
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 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0334 นายสมหมาย  เหมเส็ม ร้านส.การเกษตร นายสมหมาย เหมเส็ม 204 1 คลองยาง เกาะลันตา กระบ่ี กบ. 11 2560 13/12/2019
2 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0305 นายนิสเซ่อร์ ขุนเสร่ ร้านบาร่อกัตยนต์การเกษตร นายนิสเซ่อร์ ขุนเสร่ 92 1 - - คลองยาง เกาะลันตา กระบ่ี กบ. 17 2559 26/4/2020
3 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0383 นางศุภร  อ้อยบงค์ ร้านบ้านถ่ัวงอก นางศุภร อ้อยบงค์ 246 1 - ศาลาด่าน-สังกะอู้ ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบ่ี กบ. 9 2562 4/6/2020
4 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0024 นายสมหมาย แก้วยอด ร้านเคทองการเกษตร นายสมหมาย แก้วยอด 147 1 - - เขาดิน เขาพนม กระบ่ี กบ. 34 2554 31/12/2019
5 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0176 นายศิริชัย ศรีจันทร์ ร้านศิริชัยการเกษตร นายศิริชัย ศรีจันทร์ 322 1 - - เขาดิน เขาพนม กระบ่ี กบ. 33 2554 24/2/2020
6 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0240 นางสาวอรรธยา ช่วยบ ารุง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภัคอนัญญา 407 1 - - เขาดิน เขาพนม กระบ่ี กบ. 17 2557 21/7/2020
7 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0253 นายวีระพันธ์ มณีมัย ร้านพี. เค. เกษตร นายวีระพันธ์ มณีมัย 202 4 - - เขาพนม เขาพนม กระบ่ี กบ. 22 2557 24/7/2020
8 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0218 นายอนันตเดช  แย้มหอม ร้านบอย มินิมาร์ท นายอนันตเดช  แย้มหอม 323 4 - - เขาพนม เขาพนม กระบ่ี กบ. 20 2557 11/7/2020
9 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0028 นางสาริศา รัตนบุรี ร้านเจริญรัตน์เคมีเกษตร สาขา 2 นางสาริศา รัตนบุรี 142 5 - เขาพนม-ชัยบุรี เขาพนม เขาพนม กระบ่ี กบ. 6 2557 5/1/2020
10 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0277 นายวิชัย  หลุ่งเป้า ร้านก๊ิฟท์สรรพสินค้า นายวิชัย  หลุ่งเป้า 28 5 - - เขาพนม เขาพนม กระบ่ี กบ. 7 2558 9/6/2020
11 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0006 นายวันโชค รองรัตน์ ร้านจิรการเกษตร นายวันโชค รองรัตน์ 375 5 - - เขาพนม เขาพนม กระบ่ี กบ. 6 2553 18/6/2020
12 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0256 นายประเสริฐ สุขแก้ว ร้านประเสริฐการเกษตร นายประเสริฐ สุขแก้ว 55/2 5 - เขาพนม-ทุ่งใหญ่ เขาพนม เขาพนม กระบ่ี กบ. 31 2557 27/8/2019
13 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0222 นางสาวจุฑามาศ แก้วเจือ ร้านรวยสุขเพ่ือนเกษตร นางสาวจุฑามาศ แก้วเจือ 65 5 - เขาพนม-ทุ่งใหญ่ เขาพนม เขาพนม กระบ่ี กบ. 8 2558 18/6/2020
14 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0244 นายชัยณรงค์ ศิรประภาเดโช ร้านวรัญญูการเกษตร นายชัยณรงค์ ศิรประภาเดโช 1 9 - สมจิตร เขาพนม เขาพนม กระบ่ี กบ. 15 2557 10/6/2020
15 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0290 นางสาวสุกัญญา ศิริวุฒิ ร้าน ก.รุ่งเรืองการเกษตร นางสาวสุกัญญา ศิริวุฒิ 283 9 เขาพนม เขาพนม กระบ่ี กบ. 10 2559 15/12/2019
16 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0194 นายไววิทย์ ฐิติธนปกรณ์ ร้านแหลมทองการเกษตร นายไววิทย์ ฐิติธนปกรณ์ 79 9 - เหนือคลอง-ชัยบุรี เขาพนม เขาพนม กระบ่ี กบ. 6 2555 2/4/2020
17 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0278 นายโรจน์ศักด์ิ วรรณคง ร้านโรจน์ศักด์ิเคมีเกษตร นายโรจน์ศักด์ิ วรรณคง 83 3 - - พรุเตียว เขาพนม กระบ่ี กบ. 5 2561 7/3/2020
18 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0329 นางสายพิศ ชะนา ร้านเจ๊หนุ่ยการเกษตร นางสายพิศ ชะนา 152 9 - - สินปุน เขาพนม กระบ่ี กบ. 10 2562 1/7/2020
19 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0026 นายจีระศักด์ิ มณีมัย ร้านจ. เกษตรภัณฑ์ นายจีระศักด์ิ มณีมัย 205 2 - - หน้าเขา เขาพนม กระบ่ี กบ. 13 2558 9/7/2020
20 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0072 นางสาวชมพิชชา  ทองชัย สหกรณ์การเกษตรคลองท่อม จ ากัด 20/2 1 - เพชรเกษม คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบ่ี กบ. 1 2561 15/1/2020
21 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0069 นายเฉลิม จันทาโยธิน ร้านวิไลการเกษตร นายเฉลิม จันทาโยธิน 20/3 1 - เพชรเกษม คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบ่ี กบ. 11 2557 14/5/2020
22 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0023 นายสุนทร สิงห์ชู ร้านคลีนิคชาวสวน นายสุนทร สิงห์ชู 105/5 2 - - คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบ่ี กบ. 29 2554 9/10/2019
23 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0325 นายพงษ์พันธ์  ตันสกุล ร้านด ารงกุล นายพงษ์พันธ์ ตันสกุล 71/8 2 คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบ่ี กบ. 12 2561 23/4/2020
24 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0130 นายคณัสพิสิษฐ์ บุตรเล่ียม ร้านเอกเจริญการเกษตร นายคณัสพิสิษฐ์ บุตรเล่ียม 72/5 2 - - คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบ่ี กบ. 4 2561 19/2/2020
25 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0161 นายกิตติพงศ์ ทองเถาว์ ร้านกิตติพงศ์ ทองเถาว์ นายกิตติพงศ์ ทองเถาว์ 2/9 8 - - คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบ่ี กบ. 6 2554 12/10/2019
26 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0274 นายจิรภัทร เลิศตารักษ์ ร้านไนท์การเกษตร นายจิรภัทร เลิศตารักษ์ 35/1 9 - - คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบ่ี กบ. 12 2559 10/3/2020
27 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0356 นายเอกวิทย์  ไกรเกตุ ร้านปุ๋ยจ านงค์สินเกษตร นายเอกวิทย์ ไกรเกตุ 80/24 9 คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบ่ี กบ. 18 2561 11/7/2019
28 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0164 นายวีรชัย คงนาค ร้านเพ่ือนเกษตรคลองพน นายวีรชัย คงนาค 132/8 1 - เพชรเกษม คลองพน คลองท่อม กระบ่ี กบ. 1 2555 2/10/2019
29 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0297 นางนฤมล เจียวก๊ก ร้านครูน้อยการเกษตร นางนฤมล เจียวก๊ก 152/2 1 คลองพน คลองท่อม กระบ่ี กบ. 13 2561 7/5/2020
30 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0018 นายเจริญพงษ์ พันธ์ุอร่าม ร้านเกษตรคลองพน นายเจริญพงษ์ พันธ์ุอร่าม 233/2 1 - เพชรเกษม คลองพน คลองท่อม กระบ่ี กบ. 16 2549 21/7/2020
31 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0134 นางสาวชุลี บุญมาประสิทธ์ิ ร้านคลองพนการเกษตร สาขา 2 นางสาวชุลี บุญมาประสิทธ์ิ 244/2 1 - - คลองพน คลองท่อม กระบ่ี กบ. 26 2553 5/5/2020
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32 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0012 นางอุบลวรรณ  กีรติกฤติยานนท์ ร้านช. การเกษตร นางอุบลวรรณ  กีรติกฤติยานนท์ 347/5 1 - - คลองพน คลองท่อม กระบ่ี กบ. 9 2553 3/7/2020
33 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0301 นายย่าฝา แตงโม ร้านอติมาการเกษตร นายย่าฝา แตงโม 1/11 2 ทรายขาว คลองท่อม กระบ่ี กบ. 15 2559 13/3/2020
34 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0317 นายอนิสร  ว่ันเจียก ร้านอนิสรเกษตรภัณฑ์ นายอนิสร ว่ันเจียก 40/11 2 - - ทรายขาว คลองท่อม กระบ่ี กบ. 22 2559 20/10/2019
35 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0306 นายรอชีดีน บาเส็ม ร้านวาฟิรเคร่ืองตัดหญ้า นายรอชีดีน บาเส็ม 45/6 2 ทรายขาว คลองท่อม กระบ่ี กบ. 20 2561 19/7/2019
36 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0265 นายจ ารัส พลูหนัง ร้านจ ารัส นายจ ารัส พลูหนัง 9/9 3 ทรายขาว คลองท่อม กระบ่ี กบ. 36 2557 31/12/2019
37 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0087 นางทับทิม ทวีทรัพย์ ร้านทวีทรัพย์การเกษตร นางทับทิม ทวีทรัพย์ 22/2 1 - - พรุดินนา คลองท่อม กระบ่ี กบ. 25 2554 19/12/2019
38 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0292 นายโยธิน ใจหาญ ร้านโยธินการเกษตร นายโยธิน ใจหาญ 29/2 1 - คลองท่อม-ล าทับ พรุดินนา คลองท่อม กระบ่ี กบ. 1 2559 4/1/2020
39 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0309 นางสาวจันทร์เพ็ญ  ว่ันเจ๊ียะ ร้านเจ๊เมียดคลังเกษตร นางสาวจันทร์เพ็ญ ว่ันเจ๊ียะ 83/2 1 - - พรุดินนา คลองท่อม กระบ่ี กบ. 16 2561 23/5/2020
40 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0033 นางสาวสาลี ห้องล่อง ร้านนาปาล์มการเกษตร นางสาวสาลี ห้องล่อง 21/2 2 - คลองท่อม-ล าทับ พรุดินนา คลองท่อม กระบ่ี กบ. 19 2549 22/7/2020
41 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0351 นางชไมพร กิตติเรืองระยับ ร้านกิตธนา เคมีเกษตร นางชไมพร กิตติเรืองระยับ 56/3 3 - - พรุดินนา คลองท่อม กระบ่ี กบ. 3 2562 3/6/2020
42 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0276 นางสาวอวยพร ช่วยภักดี ร้านย่ิงเจริญเกษตรเซ็นเตอร์ นางสาวอวยพร ช่วยภักดี 1/5 5 พรุดินนา คลองท่อม กระบ่ี กบ. 11 2559 24/2/2020
43 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0236 นายปุรเชษฐ์ บุญช่วย ปุรเชษฐ์การเกษตร นายปุรเชษฐ์ บุญช่วย 16/2 6 - - พรุดินนา คลองท่อม กระบ่ี กบ. 28 2561 13/11/2019
44 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0082 นายบรรดิษฐ ว่ันเจียก ร้านบรรดิษฐการเกษตร นายบรรดิษฐ ว่ันเจียก 19/2 1 - เพชรเกษม เพหลา คลองท่อม กระบ่ี กบ. 46 2550 18/3/2020
45 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0246 นายสุภัทรชัย เกิดรักษ์ ร้านเลิศชัยเกษตรภัณฑ์ นายสุภัทรชัย เกิดรักษ์ 1/4 6 - - เพหลา คลองท่อม กระบ่ี กบ. 5 2558 18/5/2019
46 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0294 นายสมยา บ้าเหร็น สหกรณ์นิคมคลองท่อมสอง จ ากัด 5/4 1 ห้วยน  าขาว คลองท่อม กระบ่ี กบ. 3 2561 19/2/2020
47 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0359 นายสุนทร  เพชรสุ ร้านเพชรเกษตร นายสุนทร เพชรสุ 200/2 7 ห้วยน  าขาว คลองท่อม กระบ่ี กบ. 22 2561 24/7/2020
48 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0081 นายถนอมศักด์ิ มาฆะโว ร้านฅนสร้างสวนโฮม นายถนอมศักด์ิ มาฆะโว 102/2-3 1 - - เขาเขน ปลายพระยา กระบ่ี กบ. 51 2550 18/6/2020
49 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0058 นายส าราญ ทศวิชิต สหกรณ์นิคมปลายพระยา จ ากัด 160 3 - ปลายพระยา-เขาต่อ เขาเขน ปลายพระยา กระบ่ี กบ. 11 2549 18/7/2020
50 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0328 นางสาวสุนารี  กาญจนา ร้านจ าเริญปาล์มทอง นางสาวสุนารี กาญจนา 73 5 เขาเขน ปลายพระยา กระบ่ี กบ. 8 2560 5/7/2020
51 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0342 นางโสภี  คงณรงค์ ร้านรุ่งปวีพาณิชย์ นางโสภี คงณรงค์ 454 2 เขาต่อ ปลายพระยา กระบ่ี กบ. 14 2561 7/5/2020
52 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0284 นางสาวพัทธมน ศรีทรัพย์ ร้านวชิระเกษตรภัณฑ์ นางสาวพัทธมน ศรีทรัพย์ 195 4 - - เขาต่อ ปลายพระยา กระบ่ี กบ. 13 2559 17/9/2019
53 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0186 นายวินัย วิถี ร้านเพ็ชรไพย์การเกษตร นายวินัย วิถี 83 4 - - เขาต่อ ปลายพระยา กระบ่ี กบ. 8 2561 17/4/2020
54 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0322 นายวีระพงษ์  เพาะพืช ร้านเอกมงคลเกษตรพาณิชย์ นายวีระพงษ์ เพาะพืช 256 6 เขาต่อ ปลายพระยา กระบ่ี กบ. 3 2560 15/3/2020
55 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0060 นายบุญเทิง  ปากลาว สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จ ากัด 62 3 - - คีรีวง ปลายพระยา กระบ่ี กบ. 10 2558 17/7/2020
56 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0333 นายประจวบ  รักเกาะรุ้ง คีรีวงซุปเปอร์มาร์เก็ต นายประจวบ รักเกาะรุ้ง 201 6 คีรีวง ปลายพระยา กระบ่ี กบ. 6 2561 9/4/2020
57 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0255 นายธนวัฒน์ ทองกอบ ร้านสาม ช.พาณิชย์ นายธนวัฒน์ ทองกอบ 148/1 - อ่าวลึก-พระแสง ปลายพระยา ปลายพระยา กระบ่ี กบ. 29 2557 3/8/2019
58 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0035 นายค านวล เมฆจันทร์ฉิม ร้านปลายพระยาการเกษตร นายค านวล เมฆจันทร์ฉิม 21 - อ่าวลึก-พระแสง ปลายพระยา ปลายพระยา กระบ่ี กบ. 42 2554 13/5/2020
59 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0115 นายสิงห์ทอง  สุริเยศ ร้านนิติยาการเกษตร นายสิงห์ทอง  สุริเยศ 25 ประทีปอุทิศ ปลายพระยา ปลายพระยา กระบ่ี กบ. 8 2554 25/10/2019
60 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0047 นางรมิตา วงศ์สุนทร ร้านป. เกษตรภัณฑ์ นางรมิตา วงศ์สุนทร 35 - บางแก้วใต้ ปลายพระยา ปลายพระยา กระบ่ี กบ. 4 2553 23/3/2020
61 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0268 นายพุฒิภัสทร์ นาคแป้น ร้านบุญเกื อการเกษตร นายพุฒิภัสทร์ นาคแป้น 37 บางแก้วใต้ ปลายพระยา ปลายพระยา กระบ่ี กบ. 3 2558 12/2/2020
62 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0103 นางสาวขวัญตา เอียดขาว ร้านนิรัตการเกษตร นางสาวขวัญตา เอียดขาว 4 บางแก้วใต้ 2 ปลายพระยา ปลายพระยา กระบ่ี กบ. 78 2554 8/9/2019
63 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0203 นางโสภา คงใหม่ ร้านสมใจการเกษตร นางโสภา คงใหม่ 40 บางแก้วใต้ ปลายพระยา ปลายพระยา กระบ่ี กบ. 41 2556 25/7/2020
64 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0373 นายชัยยงค์ วงศ์สุนทร ร้าน ป.เกษตรภัณฑ์ นายชัยยงค์ วงศ์สุนทร 48 - - บางแก้วใต้ ปลายพระยา ปลายพระยา กระบ่ี กบ. 7 2562 4/6/2020
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65 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0059 นางจวนใจ  เจิมขวัญ สหกรณ์นิคมปากน  า จ ากัด นางจวนใจ  เจิมขวัญ 146 1 - - ปลายพระยา ปลายพระยา กระบ่ี กบ. 25 2557 24/7/2020
66 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0196 นางมณีรัตน์ บุษย์เพชร ร้านคลองพระยาพานิช นางมณีรัตน์ บุษย์เพชร 264 8 - - ปลายพระยา ปลายพระยา กระบ่ี กบ. 8 2555 4/9/2019
67 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0088 นายสินชัย เอ่งฉ้วน ร้านโพธ์ิเรียงการค้าและเกษตร นายสินชัย เอ่งฉ้วน 44/1 3 - - กระบ่ีน้อย เมือง กระบ่ี กบ. 68 2551 18/6/2020
68 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0089 นายสมศักด์ิ สุดสาย ร้านสมศักด์ิการเกษตร นายสมศักด์ิ สุดสาย 158 6 - - กระบ่ีน้อย เมือง กระบ่ี กบ. 5 2552 24/5/2020
69 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0032 นายสมวงษ์ คงรอด ร้านวงษ์เจริญการเกษตร นายสมวงษ์ คงรอด 39/2 7 - - กระบ่ีน้อย เมือง กระบ่ี กบ. 67 2551 6/5/2020
70 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0061 นายเอนก ล่ิมศรีวิไล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กระบ่ีสินเกษตร 12/2-4 - หน้าพลับพลา กระบ่ีใหญ่ เมือง กระบ่ี กบ. 39 2554 11/12/2019
71 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0005 นางสาวยุพเรศ กิติพฤฒิพันธ์ุ บริษัท วี.เอส. ค้าปุ๋ย จ ากัด นางสาวยุพเรศ กิติพฤฒิพันธ์ุ 47/9 - ศรีตรัง กระบ่ีใหญ่ เมือง กระบ่ี กบ. 5 2549 13/5/2020
72 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0021 นางเติมพร สุขการ บริษัท เติมพรการเกษตร จ ากัด 489/6 - อุตรกิจ กระบ่ีใหญ่ เมือง กระบ่ี กบ. 5 2557 5/1/2020
73 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0121 นายมนตรี ช่วยกุล ร้านรัจมนตรีการเกษตร นายมนตรี ช่วยกุล 36/1 2 - - ทับปริก เมือง กระบ่ี กบ. 39 2557 5/5/2020
74 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0219 นายวิโรจน์ ดวงขวัญ วิโรจน์การเกษตร นายวิโรจน์ ดวงขวัญ 100 3 - - กระบ่ีน้อย เมืองกระบ่ี กระบ่ี กบ. 38 2556 15/7/2020
75 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0303 นายปพณศักด์ิ แสงขาม ร้านปพณศักด์ิเกษตรภัณฑ์ นายปพณศักด์ิ แสงขาม 103 3 กระบ่ีน้อย เมืองกระบ่ี กระบ่ี กบ. 15 2561 7/5/2020
76 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0138 นางสาวปัญจลักษณ์ สาลี ร้านกระบ่ีการเกษตร นางสาวปัญจลักษณ์ สาลี 485/7 อุตรกิจ กระบ่ีใหญ่ เมืองกระบ่ี กระบ่ี กบ. 25 2561 13/8/2019
77 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0106 นายถาวร พลเดช นายถาวร  พลเดช 520 - อุตรกิจ กระบ่ีใหญ่ เมืองกระบ่ี กระบ่ี กบ. 6 2558 22/6/2020
78 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0291 นางสาวยุพดี แซ่ไล่ ร้านสุ่นฮวด นางสาวยุพดี แซ่ไล่ 16 คงคา ปากน  า เมืองกระบ่ี กระบ่ี กบ. 7 2561 9/4/2020
79 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0315 นายอภิธาร  รักดี ร้านอภิธารการเกษตร นายอภิธาร รักดี 44 1 กระบ่ี-เขาทอง อ่าวนาง เมืองกระบ่ี กระบ่ี กบ. 5 2560 7/5/2020
80 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0141 นายสมเกียรติ ใยทอง ร้านเพชรทองการค้า นายสมเกียรติ ใยทอง 171 1 - - ดินแดง ล าทับ กระบ่ี กบ. 23 2561 24/7/2019
81 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0077 นายปราโมท นิลมล ร้านดินแดงการเกษตร นายปราโมท นิลมล 123 3 - ดินแดง-เค่ียมงาม ดินแดง ล าทับ กระบ่ี กบ. 52 2550 18/6/2020
82 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0293 นายธีรวุธ ดวงน  าแก้ว ร้านธีระการเกษตร นายธีรวุธ ดวงน  าแก้ว 326 2 ดินอุดม ล าทับ กระบ่ี กบ. 6 2559 6/1/2020
83 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0233 นายกิตติกร ปานเพชร ร้านเพชรทองการเกษตร นายกิตติกร ปานเพชร 179/1 4 - - ดินอุดม ล าทับ กระบ่ี กบ. 1 2557 24/10/2019
84 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0378 นายเอกรัตน์  พัฒนศิลป์ บริษัท คิดเจริญเคมีเกษตร จ ากัด ส านักงานสาขา บริษัท คิดเจริญเคมีเกษตร จ ากัด ส านักงานสาขา 220 4 - - ดินอุดม ล าทับ กระบ่ี กบ. 4 2562 3/6/2020
85 เขต 7 ศวพ.กบ. KRa-5-0358 นายปราโมท  นิลมล ร้านดินแดงการเกษตร 3 นายปราโมท นิลมล 87 6 ดินอุดม ล าทับ กระบ่ี กบ. 19 2561 16/7/2020
86 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0057 นางสาวอัจฉรา  ไชยสน สหกรณ์การเกษตรล าทับ จ ากัด 67 4 - - ทุ่งไทรทอง ล าทับ กระบ่ี กบ. 5 2559 3/12/2019
87 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0025 นายเอกวิทย์  ไกรเกตุ บริษัท ปุ๋ยจ านงค์สินเกษตร จ ากัด นายเอกวิทย์ ไกรเกตุ 130 5 - - ล าทับ ล าทับ กระบ่ี กบ. 24 2561 1/8/2019
88 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0078 นางโสภาพร ช่อมณี ร้านจ.เกษตรภัณฑ์ นางโสภาพร ช่อมณี 326 5 - - ล าทับ ล าทับ กระบ่ี กบ. 53 2550 15/12/2019
89 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0379 นาย เอกรัตน์ พัฒนศิลป์ บริษัท คิดเจริญเคมีเกษตร จ ากัด (ส านักงานแห่งใหญ่) 633/1 5 - - ล าทับ ล าทับ กระบ่ี กบ. 1 2562 3/4/2020
90 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0337 นายสุนทร มีแย้ม ร้านน้องบ่าวการยาง นายสุนทร มีแย้ม 158 6 - - ล าทับ ล าทับ กระบ่ี กบ. 5 2562 4/6/2020
91 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0275 นางสาวศิริวรรณ ไพจิตร ร้านสิริรักษ์เกษตร นางสาวศิริวรรณ ไพจิตร 233 6 ล าทับ ล าทับ กระบ่ี กบ. 17 2561 31/5/2020
92 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0380 นายเอกพันธ์ จันทร์เล็ก ร้านเอกพันธ์การค้า นายเอกพันธ์ จันทร์เล็ก 38 8 - - ล าทับ ล าทับ กระบ่ี กบ. 2 2562 13/5/2020
93 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0137 นางสาวทิพย์สุนา นบนอบ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทิพย์สุนา กรุ๊ป (2010) 811 2 - - คลองขนาน เหนือคลอง กระบ่ี กบ. 11 2562 22/7/2020
94 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0019 นายสุรพงค์ บุญคง ร้านคลองขนานการเกษตร นายสุรพงค์ บุญคง 159 5 - - คลองขนาน เหนือคลอง กระบ่ี กบ. 2 2561 24/1/2020
95 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0295 นายประกอบ ศรีรัตน์ ร้านนัทณรินทร์การเกษตร นายประกอบ ศรีรัตน์ 69 4 คลองเขม้า เหนือคลอง กระบ่ี กบ. 7 2559 16/2/2020
96 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0241 นางวลัย บุญคง ร้านนาเหนือการเกษตร นางวลัย บุญคง 253 1 โคกยาง เหนือคลอง กระบ่ี กบ. 2 2559 27/1/2020
97 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0283 นายสุทธิพงศ์ หนูชัยปลอด ร้านบางผึ งการเกษตร นายสุทธิพงศ์ หนูชัยปลอด 422 5 เพชรเกษม โคกยาง เหนือคลอง กระบ่ี กบ. 9 2561 18/4/2020
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98 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0304 นางสาวเบญจภัทร ทองรอด ร้านนฤภัทรเกษตรภัณฑ์ นางสาวเบญจภัทร ทองรอด 424 5 - - โคกยาง เหนือคลอง กระบ่ี กบ. 16 2559 25/4/2020
99 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0353 นายอุดมพงศ์  ทองทิพย์ ร้านอุดมพงศ์เคมีเกษตร นายอุดมพงศ์ ทองทิพย์ 280 7 - - โคกยาง เหนือคลอง กระบ่ี กบ. 6 2562 4/6/2020
100 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0310 นายสมศักด์ิ  นบนอบ ร้านปกาสัยการเกษตร นายสมศักด์ิ นบนอบ 231 2 ปกาสัย เหนือคลอง กระบ่ี กบ. 6 2560 8/6/2020
101 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0318 นายร่อหมาน  เสดร่าหมาน ชุมนุมสหกรณ์การยางกระบ่ี จ ากัด 199 6 - - ปกาสัย เหนือคลอง กระบ่ี กบ. 23 2559 24/10/2019
102 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0307 นายอภิรักษ์  สมัครแก้ว ร้านแก้วพืชผลการเกษตร นายอภิรักษ์ สมัครแก้ว 320 3 ห้วยยูง เหนือคลอง กระบ่ี กบ. 20 2559 4/8/2019
103 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0363 นางสาวณัฐกานต์  ชารี ร้านโชคน าผลการเกษตร นางสาวณัฐกานต์ ชารี 216 4 ห้วยยูง เหนือคลอง กระบ่ี กบ. 26 2561 21/8/2019
104 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0064 นายสหัส กุลเถกิง นายสหัส กุลเถกิง 327/6 - เพชรเกษม เหนือคลอง เหนือคลอง กระบ่ี กบ. 59 2551 20/5/2020
105 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0043 นายมนูญ เอ่งฉ้วน ร้านมนูญการเกษตร นายมนูญ เอ่งฉ้วน 293 2 - เพชรเกษม เหนือคลอง เหนือคลอง กระบ่ี กบ. 21 2557 24/7/2020
106 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0054 นายบุญเลิศ ชัยวรานนท์ศรี ร้านสหการเกษตร นายบุญเลิศ ชัยวรานนท์ศรี 926 2 - เหนือคลอง-เขาพนม เหนือคลอง เหนือคลอง กระบ่ี กบ. 2 2549 7/3/2020
107 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0068 นางเกษร ยอดอ่อน ร้านท่านุ่นการเกษตร นางเกษร ยอดอ่อน 174 4 - - เหนือคลอง เหนือคลอง กระบ่ี กบ. 49 2550 28/5/2019
108 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0285 นางสาวสมัชญา บัวเลิศ ร้านทรัพย์รุ่งเรืองการเกษตร นางสาวสมัชญา บัวเลิศ 270/16 6 - - เหนือคลอง เหนือคลอง กระบ่ี กบ. 11 2561 23/4/2020
109 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0143 นายสุขสันต์ิ วงศ์อรินทร์ ร้านยินดีการเกษตร นายสุขสันต์ิ วงศ์อรินทร์ 280 6 - - เหนือคลอง เหนือคลอง กระบ่ี กบ. 22 2553 1/11/2019
110 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0286 นางสาววิชุดา กิจการ สหกรณ์กองทุนสวนยางเขาใหญ่สามัคคี จ ากัด - 1 - - เขาใหญ่ อ่าวลึก กระบ่ี กบ. 21 2559 13/9/2019
111 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0029 นายพันศักด์ิ จิตรรัตน์ ร้านพันธ์ุเกษตรทอง นายพันศักด์ิ จิตรรัตน์ 33/2 5 - เพชรเกษม เขาใหญ่ อ่าวลึก กระบ่ี กบ. 24 2557 17/7/2019
112 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0281 นายบุญเทิง  ปากลาว สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จ ากัด สาขา ซอย 11 29/13 1 คลองยา อ่าวลึก กระบ่ี กบ. 9 2560 15/8/2019
113 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0022 นางพิไลรัตน์ เพชรสีช่วง ร้านคลองหินการเกษตร นางพิไลรัตน์ เพชรสีช่วง 153/5 4 - เพชรเกษม คลองหิน อ่าวลึก กระบ่ี กบ. 27 2561 29/8/2019
114 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0191 นางสาวสุชาดา คงพันธ์ ร้านรุ่งเจริญการเกษตร นางสาวสุชาดา คงพันธ์ 42/2 1 - - นาเหนือ อ่าวลึก กระบ่ี กบ. 30 2557 25/8/2019
115 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0124 นางฐาปณี ญาณแก้ว ร้านโอ. เค. เกษตรเซ็นเตอร์ นางฐาปณี ญาณแก้ว 55/4 3 - เพชรเกษม บ้านกลาง อ่าวลึก กระบ่ี กบ. 16 2553 9/8/2019
116 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0211 นายจารุวัฒน์ เอกไพบูลย์ ร้านไผ่ตง นายจารุวัฒน์ เอกไพบูลย์ 106/4 3 - อ่าวลึก-แหลมสัก แหลมสัก อ่าวลึก กระบ่ี กบ. 34 2556 9/7/2020
117 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0038 นายธนกิต พรหมบุตร ร้านพรหมบุตรการเกษตร นายธนกิต พรหมบุตร 12/56 2 - - อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก กระบ่ี กบ. 21 2550 3/6/2020
118 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0259 นายสรายุทธ รักแก้ว ร้านวรรณิภรณ์ นายสรายุทธ รักแก้ว 2/34 7 - - อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก กระบ่ี กบ. 33 2557 19/11/2019
119 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0348 นางสาวจรรยา  นาคินทร์ ร้านสามาตร์การค้า นางสาวจรรยา นาคินทร์ 2/36-37 7 อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก กระบ่ี กบ. 10 2561 18/4/2020
120 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0065 นายปรินทร์ พิกุลสนธยา นายปรินทร์ พิกุลสนธยา 289 2 - อ่าวลึก-พระแสง อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก กระบ่ี กบ. 12 2557 18/5/2020
121 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0217 นายไพโรจน์  ปากลาว บริษัท พี.ซี. เกษตรเซ็นทรัล จ ากัด 77 2 - - อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก กระบ่ี กบ. 23 2557 20/7/2020
122 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0112 นายสุวรรณ ก่ีบุตร ร้านอ่าวลึกเกษตรภัณฑ์ นายสุวรรณ ก่ีบุตร 9/26 2 - - อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก กระบ่ี กบ. 72 2551 10/8/2019
123 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0374 นายเสกศักด์ิ  ศรีพิบูลย์ ร้าน ส.สมใจการค้า นายเสกศักด์ิ ศรีพิบูลย์ 49/13 4 - - อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก กระบ่ี กบ. 8 2562 4/6/2020
124 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0062 นางศิริรัตน์  แสงอริยนันท์ บริษัท เกษตรสิทธี จ ากัด 76/2 4 - อ่าวลึก-ปลายพระยา อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก กระบ่ี กบ. 27 2549 20/9/2019
125 เขต 7 ศวพ.กบ. KRA-5-0188 นายกิตติศักด์ิ  ปานเส้ง ร้านพ่ีจิ ม ซอย 7 นายกิตติศักด์ิ ปานเส้ง 139/1 5 อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก กระบ่ี กบ. 2 2560 15/2/2020
126 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0757 นางสาวจีรนันท์ ปานอักษร มากยอด ร้านท่าลานทองการเกษตร นางสาวจีรนันท์ ปานอักษร มากยอด 126 4 คุริง ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 32 2561 26/8/2019
127 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0384 นางสาวณัฐกมล  แดงสกล สหกรณ์นิคมท่าแซะ จ ากัด สาขาท่าลานทอง 202 4 - - คุริง ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 67 2552 27/8/2020
128 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0436 นายพสิษฐ์ ศรีนิล ร้าน ศ.รุ่งเรืองเคมี นายพสิษฐ์ ศรีนิล 1 2 - - ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 69 2554 14/6/2020
129 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0091 นายปราโมทย์ ใสจุล ร้านท่าแซะการเกษตร นายปราโมทย์ ใสจุล 144 2 - เพชรเกษม ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 12 2549 13/3/2020
130 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0125 นายธีระยุทธ รักชุมคง ร้านพืชเจริญ นายธีระยุทธ รักชุมคง 60 2 - - ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 41 2554 12/1/2020
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131 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0641 นายวีรพันธ์  จิตตวงศ์ชวลิต ร้านคลังเกษตรอ่างทอง 491 นายวีรพันธ์ จิตตวงศ์ชวลิต 148/3 5 - - ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 24 2559 24/7/2020
132 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0154 นางสาววิภา ตันหยง ร้านวิภาพานิชย์ นางสาววิภา ตันหยง 159/4 5 - - ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 4 2549 14/6/2020
133 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0097 นางวนิดา รัตนะ ร้านธานินทร์ นางวนิดา รัตนะ 162 5 - - ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 11 2556 2/6/2020
134 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0064 นายสุรพงษ์ พันธ์ุธร ร้านจันทร์เพ็ญเอเชียปุ๋ย นายสุรพงษ์ พันธ์ุธร 180/1 5 - - ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 54 2550 9/4/2020
135 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0322 นางไตรรัตน์ เชื อดี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไตรรัตน์การเกษตร 194 5 - - ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 24 2557 1/6/2020
136 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0325 นายราเทน จันทร์แย้มส่ง ร้านพันวาลการเกษตร นายราเทน จันทร์แย้มส่ง 202 5 - - ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 30 2558 22/4/2020
137 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0137 นางเพ็ญศรี จันทร์แย้มส่ง ร้านระพีพัฒน์ นางเพ็ญศรี จันทร์แย้มส่ง 202 5 - - ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 40 2554 31/12/2019
138 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0529 นางผกากาญจน์ นวลมี ร้านเจริญ-ศรีการเกษตร(หญิง) นางผกากาญจน์ นวลมี 211 5 - - ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 23 2556 11/7/2019
139 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0113 นางสาวยุวดี เพชรหนัก ร้านปรียาการเกษตร นางสาวยุวดี เพชรหนัก 93/1 5 - - ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 22 2554 31/12/2019
140 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0383 นางสาวนงนุช สังข์สม สหกรณ์นิคมท่าแซะ จ ากัด สาขาดินก้อง 110/1 10 - - ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 66 2552 27/8/2020
141 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0783 นางสาววิชุดา รักษาผล บุญถาวรการเกษตร นางสาววิชุดา รักษาผล 104/1 3 ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 5 2562 29/4/2020
142 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0458 นายภุมเรศ โลหะ ร้านโกตงการเกษตร นายภุมเรศ โลหะ 133 3 - - ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 90 2554 8/9/2019
143 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0764 นายสน สังข์สม ร้านเพ่ือนชาวสวนการเกษตร นายสน สังข์สม 167 3 ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 36 2561 29/10/2019
144 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0181 นางอรัญญา พันธ์ุธร ร้านสุภาพรเกษตรภัณฑ์ นางอรัญญา พันธ์ุธร 90 4 - - ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 144 2551 22/9/2019
145 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0042 นายเผดิม กิตยานุภรณ์ ร้านเกษตรไท สาขาท่าข้าม นายเผดิม กิตยานุภรณ์ 94 6 - - ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 31 2553 22/8/2019
146 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0474 นายอนุวัฒน์ พิทักษ์รัตน์ ร้านครูฮุ้ยการการเกษตร นายอนุวัฒน์ พิทักษ์รัตน์ 98 6 - - ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 7 2555 22/1/2020
147 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0407 นางสาวกชกร ทองพัฒน์ ร้านจ่าพลการเกษตร นางสาวกชกร ทองพัฒน์ 268 8 - - ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 67 2554 9/6/2020
148 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0636 นางฉวีวรรณ  สังข์สม ร้านทรัพย์ทวีการเกษตร นางฉวีวรรณ สังข์สม 334 8 - - ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 20 2559 27/6/2020
149 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0153 นายกิติพัฒน์ สอนสุภา ร้านวิทยาการเกษตร นายกิติพัฒน์ สอนสุภา 36 8 - - ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 31 2551 5/3/2020
150 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0088 นายสุพรณ์ สุมิพันธ์ ร้านทรัพย์ไพศาล นายสุพรณ์ สุมิพันธ์ 19/1 12 - - ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 81 2549 12/11/2019
151 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0661 นายสุวรรณ อินหญีต ร้านนิคมเกษตรภัณฑ์ นายสุวรรณ อินหญีต 265 13 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 1 2560 8/1/2020
152 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0246 นายไกรฤกษ์ ดวงคงทอง สหกรณ์นิคมท่าแซะ จ ากัด 50 13 - - ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 21 2554 31/12/2019
153 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0198 นายนพพงษ์ แสงสุริยะ สหกรณ์การเกษตรท่าแซะ จ ากัด 172 15 - ส่ีแยกท่าแซะ ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 96 2551 26/7/2020
154 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0218 นายสมพงษ์ ตั งจิตรถาวรกุล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิภาเกษตรภัณฑ์ 202 15 - เพชรเกษม ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 54 2551 8/4/2020
155 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0161 นายสมชาย สุระชิต ร้านสมชายการเกษตร นายสมชาย สุระชิต 212 15 - เพชรเกษม ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 28 2556 8/11/2020
156 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0579 นางสาววนิดา ลีละพงศ์วัฒนา ร้านวนิดาการเกษตร นางสาววนิดา ลีละพงศ์วัฒนา 168 16 - - ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 23 2558 11/3/2020
157 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0299 นางสาวบุญชู นาคสิงห์ ร้านโกหยก นางสาวบุญชู นาคสิงห์ 175 16 - - ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 121 2550 4/9/2019
158 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0210 นายประเสริฐ สินเจริญวัฒนา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคเจริญวัฒนาชุมพร 276 16 - เพชรเกษม ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 72 2549 30/8/2020
159 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0044 นายศักด์ิชาย มีสุข ร้านเกษตรมีสุข นายศักด์ิชาย มีสุข 114 6 - เพชรเกษม-ท่าแซะ ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 126 2549 31/12/2019
160 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0217 นายธนเดช ลัทธลาภกุล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยาซุปเปอร์สโตร์ 118/22 6 - - ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 72 2550 11/6/2020
161 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0287 นายพินิจ ตันติดิลก ร้านภูผาสินเคมีภัณฑ์ นายพินิจ ตันติดิลก 303 6 - - ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 97 2550 15/8/2019
162 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0410 นายสรายุธ สุวรรณพหู ร้านทีเจกรีนเฮ้าส์ นายสรายุธ สุวรรณพหู 206/1 8 - - ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 8 2553 17/5/2020
163 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0528 นายธนรัตน์ พรรณรัตน์ ร้านธ.เคมีภัณฑ์ นายธนรัตน์ พรรณรัตน์ 14 9 - - ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 22 2556 17/7/2020
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164 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0112 นางอรอุมา ศรีสุข ร้านศรีสุขการเกษตร นางอรอุมา ศรีสุข 27/1 9 - - ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 17 2550 24/2/2020
165 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0274 นายปิยะ หนูสุด สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จ ากัด 274 9 - ท่าแซะ-ปะทิว ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 76 2550 23/9/2019
166 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0017 นายไพรัช ดิสระ ร้าน 491 การเกษตร นายไพรัช ดิสระ 8 10 - - รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 108 2549 8/11/2019
167 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0456 นางสุทิศา พรมชัยศรี สหกรณ์การเกษตรบ้านพันวาล จ ากัด 96 11 - - รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 8 2557 12/11/2020
168 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0414 นายสันติ แสงเป่า ร้านสันติการเกษตร นายสันติ แสงเป่า 1818 12 - - รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 61 2554 20/6/2020
169 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0302 นายพรเทพ อยู่เย็น ร้านรับร่อการเกษตร นายพรเทพ อยู่เย็น 184 12 - - รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 57 2554 13/2/2020
170 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0658 นางสาวเยาวเรศ คงสมบัติ ร้านเกษตรพอเพียง นางสาวเยาวเรศ คงสมบัติ 2150 12 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 64 2560 24/12/2019
171 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0717 นางสาวสายฝน บุญรอด ร้านจอมพลการเกษตร นางสาวสายฝน บุญรอด 2196 12 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 16 2561 16/5/2019
172 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0718 นายวิโรจน์ เลาหบุตร ร้านรุ่งโรจน์การเกษตร นาย วิโรจน์ เลาหบุตร 2201 12 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 10 2561 24/4/2020
173 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0753 นางอ าพร แซ่ว่อง ร้านบางท่าพาณิชย์ นางอ าพร แซ่ว่อง 54/1 14 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 29 2561 2/8/2019
174 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0464 นายเหรียญทอง จันหล่อ ร้านนายการเกษตร นายเหรียญทอง จันหล่อ 121 15 - - รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 4 2557 30/10/2019
175 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0493 นางสาวอัมพุชณี ภูต้อม ร้านอ๊อดการเกษตร นางสาวอัมพุชณี ภูต้อม 58/1 15 - - รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 17 2558 1/4/2020
176 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0621 นางอารีย์รัตน์ รอดกลาง ร้านสหัสเคมีเกษตร นางอารีย์รัตน์ รอดกลาง 94 15 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 10 2559 25/4/2020
177 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0351 นายพงศ์วิสิฐ พันธ์ุธร ร้านสันธการณ์ นายพงศ์วิสิฐ พันธ์ุธร 1981/1 17 - - รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 84 2551 22/6/2020
178 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0566 นางสาวจิราพร ธรรมจง ร้านเป้ิล-น  าใส นางสาวจิราพร ธรรมจง 670 17 - - รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 21 2558 1/4/2019
179 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0696 นางสงวนจิตร วัฒนะ ร้านวัฒนะการเกษตร นางสงวนจิตร วัฒนะ 479 18 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 14 2561 2/5/2019
180 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0732 นางสาวศลิษา ศิริปี ร้านศลิษาพาณิชย์ นางสาวศลิษา ศิริปี 522/1 18 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 11 2561 24/4/2020
181 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0232 นางประนอม แดงสกล ร้านรุ่งสกล นางประนอม แดงสกล 648 18 - - รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 71 2551 3/6/2020
182 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0738 นายณรงค์ ทองหาร ร้านเกษตรด ารงค์ทรัพย์ นายณรงค์ ทองหาร 136 19 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 19 2561 30/5/2020
183 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0733 นางสาวศิรินันท์ ประสาทไทย นางสาวศิรินันท์ ประสาทไทย 580 20 - - รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 12 2561 29/4/2020
184 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0763 นางขวัญยืน แพงศรี ร้านแพงศรีเกษตรภัณฑ์ นางขวัญยืน แพงศรี 321 21 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 35 2561 29/10/2019
185 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0587 นางสาวรตนกุล โนนยะโส ร้านน้องเพลินสุขส าราญ นางสาวรตนกุล โนนยะโส 98 21 - - รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 28 2558 20/4/2020
186 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0643 นายธวัช มีชัยมงคล ร้านจินดาเกษตรรวมทุน นายธวัช มีชัยมงคล 35 22 - - รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 25 2559 28/7/2020
187 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0589 นางวารุณี สมบุญ ร้านเพ่ือนเกษตร สาขาพันวาล นางวารุณี สมบุญ 44 22 - - รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 44 2560 27/6/2020
188 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0065 นางมาลัย เสน่ห์พูด ร้านจรูญ เสน่ห์พูด นางมาลัย เสน่ห์พูด 87 23 - - รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 1 2554 31/1/2020
189 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0450 นายปรีชา บัวแก้ว ร้านปรีชา นายปรีชา บัวแก้ว 233 5 - - สลุย ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 81 2554 7/8/2019
190 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0167 นางสาวพรทิพย์ ภูนิคม ร้านต๋ิมก๊ิฟช็อป นางสาวพรทิพย์ ภูนิคม 309 6 - - สลุย ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 38 2554 31/12/2019
191 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0148 นางนุชจนาจ ธนสกนธ์พงศ์ ร้านวันชัยพาณิชย์ นางนุชจนาจ ธนสกนธ์พงศ์ 4/1 6 - - สลุย ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 25 2554 31/12/2019
192 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0045 นางสาวจิราภรณ์ สมศรี ร้านเกษตรรุ่งเรือง นางสาวจิราภรณ์ สมศรี 75/1 6 - - สลุย ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 51 2552 26/11/2019
193 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0600 นางสาวขวัญฤทัย ศรีอนันต์ ร้านส.เกษตรภัณฑ์ สาขาสลุย นางสาวขวัญฤทัย ศรีอนันต์ 348 7 - - สลุย ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 38 2558 2/8/2019
194 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0416 นางสาวอรอุษา ศรีภิญโญ ร้านป.ปลา2 นางสาวอรอุษา ศรีภิญโญ 358 8 - - สลุย ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 15 2553 22/6/2020
195 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0273 นายบัณฑิต ฤทธิเดช ร้านบัณฑิต นายบัณฑิต ฤทธิเดช 139 6 - - สองพ่ีน้อง ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 75 2550 19/6/2020
196 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0521 นายสมบัติ คงประจ า ร้านพนมการเกษตร นายสมบัติ คงประจ า 20/1 6 สองพ่ีน้อง ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 23 2559 7/10/2019
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197 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0081 นายรักมิตร พลยมมา ร้านดวงดีเคมีภัณฑ์ นายรักมิตร พลยมมา 113 7 - - สองพ่ีน้อง ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 9 2553 2/4/2020
198 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0666 นางสาวรัตนา คล  ามณี ร้านธรรมเจริญการเกษตร นางสาวรัตนา คล  ามณี 464/1 10 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 13 2560 16/2/2020
199 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0780 นางสาวแวววรรณ วีระวงษ์ ร้านปริญญาการค้าและการเกษตร นางสาวแวววรรณ วีระวงษ์ 84 10 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 3 2562 20/3/2020
200 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0637 นายสมโชติ  แย้มมณี ร้านแม่อุบล นายสมโชติ แย้มมณี 10 12 - - หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 21 2559 9/6/2020
201 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0569 นางสาวฐายิกา กาญจนวงศ์ ร้านถุงทองการเกษตร นางสาวฐายิกา กาญจนวงศ์ 2/9 14 - - หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 24 2558 11/3/2020
202 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0731 นางสาวจารุวรรณ ภู่เสือ ร้านจารุวรรณเซ็นเตอร์ นางสาวจารุวรรณ ภู่เสือ 190/4 5 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 9 2561 17/4/2020
203 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0629 นางสาวอังศุมาลิน ชิตสกุล ร้านช่ืนบานพาณิชย์ นางสาวอังศุมาลิน ชิตสกุล 251 5 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 13 2559 10/5/2020
204 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0710 นายศิวดล สีค า ร้านคิวทองการเกษตร นายศิวดล สีค า 261/1 6 หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 60 2560 11/12/2019
205 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0385 นางสาวพัชรินทร์ ผันผล สหกรณ์นิคมท่าแซะ จ ากัด สาขาปากด่าน 64 5 - - หงส์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 19 2557 12/3/2020
206 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0326 นางสาวกัญญา เถาเล็ก ร้านเปรมเกษตรภัณฑ์ นางสาวกัญญา เถาเล็ก 649 5 - - หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร ชพ. 404 2551 4/3/2020
207 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0611 นายอิปิศักด์ิ ธนาศรี ร้านธนาศรี เคมีภัณฑ์ นายอิปิศักด์ิ ธนาศรี 85/3 2 สุขประเสริฐ - ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร ชพ. 50 2560 17/8/2019
208 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0593 นางอนงค์ ฦาชาฤทธ์ิ ร้านจินดาเกษตรรวมทุน นางอนงค์ ฦาชาฤทธ์ิ 59/1 4 - - ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร ชพ. 35 2558 24/6/2020
209 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0306 นายสุนัน ใหม่กระบ่ี ร้านนวกิจเกษตร นายสุนัน ใหม่กระบ่ี 97/1 5 - - ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร ชพ. 159 2550 13/12/2019
210 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0667 นายพิตรพิบูล คงปะทิว ร้านโบนัสการเกษตร นายพิตรพิบูล คงปะทิว 162 1 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร ชพ. 16 2560 22/2/2020
211 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0610 นายคนึง เมืองทิพย์ ร้านเมืองทิพย์การเกษตร นายคนึง เมืองทิพย์ 60/1 12 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร ชพ. 49 2560 17/8/2019
212 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0634 นางสาวณัฐสุดา อ้นสถิตย์ ร้านแสงเพชร (สาขาทับช้าง) นางสาวณัฐสุดา อ้นสถิตย์ 34/1 13 - - ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร ชพ. 6 2559 16/3/2020
213 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0650 นางจิตภา จันทร์ล าภู ร้านจ าปาเคมีภัณฑ์ นางจิตภา จันทร์ล าภู 68 14 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร ชพ. 56 2560 5/11/2019
214 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0748 นายละมุล ดินสะละ ร้านลูกช้างการเกษตร นายละมุล ดินสะละ 20 18 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร ชพ. 31 2561 19/8/2020
215 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0742 นายอภิสิทธ์ิ อยู่สุข ร้านไร่พอใจสไตล์ลุงแอ๊ป นายอภิสิทธ์ิ อยู่สุข 116/2-4 2 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร ชพ. 22 2561 26/6/2020
216 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0087 นางจรุงจิต จ่ันเพชร ร้านต๊ิดเคมีเกษตร นางจรุงจิต จ่ันเพชร 180 2 - - ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร ชพ. 28 2554 31/12/2019
217 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0388 นายจรินทร์ เมืองทอง ร้านวันดีเคมี นายจรินทร์ เมืองทอง 208 2 - - ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร ชพ. 3 2555 28/3/2020
218 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0312 นางกนกพรรณ วุฒิเทียน ร้านบ้านสวน นางกนกพรรณ วุฒิเทียน 56/3 3 - - ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร ชพ. 45 2554 24/1/2020
219 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0069 นางอนงค์ ฦาชาฤทธ์ิ ร้านจินดาเกษตรรวมทุน นางอนงค์ ฦาชาฤทธ์ิ 128 4 - - ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร ชพ. 170 2550 30/11/2019
220 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0702 นางสาวทิพย์พรรณี ทับจันทร์ ร้านหนุนการเกษตร นางสาวทิพย์พรรณี ทับจันทร์ 15/9 5 - - ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร ชพ. 53 2560 26/9/2019
221 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0676 นายธวัช มีชัยมงคล ร้านปรีดาเกษตรรวมทุน นายธวัช มีชัยมงคล 53/2 5 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร ชพ. 31 2560 20/3/2020
222 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0773 นายอสนต์ รุ่งช่วง ร้านพงศ์เพชรเคมีภัณฑ์ นายอสนต์ รุ่งช่วง 81/3 5 - - ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร ปข. 15 2560 3/12/2019
223 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0773 นายอสนต์ รุ่งช่วง ร้านพงศ์เพชรเคมีภัณฑ์ นายอสนต์ รุ่งช่วง 81/3 5 - - ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร ชพ. 1 2562 3/12/2019
224 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0253 นางสาวอังคณา ภาษวดล ร้านเจ๊ตาการเกษตร นางสาวอังคณา ภาษวดล 105 6 - - ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร ชพ. 405 2550 12/3/2020
225 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0093 นายสุทัศน์ วัฒนเหล่าวิทย์ ร้านไทยฟ้า (สาขาทุ่งตะโก) นายสุทธิศักด์ิ วัฒนเหล่าวิทย์ 109/9 6 - - ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร ชพ. 32 2560 31/12/2019
226 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0079 นายเศกสิทธ์ิ เพ็ญสวัสด์ิ ร้านเมืองทองการเกษตร นายเศกสิทธ์ิ เพ็ญสวัสด์ิ 118/4 6 - - ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร ชพ. 23 2553 12/7/2019
227 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0142 นางสาวเรืองศิริ สุมาลัย ร้านเรืองศิริ นางสาวเรืองศิริ สุมาลัย 51/6 6 - - ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร ชพ. 23 2560 29/2/2020
228 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0549 นายบรรจบ หนูบรรจง ร้านบรรจงการเกษตร นายบรรจบ หนูบรรจง 57/28 6 - - ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร ชพ. 40 2557 31/7/2020
229 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0321 นายนุกูล ไกรนุกูล ร้านศุภรัชการเกษตร 2 นายนุกูล ไกรนุกูล 67/16-17 6 - - ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร ชพ. 4 2561 28/1/2020
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230 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0245 นางสาวนงนุช เกื อนพกุล ร้านเขาปีบพืชผล นางสาวนงนุช เกื อนพกุล 67/5 6 - เขาปีบ - เขาทะลุ ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร ชพ. 142 2549 31/12/2019
231 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0186 นางพรรุ่ง วิบูลย์พงศ์ ร้านแสงเพชร นางพรรุ่ง วิบูลย์พงศ์ 70/96-97 6 - เขาปีบ ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร ชพ. 36 2554 31/12/2019
232 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0595 นางอัจฉรา วีระนรพานิช ห้างหุ้นส่วน จ ากัด ศ.เกษตรรุ่งเรือง สาขาเขาปีบ 76/13 6 - - ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร ชพ. 20 2560 28/2/2021
233 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0488 นางศุทธินี สุภัตราภรรณ์ ร้านอนันต์การยาง นางศุทธินี สุภัตราภรรณ์ 26/8 6 ทุ่งตะไคร่ ทุ่งตะโก ชุมพร ชพ. 40 2560 30/5/2019
234 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0365 นายชนินทร์ ทีปานุเคราะห์ ร้านเคมีกิจเกษตร นายชนินทร์ ทีปานุเคราะห์ 14/8 2 - - เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร ชพ. 78 2554 18/7/2020
235 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0073 นางนันท์นภัส ธรรมวิจิตรกุล ร้านจิวเฮียงการเกษตร นางนันท์นภัส ธรรมวิจิตรกุล 9/2 2 - - เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร ชพ. 24 2554 31/12/2019
236 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0517 นายวชิระ ชูทวด ร้านคลังปุ๋ยปะทิว นายวชิระ ชูทวด 114/5 3 - - ชุมโค ปะทิว ชุมพร ชพ. 25 2556 4/9/2019
237 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0497 นายสมพร ชาญชัยวัฒน์ ร้านเจริญทรัพย์การเกษตร นายสมพร ชาญชัยวัฒน์ 70/1 4 - - ชุมโค ปะทิว ชุมพร ชพ. 24 2556 23/10/2019
238 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0623 นางสาวชยาพรรณ์  จันทร์ภักดี ร้านช่องมุดการเกษตร นางสาวชยาพรรณ์ จันทร์ภักดี 61/1 8 - - ชุมโค ปะทิว ชุมพร ชพ. 3 2559 14/2/2020
239 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0192 ว่าท่ี ร.ต.อ านวย สุภัตราภรรณ์ ร้านอ ามฤตเคมีการเกษตร ว่าท่ี ร.ต.อ านวย สุภัตราภรรณ์ 111/1 1 - - ดอนยาง ปะทิว ชุมพร ชพ. 46 2554 11/3/2020
240 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0178 นางสุวรรณ ลีละพงศ์วัฒนา ร้านสุขเกษม นางสุวรรณ ลีละพงศ์วัฒนา 13/25 1 - - ดอนยาง ปะทิว ชุมพร ชพ. 6 2549 5/3/2020
241 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0249 นางสาวสุดาทิพย์ ตันติวิกรม ร้านทวีสินการเกษตร นางสาวสุดาทิพย์ ตันติวิกรม 149 1 - - ดอนยาง ปะทิว ชุมพร ชพ. 139 2549 31/12/2019
242 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0006 นายวิชชุ คุ้มทรัพย์ บริษัท น  าทอง จ ากัด 160 1 - - ดอนยาง ปะทิว ชุมพร ชพ. 56 2551 9/9/2019
243 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0712 นางมณีรัตน์ บุญจ านงค์ ร้านสิงหเกษตรภัณฑ์ นางมณีรัตน์ บุญจ านงค์ 201/89 1 - - ดอนยาง ปะทิว ชุมพร ชพ. 62 2560 24/12/2019
244 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0175 นายสุรพล สินธุนนท์ ร้านสินไทยการเกษตร นายสุรพล สินธุนนท์ 383 1 - - ดอนยาง ปะทิว ชุมพร ชพ. 32 2554 31/12/2019
245 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0417 นายบุญโนต จุลบุตร ร้านน้องน  าฝนการเกษตร นายบุญโนต จุลบุตร 182/4 10 - - ดอนยาง ปะทิว ชุมพร ชพ. 65 2554 24/6/2020
246 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0542 นายวีระชัย เตือนวีระเดช ร้านเจมส์การเกษตร นายวีระชัย เตือนวีระเดช 337/4 13 - - ดอนยาง ปะทิว ชุมพร ชพ. 15 2557 5/1/2020
247 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0678 นางภิญญาพัชณ์ จันตรา ร้านภิญญาพัชณ์ นางภิญญาพัชณ์ จันตรา 96 8 - - ดอนยาง ปะทิว ชุมพร ชพ. 33 2560 20/6/2019
248 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0131 นายสมกิติ วนิชาชีวะ ร้านไพศาลสมบัติ นายสมกิติ วนิชาชีวะ 4/1 3 - - ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร ชพ. 30 2554 31/12/2019
249 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0304 นางสาวศศิธร สืบสาย ร้านทะเลทรัพย์การเกษตร นางสาวศศิธร สืบสาย 66/7 4 - - ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร ชพ. 58 2554 3/6/2020
250 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0034 นายจงนิตย์ อินทเสม ร้านก้าวกิจเจริญ นายจงนิตย์ อินทเสม 35/3 7 - เจริญรัฐ บางสน ปะทิว ชุมพร ชพ. 5 2552 31/12/2019
251 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0036 นางสลักจิต เจนลาภวัฒนกุล ร้านกิจเกษตร นางสลักจิต เจนลาภวัฒนกุล 46 7 - เจริญรัฐ บางสน ปะทิว ชุมพร ชพ. 5 2550 5/3/2020
252 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0509 ด.ต.ศุภวัฒน์ เศลาอนันต์ ร้านหน่ึงการเกษตร ด.ต.ศุภวัฒน์ เศลาอนันต์ 66/16 7 - - บางสน ปะทิว ชุมพร ชพ. 19 2556 1/7/2020
253 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0778 นายอ านาจ ภักดีประชุม ร้านธนกฤตเกษตรภัณฑ์ นายอ านาจ ภักดีประชุม 110 10 สะพลี ปะทิว ชุมพร ชพ. 9 2562 23/5/2020
254 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0002 นายโชคชัย อารีย์วงษ์ ร้านอุษาการเกษตร นายโชคชัย อารีย์วงษ์ 7/1 7 - - สะพลี ปะทิว ชุมพร ชพ. 4 2554 14/10/2019
255 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0452 ด.ต.จรัญ สักคะนา ร้านจรัญการเกษตร ด.ต.จรัญ สักคะนา 41 8 - - สะพลี ปะทิว ชุมพร ชพ. 47 2560 12/7/2020
256 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0090 นายอภินัน พฤษการ ร้านทองวัชรี นายอภินัน พฤษการ 6 9 - - สะพลี ปะทิว ชุมพร ชพ. 402 2549 1/7/2020
257 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0362 นายสราวุฒ์ิ ฦาชาฤทธ์ิ ร้านเพชรจินดาการเกษตร นายสราวุฒ์ิ ฦาชาฤทธ์ิ 139 3 - - ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร ชพ. 102 2551 13/7/2020
258 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0711 นางดวงแข นาคงาม ร้านท่าแพการเกษตร นางดวงแข นาคงาม 61/1 4 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร ชพ. 61 2560 20/12/2019
259 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0514 นางโสภาพร ชุมพลวีระพงษ์ ร้านภาคใต้การเกษตร 2 นางโสภาพร ชุมพลวีระพงษ์ 109 5 - - ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร ชพ. 29 2560 16/3/2020
260 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0786 นางเกสรี วิชัยดิษฐ ร้านแสงเพชร สาขาปังหวาน นางเกสรี วิชัยดิษฐ 95/3 7 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร ชพ. 6 2562 12/5/2020
261 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0735 นางธนนันท์ ขุนไชยรักษ์ ร้านชัยยะรุ่งเรืองการเกษตร นางธนนันท์ ขุนไชยรักษ์ 15/4 2 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร ชพ. 15 2561 8/5/2020
262 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0683 นางธันยาวี เจริญชัย ร้านศิริเจริญการเกษตร นางธันยาวี เจริญชัย 36/2 3 - - ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร ชพ. 38 2560 14/5/2020

8/52สํา
นัก
คว
บค
มุพ
ืชแ
ละ
วสั
ดกุ
ารเ
กษ
ตร



263 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0305 นายอิทธิพล พูลศรี ร้านปากทรงการเกษตร นายอิทธิพล พูลศรี 106/1 4 - - ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร ชพ. 48 2560 30/7/2019
264 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0510 นางสุนิตย์ ปานก าเหนิด ร้านสุมาศการเกษตร นางสุนิตย์ ปานก าเหนิด 142 4 - - ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร ชพ. 10 2556 2/6/2020
265 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0187 นายปิยะ สังขนฤบดี ร้านพระรักษ์การเกษตร นายปิยะ สังขนฤบดี 121 1 - - พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร ชพ. 404 2549 26/7/2019
266 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0119 นายอุดมศักด์ิ เฉลิมพนาพันธ์ ร้านพนาพันธ์การเกษตร นายอุดมศักด์ิ เฉลิมพนาพันธ์ 4/4 3 - หลังสวน - ราชกรูด พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร ชพ. 78 2549 7/9/2019
267 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0682 นายนฤพล ช่วยแก้ว ร้านจินดาเกษตรรวมทุน สาขา พระรักษ์ นายนฤพล ช่วยแก้ว 8/8 4 พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร ชพ. 37 2560 7/5/2020
268 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0640 นายไพรัตน์  เสือเพชร ร้านพรรัตน์การเกษตร นายไพรัตน์ เสือเพชร 38/2 5 พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร ชพ. 22 2559 28/6/2019
269 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0489 นายช านาญ สามงามเล็ก ร้านช านาญการเกษตร นายช านาญ สามงามเล็ก 18 8 - - พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร ชพ. 13 2556 2/6/2020
270 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0631 นายศักด์ิชาย  มีทิม ร้านช.การเกษตร นายศักด์ิชัย มีทิม 28/2 8 ไร่ยาว บ้านโหมง พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร ชพ. 39 2560 17/5/2020
271 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0177 นายอ านวย สามงามเล็ก ร้านสิริอ านวยการเกษตร นายอ านวย สามงามเล็ก 47/1 8 - - พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร ชพ. 18 2554 31/12/2019
272 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0708 นายฐาปนะ นุ้ยสอน ฐานเกษตร(ศ.เกษตรรุ่งเรือง) นายฐาปนะ นุ้ยสอน 183/1 1 - - พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร ชพ. 58 2560 20/11/2019
273 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0588 นายเอกภักด์ิ ยอดไหม ร้านยอดปราณีการเกษตร นายเอกภักด์ิ ยอดไหม 53/3 14 - - พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร ชพ. 31 2558 5/5/2019
274 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0645 นางสาวกฤตินันท์ สุทธิรักษ์ ร้านเพชรจินดาการเกษตร สาขาคลองแย นางสาวกฤตินันท์ สุทธิรักษ์ 94 14 - หลังสวน-ราชกรูด พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร ชพ. 51 2560 28/8/2019
275 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0271 นายกรีธา สุขศิริ ร้านสุขศิริการเกษตร นายกรีธา สุขศิริ 45 18 - - พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร ชพ. 16 2553 4/7/2020
276 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0472 นายรุ่งเรือง ตั งธนาอนันต์ ร้านพีคการเกษตร นายรุ่งเรือง ตั งธนาอนันต์ 52/2 18 - หลังสวน-ราชกรูด พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร ชพ. 38 2557 21/7/2020
277 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0715 นางสาวมณิศา มุสิโก ร้านมณิศาการเกษตร นางสาวมณิศา มุสิโก 22/1 7 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร ชพ. 1 2561 17/1/2020
278 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0123 นายฉัตรมงคล ภู่ขวัญเมือง ร้านพะโต๊ะการเกษตร นายฉัตรมงคล ภู่ขวัญเมือง 153 8 - - พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร ชพ. 116 2550 30/8/2020
279 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0345 นางธัญญลักษณ์ ทับไทร ร้านเต็มสมบัติการเกษตร นางธัญญลักษณ์ ทับไทร 156/1 8 - - พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร ชพ. 39 2554 31/12/2019
280 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0576 นายธีรภัทร์ แสนแก้ว ร้านธีดีพานิช นายธีรภัทร์ แสนแก้ว 46/7 9 - - พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร ชพ. 52 2560 11/9/2019
281 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0005 นายศุภสิทธ์ิ ชุมวิสูตร บริษัท นนทรีการเกษตร จ ากัด 55/32 5 - เพชรเกษม ขุนกระทิง เมือง ชุมพร ชพ. 9 2554 31/12/2019
282 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0160 นายศุภชัย สุระชิต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศุภรัชการเกษตร 24/8 8 - - ขุนกระทิง เมือง ชุมพร ชพ. 151 2550 11/11/2019
283 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0424 นางสาวขวัญจิตร แป้งอ่อน ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดชุมพร จ ากัด 8/9 8 - - ขุนกระทิง เมือง ชุมพร ชพ. 37 2553 12/9/2019
284 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0171 นายเยาว์ เชิดชู บริษัท เกษตรสวนนายเยาว์ จ ากัด 34 1 - - ถ  าสิงห์ เมือง ชุมพร ชพ. 405 2551 20/3/2020
285 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0389 นางสาวสินีนาฎ นาคสมบัติ ร้านนาฎการเกษตร นางสาวสินีนาฎ นาคสมบัติ 18/9 3 - - ถ  าสิงห์ เมือง ชุมพร ชพ. 16 2554 31/12/2019
286 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0379 นางสาวจูรีพร รอดบุญคง ร้านเพ็ญการเกษตร นางสาวจูรีพร รอดบุญคง 160 6 - - ถ  าสิงห์ เมือง ชุมพร ชพ. 57 2552 28/6/2020
287 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0235 นายจรูญ ทองสุข ร้านป. การค้า นายจรูญ ทองสุข 28/2 6 - - ถ  าสิงห์ เมือง ชุมพร ชพ. 101 2549 10/12/2019
288 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0375 นายสรพงษ์ บุญส่งแก้ว สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ชุมพร จ ากัด 175 - ศาลาแดง ท่าตะเภา เมือง ชุมพร ชพ. 18 2553 9/8/2020
289 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0216 นายประสิทธ์ิ สินเจริญวัฒนา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ป. เกษตรภัณฑ์ชุมพร 208 - ปรมินทรมรรคา ท่าตะเภา เมือง ชุมพร ชพ. 42 2554 16/1/2020
290 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0498 นางอัจฉรา วีระนรพานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศ. เกษตรรุ่งเรือง 232-234 - ปรมินทร์มรรคา ท่าตะเภา เมือง ชุมพร ชพ. 2 2558 9/10/2019
291 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0714 นางสาวสิริรัตน์ วนศิริพร ร้านส.เกษตรชุมพร นางสาวสิริรัตน์ วนศิริพร 219 - ปรมินทรมรรคา ท่าตะเภา เมือง ชุมพร ชพ. 8 2561 9/4/2020
292 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0455 นายไมตรี บัวเพชร ร้านไมตรี บัวเพชร นายไมตรี บัวเพชร 149 11 - - ทุ่งคา เมือง ชุมพร ชพ. 88 2554 11/10/2019
293 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0030 นายสมพร ย่ังยืน บางลึกวัสดุภัณฑ์ นายสมพร ย่ังยืน 1/7 1 - - บางลึก เมือง ชุมพร ชพ. 5 2557 27/10/2019
294 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0505 นางกฤตยกันยา สภาพันธ์ ร้านคอเตี ยการเกษตร นางกฤตยกันยา สภาพันธ์ 78/3 9 - - บางหมาก เมือง ชุมพร ชพ. 9 2557 13/11/2019
295 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0108 นางสาวทัศนีย์ สุกรี ร้านบุญเลิศการเกษตร นางสาวทัศนีย์ สุกรี 111 6 - - บ้านนา เมือง ชุมพร ชพ. 1 2549 23/2/2020

9/52สํา
นัก
คว
บค
มุพ
ืชแ
ละ
วสั
ดกุ
ารเ
กษ
ตร



296 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0241 นายจิตร์ นาครักสุด ร้านจิตร์การเกษตร นายจิตร์ นาครักสุด 91/2 7 - - บ้านนา เมือง ชุมพร ชพ. 17 2554 31/12/2019
297 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0236 นางบุญเล่ือน เพชรแก้ว ร้านท่ามะปริงบริการ นางบุญเล่ือน เพชรแก้ว 1/2 9 - - บ้านนา เมือง ชุมพร ชพ. 12 2558 19/1/2020
298 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0209 นางสาวจันทร์จิรา วิไลวงศ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชุมพรภาคใต้การเกษตร 212/5 13 - - วังไผ่ เมือง ชุมพร ชพ. 20 2558 11/2/2020
299 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0319 นางสาวจรีย์พร ชูกล่ิน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญจริงเอเชียปุ๋ยเคมี สาขาละแม 119/17 3 - - วังไผ่ เมือง ชุมพร ชพ. 61 2551 29/4/2020
300 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0221 นางวาริศา เสนาเลี ยง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส. ทรัพย์ไพศาล 99/11 3 - - วังไผ่ เมือง ชุมพร ชพ. 73 2554 19/6/2020
301 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0146 นางฐิติมา ค าเพ็ญ ร้านลุงน  าการเกษตร นางฐิติมา ค าเพ็ญ 58 5 - - วังไผ่ เมือง ชุมพร ชพ. 41 2557 31/7/2019
302 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0129 นางวารุณี สมบุญ บริษัท พืชสวย จ ากัด 285 9 - เพชรเกษม วังไผ่ เมือง ชุมพร ชพ. 134 2549 31/12/2019
303 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0339 นายวิทยา รสมาลา ร้านชุมพรฟาร์ม (สาขาสนามกอล์ฟ) นายวิทยา รสมาลา 47 1 - ชุมพร-ระนอง วังใหม่ เมือง ชุมพร ชพ. 75 2551 5/6/2019
304 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0439 นายวิรัตน์ ภู่กาญจนพันธ์ วิสาหกิจชุมชนคนท าสวน จังหวัดชุมพร 160 2 - - วังใหม่ เมือง ชุมพร ชพ. 8 2556 24/5/2019
305 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0057 นายอ านวย ปรีชามาตย์ ร้านครูไขเกษตรก้าวหน้า นายอ านวย ปรีชามาตย์ 33/2 2 - - วังใหม่ เมือง ชุมพร ชพ. 145 2551 5/10/2019
306 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0147 นางสาวรตยาภรณ์ ชูภู่ บริษัท ซีโอ แอกริคัล จ ากัด 109/1 5 - - วังใหม่ เมือง ชุมพร ชพ. 34 2554 31/12/2019
307 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0200 นายมนตรี  ตะเภาน้อย สหกรณ์การเกษตรเมืองชุมพร จ ากัด 9 9 - ชุมพร-ระนอง วังใหม่ เมือง ชุมพร ชพ. 6 2557 14/2/2020
308 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0070 นายวีรพล ยงค์สุรีย์ ร้านจินดาเกษตรรวมทุน สาขาเขายาว นายวีรพล ยงค์สุรีย์ 14/3 9 - - วิสัยเหนือ เมือง ชุมพร ชพ. 34 2557 30/6/2020
309 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0055 นางอรุณีย์ ภักดีวิสัย ร้านเขายาวการเกษตร นางอรุณีย์ ภักดีวิสัย 72/3 9 - วิสัย - วังใหม่ วิสัยเหนือ เมือง ชุมพร ชพ. 155 2550 18/11/2019
310 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0219 นางอัจฉรา วีระนรพานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศ. เกษตรรุ่งเรือง 5/15 4 - - ขุนกระทิง เมืองชุมพร ชุมพร ชพ. 64 2554 25/9/2019
311 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0770 นางสาวธีราพร พรมพิชัย ร้านธีราพรการเกษตร นางสาวธีราพร พรมพิชัย 8/6 4 ขุนกระทิง เมืองชุมพร ชุมพร ชพ. 2 2562 11/2/2020
312 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0749 นางสาวพิชญ์สีนี เจ่ียสกุล ร้านเจ้าคุณเกษตร นางสาวพิชญ์สีนี เจ่ียสกุล 100/40 2 ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร ชพ. 25 2561 18/7/2020
313 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0519 นางสาวธารย์ธาร์ภรณ์ ลวดลายทอง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขาชุมพร 63 11 - - วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร ชพ. 25 2557 3/6/2020
314 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0705 นางสาวรุจิเนตร หอมละออ บริษัท ต้นน  าเพ่ือนเกษตร จ ากัด บริษัท ต้นน  าเพ่ือนเกษตร จ ากัด 15/10 3 - ชุมพร-ระนอง วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร ชพ. 3 2561 21/1/2020
315 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0618 นายวิโรจน์  โกศล ร้านวิโรจน์การค้า นายวิโรจน์ โกศล 19/1 4 วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร ชพ. 18 2559 8/6/2020
316 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0726 นายสุกฤษฎ์ิ เชิดชู บริษัท เกษตรสวนนายเยาว์ จ ากัด 177 1 วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร ชพ. 7 2561 19/3/2020
317 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0657 นางนัยนา หนูอ่ิม ลานปาล์มแม่ประนอม นางนัยนา หนูอ่ิม 60/1 1 - - วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร ชพ. 8 2560 6/2/2020
318 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0565 นางสาวธนพร ตระหง่าน ร้านแสงเพชร สาขาเขายาว นางสาวธนพร ตระหง่าน 34/1 9 - - วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร ชพ. 4 2558 18/11/2019
319 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0101 นายประวิง สุวรรณโณ ร้านน้องเอ็มปุ๋ยเคมี นายประวิง สุวรรณโณ 163 1 - - ทุ่งคาวัด ละแม ชุมพร ชพ. 55 2551 10/3/2020
320 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0686 นายพรเทพ สุขเกิด ร้านเอส. พี ดริง กริง วอเตอร์ นายพรเทพ สุขเกิด 28/1 3 ทุ่งคาวัด ละแม ชุมพร ชพ. 41 2560 15/6/2019
321 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0638 นางภาวิณี ชฎาธร ร้านพ่ีน  า อินเตอร์เน็ต นางภาวิณี ชฎาธร 67/2 5 ทุ่งคาวัด ละแม ชุมพร ชพ. 19 2559 9/6/2020
322 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0709 นายนัฐพล ทองชุ่ม ร้านพีคการเกษตร 2 สาขาละแม นายนัฐพล ทองชุ่ม 8 5 - - ทุ่งคาวัด ละแม ชุมพร ชพ. 59 2560 6/12/2019
323 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0460 นายพูลศักด์ิ  เพชรมณี สหกรณ์นิคมหลังสวน จ ากัด 137 2 - - ทุ่งหลวง ละแม ชุมพร ชพ. 91 2554 28/2/2020
324 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0663 นางยุพิน ข าคชกรรณ์ ร้านน้องอ้อย นางสาวยุพิน ข าคชกรรณ์ 50/3 2 - - ทุ่งหลวง ละแม ชุมพร ชพ. 9 2560 8/2/2020
325 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0575 นายวิสุทธ์ิ หฤหรรษพงศ์ ร้านหรรษาการเกษตร นายวิสุทธ์ิ หฤหรรษพงศ์ 87/2 10 - - ละแม ละแม ชุมพร ชพ. 29 2558 22/4/2020
326 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0381 นายอวยชัย ทองพบ ร้านแสงเพชรละแม นายอวยชัย ทองพบ 137 12 - - ละแม ละแม ชุมพร ชพ. 60 2552 19/7/2021
327 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0260 นายธนกฤต ยังวนิชเศรษฐ ร้านอู๋การเกษตร นายธนกฤต ยังวนิชเศรษฐ 147 12 - - ละแม ละแม ชุมพร ชพ. 77 2551 8/6/2020
328 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0453 นายนฤนาท แซ่เง่า ร้านจินดาเกษตรรวมทุน (สาขาบ้านคลองสง) นายนฤนาท แซ่เง่า 49/2 13 - - ละแม ละแม ชุมพร ชพ. 87 2554 5/9/2020

10/52สํา
นัก
คว
บค
มุพ
ืชแ
ละ
วสั
ดกุ
ารเ
กษ
ตร



329 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0275 นายประเทือง เพชรทอง ร้านเพชรทองการเกษตร นายประเทือง เพชรทอง 65 13 - - ละแม ละแม ชุมพร ชพ. 22 2553 21/4/2020
330 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0741 นางสาวประคองศรี ฝ้ันวงศ์ ร้านศุภรัชการเกษตร บ้านราชด าเนิน นางสาวประคองศรี ฝ้ันวงศ์ 74/1 17 ละแม ละแม ชุมพร ชพ. 21 2561 13/6/2019
331 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0751 นางสาวกาญจนา เหมะ ร้านเมืองทองการเกษตร (สาขาละแม) นางสาวกาญจนา เหมะ 206 6 ละแม ละแม ชุมพร ชพ. 27 2561 25/7/2019
332 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0550 นายธีรพันธ์ุ ตันติศรียานุรักษ์ ร้านไพโรจน์เกษตร นายธีรพันธ์ุ ตันติศรียานุรักษ์ 253 6 - - ละแม ละแม ชุมพร ชพ. 28 2557 22/6/2020
333 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0476 นายอนุสรณ์ แสนสุข ร้านนิวการเกษตร นายอนุสรณ์ แสนสุข 77 6 - - ละแม ละแม ชุมพร ชพ. 8 2555 22/1/2020
334 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0130 นายไพโรจน์ ตันติศรียานุรักษ์ ร้านไพโรจน์พืชผล นายไพโรจน์ ตันติศรียานุรักษ์ 184/7 7 - เขาชะมด ละแม ละแม ชุมพร ชพ. 65 2549 22/8/2020
335 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0023 นายเอกวิทย์ เบ็ญจอาภรณ์ ร้านป. เกษตรภัณฑ์ นายเอกวิทย์ เบ็ญจอาภรณ์ 185/2 7 - - ละแม ละแม ชุมพร ชพ. 8 2554 31/12/2019
336 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0202 นายประพฤทธ์ิ ฑิตสุวรรณ สหกรณ์การเกษตรละแม จ ากัด 186/1-3 7 - ละแม - เขาชะมด ละแม ละแม ชุมพร ชพ. 11 2550 28/2/2020
337 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0403 นายประวิง สุวรรณโณ ร้านน้องเอ็มปุ๋ยเคมี (สาขาละแม) นายประวิง สุวรรณโณ 197/10 7 - - ละแม ละแม ชุมพร ชพ. 2 2553 11/3/2020
338 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0254 นางจารี วัฒนคง ร้านประธานเคมีการเกษตร นางจารี วัฒนคง 243 7 - - ละแม ละแม ชุมพร ชพ. 6 2550 16/1/2020
339 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0559 นางสาวสิริกานดา สุกรี ร้านเจ๊กุ๋ยเคมีภัณฑ์ (เขาค่าย) นางสาวสิริกานดา สุกรี 71 11 - - เขาค่าย สวี ชุมพร ชพ. 39 2557 23/7/2019
340 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0649 นางสาวสุกานดา เหมะ ร้านเมืองทองการเกษตร เขาค่าย นางสาวสุกานดา เหมะ 11/4 2 เขาค่าย สวี ชุมพร ชพ. 28 2559 26/11/2019
341 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0743 นางวรรณพร คงวิหค ร้านแทค การเกษตร นางวรรณพร คงวิหค 333/10 3 เขาค่าย สวี ชุมพร ชพ. 23 2561 2/7/2020
342 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0392 นายยุคันธร นาภรณ์ ร้านภูผากรีน เคมีเกษตร นายยุคันธร นาภรณ์ 4/6 3 - - เขาค่าย สวี ชุมพร ชพ. 10 2558 23/12/2019
343 เขต 7 ศวพ.ชพ. cHU-5-0613 นางกริสนา  แก้วกันรัตน์ ร้านอารี นางกริสนา แก้วกันรัตน์ 164/1 4 เขาค่าย สวี ชุมพร ชพ. 44 2558 19/11/2019
344 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0346 นายไกรณรงค์ มีเชย ร้านรุ่งเรืองการเกษตร นายไกรณรงค์ มีเชย 5/5 7 - - เขาค่าย สวี ชุมพร ชพ. 63 2552 16/8/2020
345 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0675 นายทินกร ใบใหญ่ ร้านจินดาเกษตรรวมทุน แหลมยางนา สาขา 2 นายทินกร ใบใหญ่ 1/7 1 - - เขาทะลุ สวี ชุมพร ชพ. 30 2560 19/3/2020
346 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0543 นางมัญธนีย์ เม้งหิ นติว ร้านน้องเล็กการเกษตร นางมัญธนีย์ เม้งหิ นติว 17/23 1 - - เขาทะลุ สวี ชุมพร ชพ. 30 2557 22/6/2020
347 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0301 นายนัฐพงษ์ ม่วงแนม ร้านวาสนาการเกษตร นายนัฐพงษ์ ม่วงแนม 20/14 1 - - เขาทะลุ สวี ชุมพร ชพ. 26 2554 31/12/2019
348 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0004 นายฉัตรชัย มณีดุลย์ ร้านเขาปีบพืชผล นายฉัตรชัย มณีดุลย์ 9/5 1 - - เขาทะลุ สวี ชุมพร ชพ. 53 2554 7/4/2020
349 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0361 นายไรวินทร์ นาภรณ์ ร้านเขาทะลุเคมีเกษตร นายไรวินท์ นาภรณ์ 163/3 2 - - เขาทะลุ สวี ชุมพร ชพ. 42 2557 31/7/2019
350 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0617 นางสาวสุมณฑา แซ่ภู่ ร้านเมืองทองเขาทะลุการเกษตร นางสาวสุมณฑา แซ่ภู่ 318/6 2 เขาทะลุ สวี ชุมพร ชพ. 46 2558 13/12/2019
351 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0289 นายส าเภา ศรีบุปผา ร้านตาจ้อยเพ่ือนเกษตร นายส าเภา ศรีบุปผา 27/2 4 - - เขาทะลุ สวี ชุมพร ชพ. 168 2551 20/11/2019
352 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0442 นายประสิทธ์ิ วัชรินทร์ ร้านจินดาการเกษตรรวมทุน (สาขาเขาทะลุ) นายประสิทธ์ิ วัชรินทร์ 39/2 4 - - เขาทะลุ สวี ชุมพร ชพ. 16 2556 12/6/2020
353 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0342 นางสุภาพร ก๋ือกระโทก ร้านน  าลอดการเกษตร นางสุภาพร ก๋ือกระโทก 47/1 8 - - เขาทะลุ สวี ชุมพร ชพ. 99 2551 3/7/2020
354 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0035 นายบุญนับ แก้วนาบอน ร้านก้าวหน้าการเกษตร นายบุญนับ แก้วนาบอน 25/2 10 - - ครน สวี ชุมพร ชพ. 29 2554 31/12/2019
355 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0056 นางเพ็ญศรี ชีนมโน ร้านศรีวังการเกษตร นางเพ็ญศรี ชีนมโน 134/3 12 - - ครน สวี ชุมพร ชพ. 6 2554 31/12/2019
356 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0656 นางบุญน า ศรีพูล ร้านสานนท์ ศรีพูล นางบุญน า ศรีพูล 184/1 12 - - ครน สวี ชุมพร ชพ. 4 2560 5/2/2020
357 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0659 นางอรุณีย์ ภักดีวิสัย ร้านเขายาวการเกษตร สาขาดอนหว้า นางอรุณีย์ ภักดีวิสัย 69/5 12 ครน สวี ชุมพร ชพ. 35 2559 12/12/2019
358 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0082 นางเยาวภา คล้ายกองนา ร้านดอนหว้าการเกษตร นางเยาวภา คล้ายกองนา 73 12 - - ครน สวี ชุมพร ชพ. 32 2553 7/10/2019
359 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0535 นายธีระพล องอาจ ร้านทอง-ทอง ดอนหว้าการเกษตร นายธีระพล องอาจ 98/2 12 - - ครน สวี ชุมพร ชพ. 2 2560 2/2/2020
360 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0630 นายพรเทพ  เวทณรงค์ พรเทพเคมีภัณฑ์ นายพรเทพ เวทณรงค์ 192/8 3 ครน สวี ชุมพร ชพ. 24 2561 2/7/2020
361 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0341 นายสิริชัย วารีสุวรรณ ร้านนายสิริชัย วารีสุวรรณ นายสิริชัย วารีสุวรรณ 75/4 4 - - ครน สวี ชุมพร ชพ. 54 2554 21/4/2020
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362 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0689 นายธเนศ ช่วยเต็ม ร้านที.ซี การเกษตร นายธเนศ ช่วยเต็ม 80/21 4 ครน สวี ชุมพร ชพ. 45 2560 2/7/2019
363 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0132 นางพรเพ็ญ หนูภักดี ร้านมโนช นางพรเพ็ญ หนูภักดี 5 5 - ดอนหว้า - น  าฉา ครน สวี ชุมพร ชพ. 17 2560 23/2/2020
364 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0782 นายเศกสิทธ์ิ เพ็ญสวัสด์ิ ร้านเมืองการเกษตร น  าฉา นายเศกสิทธ์ิ เพ็ญสวัสด์ิ 5/8 5 ครน สวี ชุมพร ชพ. 4 2562 20/3/2020
365 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0106 นายบุญญพัฒน์ รู้จ า ร้านบุญญพัฒน์เกษตรภัณฑ์ นายบุญญพัฒน์ รู้จ า 53 5 - - ครน สวี ชุมพร ชพ. 69 2551 30/5/2020
366 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0314 นางสมจิตร อาจหาญ ร้านส่ีสาวพาณิชย์ นางสมจิตร อาจหาญ 34/7 8 - - ครน สวี ชุมพร ชพ. 26 2560 8/3/2020
367 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0624 นางสาวจิตราภรณ์ นิตยา ร้านแดง-อ้อ นางสาวจิตราภรณ์ นิตยา 77/2 8 - - ครน สวี ชุมพร ชพ. 63 2560 24/12/2019
368 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0584 นายศักดิศ จันทร์เพ็ง ร้านนายคิงการเกษตร นายศักดิศ จันทร์เพ็ง 63/1 6 - - ท่าหิน สวี ชุมพร ชพ. 28 2560 30/5/2020
369 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0655 นายพูนศักด์ิ เหมะ ร้านลุงน  า การเกษตร นายพูนศักด์ิ เหมะ 100 11 ดอนทราย-เขาน้อย ทุ่งระยะ สวี ชุมพร ชพ. 33 2559 10/12/2019
370 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0446 นายสุชีพ ปานนาค ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาคใต้อินทรีย์เกษตร 106/1 4 - - นาโพธ์ิ สวี ชุมพร ชพ. 16 2555 9/8/2019
371 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0551 นางสาวจุรีรัตน์ ทองศิริ ร้านทองศิริการเกษตร นางสาวจุรีรัตน์ ทองศิริ 149/2 4 - - นาโพธ์ิ สวี ชุมพร ชพ. 22 2558 10/1/2020
372 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0120 นางรุ่งทิวา รติพัชรพงศ์ ร้านพรชัยส่งเสริมการเกษตร นางรุ่งทิวา รติพัชรพงศ์ 160/1 4 - - นาโพธ์ิ สวี ชุมพร ชพ. 166 2550 25/12/2019
373 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0179 นายสุทธิพร เมฆอัมพร ร้านสุทธิพร นายสุทธิพร เมฆอัมพร 10 5 - รักษ์นรกิจ นาโพธ์ิ สวี ชุมพร ชพ. 176 2551 31/12/2019
374 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0114 นางศิริมา ป่ินวิเศษ ร้านปัญญาการเกษตร นางศิริมา ป่ินวิเศษ 5 5 - - นาโพธ์ิ สวี ชุมพร ชพ. 136 2549 29/5/2020
375 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0240 นายสุทัศน์ วัฒนเหล่าวิชย์ ร้านไทยฟ้า (สาขาสวี) นายสุทัศน์ วัฒนเหล่าวิชย์ 7 5 - - นาโพธ์ิ สวี ชุมพร ชพ. 21 2560 29/2/2020
376 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0234 นายคัมภีร์ พยัคฆ์พงศ์ ร้านคุณจิตการเกษตร นายคัมภีร์ พยัคฆ์พงศ์ 175/4 7 - - นาโพธ์ิ สวี ชุมพร ชพ. 33 2554 31/12/2019
377 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0496 นางสาวฐรินดา จรกล่ิน ร้านสก๊อตนานาภัณฑ์ นางสาวฐรินดา จรกล่ิน 53/4 1 - - นาสัก สวี ชุมพร ชพ. 26 2558 8/4/2020
378 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0580 นางสาวนันท์นภัสร์ แมนไธสง ร้านเอ็น พี เกษตร นางสาวนันท์นภัสร์ แมนไธสง 26/1 12 - - นาสัก สวี ชุมพร ชพ. 5 2560 5/2/2020
379 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0557 นางสาวสุดารัตน์ เพชรจร ร้านแก่งปรุการเกษตร นางสาวสุดารัตน์ เพชรจร 41/5 15 - - นาสัก สวี ชุมพร ชพ. 36 2557 21/7/2020
380 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0600 นางสาวขวัญฤทัย ศรีอนันต์ ร้านเพชรอนันต์การเกษตร นางสาวขวัญฤทัย ศรีอนันต์ 101/7 17 - - นาสัก สวี ชุมพร ชพ. 30 2561 7/8/2019
381 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0156 นายธีระวัฒน์ ศิริพงษ์ ร้านศิริพงษ์เคมีภัณฑ์ นายธีระวัฒน์ ศิริพงษ์ 10 18 - ยางงาม-น  าลอด นาสัก สวี ชุมพร ชพ. 67 2549 30/8/2019
382 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0739 นางสาวธีราพร ซ่ัวเซ่งอ่ี ร้านเขาน้อยการยาง นางสาวธีราพร ซ่ัวเซ่งอ่ี 61/2 3 นาสัก สวี ชุมพร ชพ. 20 2561 31/5/2020
383 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0538 นางจินตนา มีเมตตา ร้านเขาน้อยการเกษตร นางจินตนา เอาไชย 63/20 3 - - นาสัก สวี ชุมพร ชพ. 29 2557 3/11/2019
384 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0310 นายพิศิษฐ์ ศรีนวล ร้านศุภรัชการเกษตร สาขาแก่งกระท่ัง นายพิศิษฐ์ ศรีนวล 105/1 6 - - นาสัก สวี ชุมพร ชพ. 8 2552 15/1/2020
385 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0572 นายกิตติพงศ์ รุ่งเรือง ร้านอิงอร นายกิตติพงศ์ รุ่งเรือง 210/1 6 - - นาสัก สวี ชุมพร ชพ. 25 2560 7/3/2020
386 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0626 นางมัญธณีย์ เม้งหิ นติว น้องเล็กการเกษตร นางมัญธณีย์ เม้งหิ นติว 24/3 6 - - นาสัก สวี ชุมพร ชพ. 34 2560 2/4/2020
387 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0622 นายปัญญา เอียดเกาะสมุย ร้านปัญญาการเกษตร นายปัญญา เอียดเกาะสมุย 250/4 7 นาสัก สวี ชุมพร ชพ. 11 2559 25/4/2020
388 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0504 นางทิพย์นภา จินาล่อง ร้านไทยพัฒน์การเกษตร นางทิพย์นภา จินาล่อง 65/6 7 - - นาสัก สวี ชุมพร ชพ. 1 2556 27/2/2020
389 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0285 นายวินัย นาภรณ์ ร้านคนทรายขาวเคมีภัณฑ์ นายวินัย นาภรณ์ 320/1 8 - - นาสัก สวี ชุมพร ชพ. 105 2551 13/7/2019
390 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0761 นายชนาธิป เล่ือนประสงค์ ร้านพีคการเกษตร 3 สาขาห้วยทรายขาว นายชนาธิป เล่ือนประสงค์ 467/3 8 นาสัก สวี ชุมพร ชพ. 34 2561 10/10/2019
391 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0111 นายปรีชา ปรีชามาตย์ ร้านปรีชาการเกษตร นายปรีชา ปรีชามาตย์ 120 10 - - วิสัยใต้ สวี ชุมพร ชพ. 84 2554 28/8/2019
392 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0787 นางสาวจริยาภรณ์ โพธ์ิบานไพร ร้านจริยาภรณ์เคมีภัณฑ์ นางสาวจริยาภรณ์ โพธ์ิบานไพร 32/4 5 วิสัยใต้ สวี ชุมพร ชพ. 7 2562 12/5/2020
393 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0680 นายวัชรี บัญยงค์ ร้านจินดาเกษตรรวมทุนสาขาแพรกแห้ง นายวัชรี บุญยงค์ 202 7 วิสัยใต้ สวี ชุมพร ชพ. 35 2560 20/4/2020
394 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0619 นางสาวจินตนา  วงศ์สงวน ร้านสองพ่ีน้องเคมีภัณฑ์ นางสาวจินตนา วงศ์สงวน 34/14 2 - - สวี สวี ชุมพร ชพ. 1 2559 17/3/2020
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395 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0421 นายประเสริฐ สองเมือง ร้านแคทคลินิกการเกษตร นายประเสริฐ สองเมือง 52/2 2 - - สวี สวี ชุมพร ชพ. 75 2554 21/6/2019
396 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0625 นายจักรพงษ์ อริยะเศรณี ร้านดินทองค า นายจักรพงษ์ อริยะเศรณี 1/18 ประชาอุทิศ ขันเงิน หลังสวน ชุมพร ชพ. 12 2559 25/4/2020
397 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0238 นายนิรันดร์ อินทร์ประสิทธ์ิ ร้านส่ีใบเถาการเกษตร นายนิรันดร์ อินทร์ประสิทธ์ิ 15/14 - อวยชัย2 ขันเงิน หลังสวน ชุมพร ชพ. 12 2562 17/6/2020
398 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0603 นางสาวปาลิตา  เกศวารี ร้านหลังสวนเกษตรภัณฑ์ นางสาวปาลิตา เกศวารี 15/18-19 อวยชัย2 ขันเงิน หลังสวน ชุมพร ชพ. 36 2560 30/4/2020
399 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0343 นางสาวจรัสศรี ฉายวิเชียร ร้านต.การเกษตร นางสาวจรัสศรี ฉายวิเชียร 2/3 - ประชาอุทิศ ขันเงิน หลังสวน ชุมพร ชพ. 142 2551 21/9/2019
400 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0008 นายพงษ์พัชร ฉ่ิงสุวรรณโรจน์ บริษัท พัชรพันธ์ุศักด์ิ จ ากัด(ต าบลขันเงิน) 249/5 - เขาเงิน ขันเงิน หลังสวน ชุมพร ชพ. 82 2554 23/8/2020
401 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0434 นายทองอยู่ แก้วเจริญ ร้านอยู่เจริญการเกษตร นายทองอยู่ แก้วเจริญ 6/8 2 เขาเงิน ขันเงิน หลังสวน ชุมพร ชพ. 20 2557 3/4/2019
402 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0011 นายสมชาย คุรุศิริพงษ์ บริษัท หลังสวนแสงเพชร จ ากัด 67 - ต้นโพธ์ิ ขันเงิน หลังสวน ชุมพร ชพ. 21 2557 9/4/2020
403 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0483 นายสมชาย คุรุศิริพงษ์ บริษัท หลังสวนแสงเพชร จ ากัด สาขาเมืองชุมพร 67 - ต้นโพธ์ิ ขันเงิน หลังสวน ชุมพร ชพ. 10 2555 16/4/2020
404 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0729 นายธีระ ปัญญเจริญ ร้านโกสุ่ย นายธีระ ปัญญเจริญ 249 - ขันเงิน หลังสวน ชุมพร ชพ. 33 2561 5/9/2019
405 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0606 นายบรรจบ  พรหมประทีป ร้านเพชรพรหม กสิกิจ นายบรรจบ พรหมประทีป 146 7 ท่ามะพลา หลังสวน ชุมพร ชพ. 42 2558 4/10/2019
406 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0270 นางเพ็ญพร ศรีเอ่ียม ร้านพรปราณีการเกษตร นางเพ็ญพร ศรีเอ่ียม 274 11 - - นาขา หลังสวน ชุมพร ชพ. 27 2555 23/9/2019
407 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0039 นายสฤษฎ์พงศ์ เพ็ญสมบูรณ์ ร้านเกษตรโซน นายสฤษฎ์พงศ์ เพ็ญสมบูรณ์ 278/1 11 - เพชรเกษม นาขา หลังสวน ชุมพร ชพ. 17 2557 2/2/2020
408 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0430 นางอารีย์ โพธ์ิผลิ ร้านอารีย์การเกษตร นางอารีย์ โพธ์ิผลิ 32 11 - - นาขา หลังสวน ชุมพร ชพ. 43 2554 20/1/2020
409 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0599 นางสาวปาณชญา  ปสิรญาณ์ ร้านส่ีใบเถาฟาร์มเซ็นเตอร์ นางสาวปาณชญา ปสิรญาณ์ 475 11 นาขา หลังสวน ชุมพร ชพ. 39 2558 2/8/2020
410 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0669 นายธีระชัย  ไพสณฑ์ ร้านอาดัมเอเคมีภัณฑ์ นายธีระชัย ไพรสณฑ์ 510 11 นาขา หลังสวน ชุมพร ชพ. 2 2561 17/1/2020
411 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0688 นางสาวชลธิชา พรหมเพ็ง ร้านเป่ียมสวัสด์ิการเกษตร นางสาวชลธิชา พรหมเพ็ง 37 12 - - นาขา หลังสวน ชุมพร ชพ. 42 2560 26/6/2020
412 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0765 นายวุฒิชัย มณู ร้านทองเทพการเกษตร นายวุฒิชัย มณู 14 13 นาขา หลังสวน ชุมพร ชพ. 37 2561 30/10/2019
413 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0681 นางทองอินทร์ ดวงมาล ร้านทองอินทร์คลีนิคเกษตร นางทองอินทร์ ดวงมาล 156 13 - - นาขา หลังสวน ชุมพร ชพ. 57 2560 5/11/2019
414 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0737 นายสุนันท์ นาคทองอินทร์ ร้านแสงเพชร สาขาห้วยเหมือง นายสุนันท์ นาคทองอินทร์ 248 13 นาขา หลังสวน ชุมพร ชพ. 17 2561 20/5/2020
415 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0664 นายปรีชา เพ็งเมือง ร้านห้วยเหมืองการเกษตร นายปรีชา เพ็งเมือง 555 13 นาขา หลังสวน ชุมพร ชพ. 11 2560 16/2/2020
416 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0612 นายสมพงษ์  จันทวาท ร้านสมพงษ์การเกษตร นายสมพงษ์ จันทวาท 181 7 - - นาขา หลังสวน ชุมพร ชพ. 27 2560 3/6/2020
417 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0750 นางสาวเสาวนีย์ อาจณรงค์ ร้านอาจณรงค์การเกษตร นางสาวเสาวนีย์ อาจณรงค์ 228 9 นาขา หลังสวน ชุมพร ชพ. 26 2561 23/7/2020
418 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0604 นายจรันทร์  ไกรทอง ร้านไกรทองการเกษตร นายจรันทร์ ไกรทอง 133 9 นาพญา หลังสวน ชุมพร ชพ. 41 2558 15/9/2019
419 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0567 นายวรรณชัย  แก่นเพชร ร้านวันเคมีภัณฑ์ นายวรรณชัย แก่นเพชร 164 6 - บ้านควน หลังสวน ชุมพร ชพ. 15 2558 19/1/2020
420 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0300 นางสาววีณา ทีปานุเคราะห์ ร้านวิทยการเกษตร นางสาววีณา ทีปานุเคราะห์ 50 7 - - บ้านควน หลังสวน ชุมพร ชพ. 55 2554 19/8/2019
421 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0001 นายวัชรพันธ์ เกตุศร ร้านคู่คิดโชคทวีทรัพย์การเกษตร นายวัชรพันธ์ เกตุศร 491/1-4 - วังตะกอ หลังสวน ชุมพร ชพ. 19 2550 28/4/2020
422 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0627 นางยุพิน  ใจเย็น สหกรณ์ชุมชนร่วมใจบริการ จ ากัด นางยุพิน ใจเย็น 157 12 - - วังตะกอ หลังสวน ชุมพร ชพ. 7 2559 14/3/2020
423 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0614 นายนิรันดร์ อินทร์ประสิทธ์ิ ร้านส่ีใบเถาการเกษตร (สาขาบากแดง) นายนิรันดร์ อินทร์ประสิทธ์ิ 16 12 - - วังตะกอ หลังสวน ชุมพร ชพ. 13 2562 17/6/2020
424 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0151 นางนารี อนันตกูล ร้านวิจิตรการเกษตร นางนารี อนันตกูล 31 12 - - วังตะกอ หลังสวน ชุมพร ชพ. 85 2551 22/6/2020
425 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0280 นางอนงค์ ฦาชาฤทธ์ิ ร้านจินดาเกษตรรวมทุน นางอนงค์ ฦาชาฤทธ์ิ 286 4 - - วังตะกอ หลังสวน ชุมพร ชพ. 21 2553 7/7/2020
426 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0366 นางสาวอังสุมาลิน  รจนา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หลังสวน เฟอร์ติไลเซอร์ 338 4 - - วังตะกอ หลังสวน ชุมพร ชพ. 10 2560 14/2/2020
427 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0713 นายอุดมศักด์ิ เฉลิมพนาพันธ์ ร้านเสือการเกษตร นายอุดมศักด์ิ เฉลิมพนาพันธ์ 340/23 4 วังตะกอ หลังสวน ชุมพร ชพ. 65 2560 31/12/2019
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428 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0318 นายฉัตรกมล มุ่งพยาบาล ร้านสมเกียรติการเกษตร(สาขาหลังสวน) นายฉัตรกมล มุ่งพยาบาล 438/3-4 4 - - วังตะกอ หลังสวน ชุมพร ชพ. 18 2556 1/7/2020
429 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0791 นายธนพรรธก์ ป่ินทอง ร้านโตม่ันคง นายธนพรรธก์ ป่ินทอง 441 4 วังตะกอ หลังสวน ชุมพร ชพ. 10 2562 5/6/2020
430 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0540 นายธนเดช ตันจาตุรนต์ ร้านโต้งการเกษตร นายธนเดช ตันจาตุรนต์ 489/12 4 - - วังตะกอ หลังสวน ชุมพร ชพ. 10 2557 16/11/2019
431 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0502 นายวัชรพันธ์ เกตุศร ร้านคู่คิดทรัพย์รุ่งเรืองการเกษตร (สาขา) นายวัชรพันธ์ เกตุศร 491/1-3 4 - - วังตะกอ หลังสวน ชุมพร ชพ. 24 2555 4/9/2019
432 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0561 นายวิศิษฐ รัตนราช ร้านเขาม่วงการเกษฏร (สหพัตฟ้าใหม่) นายวิศิษฐ รัตนราช 523 4 - - วังตะกอ หลังสวน ชุมพร ชพ. 43 2557 19/8/2020
433 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0648 นายณพวุฒิ คุรุศิริพงษ์ บริษัท หลังสวนแสงเพชร จ ากัด 572 4 วังตะกอ หลังสวน ชุมพร ชพ. 27 2559 25/9/2019
434 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0573 นายสุพิชัย หมายเมฆ ร้านแดงการเกษตร นายสุพิชัย หมายเมฆ 136 5 - - วังตะกอ หลังสวน ชุมพร ชพ. 8 2558 10/12/2019
435 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0060 นายจรัญ กัลชนะ ร้านคลองระการเกษตร นายจรัญ กัลชนะ 115 7 - - วังตะกอ หลังสวน ชุมพร ชพ. 12 2555 21/5/2019
436 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0616 นายวิชัย  จันทร์ต๊ะ ร้านเพชรจินดาการเกษตร นายวิชัย จันทร์ต๊ะ 171 7 - - วังตะกอ หลังสวน ชุมพร ชพ. 45 2558 1/12/2019
437 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0633 นายวิชัย  จันทร์ต๊ะ ร้านเพชรจินดาการเกษตรสาขาวังตะกอ นายวิชัย จันทร์ต๊ะ 174 8 - - วังตะกอ หลังสวน ชุมพร ชพ. 17 2559 8/6/2020
438 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0207 นางสาวแฉล้ม คูศิริวานิชกร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คูฮ่งเชียง 1/15-16 - หลังสวน หลังสวน หลังสวน ชุมพร ชพ. 114 2549 15/11/2019
439 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0220 นางสาวญาณิศา  อินมาก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส. เกษตรภัณฑ์ 1-1/1 - หลังสวน หลังสวน หลังสวน ชุมพร ชพ. 13 2550 19/2/2020
440 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0185 นางพรพิมล จักรกรีนทร์ ร้านแสงเจริญ นางพรพิมล จักรกรีนทร์ 21-23 1 ชูแข หลังสวน หลังสวน ชุมพร ชพ. 59 2551 23/4/2020
441 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0203 นายสุรินทร์ ทองน้อย สหกรณ์การเกษตรหลังสวน จ ากัด 89/11-13 - - หลังสวน หลังสวน ชุมพร ชพ. 30 2553 19/8/2019
442 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0026 นายสุรินทร์ เอื อพัฒนพงศ์ ร้านส. การเกษตร นายสุรินทร์ เอื อพัฒนพงศ์ 9/2 1 หลังสวน หลังสวน หลังสวน ชุมพร ชพ. 19 2549 29/4/2020
443 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0788 นางสาวจันทกานต์ มุสิกสาร ร้านแพร่เศียรการเกษตร นางสาวจันทกานต์ มุสิกสาร 211/1 10 หาดยาย หลังสวน ชุมพร ชพ. 8 2562 15/5/2020
444 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0562 นายภัทรพล องอาจ ร้านเพชรรัตน์การเกษตร นายภัทรพล องอาจ 181 11 - - หาดยาย หลังสวน ชุมพร ชพ. 44 2557 23/9/2019
445 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0725 นางสาวอังคณา ฤกษ์สมุทร ร้านเบญจพรรณการเกษตร นางสาวอังคณา ฤกษ์สมุทร 75 11 หาดยาย หลังสวน ชุมพร ชพ. 28 2561 25/7/2020
446 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0380 นายสมเจตน์ สุวรรณนิตย์ ร้านก.การเกษตร นายสมเจตน์ สุวรรณนิตย์ 113/1 12 - - หาดยาย หลังสวน ชุมพร ชพ. 24 2553 23/6/2020
447 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0794 นายผยุง สุประการ ร้านผยุง นายผยุง สุประการ 104 4 หาดยาย หลังสวน ชุมพร ชพ. 11 2562 17/6/2020
448 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0328 นายปัญญา  ปิดธิดา สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านแหลมปาย จ ากัด - 6 - - หาดยาย หลังสวน ชุมพร ชพ. 64 2552 16/8/2019
449 เขต 7 ศวพ.ชพ. CHU-5-0734 นางวินิต สุขวิทธ์ิ ร้านป๋าน้อยการเกษตร นางวินิต สุขวิสุทธ์ิ 24/46 3 นาสัก อ.สวี ชุมพร ชพ. 13 2561 1/5/2019
450 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0039 นายสุรชัย ตันตินิมิตรกุล ร้านตั งเซียมฮง นายสุรชัย ตันตินิมิตรกุล 347/1 1 - - กุยบุรี กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 4 2554 31/12/2019
451 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0212 นางสาววันดี สุขแสง ร้านปัญญาการเกษตร นางสาววันดี สุขแสง 54/1 2 - เพชรเกษม กุยบุรี กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 13 2553 15/7/2020
452 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0355 นางสาวอัจฉรารัช รุ่งรัศมี ร้านรุ่งรัศมี นางสาวอัจฉรารัช รัศมี 79 5 กุยบุรี กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 7 2559 10/5/2020
453 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0118 นางสาวจันทิมา ตันตินิมิตรกุล ร้านเอ็มเกษตร นางสาวจันทิมา ตันตินิมิตรกุล 190/3-4 7 - - กุยบุรี กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 40 2554 2/6/2020
454 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0334 นางสาวกรองกาญจน์ บุญญามาลย์ ร้านกนกการเกษตร นางสาวกรองกาญจน์ บุญญามาลย์ 20/8 7 ทางเข้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี เพชรเกษม กุยบุรี กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 13 2558 20/5/2020
455 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0036 นายนิวัตน์ เนาวรัตน์วัฒนา ร้านโชควัฒนา นายนิวัตน์ เนาวรัตน์วัฒนา 829/2 7 - เพชรเกษม กุยบุรี กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 51 2550 29/3/2020
456 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0208 นายเกียรติคุณ รัฐวิเศษ ร้านพลศิริเคมีภัณฑ์ นายเกียรติคุณ รัฐวิเศษ 829/3 7 - เพชรเกษม กุยบุรี กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 4 2553 6/6/2020
457 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0348 นายต้อย  ตั งวิชัย ร้านเฮียต้อย นายต้อย ตั งวิชัย 109/1 3 - - สามกระทาย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 2 2559 16/2/2020
458 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0410 นายอานนท์ โลดทนงค์ บริษัท ตั งเจริญ เกษตรภัณฑ์ จ ากัด 300 4 เพชรเกษม สามกระทาย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 2 2562 21/1/2020
459 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0095 นายศราวุฒิ เชื อชาติ ร้านป่าถล่มการเกษตร นายศราวุฒิ เชื อชาติ 342 6 - - สามกระทาย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 13 2554 31/12/2019
460 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0412 นายพงษ์เทพ ฐิติกูล ร้านบ๊ิกการเกษตร นายพงษ์เทพ ฐิติกูล 205 9 สามกระทาย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 4 2562 29/4/2020
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461 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0371 นายเสกสรร ตันนิกร ร้านหนองเกดการเกษตร นายเสกสรร ตันนิกร 65/3 1 - - หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 8 2560 18/5/2020
462 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0346 นายเฉลิมเกียรตี กิจคณะ ภัทระเคมีภัณฑ์ นายเฉลิมเกียรตี กิจคณะ 21/1 2 - - หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 1 2559 27/1/2020
463 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0040 นางโสภี ขุนจิตต์ ร้านตั งเซี ยมฮง นางโสภี ขุนจิตต์ 67 2 - - หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 31 2550 31/12/2019
464 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0353 นาย สิริกร  พ่วงพี ร้านเฮง เกษตรภัณฑ์ นายสิริกร พ่วงพี 103 4 - - หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 19 2560 3/8/2020
465 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0267 นายซ่วน คีรีศรี ร้านยางชุมการเกษตร นายซ่วน คีรีศรี 49 6 - - หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 18 2555 13/8/2019
466 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0106 นางสาวนัยนา เหรียญทอง ร้านเหรียญทองพาณิช นางสาวนัยนา เหรียญทอง 6 6 - - หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 6 2560 11/7/2020
467 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0170 นางจ าลอง คงเจริญ ร้านจ าลอง คงเจริญ นางจ าลอง คงเจริญ 65 6 - - หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 8 2551 24/2/2020
468 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0052 นายประเจียด ปานทอง ร้านปานทองพาณิชย์ นายประเจียด ปานทอง 157/4 7 - - หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 12 2556 5/9/2019
469 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0301 นายชยพัทธ์ เดชพิสิฐพงศ์ ร้านเกษตรภูตะวัน นายชยพัทธ์ เดชพิสิฐพงศ์ 21 4 - - เขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 4 2557 5/1/2020
470 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0245 นางสาวจินต์ภาณี วิวัฏฏ์กุลธร ร้านธนกฤตฟาร์ม นางสาวจินต์ภาณี วิวัฏฏ์กุลธร 15/5 5 - - เขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 51 2554 24/7/2019
471 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0351 นายชาญชัย แช่มช้อย ร้านแบงค์คนเกษตร นายชาญชัย แช่มช้อย 164/3 7 - - เขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 5 2560 29/3/2020
472 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0270 นางสาวจิตรา กล่ินช่ืน ร้านจัดให้ นางสาวจิตรา กล่ินช่ืน 98 7 - - เขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 6 2561 12/6/2020
473 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0132 นางศรินยา พิริยะสงวนพงศ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มิตรเกษตรก้าวหน้า 116 11 - สุขาภิบาล ทับสะแก ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 17 2554 31/12/2019
474 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0114 นางสาวสุรีย์ กาญจนการไกร ร้านอึ งช่ังฮวดการเกษตร นางสาวสุรีย์ กาญจนการไกร 93 4 - - ทับสะแก ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 7 2550 31/12/2019
475 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0009 นางเจริญศรี พ่ึงล้อม ร้านป. การเกษตร (สาขาทับสะแก) นางเจริญศรี พ่ึงล้อม 95 4 - สุขาภิบาล ทับสะแก ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 20 2550 31/12/2019
476 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRh-5-0370 นายเอกชัย อาจหาญ ร้านสมหมายการเกษตรเกษตร นายเอกชัย อาจหาญ 176/5 5 ทับสะแก ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 11 2561 4/7/2019
477 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0373 นางสาวลัพธ์พร พิริยะสงวนพงศ์ บริษัท มิตรเกษตร เมทัลชีท จ ากัด 55 5 เพชรเกษม ทับสะแก ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 8 2561 14/6/2019
478 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0268 นายสัมพันธ์ จิรพัฒนานนท์ ร้านทับสะแกค้าปุ๋ย นายสัมพันธ์ จิรพัฒนานนท์ 43/2 6 - - ทับสะแก ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 8 2556 21/4/2020
479 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0331 นายนัธทวัฒน์ เดชพิสิฐพงศ์ ร้านเกษตรภูตะวัน นายนัธทวัฒน์ เดชพิสิฐพงศ์ 111/3 6 - - นาหูกวาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 10 2558 23/4/2020
480 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0090 นายส าเภา ภุมมาลา ร้านส าเภา ภุมมาลา นายส าเภา ภุมมาลา 69/4 12 - - ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 10 2557 9/6/2020
481 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0101 นายปรีชา ลีปายะคุณ ร้านหน่อยการเกษตร นางสิริกันยา ลีปายะคุณ 9/3 3 - - ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 44 2550 9/6/2020
482 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0049 นายบุญชู อมรปิยะกฤษฐ์ ร้านบุญชู อมรปิยะกฤษฐ์ นายบุญชู อมรปิยะกฤษฐ์ 198/2 1 - - อ่างทอง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 10 2551 25/10/2019
483 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0005 นายมนูญ เจียมจรัสรังษี ร้านก. กสิการ นายมนูญ เจียมจรัสรังษี 339/28 1 - ศูนย์การค้าตลาดท่าเกวียน ก าเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 58 2550 8/4/2020
484 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0057 นางสาวผาณิตา แซ่ล้อ ร้านผาณิตา นางสาวผาณิตา แซ่ล้อ 87/30 1 - - ก าเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 7 2551 31/12/2019
485 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0332 นายจักรพล ป่ินทอง ร้านป่ินทองการเกษตร นายจักรพล ป่ินทอง 128 2 - - ก าเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 12 2558 5/5/2020
486 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0319 นายบุญมา ขาวปล่ัง ร้านบุญมา นายบุญมา ขาวปล่ัง 171/1 7 - - ก าเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 4 2558 19/1/2020
487 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0316 นายไชยา ทรหด ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านดอนสง่า 3 8 - - ก าเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 24 2557 7/9/2019
488 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0318 นางกนกวรรณ  ชูช่ืน ร้านผลการเกษตร นางกนกวรรณ ชูช่ืน 8/14 8 ก าเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 19 2558 31/8/2019
489 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0211 นายสุวิทย์ เหลืองสอาด กลุ่มเกษตรกรท าสวนชัยเกษม 34 2 - - ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 21 2557 5/8/2020
490 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0141 นายวิทวัส เตือนวีระเดช ร้านวิทวัสการเกษตร นายวิทวัส เตือนวีระเดช 333/1 5 - - ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 8 2552 26/11/2019
491 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0107 นายอดุลย์ ไทยวัฒนา ร้านอดุลย์ ไทยวัฒนา นายอดุลย์ ไทยวัฒนา 357 5 - - ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 8 2554 31/12/2019
492 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0149 นายมยุหพล บุญญา ร้านเต้ยการเกษตร นายมยุหพล บุญญา 360 5 - - ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 64 2550 1/6/2020
493 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0379 นายชาญช านิ ชูเมือง ร้านโกตั ง รุ่งเรือง นายชาญช านิ ชูเมือง 315/1 6 - - ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 17 2560 23/7/2020
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494 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0079 นายสถิตย์ ไชยเดช ร้านสถิตย์พานิช นายสถิตย์ ไชยเดช 254/2 2 - - ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 100 2550 7/10/2019
495 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0116 นางอุไรวรรณ เจริญย่ิง ร้านเจริญย่ิงพาณิชย์ นางอุไรวรรณ เจริญย่ิง 62/4 2 - - ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 9 2554 31/12/2019
496 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0062 นางยุพิน ชุมกล่ิน ร้านพิมพ์พาณิชย์ นางยุพิน ชุมกล่ิน 78/5 3 - - ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 43 2550 4/1/2020
497 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0163 นายนุกูล แก้วนวล ร้านนุกูล แก้วนวล นายนุกูล แก้วนวล 20 4 - - ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 99 2550 12/9/2019
498 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0328 นางสาวศิริกุล หอมจันทร์ ร้านธรรมรัตน์การเกษตรเคมีภัณฑ์ นางสาวศิริกุล หอมจันทร์ 202 5 - - ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 11 2558 5/5/2019
499 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0195 นายธีรางกูร ตันติศรียานุรักษ์ ร้านเม่ย์ การยาง นายธีรางกูร ตันติศรียานุรักษ์ 42/1 5 - - ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 31 2554 17/5/2020
500 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0067 นายมานิตย์ เนื อจีน ร้านมานิตย์ เนื อจีน นายมานิตย์ เนื อจีน 57/1 6 - - ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 19 2550 31/12/2019
501 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0389 นางประภาพร ไกรคุ้ม ร้านน้องก่ิง นางประภาพร ไกรคุ้ม 239 8 - - ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 6 2562 16/6/2020
502 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0396 นายตฤณ เชาว์สุวรรณ ร้าน ช.สุวรรณพานิชย์ นายตฤณ เชาว์สุวรรณ 118 4 - - ธงชัย บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 4 2561 30/4/2020
503 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0241 นางศิริวรรณ ค าสุรินทร์ ร้านหินกองการเกษตร นางศิริวรรณ ค าสุรินทร์ 159/2 2 - - พงศ์ประศาสน์ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 45 2554 26/6/2020
504 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0242 นายวันชัย โรจน์เสถียร ร้านวันชัยชะม่วงการเกษตร นายวันชัย โรจน์เสถียร 47/4 3 - - พงศ์ประศาสน์ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 48 2554 1/7/2020
505 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0006 นายฉกาจ เปล่ียนปราณ ร้านก. การเกษตรรุ่งเรือง นายฉกาจ เปล่ียนปราณ 31/9 4 - เพชรเกษม ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 5 2551 7/10/2019
506 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0069 นายกฤษฎากร เสรีกุล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งยืนยงเคมีเกษตร 416 4 - - ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 45 2550 16/3/2020
507 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0035 นายปริญญา อมรปิยะกฤษฐ์ ร้านโชคชัยพาณิชย์ นายปริญญา อมรปิยะกฤษฐ์ 46 4 - - ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 15 2550 31/12/2019
508 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0174 นายณัฐพล พันธ์ุพงษ์ ร้านณัฐพลการเกษตร นายณัฐพล พันธ์ุพงษ์ 6/9 4 - - ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 23 2551 16/4/2020
509 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0099 นายไสว ค ายนต์ ร้านไสวการเกษตร นายไสว ค ายนต์ 21/6 5 - - ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 11 2554 31/12/2019
510 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0060 นายธนพล วรเศรษฐา ร้านพัฒนาการเคมีเกษตร นายธนพล วรเศรษฐา 41/8 5 - - ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 10 2550 31/12/2019
511 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0413 นายยม ฉ่ าช่ืน ร้านห้วยพลูการเกษตร นายยม ฉ่ าช่ืน 23/5 6 ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 5 2562 5/6/2020
512 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0315 นายพีรณัฐ์ ธีระพันธ์ ร้านอ.วิศวภัณฑ์ นายพีรณัฐ์ ธีระพันธ์ 560 9 - - ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 25 2557 31/8/2019
513 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0403 นางสาวอนัญญา ทรัพย์ชูเชิดวงศ์ บริษัท บัตเตอร์ฟลาย อะโกรเทค จ ากัด 101 3 ช้างแรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 14 2561 18/7/2019
514 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0011 นางกันยา กาญจนการไกร ร้านกานท์เกษตร นางกันยา กาญจนการไกร 312 3 - - ช้างแรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 16 2554 31/12/2019
515 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0228 นางสาวพรรณนิภา อุส่าห์ ร้านเพ่ือนเกษตร นางสาวพรรณนิภา อุส่าห์ 51/1 3 - - ช้างแรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 33 2554 27/3/2020
516 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0041 นายชาญวิทย์ บุญทอง ร้านช.พูลสินพานิช นายชาญวิทย์ บุญทอง 64/1 3 - เพชรเกษม ช้างแรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 2 2560 31/1/2020
517 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0357 นายกิตติศักด์ิ เถาเครือมาศ สมเกียรติการเกษตร นายกิตติศักด์ิ เถาเครือมาศ 268 8 - - ช้างแรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 9 2560 7/6/2020
518 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0189 นายธนวัฒน์ วงแหวน ร้านธนวัฒน์ วงแหวน นายธนวัฒน์ วงแหวน 74 8 - - ช้างแรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 1 2552 27/11/2019
519 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0077 นายสายันต์ ชัยหา ร้านศุภรัชการเกษตร (สาขาไชยราช) นายสายันต์ ชัยหา 28 1 - เพชรเกษม ไชยราช บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 86 2550 5/8/2020
520 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0038 นายวิเศษ ตันตินิมิตรกุล ร้านตั งเซียมฮง นายวิเศษ ตันตินิมิตรกุล 335/3 1 - - ไชยราช บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 49 2550 7/11/2019
521 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0230 นายพิเชษฐ์ เนียมบรรดิษฐ ร้านตุ๊กตาล นายพิเชษฐ์ เนียมบรรดิษฐ 46/1 1 - - ไชยราช บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 35 2554 28/11/2019
522 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0214 นางสาวกันยากร เจริญย่ิง ร้านเจริญย่ิงค้ายาง นางสาวกันยากร เจริญย่ิง 8/1 3 บางเจริญ - ไชยราช บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 12 2553 4/7/2020
523 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0074 นางวรรณี ภู่ระหงษ์ ร้านวรรณี ภู่ระหงษ์ นางวรรณี ภู่ระหงษ์ 7/2 5 - - ไชยราช บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 69 2550 26/5/2020
524 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0306 นางสาวเนตรนภา พุมมา สหกรณ์ผู้ผลิตยางบางสะพานน้อย จ ากัด 26/3 7 - เพชรเกษม ทรายทอง บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 18 2557 23/7/2019
525 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0124 นางสาวเนตรนภา พุมมา สหกรณ์ผู้ผลิตยางบางสะพานน้อย จ ากัด 26/3 7 - เพชรเกษม ทรายทอง บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 17 2555 17/6/2020
526 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0305 นายชรินทร์ พิพัฒน์ธนะกิจ สหกรณ์ผู้ผลิตยางบางสะพานน้อย จ ากัด 26/3 7 - เพชรเกษม ทรายทอง บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 17 2557 23/7/2020

16/52สํา
นัก
คว
บค
มุพ
ืชแ
ละ
วสั
ดกุ
ารเ
กษ
ตร



527 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0071 นายอรุณ มีจิตร ร้านรุ่งอรุณการเกษตร นายอรุณ มีจิตร 38/1 7 - - ทรายทอง บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 22 2551 26/6/2020
528 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0395 นายอัศม์เดช อมรเรืองวาณิชย์ ร้านภรณ์การเกษตร (สาขา 2) นายอัศม์เดช อมรเรืองวาณิชย์ 100/1 4 บางสะพาน บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 2 2561 9/4/2020
529 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0263 นายอัศม์เดช อมรเรืองวาณิชย์ ร้านภรณ์การเกษตร นายอัศม์เดช อมรเรืองวาณิชย์ 46 4 - - บางสะพาน บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 6 2555 13/3/2020
530 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0386 นายกิตติ มหากาญจนกุล ร้านกิตติการเกษตร นายกิตติ มหากาญจนกุล 68/1 5 บางสะพาน บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 3 2561 17/4/2020
531 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0264 นายสมคิด เกิดพันธ์ ร้านศิริพร พาณิชย์ นายสมคิด เกิดพันธ์ 78/4 9 บ้านหนองคล้า - บางสะพาน บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 7 2555 23/5/2020
532 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0248 นายสมพงษ์ อยู่ดี ร้านอารมณ์ดี นายสมพงษ์ อยู่ดี 104/1 1 - - ปากแพรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 56 2554 2/10/2019
533 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0210 นายภูวนารถ ชูชม สหกรณ์การเกษตรบางสะพานน้อย จ ากัด 109 4 - - ปากแพรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 16 2560 19/7/2020
534 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0135 นายสิทธิโชค ม่ันสวัสด์ิ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุดมเกษตรเคมี 99 224 1 - เพชรเกษม เขาน้อย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 16 2550 31/12/2019
535 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0126 นายพัศฐารุจน์ ทักษ์ธัญวุฒิ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิตรชัยการเกษตร 249/10 1 - เพชรเกษม เขาน้อย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 24 2554 31/12/2019
536 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0307 นายกร ปราณประภาพร ร้านต๋ิมการเกษตร นายกร ปราณประภาพร 63/2 1 รัฐบ ารุง เขาน้อย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 11 2557 9/6/2019
537 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0376 นายพรมมา สีเขียว ร้านเกษตรกันเอง นายพรมมา สีเขียว 10/7 4 - - เขาน้อย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 12 2560 27/6/2020
538 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0087 นายชัยวัฒน์ เจนประณีต ร้านสันติวงศ์ นายชัยวัฒน์ เจนประณีต 58/18 4 - เพชรเกษม เขาน้อย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 16 2551 31/12/2019
539 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0045 นางสาวอนงค์ จ านงค์กุล ร้านธีรภัทร์การเกษตร นางสาวอนงค์ จ านงค์กุล 30/8 - - ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 39 2550 31/12/2019
540 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0156 นายทองสืบ หอมชวน ร้านทองดีการเกษตร นายทองสืบ หอมชวน 110/16 4 - - ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 32 2554 24/4/2020
541 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0155 นายชนะชัย เต็งทอง ร้านชนะชัยการเกษตรและพาณิชย์ นายชนะชัย เต็งทอง 486 6 - - ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 82 2550 5/11/2019
542 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0345 นายภิวัฒนะชัย นามวิชา บริษัท สยามโกลบอลเฮ่้าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาปราณบุรี 1441 2 วังก์พง ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 19 2561 11/12/2019
543 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0066 นายมานพ ฤทธ์ิมาก ร้านมานพการเกษตร นายมานพ ฤทธ์ิมาก 56/20 4 - - วังก์พง ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 1 2550 18/2/2020
544 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0115 นายศักด์ิดา อุดมวิชชากร ร้านอุดมวิชเคมีเกษตร นายศักด์ิดา อุดมวิชชากร 481 7 - เพชรเกษม วังก์พง ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 6 2551 7/10/2019
545 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0102 นายโสภณ ภูพะเนียด ร้านหร่ังการเกษตร นายโสภณ ภูพะเนียด 249/9 2 - - หนองตาแต้ม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 29 2554 19/4/2020
546 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0398 นายพันธกานต์ พ่วงทรัพย์สิน ร้านอุดมวิชเคมีเกษตร2 นายพันธกานต์ พ่วงทรัพย์สิน 111 4 หนองตาแต้ม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 5 2561 20/5/2020
547 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0309 นายบุ้นเฮง โพธิรัชต์ ร้านบุ้นเฮงการเกษตร นายบุ้นเฮง โพธิรัชต์ 316 4 หนองตาแต้ม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 15 2557 7/7/2020
548 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0089 นางอ่อนวิลัย วรรณชัย ร้านสายชลเคมีเกษตร นางอ่อนวิลัย วรรณชัย 360 4 - - หนองตาแต้ม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 13 2560 14/1/2020
549 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0034 นายวิชัย สุขศรี ร้านวิชัย สุขศรี นายวิชัย สุขศรี 424 4 ก านันวิชัย เพชรเกษม - หนองตาแต้ม หนองตาแต้ม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 72 2550 1/6/2020
550 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0081 นายไมตรี จันทยงค์ ร้านสมพงษ์ จันทยงค์ นายไมตรี จันทยงค์ 527 4 - - หนองตาแต้ม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 47 2550 18/3/2020
551 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0187 นางสาวมยุรี คงทนต์ ร้านบุญมาการเกษตร นางสาวมยุรี คงทนต์ 600 4 - - หนองตาแต้ม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 29 2551 28/8/2019
552 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0173 นายสิทธิพร ชาวไร่ปราณ ร้านโจเกษตร นายสิทธิพร ชาวไร่ปราณ 11 7 - - หนองตาแต้ม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 21 2551 21/2/2020
553 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0349 นางสาวอริษา นาคเงิน ร้านวสันต์การเกษตร นางสาวอริษา นาคเงิน 354 8 - - หนองตาแต้ม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 4 2559 24/3/2020
554 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0017 นายสมเกียรติ อมรประภาศิริ ร้านเกียรติชัยพานิช นายสมเกียรติ อมรประภาศิริ 278 - เพชรเกษม เกาะหลัก เมือง ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 10 2554 31/12/2019
555 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0161 นายไกรสร จันทร์มฤต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยฟาร์เมอร์ อะโกร 51 - เพชรเกษม เกาะหลัก เมือง ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 22 2557 19/8/2020
556 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0218 นายธนดล ลีปายะคุณ ร้านวัฒน์การเกษตร นายธนดล ลีปายะคุณ 24/2 2 - - คลองวาฬ เมือง ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 21 2553 31/12/2019
557 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0159 นางอารีรัตน์ บุญไตรย์ ร้านอารีรัตน์ นางอารีรัตน์ บุญไตรย์ 8/7 10 - - บ่อนอก เมือง ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 14 2553 22/7/2020
558 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0137 นายทรงพล คงม่ัน ร้านคงม่ันการเกษตร นายทรงพล คงม่ัน 87 10 - - บ่อนอก เมือง ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 7 2554 31/12/2019
559 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0275 นายธวัชชัย พ่ึงใจ ร้านพ่ึงใจการเกษตร นายธวัชชัย พ่ึงใจ 87/5 10 - - บ่อนอก เมือง ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 3 2556 18/12/2019
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560 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0225 นายมงคล กล่อมศรี ร้านสมจิตร์การเกษตร นายมงคล กล่อมศรี 17/2 11 - - บ่อนอก เมือง ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 28 2554 22/2/2020
561 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0109 นายอภิชาติ ปลื มจิตต์ ร้านอภิชาติการเกษตร นายอภิชาติ ปลื มจิตต์ 27 9 - - บ่อนอก เมือง ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 91 2550 22/8/2019
562 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0024 นายชิวมิ ง รุจิรปัญญานนท์ ร้านโค้วเกษตร นายชิวมิ ง รุจิรปัญญานนท์ 133 - ไมตรีงาม ประจวบคีรีขันธ์ เมือง ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 13 2551 31/12/2019
563 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0111 นางอัจฉรา คงสุขเจริญ ร้านอ้อยการเกษตร นางอัจฉรา คงสุขเจริญ 80/1 11 - - ห้วยทราย เมือง ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 14 2554 31/12/2019
564 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0047 นายสมทรง กุนเรือง ร้านน้อย-อ้อการเกษตร นายสมทรง กุนเรือง 33/1 3 - - ห้วยทราย เมือง ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 30 2551 1/9/2019
565 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0082 นายสมศักด์ิ ทองสุขธรรม ร้านสมศักด์ิ ทองสุขธรรม นายสมศักด์ิ ทองสุขธรรม 4/2 3 - - ห้วยทราย เมือง ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 78 2550 7/9/2019
566 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0013 นายกิตติธัช สวัสด์ิเดช ร้านกิตติธัช สวัสด์ิเดช นายกิตติธัช สวัสด์ิเดช 98 3 - - ห้วยทราย เมือง ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 42 2554 7/6/2020
567 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0018 นางยุพิน แก้วสุขโข ร้านแก้วสุขโขการเกษตร นางยุพิน แก้วสุขโข 1053 10 - - อ่าวน้อย เมือง ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 2 2551 10/12/2019
568 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0022 นายจิตร ภูภัทรพงศ์ ร้านคุณจิตร นายจิตร ภูภัทรพงศ์ 1/16 16 - เพชรเกษม อ่าวน้อย เมือง ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 8 2550 31/12/2019
569 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0113 นายก๊กเลี ยง แซ่อึ ง ร้านอึ งเกษตร นายก๊กเลี ยง แซ่อึ ง 22/9 4 - เพชรเกษม อ่าวน้อย เมือง ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 37 2550 31/12/2019
570 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0207 นางอรษา ใจใหญ่ ร้านอ.บ้านเกษตร นางอรษา ใจใหญ่ 8/1 4 - เพชรเกษม อ่าวน้อย เมือง ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 3 2553 4/4/2020
571 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0232 นางเอื อมพร นิลประเสริฐ ร้านเอื อมพรการเกษตร นางเอื อมพร นิลประเสริฐ 442/2 5 - - อ่าวน้อย เมือง ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 18 2560 1/8/2020
572 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0224 นายนิรันดร์ โนรีวงษ์ ร้านโชคอ านวยการเกษตร นายนิรันดร์ โนรีวงษ์ 559/1 6 - - อ่าวน้อย เมือง ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 27 2554 20/2/2020
573 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0012 นายสุวิทย์ สวนค านา ร้านก าลังใจ นายสุวิทย์ สวนค านา 1126 7 - - อ่าวน้อย เมือง ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 5 2553 9/5/2020
574 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0097 นางรุ่งรัตน์ วงษ์บัวเหลือง ร้านเสียงใหม่ 2 นางรุ่งรัตน์ วงษ์บัวเหลือง 299/1 7 - - อ่าวน้อย เมือง ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 29 2550 31/12/2019
575 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0051 นางสาวเพ็ญนภา บุญวงษ์ ร้านบุญวงษ์การเกษตร นางสาวเพ็ญนภา บุญวงษ์ 645/1 7 - - อ่าวน้อย เมือง ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 14 2551 31/12/2019
576 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0160 นายวิชาญ งามสะอาด ร้านวิชาญ งามสะอาด นายวิชาญ งามสะอาด 654 7 - - อ่าวน้อย เมือง ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 94 2550 14/2/2020
577 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0050 นางบุญเรือง สุขผล ร้านไร่สุขผลการเกษตร นางสาววราภรณ์ ไทยด้วง 768 8 - - อ่าวน้อย เมือง ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 88 2550 1/8/2020
578 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0260 นางสาวจันทิมา ทับทอง สหกรณ์การเกษตรโรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย จ ากัด 196/2 9 - - อ่าวน้อย เมือง ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 4 2555 31/12/2019
579 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0042 นายทับทิม สิงหรา ร้านทับทิม นายทับทิม สิงหรา 334/3 9 - ปายะด ารงค์ 3 อ่าวน้อย เมือง ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 2 2556 31/12/2019
580 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0377 นางสมร นาคพุ่ม ร้านชาวสวนการเกษตร นางสมร นาคพุ่ม 201/7 2 เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 13 2561 11/7/2020
581 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0327 นายธีรศักด์ิ ทองนาค ร้านทรัพย์อนันต์การค้า นายธีรศักด์ิ ทองนาค 182/4 6 - - คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 8 2558 12/7/2020
582 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0313 นางสาวธนาภา ศิลมงคล ร้านโมวด่อง นางสาวธนาภา ศิลมงคล 84/6 6 - - คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 19 2557 23/7/2019
583 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0414 นายยุทธนา น่ิมโอฐ ร้านอนุรักษ์การเกษตร นายยุทธนา น่ิมโอฐ 187/3 9 คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 7 2562 17/6/2020
584 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0405 นางสาววรภรณ์ สนธิ ร้านแคร์เคมีเกษตร นางสาววราภรณ์ สนธิ 79/1 12 บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 16 2561 28/8/2019
585 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0367 นายชณัฐนนท์ ค าศรี บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาประจวบคีรีขันธ์ 1/2 เพชรเกษม ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 21 2561 16/12/2019
586 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0308 นายเฉลิมพล ประมงค์ ร้านยูนิไลฟ์ นายเฉลิมพล ประมงค์ 86 - ก้องเกียรติ ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 14 2557 22/6/2020
587 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0239 นางภัทริยา พรหมเชื อ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้าธ.ก.ส.ประจวบคีรีขันธ์ จ ากัด 213/1 16 - ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 15 2555 26/6/2020
588 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0338 นางจินตนา เหลืองสอาด ร้านจิรายุทธ์ิการเกษตร นางจินตนา เหลืองสอาด 124/19-20 9 - เพชรเกษม ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 15 2558 11/6/2020
589 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0352 นายวิสูตร  วิทยานันท์ กลุ่มเกษตรกรท าสวนอ่าวน้อย 99 10 - - อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 5 2559 22/4/2020
590 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0400 นางสาวอารี สุวรรณมาลี ร้านนานาพาณิชย์ นางสาวอารี สุวรรณมาลี 27 15 อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 7 2561 13/6/2020
591 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0182 นางสาวกานดา แซ่ฟุ้ง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ประจวบคีรีขันธ์ จ ากัด 213 16 - - อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 12 2555 6/9/2019
592 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0289 นางสาวณภาภัช ตนะพันธ์ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ประจวบคีรีขันธ์ จ ากัด 213/1 16 - อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 17 2561 6/9/2020
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593 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0374 นางนิรัชรา พันธ์พ่ึง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้าธ.ก.ส.ประจวบคีรีขันธ์ จ ากัด 213/1 16 - - อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 10 2560 6/9/2019
594 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0237 นายประสิทธ์ิ ลิ นจ่ี สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้าธ.ก.ส.ประจวบคีรีขันธ์ จ ากัด 213/1 16 - - อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 10 2555 6/9/2020
595 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0110 นายธันวา ภราดาไทย ร้านธันวา ภราดาไทย นายธันวา ภราดาไทย 277 16 - - อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 13 2557 26/6/2020
596 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0381 นายมานะ เนียมสมบัติ ร้านบุญมานะ นายมานะ เนียมสมบัติ 291/1 5 อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 12 2561 11/7/2020
597 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0378 นายวรชาติ ป่ินเกตุ ร้านวิกานดาการเกษตร นายวรชาติ ป่ินเกตุ 47/5 5 - - อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 14 2560 18/7/2020
598 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0279 นางสาววรรณภา ค าบึงกลาง ร้านสายทองการเกษตร นางสาววรรณภา ค าบึงกลาง 680 6 - - อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 9 2556 25/2/2020
599 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0368 นางสาวเกววารี ภูผา บ้านภูผา นางสาวเกววารี ภูผา 205/1 9 - - อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 4 2560 14/2/2020
600 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0117 นายนรินทร์ วิไลรัตน์ ร้านเอกอมร นายนรินทร์ วิไลรัตน์ 156 5 - เพชรเกษม ไร่เก่า สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 11 2551 31/12/2019
601 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0044 นายถานันดร์ สิตาลรัศมี ร้านธีรนันการเกษตร นายถานันดร์ สิตาลรัศมี 359/1 5 - เพชรเกษม ไร่เก่า สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 12 2554 31/12/2019
602 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0409 นายธาดา ปอวังตะโก ร้านเจริญดีการเกษตร นายธาดา ปอวังตะโก 106 1 ไร่ใหม่ สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 1 2562 21/1/2020
603 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0008 นายนพดล ฐิติกูล ร้านบี.ซี. ส่งเสริมเกษตร นายนพดล ฐิติกูล 194 1 - เพชรเกษม ไร่ใหม่ สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 6 2550 10/11/2019
604 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0339 นายพงษ์เทพ ฐิติกูล ร้านเทพกมลเคมีเกษตร นายพงษ์เทพ ฐิติกูล 194/1 1 - - ไร่ใหม่ สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 16 2558 11/6/2020
605 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0235 นางสาวพิมพ์จันทร์ สวนสุวรรณ ร้านส.การเกษตร นางสาวพิมพ์จันทร์ สวนสุวรรณ 254 1 - เพชรเกษม ไร่ใหม่ สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 15 2561 22/8/2020
606 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0133 นายวรยศ วรเศรษฐา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรเศรษฐาการเกษตร 677/2 1 - เพชรเกษม ไร่ใหม่ สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 21 2550 31/12/2019
607 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0329 นางสาวราตรีรัตน์ โพธ์ิศรีสม ร้านพรปวีณ์เคมีภัณฑ์ นางสาวราตรีรัตน์ โพธ์ิศรีสม 73 1 - - ไร่ใหม่ สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 9 2558 16/4/2020
608 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0411 นายอภิชัย เจริญผล ร้านเจริญผลการเกษตร นายอภิชัย เจริญผล 417 2 ไร่ใหม่ สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 3 2562 23/1/2020
609 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0194 นายสมเกียรติ ปัถวี ร้านสมเกียรติ ปัถวี นายสมเกียรติ ปัถวี 692 3 - - ไร่ใหม่ สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 3 2552 15/5/2020
610 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0341 นางสาวพัชรินทร์ ไชยสิทธิโชติกุล ร้านเกษตรหนองไทร นางสาวพัชรินทร์ ไชยสิทธิโชติกุล 689/1 4 - - ไร่ใหม่ สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 17 2558 5/8/2020
611 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0320 นางอโนมา ศรีพนมวัลย์ ร้านศรีพนมวัลย์การเกษตร นางอโนมา ศรีพนมวัลย์ 709 4 - - ไร่ใหม่ สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 27 2557 10/7/2020
612 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0322 นางสาวเพ็ญนภา โตมอญ ร้านวงศกรการเกษตร นางสาวเพ็ญนภา โตมอญ 93/1 4 - - ไร่ใหม่ สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 28 2557 21/9/2020
613 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0134 นายณรงค์ศักด์ิ ฮ้อศิริกุล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วี เค เฟอร์ติไลเซอร์ 235 6 - - ไร่ใหม่ สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 98 2550 30/10/2019
614 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0402 นางสาวปวีณา รักกุดเวียน ร้านเกษตรต้นน  า นางสาวปวีณา รักกุดเวียน 305 6 ไร่ใหม่ สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 10 2561 26/6/2020
615 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0142 นางสาวสุพรรณี แซ่ลิ ม ร้านถาวรการเกษตร นางสาวสุพรรณี แซ่ลิ ม 147 1 - - ศาลาลัย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 6 2554 31/12/2019
616 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0265 นายสมโภช ประพันธ์ศิริ ร้านสมโภช ประพันธ์ศิริ นายสมโภช ประพันธ์ศิริ 44 3 - - ศาลาลัย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 8 2555 23/5/2020
617 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0122 นายอานนท์ โลดทนงค์ สหกรณ์ชาวไร่สับปะรดสามร้อยยอด จ ากัด 354 5 - เพชรเกษม ศาลาลัย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 5 2554 31/12/2019
618 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0125 นายวิชัย กิจเกษตรสถาพร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิจสถาพรการเกษตร 493/1 5 - - ศาลาลัย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 34 2550 27/2/2020
619 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0300 นางสาวสาริศา พร้อมสุข ร้านธัชพลการเกษตร นางสาวสาริศา พร้อมสุข 225 6 - - ศาลาลัย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 12 2557 9/6/2020
620 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0276 นายณรงค์เดช โพธ์ิศรีสม ร้านโพธ์ิทรัพย์เกษตรภัณฑ์ นายณรงค์เดช โพธ์ิศรีสม 51/1 1 - ศิลาลอย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 7 2556 18/2/2020
621 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0033 นางเจียมกมล มากมารศรี ร้านเจียมกมล มากมารศรี นางเจียมกมล มากมารศรี 109/5 5 - - ศิลาลอย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 7 2557 20/4/2019
622 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0143 นางสมศรี ชัยหา ร้านสมศรี ชัยหา นางสมศรี ชัยหา 123 6 - - ศิลาลอย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 10 2553 23/7/2019
623 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0020 นายคมสันต์ เทียมศรี ร้านคมสันต์การเกษตร นายคมสันต์ เทียมศรี 270 7 - - ศิลาลอย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 40 2550 31/12/2019
624 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0158 นายพิเชษฐ ปานกลาง ร้านปานกลางการเกษตร นายพิเชษฐ ปานกลาง 111 12 - ทับใต้-ท่าเรือ ทับใต้ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 26 2551 23/6/2020
625 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0026 นางสาวจันทร์จิรา เนียมนิล ร้านจันทร์จิราการเกษตร นางสาวจันทร์จิรา เนียมนิล 199 2 - - ทับใต้ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 12 2551 31/12/2019
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626 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0257 นายปิยะวัฒน์ อภิวรรณพัฒน์ ร้านเกษตรหนองไผ่ นายปิยะวัฒน์ อภิวรรณพัฒน์ 168 5 - - ทับใต้ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 3 2555 1/12/2019
627 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0019 นางขวัญจิต แซ่เจว ร้านคุณลี  แซ่โล้ว นางขวัญจิต แซ่เจว 308 6 - - ทับใต้ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 4 2551 7/10/2019
628 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0365 นางสาวจุฬารัตน์ ม่ันสวัสด์ิ ๗๘๙ ธนชัยอาหารสัตว์ เกษตรภัณฑ์ นางสาวจุฬารัตน์ ม่ันสวัสด์ิ 29/18 - หมู่บ้านหัวนา - หนองแก หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 1 2560 17/1/2020
629 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0408 นางสาวศศิธร ไทยญานุสร ร้านหนุ่ยคลังการเกษตร นางสาวศศิธร ไทยญานุสร 17 10 หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 20 2561 16/12/2019
630 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0030 นายอุดมศักด์ิ เนาวรัตน์วัฒนา ร้านเจริญไทยวัฒนา นายอุดมศักด์ิ เนาวรัตน์วัฒนา 364 2 - - หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 32 2550 6/2/2020
631 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0139 นายสุรศักด์ิ ดุสิตสิทธิพร ร้านสิทธิพรการเกษตร นายสุรศักด์ิ ดุสิตสิทธิพร 398 2 - - หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 15 2554 31/12/2019
632 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0152 นางสาวนฤมล ดีดวงพันธ์ ร้านนุ่นพาณิชย์การเกษตร นางสาวนฤมล ดีดวงพันธ์ 435/21 2 - หนองพลับยางชุม หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 19 2554 31/12/2019
633 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0021 นายวีรวิชญ์ หอวัฒนกุลพงศ์ ร้านคลีนิคเกษตร นายวีรวิชญ์ หอวัฒนกุลพงศ์ 645 2 - หัวหิน-หนองพลับ หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 30 2550 3/4/2020
634 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0366 นางสาวบุษยรัตน์ รสมาลี บริษัท ธานีเพ่ือนเกษตรกร จ ากัด 679-679/1 2 - - หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 3 2560 13/2/2020
635 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0401 นางสาวจุฑาทิพย์ ม่ันสวัสด์ิ ร้านอุดมพันธ์ุการเกษตร นางสาวจุฑาทิพย์ ม่ันสวัสด์ิ 692 2 หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 9 2561 20/6/2020
636 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0387 นายอัฐชัย ศรีสกุล ร้านชัยฟ้าการเกษตร นายอัฐชัย ศรีสกุล 516/3 4 หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 1 2561 6/2/2020
637 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0347 นายอาคม เชื อปราง ร้านรวมการเกษตร นายอาคม เชื อปราง 169 5 หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 7 2560 23/4/2020
638 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0278 นายเฉลิมชัย บุญเรือง ร้านนายเฉลิมชัย บุญเรือง นายเฉลิมชัย บุญเรือง 89 6 - - หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 8 2557 19/12/2019
639 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0075 นางสาววันเพ็ญ มีศรี ร้านวันเพ็ญ นางสาววันเพ็ญ มีศรี 109 1 - - ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 52 2550 20/3/2020
640 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0324 นางสาวมณีรัตน์ นิลกลัด ร้านนิลกลัดการยาง นางสาวมณีรัตน์ นิลกลัด 119/15 1 - - ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 1 2558 11/2/2020
641 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0157 นายฝัด จงปัญญาประพันธ์ ร้านดาวเกษตร นายฝัด จงปัญญาประพันธ์ 7 1 - - ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 85 2550 30/7/2019
642 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0407 นายวิโรจน์ บุญน าชู ร้านกอ เกษตร นายวิโรจน์ บุญน าชู 102 4 ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 18 2561 30/10/2019
643 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0200 นางสายสุนีย์ บุญเกษม ร้านช.โชคชัยเจริญ นางสายสุนีย์ บุญเกษม 213 9 - - ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 47 2554 1/7/2020
644 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0246 นายพิจิตร เติมทอง ร้านพาราเซ็นเตอร์ นายพิจิตร เติมทอง 97 5 - ป่าละอู-ห้วยผึ ง หัวยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 52 2554 21/10/2019
645 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0127 นายชาญชาย ศิลปสุนทร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลัทการเกษตร 13/2 - สระสรง หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 13 2550 6/2/2020
646 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0105 นายจักรกิต พิทักษ์ปิยะวรรณ ร้านหัวหินการเกษตร นายจักรกิต พิทักษ์ปิยะวรรณ 23/8-9 - สระสรง หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 3 2557 14/7/2020
647 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0233 นางสาวสุธิดา ค าใส บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขาหัวหิน 234/1 - เพชรเกษม หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 39 2554 17/5/2019
648 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0129 นายจรัญ ม่ันสวัสด์ิ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพ่ิมอุดมพันธ์ุเคมี 39/5-6 - ชมสินธ์ุ หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 18 2554 31/12/2019
649 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0217 นางสาวขนิษฐา บุตรหงษ์ สหกรณ์การเกษตรหัวหิน จ ากัด 81/10 อ่างน  าซอย 2 ชมสินธ์ุ หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 18 2553 22/8/2019
650 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0015 นางสาวญดา  มงคลนุรักษ์ ร้านเกษตรมงคลชัย นางสาวญดา มงคลนุรักษ์ 66/6 13 - - หินเหล็กไฟ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 38 2554 31/12/2019
651 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0016 นายยุทธนา พุดเทศ ร้านเกษตรยุทธนา นายยุทธนา พุดเทศ 96 13 - - หินเหล็กไฟ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 2 2558 8/10/2019
652 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0219 นายนฤทธ์ิ  เนาวรัตน์วัฒนา ร้านเกษตรมงคลกิจ นายนฤทธ์ิ เนาวรัตน์วัฒนา 275 4 - - หินเหล็กไฟ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 2 2557 31/12/2019
653 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0028 นางสาวอุมาพร เหล็กอ่ิม ร้านพรเกษตรพืชผล นางสาวอุมาพร เหล็กอ่ิม 292/17 4 - - หินเหล็กไฟ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 15 2553 27/7/2019
654 เขต 7 ศวพ.ชพ. PRH-5-0299 นายมนเทียน เพ็งเหมือน ร้านเทียนชัยเจริญพาณิชย์ นายมนเทียน เพ็งเหมือน 96 6 - - หินเหล็กไฟ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ปข. 5 2558 1/2/2020
655 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0895 นายยงยุทธ ขนอม ร้านขนอมการเกษตร นายยงยุทธ ขนอม 22/23 12 ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช นศ. 13 2562 26/3/2020
656 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0079 นายช านาญ รองเมือง ร้านช านาญการเกษตร นายช านาญ รองเมือง 67/15 12 - - ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช นศ. 54 2558 23/8/2019
657 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0698 นายภูษิต กีรติกรพิสุทธ์ิ ร้านสหพัฒนกิจภาคใต้ นายภูษิต กีรติกรพิสุทธ์ิ 89/10 12 - - ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช นศ. 85 2561 1/10/2019
658 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0153 นายพัฒนา มาทอง ร้านพัฒนาการเกษตร นายพัฒนา มาทอง 102/6 4 - - ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช นศ. 38 2561 17/5/2019
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659 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0060 นางสาวกิจนา จริยะวัฒนา ร้านจริยะการเกษตร นางสาวกิจนา จริยะวัฒนา 120/26 4 - - ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช นศ. 1 2549 23/8/2020
660 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0618 นางอรสา สุทิน ร้านพลอยเกษตรภัณฑ์ นางอรสา สุทิน 110/5 11 - - ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช นศ. 5 2555 17/10/2019
661 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1054 นางชูศรี คงเพชร ร้านสถลการเกษตร นางชูศรี คงเพชร 222 2 ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช นศ. 39 2559 14/3/2020
662 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1003 นายเสรี อรัญ ร้านเสรีการเกษตร นายเสรี อรัญ 34/1 2 - - ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช นศ. 22 2559 22/2/2020
663 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1209 นางศรีสมบัติ  เกิดแก้ว ร้านบางคูการเกษตร นางศรีสมบัติ เกิดแก้ว 31/3 3 ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช นศ. 30 2561 9/4/2020
664 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1013 นายสุพัฒ  ใจกว้าง ร้านท่าจอดนานาภัณฑ์ นายสุพัฒ ใจกว้าง 126/1 4 ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช นศ. 19 2559 17/2/2020
665 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0613 นางสาวมลทิพย์ ขนอม ร้านลุงแพงการเกษตร นางสาวมลทิพย์ ขนอม 150/4 5 - - ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช นศ. 85 2560 18/9/2019
666 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1123 นางสาวพอใจ  ศิริคง บริษัท นางฟ้าพระอาทิตย์เกษตรไทย จ ากัด (สาขานครศรีธรรมราช) 94/7 6 ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช นศ. 6 2560 2/2/2020
667 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1004 นางศรีวิไล แพรกปาน ร้านศรีวิไลการเกษตร นางศรีวิไล แพรกปาน 32/25 ท้องเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช นศ. 18 2559 16/2/2021
668 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1038 นายไกรสร  ขนอม นายไกรสร ขนอม 52 6 ท้องเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช นศ. 1 2561 2/1/2020
669 เขต 7 ศวพ.นศ. nar-5-1029 นายนิติพัทธ์ เพชรฤทธ์ิ ร้านจ๊ะจ๋าพาณิชย์ นายนิติพัทธ์ เพชรฤทธ์ิ 67/15 2 - - ทุ่งโพธ์ิ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช นศ. 2 2559 21/1/2020
670 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0851 นายประสิทธ์ิ สมัคธรรม ร้านถาวรภัณฑ์ นายประสิทธ์ิ สมัคธรรม 17/2 5 ทุ่งโพธ์ิ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช นศ. 51 2558 25/6/2020
671 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0988 นายขจร  นาคา ร้านขจรการเกษตร นายขจร นาคา 18/2 5 ทุ่งโพธ์ิ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช นศ. 57 2560 31/5/2020
672 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0653 นายสุนทร สมัครธรรม ร้านตันติวัฒน์เกษตรภัณฑ์ 2 นายสุนทร สมัครธรรม 100 6 - - ทุ่งโพธ์ิ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช นศ. 18 2554 22/5/2020
673 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0791 นายศักด์ิสิทธ์ิ สิทธิรักษ์ ร้านภูมิเกษตรไทย นายศักด์ิสิทธ์ิ สิทธิรักษ์ 90 1 - - นาหมอบุญ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช นศ. 5 2556 7/3/2020
674 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0586 นายสุธรรม จันทมาศ ร้านนายสุธรรม จันทมาศ นายสุธรรม จันทมาศ 143/1 2 - - บ้านควนมุด จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช นศ. 39 2561 19/4/2020
675 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1050 นางเกตุวดี  รอบการ ร้านพิรุณการเกษตร นางเกตุวดี รอบการ 133 3 สามต าบล จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช นศ. 34 2559 9/3/2020
676 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0740 นางสาวมนัชญา  ทองชู ร้านกันเองการเกษตร นางสาวมนัชญา ทองชู 146/7 5 สามต าบล จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช นศ. 33 2561 10/4/2020
677 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1011 นายเชิงโชติ  หวานแก้ว บริษัท ซี.พี.เกษตรตะวันแดง อินเตอร์เทรด นายเชิงโชติ  หวานแก้ว 217 5 กะเปียด ฉวาง นครศรีธรรมราช นศ. 14 2559 15/2/2020
678 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0379 นายธนกฤษ วงศ์ไพศาลลักษณ์ ร้านจ.เกษตรภัณฑ์ นายธนกฤษ วงศ์ไพศาลลักษณ์ 157 2 - - จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช นศ. 90 2560 15/10/2019
679 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1336 นายณัฐพร  เหล็งหนูด า ร้านต้นการเกษตร นายณัฐพร เหล็งหนูด า 82/1 2 จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช นศ. 29 2562 21/5/2020
680 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0754 นายพิสันต์ อร่ามเจริญ ร้าน 777 การเกษตร นายพิสันต์ อร่ามเจริญ 777 3 - จันดี-สวนขัน จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช นศ. 42 2556 8/9/2019
681 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0374 นางสาวโอปอล ไพรสณฑ์ บริษัท อ.ชาวสวน จ ากัด 156/18 4 - - จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช นศ. 17 2550 26/6/2019
682 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0374 นางสาวโอปอล ไพรสณฑ์ บริษัท อ.ชาวสวน จ ากัด 156/18 4 - - จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช นศ. 46 2562 30/6/2020
683 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0288 นายธานินทร์ อร่ามเจริญ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหพานิชจันดี 537-538 4 - - จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช นศ. 30 2553 26/6/2020
684 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0490 นายณรงค์ ตั งสัจจะธรรม ร้านนรินทร์พาณิชย์ นายณรงค์ ตั งสัจจะธรรม 573/2 4 - จันดี จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช นศ. 8 2553 28/12/2019
685 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0142 นายสุธี รุ่งบรรณพันธ์ุ ร้านป๋วยพานิช นายสุธี รุ่งบรรณพันธ์ุ 65/11 4 - - จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช นศ. 71 2559 11/10/2019
686 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0239 นายอุดมแสน ตู้ปิยกุล ร้านแสนพานิช นายอุดมแสน ตู้ปิยกุล 66 4 - จันดี-สวนขันธ์ จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช นศ. 57 2561 13/6/2020
687 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0104 นายชาตรี จิตต์งามข า ร้านทวีชัย นายชาตรี จิตต์งามข า 66/19 4 - จันดี-สวนขันธ์ จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช นศ. 65 2560 29/6/2020
688 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0042 นางวิไลวรรณ ชาญวานิชบริการ ร้านฉ่ัวเกงล้ง นางวิไลวรรณ ชาญวานิชบริการ 7 4 - - จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช นศ. 63 2558 13/9/2019
689 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0171 นางอาภาอร วิจาราณ์ ร้านยอดเกษตร นางอาภาอร วิจาราณ์ 70/52-53 4 - - จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช นศ. 123 2549 9/3/2020
690 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1301 นายพรเทพ  เนินหนู ร้านโยการเกษตรดอทคอม นายพรเทพ เนินหนู 93/14 4 จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช นศ. 91 2561 29/11/2019
691 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0183 นายธีรวุฒิ ลิ มวุฒิไกรจิรัฐ ร้านล่ิมค่ึงเฮง นายธีรวุฒิ ลิ มวุฒิไกรจิรัฐ 2 2 - สง่าบูรณะ ฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช นศ. 18 2549 1/1/2020
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692 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0105 นายธีรธร ทวีทรัพย์ ร้านทวีทรัพย์ นายธีรธร ทวีทรัพย์ 55 2 - - ฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช นศ. 47 2558 9/6/2020
693 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1079 นายศักด์ิ สิขิวัฒน์ สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองรอพัฒนา จ ากัด สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองรอพัฒนา จ ากัด 33/1 2 - - นากะชะ ฉวาง นครศรีธรรมราช นศ. 53 2560 22/5/2020
694 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0021 นายณัฐวัตร จันทร์บุญแก้ว ร้านนาเสการเกษตร นายณัฐวัตร จันทร์บุญแก้ว 4 6 - - นากะชะ ฉวาง นครศรีธรรมราช นศ. 109 2553 28/12/2019
695 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1313 นายจารุวัฒน์  แก้วอ่อน ร้านจารุวัฒน์การเกษตร นายจารุวัฒน์ แก้วอ่อน 202 8 นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช นศ. 23 2562 14/5/2020
696 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0890 นายวินัย บุญเกื อสง ร้านทานพอเกษตรภัณฑ์ นายวินัย บุญเกื อสง 1 3 สุขาภิบาล1 ไม้เรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช นศ. 65 2561 18/7/2020
697 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0127 นายนิรัตน์ หงส์สถาพร ร้านนิรัตน์เคมีเกษตร นายนิรัตน์ หงส์สถาพร 108 3 - - ไม้เรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช นศ. 59 2553 17/9/2019
698 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1142 นายไกรศักด์ิ  ธรฤทธ์ิ ร้านนครเกษตรไทย นายไกรศักด์ิ ธรฤทธ์ิ 138 3 ไม้เรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช นศ. 49 2560 26/4/2020
699 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1156 นายพิเชษฐ ชีรวินิจ ร้านพิเชษฐการค้า นายพิเชษฐ ชีรวินิจ 486/2-3 3 ไม้เรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช นศ. 75 2560 16/7/2020
700 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0262 นางสาวชาลินี อุนานุภาพ ร้านเอเชีย นางสาวชาลินี อุนานุภาพ 486/4 3 - หน้าสถานีทานพอ ไม้เรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช นศ. 36 2550 13/5/2020
701 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1132 นายช านาญ  สมแสง ร้านธัญญลักษณ์การเกษตร นายช านาญ สมแสง 54/7 3 ไม้เรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช นศ. 34 2560 9/3/2019
702 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0166 นางจันทนี บุญชิตสิริกุล ร้านมิตรเกษตร นางจันทนี บุญชิตสิริกุล 69 3 - สายนอก ไม้เรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช นศ. 5 2549 13/3/2020
703 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0190 นางวรรณรัตน์ บาลจ่าย ร้านวรรณรัตน์ นางวรรณรัตน์ บาลจ่าย 130/1 2 - จันดี-ฉวาง ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช นศ. 20 2562 6/5/2020
704 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1114 นางไสลรัตน์  บัวสุวรรณ สหกรณ์กองทุนสวนยางโคกยาง จ ากัด 180 7 ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช นศ. 95 2560 30/10/2019
705 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0219 นายสันติ ริยาพันธ์ ร้านสันติการเกษตร นายสันติ ริยาพันธ์ 172 1 - - ห้วยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช นศ. 80 2558 4/10/2019
706 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0245 นายสุกิจ ดิษฐ์คล้าย ร้านห้วยปริกการเกษตร นายสุกิจ ดิษฐ์คล้าย 201 1 - - ห้วยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช นศ. 65 2553 17/9/2019
707 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0039 นายกิตติพงษ์  ล่ิมพงศ์พันธ์ุ ร้านกิตติพงษ์ นายกิตติพงษ์ ล่ิมพงศ์พันธ์ุ 298 6 ห้วยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช นศ. 49 2561 7/5/2020
708 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0948 นายกฤษณะพงศ์ อุดม ร้านสมพรการเกษตร นายกฤษณะพงศ์ อุดม 291/3 7 ห้วยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช นศ. 7 2558 7/12/2019
709 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1106 นางสาวมนชยา  รักษาวงษ์ ร้านเน็ก/ปูน การเกษตร นางสาวมนชยา รักษาวงษ์ 142 6 เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช นศ. 14 2561 5/3/2019
710 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0317 นายระวี แก้วจ านงค์ ร้านรวีพรรณ นายระวี แก้วจ านงค์ 669 4 - - ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช นศ. 55 2553 27/6/2020
711 เขต 7 ศวพ.นศ. Nar-5-0449 นายช านาญ  ศรีไสยเพชร ร้านช านาญการค้า นายช านาญ ศรีไสยเพชร 555 6 - - ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช นศ. 53 2561 10/5/2020
712 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0969 นายอรชล ชายวงศ์ ร้านภูมิการเกษตร นายอรชล ชายวงศ์ 248 1 สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช นศ. 54 2559 17/5/2019
713 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0354 นางสาวสุภานี คงทอง สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตฯเฉลิมพระเกียรติ จ ากัด 342/8 1 - - สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช นศ. 76 2558 24/9/2019
714 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0884 นางสาวปัตมา รอดแก้ว ร้านกัลยาพาณิชย์ นางสาวปัตมา รอดแก้ว 93 4 นครศรีฯ-สงขลา สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช นศ. 2 2561 2/1/2020
715 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1021 นางเพชรไพลิน  โยธารักษ์ ร้านเมย์ มินิมาร์ท นางเพชรไพลิน โยธารักษ์ 165 7 สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช นศ. 98 2560 19/11/2019
716 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0023 นายโชติ แก้วสุข ร้านช.เกษตรภัณฑ์ นายโชติ แก้วสุข 233/5 2 - - เกาะขันธ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช นศ. 70 2559 10/10/2019
717 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0059 นางจรัส มาน้อย ร้านจรัสพานิช นางจรัส มาน้อย 234 2 บ้านไม้เสียบ - เกาะขันธ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช นศ. 76 2559 20/10/2019
718 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0522 นางเยาวเรศธ์ ภิรมรักษ์ ร้านขนิษฐา นางเยาวเรศธ์  ภิรมรักษ์ 63 1 - - ขอนหาด ชะอวด นครศรีธรรมราช นศ. 14 2557 18/3/2020
719 เขต 7 ศวพ.นศ. Nar-5-1062 นางสาวณัฐกมล สังสุณี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยชุมชนบ้านเนินมวง นางสาว ณัฐกมล สังสุณี 105/2 4 ขอนหาด ชะอวด นครศรีธรรมราช นศ. 45 2559 10/4/2019
720 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0368 นางกันย์สินี บรรจงลิขิตกุล ร้านเกษตรรุ่งเรือง นางกันย์สินี บรรจงลิขิตกุล 167 8 - - ขอนหาด ชะอวด นครศรีธรรมราช นศ. 71 2558 20/9/2019
721 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1211 นายจ านงค์  แก้วมณี ร้านแก้วมณีพาณิชย์ นายจ านงค์ แก้วมณี 10/2 1 เขาพระทอง ชะอวด นครศรีธรรมราช นศ. 8 2561 8/2/2020
722 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0421 นายสมใจ รักษ์ทอง ร้านสมใจการค้า นางสมใจ รักษ์ทอง 107/4 1 - - ควนหนองหงษ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช นศ. 98 2561 16/12/2019
723 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1265 นางสาวปัทมา  ไชยพลบาล ร้านปรีดาการเกษตร นางสาวปัทมา ไชยพลบาล 4/2 3 ควนหนองหงษ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช นศ. 8 2562 13/2/2020
724 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1344 นางน้อย  ทองขาว ร้านอนันต์ฟาร์ม นางน้อย ทองขาว 156/3 6 ควนหนองหงษ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช นศ. 38 2562 16/6/2020
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725 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0593 นายพรชัย สุขไสย ร้านพรชัยการเกษตร นายพรชัย สุขไสย 32/6 1 - - ควนหนองหงส์ ชะอวด นครศรีธรรมราช นศ. 1 2554 24/12/2019
726 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0259 นายนิคม โฆษิตกุลพร ร้านอุดมกิจ นายนิคม โฆษิตกุลพร 1,3 - รถไฟสาย1 ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช นศ. 39 2561 20/5/2020
727 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0261 นายวิรัตน์ จิวาภิบาลธนากิจ ร้านอุไร นายวิรัตน์ จิวาภิบาลธนากิจ 154/1 1 - รถไฟ 2 ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช นศ. 4 2561 7/1/2020
728 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0692 นายชาญชัย ชุนเชย ร้านน าโชคจักรยาน นายชาญชัย ชุนเชย 17 1 - วุฒิราษฎร์รังสฤษฏ์ ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช นศ. 57 2558 8/9/2019
729 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0730 นางปรียาภรณ์ จันทร์แดง บริษัท เรืองรินสมาร์ท ฟาร์มเมอร์ จ ากัด นางปรียาภรณ์ จันทร์แดง 48 1 - อรุณประชา ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช นศ. 26 2555 2/10/2019
730 เขต 7 ศวพ.นศ. Nar-5-0151 นายกิตติพงศ์ พรหมขน ร้านพรหมขนการเกษตร นายกิตติพงศ์ พรหมขน 816/4 1 ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช นศ. 5 2562 21/1/2020
731 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0662 นางประพิศ คงเรือง ร้านคงเรืองการเกษตร นางประพิศ คงเรือง 153/1 10 - - ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช นศ. 56 2561 11/6/2020
732 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1340 นางอรทัย  เพ็งจันทร์ สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตรชะอวดพัฒนา จ ากัด 333 9 ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช นศ. 35 2562 29/5/2020
733 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0017 นายโกวิทย์ วัชรจิตตานนท์ ร้านก.เกษตร นายโกวิทย์ วัชรจิตตานนท์ 6 3 - วุฒิราษฎร์รังสฤษฏ์ ท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราช นศ. 25 2553 12/8/2019
734 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0639 นายพัฒนาวิทย์ ตั งเส้ง ร้านชายการเกษตร นายพัฒนาวิทย์ ตั งเส้ง 64/1 3 - วุฒิราษฎร์รังสฤษฏ์ ท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราช นศ. 48 2557 25/8/2019
735 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1177 นางสาวสุภาพร  คงเล่ง ร้านน้องพร พันธ์ุไม้ นางสาวสุภาพร คงเล่ง 149/3 6 ท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราช นศ. 36 2561 16/4/2019
736 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1309 นายสมปอง รามณี ร้านพิรุณการกษตร 2 นายสมปอง รามณี 166/4 1 นางหลง ชะอวด นครศรีธรรมราช นศ. 2 2562 15/1/2020
737 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1019 นายอทิยาธร  จันทร์ด า ร้านบ้านยายเอียด นายอทิยาธร จันทร์ด า 289 2 บ่อล้อ - ล าทับ บ้านตูล ชะอวด นครศรีธรรมราช นศ. 84 2561 30/9/2019
738 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0196 นายศรีวันชัย ทองสงฆ์ ร้านวันชัยการเกษตร นายศรีวันชัย ทองสงฆ์ 209 3 - - บ้านตูล ชะอวด นครศรีธรรมราช นศ. 101 2561 24/12/2019
739 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0416 นายสมปอง  จันทร์เมือง ร้านสวนปองมาลี นายสมปอง จันทร์เมือง 22/2 4 วังอ่าง ชะอวด นครศรีธรรมราช นศ. 97 2560 16/11/2019
740 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0762 นางอัญชลี กฤดิเกรียงไกร ร้านอ๊ีดเคมีภัณฑ์ นางอัญชลี กฤดิเกรียงไกร 157 1 - - ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช นศ. 28 2555 2/10/2019
741 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0949 นายสังวรณ์ สงอาจินต์ ร้านสังวรณ์วัสดุก่อสร้าง นายสังวรณ์ สงอาจินต์ 205 1 ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช นศ. 9 2560 8/2/2020
742 เขต 7 ศวพ.นศ. Nar-5-1026 นางสาวจันทิมา น้อยสันโดด ร้านรัตนบุรีการเกษตร นางสาวจันทิมา น้อยสันโดด 339 17 - - ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช นศ. 1 2559 26/1/2020
743 เขต 7 ศวพ.นศ. Nar-5-1140 นายจีระศักด์ิ  พรหมรักษ์ ตัวเล็กการค้า นายจีระศักด์ิ พรหมรักษ์ 15 2 - -- ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช นศ. 51 2561 9/5/2019
744 เขต 7 ศวพ.นศ. Nar-5-1140 นายจีระศักด์ิ  พรหมรักษ์ ตัวเล็กการค้า นายจีระศักด์ิ พรหมรักษ์ 15 2 - -- ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช นศ. 39 2562 17/6/2020
745 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0999 นางสาวฐิติภัทรา ชูแก้ว ร้านอ.มินิมาร์ท นางสาวฐิติภัทรา ชูแก้ว 82 3 ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช นศ. 32 2560 8/3/2020
746 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0165 นายบัณฑิต จินพันทัง ร้านมะนาวหวานเกษตรภัณฑ์ นายบัณฑิต จินพันทัง 250/3 4 - - ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช นศ. 31 2558 16/4/2020
747 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1042 นายวุฒิพล  บุญญานุพงศ์ ร้านนาวาค้าปลีก นายวุฒิพล บุญญานุพงศ์ 150 7 - - ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช นศ. 11 2559 14/2/2020
748 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0634 นายพรเทพ เนินหนู ร้านโยการเกษตร นายพรเทพ เนินหนู 387/1 10 - - หลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช นศ. 33 2554 24/11/2019
749 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1094 นางสาวกิตติยา  บุญทองขาว ร้านนครการเกษตร นางสาวกิตติยา บุญทองขาว 187 8 การะเกด เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช นศ. 40 2561 24/5/2020
750 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0517 นายวีระ พลายชุม ร้านรุ่งดีการเกษตร นายวีระ พลายชุม 82 1 - - เขาพระบาท เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช นศ. 29 2559 3/3/2020
751 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0860 นางสาวสุพิชญ์นันท์ พลายชุม ร้านพลายชุมการค้า นางสาวสุพิชญ์นันท์ พลายชุม 137 4 เขาพระบาท เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช นศ. 36 2557 3/8/2019
752 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1121 นางสาวปทุมพร  ทองเทียบ ร้านทองเทียบ เคมีภัณฑ์ นางสาวปทุมพร ทองเทียบ 251/2 6 เขาพระบาท เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช นศ. 1 2560 23/1/2020
753 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0629 นายชัยวัฒน์ รัตนวิจิตรกุล ร้านดีพาณิชย์ นายชัยวัฒน์ รัตนวิจิตรกุล 269/2 6 - - เขาพระบาท เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช นศ. 8 2556 23/3/2020
754 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0194 นายวัชรา กลับดี ร้านวัชราภัณฑ์ นายวัชรา กลับดี 39 3 - ภักดีฤทธ์ิ เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช นศ. 90 2553 7/12/2019
755 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1188 นายนิริตต์  บ่มไล่ ร้านสองเกษตรพาณิชย์ นายนิรุตต์ บ่มไล่ 413 3 เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช นศ. 12 2561 27/2/2020
756 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0260 นางสุชีพ  อักษรวงศ์ ร้านอุดมภรณ์ นางสุชีพ อักษรวงศ์ 97 3 ภักด่ิฤทธ์ิ เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช นศ. 7 2562 11/2/2020
757 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0271 นายบรรจง แสงพรหม สหกรณ์การเกษตรเชียรใหญ่ จ ากัด 272 1 - - ท้องล าเจียก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช นศ. 106 2553 26/8/2020
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758 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0447 นายวรวิทย์ อรชร ร้านอรชรการเกษตร นายวรวิทย์ อรชร 315 1 - - ท้องล าเจียก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช นศ. 88 2561 25/10/2019
759 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0758 นายสันติภาพ คงฉิม ร้านคัดสรร นายสันติภาพ คงฉิม 362 1 - - ท้องล าเจียก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช นศ. 62 2558 9/9/2019
760 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1136 นายวรวิทย์  อรชร บริษัท พรไพลินเคมีการเกษตร จ ากัด 372 1 ท้องล าเจียก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช นศ. 34 2561 14/5/2020
761 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0444 นางสาวอรอุษา อรชร ร้านอรชรพาณิชย์ นางสาวอรอุษา อรชร 108 4 - - แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช นศ. 13 2558 18/1/2020
762 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1266 นายณรงค์ฤทธ์ิ   คงทอง ร้านพฤกษ์การเกษตร นายณรงค์ฤทธ์ิ คงทอง 18 4 แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช นศ. 66 2561 24/7/2020
763 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0160 นางวาสนา เซ่งอั น ร้านเกษตรไพศาล นางวาสนา เซ่งอั น 97/1 4 - - แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช นศ. 8 2551 22/5/2019
764 เขต 7 ศวพ.นศ. Nar-5-0950 นางอัมพร  ณ นคร ร้านเพ่ือนเกษตร นางอัมพร ณ นคร 429/2-3 7 - - แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช นศ. 78 2559 28/11/2019
765 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0019 นายสิทธิ วัชรจิตตานนท์ ร้านก.เกษตร สาขา 2 นายสิทธิ วัชรจิตตานนท์ 74 7 - นครศรีธรรมราช-สงขลา แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช นศ. 58 2553 25/8/2019
766 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0967 นายทวิทย์ จารุวจี ร้านทวิทย์ค้าขาย นายทวิทย์ จารุวจี 6 1 เสือหึง เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช นศ. 21 2558 17/2/2020
767 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1028 นางวาสนา เพ็ชรเกตุ ร้านวาสนาการค้า นางวาสนา เพ็ชรเกตุ 2 2 เสือหึง เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช นศ. 21 2559 22/2/2020
768 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1092 นายศุภนันท์  มณีจันทร์ ร้านมณีการค้า นายศุภนันท์ มณีจันทร์ 3 4 เสือหึง เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช นศ. 13 2560 13/2/2020
769 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0206 นางสมจิตร วงศ์ภักดี ร้านสมจิตร นางสมจิตร วงค์ภักดี 72 4 เสือหึง เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช นศ. 14 2560 15/2/2020
770 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0778 นายนิคม จตุทอง ร้านสีทองพาณิชย์ นายนิคม จตุทอง 57 6 - - เสือหึง เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช นศ. 30 2556 11/7/2020
771 เขต 7 ศวพ.นศ. Nar-5-1027 นายยุรนันท์  จันทร์ทอง บริษัท  ฟาร์มดี การพาณิชย์  จ ากัด นายยุรนันท์ จันทร์ทอง 9 10 - - ไสหมาก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช นศ. 17 2559 22/2/2020
772 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0961 นางสาวสิตา ลายวิเชียร ร้านทอง-ทิพย์การเกษตร นางสาวสิตา ลายวิเชียร 130 4 ไสหมาก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช นศ. 25 2558 9/3/2020
773 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0894 นางสาวสุฑารัตน์ สนธิเมือง ร้านพ่ีเป้า นางสาวสุฑารัตน์ สนธิเมือง 50 7 ไสหมาก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช นศ. 13 2557 13/3/2020
774 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1337 นายสมศักด์ิ  จินทะโร ร้าน ส.แสงแก้ว นายสมศักด์ิ จินทะโร 93/2 3 คลองเส ถ  าพรรณรา นครศรีธรรมราช นศ. 32 2562 23/5/2020
775 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0258 นายสมบูรณ์ ศรีวิสุทธ์ิ ร้านอ านวยพานิชย์ นายสมบูรณ์ ศรีวิสุทธ์ิ 204 3 - - ถ  าพรรณรา ถ  าพรรณรา นครศรีธรรมราช นศ. 83 2553 2/8/2020
776 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0527 นายฉัตร์ธนวัชร์ เกิดกฤษฎานนท์ ร้านสมคิดเคมีเกษตร นายฉัตร์ธนวัชร์ เกิดกฤษฎานนท์ 23/3 3 - - ถ  าพรรณรา ถ  าพรรณรา นครศรีธรรมราช นศ. 77 2558 24/9/2019
777 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1263 นางสาวสุธิดา  เรืองน่ิม ร้าน ลูกเขียดการค้า นางสาวสุธิดา เรืองน่ิม 271 3 ถ  าพรรณรา ถ  าพรรณรา นครศรีธรรมราช นศ. 63 2561 17/7/2020
778 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0646 นายประสิทธ์ิ เลิศไกร ร้านส เพ่ิมพูน นายประสิทธ์ิ เลิศไกร 276 3 - ถ  าพรรณรา-ทานพอ ถ  าพรรณรา ถ  าพรรณรา นครศรีธรรมราช นศ. 28 2561 9/4/2020
779 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1303 นายวัฒนรัชต์  ร้อยแก้ว ร้านโกดังเกษตร นายวัฒนรัชต์ ร้อยแก้ว 107/5 107/5 4 - กลาย ท่าศาลา นครศรีธรรมราช นศ. 92 2561 6/12/2019
780 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1321 นางปริษา  รอดภัย ร้านการเกษตรเพ่ิมทรัพย์ นางปริษา รอดภัย 16/6 3 กลาย ท่าศาลา นครศรีธรรมราช นศ. 33 2562 27/5/2020
781 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0757 นางสาวสุรัตน์ ยุเหล็ก ร้านช.การเกษตร นางสาวสุรัตน์ ยุเหล็ก 73/4-7 4 - - กลาย ท่าศาลา นครศรีธรรมราช นศ. 47 2560 18/4/2020
782 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1364 นายสุรเชฐ  ตรึกตรอง ร้านเชษฐ์การเกษตร นายสุรเชฐ ตรึกตรอง 357 7 กลาย ท่าศาลา นครศรีธรรมราช นศ. 49 2562 21/7/2020
783 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1066 นายเจริญ มะยะเฉียว ร้านดอนใคร นายเจริญ มะยะเฉียว 6/21 9 กลาย ท่าศาลา นครศรีธรรมราช นศ. 38 2559 4/4/2020
784 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1348 นางกรภัทร์  จินดา ร้านรุ่งอรุณการค้า นางกรภัทร์ จินดา 57/5 1 ดอนตะโก ท่าศาลา นครศรีธรรมราช นศ. 40 2562 19/6/2020
785 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0689 นายจรูญ มะโนสงค์ ร้านจันพอการค้า นายจรูญ มะโนสงค์ 7/4 3 อู่ตะเภา-ในเขียว ดอนตะโก ท่าศาลา นครศรีธรรมราช นศ. 53 2561 7/6/2020
786 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1332 นาวาอากาศเอกสุรินทร์  เมฆาวรรณ ร้านจ านงค์วัสดุก่อสร้างและเกษตร นาวาอากาศเอกสุรินทร์ เมฆาวรรณ 137 6 ดอนตะโก ท่าศาลา นครศรีธรรมราช นศ. 21 2562 14/5/2020
787 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0097 นายทวัจน์ ถาวร ร้านถาวรการเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ถาวรการเกษตร 13 1 - - ตล่ิงชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช นศ. 35 2550 13/3/2020
788 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0264 นายชนินทร์ เงินเปีย ร้านเฮงฮวดการเกษตร นายชนินทร์ เงินเปีย 25 1 - - ตล่ิงชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช นศ. 38 2550 6/5/2019
789 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0264 นายชนินทร์ เงินเปีย ร้านเฮงฮวดการเกษตร นายชนินทร์ เงินเปีย 25 1 - - ตล่ิงชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช นศ. 43 2562 26/6/2020
790 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1282 นางบุญภา  จิตต์ประไพ ร้านบุญภาการเกษตร นางบุญภา จิตต์ประไพ 118 2 ตล่ิงชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช นศ. 87 2561 3/10/2019
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791 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0376 นางสาวจันทนา ศักด์ิสง ร้านนาท้อนวัสดุก่อสร้าง นางสาวจันทนา ศักด์ิสง 17/20 7 - - ตล่ิงชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช นศ. 47 2559 2/5/2020
792 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0657 นายสมโภช นนทา ร้านสมโภชการเกษตร นายสมโภช นนทา 19/1 8 - - ตล่ิงชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช นศ. 38 2560 23/3/2020
793 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1236 นางสาวกนกมน  ไชยเดช ร้านโกวิทย์การเกษตร นางสาวกนกมน ไชยเดช 3 8 ตล่ิงชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช นศ. 31 2561 10/4/2020
794 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0589 นางธาริกา กุหลาบทิพย์ ร้านสาม ฟ.การเกษตร นางธาริกา กุหลาบทิพย์ 10/1 12 - - ท่าขึ น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช นศ. 37 2558 13/5/2020
795 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0118 นายวินัย ไทยสม ร้านธนอนันต์ นายวินัย ไทยสม 43/2 2 - - ท่าขึ น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช นศ. 101 2553 26/9/2019
796 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1008 นางนฤมล  ศรีเอียด ร้านบ้านตะเคียนด าการเกษตร นางนฤมล ศรีเอียด 6/3 2 ท่าขึ น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช นศ. 65 2559 26/7/2020
797 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0628 นายจรูญ เมืองจันทร์ ร้านอรซุปเปอร์ นายจรูญ เมืองจันทร์ 6/1 3 - - ท่าขึ น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช นศ. 11 2562 13/3/2020
798 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0992 นางสาวเสาวลักษณ์ สงค์ประเสริฐ ร้านเสาวลักษณ์เกษตรภัณฑ์ นางสาวเสาวลักษณ์ สงค์ประเสริฐ 35/8 4 ท่าขึ น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช นศ. 48 2558 9/6/2020
799 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1045 นางปวีณา แซ่ลิ ม ร้านโกขาวการค้า นางปวีณา แซ่ล่ิม 85/5 4 ท่าขึ น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช นศ. 28 2559 1/3/2020
800 เขต 7 ศวพ.นศ. Nar-5-0544 นางสาวพิมพร โชติกะ ร้านเซาท์เทิร์นการเกษตรสาขาท่าศาลา นางสาวพิมพร โชติกะ 80 5 - - ท่าขึ น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช นศ. 86 2561 1/10/2019
801 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1130 นางสุกัญญา  พรหมมา ร้านสุกัญญาการเกษตร นางสาวสุกัญญา พรหมมา 9/2 8 ท่าขึ น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช นศ. 33 2560 8/3/2020
802 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0033 นายเอกสิทธ์ิ อ่ิมเอิบ ร้านอ.สหพันธ์ นายเอกสิทธ์ิ อ่ิมเอิบ 262/14 1 - - ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช นศ. 28 2550 9/8/2019
803 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0290 นางโสภาวรรณ  ธีรโรจนวงศ์ บริษัท เฮงฮวดเกษตรภัณฑ์  จ ากัด 303/15 1 - ศรีนคร ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช นศ. 73 2553 25/8/2019
804 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1105 นายอิสระ  วงค์เมฆ ร้านลุงพลการเกษตร (อรวรา) นายอิสระ วงค์เมฆ 48 11 ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช นศ. 68 2559 12/9/2019
805 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1312 นางทิพย์วัลย์  รินรัตน์ ร้านแสนดีการเกษตร นางทิพย์วัลย์ รินรัตน์ 170/1 13 ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช นศ. 4 2562 20/1/2020
806 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1065 นางวรรณี  ชุมศรี ร้านสมญาการเกษตร นางวรรณี ชุมศรี 178/34 3 ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช นศ. 22 2560 26/2/2020
807 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0211 นายสมชาย เอียดอุ้ย ร้านสมชายการเกษตรและไฟฟ้า นายสมชาย เอียดอุ้ย 179/18-19 3 - - ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช นศ. 41 2550 18/5/2020
808 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0092 นายวิทยา ธราดลวิศิษฎ์ ร้านตั งเซ้งหลีการเกษตร นายวิทยา ธราดลวิศิษฎ์ 240/3 3 - - ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช นศ. 40 2550 21/12/2019
809 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1118 นางอรุณรัตน์  อ่ิมอวยพร นางอรุณรัตน์ อ่ิมอวยพร 46/1 4 ไทยบุรี ท่าศาลา นครศรีธรรมราช นศ. 12 2560 9/2/2020
810 เขต 7 ศวพ.นศ. Nar-5-1010 นายจักรพันธ์  พุลสวัสด์ิ ร้านช๊อป นายจักรพันธ์ พูลสวัสด์ิ 48/3 15 - - โมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช นศ. 33 2559 8/3/2020
811 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1242 นายสมมาตร ชาญณรงค์ ร้านลุงวีการเกษตร นายสมมาตร ชาญณรงค์ 59/1 11 - - สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช นศ. 40 2561 19/4/2020
812 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1084 นายศักรินทร์  บุญฤทธ์ิ ร้านน  าตกการเกษตร นายศักรินทร์ บุญฤทธ์ิ 54/1 2 สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช นศ. 40 2560 29/3/2019
813 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1357 นายธีระยุทธ  บุญฤทธ์ิ ร้านบุญฤทธ์ิเกษตรภัณฑ์ นายธีระยุทธ บุญฤทธ์ิ 54/1 2 สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช นศ. 47 2562 1/7/2020
814 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0043 นางภัทราภรณ์ อักษรธรรม ร้านเกษตรกร นางภัทราภรณ์ อักษรธรรม 167/10 5 - - สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช นศ. 17 2561 19/3/2020
815 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0215 นายอัครวุฒิ คุณารักษ์ ร้านสระแก้วการเกษตร นายอัครวุฒิ คุณารักษ์ 200/1 5 - - สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช นศ. 2 2550 16/4/2020
816 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1080 นายยุทธนา  พิชัยรัตน์ ร้านธนารินทร์เกษตรภัณฑ์ นายยุทธนา พิชัยรัตน์ 121 7 สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช นศ. 84 2560 9/8/2019
817 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1224 นายทศภณ  เจียรวงศ์ตระกูล บริษัท เกษตรแปลงใหญ่ 59 จ ากัด 14/1 8 สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช นศ. 18 2561 20/3/2020
818 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0637 นายสมใจ รักษา ร้านสมใจการเกษตร นายสมใจ รักษา 117 3 - - กะปาง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช นศ. 9 2554 1/12/2019
819 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0704 นางศิริภัทรา พันธ์ุเสง่ียม ร้านคลองโสมวัสดุ นางศิริภัทรา พันธ์ุเสง่ียม 331 5 - - กะปาง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช นศ. 2 2555 23/12/2019
820 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1141 นายโอภาส  รัตนมณี ร้านศรีทองบ้านวัสดุและวัสดุการเกษตร นายโอภาส รัตนมณี 125/5 1 เขาขาว ทุ่งสง นครศรีธรรมราช นศ. 56 2560 25/4/2020
821 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1225 นายไกรโรจน์  บุญเจริญ ร้านบุญเจริญการเกษตร 3 นายไกรโรจน์ บุญเจริญ 227/3-4 1 เขาขาว ทุ่งสง นครศรีธรรมราช นศ. 20 2561 21/3/2019
822 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0675 นายทรงพล  เกตุแก้ว สหกรณ์นิคมทุ่งสง จ ากัด 36/4 3 - - เขาขาว ทุ่งสง นครศรีธรรมราช นศ. 78 2561 23/8/2019
823 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0582 นายพิเชษฐ์ ฝุงเจริญ ร้านเชษฐ์การเกษตร นายพิเชษฐ์ ฝุงเจริญ 73 7 - - เขาขาว ทุ่งสง นครศรีธรรมราช นศ. 13 2553 17/3/2020
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824 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0581 นายตะวัน  คงเรือง สหกรณ์การเกษตรเขาขาว จ ากัด 81 7 - - เขาขาว ทุ่งสง นครศรีธรรมราช นศ. 46 2559 18/4/2020
825 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0994 นายธนวัฒน์ เมืองทรัพย์ ร้านป.ทรัพย์อนันต์ดีเกษตรกร นายธนวัฒน์ เมืองทรัพย์ 88/9 8 เขาโร ทุ่งสง นครศรีธรรมราช นศ. 50 2558 21/6/2019
826 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0681 นายกิตติ กล่ินพงศ์ สหกรณ์การเกษตรทุ่งสง จ ากัด 18/1 2 - ทุ่งสง-ทุ่งใหญ่ ควนกรด ทุ่งสง นครศรีธรรมราช นศ. 83 2561 19/9/2019
827 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0370 นายสาเรศ รัตนพันธ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดีหน่ึงการเกษตร 21 2 - ทุ่งสง-ทุ่งใหญ่ ควนกรด ทุ่งสง นครศรีธรรมราช นศ. 99 2560 27/11/2019
828 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0865 นางสาริศา รัตนบุรี ร้านเจริญรัตน์เคมีเกษตร สาขา5 นางสาริศา รัตนบุรี 52/24 2 ควนกรด ทุ่งสง นครศรีธรรมราช นศ. 1 2557 22/12/2019
829 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0413 นางสาวฐาปณี สุขแก้ว ร้านสามพ่ีน้องการเกษตร 2 นางสาวฐาปณี สุขแก้ว 53/9-10 2 - - ควนกรด ทุ่งสง นครศรีธรรมราช นศ. 64 2560 27/6/2020
830 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0382 นายสินชัย  นิลละเอียด ร้านสินชัยการเกษตรภัณฑ์ นายสินชัย นิลละเอียด 164 4 - ทุ่งใหญ่-ทุ่งใหญ่สายใน ควนกรด ทุ่งสง นครศรีธรรมราช นศ. 10 2562 4/3/2020
831 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0102 นางสาวศรันยา รัตนพันธ์ ร้านทรัพย์เกษตรทุ่งสง นางสาวศรันยา รัตนพันธ์ 123 1 ประดู่ - ชะมาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช นศ. 72 2558 20/9/2019
832 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0792 นายจีระวุฒิ ศรีสร้อย บริษัท รัตนศรีการเกษตร จ ากัด 567 1 - รุ่งเมือง-วัดธรรมเสด็จ ชะมาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช นศ. 74 2561 16/8/2019
833 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0134 นางปิยะนุช สุขแก้ว ร้านสามพ่ีน้องการเกษตร นางปิยะนุช สุขแก้ว 189/5 2 - - ชะมาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช นศ. 63 2560 27/6/2020
834 เขต 7 ศวพ.นศ. Nar-5-1223 นางพรพิไล  บุญสิทธ์ิ ร้านบุญสิทธ์ิการเกษตร นางพรพิไล บุญสิทธ์ิ 118/3 7 - - ชะมาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช นศ. 16 2562 1/4/2020
835 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0997 นางสาววรณัน  ภักดีชน ร้านรุ่งเรืองการเกษตร นางสาว วรณัน ภักดีชน 106/1 4 ถ  าใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช นศ. 19 2560 22/2/2020
836 เขต 7 ศวพ.นศ. Nar-5-1014 นายจิระ แป้นสุข ร้านแป้นสุขการเกษตร นายจิระ แป้นสุข 194/11 1 - - ท่ีวัง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช นศ. 65 2558 16/9/2019
837 เขต 7 ศวพ.นศ. Nar-5-1339 นายส าราญ ทองค าแท้ บริษัท พันทอง สยามพาราเท็กซ์ จ ากัด นายส าราญ ทองค าแท้ 81 8 - - นาไม้ไผ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช นศ. 34 2562 28/5/2020
838 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0282 นายรังสรรค์ กระบวนสิน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทุ่งสงมิตรเกษตร 106-110 - ชนปรีดา ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช นศ. 5 2550 1/1/2020
839 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0817 นายพันศักด์ิ สุขอนันต์ ร้านยุทธศาสตร์การเกษตร นายพันศักด์ิ สุขอนันต์ 122/1,122/2 ยุทธศาสตร์ ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช นศ. 72 2561 8/8/2019
840 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0184 นายอรุณรักษ์ สถิตย์ภาคีกุล ร้านลิ มฮ่ัวเฮง นายอรุณรักษ์ สถิตย์ภาคีกุล 170 - ชนปรีดา ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช นศ. 134 2549 24/11/2019
841 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0121 นายนรินทร์ ธ ารงดุลภาค ร้านนรินทร์พาณิชย์ นายนรินทร์ ธ ารงดุลภาค 175 - ชนปรีดา ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช นศ. 29 2550 12/3/2020
842 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1260 นายเตชทัต  อุ่นพินิจ ร้านปุ๋ยยางมงคล นายเตชทัต อุ่นพินิจ 22/1 ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช นศ. 61 2561 26/6/2020
843 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1030 นายพลกฤต  เหลืองวรพันธ์ ร้านไทยนคร นายพลกฤต เหลืองวรพันธ์ 248 ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช นศ. 36 2561 17/5/2020
844 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1063 นายสมศักด์ิ  กันยาวรนันท์ บริษัท ล้อฮุ้ยเทียม  จ ากัด นายสมศักด์ิ กันยาวรนันท์ 304,306 ชนปรีดา ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช นศ. 78 2560 17/7/2019
845 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0285 นางปรียา จึงสกุลเจริญ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เล่ียงเฮงเกษตรภัณฑ์ 75 - ผดุงราษฎร์ ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช นศ. 26 2553 17/9/2019
846 เขต 7 ศวพ.นศ. Nar-5-1306 นายวิชัย วงศ์ปิยนันทกุล ร้านศรีทอง นายวิชัย วงศ์ปิยนันทกุล 1-3 - - ผดุงราษฎร์ ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช นศ. 102 2561 25/12/2019
847 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0387 นายสุธีร์ เนียมเล็ก ร้านรัตนบุรีการไฟฟ้าและการเกษตร นายสุธีร์ เนียมเล็ก 83/9 7 - - หนองหงส์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช นศ. 20 2551 26/6/2020
848 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0700 นางสาวธิดารัตน์ ภูสังข์ ร้านกรุงหยันค้าข้าว นางสาวธิดารัตน์ ภูสังข์ 110 3 - - กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช นศ. 59 2561 21/6/2020
849 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1039 นายไกรโรจน์ บุญเจริญ ร้านบุญเจริญการเกษตร 2 นายไกรโรจน์ บุญเจริญ 245/2 8 - - กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช นศ. 15 2559 15/2/2020
850 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0029 นายทวี พรหมดนตรี ร้านพ.วัสดุภัณฑ์ นายทวี พรหมดนตรี 134/2 2 - - ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช นศ. 38 2553 26/6/2020
851 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0714 นางสาววรินทร  ทางสว่างชัย ร้านทุ่งใหญ่โภคภัณฑ์ นางสาววรินทร ทางสว่างชัย 185/2 2 - - ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช นศ. 61 2560 21/6/2020
852 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0111 นายศิริชัย พูลศรี ร้านศิริชัยการเกษตร นายศิริชัย พูลศรี 194 2 - - ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช นศ. 48 2562 11/7/2020
853 เขต 7 ศวพ.นศ. nar-5-1052 นางสาวลัดดา เมฆฉาย ร้านเอ็มวันการเกษตร นางสาวลัดดา เมฆฉาย 204 2 ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช นศ. 54 2561 11/6/2020
854 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0875 นางสาวศิริณภา รัฐนิยม บริษัท ส.เอเชียเกษตรภัณฑ์ 2016 จ ากัด นางสาวศิริณภา รัฐนิยม 259 2 หลักช้าง ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช นศ. 31 2557 3/8/2020
855 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0550 นายรัฐพงศ์ ตันอุ๋ย ร้านรุ่งเจริญเกษตรเคมีภัณฑ์ นายรัฐพงศ์ ตันอุ๋ย 35/1 2 - ทุ่งใหญ่ ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช นศ. 79 2558 1/10/2019
856 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0143 นายสุร รุ่งบรรณพันธ์ ร้านป๋วยพานิช 2 นายสุร รุ่งบรรณพันธ์ 54/1 2 - - ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช นศ. 30 2550 12/3/2020
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857 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0112 นางสาวภฤมาศ  ชายทิพย์ ร้านสมบูรณ์การเกษตร นางสาวภฤมาศ  ชายทิพย์ 6 2 - ทุ่งใหญ่-พระแสง ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช นศ. 21 2550 14/6/2020
858 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0305 นายธีระกานต์ ชัยวิริยะกิจ ร้านสินอุดม นายธีระกานต์ ชัยวิริยะกิจ 752/103 2 - รพช.อุทิศ ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช นศ. 71 2553 28/12/2019
859 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0431 นายประสงค์  เดิมคลัง ร้านทองพูนการเกษตร นายประสงค์ เดิมคลัง 102/18 6 ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช นศ. 82 2559 25/12/2019
860 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0110 นางสาวเบญจมาภรณ์  เจริญรูป ร้านทุ่งใหญ่การเกษตร นางสาวเบญจมาภรณ์  เจริญรูป 170/6 6 - - ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช นศ. 87 2553 3/8/2020
861 เขต 7 ศวพ.นศ. Nar-5-0632 นางสาวบุบผา  แสนเดช ร้านแสนเดชเกษตรภัณฑ์ นางสาวบุบผา แสนเดช 36/26 6 - - ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช นศ. 19 2559 29/6/2019
862 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1164 นางสาวศุภัสร์วิภา  เหมกุล ร้านโกโหยน  อาหารสัตว์ เกษตรภัณฑ์ นางสาวศุภัสร์วิภา เหมกุล 92/21 6 ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช นศ. 30 2562 21/5/2020
863 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1137 นายณรงค์ศักด์ิ  บุญวงศ์ ร้านส ารวยเกษตรภัณฑ์ นายณรงค์ศักด์ิ บุญวงศ์ 39 4 ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช นศ. 42 2560 29/3/2020
864 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1100 นางสาวสุจิตรา  ไกรสิทธ์ิ ร้าน กร การเกษตร นางสาวสุจิตรา ไกรสิทธ์ิ 49/3 4 ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช นศ. 18 2560 21/2/2020
865 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0530 นายกิตติชัย ชูมณี ร้านหลวงไข่การเกษตร นายกิตติชัย ชูมณี 78/14 9 - - ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช นศ. 13 2559 15/2/2020
866 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0804 นางรัตนาภรณ์ ไชยวรรณ ร้านภัทธิราการเกษตร นางรัตนาภรณ์ ไชยวรรณ 234/1 3 - - ปริก ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช นศ. 10 2556 11/2/2020
867 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0365 นายสามารถ  คงเพชร สหกรณ์การเกษตรพัฒนาชนบทนบพิต า จ ากัด 1/5 2 - - กรุงชิง นบพิต า นครศรีธรรมราช นศ. 93 2560 26/10/2019
868 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0246 นางพัลลภา ช่ืนชม ร้านห้วยพานพานิชย์ นางพัลลภา ช่ืนชม 59 2 - - กรุงชิง นบพิต า นครศรีธรรมราช นศ. 76 2561 22/8/2019
869 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0973 นายภูพิพัฒน์ เมืองสุวรรณ ร้านภูมิการเกษตร นายภูพิพัฒน์  เมืองสุวรรณ 59/1 2 กรุงชิง นบพิต า นครศรีธรรมราช นศ. 28 2558 22/3/2019
870 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0973 นายภูมิพัฒน์  เมืองสุวรรณ ร้านภูมิพัฒน์การเกษตร นายภูมิพัฒน์ เมืองสุวรรณ 59/1 2 กรุงชิง นบพิต า นครศรีธรรมราช นศ. 15 2562 31/3/2020
871 เขต 7 ศวพ.นศ. nar-5-1037 นางสาวศิริลักษณ์  บูรณะพล ร้านเกียรติศิริการเกษตร นางสาวศิริลักษณ์ บูรณะพล 187/3 4 - - กรุงชิง นบพิต า นครศรีธรรมราช นศ. 4 2559 24/1/2020
872 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0898 นายภิรมพร  จุ้ยสุวรรณ์ ร้านกรุงชิงนานาภัณฑ์ นายภิรมพร จุ้ยสุวรรณ์ 200 4 กรุงชิง นบพิต า นครศรีธรรมราช นศ. 49 2559 3/5/2020
873 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0621 นายวีระศักด์ิ แซ่จู ร้านปากลงเคมีภัณฑ์ นายวีระศักด์ิ แซ่จู 31 5 - - กรุงชิง นบพิต า นครศรีธรรมราช นศ. 112 2553 22/2/2020
874 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0515 นางสาวบุษปรัศว์ ราชประดิษฐ ร้านอ่ิมอวยพร นางสาวบุษปรัศว์ ราชประดิษฐ 45 5 - - กรุงชิง นบพิต า นครศรีธรรมราช นศ. 6 2552 4/6/2020
875 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1165 นายวิชรัตน์  สินตุ้น ร้านวิชรัตน์  การเกษตร นางอนงค์ สินตุ้น 75/3 75/3 5 กรุงชิง นบพิต า นครศรีธรรมราช นศ. 46 2561 3/5/2020
876 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0899 นางสาวอันธิกา  แก้วเทพ ร้านอันธิกา แก้วเทพ นางสาวอันธิกา แก้วเทพ 137 8 - กรุงชิง นบพิต า นครศรีธรรมราช นศ. 48 2559 3/5/2020
877 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1190 นายอุทิตย์ทวน  แก้ววีด ร้านเคมีช่วย นายอุทิตย์ทวน แก้ววีด 227 8 กรุงชิง นบพิต า นครศรีธรรมราช นศ. 45 2561 3/5/2020
878 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0982 นายอธิวัฒน์ ชูวิรัตน์ ร้านแป็ปการเกษตร นายอธิวัฒน์ ชูวิรัตน์ 55/1 8 กรุงชิง นบพิต า นครศรีธรรมราช นศ. 39 2560 26/3/2020
879 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0614 นางสารี เนาวโคอักษร ร้านสมมุ่งการยาง นางสารี เนาวโคอักษร 176/2 1 - - นบพิต า นบพิต า นครศรีธรรมราช นศ. 73 2559 17/11/2019
880 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0061 นายจรูญ สังข์ศรีอินทร์ ร้านจรูญการเกษตร นายจรูญ สังข์ศรีอินทร์ 230/4 1 - - นบพิต า นบพิต า นครศรีธรรมราช นศ. 93 2561 11/12/2019
881 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1304 นางสาวสิริณัฐ  บุญสิงห์ ร้านรุ่งตะวันการเกษตร นางสาวสิริณัฐ บุญสิงห์ 364 1 นบพิต า นบพิต า นครศรีธรรมราช นศ. 9 2562 13/2/2020
882 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0073 นายเจียร สังข์ศรีอินทร์ ร้านเจียรพานิช นายเจียร สังข์ศรีอินทร์ 39 1 - ท่าศาลา-นบพิต า นบพิต า นบพิต า นครศรีธรรมราช นศ. 94 2561 13/12/2019
883 เขต 7 ศวพ.นศ. Nar-5-1139 นายปฐวี  จันทร์พุ่ม บริษัท เวชสิทธ์ิ  จ ากัด นายปฐวี  จันทร์พุ่ม 105 6 - - นบพิต า นบพิต า นครศรีธรรมราช นศ. 37 2562 16/6/2020
884 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0816 ว่าท่ี ร.ต.ไพโรจน์ จันทร์ไพฑูรย์ ร้านประทีปการเกษตรวัสดุภัณฑ์ ว่าท่ี ร.ต.ไพโรจน์ จันทร์ไพฑูรย์ 5/2 6 - - นบพิต า นบพิต า นครศรีธรรมราช นศ. 62 2560 25/6/2020
885 เขต 7 ศวพ.นศ. Nar-5-1090 นางกชพร ภู่ผกา ร้านบุญฤทธ์ิพาณิชย์ นางกชพร ภู่ผกา 126 3 - - นาเหรง นบพิต า นครศรีธรรมราช นศ. 42 2562 24/6/2020
886 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0326 นางจิรา กลมเกลา ร้านจิราการเกษตร นางจิรา กลมเกลา 47/16 3 - - นาเหรง นบพิต า นครศรีธรรมราช นศ. 68 2561 25/7/2019
887 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0167 นายอภิชาต แพรกสงฆ์ ร้านมิตรเกษตร นายอภิชาต แพรกสงฆ์ 47/21 3 - - นาเหรง นบพิต า นครศรีธรรมราช นศ. 21 2561 22/3/2020
888 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0666 นายพงษ์ศักด์ิ รินรัตน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปราโมทย์เกษตรภัณฑ์ นายพงษ์ศักด์ิ รินรัตน์ 76 3 - - นาเหรง นบพิต า นครศรีธรรมราช นศ. 21 2556 16/7/2020
889 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0129 นางอารมย์ ศรีสระ ร้านในตูลการเกษตร นางอารมย์ ศรีสระ 64/1 4 - นาเหรง นบพิต า นครศรีธรรมราช นศ. 39 2550 12/8/2020
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890 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0567 นายสรวิศ การวินพฤติ ร้านเพชรมงคลการเกษตร นายสรวิศ การวินพฤติ 92 5 - - นาเหรง นบพิต า นครศรีธรรมราช นศ. 9 2553 12/3/2019
891 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0567 นายสรวิศ การวินพฤติ ร้านเพชรมงคลการเกษตร นายสรวิศ การวินพฤติ 92 5 - - นาเหรง นบพิต า นครศรีธรรมราช นศ. 22 2562 14/5/2020
892 เขต 7 ศวพ.นศ. Nar-5-1183 นายสัญญาพร  บุญทอง ร้านพรทิพย์พาณิชย์ นายสัญญาพร บุญทอง 255 1 - - แก้วแสน นาบอน นครศรีธรรมราช นศ. 24 2561 8/4/2020
893 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1049 นางสาวกนิษฐา  จึงสกุลเจริญ บริษัท เล่ียงเฮงการเกษตร จ ากัด 96 10 แก้วแสน นาบอน นครศรีธรรมราช นศ. 89 2561 25/10/2019
894 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0541 นายอานนท์ เต็มสงสัย ร้านแก้วแสนเคมีภัณฑ์ นายอานนท์ เต็มสงสัย 13 5 - - แก้วแสน นาบอน นครศรีธรรมราช นศ. 77 2559 20/11/2019
895 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0927 นายสมพงษ์ เลาหวรรณธนะ ร้านแก้วแสนเกษตรภัณฑ์ นายสมพงษ์ เลาหวรรณธนะ 207 5 แก้วแสน นาบอน นครศรีธรรมราช นศ. 79 2557 23/8/2019
896 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0709 นายสุรศักด์ิ จันทร์ทิพย์ ร้านหนองดีค้าข้าว นายสุรศักด์ิ จันทร์ทิพย์ 136 9 - - ทุ่งสง นาบอน นครศรีธรรมราช นศ. 22 2557 4/6/2020
897 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0242 นายขจร สังขนุกิจ ร้านหนองดีการเกษตร นายขจร สังขนุกิจ 286/5 9 - - ทุ่งสง นาบอน นครศรีธรรมราช นศ. 79 2560 18/7/2020
898 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0158 นายอธิพัชร์ เพชรพิเชฐเชียร ร้านพิทักษ์การเกษตรและเคมีภัณฑ์ นายอธิพัชร์ เพชรพิเชฐเชียร 58/2 11 - - นาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช นศ. 16 2551 4/6/2020
899 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0272 นายอรรถพล กิจจะ สหกรณ์การเกษตรนาบอน จ ากัด 98 2 - - นาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช นศ. 2 2549 6/5/2020
900 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0130 นางสาวปราณี บัวทิพย์ ร้านบัวทิพย์ฟาร์ม นางสาวปราณี บัวทิพย์ 193 1 - - บ้านล านาว บางขัน นครศรีธรรมราช นศ. 45 2558 2/6/2020
901 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0346 นางสาววณิษฐา นาคพน ร้านว. การเกษตร นางสาววณิษฐา นาคพน 295 1 - - บ้านล านาว บางขัน นครศรีธรรมราช นศ. 68 2553 25/8/2019
902 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0989 นางสาวจุรีรัตน์  รัตนสุภา ร้านบางขันเกษตรภัณฑ์ นางสาวจุรีรัตน์ รัตนสุภา 412/1 1 บ้านล านาว บางขัน นครศรีธรรมราช นศ. 19 2561 21/3/2020
903 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1033 นายนฤเทพ  นฤโรจนวารี ร้านหัวพานเกษตรภัณฑ์ นายนฤเทพ นฤโรจนวารี 303 11 บ้านล านาว บางขัน นครศรีธรรมราช นศ. 30 2560 6/3/2020
904 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0182 นายสายสินธ์ุ เมืองศรีนุ่น ร้านล านาวนานาภัณฑ์ นายสายสินธ์ุ เมืองศรีนุ่น 76 14 - - บ้านล านาว บางขัน นครศรีธรรมราช นศ. 25 2550 18/5/2020
905 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0182 นายสายสินธ์ุ เมืองศรีนุ่น ร้านล านาวนานาภัณฑ์ นายสายสินธ์ุ เมืองศรีนุ่น 76 14 - - บ้านล านาว บางขัน นครศรีธรรมราช นศ. 36 2562 3/6/2020
906 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0181 นายชัยวัฒน์ สังวังเลาว์ ร้านรุ่งเมืองการเกษตร นายชัยวัฒน์ สังวังเลาว์ 83 15 - - บ้านล านาว บางขัน นครศรีธรรมราช นศ. 2 2554 24/12/2019
907 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0993 นายอนิรุทธ์ิ บุญชู ร้านสินมุมเมือง นายอนิรุทธ์ิ บุญชู 249 2 บ้านล านาว บางขัน นครศรีธรรมราช นศ. 61 2559 21/6/2019
908 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1169 นางนันทิยา   กิตติเจริญสินชัย ร้านหนองเจการเกษตร นางนันทิยา กิตติเจริญสินชัย 39 1 วังหิน บางขัน นครศรีธรรมราช นศ. 13 2561 27/2/2020
909 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0638 นางสาวดวงฤดี  อักษรน า ร้านส่ีแยกสวนป่าการเกษตร นางสาวดวงฤดี อักษรน า 148 7 วังหิน บางขัน นครศรีธรรมราช นศ. 6 2562 30/1/2020
910 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0257 นางหนูรินทร์   ศรีรอด ร้านรุ้งทอง 2015 นางหนูรินทร์ ศรีรอด 73 1 - - เกาะทวด ปากพนัง นครศรีธรรมราช นศ. 1 2562 9/1/2020
911 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1060 นางสาวศรัณภัทร บัวเพชร ร้านเอส เอส ซี กรุ๊ป นางสาวศรัณภัทร บัวเพชร 16 6 - เกาะทวด ปากพนัง นครศรีธรรมราช นศ. 35 2559 23/3/2020
912 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0879 นางบุญศรี อินทร์เส้ง ร้านน้องอินมินิมาร์ท & เกษตรภัณฑ์ นางบุญศรี อินทร์เส้ง 113 12 คลองกระบือ ปากพนัง นครศรีธรรมราช นศ. 5 2557 15/1/2020
913 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0422 นางอ านวย ทองสมจา ร้านสามใบเถา นางอ านวย ทองสมจา 272/1 11 - - คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช นศ. 80 2559 1/12/2019
914 เขต 7 ศวพ.นศ. Nar-5-1053 นายประดิษฐ์  ศรีแก้วคง ร้านหัวเนินการค้า นายประดิษฐ์ ศรีแก้วคง 73 13 - คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช นศ. 16 2561 19/3/2020
915 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1203 นายวรวรรณ  บิลเต๊ะ ร้านน้องบูม นายวรวรรณ บิลเต๊ะ 2/1 17 คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช นศ. 45 2562 27/6/2020
916 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0075 นางสาวฐิติวินท์  เกียรต์ิเมธา ร้านชวนะปิโตรเล่ียมและเคมีเกษตร นางสาวฐิติวินท์  เกียรต์ิเมธา 202 5 - - คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช นศ. 70 2558 20/9/2019
917 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1244 นายสราวุฒิ  อินทร์จันทร์ ร้าน ป.มินิมาร์ทและการเกษตร นายสราวุฒิ อินทร์จันทร์ 32/1 5 คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช นศ. 41 2561 22/4/2020
918 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0425 นางบุปผา พูลสวัสด์ิ ร้านป้าฉ่ิง นางบุปผา พูลสวัสด์ิ 3 8 - - คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช นศ. 71 2560 13/7/2020
919 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0599 นางสุพิศ รามแก้ว ร้านสมบูรณ์การค้า นางสุพิศ รามแก้ว 13 3 - - บางตะพง ปากพนัง นครศรีธรรมราช นศ. 67 2558 20/9/2019
920 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0475 นางจ าเป็น หม่ืนศรี ร้านจ าเป็นการเกษตร นางจ าเป็น หม่ืนศรี 23 3 - - บางตะพง ปากพนัง นครศรีธรรมราช นศ. 23 2552 10/3/2020
921 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1251 นางสุพิชชา  มาลากุล ณ อยุธยา ร้านบ้านปุ๋ย นางสุพิชชา มาลากุล ณ อยุธยา 201/3 2 - บางพระ ปากพนัง นครศรีธรรมราช นศ. 50 2561 7/5/2020
922 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1185 นางสาวอภิสรา  ชูเสน ร้านบางศาลาการเกษตร นางสาวอภิสรา ชูเสน 85 6 บางศาลา ปากพนัง นครศรีธรรมราช นศ. 55 2561 11/6/2020
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923 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0981 นายยุทธนา  คุระแก้ว ร้านเกาะรุ้งเกษตรภัณฑ์ นายยุทธนา คุระแก้ว 16/2 1 - - บ้านใหม่ ปากพนัง นครศรีธรรมราช นศ. 26 2559 29/2/2020
924 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0723 นายวิโรจน์  สมปรีดา ร้านน้องแอ๋มการค้า นายวิโรจน์ สมปรีดา 14 4 บ้านใหม่ ปากพนัง นครศรีธรรมราช นศ. 44 2560 2/4/2020
925 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1058 นายรัฐธรรม  คลอดเพ็ง ร้านเฉลิมเกษตรภัณฑ์ นายรัฐธรรม คลอดเพ็ง 5/1 6 บ้านใหม่ ปากพนัง นครศรีธรรมราช นศ. 35 2560 13/3/2020
926 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1046 นางญาณสิทธิ  ศรีเจ้า ร้านต้นเจริญเกษตรภัณฑ์(เจ๊ไก่) นางญาณสิทธิ ศรีเจ้า 29 3 - ป่าระก า ปากพนัง นครศรีธรรมราช นศ. 16 2560 19/2/2020
927 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1247 นางสาวลออ บุญเกิด ร้านลออการค้า นางสาวลออ บุญเกิด 91 3 - - ป่าระก า ปากพนัง นครศรีธรรมราช นศ. 43 2561 29/4/2020
928 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0254 นางอาพร ไกรเถาว์ นางอาพร  ไกรเถาว์ นางอาพร ไกรเถาว์ 99/1 3 - - ป่าระก า ปากพนัง นครศรีธรรมราช นศ. 3 2560 29/1/2020
929 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0918 นางฑาสิณีย์ วีระวงศ์ ร้านวีระวงศ์ นางฑาสิณีย์ วีระวงศ์ 76/1 5 หูล่อง ปากพนัง นครศรีธรรมราช นศ. 14 2558 18/1/2020
930 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0201 นายศิริชัย คีรีเพชร ร้านศิริชัยเกษตรภัณฑ์ นายศิริชัย คีรีเพชร 137/7 2 - - ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช นศ. 8 2550 1/3/2020
931 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0164 นายมนัส รักษาผล ร้านมนัสการเกษตร นายมนัส รักษาผล 158 2 - - ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช นศ. 77 2560 16/7/2020
932 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0256 นายภานุมาศ ไชยณรงค์ ร้านอาร์มการเกษตร นายภานุมาศ ไชยณรงค์ 44/10 2 - - ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช นศ. 45 2551 15/3/2019
933 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0930 นายนนทณัฐ  นวลปาน ร้านสุพิศการเกษตร นายนนทณัฐ นวลปาน 31/12 5 - ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช นศ. 62 2561 16/7/2020
934 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0580 นางยุพดี จิตผ่องอ าไพ สหกรณ์การเกษตรพรหมคีรี จ ากัด 59/7 9 - - ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช นศ. 13 2555 17/3/2020
935 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0870 นางพัลวลี ภูมาวงค์ ร้านนางพัลวลี ภูมาวงค์ นางพัลวลี ภูมาวงค์ 176 4 นาเรียง พรหมคีรี นครศรีธรรมราช นศ. 95 2561 11/12/2019
936 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0777 นางสาวรสศิรักษ์ ส่งแสง ร้านบุญชวนการเกษตร นางสาวรสศิรักษ์ ส่งแสง 143/4 5 - - บ้านเกาะ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช นศ. 96 2561 13/12/2019
937 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0210 นายสมชาย แก้วช่ืน ร้านสมชายการเกษตร นายสมชาย แก้วช่ืน 176/8 1 - - พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช นศ. 108 2553 8/10/2019
938 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0559 นายอภิรมย์ พละศึก ร้านเอพีการเกษตร นายอภิรมย์ พละศึก 231/7 1 - - พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช นศ. 4 2553 24/12/2019
939 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0189 นางพัชรกัญญ์ วงศ์วัฒน์ ร้านวงศ์วัฒน์การเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์วัฒน์การเกษตร 246/3 1 - - พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช นศ. 21 2553 1/6/2020
940 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0846 นางสายไหม  สุวรรณแสง ร้าน ส.เกษตรภัณฑ์ นางสายไหม สุวรรณแสง 120 6 พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช นศ. 72 2560 13/7/2020
941 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0921 นายพงศ์พันธ์ุ  จันทร์กลับ ร้านพงศ์พันธ์ุพืช นายพงศ์พันธ์ุ จันทร์กลับ 11/1 13 ช้างซ้าย พระพรหม นครศรีธรรมราช นศ. 26 2561 9/4/2020
942 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0939 นางเผือน  จินุกูล ร้านจตุจักรการค้า นางเผือน จินุกูล 4/2 4 ช้างซ้าย พระพรหม นครศรีธรรมราช นศ. 91 2560 17/10/2019
943 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0800 นางอรวรรณ  นาคคง สหกรณ์ปลูกปาล์มน  ามันช้างซ้าย จ ากัด 62 7 - - ช้างซ้าย พระพรหม นครศรีธรรมราช นศ. 81 2561 13/9/2019
944 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0986 นายสิรวิชณ์ เวชสิทธ์ิ บริษัท เวชสิทธ์ิจ ากัด 12 2 ท้ายส าเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช นศ. 37 2561 17/5/2020
945 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0140 นายอิศรัญชณ์  รัตนะ ร้านประหยัดการค้า นายอิศรัญชณ์ รัตนะ 26/1 1 - นาพรุ-ลานสกา นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช นศ. 64 2561 17/7/2019
946 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1085 นางสาวนุสรา  สงเคราะห์ ร้านจินดาการเกษตร สาขาพิปูน นางสาวนุสรา สงเคราะห์ 224 2 กะทูน พิปูน นครศรีธรรมราช นศ. 60 2559 15/6/2020
947 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0829 นายสุรพงษ์ พุทธารักษ์ ร้านสุรพงษ์การเกษตร นายสุรพงษ์ พุทธารักษ์ 74 2 - พิปูน -ห้วยปริก กะทูน พิปูน นครศรีธรรมราช นศ. 26 2556 7/7/2019
948 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0767 นายสมโชค จิตตารมย์ ร้านนายูงเกษตรพันธ์ นายสมโชค จิตตารมย์ 16 3 - - กะทูน พิปูน นครศรีธรรมราช นศ. 30 2555 25/2/2020
949 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1237 นางยุพดี  จอง นางยุพดี จอง 9 3 กะทูน พิปูน นครศรีธรรมราช นศ. 35 2561 16/4/2019
950 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0669 นายสมทรง คงศักด์ิ ร้านคนสวน นายสมทรง คงศักด์ิ 210 5 - - กะทูน พิปูน นครศรีธรรมราช นศ. 10 2557 9/3/2020
951 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1070 นางกนกนาถ  นนทศักด์ิ สหกรณ์กองทุนสวนยางกะทูน จ ากัด 216 5 กะทูน พิปูน นครศรีธรรมราช นศ. 29 2560 6/3/2019
952 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1070 นางสาวกนกนาถ  นนทศักด์ิ สหกรณ์กองทุนสวนยางกะทูน 216 5 กะทูน พิปูน นครศรีธรรมราช นศ. 12 2562 21/3/2020
953 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0269 นายชัยวุฒิ ละเอียด สหกรณ์การเกษตรกะทูน จ ากัด 73 6 - พิปูน-กะทูน กะทูน พิปูน นครศรีธรรมราช นศ. 10 2549 18/5/2020
954 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1143 นายประคอง  คงศักด์ิ ร้านครูใหญ่การเกษตร นายประคอง คงศักด์ิ 228/250 11 เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช นศ. 51 2560 7/5/2020
955 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0661 นายเฉลิมชนม์ ชาญ ร้านชาญเกษตร นายเฉลิมชนม์ ชาญ 167 12 - - เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช นศ. 19 2554 4/6/2020
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956 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0236 นายเสรี ปราบราย ร้านเสรีการเกษตร นายเสรี ปราบราย 380 3 - - เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช นศ. 137 2549 29/11/2019
957 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0274 นายสุทัศน์ ถวาย สหกรณ์การเกษตรพิปูน จ ากัด 188 7 - พิปูน-เวียงสระ เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช นศ. 22 2553 4/6/2020
958 เขต 7 ศวพ.นศ. Nar-5-1307 นายเปรมศักด์ิ หนูเพชร ร้านป.สตาร์ เพ่ือนเกษตร นายเปรมศักด์ิ หนูเพชร 304 7 - - เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช นศ. 28 2562 20/5/2020
959 เขต 7 ศวพ.นศ. Nar-5-1287 นางสาวศศิกร ศรีเปารยะ ร้านลูกหนามทองเคมีภัณฑ์ นางสาวศศิกร ศรีเปารยะ 289 2 ควนกลาง พิปูน นครศรีธรรมราช นศ. 97 2561 13/12/2019
960 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0067 นางรุ่งอรุณ จงจิตต์ ร้านจิตอรุณ นางรุ่งอรุณ จงจิตต์ 13 1 - พิปูน-จันดี พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช นศ. 20 2550 17/3/2020
961 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1126 นายกรกช  นนทผล ร้านโกจ้งการเกษตร นายกรกช นนทผล 241 1 พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช นศ. 23 2560 27/2/2020
962 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0755 นายอิทธิพัทธ์ อินนุพัฒน์ ร้านเกษตรรุ่งเรือง นายอิทธิพัทธ์ อินนุพัฒน์ 333 1 เทศบาล12 จันดี-พิปูน พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช นศ. 70 2561 5/8/2019
963 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1043 นางวนิชา  อุดม ร้านยางค้อมการค้า นางวนิชา อุดม 13 5 ยางค้อม พิปูน นครศรีธรรมราช นศ. 12 2559 14/2/2020
964 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0980 นางสาวพรพิมล สิงห์ทอง ร้านชัชวาลย์เคมีภัณฑ์ นางสาวพรพิมล สิงห์ทอง 304 9 ยางค้อม พิปูน นครศรีธรรมราช นศ. 34 2558 5/5/2020
965 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0891 นางสาวจิตรนภา สุทธิธนากร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เร่ียวรุ่งโรจน์ 85/1 บ่ออ่าง คลัง เมือง นครศรีธรรมราช นศ. 9 2557 17/2/2020
966 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0297 นางสาวกนกพรรณ บุญเล่ือง ร้านธัญญะเคมีภัณฑ์ นางสาวกนกพรรณ บุญเล่ือง 167 6 - - ท่าเรือ เมือง นครศรีธรรมราช นศ. 101 2560 19/12/2019
967 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0734 นายชัชลิต แก้วเฉย ร้านคลินิกเกษตรชะเมา นายชัชลิต แก้วเฉย 492 6 - นครศรีฯ-หัวไทร ท่าเรือ เมือง นครศรีธรรมราช นศ. 14 2555 12/4/2020
968 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0641 นางสาวภมร จงมี บริษัท เอส เอส เอส พี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 99/14 4 - - นาเคียน เมือง นครศรีธรรมราช นศ. 12 2555 22/1/2020
969 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0649 นายธนาศักด์ิ เหมมณี ร้านนิวเพ่ือนเกษตร นายธนาศักด์ิ เหมมณี 50 - นคร-ปากพนัง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช นศ. 104 2561 26/12/2019
970 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0776 นางสาวพิฐชญาณ์ จิตสุภารัตน์ ร้านหัวถนนการเกษตร นางสาวพิฐชญาณ์ จิตสุภารัตน์ 52/4 - นคร-ปากพนัง ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช นศ. 99 2561 17/12/2019
971 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0874 นางเพลินจิต เกิดวัน ร้านเพลินจิตการเกษตร นางเพลินจิต เกิดวัน 91/1 2 เฉลิมพระเกียรติ ปากนคร เมือง นครศรีธรรมราช นศ. 5 2558 16/11/2019
972 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0099 นายมนต์ชัย มุสิก ร้านทรวงการเกษตร นายมนต์ชัย มุสิก 192 - - กะโรม โพธ์ิเสด็จ เมือง นครศรีธรรมราช นศ. 88 2553 2/10/2019
973 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0292 นางคนึงนิตย์ เกตุแก้ว ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอกนครพาณิชย์ 405 - - กะโรม โพธ์ิเสด็จ เมือง นครศรีธรรมราช นศ. 51 2553 3/8/2020
974 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0848 พ.ท.ร่าน อาทรกิจ ร้านรพีพร พ.ท.ร่าน อาทรกิจ 70/7 3 โพธ์ิเสด็จ เมือง นครศรีธรรมราช นศ. 24 2558 2/3/2020
975 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0617 นางชนิดาภา ทองแกมนาค ร้านส.ชนิดาภาการเกษตร นางชนิดาภา ทองแกมนาค 179/15 4 - - โพธ์ิเสด็จ เมือง นครศรีธรรมราช นศ. 5 2559 25/1/2020
976 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0459 นางโสภา นารีพล สกต.นครศรีธรรมราช จ ากัด ศูนย์บริการอ าเภอท่าศาลา สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส. นครศรีธรรมราช จ ากัด 41/12 4 - นครศรีฯ-บ้านตาล โพธ์ิเสด็จ เมือง นครศรีธรรมราช นศ. 17 2557 19/5/2019
977 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0465 นางโสภา นารีพล สกต.นครศรีธรรมราช จ ากัด  ศูนย์บริการอ าเภอทุ่งสง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส.นครศรีธรรมราช จ ากัด 41/12 4 - นครศรีฯ-บ้านตาล โพธ์ิเสด็จ เมือง นครศรีธรรมราช นศ. 18 2557 19/5/2019
978 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0462 นางโสภา  นารีพล สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส.นครศรีธรรมราช จ ากัด 41/12 4 นครศรีฯ-บ้านตาล โพธ์ิเสด็จ เมือง นครศรีธรรมราช นศ. 50 2560 27/4/2020
979 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0470 นางโสภา นารีพล สกต. นครศรีธรรมราช จ ากัด  ศูนย์บริการอ าเภอชะอวด สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส.นครศรีธรรมราช จ ากัด 41/12 4 นครศรีฯ-บ้านตาล โพธ์ิเสด็จ เมือง นครศรีธรรมราช นศ. 50 2559 9/5/2019
980 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0456 นางโสภา นารีพล สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส. นครศรีธรรมราช สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส. นครศรีธรรมราช 41/12 4 โพธ์ิเสด็จ เมือง นครศรีธรรมราช นศ. 51 2559 9/5/2019
981 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0045 นายเกียรติกร วรรณโสภณ ร้านเกษตรชลประทาน นายเกียรติกร วรรณโสภณ 76/3 4 โพธ์ิเสด็จ เมือง นครศรีธรรมราช นศ. 78 2553 31/7/2020
982 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0404 นางษมาภรณ์ ชูใหม่ ร้านภาราการเกษตร นางษมาภรณ์ ชูใหม่ 80 4 - นครศรี-พรหมคีรี โพธ์ิเสด็จ เมือง นครศรีธรรมราช นศ. 106 2560 25/12/2019
983 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1277 นางสาวธัสบงกช  วิวัฒน์ศิริพงศ์ บริษัท ครอป โปร ไลน์ จ ากัด 1209/21 ยมราช คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นศ. 79 2561 16/9/2019
984 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1278 นางสาวพรรณประภา  วิวัฒน์ศิริพงศ์ บริษัท เตียฮะเซ้ง จ ากัด 1255/8-9 มเหยงศณ์ คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นศ. 80 2561 16/9/2019
985 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1252 นางสาวฐิตาภัสร์  พัลพัฒน์ ร้าน ป.การเกษตร นางสาวฐิตาภัสร์ พัลพัฒน์ 1/5 5 ท่างิ ว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นศ. 26 2562 20/5/2020
986 เขต 7 ศวพ.นศ. Nar-5-1153 นายส ารอง  คงแก้ว ร้านธีรทัศน์เกษตรภัณฑ์ นายส ารอง คงแก้ว 2/1 7 - - ท่างิ ว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นศ. 44 2561 2/5/2020
987 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1155 นางสาวนันธิดา  ไกรนรา ห้างหุ่นส่วนจ ากัด นาหลวง อาหารสัตว์ นางสาวนันธิดา  ไกรนรา 379 10 ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นศ. 69 2560 13/7/2020
988 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1088 นางสาวพัชราภรณ์  มังสา ร้านมีสุข นางสาว พัชราภรณ์ มังสา 99 13 ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นศ. 6 2561 17/1/2020
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989 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1215 นางสาวสุขใจ  มาศจิตต์ ร้านสุขใจการเกษตร นางสาวสุขใจ มาศจิตต์ 198/4 2 ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นศ. 73 2561 8/8/2019
990 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1034 นางสุณีย์  น  าเพ็ชร์ ร้านสุณีย์ นางสุณีย์ น  าเพ็ชร 92 9 ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นศ. 48 2561 6/5/2020
991 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1310 นางเยาวมาลย์  ศักด์ิเศรษฐ์ บริษัท ร้านบ้านเกษตร จ ากัด 40/5 5 ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นศ. 3 2562 15/1/2020
992 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1186 นางสาวร่ืนฤดี  ราชสังข์ ร้านดุสิต เกษตรภัณฑ์ นางสาวร่ืนฤดี ราชสังข์ 53/5 6 บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นศ. 103 2560 20/12/2019
993 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0920 นางสาวปุญญิสา  ชูเสน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ขวัญดินการเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ขวัญดินการเกษตร 103/16 5 ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นศ. 27 2557 20/7/2020
994 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1127 นางสาวทรงสุดา  ทิพย์ลักษณ์ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 100/1 5 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นศ. 25 2560 27/2/2020
995 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0955 นายปรีดี  ชุ่มช่ืน ร้านปากพูนการเกษตร นายปรีดี ชุ่มช่ืน 169/3 8 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นศ. 92 2560 24/10/2019
996 เขต 7 ศวพ.นศ. Nar-5-1292 นายนเรศ สุทิน ร้านนเรศ พาณิชย์ นายนเรศ สุทิน 137/10 2 - - โพธ์ิเสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นศ. 90 2561 13/11/2019
997 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0467 นางโสภา  นารีพล สกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส. นครศรีธรรมราช จ ากัด สกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส. นครศรีธรรมราช จ ากัด 41/12 4 โพธ์ิเสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นศ. 52 2559 9/5/2019
998 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0464 นางโสภา  นารีพล สกต. นครศรีธรรมราช จ ากัด ศูนย์บริการอ าเภอทุ่งใหญ่ 41/12 4 นครศรีฯ-บ้านตาล โพธ์ิเสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นศ. 82 2561 17/9/2019
999 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0277 นางธนภรณ์  วิทยธาดา สหกรณ์การเกษตรเมืองนครศรีธรรมราช 143/1 8 - - โพธ์ิเสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นศ. 22 2561 29/3/2020
1000 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0693 นางสาวศรัญญา แป้นคง ร้านตันติวัฒน์เกษตรภัณฑ์ 3 นางสาวศรัญญา แป้นคง 85/4 5 - - ควนชุม ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช นศ. 36 2554 15/9/2019
1001 เขต 7 ศวพ.นศ. Nar-5-0861 นายอ านาจ แก้วพัฒน์ ร้านนายอ านาจ แก้วพัฒน์ นายอ านาจ แก้วพัฒน์ 184/1 3 - - ควนพัง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช นศ. 27 2562 20/5/2020
1002 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0996 นางจิต สังคปาล ร้านแม่จิตการเกษตร นางจิต สังคปาล 345/3 5 - - ควนพัง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช นศ. 23 2559 23/2/2020
1003 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0828 นางสาวยุวัณดา จันทร์บุญแก้ว ร้านบุญศรีการเกษตร นางสาวยุวัณดา จันทร์บุญแก้ว 291/5 7 - - ควนพัง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช นศ. 22 2556 4/6/2020
1004 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0933 นายพงศ์ชัย ทิวากรพิสุทธ์ิ สหกรณ์การเกษตรร่อนพิบูลย์ จ ากัด (สาขาควนพัง) 292 7 ควนพัง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช นศ. 50 2557 25/8/2019
1005 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0925 นางสนิท อุบลเขียว ร้านก.ลูกชาวนาการเกษตร นางสนิท อุบลเขียว 294 7 ควนพัง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช นศ. 89 2560 26/9/2020
1006 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1159 นางสาวบุษยมาศ  สุขแก้ว ร้าน ส.สุขแก้ว นางสาวบุษยมาศ สุขแก้ว 278/1 8 ควนพัง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช นศ. 25 2561 9/4/2020
1007 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0197 นายอั น ประพันธ์ ร้านวิจิตรภัณฑ์การเกษตร นายอั น ประพันธ์ 106 12 - - ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช นศ. 16 2550 18/5/2020
1008 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0176 นายเจษฎา สุรภักดี ร้านร่อนพิบูลย์การค้า นายเจษฎา สุรภักดี 753 12 - - ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช นศ. 113 2553 14/8/2020
1009 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0547 นายพงศ์ชัย  ทิวากรพิสุทธ์ิ สหกรณ์การเกษตรร่อนพิบูลย์ จ ากัด 495/1 13 - - ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช นศ. 19 2552 26/8/2019
1010 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0686 นางอินทรศรี อรรถวิภาคไพศาลย์ ร้านคาวบอยการเกษตร นางอินทรศรี อรรถวิภาคไพศาลย์ 657/1 13 - - ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช นศ. 67 2561 24/7/2020
1011 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0270 นายสมศักด์ิ หนูเสือ สหกรณ์การเกษตรเขาน้อย จ ากัด 100/3 5 - - ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช นศ. 40 2551 14/9/2019
1012 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0726 นางสุดารัตน์ กลับดี ร้านรัตนการเกษตร นางสุดารัตน์ กลับดี 195 5 - - ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช นศ. 31 2556 17/9/2019
1013 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0386 นายอนันต์ สมัครธรรม ร้านตันติวัฒน์เกษตรภัณฑ์ นายอนันต์ สมัครธรรม 424 7 - - ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช นศ. 35 2551 25/8/2020
1014 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0186 นายชัยชาญ เหล่าเกียรติกุล ร้านเล่าคุนก่ี นายชัยชาญ เหล่าเกียรติกุล 97 7 - นครฯ-ทุ่งสง ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช นศ. 47 2550 12/3/2020
1015 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0209 นางเมตตา เดชสุรางค์ ร้านสมใจพาณิชย์ นางเมตตา เดชสุรางค์ 25/1 2 - - เสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช นศ. 69 2561 2/8/2020
1016 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0307 นายอดุล จุลวิทยากาญจน์ ร้านศิริพาณิชย์ นายอดุล จุลวิทยากาญจน์ 365 2 - - เสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช นศ. 63 2553 17/9/2019
1017 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0217 นางพวงศรี ชูไชยศรี ร้านสว่างวงศ์พาณิชย์ นางพวงศรี ชูไชยศรี 3 4 - ราษฎร์รุ่งเรือง หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช นศ. 37 2553 25/8/2019
1018 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0154 นายสมโชค รักทอง ร้านพันธ์พานิชย์ นายสมโชค รักทอง 12 5 - ประชาสามัคคี หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช นศ. 39 2553 23/8/2019
1019 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0083 นางนาถนดา ปานแก้ว ร้านชุมแสงโอสถ นางนาถนดา ปานแก้ว 20 6 - - หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช นศ. 34 2551 17/9/2019
1020 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1036 นางรัตนา  กรดแก่่ว ร้านน้องอ้อมค้าข้าว นางรัตนา กรดแก้ว 50 6 - หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช นศ. 34 2561 10/4/2020
1021 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0162 นายภิญโญ จีนแก้วเป่ียม ร้านภิญโญการเกษตร นายภิญโญ จีนแก้วเป่ียม 34 9 - - หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช นศ. 14 2550 13/2/2020
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1022 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0896 นายวีระยุทธ ชาตะกาญจน์ ร้านดร.เกษตร นายวีระยุทธ ชาตะกาญจน์ 11 1 ก าโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช นศ. 29 2557 20/7/2020
1023 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1329 นางสาวสุพัตรา  ศรีระบาย ร้านคีรีเกษตร นางสาวสุพัตรา ศรีระบาย 331/3 10 - ก าโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช นศ. 19 2562 30/4/2020
1024 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0058 นายประสาท จันทพันธ์ ร้านจรวย นายประสาท จันทพันธ์ 263 12 - - ก าโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช นศ. 7 2549 16/4/2020
1025 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0044 จ.ส.อ.ธีระศักด์ิ เกษมสุขวงศ์ ร้านเกษตรเขาขวาง จ.ส.อ.ธีระศักด์ิ เกษมสุขวงศ์ 98 12 - - ก าโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช นศ. 42 2553 26/6/2019
1026 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0044 จ.ส.อ.ธีระศักด์ิ เกษมสุขวงศ์ ร้านเกษตรเขาขวาง จ.ส.อ.ธีระศักด์ิ เกษมสุขวงศ์ 98 12 - - ก าโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช นศ. 44 2562 27/6/2020
1027 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0520 นางสิริจิตต์ เสมอจิตร์ ร้านสิริจิตต์ นางสิริจิตต์ เสมอจิตร์ 100/3 4 - ลานสกา-นาพรุ ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช นศ. 11 2552 3/8/2019
1028 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1124 นายณรงค์  ไชยเสนะ ร้านย่ิงเจริญการเกษตร นายณรงค์ ไชยเสนะ 10/8 1 เขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช นศ. 8 2560 8/2/2020
1029 เขต 7 ศวพ.นศ. Nar-5-1333 นายปกรณ์ สุวรรณรัตน์ ร้านปกรณ์การเกษตร นายปกรณ์ สุวรรณรัตน์ 119/4 2 - - เขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช นศ. 25 2562 15/5/2020
1030 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0663 นางแก้วใจ จิตโชติ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนลานแก้วประชาสรรค์ จ ากัด 46/2 5 - - เขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช นศ. 37 2554 3/9/2019
1031 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0034 นายฉลวย จิตจ านอง ร้านกรองจิตการเกษตร นายฉลวย จิตจ านอง 32/6 2 - - ท่าดี ลานสกา นครศรีธรรมราช นศ. 74 2553 31/7/2020
1032 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1239 นางสาวสุดารัตน์  นวลรอด ร้านป่ินหอมการเกษตร นางสาวสุดารัตน์ นวลรอด 85 3 ท่าดี ลานสกา นครศรีธรรมราช นศ. 37 2561 16/4/2019
1033 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1285 นายทศพร  เหมจินดา ร้านคลังเกษตร ลานสกา นายทศพร เหมจินดา 127/2 4 - ท่าดี ลานสกา นครศรีธรรมราช นศ. 87 2561 17/10/2019
1034 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1234 นายสิริพงศ์  จรเสมอ ร้านดารินการค้า นายสิริพงศ์ จรเสมอ 5/2 4 - ท่าดี ลานสกา นครศรีธรรมราช นศ. 7 2561 26/4/2020
1035 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0278 นางสาวศรีรัตน์  เงินสองศรี สหกรณ์การเกษตรลานสกา จ ากัด 95 4 - กะโรม ท่าดี ลานสกา นครศรีธรรมราช นศ. 82 2560 7/8/2019
1036 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0056 นายคิด จิตพันธ์ุ ร้านลุงคิด นายคิด จิตพันธ์ุ 99 5 - - ท่าดี ลานสกา นครศรีธรรมราช นศ. 46 2553 14/9/2019
1037 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0985 นายณัฐพงค์  ซังปาน ร้านสวัสดีการค้า นายณัฐพงค์ ซังปาน 49 1 เขาน้อย สิชล นครศรีธรรมราช นศ. 52 2561 9/5/2019
1038 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0985 นายณัฐพงค์  ซังปาน ร้านสวัสดีการค้า นายณัฐพงค์ ซังปาน 49 1 เขาน้อย สิชล นครศรีธรรมราช นศ. 31 2562 21/5/2020
1039 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1103 นางสาวกันทิมา  ด าเพ็ง นางสาวกันทิมา ด าเพ็ง 34/2 4 เขาน้อย สิชล นครศรีธรรมราช นศ. 17 2560 19/2/2020
1040 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1246 นางสาวรุจิรา เมืองด้วง ร้านฉลองรัฐ การเกษตร นางสาวรุจิรา เมืองด้วง 163/1 5 - - ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช นศ. 42 2561 26/4/2020
1041 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1122 นายอรุณ  ใจห้าว ร้านอารีย์เกษตรภัณฑ์ นายอรุณ ใจห้าว 79 8 ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช นศ. 2 2560 24/1/2020
1042 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1015 นางสาวจรรยา เพชรเดช ร้านนิยมเกษตรภัณฑ์ นางสาวจรรยา เพชรเดช 181 14 ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช นศ. 44 2559 7/4/2020
1043 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0793 นายวัชระ ไชยเทพ ร้านน้องแก้มบริการ นายวัชระ ไชยเทพ 52/3 4 - - ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช นศ. 73 2558 24/9/2019
1044 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0946 นายวันชัย  เสือแก้ว ร้านพี.เอส.เกษตรคลีนิค สาขาสิชล นายวันชัย เสือแก้ว 113/3 7 ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช นศ. 7 2560 6/2/2020
1045 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0576 นายเจือบ สุขสิน ร้านตลาดเสาร์การเกษตร นายเจือบ สุขสิน 120 7 - - ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช นศ. 102 2553 16/10/2019
1046 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1061 นางสาวศันสนีย์  นราสวัสด์ิ ร้านเขาฝ้ายนานาภัณฑ์ นางสาวศันสนีย์ นราสวัสด์ิ 131/2 7 นครศรีฯ-สุราษฏร์ ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช นศ. 59 2560 8/6/2019
1047 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1300 นายอนุวัฒน์  อินนุพัฒน์ ร้าน สาม ม. เกษตรภัณฑ์ นายอนุวัฒน์ อินนุพัฒน์ 87/2 7 ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช นศ. 24 2562 14/5/2020
1048 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0909 นายอาจินต์ อยู่จุล ร้านเจ้เอี ยนการเกษตร นายอาจินต์ อยู่จุล 39 8 ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช นศ. 43 2558 1/6/2020
1049 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1047 นายภูมิวิทย์ เพ็งเรือง ร้านกสิวิวัฒน์ นายภูมิวิทย์ เพ็งเรือง 22 3 เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช นศ. 18 2562 30/4/2020
1050 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0919 นายรณชัย ซ้วนอั น ร้านเจริญเกษตรภัณฑ์ นายรณชัย ซ้วนอั น 43 6 เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช นศ. 88 2561 17/10/2019
1051 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0418 นายภาสกร จิตตรง ร้านธนวัฒน์การค้า นายภาสกร จิตตรง 52/1 12 - - เปล่ียน สิชล นครศรีธรรมราช นศ. 68 2558 20/9/2019
1052 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0598 นายวิลิตร สุทิน ร้านท่าหินการเกษตร นายวิลิตร สุทิน 142/2 9 - - เปล่ียน สิชล นครศรีธรรมราช นศ. 24 2557 26/6/2020
1053 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0511 นางสาวแก้วทิพย์  รุ่งชัยเรืองนนท์ ร้านจ าเริญการเกษตร นางสาวแก้วทิพย์  รุ่งชัยเรืองนนท์ 209/8-209/9 1 - - สิชล สิชล นครศรีธรรมราช นศ. 19 2558 17/2/2020
1054 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0103 นายการุณ ทรัพย์เจริญ ร้านทรัพย์เจริญการเกษตร นายการุณ ทรัพย์เจริญ 265/3 1 - - สิชล สิชล นครศรีธรรมราช นศ. 120 2549 19/5/2020
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1055 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0139 นายประสิทธ์ิ ภู่ประดับศิลป์ ร้านประสิทธ์ิพานิช นายประสิทธ์ิ ภู่ประดับศิลป์ 266/3 1 - - สิชล สิชล นครศรีธรรมราช นศ. 81 2559 18/12/2019
1056 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0241 นายวรวรรณ จันทร์จริงจิตร ร้านหงส์ทอง 9 นายวรวรรณ จันทร์จริงจิตร 266/5 1 - สิชล-ท่าศาลา สิชล สิชล นครศรีธรรมราช นศ. 77 2561 22/8/2019
1057 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0833 นางหทัยชนก  แพรกนันเธอ ร้านกิจเจริญการเกษตร นางหทัยชนก แพรกนันเธอ 270/24 1 สิชล สิชล นครศรีธรรมราช นศ. 66 2560 5/7/2020
1058 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0420 นายสมศักด์ิ แก้ววิหค ร้านก.กิจการเกษตร นายสมศักด์ิ แก้ววิหค 270/28 1 - - สิชล สิชล นครศรีธรรมราช นศ. 12 2552 25/6/2020
1059 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0089 นายเอกชัย ทิพยจาตุรนต์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชา เกษตรภัณฑ์ นายเอกชัย ทิพยจาตุรนต์ 296/2 1 - - สิชล สิชล นครศรีธรรมราช นศ. 52 2561 6/6/2020
1060 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0198 นายชวพงศ์ วิบูลย์พงศ์ ร้านวิบูลย์ภัณฑ์ นายชวพงศ์ วิบูลย์พงศ์ 62/1-2 1 - - สิชล สิชล นครศรีธรรมราช นศ. 33 2550 3/4/2020
1061 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1240 นายธวัชชัย  ยอดผกา ร้านป่ินหอมการเกษตร นายธวัชชัย ยอดผกา 144/5 14 สิชล สิชล นครศรีธรรมราช นศ. 38 2561 16/4/2019
1062 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1352 นายพิภาค  คงบุญ ร้านฅนเกษตร นายพิภาค คงบุญ 1/7 6 ส่ีขีด สิชล นครศรีธรรมราช นศ. 41 2562 24/6/2020
1063 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0122 นายมานะ บัวแก้ว ร้านน้องน๊อท นายมานะ บัวแก้ว 124/1 7 - - ส่ีขีด สิชล นครศรีธรรมราช นศ. 4 2550 15/1/2020
1064 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1017 นางนนลนีย์  นิธิปุณณลักษณ์ ร้าน ณ.คลังการเกษตร นางนนลนีย์ นิธิปุณณลักษณ์ 10/9 12 เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช นศ. 17 2562 9/4/2020
1065 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1069 นางปิติมา  ชูโต ร้านราชพฤกษ์การเกษตร 2016 นางปิติมา ชูโต 73/16 4 เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช นศ. 53 2559 12/5/2020
1066 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0702 นายอัครวัฒน์ ภวัตวรเศรษฐ์ ร้านเกษตรย่ังยืน นายอัครวัฒน์ ภวัตวรเศรษฐ์ 74/19 4 - - เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช นศ. 1 2555 1/12/2019
1067 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0454 นายสุนทร รักบ ารุง ร้านสุนทรการเกษตร นายสุนทร รักบ ารุง 168 6 - - เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช นศ. 15 2553 22/5/2020
1068 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0966 นางอนุษรณ์ เพ็ชรแก้ว ร้านเพ็ชชรแก้วการเกษตร นางอนุษรณ์ เพ็ชรแก้ว 69 2 เขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช นศ. 20 2558 17/2/2020
1069 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0748 นายสันชัย มะหะหมัด ร้านอัยนาอ์การเกษตร นายสันชัย มะหะหมัด 46 3 - - เขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช นศ. 53 2558 6/7/2020
1070 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0847 นางสาวงชุติมา เพชรนก ร้านบุญโชติการเกษตร นางสาวชุติมา เพชรนก 63/3 3 เขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช นศ. 75 2561 19/8/2019
1071 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0722 นางปาลิดา ทองสงฆ์ ร้านโภคทรัพย์การเกษตร นางปาลิดา ทองสงฆ์ 96 3 เขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช นศ. 17 2558 26/1/2020
1072 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0710 นายพิศาล ชูเมือง ร้านพี.เค.พาณิชย์ นายพิศาล ชูเมือง 139/2 4 - - เขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช นศ. 10 2560 9/2/2020
1073 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0609 นางพิมพ์ศรี คล้ายกุ้ง ร้านสมชายการเกษตร นางพิมพ์ศรี คล้ายกุ้ง 78/3 5 - - เขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช นศ. 104 2553 22/12/2019
1074 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1147 นางสาวลักษมณ  ยิ มเส้ง ร้านแตงโมเกษตรภัณฑ์ นางสาวลักษมณ ยิ มเส้ง 87/5 5 เขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช นศ. 55 2560 30/5/2020
1075 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0065 นายอุทัย ศรีรอด ร้านจ าลองการเกษตร นายอุทัย ศรีรอด 109 7 - - เขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช นศ. 9 2549 6/5/2020
1076 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1249 นายศิริชัย  ส่งโสม ร้านศิริชัย  ส่งโสม นายศิริชัย ส่งโสม 149/3 149/3 3 - ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราช นศ. 47 2561 6/5/2020
1077 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1232 นางอารมณ์  เสือบุญทอง ร้านอารณ์เคมีภัณฑ์และการเกษตร นางอารมณ์ เสือบุญทอง 107/10 2 ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราช นศ. 23 2561 4/4/2020
1078 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0720 นางสาวสมฤดี หวานทอง ร้านส.นครการค้า 2008 นางสาวสมฤดี หวานทอง 286/1 3 - - ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราช นศ. 11 2555 28/12/2019
1079 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0432 นายดรุณ สาโรจน์ ร้านลองแล นายดรุณ สาโรจน์ 124/1 4 - - ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราช นศ. 10 2561 25/2/2020
1080 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0935 นางสาวรัตนากร รุยแก้ว ร้านโบว์ นางสาวรัตนากร รุยแก้ว 15/4 4 ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราช นศ. 39 2558 1/6/2020
1081 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0926 นางสาวกรรณิการ์  แก้วล้วน ร้านปากเหมืองรุ่งเรืองกิจ นางสาวกรรณิการ์  แก้วล้วน 65 6 ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราช นศ. 42 2557 23/8/2019
1082 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0144 นายอภิชาติ เม่งช่วย ร้านปากเหมืองการเกษตร นายอภิชาติ เม่งช่วย 109/6 6 - - ควนชะลึก หัวไทร นครศรีธรรมราช นศ. 54 2553 16/7/2020
1083 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0088 นางสร้อยทิพย์ หนูเกตุ ร้านดอนแคการเกษตร นางสร้อยทิพย์ หนูเกตุ 13/17 1 - - ทรายขาว หัวไทร นครศรีธรรมราช นศ. 21 2552 11/1/2020
1084 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0090 นายสิทธิศักด์ิ แก้วกล้า ร้านแดง-เหิมพานิช นายสิทธิศักด์ิ แก้วกล้า 2/2 1 - - ทรายขาว หัวไทร นครศรีธรรมราช นศ. 35 2558 7/5/2020
1085 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0150 นายศิริ แพรกปาน ร้านพรศิริ นางสาวณัฐณิชา แพรกปาน 22/2 2 - - ทรายขาว หัวไทร นครศรีธรรมราช นศ. 56 2559 5/6/2019
1086 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0796 นางธนพร กุมทอง ร้านไบโอนาโน นางธนพร กุมทอง 28/2 2 - - ทรายขาว หัวไทร นครศรีธรรมราช นศ. 7 2556 7/5/2019
1087 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1235 นายจงรักษ์  แก้วทองสร ร้านไทรงดการค้า นายจงรักษ์ แก้วทองสร 8 3 ทรายขาว หัวไทร นครศรีธรรมราช นศ. 29 2561 9/4/2019

33/52สํา
นัก
คว
บค
มุพ
ืชแ
ละ
วสั
ดกุ
ารเ
กษ
ตร



1088 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0085 นางภัทรนันท์ แก้วหนูนา ร้านณฐกานต์การเกษตร นางภัทรนันท์ แก้วหนูนา 37/4 5 - - ทรายขาว หัวไทร นครศรีธรรมราช นศ. 39 2551 25/8/2019
1089 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1091 นายเมษายน  คงส าราญ ร้านเมษา(เล็ก)มุมเกษตร นายเมษายน คงส าราญ 88 4 ท่าซอม หัวไทร นครศรีธรรมราช นศ. 11 2560 9/2/2020
1090 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0822 นางจ านงค์ จุลพรหม ร้านจ านงค์การเกษตร นางจ านงค์ จุลพรหม 71/2 5 - - บางนบ หัวไทร นครศรีธรรมราช นศ. 94 2560 26/10/2019
1091 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0815 นายธีระศักด์ิ มากช่วย ร้านปากพูนการเกษตร นายธีระศักด์ิ มากช่วย 75/3 5 - - บางนบ หัวไทร นครศรีธรรมราช นศ. 17 2556 4/6/2020
1092 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1059 นายบุญน า  กรดเสือ ร้านบุญน าจ าหน่ายปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ นายบุญน า กรดเสือ 3/1 8 บ้านราม หัวไทร นครศรีธรรมราช นศ. 14 2561 15/3/2020
1093 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0424 นายเอกนัฐ  สุทธิชล สหกรณ์การเกษตรหัวไทร จ ากัด 159/3 10 - นครศรีฯ - หัวไทร หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช นศ. 4 2560 1/2/2020
1094 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0813 นางเย็นใจ เดชทองค า ร้านโชคชัยการเกษตร นางเย็นใจ เดชทองค า 178 10 - - หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช นศ. 20 2556 16/5/2020
1095 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0859 นายชยานันต์ ดุกล่อง ร้านนทีพรการเกษตร นายชยานันต์ ดุกล่อง 194/4 11 หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช นศ. 33 2557 3/8/2020
1096 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0560 นางสุพิศ ขุนทองจันทร์ ร้านสุพิศการเกษตร นางสุพิศ ขุนทองจันทร์ 48 11 - - หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช นศ. 7 2554 7/12/2019
1097 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1044 นางเพ็ญจิต  บุญคงทอง ร้านเทพพิทักษ์การเกษตร นางเพ็ญจิต บุญคงทอง 11/3 7 หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช นศ. 20 2559 17/2/2020
1098 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0893 นายทนาวุฒิ บัวจีน ร้านล าคลองการเกษตร นายทนาวุฒิ บัวจีน 57 7 หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช นศ. 12 2557 13/3/2019
1099 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0805 นายอัษฎา การะวงค์ ร้านไมตรีการเกษตร นายอัษฎา การะวงค์ 171/1 8 - - หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช นศ. 14 2562 26/3/2020
1100 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0682 นางสาวสุภาวดี เพชรสุข ร้านฅนทุ่งการเกษตร นางสาวสุภาวดี เพชรสุข 215/2 9 - - หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช นศ. 35 2557 9/8/2020
1101 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0343 นางพยอม ทองเทียบ ร้านทองเทียบการเกษตร นางพยอม ทองเทียบ 179 4 - - แหลม หัวไทร นครศรีธรรมราช นศ. 131 2549 10/12/2019
1102 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0573 นายอภิชาติ เขียวอุ่น ร้านแหลมทองเคมีภัณฑ์ นายอภิชาติ เขียวอุ่น 26/1 4 - - แหลม หัวไทร นครศรีธรรมราช นศ. 105 2553 9/3/2020
1103 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1025 นางอารมย์ บุญจันทร์ ร้านบุญจันทร์การค้า นางอารมย์ บุญจันทร์ 157/1 9 แหลม หัวไทร นครศรีธรรมราช นศ. 24 2559 25/2/2020
1104 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0108 นายปรีดา พรหมสมบัติ ร้านท้ายโนตการเกษตร นายปรีดา พรหมสมบัติ 225/1 9 - - แหลม หัวไทร นครศรีธรรมราช นศ. 12 2550 23/1/2020
1105 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-0344 นายสมจิตร นวลแก้ว ร้านอ.การเกษตร นายสมจิตร นวลแก้ว 235/3 9 - - แหลม หัวไทร นครศรีธรรมราช นศ. 132 2549 10/12/2019
1106 เขต 7 ศวพ.นศ. NAR-5-1213 นางสุดา  ศรีรอด ร้านศรีสุดาการค้า นางสุดา ศรีรอด 291/1 9 แหลม หัวไทร นครศรีธรรมราช นศ. 9 2561 14/2/2020
1107 เขต 7 ศวพ.พง. PAN-5-0094 นายคุณวุฒิ บุญแสวง ร้านรุ่งโรจน์ นายคุณวุฒิ บุญแสวง 119 2 - - ท่านา กะปง พังงา พง. 11 2557 14/12/2019
1108 เขต 7 ศวพ.พง. PAN-5-0034 นางสาวขวัญชนก  ขวัญเซ่ง ร้านสามพ่ีน้องการเกษตร นายขวัญชนก ขวัญเซ่ง 139/22 2 - - ท่านา กะปง พังงา พง. 2 2562 3/1/2020
1109 เขต 7 ศวพ.พง. PAN-5-0039 นางพวงรัตน์ วัชรสินธ์ุ สหกรณ์การเกษตรกะปง จ ากัด 150/5 2 ท่านา กะปง พังงา พง. 7 2553 19/3/2020
1110 เขต 7 ศวพ.พง. PAN-5-0007 นายพุฒิพงษ์ แซ่หงอ ร้านกะปงการเกษตร นายพุฒิพงษ์ แซ่หงอ 91 2 - - ท่านา กะปง พังงา พง. 2 2558 13/12/2019
1111 เขต 7 ศวพ.พง. Pan-5-0154 นางสาวอมรรัตน์   แซ่แต่ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านปากพู่จ ากัด นางสาวอมรรัตน์ แซ่แต่ 5/3 3 ท่านา กะปง พังงา พง. 1 2560 17/7/2020
1112 เขต 7 ศวพ.พง. PAN-5-0142 นายกฤดิภัค โกยดุลย์ พังงา แอดวานซ์ อะโกร นายกฤดิภัค โกยดุลย์ 24/5 4 ท่านา กะปง พังงา พง. 10 2557 4/7/2019
1113 เขต 7 ศวพ.พง. PAN-5-0074 นายวัฒนา ผกาพรหม ร้านสุวัฒนาการเกษตร นายวัฒนา ผกาพรหม 21/2 2 - - รมณีย์ กะปง พังงา พง. 6 2556 29/9/2019
1114 เขต 7 ศวพ.พง. PAN-5-0056 นางสาวกัลยกร พินทอง ร้านก. การเกษตร นางสาวกัลยกร พินทอง 1/14 1 - - เหมาะ กะปง พังงา พง. 7 2556 23/9/2019
1115 เขต 7 ศวพ.พง. PAN-5-0058 นายโภคิน โอสถ ร้านโภคินการเกษตร นายโภคิน โอสถ 50/4 2 - - บางวัน คุระบุรี พังงา พง. 6 2550 7/11/2019
1116 เขต 7 ศวพ.พง. PAN-5-0088 นางสายใจ ว่องไว ร้านธนาภรณ์การเกษตร นางสายใจ ว่องไว 83/1 5 - - บางวัน คุระบุรี พังงา พง. 2 2554 30/9/2019
1117 เขต 7 ศวพ.พง. PAN-5-0116 นายวิรัตน์ หนูแป้น สหกรณ์กองทุนสวนยางบางวัน จ ากัด 1/3 7 - เพชรเกษม บางวัน คุระบุรี พังงา พง. 6 2554 27/6/2020
1118 เขต 7 ศวพ.พง. PAN-5-0095 นายวิสิทธ์ิ บุญชมภู ร้านไทรทองการเกษตรแอนด์มินิมาร์ท นายวิสิทธ์ิ บุญชมภู 28 8 - - บางวัน คุระบุรี พังงา พง. 1 2562 3/1/2020
1119 เขต 7 ศวพ.พง. PAN-5-0011 นางสาวพริ มเพรา เอียบอวน ร้านเจริญผล นางสาวพริ มเพรา เอียบอวน 173 3 - - แม่นางขาว คุระบุรี พังงา พง. 3 2555 29/5/2020
1120 เขต 7 ศวพ.พง. PAN-5-0072 นางสาวจรรยา ปานพรหมมินทร์ ร้านแม่เจียนจรรยาการเกษตร นางสาวจรรยา ปานพรหมมินทร์ 285 3 - - แม่นางขาว คุระบุรี พังงา พง. 3 2561 10/6/2020
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1121 เขต 7 ศวพ.พง. PAN-5-0017 นายแส เรืองศรี ร้านนางย่อนการเกษตร นายแส เรืองศรี 292 3 - เพชรเกษม แม่นางขาว คุระบุรี พังงา พง. 2 2550 25/11/2019
1122 เขต 7 ศวพ.พง. PAN-5-0012 นายสิริวัฒน์ วิศิษฐ์จินดา ร้านต้นกล้าการเกษตร นายสิริวัฒน์ วิศิษฐ์จินดา 83/8 1 - - กระโสม ตะก่ัวทุ่ง พังงา พง. 17 2549 10/11/2019
1123 เขต 7 ศวพ.พง. PAN-5-0084 นายบ ารุง พรหมแก้ว สหกรณ์การเกษตรตะก่ัวทุ่ง จ ากัด 39 4 - เพชรเกษม กระโสม ตะก่ัวทุ่ง พังงา พง. 10 2551 1/7/2020
1124 เขต 7 ศวพ.พง. Pan-5-0159 นายพงษ์ศักด์ิ  บัญชาญ ร้านรุ่งเรืองการเกษตร นายพงษ์ศักด์ิ บัญชาญ 19/8 8 เพชรเกษม กระโสม ตะก่ัวทุ่ง พังงา พง. 4 2561 6/8/2019
1125 เขต 7 ศวพ.พง. Pan50158 นายบุญฤทธ์ิ  ลีนานุนารถ ร้านโปรเกษตร นายบุญฤทธ์ิ ลีนานุนารถ 1/11 2 กะไหล ตะก่ัวทุ่ง พังงา พง. 2 2561 6/5/2020
1126 เขต 7 ศวพ.พง. PAN-5-0010 นายสัมฤทธ์ิ ทองตัน ร้านโคกกลอยการเกษตร นายสัมฤทธ์ิ ทองตัน 69/8 1 - - โคกกลอย ตะก่ัวทุ่ง พังงา พง. 5 2549 6/11/2019
1127 เขต 7 ศวพ.พง. Pan-5-0156 นายโชคดี  หนูจันทร์ ร้านโกเส่ียการเกษตร 5 นายโชคดี หนูจันทร์ 1/108 2 เพชรเกษม โคกกลอย ตะก่ัวทุ่ง พังงา พง. 3 2560 22/8/2019
1128 เขต 7 ศวพ.พง. PAN-5-0003 นายเฉลิมเกียรติ บัลลพาภินันท์ ร้านซี.เค. การเกษตร นายเฉลิมเกียรติ บัลลพาภินันท์ 1/113 2 - - โคกกลอย ตะก่ัวทุ่ง พังงา พง. 3 2556 6/6/2020
1129 เขต 7 ศวพ.พง. PAN-5-0051 นายสุเทพ เจียบบุตร ร้านรุ่งเรืองการเกษตร นายสุเทพ เจียบบุตร 50/3 3 - - โคกกลอย ตะก่ัวทุ่ง พังงา พง. 7 2551 12/3/2020
1130 เขต 7 ศวพ.พง. Pan-5-0155 นายจตุรวัฒน์  ชาญวิทย์วัฒนกิจ ร้านมังกร คู่เกษตรภัณฑ์ นายจตุรวัฒน์ ชาญวิทย์วัฒนกิจ 9/33 9 เพชรเกษม โคกกลอย ตะก่ัวทุ่ง พังงา พง. 2 2560 28/6/2020
1131 เขต 7 ศวพ.พง. PAN-5-0038 นายบุญส่ง ถาวร สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางหลาม จ ากัด 34/7 2 - - ท่าอยู่ ตะก่ัวทุ่ง พังงา พง. 16 2552 12/9/2019
1132 เขต 7 ศวพ.พง. PAN-5-0093 นายแฉล้ม วิริยะพัฒนาธรรม กลุ่มเกษตรกรท าสวนท่าอยู่ 43 2 - เพชรเกษม ท่าอยู่ ตะก่ัวทุ่ง พังงา พง. 13 2552 22/7/2019
1133 เขต 7 ศวพ.พง. Pan-5-0163 นายพิชิต  พรมด้วง ร้านชิดชัยการเกษตร นายพิชิต พรมด้วง 32/4 1 หล่อยูง ตะก่ัวทุ่ง พังงา พง. 6 2562 10/7/2020
1134 เขต 7 ศวพ.พง. Pan-5-0164 นายวัชรินทร์  ก่อเซ็ม ร้านบังสุกรีการเกษตร นายวัชรินทร์ ก่อเซ็ม 41/2 1 โคกเคียน ตะก่ัวป่า พังงา พง. 7 2562 7/7/2020
1135 เขต 7 ศวพ.พง. PAN-5-0075 นายอดิศักด์ิ ศรีสมทรง ร้านนิวส์เกษตร นายอดิศักด์ิ ศรีสมทรง 41/4 1 - - โคกเคียน ตะก่ัวป่า พังงา พง. 6 2551 8/6/2020
1136 เขต 7 ศวพ.พง. PAN-5-0027 นายธวัชชัย ธ ารงเกียรติกุล ร้านรัตนาการเกษตร นายธวัชชัย ธ ารงเกียรติกุล 37 3 - - บางไทร ตะก่ัวป่า พังงา พง. 3 2554 19/12/2019
1137 เขต 7 ศวพ.พง. PAN-5-0112 นางสาวธยาดา  ชนะชุ่มช่วย ธนัชภรณ์ การเกษตร นางสาวธยาดา  ชนะชุ่มช่วย 140/1 2 - เพชรเกษม บางนายสี ตะก่ัวป่า พังงา พง. 8 2557 12/11/2019
1138 เขต 7 ศวพ.พง. PAN-5-0060 นายปิยะวัฒ ปานพรหมมินทร์ ร้านแม่เจียนการเกษตร นายปิยะวัฒ ปานพรหมมินทร์ 40/20 2 - - บางนายสี ตะก่ัวป่า พังงา พง. 7 2554 23/6/2020
1139 เขต 7 ศวพ.พง. PAN-5-0081 นายเกรียงไกร กล้าณรงค์ ร้านปรเมศร์การเกษตร นายเกรียงไกร กล้าณรงค์ 63/16 2 - เพชรเกษม บางนายสี ตะก่ัวป่า พังงา พง. 8 2551 11/7/2020
1140 เขต 7 ศวพ.พง. PAN-5-0040 นายอ าพล มาศทอง สหกรณ์การเกษตรตะก่ัวป่า จ ากัด 49/24 9 - เพชรเกษม บางนายสี ตะก่ัวป่า พังงา พง. 8 2558 1/6/2020
1141 เขต 7 ศวพ.พง. PAN-5-0046 นายธีรวุฒิ ตรีบ ารุง ร้านบ ารุงการเกษตร นายธีรวุฒิ ตรีบ ารุง 8/14-15 - เพชรเกษม บางม่วง ตะก่ัวป่า พังงา พง. 4 2549 26/6/2020
1142 เขต 7 ศวพ.พง. PAN-5-0148 นายศิริพงศ์ อวยพร ร้านทรัพย์มงคล นายศิริพงศ์ อวยพร 22/36 1 เพชรเกษม บางม่วง ตะก่ัวป่า พังงา พง. 9 2558 27/8/2019
1143 เขต 7 ศวพ.พง. PAN-5-0064 นายหิรัญ มหาแร่ ร้านรุ่งเรืองเกษตรภัณฑ์ นายหิรัญ มหาแร่ 22/5 3 - เพชรเกษม บางม่วง ตะก่ัวป่า พังงา พง. 2 2551 10/12/2019
1144 เขต 7 ศวพ.พง. PAN-5-0121 นายสุธา ค าเลี ยง ร้านสุธาพาณิชย์ นายสุธา ค าเลี ยง 13/5 4 - - โคกเจริญ ทับปุด พังงา พง. 10 2554 30/8/2019
1145 เขต 7 ศวพ.พง. PAN-5-0059 นายสมจิต เงาะผล ร้านพูนผลการเกษตร นายสมจิต เงาะผล 35 8 - - โคกเจริญ ทับปุด พังงา พง. 11 2554 5/3/2020
1146 เขต 7 ศวพ.พง. Pan-5-0162 นายการุณ  ชูสังข์ ร้านสงวนชัย นายการุณ ชูสังข์ 2/25 1 ทับปุด ทับปุด พังงา พง. 5 2562 27/5/2020
1147 เขต 7 ศวพ.พง. PAN-5-0014 นายสมชาย ตันไทย ร้านทับปุดเกษตรพืชผล นายสมชาย ตันไทย 2/57 1 - - ทับปุด ทับปุด พังงา พง. 21 2549 14/9/2019
1148 เขต 7 ศวพ.พง. PAN-5-0002 นายอภิชาต สฤษดิสุข ร้าน 11 การเกษตร นายอภิชาต สฤษดิสุข 5/28 1 - - ทับปุด ทับปุด พังงา พง. 16 2549 10/11/2019
1149 เขต 7 ศวพ.พง. PAN-5-0041 นางสาวพูนทวี เมืองแก้ว สหกรณ์การเกษตรทับปุด จ ากัด 50 1 - - ทับปุด ทับปุด พังงา พง. 12 2552 29/2/2020
1150 เขต 7 ศวพ.พง. PAN-5-0150 นายรุ่งอรุณ ขันภักดี ร้านอรุณร่่งเรือง นายรุ่งอรุณ ขันภักดี 6/6 1 ทับปุด ทับปุด พังงา พง. 9 2557 4/1/2020
1151 เขต 7 ศวพ.พง. PAN-5-0125 นางสาวสุภากาญจน์ ธัญรส ร้านมิตรเกษตรทับปุด นางสาวสุภากาญจน์ ธัญรส 71/10 1 - เพชรเกษม ทับปุด ทับปุด พังงา พง. 3 2559 5/12/2019
1152 เขต 7 ศวพ.พง. PAN-5-0076 นายสุธี เจียบบุตร ร้านรุ่งเรืองการเกษตร นายสุธี เจียบบุตร 91/1 1 - - ทับปุด ทับปุด พังงา พง. 5 2558 3/1/2020
1153 เขต 7 ศวพ.พง. PAN-5-0109 นายตีรน  สุเภากิจ ร้านโกล๋ัมพืชผล นายตีรน สุเภากิจ 79/2 4 - เพชรเกษม ทับปุด ทับปุด พังงา พง. 1 2554 10/7/2020
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1154 เขต 7 ศวพ.พง. PAN-5-0101 นายเกรียงไกร อินทวิเศษ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปุ๋ยสุวิทย์ 12/4 2 - - ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา พง. 15 2554 24/5/2019
1155 เขต 7 ศวพ.พง. PAN-5-0042 นายนริศ จิตรแก้ว สหกรณ์การเกษตรท้ายเหมือง จ ากัด 18/4 2 - เพชรเกษม ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา พง. 5 2551 27/5/2020
1156 เขต 7 ศวพ.พง. PAN-5-0033 นายสัญญา ไอยะรา ร้านสัญญาการเกษตร นายสัญญา ไอยะรา 191/5 9 - ล่ิมดุลย์ ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา พง. 6 2553 24/5/2020
1157 เขต 7 ศวพ.พง. PAN-5-0020 นายสังคม เขมสุคนธ์ ร้านบุญสิทธ์ิเกษตรภัณฑ์ นายสังคม เขมสุคนธ์ 63/4 1 - - ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา พง. 22 2549 3/1/2020
1158 เขต 7 ศวพ.พง. PAN-5-0032 นายเกรียงศักด์ิ วงศ์คลัง ร้านสหกิจการเกษตร นายเกรียงศักด์ิ วงศ์คลัง 58/6 7 - - ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา พง. 10 2553 5/7/2019
1159 เขต 7 ศวพ.พง. PAN-5-0153 นางเพ็ญญาภัค ลิ มสกุลพีพร ร้านเอณัฐฐา นางเพ็ญญาภัค ลิ มสกุลพีพร 19/6 5 ท่่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา พง. 6 2558 5/5/2020
1160 เขต 7 ศวพ.พง. Pan-5-0160 นายวุฒิชัย  รักชาติ วุฒิชัยการเกษตร นายวุฒิชัย รักชาติ 61 2 นาเตย ท้ายเหมือง พังงา พง. 3 2562 13/1/2020
1161 เขต 7 ศวพ.พง. PAN-5-0086 นางสาวพัชลี ศรีเพชร สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางทอง จ ากัด 14/5 2 - - บางทอง ท้ายเหมือง พังงา พง. 5 2556 11/9/2019
1162 เขต 7 ศวพ.พง. Pan50137 นางวราภรณ์   หนูจ่ันทร์ โกเส่ียการเกษตร นางวราภรณ์ หนูจันทร์ 31/7-8 1 เพชรเกษม ล าแก่น ท้ายเหมือง พังงา พง. 1 2559 18/4/2020
1163 เขต 7 ศวพ.พง. PAN-5-0080 นายถาวร  บุญเจริญ สหกรณ์กองทุนสวนยางล าแก่นพัฒนา จ ากัด 59 1 - - ล าแก่น ท้ายเหมือง พังงา พง. 12 2551 25/11/2019
1164 เขต 7 ศวพ.พง. PAN-5-0087 นางสาวพัชราภรณ์ จริยะเลอพงษ์ ร้านล าแก่นการค้า นางสาวพัชราภรณ์ จริยะเลอพงษ์ 79/4 3 - - ล าแก่น ท้ายเหมือง พังงา พง. 1 2552 3/1/2020
1165 เขต 7 ศวพ.พง. PAN-5-0144 นายทรรศวิทย์ แสงรัตนากุล ร้านเจริญภัณฑ์การเกษตร นายทรรศวิทย์ แสงรัตนากุล 36/2 1 ล าภี ท้ายเหมือง พังงา พง. 7 2557 16/10/2019
1166 เขต 7 ศวพ.พง. Pan50157 นางฉวีวรรณ   คงเรือง ร้านวรรณชัยการค้า นางฉวีวรรณ คงเรือง 79/1 5 ล าภี ท้ายเหมือง พังงา พง. 1 2561 29/4/2020
1167 เขต 7 ศวพ.พง. PAN-5-0055 นายสิทธิชัย รัสมี ร้านสิทธิชัย นายสิทธิชัย รัสมี 177/1 7 - - ล าภี ท้ายเหมือง พังงา พง. 13 2553 29/8/2019
1168 เขต 7 ศวพ.พง. PAN-5-0149 นายวิชัช ชูดวง สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านตากแดดจ ากัด 20/3 1 ตากแดด เมือง พังงา พง. 6 2557 16/7/2019
1169 เขต 7 ศวพ.พง. PAN-5-0117 นางนันทา ตันติวิบูลชัย ร้านแม่เจียนการเกษตร 3 นางนันทา ตันติวิบูลชัย 4/3 1 - ถ  าน  าผุด เมือง พังงา พง. 5 2554 17/3/2020
1170 เขต 7 ศวพ.พง. PAN-5-0009 นายทรงยศ จตุราบัณฑิต ร้านเกษตรภัณฑ์ นายทรงยศ จตุราบัณฑิต 196 - เพชรเกษม ท้ายช้าง เมือง พังงา พง. 18 2549 30/9/2019
1171 เขต 7 ศวพ.พง. PAN-5-0044 นายพงษ์ศักด์ิ พิมานพรหม บริษัทพังงาการเกษตรจ ากัด 17/13-17 1 - ศิริราษฎร์ ท้ายช้าง เมือง พังงา พง. 7 2550 6/2/2020
1172 เขต 7 ศวพ.พง. PAN-5-0141 นายวงศธร จินดาพล ร้านบางม่าการเกษตร นายวงศธร จินดาพล 107/11 1 4090 ทุ่งคาโงก เมือง พังงา พง. 3 2557 1/10/2019
1173 เขต 7 ศวพ.พง. PAN-5-0091 นายวิรัติ จรุงการ สหกรณ์กองทุนสวนยางในโตน จ ากัด 15 3 - - ป่ากอ เมือง พังงา พง. 10 2552 11/9/2019
1174 เขต 7 ศวพ.พง. PAN-5-0139 นายอุดม เร็วเรียบ เข็มทองพาณิชย์ นายอุดม เร็วเรียบ 14/6 เทศบาลบ ารุง ท้ายช้าง เมืองพังงา พังงา พง. 10 2558 15/8/2019
1175 เขต 7 ศวพ.พง. Pan-5-0161 นางรุจิรา  ขวัญดี ร้าน อ.การเกษตร นางรุจิรา ขวัญดี 95/5 3 นบปริง เมืองพังงา พังงา พง. 4 2562 19/3/2020
1176 เขต 7 ศวพ.ภก. PHU-5-0071 นางสาวพชรวรรณ  รุ่งแสงอโณทัย ร้านสวนน้องแพน นางสาวพชรวรรณ รุ่งแสงอโณทัย 100/5 5 - - ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต ภก. 1 2562 27/5/2020
1177 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0092 นายมงคล วงษ์สวรรค์ ร้านมงคลการเกษตร นายมงคล วงษ์สวรรค์ 23/15 1 - - จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง รน. 5 2554 17/4/2020
1178 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0103 นายสถาพร พุฒซ้อน ร้านคม-ปรี นายสถาพร พุฒซ้อน 152/1 11 จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง รน. 6 2553 15/7/2020
1179 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0172 นายปิติพงศ์ มีแย้ม ร้านป้อมพาณิชย์ นายปิติพงศ์ มีแย้ม 33/3 11 - - จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง รน. 1 2560 5/3/2020
1180 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0086 นายส ารวย ขุนทองน้อย ร้านบางมุดการเกษตร นายส ารวย ขุนทองน้อย 189/27 3 - - จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง รน. 6 2552 2/8/2019
1181 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0035 นายโอภาส รอดเสน ร้านรุ่งตะวัน นายโอภาส รอดเสน 133/2 5 - ทุ่งมะพร้าว จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง รน. 1 2549 31/12/2019
1182 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0164 นางสาวสาวิตรี เวชประสิทธ์ิ ประเทืองการเกษตร นางสาวสาวิตรี เวชประสิทธ์ิ 137/25 5 - - จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง รน. 1 2559 31/12/2019
1183 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0049 นายสุเทพ อ่อนเทศ ร้านสุเทพ นายสุเทพ อ่อนเทศ 17 5 - บ้านทุ่งมะพร้าว จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง รน. 3 2556 31/12/2019
1184 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0157 นายบุญเลิศ สินกัน ร้านคลีนิคพืช นายบุญเลิศ สินกัน 70/18 5 จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง รน. 6 2558 18/5/2020
1185 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0157 นายบุญเลิศ สินกัน ร้านคลีนิคพืช นายบุญเลิศ สินกัน 70/18 5 จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง รน. 6 2558 18/5/2020
1186 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0194 นางสาววรารัตน์  สมสนิท ร้านรุ่งวราพาณิชย์ นางสาววรารัตน์ สมสนิท 137/13 6 - - จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง รน. 6 2562 7/7/2020
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1187 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0182 นายศุพร์เชษ วิรุฬพรรณ์ ร้านศุพร์เชษ นายศุพร์เชษ วิรุฬพรรณ์ 6/4 9 จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง รน. 4 2561 6/6/2019
1188 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0182 นายศุพร์เชษ วิรุฬพรรณ์ ร้านศุพร์เชษ นายศุพร์เชษ วิรุฬพรรณ์ 6/4 9 จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง รน. 4 2562 18/6/2020
1189 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0162 นายธรรมรัตน์ พากเพียร ร้านวินัยเกษตรอินทรีย์ นายธรรมรัตน์ พากเพียร 170/2 2 น  าจืด กระบุรี ระนอง รน. 5 2559 7/7/2019
1190 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0080 นางผกามาศ ตันธนะสาร ร้านกระบุรีเกษตรภัณฑ์ นางผกามาศ ตันธนะสาร 171 2 - เพชรเกษม น  าจืด กระบุรี ระนอง รน. 23 2550 11/6/2020
1191 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0050 นายกีรติ นนทรัตน์ ร้านกีรติภัณฑ์การเกษตร นายกีรติ นนทรัตน์ 2/2 2 - เพชรเกษม น  าจืด กระบุรี ระนอง รน. 22 2549 16/6/2020
1192 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0054 นางสุภาวดี พันยาง สหกรณ์การเกษตรกระบุรี จ ากัด 217 2 - เพชรเกษม น  าจืด กระบุรี ระนอง รน. 2 2550 21/2/2020
1193 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0029 นายวีระพงศ์ นพคุณ ฮกหลงพาณิชย์ นายวีระพงศ์ นพคุณ 76 2 - - น  าจืด กระบุรี ระนอง รน. 2 2549 31/12/2019
1194 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0065 นายอนุชิต สิทธิวงศ์ ร้านสิทธิวงศ์พานิช นายอนุชิต สิทธิวงศ์ 80 2 - - น  าจืด กระบุรี ระนอง รน. 12 2549 11/6/2020
1195 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0008 นายกชกร ตันทะสุวรรณ ร้านกระบุรีการค้าเกษตร นายกชกร ตันทะสุวรรณ 107/3 3 - เพชรเกษม น  าจืด กระบุรี ระนอง รน. 20 2549 16/9/2019
1196 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0013 นางสาววิไลวรรณ เกื อนพกุล ร้านเจ๊ไล นางสาววิไลวรรณ เกื อนพกุล 1/5 3 - - น  าจืดน้อย กระบุรี ระนอง รน. 15 2549 22/6/2020
1197 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0058 นายเมธี ดอกไม้ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส .ระนอง จ ากัด 78/4 6 - - น  าจืดน้อย กระบุรี ระนอง รน. 5 2549 25/10/2020
1198 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0132 นางนภาพร วงศ์กลาง ร้านพ่ีสติ นางนภาพร วงศ์กลาง 8 4 บางใหญ่ กระบุรี ระนอง รน. 5 2556 5/6/2020
1199 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0038 นายกิตติศักด์ิ ภู่ทอง ร้านวิชาญการค้า นายกิตติศักด์ิ ภู่ทอง 29/1 1 - เพชรเกษม ปากจ่ัน กระบุรี ระนอง รน. 11 2550 31/12/2019
1200 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0011 นายทรงกฤตย์ ล่ิมสมพร ร้านศุโกศล นายทรงกฤตย์ ล่ิมสมพร 44/3 1 - เพชรเกษม ปากจ่ัน กระบุรี ระนอง รน. 18 2549 16/11/2019
1201 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0051 นายจรัญ รุ่มจิตร ร้านหัวใจเกษตร นายจรัญ รุ่มจิตร 94 11 - ชุมพร-ระนอง ปากจ่ัน กระบุรี ระนอง รน. 19 2550 1/4/2020
1202 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0046 นายวีระยุทธ ตันเสถียร ร้านสินเสถียร นายวีระยุทธ ตันเสถียร 8 4 - เพชรเกษม ปากจ่ัน กระบุรี ระนอง รน. 2 2556 31/12/2019
1203 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0140 นางสาวอัชนีวรรณ เพชรเวช ร้านเพชรเวช นางสาวอัชนีวรรณ เพชรเวช 442/1 8 ปากจ่ัน กระบุรี ระนอง รน. 1 2557 31/12/2019
1204 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0121 นายกิตติศักด์ิ ภู่ทอง ร้านวิชาญการค้า สาขา2 นายกิตติศักด์ิ ภู่ทอง 117 2 - - มะมุ กระบุรี ระนอง รน. 5 2555 20/8/2019
1205 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0104 นายสุทัศน์ แสงพยับ ร้านสุทัศน์ นายสุทัศน์ แสงพยับ 1/3 3 - - มะมุ กระบุรี ระนอง รน. 9 2553 10/8/2019
1206 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0012 นายพีระพงศ์ ชูภู่ ร้านจิตรพงศ์พาณิชย์ นายพีระพงศ์ ชูภู่ 38/1 4 - เพชรเกษม มะมุ กระบุรี ระนอง รน. 16 2550 31/12/2019
1207 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0094 นายนิกร แก้วนิรัตน์ ร้านเจริญเกษตรภัณฑ์ นายนิกร แก้วนิรัตน์ 5/1 7 - - มะมุ กระบุรี ระนอง รน. 7 2553 2/8/2019
1208 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0105 นายปรีชา แก้วเจือ สหกรณ์กองทุนสวนยางคอคอดกระ จ ากัด 79/2 7 - - มะมุ กระบุรี ระนอง รน. 10 2553 16/8/2019
1209 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0122 นายศักดา ถาวรศิริ ร้านศักดาพาณิชย์ นายศักดา ถาวรศิริ 30 10 - - ล าเลียง กระบุรี ระนอง รน. 6 2557 24/6/2020
1210 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0147 นางประทัย นัยเนตร ร้านทัยเจริญ นางประทัย นัยเนตร 388 10 ล าเลียง กระบุรี ระนอง รน. 4 2558 16/4/2020
1211 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0003 นางสาวสุลีรัตน์ บุญแก้ว สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตกระบุรี จ ากัด 125/1 2 - - ล าเลียง กระบุรี ระนอง รน. 4 2551 2/8/2019
1212 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0136 นายส าราญ สุขกิจ ร้านธีรภัทร นายส าราญ สุขกิจ 17/7 2 ล าเลียง กระบุรี ระนอง รน. 8 2556 8/7/2019
1213 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0037 นางณัฐณิชาช์ ภูกาเมฆ ร้านล าเลียงธานี นางณัฐณิชาช์ ภูกาเมฆ 57 2 - เพชรเกษม ล าเลียง กระบุรี ระนอง รน. 12 2550 31/12/2019
1214 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0142 นายฉลอง แก้วมณี ร้านล าเลียงการเกษตร นายฉลอง แก้วมณี 111/2 5 ล าเลียง กระบุรี ระนอง รน. 3 2557 6/3/2020
1215 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0071 นางละเอียด แซ่ตั ง ร้านวิรัชพาณิชย์ นางละเอียด แซ่ตั ง 154 7 - - ล าเลียง กระบุรี ระนอง รน. 2 2562 26/2/2020
1216 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0063 นางสาวเสาวลักษณ์ นาคอารยะพันธ์ุ สมบูรณ์พาณิชย์ นางสาวเสาวลักษณ์ นาคอารยะพันธ์ุ 416 7 - - ล าเลียง กระบุรี ระนอง รน. 1 2557 31/12/2019
1217 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0186 นายอธิราช  ชนะงาม รุ่งเรืองพาณิชย์ นายอธิราช ชนะงาม 859/1 7 ล าเลียง กระบุรี ระนอง รน. 7 2561 17/9/2019
1218 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0028 นายบรรจง เกตุรัตน์ ร้านหยดฝนการเกษตร นายบรรจง เกตุรัตน์ 202 1 - - กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง รน. 22 2550 21/5/2020
1219 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0006 นายไพสิน เต่ียวสกุล ร้านต. เกษตรภัณฑ์ นายไพสิน เต่ียวสกุล 35 1 - เพชรเกษม กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง รน. 6 2559 17/8/2019
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1220 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0078 นายนิรัตน์ คงมาก ร้านรุ่งนิรันต์การยาง นายนิรัตน์ คงมาก 5 1 - - กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง รน. 3 2553 24/5/2020
1221 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0112 นายวรชัย แก้วแสงทอง แสงทองการเกษตร นายวรชัย แก้วแสงทอง 59/2 3 - เพชรเกษม กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง รน. 10 2554 20/6/2020
1222 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0148 นางศรีนวล ทิพย์จันทร์ ร้านทิพย์จันทร์การเกษตร นางศรีนวล ทิพย์จันทร์ 32 8 กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง รน. 3 2558 16/3/2020
1223 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0110 นางสาวรุ่งนภา วิเศษมี ร้านวิเศษมีการค้า นางสาวรุ่งนภา วิเศษมี 18/7 1 - - เช่ียวเหลียง กะเปอร์ ระนอง รน. 7 2559 31/12/2019
1224 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0025 นางวราพร ค ากล้า ร้านพรชัยการเกษตร นางวราพร ค ากล้า 15/4 5 - - เช่ียวเหลียง กะเปอร์ ระนอง รน. 25 2549 16/9/2019
1225 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0108 นายโสภณ กุศล ร้านบางหินการเกษตร นายโสภณ กุศล 61 2 - - บางหิน กะเปอร์ ระนอง รน. 6 2555 1/9/2019
1226 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0141 นางวิลาวัลย์ คชเดช ร้านวังทองพาณิชย์ นางวิลาวัลย์ คชเดช 59 3 บ้านนา กะเปอร์ ระนอง รน. 2 2557 31/12/2019
1227 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0087 นายกุศล มีเพียร ร้านพระรักษ์การเกษตรสาขาบ้านนา นายกุศล มีเพียร 50 6 - - บ้านนา กะเปอร์ ระนอง รน. 7 2552 9/8/2019
1228 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0018 นายอ าคา สิทธิลักษณ์ ร้านทองหลางพาณิชย์ นายอ าคา สิทธิลักษณ์ 74 7 - - บ้านนา กะเปอร์ ระนอง รน. 24 2549 16/9/2019
1229 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0031 นายมานพ อยู่สุ่ม สัมภาษ์การค้า นางสัมภาษณ์ อยู่สุ่ม 19/30 8 - - บ้านนา กะเปอร์ ระนอง รน. 1 2550 16/12/2019
1230 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0151 นายสมศักด์ิ เสบสบาย ร้านฝนการค้า นายสมศักด์ิ เสบสบาย 39/1 3 ม่วงกลวง กะเปอร์ ระนอง รน. 10 2558 13/8/2019
1231 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0152 นางเพ่ิมศรี เสบสบาย ร้านเพ่ิมศรีการค้า นางเพ่ิมศรี เสบสบาย 39/3 3 ม่วงกลวง กะเปอร์ ระนอง รน. 9 2558 14/8/2019
1232 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0044 นายการุณ รัตน์น่วม ร้านศิรณัฏฐ์การเกษตร นายการุณ รัตน์น่วม 12/68 - - เขานิเวศน์ เมือง ระนอง รน. 14 2554 25/9/2019
1233 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0032 นายชาญณรงค์ รันทกิจ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มิตรเกษตร ระนอง 24/9 - เรีองราษฎร์ เขานิเวศน์ เมือง ระนอง รน. 13 2550 15/2/2020
1234 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0017 นางธวัลรัตน์ ธีรเจียรนัย ร้านทวีพรเกษตร นางธวัลรัตน์ ธีรเจียรนัย 364/4-5 - ท่าเมือง เขานิเวศน์ เมือง ระนอง รน. 18 2550 15/2/2020
1235 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0070 นางกุลนิษฐ์ ตันกุลธร ร้านมานิตย์ระนองการเกษตร นางกุลนิษฐ์ ตันกุลธร 88/18 4 - เพชรเกษม บางนอน เมือง ระนอง รน. 3 2552 11/6/2020
1236 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0027 นายนพดล กุลวิจิตร ร้านเพ่ือนเกษตร นายนพดล กุลวิจิตร 27/22-23 4 - - บางริ น เมือง ระนอง รน. 7 2561 4/11/2019
1237 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0129 นายพัชระ รุจิวิวัฒนกุล ร้านกิจไพศาลวัสดุ นายพัชระ รุจิวิวัฒนกุล 161/26 2 บางนอน เมืองระนอง ระนอง รน. 3 2562 26/3/2020
1238 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0177 นายไพบูลย์ นรสิงห์ ร้านบริบูรณ์พาณิชย์ นายไพบูลย์ นรสิงห์ 3 3 ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง รน. 2 2561 30/4/2020
1239 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0180 นางทองอินทร์ ดวงมาล ร้านทองอินทร์คลินิกเกษตร นางทองอินทร์ ดวงมาล 27 2 - - ในวงใต้ ละอุ่น ระนอง รน. 1 2562 28/1/2020
1240 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0168 นางสาวสุพรทิพย์ ทองหีต ร้านเพชรจินดาการเกษตร นางสาวสุพรทิพย์ ทองหีต 52/3 2 ในวงใต้ ละอุ่น ระนอง รน. 4 2559 31/3/2019
1241 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0168 นางสาวสุพรทิพย์ ทองหีต ร้านเพชรจินดาการเกษตร นางสาวสุพรทิพย์ ทองหีต 52/3 2 ในวงใต้ ละอุ่น ระนอง รน. 4 2559 31/3/2020
1242 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0115 นางอนงค์ ฦาชาฤทธ์ิ ร้านจินดาเกษตรรวมทุน สาขาในวง นางอนงค์ ฦาชาฤทธ์ิ 73 2 - - ในวงใต้ ละอุ่น ระนอง รน. 8 2554 12/6/2020
1243 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0021 นางสาวชยาภรณ์ โพธ์ิศรี ร้านบีบีมินิมาร์ท@เคมีภัณฑ์ นางสาวชยาภรณ์ โพธ์ิศรี 8/1 1 - - ในวงเหนือ ละอุ่น ระนอง รน. 9 2550 31/12/2019
1244 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0082 นายบุญรอง ทรัพย์มี ร้านทรัพย์นิภาเกษตรภัณฑ์ นายบุญรอง ทรัพย์มี 10/1 2 - - ในวงเหนือ ละอุ่น ระนอง รน. 2 2554 14/10/2019
1245 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0187 นายพยูร  บุญประกอบ ร้านพ่ีบ่าวการเกษตร นายพยูร บุญประกอบ 27 2 - - ในวงเหนือ ละอุ่น ระนอง รน. 5 2562 19/6/2020
1246 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0109 นางแจ่มจันทร์ สัตยพันธ์ ร้านแจ่มจันทร์ นางแจ่มจันทร์ สัตยพันธ์ 26/1 2 - - บางแก้ว ละอุ่น ระนอง รน. 4 2555 27/6/2020
1247 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0074 นายศิริกุล หีบเพชร ร้านสายสมร นายศิริกุล หีบเพชร 108 4 - - บางแก้ว ละอุ่น ระนอง รน. 13 2549 1/4/2020
1248 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0114 นางสาววาสนา นิยมไทย บริษัท อุดมทรัพย์ เอส แอนด์ ดับบลิว จ ากัด 158/4 4 - - บางแก้ว ละอุ่น ระนอง รน. 9 2554 20/6/2020
1249 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0015 นายวิเสริม ตันเสถียร ร้านตันเสถียร นายวิเสริม ตันเสถียร 65 4 - - บางแก้ว ละอุ่น ระนอง รน. 8 2550 31/12/2019
1250 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0039 นางจิรารัตน์ เพชรไฝ ร้านศรีนครพานิช นางจิรารัตน์ เพชรไฝ 81 4 - - บางแก้ว ละอุ่น ระนอง รน. 17 2550 9/3/2020
1251 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0098 นายวิศรุต โตม่ันคง ร้านเพ่ือนเกษตรสาขา 2 นายวิศรุต โตม่ันคง 11/5 3 - - บางพระใต้ ละอุ่น ระนอง รน. 4 2554 31/12/2019
1252 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0036 นางสาวสลินกร เจี ยมก้วน ร้านละอุ่นการเกษตร นางสาวสลินกร เจี ยมก้วน 27/1 3 - - บางพระใต้ ละอุ่น ระนอง รน. 27 2549 31/12/2019

38/52สํา
นัก
คว
บค
มุพ
ืชแ
ละ
วสั
ดกุ
ารเ
กษ
ตร



1253 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0124 นายประทีป ชูมณี ประทีปการเกษตร นายประทีป ชูมณี 4/2 5 - - บางพระเหนือ ละอุ่น ระนอง รน. 3 2560 19/7/2019
1254 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0007 นายสุชาติ เรียบร้อย ร้านส. เกษตรกิจ นายสุชาติ เรียบร้อย 86/1 3 - - ก าพวน สุขส าราญ ระนอง รน. 4 2553 11/7/2020
1255 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0127 นายไพฑูรย์ ศักด์ิดาหาญ ร้านศักด์ิดาหาญการเกษตร นายไพฑูรย์ ศักด์ิดาหาญ 19 5 - - ก าพวน สุขส าราญ ระนอง รน. 9 2556 9/9/2019
1256 เขต 7 ศวพ.รน. RAN-5-0024 นางสาวผาณิต อินทะเกษ ร้านผาณิต อินทะเกษ นางสาวผาณิต อินทะเกษ 23/1 5 - เพชรเกษม นาคา สุขส าราญ ระนอง รน. 1 2555 3/10/2019
1257 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0171 นางวันทนา ปลอดมุสิก ร้านท่าเฟืองการเกษตร นางวันทนา ปลอดมุสิก 118 1 - - กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สฎ. 45 2559 31/5/2020
1258 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1103 นายมนตรี บัวบาน ร้าน ก.วัสดุเกษตรภัณฑ์ นายมนตรี บัวบาน 161/5 1 กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สฎ. 84 2561 13/8/2019
1259 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0347 นายสุคนธ์ ด าสอน ร้านสุคนธ์ นายสุคนธ์ ด าสอน 53/5 1 - - กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สฎ. 12 2560 8/2/2020
1260 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0378 นายอมรรัตน์ เมฆเสน ร้านอมรการเกษตร นายอมรรัตน์ เมฆเสน 56/1 1 - - กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สฎ. 253 2547 19/11/2019
1261 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0892 นายมนูญ สุขธรรมรงค์ ร้านอ.เกษตรภัณฑ์ นายมนูญ สุขธรรมรงค์ 46/2 4 - - กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สฎ. 43 2555 27/8/2019
1262 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0701 นายกิตติศักด์ิ สายเอียด ร้านท่าเฟืองการเกษตร 2 สาขานาปรัง นายกิตติศักด์ิ สายเอียด 10/20 5 - - กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สฎ. 57 2556 15/7/2020
1263 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0883 นางฤทัยรัตน์ ด าเกิงเกียรติ ร้านท่าเฟืองเกษตรฟาร์ม นางฤทัยรัตน์ ด าเกิงเกียรติ 1/9 6 - - กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สฎ. 73 2561 10/7/2019
1264 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1152 นายวีระ คุ้มแก่น ร้านสุทธินุ่นการเกษตร นายวีระ คุ้มแก่น 19/3 6 กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สฎ. 48 2561 8/5/2020
1265 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0229 นายโกวิทย์ วัชระสวัสด์ิ ร้านบุญเสริมพานิช นายโกวิทย์ วัชระสวัสด์ิ 5/5 6 - - กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สฎ. 18 2555 25/12/2019
1266 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0963 นางสาวญาณิศา เมฆเสน ร้านสาล่ี นางสาวญาณิศา เมฆเสน 18/3 7 - - กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สฎ. 61 2558 13/10/2019
1267 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0436 นายธีรศักด์ิ กรรมแก้ว ร้านเลิศจีรนันท์พาณิชย์ นายธีรศักด์ิ กรรมแก้ว 6/8 9 - - กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สฎ. 83 2560 25/7/2020
1268 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0406 นางอุทัยวรรณ พลเจริญ สหกรณ์การเกษตรเมืองกาญจนดิษฐ์ จ ากัด 152/1 1 - กาญจนดิษฐ์ กะแดะ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สฎ. 139 2547 4/7/2020
1269 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0263 นางสาวศิริกัลยา รักษ์จินดา ร้านกิจเจริญ นางสาวศิริกัลยา รักษ์จินดา 152/21 1 กะแดะ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สฎ. 32 2561 19/4/2020
1270 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0351 นายสุคนธ์ สุทธิรักษ์ ร้านสุทธิรักษ์เกษตร นายสุคนธ์ สุทธิรักษ์ 154/5-6 1 - - กะแดะ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สฎ. 62 2548 29/6/2020
1271 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0266 นางสาวรัชนีบูลย์ พิมพ์จันทร์ ร้านเมธีการเกษตร นางสาวรัชนีบูลย์ พิมพ์จันทร์ 35/2 1 - - กะแดะ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สฎ. 23 2548 20/2/2020
1272 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0116 นางสาวน  าทิพย์ ทองศรี ร้านป้านีการเกษตรภัณฑ์ นางสาวน  าทิพย์ ทองศรี 46/50 5 - - กะแดะ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สฎ. 13 2560 8/2/2020
1273 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0387 นายอ านาจ สุขะประดิษฐ์ ร้านอุดมสินการเกษตร นายอ านาจ สุขประดิษฐ์ 55/1 8 - - กะแดะ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สฎ. 9 2559 18/2/2020
1274 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1112 นางสาวชิญญา โทวิรัตน์ หน้าเขาบนค้าวัสดุ นางสาวชิญญา โทวิรัตน์ 12/10 1 คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สฎ. 23 2561 10/4/2020
1275 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1145 นายมานิตย์ นวลฤกษ์ ร้านแนน&มู นายมานิตย์ นวลฤกษ์ 29/2 1 คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สฎ. 19 2561 8/4/2020
1276 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1143 นางสาวสุดา หนูรักษ์ ร้านค้า ฟ้าฝน นางสาวสุดา หนูรักษ์ 137 2 คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สฎ. 61 2561 21/6/2020
1277 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1056 นายส าเริง ทองมล ร้านเพชรทองค้าวัสดุคลองสระ นายส าเริง ทองมล 21/4 3 คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สฎ. 17 2562 17/2/2020
1278 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0121 นายโกวิทย์ พรหมพุ่ม ร้านบ้านกลางการค้า นายโกวิทย์ พรหมพุ่ม 25/6 3 - - คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สฎ. 58 2556 24/7/2020
1279 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0704 นางสาวธิดา แดงสวัสด์ิ ร้านธิดา แดงสวัสด์ิ นางสาวธิดา แดงสวัสด์ิ 43/2 3 - - คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สฎ. 24 2560 14/2/2020
1280 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0900 นายสหัส คล้ายอ้น ร้านสหัสพาณิชย์ นายสหัส คล้ายอ้น 2/10 4 - - คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สฎ. 101 2560 28/11/2019
1281 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0897 นายเอนก รุ่งแดง ร้านแสนสองการเกษตร นายเอนก รุ่งแดง 83 5 - - คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สฎ. 52 2561 21/5/2020
1282 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1068 นางมนิสา พรหมทอง ร้านสองพ่ีน้อง นางมนิสา พรหมทอง 206/3 6 คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สฎ. 27 2560 16/2/2020
1283 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0133 นายชอบ ถนอม ร้านชอบ ถนอม นายชอบ ถนอม 207 6 - บ้านใน-ในอ่าว คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สฎ. 9 2560 7/2/2020
1284 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1127 นางสาวดนิตา จารุชัยจิรกร ร้านจารุชัยเจริญทอง นางสาวดนิตา จารุชัยจิรกร 208/3 9 คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สฎ. 25 2561 16/4/2020
1285 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0007 นายเชิดชัย แดงสุวรรณ ร้านเชิดชัยเกษตรภัณฑ นายเชิดชัย แดงสุวรรณ 5/2 1 - - ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สฎ. 33 2561 22/4/2020
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1286 เขต 7 สวพ.7 Sua-5-0971 นายศุภวัฒน์ ทองกูล ร้านบ้านพุฒเกษตรภัณฑ์ นายศุภวัฒน์ ทองกูล 140 3 ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สฎ. 102 2560 17/12/2019
1287 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0980 นายพรเทพ ชัยคุ้ม ร้านหนุมานการเกษตร นายพรเทพ ชัยคุ้ม 108/7 1 ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สฎ. 31 2558 28/4/2020
1288 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0958 นางรุ่งศิริ พรหมศรีแก้ว ร้านป้าไร นางรุ่งศิริ พรหมศรีแก้ว 143 11 - - ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สฎ. 60 2558 21/9/2019
1289 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0458 นายธีระยุทธ ด ามุณี ร้านธีระยุทธ ด ามุณี นายธีระยุทธ ด ามุณี 29/3 2 - - ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สฎ. 2 2550 3/1/2020
1290 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0927 นายกมลศักด์ิ ช่วยเพ็ง ร้านต้นไทรการค้า นายกมลศักด์ิ ช่วยเพ็ง 80/1 6 - - ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สฎ. 62 2558 13/10/2019
1291 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1090 นางจุฬาลักษณ์ บุญคง ร้านโชคอ านวย นางจุฬาลักษณ์ บุญคง 3 2 ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สฎ. 32 2562 7/5/2020
1292 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0094 นายวิโรจน์ สว่างแสง ร้านรุ่งโรจน์เกษตรฟาร์ม นายวิโรจน์ สว่างแสง 3/10-11 2 - - ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สฎ. 63 2557 21/8/2019
1293 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1053 นางสาวสุชาดา ทองผึ ง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขาสุราษฎร์ธานี) บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขาสุราษฎร์ธานี) 43 1 ท่าทองใหม่ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สฎ. 98 2560 12/11/2019
1294 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0890 นางสาวคนึงนิจ อินทร์อ๋อง ร้านไนน์ & เท็น การเกษตร นางสาวคนึงนิจ อินทร์อ๋อง 111/1 1 - - ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สฎ. 38 2555 13/8/2019
1295 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1055 นายวีระพล แก้วมณี ร้านวีระพลเกษตรเคมีภัณฑ์ นายวีระพล แก้วมณี 73 10 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สฎ. 70 2559 24/11/2019
1296 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0753 นางสาวหทัยชนก รักษ์บ ารุง ร้านศรีวิชัย นางสาวหทัยชนก รักษ์บ ารุง 119 3 - - ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สฎ. 18 2558 15/2/2020
1297 เขต 7 สวพ.7 sua-5-1017 นางอนงค์นาฎ เพชรชู ร้านสหัสการค้า นางอนงค์นาฎ เพชรชู 123 5 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สฎ. 15 2559 2/3/2020
1298 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0222 นายธนพล แสงศิริวรรธนะ ร้านบ้านในเกษตรภัณฑ์ นายธนพล แสงศิริวรรธนะ 85/1 5 - - ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สฎ. 110 2547 28/6/2020
1299 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0515 นายสาโรจน์ พรหมสงฆ์ บริษัท ป.สหภัณฑ์ จ ากัด 85/3 5 - - ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สฎ. 36 2550 18/6/2020
1300 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0097 นายอภิเชษฐ์ แก้วมณี ร้านแก้วมณีเกษตรพันธ์ุ นายอภิเชษฐ์ แก้วมณี 162/1 6 - - ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สฎ. 53 2562 17/7/2020
1301 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0261 นายมานพ ปานเกลี ยง ร้านมานพการเกษตร นายมานพ ปานเกลี ยง 24/2 8 - - ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สฎ. 10 2560 7/2/2020
1302 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1111 นายอรรชัย คงสุทธ์ิ ร้านไชยรัตน์พันธ์ุไม้ นายอรรถชัย คงสุทธ์ิ 26/5 8 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สฎ. 60 2561 20/6/2020
1303 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1217 นายชฎากรณ์ เนียมูสิก ร้านลานพระบาท สาขาเขาสิว นายชฎากรณ์ เนียมมูสิก 42/5 8 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สฎ. 47 2562 27/6/2020
1304 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0449 นายวิชิต พิพัฒน์ศุภนิมิต ร้านวังไทรเกษตรภัณฑ์ นายวิชิต พิพัฒน์ศุภนิมิต 268/1 1 - - ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สฎ. 34 2562 16/5/2020
1305 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0285 นาย กฤติน สว่างเย็น ร้านวังไทรเกษตรภัณฑ์ นาย กฤติน สว่างเย็น 60/2 1 - - ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สฎ. 78 2558 20/12/2019
1306 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1107 นายเกรียงศักด์ิ หีตรัตน์ ร้านวังไทรเคมี-เกษตรภัณฑ์ นายเกรียงศักด์ิ หีตรัตน์ 81/1 1 ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สฎ. 67 2561 4/7/2019
1307 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0178 นายมงคล สดรุ่ง ร้านไทยการไฟฟ้า นายมงคล สดรุ่ง 61/1 5 - - ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สฎ. 65 2547 23/6/2020
1308 เขต 7 สวพ.7 sua-5-1014 นางสาวณัฐนันท์ วิเศษกล่ิน ร้านณัฐนันท์ นางสาวณัฐนันท์ วิเศษกล่ิน 1/8 1 พลายวาส กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สฎ. 11 2559 29/2/2020
1309 เขต 7 สวพ.7 sua-5-1025 นายชฎากรณ์ เนียมมูสิก ร้านกุ้งเกษตรภัณฑ์ นายชฎากรณ์ เนียมมูสิก 42/1 7 พลายวาส กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สฎ. 31 2562 1/5/2020
1310 เขต 7 สวพ.7 sua-5-1020 นายอภิสิทธ์ิ สอนปลอด ร้าน พี.เอ็น.การเกษตร นายอภิสิทธ์ิ สอนปลอด 39/1 9 พลายวาส กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สฎ. 17 2559 1/3/2020
1311 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0973 นางสมพิศ ศรีทองกุล ร้านพะงันออย นางสมพิศ ศรีทองกุล 209/2 1 - - เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี สฎ. 25 2558 10/3/2020
1312 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0325 นายสิทธิชัย อินทรพรหม ร้านสมุยเกษตรภัณฑ์ นายสิทธิชัย อินทรพรหม 158/2 1 - - ตล่ิงงาม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สฎ. 48 2555 9/9/2019
1313 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1168 นายปกรณ์ โกดี ร้านรักสมุยการเกษตร นายปกรณ์ โกดี 195/8 1 ตล่ิงงาม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สฎ. 74 2561 10/7/2019
1314 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1004 นายนาวี พรมวิชัย ร้านตล่ิงงามเคมีเกษตร นายนาวี พรมวิชัย 205/15 1 ตล่ิงงาม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สฎ. 42 2558 2/7/2020
1315 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0485 นายธีระ ทองปาน ร้านสมุยการเกษตร นายธีระ ทองปาน 108/2 1 - - บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สฎ. 71 2561 4/7/2020
1316 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1109 นายพงศ์พณัฐ ด่วนเดิน ร้านโดมเกษตร นายพงศ์พณัฐ ด่วนเดิน 15/1 2 แม่น  า เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สฎ. 91 2560 17/9/2019
1317 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0955 นายถาวร วลัยรัตน์ ร้านถาวรการเกษตร นายถาวร วลัยรัตน์ 23/11 2 - - แม่น  า เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สฎ. 60 2557 7/8/2020
1318 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1185 นางสาวจันทร์พร ช่วงโชติ ร้านแสงเพชร สมุย นางสาวจันทร์พร ช่วงโชติ 80 4 ลิปะน้อย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สฎ. 3 2562 23/10/2019
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1319 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0815 นายธรรมรงค์ ทองสุข ร้านธรรมรงค์การเกษตร นายธรรมรงค์ ทองสุข 100/3 2 - - หน้าเมือง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สฎ. 34 2554 8/6/2020
1320 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0167 จ.ส.ต.บุญส่ง ห้วยหงษ์ทอง ร้านทองสุขเกษตรภัณฑ์ จ.ส.ต.บุญส่ง ห้วยหงษ์ทอง 22/7 2 - - หน้าเมือง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สฎ. 97 2560 9/11/2019
1321 เขต 7 สวพ.7 sua-5-1026 นายวชิร ยืนนาน บริษัท ลิปะใหญ่ เทรดดิ ง จ ากัด นายวชิร ยืนนาน 26 1 อ่างทอง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สฎ. 32 2559 24/4/2020
1322 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1104 นางสาวไอรดา อินทรักษ์ ร้านสมุยเคมีภัณฑ์ นางสาวไอรดา อินทรักษ์ 1/1 2 อ่างทอง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สฎ. 24 2561 10/4/2020
1323 เขต 7 สวพ.7 sua-5-1007 นายโกวิท ชูวารี ร้านวารีการเกษตร นายโกวิท ชูวารี 57 3 กะเปา คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี สฎ. 59 2559 11/9/2019
1324 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0164 นางนัยนา คีรีมา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทวีออยล์ เซอร์วิส 73 5 - - ถ  าสิงขร คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี สฎ. 4 2561 22/1/2020
1325 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0404 นายสนิท ไชยะ สหกรณ์การเกษตรปฎิรูปท่ีดินบ้านต้นมะพร้าว จ ากัด 52 6 - - ถ  าสิงขร คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี สฎ. 59 2560 18/4/2020
1326 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0283 นางสุวรรณา บุญทรัพย์ ร้านวรรณาพานิช นางสุวรรณา บุญทรัพย์ 92 6 - สุราษฎร์-ตะก่ัวป่า ถ  าสิงขร คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี สฎ. 1 2561 7/1/2020
1327 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1175 นางเพียงพิศ  ชูวารี ร้านเจ๊ยาใจ นางเพียงพิศ ชูวารี 13/1 8 ถ  าสิงขร คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี สฎ. 83 2561 7/8/2019
1328 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0860 นายพิบูล จิตราภิรมย์ ร้านพิบูล จิตราภิรมย์ นายพิบูล จิตราภิรมย์ 101 8 - - ท่ากระดาน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี สฎ. 14 2561 4/4/2020
1329 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1066 นางสาวสิริมา ด าชะอม ร้าน S.A. MY SHOP นางสาวสิริมา ด าชะอม 34/1 8 ท่ากระดาน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี สฎ. 14 2560 9/2/2020
1330 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0936 นายอภิรักษ์ จันทรัตน์ ร้านจันทรัตน์พาณิชย์ นายอภิรักษ์ จันทรัตน์ 81/1 8 - - ท่ากระดาน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี สฎ. 49 2562 26/6/2020
1331 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0258 นายรังสี ฉัตรทอง ร้านภิญโญพาณิชย์ นายรังสี ฉัตรทอง 183 1 - - ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี สฎ. 26 2561 18/4/2020
1332 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0384 นางอารี แซ่บาง ร้านอารีการเกษตร นางอารี แซ่บาง 195 1 - - ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี สฎ. 65 2560 2/5/2020
1333 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0695 นายเอกพงศ์ ชัยกูล ร้านกรรณิการ์เคมีเกษตร นายเอกพงศ์ ชัยกูล 267 1 - - ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี สฎ. 40 2553 27/7/2020
1334 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1045 นายสัญญา สังข์คร กลุ่มเจ้าของสวนยาง สกย.บ้านท่าขนอน นายสัญญา สังข์คร 306/1 1 ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี สฎ. 95 2560 19/10/2019
1335 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0110 นางสาวศรีสมร นันทคีรี ร้านคีรีรัฐการเกษตร นางสาวศรีสมร นันทคีรี 312/1 1 - - ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี สฎ. 66 2558 5/10/2019
1336 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0065 นายสงวน พิรอด ร้านส.การเกษตรพันธ์ุ นายสงวน พิรอด 346 1 - - ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี สฎ. 36 2548 7/1/2020
1337 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0398 นายจ ารัส รัดเกล้า สหกรณ์การเกษตรคีรีรัฐนิคม จ ากัด นายจ ารัส รัดเกล้า 72 7 - - ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี สฎ. 17 2555 19/12/2019
1338 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1092 นายฉัตรชัย เป็งดี ร้านเกื อกูลเกษตรภัณฑ์ นายฉัตรชัย เป็งดี 89 10 น  าหัก คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี สฎ. 68 2560 3/5/2020
1339 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0391 นายวิษณุ นวลศรี ร้านเอ็นเอ็นเกษตรภัณฑ์ นายวิษณุ นวลศรี 37/1 4 - - น  าหัก คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี สฎ. 42 2559 22/5/2020
1340 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1044 นางลาวัลย์ นาคคง ร้านรุ่งโรจน์รวมภัณฑ์ 2 นางลาวัลย์ นาคคง 27/3 5 น  าหัก คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี สฎ. 45 2560 19/3/2020
1341 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0147 ด.ต.ศิลา ลัดดาวรากรณ์ ร้านโชคเกื อหนุน ด.ต.ศิลา ลัดดาวรากรณ์ 29/5 5 - - น  าหัก คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี สฎ. 11 2557 20/11/2019
1342 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0188 นางมาลี ณะวงศ์ ร้านน้องเจ๊ียบ นางมาลี ณะวงศ์ 13 1 - - บ้านท าเนียบ คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี สฎ. 19 2562 17/3/2020
1343 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1209 นางสาวศิรภัสสร สัมพันธ์ ร้านสัมพันธ์เคมีเกษตร นางสาวศิรภัสสร สัมพันธ์ 152 1 บ้านท าเนียบ คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี สฎ. 29 2562 30/4/2020
1344 เขต 7 สวพ.7 sua-5-1147 นางอุษา  ว่องศรี ร้านฤกษ์ดีออยล์ นางอุษา ว่องศรี 299 1 บ้านท าเนียบ คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี สฎ. 36 2561 22/4/2020
1345 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0194 นายวิศักด์ิ เจริญพร ร้านน้องเอี ยงการเกษตร นายวิศักด์ิ เจริญพร 39/1 1 - สุราษฎร์-ตะก่ัวป่า บ้านท าเนียบ คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี สฎ. 43 2560 13/3/2020
1346 เขต 7 สวพ.7 sua-5-1023 นายธารา ดวงมณี ร้านดวงมณี นายธารา ดวงมณี 259/4 5 บ้านท าเนียบ คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี สฎ. 27 2562 10/4/2020
1347 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0205 นางนิภาพรรณ จินดาเรือง ร้านนิภาพรรณการเกษตร นางนิภาพรรณ จินดาเรือง 26/4 5 - สุราษฎร์ - ตะก่ัวป่า บ้านท าเนียบ คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี สฎ. 20 2562 17/3/2020
1348 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1083 นายสานนท์ พรัดเมือง ร้านน้องภูมิการค้า นายสานนท์ พรัดเมือง 56/2 6 บ้านท าเนียบ คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี สฎ. 54 2560 3/4/2020
1349 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0390 นายเลอศักด์ิ วรรณค า ร้านเอกรัตน์พานิช นายเลอศักด์ิ วรรณค า 64 1 - - บ้านยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี สฎ. 50 2560 27/3/2020
1350 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0233 นางประทุม พรหมจรรย์ ร้านประทุมการพาณิชย์ นางประทุม พรหมจรรย์ 114 6 - - บ้านยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี สฎ. 82 2560 13/7/2020
1351 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0095 นางศุภรา โสมะเกิด ร้านเกิดวัฒนา นางศุภรา โสมะเกิด 69 6 - - บ้านยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี สฎ. 42 2562 9/6/2020
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1352 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0305 นายสุเชษฐ์ ทิพย์วงศ์ ร้านศรีสุวรรณ นายสุเชษฐ์ ทิพย์วงศ์ 139 7 - - ย่านยาว คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี สฎ. 6 2548 17/1/2020
1353 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0993 นายประพนธ์ แก้วนิรัตน์ อุดมพานิช นายประพนธ์ แก้วนิรัตน์ 122 1 เคียนซา เคียนซา สุราษฎร์ธานี สฎ. 43 2562 20/6/2020
1354 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0339 นายสรรเสริญ ไชยยศ ร้านส าเนียงการค้า นายสรรเสริญ ไชยยศ 32/1 1 - - เคียนซา เคียนซา สุราษฎร์ธานี สฎ. 35 2560 23/2/2020
1355 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1091 นางสาวลักขณา หยูตุ้ง ร้าน เค.พี.เจริญค้าส่ง นางสาวลักขณา หยูตุ้ง 114/1 2 เคียนซา เคียนซา สุราษฎร์ธานี สฎ. 67 2560 2/5/2020
1356 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0372 นายวรินทร์ โพธ์ิเพชร ร้านหม่ืนพงศ์การเกษตร นายวรินทร์ โพธ์ิเพชร 178 7 - เคียนซา - พระแสง เคียนซา เคียนซา สุราษฎร์ธานี สฎ. 38 2562 5/6/2020
1357 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0399 นางธนิกา อินทร์สุวรรณ สหกรณ์การเกษตรเคียนซา จ ากัด 219/2 7 - - เคียนซา เคียนซา สุราษฎร์ธานี สฎ. 89 2561 27/9/2019
1358 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0601 นางสาวปุณณธิชา ธราพร ร้านพี.พี.การเกษตร นางสาวปุณณธิชา ธราพร 244 7 - - เคียนซา เคียนซา สุราษฎร์ธานี สฎ. 47 2551 3/7/2020
1359 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0641 นายช านิ หลิมวงศ์ ร้านช านิการเกษตร นายช านิ หลิมวงศ์ 278 7 - - เคียนซา เคียนซา สุราษฎร์ธานี สฎ. 66 2551 10/9/2020
1360 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0924 นายพศวีร์ อิทธิกวีศักด์ิ ร้านโกยี เกษตรและเคมีภัณฑ์ นายพศวีร์ อิทธิกวีศักด์ิ 43/1 7 - - เคียนซา เคียนซา สุราษฎร์ธานี สฎ. 51 2558 21/12/2019
1361 เขต 7 สวพ.7 sua-5-0992 นายทวีป ประกอบบุญ ร้านบัวหลวงการเกษตร นายทวีป ประกอบบุญ 126/1 1 บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี สฎ. 14 2559 2/3/2020
1362 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0499 นายวิเชษฐ์ ทองล้วน ร้านวิเชษฐ์ ทองล้วน นายวิเชษฐ์ ทองล้วน 162/4 12 - - บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี สฎ. 27 2549 1/6/2019
1363 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0776 นางสาวจารุวรรณ รัตนศิลป์ ร้านน  าฝนการเกษตร นางสาวจารุวรรณ รัตนศิลป์ 42/13 12 - - บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี สฎ. 57 2553 2/9/2019
1364 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0231 นายประคอง สุขปาน ร้านประคอง สุขปาน นายประคอง สุขปาน 9 12 - - บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี สฎ. 101 2548 28/8/2019
1365 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0267 นางรุ่งทิพย์ ปานดี ร้านแม่เยาว์การเกษตร นางรุ่งทิพย์ ปานดี 148/2 13 - - บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี สฎ. 30 2561 19/4/2020
1366 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1081 นายธนากร ชูดวง ร้านดวงเจริญการเกษตร นายธนากร ชูดวง 85 17 บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี สฎ. 51 2560 27/3/2020
1367 เขต 7 สวพ.7 sua-5-1013 นายวันชัย เหลืองอ่อน ร้านกาญจนาการค้า นายวันชัย เหลืองอ่อน 38/3 18 บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี สฎ. 7 2559 14/2/2020
1368 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0154 นางดวงใจ ชุมขันธ์ ร้านดวงใจการค้า นางดวงใจ ชุมขันธ์ 282 2 - - บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี สฎ. 48 2559 6/6/2020
1369 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0383 นางอาภรณ์ สุขใส ร้านอาภรณ์การค้า นางอาภรณ์ สุขใส 45 2 - - บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี สฎ. 18 2562 8/4/2020
1370 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0142 นางสาวปุณยาภรณ์ ชูแก้ว ร้านชูแก้วมณีการเกษตร นางสาวปุณยาภรณ์ ชูแก้ว 124/1 4 - - บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี สฎ. 41 2562 20/6/2020
1371 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0111 นายประวิทย์ แป้นเจริญ ร้านเจริญเกษตรภัณฑ์ นายประวิทย์ แป้นเจริญ 132/1 4 - - บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี สฎ. 39 2562 10/6/2020
1372 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0385 นางอ านวย ปรีชา ร้านอ านวยการค้า นางอ านวย ปรีชา 119 1 - - พ่วงพรมคร เคียนซา สุราษฎร์ธานี สฎ. 6 2559 11/2/2020
1373 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0683 นายการุณย์ ไทยเกิด บริษัท วังเกษตรภัณฑ์ จ ากัด 223 1 - - พ่วงพรมคร เคียนซา สุราษฎร์ธานี สฎ. 62 2560 24/4/2020
1374 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0069 นางรัมภา สงหนู ร้านเเอนการค้า นางรัมภา สงหนู 283/1 1 - - พ่วงพรมคร เคียนซา สุราษฎร์ธานี สฎ. 21 2555 25/12/2019
1375 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0152 นายณรงค์ หนูสิงห์ ร้านณรงค์การค้า นายณรงค์ หนูสิงห์ 323/1 1 - - พ่วงพรมคร เคียนซา สุราษฎร์ธานี สฎ. 207 2547 14/9/2019
1376 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0572 นางสาวปิยวัณย์ เซ่ียงฉิน ร้านหน้าควนการเกษตร นางสาวปิยวัณย์ เซ่ียงฉิน 392 1 - - พ่วงพรมคร เคียนซา สุราษฎร์ธานี สฎ. 39 2559 11/5/2020
1377 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0361 นางกนกวรรณ เกษกล้า ร้านสุวิทย์ภัณฑ์ นางกนกวรรณ เกษกล้า 5/12 8 - - พ่วงพรมคร เคียนซา สุราษฎร์ธานี สฎ. 215 2547 14/9/2019
1378 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0629 นายกิตติพงษ์ วิชัยดิษฐ์ ร้านกิตติพงษ์ วิชัยดิษฐ นายกิตติพงษ์ วิชัยดิษฐ์ 180/3 9 - - พ่วงพรมคร เคียนซา สุราษฎร์ธานี สฎ. 20 2559 14/3/2020
1379 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0582 นายบุญน า อมรสูรย์ ร้านทิพย์พิทักษ์การเกษตร นายบุญน า อมรสูรย์ 191 3 - - อรัญคามวารี เคียนซา สุราษฎร์ธานี สฎ. 34 2552 28/6/2020
1380 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1201 นายอนุนาท หนูชิต วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาเจ้าของสวนสงเคราะห์บ้านอรัญคามวารี นายอนุนาท หนูชิต 1/1 4 อรัญคามวารี เคียนซา สุราษฎร์ธานี สฎ. 21 2562 17/3/2020
1381 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1141 นายสัมพันธ์ เต็กอ๋อต้ง ร้านคลองน้อยการเกษตร นายสัมพันธ์ เต็กอ๋อต้ง 11 1 คลองน้อย ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี สฎ. 15 2561 4/4/2020
1382 เขต 7 สวพ.7 sua-5-1019 นายจิตรกร ศรีวิเศษ ร้านคร฿โรจน์เกษตรภัณฑ์ นายจิตรกร ศรีวิเศษ 49/5 1 ชัยบุรี ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี สฎ. 88 2560 6/8/2019
1383 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0084 นายพนมชัย สาริบุตร ร้านพนมชัย วัสดุภัณฑ์ นายพนมชัย สาริบุตร 5/5 1 - - ไทรทอง ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี สฎ. 46 2556 26/6/2020
1384 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0748 นายสุพัชชัย หนูสอน ร้านสมศักด์ิการเกษตร นายสุพัชชัย หนูสอน 57 2 - - ไทรทอง ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี สฎ. 13 2554 5/1/2020
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1385 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0331 นางสาวจินตนา เพ็ชรคงทอง ร้านสองแพรกการเกษตร นางสาวจินตนา เพ็ชรคงทอง 69 1 - - สองแพรก ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี สฎ. 42 2556 5/6/2020
1386 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0106 นายปิยพงศ์ ลิ มสุวัฒนกุล ร้านครูแดงการเกษตร นายปิยพงศ์ ลิ มสุวัฒนกุล 64 2 - - สองแพรก ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี สฎ. 86 2560 26/7/2020
1387 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0251 นางลักขณา ทองเพชร ร้านพรเพชรการเกษตร นางลักขณา ทองเพชร 132 3 - ชัยบุรี - เขาพนม สองแพรก ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี สฎ. 5 2562 25/10/2019
1388 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0102 นายพาณิช สายันบุตร สหกรณ์การเกษตรชัยบุรี จ ากัด 137 3 - - สองแพรก ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี สฎ. 48 2556 1/7/2020
1389 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0905 นางสาวอ าไพ สุทธิพันธ์ ร้านเจริญการเกษตร นางสาวอ าไพ สุทธิพันธ์ 141/9 3 - - สองแพรก ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี สฎ. 15 2556 6/11/2019
1390 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0951 นางฐิติยา แสงทอง ร้าน ST ร้านขายสด นางฐิติยา แสงทอง 37/3 6 - - สองแพรก ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี สฎ. 21 2558 5/3/2020
1391 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0105 นายจรูญ อินทร์แก้ว ร้านครูจรูญ อินทร์แก้ว นายจรูญ อินทร์แก้ว 161 1 - รักษ์นรกิจ ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎร์ธานี สฎ. 172 2547 16/8/2020
1392 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0292 นางสาวศกนวรรณ สังข์ประคอง ร้านวินเกษตร นางสาวศกนวรรณ สังข์ประคอง 594/7-8 1 - ชวนัน ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎร์ธานี สฎ. 34 2559 25/4/2020
1393 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0198 นายนิคม คงคาชัย ร้านสมศรีเกษตรภัณฑ์ นายนิคม คงคาชัย 135/2 4 - - ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎร์ธานี สฎ. 9 2557 13/11/2019
1394 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0800 นายสมศักด์ิ บุญเสือ ร้านสมศักด์ิ บุญเสือ นายสมศักด์ิ บุญเสือ 3/2 3 - - ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี สฎ. 9 2555 16/11/2019
1395 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0812 นายสัญญา ร่าหมาน ร้านอุดมสิน นายสัญญา ร่าหมาน 37/3 3 ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี สฎ. 12 2562 23/12/2019
1396 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0965 นางสาวกิดากาญจน์ สรรพขาว ร้านโอ๊ค แอม การเกษตร นางสาวกิดากาญจน์ สรรพขาว 85/1 4 ทุ่ง ไชยา สุราษฎร์ธานี สฎ. 22 2558 8/3/2020
1397 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0220 นายจักรพรรณ แสงแก้ว ร้านบ้านทุ่งเกษตรภัณฑ์ นายจักรพรรณ แสงแก้ว 67/1 7 - ไชยา - ท่าชนะ ทุ่ง ไชยา สุราษฎร์ธานี สฎ. 36 2560 23/2/2020
1398 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0925 นางพรเพ็ญ ทองปลอด ร้านพรเพ็ญ ทองปลอด นางพรเพ็ญ ทองปลอด 134 2 - - ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี สฎ. 24 2557 19/1/2020
1399 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0915 นางสาวสุพิชฌาย์ พลายงาม ร้านเลิศพาณิชย์ สาขา 6 นางสาวสุพิชฌาย์ พรายงาม 143/10 2 - - ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี สฎ. 9 2561 8/2/2020
1400 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0592 นายนนทโชติ ช่วยพัฒน์ ร้านส าเริงการเกษตร นายนนทโชติ ช่วยพัฒน์ 83/1 2 - - ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี สฎ. 40 2558 14/6/2020
1401 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0060 นายสันติราษฎร์ แสงจันทร์ ร้านก้องกังวาลการเกษตร นายสันติราษฎร์ แสงจันทร์ 38/7 3 - - ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี สฎ. 42 2557 12/6/2020
1402 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0553 นายมนตรี ช่วยกุล ร้านช. เกษตรวัสดุ นายมนตรี ช่วยกุล 355/12 4 - - ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี สฎ. 89 2560 15/8/2020
1403 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1182 นายถวิล คชชุม ร้านวราภรณ์มินิมาร์ท นายถวิล คชชุม 120 6 ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี สฎ. 30 2562 30/4/2020
1404 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0523 นายอุดม ช่วยศรีนวล ร้านอุดม ช่วยศรีนวล นายอุดม ช่วยศรีนวล 134/3 7 - - ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี สฎ. 17 2560 13/2/2020
1405 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0780 นายพิทักษ์ วงษ์พนม ร้านพ.ก. 9000 สุราษฎร์ธานี นายพิทักษ์ วงษ์พนม 123/4 2 - สาย 4191 กม.7 ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี สฎ. 13 2555 12/12/2019
1406 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0840 นางเตือนตา เกิดชูกุล ร้านเตือนตา เกิดชูกุล นางเตือนตา เกิดชูกุล 36 2 - ไชยา-ทุ่งนางเภา ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี สฎ. 61 2554 20/9/2019
1407 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0367 นางสาวสุจิตรา จันทร์แสง ร้านแสงเพชร นางสาวสุจิตรา จันทร์แสง 81/1 5 - - ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี สฎ. 52 2558 23/12/2019
1408 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1121 นายภิรมย์ ทองเพชร ร้านทองเพชรการเกษตร นายภิรมย์ ทองเพชร 52/3 6 ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี สฎ. 3 2561 16/1/2020
1409 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1062 นายสมศักด์ิ ต้องทรัพย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.สักเกษตร ท่าชนะ นายสมศักด์ิ ต้องทรัพย์ 4/7 2 โมถ่าย ไชยา สุราษฎร์ธานี สฎ. 1 2560 15/1/2020
1410 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1165 นายนันธชัย จันทิม ร้านนันธชัย นายนนธชัย จันทิม 9/1 2 โมถ่าย ไชยา สุราษฎร์ธานี สฎ. 66 2561 4/7/2020
1411 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0716 นายชาญณรงค์ เฉลิมสิทธิพงษ์ ร้านโกต๋ีปาล์ม นายชาญณรงค์ เฉลิมสิทธิพงษ์ 32/2 6 - - โมถ่าย ไชยา สุราษฎร์ธานี สฎ. 10 2554 6/12/2019
1412 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0226 นายนิทัศน์ บุญยัง ร้านบุญยังการเกษตร นายนิทัศน์ บุญยัง 123 1 - รักษ์นรกิจ เวียง ไชยา สุราษฎร์ธานี สฎ. 92 2548 25/8/2020
1413 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0949 นางสาวชนกพร นาครอด ร้านสามสัก การเกษตร นางสาวชนกพร นาครอด 98/15 1 - - เวียง ไชยา สุราษฎร์ธานี สฎ. 52 2557 9/7/2020
1414 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0279 นายชิษณุพงศ์ พรายงาม ร้านเลิศพาณิชย์ สาขา ไชยา นายชิษณุพงศ์ พรายงาม 5/2 2 - - เวียง ไชยา สุราษฎร์ธานี สฎ. 39 2558 14/6/2020
1415 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1100 นายชฎากรณ์ เนียมมูสิก ร้านลานพระบาท2 นายชฎากรณ์ เนียมมูสิก 26/4 5 ชลคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี สฎ. 78 2560 28/6/2020
1416 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1196 นายวิทวัส จันทร์ชีระ ร้านไชยครามเกษตรภัณฑ์ นายวิทวัส จันทร์ชีระ 80 1 ไชยคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี สฎ. 14 2562 10/2/2020
1417 เขต 7 สวพ.7 sua-5-1015 นายศราวุฒิ ภัทรพงศ์ดิลก ร้านวงศ์ปานภัทรกิจ นายศราวุฒิ ภัทรพงศ์ดิลก 173/1 1 ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี สฎ. 12 2559 29/2/2020
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1418 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0719 นางศิริวรรณ ชูพยัคฆ์ ร้านวณิชย์การค้า นางศิริวรรณ ชูพยัคฆ์ 36/6 2 - - ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี สฎ. 42 2553 28/7/2020
1419 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0453 นางชญานิษฐ์ พงษ์พานิช ร้านส.ศิวะดล นางชญานิษฐ์ พงษ์พานิช 10 5 - หน้าเมือง ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี สฎ. 6 2560 6/2/2020
1420 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0309 นางสุภาวดี นาคเพชรพูล ร้านศิรินนท์การเกษตร นางสุภาวดี นาคเพชรพูล 14 5 - หน้าเมือง ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี สฎ. 13 2549 19/4/2020
1421 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0654 นางสาวพรเพ็ญ เกิดอุดม สหกรณ์การเกษตรเมืองดอนสัก จ ากัด 31 5 - บ้านใน-ดอนสัก ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี สฎ. 44 2552 5/10/2019
1422 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1073 นายอภิชาติ รอดจิตต์ ร้านท้องอ่าวเกษตรภัณฑ์ นายอภิชาติ รอดจิตต์ 48/8 6 ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี สฎ. 37 2560 27/2/2020
1423 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0587 นายวิเชียร สมรูป สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนสัจธรรม จ ากัด 131 9 - บ้านใน-ดอนสัก ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี สฎ. 85 2560 25/7/2019
1424 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0118 นายสงวน โตศักด์ิ ร้านจิตต์อ านวย นายสงวน โตศักด์ิ 131/4 1 - สุราษฎร์ - นครศรีฯ ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี สฎ. 13 2562 31/1/2020
1425 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0209 นางกัญญารัตน์  สายทองอินทร์ ร้านกัญญารัตน์พันธ์ุไม้ นางกัญญารัตน์ สายทองอินทร์ 14/4 1 ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี สฎ. 51 2561 21/5/2020
1426 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0593 นางจุฑาชินี พรหมแก้ว ร้านธัญการเกษตร นางจุฑาชินี พรหมแก้ว 149/1 10 - - ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี สฎ. 56 2556 14/7/2020
1427 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0086 นางสาวกล่ินพยอม หนูขุนทอง ร้านเกษตรโก นางสาวกล่ินพยอม หนูขุนทอง 204/8 10 - - ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี สฎ. 44 2548 18/2/2020
1428 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0977 นายธนกร ฉุนจีน ร้านธนกรนานาพันธ์ุ นายธนกร ฉุนจีน 8/2 13 - - ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี สฎ. 13 2558 15/1/2020
1429 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0078 นายสันติ เกลี ยงคลิ ง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กัญญาณัฐการเกษตร 2555 นายสันติ เกลี ยงคลิ ง 167 15 - บ้านใน - ดอนสัก ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี สฎ. 10 2552 1/2/2020
1430 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0334 นายสัมฤทธ์ิ ยังด า ร้านสัมฤทธ์ิเกษตรภัณฑ์ นายสัมฤทธ์ิ ยังด า 177/1 2 - บ้านใน - ดอนสัก ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี สฎ. 8 2561 8/2/2020
1431 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0527 นายกิตติภพ ตันติปิฎก ร้านป้อมเกษตรภัณฑ์ นายกิตติภพ ตันติปิฎก 179 4 - - ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี สฎ. 13 2552 23/2/2020
1432 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0191 นายประดิษฐ์ แสงสุวรรณ ร้านน้องฟิวส์ นายประดิษฐ์ แสงสุวรรณ 127 3 - - คลองไทร ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี สฎ. 249 2547 19/11/2019
1433 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0082 นางสาวกิตติยา แดงกลับ ร้านกิตติยาการเกษตร นางสาวกิตติยา แดงกลับ 152 4 - - คลองไทร ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี สฎ. 56 2559 10/7/2020
1434 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0520 นายสุวิทย์ นาคมาก ร้านแป๊บซ่ีการเกษตร นายสุวิทย์ นาคมาก 94/1 4 - - คลองไทร ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี สฎ. 61 2557 17/8/2020
1435 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1208 นางกมลวรรณ จินดา ร้านชุมแสงการเกษตร สาขาทางหลวง นางกมลวรรณ จินดา 88/88 6 คลองไทร ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี สฎ. 28 2562 29/4/2020
1436 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1164 นางบุญช่ืน แผนมณี ร้านซุปเปอร์มาร์ท นางบุญช่ืน แผนมณี 14 1 ท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี สฎ. 64 2561 1/7/2020
1437 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0532 นายส านวน เพชรสังวาล ร้านศูนย์ปุ๋ยท่าฉาง นายส านวน เพชรสังวาล 6/1 1 - พุนพิน-ไชยา ท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี สฎ. 44 2559 25/5/2020
1438 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0265 นายจเร มีคลัง ร้านมีคลังการค้า นายจเร มีคลัง 74 10 - ท่าแซะ - กอไพล ท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี สฎ. 22 2560 14/2/2020
1439 เขต 7 สวพ.7 sua-5-1024 นายวรวุฒิ สาเมือง ร้านประเสริฐวุฒิการค้า นายวรวุฒิ สาเมือง 89/2 4 ท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี สฎ. 25 2559 21/4/2020
1440 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0576 นางสุภาพ ผุดแจ่มใส ร้านธนพรคาร์แคร์ นางสุภาพ ผุดแจ่มใส 177/2 7 - - ท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี สฎ. 41 2560 7/3/2020
1441 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1202 นายประวัติ คงแก้ว สหกรณ์ผู้ปลุกปาล์มน  ามันท่าฉาง-วิภาวดี จ ากัด 108 2 ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี สฎ. 22 2562 17/3/2020
1442 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0443 นางจุฑารัตน์ เสนาน้อย ร้านจุฑารัตน์ นางจุฑารัตน์ เสนาน้อย 139/2 2 - - ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี สฎ. 41 2561 2/5/2020
1443 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0119 นางจงจิต จิยาเพชร ร้านจิยาเพชร นางจงจิต จิยาเพชร 139/3 2 - - ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี สฎ. 25 2553 1/4/2020
1444 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0326 นายส ารวม สโมสร ร้านสโมสร นายส ารวม สโมสร 177 2 - - ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี สฎ. 32 2560 22/2/2020
1445 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1072 นางสาวดวงกมล สโมสร ร้าน บี แอนด์ พี นางสาวดวงกมล สโมสร 219/9 2 ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี สฎ. 34 2560 22/2/2020
1446 เขต 7 สวพ.7 sua-5-1003 นางวงศา คงรอด ร้านวงศาการเกษตร นางวงศา คงรอด 110/1 6 ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี สฎ. 53 2559 22/6/2020
1447 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1221 นายกิตติศักด์ิ นิยะกิจ บริษัท นิยะกิจ ออแกนิคการเกษตร จ ากัด นายกิตติศักด์ิ นิยะกิจ 272 6 ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี สฎ. 51 2562 8/7/2020
1448 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1167 นางสาวจันทิมา มากจันทร์ ร้านสองธิดาพาณิชย์ นางสาวจันทิมา มากจันทร์ 170/5 2 เสวียด ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี สฎ. 69 2561 5/7/2020
1449 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0330 นางกานดา นวลสุทธ์ิ ร้านสองเพชรมินิมาร์ท นางกานดา นวลสุทธ์ิ 75/4 2 - - เสวียด ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี สฎ. 187 2547 3/10/2019
1450 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0544 นางสุชานันท์ รัศมี ร้านเลิศพาณิชย์ (สาขา 2) นางสุชานันท์ รัศมี 17/1 3 - - เสวียด ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี สฎ. 5 2557 29/10/2020
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1451 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0656 นายวินัย แผ้วชนะ ร้านควนราเกษตรภัณฑ์ นายวินัย แผ้วชนะ 27 6 - - เสวียด ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี สฎ. 1 2553 18/10/2019
1452 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0059 นายกิตติศักด์ิ อารมย์สุข ร้านโค้วยุพรัตน์พาณิชย์ นายกิตติศักด์ิ อารมย์สุข 70/13 6 - - เสวียด ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี สฎ. 3 2557 7/10/2019
1453 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0284 นางกัลฬิกา ดอนทะนาม ร้านวลัยลักษณ์ นางกัลฬิกา ดอนทะนาม 112 8 - - เสวียด ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี สฎ. 46 2548 1/10/2019
1454 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1094 นางส ารวย สามงามเหล็ก ร้านส ารวยการภัณฑ์ นางส ารวย สามงามเหล็ก 159/555 12 คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สฎ. 47 2561 8/5/2020
1455 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0806 นายพันธ์ศักด์ิ เห็นพร้อม ร้านเขาวงการเกษตร นายพันธ์ศักด์ิ เห็นพร้อม 158/682 6 - - คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สฎ. 7 2561 1/2/2020
1456 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1114 นายวชิรศรณ์ นกถาวร ร้านกัปตันการเกษตร นายวชิรศรณ์ นกถาวร 158/53 7 คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สฎ. 100 2560 23/11/2019
1457 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0889 นายเกษม พลายจันทร์ ร้านคันธุลีการเกษตร นายเกษม พลายจันทร์ 153/1 2 - - คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สฎ. 37 2555 13/8/2019
1458 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0793 นายพงศกร ใจเย็น ร้านโอปอเกษตรภัณฑ์ นายพงศกร ใจเย็น 240 6 - สายล่างสุราษฎร์-หลังสวน คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สฎ. 58 2554 5/9/2019
1459 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0481 นายมานพ ตั งรุ่งเจริญ ร้านโกอิ ง นายมานพ ตั งรุ่งเจริญ 16 9 - - คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สฎ. 46 2561 22/5/2020
1460 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0442 นางสาวชญาภรณ์ ศิริวัฒนวิจิตร ร้านเพียวพาณิชย์ นางสาวชญาภรณ์ ศิริวัฒนวิจิตร 199 9 - - คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สฎ. 20 2560 14/2/2020
1461 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1144 นางสาวอรพรรณ จันทร์วิไล ร้านเจริญการเกษตร นางสาวอรพรรณ จันทร์วิไล 8 9 คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สฎ. 17 2561 8/4/2020
1462 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0772 นายไพรัตน์ ด่านศรีสุข ร้านไพรัตน์ ด่านศรีสุข นายไพรัตน์ ด่านศรีสุข 121/114 13 - - ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สฎ. 51 2553 18/8/2020
1463 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1082 นายสมพร คงทอง ร้านคลองโสดการเกษตร นายสมพร คงทอง 121/122 13 ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สฎ. 53 2560 2/4/2020
1464 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0676 นายอรุณ เทพบดี ร้านอรุณ เทพบดี นายอรุณ เทพบดี 3 13 - - ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สฎ. 11 2560 8/2/2020
1465 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0471 นายสมโชค สุขนุช ร้านลักษิกาการเกษตร นายสมโชค สุขนุช 82 13 - - ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สฎ. 135 2548 19/1/2020
1466 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0099 นางสาวกมลชนก สุขนุช ร้านกมลชนก สุขนุช นางสาวกมลชนก สุขนุช 120/136 15 - - ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สฎ. 55 2559 4/7/2020
1467 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0837 นายปิยะนันท์ ไทยสม ร้านก้องไพศาล นายปิยะนันท์ ไทยสม 120/144 15 - - ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สฎ. 37 2561 26/4/2020
1468 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0617 นางวลัยพร หนูแดง ร้านวลัยพร หนูแดง นางวลัยพร หนูแดง 123/62 15 - - ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สฎ. 59 2561 19/6/2020
1469 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0784 นายสรพงษ์ แซ่คู ร้านโกต๋ี การเกษตร นายสรพงษ์ แซ่คู 155/1 18 ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สฎ. 8 2562 25/11/2019
1470 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0272 นายโกมล แพรกนก ร้านรวยคลองสริงการเกษตร นายโกมล แพรกนก 121/175 21 - รพช. ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สฎ. 72 2548 3/8/2019
1471 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0981 นางสาววลินทิพย์ เติมไพบูลย์ ร้านแพนเตอร์การเกษตร นางสาววลินทิพย์ เติมไพบูลย์ 121/24 21 ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สฎ. 53 2558 16/3/2020
1472 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0987 นายเกียรติศักด์ิ บุญชู พ่ีตาหนูการเกษตร นายเกียรติศักด์ิ บุญชู 329 3 ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สฎ. 41 2559 17/5/2020
1473 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0571 นายวีรพงศ์ ช่วยบ ารุง ร้านสรวุธการเกษตร นายวีรพงศ์ ช่วยบ ารุง 217 4 - - ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สฎ. 57 2560 11/4/2020
1474 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0373 นายสมศักด์ิ ต้องทรัพย์ นายสมศักด์ิ ต้องทรัพย์ 201/1 1 - - สมอทอง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สฎ. 7 2549 19/3/2020
1475 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0475 นายอะตี  แซ่ล่ิง ร้านวรรณา นายอะตี  แซ่ล่ิง 2 10 - - สมอทอง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สฎ. 31 2559 24/4/2020
1476 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0381 นายอะตี  แซ่ล่ิง ร้านอะตี  แซ่ล่ิง นายอะตี  แซ่ล่ิง 21/1 10 - - สมอทอง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สฎ. 30 2559 24/4/2020
1477 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0600 นายสมชัย ลีพิทักษ์รัตน์ ร้านสมชัย ลีพิทักษ์รัตน์ นายสมชัย ลีพิทักษ์รัตน์ 256 10 - - สมอทอง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สฎ. 44 2551 29/6/2020
1478 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0280 นายไผทศักด์ิ วัชชนะ ร้านเลิศพาณิชย์ สาขา 3 นายไผทศักด์ิ วัชชนะ 263 10 - หนองเหรียง - หนองนิล สมอทอง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สฎ. 47 2560 23/3/2020
1479 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1108 นายจุมพล ปาละคเชนทร์ ร้านนันทวรรณการค้า นายจุมพล ปาละคเชนทร์ 34 10 สมอทอง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สฎ. 90 2560 3/9/2019
1480 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0807 นางธนัชญกร จ าเริญ ร้านบุญเจริญการเกษตร นางธนัชญกร จ าเริญ 267 3 - - สมอทอง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สฎ. 5 2561 29/1/2020
1481 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0734 นายอรุณชัย รัศมี ร้านเลิศพาณิชย์ นายอรุณชัย รัศมี 179 7 - - สมอทอง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สฎ. 22 2553 22/3/2020
1482 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0741 นายจักรกฤษณ์ สอนจันทร์ ร้านจักรกฤษณ์เจริญพาณิชย์ นายจักรกฤษณ์ สอนจันทร์ 51/5 7 - - สมอทอง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สฎ. 25 2554 10/5/2019
1483 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0401 นายจเร ชูจันทร์ สหกรณ์การเกษตรบ้านเช่ียวหลาน จ ากัด 16 4 - - เขาพัง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี สฎ. 44 2560 13/3/2019
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1484 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0835 นางสาวกัญจน์รดา วิจิตราภรณ์ ร้านนวิพลค้าวัสดุ นางสาวกัญจน์รดา วิจิตราภรณ์ 244 4 - - เขาพัง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี สฎ. 26 2559 24/4/2020
1485 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0262 นางมารศรี บรรจงศิริ ร้านมารศรี พาณิชย์ นางมารศรี บรรจงศิริ 302 5 - - เขาพัง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี สฎ. 21 2560 14/2/2020
1486 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0169 นายสรายุทธ บานเย็น ร้านทางเข่ือนการเกษตร นายสรายุทธ บานเย็น 107/10 3 - - เขาวง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี สฎ. 115 2548 30/10/2019
1487 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0159 นายเสกสรร พรหมสงฆ์ ร้านตาขุนการเกษตร นายเสกสรร พรหมสงฆ์ 18/3 3 - สุราษฎร์-ตะก่ัวป่า เขาวง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี สฎ. 8 2552 22/1/2020
1488 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0300 นายทรงวุฒิ วรรณศรี ร้านวุฒิการเกษตร นายทรงวุฒิ วรรณศรี 27/12 3 - - เขาวง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี สฎ. 69 2560 8/5/2020
1489 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0402 นายมนตรี รอดเจริญ สหกรณ์การเกษตรบ้านตาขุน จ ากัด 116/19 4 - - เขาวง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี สฎ. 87 2561 9/9/2020
1490 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0333 นางสุภาวดี สัมพันธ์ ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ นางสุภาวดี สัมพันธ์ 13/1 4 - - เขาวง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี สฎ. 43 2554 24/7/2019
1491 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0139 นายพลวัต ศรีดิษ ร้านชาวสวนเคมีการเกษตร นายพลวัต ศรีดิษ 13/5 4 - - เขาวง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี สฎ. 29 2560 20/2/2020
1492 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0243 นางสาวอ าพรรณ โสมด า ร้านผลอ านวย นางสาวอ าพรรณ โสมด า 32/4 4 - สุราษฎร์ - ตะก่ัวป่า เขาวง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี สฎ. 39 2560 2/3/2019
1493 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0243 นางสาวอ าพรรณ โสมด า ร้านผลอ านวย นางสาวอ าพรรณ โสมด า 32/4 4 - สุราษฎร์ - ตะก่ัวป่า เขาวง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี สฎ. 26 2562 1/4/2020
1494 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0456 นางสุธิดา อุไรพงษ์ ร้านสุธิดา อุไรพงษ์ นางสุธิดา อุไรพงษ์ 35/1 4 - - เขาวง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี สฎ. 71 2560 21/5/2020
1495 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0689 นางปุญญิศา ปาลานุสรณ์ ร้านปุญญิศาการค้า นางปุญญิศา ปาลานุสรณ์ 95/4 1 - - พะแสง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี สฎ. 1 2559 10/1/2020
1496 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0122 นายสรยุทธ ทองศรี ร้านน้องไหม นายสรยุทธ ทองศรี 40 9 - - พะแสง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี สฎ. 66 2556 12/8/2020
1497 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0962 นายสิริ  สงนรินทร์ สหกรณ์กองทุนสวนยางทรัพย์ทวี จ ากัด 11/2 4 - - ทรัพย์ทวี บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี สฎ. 68 2557 4/9/2019
1498 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0786 นายยงยุทธ ทิพยพันธ์ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ชโลดมพัฒนา จ ากัด 152 3 - - นาใต้ บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี สฎ. 13 2559 29/2/2020
1499 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0483 นายกิตติ เพชรผ่อง ร้านก. รุ่งเกษตร นายกิตติ เพชรผ่อง 194 2 - - บ้านนา บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี สฎ. 10 2561 20/2/2020
1500 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0403 นางเพ็ญศรี วีระสุนทร สหกรณ์การเกษตรบ้านนาเดิม จ ากัด 232/11 2 - - บ้านนา บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี สฎ. 37 2559 27/4/2020
1501 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0341 นางจงพิสุทธ์ิ มีเพียร ร้านสินชัย นางจงพิสุทธ์ิ มีเพียร 353/4 2 - - บ้านนา บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี สฎ. 11 2562 19/12/2019
1502 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0221 นางศรัณยา เซ่ียงฉิน ร้านบ้านนาการเกษตร นางศรัณยา เซ่ียงฉิน 398/3 2 - - บ้านนา บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี สฎ. 56 2548 30/10/2019
1503 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0264 นางกัลยา ว่องทรง ร้านมิตรเพ่ือการเกษตร นางกัลยา ว่องทรง 400 2 - - บ้านนา บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี สฎ. 45 2562 24/6/2020
1504 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0878 นายธนากิจ พลสวัสด์ิ ร้านธนากรการเกษตร นายธนากิจ พลสวัสด์ิ 403/2 2 - - บ้านนา บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี สฎ. 80 2558 27/12/2019
1505 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0959 นางสาวธิติมา ตันติวัตรกุล ร้านเจิน เจิน พาณิชย์ นางสาวธิติมา ตันติวัตรกุล 413 2 - - บ้านนา บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี สฎ. 67 2557 3/9/2019
1506 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0803 นายสันติรักษ์ เพชรสุวรรณ ร้านสยามกสิกิจ นายสันติรักษ์ เพชรสุวรรณ 452/2 2 - - บ้านนา บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี สฎ. 50 2554 28/8/2019
1507 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0195 นายปรีชา คุ้มรักษ์ ร้านรวมภัณฑ์ บ้านนาเดิม นายปรีชา คุ้มรักษ์ 46/4 5 - - บ้านนา บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี สฎ. 46 2562 24/6/2020
1508 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1215 นายเอกชัย บริสุทธ์ิ ร้านคลองปราบขายดี การเกษตร นายเอกชัย บริสุทธ์ิ 900 2 คลองปราบ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี สฎ. 36 2562 28/5/2020
1509 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1218 นายสานนท์ บัวพรหม ร้านสานนท์ปาล์ม(ควนศรี) นายสานนท์ บัวพรหม 49/6 7 ควนศรี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี สฎ. 48 2562 30/6/2020
1510 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0983 นายเปรมศักด์ิ เพ็ชรช านาญ ร้านโชคดี๙น าเกษตร นายเปรมศักด์ิ เพ็ชรช านาญ 98/4 4 ควนสุบรรณ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี สฎ. 29 2558 2/4/2020
1511 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0461 นางอ าพันธ์ุ นุตวัฒน์ ร้านอ าพันธ์ุ นางอ าพันธ์ุ นุตวัฒน์ 46/4 1 - - ทุ่งเตา บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี สฎ. 25 2560 16/2/2020
1512 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0176 นายโกศล คงทรัพย์ ร้านทุ่งเตาการเกษตร นายโกศล คงทรัพย์ 55/2 1 - สุราษฎร์ - นาสาร ทุ่งเตา บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี สฎ. 19 2559 14/3/2020
1513 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0049 นางศันสนีย์ พัฒนสุวรนันท์ ร้านจ. เกษตรภัณฑ์ นางศันสนีย์ พัฒนสุวรนันท์ 55/7 1 - นาสาร - บ้านดอน ทุ่งเตา บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี สฎ. 27 2559 24/4/2020
1514 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1146 นายสิรวิชณ์ เวชสิทธ์ิ บริษัท เวชการเกษตร กรุ๊ป จ ากัด นายสิรวิชณ์ เวชสิทธ์ิ 173 2 ทุ่งเตา บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี สฎ. 34 2561 22/4/2020
1515 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1018 นางโสพิศ ธีระกุลพิศุทธ์ิ ร้าน พี.เค การเกษตร นางโสพิศ ธีระกุลพิศุทธ์ิ 106/4 4 ทุ่งเตา บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี สฎ. 16 2560 9/2/2020
1516 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1138 นางกรรณิกา อร่ามเมฆ ร้านศรีเมืองการเกษตร นางกรรณิกา อร่ามเมฆ 36/4 7 ทุ่งเตาใหม่ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี สฎ. 13 2561 2/4/2020
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1517 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1220 นางสาววรรณทนา สุทธิเนียม ร้านยายสา นางสาววรรณทนา สุทธิเนียม 16/3 8 ทุ่งเตาใหม่ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี สฎ. 50 2562 8/7/2020
1518 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0163 นายสุขุม เจียมทวีบุญ ร้านทวีบุญพานิช นายสุขุม เจียมทวีบุญ 110-112 - นาสารนอก นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี สฎ. 151 2547 11/7/2019
1519 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0773 นางสาววรางคณา เซ่ียงฉิน ร้านเพ่ือนเกษตร (นาสาร) นางสาววรางคณา เซ่ียงฉิน 13 - พูลศิริ นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี สฎ. 56 2553 24/8/2019
1520 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0573 นางฐานิวรรณ หลีเจริญ สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จ ากัด 2 วรพันธ์ุ พิชัยเดชะ นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี สฎ. 28 2558 31/3/2019
1521 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0354 นายสุรเดช ปรีชาหาญ ร้านสุรเดชการเกษตร (1999) นายสุรเดช ปรีชาหาญ 33/1-3 - คลองหา 1 นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี สฎ. 265 2547 31/12/2019
1522 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0201 นางธนวรรณ ตั งทรงสวัสด์ิ ร้านนาสารการเกษตร นางธนวรรณ ตั งทรงสวัสด์ิ 42/2 - หลังสถานีรถไฟ นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี สฎ. 40 2561 2/5/2020
1523 เขต 7 สวพ.7 sua-5-1132 นายวรพจน์ ศุภวรรธนะวงศ์ โกวิคส์ การเกษตร นายวรพจน์ ศุภวรรธนะวงศ์ 51/9 คลองหา นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี สฎ. 11 2561 26/2/2020
1524 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0211 นางสกาวรัตน์ ลีลาคงกระพันธ์ ร้านบัญชาเคมีภัณฑ์ นางสกาวรัตน์ ลีลาคงกระพันธ์ 6/3-4 - คลองหา 1 นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี สฎ. 16 2547 23/5/2020
1525 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0565 นายสากล แซ่ตั ง ร้านย่ังยืนพานิช นายสากล แซ่ตั ง 70 - ศรีเวียง นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี สฎ. 22 2561 18/4/2020
1526 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0396 นางกัญหา ตู้บรรเทิง ร้านฮกเฮง นางกัญหา ตู้บรรเทิง 74 - ศรีเวียง นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี สฎ. 16 2561 18/4/2020
1527 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0269 นายย่ิงเจริญ เพ็ชรช านาญ ร้านย่ิงเจริญน าเกษตร นายย่ิงเจริญ เพ็ชรช านาญ 8/11 - คลองหา นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี สฎ. 181 2547 8/9/2020
1528 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1000 นางสาวเพ็ญพรรณ อินทรักษ์ ร้านเพ็ญพรรณ นางสาวเพ็ญพรรณ อินทรักษ์ 40/3 - นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี สฎ. 55 2560 6/4/2020
1529 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0316 นายสนธยา โปอินทร์ ร้านสนพัฒนาการก่อสร้าง นายสนธยา โปอินทร์ 1/3 2 - - น  าพุ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี สฎ. 23 2559 20/3/2020
1530 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1163 นายภิญโญ แก้วศาลา ร้านพ่ีน้องศิลป์พาณิชย์ นายภิญโญ แก้วศาลา 27/10 2 น  าพุ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี สฎ. 37 2562 3/6/2020
1531 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0966 นายการุณย์ ไทยเกิด บริษัท วังเกษตรภัณฑ์ จ ากัด สาขา1 53/6 2 น  าพุ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี สฎ. 1 2558 14/10/2019
1532 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0274 นายโกวิทย์ มหาชัย ร้านรุ่งเรืองการค้า นายโกวิทย์ มหาชัย 84 2 - - น  าพุ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี สฎ. 54 2559 23/6/2020
1533 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0972 นายพรชัย จันทร์เสาร์ ร้านรุ่งโรจน์การค้า นายพรชัย จันทร์เสาร์ 108/1 6 น  าพุ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี สฎ. 8 2558 18/12/2019
1534 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0652 นางสาวพรทิพย์ เมฆแก้ว ร้านทวีป การเกษตร นางสาวพรทิพย์ เมฆแก้ว 92/1 3 - - เพ่ิมพูนทรัพย์ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี สฎ. 2 2553 18/10/2019
1535 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1212 นางสาวจินตนา สุขเจริญ ร้านจินตนาเคมีเกษตร นางสาวจินตนา สุขเจริญ 170/30 4 เพ่ิมพูนทรัพย์ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี สฎ. 33 2562 14/5/2020
1536 เขต 7 สวพ.7 Sua-5-1012 นายชนะ ดุลยะศิริ ร้านพิชยภาการค้า นายชนะ ดุลยะศิริ 4 4 เพ่ิมพูนทรัพย์ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี สฎ. 36 2559 28/4/2020
1537 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0999 นายสุวิทย์ คงปาน ร้านสุวิทย์การเกษตร นายสุวิทย์ คงปาน 77/1 4 เพ่ิมพูนทรัพย์ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี สฎ. 70 2560 14/5/2020
1538 เขต 7 สวพ.7 sua-5-0989 นายวิรพันธ์ ช้อยกิตติพันธ์ ร้าน อ.การเกษตร นายวิรพันธ์ ช้อยกิตติพันธ์ 52/9 6 เพ่ิมพูนทรัพย์ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี สฎ. 80 2560 11/7/2020
1539 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1151 นายธงชัย ชัยยศ ร้านธงชัยการเกษตร นายธงชัย ชัยยศ 93/2 2 ล าพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี สฎ. 43 2561 6/5/2020
1540 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1046 นายภานุวัฒน์ คงเพชร ร้านปลายน  า นายภานุวัฒน์ คงเพชร 99 2 ล าพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี สฎ. 28 2560 20/2/2020
1541 เขต 7 สวพ.7 sua-5-0957 นายกิตติ คงทอง ร้านอุปกรณ์การเกษตร นายกิตติ คงทอง 82/2 7 ล าพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี สฎ. 8 2559 16/2/2020
1542 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0244 นางสิริมา กิจเจริญ ร้านเผือก นางสิริมา กิจเจริญ 200 3 - - คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี สฎ. 40 2560 7/3/2020
1543 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1087 นายพิสิษฐ์ สวัสดี ร้านสวัสดีการค้า นายพิสิษฐ์ สวัสดี 285/3 3 คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี สฎ. 60 2560 20/4/2020
1544 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1117 นายนันทา ชูทอง ร้านชาติสยามพาณิชย์ นายนันทา ชูทอง 313 5 คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี สฎ. 10 2562 10/12/2019
1545 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1171 นายนันทา  ชูทอง ร้านชาติสยามพาณิชย์ นายนันทา ชูทอง 313 5 คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี สฎ. 76 2561 22/7/2019
1546 เขต 7 สวพ.7 sua-5-0768 นายราเชนทร์ ยศหมึก ร้านราเชนการเกษตร นายราเชนทร์ ยศหมึก 68/2 6 คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี สฎ. 4 2562 24/10/2019
1547 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1189 นางสาวสุภาวดี นาคแก้ว ร้านแก้วเพชรเกษตรภัณฑ์ นางสาวสุภาวดี นาคแก้ว 219 7 คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี สฎ. 7 2562 7/11/2019
1548 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0196 นางวลัยพร ชูแก้ว ร้านนันทพรพาณิชย์ นางวลัยพร ชูแก้ว 108 8 - เพชรเกษม คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี สฎ. 33 2560 22/2/2020
1549 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1069 นางสาวศิริลักษณ์ หนูเอียด ร้านภาวนาการค้า นางสาวศิริลักษณ์ หนูเอียด 325 8 คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี สฎ. 79 2561 23/7/2020

47/52สํา
นัก
คว
บค
มุพ
ืชแ
ละ
วสั
ดกุ
ารเ
กษ
ตร



1550 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0714 นายสุขโข วิเศษ ร้านส.วิเศษ การเกษตร นายสุขโข วิเศษ 164/10 2 - - ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี สฎ. 52 2553 18/8/2019
1551 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0519 นายทนงศักด์ิ เกลี ยงเกลา นายทนงศักด์ิ เกลี ยงเกลา 185/1 2 - สุราษฎร์-ตะก่ัวป่า ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี สฎ. 46 2560 22/3/2020
1552 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0893 นายประจวบ น้อมเกตุ สหกรณ์นิคมพนม จ ากัด 114/5 3 - - ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี สฎ. 44 2555 30/8/2019
1553 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1110 นายสมปอง หยีส้าล า ร้านพนมคลังปุ๋ย นายสมปอง หยีส้าล า 149 3 ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี สฎ. 72 2561 9/7/2020
1554 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0217 นางสาวเบญจมาพร โมรา ร้านบ้านเกษตร นางสาวเบญจมาพร โมรา 77/5 3 - - ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี สฎ. 11 2548 4/1/2020
1555 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0349 นางสุดา เดชมณี ร้านสุดาการเกษตร นางสุดา เดชมณี 79/3 3 - - ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี สฎ. 21 2548 14/3/2020
1556 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0494 นางขวัญชนก เกษแป้น ร้านประเสริฐ์เกษตรภัณฑ์ นางขวัญชนก เกษแป้น 94/3 3 - - ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี สฎ. 18 2560 13/2/2020
1557 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0104 นางวิภารัตน์ อ้นเขาวงค์ ร้านเขาวงค์เกษตรภัณฑ์ นางวิภารัตน์ อ้นเขาวงค์ 58 6 - สุราษฎร์ฯ-ตะก่ัวป่า ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี สฎ. 144 2547 5/7/2020
1558 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0117 นายกรกฤษณ์ พ่ึงชาติ ร้านจ าปาทองการเกษตร นายกรกฤษณ์ พ่ึงชาติ 319/1 7 - - ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี สฎ. 55 2556 10/7/2020
1559 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0247 นายเสนอ ย่องบุตร ร้านพงศ์ศักด์ิ นายเสนอ ย่องบุตร 107 1 - สุราษฎร์ - ตะก่ัวป่า พนม พนม สุราษฎร์ธานี สฎ. 2 2557 7/10/2019
1560 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0408 นายธวัช ล่าสกุล สหกรณ์นิคมพนม จ ากัด 308 1 - สุราษฎร์-ตะก่ัวป่า พนม พนม สุราษฎร์ธานี สฎ. 68 2559 22/11/2019
1561 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0249 นางสาวศันสณีย์ ศิวายพราหมณ์ ร้านพนมการเกษตร นางสาวศันสณีย์ ศิวายพราหมณ์ 56 1 - - พนม พนม สุราษฎร์ธานี สฎ. 134 2547 30/6/2020
1562 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0673 นายสุนัน นิตยรัตน์ ร้านสุนันการเกษตร นายสุนัน นิตยรัตน์ 3 13 - - พนม พนม สุราษฎร์ธานี สฎ. 32 2555 29/3/2019
1563 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0891 นางสาวเพ็ญติมาส กระมุท ร้านเกษตรเค้าหล่อ นางสาวเพ็ญติมาส กระมุท 167 7 - - พนม พนม สุราษฎร์ธานี สฎ. 31 2561 19/4/2020
1564 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0507 นายชริน ทิพย์เดช ร้านชรินทิพย์เดช นายชริน ทิพย์เดช 56 9 - - พนม พนม สุราษฎร์ธานี สฎ. 53 2556 7/7/2020
1565 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0445 นายสนธยา ทองญวน ร้านส.ทองญวนเคมีการเกษตร นายสนธยา ทองญวน 158/5 4 - พนม-ทับปุด พลูเถ่ือน พนม สุราษฎร์ธานี สฎ. 55 2561 24/5/2020
1566 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1084 นายณัฐชนน ร่ืนจิตต์ ร้านณัฐชานันท์ นายณัฐชนน ร่ืนจิตต์ 85 4 พลูเถ่ือน พนม สุราษฎร์ธานี สฎ. 56 2560 9/4/2020
1567 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1153 นายยุทธศักด์ิ หัตถิยา ร้านสามพัน นายยุทธศักด์ิ หัตถิยา 1/4 1 ไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ธานี สฎ. 49 2561 6/5/2020
1568 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1129 นายอนันต์ ด าฉวาง ร้านลุงรินการเกษตร นายอนันต์ ด าฉวาง 22/1 1 ไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ธานี สฎ. 6 2561 31/1/2020
1569 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1067 นางสาวภัชรกิจ ไทรขึง ร้านคุ้มเกษตร นางสาวภัชรกิจ คุ้มช านาญ 44 3 ไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ธานี สฎ. 19 2560 13/2/2020
1570 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0047 นางมนิตา สมค า ร้านช านาญพาณิชย์ นางมนิตา สมค า 50/8 3 - - ไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ธานี สฎ. 21 2561 18/4/2020
1571 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0801 นายสุรศักด์ิ ไชยขาว ร้านลุงไข่การเกษตร นายสุรศักด์ิ ไชยขาว 11/5 4 - - ไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ธานี สฎ. 57 2554 5/9/2019
1572 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1036 นายธานี ชูศรี สหกรณ์การเกษตรนิคมสร้างตนเองพระแสง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรนิคมสร้างตนเองพระแสง จ ากัด - 5 ไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ธานี สฎ. 72 2560 1/6/2020
1573 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1176 นายอนุชา  เพ็งด า ร้านไสท้อนการค้า นายอนุชา เพ็งด า 67/4 6 ไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ธานี สฎ. 82 2561 7/8/2019
1574 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0066 นางจริยา เต็กอ๋อต้ง ร้านช เกษตรภัณฑ์ นางจริยา เต็กอ๋อต้ง 1 2 - - ไทรโสภา พระแสง สุราษฎร์ธานี สฎ. 22 2556 26/5/2020
1575 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0669 นายโสภณ เพชรค า ร้านโสภณ เพชรค า นายโสภณ เพชรค า 131 3 - - ไทรโสภา พระแสง สุราษฎร์ธานี สฎ. 28 2557 9/3/2020
1576 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1079 นายพรชัย ไกรนรา ร้านลุงหมายการเกษตร นายพรชัย ไกรนรา 15/5 6 ไทรโสภา พระแสง สุราษฎร์ธานี สฎ. 48 2560 26/3/2020
1577 เขต 7 สวพ.7 sua-5-0599 นายณรงค์ อุ่นอก ร้านณรงค์การเกษตร นายณรงค์ อุ่นอก 15/1 1 บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี สฎ. 2 2561 8/1/2020
1578 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0881 นายถนัด สิทธา ร้านสามฟ้าการเกษตร นายถนัด สิทธา 69/2 1 - - บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี สฎ. 80 2561 22/7/2019
1579 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0440 นางรักษา พรหมทอง ร้านเพ่ือนพืช นางรักษา พรหมทอง 69/3 1 - - บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี สฎ. 24 2562 25/3/2020
1580 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0063 นายส าเริง สาระพงษ์ ร้านบางสวรรค์การเกษตร นายส าเริง สาระพงษ์ 65/3 3 - - บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี สฎ. 74 2548 4/8/2020
1581 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0682 นายพิสิฏฐ์ ไทยเอียด ร้านป.การเกษตร นายพิสิฏฐ์ ไทยเอียด 78/12 3 - อ่าวลึก-พระแสง บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี สฎ. 9 2562 28/11/2019
1582 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0872 นายปราโมทย์ สมหมาย ร้านสมหมายการค้า นายปราโมทย์ สมหมาย 57 4 สระแก้ว 2 สระแก้ว 2 บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี สฎ. 75 2561 17/7/2020
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1583 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1166 นายวิศาล อัครวิเนค ร้านวาสนาการเกษตร นายวิศาล อัครวิเนค 70/3 4 บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี สฎ. 68 2561 5/7/2020
1584 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0096 นายธีรยุทธ จิตรัตน์ ร้านเกียรติธีระพาณิชย์ นายธีรยุทธ จิตรัตน์ 8 4 - - บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี สฎ. 79 2560 3/7/2020
1585 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1043 นายทศภณ เจียรวงศ์ตระกูล บริษัท เกษตรโปร มาร์เก็ตติ ง 1599 จ ากัด นายทศภณ เจียรวงศ์ตระกูล 69 1 สาคู พระแสง สุราษฎร์ธานี สฎ. 65 2559 11/10/2019
1586 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0299 นายวิวัฒน์ เพ็ญศรี ร้านวิวัฒน์การเกษตร นายวิวัฒน์ เพ็ญศรี 65 3 - สุราษฎร์ - กระบ่ี สาคู พระแสง สุราษฎร์ธานี สฎ. 67 2559 21/11/2019
1587 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1070 นางสาวกัญจนา ชุมบัวจันทร์ ร้านสินเจริญปาล์มการเกษตร นางสาวกัญจนา ชุมบัวจันทร์ 17/3 4 สินเจริญ พระแสง สุราษฎร์ธานี สฎ. 31 2560 21/2/2020
1588 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0921 นายสุเทพ หนูด้วง ร้านต้นกล้าการเกษตร นายสุเทพ หนูด้วง 17/4 4 - พระแสง-ทุ่งใหญ่ สินเจริญ พระแสง สุราษฎร์ธานี สฎ. 50 2557 7/7/2020
1589 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1101 นายจ าเริญ ช่ืนใจ ร้านเจริญศักด์ิการค้า นายจ าเริญ ช่ืนใจ 81/4 4 สินเจริญ พระแสง สุราษฎร์ธานี สฎ. 35 2562 20/5/2020
1590 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0636 นายสุนทร ร ามะนะกิจจะ ร้านสิริการเกษตร นายสุนทร ร ามะนะกิจจะ 82 6 - - สินปุน พระแสง สุราษฎร์ธานี สฎ. 4 2558 13/11/2019
1591 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0792 นายธีระศักด์ิ ชูขันธ์ ร้านนิยมการเกษตร นายธีระศักด์ิ ชูขันธ์ 87 6 - - สินปุน พระแสง สุราษฎร์ธานี สฎ. 7 2556 16/10/2019
1592 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1032 นายบุญเลิศ ทองนุ่น ร้านบุญเลิศเกษตรภัณฑ์ นายบุญเลิศ ทองนุ่น 103 8 สินปุน พระแสง สุราษฎร์ธานี สฎ. 42 2560 13/3/2020
1593 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0789 นายประเทือง จอนนิตย์ ร้านทรัพย์ไพศาลการเกษตร นายประเทือง จอนนิตย์ 12 1 - - อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี สฎ. 6 2553 21/11/2019
1594 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0833 นายสุเมธ นาคดี สหกรณ์การเกษตรพระแสง จ ากัด 13/13 1 - - อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี สฎ. 65 2556 12/8/2019
1595 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0555 นายรัฐพล ปานวงษ์ ร้านมิตรชัยเกษตรภัณฑ์ นายรัฐพล ปานวงษ์ 266/2 1 - - อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี สฎ. 73 2556 28/8/2020
1596 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0200 นางสาวขนิษฐา นันทเจริญพานิช ร้านนานาการเกษตร นางสาวขนิษฐา นันทเจริญพานิช 32 1 - - อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี สฎ. 73 2559 26/12/2019
1597 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0487 นายจ าเริญ ศรีประเสริฐ ร้านจ าเริญพาณิชย์ นายจ าเริญ ศรีประเสริฐ 327/20 1 - - อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี สฎ. 29 2559 24/4/2020
1598 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0960 นางสาวกนกวรรณ ทองศรีแก้ว ร้านไทยเกษตร 2 นางสาวกนกวรรณ ทองศรีแก้ว 335/14 1 - - อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี สฎ. 60 2559 14/9/2019
1599 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0388 นางขัตติยา เจนวิไลศิลป์ ร้านเอกเกษตร นางขัตติยา เจนวิไลศิลป์ 4/5 1 - กระบ่ี-สุราษฎร์ฯ อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี สฎ. 154 2547 26/7/2020
1600 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0525 นางสาวรุจิกาญจน์ ตั งทรงสวัสด์ิ ร้านลีโอเกษตรภัณฑ์ นางสาวรุจิกาญจน์ ตั งทรงสวัสด์ิ 415 1 - - อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี สฎ. 52 2559 22/6/2020
1601 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0179 นายณรงค์ ทองศรีแก้ว ร้านไทยเกษตร นายณรงค์ ทองศรีแก้ว 44 1 - - อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี สฎ. 29 2548 25/5/2020
1602 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1088 นางพรเพ็ญ แสงขาว น  าฝนคลินิกเกษตร(ด าการเกษตร2) นางพรเพ็ญ แสงขาว 9/8 1 อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี สฎ. 63 2560 26/4/2020
1603 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0156 นางพรเพ็ญ แสงขาว ร้านด าการเกษตร นางพรเพ็ญ แสงขาว 83/1 2 - พระแสง - ทุ่งใหญ่ อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี สฎ. 61 2559 14/9/2019
1604 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0252 นายภูวนาถ ป่าสูง ร้านพระแสงการเกษตร นายภูวนาถ ป่าสูง 62/1 9 - - อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี สฎ. 120 2548 1/9/2019
1605 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0089 นายมนตรี ทองค า ร้านมนตรีการเกษตร นายมนตรี ทองค า 133/2 1 - - กรูด พุนพิน สุราษฎร์ธานี สฎ. 45 2556 19/6/2020
1606 เขต 7 สวพ.7 sua-5-0101 นายบุญเสริม ไชยวรรณ์ ร้านส.รุ่งเรืองการเกษตร นายบุญเสริม ไชยวรรณ์ 2/4 3 ตะปาน พุนพิน สุราษฎร์ธานี สฎ. 53 2561 22/5/2020
1607 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0988 นายธีรพงษ์ ปานรินทร์ สามพ่ีน้องการเกษตร นายธีรพงษ์ ปานรินทร์ 41/1 3 ตะปาน พุนพิน สุราษฎร์ธานี สฎ. 34 2558 10/5/2019
1608 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0854 นายณรงค์ สืบแก้ว ร้านสหกิจ นายณรงค์ สืบแก้ว 16 - ราษฎร์บ ารุง ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี สฎ. 27 2561 17/4/2020
1609 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0419 นายวุฒิกรณ์ สมฤทธ์ิ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญการเกษตรพุนพิน 39/29-33 - จุลจอมเกล้า ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี สฎ. 247 2547 15/11/2019
1610 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0420 นางสาวเสาวลักษณ์ พัฒนพลานนท์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญการเกษตรพุนพิน (สาขา 2) 61-63 - ธราธิบดี ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี สฎ. 258 2547 19/12/2019
1611 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0426 นางสาววิชุดา อิทธาภิชัย ร้านสุราษฎร์ไทยเจริญการเกษตร นางสาววิชุดา อิทธาภิชัย 89, 91 - ธราธิบดี ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี สฎ. 137 2548 22/11/2019
1612 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0459 นายวรธน ศรศักรินทร์ บริษัท น าชัยเกษตร จ ากัด สาขา 1 97, 99 - จุลจอมเกล้า ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี สฎ. 268 2547 31/12/2019
1613 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0537 นางประชุมพร ก่อวานิช ร้านภิญโญพาณิชย์ 2 (นายเขียน) นางประชุมพร ก่อวานิช 77 - - ราษฎร์บ ารุง ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี สฎ. 42 2561 3/5/2020
1614 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1198 นายทนง สืบแก้ว ร้านสหพานิช นายทนง สืบแก้ว 14 2 ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี สฎ. 15 2562 13/2/2020
1615 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0557 นายวัชรินทร์ ก่อวนิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญการเกษตร 49-51 3 - ธราธิบดี ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี สฎ. 74 2547 5/7/2020
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1616 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0287 นายวาณิชย์ อิทธาภิชัย ร้านวาณิชย์ นายวาณิชย์ อิทธาภิชัย 53 3 - ธราธิบดี ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี สฎ. 28 2548 27/4/2020
1617 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0342 นายวุฒิชัย พงศ์ศุภสมิทธ์ิ ร้านสินทองการเกษตร นายวุฒิชัย พงศ์ศุภสมิทธ์ิ 9 3 - ราษฎร์บ ารุง ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี สฎ. 50 2548 6/6/2019
1618 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1154 นายอ านาจ สุขสมัย ร้านสมบัติการเกษตร นายอ านาจ สุขสมัย 913 3 ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี สฎ. 50 2561 20/5/2020
1619 เขต 7 สวพ.7 sua-5-0976 นายคมสัน ปานทอง ร้านคมสันการเกษตร นายคมสัน ปานทอง 103 6 ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี สฎ. 74 2559 28/12/2019
1620 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0939 นางสาวกนกกาญจน์ วงศ์สุบรรณ ร้านออมทองการเกษตร นางสาวกนกกาญจน์ วงศ์สุบรรณ 151/5 3 - - ท่าโรงช้าง พุนพิน สุราษฎร์ธานี สฎ. 40 2557 10/6/2020
1621 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0644 นายสถาพร ปานเพชร ร้านสถาพรการเกษตร นายสถาพร ปานเพชร 194 3 - สุราษฎร์ฯ-ตะก่ัวป่า ท่าโรงช้าง พุนพิน สุราษฎร์ธานี สฎ. 72 2558 2/11/2019
1622 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0908 นายวัชรินทร์ ก่อวนิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญการเกษตร 210/42-47 3 - - ท่าโรงช้าง พุนพิน สุราษฎร์ธานี สฎ. 56 2557 29/7/2020
1623 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1183 นายธรินทร์ มาลา ร้าธญา การเกษตร นายธรินทร์ มาลา 136/6 4 ท่าโรงช้าง พุนพิน สุราษฎร์ธานี สฎ. 1 2562 17/10/2019
1624 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0441 นางสาววราลี พรหมเพชรนิล ร้านเอกเกษตรเคมีภัณฑ์ นางสาววราลี พรหมเพชรนิล 14/2 4 - เพชรเกษม41 ท่าโรงช้าง พุนพิน สุราษฎร์ธานี สฎ. 45 2550 21/6/2020
1625 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0679 นายผดุงศักด์ิ ตั งทรงสวัสด์ิ ร้านดวงใจเกษตรภัณฑ์ นายผดุงศักด์ิ ตั งทรงสวัสด์ิ 155/3 4 - เอเชีย ท่าโรงช้าง พุนพิน สุราษฎร์ธานี สฎ. 40 2562 19/6/2020
1626 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0108 นางวรรณา ตรียุทธ ร้านควนไทรการเกษตร นางวรรณา ตรียุทธ 100 5 - พุนพิน-เคียนซา ท่าโรงช้าง พุนพิน สุราษฎร์ธานี สฎ. 63 2558 13/10/2019
1627 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1186 นางสาวศศิธร เทือกสุบรรณ ร้านศักด์ิรินทร์ฟาร์มช็อป นางสาวศศิธร เทือกสุบรรณ 125/9 2 ท่าสะท้อน พุนพิน สุราษฎร์ธานี สฎ. 2 2562 16/10/2019
1628 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1156 นางสาวดวงกมล ภิรมย์ ร้านธนพล นางสาวดวงกมล ภิรมย์ 3/3 6 น  ารอบ พุนพิน สุราษฎร์ธานี สฎ. 45 2561 22/5/2020
1629 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1205 นายธีระยุทธ ปานแป้น ร้านปัทมาการเกษตร นายธีระยุทธ ปานแป้น 65 6 น  ารอบ พุนพิน สุราษฎร์ธานี สฎ. 25 2562 25/3/2020
1630 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1161 - ร้านดอนเลียบค้าส่ง นายจีรศักด์ิ พัฒนรักษ์ 209 7 บางงอน พุนพิน สุราษฎร์ธานี สฎ. 62 2561 19/6/2020
1631 เขต 7 สวพ.7 sua-5-1008 นางอันธิฌา เอียดหมุน ร้านเกื อหนุนรวมภัณฑ์ นางอันธิฌา เอียดหมุน 45/1 7 บางงอน พุนพิน สุราษฎร์ธานี สฎ. 10 2559 18/2/2020
1632 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1172 นางสาววราภรณ์ สังข์แก้ว ร้านหมอเก๋การเกษตร นางสาววราภรณ์ สังข์แก้ว 180 3 บางมะเด่ือ พุนพิน สุราษฎร์ธานี สฎ. 81 2561 31/7/2020
1633 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0290 นายสมาน หะมะ ร้านวิชาการเกษตร นายสมาน หะมะ 88/7 5 - - บางมะเด่ือ พุนพิน สุราษฎร์ธานี สฎ. 165 2547 9/8/2020
1634 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0628 นายสุเมธ เหล่าดี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุเมธค้าข้าว (สาขา 2) 26/11 2 - - พุนพิน พุนพิน สุราษฎร์ธานี สฎ. 59 2551 24/8/2020
1635 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0660 นางกมลวรรณ จินดา ร้านชุมแสงการเกษตร นางกมลวรรณ จินดา 277 5 - - มะลวน พุนพิน สุราษฎร์ธานี สฎ. 4 2553 8/11/2019
1636 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0867 นางสาวนันท์นลิน ขวัญเรือน ร้านเลิศดวงดี นางสาวนันท์นลิน ขวัญเรือน 26/9 5 - - ลีเล็ด พุนพิน สุราษฎร์ธานี สฎ. 54 2557 16/7/2019
1637 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1179 นายนนทวัฒน์  คงประเสริฐลาภ ร้านนนทวัฒน์การเกษตร นายนนทวัฒน์ คงประเสริฐลาภ 131 2 ศรีวิชัย พุนพิน สุราษฎร์ธานี สฎ. 85 2561 27/8/2019
1638 เขต 7 สวพ.7 sua-5-1006 นายวรธน ศรศักรินทร์ บริษัทน าชัยเกษตร จ ากัด สาขา3 นายวรธน ศรศักรินทร์ 8/28-29 2 ศรีวิชัย พุนพิน สุราษฎร์ธานี สฎ. 57 2558 8/9/2019
1639 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0482 นายธนานนท์ โยธารักษ์ ร้านลูกแก้วการเกษตร นายธนานนท์ โยธารักษ์ 13/1 2 - - หนองไทร พุนพิน สุราษฎร์ธานี สฎ. 37 2550 18/6/2020
1640 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0705 นายรชต เสนาเลี ยง ร้านเสริมทรัพย์ไพศาล นายรชต เสนาเลี ยง 82/9 2 - - หนองไทร พุนพิน สุราษฎร์ธานี สฎ. 27 2558 23/3/2020
1641 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0480 นายวุฒินันท์ พันธุนาถวิริยกุล ร้านศรีไพศาลอาหารสัตว์ นายวุฒินันท์ พันธุนาถวิริยกุล 11/1-2 3 - จุลจอมเกล้า หนองไทร พุนพิน สุราษฎร์ธานี สฎ. 169 2547 22/2/2020
1642 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0409 นายบ ารุง อินทชาติ สหกรณ์ผู้ผลิตยางพาราสุราษฎร์ธานี จ ากัด 49 4 - - หัวเตย พุนพิน สุราษฎร์ธานี สฎ. 6 2549 19/3/2020
1643 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0301 นายสิรวิชณ์ เวชสิทธ์ิ บริษัท เวชสิทธ์การเกษตร จ ากัด นายสิรวิชณ์ เวชสิทธ์ิ 56/4 4 - - หัวเตย พุนพิน สุราษฎร์ธานี สฎ. 48 2552 5/10/2019
1644 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0028 นายกิติพงศ์ ผ่องแผ้ว บริษัท เวิลด์เกษตรเซ็นเตอร์ จ ากัด 263/4 4 - - ขุนทะเล เมือง สุราษฎร์ธานี สฎ. 109 2548 29/8/2020
1645 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0312 นายศักราช ซุ่นห้วน ร้านศุภวัฒน์การเกษตร นายศักราช ซุ่นห้วน 32/3 4 - สุราษฎร์-นาสาร ขุนทะเล เมือง สุราษฎร์ธานี สฎ. 78 2561 2/7/2020
1646 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0273 นายสุรินทร์ มุกดาบูรพา ร้านรุ่งเจริญการเกษตร นายสุรินทร์ มุกดาบูรพา 344/7 5 - สุราษฎร์ - นาสาร ขุนทะเล เมือง สุราษฎร์ธานี สฎ. 14 2547 19/5/2020
1647 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0450 นายวรธน ศรศักรินทร์ บริษัท น าชัยเกษตร จ ากัด สาขา 2 85 9 - - ขุนทะเล เมือง สุราษฎร์ธานี สฎ. 266 2547 31/12/2019
1648 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0100 นายธีระ เอี ยวซิโป ร้านขุนทะเลพาณิชย์ นายธีระ เอี ยวซิโป 99/15-16 9 - สุราษฎร์ - นาสาร ขุนทะเล เมือง สุราษฎร์ธานี สฎ. 42 2548 23/4/2020
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1649 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0433 นางสาวผาณิต จันทร์แสง ร้านลุงแสงการเกษตร นางสาวผาณิต จันทร์แสง 35/1 8 - - คลองน้อย เมือง สุราษฎร์ธานี สฎ. 87 2560 1/8/2019
1650 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0218 นายทวีวัฒน์ ตั งพิรุฬห์ นายทวีวัฒน์ ตั งพิรุฬห์ 21 - ราษฎร์ฤดี ตลาด เมือง สุราษฎร์ธานี สฎ. 12 2553 10/1/2020
1651 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0574 นายนาคินทร์ มุขแก้ว สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุราษฎร์ธานี จ ากัด 256/2-4 - ตลาดใหม่ ตลาด เมือง สุราษฎร์ธานี สฎ. 9 2553 23/12/2019
1652 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0522 นายภิญโญ เพชรศรี ร้านพงษ์เจริญการค้า นายภิญโญ เพชรศรี 293/63 - - ตลาด เมือง สุราษฎร์ธานี สฎ. 86 2561 11/9/2019
1653 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0943 นางสาวรัชฎาวรรณ เดชมณี ร้านจงดีเกษตรภัณฑ์ นางสาวรัชฎาวรรณ เดชมณี 6/12 - การุณราษฎร์ ตลาด เมือง สุราษฎร์ธานี สฎ. 46 2557 30/6/2020
1654 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0014 นายอภิวัฒน์ เจริญสินปัญญา บริษัท บ้านดอนเกษตรภัณฑ์ (1993) จ ากัด (สาขา) 628/9 - หน้าเมือง ตลาด เมือง สุราษฎร์ธานี สฎ. 6 2562 5/11/2019
1655 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0055 นายสมศักด์ิ อร่ามเจริญ ร้านช. โลหะภัณฑ์ นายสมศักด์ิ อร่ามเจริญ 72/26 - มิตรเกษม ตลาด เมือง สุราษฎร์ธานี สฎ. 87 2547 7/7/2020
1656 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0015 นายปรีชา อุระดา บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี 130 1 - เล่ียงเมือง บางกุ้ง เมือง สุราษฎร์ธานี สฎ. 63 2561 25/6/2020
1657 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0414 นายคมกิตต์ ตั งพิรุฬห์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทักษิณกิตต์เกษตร สาขา 1 22/7 1 - กาญจนวิถี บางกุ้ง เมือง สุราษฎร์ธานี สฎ. 3 2554 25/10/2019
1658 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0596 นายพิเชษฐ์ กนกธร ร้านพี.ซี.แลปเกษตร นายพิเชษฐ์ กนกธร 29/1 1 - กาญจนวิถี บางกุ้ง เมือง สุราษฎร์ธานี สฎ. 38 2561 26/4/2020
1659 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0032 นายณิตถวุฒิ ศิริอนันตภัทร์ บริษัท แสงศิริเคมีเกษตร จ ากัด 33/21-22 1 - กาญจนวิถี บางกุ้ง เมือง สุราษฎร์ธานี สฎ. 270 2547 31/12/2019
1660 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0447 นายภูธร ตั งทรงสวัสด์ิ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกุ้งเกษตรภัณฑ์ (2548) 128/44 4 - กาญจนวิถี บางกุ้ง เมือง สุราษฎร์ธานี สฎ. 58 2549 30/9/2019
1661 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0013 นายอภิวัฒน์ เจริญสินปัญญา นายอภิวัฒน์ เจริญสินปัญญา 204 5 - ตลาดล่าง บางกุ้ง เมือง สุราษฎร์ธานี สฎ. 36 2556 25/3/2020
1662 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0640 นายพิชัย ส่องสี บริษัท เคียนสงค์ จ ากัด 71/4 5 - - บางกุ้ง เมือง สุราษฎร์ธานี สฎ. 74 2558 3/11/2019
1663 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0215 นายภูธร ตั งทรงสวัสด์ิ ร้านบางใหญ่เกษตรภัณฑ์ นายภูธร ตั งทรงสวัสด์ิ 100/27 - สุราษฎร์-นาสาร มะขามเตี ย เมือง สุราษฎร์ธานี สฎ. 44 2556 11/6/2020
1664 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0452 นางสาวธวัลหทัย เกตุแก้ว ร้านสุราษฎร์ฟาร์มชอพ 2 นางสาวธวัลหทัย เกตุแก้ว 250/32 1 - ชนเกษม มะขามเตี ย เมือง สุราษฎร์ธานี สฎ. 16 2562 17/2/2020
1665 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0009 นายวรธน ศรศักรินทร์ บริษัท น าชัยเกษตร จ ากัด 183/36 2 - ศรีวิชัย มะขามเตี ย เมือง สุราษฎร์ธานี สฎ. 269 2547 31/12/2019
1666 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0389 นายวีระวัฒน์ ภูริวิมลชัย ร้านเอกเกษตร นายวีระวัฒน์ ภูริวิมลชัย 13/31 3 - เล่ียงเมือง มะขามเตี ย เมือง สุราษฎร์ธานี สฎ. 4 2555 10/10/2019
1667 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0692 นายด ารงรัตน์ วชิราธนาภรณ์ ร้านท่าเพชรการเกษตร นายด ารงรัตน์ วชิราธนาภรณ์ 173/1 6 - - มะขามเตี ย เมือง สุราษฎร์ธานี สฎ. 52 2555 19/9/2019
1668 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0910 นายปัญณวัฒน์ ชุมทอง ร้านโชคชัยเกษตรภัณฑ์มาเก็ตติ ง นายปัญณวัฒน์ ชุมทอง 130/259 10 - - วัดประดู่ เมือง สุราษฎร์ธานี สฎ. 14 2557 25/11/2019
1669 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0760 นายธีระพล ตันโชติกุล บริษัท สุราษฎร์สินเกษตร(2533)จ ากัด (สาขา 1) 38/21 3 - - วัดประดู่ เมือง สุราษฎร์ธานี สฎ. 64 2559 18/9/2019
1670 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0212 นายบัณฑิต ตั งต้นเจริญ ร้านบัณฑิตการเกษตร นายบัณฑิต ตั งต้นเจริญ 39/15 5 - สุราษฎร์ - พุนพิน วัดประดู่ เมือง สุราษฎร์ธานี สฎ. 70 2548 3/8/2020
1671 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0849 นายสมชาย จันทร์จินดา ร้านจินดาพาณิชย์ นายสมชาย จันทร์จินดา 22/4 6 - - วัดประดู่ เมือง สุราษฎร์ธานี สฎ. 2 2556 1/10/2019
1672 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1098 นายพลากร ศรีพงษ์พันธ์ุกุล ร้านแป๊ะโต นายพลากร ศรีพงษ์พันธ์ุกุล 67/10 8 ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สฎ. 77 2560 13/6/2020
1673 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1052 นายอิสรา รุจิเกียรติก าจร บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี 43 2 เล่ียงเมือง บางกุ้ง เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สฎ. 52 2562 9/7/2020
1674 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1048 นายสนิท ชูศักด์ิ กลุ่มผสมปุ๋ย สกย.บ้านชายส่ี นายสนิท ชูศักด์ิ 11/1 1 ตะกุกใต้ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี สฎ. 94 2560 19/10/2019
1675 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0510 นายสิทธิพร พงษ์ไทย ร้านหน่ึงเกษตร นายสิทธิพร พงษ์ไทย 98 12 - - ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี สฎ. 24 2550 3/6/2020
1676 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0474 นายพิเชษฐ เข็มขาว ร้านเข็มขาวการเกษตร นายพิเชษฐ เข็มขาว 40/10 4 - - ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี สฎ. 57 2561 20/6/2019
1677 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0566 นายธีรพล ขวัญพิชิต ร้านธีรวิชญ์ค้าวัสดุ นายธีรพล ขวัญพิชิต 43/1 4 - - ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี สฎ. 71 2558 25/10/2019
1678 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0294 นางวิชยา ศิริสมบัติ ร้านวิภาการเกษตร นางวิชยา ศิริสมบัติ 73/28 4 - - ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี สฎ. 28 2561 26/4/2020
1679 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0543 นายส าราญ ช่วยกุล ร้านวิภาวดีสหภัณฑ์ นายส าราญ ช่วยกุล 88/1 4 - - ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี สฎ. 57 2550 6/9/2019
1680 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1096 นายชัยธวัช ไกรวงศ์ ร้าน ศ.โชคชัยเกษตรภัณฑ์ นายชัยธวัช ไกรวงศ์ 32/2 5 ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี สฎ. 76 2560 11/6/2020
1681 เขต 7 สวพ.7 sua-5-0952 นายโกมล กล่ันทองดี ร้านก.เกษตรเซ็นเตอร์ นายโกมล กล่ันทองดี 53/1 1 คลองฉนวน เวียงสระ สุราษฎร์ธานี สฎ. 65 2558 13/10/2019
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1682 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1075 นายโกสินทร์ เพชรมณี กลุ่มชาวสวนยาง สกย. บ้านยอมงาม นายโกสินทร์ เพชรมณี 105/8 12 คลองฉนวน เวียงสระ สุราษฎร์ธานี สฎ. 23 2562 17/3/2020
1683 เขต 7 สวพ.7 Sua-5-0996 นายวีรพจน์ วิวรรณ์ ร้านสมศรีการเกษตร นายวีรพจน์ วิวรรณ์ 53/4 3 คลองฉนวน เวียงสระ สุราษฎร์ธานี สฎ. 54 2558 27/8/2019
1684 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1148 นายสุเมธ สนุกแสน ร้าน ส.วังใหญ่การเกษตร นายสุเมธ สนุกแสน 122/9 5 ทุ่งหลวง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี สฎ. 39 2561 29/4/2020
1685 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1158 นายธีระศักด์ิ อนุรักษ์ ร้านเสรีย์การเกษตร นายธีระศักด์ิ อนุรักษ์ 26/29 2 บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี สฎ. 44 2562 19/6/2020
1686 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0948 นางสาววรัญญา หนูนิล ร้านเกษตรรุ่งเรือง นางสาววรัญญา หนูนิล 44/1 2 - - บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี สฎ. 77 2561 30/7/2019
1687 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0345 นายณรงค์ศักด์ิ ตั งขันติกุล ร้านสินไทยเกษตรภัณฑ์ นายณรงค์ศักด์ิ ตั งขันติกุล 136/2 4 - บ้านส้อง-พระแสง บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี สฎ. 2 2548 4/1/2020
1688 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0344 นายเฉลิมศักด์ิ ตั งขันติกุล ร้านสินไทยเกษตร นายเฉลิมศักด์ิ ตั งขันติกุล 329/2 4 - สุขาภิบาล 1 บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี สฎ. 3 2548 4/1/2020
1689 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0343 นางสมใจ ตั งขันติกุล ร้านสินไทย นางสมใจ ตั งขันติกุล 358 4 - สุขาภิบาล 2 บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี สฎ. 1 2548 4/1/2020
1690 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0202 นางสาวสุภาวดี แซ่ด่าน ร้านน าชัย นางสาวสุภาวดี แซ่ด่าน 359 4 - - บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี สฎ. 4 2548 4/1/2020
1691 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0138 นางสาวสุวิมล ลิ มสกุล ร้านชายการเกษตร นางสาวสุวิมล ลิ มสกุล 369/4 4 - - บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี สฎ. 8 2560 7/2/2020
1692 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0286 นางสาวทิพพรัศม์ิ เอียดพฤทธ์ิพงศ์ ร้านวัฒนาภัณฑ์ นางสาวทิพพรัศม์ิ เอียดพฤทธ์ิพงศ์ 447/34-36 4 วิภาวดี 7 - บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี สฎ. 103 2560 28/12/2019
1693 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0223 นายสุวิทย์ ลิ มสกุล ร้านบ้านส้องการเกษตร นายสุวิทย์ ลิ มสกุล 468/1 4 - สุขาภิบาล 1 บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี สฎ. 7 2548 4/1/2020
1694 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0766 นายนิรันดร์ พรวัฒนาเจริญ ร้านโค้วเซียหยู นายนิรันดร์ พรวัฒนาเจริญ 65 4 - - บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี สฎ. 41 2553 27/7/2020
1695 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1080 นายวิเชียร ช่วยพิทักษ์ กลุ่มชาวสวนยาง ส.ก.ย.ต าบลบ้านส้อง นายวิเชียร ช่วยพิทักษ์ 88 6 บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี สฎ. 49 2560 26/3/2020
1696 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0791 นายพิรุฬชัย จงรักภักดี ร้านจงรักภักดี เพ่ือนเกษตร นายพิรุฬชัย จงรักภักดี 111/1-4 1 - - เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี สฎ. 58 2560 18/4/2020
1697 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0455 นายพรชัย โพธ์ิแสง บริษัท ว. เกษตรภัณฑ์ สุราษฎร์ธานี จ ากัด 45 1 - - เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี สฎ. 271 2547 31/12/2019
1698 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-0302 นางขวัญน  า รัฐนิยม ร้านเวียงสระการเกษตร นางขวัญน  า รัฐนิยม 89/3 1 - บ้านส้อง-พระแสง เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี สฎ. 51 2559 22/6/2019
1699 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1033 นางสาวศรีรัตนา ทรัพย์พนาชัย ร้านเวียงสระพาณิช นางสาวศรีรัตนา ทรัพย์พนาชัย 93/5 1 เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี สฎ. 7 2560 7/2/2020
1700 เขต 7 สวพ.7 sua-5-1037 นายสงวน รัฐนิยม ส.เอเชียเกษตรภัณฑ์ นายสงวน รัฐนิยม 222/4 2 เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี สฎ. 57 2559 21/7/2020
1701 เขต 7 สวพ.7 SUA-5-1118 นายสว่าง บุญล่อง กลุ่มเกษตรกรท าสวนต าบลเวียงสระ นายสว่าง บุญล่อง 444/1 4 เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี สฎ. 20 2561 9/4/2020
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