตติชัยการค้า 2 นางกาญจนา แซ่โค้ว 16 1 - - ทุ่งมหาเจริญ วังน้ าเย็น สระแก้ว สก. 14 2553 3/5/2020
603 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0086 นางแก้วรวย สังฆะมณี ร้านลุงโหนกพืชไร่ นางแก้วรวย สังฆะมณี 76 1 - - ทุ่งมหาเจริญ วังน้ าเย็น สระแก้ว สก. 22 2548 5/5/2020
604 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0273 นายรุจนโรจน์ เจียมประกอบ ร้านฟลุ๊กฟาร์มเกษตร นายรุจนโรจน์ เจียมประกอบ 119 11 - - ทุ่งมหาเจริญ วังน้ าเย็น สระแก้ว สก. 19 2553 18/5/2020
605 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0659 นายเฉลิมพร รูปสูง ร้าน ย.ทรัพย์เกษตร นายเฉลิมพร รูปสูง 244/4 15 ทุ่งมหาเจริญ วังน้ าเย็น สระแก้ว สก. 22 2561 23/4/2020
606 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0439 นางสิริภัทร ศรีทอง ร้านมหาเจริญการเกษตร นางสิริภัทร ศรีทอง 115 17 - - ทุ่งมหาเจริญ วังน้ าเย็น สระแก้ว สก. 26 2561 8/5/2019
607 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0638 นายสมาน ไชยุชิต ร้านมีสุขเกษตร นายสมาน ไชยุชิต 299 18 ทุ่งมหาเจริญ วังน้ าเย็น สระแก้ว สก. 61 2560 19/11/2019
608 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0662 นายศักด์ิสยาม โตทรงศักด์ิ ร้านตองสาม นายศักด์ิสยาม โตทรงศักด์ิ 333 2 ทุ่งมหาเจริญ วังน้ าเย็น สระแก้ว สก. 27 2561 14/5/2020
609 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0226 นายประเสริฐ ทองยา ร้านนายประเสริฐ ทองยา นายประเสริฐ ทองยา 143 23 - - ทุ่งมหาเจริญ วังน้ าเย็น สระแก้ว สก. 2 2553 1/11/2019
610 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0718 นายปรีชา กะการดี ร้าน ส.ปรีชาการเกษตร นายปรีชา กะการดี 182 23 ทุ่งมหาเจริญ วังน้ าเย็น สระแก้ว สก. 17 2562 3/6/2020
611 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0365 นายศักด์ิชาย วรรณะ ร้านเจริญภัณฑ์การเกษตร นายศักด์ิชาย วรรณะ 188 23 - - ทุ่งมหาเจริญ วังน้ าเย็น สระแก้ว สก. 1 2556 8/1/2020
612 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0115 นายสนอง ขวัญเพชร ร้านส.สมาน นายสนอง ขวัญเพชร 118 4 - - ทุ่งมหาเจริญ วังน้ าเย็น สระแก้ว สก. 8 2557 17/3/2020
613 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0657 นางเพชรา เรืองสุขสุด ร้านเรืองสุขสุด นางเพชรา เรืองสุขสุด 807/1 5 ทุ่งมหาเจริญ วังน้ าเย็น สระแก้ว สก. 17 2561 2/4/2020
614 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0701 นางสาวพรเพ็ญ พรมมาวัน ร้านบ้านเกษตรรุ่งเรือง นางสาวพรเพ็ญ พรมมาวัน 149 8 ทุ่งมหาเจริญ วังน้ าเย็น สระแก้ว สก. 2 2562 22/1/2020
615 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0046 นายสมเกียรติ ภู่ธรรมศิริ ร้านนงรัตน์การเกษตร นายสมเกียรติ ภู่ธรรมศิริ 1680 1 - สระแก้ว-จันทบุรี วังน้ าเย็น วังน้ าเย็น สระแก้ว สก. 98 2547 20/12/2019
616 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0043 นายสมบัติ สูติกลางวิหาร บริษัท สมบัติโอสถการเกษตร จ ากัด 269 1 - จันทบุรี-สระแก้ว วังน้ าเย็น วังน้ าเย็น สระแก้ว สก. 87 2547 13/12/2019
617 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0031 นายพรชัย สิทธิสุวรรณกุล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรปรีชาเกษตร 440 1 - สระแก้ว-จันทบุรี วังน้ าเย็น วังน้ าเย็น สระแก้ว สก. 34 2561 5/6/2020
618 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0010 นายนวพล ขอมด าดิน สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สระแก้ว จ ากัด(วังน้ าเย็น) 500/2 1 - - วังน้ าเย็น วังน้ าเย็น สระแก้ว สก. 66 2547 15/11/2019
619 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0004 นายปัญญา จันทร์ประเสริฐ ร้านรุ่งโรจน์เภสัช นายปัญญา จันทร์ประเสริฐ 88-89 1 - - วังน้ าเย็น วังน้ าเย็น สระแก้ว สก. 70 2547 15/11/2019
620 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0042 นางเมทิกา จิรโชติธนิน บริษัท สมบัติโอสถการเกษตร จ ากัด 109 13 - - วังน้ าเย็น วังน้ าเย็น สระแก้ว สก. 88 2547 13/12/2019
621 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0480 นางสาวณัทภาดา  ธนินวโรทัย บริษัท ปริญ อินเตอร์เทรด อะโกร จ ากัด 109/1 13 วังน้ าเย็น วังน้ าเย็น สระแก้ว สก. 41 2560 17/7/2020
622 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0133 นายสมศักด์ิ เพ็งศรี สหกรณ์นิคมวังน้ าเย็นสอง จ ากัด 2 13 - สระแก้ว-จันทบุรี วังน้ าเย็น วังน้ าเย็น สระแก้ว สก. 5 2561 6/2/2020
623 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0033 นางสาวสิริวรินทร์ ศรีทอง ร้านศรีทองการเกษตร นางสาวสิริวรินทร์ ศรีทอง 89 13 - จันทบุรี-สระแก้ว วังน้ าเย็น วังน้ าเย็น สระแก้ว สก. 90 2547 13/12/2019
624 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0195 นางอรุณี บ ารุงวงษ์ สหกรณ์การเกษตรวังน้ าเย็น จ ากัด 141/1 6 - - วังน้ าเย็น วังน้ าเย็น สระแก้ว สก. 46 2555 19/12/2019
625 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0112 นางศุภิสรา อุมพิมาย สหกรณ์การเกษตรวังน้ าเย็น(สาขา2) จ ากัด 141/1 6 - - วังน้ าเย็น วังน้ าเย็น สระแก้ว สก. 47 2555 19/12/2019
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626 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0103 นายโชคชัย ลีลาสถาพรชัย บริษัท โชคไพศาลการเกษตร จ ากัด 272 6 - จันทบุรี-สระแก้ว วังน้ าเย็น วังน้ าเย็น สระแก้ว สก. 5 2557 10/2/2020
627 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0560 นางสาวอัญชลี ประเสริฐธรรม ร้านวังทองการเกษตร นางสาวอัญชลี ประเสริฐธรรม 28/2 1 วังทอง วังสมบูรณ์ สระแก้ว สก. 34 2560 25/6/2020
628 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0563 นางสาวเนตรชนก นางงาม ร้านวังทองการเกษตร นางสาวเนตรชนก นางงาม 888 1 วังทอง วังสมบูรณ์ สระแก้ว สก. 38 2560 29/6/2019
629 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0589 นายสุพจน์ แมดพิมาย ร้านสวัสดิการชุมชนประชารัฐบ้านคลองชล นายสุพจน์ แมดพิมาย กองทุนหมู่บ้าน 11 วังทอง วังสมบูรณ์ สระแก้ว สก. 17 2560 26/3/2020
630 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0661 นายกิตติชัย ลาภวุฒิโรจน์ ร้านกิตติชัย นายกิตติชัย ลาภวุฒิโรจน์ 311 3 วังทอง วังสมบูรณ์ สระแก้ว สก. 25 2561 29/4/2020
631 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0654 นายธารชัย เยินสูงเนิน ร้านนายธารชัย เย็นสูงเนิน นายธารชัย เยินสูงเนิน 111 5 วังทอง วังสมบูรณ์ สระแก้ว สก. 13 2561 13/3/2020
632 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0663 นายประเสริฐ สมศรี ร้านประเสริฐการเกษตร นายประเสริฐ สมศรี 264 9 วังทอง วังสมบูรณ์ สระแก้ว สก. 28 2561 17/5/2020
633 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0084 นางวารุณี ไชยเทศ ร้านวารุณีเขาดินการเกษตร(ตลาดจุดผ่อนปรนบ้านเขาดิน) นางวารุณี ไชยเทศ 1243 1 - - วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว สก. 9 2558 11/3/2020
634 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0007 นายอ าไพ พัฒนวงค์ ร้านไพสิทธ์ิเภสัช นายอ าไพ พัฒนวงค์ 1243 1 - สระแก้ว-จันทบุรี วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว สก. 73 2547 15/11/2019
635 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0239 นายนวพล ขอมด าดิน สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สระแก้ว จ ากัด(วังสมบูรณ์) 128 1 - - วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว สก. 25 2552 30/6/2020
636 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0072 นายอนันต์ ศรีพงษ์ ร้านอนันต์เภสัช นายอนันต์ ศรีพงษ์ 1316 1 หน้าตลาดสด จันทบุรี-สระแก้ว วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว สก. 29 2553 27/6/2020
637 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0070 นางสาวนิภา คงถาวรสุข ร้านเสกสรรการเกษตร นางสาวนิภา คงถาวรสุข 15 1 - - วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว สก. 6 2547 11/5/2020
638 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0568 นายณกุลพงษ์ สารธรรม ร้านกาญจนาการเกษตร นายณกุลพงษ์ สารธรรม 299,299/1 1 วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว สก. 37 2559 14/6/2020
639 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0451 นางพิชชากรณ์ กิตติภัทรสกุล ร้านกิตติพาณิชย์ นางพิชชากรณ์ กิตติภัทรสกุล 88 1 - - วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว สก. 6 2557 12/1/2020
640 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0532 นางสาวรุ่งอรุณ แยกรัง ร้านเตือนใจเกษตร นางสาวรุ่งอรุณ แยกรัง 153 10 วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว สก. 56 2558 17/12/2019
641 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0646 นายเอกฉัตร คงถาวรสุข ร้านวังสมบูรณ์เกษตร นายเอกฉัตร คงถาวรสุข 393 10 วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว สก. 3 2561 21/1/2020
642 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0395 นางสาวอุดมลักษณ์ พัฒนวงศ์ ร้านไพสิทธ์ิการเกษตร นางสาวอุดมลักษณ์ พัฒนวงศ์ 420 10 - - วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว สก. 42 2555 6/12/2019
643 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0079 นางนิตดา สืบสิงห์ ร้านสหมิตรเคมีเกษตร นางนิตดา สืบสิงห์ 49 17 - จันทบุรี-สระแก้ว วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว สก. 5 2547 11/5/2020
644 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0164 นายธนงค์ศักด์ิ ค าพงษ์ ร้านรุ่งเรืองการเกษตร นายธนงค์ศักด์ิ ค าพงษ์ 139 2 - - สระแก้ว-จันทบุรี - วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว สก. 1 2549 8/3/2020
645 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0166 นางสาวนภาพร ศิรินภารัตน์ ร้านศิริสมบูรณ์ นางสาวนภาพร ศิรินภารัตน์ 31 2 - - วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว สก. 29 2556 28/8/2019
646 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0202 นายวีระ เล็กวัฒนะ ร้านปิยะพรการเกษตร นายวีระ เล็กวัฒนะ 223 1 - - วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว สก. 9 2553 31/3/2020
647 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0723 นายจีรยุทธ อินทอง ร้านศูนย์กระจายสินค้าบาก้า(วังใหม่) นายจีรยุทธ อินทอง 878 1 วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว สก. 24 2562 30/6/2020
648 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0547 นายจรัญ ศรีจันทร์ ร้านศรีจันทร์การเกษตร นายจรัญ ศรีจันทร์ 156 11 วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว สก. 20 2559 16/5/2020
649 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0540 นายชนะชัย ลีลาสถาพรชัย ร้าน พี วาย วังส าลี นายชนะชัย ลีลาสถาพรชัย 134 3 วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว สก. 8 2559 7/3/2020
650 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0136 นางศิริวรรณ มียศ ร้านนุกูลเคมีเกษตร นางศิริวรรณ มียศ 302/3 4 - - วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว สก. 47 2558 20/8/2020
651 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0125 นางเอ้ืองค า อินสาร ร้านเอ้ืองค าพาณิชย์ นางเอ้ืองค า อินสาร 120 5 - - วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว สก. 60 2547 26/9/2019
652 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0676 นายวัชริศ ศรีบุรินทร์ ร้านลุงจวนสวนล าใย ท าอะไรท าจริงการเกษตร นายวัชริศ ศรีบุรินทร์ 123 6 วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว สก. 43 2561 31/7/2020
653 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0087 นางสมาน เอ่ียมสอาด ร้านป้าสมาน นางสมาน เอ่ียมสอาด 13 7 - - วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว สก. 32 2560 19/6/2020
654 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0534 นางสาวณัฐนันท์ เงินอ่อน ร้านณัฐนันท์ เงินอ่อน นางสาวณัฐนันท์ เงินอ่อน 3 4 ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว สก. 3 2559 2/2/2020
655 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0367 นายวินัย โสดาราม ร้านหนองหัวช้างการเกษตร นายวินัย โสดาราม 78 4 - - ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว สก. 11 2558 19/3/2020
656 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0567 นายชัยชนะ ป่ินทอง ร้านช่องกุ่มการเกษตรพัฒนา นายชัยชนะ ป่ินทอง 18 5 ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว สก. 36 2559 14/6/2020
657 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0215 นางบุณฑริก ประยงค์เพ็ชร ร้านนางบุณฑริก ประยงค์เพ็ชร นางบุณฑริก ประยงค์เพ็ชร 116 7 - - ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว สก. 44 2553 22/11/2019
658 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0383 นางสาววิไลย์ เจริญมงคล ร้านเจริญมงคลการเกษตร นางสาววิไลย์ เจริญมงคล 161 8 - - ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว สก. 38 2555 14/10/2019
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659 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0361 นายภาคิณ มะลิแย้ม ร้านภาคิณ นายภาคิณ มะลิแย้ม 147 10 - - แซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว สก. 36 2556 24/10/2019
660 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0337 นายสมคิด งามจ่ันศรี ร้านโชคการเกษตร นายสมคิด งามจ่ันศรี 2 14 - - แซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว สก. 10 2554 20/4/2020
661 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0177 นายอัมพร งามศร ร้านหนุ่มแซร์ออ นายอัมพร งามศร 165 2 - - แซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว สก. 30 2552 24/8/2020
662 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0502 นางสายจิตร งามสวัสด์ิ ร้านมินการเกษตร นางสายจิตร งามสวัสด์ิ 397 3 แซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว สก. 14 2558 2/4/2020
663 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0493 นายสุริยัน งามจ่ันศรี ร้านสุริยัน นายสุริยัน งามจ่ันศรี 57/1 7 แซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว สก. 5 2558 9/2/2020
664 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0407 นางสาวนภัสสรณ์ พรชัยชลสิทธ์ิ ร้านพรชัยชลสิทธ์ิพาณิชย์ นางสาวนภัสสรณ์ พรชัยชลสิทธ์ิ 240 14 - - ท่าเกวียน วัฒนานคร สระแก้ว สก. 38 2559 20/6/2020
665 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0425 นางวารินี แสงงาม ร้านวารินี แสงงาม นางวารินี แสงงาม 32/1 14 - - ท่าเกวียน วัฒนานคร สระแก้ว สก. 40 2561 8/7/2019
666 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0411 นายพจนา มานะเว้น สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด 167 9 - - ท่าเกวียน วัฒนานคร สระแก้ว สก. 46 2557 25/12/2019
667 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0059 นายชาญชัย ชัยวิชาญ ร้านส.รุ่งเจริญ นายชาญชัย ชัยวิชาญ 370/2-3 9 - - ท่าเกวียน วัฒนานคร สระแก้ว สก. 49 2547 13/7/2019
668 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0264 นายวินัย ตันส าโรง ร้านนายวินัย ตันส าโรง นายวินัย ตันส าโรง 371/14 9 - - ท่าเกวียน วัฒนานคร สระแก้ว สก. 21 2556 23/7/2020
669 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0221 นายชาลี ท าแกว ร้านนายชาลี ท าแกว นายชาลี ท าแกว 197 6 - - ท่าเกษม วัฒนานคร สระแก้ว สก. 7 2551 19/3/2020
670 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0716 นางส าลี บัวพล ร้านอันโอ โชห่วย นางส าลี บัวพล 74 1 โนนหมากเค็ง วัฒนานคร สระแก้ว สก. 16 2562 3/6/2020
671 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0268 นายนวพล ขอมด าดิน สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สระแก้ว จ ากัด (วัฒนานคร) 1148/158-159 10 - - วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว สก. 19 2552 10/6/2020
672 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0192 นายอดิเทพ เจือจิตราพรรณ ร้านมิตรเกษตร 2 นายอดิเทพ เจือจิตราพรรณ 1148/210-212,214 10 - - วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว สก. 55 2560 19/9/2019
673 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0021 นายธีรยุทธ บุญยประภาสกุล ร้านเจริญภัณฑ์ นายธีรยุทธ บุญยประภาสกุล 1148/63-64 10 - - วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว สก. 79 2547 30/11/2019
674 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0330 นางสาวปวีณ์นุช ฤทธ์ิศิริ ร้านนางสาวปวีณ์นุช ฤทธ์ิศิริ นางสาวปวีณ์นุช ฤทธ์ิศิริ 361/1 10 - - วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว สก. 3 2554 16/2/2020
675 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0017 นางฑิตยา ต้ังเทียมพงษ์ ร้านวิวัฒน์การเกษตร นางฑิตยา ต้ังเทียมพงษ์ 726 10 ต้นโพธ์ิ สุวรรณศร วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว สก. 46 2553 30/11/2019
676 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0602 นายทัศนัย จิตหวัง บริษัท น้ าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ ากัด 83 2 วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว สก. 47 2560 14/8/2020
677 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0296 นายประกอบ เวชการ ร้านบุ๋มวังรี นายประกอบ เวชการ 97 10 - - หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร สระแก้ว สก. 15 2553 3/5/2020
678 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0506 นางสาวธัญญาลักษณ์ ชัยรินทร์ ร้านปอปองค้าปลีก-ส่ง นางสาวธัญญาลักษณ์ ชัยรินทร์ 291 3 หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร สระแก้ว สก. 40 2558 6/7/2020
679 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0514 นางสาวสุพัฒตรา มีเชาว์ ร้านสุพัฒตราเกษตรภัณฑ์ นางสาวสุพัฒตรา มีเชาว์ 38 3 หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร สระแก้ว สก. 44 2561 9/8/2019
680 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0288 นายมนตรี หงษ์จันทร์ ร้านมนตรี นายมนตรี หงษ์จันทร์ 408 8 - - หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร สระแก้ว สก. 59 2559 18/9/2019
681 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0510 นายบุญช่วย มลใสกุล ร้านบุญช่วย นายบุญช่วย มลใสกุล 246 1 หนองน้ าใส วัฒนานคร สระแก้ว สก. 22 2558 21/5/2020
682 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0476 นายพัฒนา สวามิภักด์ิ ร้านพัฒนาพานิชย์ นายพัฒนา สวามิภักด์ิ 45 10 หนองน้ าใส วัฒนานคร สระแก้ว สก. 56 2559 31/8/2019
683 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0448 นายนวพล ขอมด าดิน สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สระแก้ว จ ากัด(วัฒนานคร) 191 3 - - หนองน้ าใส วัฒนานคร สระแก้ว สก. 39 2556 15/12/2019
684 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0580 นางประภาศรี โสดาราม ร้านน้อยพูลทรัพย์ นางประภาศรี โสดาราม 184 5 หนองน้ าใส วัฒนานคร สระแก้ว สก. 52 2559 7/8/2020
685 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0371 นางสาวธิติมา แจ่มจันทร์ ร้านแจ่มจันทร์การเกษตร นางสาวธิติมา แจ่มจันทร์ 152/1 1 - - หนองหมากฝ้าย วัฒนานคร สระแก้ว สก. 10 2555 20/5/2020
686 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0331 นายสมยา ทองชิต ร้านสมยาการเกษตร นายสมยา ทองชิต 236 4 - - หนองหมากฝ้าย วัฒนานคร สระแก้ว สก. 4 2554 22/2/2020
687 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0436 นายสมคิด เรียเต็ม ร้านเบิด การช่าง นายสมคิด เรียเต็ม 296 5 - - หนองหมากฝ้าย วัฒนานคร สระแก้ว สก. 31 2558 4/6/2020
688 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0621 นางสาวณฐินี  ถาวรสาลี ร้านณฐินี เจริญพาณิชย์ นางสาวณฐินี ถาวรสาลี 312 5 หนองหมากฝ้าย วัฒนานคร สระแก้ว สก. 23 2562 27/6/2020
689 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0299 นายสุขกาญจน์ วัธนเวคิน บริษัท น้ าตาลและอ้อยตะวันออก จ ากัด (มหาชน) 279 1 สุวรรณศร ห้วยโจด วัฒนานคร สระแก้ว สก. 42 2553 6/9/2019
690 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0616 นางประคอง พรมสุข ร้านประคอง นางประคอง พรมสุข 43 1 ห้วยโจด วัฒนานคร สระแก้ว สก. 31 2560 5/6/2019
691 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0457 นางสาวศุภวรรณ ฉินศิริเสรษฐ์ ร้านเต๋าเคมีเกษตร นางสาวศุภวรรณ ฉินศิริเสรษฐ์ 506 1 ห้วยโจด วัฒนานคร สระแก้ว สก. 16 2557 14/5/2020
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692 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0473 นายติกรณ์ ท าแกว ร้านก.รุ่งเรืองมินิมาร์ท นายติกรณ์ ท าแกว 529 4 ห้วยโจด วัฒนานคร สระแก้ว สก. 32 2557 31/8/2020
693 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0486 นายเอกราช ตัณฑิกุล ร้านวาสนาการเกษตร นายเอกราช ตัณฑิกุล 82 7 ห้วยโจด วัฒนานคร สระแก้ว สก. 19 2561 22/4/2020
694 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0362 นางสาวประภัสราภรณ์ บาดาล ร้านฐาภรณ์ชัยการเกษตร นางสาวประภัสราภรณ์ บาดาล 86 6 - - คลองทับจันทร์ อรัญประเทศ สระแก้ว สก. 55 2558 2/11/2019
695 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0484 นายยุทธพิชัย บาดาล ร้านปราณีเพ่ิมพูลทรัพย์ นายยุทธพิชัย บาดาล 20 7 คลองทับจันทร์ อรัญประเทศ สระแก้ว สก. 41 2557 9/11/2019
696 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0483 นางสาวพัฒน์ชญา เหล่าภัทรประสิทธ์ิ ร้านลานมันและไซโลโชคชัยกรุ๊ป (ทับพริก) นางสาวพัฒน์ชญา เหล่าภัทรประสิทธ์ิ 419 2 ทับพริก อรัญประเทศ สระแก้ว สก. 40 2557 5/11/2019
697 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0674 นายจรัญ สามล ร้านจรัญการค้า นายจรัญ สามล 28 4 ทับพริก อรัญประเทศ สระแก้ว สก. 10 2562 30/4/2020
698 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0600 นางรัตนากร พุฒเส็ง ร้านค้าชุมชนประชารัฐ กองทุนหมู่บ้านคลองหว้าใหม่ นางรัตนากร พุฒเส็ง 206 7 ทับพริก อรัญประเทศ สระแก้ว สก. 11 2561 13/3/2020
699 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0673 นางยุพา นันตา ร้านนางยุพา นันตา นางยุพา นันตา 361 7 ทับพริก อรัญประเทศ สระแก้ว สก. 9 2562 30/4/2020
700 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0665 นางวันเพ็ญ แสวงจิตต์ ร้านบีแอนบี เจริญการเกษตร นางวันเพ็ญ แสวงจิตต์ 193 8 ท่าข้าม อรัญประเทศ สระแก้ว สก. 31 2561 27/5/2020
701 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0200 นายอิทธิกร ชาญศิริ ร้านอุทัยเจริญกิจ นายอิทธิกร ชาญศิริ 242 3 - - บ้านด่าน อรัญประเทศ สระแก้ว สก. 29 2561 23/5/2020
702 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0543 นางสาววิทิณา สีสังวาลย์ ร้านวิทิณา นางสาววิทิณา สีสังวาลย์ 22 5 บ้านด่าน อรัญประเทศ สระแก้ว สก. 22 2560 17/4/2020
703 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0218 นางสาวสมวาสนา หังสวนัส ร้านป.พัฒนา(อรัญ) นางสาวสมวาสนา หังสวนัส 498 2 - - บ้านใหม่หนองไทร อรัญประเทศ สระแก้ว สก. 48 2559 27/7/2020
704 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0519 นายจักรพงษ์ ธรรมวงศ์ ร้านรัศมีรุ่งเรืองการเกษตร นายจักรพงษ์ ธรรมวงศ์ 291/1 3 บ้านใหม่หนองไทร อรัญประเทศ สระแก้ว สก. 41 2558 6/7/2020
705 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0458 นางศรีวรรณา สุขิโต ร้านศรีวรรณการเกษตร นางศรีวรรณา สุขิโต 110 9 ป่าไร่ อรัญประเทศ สระแก้ว สก. 34 2557 10/9/2019
706 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0698 นายส าราญ สมสุขสันต์ ร้านส าราญ สมสุขสันต์ นายส าราญ สมสุขสันต์ 70 6 ผ่านศึก อรัญประเทศ สระแก้ว สก. 11 2562 1/5/2020
707 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0257 นายกิตติศักด์ิ แสงโชติช่วงชัย ร้านทองเอกเกษตรภัณฑ์ นายกิตติศักด์ิ แสงโชติช่วงชัย 100/18 7 - - ผ่านศึก อรัญประเทศ สระแก้ว สก. 5 2552 3/2/2020
708 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0452 นายอภิวัฒน์ เพ่ิมจรัส ร้านจ.เจริญกิจ นายอภิวัฒน์ เพ่ิมจรัส 64 9 ผ่านศึก อรัญประเทศ สระแก้ว สก. 9 2557 19/3/2020
709 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0491 นายภานุวัฒน์ รัศมี ร้าน ก.เกษตรไทย นายภานุวัฒน์ รัศมี 240 10 ฟากห้วย อรัญประเทศ สระแก้ว สก. 1 2560 5/1/2020
710 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0429 นางสาวธัญจิรา ค าพันธ์ สหกรณ์ศุภนิมิตรอรัญประเทศร่วมใจพัฒนา จ ากัด สหกรณ์ศุภนิมิตรอรัญประเทศร่วมใจพัฒนา จ ากัด 124 11 ฟากห้วย อรัญประเทศ สระแก้ว สก. 40 2560 2/7/2020
711 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0317 นายโกยูร ถายะเดช ร้านนายโกยูร ถายะเดช นายโกยูร ถายะเดช 14 1 - - หนองสังข์ อรัญประเทศ สระแก้ว สก. 33 2554 24/8/2019
712 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0357 นางอุบล วรศาสตร์ ร้านปุ๋ยป้าอุบล นางอุบล วรศาสตร์ 17 8 - - หนองสังข์ อรัญประเทศ สระแก้ว สก. 58 2559 18/9/2019
713 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0423 นายบุญโฮม เช้ือบุญช่วย ร้านบุญโฮมการค้า นายบุญโฮม เช้ือบุญช่วย 134 1 - - หันทราย อรัญประเทศ สระแก้ว สก. 35 2558 22/6/2019
714 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0035 นางสาวหทัยชนก เจือจิตราพรรณ ร้านมิตรเกษตร นางสาวหทัยชนก เจือจิตราพรรณ 130/39-40 - ราษฎร์อุทิศ อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแก้ว สก. 27 2562 3/7/2020
715 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0720 นางสาววัลลีย์ แช่มทะเพรียว ร้านรตนพรการเกษตร และอ่ืนๆ ฯลฯ นางสาววัลลีย์ แช่มทะเพรียว 130/62 อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแก้ว สก. 20 2562 12/6/2020
716 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0051 นายวิรัตน์ ละมาต ร้านรุ่งงามวิไล นายวิรัตน์ ละมาต 130/62-63 - ราษฎร์อุทิศ อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแก้ว สก. 10 2558 12/3/2019
717 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0028 นางสาวชุติมา เจือจิตราพรรณ ร้านอรัญเจริญ(วังปาตอง) นางสาวชุติมา เจือจิตราพรรณ 130/64 - ราษฎร์อุทิศ อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแก้ว สก. 38 2556 15/12/2019
718 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0024 นายโภคิน บุศรพงษ์พานิช ร้าน ป.พัฒนา(อรัญ) 1 นายโภคิน บุศรพงษ์พานิช 15 - ทหารร่วมจิต อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแก้ว สก. 63 2559 7/11/2019
719 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0604 นางสาวณัชฌา ลงทอง ร้านดาวพระศุกร์ สาขา2 นางสาวณัชฌา ลงทอง 258 ราษฎร์อุทิศ อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแก้ว สก. 15 2560 22/3/2020
720 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0287 นายพีระพันธ์ุ ศรีสาคร ร้านต.เกษตร นายพีระพันธ์ุ ศรีสาคร 29 - บริเวณโรงเล่ือยและบ้านพัก อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแก้ว สก. 18 2557 3/6/2020
721 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0267 นายนวพล ขอมด าดิน สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สระแก้ว จ ากัด (อรัญประเทศ) 45 - บ้านวัดหลวง อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแก้ว สก. 20 2552 10/6/2020
722 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0036 นางล าดวน จันรัศมี สหกรณ์การเกษตรอรัญประเทศ จ ากัด 474/4 อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแก้ว สก. 54 2558 26/10/2019
723 เขต 6 ศวพ.ปจ. Sra-5-0298 นายชนะชัย ละมาต ร้านรุ่งงามวิไล 2 นายชนะชัย ละมาต 58-60 - ทหารร่วมจิต อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแก้ว สก. 20 2554 29/5/2020
724 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0668 นางสาวกฤติญา อุตรพรม ร้าน กฤติญา นางสาวกฤติญา อุตรพรม ห้อง P55,P56,P57 อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแก้ว สก. 33 2561 3/6/2019
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725 เขต 6 ศวพ.ปจ. SRA-5-0601 นางเพ็ญฤดี  อนันตเดชศักด์ิ ร้านอ.อรัญค้าข้าว นางเพ็ญฤดี อนันตเดชศักด์ิ 130/49 - อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแก้ว สก. 9 2560 1/3/2020
726 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0095 นางสาวสิปัญณัชญ์ สิทธิโชคธนกิจ ร้านจริยาพานิจ นางสาวสิปัญณัชญ์ สิทธิโชคธนกิจ 174/8 1 - - เกาะจันทร์ ก่ิงอ.เกาะจันทร์ ชลบุรี ชบ. 20 2547 5/10/2019
727 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0113 นางสมใจ คัมภีริชยา ร้านส.ทวีคูณ นางสมใจ คัมภีริชยา 29 13 - - เกาะจันทร์ ก่ิงอ.เกาะจันทร์ ชลบุรี ชบ. 13 2560 26/10/2019
728 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0134 นายชาตรี คัมภีริชยา ร้านชาตรีการเกษตร นายชาตรี คัมภีริชยา 40/11 3 - - เกาะจันทร์ ก่ิงอ.เกาะจันทร์ ชลบุรี ชบ. 4 2550 22/7/2020
729 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0037 นายนิกร ผสมทรัพย์ ร้านก.การเกษตร นายนิกร ผสมทรัพย์ 15 4 - - ท่าบุญมี ก่ิงอ.เกาะจันทร์ ชลบุรี ชบ. 40 2548 22/5/2020
730 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0233 นายภูมิพัฒน์ ดีค าใฮ ร้านป.เจริญทรัพย์เกษตรภัณฑ์ นายภูมิพัฒน์ ดีค าใฮ 333/1 1 เกาะจันทร์-ปรกฟ้า เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี ชบ. 5 2557 13/5/2020
731 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0093 นางสาวชวันรัตน์ จารุภัทร์สวัสดี ร้านสวัสดีการเกษตร นางสาวชวันรัตน์ จารุภัทร์สวัสดี 70/5-6 3 - - เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี ชบ. 13 2547 6/7/2020
732 เขต 6 ศวพ.รย. CHO-5-0308 นางสาวดวงพร  สวยดี ร้านพรเพชร พาณิชย์ นางสาวดวงพร สวยดี 70/9 3 เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี ชบ. 2 2561 19/3/2020
733 เขต 6 ศวพ.รย. CHO-5-0268 นางสาวมณฑิยา จรุงจรรยาพงศ์ ร้านจรรยาพานิช สาขา สายเกษตร นางสาวมณฑิยา จรุงจรรยาพงศ์ 315/1 5 เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี ชบ. 15 2558 4/10/2019
734 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0174 นายสุทธิ ผจงกิจก าธร ร้านกตัญญูการเกษตร นายสุทธิ ผจงกิจก าธร 7/2 7 - - เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี ชบ. 9 2553 14/7/2019
735 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0221 นายศิริวัฒน์ เน่ืองจ านงค์ ร้านศิริวัฒน์ นายศิริวัฒน์ เน่ืองจ านงค์ 88 11 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี ชบ. 10 2556 9/7/2020
736 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0038 นางสาวศิริลักษณ์ ล้อตระกานนท์ ร้านคลีนิคเกษตร นางสาวศิริลักษณ์ ล้อตระกานนท์ 175 4 - - ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี ชบ. 23 2547 12/12/2019
737 เขต 6 ศวพ.รย. CHO-5-0269 นายรัฐธวิทย์  พะมุลิลา บริษัทแฟนซีเคมีกิจ จ ากัด 302/3 4 เกาะโพธ์ิ-สามแยก ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี ชบ. 16 2558 4/10/2019
738 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0259 นางสาวอัมพร แซ่ล้ิม ร้านเอ.พี.การเกษตร นางสาวอัมพร แซ่ล้ิม 55/5 4 เกาะโพธ์ิ-สามแยก ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี ชบ. 11 2558 22/6/2020
739 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0200 นางสาวประภาพร แซ่เตียว ร้านประเสริฐโชคการเกษตร นางสาวประภาพร แซ่เตียว 58 4 - เทศบาลซอย7 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี ชบ. 5 2555 23/7/2020
740 เขต 6 ศวพ.รย. CHO-5-0296 นายณวัฒน์  ซ่ือสัจลือสกุล ร้านณวัฒน์การเกษตร นายณวัฒน์ ซ่ือสัจลือสกุล 351 5 เกาะโพธ์ิ-สามแยก ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี ชบ. 7 2560 16/5/2020
741 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0212 นายฮาซัน สมานหนับ ร้านคลีนิคเกษตร นายฮาซัน สมานหนับ 554 5 เกาะโพธ์ิ-สามแยก ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี ชบ. 14 2557 12/8/2019
742 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0140 นางพัณน์ชิตา สุขเสถียรวงศ์ ร้านคณะบุคคลสุขเสถียรวงศ์ นางพัณน์ชิตา สุขเสถียรวงศ์ 99 2 - - เกษตรสุวรรณ บ่อทอง ชลบุรี ชบ. 14 2559 25/12/2019
743 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0172 นายอาทิตย์ สีเหลือง ร้านอ.เกษตรภัณฑ์ นายอาทิตย์ สีเหลือง 71/1 3 - - เกษตรสุวรรณ บ่อทอง ชลบุรี ชบ. 8 2556 9/7/2020
744 เขต 6 ศวพ.รย. CHO-5-0288 นายมเหศวร แก้วนารี ร้านศ.ตระกูลแก้ว นายมเหศวร แก้วนารี 107/1 2 ธาตุทอง บ่อทอง ชลบุรี ชบ. 12 2559 31/10/2019
745 เขต 6 ศวพ.รย. CHO-5-0297 นายพลไพศาล  พิริยะสันติ ร้านไพศาลการเกษตร นายพลไพศาล พิริยะสันติ 5 4 ธาตุทอง บ่อทอง ชลบุรี ชบ. 5 2562 31/3/2020
746 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0139 นายสุรพจน์ อินศวร ร้านนายสุรพจน์ อินศวร นายสุรพจน์ อินศวร 121 3 - - บ่อกวางทอง บ่อทอง ชลบุรี ชบ. 11 2550 29/11/2019
747 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0150 นางสาวจิตราภรณ์ รงคสิริวัฒนกุล ร้านนางสาวจิตราภรณ์ รงคสิริวัฒนกุล นางสาวจิตราภรณ์ รงคสิริวัฒนกุล 273/1 5 - - บ่อกวางทอง บ่อทอง ชลบุรี ชบ. 20 2556 24/11/2019
748 เขต 6 ศวพ.รย. CHO-5-0332 นางสาวช่ืนผกา  กรองกาญน์กุล ร้านกวางทองการเกษตร นางสาวช่ืนผกา กรองกาญจน์กุล 107 8 บ่อกวางทอง บ่อทอง ชลบุรี ชบ. 2 2562 6/3/2020
749 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0253 นายสมทบ พงษ์ชมพร ร้านพงษ์ชมพรค้าอาหารสัตว์ นายสมทบ พงษ์ชมพร 24 1 เทศบาล12 หนองเสม็ด-บ่อทอง บ่อทอง บ่อทอง ชลบุรี ชบ. 16 2557 18/11/2019
750 เขต 6 ศวพ.รย. CHO-5-0331 นายปิยะพงศ์  จรุงจรรยาพงศ์ บริษัท จรรยาการเกษตร จ ากัด 308 1 หนองเสม็ด-บ่อทอง บ่อทอง บ่อทอง ชลบุรี ชบ. 1 2562 5/2/2020
751 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0173 นายน าโชค จรุงจรรยาพงศ์ ห้างหุ้นส่วนสามัญ จรรยาพานิช 308/1 1 - หนองเสม็ด-ชลบุรี บ่อทอง บ่อทอง ชลบุรี ชบ. 13 2556 18/8/2019
752 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0076 นายชินกฤต โรจน์สวัสด์ิสุข ร้านช.สหภัณฑ์ นายชินกฤต โรจน์สวัสด์ิสุข 444/2 1 - - บ่อทอง บ่อทอง ชลบุรี ชบ. 47 2548 6/6/2020
753 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0044 นายทองพูล ล้อตระกานนท์ ร้านทิศทองเวชภัณฑ์ นายทองพูล ล้อตระกานนท์ 460/15 1 - - บ่อทอง บ่อทอง ชลบุรี ชบ. 66 2548 21/12/2019
754 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0019 นายสิทธิชัย สุขพันธ์ุถาวร ร้านสุทธิโภคภัณฑ์ นายสิทธิชัย สุขพันธ์ุถาวร 460/26 1 - - บ่อทอง บ่อทอง ชลบุรี ชบ. 56 2548 18/9/2020
755 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0041 นายจิรศักด์ิ โชติรัตนธ ารง ร้านบ่อทองการเกษตร นายจิรศักด์ิ โชติรัตนธ ารง 7 1 เทศบาล 12 สายหนองเสม็ด-บ่อทอง บ่อทอง บ่อทอง ชลบุรี ชบ. 18 2547 5/10/2019
756 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0143 นางสาวลลิตา แซ่เอ๊ียว ร้านฮวยเคมีการเกษตร นางสาวลลิตา แซ่เอ๊ียว 49 3 - - พลงวงทอง บ่อทอง ชลบุรี ชบ. 1 2556 8/4/2020
757 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0104 นายไกรวิชญ์ รุจิเลขานนท์ ร้านนายไกรวิชญ์ รุจิเลขานนท์ นายไกรวิชญ์ รุจิเลขานนท์ 108 2 - - พลวงทอง บ่อทอง ชลบุรี ชบ. 51 2548 5/7/2019
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758 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0262 นางสาวเปรมวดี กรรมสิทธ์ิ ร้านพลวงทองรุ่งเรืองการเกษตร นางสาวเปรมวดี กรรมสิทธ์ิ 159/8 2 พลวงทอง บ่อทอง ชลบุรี ชบ. 7 2558 20/4/2020
759 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0175 นายปิยะพงศ์ จรุงจรรยาพงศ์ ร้านจรรยาการเกษตรบ่อทอง นายปิยะพงศ์ จรุงจรรยาพงศ์ 196 2 - พลวงทอง บ่อทอง ชลบุรี ชบ. 11 2553 31/8/2019
760 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0092 นางซ้ิวย้ง แซ่ล้ี ร้านซ้ิวย้ง นางซ้ิวย้ง แซ่ล้ี 293 5 - - พลวงทอง บ่อทอง ชลบุรี ชบ. 6 2547 2/6/2020
761 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0036 นายส ารวย แสงตระวัน ร้านส.ทวีทรัพย์เคมีการเกษตร นายส ารวย แสงตระวัน 172 4 - - วัดสุวรรณ บ่อทอง ชลบุรี ชบ. 25 2547 14/12/2019
762 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0107 นายทรงศักด์ิ ตันติสราภรณ์ ร้านเชน นายทรงศักด์ิ ตันติสราภรณ์ 109/7 1 - - เขาไม้แก้ว บางละมุง ชลบุรี ชบ. 58 2548 18/9/2019
763 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0043 นายถนอม ชาวนา ร้านถนอมศักด์ิการเกษตร นายถนอม ชาวนา 68/44-45 1 - - เขาไม้แก้ว บางละมุง ชลบุรี ชบ. 4 2559 11/2/2020
764 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0244 นางสาวศิกานต์มนัส สอาดเอ่ียม ร้านสหกิจการเกษตร นางสาวศิกานต์มนัส สอาดเอ่ียม 68/72 1 ชัยพรวิถี เขาไม้แก้ว บางละมุง ชลบุรี ชบ. 12 2557 12/8/2019
765 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0024 นางสาวละออ มังกรแสงแก้ว ร้านมณีแสงทอง นางสาวละออ มังกรแสงแก้ว 22 4 - พัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี ชบ. 21 2548 14/3/2020
766 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0039 นายปรีชา กาญจนประภาส ร้านช้ินตังเฮง นายปรีชา กาญจนประภาส 24-26 4 - - นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี ชบ. 22 2547 12/12/2019
767 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0046 นายพฤทธิพงษ์ วิจิตรปิยะกุล นายพฤทธิพงษ์ วิจิตรปิยะกุล 4-5 5 - พัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี ชบ. 9 2548 27/2/2020
768 เขต 6 ศวพ.รย. CHO-5-0266 นายคุณวุฒิ  ธรรมพรหมกุล บริษัท โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขาพัทยาเหนือ 384/40 6 นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี ชบ. 9 2559 4/8/2019
769 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0088 นายนิทัศน์ ทรงโยธิน ร้านศรีทรงโยธิน 2000 นายนิทัศน์ ทรงโยธิน 68 1 - - บางละมุง บางละมุง ชลบุรี ชบ. 15 2547 26/9/2019
770 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0074 นายอภิวัฒน์ ดีบุญชัย ร้านชินวัฒน์การเกษตร นายอภิวัฒน์ ดีบุญชัย 72 1 - - บางละมุง บางละมุง ชลบุรี ชบ. 14 2547 21/10/2019
771 เขต 6 ศวพ.รย. CHO-5-0334 นายมนูญ  ศรีไพร ร้านมนูญ ศรีไพร นายมนูญ ศรีไพร 25/1 2 โป่ง บางละมุง ชลบุรี ชบ. 6 2562 12/6/2020
772 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0198 นายอนุศักด์ิ บุญล้อม ร้านสุภารัตน์การเกษตรและเคมีภัณฑ์ นายอนุศักด์ิ บุญล้อม 53 6 - - โป่ง บางละมุง ชลบุรี ชบ. 2 2555 25/3/2019
773 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0055 นายโสภณ คนดี ร้านแยกโป่งการเกษตร นายโสภณ คนดี 23/13 7 - - โป่ง บางละมุง ชลบุรี ชบ. 2 2548 3/1/2020
774 เขต 6 ศวพ.รย. CHO-5-0283 นายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขาพัทยา) 565/66 10 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี ชบ. 5 2561 2/5/2020
775 เขต 6 ศวพ.รย. CHO-5-0282 นายสุทธิสาร  จิราธิวัฒน์ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สขาพัทยาใต้) 80/3 12 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี ชบ. 12 2560 7/8/2019
776 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0084 นายพิเชฎฐ์ สลับศรี ร้านนิภาวรรณการเกษตร นายพิเชฎฐ์ สลับศรี 43 14 - - หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี ชบ. 18 2548 27/2/2020
777 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0068 นายนิรัญ บุญสมทบ ร้านนายนิรัญ บุญสมทบ นายนิรัญ บุญสมทบ 52/1 4 - - หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี ชบ. 16 2547 18/7/2020
778 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0234 นายณัฐวุฒิ ธรรมพรหมกุล บริษัท โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์จ ากัด (มหาชน) สาขาพัทยา 333 9 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี ชบ. 17 2557 17/6/2019
779 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0008 นายวิชัย  จันทร์หอม สหกรณ์การเกษตรบางละมุง จ ากัด 16/1 8 - สุขุมวิท หนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี ชบ. 23 2548 14/3/2020
780 เขต 6 ศวพ.รย. CHO-5-0285 นายปฤษฎี  เจริญคลัง ร้านเจริญคลังพืชผล นายปฤษฎี เจริญคลัง 11/7 6 ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี ชบ. 5 2559 8/6/2020
781 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0025 นางมะลิ ห้วยใหญ่ ร้านด าริการเกษตร นางมะลิ ห้วยใหญ่ 61 6 - - ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี ชบ. 39 2548 19/5/2020
782 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0029 นายฐิติ นิธิอนันตกุล ร้านต.ซ่ิงหยู นายฐิติ นิธิอนันตกุล 14,16 - ประโยชน์เน่ืองจ านงค์2 บ้านบึง บ้านบึง ชลบุรี ชบ. 13 2548 27/2/2020
783 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0022 นายเกษม นิลปราการ ร้านเกษตรเกษม นายเกษม นิลปราการ 217 - ชลบุรี-บ้านบึง บ้านบึง บ้านบึง ชลบุรี ชบ. 11 2547 6/7/2020
784 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0130 นางสาวจินตนา  งามฉวี สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส .ชลบุรี จ ากัด 39/1 - บ้านบึง-แกลง บ้านบึง บ้านบึง ชลบุรี ชบ. 1 2550 27/2/2020
785 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0028 นายเกษม อริยะกุลพรหมา ร้านภัทรพรการเกษตร นายเกษม อริยะกุลพรหมา 491 - ชลบุรี-บ้านบึง บ้านบึง บ้านบึง ชลบุรี ชบ. 49 2548 10/6/2020
786 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0027 นายวิวัฒน์ ตันติพลพันธ์ ร้านต้ังน่ าง้วนค้าปุ๋ย นายวิวัฒน์ ตันติพลพันธ์ 220 1 - ราษฎรสันติ บ้านบึง บ้านบึง ชลบุรี ชบ. 14 2548 27/2/2020
787 เขต 6 ศวพ.รย. CHO-5-0231 นายพรสิทธ์ิ  วงศ์วิรภาพ บริษัท อารยกรุ๊ป 2020 จ ากัด 38/86 5 บ้านบึง บ้านบึง ชลบุรี ชบ. 14 2560 31/10/2019
788 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0265 นายภาณุวัฒน์ จันหีบ ร้านหาดใหญ่เคร่ืองครัว 2 นายภาณุวัฒน์ จันหีบ 13/5 1 มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี ชบ. 9 2558 8/6/2020
789 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0013 นายฮวด จุฑามณีกุล ร้านอ๊ึงซ่งฮวด นายฮวด จุฑามณีกุล 4 1 - ชลบุรี-แกลง หนองชาก บ้านบึง ชลบุรี ชบ. 3 2554 31/5/2020
790 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0228 นางสาวณัฐธยาน์ จารุกุลธนสิน ร้านวัฒนะนันทน์ นางสาวณัฐธยาน์ จารุกุลธนสิน 9/185 1 หนองชาก บ้านบึง ชลบุรี ชบ. 2 2557 4/3/2020
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791 เขต 6 ศวพ.รย. CHO-5-0309 นายรัฐธวิทย์  พะมุลิลา ร้านทอฝันเคมีเกษตร นายรัฐธวิทย์ พะมุลิลา 120/5-7 2 หนองบอนแดง บ้านบึง ชลบุรี ชบ. 1 2561 18/3/2020
792 เขต 6 ศวพ.รย. CHO-5-0270 นายชุติเดช  กิตตินาวิน ร้านป.เคมีเกษตร นายชุติเดช กิตตินาวิน 55/39 2 หนองไผ่แก้ว บ้านบึง ชลบุรี ชบ. 17 2558 4/10/2019
793 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0023 นางนิตยา เกียรติจานนท์ ร้านหนองเขินรวมเกษตร นางนิตยา เกียรติจานนท์ 151/20 3 - - หนองอิรุณ บ้านบึง ชลบุรี ชบ. 8 2547 6/7/2020
794 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0227 นางสาวราตรี สัตรูพ่าย ร้านไกรทิพย์เกษตร นางสาวราตรี สัตรูพ่าย 298/13 8 หนองอิรุณ บ้านบึง ชลบุรี ชบ. 1 2559 1/2/2020
795 เขต 6 ศวพ.รย. CHO-5-0306 นางดวงรัตน์  จิรายุสกมล ร้านชยาณัฎฐ์ฟาร์ม นางดวงรัตน์ จิรายุสกมล 70/1 7 ท่าข้าม พนัสนิคม ชลบุรี ชบ. 10 2562 12/6/2020
796 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0151 นายบุญยงค์ ศาสตราวิสุทธ์ิ ร้านนายบุญยงค์ ศาสตราวิสุทธ์ิ นายบุญยงค์ ศาสตราวิสุทธ์ิ 92 7 - - ท่าข้าม พนัสนิคม ชลบุรี ชบ. 13 2559 31/10/2019
797 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0115 นายสุขชัย จิตคงกาล ร้านนากระรอกการเกษตร นายสุขชัย จิตคงกาล 9/5-6 9 - - ทุ่งขวาง พนัสนิคม ชลบุรี ชบ. 62 2548 30/10/2019
798 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0215 นางสาวรุ่งนภา พุทธา ร้านเนินแร่การเกษตร นางสาวรุ่งนภา พุทธา 73/3 13 พนัส-เกาะโพธ์ิ นาเริก พนัสนิคม ชลบุรี ชบ. 16 2556 24/9/2019
799 เขต 6 ศวพ.รย. CHO-5-0298 นางสาวสุกัญญา  เนินแพง ร้านเฮียเต็กการเกษตร นางสาวสุกัญญา เนินแพง 64/2 4 นาวังหิน พนัสนิคม ชลบุรี ชบ. 8 2560 17/5/2020
800 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0116 นายจุมพล เกษรา ร้านพ.พลเจริญชัย นายจุมพล เกษรา 85/9 5 - - นาวังหิน พนัสนิคม ชลบุรี ชบ. 4 2560 7/2/2020
801 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0059 นายสมพงษ์ มาลี ร้านมาลีเคมีการเกษตร นายสมพงษ์ มาลี 35/3 7 - - นาวังหิน พนัสนิคม ชลบุรี ชบ. 64 2548 1/11/2019
802 เขต 6 ศวพ.รย. CHO-5-0313 นายธนกฤต  ทองเต็ม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรนาข้าวพนัสนิคม 15/21 2 บ้านช้าง พนัสนิคม ชลบุรี ชบ. 7 2562 12/6/2020
803 เขต 6 ศวพ.รย. CHO-5-0315 นางสาวชลิตา  จักรเจริญชัย ร้านบ้านช้างการเกษตร นางสาวชลิตา จักรเจริญพรชัย 63 7 บ้านช้าง พนัสนิคม ชลบุรี ชบ. 6 2561 18/6/2020
804 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0114 นางสาวสิธิมา วรชัยยุทธ ร้านพนัสการเกษตร นางสาวสิธิมา วรชัยยุทธ 104-106 - ศรีจารุสัมพันธ์ พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี ชบ. 61 2548 6/10/2019
805 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0236 นางสุทธิรา สุดถิน ร้านพชรการเกษตร นางสุทธิรา สุดถิน 134 ศรีกุญชร พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี ชบ. 8 2557 25/6/2020
806 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0004 นายสมนึก บุญปฎิมา ร้านพฤกษาภัณฑ์ นายสมนึก บุญปฎิมา 220/3 - เมืองเก่า พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี ชบ. 53 2548 29/7/2020
807 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0001 นายสุชัย โกสุมวัชราภรณ์ ร้านกาญจนโกสุม นายสุชัย โกสุมวัชราภรณ์ 242-244-246 - เมืองเก่า พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี ชบ. 4 2553 20/10/2019
808 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0045 นายเฉลิมเกียรติ  มงคลธรรมากุล บริษัท ยูนิไลฟ์อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (ชลบุรี) 35 - จารุวร พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี ชบ. 1 2549 22/1/2020
809 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0040 นายพิชัย แซ่ต๊ัง ร้านอุดมพันธ์ุ นายพิชัย แซ่ต๊ัง 8/1 - ทุมมาวาส พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี ชบ. 11 2560 12/7/2020
810 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0223 นายกฤตวิทย์ วรดุลยพินิจ ร้านเกษตรต่ัวถ่ัง นายกฤตวิทย์ วรดุลยพินิจ 96 ศรีกุญชร พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี ชบ. 12 2556 24/7/2020
811 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0224 นายรัฐธวิทย์ พะมุลิลา ร้านเจมเคมีการเกษตร นายรัฐธวิทย์ พะมุลิลา 32/18-21 11 ไร่หลักทอง พนัสนิคม ชลบุรี ชบ. 14 2556 24/9/2019
812 เขต 6 ศวพ.รย. CHO-5-0252 นางสาวรัญจวน พรหมเต็ม ร้านจ.มีโชคการเกษตร นางสาวรัญจวน พรหมเต็ม 1 6 ไร่หลักทอง พนัสนิคม ชลบุรี ชบ. 18 2558 19/10/2019
813 เขต 6 ศวพ.รย. CHO-5-0300 นายค านวนศักด์ิ  อภิธนพนธืกุล ร้านเอ็มการเกษตร นายค านวนศักด์ิ อภิธนพนธ์กุล 58 1 สุขประยูร วัดโบสถ์ พนัสนิคม ชลบุรี ชบ. 10 2560 8/6/2020
814 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0154 นายชโลม ใฉ่เจียว ร้านชมการเกษตร นายชโลม ใฉ่เจียว 42/7 7 - - วัดโบสถ์ พนัสนิคม ชลบุรี ชบ. 7 2556 20/6/2020
815 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0199 นายสันติ สูงสุด ร้านส.เพ่ิมพูน นายสันติ สูงสุด 36 1 - - หนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี ชบ. 3 2555 30/4/2020
816 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0263 นางสาวสุภาพร จุมพล ร้านบังริดการเกษตร นางสาวสุภาพร จุมพล 28/6 11 หนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี ชบ. 10 2558 22/6/2020
817 เขต 6 ศวพ.รย. CHO-5-0341 นางสาวเตือนจิต  บวรสิริสกุล ร้านหนองข่าการเกษตร นางสาวเตือนจิต บวรสิริสกุล 88/5 11 หนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี ชบ. 8 2562 12/6/2020
818 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0184 นายเอกลักษณ์ สุวรรณไกรษร ร้านเอกลักษณ์การเกษตร นายเอกลักษณ์ สุวรรณไกรษร 456/1 12 - - หนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี ชบ. 9 2557 12/8/2019
819 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0141 นางสาวหงส์หยก ทองแพง ร้านหงส์หยก นางสาวหงส์หยก ทองแพง 91/6 12 - - หนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี ชบ. 5 2558 24/3/2020
820 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0006 นายฉลอง บูรณตระกูล ร้านสมบูรณ์การเกษตร นายฉลอง บูรณตระกูล 201 7 - - หนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี ชบ. 63 2548 1/11/2019
821 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0005 นางสาวญาดา จินารักษ์พงศ์ ร้านเกษตรสีขาว นางสาวญาดา จินารักษ์พงศ์ 239/1 8 - - หนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี ชบ. 10 2559 30/8/2019
822 เขต 6 ศวพ.รย. CHO-5-0340 นายประเสริฐ  เจริญปัญญาพร ร้านประเสริฐโชคการเกษตร นายประเสริฐ เจริญปัญญาพร 280 8 หนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี ชบ. 9 2562 12/6/2020
823 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0083 นายไคฮง บูรณเจริญกิจ ร้านรุ่งฮง นายไคฮง บูรณเจริญกิจ 367 8 - - หนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี ชบ. 17 2548 27/2/2020
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824 เขต 6 ศวพ.รย. CHO-5-0186 นายวัลลภ พรหมเต็ม สหกรณ์การเกษตรพนัสนิคม จ ากัด 21/4 10 สุขประยูร หน้าพระธาตุ พนัสนิคม ชลบุรี ชบ. 14 2558 4/8/2020
825 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0245 นางกิมฮวย จักรเจริญพรชัย ร้านหมอนนางการเกษตร นางกิมฮวย จักรเจริญพรชัย 8/9 4 หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี ชบ. 13 2557 12/8/2019
826 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0256 นางสาวจรรยารัตน์ แซ่เซียว ร้านปูการเกษตร นางสาวจรรยารัตน์ แซ่เซียว 111 3 หัวถนน พนัสนิคม ชลบุรี ชบ. 5 2560 9/2/2020
827 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0015 นางวราภรณ์ เอ่ียมวสันต์ ร้านเอ่ียมอรุณ นางวราภรณ์ เอ่ียมวสันต์ 20 4 - - พานทอง พานทอง ชลบุรี ชบ. 5 2551 29/7/2020
828 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0152 นายมนตรี วิจิตต์ ร้านทรัพย์รุ่งเรืองการเกษตร นายมนตรี วิจิตต์ 32/1 2 - - หน้าประดู่ พานทอง ชลบุรี ชบ. 6 2552 6/5/2020
829 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0032 นางอรุณี สวัสดี ร้านการเกษตร-อาหารสัตว์ นางอรุณี สวัสดี 856/32 - เจตน์จ านงค์ บางปลาสร้อย เมือง ชลบุรี ชบ. 19 2556 13/11/2019
830 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0033 นายวรวุฒิ ตันอภิชาตสกุล ร้านเจริญชล นายวรวุฒิ ตันอภิชาตสกุล 856/35กข - เจตน์จ านงค์ บางปลาสร้อย เมือง ชลบุรี ชบ. 3 2550 11/7/2020
831 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0080 นางสายชล จันทร์ดี ร้านนภัสการเกษตร นางสายชล จันทร์ดี 2/1 1 - - บ้านสวน เมือง ชลบุรี ชบ. 6 2548 15/2/2020
832 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0030 นางสาวสุทิศา อาภากรินทร์ ร้านสยามการเกษตร นางสาวสุทิศา อาภากรินทร์ 265 - สุขุมวิท แสนสุข เมือง ชลบุรี ชบ. 12 2548 27/2/2020
833 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0031 นางสาวรังษินี เจตน์สัมฤทธ์ิ ร้านล้ีฮวดสุน นางสาวรังษินี เจตน์สัมฤทธ์ิ 281 - สุขุมวิท แสนสุข เมือง ชลบุรี ชบ. 11 2548 27/2/2020
834 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0011 นายศิรัฐนันท์ ไทยานันท์ ร้านท้ายตลาดการเกษตร นายศิรัฐนันท์ ไทยานันท์ 388 - สุขุมวิท แสนสุข เมือง ชลบุรี ชบ. 3 2556 26/5/2020
835 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0162 นางสาวธีราพร ประเสริฐ ร้านไชยภัณฑ์ นางสาวธีราพร ประเสริฐ 31/3 11 - - หนองรี เมือง ชลบุรี ชบ. 14 2553 10/1/2020
836 เขต 6 ศวพ.รย. CHO-5-0271 นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล บริษัทโฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขาชลบุรี(อมตะ) 108 12 นาป่า เมืองชลบุรี ชลบุรี ชบ. 7 2559 27/6/2019
837 เขต 6 ศวพ.รย. CHO-5-0284 นายสุทธิสาร  จิราธิวัฒน์ บริษัทซีอาร์ซีไทยวัสดุ จ ากัด (สาขาชลบุรี) 413/81 5 บ้านสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี ชบ. 9 2560 18/5/2020
838 เขต 6 ศวพ.รย. CHO-5-0182 นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล บริษัท โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์จ ากัด (มหาชน) สาขาชลบุรี 15/16 3 ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี ชลบุรี ชบ. 13 2558 4/8/2019
839 เขต 6 ศวพ.รย. CHO-5-0312 นายเรืองศิลป์  ชุมแก้ว ร้านพันเสด็จการเกษตร นายเรืองศิลป์ ชุมแก้ว 672/5 10 เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี ชบ. 7 2561 18/6/2020
840 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0128 นายสิทธิชัย จิณณธรรมพงษ์ ร้านทรัพย์เกษตร นายสิทธิชัย จิณณธรรมพงษ์ 209/15 4 - - เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี ชบ. 7 2549 31/5/2019
841 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0056 นายธนกฤต ภูธนโชคทวี ร้านรวมเจริญค้าปุ๋ย นายธนกฤต ภูธนโชคทวี 500/2 4 - - เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี ชบ. 1 2560 5/1/2020
842 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0066 นางสาวเกศินี นากวิกรัย ร้านเจริญชัยการเกษตร นางสาวเกศินี นากวิกรัย 100 8 - - เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี ชบ. 2 2547 25/5/2020
843 เขต 6 ศวพ.รย. CHO-5-0230 นายวิชัย อรรฆยากร บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จ ากัด (สาขาบ่อวิน) 333/143 3 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี ชบ. 8 2559 4/8/2019
844 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0048 นายปิยะ วงษ์วุฒิพงษ์ ร้านบ่อวินการเกษตร นายปิยะ วงษ์วุฒิพงษ์ 271/161 6 - - บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี ชบ. 15 2548 27/2/2020
845 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0229 นางภัสสร สุขนิยม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตระกูลเท่ียง-รวมเกษตร 155-156 3 สุขุมวิท บางพระ ศรีราชา ชลบุรี ชบ. 6 2557 4/3/2020
846 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0062 นางรัชนี สกุลธนญชัย ร้านบึงทองการเกษตร นางรัชนี สกุลธนญชัย 142/1 3 - - บึง ศรีราชา ชลบุรี ชบ. 3 2547 25/5/2020
847 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0058 นายวัศวรรด์ิ อัครนิจธนิกกุล ร้านศรีราชาค้าปุ๋ย นายวัศวรรด์ิ อัครนิจธนิกกุล 17/12 - สุรศักด์ิสงวน ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี ชบ. 1 2557 9/2/2020
848 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0050 นายอนันท์ ส่ีสินสุข ร้านเกษมสุขการเกษตร นายอนันท์ ส่ีสินสุข 82/4 - สุรศักด์ิสงวน ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี ชบ. 2 2558 8/1/2020
849 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0246 นางศิริวรรณ เกตุสาลี ร้านนาพร้าวการเกษตร นางศิริวรรณ เกตุสาลี 148/12 5 สุรศักด์ิ ศรีราชา ชลบุรี ชบ. 15 2557 4/9/2019
850 เขต 6 ศวพ.รย. CHO-5-0286 นายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์ บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ จ ากัด(สาขาศรีราชา) 92/10 10 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี ชบ. 4 2561 25/4/2020
851 เขต 6 ศวพ.รย. CHO-5-0255 นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล บริษัท โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขาศรีราชา 99/123 10 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี ชบ. 6 2559 27/6/2019
852 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0218 นางชวนพิศ พูลผล ร้านพูลผลการเกษตร นางชวนพิศ พูลผล 341/44 3 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี ชบ. 4 2556 11/6/2020
853 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0065 นายธนพงษ์ เจริญนาน ร้านเจริญรัตน์การเกษตร นายธนพงษ์ เจริญนาน 329/1 6 - - หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี ชบ. 1 2547 25/5/2020
854 เขต 6 ศวพ.รย. CHO-5-0316 นายด ารงค์  ตรีเภรี ร้านประเสริฐเคมีเกษตร นายด ารงค์ ตรีเภรี 512/16 9 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี ชบ. 8 2561 18/6/2020
855 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0108 นายสมชาย บัวสวรรค์ ร้านต.พานิช นายสมชาย บัวสวรรค์ 26/1 5 - - นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี ชบ. 57 2548 18/9/2019
856 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0232 นายกัมพล ตันสัจจา บริษัท นงนุชแลนด์สเคปแอนด์การ์เด้นดีไซน์ จ ากัด 34/1 7 สุขุมวิท นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี ชบ. 4 2557 22/4/2021
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857 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0258 นายสารัตท์ ข าสุนทร ร้านสารัตท์อาหารสัตว์ นายสารัตท์ ข าสุนทร 18/2 2 บางเสร่ สัตหีบ ชลบุรี ชบ. 4 2558 23/3/2020
858 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0251 นายวิทยา ลักษมีวิทยา ร้านว.เกษตร นายวิทยา ลักษมีวิทยา 25/92-93 1 พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี ชบ. 8 2558 4/6/2020
859 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0026 นางสาวปวีณา แสงสุก ร้านสหพันธ์ุ นางสาวปวีณา แสงสุก 342/7-8 1 - - สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี ชบ. 8 2548 20/2/2020
860 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0053 นางสุรีย์ พัวมณี ร้านทวีพันธ์ุ นางสุรีย์ พัวมณี 358/8 1 - สุขาภิบาล 1 สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี ชบ. 2 2559 1/2/2020
861 เขต 6 ศวพ.รย. CHO-5-0335 นายภราดร  วัฒรอด ร้านสารัตท์อาหารสัตว์ 2 นายภราดร วัฒรอด 30/18 3 สุขุมวิท สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี ชบ. 3 2562 17/3/2020
862 เขต 6 ศวพ.รย. CHO-5-0294 นางปราณี  โพธ์ิเต้ีย ร้านปราณีเพ็ทช็อป นางปราณี โพธ์ิเต้ีย 98/20 6 สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี ชบ. 3 2560 26/1/2020
863 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0120 นายวุฒิชัย  อรรถพรพิทักษ์ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จ ากัด 66 1 - - เขาซก หนองใหญ่ ชลบุรี ชบ. 67 2548 25/12/2019
864 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0119 นายวุฒิชัย อรรถพรพิทักษ์ ร้านพรเจริญการเกษตร นายวุฒิชัย อรรถพรพิทักษ์ 47/4 3 - - เขาซก หนองใหญ่ ชลบุรี ชบ. 68 2548 25/12/2019
865 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0072 นายอภิวัฒน์ จินตรัตนวงศ์ ร้านจินตรัตนวงศ์การเกษตร นายอภิวัฒน์ จินตรัตนวงศ์ 82 3 - - เขาซก หนองใหญ่ ชลบุรี ชบ. 22 2548 14/3/2020
866 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0124 นายสุวิทย์ เลาหพันธกิจ ร้านพันธกิจ นายสุวิทย์ เลาหพันธกิจ 106 1 - - คลองพลู หนองใหญ่ ชลบุรี ชบ. 4 2549 2/5/2020
867 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0101 นายปิยะ   อัครบวรกุล ร้านไท้เซ้ง นายปิยะ อัครบวรกุล 563/34 2 - - หนองเสือช้าง หนองใหญ่ ชลบุรี ชบ. 18 2556 10/10/2019
868 เขต 6 ศวพ.รย. CHO-5-0337 นายปานนรินทร์  ตุลาผล บริษัท ไอเอ็นที เทรดด้ิง จ ากัด 57/1 1 หนองใหญ่ หนองใหญ่ ชลบุรี ชบ. 4 2562 21/3/2020
869 เขต 6 ศวพ.รย. Cho-5-0219 นายไพจิตร พิริยะสันติ ร้านไพจิตรเคมีภัณฑ์ นายไพจิตร พิริยะสันติ 639/1 2 หนองใหญ่ หนองใหญ่ ชลบุรี ชบ. 6 2556 20/6/2020
870 เขต 6 ศวพ.รย. CHO-5-0307 นายประสงค์  รุ่งรวีพิริยะกิจ ร้าน4แยกป่าแดงการเกษตร นายประสงค์ รุ่งรวีพิริยะกิจ 130 1 ห้างสูง หนองใหญ่ ชลบุรี ชบ. 3 2561 25/3/2020
871 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0054 นายทรงฤทธ์ิ แกล้วกล้า ร้านจรัญการเกษตร นายทรงฤทธ์ิ แกล้วกล้า 167/2 3 - บ้านบึง-แกลง กระแสบน แกลง ระยอง รย. 89 2547 14/12/2019
872 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0152 นางสาวดวงนภา มาตรหมาย ร้านบ้านสวน นางสาวดวงนภา มาตรหมาย 147/5 4 - - กระแสบน แกลง ระยอง รย. 41 2547 5/7/2020
873 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0215 นายสุริยุทธ รุจิวงศ์ ร้านกิมจ้ีการเกษตร นายสุริยุทธ รุจิวงศ์ 60/1 4 - - กระแสบน แกลง ระยอง รย. 12 2549 27/3/2020
874 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0372 นางสาวอัษณา เจริญงาม ร้านสุนทรภู่การค้า นางสาวอัษณา เจริญงาม 52 1 - - กร่ า แกลง ระยอง รย. 2 2555 12/2/2020
875 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0405 นายณัฐวุฒิ ทองรอด ร้านสุดยอดการเกษตร นายณัฐวุฒิ ทองรอด 6/1-2 4 กองดิน แกลง ระยอง รย. 27 2556 23/10/2019
876 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0221 นายมนตรี คงประเสริฐ ร้านนายมนตรี คงประเสริฐ นายมนตรี คงประเสริฐ 41 6 - - กองดิน แกลง ระยอง รย. 21 2549 22/5/2019
877 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0153 นางปุญญาพร บ ารุงกิจ ร้านลุงต๋ึง นางปุญญาพร บ ารุงกิจ 159 7 - - กองดิน แกลง ระยอง รย. 13 2554 25/8/2019
878 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0333 นางนภาพร ภัยผ่องแผ้ว ร้านเอ้ืออังกูรการเกษตร นางนภาพร ภัยผ่องแผ้ว 13/7-8 8 - - กองดิน แกลง ระยอง รย. 11 2553 24/6/2020
879 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0146 นายไพศาล เอ็นดูราษฎร์ ร้านวิทยานุกรณ์การค้า นายไพศาล เอ็นดูราษฎร์ 103 7 - - คลองปูน แกลง ระยอง รย. 25 2548 16/3/2020
880 เขต 6 ศวพ.รย. RAY-5-0510 นายธานี คิดรอบคอบ ร้านนู๋มอเตอร์การเกษตรสอง นายธานี คิดรอบคอบ 105 8 คลองปูน แกลง ระยอง รย. 2 2561 12/2/2020
881 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0245 นายอารมย์ วงศ์ปก ร้านนายอารมย์ วงศ์ปก นายอารมย์ วงศ์ปก 3/4 3 - - ชากโดน แกลง ระยอง รย. 12 2550 24/10/2019
882 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0132 นายสมใจนึก รัตนวิจิตร ร้านเกษตรสมใจนึก นายสมใจนึก รัตนวิจิตร 15 4 - - ชากโดน แกลง ระยอง รย. 35 2548 15/5/2020
883 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0128 นายสงกรานต์ พรมจันทร์ ร้านสงกรานต์การเกษตร นายสงกรานต์ พรมจันทร์ 34 6 - - ชากโดน แกลง ระยอง รย. 8 2554 31/5/2020
884 เขต 6 ศวพ.รย. RAY-5-0466 นายมนู  รุจิวงศ์ ร้านมนูการเกษตร นายมนู รุจิวงศ์ 193/1 4 ชากพง แกลง ระยอง รย. 13 2559 4/8/2019
885 เขต 6 ศวพ.รย. RAY-5-0443 นายอดิเรก บุตรวงษ์ ร้านจุตุพร สดใสเสรี นายอดิเรก บุตรวงษ์ 303/3 4 ชากพง แกลง ระยอง รย. 11 2558 1/10/2019
886 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0029 นายวันดี วงศ์น้อย สหกรณ์การเกษตรเมืองแกลง จ ากัด 111 - สุขุมวิท ทางเกวียน แกลง ระยอง รย. 83 2547 30/11/2019
887 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0047 นายชัยวิทย์ รอดจินดา บริษัท ศิริภรณ์เคมีเกษตร(1998) จ ากัด 114/5 - บ้านบึง-แกลง ทางเกวียน แกลง ระยอง รย. 100 2547 20/12/2019
888 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0055 นางสกุลทิพย์ บูระพันธ์ ร้านเกษตรวัฒนา นางสกุลทิพย์ บูระพันธ์ 142/5 - เทศบาล 1 ทางเกวียน แกลง ระยอง รย. 96 2547 14/12/2019
889 เขต 6 ศวพ.รย. RAY-5-0508 นายธนศักด์ิ  รุจิวงศ์ ร้านธนศักด์ิการเกษตร นายธนศักด์ิ รุจิวงศ์ 204 บ้านบึง-แกลง ทางเกวียน แกลง ระยอง รย. 1 2561 28/1/2020
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890 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0053 นางปานทิพย์ สุขโชติวัฒน์ ร้านเกษตรวัฒนา นางปานทิพย์ สุขโชติวัฒน์ 204/108-109 - - ทางเกวียน แกลง ระยอง รย. 97 2547 14/12/2019
891 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0410 นางสาวนารีรัตน์ พิทักษ์กุลหงส์ ร้านโชคดีไพศาลเกษตร นางสาวนารีรัตน์ พิทักษ์กุลหงส์ 204/122-123 - สุขุมวิท ทางเกวียน แกลง ระยอง รย. 4 2557 9/2/2020
892 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0096 นายสมบูรณ์ พิทักษ์สกุลหงษ์ ร้านเกษตรสมบูรณ์ นายสมบูรณ์ พิทักษ์สกุลหงษ์ 36 6 เทศบาล1 ทางเกวียน แกลง ระยอง รย. 16 2548 6/2/2020
893 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0142 นางนิภารัตน์  ศรีชมช่ืน สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส. ระยอง สาขาแกลง จ ากัด 41-43 - บ้านบึง-แกลง ทางเกวียน แกลง ระยอง รย. 66 2548 21/9/2019
894 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0105 นางจุฑามาศ สมุทรานุกูล ร้านเพ่ือนเกษตรสามย่าน นางจุฑามาศ สมุทรานุกูล 75/17 - เทศบาล2 ทางเกวียน แกลง ระยอง รย. 52 2547 7/9/2019
895 เขต 6 ศวพ.รย. RAY-5-0491 นายจักรกฤษณ์  นามวิชัย บริษัท นามวิชัย จ ากัด 9/18 สุนทรภู่2 ทางเกวียน แกลง ระยอง รย. 4 2560 23/2/2020
896 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0051 นายธนวัฒน์ แสงศิวะฤทธ์ิ ร้านสมุทรทองการเกษตร นายธนวัฒน์ แสงศิวะฤทธ์ิ 39 1 - สายหนองกันเกรา ทางเกวียน แกลง ระยอง รย. 102 2547 20/12/2019
897 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0299 นายธนวัฒน์ แสงศิวะฤทธ์ิ ร้านสมุทรทองการเกษตร(สาขา) นายธนวัฒน์ แสงศิวะฤทธ์ิ 33 2 - หนองกันเกรา-วังจันทร์ ทางเกวียน แกลง ระยอง รย. 14 2552 15/2/2020
898 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0036 นายกฤษณ์ พฤฒิสุขนิรันดร์ ร้านบ้านเราการเกษตร นายกฤษณ์ พฤฒิสุขนิรันดร์ 33/2 2 - - ทางเกวียน แกลง ระยอง รย. 82 2547 30/11/2019
899 เขต 6 ศวพ.รย. RAY-5-0484 นางสาวนันท์นลิน แต่งต้ัง ร้านวาสนาการเกษตร 555 นางสาวนันท์นลิน แต่งต้ัง 88/4 2 ทางเกวียน แกลง ระยอง รย. 6 2560 19/4/2019
900 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0177 นายมโนช งามเสง่ียม ร้านเกษตรบ้านสวน นายมโนช งามเสง่ียม 28/4 8 - มาบใหญ่ ทางเกวียน แกลง ระยอง รย. 52 2548 23/6/2020
901 เขต 6 ศวพ.รย. RAY-5-0462 นางสาวอัญชลี อินทรศักด์ิ ร้านประคองพานิช นางสาวอัญชลี อินทรศักด์ิ 28 1 ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง รย. 6 2559 1/2/2020
902 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0145 นางสาวเยาวลักษณ์ สุชัยทัศน์ศรี ร้านทรงชัยรุ่งเรือง นางสาวเยาวลักษณ์ สุชัยทัศน์ศรี 31 1 - สุขุมวิท ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง รย. 11 2560 25/5/2020
903 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0063 นางส าเนียง ไพบูลย์ ร้านเจริญการเกษตร นางส าเนียง ไพบูลย์ 36/3 1 - - ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง รย. 37 2547 4/7/2020
904 เขต 6 ศวพ.รย. RAY-5-0519 นายนิเวศ  สุวรรณประสิทธ์ิ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิเวศการเกษตร(1992) 361/4 1 ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง รย. 10 2561 27/6/2020
905 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0112 นางสาวดวงแข เอ็งวงษ์ตระกูล ร้านสองเกษตร นางสาวดวงแข เอ็งวงษ์ตระกูล 789 1 - - ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง รย. 19 2548 13/2/2020
906 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0111 นางล าดวน จูงใจชูวงศ์ ร้านบุญประเสริฐ์ นางล าดวน จูงใจชูวงศ์ 87 1 - - ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง รย. 18 2548 13/2/2020
907 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0269 นายโกวิทย์ ดวงจันทร์ ร้านสามแยกเกษตร นายโกวิทย์ ดวงจันทร์ 358 10 - ชุมนุมสูง ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง รย. 14 2551 1/6/2020
908 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0407 นายจักรพันธ์ บ าเพ็ญเกียรติกุล ร้านศักด์ิศิริการเกษตร นายจักรพันธ์ บ าเพ็ญเกียรติกุล 193/6 11 ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง รย. 15 2557 18/11/2019
909 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0345 ว่าท่ี ร.ท.วินัย ส าเนียงดี ร้านส าเนียงดีการเกษตร ว่าท่ี ร.ท.วินัย ส าเนียงดี 19/9 2 - - ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง รย. 20 2553 2/11/2019
910 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0103 นางมณีวรรณ สันทัสนะโชค ร้านจิรวรรณการเกษตร นางมณีวรรณ สันทัสนะโชค 333/2-5 2 - - ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง รย. 26 2548 16/3/2020
911 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0043 นายโกวิทย์ ดวงจันทร์ ร้านสามแยกเกษตร นายโกวิทย์ ดวงจันทร์ 400 2 - สุขุมวิท ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง รย. 72 2547 30/11/2019
912 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0318 นายไพบูลย์ ลีลาเสริมสิริ ร้านรักษ์เกษตรเขาดิน นายไพบูลย์ ลีลาเสริมสิริ 202/3 6 - - ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง รย. 8 2553 25/5/2020
913 เขต 6 ศวพ.รย. RAY-5-0521 นายไพรัช  ส าเร็จ ร้านสวนกัญจนาเกษตร นายไพรัช ส าเร็จ 15/4 7 ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง รย. 14 2561 16/9/2019
914 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0349 นายกรุงแก้ว ตรีเมฆ ร้านนกแก้วการเกษตร นายกรุงแก้ว ตรีเมฆ 62/5 9 - - ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง รย. 3 2557 9/2/2020
915 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0261 นางสุนิสา ประมวล ร้านส.ประมวลเกษตร นางสุนิสา ประมวล 25/3 1 - สุนทรภู่ เนินฆ้อ แกลง ระยอง รย. 10 2551 30/4/2020
916 เขต 6 ศวพ.รย. RAY-5-0509 นายสุเนตร  สุทธิสถิตย์ ร้านเกษตรสวนเล็ก-เนตร บ้านจ ารุง นายสุเนตร สุทธิสถิตย์ 33/2 7 เนินฆ้อ แกลง ระยอง รย. 5 2561 16/4/2020
917 เขต 6 ศวพ.รย. RAY-5-0511 นายณัฐพงศ์  ฟูเกษม ร้านฟูเกษมการเกษตร นายณัฐพงศ์ ฟูเกษม 228 3 บ้านนา แกลง ระยอง รย. 4 2561 19/3/2020
918 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0285 นางวราภรณ์  ปางค า ร้านภรณ์การเกษตร นางวราภรณ์ ปางค า 140 5 - - บ้านนา แกลง ระยอง รย. 23 2552 23/8/2019
919 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0396 นายอาณัติ กองทรัพย์ ร้านอู่ทองการเกษตร(หนู-เอ๋) นายอาณัติ กองทรัพย์ 99 5 บ้านนา แกลง ระยอง รย. 15 2556 18/7/2020
920 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0244 นายส ารวย วงศ์เกิดสุข ร้านค้าชุมชนบ้านนา นายส ารวย วงศ์เกิดสุข 107/2 9 - - บ้านนา แกลง ระยอง รย. 7 2551 13/3/2020
921 เขต 6 ศวพ.รย. RAY-5-0527 นางศรีรัตน์  สุวภาพ ร้านศรีรัตน์ สุวภาพ นางศรีรัตน์ สุวภาพ 91/4 9 บ้านนา แกลง ระยอง รย. 15 2561 16/9/2019
922 เขต 6 ศวพ.รย. RAY-5-0455 นางสุทิพย์  บัวทุม ร้านชากในการเกษตร นางสุทิพย์ บัวทุม 71/2 5 พังราด แกลง ระยอง รย. 19 2560 16/10/2019
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923 เขต 6 ศวพ.รย. RAY-5-0472 นางสาวศิริมา  อาจเอ้ือ ร้านศิริวัฒน์การเกษตร นางสาวศิริมา อาจเอ้ือ 22/2 8 พังราด แกลง ระยอง รย. 12 2559 4/8/2019
924 เขต 6 ศวพ.รย. RAY-5-0490 นายมนตรี  เกสโร ร้านกรีนฟาร์ม นายมนตรี เกสโร 2-2/1 เทศบาล1 วังหว้า แกลง ระยอง รย. 3 2560 9/2/2020
925 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0256 นายสยาม อรัญวงศ์ นายสยาม อรัญวงศ์ 59/3 1 - สุนทรโวหาร วังหว้า แกลง ระยอง รย. 16 2550 29/11/2019
926 เขต 6 ศวพ.รย. RAY-5-0431 นายธนธรณ์  ประมวล ร้านเจริญทวีเคมีเกษตร นายธนธรณ์ ประมวล 73/1 14 วังหว้า แกลง ระยอง รย. 2 2562 9/6/2020
927 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0168 นางวรรณา สมุทรานุกูล ร้านเกษตรพันธ์ุแท้ นางวรรณา สมุทรานุกูล 138/2 5 - - วังหว้า แกลง ระยอง รย. 50 2547 21/7/2020
928 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0296 นางสาวเสาวนีย์ คล้ายคลึง ร้านกรีนช็อป นางสาวเสาวนีย์ คล้ายคลึง 8 6 - - วังหว้า แกลง ระยอง รย. 12 2552 28/1/2020
929 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0206 นางสาวนภาภรณ์ ร่ืนรมย์ ร้านนางสาวนภาภรณ์ ร่ืนรมย์ นางสาวนภาภรณ์ ร่ืนรมย์ 47 8 - - วังหว้า แกลง ระยอง รย. 4 2549 15/1/2020
930 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0336 นางสาวมยุรี เสาวคนธ์ ร้านวาสนาพาณิชย์ นางสาวมยุรี เสาวคนธ์ 55/2 8 - - วังหว้า แกลง ระยอง รย. 14 2553 14/7/2020
931 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0086 นางพิกุล สมุทรานุกูล ร้านเกษตรพันธ์ุแท้(สาขาสองสลึง) นางพิกุล สมุทรานุกูล 97/1-2 1 - - สองสลึง แกลง ระยอง รย. 3 2547 24/5/2020
932 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0035 นายกฤษฎา  คุณาวุฒิ ร้านฟ้าการเกษตร นายกฤษฎา คุณาวุฒิ 101/11 5 - - สองสลึง แกลง ระยอง รย. 81 2547 30/11/2019
933 เขต 6 ศวพ.รย. RAY-5-0538 นายเมธี  มีเหมือน ร้านเมธี นายเมธี มีเหมือน 52/3 7 สองสลึง แกลง ระยอง รย. 3 2562 12/6/2020
934 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0071 นายประยูร ยมจินดา ร้านสองพ่ีน้องพาณิชย์ นายประยูร ยมจินดา 85 7 - - สองสลึง แกลง ระยอง รย. 26 2547 4/7/2020
935 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0400 นายพิชัย พูลประดิษฐ์ ร้านเล็ก-เนตรการเกษตร นายพิชัย พูลประดิษฐ์ 101 2 ห้วยยาง แกลง ระยอง รย. 25 2556 24/9/2020
936 เขต 6 ศวพ.รย. RAY-5-0496 นายวสันต์  ร่ืนรมย์ ร้านฟาร์ม "ร่ืนรมย์" นายวสันต์ ร่ืนรมย์ 67/2 3 ห้วยยาง แกลง ระยอง รย. 8 2560 17/5/2020
937 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0037 นายชาญณรงค์ โหตระวารีกาญจน ร้านไม้งามเคมีเกษตร นายชาญณรงค์ โหตระวารีกาญจน 3/1 4 - สุขุมวิท ห้วยยาง แกลง ระยอง รย. 80 2547 30/11/2019
938 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0445 นางสาวเนาวรัตน์ สมุทรานุกูล ร้านเพ่ือนเกษตรวังหิน นางสาวเนาวรัตน์ สมุทรานุกูล 54 6 ห้วยยาง แกลง ระยอง รย. 2 2558 11/5/2020
939 เขต 6 ศวพ.รย. RAY-5-0474 นางพัสนวดี  สนธิ ร้านสามแยกค้าส่ง 2 นางพัสนวดี สนธิ 45/2 1 น้ าเป็น เขาชะเมา ระยอง รย. 11 2559 8/6/2020
940 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0101 นางสาวกุนทลี เลาหกัยกุล ร้านธรรมกุล นางสาวกุนทลี เลาหกัยกุล 48 1 - เขาดิน-ส่ีแยกพัฒนา น้ าเป็น เขาชะเมา ระยอง รย. 4 2556 1/5/2019
941 เขต 6 ศวพ.รย. RAY-5-0473 นางพัสนวดี  สนธิ ร้านสามแยกค้าส่ง นางพัสนวดี สนธิ 55 1 น้ าเป็น เขาชะเมา ระยอง รย. 10 2559 8/6/2020
942 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0057 นางสาวกัญญนัท กฤติศิรวิช ร้านทรัพย์ประเสริฐเจริญ นางสาวกัญญนัท กฤติศิรวิช 61/1 1 - - น้ าเป็น เขาชะเมา ระยอง รย. 14 2556 18/7/2020
943 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0217 นายทวีศักด์ิ อดทน ร้านชะเมาของเก่า นายทวีศักด์ิ อดทน 127/4 2 - เขาดิน-ส่ีแยกพัฒนา น้ าเป็น เขาชะเมา ระยอง รย. 14 2549 30/4/2020
944 เขต 6 ศวพ.รย. RAY-5-0499 นายทศพล  สุขจินดา ร้านน้ าใสการเกษตร นายทศพล สุขจินดา 143 2 น้ าเป็น เขาชะเมา ระยอง รย. 5 2560 19/4/2019
945 เขต 6 ศวพ.รย. RAY-5-0498 นายภคพล  รักดีธนากูล ร้านรักดีการเกษตร นายภคพล รักดีธนากูล 179 6 น้ าเป็น เขาชะเมา ระยอง รย. 10 2560 18/5/2020
946 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0427 นายวิฑูรย์  สังข์สุวรรณ สหกรณ์การเกษตรบ้านน้ าเป็น จ ากัด 8 6 น้ าเป็น เขาชะเมา ระยอง รย. 14 2557 4/9/2019
947 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0426 นางสาวกันต์ฏาวี อภิวัฒนานนท์ ร้านเกษตรรุ่งเรือง2 นางสาวกันต์ฏาวี อภิวัฒนานนท์ 251/2 2 ห้วญทับมอญ เขาชะเมา ระยอง รย. 13 2557 12/8/2019
948 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0444 นายทศพล  ข าเนียม ร้านพีเอสเกษตรคลีนิค นายทศพล ข าเนียม 84/15 1 ห้วยทับมอญ เขาชะเมา ระยอง รย. 5 2558 8/6/2020
949 เขต 6 ศวพ.รย. RAY-5-0386 นางสาวสุทธิรักษ์ เป้ียมะโน ร้านมนต์เกษตรสวนยาง นางสาวสุทธิรักษ์ เป้ียมะโน 101/3 2 ห้วยทับมอญ เขาชะเมา ระยอง รย. 8 2559 1/2/2020
950 เขต 6 ศวพ.รย. RAY-5-0528 นายทศพร  สุขจินดา ร้านเกษตรสมบูรณ์ นายทศพร สุขจินดา 11/3 2 ห้วยทับมอญ เขาชะเมา ระยอง รย. 13 2561 16/9/2019
951 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0339 นางสาวภัทรา เจียมอนุกูลกิจ ร้านไมตรีจิตการเกษตร นางสาวภัทรา เจียมอนุกูลกิจ 15 2 - - ห้วยทับมอญ เขาชะเมา ระยอง รย. 15 2553 27/7/2020
952 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0328 นายธงชัย รัตนกุลประดิษฐ์ ร้านเพสลาดการเกษตร นายธงชัย รัตนกุลประดิษฐ์ 228/1-2 2 - - ห้วยทับมอญ เขาชะเมา ระยอง รย. 3 2556 10/3/2020
953 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0052 นางสาวปณิชา แสงศิวะฤทธ์ิ ร้านโชคอนันต์ทรัพย์ 2008 นางสาวปณิชา แสงศิวะฤทธ์ิ 251/12 2 - - ห้วยทับมอญ เขาชะเมา ระยอง รย. 101 2547 20/12/2019
954 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0190 นายธนยศ ทองดีธนิศร ร้านทองดีเกษตรพันธ์ุแท้ นายธนยศ ทองดีธนิศร 251/9 2 - - ห้วยทับมอญ เขาชะเมา ระยอง รย. 58 2548 11/9/2019
955 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0044 นางสาวชฎาพันธ์ุ จุลเจือ ร้าน 4แยกพัฒนาการเกษตร นางสาวชฎาพันธ์ุ จุลเจือ 4/5 2 - - ห้วยทับมอญ เขาชะเมา ระยอง รย. 3 2553 7/1/2020
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956 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0166 นางสาวลัคนา สิงห์สุขสวัสด์ิ บริษัท กิตติลักษณ์การเกษตร จ ากัด 239/1-2 1 - - นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง รย. 23 2547 4/7/2020
957 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0006 นางสาวอุราวัลย์ นรสิงห์ ร้านนพเคมีเกษตร นางสาวอุราวัลย์ นรสิงห์ 147/4 2 - - นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง รย. 58 2547 6/9/2019
958 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0098 นายณัฏฐาวัฒน์ รัตนสร้อย สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ระยอง จ ากัด 91/8 2 - - นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง รย. 12 2548 18/1/2020
959 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0157 นางสาววรางคณา โชคค าสีลา ร้านซอย8รุ่งเรืองค้าปุ๋ย นางสาววรางคณา โชคค าสีลา 327 2 - - พนานิคม นิคมพัฒนา ระยอง รย. 6 2547 24/5/2020
960 เขต 6 ศวพ.รย. RAY-5-0478 นายทศพร ศรพิทักษ์ ร้านนพเคมีเกษตร นายทศพร ศรพิทักษ์ 545/1 2 8 พนานิคม นิคมพัฒนา ระยอง รย. 19 2559 4/10/2019
961 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0074 นายเจริญไชย สุวรรณโยธิน ร้านสุวรรณโยธินเคมีภัณฑ์ นายเจริญไชย สุวรรณโยธิน 184/1 2 - - มะขามคู่ นิคมพัฒนา ระยอง รย. 12 2555 11/12/2019
962 เขต 6 ศวพ.รย. RAY-5-0440 นายดิเรก ม่ันคง ร้านป.อุปกรณ์การเกษตร นายดิเรก ม่ันคง 53 3 12 มะขามคู่ นิคมพัฒนา ระยอง รย. 5 2559 31/1/2020
963 เขต 6 ศวพ.รย. RAY-5-0432 นางสาวอัญชิสา  อมรธ ามรงค์ ร้านวรรณชัยมินิมาร์ท นางสาวอัญชิสา อมรธ ามรงค์ 11/5 2 มาบข่า นิคมพัฒนา ระยอง รย. 15 2558 7/10/2019
964 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0091 นางนงเยาว์ สุสม ร้านช.อ านวยทรัพย์การค้า นางนงเยาว์ สุสม 196 1 - - ชากบก บ้านค่าย ระยอง รย. 50 2548 19/6/2020
965 เขต 6 ศวพ.รย. RAY-5-0492 นายสุชิน  โสมะภีร์ ร้านสุชินการเกษตร นายสุชิน โสมะภีร์ 164 10 ชากบก บ้านค่าย ระยอง รย. 14 2560 16/7/2020
966 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0018 นายณรงค์ สมรมิตร ร้านนายณรงค์ สมรมิตร นายณรงค์ สมรมิตร 124 6 - - ชากบก บ้านค่าย ระยอง รย. 43 2548 6/6/2020
967 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0395 นายไพบูลย์ สุขเกษม ร้านไพบูลย์การเกษตร นายไพบูลย์ สุขเกษม 14/4 7 ชากบก บ้านค่าย ระยอง รย. 19 2556 24/9/2019
968 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0348 นางสาวสุนันทา บุญมา ร้านเกรียงศักด์ิฅนเกษตร นางสาวสุนันทา บุญมา 116 8 - - ชากบก บ้านค่าย ระยอง รย. 21 2553 1/12/2019
969 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0361 นางสาวฐานวีร์ เจริญรัตน์ ร้านชากบกการเกษตร นางสาวฐานวีร์ เจริญรัตน์ 19/9 8 - - ชากบก บ้านค่าย ระยอง รย. 10 2555 6/9/2019
970 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0359 นางสาวกนกอร ครวญหา ร้านสถานีเกษตร นางสาวกนกอร ครวญหา 20/1 8 - - ชากบก บ้านค่าย ระยอง รย. 9 2554 20/6/2020
971 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0084 นายสมาน เจริญมนต์ ร้านส.เจริญการเกษตร นายสมาน เจริญมนต์ 1/2 3 - - ตาขัน บ้านค่าย ระยอง รย. 14 2547 30/5/2020
972 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0158 นายเท้ง อัมพรมหา ร้านนายเท้ง อัมพรมหา นายเท้ง อัมพรมหา 198 4 - - ตาขัน บ้านค่าย ระยอง รย. 8 2547 24/5/2020
973 เขต 6 ศวพ.รย. RAY-5-0451 นางเสนอ สิงห์เขตร์ ร้านเสนอการเกษตร นางเสนอ สิงห์เขตร์ 66/4 6 ตาขัน บ้านค่าย ระยอง รย. 10 2558 31/8/2019
974 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0024 นางสาวส าเนาว์ พุทธวารินทร์ ร้านนางสาวส าเนาว์ พุทธวารินทร์ นางสาวส าเนาว์ พุทธวารินทร์ 97/1 12 - - บางบุตร บ้านค่าย ระยอง รย. 54 2547 7/9/2019
975 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0150 นายอ านาจ ออมศิริ ร้านเกษตรกลางทาง นายอ านาจ ออมศิริ 13/5 2 - บ้านค่าย-บ้านบึง บางบุตร บ้านค่าย ระยอง รย. 15 2547 30/5/2020
976 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0237 นายเจริญ ผุดกระจ่าง ร้านเจริญการเกษตร นายเจริญ ผุดกระจ่าง 32/2 2 - - บางบุตร บ้านค่าย ระยอง รย. 1 2560 2/2/2020
977 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0104 นายเทียบ สมานมิตร ร้านนายเทียบ สมานมิตร นายเทียบ สมานมิตร 47 4 - - บางบุตร บ้านค่าย ระยอง รย. 44 2548 6/6/2020
978 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0034 นายสนิท ชัยพฤกษ์ ร้านนายสนิท ชัยพฤกษ์ นายสนิท ชัยพฤกษ์ 81 4 - - บางบุตร บ้านค่าย ระยอง รย. 42 2548 14/6/2020
979 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0315 นายอนุสิษฐ์ พัฒนงาม ร้านก้ามปู นายอนุสิษฐ์ พัฒนงาม 28542 - - บ้านค่าย บ้านค่าย ระยอง รย. 20 2560 26/10/2019
980 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0155 นางรัตนา  สาครเสถียร สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จ ากัด 270 1 - - บ้านค่าย บ้านค่าย ระยอง รย. 46 2547 21/7/2020
981 เขต 6 ศวพ.รย. RAY-5-0458 นางสาวทิพวรรณ อภิวัฒนานนท์ ร้านต้ังฮวยเฮง นางสาวทิพวรรณ อภิวัฒนานนท์ 48/4 2 บ้านค่าย บ้านค่าย ระยอง รย. 2 2560 7/2/2020
982 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0092 นายสมชาย วงศ์วิศานต์ ร้านต้ังฮวยเฮง2 นายสมชาย วงศ์วิศานต์ 48/5 2 - - บ้านค่าย บ้านค่าย ระยอง รย. 17 2548 6/2/2020
983 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0065 นายแดง สุขสว่าง ร้านนายแดง สุขสว่าง นายแดง สุขสว่าง 53/1 3 - - หนองตะพาน บ้านค่าย ระยอง รย. 25 2547 4/7/2020
984 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0438 นางสาวอริยาภรณ์ จิรเสาวภาคย์ ร้านน.ส.อริยาภรณ์ จิรเสาวภาคย์ นางสาวอริยาภรณ์ จิรเสาวภาคย์ 87 5 หนองตะพาน บ้านค่าย ระยอง รย. 1 2558 12/2/2020
985 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0031 นางวาสนา ม่ิงมงคล ร้านวาสนาการเกษตร นางวาสนา ม่ิงมงคล 103/3 1 - บ้านค่าย-บ้านบึง หนองบัว บ้านค่าย ระยอง รย. 3 2551 6/2/2020
986 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0373 นายชลิต แสนสระน้อย ร้านช.รุ่งเรืองการเกษตร นายชลิต แสนสระน้อย 160 11 - - หนองบัว บ้านค่าย ระยอง รย. 2 2556 20/2/2020
987 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0330 นายสมบุญ เพ็ชรรัตน์ ร้านเจริญพรการเกษตร นายสมบุญ เพ็ชรรัตน์ 261/1 11 - - หนองบัว บ้านค่าย ระยอง รย. 7 2553 18/5/2020
988 เขต 6 ศวพ.รย. RAY-5-0467 นายไพฑูรย์  ศรเดช ร้านทวีกิจ นายไพฑูรย์ ศรเดช 140/15 3 หนองบัว บ้านค่าย ระยอง รย. 9 2560 17/5/2020
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989 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0288 นางรัตนา  สาครเสถียร สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จ ากัด (สาขาหนองกรับ) 239 3 - - หนองบัว บ้านค่าย ระยอง รย. 3 2552 1/12/2019
990 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0224 นางสมคิด วงษ์สุวรรณ์ ร้านนางสมคิด วงษ์สุวรรณ์ นางสมคิด วงษ์สุวรรณ์ 316 7 - - หนองบัว บ้านค่าย ระยอง รย. 19 2549 22/5/2020
991 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0107 นายวิจินต มงคลสวัสด์ิ สหกรณ์นิคมเขาพนมสาทร์ จ ากัด 1 9 - - หนองบัว บ้านค่าย ระยอง รย. 53 2548 7/7/2020
992 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0222 นางสาวอัมพิกา พัฒนสิงห์ ร้านอัมพิกา พัฒนสิงห์ นางสาวอัมพิกา พัฒนสิงห์ 159/1 9 - - หนองบัว บ้านค่าย ระยอง รย. 18 2549 22/5/2020
993 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0384 นางสาวสุภารักษ์ เงินทอง ร้านวาสนาการเกษตร2 นางสาวสุภารักษ์ เงินทอง 106/11 4 - - หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง รย. 9 2555 6/9/2019
994 เขต 6 ศวพ.รย. RAY-5-0448 นายภาวินท์  เจียระไนกาญจน์ ร้านละเมียดอาหารสัตว์ นายภาวินท์ เจียระไนกาญจน์ 176/5 2 บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง รย. 15 2559 4/8/2020
995 เขต 6 ศวพ.รย. RAY-5-0489 นางชยุดา  พุ่มพวง ร้านพันธ์เจริญ นางชยุดา พุ่มพวง 98/36 2 บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง รย. 7 2560 1/5/2019
996 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0028 นางสาวเสมอแข เสมอวงษ์ สหกรณ์การเกษตรบ้านฉาง จ ากัด 129/2 3 - สุขุมวิท บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง รย. 85 2547 30/11/2019
997 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0019 นางสาวศิติรัตน์ แจ่มสุธี ร้านวัชราการ นางสาวศิติรัตน์ แจ่มสุธี 30/1 5 - สุขุมวิท บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง รย. 9 2548 9/1/2020
998 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0304 นายมนู วุฒิยาน ร้านมนูการเกษตร นายมนู วุฒิยาน 31/63-64 1 - - ส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง รย. 16 2552 24/3/2020
999 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0295 นางสาวพิศมัย โกเลียง ร้านดาวเรือง นางสาวพิศมัย โกเลียง 45/38 5 - - ส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง รย. 8 2552 5/1/2020
1000 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0416 นายธนูศักด์ิ กล่ินเกลา ร้านทีเคอะโกร นายธนูศักด์ิ กล่ินเกลา 15/33 7 ส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง รย. 4 2558 4/6/2019
1001 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0191 นางพัชรี ตันตะราวงศา ร้านพัชรีการเกษตร นางพัชรี ตันตะราวงศา 463 2 - - ตาสิทธ์ิ ปลวกแดง ระยอง รย. 59 2548 11/9/2019
1002 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0038 นางสาวศิริพร แซ่ต้ัง ร้านปลวกแดงค้าปุ๋ย นางสาวศิริพร แซ่ต้ัง 105 1 - - ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง รย. 79 2547 30/11/2019
1003 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0067 นางระเบียบ ล าใย ร้านระเบียบการเกษตร นางระเบียบ ล าใย 397 1 - - ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง รย. 2 2548 31/12/2019
1004 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0039 นายพรชัย ฐาปนธรรมชัย ร้านพรชัยการค้า นายพรชัย ฐาปนธรรมชัย 397/2 1 - ปลวกแดง-โรงงานน้ าตาล ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง รย. 78 2547 30/11/2019
1005 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0141 นางนิภารัตน์  ศรีชมช่ืน สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส . ระยอง สาขาปลวกแดง จ ากัด 555 1 - สุขุมวิท ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง รย. 67 2548 21/9/2019
1006 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0027 นายวงษ์สวัสด์ิ ศุภมิตรมงคล ร้านวงษ์สวัสด์ิ นายวงษ์สวัสด์ิ ศุภมิตรมงคล 30 6 - - ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง รย. 74 2547 30/11/2019
1007 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0185 นายอรุณ อ่วมอารี กลุ่มเกษตรกรท าไร่มาบยางพร 17 2 - - มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง รย. 73 2548 1/11/2019
1008 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0398 นายวุฒิไกร รัตโณ ร้านวุฒิไกรการเกษตร นายวุฒิไกร รัตโณ 101/1 3 แม่น้ าคู้ ปลวกแดง ระยอง รย. 11 2556 9/7/2020
1009 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0322 นางสาวแพรภคภร พงศวรชัย ร้านช.ชยุตการเกษตร นางสาวแพรภคภร พงศวรชัย 635/5 5 - - แม่น้ าคู้ ปลวกแดง ระยอง รย. 1 2553 9/11/2019
1010 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0097 นางนฤมล บัวประทุม ร้านปากแพรกการค้า นางนฤมล บัวประทุม 251/1 1 - - ละหาร ปลวกแดง ระยอง รย. 51 2547 21/7/2019
1011 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0403 นายพุฒิพัฒน์ ธนกุลรุ่งทรัพย์ ร้านรุ่งทรัพย์เกษตร นายพุฒิพัฒน์ ธนกุลรุ่งทรัพย์ 373/6-7 1 ละหาร ปลวกแดง ระยอง รย. 18 2556 24/9/2019
1012 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0414 นายอนัสวิชัย ศุภสมิต ร้านบูรพาการเกษตร นายอนัสวิชัย ศุภสมิต 608/21 1 ละหาร ปลวกแดง ระยอง รย. 12 2557 12/8/2019
1013 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0394 นายปรีชา แซ่ต๊ัน ร้านปรีชาเคมีภัณฑ์ นายปรีชา แซ่ต๊ัน 100/1 2 หนองไร่ ปลวกแดง ระยอง รย. 6 2556 1/5/2020
1014 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0089 นายมณฑล ทองนิล ร้านมณฑลการเกษตร นายมณฑล ทองนิล 303/1 2 - - หนองไร่ ปลวกแดง ระยอง รย. 56 2547 7/9/2020
1015 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0239 นายพิเชษฐ์ แก่กล้า ร้านเมืองเกษตร นายพิเชษฐ์ แก่กล้า 17/2 3 - - กระเฉด เมือง ระยอง รย. 74 2548 25/12/2019
1016 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0056 นายสมบัติ สัตยาอภิธาน ร้านอภิธานการเกษตร นายสมบัติ สัตยาอภิธาน 7/4 3 - - กะเฉด เมือง ระยอง รย. 95 2547 14/12/2019
1017 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0116 นางราตรี สกุลกล้า ร้านสมบูรณ์การเกษตร นางราตรี สกุลกล้า 12 5 - - แกลง เมือง ระยอง รย. 56 2548 28/8/2019
1018 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0042 นายวิทยา หล่อต้ังตระกูล ร้านระยองเกษตรภัณฑ์ นายวิทยา หล่อต้ังตระกูล 46/24-25 - ชายกระต่าย เชิงเนิน เมือง ระยอง รย. 75 2547 30/11/2019
1019 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0225 นายสมเกียรติ ย้ิมเจริญ ร้านนายสมเกียรติ ย้ิมเจริญ นายสมเกียรติ ย้ิมเจริญ 46/9 4 - - เชิงเนิน เมือง ระยอง รย. 17 2557 21/12/2019
1020 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0309 นายสมศักด์ิ คชรินทร์ ร้านสมศักด์ิ นายสมศักด์ิ คชรินทร์ 56/1 10 - สุขุมวิท ตะพง เมือง ระยอง รย. 12 2553 1/7/2020
1021 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0073 นางยุพา แก่กล้า ร้านยุพาการเกษตร นางยุพา แก่กล้า 80/7 12 - - ตะพง เมือง ระยอง รย. 2 2551 27/12/2019
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1022 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0003 นายอุทัย บุญสินธ์ุ ร้านสมศรีการเกษตร นายอุทัย บุญสินธ์ุ 149/2 3 - - ตะพง เมือง ระยอง รย. 17 2559 30/8/2019
1023 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0127 นายศิวกร ขวัญดี สหกรณ์การเกษตรศรีเมืองระยอง จ ากัด 456 6 - สุขุมวิท ตะพง เมือง ระยอง รย. 33 2548 20/4/2020
1024 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0321 นายอนวัช  สุริยวนากุล บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน) สาขาระยอง 137 4 - - ทับมา เมือง ระยอง รย. 7 2555 6/9/2019
1025 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0033 นายสมเกียรติ โสภณสุข ร้านทวีแสงการเกษตร นายสมเกียรติ โสภณสุข 144/20-22 - สุขุมวิท ท่าประดู่ เมือง ระยอง รย. 84 2547 30/11/2019
1026 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0075 นายพิกิจ ถาวรวงศ์ขจร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชุนเจริญการเกษตร(สาขา) 48-50 - ศูนย์การค้าสาย3 ท่าประดู่ เมือง ระยอง รย. 4 2548 3/1/2020
1027 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0138 นางนิภารัตน์  ศรีชมช่ืน สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส . ระยอง จ ากัด 6/26 - สุขุมวิท ท่าประดู่ เมือง ระยอง รย. 61 2548 21/9/2019
1028 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0076 นายพิกิจ ถาวรวงศ์ขจร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชุนเจริญการเกษตร 63 - ศูนย์การค้าสาย2 ท่าประดู่ เมือง ระยอง รย. 3 2548 3/1/2020
1029 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0095 นายสมศักด์ิ ขาวนวน ร้านบุญช่วยการเกษตร นายสมศักด์ิ ขาวนวน 109 1 - - นาตาขวัญ เมือง ระยอง รย. 55 2547 7/9/2020
1030 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0012 นายไพโรจน์ จ านงค์รักษ์ ร้านส.เกษตรภัณฑ์ นายไพโรจน์ จ านงค์รักษ์ 51/1 3 - - นาตาขวัญ เมือง ระยอง รย. 62 2547 27/10/2020
1031 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0088 นางสาวณัชชา ล่ีแตง ร้านบ้านเกษตร นางสาวณัชชา ล่ีแตง 58 3 - ชวึก-หาดใหญ่ นาตาขวัญ เมือง ระยอง รย. 31 2547 4/7/2020
1032 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0129 นายไมตรี เจริญมงคล ร้านไมตรี นายไมตรี เจริญมงคล 59/2 3 - นาตาขวัญ-หาดใหญ่ นาตาขวัญ เมือง ระยอง รย. 34 2548 20/4/2020
1033 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0425 นายสิทธิพงษ์ มีสบาย ร้านสมคิดการเกษตร นายสิทธิพงษ์ มีสบาย 38 5 นาตาขวัญ เมือง ระยอง รย. 16 2559 21/8/2020
1034 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0352 นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล บริษัท โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จ ากัด(มหาชน)สาขาระยอง 560 - สุขุมวิท เนินพระ เมือง ระยอง รย. 8 2557 17/6/2019
1035 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0370 นางลักขณา ปุญศิริ ร้านหนองพญาการเกษตร นางลักขณา ปุญศิริ 67/1 3 - - บ้านแลง เมือง ระยอง รย. 23 2556 24/9/2019
1036 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0268 นายอ าพล ต่อกิจการเจริญ ร้านบูรพาการเกษตร นายอ าพล ต่อกิจการเจริญ 17/2 5 - - บ้านแลง เมือง ระยอง รย. 9 2556 20/6/2020
1037 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0021 นางสาวโสภา คาดหมายดี ร้านรวมเกษตร นางสาวโสภา คาดหมายดี 102 - สุขุมวิท มาบตาพุด เมือง ระยอง รย. 11 2548 18/1/2020
1038 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0134 นายกฤษชนก ตัณฑเศรณีวัฒน์ บริษัท ภาคภูมิการเกษตร003 จ ากัด 188/86 - สุขุมวิท มาบตาพุด เมือง ระยอง รย. 12 2558 1/10/2019
1039 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0192 นายทวีบุญ นิสภกุล ร้านทวีบุญ นิสภกุล นายทวีบุญ นิสภกุล 88/17 1 - - ส านักทอง เมือง ระยอง รย. 57 2548 1/9/2019
1040 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0241 นายสอน แย้มกล่ิน ร้านนายสอน แย้มกล่ิน นายสอน แย้มกล่ิน 3/5 2 - - ส านักทอง เมือง ระยอง รย. 5 2556 1/5/2020
1041 เขต 6 ศวพ.รย. RAY-5-0515 นายภูริ  พฤฒิสุขนิรันดร์ ร้านบ้านเรา ๔ การเกษตร (กะเฉด) นายภูริ พฤฒิสุขนิรันดร์ 95/3 9 กะเฉด เมืองระยอง ระยอง รย. 11 2561 16/9/2019
1042 เขต 6 ศวพ.รย. RAY-5-0507 นายชาญชัย  คริกาผล บริษัทยูนิคอร์ป (ประเทศไทย) จ ากัด 100/7 4 แกลง เมืองระยอง ระยอง รย. 6 2561 16/4/2020
1043 เขต 6 ศวพ.รย. RAY-5-0470 นายสุทธิสาร  จิราธิวัฒน์ บริษัทซีอาร์ซีไทวัสดุ จ ากัด (สาขาระยอง) 999/99 1 เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง รย. 8 2561 18/6/2020
1044 เขต 6 ศวพ.รย. RAY-5-0452 นางจินตนา ยอดมาลี บริษัท ว.เจริญการเกษตร จ ากัด 29/2 4 เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง รย. 13 2558 4/10/2019
1045 เขต 6 ศวพ.รย. RAY-5-0481 นางมยุรี  บุญคุณ ร้านมยุรีการเกษตร นางมยุรี บุญคุณ 2/9 1 ตะพง เมืองระยอง ระยอง รย. 18 2559 2/10/2019
1046 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0439 นางสุนิสาพันธมาศ  พันธมาศ ร้านเกษตรรุ่งเรือง นางสุนิสา พันธมาศ 8/3 14 - - ตะพง เมืองระยอง ระยอง รย. 7 2558 30/6/2020
1047 เขต 6 ศวพ.รย. RAY-5-0522 นางประทุม  ดังก้อง ร้านประทุม คนเกษตร นางประทุม ดังก้อง 140 7 ทับมา เมืองระยอง ระยอง รย. 16 2561 17/10/2019
1048 เขต 6 ศวพ.รย. RAY-5-0463 นางสาววิไลลักษณ์ แก่กล้า ร้านสุทธิการเกษตร นางสาววิไลลักษณ์ แก่กล้า 66/4 4 บ้านแลง เมืองระยอง ระยอง รย. 7 2559 1/2/2020
1049 เขต 6 ศวพ.รย. RAY-5-0537 นายโชติวิชญ์  ชมเกษร ร้านเมนูเกษตร นายโชติวิชญ์ ชมเกษร 44/1 5 บ้านแลง เมืองระยอง ระยอง รย. 1 2562 8/1/2020
1050 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0447 นายกิตติพันธ์ บุญช่วยเหลือ ร้านกิตติพันธ์ บุญช่วยเหลือ นายกิตติพันธ์ บุญช่วยเหลือ 122 6 - - บ้านแลง เมืองระยอง ระยอง รย. 8 2558 8/7/2019
1051 เขต 6 ศวพ.รย. RAY-5-0424 นายวิชัย  มหาศรัทธา ร้านชาลีฟาร์มการเกษตร นายวิชัย มหาศรัทธา 205/7 2 เพ เมืองระยอง ระยอง รย. 14 2559 4/8/2019
1052 เขต 6 ศวพ.รย. RAY-5-0512 นางสาวภูษณิศา  ลาภวณิชย์ ร้านเอ็น.ที.การเกษตร นางสาวภูษณิศา ลาภวณิชย์ 14/11 6 เพ เมืองระยอง ระยอง รย. 3 2561 18/3/2020
1053 เขต 6 ศวพ.รย. RAY-5-0506 นายสุชัย  แซ่เต้ือง สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสหมิตร 68/6 4 ส านักทอง เมืองระยอง ระยอง รย. 7 2561 2/5/2020
1054 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0002 นางสาวสุรางค์ แสงอุทัย สหกรณ์นิคมชุมแสงจันทร์ จ ากัด 16 1 - ชุมแสง-ส่ีแยกพัฒนา ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง รย. 5 2555 20/8/2020
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1055 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0010 นายสุรชัย ฐิติศรารักษ์ ร้านช.แสงเจริญ นายสุรชัย ฐิติศรารักษ์ 313/2 1 - - ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง รย. 63 2547 27/10/2019
1056 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0355 นายภิรมย์ สืบสมุทร ร้านภิรมย์การเกษตร นายภิรมย์ สืบสมุทร 318 1 - - ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง รย. 6 2554 17/5/2020
1057 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0240 นายชัยวัฒน์ นาถธนกุล ร้านเคทีเคมีภัณฑ์ นายชัยวัฒน์ นาถธนกุล 90/25 1 - บ้านบึง-แกลง ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง รย. 29 2550 18/1/2020
1058 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0399 นายไกรวิชญ์ ต้ังมนัสสุขุม ร้านบ้านเราการเกษตร7 นายไกรวิชญ์ ต้ังมนัสสุขุม 90/28 1 ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง รย. 21 2556 24/9/2019
1059 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0120 นายตนัย พัฒนสิงห์ ร้านพ.พัฒนการเกษตร นายตนัย พัฒนสิงห์ 40/3 5 - - ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง รย. 27 2547 22/7/2020
1060 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0171 นายภาณุ โชคแสวงการ ร้านนายภานุ โชคแสวงการ นายภาณุ โชคแสวงการ 115/2 2 - - ป่ายุบใน วังจันทร์ ระยอง รย. 46 2548 16/6/2020
1061 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0109 นางสาวธรัณวริน  อนัณวรรณกรณ์ สหกรณ์นิคมป่ายุบใน จ ากัด 39/1 5 - - ป่ายุบใน วังจันทร์ ระยอง รย. 45 2548 16/6/2020
1062 เขต 6 ศวพ.รย. RAY-5-0461 นายพงษ์ระวี  อินทะพงศ์ ร้านไมตรีจิตการเกษตร (เกษตรแฮปป้ี) นายพงษ์ระวี อินทะพงศ์ 3/14 1 พลงตาเอ่ียม วังจันทร์ ระยอง รย. 4 2559 5/1/2020
1063 เขต 6 ศวพ.รย. RAY-5-0505 นายสงกรานต์  ขาวผ่อง ร้านกานต์เกษตร(วังจันทร์) นายสงกรานต์ ขาวผ่อง 3/18 1 บ้านบึง-แกลง พลงตาเอ่ียม วังจันทร์ ระยอง รย. 9 2561 18/6/2020
1064 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0046 นางพรมพร แก่นประกอบ ร้านทรัพย์ไพศาลการเกษตร นางพรมพร แก่นประกอบ 113 3 - บ้านบึง-แกลง พลงตาเอ่ียม วังจันทร์ ระยอง รย. 2 2553 7/1/2020
1065 เขต 6 ศวพ.รย. Ray-5-0026 นายวินัย สมานมิตร สหกรณ์นิคมวังไทร จ ากัด 83 3 - สายบ้านบึง-แกลง พลงตาเอ่ียม วังจันทร์ ระยอง รย. 51 2548 23/6/2020
1066 เขต 6 ศวพ.รย. RAY-5-0504 นางสาววราพร  เมธาวีบริรักษ์ ร้านบ้านเรา ๔ การเกษตร นางสาววราพร เมธาวีบริรักษ์ 93/3 6 พลงตาเอ่ียม วังจันทร์ ระยอง รย. 16 2560 14/8/2019
1067 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0211 นางสาววารุณี อัตถะไพบูลย์ ร้านอ.ไพบูลย์ นางสาววารุณี อัตถะไพบูลย์ 152 1 - - แก่งหางแมว แก่งหางแมว จันทบุรี จบ. 37 2549 27/9/2019
1068 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0359 นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์สิงห์ ร้านรักชาวสวนเกษตรวังพง นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์สิงห์ 20/13 11 - - แก่งหางแมว แก่งหางแมว จันทบุรี จบ. 36 2550 24/7/2020
1069 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0191 นายสงกรานต์ หัวหว้า ร้านมณีภัณฑ์ นายสงกรานต์ หัวหว้า 20/5 11 - - แก่งหางแมว แก่งหางแมว จันทบุรี จบ. 65 2547 26/9/2019
1070 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0171 นายวิเชียร ศรีเมือง ร้านศรีเมืองเพ่ือนเกษตร นายวิเชียร ศรีเมือง 30 17 - - แก่งหางแมว แก่งหางแมว จันทบุรี จบ. 46 2555 28/10/2019
1071 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0068 นางสาววนิสา แตงสาขา ร้านมิตรไมตรีการเกษตร นางสาววนิสา แตงสาขา 30/4 17 - - แก่งหางแมว แก่งหางแมว จันทบุรี จบ. 62 2547 19/8/2019
1072 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0376 นายสิทธกิตต์ อุดมจิรเสฏฐ์ ร้านอุดมการค้าพาณิชย์ นายสิทธกิตต์ อุดมจิรเสฏฐ์ 30/8 17 - - แก่งหางแมว แก่งหางแมว จันทบุรี จบ. 4 2551 8/11/2019
1073 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0194 นายมานพ ถมยาปริวัฒน์ ร้านนพเคมีเกษตร นายมานพ ถมยาปริวัฒน์ 57 17 - - แก่งหางแมว แก่งหางแมว จันทบุรี จบ. 58 2557 29/10/2019
1074 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0991 นางสาวรัตนากร แจ้งประดิษฐ์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้าธกส .จันทบุรี จ ากัด (สาขาแก่งหางแมว) 76/3 17 แก่งหางแมว แก่งหางแมว จันทบุรี จบ. 79 2561 18/11/2019
1075 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0647 นายกิตต์ิโภคิน พงศ์ภัทรชนะสิน ร้านมิตรไมตรี การเกษตร นายกิตต์ิโภคิน พงศ์ภัทรชนะสิน 76/7 17 - - แก่งหางแมว แก่งหางแมว จันทบุรี จบ. 63 2557 16/12/2019
1076 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0147 นายนาวี คุ้มทรัพย์ ร้านนาวี นายนาวี คุ้มทรัพย์ 39/9 2 - - แก่งหางแมว แก่งหางแมว จันทบุรี จบ. 15 2547 1/7/2020
1077 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0061 นายบุญชู เกิดบัว ร้านสุนันท์เจริญดีการค้า นายบุญชู เกิดบัว 51 2 - - แก่งหางแมว แก่งหางแมว จันทบุรี จบ. 5 2561 18/1/2020
1078 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0314 นางชินรินทร์ กิตติเรืองทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.รุ่งเรืองการเกษตร จันทบุรี นางชินรินทร์ กิตติเรืองทอง 24,233 22 - - แก่งหางแมว แก่งหางแมว จันทบุรี จบ. 9 2552 8/12/2019
1079 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0527 นายบุญมี เมืองท่ีรัก ร้านบุญยาฤทธ์ิ นายบุญมี เมืองท่ีรัก 93/5 22 - ปากทางวัดแก่ง แก่งหางแมว แก่งหางแมว จันทบุรี จบ. 17 2553 25/4/2020
1080 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0557 นายสมศักด์ิ อักษรศิริโอภาส ร้านแก่งเจริญการค้า นายสมศักด์ิ อักษรศิริโอภาส 20/7 3 - - แก่งหางแมว แก่งหางแมว จันทบุรี จบ. 53 2553 22/7/2020
1081 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0558 นายธารา พฤฒิสุขนิรันดร์ ร้านบ้านเราการเกษตร 8 นายธารา พฤฒิสุขนิรันดร์ 176/12-13 4 - - แก่งหางแมว แก่งหางแมว จันทบุรี จบ. 42 2559 28/7/2019
1082 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0865 นายกิตติพันธ์ุ พฤทธิพงษ์ ร้านก๊อบการเกษตร นายกิตติพันธ์ุ พฤทธิพงษ์ 279 6 แก่งหางแมว แก่งหางแมว จันทบุรี จบ. 11 2560 2/3/2020
1083 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0723 นายบุญเกิด โพธิสาร ร้านบุญเกิดประเสริฐผล นายบุญเกิด โพธิสาร 58 11 ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี จบ. 42 2558 13/7/2019
1084 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0722 นางสาวสุปราณี แก้วลอย ร้าน ส.รุ่งเจริญ นางสาวสุปราณี แก้วลอย 76/1 11 ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี จบ. 67 2559 20/11/2019
1085 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0864 นายส าเริง สุขนาคกิจ ร้านเริงกิจเจริญค้าข้าว นายส าเริง สุขนาคกิจ 18/3-18/6 16 ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี จบ. 16 2560 15/3/2020
1086 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0093 นายนริศน์ ศรีชัย ร้านศรีชัยการค้า นายนริศน์ ศรีชัย 22 3 - - ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี จบ. 19 2548 28/2/2020
1087 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0728 นางพรชนก เอ่ียมเอกสุวรรณ ร้านเจริญทรัพย์ นางพรชนก เอ่ียมเอกสุวรรณ 97/4 3 ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี จบ. 60 2558 20/9/2019
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1088 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0358 นางสาวสุวรรณา จันทศร ร้านสุวรรณาการเกษตร นางสาวสุวรรณา จันทศร 352/1 9 - - ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี จบ. 32 2550 22/7/2020
1089 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0155 นางเยาวภา สอนสุภาพ ร้านนุ้ย คลีนิคพืช นางเยาวภา สอนสุภาพ 195 2 - - เขาวงกต แก่งหางแมว จันทบุรี จบ. 95 2547 5/10/2019
1090 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0393 นางสาวพรรณี อิศรนาเวศ ร้านศรีเจริญการเกษตร นางสาวพรรณี อิศรนาเวศ 115/16 3 - - เขาวงกต แก่งหางแมว จันทบุรี จบ. 46 2562 12/6/2020
1091 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0730 นางสาวธีระศักด์ิ ตรีเมฆ ร้านหนองเจ๊กสร้อย การเกษตร นายธีระศักด์ิ ตรีเมฆ 22/1 3 นายายอาม-หนองเจ๊กสร้อย เขาวงกต แก่งหางแมว จันทบุรี จบ. 40 2557 12/8/2020
1092 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0148 นางวันเพ็ญ เสียงเสนาะ ร้านวันเพ็ญ นางวันเพ็ญ เสียงเสนาะ 245 11 - - พวา แก่งหางแมว จันทบุรี จบ. 36 2549 26/10/2019
1093 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0811 นางลาวัลย์ ขอบอรัญ ร้านปูชอป นางลาวัลย์ ขอบอรัญ 9 11 พวา แก่งหางแมว จันทบุรี จบ. 70 2560 3/10/2019
1094 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0983 นางสาวทรรศนีย์ พิทักษ์ก่อผล ร้านธานีย์พาณิชย์ นางสาวทรรศนีย์ พิทักษ์ก่อผล 299/4 12 พวา แก่งหางแมว จันทบุรี จบ. 72 2561 25/10/2019
1095 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0258 นายประยูร ผ่องผิวเผือก ร้านสามแยกพวาการเกษตร นายประยูร ผ่องผิวเผือก 86/1 2 - - พวา แก่งหางแมว จันทบุรี จบ. 100 2548 20/12/2019
1096 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0089 นายนพรัตน์ ใจผ่อง ร้านอ๋องรุ่งเรือง นายนพรัตน์ ใจผ่อง 98 2 - - พวา แก่งหางแมว จันทบุรี จบ. 12 2558 6/4/2020
1097 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0059 นายอารี กตัญญู ร้านอารีวัสดุก่อสร้างและเกษตร นายอารี กตัญญู 169 4 - - พวา แก่งหางแมว จันทบุรี จบ. 65 2554 26/12/2019
1098 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0822 นายชัยรัตน์ พงศ์เผ่านิลศิลา ร้านอนุรักษ์การเกษตร นายชัยรัตน์ พงศ์เผ่านิลศิลา 283 4 พวา แก่งหางแมว จันทบุรี จบ. 53 2562 24/6/2020
1099 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0758 นายกล้า ศิริพิทักษ์ ร้านกาญจนาการเกษตร นายกล้า ศิริพิทักษ์ 69/3 4 พวา แก่งหางแมว จันทบุรี จบ. 74 2558 30/8/2019
1100 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0406 นายเสริญ นิลรัตน์ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ่อไฟไหม้ จ ากัด 9 4 - หนองสร้อยบ่อไฟไหม้ พวา แก่งหางแมว จันทบุรี จบ. 43 2553 22/6/2020
1101 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0987 นางสาววราภัสร์ ตันโชควิวัฒน์ ร้านทรัพย์อินทรีย์การค้า นางสาววราภัสร์ ตันโชควิวัฒน์ 175/1 5 พวา แก่งหางแมว จันทบุรี จบ. 75 2561 30/10/2019
1102 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0672 นายบุญสม ปิตุเตชะ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคลองครก จ ากัด นายบุญสม ปิตุเตชะ 1 6 - - พวา แก่งหางแมว จันทบุรี จบ. 25 2559 30/5/2020
1103 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0386 นางสาวนพวรรณ ต้ังเกษมสกุล ร้านศรีเจริญ นางสาวนพวรรณ ต้ังเกษมสกุล 40/3 8 - - พวา แก่งหางแมว จันทบุรี จบ. 13 2551 8/4/2020
1104 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0499 นายวัชระ ขาววิสุทธ์ิ ร้านวังอีแอ่นการค้า นายวัชระ ขาววิสุทธ์ิ 67 8 - - พวา แก่งหางแมว จันทบุรี จบ. 3 2553 19/10/2019
1105 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0407 นายชาญ แหวนเงิน สหกรณ์กองทุนสวนยางสามพ่ีน้อง จ ากัด 21 4 3 บ้านหนองแหวน สามพ่ีน้อง แก่งหางแมว จันทบุรี จบ. 35 2559 6/7/2020
1106 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0719 นายสังวร สุขเกษม ร้านทรัพย์ทวีการเกษตร นายสังวร สุขเกษม 114 5 สามพ่ีน้อง แก่งหางแมว จันทบุรี จบ. 59 2558 15/9/2019
1107 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0856 นางมลธิลา กรีมนตรี ร้านมลธิลา นางมลธิลา กรีมนตรี 8/6 5 สามพ่ีน้อง แก่งหางแมว จันทบุรี จบ. 37 2560 28/5/2019
1108 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0187 นางสายพิน ค านก ร้านสายพินการค้า นางสายพิน ค านก 51/1 6 - - สามพ่ีน้อง แก่งหางแมว จันทบุรี จบ. 72 2553 6/10/2019
1109 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0209 นายบุญชู เกิดบัว ร้านสมบูรณ์การเกษตร นายบุญชู เกิดบัว 18/1 7 - - สามพ่ีน้อง แก่งหางแมว จันทบุรี จบ. 56 2557 26/10/2019
1110 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0350 นายชาญ พิทักษ์คีรี ร้านชาญค้าขายเจริญรุ่งเรือง นายชาญ พิทักษ์คีรี 19 7 - - สามพ่ีน้อง แก่งหางแมว จันทบุรี จบ. 72 2558 18/10/2019
1111 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0790 นายประกอบ สุนทรประเสริฐ ร้านประกอบกิจซุปเปอร์มาเก็ต นายประกอบ สุนทรประเสริฐ 99/2 7 สามพ่ีน้อง แก่งหางแมว จันทบุรี จบ. 73 2558 25/10/2019
1112 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0405 นายชาญชัย ปิยะพันธ์ุพงศ์ สหกรณ์กองทุนสวนยางพวา จ ากัด 145 8 - - สามพ่ีน้อง แก่งหางแมว จันทบุรี จบ. 45 2553 6/7/2020
1113 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0778 นางสาวอังคณา ศรีประสม ร้านสามเกษตร นางสาวอังคณา ศรีประสม 22/3 9 เกวียนหัก ขลุง จันทบุรี จบ. 45 2560 25/6/2020
1114 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0903 นางทัศนีย์ กะภูฤทธ์ิ ร้านสมโภชน์การเกษตร นางทัศนีย์ กะภูฤทธ์ิ 1/2 สุขุมวิท ขลุง ขลุง จันทบุรี จบ. 67 2560 14/9/2019
1115 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0231 นายณรงค์ ศุภผล สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จ ากัด นายณรงค์ ศุภผล 11 - สุขุมวิท ขลุง ขลุง จันทบุรี จบ. 5 2549 8/2/2020
1116 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0085 นายรุ่ง เกตุมาโร ร้านรุ่งการเกษตร นายรุ่ง เกตุมาโร 11/21 - สายตรอกนอง-ขลุง ขลุง ขลุง จันทบุรี จบ. 32 2548 31/3/2020
1117 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0049 นายธรรมรัฐ พิทักษ์สันติสุข ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธรรมรัฐกิจเกษตร นายธรรมรัฐ พิทักษ์สันติสุข 15/3 - สายตรอกนอง ขลุง ขลุง จันทบุรี จบ. 88 2548 1/11/2019
1118 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0105 นางสาวเกษวลี ธรรมฉัตร ร้านก เกษตร นางสาวเกษวลี ธรรมฉัตร 26/12 - บรรณการด ารง ขลุง ขลุง จันทบุรี จบ. 50 2558 3/8/2020
1119 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0018 นางพรพิมล บุรี ร้านพรพิมล นางพรพิมล บุรี 74/3 - รัตตะรมย์รังสรรค์ ขลุง ขลุง จันทบุรี จบ. 114 2547 28/11/2019
1120 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0074 นายสมเกียรติ พงษ์เจริญ ร้านกีรักติการเกษตร นายสมเกียรติ พงษ์เจริญ 9/12 - สายตรอกนอง ขลุง ขลุง จันทบุรี จบ. 49 2555 5/11/2019
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1121 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0877 นายธีระพันธ์ เจริญสาคร ร้านแสงทองเคมีภัณฑ์ นายธีระพันธ์ เจริญสาคร 9/9 สายตรอกนอง ขลุง ขลุง จันทบุรี จบ. 30 2560 1/5/2020
1122 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0736 นายภูณาวิน วัฒนาธุณากิจ ร้านวินโกรแม็กซ์ กรุ๊ป นายภูณาวิน วัฒนาธุณากิจ 46/11 10 ซ้ึง ขลุง จันทบุรี จบ. 57 2557 26/10/2019
1123 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0128 นายพิรเพลิน ทับท่ีสุด ร้านพ.เคมีเกษตร นายพิรเพลิน ทับท่ีสุด 68 10 - - ซ้ึง ขลุง จันทบุรี จบ. 27 2556 7/7/2020
1124 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-1020 นางสาวสุปราณี แสนใจบาล ร้าน ส.พูนทรัพย์ นางสาวสุปราณี แสนใจบาล 22/2 2 ซ้ึง ขลุง จันทบุรี จบ. 36 2562 21/5/2020
1125 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0261 นายอนุวัตร เจริญสาคร ร้านก.เจริญการเกษตร นายอนุวัตร เจริญสาคร 23/2 7 - - ซ้ึง ขลุง จันทบุรี จบ. 2 2549 8/1/2020
1126 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0264 นางสาวเสาวลักษ์ แซ่อ๋ึง สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนอิม้ังเพ่ิมพูนทรัพย์ จ ากัด 7/10 8 ซ้ึง ขลุง จันทบุรี จบ. 2 2561 7/1/2020
1127 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0854 นางสาวอารีย์รัตน์ ชมช่ืน ร้านชมช่ืนการเกษตร นางสาวอารีย์รัตน์ ชมช่ืน 84/4 10 ตกพรม ขลุง จันทบุรี จบ. 81 2560 25/12/2019
1128 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0984 นายนนทวัฒน์ ไชยะวัน ร้านพรรณทอง เคมีเกษตร นายนนทวัฒน์ ไชยะวัน 72 11 ตกพรม ขลุง จันทบุรี จบ. 73 2561 25/10/2019
1129 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0580 นายโกวิท กะจะวงษ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรเพ่ิมทรัพย์ นายโกวิท กะจะวงษ์ 27/1 2 - - ตกพรม ขลุง จันทบุรี จบ. 54 2559 5/9/2019
1130 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0907 นายพิสิษฐ์ พิจารย์กุล ร้านพิจารย์กุลการเกษตร นายพิสิษฐ์ พิจารย์กุล 28 2 ตกพรม ขลุง จันทบุรี จบ. 72 2560 15/10/2019
1131 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0690 นางสังวาลย์ พินิจไพฑูรย์ ร้านหอเกษตรตกพรม นางสังวาลย์ พินิจไพฑูรย์ 42/1 2 ตกพรม ขลุง จันทบุรี จบ. 48 2556 7/11/2019
1132 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0536 นายสุทธิ ทับทิมทอง ร้านทับทิมการเกษตร นายสุทธิ ทับทิมทอง 11/1 6 - - ตกพรม ขลุง จันทบุรี จบ. 21 2558 24/5/2020
1133 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0025 นางสายทอง ทะเลทอง ร้านสายทองการเกษตร นางสายทอง ทะเลทอง 10/2 2 - ขลุง-มะขาม ตรอกนอง ขลุง จันทบุรี จบ. 119 2547 14/12/2019
1134 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0015 นางสาวนุชา บ ารุงสวน ร้านบุญช่วยการเกษตร นางสาวนุชา บ ารุงสวน 32/3 2 - - ตะปอน ขลุง จันทบุรี จบ. 65 2557 28/12/2019
1135 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0947 นายวุฒิพงศ์ กัณหดุลย์ ร้านเกษตรตะปอน นายวุฒิพงศ์ กัณหดุลย์ 34/8 3 ตะปอน ขลุง จันทบุรี จบ. 35 2561 20/5/2019
1136 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0920 นายปราโมทย์ ลับเหล่ียม ร้านป.การเกษตร นายปราโมทย์ ลับเหล่ียม 30/8 1 บ่อ ขลุง จันทบุรี จบ. 82 2560 28/12/2019
1137 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0263 นายภักดี ไข่แก้ว ร้านภักด์ิการเกษตร นายภักดี ไข่แก้ว 41 10 - - บ่อ ขลุง จันทบุรี จบ. 35 2562 20/5/2020
1138 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0724 นายปณชัย วรกมล ร้านวรพลการเกษตร นายปณชัย วรกมล 100/7 2 บ่อเวฬุ ขลุง จันทบุรี จบ. 38 2557 29/7/2019
1139 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0189 นางสาวสุรีรัตน์ ผลพฤกษา ร้านลักษณินการเกษตร นางสาวสุรีรัตน์ ผลพฤกษา 140/4 2 - - บ่อเวฬุ ขลุง จันทบุรี จบ. 74 2561 28/10/2019
1140 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0930 นายอภิสิทธ์ิ บุตรดี ร้านก้องหล้าการเกษตร นายอภิสิทธ์ิ บุตรดี 84/4 2 บ่อเวฬุ ขลุง จันทบุรี จบ. 16 2561 28/3/2020
1141 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0207 นายแสวง ปล้องเงิน ร้านคีรีธารการเกษตร นายแสวง ปล้องเงิน 33/3 3 - - บ่อเวฬุ ขลุง จันทบุรี จบ. 6 2556 3/2/2020
1142 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0618 นายเสกสันต์ แก้วแกมกาญจน์ ร้านวนิดา พานิชย์ นายเสกสันต์ แก้วแกมกาญจน์ 61 3 - - บ่อเวฬุ ขลุง จันทบุรี จบ. 58 2554 17/11/2019
1143 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0924 นายณรงค์ แหลมหลัก ร้านแหลมหลักการเกษตร นายณรงค์ แหลมหลัก 8/19 7 บ่อเวฬุ ขลุง จันทบุรี จบ. 11 2562 24/2/2020
1144 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0973 นางสาวสมทรง นาคสกุล ร้านเจ๊แดงหอเกษตร 3 นางสาวสมทรง นาคสกุล 5/5 2 มาบไพ ขลุง จันทบุรี จบ. 68 2561 9/9/2019
1145 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0806 นายรัตนโชติ ตันติรัตนไพศาล ร้านรัตนไพศาลการเกษตร นายรัตนโชติ ตันติรัตนไพศาล 47/1 4 มาบไพ ขลุง จันทบุรี จบ. 13 2559 9/3/2019
1146 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0922 นายอมรินทร์ บุญสอน ร้านอมรินทร์ การเกษตร นายอมรินทร์ บุญสอน 15/14-15/16 1 วังสรรพรส ขลุง จันทบุรี จบ. 7 2561 25/1/2020
1147 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0450 นายประทุม พูลชัย ร้านสกุลพูลชัย นายประทุม พูลชัย 23 1 - - วังสรรพรส ขลุง จันทบุรี จบ. 40 2554 7/8/2019
1148 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0751 นายทวีศักด์ิ จรัลทรัพย์ ร้านทรัพย์พาณิชย์และเกษตร นายทวีศักด์ิ จรัลทรัพย์ 1/1 2 วังสรรพรส ขลุง จันทบุรี จบ. 38 2558 5/7/2020
1149 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0772 นางสาวพิมพา ภุมมาจะ ร้านพิมพาการเกษตร นางสาวพิมพา ภุมมาจะ 12/3 3 วังสรรพรส ขลุง จันทบุรี จบ. 36 2558 30/6/2020
1150 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0498 นายด ารงค์ แพทย์พันธ์ ร้านด ารงค์การเกษตร นายด ารงค์ แพทย์พันธ์ 9 4 - - วังสรรพรส ขลุง จันทบุรี จบ. 40 2561 17/6/2019
1151 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-1022 นายทุม แก้วเพ็ชร ร้านแก้วเพ็ชรการเกษตร นายทุม แก้วเพ็ชร 2/8-9 5 วังสรรพรส ขลุง จันทบุรี จบ. 44 2562 11/6/2020
1152 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0671 นายประทีป บัวเกต ร้านตะเคียนทองเคมีเกษตร สาขากะทิง นายประทีป บัวเกต 1/24 10 - - พลวง เขาคิชฌกูฎ จันทบุรี จบ. 70 2561 4/10/2019
1153 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0396 นายสุพัฒน์ ธัญญะสิทธ์ิ ร้านเล็กการเกษตร นายสุพัฒน์ ธัญญะสิทธ์ิ 60/2 4 - - พลวง เขาคิชฌกูฎ จันทบุรี จบ. 36 2552 15/6/2020
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1154 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0185 นายอุทัย อินต๊ะโม ร้านไทยอินเตอร์เคมี นายอุทัย อินต๊ะโม 30/50 5 - บ าราศนราดูร พลวง เขาคิชฌกูฎ จันทบุรี จบ. 38 2562 28/5/2020
1155 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0330 นายชูชาติ โชติสันต์ ร้านเกษตรสร้างสรรค์ (สาขากระทิง) นายชูชาติ โชติสันต์ 4/11 5 - - พลวง เขาคิชฌกูฎ จันทบุรี จบ. 25 2550 10/7/2019
1156 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0436 นายมนัส ไหมทอง ร้านเจริญดี นายมนัส ไหมทอง 25/6 1 - - คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี จบ. 23 2552 28/4/2020
1157 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0039 นายสถาพร ชูโชติวัฒนากูล ร้านวัฒนาการค้า นายสถาพร ชูโชติวัฒนากูล 42/23 1 - - คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี จบ. 16 2548 20/2/2020
1158 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0894 นางสาวจิดาภา สุขเล่ห์ ร้านจิดาภาการเกษตร นางสาวจิดาภา สุขเล่ห์ 42/4 1 คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี จบ. 61 2560 21/8/2019
1159 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-1011 นายธารินวัฒน์ สิริภควัฒน์กุล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลูกช้างการเกษตร 24/3 2 คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี จบ. 22 2562 24/3/2020
1160 เขต 6 สวพ.6 chn-5-0829 นางสาวณิฎชกุล พลศรี ร้านคลังเกษตรบางเขน นางสาวณิฎชกุล พลศรี 49/5 2 - - คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี จบ. 43 2559 28/7/2019
1161 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0918 นายเสวียน ไทรใหญ่ ร้านเสวียน การเกษตร นายเสวียน ไทรใหญ่ 5/5 2 คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี จบ. 67 2561 2/9/2019
1162 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0960 นายวชิรวิชญ์ ธีระพันธ์ ร้านนวรัตนการเกษตร 2 นายวชิรวิชญ์ ธีระพันธ์ 10/113 4 คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี จบ. 50 2561 11/7/2020
1163 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0083 นายสุชาติ ชาวเขาดิน ร้านช.ช าตาเรือง นายสุชาติ ชาวเขาดิน 32/5 7 - - คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี จบ. 30 2548 31/3/2020
1164 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0785 นายจิรภัทร ย่ังยืน ร้านย่ังยืนการเกษตร นายจิรภัทร ย่ังยืน 57/18 8 คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี จบ. 62 2558 22/9/2019
1165 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0769 นายโกวิท กีรติสิโรจน์ ร้านเจ้าคุณการเกษตร นายโกวิท กีรติสิโรจน์ 10/17-18 2 จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี จบ. 34 2558 17/6/2020
1166 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-1006 นางสาวกมลวรรณ รัตนธรรม ร้านเก้ือกูลเกษตรภัณฑ์ นางสาวกมลวรรณ รัตนธรรม 13/8 2 จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี จบ. 16 2562 4/3/2020
1167 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0714 นายอิสระ หลวงกลาง ร้านต้นพืชเกษตร นายอิสระ หลวงกลาง 2/17 2 จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี จบ. 50 2560 10/7/2019
1168 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0791 นางสาวศิริพร ใชยเขต ร้านสมานเคมีภัณฑ์ นางสาวศิริพร ใชยเขต 49/36 2 จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี จบ. 10 2559 22/2/2020
1169 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0065 นางสาวอุษา สิงห์สุระ ร้านเจริญสุขการเกษตร นางสาวอุษา สิงห์สุระ 9/9 4 - - จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี จบ. 5 2562 20/1/2020
1170 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0227 นายเสมา ไทยทอง ร้านเสมาเคมีเกษตร นายเสมา ไทยทอง 44/15 3 - - ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี จบ. 11 2549 15/3/2020
1171 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0043 นางสาวเก็จกาญจน์ เลาห์กิติกูล ร้านชลิตาการเกษตร นางสาวเก็จกาญจน์ เลาห์กิติกูล 44/20 5 - - ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี จบ. 13 2547 14/6/2020
1172 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0247 นายสิทธิศักด์ิ คงขวัญ ร้านรักษ์เกษตร นายสิทธิศักด์ิ คงขวัญ 9/8 6 - - ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี จบ. 47 2556 14/10/2019
1173 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0476 นางจิตตินันท์ โกสัลล์วัฒนา ร้านบ้านละมุนเกษตรภัณฑ์ นางจิตตินันท์ โกสัลล์วัฒนา 45 7 - - ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี จบ. 32 2557 14/7/2020
1174 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0081 นายนิวัฒน์ มีแสงเงิน สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏจ ากัด 62/6 7 - - ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี จบ. 9 2559 11/2/2020
1175 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-1016 นางนิธิราพร อมรทวีสิน ร้านพัฒนกิจการเกษตร นางนิธิราพร อมรทวีสิน 95 7 ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี จบ. 30 2562 22/4/2020
1176 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0234 นายประทีป บัวเกต ร้านตะเคียนทองเคมีการเกษตร นายประทีป บัวเกต 10/6 3 - - ตะเคียนทอง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี จบ. 96 2547 5/10/2019
1177 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0198 นายจารึก ธรรมวิริยะ ร้านจารึกการเกษตร นายจารึก ธรรมวิริยะ 13/1 3 - - ตะเคียนทอง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี จบ. 50 2548 31/5/2020
1178 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0841 นางสาวรักย้ิม วังศรี ร้านเกษตรน้อมเกล้า (สาขา 3) นางสาวรักย้ิม วังศรี 17/10 4 ตะเคียนทอง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี จบ. 73 2560 5/11/2019
1179 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0505 นางสาววิลาสินี ผิวอินทร์ ร้านสมนึกเคมีภัณฑ์ นางสาววิลาสินี ผิวอินทร์ 6/4 4 - - ตะเคียนทอง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี จบ. 78 2561 8/11/2019
1180 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0861 นางอนงค์ ธรรมเกษร ร้านทรัพย์ทวีการเกษตร นางอนงค์ ธรรมเกษร 3/6 7 ตะเคียนทอง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี จบ. 7 2560 2/2/2020
1181 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0368 นางสาวสิวนิตย์ เกษศิริ ร้านเหรียญทองการเกษตร นางสาวสิวนิตย์ เกษศิริ 14/43 9 - - ตะเคียนทอง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี จบ. 16 2551 6/5/2019
1182 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0623 นางอมรรัตน์ ผลพฤกษา ร้านคิชฌกูฏการเกษตร นางอมรรัตน์ ผลพฤกษา 1/223 10 - - พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี จบ. 6 2555 8/2/2020
1183 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0071 นายมนต์ชัย พันธุเมฆ ร้าน ส.โชครัตนชัยการเกษตร นายมนต์ชัย พันธุเมฆ 18 10 - - พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี จบ. 6 2558 5/2/2020
1184 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0054 นายสุธี ลิโมทัย ร้านธนาทรัพย์การเกษตร นายสุธี ลิโมทัย 2 10 - บ าราศนราดูร พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี จบ. 82 2547 8/9/2019
1185 เขต 6 สวพ.6 chn-5-0830 นายเกษม รินทะกะ ร้านเกษตรพูนทรัพย์ นายเกษม รินทะกะ 2/22 10 - - พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี จบ. 8 2562 11/2/2020
1186 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0845 นายณัฏฐากร รัศมี ร้านอุดมโชค การเกษตร นายณัฏฐากร รัศมี 8/5 2 พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี จบ. 37 2561 27/5/2019
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1187 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0475 นางคงหทัย ป่ินมณี ร้านโมอินท์เกษตรภัณฑ์ นางคงหทัย ป่ินมณี 9/5 3 - - พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี จบ. 31 2557 14/7/2020
1188 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0651 นายอนุกูล จันทร์วงศ์ ร้านย่ิงเจริญการเกษตร นายอนุกูล จันทร์วงศ์ 12/6-7 5 - - พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี จบ. 49 2556 12/11/2019
1189 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0072 นายทีฆทัศน์ ผิวอินทร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ใหม่เคมีภัณฑ์ นายทีฆทัศน์ ผิวอินทร์ 24/8 5 - - พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี จบ. 14 2547 1/7/2020
1190 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0092 นางสาวกุลธิกา ชนะวัฒน์ปัญญา ร้านชนะวัฒน์การเกษตร นางสาวกุลธิกา ชนะวัฒน์ปัญญา 43/34 5 พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี จบ. 27 2562 8/4/2020
1191 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0250 นางรัชนี ตันติรัตนไพศาล ร้านรัตนไพศาลการเกษตร นางรัชนี ตันติรัตนไพศาล 66/10 7 4 - พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี จบ. 1 2561 4/1/2020
1192 เขต 6 สวพ.6 TRA-5-0992 นางสาวศรินยา ร่วมญาติ ร้านร่วมญาติการเกษตร นางสาวศรินยา ร่วมญาติ 56/6 1 เขาแก้ว ท่าใหม่ จันทบุรี จบ. 39 2562 29/5/2020
1193 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0870 นางสาวญาณี เขาจารี ร้านแก่งน้อยการเกษตร นางสาวญาณี เขาจารี 94/6 10 เขาแก้ว ท่าใหม่ จันทบุรี จบ. 24 2561 22/4/2020
1194 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0399 นางสาวศรีมัย ทองเปรม สหกรณ์กองทุนสวนยางวังพรหมจ ากัด นางสาวศรีมัย ทองเปรม 36/2 4 - หนองคล้า-ซอยสอง เขาแก้ว ท่าใหม่ จันทบุรี จบ. 34 2553 20/5/2020
1195 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0998 นายอาทิตย์ แก้วเพชร ร้านส.รวมเกษตร นายอาทิตย์ แก้วเพชร 57/2 4 เขาแก้ว ท่าใหม่ จันทบุรี จบ. 2 2562 17/1/2020
1196 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0890 นายมนูญ นุชประมูล ร้านบ้านสวนการเกษตร นายมนูญ นุชประมูล 61 4 เขาแก้ว ท่าใหม่ จันทบุรี จบ. 57 2560 9/8/2019
1197 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0260 นางเบญญาภา ศุภประเสริฐ ร้านซุปเปอร์เขาแก้ว นางเบญญาภา ศุภประเสริฐ 44/4 7 - - เขาแก้ว ท่าใหม่ จันทบุรี จบ. 1 2549 2/1/2020
1198 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0786 นางสาวสุภัทรา พรหมบรรดาโชค ร้านขวัญดิน นางสาวสุภัทรา พรหมบรรดาโชค 10/13 1 เขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี จบ. 65 2558 30/9/2019
1199 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0188 นายท้ิง ศรีคงรักษ์ สหกรณ์การเกษตรท่าใหม่ จ ากัด นายท้ิง ศรีคงรักษ์ 13/6 1 - สุขุมวิท เขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี จบ. 60 2552 26/8/2020
1200 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0162 นายเกรียงไกร โพธิหัง ร้านเพ่ือนเกษตร นายเกรียงไกร โพธิหัง 33/3 10 - - เขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี จบ. 80 2547 8/9/2019
1201 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0554 นางจารุวรรณ รัตนพันธ์ ร้านนวรัตนการเกษตร นางจารุวรรณ รัตนพันธ์ 41/4 10 - - เขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี จบ. 23 2554 1/6/2020
1202 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0650 นางสาวศริญญา ยางสวย ร้านเกษตรต้นข้าว นางสาวศริญญา ยางสวย 57/1 12 - - เขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี จบ. 53 2555 2/12/2019
1203 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0844 นายฮ้ี กวง ฉ่ัว บริษัท วิน88 ไบโอ ไฮเทค จ ากัด 2/12-14 6 - เขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี จบ. 3 2560 12/1/2020
1204 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0007 นางสาวกริยาพร เวชการี ร้านศรีวรรณการเกษตร นางสาวกริยาพร เวชการี 8/1 6 - สุขุมวิท เขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี จบ. 103 2547 17/11/2019
1205 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0040 นายมณฑล ชุมพล ร้านชุมพล นายมณฑล ชุมพล 14 8 - - เขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี จบ. 23 2555 8/7/2020
1206 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0587 นายดุษฎี วงศ์โรจน์รัตนา ร้านเนินสูงการเกษตร นายดุษฎี วงศ์โรจน์รัตนา 54/19 4 - พิศาลธรรมคุณ เขาวัว ท่าใหม่ จันทบุรี จบ. 52 2559 29/8/2020
1207 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0726 นางสาวหฤทัย ใจประเสริฐ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาจันทบุรี 83 6 เขาวัว ท่าใหม่ จันทบุรี จบ. 41 2561 18/6/2020
1208 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0017 นางสาวนวรัตน์ จาระวรรโณ ร้านน้องพานิช นางสาวนวรัตน์ จาระวรรโณ 123/3 9 - สุขุมวิท เขาวัว ท่าใหม่ จันทบุรี จบ. 80 2561 3/12/2019
1209 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0266 นางอรสา อองละออ ร้านอรสา นางอรสา อองละออ 87/2 9 - - เขาวัว ท่าใหม่ จันทบุรี จบ. 7 2549 23/2/2020
1210 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0056 นายยุคล วนภูวดล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูวดล การเกษตร นายยุคล วนภูวดล 1/1 - เทศบาลสาย 4 ท่าใหม่ ท่าใหม่ จันทบุรี จบ. 75 2548 28/8/2020
1211 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0853 นางประภา ประสงค์ดี ร้านบุญมาพรเคมีภัณฑ์ นางประภา ประสงค์ดี 109/16 เทศบาลสาย 4 ท่าใหม่ ท่าใหม่ จันทบุรี จบ. 10 2560 26/2/2020
1212 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0067 นายพรสิทธ์ิ รุ่งเจริญลาภ ร้านเกษตรก้าวหน้า นายพรสิทธ์ิ รุ่งเจริญลาภ 2/2 - ผลประสิทธ์ิ ท่าใหม่ ท่าใหม่ จันทบุรี จบ. 45 2558 19/7/2019
1213 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0149 นางเครือวัลย์ โลหารชุน ร้านศิริชัยพาณิชย์ นางเครือวัลย์ โลหารชุน 213 - ศรีนวดิตถ์ ท่าใหม่ ท่าใหม่ จันทบุรี จบ. 43 2547 8/7/2020
1214 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0084 นายวัชชิระ สิทธิสาร ร้านซุนเจริญเกษตรเพ่ิมผล นายวัชชิระ สิทธิสาร 53 - ภูมิด าริ ท่าใหม่ ท่าใหม่ จันทบุรี จบ. 18 2559 31/3/2020
1215 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0102 นายพิสุทธ์ิ เจริญยศ ร้านพิสุทธ์ิพานิช นายพิสุทธ์ิ เจริญยศ 59 - สถิตสุข ท่าใหม่ ท่าใหม่ จันทบุรี จบ. 22 2548 16/3/2020
1216 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0776 นางสาวเรียมวราสรรค์ แถมไสว ร้านสรรค์เกษตร นางสาวเรียมวราสรรค์ แถมไสว 25/17-18 11 ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี จบ. 54 2561 22/7/2019
1217 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0925 นายจิรกิตต์ ทวีบวรรัตน์ ร้านดีเลิศการเกษตร นายจิรกิตต์ ทวีบวรรัตน์ 38/5 14 ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี จบ. 13 2561 20/3/2020
1218 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0471 นายอัฑฒ์พล ประมา ร้านหนิงการเกษตร นายอัฑฒ์พล ประมา 1/1 3 - - ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี จบ. 39 2552 25/6/2020
1219 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0134 นายวรวิทย์ สินพิทักษ์กุล ร้านเอกเจริญพาณิชย์ นายวรวิทย์ สินพิทักษ์กุล 126/14 3 - สุขุมวิท ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี จบ. 39 2555 14/10/2019
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1220 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0975 นางสาวณภัทร แซ่ต๋ัน ร้านวิจัยการเกษตร (สาขาห้วยสะท้อน) นางสาวณภัทร แซ่ต๋ัน 160/15 3 ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี จบ. 69 2561 12/9/2020
1221 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0642 นายสงกรานต์ ทองเอ่ียม ร้านต้อม เจริญเกษตร นายสงกรานต์ ทองเอ่ียม 162/7 3 - - ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี จบ. 42 2555 17/10/2019
1222 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-1007 นางสาวศิริยากรฐ์ ธารินท์วาณิชย์ ร้านมงคลทรัพย์เกษตร นางสาวศิริยากรฐ์ ธารินท์วาณิชย์ 207/4 3 ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี จบ. 19 2562 10/3/2020
1223 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0949 นายธวัช แซ่ล้ิม ร้านธวัชการเกษตร นายธวัช แซ่ล้ิม 257 3 ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี จบ. 38 2561 4/6/2020
1224 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0814 นายสิทธา ทองนพเก้า บริษัท พีเอส สินค้าการเกษตร (สาขาท่าใหม่) จ ากัด 257/6 3 สุขุมวิท ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี จบ. 17 2559 28/3/2020
1225 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0125 นายมนตรี พลไทย ร้านมนตรีการเกษตร นายมนตรี พลไทย 38/3 3 - สุขุมวิท ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี จบ. 58 2547 14/7/2020
1226 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0098 นายธนเสฏฐ์ จิรังคานนท์ ร้านเมืองทองการเกษตร นายธนเสฏฐ์ จิรังคานนท์ 59/17 3 - - ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี จบ. 17 2548 20/2/2020
1227 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0196 นายนิรุตม์ ชนะวัฒน์ปัญญา ร้านชนะวัฒน์การเกษตร นายนิรุตม์ ชนะวัฒน์ปัญญา 59/20 3 - - ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี จบ. 169 2553 23/6/2020
1228 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0030 นายปกรณ์ น่ิมชนะสิทธ์ิ ร้านเจริญการค้า นายปกรณ์ น่ิมชนะสิทธ์ิ 63/4 3 - - ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี จบ. 84 2561 23/12/2019
1229 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0066 นางศิริรัตน์ อดิเรกพูลลาภ ร้านเจริญสุข2 นางศิริรัตน์ อดิเรกพูลลาภ 66/2-4 3 - - ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี จบ. 78 2547 19/8/2019
1230 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0716 นายอาณัติ กองทรัพย์ ร้านหนูการเกษตร นายอาณัติ กองทรัพย์ 77/10 3 ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี จบ. 27 2557 22/6/2020
1231 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0058 นายเกียรติ พิศาลสิทธ์ิสกุล ร้านพฤกษาภัณฑ์ นายเกียรติ พิศาลสิทธ์ิสกุล 81/18-19 3 - - ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี จบ. 10 2548 6/2/2020
1232 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0547 นางสุกัญญา เสืออุดม ร้านสุกัญญา นางสุกัญญา เสืออุดม 81/58 3 ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี จบ. 7 2562 10/2/2020
1233 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0144 นายอดิศักด์ิ แจ่มโภคา กลุ่มเกษตรกรท าสวนทุ่งเบญจา 98/5 3 - - ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี จบ. 36 2551 13/8/2020
1234 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0174 นางอุไร โอฬา ร้านโอฬาการเกษตร นางอุไร โอฬา 201/1 5 - - ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี จบ. 48 2549 27/11/2019
1235 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0323 นางสาวนิติภานันท์ สิริสิทธาวัฒน์ ร้านพ่ีน้องเกษตร นางสาวนิติภานันท์ สิริสิทธาวัฒน์ 1/25-26 9 - - ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี จบ. 7 2550 20/2/2020
1236 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0792 นางสาวพรเพ็ญ แซ่โง้ว ร้านโง้วกิมฮวดการเกษตร2558 นางสาวพรเพ็ญ แซ่โง้ว 32/3 9 ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี จบ. 75 2558 11/11/2019
1237 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0363 นายนราฤทธ์ิ ใหม่มงคล ร้านเกษตรอินทรีย์ นายนราฤทธ์ิ ใหม่มงคล 27 4 - ศรีบุญเรือง พลอยแหวน ท่าใหม่ จันทบุรี จบ. 50 2557 22/9/2019
1238 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0635 นายพรประสิทธ์ิ มาศผล ร้านลูกเกษตร นายพรประสิทธ์ิ มาศผล 84/2 - เทศบาลสาย1 ยายร้า ท่าใหม่ จันทบุรี จบ. 36 2555 25/9/2019
1239 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0624 นายไพบูลย์ เพ่ิมพวก ร้านไพบูลย์รุ่งกิจ นายไพบูลย์ เพ่ิมพวก 51 3 - - ร าพัน ท่าใหม่ จันทบุรี จบ. 49 2560 10/7/2020
1240 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-1025 นายเส่ียน ภาระเปล้ือง ร้านเกษตรเจ้าคุณ นายเส่ียน ภาระเปล้ือง 23 7 ร าพัน ท่าใหม่ จันทบุรี จบ. 47 2562 16/6/2020
1241 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0381 นางส าเนาว์ ประมวลสุข ร้านส าเนาว์ นางส าเนาว์ ประมวลสุข 7/3 8 - - ร าพัน ท่าใหม่ จันทบุรี จบ. 47 2555 28/10/2019
1242 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0146 นายสมยศ ศรีคงรักษ์ ร้านร าพันเต๊นท์ นายสมยศ ศรีคงรักษ์ 36/2 9 - - ร าพัน ท่าใหม่ จันทบุรี จบ. 53 2549 21/12/2019
1243 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0230 นางแอนนา เกาะกง ร้านบุญเจริญการเกษตร นางแอนนา เกาะกง 129/4 - - สองพ่ีน้อง ท่าใหม่ จันทบุรี จบ. 7 2553 4/11/2019
1244 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0229 นายบุญเจริญ เกาะกง ร้านเพ่ือนเกษตรแพร่งขาหย่ัง นายบุญเจริญ เกาะกง 192/7-8 15 - - สองพ่ีน้อง ท่าใหม่ จันทบุรี จบ. 6 2553 4/11/2019
1245 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0150 นายนิคม สุขสมัย ร้านนิคมการเกษตร นายนิคม สุขสมัย 104/2 17 - - สองพ่ีน้อง ท่าใหม่ จันทบุรี จบ. 50 2547 8/7/2020
1246 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0999 นายวิทยา สืบพันธ์ ร้านสืบพันธ์การเกษตร นายวิทยา สืบพันธ์ 105/20 17 สองพ่ีน้อง ท่าใหม่ จันทบุรี จบ. 3 2562 20/1/2020
1247 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0833 นายฤทธิศักด์ิ ชนะสิทธ์ิ บริษัท สยาม อะโกร เทรดด้ิง จ ากัด 73 3 สองพ่ีน้อง ท่าใหม่ จันทบุรี จบ. 46 2559 17/8/2019
1248 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-1002 นางสาวนิติภานันท์ สิริสิทธาวัฒน์ ร้านพ่ีน้องเกษตร สาขาสองพ่ีน้อง นางสาวนิติภานันท์ สิริสิทธาวัฒน์ 47 6 สองพ่ีน้อง ท่าใหม่ จันทบุรี จบ. 12 2562 28/2/2020
1249 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0770 นายเศรษฐ์พงษ์ ตันติพลพันธ์ ร้านจันทบุรีค้าปุ๋ย นายเศรษฐ์พงษ์ ตันติพลพันธ์ 68 8 สองพ่ีน้อง ท่าใหม่ จันทบุรี จบ. 31 2558 9/6/2020
1250 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0394 นายวิทยา โสทนา ศูนย์สาธิตการตลาด ต.สีพยา นายวิทยา โสทนา 5 2 - - สีพยา ท่าใหม่ จันทบุรี จบ. 28 2554 2/6/2020
1251 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0938 นางสาวศิวพร ศรนุรักษ์ ร้านศิวพร นางสาวศิวพร ศรนุรักษ์ 35/1 4 กระแจะ นายายอาม จันทบุรี จบ. 25 2561 2/5/2020
1252 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0964 นางสาวกัลยกร เจนจัดการ ร้านยินดีการเกษตร นางสาวกัลยกร เจนจัดการ 26/1 6 กระแจะ นายายอาม จันทบุรี จบ. 55 2561 23/7/2020
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1253 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0934 นางสาวเขมรุจิ นพฤทธ์ิ ร้านทับทิมการเกษตร สาขา 2 นางสาวเขมรุจิ นพฤทธ์ิ 8 7 กระแจะ นายายอาม จันทบุรี จบ. 21 2561 17/4/2020
1254 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0160 นายวิจัย มุกดาสนิท ร้านวิจัยการเกษตร นายวิจัย มุกดาสนิท 25/2 3 - - ช้างข้าม นายายอาม จันทบุรี จบ. 59 2562 3/7/2020
1255 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0161 นายสงกรานต์ ภิบาลวงษ์ ร้านสงกรานต์การเกษตร นายสงกรานต์ ภิบาลวงษ์ 6 5 - - ช้างข้าม นายายอาม จันทบุรี จบ. 38 2552 12/7/2019
1256 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0933 นางสาวมนฑกานต์ สมบูรณ์ บริษัท เจ.เอฟ อควาคัลเจอร์ จ ากัด 3 7 ช้างข้าม นายายอาม จันทบุรี จบ. 21 2561 10/4/2020
1257 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0044 นางสาวรัดใจ รุ่งเรืองบางชัน ร้านอ านวยการเกษตร นางสาวรัดใจ รุ่งเรืองบางชัน 100/15 1 - - นายายอาม นายายอาม จันทบุรี จบ. 3 2547 18/5/2020
1258 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0271 นางสาวสมบัติ ทิพย์วงษ์ทอง ร้านกิจเจริญการเกษตร นางสาวสมบัติ ทิพย์วงษ์ทอง 100/3 1 - - นายายอาม นายายอาม จันทบุรี จบ. 7 2555 16/2/2020
1259 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0060 นายสมชาย โชคม่ิงขวัญ ร้านง่วนหลีจ่ัน นายสมชาย โชคม่ิงขวัญ 109/1 1 - - นายายอาม นายายอาม จันทบุรี จบ. 8 2548 24/1/2020
1260 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0006 นายภิรัชต พรหมประสิทธ์ิ บริษัท มานพการเกษตรนายายอาม จ ากัด 110/16 1 - - นายายอาม นายายอาม จันทบุรี จบ. 8 2559 10/2/2020
1261 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0047 นายมนตรี ต้ังไมตรีจิต ร้านไมตรีจิตการเกษตร นายมนตรี ต้ังไมตรีจิต 116/2 1 - สุขุมวิท นายายอาม นายายอาม จันทบุรี จบ. 48 2562 17/6/2020
1262 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0110 นางสาวกฤตย์นิษฐา พิทักษ์สกุลหงส์ ร้านจินดาการเกษตร นางสาวกฤตย์นิษฐา พิทักษ์สกุลหงส์ 39/13-14 1 - - นายายอาม นายายอาม จันทบุรี จบ. 11 2555 17/4/2020
1263 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0265 นายไวยพัฒน์ แก้วค า ร้านสายธารเกษตร นายไวยพัฒน์ แก้วค า 93/12 1 - นายายอาม-แก่งหางแมว นายายอาม นายายอาม จันทบุรี จบ. 11 2559 3/3/2020
1264 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0971 นายชวินโรจน์ เลิศพัชรราชา ร้านมานพการเกษตร นายชวินโรจน์ เลิศพัชรราชา 93/15-16 1 นายายอาม นายายอาม จันทบุรี จบ. 65 2561 23/8/2019
1265 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0303 นายณัฐพล ไม้สังข์ กลุ่มเกษตรกรท าสวนนายายอาม 40 3 - - นายายอาม นายายอาม จันทบุรี จบ. 13 2552 24/12/2019
1266 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0097 นายไพเวช ค ามูล ร้านค ามูลการเกษตร นายไพเวช ค ามูล 60/26 3 - - นายายอาม นายายอาม จันทบุรี จบ. 27 2548 16/3/2020
1267 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0986 นางสาวสุวพัชร เทศทองค า ร้านเกษตรไอรินทร์ นางสาวสุวพัชร เทศทองค า 12/266 8 นายายอาม นายายอาม จันทบุรี จบ. 76 2561 31/10/2019
1268 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0858 นางสาวปวันรัตน์ เหมเวช ร้าน ณ กฤต คลีนิคเกษตร นางสาวปวันรัตน์ เหมเวช 29/7 8 นายายอาม นายายอาม จันทบุรี จบ. 48 2560 4/7/2019
1269 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0370 นายประทุม ดวงแก้ว สหกรณ์การเกษตรนายายอามจ ากัด 99/10 8 - - นายายอาม นายายอาม จันทบุรี จบ. 40 2551 22/9/2020
1270 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0479 นางสายทอง วงศ์แก้ว ร้านสายทองการเกษตร นางสายทอง วงศ์แก้ว 157/4 5 - - วังโตนด นายายอาม จันทบุรี จบ. 67 2557 20/7/2019
1271 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0988 นางสาวณัชรัณ พลศรี ร้านคลังเกษตรบางเขน นางสาวณัชรัณ พลศรี 159/9 5 วังโตนด นายายอาม จันทบุรี จบ. 77 2561 1/11/2019
1272 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0967 นายษิระสิฏฐ์ ลีมบ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเจ ฟาร์ม การเกษตร 66/13 6 วังโตนด นายายอาม จันทบุรี จบ. 61 2561 9/8/2019
1273 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0140 นางสาวประกายแก้ว วารนิช ร้านนางสาวประกายแก้ว วารนิช นางสาวประกายแก้ว วารนิช 70/1 8 - - วังโตนด นายายอาม จันทบุรี จบ. 51 2547 8/7/2020
1274 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0237 นายณัฐพัชร์ บ ารุง ร้านวังใหม่การเกษตร นายณัฐพัชร์ บ ารุง 70/8 3 - - วังใหม่ นายายอาม จันทบุรี จบ. 70 2548 28/7/2020
1275 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0781 น.ส.กาญจน์รวี ถกลชัยศรี ร้านสิงห์คุณการเกษตร นางสาวกาญจน์รวี ถกลชัยศรี 88/12 3 วังใหม่ นายายอาม จันทบุรี จบ. 57 2558 30/8/2019
1276 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0779 นายกฤษฏ์ิ รัตนาธรรม ร้านกฤษฏ์ิการเกษตร นายกฤษฏ์ิ รัตนาธรรม 88/5-6 3 สุขุมวิท วังใหม่ นายายอาม จันทบุรี จบ. 71 2560 5/10/2019
1277 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0622 นายเอกสิทธ์ิ จินรัตน์ ร้านเจ้น้อง มาร์เก็ตต้ิง นายเอกสิทธ์ิ จินรัตน์ 49/14 6 วังใหม่ นายายอาม จันทบุรี จบ. 15 2559 24/3/2020
1278 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0418 นางสายทอง วารนิช ร้านแหวนทองการเกษตร นางสายทอง วารนิช 49/4 6 หนองแหวน สุขุมวิท วังใหม่ นายายอาม จันทบุรี จบ. 29 2551 1/7/2020
1279 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0456 นางสาวละมัย ฤกษ์เวียง ร้านละมัยการเกษตร นางสาวละมัย ฤกษ์เวียง 49/7 6 - - วังใหม่ นายายอาม จันทบุรี จบ. 24 2552 30/4/2020
1280 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0951 นายพรชัย ร าพึงกุล ร้านธนพิชญ์การเกษตร นายพรชัย ร าพึงกุล 128/1 7 วังใหม่ นายายอาม จันทบุรี จบ. 42 2561 19/6/2019
1281 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0238 นางมานะ ชอบชน ร้านมานะการเกษตร นางมานะ ชอบชน 36/7 2 - - สนามไชย นายายอาม จันทบุรี จบ. 38 2549 27/9/2019
1282 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0492 นางสาวกาญจนา กิตติโสภาลักษณ์ ร้านเจ๊จีนการเกษตร นางสาวกาญจนา กิตติโสภาลักษณ์ 110/10 4 - - คลองใหญ่ โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 14 2555 13/5/2020
1283 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0817 นางภิญญาพัชญ์ เวชโชติ ร้านเกษตรชายแดน นางภิญญาพัชญ์ เวชโชติ 199/56 4 คลองใหญ่ โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 22 2559 12/5/2020
1284 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0842 นางสาวลัดดา วงค์อินตา ร้านลัดดาเคมีเกษตร นางสาวลัดดา วงค์อินตา 94/11-12-13 4 คลองใหญ่ โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 15 2560 14/3/2020
1285 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0463 นางจ ารัส ชัยโวหาร ร้านชัยรุ่งเรืองเกษตร นางจ ารัส ชัยโวหาร อาคารโอห้อง 31-36 4 - - คลองใหญ่ โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 41 2560 7/6/2019
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1286 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0533 นางอักษร เบ็งจันทึก ร้านอักษรการเกษตร นางอักษร เบ็งจันทึก 79/5 6 - - คลองใหญ่ โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 20 2553 9/5/2020
1287 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0597 นายศิโรฒจิรัณ วัฒนสินกรปัญญา ร้านธนกฤตพานิชย์ นายศิโรฒจิรัณ วัฒนสินกรปัญญา 43/2 7 คลองใหญ่ โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 43 2562 11/6/2020
1288 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0320 นางนฤบดี บุญเจือ ร้านวรจิตพาณิชย์ นางนฤบดี บุญเจือ 47 7 - - คลองใหญ่ โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 54 2549 27/12/2019
1289 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0026 นายบุญรอด เอ่ียมประเสริฐสุข ร้านเดชาการเกษตร นายบุญรอด เอ่ียมประเสริฐสุข 100/7 1 - - ทับไทร โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 76 2559 20/12/2019
1290 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0698 นางสาววิรัญญา เผียงสูงเนิน ร้านพลอยไพลิน สาขาโป่งน้ าร้อน นางสาววิรัญญา เผียงสูงเนิน 105/2 1 ทับไทร โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 4 2562 20/1/2020
1291 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0272 นางสาวล าพูน เอ่ียมประเสริฐสุข ร้านพูนสินทวี นางสาวล าพูน เอ่ียมประเสริฐสุข 126/12 1 - - ทับไทร โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 13 2549 27/4/2020
1292 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0879 นายบุญรอด เอ่ียมประเสริฐสุข บริษัท พฤกษาชาติการเกษตร จ ากัด นายบุญรอด เอ่ียมประเสริฐสุข 126/5 1 ทับไทร โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 26 2561 2/5/2020
1293 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0643 นางสาวคณาพร อินทร์เทศราช ร้านหนุ่มพูนสิน นางสาวคณาพร อินทร์เทศราช 206/2-3 1 - ทับไทร-ชายแดน ทับไทร โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 81 2561 6/12/2019
1294 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0827 นายธนาวุฒิ กรัสเกตุ ร้านยินดี กรุ๊ป นายธนาวุฒิ กรัสเกตุ 26/2 1 2 ทับไทร โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 45 2561 3/7/2020
1295 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0203 นายวิสุทธ์ิ นพพันธ์ บริษัท จันทบุรีคลังเกษตร จ ากัด สาขาโป่งน้ าร้อน นายวิสุทธ์ิ นพพันธ์ 292 1 - จันทบุรี-สระแก้ว ทับไทร โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 59 2555 27/12/2019
1296 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0312 นางสมพิศ บุญประจวบ ร้านนานาภัณฑ์ นางสมพิศ บุญประจวบ 306 1 - - ทับไทร โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 46 2549 23/11/2019
1297 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0022 นายชูชาติ ไชยเชตุ สหกรณ์การเกษตรโป่งน้ าร้อน จ ากัด นายชูชาติ ไชยเชตุ 315 1 - - ทับไทร โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 128 2547 14/12/2019
1298 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0465 นางสาวพัณณ์ชิตา พิทักษ์สันติสุข ร้านชัยพฤกษ์ทับไทร นางสาวพัณณ์ชิตา พิทักษ์สันติสุข 321/5-7 1 - - ทับไทร โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 45 2562 11/6/2020
1299 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0696 นางสาวช่ืนสุมน ชวาลชุติมา ร้านครอบครัวการเกษตร นางสาวช่ืนสุมน ชวาลชุติมา 399/6 1 ทับไทร โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 48 2557 9/9/2019
1300 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0111 นายธีรเชษฐ์ สุมนาวดี ร้านเกษตรศิลป์ นายธีรเชษฐ์ สุมนาวดี 79 1 - - ทับไทร โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 8 2555 29/3/2020
1301 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0882 นายสมศักด์ิ มรรคสมุทร์ ร้านเจ้าเคมีภัณฑ์ นายสมศักด์ิ มรรคสมุทร์ 51/9 2 ทับไทร โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 40 2562 30/5/2020
1302 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0610 นายสมชาย ไพบูลย์วิทยาศักด์ิ ร้านป.การเกษตร นายสมชาย ไพบูลย์วิทยาศักด์ิ 98/1 2 - จันทบุรี-สระแก้ว ทับไทร โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 44 2554 8/9/2019
1303 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0240 นางวันทนา ด าเนินกิจ ร้านวันทนาการเกษตร นางวันทนา ด าเนินกิจ 90 3 - - ทับไทร โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 76 2548 28/8/2019
1304 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0880 นายยงยุทธ์ิ หล้าประพันธ์กุล ร้านยุทธเคมีเกษตร นายยงยุทธ์ิ หล้าประพันธ์กุล 11/7 4 จันทบุรี-สระแก้ว ทับไทร โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 32 2560 8/5/2020
1305 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0681 ว่าท่ี ร.ต.หญิงสมัย ตันยง ร้านชัยรัตน์การเกษตร ว่าท่ี ร.ต.หญิงสมัย ตันยง 24 4 - - ทับไทร โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 35 2556 1/8/2020
1306 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0481 นางสาวเสาวณีย์ น่วมสกุล ร้านเกษตรทุ่งกร่าง นางสาวเสาวณีย์ น่วมสกุล 80/9 4 - - ทับไทร โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 39 2559 25/7/2019
1307 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0458 นางสาวฤดี บุญศิริ ร้านกรีนศิริ เคมีภัณฑ์เกษตร นางสาวฤดี บุญศิริ 83/1 4 - จันทบุรี-สระแก้ว ทับไทร โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 17 2554 17/5/2020
1308 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0929 นายบุญเลิศ แก่นตัก ร้านดาว เคมีเกษตร นายบุญเลิศ แก่นตัก 95/1 5 ทับไทร โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 15 2561 28/3/2020
1309 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0953 นางผกา รวมทรัพย์ ร้านรวมทรัพย์ นางผกา รวมทรัพย์ 89/9 6 ทับไทร โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 44 2561 19/6/2019
1310 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0373 นายสุนทร หงษ์จันทรทา ร้านวิไลการเกษตร นายสุนทร หงษ์จันทรทา ห้อง 004-005 10 - - เทพนิมิต โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 82 2553 15/1/2020
1311 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0366 นางสาววรณา ต้ังอิสริยยศ ร้านเทพนิมิตรการเกษตร นางสาววรณา ต้ังอิสริยยศ 174 2 - - เทพนิมิต โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 37 2555 27/9/2019
1312 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0771 นายคทา สืบชมภู ร้านบ้านเกษตร นายคทา สืบชมภู 35/4 2 เทพนิมิต โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 71 2561 25/10/2019
1313 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0928 นางสะอ้วน ธัญญโสม ร้านธัญญพาณิชย์ นางสะอ้วน ธัญญโสม 1/1 4 เทพนิมิต โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 14 2561 25/3/2020
1314 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0338 นายสมชาย พันธ์รบ ร้านภาณุ นายสมชาย พันธ์รบ ค.17-19 4 - - เทพนิมิต โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 58 2550 18/9/2019
1315 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0335 นางสะอ้วน ธัญญโสม ร้านธัญญะพาณิชย์ นางสะอ้วน ธัญญโสม จ.9-10 4 - - เทพนิมิต โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 13 2550 5/3/2020
1316 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0337 นายวิทยา ม่ันใจดี ร้านวิทยาเคมีเกษตร นายวิทยา ม่ันใจดี ซ.011ห้อง2 4 - - เทพนิมิต โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 83 2561 19/12/2019
1317 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0891 นายณรงค์เวทย์ มหเศรษฐพงษ์ ร้านป่ินแก้วการเกษตร (สาขา 2) นายณรงค์เวทย์ มหเศรษฐพงษ์ 89 5 เทพนิมิต โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 58 2560 17/8/2019
1318 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0767 นางวีริยา บุญจันทร์ ร้านส.สุวรรณการเกษตร นางวีริยา บุญจันทร์ 41/15 6 เทพนิมิต โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 27 2558 3/6/2020
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1319 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0839 นายอาทิตย์ วนานันท์ ร้านเกษตรน้อมเกล้า 2 นายอาทิตย์ วนานันท์ 96 6 เทพนิมิต โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 56 2559 19/9/2020
1320 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0819 นายณรงค์ มหเศรษฐพงษ์ ร้านป่ินแก้วการเกษตร นายณรงค์เวทย์ มหเศรษฐพงษ์ 83 10 โป่งน้ าร้อน โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 24 2559 30/5/2020
1321 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0969 นายสุริยา นิลบัว ร้านอ่ังเปาการเกษตร นายสุริยา นิลบัว 106 2 โป่งน้ าร้อน โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 64 2561 22/8/2019
1322 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0780 นายกวิน กอหญ้ากลาง สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปท่ีดินโป่งน้ าร้อน จ ากัด 124 2 โป่งน้ าร้อน โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 3 2561 15/1/2020
1323 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0277 นายปณชัย วรกมล ร้านช.บุญชูการเกษตร นายปณชัย วรกมล 6/3 2 - - โป่งน้ าร้อน โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 26 2559 30/5/2019
1324 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0874 นายนิติธร เล่าเป่ียม ร้านน้องพีชพาณิชย์ นายนิติธร เล่าเป่ียม 103 3 โป่งน้ าร้อน โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 39 2560 4/6/2020
1325 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0620 นายมาลัย หอมเพียร ร้านส.อารีย์ การเกษตร นายมาลัย หอมเพียร 5/4 3 - - โป่งน้ าร้อน โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 64 2558 27/9/2019
1326 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0876 นางเพชรรัตน์ กอหญ้ากลาง ร้านเพชรรัตน์ กอหญ้ากลาง นางเพชรรัตน์ กอหญ้ากลาง 64 3 โป่งน้ าร้อน โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 40 2560 4/6/2019
1327 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0715 นายปล่ัง ล้อมสระน้อย ร้านลุงโก๋ นายปล่ัง ล้อมสระน้อย 5/8 5 โป่งน้ าร้อน โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 23 2557 15/6/2020
1328 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0550 นายสัมพันธ์ ทวีผล ร้านสัมพันธ์การค้า นายสัมพันธ์ ทวีผล 7/19 5 - - โป่งน้ าร้อน โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 57 2561 5/8/2019
1329 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0080 นางสาวปรวรรณ รวมทรัพย์ ร้านรวมทรัพย์พานิชย์ นางสาวปรวรรณ รวมทรัพย์ 10/2 6 - - โป่งน้ าร้อน โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 11 2558 31/3/2020
1330 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-1008 ว่าท่ีร.ต. สิริพรชัย ทีวาธนพงศ์ ร้านคลังเกษตรบางเขน 9 ว่าท่ีร.ต.สิริพรชัย ทีวาธนพงศ์ 104/18-19 6 โป่งน้ าร้อน โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 20 2562 13/3/2020
1331 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-1004 นายประภาส ตังแก ร้าน @ ต้ัมเคมีเกษตร 2 นายประภาส ตังแก 104/26 6 โป่งน้ าร้อน โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 13 2562 3/3/2020
1332 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0591 นายอนุชา ชลสวัสด์ิ ร้านณ ภัทรการเกษตร นายอนุชา ชลสวัสด์ิ 57/5 6 - ทับไทร-ชายแดน โป่งน้ าร้อน โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 63 2561 22/8/2019
1333 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0245 นายธงชัย ผิวขาว ร้านธงชัยเคมีเกษตร นายธงชัย ผิวขาว 81/10 6 - - โป่งน้ าร้อน โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 53 2557 13/10/2019
1334 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0114 นางอุบล ใจสอาด ร้านสิทธิชัยการเกษตรมินิมาร์ท นางอุบล ใจสอาด 1/3 8 - - โป่งน้ าร้อน โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 45 2548 21/3/2020
1335 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0831 นางบุษยา ศรีตระกูล ร้าน C.K การเกษตร นางบุษยา ศรีตระกูล 46 9 โป่งน้ าร้อน โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 45 2559 10/8/2019
1336 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0923 นายสรวิศ ล้วนดี ร้านสรวิศเคมีเกษตร นายสรวิศ ล้วนดี 118 1 หนองตาคง โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 8 2561 29/1/2020
1337 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0747 นายวิจาร ล้วนดี ร้านล้วนดีการเกษตร นายวิจาร ล้วนดี 139 1 หนองตาคง โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 1 2558 25/1/2020
1338 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0441 นายไพโรจน์ เจริญสุข ร้านเจริญสุขการเกษตรสาขาสอง นายไพโรจน์ เจริญสุข 99/26-27 1 - - หนองตาคง โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 5 2552 16/11/2019
1339 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0950 นายประทุม เผ่าสีสุราช ร้านนิธิชาญการเกษตร นายประทุม เผ่าสีสุราช 8 10 หนองตาคง โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 39 2561 7/6/2020
1340 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0459 นายสมบูรณ์ มีผิว ร้านบุญน าพานิช นายสมบูรณ์ มีผิว 8/5 10 - - หนองตาคง โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 29 2552 14/5/2019
1341 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0777 นายชัยณรงค์ ว่องไว ร้านลุงด าการเกษตร นายชัยณรงค์ ว่องไว 33 2 หนองตาคง โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 58 2561 5/8/2019
1342 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0375 นางประภาพรรณ ศิรินภารัตน์ ร้านป.ประพลเคมีการเกษตร นางประภาพรรณ ศิรินภารัตน์ 56/6 2 - - หนองตาคง โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 59 2554 20/11/2019
1343 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0581 นางสาวเกศินี เรืองรัตน์ ร้านพสิษฐ์เคมีเกษตร นางสาวเกศินี เรืองรัตน์ 81/4 2 - - หนองตาคง โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 13 2560 12/3/2020
1344 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0700 นายอภิสิทธ์ิ เผียงสูงเนิน ร้านพลอยไพลิน สาขาจางวาง นายอภิสิทธ์ิ เผียงสูงเนิน 97/9 2 - - หนองตาคง โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 40 2558 8/7/2020
1345 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0579 นายอุกฤษฎ์ พิทักษ์ก่อผล ร้านเพ่ือนชาวสวน นายอุกฤษฎ์ พิทักษ์ก่อผล 99/1 2 - - หนองตาคง โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 14 2560 13/3/2020
1346 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0740 นายจันทร์โท ชิดประทุม ร้าน 3 ป. นายจันทร์โท ชิดประทุม 70 3 หนองตาคง โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 12 2561 20/3/2019
1347 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0543 นางกนกพร โภคสมบัติ ร้านฐิติยา นางกนกพร โภคสมบัติ 80 3 - - หนองตาคง โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 43 2558 15/7/2019
1348 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0577 นายปุณณารัตน์ กล่ินช้ัน ร้านส.รุ่งเรืองการเกษตร นายปุณณารัตน์ กล่ินช้ัน 100/2 4 - - หนองตาคง โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 30 2559 20/6/2020
1349 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0302 นายส าราญ ค าดี ร้านส.สุมาลีพาณิชย์ นายส าราญ ค าดี 189 4 - - หนองตาคง โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 37 2554 26/7/2020
1350 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0765 นางสาวพัชรินทร์ ดวงตา ร้านป. เกษตรภัณฑ์ นางสาวพัชรินทร์ ดวงตา 9/9 5 หนองตาคง โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 25 2558 1/6/2019
1351 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0079 นางปรียา เจริญวรรณ์ ร้านพัฒนาเกษตร นางปรียา เจริญวรรณ์ 56/10 6 - - หนองตาคง โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 12 2548 6/2/2020
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1352 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0735 นางสาวขวัญธิตา พลคิด ร้านเส่ียสรวงการเกษตร นางสาวขวัญธิตา พลคิด 91 6 หนองตาคง โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 38 2559 14/7/2020
1353 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0692 นายหิรัญ เอ่ียมพิทักษ์สกุล ร้านหิรัญเคมีเกษตร นายหิรัญ เอ่ียมพิทักษ์สกุล 41/1-4 9 หนองตาคง โป่งน้ าร้อน จันทบุรี จบ. 23 2561 18/4/2020
1354 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0759 นายโอภาส เวทวิสุทธ์ิ ร้านลุงแว่น นายโอภาส เวทวิสุทธ์ิ 20/6 6 ฉมัน มะขาม จันทบุรี จบ. 13 2558 23/4/2020
1355 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0729 นายธนกฤต ฉวีวรรณ ร้านฉวีวรรณ การเกษตร นายธนกฤต ฉวีวรรณ 1/7 7 ฉมัน มะขาม จันทบุรี จบ. 51 2559 28/8/2020
1356 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0575 นายวีรยุท บุญสา ร้านต้น-แดง เคมีเกษตร นายวีรยุท บุญสา 5/14 7 - - ฉมัน มะขาม จันทบุรี จบ. 85 2553 23/12/2019
1357 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0004 นายวิรัตน์ คุ้งวารี ร้านเกษตรคุ้งวารี นายวิรัตน์ คุ้งวารี 8/10 7 - - ฉมัน มะขาม จันทบุรี จบ. 118 2547 28/11/2019
1358 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0032 นายพีระ เรืองภักด์ิ ร้านพีระ นายพีระ เรืองภักด์ิ 22/1 2 - - ท่าหลวง มะขาม จันทบุรี จบ. 54 2548 9/6/2020
1359 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0997 นางจ าลองลักษณ์ พรตเจริญ ร้านชัยการเกษตร นางจ าลองลักษณ์ พรตเจริญ 26/2 2 ท่าหลวง มะขาม จันทบุรี จบ. 1 2562 3/1/2020
1360 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0886 นายนพดล เขตอนันต์ ร้านนพดลพานิช นายนพดล เขตอนันต์ 34 5 ท่าหลวง มะขาม จันทบุรี จบ. 46 2560 26/6/2020
1361 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0281 นายวิสูตร สงเคราะห์ ร้านเคมีส่งเสริมเกษตร นายวิสูตร สงเคราะห์ 33 6 - - ท่าหลวง มะขาม จันทบุรี จบ. 36 2556 4/8/2019
1362 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0076 นายสมเดช จิตรานุรักษ์สกุล ร้านสมเดชการเกษตร นายสมเดช จิตรานุรักษ์สกุล 109/3 11 - - ปัถวี มะขาม จันทบุรี จบ. 7 2548 18/1/2020
1363 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0062 นางสมใจ เวชศาสตร์ ร้านรวมมิตรเกษตร นางสมใจ เวชศาสตร์ 27/6 11 - ปัถวี มะขาม จันทบุรี จบ. 1 2548 9/1/2020
1364 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0956 นางอัญชลี รักษา ร้านเจ้าขรัว นางอัญชลี รักษา 50 12 ปัถวี มะขาม จันทบุรี จบ. 47 2561 5/7/2019
1365 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0467 นางสาวธัญญพัทธ์ จีระรัตนพงศ์ ร้านทวีทองการเกษตร นางสาวธัญญพัทธ์ จีระรัตนพงศ์ 15/1 5 - - ปัถวี มะขาม จันทบุรี จบ. 35 2552 10/6/2020
1366 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0024 นางสาวดารัตน์ อ่ิมในบุญ ร้านโก๋เคมีเกษตร นางสาวดารัตน์ อ่ิมในบุญ 71/8 5 - จันทบุรี-สระแก้ว ปัถวี มะขาม จันทบุรี จบ. 10 2552 16/12/2019
1367 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0657 นายเจริญชัย ขุนจันทร์ ร้านทัพนครการเกษตร นายเจริญชัย ขุนจันทร์ 149/3 6 ปัถวี มะขาม จันทบุรี จบ. 9 2562 13/2/2020
1368 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0649 นายสรรเพชญ อิสรานุกูลเดช ร้านอิสระการเกษตร 2 นายสรรเพชญ อิสรานุกูลเดช 90/1 7 - โป่งโรงเซ็น-ทุ่งเพล ปัถวี มะขาม จันทบุรี จบ. 52 2555 25/11/2019
1369 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0028 นางสาวอภิรมย์ พินิจไพฑูรย์ ร้านหอเกษตร นางสาวอภิรมย์ พินิจไพฑูรย์ 130 1 - มะขาม มะขาม จันทบุรี จบ. 74 2559 15/12/2019
1370 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0768 นายธนะรัตน์ น้อยจีน บริษัท ธ.พลอยงาม จ ากัด นายธนะรัตน์ น้อยจีน 144/6,144/7 1 มะขาม มะขาม จันทบุรี จบ. 30 2558 8/6/2020
1371 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0138 นายศตวรรษ สงเคราะห์ ร้านแสงทองพานิช นายศตวรรษ สงเคราะห์ 224/2 1 - - มะขาม มะขาม จันทบุรี จบ. 62 2554 24/11/2019
1372 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0041 นางพิฐชญาณ์ ผลมาก สหกรณ์การเกษตรมะขาม จ ากัด นางพิฐชญาณ์ ผลมาก 229/2 1 - เฉลิมพระเกียรติ ร.9 มะขาม มะขาม จันทบุรี จบ. 67 2553 22/9/2019
1373 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0804 นางสาวสิริลักษณ์ ลิโมทัย ร้านธนาทรัพย์(มะขาม) นางสาวสิริลักษณ์ ลิโมทัย 233/78 1 มะขาม มะขาม จันทบุรี จบ. 4 2559 28/1/2020
1374 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0750 นายเดชาธร รัตนาจารย์ ร้านเกษตรสินทรัพย์ นายเดชาธร รัตนาจารย์ 251/51-53 1 มะขาม มะขาม จันทบุรี จบ. 5 2558 3/2/2020
1375 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0888 นางสาวสุกานดา ปล้องเงิน ร้านคีรีธารการเกษตร สาขามะขาม นางสาวสุกานดา ปล้องเงิน 255/31 1 มะขาม มะขาม จันทบุรี จบ. 51 2560 16/7/2020
1376 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0679 นางสาวธีรานิตย์ ลักษณียนาวิน ร้านบ้านเกษตร นางสาวธีรานิตย์ ลักษณียนาวิน 258 1 - - มะขาม มะขาม จันทบุรี จบ. 28 2556 8/7/2020
1377 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0166 นางสาววงศ์วรรธน์ ธรรมสุทธ์ิ ร้านรุ่งทรัพย์การเกษตร นางสาววงศ์วรรธน์ ธรรมสุทธ์ิ 7/37-38 1 - - มะขาม มะขาม จันทบุรี จบ. 58 2559 3/10/2019
1378 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0910 นายชวนากร ทองกก ร้านกิจสมบูรณ์การเกษตร นายชวนากร ทองกก 20/7 2 จันทบุรี-สระแก้ว มะขาม มะขาม จันทบุรี จบ. 42 2562 10/6/2020
1379 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0103 นายวิสุทธ์ิ นพพันธ์ บริษัท จันทบุรีคลังเกษตร จ ากัด นายวิสุทธ์ิ นพพันธ์ 101 3 - จันทบุรี-สระแก้ว มะขาม มะขาม จันทบุรี จบ. 24 2562 25/3/2020
1380 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0063 นายประเสริฐ วิเศษ ร้านวิเศษเคมีภัณฑ์ นายประเสริฐ วิเศษ 22/1 3 - - มะขาม มะขาม จันทบุรี จบ. 71 2547 19/8/2020
1381 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0873 นายณัฐวุฒิ พลศรี ร้านคลังเกษตรบางเขน นายณัฐวุฒิ พลศรี 33/3 3 มะขาม มะขาม จันทบุรี จบ. 31 2562 2/5/2020
1382 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0003 นายประทีป ยุติวงษ์ ร้านประทีปการเกษตร นายประทีป ยุติวงษ์ 128/1 9 - - มะขาม มะขาม จันทบุรี จบ. 101 2547 21/10/2019
1383 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0739 นายนิวัฒน์ คูฮกซ่ิว ร้านเพ่ือนเกษตร นายนิวัฒน์ คูฮกซ่ิว 90/8 9 มะขาม มะขาม จันทบุรี จบ. 60 2557 27/11/2019
1384 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0199 นางสาวรุ่งอรุณ ปราบไพริน ร้านรุ่งอรุณพาณิชย์ นางสาวรุ่งอรุณ ปราบไพริน 14/5 11 - - วังแซ้ม มะขาม จันทบุรี จบ. 33 2556 30/7/2019
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1385 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0893 นายพงค์เด็จ ถ่ินศรี ร้านเก้ือกูลเกษตรภัณฑ์ สาขาจันทบุรี นายพงค์เด็จ ถ่ินศรี 9/14-9/16 12 วังแซ้ม มะขาม จันทบุรี จบ. 59 2560 20/8/2019
1386 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0565 นายประวิทย์ สาระเกษ ร้านใบเฟิร์นการเกษตร นายประวิทย์ สาระเกษ 65 2 - - วังแซ้ม มะขาม จันทบุรี จบ. 62 2553 18/8/2019
1387 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0898 นายปกป้อง ชุ่มจิตต์ ร้านเกษตรวันทนีย์ สาขาวังแซ้ม นายปกป้อง ชุ่มจิตต์ 3 5 วังแซ้ม มะขาม จันทบุรี จบ. 64 2560 29/8/2019
1388 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0096 นางมาลา เร่ียมเจริญ ร้านโอฬารพาณิชย์ นางมาลา เร่ียมเจริญ 5 5 - - วังแซ้ม มะขาม จันทบุรี จบ. 26 2548 16/3/2020
1389 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0019 นางละออ พินิจไพฑูรย์ ร้านวังเกษตร นางละออ พินิจไพฑูรย์ 31/3 8 - - วังแซ้ม มะขาม จันทบุรี จบ. 29 2562 10/4/2020
1390 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0749 นายยุทธนา สบายเย็น ร้านยุทธนา นายยุทธนา สบายเย็น 40/2 8 วังแซ้ม มะขาม จันทบุรี จบ. 4 2558 29/1/2020
1391 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0632 นายฉัตรชัย ถัมพาพงษ์ ร้านฉัตรชัยการเกษตร นายฉัตรชัย ถัมพาพงษ์ 20/3 9 - - วังแซ้ม มะขาม จันทบุรี จบ. 54 2558 18/8/2019
1392 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0181 นายบุญรัตน์ นพพันธ์ ร้านบุญรัตน์พานิชย์ นายบุญรัตน์ นพพันธ์ 28/1 2 - - อ่างคีรี มะขาม จันทบุรี จบ. 8 2547 26/5/2020
1393 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0037 นางสาวปล้ืมกมล วะณะชีพ ร้านปล้ืมกมลวะณะชีพ นางสาวปล้ืมกมล วะณะชีพ 35/10 2 - - อ่างคีรี มะขาม จันทบุรี จบ. 57 2555 17/12/2019
1394 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0669 นางอลิสา กองจินดา ร้านกองจินดาเคมีเกษตร(อ่างคีรี) นางอลิสา กองจินดา 84/2 2 - ขลุง-มะขาม อ่างคีรี มะขาม จันทบุรี จบ. 15 2556 13/5/2020
1395 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0415 นายมนัสชัย กุลาวงษ์ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านอ่างคีรี จ ากัด นายมนัสชัย กุลาวงษ์ 86 2 - - อ่างคีรี มะขาม จันทบุรี จบ. 44 2553 24/6/2020
1396 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0139 นางเนาวรัตน์ สืบแก้ว ร้านว.เอเชียปุ๋ย นางเนาวรัตน์ สืบแก้ว 89 2 - - อ่างคีรี มะขาม จันทบุรี จบ. 100 2547 21/10/2019
1397 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0612 น.ท.พล รัตนวิจิตร ร.น. ร้านน้ ารินการเกษตร น.ท.พล รัตนวิจิตร ร.น. 5/2 3 - มะขาม-ขลุง อ่างคีรี มะขาม จันทบุรี จบ. 16 2555 29/6/2020
1398 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0955 นายทนุธรรม ศิวะตระกูล ร้านคลีนิคเกษตรจันทบุรี นายทนุธรรม ศิวะตระกูล 40/10 5 ขลุง-มะขาม อ่างคีรี มะขาม จันทบุรี จบ. 46 2561 3/7/2020
1399 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0273 นายจิรฐา โชติบัญชา บริษัท เรืองกิตต์การเกษตรจ ากัด นายจิรฐา โชติบัญชา 29/26-27 1 - - เกาะขวาง เมือง จันทบุรี จบ. 54 2554 25/10/2019
1400 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0086 นายปรเมศวร์ เงินจันทร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงจันทร์การเกษตรจันทบุรี 34/11 2 - ญาณวิโรจน์ เกาะขวาง เมือง จันทบุรี จบ. 22 2561 18/4/2020
1401 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0531 นายทิฐินันท์ ทองค า ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที .เอส.เกษตรภัณฑ์ 37 3 - - เกาะขวาง เมือง จันทบุรี จบ. 24 2553 13/5/2020
1402 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0101 นางมะลิ สุขเปรม ร้านคมบางการเกษตร นางมะลิ สุขเปรม 4 3 - - คมบาง เมือง จันทบุรี จบ. 21 2548 29/2/2020
1403 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0401 นายสุริยะ ภุมรินทร์ กลุ่มเกษตรกรท าสวนคมบาง นายสุริยะ ภุมรินทร์ 41 6 - หนองขอน-หนองบัว คมบาง เมือง จันทบุรี จบ. 37 2553 9/6/2020
1404 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0100 นายสุนทร กองจินดา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กองจินดาเคมีการเกษตร 181/6-7 4 - - จันทนิมิต เมือง จันทบุรี จบ. 20 2548 28/2/2020
1405 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0119 นางเสาวลักษณ์ ลิโมทัย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยพฤกษ์ตรีรัตน์ 43/6-9 7 - ตรีรัตน์ จันทนิมิต เมือง จันทบุรี จบ. 10 2547 26/5/2019
1406 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0119 นางเสาวลักษณ์ ลิโมทัย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยพฤกษ์ตรีรัตน์ 43/6-9 7 - ตรีรัตน์ จันทนิมิต เมือง จันทบุรี จบ. 54 2562 26/6/2020
1407 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0107 นางสาวรุ่งฉัตร อินทสุวรรณ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จันทบุรี จ ากัด 71/1 2 - - ท่าช้าง เมือง จันทบุรี จบ. 45 2554 12/9/2019
1408 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0130 นายนิพนธ์ ตันติพลพันธ์ ร้านจันทบุรีค้าปุ๋ย นายนิพนธ์ ตันติพลพันธ์ 10/19-20 3 - รักศักด์ิชมูล ท่าช้าง เมือง จันทบุรี จบ. 21 2547 1/7/2020
1409 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0572 นายณัฐวัฒน์ พรงาม ร้าน 89 เกษตรภัณฑ์ นายณัฐวัฒน์ พรงาม 21/33 5 - - ท่าช้าง เมือง จันทบุรี จบ. 69 2553 30/9/2019
1410 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0637 นายพิพัฒน์ พิทักษ์สันติสุข ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยพฤกษ์เกษตร จันทบุรี (สาขา1) 230/2-4 5 - สุขุมวิท ท่าช้าง เมือง จันทบุรี จบ. 40 2555 15/10/2019
1411 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0219 นายพิพัฒน์ วัฒนะนาวินรัตน์ ร้านศรีวัฒน์เคมีเกษตร นายพิพัฒน์ วัฒนะนาวินรัตน์ 31/36-37 5 - - ท่าช้าง เมือง จันทบุรี จบ. 80 2548 25/9/2019
1412 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0048 นายวงศพัทธ์ พิทักษ์สันติสุข ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยพฤกษ์เกษตรจันทบุรี 44/2-4 5 - รักศักด์ิชมูล ท่าช้าง เมือง จันทบุรี จบ. 44 2548 27/2/2020
1413 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0489 นางสาวธัญธิตา โชติบัญชา ร้านย่ิงวัฒนาการเกษตร นางสาวธัญธิตา โชติบัญชา 52/88 7 - - ท่าช้าง เมือง จันทบุรี จบ. 57 2552 13/8/2020
1414 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0020 นายอารีย์ คูฮกซ่ิว ร้านเพ่ือนเกษตรพลับพลา นายอารีย์ คูฮกซ่ิว 57/25-26 11 - - พลับพลา เมือง จันทบุรี จบ. 116 2547 28/11/2019
1415 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0310 นายอิทธิศักด์ิ อิสรานุกูลเดช ร้านอิสระการเกษตร นายอิทธิศักด์ิ อิสรานุกูลเดช 55/96-97 6 - จันทบุรี-สระแก้ว พลับพลา เมือง จันทบุรี จบ. 39 2550 7/8/2019
1416 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0115 นายวีระ หิรัญนาค สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จ ากัด นายวีระ หิรัญนาค 52 9 - - พลับพลา เมือง จันทบุรี จบ. 7 2547 26/5/2020
1417 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0124 นางสาววิริยา พิทักษ์สันติสุข ร้านชัยพฤกษ์เกษตรภัณฑ์ นางสาววิริยา พิทักษ์สันติสุข 14-16 - เบญจมราชูทิศ วัดใหม่ เมือง จันทบุรี จบ. 11 2547 26/5/2020
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1418 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0490 นายประสงค์ สินเจริญวัฒนา นายประสงค์ สินเจริญวัฒนา 88/2 10 - - แสลง เมือง จันทบุรี จบ. 58 2552 18/8/2019
1419 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0420 นางสาวเจนจิรา จันทร์ขาว ร้านธนการเกษตร นางสาวเจนจิรา จันทร์ขาว 14/1 6 - - แสลง เมือง จันทบุรี จบ. 27 2551 30/6/2019
1420 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0545 นางอลิสา กองจินดา ร้านเกษตรกองจินดา นางอลิสา กองจินดา 51 2 - ญาณวิโรจน์ หนองบัว เมือง จันทบุรี จบ. 64 2553 24/8/2019
1421 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0966 นายอภิชาติ เถาะรอด บริษัท เอ แอนด์ เอ อินเตอร์เทค 2018 จ ากัด 26/28 1 เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี จบ. 60 2561 6/8/2019
1422 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0965 นางยุพิน เพศประเสริฐ ร้านลุงหลาด นางยุพิน เพศประเสริฐ 9/1 8 ญาณวิโรจน์ เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี จบ. 56 2561 30/7/2019
1423 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0835 นายราชันย์ บุญธรรม ร้านราชันย์วัสดุภัณฑ์ นายราชันย์ บุญธรรม 36/3 2 คมบาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี จบ. 50 2559 24/8/2020
1424 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0789 นางสาวชยุดา นามประดิษฐ์ ร้านมีฟาร์ม นางสาวชยุดา นามประดิษฐ์ 4/4 7 คมบาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี จบ. 78 2558 14/12/2019
1425 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0905 นางสาวสุปราณี กิมศรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยผสมนารายณ์ 3 51 9 คลองนารายณ์ เมืองจันทบุรี จันทบุรี จบ. 69 2560 19/9/2020
1426 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0764 นายปกป้อง ชุ่มจิตต์ ร้านเกษตรวันทนีย์ นายปกป้อง ชุ่มจิตต์ 1 ท่าแฉลบ 1 ท่าแฉลบ ตลาด เมืองจันทบุรี จันทบุรี จบ. 17 2558 11/5/2020
1427 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0982 นายณัฐพล สระจูม ร้านเกษตรร้อยล้ี นายณัฐพล สระจูม 88 1 ท่าช้าง เมืองจันทบุรี จันทบุรี จบ. 15 2562 4/3/2020
1428 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0958 นางสาวล าปาง บุญมณี ร้านมณฑารุ่งเรืองการเกษตร นางสาวล าปาง บุญมณี 63/11 12 ท่าช้าง เมืองจันทบุรี จันทบุรี จบ. 49 2561 10/7/2020
1429 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0803 นายฤทธิรงค์ ชัยวัฒน์โยธิน ร้านพรสุดาพันธ์ุไม้ นายฤทธิรงค์ ชัยวัฒน์โยธิน 28/2 2 ท่าช้าง เมืองจันทบุรี จันทบุรี จบ. 62 2559 6/11/2019
1430 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0799 นางสาววรัชยา โพธ์ิทอง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขาจันทบุรี) 999 2 ท่าช้าง เมืองจันทบุรี จันทบุรี จบ. 28 2560 25/4/2020
1431 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0404 นายมนัสชัย กุลาวงษ์ ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางจันทบุรีจ ากัด 27/2 5 รักศักด์ิชมูล ท่าช้าง เมืองจันทบุรี จันทบุรี จบ. 59 2561 6/8/2019
1432 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0909 นายด าเกิง รจนากูล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท่าช้างเคมีเกษตร นายด าเกิง รจนากูล 17/22-23 7 ท่าช้าง เมืองจันทบุรี จันทบุรี จบ. 74 2560 12/11/2019
1433 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0939 นายกิตติ ลพเมือง ร้านเกษตรม่ังค่ัง นายกิตติ ลพเมือง 3/52-53 9 รักศักด์ิชมูล ท่าช้าง เมืองจันทบุรี จันทบุรี จบ. 27 2561 3/5/2019
1434 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0815 นางสาวอรุณนภา กิจการนา บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขาจันทบุรี นางสาวอรุณนภา กิจการนา 21/18 11 พลับพลา เมืองจันทบุรี จันทบุรี จบ. 19 2561 8/4/2020
1435 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0887 นางสาวนิชาภา เจริญงาม ร้านธนภูมิพานิช นางสาวนิชาภา เจริญงาม 59/6 7 แสลง เมืองจันทบุรี จันทบุรี จบ. 47 2560 6/7/2020
1436 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0942 นางสมลักษณ์ หนองบัว ร้านหนองบัวการเกษตร นางสมลักษณ์ หนองบัว 58 6 หนองบัว เมืองจันทบุรี จันทบุรี จบ. 31 2561 10/5/2020
1437 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0912 ว่าท่ี ร.ต. ปฏิคม เผ่ือแผ่ ร้านธนัชเคมีภัณฑ์ ว่าท่ี ร.ต.ปฏิคม เผ่ือแผ่ 33/11 9 หนองบัว เมืองจันทบุรี จันทบุรี จบ. 77 2560 28/11/2019
1438 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0754 นางสาวศิริรัตน์ โปร่งจิต ร้านสกุลทองเคมีเกษตร นางสาวศิริรัตน์ โปร่งจิต 140/23-24 1 ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี จบ. 10 2558 9/3/2020
1439 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0855 นางกัลยารัตน์ ไทรย้อย ร้านยุทธกรการเกษตร นางกัลยารัตน์ ไทรย้อย 143/1 1 ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี จบ. 2 2560 8/1/2020
1440 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0959 นางสาวปราณี ปู่แส ร้านต้ัมเคมีเกษตร นางสาวปราณี ปู่แส 196/2 1 ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี จบ. 51 2561 11/7/2019
1441 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0574 นางสาวปวันรัตน์ สร้อยสังวาลย์ ร้านกฤษณะการเกษตร นางสาวปวันรัตน์ สร้อยสังวาลย์ 99/20 1 - - ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี จบ. 76 2553 13/10/2019
1442 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0773 นายสมพงษ์ เอ่ียมกาญจนาลัย ร้านส พงษ์เจริญ นายสมพงษ์ เอ่ียมกาญจนาลัย 169/2 12 ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี จบ. 35 2558 24/6/2020
1443 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0885 นางสาววาสนา มูลทอง ร้านวาสนาพาณิชย์ นางสาววาสนา มูลทอง 170/3 12 ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี จบ. 44 2560 25/6/2020
1444 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0451 นางสาวปิยนุต ศิริพงษ์ บริษัท บีพีเอ็นอโกรเคมีคัล จ ากัด นางสาวปิยนุต ศิริพงษ์ 180/6 12 - - ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี จบ. 7 2558 23/2/2020
1445 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0673 นายอุดมศักด์ิ เนตรจรัส ร้านบ้านเกษตร นายอุดมศักด์ิ เนตรจรัส 15/2 2 - - ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี จบ. 22 2557 15/6/2020
1446 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0634 นายสุรพงษ์ ทิพย์สกุลเดช ร้านส าโรงการเกษตร นายสุรพงษ์ ทิพย์สกุลเดช 15/8 2 - - ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี จบ. 66 2561 26/8/2019
1447 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0946 นายชาตรี ศิริเมฆา ร้านนายชาตรีเกษตร นายชาตรี ศิริเมฆา 16/11 2 ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี จบ. 34 2562 20/5/2020
1448 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0944 นายอิทธิพล เหลือสาคร ร้านรพินทร์เกษตร นายอิทธิพล เหลือสาคร 16/2 2 ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี จบ. 36 2561 23/5/2020
1449 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-1014 นายราเมศร์ ตรีเพ็ชรไพศาล บริษัท ตรีเพ็ชร ครอปซายน์ จ ากัด 117 5 ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี จบ. 28 2562 10/4/2020
1450 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0611 นางก าไร ภู่ตุ่น ร้านก าไรการเกษตร นางก าไร ภู่ตุ่น 119/15 5 - - ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี จบ. 67 2558 7/10/2019
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1451 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0010 นายอดิศร์ โชติมณี ร้านรักษ์เกษตร นายอดิศร์ โชติมณี 79/9 5 - จันทบุรี-สระแก้ว ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี จบ. 105 2547 17/11/2019
1452 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0369 นายธีรยุทธ สุขเนียม สหกรณ์ชาวสวนอ าเภอสอยดาว-โป่งน้ าร้อนจ ากัด  9/49 5 - - ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี จบ. 71 2558 15/10/2019
1453 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0734 นายบุญเฉ่ือย ศรีช านาญ ร้านอัมรินทร์การเกษตร นายบุญเฉ่ือย ศรีช านาญ 167 6 ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี จบ. 46 2557 8/9/2019
1454 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0889 นางวันเพ็ญ สุวรรณชาติ ร้านวันเพ็ญการเกษตร นางวันเพ็ญ สุวรรณชาติ 5/2 7 ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี จบ. 53 2560 26/7/2019
1455 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0601 นางฉล่อม ม้าจีน ร้านกฤษฎาพานิช นางฉล่อม ม้าจีน 7/10 7 - - ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี จบ. 33 2554 16/6/2019
1456 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0753 นางสาวธนาภรณ์ นิยมจิตร์ ร้านค าแพงการเกษตร นางสาวธนาภรณ์ นิยมจิตร์ 1/62 1 ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี จบ. 28 2558 3/6/2020
1457 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0682 นายแปลก หูกขุนทด ร้านอุไรพรการเกษตร นายแปลก หูกขุนทด 16 1 - - ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี จบ. 16 2557 25/5/2020
1458 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0390 นายสุชีพ ทองสร้าง ร้านช.ช้างการเกษตร นายสุชีพ ทองสร้าง 16/23 1 - - ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี จบ. 19 2558 13/5/2020
1459 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0052 นายศิริพงศ์ รุ่งภักดีสวัสด์ิ ร้านกิจถาวรการเกษตรทับช้าง นายศิริพงศ์ รุ่งภักดีสวัสด์ิ 3/25 1 - เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี จบ. 91 2547 8/9/2019
1460 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0869 นางสมทรง สาระสุข ร้านทับช้างการเกษตร นางสมทรง สาระสุข 6 1 ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี จบ. 19 2560 30/3/2020
1461 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-1023 นายประจวบ สมศรี บริษัท เพชรบูรพาอโกร จ ากัด 796 1 ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี จบ. 32 2562 13/5/2020
1462 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0027 นายประจวบ สมศรี ร้านประเสริฐพานิช นายประจวบ สมศรี 8/39 1 - - ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี จบ. 1 2554 27/1/2020
1463 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0568 นายสิริชัย ชัยยันต์ ร้านสิริชัยการค้า นายสิริชัย ชัยยันต์ 9/9 1 - - ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี จบ. 42 2560 13/6/2019
1464 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0994 นายอ านาจ แสงงาม ร้านบ้านแก้วคลินิกเกษตร นายอ านาจ แสงงาม 51/5 11 ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี จบ. 50 2562 19/6/2020
1465 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0317 นายอ านาจ หนูอ่ิม ร้านเจ้ฮวงการเกษตร นายอ านาจ หนูอ่ิม 999 12 ไทรงาม จันทบุรี-สระแก้ว ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี จบ. 77 2559 28/12/2019
1466 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0756 นายวิสุทธ์ิ บุญคล้าย ร้านไฮเทคเกษตร นายวิสุทธ์ิ บุญคล้าย 251/10 13 ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี จบ. 52 2560 16/7/2019
1467 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0342 นายสมศักด์ิ โชคม่ิงขวัญ ร้านเจ้หมวย นายสมศักด์ิ โชคม่ิงขวัญ 109 14 76 ดาวเรือง-ทุ่งขนาน ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี จบ. 25 2562 27/3/2020
1468 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-1000 นายทศพล อิสรานุกูลเดช ร้านอิสระการเกษตร นายทศพล อิสรานุกูลเดช 28/1 14 ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี จบ. 6 2562 21/1/2020
1469 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0659 นายมนูญ สุวรรณพันชู ร้านมนูญบริการสหพานิช นายมนูญ สุวรรณพันชู 149 17 ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี จบ. 10 2561 19/2/2020
1470 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0868 นายสวรรค์ เฉลิมภาค ร้านตะวันเคมีเกษตร นายสวรรค์ เฉลิมภาค 13/1 2 ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี จบ. 18 2560 30/3/2020
1471 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0766 นางสาวจารุณี ไชยะวัน ร้านปิติการเกษตร นางสาวจารุณี ไชยะวัน 2/19 2 ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี จบ. 24 2558 28/5/2019
1472 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0608 นางสาวสุขี นามอักษร ร้านเกษตรภัณฑ์ นางสาวสุขี นามอักษร 156/1 3 - - ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี จบ. 41 2554 25/8/2019
1473 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0846 นางสนธ์ิลญา นาชัยเพชร ร้านรุ่งทวีทรัพย์เกษตรทับช้าง นางสนธ์ิลญา นาชัยเพชร 29/2 3 ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี จบ. 63 2559 14/11/2019
1474 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-1018 นายบรรเจิด ธงทอง ร้านบรรเจิดเคมีเกษตร นายบรรเจิด ธงทอง 100 4 ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี จบ. 49 2562 12/5/2020
1475 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0881 นางสาวชาณัฐฐาน์ ไชยคิรินทร์ ร้านไร่วิภาวดีเกษตร นางสาวชาณัฐฐาน์ ไชยคิรินทร์ 69 7 จันทบุรี-สระแก้ว ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี จบ. 35 2560 21/5/2020
1476 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0389 นางสาวดาริน ปราบไพริน สหกรณ์นิคมสอยดาว จ ากัด นางสาวดาริน ปราบไพริน 99/1 7 - เฉลิมพระเกียรติฯ ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี จบ. 20 2551 25/5/2020
1477 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0286 นางรอง หมวดเสนา ร้านคลองพอกการเกษตร นางรอง หมวดเสนา 153 8 - - ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี จบ. 59 2559 4/10/2019
1478 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0588 นางสาวฐานิตา ชัยวงศ์ศรี ร้านส.ยามวัน นางสาวฐานิตา ชัยวงศ์ศรี 27/1 9 - เฉลิมพระเกียรติ ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี จบ. 6 2554 22/3/2020
1479 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0798 นายสุวิชชา  เทศทอง ร้านเทศทองเกษตรภัณฑ์ นายสุวิชชา เทศทอง 135/1 1 ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี จบ. 81 2558 28/12/2019
1480 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0057 นายสุวิชชา เทศทอง ร้านสมบูรณ์เภสัชการเกษตร นายสุวิชชา เทศทอง 135/2 1 - - ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี จบ. 60 2560 20/8/2019
1481 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0600 นายพรชัย ขวัญเกตุ ร้านพรชัยการเกษตร นายพรชัย ขวัญเกตุ 16/14 1 - ทุ่งขนาน-สวนส้ม ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี จบ. 41 2559 27/7/2020
1482 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-1009 นายอาคม ลครพล ร้านคมเคมีเกษตร (ทุ่งขนาน) นายอาคม ลครพล 237 1 ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี จบ. 21 2562 21/3/2020
1483 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0940 นางสาวธนัฐษภรณ์ เงานอ ร้านเกษตรน้อมเกล้า 8 นางสาวธนัฐษภรณ์ เงานอ 237 1 ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี จบ. 28 2561 7/5/2019
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1484 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0693 นายโชคนิกุล โปยทอง ร้านเกษตรเก้ือกูล นายโชคนิกุล โปยทอง 277/19 1 ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี จบ. 50 2556 12/12/2019
1485 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0821 นายณัฐพงศ์ เสริมทรัพย์ ร้านเสริมทรัพย์การเกษตร นายณัฐพงศ์ เสริมทรัพย์ 43/2 1 ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี จบ. 54 2560 26/7/2019
1486 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0364 นางสาวบุญฑริกา เหลืองพูนสิน ร้านบ้านเราชาวเกษตร นางสาวบุญฑริกา เหลืองพูนสิน 57/1 1 - - ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี จบ. 45 2550 27/8/2019
1487 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0182 นายพลศักด์ิ อาจสด ร้านฟาร์มเกษตร นายพลศักด์ิ อาจสด 58/2 1 - - ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี จบ. 44 2556 9/10/2019
1488 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0270 นางอ้อยฟ้า เรืองศรี ร้านรุ่งเรืองศรี นางอ้อยฟ้า เรืองศรี 64 1 - - ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี จบ. 41 2562 9/6/2020
1489 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0921 นางสาวทยพร เช้ือเจ็ดตน ร้านทยพรการเกษตร นางสาวทยพร เช้ือเจ็ดตน 819/1 1 ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี จบ. 17 2562 6/3/2020
1490 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0836 นางสาวชนิตา สุขสวัสด์ิ ร้านวันดีการเกษตร นางสาวชนิตา สุขสวัสด์ิ 1 10 ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี จบ. 27 2560 23/4/2020
1491 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0425 นายกิตติ สร้อยโพธ์ิ ร้านทองใบการค้า นายกิตติ สร้อยโพธ์ิ 346 10 - - ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี จบ. 32 2551 23/7/2020
1492 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0828 นางสุกัญญา น้ าทรัพย์ ร้านสมพงษ์การเกษตร นางสุกัญญา น้ าทรัพย์ 35 10 ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี จบ. 33 2559 3/7/2020
1493 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0331 นายสิวนัทธ์ เต็งอัญมณี ร้านพงษ์ไพศาล นายสิวนัทธ์ เต็งอัญมณี 514 12 - - ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี จบ. 1 2555 12/1/2020
1494 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0339 นางพรพิไล ผักกาดทอง ร้านพรพิไลการค้า นางพรพิไล ผักกาดทอง บี 9 บี 10 12 - - ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี จบ. 70 2553 30/9/2019
1495 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0460 นางชลอ พุ่มอยู่ ร้านท็อปบริการ นางชลอ พุ่มอยู่ 366/1 13 - - ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี จบ. 43 2560 14/6/2019
1496 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0849 นายวชิราวุฒิ นิลประดิาฐ์ ร้านประดิษฐ์การเกษตร นายวชิราวุฒิ นิลประดิษฐ์ 23 15 ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี จบ. 69 2559 30/11/2019
1497 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0711 นางสาวสายสร้อย สุวรรณจันทร์ ร้านส าเนียงพาณิชย์ นางสาวสายสร้อย สุวรรณจันทร์ 65/1 15 ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี จบ. 12 2557 22/5/2020
1498 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0529 นางเป่ียมศรี บุญมา ร้านขันทองการเกษตร นางเป่ียมศรี บุญมา 12/1 2 - - ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี จบ. 3 2556 28/1/2020
1499 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0542 นางบุญมี ศรศรี ร้านบุญมี นางบุญมี ศรศรี 17-18 2 - - ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี จบ. 18 2555 11/6/2020
1500 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0652 นางกฤตพร รัตนวิรุฬศิริกุล ร้านกฤตพร-กบินทร์การเกษตร นางกฤตพร รัตนวิรุฬศิริกุล 17-21 อาคาร2 (ตลาดจุดผ่อนปรนซับตารี) 2 - - ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี จบ. 18 2562 6/3/2020
1501 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0325 นายเสฎฐวุฒิ ยาจามิ ร้านทุเรียนการเกษตร นายเสฎฐวุฒิ ยาจามิ ล็อค 2/1,2,3,24,25 2 - - ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี จบ. 63 2558 24/9/2019
1502 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0094 นางสาวปัญญาพร ศิริคง ร้านบุญมีการเกษตร (ตลาดชายแดนซับตารี) นางสาวปัญญาพร ศิริคง ล็อคB2,3 2 - - ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี จบ. 56 2550 17/9/2019
1503 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0585 นายอุดม ค าม่ัน ร้านอุดมเคมีภัณฑ์ นายอุดม ค าม่ัน ห้อง 7-8 2 อาคาร 2 ตลาดจุดผ่อนปรนบ้านซับตารี - ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี จบ. 26 2558 2/6/2020
1504 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0345 นางสาวลภัทรลภา ดานุวรกุล ร้านเจริญการเกษตร นางสาวลภัทรลภา ดานุวรกุล อ.3 ห้อง 13-14 2 - - ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี จบ. 57 2559 30/9/2019
1505 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-1005 นายนพดล แตงมณี ร้านนพดลการเกษตร นายนพดล แตงมณี อาคาร 2 2 ห้อง5,6,14,15 ตลาดซับตารี ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี จบ. 14 2562 3/3/2020
1506 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-1021 นางสาวมนัสชญา นาดี ร้านมนัสชญาการเกษตร นางสาวมนัสชญา นาดี อาคาร 3 2 ห้อง 26,27,28 ตลาดซับตารี ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี จบ. 37 2562 26/5/2020
1507 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0104 นายสมบูรณ์ พุดตาล ร้านสมบูรณ์ นายสมบูรณ์ พุดตาล 22/4 5 - - ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี จบ. 25 2548 16/3/2020
1508 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0848 นางรจนา เพชรดี ร้านสุชาติการเกษตร นางรจนา เพชรดี 239 5 ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี จบ. 24 2560 10/4/2020
1509 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0902 นายดาวจ าลอง วงศ์เสนา ร้านรุ่งเรืองการเกษตร นายดาวจ าลอง วงศ์เสนา 59 8 ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี จบ. 66 2560 7/9/2019
1510 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0694 นางผการัตน์ สุดห้วยแก้ว ร้านโชคสกุล (ส.) นางผการัตน์ สุดห้วยแก้ว 138/3 1 ปะตง สอยดาว จันทบุรี จบ. 10 2562 17/2/2020
1511 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0050 นางวิไลรัตน์ สุขอุดม ร้านศักด์ิสุริยาเคมีเกษตร นางวิไลรัตน์ สุขอุดม 152/5 1 - - ปะตง สอยดาว จันทบุรี จบ. 97 2548 24/11/2019
1512 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0683 นายจรูญ ทิมดา ร้านพิมพ์พัฒนาการเกษตร นายจรูญ ทิมดา 176/2 1 ปะตง สอยดาว จันทบุรี จบ. 39 2556 28/8/2019
1513 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0055 นายราเมศร์ ตรีเพ็ชรไพศาล บริษัท คลีนิคเกษตรบางเขน จ ากัด นายราเมศร์ ตรีเพ็ชรไพศาล 177/19 1 - - ปะตง สอยดาว จันทบุรี จบ. 17 2555 7/6/2020
1514 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0051 นายสวัสด์ิ กล่ินเพ็ง ร้านพรรณีพาณิชย์ นายสวัสด์ิ กล่ินเพ็ง 177/3-4 1 - จันทบุรี-สระแก้ว ปะตง สอยดาว จันทบุรี จบ. 17 2547 1/7/2020
1515 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0509 นายกุหลาบ กอบตระกูล ร้านเจ๊ทูการเกษตร นายกุหลาบ กอบตระกูล 189/2-3 1 - - ปะตง สอยดาว จันทบุรี จบ. 28 2553 19/5/2020
1516 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0952 นายเอกชัย ทิมทอง ร้านเอกเกษตร นายเอกชัย ทิมทอง 250/36-37 1 ปะตง สอยดาว จันทบุรี จบ. 43 2561 19/6/2019
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1517 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0511 นางสาวนุชจรีย์ ธรรมสุทธ์ิ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนสอยดาว จ ากัด 300 1 - - ปะตง สอยดาว จันทบุรี จบ. 3 2558 27/1/2020
1518 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0598 นายกิตติคุณ กันตะนา ร้านพงศ์ทรัพย์เกษตร นายกิตติคุณ กันตะนา 300/10-11 1 - - ปะตง สอยดาว จันทบุรี จบ. 25 2554 1/6/2020
1519 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0355 นางสาวมณีรัตน์ ตรีเพ็ชรไพศาล ร้านตรีเพ็ชรเกษตร นางสาวมณีรัตน์ ตรีเพ็ชรไพศาล 300/17 1 - จันทบุรี-สระแก้ว ปะตง สอยดาว จันทบุรี จบ. 44 2557 18/8/2019
1520 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0680 นายพรฤทธ์ิ บัวขาว สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส.จันทบุรี จ ากัด(สาขาสอยดาว) นายพรฤทธ์ิ บัวขาว 300/6-7 1 - - ปะตง สอยดาว จันทบุรี จบ. 32 2556 18/7/2020
1521 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0613 นายธนญชัย สุทนต์ ร้านแม่โจ้เกษตรจันท์ นายธนญชัย สุทนต์ 322/36 1 - - ปะตง สอยดาว จันทบุรี จบ. 68 2559 28/11/2019
1522 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0014 นายวิรัช จงโชติชัชวาลย์ ร้านชัชวาลย์ นายวิรัช จงโชติชัชวาลย์ 599/18 1 - - ปะตง สอยดาว จันทบุรี จบ. 82 2561 17/12/2019
1523 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0095 นายวิสุทธ์ิ นพพันธ์ บริษัท จันทบุรีคลังเกษตรจ ากัด สาขา 1 นายวิสุทธ์ิ นพพันธ์ 601-602 1 - - ปะตง สอยดาว จันทบุรี จบ. 23 2562 25/3/2020
1524 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0859 นายชาญชัย คริกาผล ร้านเกษตรย่ิงเจริญ นายชาญชัย คริกาผล 609/13-14 1 ปะตง สอยดาว จันทบุรี จบ. 4 2560 18/1/2020
1525 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0016 นางวีนา สุขสัมฤทธ์ิ ร้านบุญเรือนการเกษตร นางวีนา สุขสัมฤทธ์ิ 718 1 - - ปะตง สอยดาว จันทบุรี จบ. 64 2557 21/12/2019
1526 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0064 นายอรุณ วงษ์มนัส สหกรณ์การเกษตรสอยดาว จ ากัด นายอรุณ วงษ์มนัส 801 1 - เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ปะตง สอยดาว จันทบุรี จบ. 6 2550 12/2/2020
1527 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0012 นายทรวง อังคะพิชิต ร้านทรวงพาณิชย์ นายทรวง อังคะพิชิต 86 1 - เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ปะตง สอยดาว จันทบุรี จบ. 108 2547 17/11/2019
1528 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0013 นางอุไร ฉายะวิภาต ร้านมุ่งพัฒนาเกษตร นางอุไร ฉายะวิภาต 86/10 1 - จันทบุรี-สระแก้ว ปะตง สอยดาว จันทบุรี จบ. 106 2547 17/11/2019
1529 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0503 นายด ารงค์ศักด์ิ บานแย้ม กองทุนหมู่บ้านคลองกะทา 333 2 - - ปะตง สอยดาว จันทบุรี จบ. 2 2553 8/10/2019
1530 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0707 นางสาวสุมล กระจ่างศรี ร้านส่งเสริมเกษตร นางสาวสุมล กระจ่างศรี 39/1 2 ปะตง สอยดาว จันทบุรี จบ. 49 2557 15/9/2019
1531 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0036 นายอาคม สีดาด า ร้านสวัสดีเกษตร นายอาคม สีดาด า 41 2 - จันทบุรี-สระแก้ว ปะตง สอยดาว จันทบุรี จบ. 55 2554 7/11/2019
1532 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0913 นายณภัทร สัพโส ร้านวรรณภัทรเคมี 2 นายณภัทร สัพโส 93/1 4 ปะตง สอยดาว จันทบุรี จบ. 79 2560 6/12/2019
1533 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0537 นายพิทยา เครือแวงมล ร้านเขาแก้วเคมีเกษตร นายพิทยา เครือแวงมล 150/10 6 - - ปะตง สอยดาว จันทบุรี จบ. 30 2561 9/5/2020
1534 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0995 นางสาววรรณา ป้ันแจ้งอรุณ ร้านวรรณาพานิช นางสาววรรณา ป้ันแจ้งอรุณ 613 6 ปะตง สอยดาว จันทบุรี จบ. 85 2561 25/12/2019
1535 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0948 นางบุญช่วย ศรีช านาญ ร้านบุญช่วยการเกษตร นางบุญช่วย ศรีช านาญ 50 7 ปะตง สอยดาว จันทบุรี จบ. 53 2561 16/7/2019
1536 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-1013 นางสาววิมลรัตน์ แก้วอ าภา ร้านณมล การเกษตร นางสาววิมลรัตน์ แก้วอ าภา 214/30 8 ปะตง สอยดาว จันทบุรี จบ. 26 2562 8/4/2020
1537 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0743 นายกอบชัย ชมภู ร้านบ้านเกษตรเทพประทาน นายกอบชัย ชมภู 168 9 ปะตง-ทุ่งขนาน ปะตง สอยดาว จันทบุรี จบ. 72 2559 12/12/2019
1538 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0782 นางสมหมาย พานทอง ร้านพานทองการเกษตร นางสมหมาย พานทอง 23 9 ปะตง สอยดาว จันทบุรี จบ. 58 2558 10/9/2019
1539 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0654 นายรุ่งสุริยา นาชัยเพชร ร้านรุ่งทวีทรัพย์เกษตรสะตอน นายรุ่งสุริยา นาชัยเพชร 18/9 1 - - สะตอน สอยดาว จันทบุรี จบ. 2 2556 9/1/2020
1540 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0042 นายสุรศักด์ิ จีนสุกแสง ร้านนายสุรศักด์ิ จีนสุกแสง นายสุรศักด์ิ จีนสุกแสง 70/1 1 - - สะตอน สอยดาว จันทบุรี จบ. 71 2559 8/12/2019
1541 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0284 นางสาวจิราวรรณ ศรีชมภู ร้านส.บุญเย่ียมเคมีเกษตร นางสาวจิราวรรณ ศรีชมภู 16/2 10 - - สะตอน สอยดาว จันทบุรี จบ. 55 2557 15/10/2019
1542 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0275 นายวันชัย คงเมือง ร้านร่วมใจบริการ นายวันชัย คงเมือง 5 10 - - สะตอน สอยดาว จันทบุรี จบ. 23 2558 28/5/2020
1543 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0838 นายพิสิทธ์ิ วนานันท์ ร้านเกษตรน้อมเกล้า นายพิสิทธ์ิ วนานันท์ 99/4-7 10 สะตอน สอยดาว จันทบุรี จบ. 55 2559 19/9/2019
1544 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0904 นายสากล เหมสุข ร้านสากล การเกษตร นายสากล เหมสุข 54/1 11 สะตอน สอยดาว จันทบุรี จบ. 68 2560 18/9/2019
1545 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0810 นายเอกมนต์ สุวรรณโพธ์ิศรี ร้านสวนส้มการเกษตร นายเอกมนต์ สุวรรณโพธ์ิศรี 617 12 สะตอน สอยดาว จันทบุรี จบ. 32 2559 29/6/2019
1546 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0931 นางนภาพร จีนสุขแสง ร้านไพฑูรย์การเกษตร นางนภาพร จีนสุขแสง 121 2 สะตอน สอยดาว จันทบุรี จบ. 17 2561 29/3/2020
1547 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0615 นายพิสิทธ์ิ ลิขิต ร้านลิขิต เคมีเกษตร นายพิสิทธ์ิ ลิขิต 1/9 4 - - สะตอน สอยดาว จันทบุรี จบ. 23 2556 17/6/2020
1548 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0447 นางสุกัญญา แลกะสินธ์ุ ร้านส.วัชระการเกษตร(สวนส้ม) นางสุกัญญา แลกะสินธ์ุ 519 5 - - สะตอน สอยดาว จันทบุรี จบ. 32 2561 14/5/2020
1549 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0875 นายเท่ียง แก้วลาด ร้านหนูพรการเกษตร นายเท่ียง แก้วลาด 88 6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี จบ. 26 2560 18/4/2020
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1550 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0932 นายเกรียงไกร พูลชัย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มนัสชัยการเกษตร 73 5 เกาะเปริด แหลมสิงห์ จันทบุรี จบ. 18 2561 29/3/2020
1551 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0662 นายศักด์ิสิทธ์ิ สันดิษฐ์ ร้านตอ การเกษตร นายศักด์ิสิทธ์ิ สันดิษฐ์ 9/1 2 บางสระเก้า แหลมสิงห์ จันทบุรี จบ. 29 2561 8/5/2020
1552 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0318 นายเจริญชัย ศิริไสยาสน์ ร้านเจริญชัย นายเจริญชัย ศิริไสยาสน์ 15 1 - - พล้ิว แหลมสิงห์ จันทบุรี จบ. 64 2559 14/11/2019
1553 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0087 นางวรรณา พูลผล ร้านอุทัยเคมีการเกษตร นางวรรณา พูลผล 41 1 - - พล้ิว แหลมสิงห์ จันทบุรี จบ. 41 2548 20/4/2020
1554 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0034 นายสุรศักด์ิ ศรีประเสริฐ สหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์จ ากัด นายสุรศักด์ิ ศรีประเสริฐ 11 11 - - พล้ิว แหลมสิงห์ จันทบุรี จบ. 130 2547 15/12/2019
1555 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0732 นางสาวทิพวรรณ แท่นนิล ร้านกันต์ กิลด์ เคมีเกษตร นางสาวทิพวรรณ แท่นนิล 1/4 2 พล้ิว แหลมสิงห์ จันทบุรี จบ. 46 2557 4/9/2020
1556 เขต 6 สวพ.6 Chn-5-0137 นางสาววิจิตร ไชยาภินันท์ ร้านซุ่นเฮง นางสาววิจิตร ไชยาภินันท์ 46 5 - - พล้ิว แหลมสิงห์ จันทบุรี จบ. 30 2556 16/7/2019
1557 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0268 นางเอ็นดู พงษ์พานิช ร้านม่วยการเกษตร นางเอ็นดู พงษ์พานิช 72 5 - - พล้ิว แหลมสิงห์ จันทบุรี จบ. 14 2559 10/3/2020
1558 เขต 6 สวพ.6 CHN-5-0863 นายจีรพนท์ มีพืชน์ ร้านต้นน้ าการเกษตร นายจีรพนท์ มีพืชน์ 73/10 7 พล้ิว แหลมสิงห์ จันทบุรี จบ. 9 2560 16/2/2020
1559 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0073 นายธัชพล วิจิตรสุข ร้านเขาสมิงการเกษตร นายธัชพล วิจิตรสุข 114/6 1 - สุขุมวิท เขาสมิง เขาสมิง ตราด ตด. 11 2554 20/9/2019
1560 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0009 นางนวรัตน์ รักษ์วงคณา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริภัณฑ์การเกษตร สาขา 1 นางนวรัตน์ รักษ์วงคณา 130 1 - สุขุมวิท เขาสมิง เขาสมิง ตราด ตด. 31 2547 14/12/2019
1561 เขต 6 สวพ.6 TRA-5-0263 นางสาวกุลนิดา ภาษี ร้านกุลนิดาการเกษตร นางสาวกุลนิดา ภาษี 74/2 1 เขาสมิง เขาสมิง ตราด ตด. 13 2561 2/7/2019
1562 เขต 6 สวพ.6 TRA-5-0214 นายสามารถ เครือวิเศษณ์ ร้านแสนสุขการเกษตร นายสามารถ เครือวิเศษณ์ 97/19 6 เขาสมิง เขาสมิง ตราด ตด. 21 2558 8/10/2019
1563 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0006 นางนกน้อย เข็มทอง สหกรณ์การเกษตรเขาสมิงจ ากัด นางนกน้อย เข็มทอง 59 8 - สุขุมวิท เขาสมิง เขาสมิง ตราด ตด. 35 2547 14/12/2019
1564 เขต 6 สวพ.6 TRA-5-0108 นายลีนวัฒน์ นิธิศพัทธ์ ร้านศุภกฤต นายลีนวัฒน์ นิธิศพัทธ์ 122/1 1 ท่าโสม เขาสมิง ตราด ตด. 4 2562 6/2/2020
1565 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0001 นางสาวจิราภรณ์ อภิบาลศรี ร้านแจ่มเจริญการเกษตร นางสาวจิราภรณ์ อภิบาลศรี 4 1 - - ท่าโสม เขาสมิง ตราด ตด. 24 2547 25/10/2019
1566 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0036 นายธีรภัทร์ บุญคุ้ม ร้านโลกสวรรค์เคมีเกษตร นายธีรภัทร์ บุญคุ้ม 205 1 - เขาสมิงบ่อไร่ ทุ่งนนทรี เขาสมิง ตราด ตด. 10 2548 20/4/2020
1567 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0029 นายสมชาย นพเกตุ ร้านทุ่งนนทรีบริการ นายสมชาย นพเกตุ 261/1 1 - - ทุ่งนนทรี เขาสมิง ตราด ตด. 2 2548 20/1/2020
1568 เขต 6 สวพ.6 TRA-5-0271 นายอรรถพล ชมภูค า ร้านเพ่ิมทรัพย์เพ่ือนเกษตร นายอรรถพล ชมภูค า 213/2 2 ทุ่งนนทรี เขาสมิง ตราด ตด. 6 2562 25/4/2020
1569 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0194 นางสาวอมรรัตน์ สวัสดิมงคล ร้านอมรรัตน์การเกษตร นางสาวอมรรัตน์ สวัสดิมงคล 49/1 1 เทพนิมิต เขาสมิง ตราด ตด. 14 2561 10/7/2020
1570 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0049 นางแสวง ประชุมพล ร้านพิกุลพานิช นางแสวง ประชุมพล 449 1 - - ประณีต เขาสมิง ตราด ตด. 13 2549 23/10/2019
1571 เขต 6 สวพ.6 TRA-5-0159 นายสิงหา สูงสกุล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มุกแก้วการเกษตร 222/2 2 - - ประณีต เขาสมิง ตราด ตด. 1 2555 6/2/2020
1572 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0007 นายสมศักด์ิ ถันจันทร์ ร้านพวกเกษตร นายสมศักด์ิ ถันจันทร์ 141/1 6 - - ประณีต เขาสมิง ตราด ตด. 33 2547 14/12/2019
1573 เขต 6 สวพ.6 TRA-5-0228 นางสาววิจิตรา กาบสลับ ร้านหมาก พลู นางสาววิจิตรา กาบสลับ 128 1 วังตะเคียน เขาสมิง ตราด ตด. 13 2560 7/11/2019
1574 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0121 นายณัฐธวัชพงศ์ สุขีโรจน์ ร้านเจริญดีเกษตรไทย นายณัฐธวัชพงศ์ สุขีโรจน์ 172 1 - - วังตะเคียน เขาสมิง ตราด ตด. 7 2557 11/6/2020
1575 เขต 6 สวพ.6 TRA-5-0238 นายศุภชัย ฝางมาลา ร้านทรัพย์เกษตร นายศุภชัย ฝางมาลา 185 1 วังตะเคียน เขาสมิง ตราด ตด. 6 2560 6/7/2019
1576 เขต 6 สวพ.6 TRA-5-0237 นางสุนีรัตน์ เดชตระกูล ร้านธงชัยเกษตร นางสุนีรัตน์ เดชตระกูล 95 1 วังตะเคียน เขาสมิง ตราด ตด. 4 2560 31/5/2020
1577 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0200 นางวัลยา ศิริจันทร์ ร้านเอ การเกษตร นางวัลยา ศิริจันทร์ 48 5 วังตะเคียน เขาสมิง ตราด ตด. 10 2558 13/7/2020
1578 เขต 6 สวพ.6 TRA-5-0215 นายธนภัทร จาวินัจ สหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด จ ากัด นายธนภัทร จาวินัจ 213 7 เขาสมิง-บ่อไร่ วังตะเคียน เขาสมิง ตราด ตด. 20 2561 23/12/2019
1579 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0186 นางนันทภัค ยมจินดา ร้านบรรเจิดการเกษตร นางนันทภัค ยมจินดา 166 1 สะตอ เขาสมิง ตราด ตด. 3 2562 30/1/2020
1580 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0013 นายพิสิฏฐ์ ทองใส ร้านบูรพาการเกษตร นายพิสิฏฐ์ ทองใส 188/19 2 - - สะตอ เขาสมิง ตราด ตด. 1 2559 24/1/2020
1581 เขต 6 สวพ.6 TRA-5-0221 นายศักด์ิสิทธ์ิ พัฒนวงศ์สมุทร ร้านเพ่ือนเกษตร(สะตอ) นายศักด์ิสิทธ์ิ พัฒนวงศ์สุนทร 26/5 2 สะตอ เขาสมิง ตราด ตด. 30 2558 24/12/2019
1582 เขต 6 สวพ.6 TRA-5-0232 นางสาวพรหมพร หงษ์ภู ร้านพรหมพรการเกษตร นางสาวพรหมพร หงษ์ภู 278 2 สะตอ เขาสมิง ตราด ตด. 17 2560 14/12/2019
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1583 เขต 6 สวพ.6 TRA-5-0021 นางทิวาพร พานิชวัฒนา ร้านภาคิน ศูนย์การค้า นางทิวาพร พานิชวัฒนา 309/1 2 - - สะตอ เขาสมิง ตราด ตด. 13 2557 2/2/2020
1584 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0162 นายจักรี ธัมมาวัฒนากูล ร้านศิริพรการเกษตร นายจักรี ธัมมาวัฒนากูล 310 2 - - สะตอ เขาสมิง ตราด ตด. 3 2555 12/3/2020
1585 เขต 6 สวพ.6 TRA-5-0261 นางพรรณี แดนรักชาติ ร้านพรรณีบริการ นางพรรณี แดนรักชาติ 376/1 2 สะตอ เขาสมิง ตราด ตด. 10 2561 20/6/2020
1586 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0158 นางสาวกุพชกา สถิตย์เสถียร ร้านศ.ทวีทรัพย์ นางสาวกุพชกา สถิตย์เสถียร 154 1 - จินตกานนท์ แสนตุ้ง เขาสมิง ตราด ตด. 18 2555 17/12/2019
1587 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0069 นายวิสุทธ์ิ นพพันธ์ บริษัท จันทบุรีคลังเกษตรจ ากัด สาขาแสนตุ้ง นายวิสุทธ์ิ นพพันธ์ 181 1 - จินตกานนท์ แสนตุ้ง เขาสมิง ตราด ตด. 20 2555 27/12/2019
1588 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0125 นางสาวสุมาลี ศรัทธาบุญ ร้านจินตนาการเกษตร นางสาวสุมาลี ศรัทธาบุญ 187 1 - - แสนตุ้ง เขาสมิง ตราด ตด. 8 2552 28/4/2020
1589 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0128 นายไพโรจน์ ไกรญาติ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้าธ.ก.ส.ตราดจ ากัด สาขาแสนตุ้ง 259/3 1 - - แสนตุ้ง เขาสมิง ตราด ตด. 14 2558 5/8/2020
1590 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0017 นายส าเริง จันทร์ธนไพบูลย์ ร้านส าเริงการเกษตร นายส าเริง จันทร์ธนไพบูลย์ 330 1 - - แสนตุ้ง เขาสมิง ตราด ตด. 7 2560 10/7/2019
1591 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0011 นายวศิน พัฒนวงศ์สุนทร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพ่ือนเกษตรตราด นายวศิน พัฒนวงศ์สุนทร 350/5 1 - - แสนตุ้ง เขาสมิง ตราด ตด. 40 2547 23/12/2019
1592 เขต 6 สวพ.6 TRA-5-0226 นางสุรัต สรวมชีพ ร้านเกษตรท่าหาด นางสุรัต สรวมชีพ 58/3-4 2 แสนตุ้ง เขาสมิง ตราด ตด. 11 2559 14/9/2019
1593 เขต 6 สวพ.6 TRA-5-0211 นายประกิต นิลชาติ ร้านบ้านเกษตร นายประกิต นิลชาติ 81 3 แสนตุ้ง เขาสมิง ตราด ตด. 12 2558 27/7/2019
1594 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0164 นางสาวสุทธาทิพย์ สงวนหงษ์ ร้านส.มิตรเกษตร นางสาวสุทธาทิพย์ สงวนหงษ์ 30/6 5 - แสนตุ้ง-บางกระดาน แสนตุ้ง เขาสมิง ตราด ตด. 7 2555 18/6/2020
1595 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0152 นายประศักด์ิ เสาวนะ ร้านส่ีแยกเกษตร นายประศักด์ิ เสาวนะ 22/10 7 - - แสนตุ้ง เขาสมิง ตราด ตด. 11 2562 7/7/2020
1596 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0156 นายสุเมธ จรัสเพชรานันท์ ร้าน ๙ เกษตร นายสุเมธ จรัสเพชรานันท์ 22/13-14 7 - - แสนตุ้ง เขาสมิง ตราด ตด. 12 2554 6/12/2019
1597 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0204 นางเบญจมาศ ใจช่ืน ร้านใจรักษ์การเกษตร นางเบญจมาศ ใจช่ืน 30/2 7 แสนตุ้ง เขาสมิง ตราด ตด. 2 2562 30/1/2020
1598 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0024 นายนิมิตร สุวัฒน์ศรีสกุล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพนิมิตรการเกษตร 427 7 - - แสนตุ้ง เขาสมิง ตราด ตด. 1 2556 21/1/2020
1599 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0188 นายเทพอมร บุญมาน้อย ร้านราชพฤกษ์เกษตร (เขาสมิง) นายเทพอมร บุญมาน้อย 336-337 9 สุขุมวิท แสนตุ้ง เขาสมิง ตราด ตด. 2 2557 3/3/2020
1600 เขต 6 สวพ.6 TRA-5-0243 นายสุวรรณ นพเวช ร้านสุวรรณ การเกษตร นายสุวรรณ นพเวช 197 2 สุขุมวิท คลองใหญ่ คลองใหญ่ ตราด ตด. 4 2561 14/3/2020
1601 เขต 6 สวพ.6 TRA-5-0262 นายฐปนิก นาคเสน ร้านเสริมสุขการเกษตร นายฐปนิก นาคเสน 3/4-5 2 ช้างทูน บ่อไร่ ตราด ตด. 12 2561 24/6/2020
1602 เขต 6 สวพ.6 TRA-5-0224 นางสาวณัฏฐ์นรี กุมภากาญจน์ ร้านแพรพลอยการเกษตร นางสาวณัฏฐ์นรี กุมภากาญจน์ 214/5 3 นนทรีย์ บ่อไร่ ตราด ตด. 7 2559 22/8/2020
1603 เขต 6 สวพ.6 TRA-5-0240 นายฉัตรวัฒน์ อัศวโสภณกุล ร้านนนทรีย์การเกษตร นายฉัตรวัฒน์ อัศวโสภณกุล 242 3 นนทรีย์ บ่อไร่ ตราด ตด. 12 2560 26/10/2019
1604 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0098 นางวารุณี ศรีเส็ง ร้านศรีเจริญพานิชย์ นางวารุณี ศรีเส็ง 78/2 3 - - นนทรีย์ บ่อไร่ ตราด ตด. 4 2558 27/4/2020
1605 เขต 6 สวพ.6 TRA-5-0252 นายสุวรรณ ช้ัวหิรัญ ร้านสหายเกษตร นายสุวรรณ ช้ัวหิรัญ 84/3 3 นนทรีย์ บ่อไร่ ตราด ตด. 8 2561 17/5/2020
1606 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0142 นายสันติ คุ้มปลี ร้านคุ้มเกษตร นายสันติ คุ้มปลี 127/2 5 - - นนทรีย์ บ่อไร่ ตราด ตด. 19 2558 9/9/2019
1607 เขต 6 สวพ.6 TRA-5-0244 นายสุริยา วีระวงษ์ ร้านมิตรสัมพันธ์การเกษตร นายสุริยา วีระวงษ์ 15/2 1 บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด ตด. 3 2561 18/2/2020
1608 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0027 นายกิตติ ภูมิโคก ร้านกิตติเคมีเกษตร นายกิตติ ภูมิโคก 183/6 3 - - บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด ตด. 7 2558 5/5/2020
1609 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0099 นายธนัท เฉลิมโรจน์ ร้านส าเริงการเกษตรสาขาบ่อไร่ นายธนัท เฉลิมโรจน์ 218/1 3 - - บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด ตด. 20 2561 27/12/2019
1610 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0023 นายชวัลย์กฤษณ์ นพกูลวงศ์ ร้านจิตราเกษตร นายชวัลย์กฤษณ์ นพกูลวงศ์ 222/72 3 - - บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด ตด. 8 2548 29/2/2020
1611 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0141 ด.ต.กฤธาดา ใจเท่ียง ร้านกมลวรรณการเกษตร ด.ต.กฤธาดา ใจเท่ียง 241/2 3 - - บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด ตด. 11 2561 21/6/2019
1612 เขต 6 สวพ.6 TRA-5-0255 นางสาวฐานิตา แสงโชติ ร้านบ่อไร่มิตรเกษตร นางสาวฐานิตา แสงโชติ 113/4 4 บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด ตด. 7 2561 17/5/2020
1613 เขต 6 สวพ.6 TRA-5-0216 นางสาวปัญจมาส แช่มทะเพรียว ร้านพีเอสเกษตรคลีนิค นางสาวปัญจมาส แช่มทะเพรียว 32/2 4 เทศบาลฯ บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด ตด. 22 2558 29/10/2019
1614 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0003 นายภาวัต ฉิมวิเนตร สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่จ ากัด 46 4 - บ่อไร่-ด่านชุมพล บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด ตด. 14 2559 16/11/2019
1615 เขต 6 สวพ.6 TRA-5-0169 นางจิดาภา ถินถาวร ร้านจิดาภาการเกษตร นางจิดาภา ถินถาวร 191 7 บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด ตด. 20 2558 28/9/2019
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1616 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0209 นายสมพร เวชกรรม ร้านสุดาการเกษตร นายสมพร เวชกรรม 235/2 1 หนองบอน บ่อไร่ ตราด ตด. 5 2559 21/7/2020
1617 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0139 นางสาวปิยรัตน์ เอ้ียเจริญ ร้านไทรทอง นางสาวปิยรัตน์ เอ้ียเจริญ 245/2 1 - - หนองบอน บ่อไร่ ตราด ตด. 6 2553 27/7/2019
1618 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0132 นายพิบูลย์ พิมพาภรณ์ ร้านท่าน้ าล่างการเกษตร นายพิบูลย์ พิมพาภรณ์ 324 1 - - หนองบอน บ่อไร่ ตราด ตด. 15 2552 13/8/2020
1619 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0134 นางนงนาถ จิวประเสริฐ ร้านนงนาถ จิวประเสริฐ นางนงนาถ จิวประเสริฐ 486/1 1 - - หนองบอน บ่อไร่ ตราด ตด. 9 2555 21/6/2020
1620 เขต 6 สวพ.6 TRA-5-0272 นางสาวสุธาสินี ปฏิสังข์ ร้านสุธาสินี นางสาวสุธาสินี ปฏิสังข์ 16/3 2 หนองบอน บ่อไร่ ตราด ตด. 7 2562 26/5/2020
1621 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0016 นายจตุพล ช่ืนสมบูรณ์ ร้านแสนแปดการเกษตร นายจตุพล ช่ืนสมบูรณ์ 969 3 - - หนองบอน บ่อไร่ ตราด ตด. 6 2548 15/2/2020
1622 เขต 6 สวพ.6 TRA-5-0273 นางสาวสุกัญญา นันทรักษ์ ร้าน 3 อ. นางสาวสุกัญญา นันทรักษ์ 97/1 4 หนองบอน บ่อไร่ ตราด ตด. 8 2562 11/6/2020
1623 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0085 นายรังสรรค์ ปฏิสังข์ ร้านหมูการเกษตร นายรังสรรค์ ปฏิสังข์ 214/1 5 - - หนองบอน บ่อไร่ ตราด ตด. 13 2550 18/7/2020
1624 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0044 นายอาจหาญ บุญล้อม ศูนย์สาธิตการตลาด 78 1 - คลองใหญ่-ตราด ช าราก เมือง ตราด ตด. 5 2547 6/7/2019
1625 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0034 นายทรงวุฒิ ช านาญช่าง ร้านทวีสมบัติ นายทรงวุฒิ ช านาญช่าง 59/1 3 - - ช าราก เมือง ตราด ตด. 10 2547 6/7/2020
1626 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0109 นายธีระ รัตนวาร ร้านท่าเล่ือนการเกษตร นายธีระ รัตนวาร 14 1 - ตราด-คลองใหญ่ ตะกาง เมือง ตราด ตด. 4 2551 16/1/2020
1627 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0025 นายสุวิทย์ ทองดีศรีเจริญ ร้านโฟกัส นายสุวิทย์ ทองดีศรีเจริญ 41/2 2 - - ท่ากุ่ม เมือง ตราด ตด. 4 2548 20/1/2020
1628 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0144 นายบุญสม แซ่ล้ิม ร้านท่าพริกการเกษตร นายบุญสม แซ่ล้ิม 94/3 2 - - ท่าพริก เมือง ตราด ตด. 13 2553 21/10/2019
1629 เขต 6 สวพ.6 TRA-5-0103 นางพรวลัย หงษ์วิเศษ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หงษ์วิเศษ 3010 4 5 - - ท่าพริก เมือง ตราด ตด. 3 2560 23/4/2019
1630 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0032 นายคมสัน เจริญฤทธ์ิ ร้านเนินทรายการเกษตร นายคมสัน เจริญฤทธ์ิ 122 2 - สุขุมวิท เนินทราย เมือง ตราด ตด. 5 2553 21/7/2020
1631 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0063 นายวิศิษฐ์ เทียนห้าว ร้านเมืองไทยการเกษตร นายวิศิษฐ์ เทียนห้าว 136/16 2 - ตราด-คลองใหญ่ เนินทราย เมือง ตราด ตด. 3 2553 9/6/2020
1632 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0163 นายวิศิษฎ์ อะโข ร้านก. เคมีภัณฑ์ นายวิศิษฎ์ อะโข 198 2 - - เนินทราย เมือง ตราด ตด. 6 2555 18/6/2020
1633 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0035 นายอุทัย นพเก้า ร้านนายอุทัยนพเก้า นายอุทัย นพเก้า 54 2 - - เนินทราย เมือง ตราด ตด. 11 2547 6/7/2020
1634 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0187 นายประกิต สุขหลาย ร้านล าดวนเกษตรอินทรีย์ นายประกิต สุขหลาย 138 6 เนินทราย เมือง ตราด ตด. 5 2558 29/4/2020
1635 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0008 นายประดิษฐ์ รักษ์วงคณา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิริภัณฑ์การเกษตร นายประดิษฐ์ รักษ์วงคณา 24 สัตยุตม์ - บางพระ เมือง ตราด ตด. 32 2547 14/12/2019
1636 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0002 นายชาตรี ศุภนันธร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงรุ่งเรือง การเกษตร 55-57 - สุขุมวิท บางพระ เมือง ตราด ตด. 8 2556 5/9/2019
1637 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0038 นายไพโรจน์ ไกรญาติ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้าธ.ก.ส.ตราดจ ากัด 13/1 ศรีสุวรรณทิศ วังกระแจะ เมือง ตราด ตด. 2 2552 14/10/2019
1638 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0004 นางธิดารัตน์ สุวัฒน์ศรีสกุล ร้านโลกเกษตร นางธิดารัตน์ สุวัฒน์ศรีสกุล 90-92 - เทศบาล 5 วังกระแจะ เมือง ตราด ตด. 5 2550 19/2/2020
1639 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0018 นายชวลิต หนูแก้ว สหกรณ์การเกษตรเมืองตราดจ ากัด นายชวลิต หนูแก้ว 112 2 - สุขุมวิท วังกระแจะ เมือง ตราด ตด. 37 2547 14/12/2019
1640 เขต 6 สวพ.6 TRA-5-0086 นางทองย้อย ดลชลา ร้านทองย้อยการเกษตร นางทองย้อย ดลชลา 89/7 1 - - หนองเสม็ด เมือง ตราด ตด. 11 2558 21/7/2020
1641 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0170 นางสาวจารุวรรณ ศุภนันธร ร้านรุ่งโรจน์การเกษตร นางสาวจารุวรรณ ศุภนันธร 334/8 5 - - หนองเสม็ด เมือง ตราด ตด. 16 2555 24/9/2019
1642 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0120 นางสาวนิภา กูลพฤกษี ร้านแก้วเกษตร นางสาวนิภา กูลพฤกษี 88 1 - - หนองโสน เมือง ตราด ตด. 10 2553 14/10/2019
1643 เขต 6 สวพ.6 TRA-5-0047 นางสาวนิภา กสิฤกษ์ สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองโพรงพัฒนาจ ากัด 174 6 - - หนองโสน เมือง ตราด ตด. 16 2558 12/8/2019
1644 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0077 นายสมพงษ์ อินทสุวรรณ ศูนย์สาธิตการตลาดห้วงน้ าขาว 31/1 4 - - ห้วงน้ าขาว เมือง ตราด ตด. 17 2561 28/10/2019
1645 เขต 6 สวพ.6 TRA-5-0093 นางสาวเสาวลักษณ์ เกตุรังษี ร้าน ส.ร่ืนรมย์การเกษตร นางสาวเสาวลักษณ์ เกตุรังษี 85/1 4 - - ห้วยแร้ง เมือง ตราด ตด. 4 2550 15/1/2020
1646 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0083 นายธนภัทร เทศสิงห์ ร้านส.เกษตรรุ่งเรือง นายธนภัทร เทศสิงห์ 87 4 - - ห้วยแร้ง เมือง ตราด ตด. 16 2557 21/4/2020
1647 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0105 นางสาวกัณฐิกา บัวผัน ร้านห้วยแร้งการเกษตร นางสาวกัณฐิกา บัวผัน 59 8 - - ห้วยแร้ง เมือง ตราด ตด. 17 2550 16/9/2019
1648 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0166 นายณรงค์ บุญธรรม ร้านณัฐพรเคมีภัณฑ์ นายณรงค์ บุญธรรม 41 3 - - แหลมกลัด เมือง ตราด ตด. 10 2555 21/6/2020
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1649 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0043 นายขุมทรัพย์ ทองโชติ ร้านทวีทรัพย์ นายขุมทรัพย์ ทองโชติ 29 1 - - อ่าวใหญ่ เมือง ตราด ตด. 14 2551 11/9/2019
1650 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0046 นายสมพงษ์ บวรสถิตย์ ร้านนายสมพงษ์ บวรสถิตย์ นายสมพงษ์ บวรสถิตย์ 71 1 - ตราด-แหลมศอก อ่าวใหญ่ เมือง ตราด ตด. 15 2548 8/5/2020
1651 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0074 นายกฤตภาส วิสิทธิวงษ์ ร้านนายกฤตภาสวิสิทธิวงษ์ นายกฤตภาส วิสิทธิวงษ์ 90 1 - - อ่าวใหญ่ เมือง ตราด ตด. 4 2552 22/1/2020
1652 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0045 นางสาวอนิตรา เยาวรัตน์ ร้านแพรวการค้า นางสาวอนิตรา เยาวรัตน์ 110 2 - - อ่าวใหญ่ เมือง ตราด ตด. 8 2559 30/8/2020
1653 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0208 นายณัฑธวุฒิ เฉลิมสุข ร้านเกษตรช าราก นายณัฑธวุฒิ เฉลิมสุข 122/3 3 ช าราก เมืองตราด ตราด ตด. 4 2558 23/4/2020
1654 เขต 6 สวพ.6 TRA-5-0239 นายอ าไพ อินทผลึก ร้านครบครันการเกษตร นายอ าไพ อินทผลึก 131 5 ช าราก เมืองตราด ตราด ตด. 10 2560 21/9/2020
1655 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0203 นางเรวดี ราชกิจ ร้านเนินสูงการเกษตร นางเรวดี ราชกิจ 122 4 ตะกาง เมืองตราด ตราด ตด. 18 2559 20/12/2019
1656 เขต 6 สวพ.6 TRA-5-0251 นายภูวรินทร์ รัศมี ร้านรัศมีการเกษตร นายภูวรินทร์ รัศมี 53/1 4 ตะกาง เมืองตราด ตราด ตด. 6 2561 1/5/2020
1657 เขต 6 สวพ.6 TRA-5-0217 นางพรรณทิพา รัศมี ร้านต่ายการเกษตร สาขา 2 นางพรรณทิพา รัศมี 169 1 ท่ากุ่ม เมืองตราด ตราด ตด. 24 2558 22/11/2019
1658 เขต 6 สวพ.6 TRA-5-0241 นางสาวเบญจวรรณ แพรปาน ร้านอุดมภัณฑ์การเกษตร นางสาวเบญจวรรณ แพรปาน 68/13-14 4 เนินทราย เมืองตราด ตราด ตด. 14 2560 9/11/2019
1659 เขต 6 สวพ.6 TRA-5-0223 นายธนกิจ หม่ืนชนะ ร้านเกษตรธนกิจ นายธนกิจ หม่ืนชนะ 840 1 วังกระแจะ เมืองตราด ตราด ตด. 2 2559 3/7/2020
1660 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0205 นางสาวประภาพร แพทย์นุเคราะห์ ร้านกสิกิจ นางสาวประภาพร แพทย์นุเคราะห์ 365/7 2 ตราด-คลองใหญ่ วังกระแจะ เมืองตราด ตราด ตด. 1 2558 26/1/2020
1661 เขต 6 สวพ.6 TRA-5-0127 นายวานิช มุกดาเพชรรัตน์ ร้านวานิชการเกษตร นายวานิช มุกดาเพชรรัตน์ 64/12 2 - สุขุมวิท วังกระแจะ เมืองตราด ตราด ตด. 9 2552 31/5/2020
1662 เขต 6 สวพ.6 TRA-5-0196 นางสาวพิฐชญาณ์ รุ่งเสถียรพงศ์ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาตราด นางสาวพิฐชญาณ์ รุ่งเสถียรพงศ์ 62/26 5 วังกระแจะ เมืองตราด ตราด ตด. 28 2558 7/12/2019
1663 เขต 6 สวพ.6 TRA-5-0229 นางจันทนา สมานโสตร ร้านเกษตรพัฒนา นางจันทนา สมานโสตร 154 4 ประชาภักดี 5 หนองคันทรง เมืองตราด ตราด ตด. 15 2561 9/9/2019
1664 เขต 6 สวพ.6 TRA-5-0270 นายเกียรติคุณ เขียวอร่าม ร้านช่อใหญ่การเกษตร นายเกียรติคุณ เขียวอร่าม 146 5 ตราด-แหลมศอก หนองคันทรง เมืองตราด ตราด ตด. 1 2562 14/1/2020
1665 เขต 6 สวพ.6 TRA-5-0230 นางสาววรรณวิษา เปรมแปลก ร้าน น เกษตรตราด นางสาววรรณวิษา เปรมแปลก 260/2 5 ตราด-แหลมงอบ หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด ตด. 15 2559 16/11/2019
1666 เขต 6 สวพ.6 TRA-5-0235 นายสุดชัย ศรีกุล ร้านประชารัฐเคมีภัณฑ์ นายสุดชัย ศรีกุล 122 4 หนองโสน เมืองตราด ตราด ตด. 2 2560 8/3/2020
1667 เขต 6 สวพ.6 TRA-5-0267 นางสาวผุสดี แพทย์นุเคราะห์ ร้านอุดมพาณิชย์ นางสาวผุสดี แพทย์นุเคราะห์ 125/2 10 ห้วยแร้ง เมืองตราด ตราด ตด. 16 2561 25/9/2020
1668 เขต 6 สวพ.6 TRA-5-0160 นายมนตรี แพทย์นุเคราะห์ ร้านมนตรี-เขาหมาก นายมนตรี แพทย์นุเคราะห์ 24 10 ฉางเกลือ ห้วยแร้ง เมืองตราด ตราด ตด. 15 2561 11/7/2019
1669 เขต 6 สวพ.6 TRA-5-0269 นายณัฐพร แจ่มศิริพรหม ร้านอโนทัยขายของช า นายณัฐพร แจ่มศิริพรหม 175 6 ห้วยแร้ง เมืองตราด ตราด ตด. 18 2561 28/11/2019
1670 เขต 6 สวพ.6 TRA-5-0258 นายสกลสุข สุวัฒน์ศรีสกุล ร้านเทพนิมิตรการเกษตร สาขาบ้านฉางเกลือ นายสกลสุข สุวัฒน์ศรีสกุล 31/1 6 ห้วยแร้ง เมืองตราด ตราด ตด. 9 2561 6/6/2019
1671 เขต 6 สวพ.6 TRA-5-0219 นายรัชพล มาบ้านส้ง ร้านรัชพล PS เกษตรคลีนิค นายรัชพล มาบ้านส้ง 101/1 9 ห้วยแร้ง เมืองตราด ตราด ตด. 19 2561 13/12/2019
1672 เขต 6 สวพ.6 TRA-5-0213 นางสาวปาณฉัตร อ านวยผล ร้านทองดีเคมีภัณฑ์ นางสาวปาณฉัตร อ านวยผล 8/6 4 แหลมกลัด เมืองตราด ตราด ตด. 9 2560 30/8/2019
1673 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0161 นางสาวธนัชภัค มหาโสม ร้านน้ าหอมเคมีเกษตร นางสาวธนัชภัค มหาโสม 98 8 - - คลองใหญ่ แหลมงอบ ตราด ตด. 2 2561 14/2/2020
1674 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0100 นายวุฒินันท์ เขียวขจี ร้านบางปิดเคมีเกษตร นายวุฒินันท์ เขียวขจี 22/4 3 - - บางปิด แหลมงอบ ตราด ตด. 8 2560 24/7/2020
1675 เขต 6 สวพ.6 TRA-5-0111 นายพจน์ ประสงค์ทรัพย์ ร้านบางกระดานการเกษตร นายพจน์ ประสงค์ทรัพย์ 32/7 4 - แหลมงอบ-แสนตุ้ง บางปิด แหลมงอบ ตราด ตด. 5 2561 24/4/2020
1676 เขต 6 สวพ.6 Tra-5-0037 นางสาวธานิดา สรรพนุเคราะห์ สหกรณ์การเกษตรแหลมงอบจ ากัด นางสาวธานิดา สรรพนุเคราะห์ 4/3 6 - ตราด-แหลมงอบ แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด ตด. 11 2548 20/4/2020
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