
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 8 ศวพ.ตง. Trn-5-0070 นางสาวเนาวรัตน์ แซ่ซ่ี ร้านสุวัจน์ นางสาวเนาวรัตน์ แซ่ซ่ี 24 รัษฏา กันตัง กันตัง ตรัง ตง. 7 2560 8/3/2020
2 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-0069 นายประเวศ ลิมศิริวนนท์ ร้านสินอาภรณ์ นายประเวศ ลิมศิริวนนท์ 25 รัษฏา กันตัง กันตัง ตรัง ตง. 59 2551 31/5/2020
3 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-0065 นายอวิรุทธ์ิ  ก้ิมเท่ง สหกรณ์การเกษตรกันตัง จ ากัด 253/8 ตรังคภูมิ กันตัง กันตัง ตรัง ตง. 17 2559 9/6/2020
4 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-1105 นายธนพล รัตนพงศ์เสน ร้านเพ่ือนเกษตร นายธนพล รัตนพงศ์เสน 34/1-2 ข่ือนา กันตัง กันตัง ตรัง ตง. 2 2560 17/1/2020
5 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-0103 นายอาดูล บัวจันทร์ ร้านอาดูล บัวจันทร์ นายอาดูล บัวจันทร์ 42 4 คลองลุ กันตัง ตรัง ตง. 20 2551 27/6/2020
6 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-0098 นางสาวสมพิศ พรหมทอง ร้านพรหมทอง นางสาวสมพิศ พรหมทอง 46/4 3 โคกยาง กันตัง ตรัง ตง. 76 2551 3/7/2020
7 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-1190 นางสุดใจ ชูสุวรรณ์ ร้านพนมวังค์การเกษตร นางสุดใจ ชูสุวรรณ์ 53/1 7 โคกยาง กันตัง ตรัง ตง. 38 2561 13/12/2019
8 เขต 8 ศวพ.ตง. TRN-5-1320 นายมนตรี  เรืองยศ ร้านมนตรี  เรืองยศ นายมนตรี เรืองยศ 104/4 2 นาเกลือ กันตัง ตรัง ตง. 11 2562 24/4/2020
9 เขต 8 ศวพ.ตง. TRN-5-1358 นายอภิชาติ  เขวาล าธาร ร้าน ธนาชาติการเกษตร นายอภิชาติ เขวาล าธาร 79/7 2 บ่อน้ าร้อน กันตัง ตรัง ตง. 17 2562 7/7/2020
10 เขต 8 ศวพ.ตง. TRN-5-1279 นางดวงดาว ปุยพล ร้านดวงดาวการเกษตร นางดวงดาว ปุยพล 139/1 6 บ่อน้ าร้อน กันตัง ตรัง ตง. 4 2562 26/2/2020
11 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-1180 นายซุ่นฮวด  งามจารุกิจ ร้าน ซุ่นฮวดการเกษตร นายซุ่นฮวด งามจารุกิจ 189 5 บางเป้า กันตัง ตรัง ตง. 31 2560 31/7/2020
12 เขต 8 ศวพ.ตง. TRN-5-1253 นายไชยา สินไชย ร้านต้อยการเกษตร นายไชยา สินไชย 208/1 5 บางเป้า กันตัง ตรัง ตง. 10 2559 15/5/2020
13 เขต 8 ศวพ.ตง. TRN-5-1348 นางสาวแนน  เอ้งฉ้วน ร้าน ศิริทรัพย์วารินการเกษตร นางสาวแนน เอ้งฉ้วน 74/12 1 บางสัก กันตัง ตรัง ตง. 1 2562 2/1/2020
14 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-0132 นางสุรินทร์ทิพย์ เอ้งฉ้วน ร้านสุรินทร์ทิพย์การเกษตร นางสุรินทร์ทิพย์ เอ้งฉ้วน 1/1 2 บางสัก กันตัง ตรัง ตง. 2 2561 31/1/2020
15 เขต 8 ศวพ.ตง. TRN-5-1245 นายไพโรจน์  ด าจุติ ร้านลุงโรจน์การเกษตร นายไพโรจน์ ด าจุติ 162 6 โคกสะบ้า นาโยง ตรัง ตง. 25 2559 19/6/2019
16 เขต 8 ศวพ.ตง. TRN-5-1243 นายณัฐพล  แก้วละเอียด ร้าน ร้านโกเล็กเกษตรภัณฑ์ นายณัฐพล แก้วละเอียด 45 6 โคกสะบ้า นาโยง ตรัง ตง. 39 2560 14/9/2019
17 เขต 8 ศวพ.ตง. TRN-5-1302 นายขจรศักด์ิ  แก้วยอด ร้าน ตาเล็ก นายขจรศักด์ิ แก้วยอด 28 3 ช่อง นาโยง ตรัง ตง. 7 2561 15/3/2020
18 เขต 8 ศวพ.ตง. TRN-5-1258 นางสาวกาญจนา สักคุณา ร้านสีชมพู นางสาวกาญจนา สักคุณา 70/1 3 ช่อง นาโยง ตรัง ตง. 9 2559 15/5/2020
19 เขต 8 ศวพ.ตง. TRN-5-1309 นางสาววีรดา  รักขันโท ร้าน สวนเอเดนเกษตรภัณฑ์ นางสาววีรดา รักขันโท 7 1 นาข้าวเสีย นาโยง ตรัง ตง. 3 2561 5/3/2020
20 เขต 8 ศวพ.ตง. TRN-5-1284 นายพงษ์ศักด์ิ  รักษ์ทอง ร้านนาปดการเกษตร นายพงษ์ศักด์ิ รักษ์ทอง 6/5 4 นาข้าวเสีย นาโยง ตรัง ตง. 3 2562 24/1/2020
21 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-0020 นายธินะรัตน์ หนูแก้ว ร้านเรือนตรังพาณิชย์ นายธินะรัตน์ หนูแก้ว 84 4 นาโยง-ย่านตาขาว นาข้าวเสีย นาโยง ตรัง ตง. 8 2561 1/4/2020
22 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-1152 นายเลิศวรรธน์ เมฆสกุลวงศ์ ร้านเอกนาโยง นายเลิศวรรธน์ เมฆสกุลวงศ์ 194-196 2 เพชรเกษม นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง ตง. 25 2557 20/7/2019
23 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-0196 นายเฉลิมพล พลฤทธ์ิ ร้านเพ่ือนเกษตร นายเฉลิมพล พลฤทธ์ิ 174 3 นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง ตง. 97 2552 10/6/2020
24 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-1089 นายชัยณรงค์ เพชรเล็ก ร้านนาโยงยนต์เกษตร 2 นายชัยณรงค์ เพชรเล็ก 162/3 4 ตรัง-พัทลุง นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง ตง. 15 2553 19/8/2020
25 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-0192 นายยุทธนากรณ์ เพ็ชรสุทธ์ิ สหกรณ์การเกษตรนาโยง จ ากัด 105 7 เพชรเกษม นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง ตง. 13 2558 9/6/2020
26 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-0169 นายจ าลอง อนุสาร ร้านต้นไผ่ นายจ าลอง อนุสาร 137/1-2 7 ตรัง-พัทลุง นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง ตง. 2 2555 14/10/2019
27 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-0003 นายบุญนิตย์ คงแก้ว ร้านคงแก้วพาณิช นายบุญนิตย์ คงแก้ว 161 7 เพชรเกษม นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง ตง. 18 2561 2/7/2019
28 เขต 8 ศวพ.ตง. TRN-5-1332 นายแคล้ว  จิตรหลัง ร้าน แคล้ว นายแคล้ว จิตรหลัง 95 5 ท่าข้าม ปะเหลียน ตรัง ตง. 24 2561 16/7/2019
29 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-1204 นายธนากร  โกวิทวัฒนไพศาล ร้านเม้งเกษตรเคมีภัณฑ์ นายธนากร โกวิทวัฒนไพศาล 32 2 ตรัง-ปะเหลียน ท่าพญา ปะเหลียน ตรัง ตง. 28 2559 23/6/2020
30 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-1004 นายทวีชาติ จรณโยธิน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทวีโชคการเกษตร 16/9 1 ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง ตง. 16 2559 8/6/2020
31 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-1026 นายสมปอง ธีระกุลพิศุทธ์ิ ร้านทรัพย์ประเสริฐการเกษตร นายสมปอง ธีระกุลพิศุทธ์ิ 17/14 1 ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง ตง. 23 2560 11/7/2019
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32 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-1005 นายโชคชัย แซ่เอ้ียว ร้านนายโชคชัย แซ่เอ้ียว นายโชคชัย แซ่เอ้ียว 24/11 1 ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง ตง. 13 2553 30/6/2020
33 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-1013 นายยุทธนงค์ พุทธให้ ร้านย่ังยืนการเกษตร นายยุทธนงค์ พุทธให้ 24/35 1 ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง ตง. 20 2559 16/6/2020
34 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-1185 นายสมบูรณ์ พฤฒิวิญญู ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.พาณิชย์ ทุ่งยาว 1/3 2 ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง ตง. 27 2557 21/7/2020
35 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-1029 นางล าพู กังแฮ ร้านเต็กห้าย นางล าพู กังแฮ 1/32 2 ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง ตง. 17 2561 26/6/2019
36 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-1006 นายชัยเจริญ คงวัฒนานนท์ ร้านนายชัยเจริญ คงวัฒนานนท์ นายชัยเจริญ คงวัฒนานนท์ 1/7 2 ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง ตง. 19 2561 2/7/2020
37 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-1009 นายศิริชาติ รัตนสินทวีกุล ร้านศิริสุข นายศิริชาติ รัตนสินทวีกุล 3 2 ตรัง-สตูล ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง ตง. 38 2560 6/9/2019
38 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-1011 นายศักราช  จ าปา สหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จ ากัด 162/1 2 ตรัง-ปะเหลียน บ้านนา ปะเหลียน ตรัง ตง. 44 2560 7/12/2019
39 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-1012 นายระนอง ขาวดี ร้านหลัก 30 การเกษตร นายระนอง ขาวดี 227 7 ตรัง-ปะเหลียน บ้านนา ปะเหลียน ตรัง ตง. 19 2562 9/7/2020
40 เขต 8 ศวพ.ตง. TRN-5-1335 นายพรรณเชษฐ์  ครูด า ร้าน โกป๊อกการเกษตร นายพรรณเชษฐ์ ครูด า 99/2 1 ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง ตง. 9 2562 21/3/2020
41 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-1043 นางอัจฉรีย์ คงอินทร์ ร้านนางอัจฉรีย์ คงอินทร์ นางอัจฉรีย์ คงอินทร์ 115/10 9 ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง ตง. 47 2559 8/9/2019
42 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-1292 นายพิสิฐชัย  อ าพันธ์พงศ์ ร้านอินทรีย์ทองการเกษตร นายพิสิฐชัย อ าพันธ์พงศ์ 211/5 7 สุโสะ ปะเหลียน ตรัง ตง. 7 2562 3/3/2020
43 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-0054 นายภูษิต ปริสุทธิคุณากร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งฟ้าการเกษตร 108/58 6 ห้วยยอด ทับเท่ียง เมือง ตรัง ตง. 13 2555 14/1/2020
44 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-0027 นายประเสริฐ ฝันเชียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส่งเสริมการเกษตรตรัง 114 1 พระราม 6 ทับเท่ียง เมือง ตรัง ตง. 5 2555 19/12/2019
45 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-0160 นายวีระ ตระกูลรัมย์ ร้านตรัง-มาเลเซีย เทคโนโลยีเกษตร นายวีระ ตระกูลรัมย์ 114/8 ท่ากลาง ทับเท่ียง เมือง ตรัง ตง. 37 2561 13/12/2019
46 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-0071 นายรัมภ์ บุญเจริญ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตรังไผ่ทองเกษตรกรรม 136/2 สถานี ทับเท่ียง เมือง ตรัง ตง. 37 2559 21/7/2020
47 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-0056 นายทรงเกียรติ จันทรสูตร์ ร้านศรีตรังเกษตร นายทรงเกียรติ จันทรสูตร์ 170 ราชด าเนิน ทับเท่ียง เมือง ตรัง ตง. 7 2555 17/12/2019
48 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-0102 นายนัฏพงศ์ ปานคง ร้านเครือเตียวการเกษตร 1 นายนัฏพงศ์ ปานคง 26 กันตัง ทับเท่ียง เมือง ตรัง ตง. 15 2558 13/7/2019
49 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-0055 นายวิริยะ ถิรต้ังเสถียร ร้านวิริยะพานิช นายวิริยะ ถิรต้ังเสถียร 27 ตลาด ทับเท่ียง เมือง ตรัง ตง. 10 2555 16/1/2020
50 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-0202 นายเมธา คงวิทยา สหกรณ์การเกษตรเมืองตรัง จ ากัด 28-32 สังขวิทย์ ทับเท่ียง เมือง ตรัง ตง. 22 2559 16/6/2020
51 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-0006 นายเริงเกียรติ ชูค า ร้านจอมทองการเกษตร นายเริงเกียรติ ชูค า 34 3 พัทลุง ทับเท่ียง เมือง ตรัง ตง. 60 2559 12/12/2019
52 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-1094 นายสุภกิจ ชูพูล ร้านคณิตการค้า นายสุภกิจ ชูพูล 37/66 รักษ์จันทน์ ทับเท่ียง เมือง ตรัง ตง. 10 2560 29/3/2020
53 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-0157 นางวารุณี นาพอ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส.ตรัง จ ากัด 39/29 รัษฎา ทับเท่ียง เมือง ตรัง ตง. 33 2559 10/7/2020
54 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-0131 นางสาวถนอมรัตน์ ศุภศรี ร้านหงส์ราชาการเกษตร นางสาวถนอมรัตน์ ศุภศรี 411 ห้วยยอด ทับเท่ียง เมือง ตรัง ตง. 39 2555 10/6/2020
55 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-0207 นายวิชชากร แสงวรรณลอย ร้านนาโต๊ะหมิงการเกษตร นายวิชชากร แสงวรรณลอย 31/4 1 ตรัง-สิเกา นาโต๊ะหมิง เมือง ตรัง ตง. 22 2561 8/7/2020
56 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-1064 นางสาวอมรรัตน์ ปานคง ร้านเครือเตียวการเกษตร 2 นางสาวอมรรัตน์ ปานคง 20 4 นาโต๊ะหมิง เมือง ตรัง ตง. 6 2558 11/1/2020
57 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-1065 นางวรางคณา พรวรศักด์ิ ร้านโกเหล่าร้านค้า นางวรางคณา พรวรศักด์ิ 115/2-3 3 เพชรเกษม นาท่ามเหนือ เมือง ตรัง ตง. 3 2558 22/12/2019
58 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-1130 นางณัฐญา สถาพรนวกุล ร้านสถาพรการเกษตร นางณัฐญา สถาพรนวกุล 29/3 10 น้ าผุด เมือง ตรัง ตง. 2 2557 31/10/2019
59 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-1166 นางสาวดวงนภา มะนะโส ร้านโกพลการเกษตร นางสาวดวงนภา มะนะโส 22/6 4 ตรัง-สิเกา บางรัก เมือง ตรัง ตง. 50 2555 6/8/2019
60 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-1051 นางสาวเวทิสา คงทอง ร้านเจริญพันธ์ุการเกษตร นางสาวเวทิสา คงทอง 282 6 บ้านโพธ์ิ เมือง ตรัง ตง. 2 2554 17/11/2019
61 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-1115 นายสุชาติ สุวรรณวัฒน์ บริษัท รุ่งเรืองการเกษตร จ ากัด 3 2 โคกหล่อ เมืองตรัง ตรัง ตง. 10 2562 8/4/2020
62 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-0114 นางสมรัก ไกรเทพ บริษัท รักเกษตรภัณฑ์ จ ากัด 19/6 4 บางรัก-ควนขัน โคกหล่อ เมืองตรัง ตรัง ตง. 41 2559 3/8/2020
63 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-1046 นายจิรวัฒน์ บุษบงพีระพัฒน์ ร้านรุ่งศิลป์ 22 นายจิรวัฒน์ บุษบงพีระพัฒน์ 114/10 ท่ากลาง ทับเท่ียง เมืองตรัง ตรัง ตง. 4 2560 9/2/2020
64 เขต 8 ศวพ.ตง. TRN-5-1349 นายปิยะพงศ์  บุญปก ร้าน บุญปกค้าปุ๋ย นายปิยะพงศ์ บุญปก 25 รักษ์จันทน์ ทับเท่ียง เมืองตรัง ตรัง ตง. 2 2562 15/1/2020
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65 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-0050 นางสาวอมรรัตน์ ตรีรัตนพันธ์ ร้านยงนานการเกษตร นางสาวอมรรัตน์ ตรีรัตนพันธ์ 29 ราชด าเนิน ทับเท่ียง เมืองตรัง ตรัง ตง. 11 2555 17/1/2020
66 เขต 8 ศวพ.ตง. TRN-5-1265 นางธนัตสรณ์  หนูเล่ียง ร้านวรรณวนัชพาณิชย์ นางธนัตสรณ์ หนูเล่ียง 8/38 น้ าผุด ทับเท่ียง เมืองตรัง ตรัง ตง. 18 2562 9/7/2020
67 เขต 8 ศวพ.ตง. TRN-5-1271 นายคณิต  ฝันเซียน ร้านณิตยาการเกษตร นายคณิต ฝันเซียน 98/14 รัษฎา ทับเท่ียง เมืองตรัง ตรัง ตง. 3 2560 22/1/2020
68 เขต 8 ศวพ.ตง. TRN-5-1353 นายไพศาล  หลีนะ ร้าน ศ.เจริญฟาร์มเกษตร นายไพศาล หลีนะ 23/7 1 นาโต๊ะหมิง เมืองตรัง ตรัง ตง. 14 2562 4/6/2020
69 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-1138 นายจ าเริญ เล่ียนยงค์ ร้านเกษตรห้วยเหรียง นายจ าเริญ เล่ียนยงค์ 42 3 นาโต๊ะหมิง เมืองตรัง ตรัง ตง. 22 2555 26/2/2020
70 เขต 8 ศวพ.ตง. TRN-5-1293 นายกิติพงษ์  เวชพันธ์ ร้าน ค้าบ้านกองจัน นายกิติพงษ์ เวชพันธ์ 130/2 2 นาท่ามใต้ เมืองตรัง ตรัง ตง. 4 2561 8/3/2020
71 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-0121 นางจันทร์เพ็ญ อ่อนมาก ร้านนิคม อ่อนมาก นางจันทร์เพ็ญ อ่อนมาก 83/13 2 คลองเต็ง-เขาวิเศษ นาท่ามใต้ เมืองตรัง ตรัง ตง. 25 2561 19/7/2019
72 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-1208 นางสาวจุไรรัตน์ หนูรอด ร้านเคหเกษตรตรัง นางสาวจุไรรัตน์ หนูรอด 8 3 นาท่ามใต้ เมืองตรัง ตรัง ตง. 48 2559 11/9/2019
73 เขต 8 ศวพ.ตง. TRN-5-1286 นางกัลยา  ชูค า บริษัท จอมทองเกษตรตรัง จ ากัด 195/2 5 เพชรเกษม นาท่ามเหนือ เมืองตรัง ตรัง ตง. 32 2560 8/8/2019
74 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-1165 นายกมล เมืองแก้ว ร้านเมืองแก้วการเกษตร นายกมล เมืองแก้ว 119 4 บางรัก เมืองตรัง ตรัง ตง. 49 2555 5/8/2019
75 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-1189 นางสาวภัทรพร  ชีวะชัยวิช บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขาตรัง) 7/4 7 บ้านโพธ์ิ เมืองตรัง ตรัง ตง. 15 2561 24/6/2020
76 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-1184 นายจักระพงศ์ เลขานุกิจ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น้ าเพชรการเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด น้ าเพชรการเกษตร 48 6 ทุ่งกระบือ ย่านตาขาว ตรัง ตง. 28 2561 15/8/2019
77 เขต 8 ศวพ.ตง. TRN-5-1346 นายวรรธธวิทย์  ศรีเกตุ ร้านเกษตรฟาร์ม นายวรรธธวิทย์ ศรีเกตุ 272 นาชุมเห็ด ย่านตาขาว ตรัง ตง. 5 2562 26/2/2020
78 เขต 8 ศวพ.ตง. TRN-5-1260 นายยอดย่ิง พูลพงศ์ ร้านไทรงามการเกษตร นายยอดย่ิง พูลพงศ์ 189 1 นาชุมเห็ด ย่านตาขาว ตรัง ตง. 13 2559 22/5/2020
79 เขต 8 ศวพ.ตง. TRN-5-1336 นางวรรณวิไล  ยมรัตน์ ร้านวรรณวิไลของช า นางวรรณวิไล ยมรัตน์ 235 4 กะช่อง-หาดเลา โพรงจระเข้ ย่านตาขาว ตรัง ตง. 6 2562 29/2/2020
80 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-1018 นายธีรชัย ตรีพิเชฐกุล ร้านน าฮง นายธีรชัย ตรีพิเชฐกุล 26/4-5 1 ตรัง-ปะเหลียน ย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง ตง. 6 2552 21/3/2020
81 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-0156 นางวารุณี นาพอ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส .ตรัง จ ากัด สาขาย่านตาขาว 295/28 1 ย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง ตง. 35 2559 10/7/2020
82 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-1020 นางกนกอร  ตันกิติยานนท์ ร้านเจริญพาณิชย์ นางกนกอร ตันกิติยานนท์ 5 1 ตลาดนัด 2 ตรัง-ปะเหลียน ย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง ตง. 43 2560 29/11/2019
83 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-1021 นายธีรไชย โกวิทวัฒนไพศาล ร้านเม้งเกษตรเคมีภัณฑ์ นายธีรไชย โกวิทวัฒนไพศาล 51 1 วรคีรี ย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง ตง. 1 2555 19/10/2019
84 เขต 8 ศวพ.ตง. TRN-5-1254 นางสาวรัตนา  บุญโยดม ร้าน พาราทองการเกษตร นางสาวรัตนา บุญโยดม 6/3 1 สุนทรนนท์ ย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง ตง. 5 2561 12/3/2020
85 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-1031 นายชัยรัตน์ อินทรอนันต์ สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ ากัด 82 1 ตรัง-ปะเหลียน ย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง ตง. 94 2551 5/6/2020
86 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-1066 นางอุตส่าห์ ศรีสงคราม สหกรณ์การเกษตรรัษฎา จ ากัด 2 1 เพชรเกษม คลองปาง รัษฎา ตรัง ตง. 42 2560 24/9/2019
87 เขต 8 ศวพ.ตง. TRN-5-1272 นางอรลดา  เพียรดี ร้าน ส.รุ่งเรืองวัสดุ นางอรลดา เพียรดี 85 8 คลองปาง รัษฎา ตรัง ตง. 9 2560 28/3/2020
88 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-0051 นายรุจิโรจน์ แก้วรักษ์ ร้านรัษฏาเกษตรภัณฑ์ นายรุจิโรจน์ แก้วรักษ์ 28-28/1 1 เทศา-ห้วยยอด ควนเมา รัษฎา ตรัง ตง. 16 2562 16/6/2020
89 เขต 8 ศวพ.ตง. TRN-5-1322 นางสาววิหคงาม  พักตร์จันทร์ กลุ่มเกษตรกรท าสวนควนเมา 9 1 ควนเมา รัษฎา ตรัง ตง. 12 2561 9/5/2020
90 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-0185 นางสาวรัชนีพร สิทธิโยธา ร้านกิจรุ่งเรืองการเกษตร นางสาวรัชนีพร สิทธิโยธา 72 12 ควนเมา รัษฎา ตรัง ตง. 17 2553 29/8/2019
91 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-1222 นางสาวภัสรา  บริพันธ์ ร้านภัทรภัณฑ์ นางสาวภัสรา บริพันธ์ 6 15 ควนเมา รัษฎา ตรัง ตง. 62 2559 22/12/2019
92 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-1186 นายสุปัญญา ส่งแสง ร้านส.การเกษตร นายสุปัญญา ส่งแสง 96 3 ควนเมา รัษฎา ตรัง ตง. 45 2559 4/9/2019
93 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-1061 นายจารุวัฒ  อ่อนแก้ว สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบัว จ ากัด 216 1 หนองบัว รัษฎา ตรัง ตง. 36 2561 12/12/2019
94 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-1200 นายอัมพร อร่ามเรือง ร้านหนองบัวการเกษตร นายอัมพร อร่ามเรือง 232 1 หนองบัว รัษฎา ตรัง ตง. 33 2561 11/9/2019
95 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-1067 นางธารทิพย์ สุขศรีแก้ว ร้านคลินิกการเกษตร นางธารทิพย์ สุขศรีแก้ว 29 9 หนองบัว รัษฎา ตรัง ตง. 6 2560 6/3/2020
96 เขต 8 ศวพ.ตง. TRN-5-1257 นายเกรียงศักด์ิ เดชภักดี ร้านคลองมวนการเกษตร นายเกรียงศักด์ิ เดชภักดี 115 1 หนองปรือ รัษฎา ตรัง ตง. 12 2562 7/5/2020
97 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-1195 นายอุทัยรักษ์ บริพันธ์ ร้านพงศ์พัฒน์วัสดุ นายอุทัยรักษ์ บริพันธ์ 16/1 1 หนองปรือ รัษฎา ตรัง ตง. 6 2559 23/3/2020
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98 เขต 8 ศวพ.ตง. TRN-5-1295 นางบงกชวรรณ์  ย่ีส้ิน ร้าน บัวทองก่อสร้าง นางบงกชวรรณ์ ย่ีส้ิน 249 1 รัษฎา หนองปรือ รัษฎา ตรัง ตง. 16 2561 26/6/2019
99 เขต 8 ศวพ.ตง. TRN-5-1290 นายประพันธ์  ถนัดสร้าง ร้าน ประพันธ์ นายประพันธ์ ถนัดสร้าง 65/1 1 หนองปรือ รัษฎา ตรัง ตง. 6 2561 13/3/2020
100 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-0097 นายกฤษณะ บวรศุภศรี ร้านบวรฟาร์ม นายกฤษณะ บวรศุภศรี 35/1 2 เพชรเกษม คลองปาง รัษฏา ตรัง ตง. 27 2560 16/7/2019
101 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-1171 นางสาวโสภาภรณ์ หม่ืนจิตร ร้านน้องใหม่เคมีการเกษตร นางสาวโสภาภรณ์ หม่ืนจิตร 130 1 เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง ตง. 3 2559 18/1/2020
102 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-0159 นางวิภาวดี นกรู้รัก ร้านเพ่ือนแท้การเกษตร นางวิภาวดี นกรู้รัก 258 1 เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง ตง. 1 2559 5/1/2020
103 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-0067 นายเอกพงศ์ ชัยพล สหกรณ์การเกษตรวังวิเศษ จ ากัด 270 4 เขาวิเศษ-คลองเต็ง เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง ตง. 27 2559 23/6/2020
104 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-0134 นางสุรินทร์ ชุมอักษร ร้าน ช.ชุมอักษรวัสดุก่อสร้าง นางสุรินทร์ ชุมอักษร 270 6 เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง ตง. 41 2560 20/9/2019
105 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-0081 นายไสว นุ่นชูผล ร้านไสวพาณิชย์ นายไสว นุ่นชูผล 245 10 วังมะปราง วังวิเศษ ตรัง ตง. 1 2551 16/7/2020
106 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-0212 นางวารุณี นาพอ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส.ตรังจ ากัด สาขาวังวิเศษ 359/3 1 วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง ตง. 31 2559 10/7/2020
107 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-0213 นายวุฒิพงษ์ พลเดช ร้านบอยสโตร์ นายวุฒิพงษ์ พลเดช 77 3 เพชรเกษม วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง ตง. 8 2562 21/3/2020
108 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-0017 นายนิตย์ แสงหิรัญ ร้านธรรมรัตน์การค้า นายนิตย์ แสงหิรัญ 230 4 วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง ตง. 37 2555 28/6/2020
109 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-0203 นางสาวอุรัตน์ หนูสงค์ สหกรณ์การเกษตรวังเจริญ จ ากัด 201 7 ตรัง-กระบ่ี วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง ตง. 18 2559 9/6/2020
110 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-0200 นางสาวสุวคันธ์  คงรอด ร้านรวมเกษตร นางสาวสุวคันธ์  คงรอด 205 7 เพชรเกษม วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง ตง. 93 2552 12/5/2020
111 เขต 8 ศวพ.ตง. TRN-5-1264 นางสาวพรศิริ  แสงหิรัญ ร้านบ้านใหม่ปุ้มค้าเจริญ นางสาวพรศิริ แสงหิรัญ 215 7 วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง ตง. 36 2559 10/7/2020
112 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-1086 นายสุนันท์ คิดรอบ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไชยภักดี จ ากัด 155 2 อ่าวตง วังวิเศษ ตรัง ตง. 10 2553 13/6/2020
113 เขต 8 ศวพ.ตง. TRN-5-1303 นางสาวอาริญา  อินทร์ฤทธ์ิ ร้าน เอ-มาร์ท นางสาวอาริญา อินทร์ฤทธ์ิ 214 2 อ่าวตง วังวิเศษ ตรัง ตง. 9 2561 17/4/2020
114 เขต 8 ศวพ.ตง. TRN-5-1259 นางยุพา ชุมอักษร ร้านเอ อ่าวตง นางยุพา ชุมอักษร 31 5 อ่าวตง วังวิเศษ ตรัง ตง. 26 2560 16/7/2019
115 เขต 8 ศวพ.ตง. TRN-5-1248 นางสาวอารี ชุมอักษร ร้านอารี ชุมอักษร นางสาวอารี ชุมอักษร 101/1 6 อ่าวตง วังวิเศษ ตรัง ตง. 34 2561 30/9/2019
116 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-1170 นายนิวัฒน์ ชุมอักษร ร้านนิวัฒน์ ชุมอักษร นายนิวัฒน์ ชุมอักษร 155 6 อ่าวตง วังวิเศษ ตรัง ตง. 1 2556 1/10/2019
117 เขต 8 ศวพ.ตง. TRN-5-1283 นายเสริมศักด์ิ  แสวงชอบ ร้าน เสริมศักด์ิการค้า นายเสริมศักด์ิ แสวงชอบ 86 6 อ่าวตง วังวิเศษ ตรัง ตง. 24 2560 11/7/2019
118 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-1199 นายปภาวิน สุทธิธรรมานนท์ ร้านปภาวินการเกษตร นายปภาวิน สุทธิธรรมานนท์ 113/7 2 กะลาเส สิเกา ตรัง ตง. 1 2561 21/1/2020
119 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-1235 นายวิชัยรัตน์  เพ็ชรข า ร้าน ควนสามัคคีการเกษตร นายวิชัยรัตน์ เพ็ชรข า 40/3 7 กะลาเส สิเกา ตรัง ตง. 15 2562 6/6/2020
120 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-0111 นายวิรัตน์ รักวิวัฒน์ บริษัท โชคภานุวัฒน์การเกษตร จ ากัด 63/6 8 เพชรเกษม กะลาเส สิเกา ตรัง ตง. 46 2555 25/7/2019
121 เขต 8 ศวพ.ตง. TRN-5-1267 นางจ าปี  ตูลเพ็ง ร้านปัณณวัฒน์รับเบอร์ นางจ าปี ตูลเพ็ง 52/1 1 เขาไม้แก้ว สิเกา ตรัง ตง. 18 2560 18/6/2020
122 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-1103 นายถนอมเกียรติ ย่ิงฉ้วน สหกรณ์การเกษตรอุตสาหกรรมตรัง จ ากัด 10 9 ควนกุน-ตรัง เขาไม้แก้ว สิเกา ตรัง ตง. 59 2559 12/12/2019
123 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-0060 นายสมคิด ยงประเดิม ร้านสมคิดพานิชย์ นายสมคิด ยงประเดิม 155 4 ตรัง-สิเกา นาเมืองเพชร สิเกา ตรัง ตง. 40 2560 21/9/2019
124 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-0023 นางจันทนา นิติพงศ์สกุล ร้านนิวเกษตรภัณฑ์ นางจันทนา นิติพงศ์สกุล 167 4 นาเมืองเพชร สิเกา ตรัง ตง. 23 2561 10/7/2020
125 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-1068 นายสุชาติ คงปรือ ร้านรุ่งเรืองรวมภัณฑ์ นายสุชาติ คงปรือ 50/1 4 ตรัง-สิเกา นาเมืองเพชร สิเกา ตรัง ตง. 16 2556 8/9/2019
126 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-0082 นายจอมรวย เกล้ียงช่วย ร้านรวยวรรณการเกษตร นายจอมรวย เกล้ียงช่วย 47/3 1 บ่อหิน สิเกา ตรัง ตง. 31 2561 23/8/2019
127 เขต 8 ศวพ.ตง. TRN-5-1276 นางทัศนีย์วรรณ  ชัยพล ร้านวังทองโฮมมาร์ท นางทัศนีย์วรรณ ชัยพล 68/1 5 บ่อหิน สิเกา ตรัง ตง. 11 2560 28/5/2020
128 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-0151 นางวารุณี นาพอ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส.ตรัง จ ากัด สาขาสิเกา 181 3 ไม้ฝาด สิเกา ตรัง ตง. 32 2559 10/7/2020
129 เขต 8 ศวพ.ตง. TRN-5-1278 นางสาวศุภกาญจน์  กาญจนนันทวงศ์ ร้าน เฮง เฮง เกษตรพันธ์ุ นางสาวศุภกาญจน์ กาญจนนันทวงศ์ 294 2 เพชรเกษม เขากอบ ห้วยยอด ตรัง ตง. 13 2560 28/5/2020
130 เขต 8 ศวพ.ตง. TRN-5-1244 นายสมบูรณ์  กาญจนนันทวงศ์ บริษัท เรืองตรังคลังเกษตร จ ากัด 141 3 เขากอบ ห้วยยอด ตรัง ตง. 35 2561 21/11/2019
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131 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-0154 นางสาวจริยา ย่องซ่ือ ร้านประพันธ์การเกษตร นางสาวจริยา ย่องซ่ือ 2/2 7 เขากอบ ห้วยยอด ตรัง ตง. 66 2551 8/8/2019
132 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-1238 นายสุวิทย์  จรเสมอ ร้านท่าง้ิวการเกษตร นายสุวิทย์ จรเสมอ 154/3 8 ห้วยยอด-ในเตา ท่าง้ิว ห้วยยอด ตรัง ตง. 40 2559 3/8/2019
133 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-1118 นางสาวเยาวลี พาหุรัตน์ ร้านผู้ใหญ่ลี นางสาวเยาวลี พาหุรัตน์ 12 2 ทุ่งต่อ ห้วยยอด ตรัง ตง. 23 2557 15/7/2020
134 เขต 8 ศวพ.ตง. TRN-5-1247 นายอรรถพงศ์ ภักดี ร้านเกษตรก้าวหน้า นายอรรถพงศ์ ภักดี 65 2 ทุ่งต่อ ห้วยยอด ตรัง ตง. 7 2559 27/4/2020
135 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-0021 นางสาคร คงรอด ร้านนาวงการเกษตร นางสาคร คงรอด 182/1 2 เพชรเกษม บางกุ้ง ห้วยยอด ตรัง ตง. 4 2557 23/12/2019
136 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-0035 นายสุเมธ เฑียรฆโรจน์ ร้านพรชัยการเกษตร นายสุเมธ เฑียรฆโรจน์ 109 5 เพชรเกษม บางกุ้ง ห้วยยอด ตรัง ตง. 4 2551 31/5/2020
137 เขต 8 ศวพ.ตง. TRN-5-1316 นางสาวสุนิสา  ชูเมือง สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางดี จ ากัด 162 5 บางดี ห้วยยอด ตรัง ตง. 13 2562 7/5/2020
138 เขต 8 ศวพ.ตง. TRN-5-1300 นายนพดล  อินทร์พูด ร้านพิกุลทอง นายนพดล อินทร์พูด 193 5 บางดี ห้วยยอด ตรัง ตง. 29 2561 16/8/2019
139 เขต 8 ศวพ.ตง. TRN-5-1294 นางรัชดาภรณ์  อินนุรักษ์ สหกรณ์กองทุนสวนยางปากคม จ ากัด 1 2 ปากคม ห้วยยอด ตรัง ตง. 10 2561 24/4/2019
140 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-0116 นายธีระชัย เช้าฉ้อง ร้านนายธีระชัย เช้าฉ้อง นายธีระชัย เช้าฉ้อง 18 10 เพชรเกษม ล าภูรา ห้วยยอด ตรัง ตง. 47 2555 16/8/2019
141 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-0096 นายธีระยุทธ ธัญกิจจานุกิจ ร้านนายธีระยุทธ ธัญกิจจานุกิจ นายธีระยุทธ ธัญกิจจานุกิจ 178 2 เพชรเกษม ล าภูรา ห้วยยอด ตรัง ตง. 19 2560 2/7/2020
142 เขต 8 ศวพ.ตง. TRN-5-1268 นายเทพนม  ชัยพลเดช สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จ ากัด นายเทพนม  ชัยพลเดช 179 2 วังคีรี ห้วยยอด ตรัง ตง. 58 2559 27/11/2019
143 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-1140 นายกุศล แก้วรุ่งฟ้า ร้านฟ้ารุ่งการเกษตร นายกุศล แก้วรุ่งฟ้า 31 2 วังคีรี ห้วยยอด ตรัง ตง. 17 2556 12/9/2019
144 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-1236 นางราตรี สุทธิรักษ์ ร้านสุทธิรักษ์การเกษตร นางราตรี สุทธิรักษ์ 132/2 5 วังคีรี ห้วยยอด ตรัง ตง. 4 2559 24/2/2020
145 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-0073 นายดุรงค์พล สิทธิรักษ์ ร้านห้วยนางการเกษตร นายดุรงค์พล สิทธิรักษ์ 102 6 เพชรเกษม ห้วยนาง ห้วยยอด ตรัง ตง. 14 2550 5/8/2019
146 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-1045 นายไพรัช  ไชยทอง สหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จ ากัด (สาขา 3) 346 7 ห้วยนาง ห้วยยอด ตรัง ตง. 51 2559 25/9/2019
147 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-0155 นางวารุณี นาพอ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส.ตรัง จ ากัด สาขาห้วยยอด 1 พลรักษ์อุทิศ ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง ตง. 34 2559 10/7/2020
148 เขต 8 ศวพ.ตง. TRN-5-1288 นายประกาศิต  ชัยเดช ร้าน โจ้ฟาร์ม นายประกาศิต ชัยเดช 154 เพชรเกษม ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง ตง. 30 2561 16/8/2019
149 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-0086 นายโยธิน มณีโชติ ร้านมณีโชติการเกษตร นายโยธิน มณีโชติ 33-35 นครกิจบ ารุง ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง ตง. 92 2552 12/2/2020
150 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-0002 นายอานนท์ วงศ์หนองเตย ร้านขุมทอง นายอานนท์ วงศ์หนองเตย 352 เพชรเกษม ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง ตง. 12 2555 12/1/2020
151 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-1108 นายอภินันท์ ตันกิติยานนท์ ร้านเจริญพาณิชย์ 2 นายอภินันท์ ตันกิติยานนท์ 354 เพชรเกษม ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง ตง. 5 2560 22/2/2020
152 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-0078 นายอภิชัย กาญจนนันทวงศ์ ร้านเฮงฮวด นายอภิชัย กาญจนนันทวงศ์ 419 เพชรเกษม ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง ตง. 8 2555 11/12/2019
153 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-0210 นายอาคม แพงทวี สหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จ ากัด 431/14-15 เพชรเกษม ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง ตง. 21 2561 8/7/2020
154 เขต 8 ศวพ.ตง. TRN-5-1338 นายภาสกร  จริยวิจิตร ร้าน ก้าวเกษตร นายภาสกร จริยวิจิตร 49/8 พิศาลสีมารักษ์ ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง ตง. 26 2561 31/7/2019
155 เขต 8 ศวพ.ตง. TRN-5-1319 นายสุชาติ  สุวรรณวัฒน์ บริษัท รุ่งเรืองการเกษตร จ ากัด สาขา ห้วยยอด 732 เพชรเกษม ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง ตง. 11 2561 26/4/2020
156 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-1213 นายต่อพงษ์  แซ่หลี ร้านวงศกรการค้า นายต่อพงษ์ แซ่หลี 108 6 ตะเสะ หาดส าราญ ตรัง ตง. 56 2559 3/11/2019
157 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-1212 นางนิตยา  ช่องสมบัติ ร้านนิยม นางนิตยา ช่องสมบัติ 205/4 5 หาดส าราญ หาดส าราญ ตรัง ตง. 55 2559 3/11/2019
158 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-1110 นายนิคม  เดิมหล่ิม สหกรณ์การเกษตรหาดส าราญ จ ากัด 14/2 9 หาดส าราญ หาดส าราญ ตรัง ตง. 51 2554 14/8/2019
159 เขต 8 ศวพ.ตง. Trn-5-1177 นายณรงค์ชัย ชูเพ็ง ร้านจรัสศิลป์ นายณรงค์ชัย ชูเพ็ง 58 9 หาดส าราญ หาดส าราญ ตรัง ตง. 28 2560 18/7/2019
160 เขต 8 ศวพ.นธ. NAA-5-0157 นางรุสนานี มะรงค์ ร้านฮูดาการเกษตร นางรุสนานี มะรงค์ 285/1 12 - - บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส นธ. 1 2562 20/3/2020
161 เขต 8 ศวพ.นธ. NAA-5-0138 นางสาวเพ็ญศรี  หาสุข สหกรณ์นิคมปิเหล็ง จ ากัด 469 7 มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส นธ. 8 2560 28/3/2020
162 เขต 8 ศวพ.นธ. NAA-5-0148 นายแก้ว ไชยสิทธ์ิ ร้านกิตติการไฟฟ้าและเคร่ืองมือการเกษตร นายแก้ว ไชยสิทธ์ิ 106/2 4 - - เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส นธ. 2 2562 20/3/2020
163 เขต 8 ศวพ.นธ. Naa-5-0098 นายจรูญพันธ์ จันทร์อิน ร้านตากใบการเกษตร นายจรูญพันธ์ จันทร์อิน 19 4 สามแยกตากใบ เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส นธ. 1 2558 18/7/2020
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164 เขต 8 ศวพ.นธ. Naa-5-0028 นายอดิสร รังเสาร์ สหกรณ์การเกษตรตากใบ จ ากัด 39/2 4 - - เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส นธ. 7 2557 29/6/2020
165 เขต 8 ศวพ.นธ. NAA-5-0133 นายมาหะมะรอปี เจ๊ะแว ร้านยูโยวัสดุภัณฑ์ นายมาหะมะรอปี เจ๊ะแว 5/2 1 บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส นธ. 4 2561 12/3/2020
166 เขต 8 ศวพ.นธ. NAA-5-0132 นายสว่าง  หมวกสกุล ร้านสว่างรุ่งเรือง นายสว่าง หมวกสกุล 58 1 พร่อน ตากใบ นราธิวาส นธ. 1 2560 28/3/2020
167 เขต 8 ศวพ.นธ. NAA-5-0134 นายเสริม  แดงรัตน์ ร้านเสริมอาหารสัตว์ นายเสริม แดงรัตน์ 23/1 3 พร่อน ตากใบ นราธิวาส นธ. 7 2560 28/3/2020
168 เขต 8 ศวพ.นธ. Naa-5-0114 นายนุชา  คงชนม์ ร้านนุชา นายนุชา คงชนม์ 1/3 5 ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส นธ. 3 2560 28/3/2020
169 เขต 8 ศวพ.นธ. Naa-5-0067 นายมนัช บุญหลง ร้านสามหนุ่มการเกษตร นายมนัช บุญหลง 90 6 - - กะลุวอเหนือ เมือง นราธิวาส นธ. 15 2557 28/7/2020
170 เขต 8 ศวพ.นธ. Naa-5-0091 นายสมบูรณ์ จันทรวิศรุต ห้างหุ้นส่วนสามัญ นราเกษตรสมบูรณ์ 153/12 - สุริยะประดิษฐ์ บางนาค เมือง นราธิวาส นธ. 2 2558 13/8/2020
171 เขต 8 ศวพ.นธ. Naa-5-0024 นางสาวสุชินี เด่นสันติกุล สหกรณ์การเกษตรเมืองนราธิวาส จ ากัด 2/15 - บางนาค เมือง นราธิวาส นธ. 8 2557 29/6/2020
172 เขต 8 ศวพ.นธ. Naa-5-0021 นายฉัตรชัย โสตถิยานนท์ ร้านรุ่งแสง นายฉัตรชัย โสตถิยานนท์ 207 - ภูผาภักดี บางนาค เมือง นราธิวาส นธ. 7 2550 22/4/2020
173 เขต 8 ศวพ.นธ. Naa-5-0003 นายวิชิตศักด์ิ โสตถิยานนท์ ร้านโค้วยู่ล้ง นายวิชิตศักด์ิ โสตถิยานนท์ 211 - ภูผาภักดี บางนาค เมือง นราธิวาส นธ. 8 2550 21/4/2020
174 เขต 8 ศวพ.นธ. Naa-5-0048 นายสมบูรณ์ จันทรวิศรุต ร้านนราการเกษตร นายสมบูรณ์ จันทรวิศรุต 223 - ภูผาภักดี บางนาค เมือง นราธิวาส นธ. 4 2555 12/8/2020
175 เขต 8 ศวพ.นธ. Naa-5-0049 นายวิสุทธ์ิ คารวะวัฒนา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษตรวัฒนา 37 - ภูผาภักดี บางนาค เมือง นราธิวาส นธ. 9 2557 29/6/2020
176 เขต 8 ศวพ.นธ. Naa-5-0010 นายสันต์ วรรณมาตร ร้านต.การเกษตร นายสันต์ วรรณมาตร 495 - ระแงะมรรคา บางนาค เมือง นราธิวาส นธ. 10 2550 16/7/2020
177 เขต 8 ศวพ.นธ. Naa-5-0090 นายอาแว สาและ ร้านอาเซียนการเกษตร นายอาแว สาและ 93 - ภูผาภักดี บางนาค เมือง นราธิวาส นธ. 11 2557 6/7/2020
178 เขต 8 ศวพ.นธ. Naa-5-0059 นายคงภพ  ขวัญเอียด สหกรณ์อรบ.นราธิวาสรักษ์บ้านเกิด จ ากัด 224/10 2 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส นธ. 1 2561 1/3/2020
179 เขต 8 ศวพ.นธ. NAA-5-0156 นางแก้วตา บัวชุม ร้านเกษตรนรา นางแก้วตา บัวชุม 30 8 กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส นธ. 2 2561 1/3/2020
180 เขต 8 ศวพ.นธ. NAA-5-0122 นายวชิระ  โอรพันธ์ ร้านวชิระฟาร์ม นายวชิระ โอรพันธ์ 133 ภูผาภักดี บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส นธ. 1 2559 20/4/2020
181 เขต 8 ศวพ.นธ. NAA-5-0165 นายไฟโซล อาเเว ร้านเเมกไม้ นายไฟโซล อาเเว 84 พนาสณฑ์ 2 พนาสณฑ์ บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส นธ. 3 2562 20/3/2020
182 เขต 8 ศวพ.นธ. NAA-5-0164 นายประสิทธ์ิ ปริธัญ ร้านเกษตรภัณฑ์ สาขานราธิวาส นายประสิทธ์ิ ปริธัญ 59 - - บายพาส บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส นธ. 4 2562 21/5/2020
183 เขต 8 ศวพ.นธ. NAA-5-0139 นายวรรณพ  คูหามุข บริษัท เขากงการเกษตร จ ากัด 36/12 3 ล าภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส นธ. 2 2560 28/3/2020
184 เขต 8 ศวพ.นธ. Naa-5-0063 นายมูฮ ามัด ยูโซ๊ะ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นราธิวาส จ ากัด สาขาแว้ง 133/17-18 - - แว้ง แว้ง นราธิวาส นธ. 14 2557 25/6/2020
185 เขต 8 ศวพ.นธ. NAA-5-0125 นายจตุรงค์  พ่ึงวิรวัฒน์ ร้านนิยมพาณิชย์ นายจตุรงค์ พ่ึงวิรวัฒน์ 119/11 1 แว้ง แว้ง นราธิวาส นธ. 4 2560 28/3/2020
186 เขต 8 ศวพ.นธ. NAA-5-0123 นายพรชัย  สุขสมคิด ร้านพรชัย นายพรชัย สุขสมคิด 103 2 แว้ง แว้ง นราธิวาส นธ. 3 2561 1/3/2020
187 เขต 8 ศวพ.นธ. Naa-5-0070 นางสุจินดา จ่ึงจรูญ ร้านจ่ึงจรูญพาณิชย์ นางสุจินดา จ่ึงจรูญ 157 4 - - สุคิริน สุคิริน นราธิวาส นธ. 1 2557 21/3/2020
188 เขต 8 ศวพ.นธ. Naa-5-0093 นายฐาพล  ศรีวังแก้ว ร้านฐาพล นายฐาพล   ศรีวังแก้ว 159/15 4 สุคิริน สุคิริน นราธิวาส นธ. 2 2559 20/4/2020
189 เขต 8 ศวพ.นธ. Naa-5-0071 นายสมพงษ์ ศรีสุวรรณ์ ร้านอ๊อดเคมีการเกษตร นายสมพงษ์ ศรีสุวรรณ์ 174 4 - - สุคิริน สุคิริน นราธิวาส นธ. 12 2557 17/7/2020
190 เขต 8 ศวพ.นธ. NAA-5-0149 นายประกอบ  ปริธัญ บริษัท เกษตรภัณฑ์ กรุ๊ป จ ากัด 4/29 6 ปาเสมัส สุไหงโกลก นราธิวาส นธ. 5 2561 12/3/2020
191 เขต 8 ศวพ.นธ. Naa-5-0096 นายมะไซเด็ง สาเมาะ ร้านมะไซเด็ง นายมะไซเด็ง สาเมาะ 23/3 1 มูโนะ สุไหงโกลก นราธิวาส นธ. 2 2557 25/6/2020
192 เขต 8 ศวพ.นธ. Naa-5-0083 นางสาวปิยะนุช พ่ึงวิรวัฒน์ ร้านป.ปลาพืชช่ิงช๊อป นางสาวปิยะนุช พ่ึงวิรวัฒน์ 27/7 1 - - มูโนะ สุไหงโกลก นราธิวาส นธ. 10 2557 29/6/2020
193 เขต 8 ศวพ.นธ. Naa-5-0095 นายวิชิต พ่ึงวิรวัฒน์ ร้านชัยนครสโตร์ นายวิชิต พ่ึงวิรวัฒน์ 28/1 1 - - มูโนะ สุไหงโกลก นราธิวาส นธ. 5 2557 25/6/2020
194 เขต 8 ศวพ.นธ. Naa-5-0087 นางสาวซูลัยฮา อาแว ร้านซูลัยฮา นางสาวซูลัยฮา อาแว 27/2 2 - - มูโนะ สุไหงโกลก นราธิวาส นธ. 3 2557 25/6/2020
195 เขต 8 ศวพ.นธ. Naa-5-0062 นางสาวพิริพรรณ ทองศรีโรจน์ ร้านแม่เหล็กการเกษตร นางสาวพิริพรรณ ทองศรีโรจน์ 48 - เอเชีย18 สุไหงโกลก สุไหงโกลก นราธิวาส นธ. 3 2559 18/8/2020
196 เขต 8 ศวพ.นธ. Naa-5-0082 นายสมศักด์ิ ล่ิวลักษณ์ ร้านหลิวจินหลง นายสมศักด์ิ ล่ิวลักษณ์ 49 - วามันอ านวย สุไหงโกลก สุไหงโกลก นราธิวาส นธ. 6 2557 29/6/2020

6/23สํา
นัก
คว
บค
มุพ
ืชแ
ละ
วสั
ดกุ
ารเ
กษ
ตร



197 เขต 8 ศวพ.นธ. Naa-5-0051 นางมัณฑนา อักษรวงค์ สหกรณ์การเกษตรสุไหงโก-ลก จ ากัด 550 - ประชาวิวัฒน์ สุไหงโก-ลก สุไหงโกลก นราธิวาส นธ. 6 2551 12/6/2020
198 เขต 8 ศวพ.นธ. Naa-5-0022 นายไมตรี วารุณี ร้านวิบูลย์พานิช นายไมตรี วารุณี 164 - จารุเสถียร ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส นธ. 3 2551 27/2/2020
199 เขต 8 ศวพ.นธ. Naa-5-0004 นายอ านาจ คงศักด์ิสกุล ร้านจุ้นหลี นายอ านาจ คงศักด์ิสกุล 188 - จารุเสถียร ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส นธ. 4 2551 3/3/2020
200 เขต 8 ศวพ.นธ. Naa-5-0086 นายไพรัช ธิตินฤมิต ร้านนฤมิตอาหารสัตว์ นายไพรัช ธิตินฤมิต 99 - จารุเสถียร ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส นธ. 1 2555 1/2/2020
201 เขต 8 ศวพ.นธ. NAA-5-0126 นางฉลวย  บุญหวังช่วย ร้านฉลวย นางฉลวย บุญหวังช่วย 19/3 11 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส นธ. 5 2560 28/3/2020
202 เขต 8 ศวพ.นธ. NAA-5-0146 นายบุญ เดิมหมวก ร้านบูมวัสดุก่อสร้าง นายบุญ เดิมหมวก 33 12 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส นธ. 6 2561 12/3/2020
203 เขต 8 ศวพ.นธ. NAA-5-0131 นายวิเชียร  นุเคราะห์วัด ร้านนายชา นายวิเชียร นุเคราะห์วัด 135 2 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส นธ. 6 2560 28/3/2020
204 เขต 8 ศวพ.นธ. Naa-5-0111 นายช านาญ เวทโอสถ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหใต้พัฒนา 163 4 - - สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส นธ. 16 2557 5/8/2020
205 เขต 8 ศวพ.นธ. NAA-5-0129 นายปรีชา รามรัตนตรัย ร้านปรีชา นายปรีชา รามรัตนตรัย 61 4 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส นธ. 7 2561 20/3/2020
206 เขต 8 ศวพ.นธ. Naa-5-0060 นายสุทธิชัย สกุลพรหม สหกรณ์การเกษตร กรป .กลาง นพค.นราธิวาส จ ากัด 237 6 - - สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส นธ. 4 2557 25/6/2020
207 เขต 8 ศวพ.ปน. PAT-5-0151 นายรุสดี  แนมะ ร้านกะพ้อการเกษตร นายรุสดี แนมะ 124/1 7 กะรุบี กะพ้อ ปัตตานี ปน. 3 2562 17/3/2020
208 เขต 8 ศวพ.ปน. PAT-5-0100 นายอุสุพงษ์ ทองแกมแก้ว ร้านพ.เจริญสิน นายอุสุพงษ์ ทองแกมแก้ว 120/9 - โคกโพธ์ิ-ทรายขาว โคกโพธ์ิ โคกโพธ์ิ ปัตตานี ปน. 6 2553 2/8/2019
209 เขต 8 ศวพ.ปน. PAT-5-0101 นางสาวกัญจน์รัตน์ ผ่องอ าไพ ร้านผลทองการค้า นางสาวกัญจน์รัตน์ ผ่องอ าไพ 56/2 1 - เพชรเกษม โคกโพธ์ิ โคกโพธ์ิ ปัตตานี ปน. 4 2554 28/12/2019
210 เขต 8 ศวพ.ปน. PAT-5-0087 นางสาวซากีเราะ ดือเระ ร้านซุกรีการเกษตร นางสาวซากีเราะ ดือเระ 45 12 - - โคกโพธ์ิ โคกโพธ์ิ ปัตตานี ปน. 1 2553 15/11/2019
211 เขต 8 ศวพ.ปน. PAT-5-0137 นางสาวพรเพ็ญ พ่อค าไฟ ร้านกรวรรณการเกษตร นางสาวพรเพ็ญ พ่อค าไฟ 244/6 4 เพชรเกษม โคกโพธ์ิ โคกโพธ์ิ ปัตตานี ปน. 4 2562 26/3/2020
212 เขต 8 ศวพ.ปน. PAT-5-0042 นายมาณพ เศียรอินทร์ สหกรณ์การเกษตรโคกโพธ์ิ จ ากัด 200 7 - เพชรเกษม โคกโพธ์ิ โคกโพธ์ิ ปัตตานี ปน. 5 2550 2/7/2020
213 เขต 8 ศวพ.ปน. PAT-5-0006 นางสาวสุจิตร ศรีสุทธิพฤทธ์ิ ร้านช.พาณิชย์ นางสาวสุจิตร ศรีสุทธิพฤทธ์ิ 52 7 - เพชรเกษม โคกโพธ์ิ โคกโพธ์ิ ปัตตานี ปน. 8 2549 4/1/2020
214 เขต 8 ศวพ.ปน. PAT-5-0047 นางสมจิตต์ ช่อชัยพฤกษ์ ร้านแสงเจริญ นางสมจิตต์ ช่อชัยพฤกษ์ 58 7 - เพชรเกษม โคกโพธ์ิ โคกโพธ์ิ ปัตตานี ปน. 10 2549 7/3/2020
215 เขต 8 ศวพ.ปน. PAT-5-0038 นายจ ารัส สุวรรณแพทย์ ร้านลอยพาณิชย์ นายจ ารัส สุวรรณแพทย์ 17/6 3 - - ช้างให้ตก โคกโพธ์ิ ปัตตานี ปน. 3 2560 6/11/2019
216 เขต 8 ศวพ.ปน. PAT-5-0107 นายก้อง แก้วพิมล สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง มะปรางมัน ปัตตานี จ ากัด 31/1 2 - - ช้างไห้ตก โคกโพธ์ิ ปัตตานี ปน. 7 2554 4/7/2020
217 เขต 8 ศวพ.ปน. PAT-5-0012 นางศริญญา   มะตารี ร้านทรายขาว นางศริญญา  มะตารี 136/1 1 - - ทรายขาว โคกโพธ์ิ ปัตตานี ปน. 9 2549 4/1/2020
218 เขต 8 ศวพ.ปน. PAT-5-0037 นางรัตติยา มะตารี ร้านโรไวดาโฮมมาร์ท นางรัตติยา มะตารี 161 1 ทรายขาว โคกโพธ์ิ ปัตตานี ปน. 2 2557 9/1/2020
219 เขต 8 ศวพ.ปน. PAT-5-0015 นายยูโซ๊ะ สาหล าสุหรี ร้านนิตยาพาณิชย์ นายยูโซ๊ะ สาหล าสุหรี 51/3 4 - - ทรายขาว โคกโพธ์ิ ปัตตานี ปน. 4 2553 13/7/2020
220 เขต 8 ศวพ.ปน. PAT-5-0013 นางสาวกฤษณี ลีลาวิจิตรเศรษฐ์ ร้านทักษิณเกษตร นางสาวกฤษณี ลีลาวิจิตรเศรษฐ์ 110/2 6 - เพชรเกษม นาประดู่ โคกโพธ์ิ ปัตตานี ปน. 6 2549 12/1/2020
221 เขต 8 ศวพ.ปน. PAT-5-0041 นายสมพงษ์ แซ่อ้ึง ร้านสมพงษ์พาณิชย์ นายสมพงษ์ แซ่อ้ึง 24/1 6 - - นาประดู่ โคกโพธ์ิ ปัตตานี ปน. 3 2550 7/8/2019
222 เขต 8 ศวพ.ปน. PAT-5-0005 นายสมนึก แซ่ต้ัง ร้านจิราภรณ์พานิชย์ นายสมนึก แซ่ต้ัง 58-60 6 เพชรเกษม นาประดู่ โคกโพธ์ิ ปัตตานี ปน. 9 2550 25/6/2020
223 เขต 8 ศวพ.ปน. PAT-5-0119 นายปัญญา ศรีคล้าย ร้านรุ่งเรืองการเกษตร นายปัญญา ศรีคล้าย 97/3 5 - - มะกรูด โคกโพธ์ิ ปัตตานี ปน. 1 2558 28/10/2019
224 เขต 8 ศวพ.ปน. PAT-5-0155 นางสาวทิศา  หวานสนิท ร้านบ้านเกษตรโคกโพธ์ิ นางสาวทิศา หวานสนิท 97/3 5 มะกรูด โคกโพธ์ิ ปัตตานี ปน. 2 2562 14/2/2020
225 เขต 8 ศวพ.ปน. PAT-5-0001 นายมะหะมะโปะอะ มะสะ ร้านพี.ดี.การค้า นายมะหะมะโปะอะ มะสะ 10/28 6 - - ควน ปะนาเระ ปัตตานี ปน. 1 2559 11/2/2020
226 เขต 8 ศวพ.ปน. PAT-5-0086 นายรุสลาม เย๊ะ ร้านรุสลามการเกษตร นายรุสลาม เย๊ะ 204/2 1 - - มายอ มายอ ปัตตานี ปน. 1 2552 3/8/2019
227 เขต 8 ศวพ.ปน. PAT-5-0043 นางวิไล สาและ สหกรณ์การเกษตรมายอ จ ากัด 29/1 1 - มายอ มายอ มายอ ปัตตานี ปน. 3 2558 13/9/2019
228 เขต 8 ศวพ.ปน. PAT-5-0132 นายมะรอซี  หามะ ร้านลางา การเกษตร นายมะรอซี หามะ 53/4 2 ลางา มายอ ปัตตานี ปน. 1 2562 6/2/2020
229 เขต 8 ศวพ.ปน. PAT-5-0010 นายอุสมาน บากา ร้านเซลาตัน นายอุสมาน บากา 69/1 5 - มายอ-ปาลัส ลางา มายอ ปัตตานี ปน. 14 2548 8/7/2020
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230 เขต 8 ศวพ.ปน. PAT-5-0023 นายสมศักด์ิ ชวลิตวรกุล ร้านไพศาล นายสมศักด์ิ ชวลิตวรกุล 23 - พิพิธ อาเนาะรู เมือง ปัตตานี ปน. 2 2550 2/7/2020
231 เขต 8 ศวพ.ปน. PAT-5-0040 นายสมศักด์ิ ชัยรัตนมโนกร ร้านศรีสุพรรณพานิช นายสมศักด์ิ ชัยรัตนมโนกร 69 - พิพิธ อาเนาะรู เมือง ปัตตานี ปน. 8 2550 31/5/2020
232 เขต 8 ศวพ.ปน. PAT-5-0112 นายชวกิจ ประเสริฐวชิรากุล ร้านรุ่งเรืองการเกษตร นายชวกิจ ประเสริฐวชิรากุล 118 5 รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี ปน. 1 2556 28/5/2020
233 เขต 8 ศวพ.ปน. PAT-5-0105 นายนพรัตน์ สุริยจันทร์ ร้านสมบัติวัฒนาฟาร์มช็อบ นายนพรัตน์ สุริยจันทร์ 139 นาเกลือ อาเนาะรู เมืองปัตตานี ปัตตานี ปน. 6 2562 19/6/2020
234 เขต 8 ศวพ.ปน. PAT-5-0053 นายสุรศิษฏ์  ศิริอนันต์เจริญ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปัตตานีศิริอนันต์ขนส่ง 47,49 มายอ อาเนาะรู เมืองปัตตานี ปัตตานี ปน. 5 2562 26/3/2020
235 เขต 8 ศวพ.ปน. PAT-5-0108 นายปรีชา เลิศประสิทธ์ิ ร้านส.สหพาณิชย์ นายปรีชา เลิศประสิทธ์ิ 9/13 6 - - แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี ปน. 2 2558 16/12/2019
236 เขต 8 ศวพ.ปน. PAT-5-0096 นายซามซูดิน มะดือเระ สหกรณ์การเกษตรไม้แก่น จ ากัด 158 4 - ไทรทอง ไม้แก่น ปัตตานี ปน. 5 2554 17/4/2020
237 เขต 8 ศวพ.ปน. PAT-5-0122 นางสาวสนะ  หะยีมะเด็ง ร้านโซเซียการเกษตร นางสาวสนะ หะยีมะเด็ง 41/2 5 เขาตูม ยะรัง ปัตตานี ปน. 5 2558 10/12/2019
238 เขต 8 ศวพ.ปน. PAT-5-0019 นายอาแซ วาแวนิ ร้านบาซาเอการค้า นายอาแซ วาแวนิ 110 3 - สิโรรส ปิตูมุดี ยะรัง ปัตตานี ปน. 2 2553 1/6/2020
239 เขต 8 ศวพ.ปน. PAT-5-0136 นายฮัมดีย์  วาเล็ง ร้านนาดาพาณิชย์ นายฮัมดีย์ วาเล็ง 57 5 ยะรัง ยะรัง ปัตตานี ปน. 2 2560 31/7/2020
240 เขต 8 ศวพ.ปน. PAT-5-0121 นายอาหามะซากี  ปุ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 5 ฟาลพาณิชย์กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 5 ฟาลพาณิชย์กรุ๊ป 116/2-116/3 ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี ปน. 6 2558 10/12/2019
241 เขต 8 ศวพ.ปน. PAT-5-0088 นางสาวศิริวรรณ จันทนะทรัพย์ ร้านศ.เกษตรการค้า นางสาวศิริวรรณ จันทนะทรัพย์ 4-6 - ท่าเสด็จ ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี ปน. 8 2553 19/9/2019
242 เขต 8 ศวพ.ปน. PAT-5-0045 นางสาวมารีแย โด สหกรณ์การเกษตรสายบุรี จ ากัด 69/1 - กะลาพอ ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี ปน. 16 2551 18/2/2020
243 เขต 8 ศวพ.ปน. PAT-5-0128 นายปรัชญา  วาจารัตน์ ร้านสายบุรีฟาร์ม นายปรัชญา วาจารัตน์ 91 4 ปะเสยะวอ สายบุรี ปัตตานี ปน. 3 2559 12/12/2019
244 เขต 8 ศวพ.ปน. PAT-5-0097 นายคงเดช มามะ ร้านซี 7 เกษตรภัณฑ์ นายคงเดช มามะ 202 4 - - บางเขา หนองจิก ปัตตานี ปน. 6 2554 21/4/2020
245 เขต 8 ศวพ.ปน. PAT-5-0134 นางหาสะนะ อาแว สหกรณ์การเกษตรทุ่งลิปะสะโง จ ากัด 2/1 2 ยาบี หนองจิก ปัตตานี ปน. 1 2560 22/6/2020
246 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0455 นายวิโรจน์  พิศภักด์ิ ร้านการเกษตรบ้านพูด นายวิโรจน์ พิศภักด์ิ 115 12 คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง พท. 19 2561 20/5/2020
247 เขต 8 ศวพ.พท. PAH-5-0601 นางจุฑารัตน์  ช่วยสงคราม ร้านเกษตรเพ่ือนตุณ นางจุฑารัตน์ ช่วยสงคราม 288 5 คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง พท. 4 2562 24/3/2020
248 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0453 นายอนันต์ แนะนวน ร้านทรัพย์อนันต์การเกษตร นายอนันต์ แนะนวน 253 6 คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง พท. 26 2561 11/7/2020
249 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0113 นายสมพงษ์ พุมนวล ร้านแดง-บอย นายสมพงษ์ พุมนวล 122 4 - - คลองทรายขาว กงหรา พัทลุง พท. 46 2560 21/12/2019
250 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0108 นางฝาติหมะ หยังก้อน ร้านจินดาเกียรติ นางฝาติหมะ หยังก้อน 253 5 - - ชะรัด กงหรา พัทลุง พท. 22 2557 3/7/2020
251 เขต 8 ศวพ.พท. PAH-5-0575 นางสาวณฤมล  สืบเสน ร้านสาธิตการค้า นางสาวณฤมล  สืบเสน 260 7 ชะรัด กงหรา พัทลุง พท. 20 2561 29/5/2020
252 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0315 นายณฐพัชร์  ไชยค า ร้าน ณพัชร์การเกษตร นายณฐพัชร์  ไชยค า 118 2 - - สมหวัง กงหรา พัทลุง พท. 14 2555 18/1/2020
253 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0350 นายวีระ รามรินทร์ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบ้านทุ่งเลียบ จ ากัด 19 7 - - สมหวัง กงหรา พัทลุง พท. 8 2561 13/3/2020
254 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0099 นายสุภาพ  จันทร์ขาว สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโคกพญา จ ากัด 389 1 - - เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง พท. 5 2551 24/2/2020
255 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0294 นายอภิสิทธ์ิ ปูตีล่า ร้านเพ่ือนการเกษตร นายอภิสิทธ์ิ ปูตีล่า 404 1 - - เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง พท. 18 2560 15/5/2019
256 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0077 นายไพสันติ บางโรย ร้านสันติชัยการเกษตร นายไพสันติ บางโรย 124 10 - เขาชัยสน-จงเก เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง พท. 38 2560 30/7/2019
257 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0069 นางพิมพ์นภา เนียมบุญ สหกรณ์การเกษตรเขาชัยสน จ ากัด 130 10 - เขาชัยสน-จงเก เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง พท. 13 2555 28/1/2020
258 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0039 นายพิพัฒน์ พรหมทอง ร้านพรหมทองการเกษตร นายพิพัฒน์ พรหมทอง 149/2 10 - ปิยะพัฒน์ เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง พท. 4 2555 6/1/2020
259 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0005 นายชัชชัย กังวานธ ารง ร้านช.รุ่งโรจน์การเกษตร นายชัชชัย กังวานธ ารง 195 10 - - เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง พท. 31 2561 29/10/2019
260 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0396 นายช านาญ  หนูปลอด ร้านถุงทองกสิกิจ นายช านาญ หนูปลอด 125 3 - - เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง พท. 12 2557 9/4/2020
261 เขต 8 ศวพ.พท. PAH-5-0604 นางหทัยรัตน์  ขุนอินทร์ กลุ่มเกษตรกรท านาเขาชัยสน 106 8 เพชรเกษม เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง พท. 11 2562 3/4/2020
262 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0106 นายอุดม ชูแสง ร้านอุดมการเกษตร นายอุดม ชูแสง 240 6 - - ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง พท. 6 2554 25/1/2020
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263 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0488 นางสุนิษฐา  ป่ินมณี สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนออมทรัพย์บ้านทุ่งยาว จ ากัด นางสุนิษฐา ป่ินมณี 103 11 โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง พท. 17 2560 4/5/2020
264 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0298 นายสาโรจ ประเสริฐ สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปท่ีดินบ้านโคกม่วง จ ากัด 248 11 - - โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง พท. 26 2559 12/9/2019
265 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0063 นายสมภาค กองเอียด ร้านส.เกษตรพันธ์ นายสมภาค กองเอียด 150 6 - เพชรเกษม โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง พท. 7 2555 6/1/2020
266 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0126 นางสาวปรีดา  อินทร์แก้ว สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปท่ีดินบ้านควนหมอทอง จ ากัด นางสาวปรีดา  อินทร์แก้ว 236/1 7 โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง พท. 1 2562 4/2/2020
267 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0412 นายก้องเกียรติ รัตนวิมล ร้านบ้านการเกษตร นายก้องเกียรติ รัตนวิมล 324 2 - - หานโพธ์ิ เขาชัยสน พัทลุง พท. 31 2559 12/10/2019
268 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0281 นางวรุณีย์ พูลเกิด ร้านนางวรุณีย์ พูลเกิด นางวรุณีย์ พูลเกิด 157 9 - - หานโพธ์ิ เขาชัยสน พัทลุง พท. 24 2559 9/8/2019
269 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0280 นายวิรัติ ศรีราม ร้านนายวิรัติ ศรีราม นายวิรัติ ศรีราม 120/1 6 - - ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง พท. 14 2552 10/6/2019
270 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0097 นายสมใจ จอนนุ้ย ร้านสมใจการเกษตร นายสมใจ จอนนุ้ย 102/8 9 - - ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง พท. 21 2558 23/7/2019
271 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0184 นางสาวสุขสันติ นาคะวิโรจน์ ร้านเขียวการเกษตร นางสาวสุขสันติ นาคะวิโรจน์ 205 9 - - ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง พท. 43 2555 9/10/2019
272 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0024 นายสรภูมิ เหรียญสง่าวงศ์ ร้านนานาเกษตร นายสรภูมิ เหรียญสง่าวงศ์ 356-7 9 - - ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง พท. 36 2559 25/12/2019
273 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0064 นางสารภี วิสุทธิกิจ ร้านส.เกษตรภัณฑ์ นางสารภี วิสุทธิกิจ 427 9 - เขาปู่-ทะเลน้อย ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง พท. 33 2561 21/11/2019
274 เขต 8 ศวพ.พท. PAH-5-0595 นายภูเมศ  ลายทิพย์ สหกรณ์การเกษตรควนขนุนชะมวง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรควนขนุนชะมวง จ ากัด 71 1 ชะมวง ควนขนุน พัทลุง พท. 2 2562 7/2/2020
275 เขต 8 ศวพ.พท. PAH-5-0512 นายระพีพัฒน์  ป่ินสุวรรณ ร้านนิวนานาภัณฑ์ นายระพีพัฒน์ ป่ินสุวรรณ 63/4 10 ดอนทราย ควนขนุน พัทลุง พท. 26 2560 28/6/2020
276 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0495 นายวทัน  สุภาพบุรุษ ร้านไก่การเกษตร นายวทัน สุภาพบุรุษ 169 11 ดอนทราย ควนขนุน พัทลุง พท. 27 2561 17/7/2020
277 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0036 นางสุรีพร พูลสง ร้านผ้ึงน้อยการเกษตร นางสุรีพร พูลสง 108 4 - ควนขนุน-เขาปู่ ดอนทราย ควนขนุน พัทลุง พท. 14 2561 18/4/2019
278 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0056 นายวีระศักด์ิ พรหมวงศ์ ร้านรวมเกษตรพัทลุงรุ่งเรือง นายวีระศักด์ิ พรหมวงศ์ 78 4 - - ดอนทราย ควนขนุน พัทลุง พท. 34 2555 19/7/2020
279 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0273 นางจ าเรียง เต็มราม ร้านทรัพย์คุณการเกษตร นางจ าเรียง เต็มราม 327 7 - - โตนดด้วน ควนขนุน พัทลุง พท. 5 2554 12/1/2020
280 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0389 นางสาวธัญลักษณ์  คงฤทธ์ิ ร้านคงฤทธ์ิยาสัตว์ นางสาวธัญลักษณ์ คงฤทธ์ิ 160 1 นาขยาด ควนขนุน พัทลุง พท. 25 2558 23/12/2019
281 เขต 8 ศวพ.พท. PAH-5-0506 นายสมคิด  ชูช่วย ร้านโรงรมการเกษตร นายสมคิด ชูช่วย 310 10 นาขยาด ควนขนุน พัทลุง พท. 3 2559 15/2/2020
282 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0308 นางอ านวย ยอดราช ร้านสมใจการเกษตร นางอ านวย ยอดราช 221 5 - - นาขยาด ควนขนุน พัทลุง พท. 8 2558 5/1/2020
283 เขต 8 ศวพ.พท. PAH-5-0519 นายจตุพล  ยอดราช ร้านดีเดย์การเกษตร นายจตุพล ยอดราช 290 6 นาขยาด ควนขนุน พัทลุง พท. 13 2560 10/4/2020
284 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0224 นางสาวณกันยภรณ์  ยศไพโรจน์ ร้านพัทลุงเกษตรภัณฑ์ นางสาวณกันยภรณ์ ยศไพโรจน์ 99/11 3 - - พนมวังก์ ควนขนุน พัทลุง พท. 49 2560 28/12/2019
285 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0343 นายสุทธิวัฒน์ คงแย้ม บริษัท พัทลุงนนทรีเกษตร จ ากัด 99/7-8 3 - - พนมวังก์ ควนขนุน พัทลุง พท. 35 2560 19/7/2020
286 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0122 นายสุภัทร  สิทธิชัย สหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จ ากัด 148/1 6 - - พนมวังก์ ควนขนุน พัทลุง พท. 21 2559 25/7/2019
287 เขต 8 ศวพ.พท. PAH-5-0591 นางพรทิพย์  ทรัพย์แก้ว ร้านวาสนาการเกษตร นางพรทิพย์ ทรัพย์แก้ว 146 5 พนางตุง ควนขนุน พัทลุง พท. 7 2562 24/3/2020
288 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0383 นายวิชาญ ทรัพย์แก้ว ร้านว.แสงโพยมกิจ นายวิชาญ ทรัพย์แก้ว 174 5 - - พนางตุง ควนขนุน พัทลุง พท. 43 2560 19/11/2019
289 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0196 นางสาวดาว จันสุกสี ร้านนันทฤทธ์ิเกษตรภัณฑ์ นางสาวดาว จันสุกสี 101/1 6 - - พนางตุง ควนขนุน พัทลุง พท. 16 2557 5/6/2019
290 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0489 นางวิภารัตน์ ทิพย์ไข่ ร้านเจมส์การเกษตร นางวิภารัตน์ ทิพย์ไข่ 250 6 พนางตุง ควนขนุน พัทลุง พท. 15 2558 19/6/2020
291 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0042 นางฐิตาพร เพชรรักษ์ ร้านแพรกหาการเกษตร นางฐิตาพร เพชรรักษ์ 102 1 - - แพรกหา ควนขนุน พัทลุง พท. 29 2561 7/10/2019
292 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0268 นายสมพงศ์ หนูเจริญ ร้านนายสมพงศ์ หนูเจริญ นายสมพงศ์ หนูเจริญ 78 2 - - แพรกหา ควนขนุน พัทลุง พท. 20 2562 27/6/2020
293 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0017 นายปราโมทย์ สมุหเสนีโต ร้านโชคสุปราณีการเกษตร นายปราโมทย์ สมุหเสนีโต 137 1 - - มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง พท. 9 2555 25/12/2019
294 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0220 นางสาวปานเลขา  พรหมปลัด สหกรณ์ผู้ใช้น้ ามะกอกเหนือ จ ากัด 636 1 มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง พท. 22 2562 22/7/2020
295 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0148 นายสุนันท์ ทรัพย์แก้ว ร้านทรัพย์สุนันท์การเกษตร นายสุนันท์ ทรัพย์แก้ว 69 1 - - มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง พท. 5 2555 27/1/2020
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296 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0275 นายสมเกียรติ สุขสวัสด์ิ ร้านกิตติเกษตร 2 นายสมเกียรติ สุขสวัสด์ิ 14 4 - - มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง พท. 14 2557 28/4/2020
297 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0443 นายวิชัยยุทธ์ หนูแก้ว ร้าน ป.ทวีการเกษตร นายวิชัยยุทธ์  หนูแก้ว 204 5 มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง พท. 32 2559 6/11/2019
298 เขต 8 ศวพ.พท. PAH-5-0572 นายอธิคม  ขุนแก้ว ร้านบ้านสวนณภัสนันท์ นายอธิคม ขุนแก้ว 443 6 มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง พท. 17 2561 9/5/2019
299 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0062 นายประสิทธ์ิ สงสม ร้านศรี-สวัสด์ิการเกษตร นายประสิทธ์ิ สงสม 104/1 1 - - แหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง พท. 8 2553 7/4/2020
300 เขต 8 ศวพ.พท. PAH-5-0590 นางยุพา  แสงศรี ร้านยุพาการเกษตร นางยุพา แสงศรี 191 2 แหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง พท. 9 2562 24/3/2020
301 เขต 8 ศวพ.พท. PAH-5-0533 นายณรงค์ฤทธ์ิ  ภิรมรักษ์ ร้านณรงค์ฤทธ์ิการเกษตร นายณรงค์ฤทธ์ิ ภิรมรักษ์ 98 7 แหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง พท. 16 2561 6/5/2020
302 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0035 นายประยูร มาสงค์ ร้านปากสระการเกษตร นายประยูร มาสงค์ 190 8 - - แหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง พท. 1 2552 4/1/2020
303 เขต 8 ศวพ.พท. PAH-5-0525 นางสาวภัคนันท์  ชนะสิทธ์ิ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคลองใหญ่พัฒนา จ ากัด 166 1 คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง พท. 6 2561 1/3/2020
304 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0406 นายสมพร ศรียวง สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านพรุนายขาว จ ากัด 54 6 - - คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง พท. 15 2562 24/4/2020
305 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0002 นายอนุชา เพ็ญจ ารัส กลุ่มเกษตรกรท านาตะโหมด 32/1 3 - - ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง พท. 19 2555 29/5/2019
306 เขต 8 ศวพ.พท. PAH-5-0569 นายกิตติศักด์ิ  วุ่นซ้ิว ร้านพิราบทองการเกษตร นายกิตติศักด์ิ วุ่นซ้ิว 123 4 ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง พท. 12 2562 3/4/2020
307 เขต 8 ศวพ.พท. PAH-5-0546 นางสาวจันทร์ติรา  คุ่มเค่ียม ร้านบ่าวสาวการเกษตร นางสาวจันทร์ติรา คุ่มเค่ียม 133 4 ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง พท. 8 2562 24/3/2020
308 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0037 นายพรชัย เขียดทอง ร้านพรชัยเกษตรทวี นายพรชัย เขียดทอง 207 4 - - ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง พท. 35 2559 18/12/2019
309 เขต 8 ศวพ.พท. PAH-5-0524 นายนเรช  พินิจชัน สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านควนอินนอโม จ ากัด นายนเรช พินิจชัน 50/2 7 ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง พท. 5 2561 27/2/2020
310 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0070 นางนงเยาว์ วงษ์บุญ สหกรณ์การเกษตรตะโหมด จ ากัด 178 1 - เพชรเกษม แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง พท. 21 2551 6/7/2020
311 เขต 8 ศวพ.พท. PAH-5-0517 นายพลิศ  หนูชู ร้านมอน่ิงฟาร์ม นายพลิศ หนูชู 18/5 1 เพชรเกษม แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง พท. 28 2561 8/8/2019
312 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0362 นางกนกจันทร์ รัตนะโช ร้านป้าไพเพ่ือนเกษตร นางกนกจันทร์ รัตนะโช 191/1 1 - แม่ขรีเจริญ แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง พท. 28 2559 18/9/2019
313 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0340 นางกิตติพร เข้ทอง ร้านทรัพย์เกษตร นางกิตติพร เข้ทอง 208 1 - - แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง พท. 39 2560 6/8/2019
314 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0057 นายสมศักด์ิ โชติรุ่งโรจน์ ร้านรุ่งโรจน์การเกษตร นายสมศักด์ิ โชติรุ่งโรจน์ 211/2 1 - อนุกูล แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง พท. 24 2555 19/6/2020
315 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0059 นายเลิศชาย อินริสพงค์ ร้านเลิศชายการเกษตร นายเลิศชาย  อินริสพงค์ 96/5 1 - สมพรอุทิศ 1 แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง พท. 39 2555 4/8/2019
316 เขต 8 ศวพ.พท. PAH-5-0570 นางสาวสุพรรษา  มัฎฐารักษ์ ร้านด่านโลดการเกษตร นางสาวสุพรรษา มัฎฐารักษ์ 247 3 แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง พท. 9 2561 20/3/2020
317 เขต 8 ศวพ.พท. PAH-5-0498 นายชาญชัย  พรหมเหมือน ร้าน ช.รุ่งเรืองการเกษตร นายชาญชัย พรหมเหมือน 532 6 แม่ขรี-โล๊ะจังกระ แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง พท. 10 2562 3/4/2020
318 เขต 8 ศวพ.พท. PAH-5-0532 นางมะลิวรรณ  น่ิมดวง ร้าน ส.เกษตรฟาร์ม แม่ขรี นางมะลิวรรณ น่ิมดวง 9 10 อนุกูล โคกสัก บางแก้ว พัทลุง พท. 14 2560 17/4/2020
319 เขต 8 ศวพ.พท. PAH-5-0523 นายยะย่า  หมัดอาดัม ร้านสุใบด๊ะพาณิชย์ นายยะย่า หมัดอาดัม 29 2 โคกสัก บางแก้ว พัทลุง พท. 16 2562 11/6/2020
320 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0265 นายหมัดเรน เพอเหม ร้านโคกสักการเกษตร นายหมัดเรน เพอเหม 61/1 2 - - โคกสัก บางแก้ว พัทลุง พท. 27 2559 15/9/2019
321 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0021 นายบรรจง ล่ิววิริยกุล ร้านไทยทรง นายบรรจง ล่ิววิริยกุล 29/1 1 - รัตนภิมุข ท่ามะเด่ือ บางแก้ว พัทลุง พท. 4 2556 10/12/2019
322 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0084 นายอ านวย เพชรไตรภพ ร้านอ านวยโชคการเกษตร นายอ านวย เพชรไตรภพ 29/9 1 รัตนภิมุข 3 รัตนภิมุข ท่ามะเด่ือ บางแก้ว พัทลุง พท. 5 2560 5/2/2020
323 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0200 นายอนันต์ แก้วชนะ ร้านสกุณาการเกษตรบางแก้ว นายอนันต์ แก้วชนะ 345 6 10 แสนดี ท่ามะเด่ือ บางแก้ว พัทลุง พท. 4 2553 13/1/2020
324 เขต 8 ศวพ.พท. PAH-5-0581 นางประทุมทิพย์  รุ่งกล่ิน ร้าน ก.เกษตรพันธ์ุ นางประทุมทิพย์ รุ่งกล่ิน 33/4 1 เกาะนางค า ปากพะยูน พัทลุง พท. 18 2562 17/6/2020
325 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0390 นายสราวุธ นิลวรรณ ร้านป.ปุ๋ยการเกษตร นายสราวุธ นิลวรรณ 79/3 2 - - เกาะนางค า ปากพะยูน พัทลุง พท. 4 2560 5/2/2020
326 เขต 8 ศวพ.พท. PAH-5-0509 นายชยุต  มีรุ่งเรือง ร้านโดมเกษตรภัณฑ์ นายชยุต มีรุ่งเรือง 26 6 เกาะนางค า ปากพะยูน พัทลุง พท. 39 2559 29/12/2019
327 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0353 นางสาวจรินทร์ อินทะสุวรรณ ร้านดอนทรายการเกษตร 2 นางสาวจรินทร์ อินทะสุวรรณ 52 3 - - ดอนทราย ปากพะยูน พัทลุง พท. 1 2560 5/1/2020
328 เขต 8 ศวพ.พท. pah-5-0442 นางสาวอาโรม หนูปาน ร้านชมพู่เพ่ือนเกษตร นางสาวอาโรม หนูปาน 144 1 ดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง พท. 40 2560 20/8/2019

10/23สํา
นัก
คว
บค
มุพ
ืชแ
ละ
วสั
ดกุ
ารเ
กษ
ตร



329 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0046 นายอ้อม ทองเจือ ร้านมิตรเกษตร์ นายอ้อม ทองเจือ 241 3 - ปากพะยูน-หาดใหญ่ ดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง พท. 13 2557 24/4/2020
330 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0494 นางมาลินี  หมัดหมัน ร้านดี-แอล เฟอร์นิเจอร์ นางมาลินี หมัดหมัน 877 1 ปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง พท. 33 2560 13/7/2019
331 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0252 นางวัชรัญญา  เมืองจันทร์บุรี ร้านปากพะยูนการเกษตร นางวัชรัญญา  เมืองจันทร์บุรี 205 3 - - ปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง พท. 11 2558 18/3/2020
332 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0263 นางกาญจนา เพชรรัตน์ ร้านสมใจการเกษตร นางกาญจนา เพชรรัตน์ 41/3 3 - - ปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง พท. 26 2552 29/7/2020
333 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0013 นายจิรชาติ เมืองจันทร์บุรี ร้านจิรชาติการค้า นายจิรชาติ เมืองจันทร์บุรี 52/6 1 - - ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง พท. 9 2553 9/4/2020
334 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0388 นายพีรพัฒน์  ปานค า ร้านควนพระการเกษตร นายพีรพัฒน์ ปานค า 13/1 2 ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง พท. 6 2562 20/3/2020
335 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0457 นายสมบัติ  อินทร์นุ้ย ร้านลุงบัติ นายสมบัติ  อินทร์นุ้ย 286 11 หารเทา ปากพะยูน พัทลุง พท. 21 2561 11/6/2020
336 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0009 นายถวิล ขุนฤทธ์ิ ร้านขุนฤทธ์ิการเกษตร นายถวิล ขุนฤทธ์ิ 9 3 - - หารเทา ปากพะยูน พัทลุง พท. 11 2557 24/3/2020
337 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0313 นางดวงแข ขวัญแก้ว ร้านประมวลการเกษตร นางดวงแข ขวัญแก้ว 141/3 7 - - หารเทา ปากพะยูน พัทลุง พท. 24 2561 4/7/2020
338 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0258 นายโชติ ไกรศิริ ร้านศิริพาณิชย์ นายโชติ ไกรศิริ 19 7 - - หารเทา ปากพะยูน พัทลุง พท. 12 2552 10/6/2020
339 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0393 นายออด ทองจันทร์แก้ว กลุ่มเกษตรกรท านาโคกทราย 251 1 - เพชรเกษม โคกทราย ป่าบอน พัทลุง พท. 34 2561 25/11/2019
340 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0230 นายสุรพงษ์ เรืองชัย ร้านทุ่งนารีเคมีภัณฑ์เกษตร นายสุรพงษ์ เรืองชัย 275 3 - - โคกทราย ป่าบอน พัทลุง พท. 30 2559 22/9/2019
341 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0461 นางศิริพร จู้สวัสด์ิ ร้านศ.จู้สวัสด์ิการเกษตร นางศิริพร จู้สวัสด์ิ 100 6 โคกทราย ป่าบอน พัทลุง พท. 27 2560 4/7/2020
342 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0437 นางแอด เฮงศิริมังคโล ร้านแอดการเกษตร นางแอด เฮงศิริมังคโล 110 4 ทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง พท. 27 2557 21/7/2020
343 เขต 8 ศวพ.พท. PAH-5-0580 นายศุภชัย  พรรณราย ร้านชัยการเกษตร นายศุภชัย พรรณราย 291 4 ทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง พท. 13 2562 3/4/2020
344 เขต 8 ศวพ.พท. PAH-5-0564 นางสาวพรทิพย์  สิงห์มณี ร้านพ่ีทิพย์ นางสาวพรทิพย์ สิงห์มณี 121 9 ทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง พท. 1 2561 28/1/2020
345 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0473 นายรุ่งโรจน์ บุญเกล้ียง ร้านน าเกษตรป่าบอน นายรุ่งโรจน์ บุญเกล้ียง 254 10 ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง พท. 1 2558 30/9/2019
346 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0478 นายมนูญ  เสนละเอียด สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนป่าบอน จ ากัด นายมนูญ เสนละเอียด 247 7 ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง พท. 25 2559 23/8/2019
347 เขต 8 ศวพ.พท. PAH-5-0573 นางลลิตา  สว่างแข ร้านตา-เต้ง นางลลิตา สว่างแข 261 7 ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง พท. 18 2561 20/5/2019
348 เขต 8 ศวพ.พท. PAH-5-0504 นายเลิศชาย  อินริสพงค์ บริษัทเลิศชายการเกษตร จ ากัด 653 8 ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง พท. 2 2559 3/2/2020
349 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0302 นายฉลอง สังข์แก้ว ร้านเพ่ือนเกษตร นายฉลอง สังข์แก้ว 280 1 - - วังใหม่ ป่าบอน พัทลุง พท. 12 2554 14/10/2019
350 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0080 นายสุรินทร์ ขวัญทอง ร้านสุรินทร์การเกษตร นายสุรินทร์ ขวัญทอง 122 7 - - หนองธง ป่าบอน พัทลุง พท. 29 2551 7/12/2019
351 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0398 นายสมเกียรติ บุญมาก สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านในกอย จ ากัด 9/1 9 - - หนองธง ป่าบอน พัทลุง พท. 6 2556 23/4/2020
352 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0004 นางวันดี สีนวลเอียด ร้านกิตติเกษตร นางวันดี สีนวลเอียด 319 1 - - บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง พท. 6 2555 19/1/2020
353 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0065 นางสมศรี ชูสง ร้านสมศรีการเกษตร นางสมศรี ชูสง 324 1 - - บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง พท. 23 2561 24/6/2020
354 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0143 นางสมใจ รักช่วย ร้านปราณี นางสมใจ รักช่วย 332 1 - - บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง พท. 8 2560 9/3/2020
355 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0331 นายอนันต์ ช่วยนวน ร้านอนันต์การเกษตร นายอนันต์ ช่วยนวน 463/2 1 - - บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง พท. 12 2553 19/4/2020
356 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0087 นางเพ็ญศรี นุ่นเส้ง ร้านเอกการเกษตร นางเพ็ญศรี นุ่นเส้ง 571 1 - - บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง พท. 22 2555 14/6/2020
357 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0140 นายสถาพร คงชู ร้านสถาพรการเกษตร นายสถาพร คงชู 639/3 1 - - บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง พท. 11 2555 7/1/2020
358 เขต 8 ศวพ.พท. PAH-5-0600 นางสาวจันทร์จิรา  ชูทอง ร้านจิราพานิชย์ นางสาวจันทร์จิรา ชูทอง 318 10 บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง พท. 3 2562 24/3/2020
359 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0237 นายเฉลิมพล ทองอยู่ สหกรณ์การเกษตรป่าพะยอม จ ากัด 182 8 - - บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง พท. 30 2552 27/8/2019
360 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0422 นายศักนรินทร์ ทองสีด า ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เมืองเกษตรพัทลุง 26 1 - - เขาเจียก เมือง พัทลุง พท. 25 2557 17/7/2020
361 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0342 นายกิตติพงศ์ รุยัน ร้านเพ่ือนเกษตร นายกิตติพงศ์ รุยัน 162 8 - - เขาเจียก เมือง พัทลุง พท. 38 2559 27/12/2019
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362 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0370 นายเฉวียง บุญปล้อง ร้านพิง-พิชญ์การเกษตร นายเฉวียง บุญปล้อง 169 8 - - เขาเจียก เมือง พัทลุง พท. 30 2561 16/10/2019
363 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0032 นายสาโรจน์ มิตสุวรรณ ร้านบ้านสวนการเกษตร นายสาโรจน์ มิตสุวรรณ 156 11 - - ควนมะพร้าว เมือง พัทลุง พท. 7 2554 6/3/2020
364 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0233 นายชัยยะ มาชู ร้านอนันตชัยเคมีภัณฑ์ นายชัยยะ มาชู 194 11 - - ควนมะพร้าว เมือง พัทลุง พท. 15 2557 5/6/2020
365 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0384 นายวิสูตร คงฤทธ์ิ ร้านนายวิสูตร คงฤทธ์ิ นายวิสูตร คงฤทธ์ิ 72 12 - - ควนมะพร้าว เมือง พัทลุง พท. 45 2560 26/11/2019
366 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0358 นางกรนันท์ สมุหเสนีโต ร้านชนะพลการเกษตร นางกรนันท์ สมุหเสนีโต 2 - ควนถบ คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง พท. 2 2560 11/1/2020
367 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0040 นางสุธิษา นพคุณ ร้านพิรุณการเกษตร นางสุธิษา นพคุณ 259/5 - อภัยบริรักษ์ คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง พท. 17 2557 5/6/2020
368 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0073 นายอ่ิม คงแสง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส . พัทลุง จ ากัด 315 - ราเมศวร์ คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง พท. 40 2555 7/8/2019
369 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0008 นางสาววัลลี ปุรินทราภิบาล ร้านคลังสิน นางสาววัลลี ปุรินทราภิบาล 32-36 - นิวาส คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง พท. 5 2562 7/3/2020
370 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0081 นายปรีชา ผิวล่อง บริษัท อุปกรณ์การเกษตรพัทลุง จ ากัด 43-45 - นิวาส คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง พท. 8 2555 28/1/2020
371 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0029 นายวิชาญ เจียมด ารัส ร้านบ่วนเชียงเส็ง นายวิชาญ เจียมด ารัส 50-52 - นิวาส คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง พท. 36 2555 19/7/2020
372 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0466 นางสุชัญญ์ญา รัตนชู ร้านวาริชกร นางสุชัญญ์ญา รัตนชู 674/3 อภัยบริรักษ์ คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง พท. 37 2559 26/12/2019
373 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0128 นายสุธรรม ชูสุดรักษ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดคลินิกเกษตรพัทลุง 1998 นายสุธรรม ชูสุดรักษ์ 727 - ราเมศวร์ คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง พท. 33 2555 15/7/2020
374 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0301 นายสงคราม พุฒดี ร้านพัทลุงคลังปุ๋ย นายสงคราม พุฒดี 807/4 - ราเมศวร์ คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง พท. 41 2560 5/10/2019
375 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0449 นายอรรถวุฒิ จีนลอย ร้านจีนลอยการเกษตร นายอรรถวุฒิ จีนลอย 139 7 โคกชะงาย เมือง พัทลุง พท. 3 2560 25/1/2020
376 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0129 นางมลทิพย์ บุญน้อย ร้านมลทิพย์ นางมลทิพย์ บุญน้อย 53/2 4 - - ชัยบุรี เมือง พัทลุง พท. 42 2560 13/11/2019
377 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0212 นายพงศ์ศักด์ิ เทพมาก สหกรณ์ผู้ใช้น้ าชัยบุรี จ ากัด 182 6 - - ชัยบุรี เมือง พัทลุง พท. 7 2551 13/5/2020
378 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0485 นายวีระศักด์ิ โยธิน ร้านโยธินการเกษตร นายวีระศักด์ิ โยธิน 111 8 ชัยบุรี เมือง พัทลุง พท. 37 2560 23/7/2020
379 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0058 นายสนิท เก้ือเส้ง ร้านลูกน้ าการเกษตร นายสนิท เก้ือเส้ง 30 9 - โคกคีรี-ควนปอม ต านาน เมือง พัทลุง พท. 10 2555 25/12/2019
380 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0072 นายอ่ิม คงแสง สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส . พัทลุง จ ากัด 23 8 - - ท่าแค เมือง พัทลุง พท. 24 2553 29/7/2019
381 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0038 นายก่อเกียรติ ขุนรักษ์ ร้านพรพันธ์ุการเกษตร นายก่อเกียรติ ขุนรักษ์ 18/1-3 3 - เพชรเกษม ท่ามิหร า เมือง พัทลุง พท. 29 2555 25/6/2020
382 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0417 นายวิสูตร คงฤทธ์ิ ร้านสัตวแพทย์วิสูตร นายวิสูตร คงฤทธ์ิ 255 1 - นาท่อม เมือง พัทลุง พท. 5 2556 26/12/2019
383 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0436 นายทวีศักด์ิ ศรีชนะ ร้านศ.ทรัพย์เกษตร นายทวีศักด์ิ ศรีชนะ 315 4 พญาขัน เมือง พัทลุง พท. 17 2556 14/7/2019
384 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0357 นายจรินทร์ ด าเสน ร้านจรินทร์การเกษตร นายจรินทร์ ด าเสน 155 4 ยางยายขลุย - ร่มเมือง เมือง พัทลุง พท. 26 2558 23/12/2019
385 เขต 8 ศวพ.พท. PAH-5-0559 นางสาวสุกัลยา  วิฑูรย์พันธ์ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน) 228 10 เขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง พท. 11 2561 2/4/2020
386 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0470 นายประทิพย์  วุ่นน้อย ร้านถนอมทิพย์การเกษตร นายประทิพย์ วุ่นน้อย 220 7 เขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง พท. 29 2559 19/9/2019
387 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0419 นางอมรวดี  หนูแดง ร้านพญาเคมีภัณฑ์ นางอมรวดี หนูแดง 62/4 คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง พท. 3 2561 13/2/2020
388 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0316 นายอิม  คงแสง สหกรณ์การเกษตรคอกวัว จ ากัด 49 1 ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง พท. 15 2561 2/5/2020
389 เขต 8 ศวพ.พท. PAH-5-0497 นางจ าปี  ฐิติศานต์ ร้านนางจ าปี ฐิติศานต์ นางจ าปี ฐิติศานต์ 42 4 ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง พท. 48 2560 27/12/2019
390 เขต 8 ศวพ.พท. PAH-5-0615 นายนพดล  สงจันทร์ ร้านอาณาจักรเกษตร นายนพดล สงจันทร์ 140-140/1 3 ท่ามิหร า เมืองพัทลุง พัทลุง พท. 21 2562 30/6/2020
391 เขต 8 ศวพ.พท. PAH-5-0545 นายอัฐพล  ส่งแสง ร้านสามสาวการเกษตร นายอัฐพล  ส่งแสง 147/3 1 พญาขัน เมืองพัทลุง พัทลุง พท. 21 2560 18/6/2020
392 เขต 8 ศวพ.พท. PAH-5-0537 นางสาววิภาวดี  ส าแดง ร้าน ว.การเกษตร นางสาววิภาวดี วงศ์ชนากูล 177 4 พญาขัน เมืองพัทลุง พัทลุง พท. 47 2560 24/12/2019
393 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0277 นายสมพร คงเกตุ ร้านทุ่งยาวการเกษตร นายสมพร คงเกตุ 89 11 - - ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง พท. 4 2552 20/5/2020
394 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0369 นายทีปนิมิตร  เพ็งแก้ว ร้านเพ็งแก้วการเกษตรล ากะ นายทีปนิมิตร เพ็งแก้ว 173/7 7 ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง พท. 17 2562 13/6/2020
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395 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0246 นางสาวสิริพรรณ วงศ์สุวรรณ ร้านเกียร์เกษตร นางสาวสิริพรรณ วงศ์สุวรรณ 258 7 - - ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง พท. 6 2553 14/2/2020
396 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0031 นางธัญภรณ์กนก รัตนพันธ์ ร้านบ้านนาการเกษตร นางธัญภรณ์กนก รัตนพันธ์ 176 3 - - บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง พท. 19 2562 20/6/2020
397 เขต 8 ศวพ.พท. PAH-5-0508 นายอมรธัช  เขียดนิล ร้านแม็คเกษตรภัณฑ์ นายอมรธัช เขียดนิล 105/2 9 บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง พท. 5 2559 14/3/2019
398 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0047 นางจิราภรณ์ อ้นขาว ร้านคลองหมวยการเกษตร นางจิราภรณ์ อ้นขาว 229 1 - เพชรเกษม ล าสินธ์ุ ศรีนครินทร์ พัทลุง พท. 23 2560 20/6/2020
399 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0194 นางสาวเมธาวี  เพชรโชติ ร้านศรีนครินทร์การเกษตร นางสาวเมธาวี เพชรโชติ 290 1 - - ล าสินธ์ุ ศรีนครินทร์ พัทลุง พท. 22 2560 19/6/2020
400 เขต 8 ศวพ.พท. PAH-5-0530 นายประพสสรรค์  ไชยเอียด ร้านล าสินธ์ุการเกษตร นายประพสสรรค์ ไชยเอียด 99 8 ล าสินธ์ุ ศรีนครินทร์ พัทลุง พท. 12 2561 4/4/2020
401 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0189 นายปรัชญา ณ พัทลุง ร้านต้นตอการค้า นายปรัชญา ณ พัทลุง 84 7 - - อ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง พท. 33 2559 27/11/2019
402 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0061 นายไกรสร แก้วศรีขาว ร้านศรพาณิชย์ นายไกรสร แก้วศรีขาว 127 11 - - เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง พท. 4 2551 21/2/2020
403 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0093 นายชาลี ทองมีเอียด ร้านเมืองเกษตร นายชาลี ทองมีเอียด 5 11 - - เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง พท. 28 2555 19/6/2020
404 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0378 นางสาวนราทิพย์ ผอมทอง ร้านศรีบรรพตการเกษตร นางสาวนราทิพย์ ผอมทอง 197/4-5 1 - - เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง พท. 32 2561 31/10/2019
405 เขต 8 ศวพ.พท. PAH-5-0565 นายสมศักด์ิ  ดวงจันทร์ ร้านทวีศักด์ิวัสดุก่อสร้าง นายสมศักด์ิ ดวงจันทร์ 80 1 เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง พท. 2 2561 29/1/2020
406 เขต 8 ศวพ.พท. PAH-5-0579 นางบุญร่ิน  บุญยรัตน์ ร้านยายสาวการเกษตร นางบุญร่ิน บุญยรัตน์ 279/5 6 เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง พท. 14 2562 4/4/2020
407 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0066 นางบุญรัตน์  หนูขวัญ สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.พัทลุง (สอง) จ ากัด นางบุญรัตน์ หนูขวัญ 167 7 เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง พท. 14 2559 22/6/2020
408 เขต 8 ศวพ.พท. Pah-5-0310 นางสงบ โพธ์ิศรีทอง ร้านเกษตรรุ่งเรือง นางสงบ โพธ์ิศรีทอง 172 1 - - ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง พท. 3 2553 7/1/2020
409 เขต 8 ศวพ.ยล. Yal-5-0056 นายเล่ือน ศรีสุวรรณ สหกรณ์การเกษตรธารโต จ ากัด 92-95 1 - สุขยางค์ ธารโต ธารโต ยะลา ยล. 3 2553 7/3/2019
410 เขต 8 ศวพ.ยล. Yal-5-0124 นางสาวพรณ๊ เฉลิมเมือง ร้านยืนเจริญ นางสาวพรณี เฉลิมเมือง 28 1 สาย 410 แม่หวาด ธารโต ยะลา ยล. 4 2561 12/7/2020
411 เขต 8 ศวพ.ยล. Yal-5-0035 นายประวิทย์ ต้ังสิริวรกุล ร้านแสงพานิช นายประวิทย์ ต้ังสิริวรกุล 24 7 - สุขยางค์ แม่หวาด ธารโต ยะลา ยล. 29 2551 1/7/2020
412 เขต 8 ศวพ.ยล. Yal-5-0078 นายอิสมาอีล มูอัลลิม ร้านมูฮัยมีนพานิชย์ นายอิสมาอีล มูอัลลิม 48 7 - สุขยางค์ แม่หวาด ธารโต ยะลา ยล. 2 2562 17/3/2020
413 เขต 8 ศวพ.ยล. Yal-5-0062 นายมูฮัมหมัดอัลฟาแตห์ เด็ง ร้านอาบู มุสฟานี นังตา นายมูฮัมหมัดอัลฟาแตห์ เด็ง 126 - สุขยางค์ บันนังสตา บันนังสตา ยะลา ยล. 10 2562 22/7/2020
414 เขต 8 ศวพ.ยล. Yal-5-0013 นายอับดุลเลาะลุตฟี ดอเล๊าะห์ ร้านเพ่ือนการเกษตรนังสตา นายอับดุลเลาะลุตฟี ดอเล๊าะห์ 20 - เทศบาล 2 บันนังสตา บันนังสตา ยะลา ยล. 13 2550 10/2/2020
415 เขต 8 ศวพ.ยล. Yal-5-0014 นายมูซอ กาเต๊ะ ร้านบันนังสตาเคมีเกษตร นายมูซอ กาเต๊ะ 427-428 - สุขาภิบาล 4 บันนังสตา บันนังสตา ยะลา ยล. 15 2550 10/2/2020
416 เขต 8 ศวพ.ยล. Yal-5-0009 นางฮามีด๊ะ แม ร้านนังตาพานิช นางฮามีด๊ะ แม 73 2 - สุขยางค์ บันนังสตา บันนังสตา ยะลา ยล. 14 2550 27/2/2020
417 เขต 8 ศวพ.ยล. Yal-5-0155 นายวิชัย เพลินชัยสิริวัฒน์ ร้านสีเขียว นายวิชัย เพลินชัยสิริวัฒน์ 62/33 2 ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา ยล. 8 2562 16/6/2020
418 เขต 8 ศวพ.ยล. Yal-5-0037 นางสาวชูศรี ต้ังจิตถนอม ร้านแหล่งเกษตร นางสาวชูศรี ต้ังจิตถนอม 142 - สุขยางค์ เบตง เบตง ยะลา ยล. 6 2550 10/2/2020
419 เขต 8 ศวพ.ยล. Yal-5-0038 นายก าจร แซ่โท่ ร้านใหม่เบตง นายก าจร แซ่โท่ 15 - ตัณฑ์วีระ เบตง เบตง ยะลา ยล. 10 2550 10/2/2020
420 เขต 8 ศวพ.ยล. Yal-5-0021 นางจิรารัตน์ จรัสปรีดาลาภ ร้านเมธีการเกษตร นางจิรารัตน์ จรัสปรีดาลาภ 16 - จันทโรทัย เบตง เบตง ยะลา ยล. 5 2550 10/2/2020
421 เขต 8 ศวพ.ยล. Yal-5-0004 นายอภิชาติ ชโนทาหรณ์ ร้านจงเจริญ นายอภิชาติ ชโนทาหรณ์ 179 - สุขยางค์ เบตง เบตง ยะลา ยล. 11 2550 10/2/2020
422 เขต 8 ศวพ.ยล. Yal-5-0115 นายธรรมนูญ ชาญวิรวงศ์ ร้านสวนเกษตรพอใจ นายธรรมนูญ ชาญวิรวงศ์ 263/6 รัตนกิจ เบตง เบตง ยะลา ยล. 9 2562 20/6/2020
423 เขต 8 ศวพ.ยล. Yal-5-0023 นายเกรียงศักด์ิ เวฬุวัสน์ ร้านนายเกรียงศักด์ิ เวฬุวัสน์ นายเกรียงศักด์ิ เวฬุวัสน์ 3 วีระราษฎร์ รวมวิทย์ เบตง เบตง ยะลา ยล. 9 2550 15/1/2020
424 เขต 8 ศวพ.ยล. Yal-5-0003 นายสมชาย เช่ียวชาญศิลป์ ร้านเกษตรบางเขน นายสมชาย เช่ียวชาญศิลป์ 69 - รัตนกิจ เบตง เบตง ยะลา ยล. 7 2550 10/2/2020
425 เขต 8 ศวพ.ยล. Yal-5-0121 นายตีรมีซีร์ อิต า ร้านแวการเกษตร นายตีรมีซีร์ อิต า 64/10 ยะรม เบตง ยะลา ยล. 3 2560 3/4/2020
426 เขต 8 ศวพ.ยล. Yal-5-0081 นายสานุมันห์ ขุนยาบี ร้านทุ่งเดาการเกษตร นายสานุมันห์ ขุนยาบี 69/1 5 - - ล าพะยา เมือง ยะลา ยล. 7 2556 3/9/2019
427 เขต 8 ศวพ.ยล. Yal-5-0061 นายกิตติธัช วิภาวสุ ร้านนภาสินธ์ิพานิช นายกิตติธัช วิภาวสุ 113/121 - รถไฟ 2 สะเตง เมือง ยะลา ยล. 30 2552 1/3/2020
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428 เขต 8 ศวพ.ยล. Yal-5-0061 นายกิตติธัช วิภาวสุ ร้านนภาสินธ์ิพานิช นายกิตติธัช วิภาวสุ 113/121 - รถไฟ 2 สะเตง เมือง ยะลา ยล. 4 2562 19/3/2020
429 เขต 8 ศวพ.ยล. Yal-5-0051 นายนัซรอน นิมุ ร้านมะละกอ นายนัซรอน นิมุ 1171 - สิโรรส สะเตง เมือง ยะลา ยล. 28 2550 1/7/2019
430 เขต 8 ศวพ.ยล. Yal-5-0051 นายนัซรอน นิมุ ร้านมะละกอ นายนัซรอน นิมุ 1171 - สิโรรส สะเตง เมือง ยะลา ยล. 3 2562 18/3/2020
431 เขต 8 ศวพ.ยล. Yal-5-0068 นายกษานต์ นิจจรัลกุล ร้านก. กิจรุ่งเรืองการเกษตร นายกษานต์ นิจจรัลกุล 2 - เมืองใหม่ 2 สะเตง เมือง ยะลา ยล. 5 2554 25/8/2019
432 เขต 8 ศวพ.ยล. Yal-5-0036 นายกิตติธัช วิภาวสุ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยะลาสหไทยพานิช 20 - รถไฟ สะเตง เมือง ยะลา ยล. 1 2550 28/11/2019
433 เขต 8 ศวพ.ยล. Yal-5-0022 นายอนนท์ เต็มคงแก้ว ร้านเมืองใหม่เจริญการเกษตร นายอนนท์ เต็มคงแก้ว 337/1 - เปรมจิตต์-สุรพันธ์ สะเตง เมือง ยะลา ยล. 20 2550 23/5/2019
434 เขต 8 ศวพ.ยล. Yal-5-0083 นางสาวอรุณศรี ฟองจันทร์ ร้านนางสาวอรุณศรี ฟองจันทร์ นางสาวอรุณศรี ฟองจันทร์ 347/1 - เปรมจิตต์-สุรพันธ์ สะเตง เมือง ยะลา ยล. 4 2557 9/7/2020
435 เขต 8 ศวพ.ยล. Yal-5-0002 นายสุวิทย์ เหลืองลักษณ์ ร้านเกษตรเจริญรุ่งเรือง นายสุวิทย์ เหลืองลักษณ์ 589/2 - สิโรรส สะเตง เมือง ยะลา ยล. 3 2550 28/11/2020
436 เขต 8 ศวพ.ยล. Yal-5-0007 นายสุทธิชัย เอ่ียมประเสริฐกุล ร้านซ่งเส็งพานิช นายสุทธิชัย เอ่ียมประเสริฐกุล 7 - วิฑูรอุทิศ 4 สะเตง เมือง ยะลา ยล. 8 2550 16/1/2020
437 เขต 8 ศวพ.ยล. Yal-5-0054 นางสาววิลาวัณย์ รูปแกะ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส. จ ากัด 7-15 - รัฐค านึง สะเตง เมือง ยะลา ยล. 4 2556 2/7/2019
438 เขต 8 ศวพ.ยล. Yal-5-0015 นางสาวบุญนุช เรียบเจริญ ร้านบุญทวี นางสาวบุญนุช เรียบเจริญ 88/1 - เมืองใหม่ 1 สะเตง เมือง ยะลา ยล. 19 2550 20/5/2019
439 เขต 8 ศวพ.ยล. Yal-5-0005 นายประเสริฐ เร๊ะนุ้ย ร้านชุมนุมสหกรณ์การเกษตรยะลา จ ากัด นายประเสริฐ เร๊ะนุ้ย 97/214 - สาย 15 สะเตง เมือง ยะลา ยล. 22 2550 2/7/2019
440 เขต 8 ศวพ.ยล. Yal-5-0079 นางสาวมาลี ลีลาภัทรพันธ์ุ ร้านธนกรเคมี นางสาวมาลี ลีลาภัทรพันธ์ุ 99 - รถไฟ 2 สะเตง เมือง ยะลา ยล. 8 2556 22/9/2019
441 เขต 8 ศวพ.ยล. Yal-5-0117 นายเอนซาน แวโด ร้านแวยูโซะ แวโด นายเอนซาน แวโด 124/1 สาย 15 สะเตง เมืองยะลา ยะลา ยล. 2 2560 22/1/2020
442 เขต 8 ศวพ.ยล. Yal-5-0133 นายกิตติธัช วิภาวสุ บริษัท ช้างดาวเดือน จ ากัด 15/1 เวฬุวัน สะเตง เมืองยะลา ยะลา ยล. 2 2561 26/2/2020
443 เขต 8 ศวพ.ยล. Yal-5-0133 นายกิตติธัช วิภาวสุ บริษัท ช้างดาวเดือน จ ากัด 15/1 เวฬุวัน สะเตง เมืองยะลา ยะลา ยล. 5 2562 19/3/2020
444 เขต 8 ศวพ.ยล. Yal-5-0100 นายยุสุบ หวดด้าหละ บริษัท ยะลา การเกษตร แอนด์ กรีน โกลบอล เทคโนโลยี จ ากัด 25/18 24 ผังเมือง 4 สะเตง เมืองยะลา ยะลา ยล. 7 2562 1/4/2020
445 เขต 8 ศวพ.ยล. Yal-5-0017 นายมาหาหมัดรุสณีย์ มะเก็ง ร้านมะเก็งการเกษตรยะหา นายมาหาหมัดรุสณีย์ มะเก็ง 30 - พิทักษ์ธานี ยะหา ยะหา ยะลา ยล. 1 2554 11/10/2019
446 เขต 8 ศวพ.ยล. Yal-5-0019 นายอาปันนี หะยีเจ๊ะและ ร้านมูฮัมมัดพานิชย์ (ฟานด้ีการเกษตร) นายอาปันนี หะยีเจ๊ะและ 85 - พิทักษ์ธานี ยะหา ยะหา ยะลา ยล. 2 2554 3/1/2020
447 เขต 8 ศวพ.ยล. Yal-5-0016 นางสมพร พรหมรักษ์ ร้านพรพรรณการเกษตร นางสมพร พรหมรักษ์ 86 - พิทักษ์ธานี ยะหา ยะหา ยะลา ยล. 16 2550 23/3/2019
448 เขต 8 ศวพ.ยล. Yal-5-0018 นางสาวมารียะ ธาตรีบุตร ร้านมุสลิมการค้า นางสาวมารียะ ธาตรีบุตร 112 - - กายูบอเกาะ รามัน ยะลา ยล. 1 2556 21/11/2019
449 เขต 8 ศวพ.ยล. Yal-5-0030 นายรักษพงษ์ เจริญกิตตินันท์ ร้านเล่ียนฮวด นายรักษพงษ์ เจริญกิตตินันท์ 15 1 - จรูญวิถี กายูบอเกาะ รามัน ยะลา ยล. 3 2556 20/12/2019
450 เขต 8 ศวพ.ยล. Yal-5-0120 นายอานัส ยามา ร้านอานัสการเกษตร นายอานัส ยามา 179 1 ยะลา-โกตา โกตาบารู รามัน ยะลา ยล. 2 2560 26/2/2020
451 เขต 8 ศวพ.ยล. Yal-5-0120 นายอานัส ยามา ร้านอานัสการเกษตร นายอานัส ยามา 179 1 ยะลา-โกตา โกตาบารู รามัน ยะลา ยล. 6 2562 28/3/2020
452 เขต 8 ศวพ.ยล. Yal-5-0046 นายมูสรี ดาแก ร้านมูสรีการเกษตร นายมูสรี ดาแก 347/2 1 - ยะลา-โกตา โกตาบารู รามัน ยะลา ยล. 3 2554 16/8/2019
453 เขต 8 ศวพ.ยล. Yal-5-0066 นายมะสารี ยามา ร้านมะยี บาลอ นายมะสารี ยามา 126 3 - - บาลอ รามัน ยะลา ยล. 4 2554 22/8/2020
454 เขต 8 ศวพ.รส. Naa-5-1023 นายต่วนอาหามะ กูย่ีงอ ร้านเดียนานีรุ่งเจริญกิจ นายต่วนอาหามะ กูย่ีงอ 297 1 - - ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส นธ. 4 2561 26/8/2019
455 เขต 8 ศวพ.รส. Naa-5-1045 นางสาวรอฮานี มะแซ ร้านวากัฟการเกษตร นางสาวรอฮานี มะแซ 29 1 - - กาเยาะมาตี บาเจาะ นราธิวาส นธ. 3 2562 20/5/2020
456 เขต 8 ศวพ.รส. Naa-5-1021 นางพรสุดา ลิปิการวงศ์ ร้านเทิดศักด์ิ นางพรสุดา ลิปิการวงศ์ 10 3 - รามโกมุท ย่ีงอ ย่ีงอ นราธิวาส นธ. 5 2561 18/11/2019
457 เขต 8 ศวพ.รส. Naa-5-1008 นายอาแว สาและ ร้านย.การเกษตร นายอาแว สาและ 107 7 - - ย่ีงอ ย่ีงอ นราธิวาส นธ. 1001 2556 18/12/2019
458 เขต 8 ศวพ.รส. Naa-5-1068 นายอัฏฮา  มามะ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นราธิวาส จ ากัด - 2 - - ละหาร ย่ีงอ นราธิวาส นธ. 3 2561 18/6/2019
459 เขต 8 ศวพ.รส. Naa-5-1002 นายธีระศักด์ิ แซ่จ่ัน ร้านเจนการเกษตร นายธีระศักด์ิ แซ่จ่ัน 46 - เทศบาล 2 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส นธ. 1012 2550 19/11/2019
460 เขต 8 ศวพ.รส. Naa-5-1006 นายบุญพร้อม บุญฤทธ์ิ ร้านพาโตการค้า นายบุญพร้อม บุญฤทธ์ิ 1 7 - เทศบาล 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส นธ. 1011 2550 19/11/2019
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461 เขต 8 ศวพ.รส. Naa-5-1057 นางสาววิไล สัญญาณเสนาะ ว.การเกษตร นางสาววิไล สัญญาณเสนาะ 48 7 - เทศบาล2 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส นธ. 2 2561 21/5/2019
462 เขต 8 ศวพ.รส. Naa-5-1017 นายมาหะมัดคาน ซาริคาน ร้านมาหะมัดคาน นายมาหะมัดคาน ซาริคาน 501/13 1 - - รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส นธ. 1 2562 27/2/2020
463 เขต 8 ศวพ.รส. Naa-5-1025 นายอับดุลกอเดร์ แดรอ ร้านเค ดี การเกษตร นายอับดุลกอเดร์ แดรอ 101 2 - - รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส นธ. 5 2562 16/6/2020
464 เขต 8 ศวพ.รส. Naa-5-1070 นายมะดาโอ๊ะ  โต๊ะลูโบ๊ะ อัฟนีการเกษตร นายมะดาโอ๊ะ โต๊ะลูโบ๊ะ 286 1 อุปการวิถี1 รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส นธ. 3 2560 22/6/2020
465 เขต 8 ศวพ.รส. Naa-5-1031 นายมารอวัน โต๊ะนากายอ โต๊ะนากายอพาณิชย์ นายมารอวัน โต๊ะนากายอ 42/2 1 - - ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส นธ. 4 2562 20/5/2020
466 เขต 8 ศวพ.รส. Naa-5-1069 นายมะสุกรี  หะยีดอเลาะ อามานะห์วัสดุ นายมะสุกรี หะยีดอเลาะ 2 4 ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส นธ. 2 2562 29/2/2020
467 เขต 8 ศวพ.รส. Naa-5-1035 นางไพรุส นิแฮ ร้านนิแฮ การเกษตร นางไพรุส นิแฮ 73/11 1 - - ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส นธ. 1002 2554 16/9/2019
468 เขต 8 ศวพ.รส. Naa-5-1054 นางฮายาตี  ฮะแวบือซา ฮายาตี นางฮายาตี ฮะแวบือซา 117 2 ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส นธ. 6 2561 25/12/2019
469 เขต 8 ศวพ.สต. SAL-5-0189 นางตรีนุช  ฉายมุณี ร้านตรีนุชการเกษตร นางตรีนุช ฉายมุณี 341 2 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล สต. 1 2562 17/2/2020
470 เขต 8 ศวพ.สต. Sal-5-0062 นายสมนัส  ไชยวงศ์ นายสมนัส  ไชยวงศ์ 458 2 - ประชาสงเคราะห์ ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล สต. 27 2562 1/7/2020
471 เขต 8 ศวพ.สต. SAL-5-0226 นายประสิทธ์ิ นวลขาว ร้านรุ่งทรัพย์การเกษตร นายประสิทธ์ิ นวลขาว 517/1 3 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล สต. 28 2562 3/7/2020
472 เขต 8 ศวพ.สต. Sal-5-0065 นายไพศาล ทองซ้วน ร้านไพศาลการเกษตร นายไพศาล ทองซ้วน 44 1 - - อุไดเจริญ ควนกาหลง สตูล สต. 22 2562 28/6/2020
473 เขต 8 ศวพ.สต. Sal-5-0141 นายนพดล หลังยาหน่าย พี.เอส.เกษตรคลีนิค นายนพดล หลังยาหน่าย 251/1 1 - - ควนโดน ควนโดน สตูล สต. 24 2562 17/5/2020
474 เขต 8 ศวพ.สต. Sal-5-0028 นายอดุลย์ หลีเส็น นายอดุลย์ หลีเส็น 559 1 - ยนตรการก าธร ควนโดน ควนโดน สตูล สต. 29 2562 25/7/2020
475 เขต 8 ศวพ.สต. SAL-5-0172 นายหมาดสุกรี เกปัน ร้านกิตติการเกษตร นายหมาดสุกรี เกปัน 236 6 ควนสตอ ควนโดน สตูล สต. 18 2562 24/6/2020
476 เขต 8 ศวพ.สต. Sal-5-0029 นายประชา กาสาเอก สหกรณ์การเกษตรท่าแพ จ ากัด นายประชา กาสาเอก 99 2 - ละงู-ฉลุง ท่าแพ ท่าแพ สตูล สต. 17 2562 3/7/2020
477 เขต 8 ศวพ.สต. SAL-5-0214 นายเกริกเกียรติ  อุบล ร้านหาดใหญ่สตูลเคมีการเกษตร นายเกริกเกียรติ อุบล 193 2 แป-ระ ท่าแพ สตูล สต. 13 2562 23/4/2020
478 เขต 8 ศวพ.สต. SAL-5-0208 นางสาวสุนิตษา  หาดเนิน ร้านเกษตรย่ังยืน นางสาวสุนิตษา หาดเนิน 113 4 สาคร ท่าแพ สตูล สต. 8 2562 4/4/2020
479 เขต 8 ศวพ.สต. Sal-5-0036 นายฐาปนพงศ์ คงวัฒนานนท์ ร้านเกียเจริญการยาง นายฐาปนพงศ์ คงวัฒนานนท์ 82 4 - - ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล สต. 26 2562 7/8/2020
480 เขต 8 ศวพ.สต. SAL-5-0213 นายวิเชียร  ยินห้อง ร้านโชติกาการเกษตร นายวิเชียร ยินห้อง 234 6 เทศบาล ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล สต. 12 2562 22/4/2020
481 เขต 8 ศวพ.สต. Sal-5-0030 นายอนุรักษ์ เอ้ียวซิโป นายอนุรักษ์ เอ้ียวซิโป 2/2 8 - ทุ่งหว้า-ปะเหลียน ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล สต. 23 2562 17/5/2020
482 เขต 8 ศวพ.สต. SAL-5-0215 นายเห้ง  ถาวร ร้านนายเห้ง  ถาวร นายเห้ง ถาวร 216 1 ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล สต. 14 2562 30/4/2020
483 เขต 8 ศวพ.สต. SAL-5-0206 นายนิธิศศักด์ิ  ศรีภาวินทร์ ร้านศรีเจริญเกษตรภัณฑ์ นายนิธิศศักด์ิ ศรีภาวินทร์ 285/2 1 - ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล สต. 6 2562 4/4/2020
484 เขต 8 ศวพ.สต. SAL-5-0174 นายสุรนารถ  นวลอนงค์ ร้านไทรทองอาหารพืช นายสุรนารถ นวลอนงค์ 195 10 ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล สต. 21 2562 3/7/2020
485 เขต 8 ศวพ.สต. Sal-5-0027 นางกรรณิการ์ ศรีนวล ร้านสตูลเกษตร นางกรรณิการ์ ศรีนวล 93 - ติรสถิต พิมาน เมือง สตูล สต. 19 2562 4/5/2020
486 เขต 8 ศวพ.สต. SAL-5-0210 นายวินัย  อุมาจิ สหกรณ์การเกษตรเมือสตูล จ ากัด นายวินัย อุมาจิ 445 4 คลองขุด เมืองสตูล สตูล สต. 9 2562 22/4/2020
487 เขต 8 ศวพ.สต. SAL-5-0212 นายอดินันต์  ยาแบโด ร้านควนโพธ์ิวัสดุก่อสร้าง นายอดินันต์ ยาแบโด 19 7 ควนโพธ์ิ เมืองสตูล สตูล สต. 11 2562 22/4/2020
488 เขต 8 ศวพ.สต. SAL-5-0231 นายอิสรา รุจิเกียรติก าจร บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) นายอิสรา รุจิเกียรติก าจร 622 1 บ้านควน เมืองสตูล สตูล สต. 30 2562 22/7/2020
489 เขต 8 ศวพ.สต. SAL-5-0211 นายกฤษดา  จันทพงษ์พิวัฒน์ ร้านรุ่งเรืองการเกษตร นายกฤษดา จันทพงษ์พิวัฒน์ 224 ติรสถิตย์ พิมาน เมืองสตูล สตูล สต. 10 2562 22/4/2020
490 เขต 8 ศวพ.สต. Sal-5-0144 นายสายัณห์ พัฒนไตรวัฒน์ ร้านว.ทวีทรัพย์ นายสายัณห์ พัฒนไตรวัฒน์ 1571/2 3 - - ก าแพง ละงู สตูล สต. 16 2562 3/7/2020
491 เขต 8 ศวพ.สต. SAL-5-0205 นายวชิโรตม์  แซ่จ้ิว ร้าน ส.เกษตร นายวชิโรตม์ แซ่จ้ิว 568 3 ก าแพง ละงู สตูล สต. 5 2562 3/4/2020
492 เขต 8 ศวพ.สต. SAL-5-0151 นางสาวเพลินตา     หนูวงศ์ ร้านอินทัชการเกษตร นางสาวเพลินตา หนูวงศ์ 944 3 - - ก าแพง ละงู สตูล สต. 20 2562 6/6/2020
493 เขต 8 ศวพ.สต. SAL-5-0222 นายศิรัส โส๊ะเต่ง สหกรณ์การเกษตรละงู จ ากัด นายศิรัส โส๊ะเต่ง 132 7 ก าแพง ละงู สตูล สต. 15 2562 9/6/2020
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494 เขต 8 ศวพ.สต. SAL-5-0207 นางสุนันทา  ยาบา ร้านนางสุนันทา นางสุนันทา ยาบา 50 1 เขาขาว ละงู สตูล สต. 7 2562 4/4/2020
495 เขต 8 ศวพ.สต. SAL-5-0196 นางสุนีย์ ชูช่วย นางสุนีย์ ชูช่วย 39 5 น้ าผุด ละงู สตูล สต. 2 2562 17/2/2020
496 เขต 8 ศวพ.สต. SAL-5-0204 นางยินดี โจมชู นางยินดี โจมชู 54 9 น้ าผุด ละงู สตูล สต. 4 2562 13/3/2020
497 เขต 8 ศวพ.สต. Sal-5-0116 นายศราวุฒิ  ทองแก้ว ร้าน ศ.รุ่งเรืองการเกษตร นายศราวุฒิ ทองแก้ว 406 10 - - ละงู ละงู สตูล สต. 25 2562 3/7/2020
498 เขต 8 ศวพ.สต. SAL-5-0200 นางสาวกนกวรรณ เทพขวัญ นางสาวกนกวรรณ เทพขวัญ 10 9 ละงู ละงู สตูล สต. 3 2562 27/2/2020
499 เขต 8 สวพ.8 SON-5-0914 นางสาวมาริสา  รัตนสุวรรณ ร้านรัตนสุวรรณพาณิชย์ นางสาวมริสา รัตนสุวรรณ 119/2 3 เชิงแส กระแสสินธ์ุ สงขลา สข. 23 2561 17/7/2020
500 เขต 8 สวพ.8 SON-5-0914 นางสาวมาริสา  รัตนสุวรรณ ร้านรัตนสุวรรณพาณิชย์ นางสาวมริสา รัตนสุวรรณ 119/2 3 เชิงแส กระแสสินธ์ุ สงขลา สข. 19 2559 12/6/2019
501 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0880 นางสาวนิฉนันท์ สุวรรณศรี ร้านข้าวหอมเกษตรภัณฑ์ นางสาวนิฉนันท์ สุวรรณศรี 84/1 4 โรง กระแสสินธ์ุ สงขลา สข. 19 2562 30/5/2020
502 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0744 นางกาญจนา ประทุมทอง ร้านประพันธ์ นางกาญจนา ประทุมทอง 217/1 7 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา สข. 33 2559 1/9/2019
503 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0069 นายเริน บุญจริง ร้านเจริญการค้า นายเริน บุญจริง 231/1 7 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา สข. 22 2552 2/3/2020
504 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0492 นายวิสันต์ สว่างจันทร์ ร้านวิสันต์การเกษตร นายวิสันต์ สว่างจันทร์ 16 1 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา สข. 19 2561 3/7/2020
505 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0336 นางสาวกาญจนารมณ์  กาญสุวรรณ ร้านโพธ์ิทองการเกษตร นางสาวกาญจนารมณ์  กาญสุวรรณ 56/3 2 โคกม่วง-บ้านเหนือ คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา สข. 39 2559 20/9/2019
506 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0367 นายนัธพงษ์ คงชะนะ สหกรณ์การเกษตรคลองหอยโข่ง จ ากัด นายนัธพงษ์  คงชะนะ 78 1 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา สข. 3 2551 26/1/2020
507 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0891 นางวิลัยวรรณ  อุไรรัตน์ ร้านพ่ีนุ้ยของช า นางวิลัยวรรณ อุไรรัตน์ 120 4 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา สข. 18 2561 18/6/2020
508 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0757 นายเจริญ คงเพชร ร้านแสงเจริญสิน นายเจริญ คงเพชร 5 4 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา สข. 47 2561 17/12/2019
509 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0887 นายนิมิต  อนุชาญ ร้านนิมิตสหภัณฑ์การเกษตร นายนิมิต อนุชาญ 54/4 7 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา สข. 25 2562 12/6/2020
510 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0101 นางผิว เกิดศรี ร้านผิว-ค้าปุ๋ย นางผิว เกิดศรี 149/2 1 บางเหรียง ควนเนียง สงขลา สข. 16 2554 16/12/2019
511 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0365 นางสาวณัฐพร ลองพิชัย ร้านณัฐพรการเกษตร นางสาวณัฐพร ลองพิชัย 17/4 1 บางเหรียง ควนเนียง สงขลา สข. 34 2551 14/1/2020
512 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0678 นายสุวัฒน์  ขุนเพชร ร้านสุวัฒน์วัสดุทางการเกษตร นายสุวัฒน์ ขุนเพชร 4 1 บางเหรียง ควนเนียง สงขลา สข. 16 2561 7/6/2020
513 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0989 นายชัยวัฒน์  ลองพิชัย ร้านชัยวัฒน์รุ่งเรือง นายชัยวัฒน์ ลองพิชัย 31/6 11 บางเหรียง ควนเนียง สงขลา สข. 30 2561 10/9/2019
514 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0122 นายวินิตย์ ปัตตะพัฒน์ ร้านวินิตย์พาณิชย์ นายวินิตย์ ปัตตะพัฒน์ 136/1 3 ควนเนียง-บางเหรียง บางเหรียง ควนเนียง สงขลา สข. 36 2548 26/5/2019
515 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0140 นางอุบล ศรีเกษตรกุล นางอุบล ศรีเกษตรกุล 15 3 บางเหรียง ควนเนียง สงขลา สข. 4 2560 19/2/2020
516 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0481 นายอารี กุมบุรี สหกรณ์การเกษตรบางเหรียง จ ากัด นายอารี  กุมบุรี 62/1 3 บางเหรียง ควนเนียง สงขลา สข. 3 2552 22/4/2020
517 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0192 นางสุชีลา ส าแดง นางสุชีลา ส าแดง 39 4 บางเหรียง ควนเนียง สงขลา สข. 35 2549 11/6/2020
518 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0340 นายทรงกลด จูดจันทร์ ร้านนายทรงกลด จูดจันทร์ นายทรงกลด จูดจันทร์ 111/3 5 บางเหรียง ควนเนียง สงขลา สข. 13 2561 14/5/2020
519 เขต 8 สวพ.8 SON-5-0961 นายธัชชัย  ท าพะพันนะ ร้านสองพ่ีน้องการเกษตรก้าวหน้า นายธัชชัย ท าพะพันนะ 10/11 10 ยนตรการก าธร รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา สข. 10 2562 7/3/2020
520 เขต 8 สวพ.8 SON-5-1009 นายภากร  เอ้ียวซิโป ร้านครูเรียงการเกษตร ควนเนียง นายภากร เอ้ียวซิโป 27/5 10 ยนตรการก าธร รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา สข. 6 2562 24/2/2020
521 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0353 นายชนินทร์  หนูราช ร้านโกจ้องการเกษตร นายชนินทร์ หนูราช 68/4 13 รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา สข. 32 2558 2/12/2019
522 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0107 นางสาวนารีรัตน์ ชีวรุ่งเรืองสกุล ร้านเพ่ือนเกษตร นางสาวนารีรัตน์ ชีวรุ่งเรืองสกุล 480/9 2 ไชยศรี รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา สข. 1 2551 1/1/2020
523 เขต 8 สวพ.8 SON-5-0964 นายเลิศชาย  อินริสพงศ์ นายเลิศชาย อินริสพงศ์ 666/2 2 รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา สข. 44 2561 2/12/2019
524 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0366 นายสุทิศ พงษ์จีน นายสุทิศ  พงษ์จีน 730/3 2 รัฐภูมิ รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา สข. 12 2559 9/2/2020
525 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0637 นางพรพิมล อินทวังโส ร้านภูมีการเกษตร นางพรพิมล อินทวังโส 1 3 รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา สข. 2 2555 18/10/2019
526 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0829 นายวิเชียร  เก้ือเหลือ ร้านเก้ือเหลือการเกษตร นายวิเชียร  เก้ือเหลือ 180 7 รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา สข. 13 2558 13/5/2020
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527 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0466 นางกนิษฐา จิตรนวเสถียร ร้านป้าพาการเกษตร นางกนิษฐา จิตรนวเสถียร 100 9 รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา สข. 11 2552 26/5/2020
528 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0480 นายดนละซิ หลีด า ร้านนายดนละซิ หลีด า นายดนละซิ หลีด า 16 2 แค จะนะ สงขลา สข. 34 2552 12/12/2019
529 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0583 นางสาววินิจ อุทัยรัตน์ ร้านถุงเงินมินิมาร์ท นางสาววินิจ อุทัยรัตน์ 50/1 6 นาทับ จะนะ สงขลา สข. 21 2553 17/6/2020
530 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0617 นายนพดล ใหม่แก้ว ร้านสมบูรณ์การค้า นายนพดล ใหม่แก้ว 105 6 นาหว้า จะนะ สงขลา สข. 12 2556 30/6/2020
531 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0465 นายทวิช พรหมทอง ร้านน้ าขาวการเกษตร นายทวิช พรหมทอง 29/1 3 น้ าขาว จะนะ สงขลา สข. 12 2557 13/5/2020
532 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0792 นายวินัย สุวรรณมาลี ร้านเทิดศักด์ิการเกษตร นายวินัย สุวรรณมาลี 4/3 10 บ้านนา จะนะ สงขลา สข. 16 2557 7/7/2020
533 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0066 นายศักด์ิสิทธ์ิ เฑียรกาญจน์ ร้านค้ิมง่วน นายศักด์ิสิทธ์ิ เฑียรกาญจน์ 10 2 ราษฎร์รักษ์ บ้านนา จะนะ สงขลา สข. 5 2548 22/2/2020
534 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0116 นางสุพรรณภา  สาลีเกษตร ร้านระฆัง นางสุพรรณภา  สาลีเกษตร 23/1 2 ด ารงพัฒนา บ้านนา จะนะ สงขลา สข. 10 2552 26/5/2020
535 เขต 8 สวพ.8 SON-5-0941 นายวีรภัทร  อยู่เจริญ ร้านจะนะการเกษตร นายวีรภัทร อยู่เจริญ 44 2 ราษฎร์รักษ์ บ้านนา จะนะ สงขลา สข. 9 2560 20/3/2020
536 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0143 นายชัยนนท์ นิตสิริ นายชัยนนท์ นิตสิริ 62 2 ด ารงพัฒนา บ้านนา จะนะ สงขลา สข. 20 2561 9/7/2020
537 เขต 8 สวพ.8 SON-5-0932 นายช านาญ  พรหมจิตร ร้านต้นข้าวการเกษตร นายช านาญ พรหมจิตร 80/22 3 บ้านนา จะนะ สงขลา สข. 1 2560 11/1/2020
538 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0861 นายภูวดล ยามา ร้านมูบ่ินการเกษตร นายภูวดล ยามา 133 6 บ้านนา จะนะ สงขลา สข. 29 2561 6/9/2019
539 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0729 นางสาวนภัสสร เพชรสุวรรณ ร้านรวงข้าวการเกษตร นางสาวนภัสสร เพชรสุวรรณ 30 6 ป่าชิง จะนะ สงขลา สข. 11 2562 14/3/2020
540 เขต 8 สวพ.8 SON-5-1012 นายสุรวิทย์  แคยิหวา ร้านครูเจ็ียบเกษตรยูเทิร์น นายสุรวิทย์ แคยิหวา 126 2 สะกอม จะนะ สงขลา สข. 20 2562 11/6/2020
541 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0843 นางยุพิน  แก้วแพรก ร้านค้าชุมชน นางยุพิน  แก้วแพรก 93 1 เกาะสะบ้า เทพา สงขลา สข. 31 2561 12/9/2020
542 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0501 นายสุธรรม เสนาจิตต์ ร้านเสนาจิตต์พาณิชย์ นายสุธรรม เสนาจิตต์ 12 3 เกาะสะบ้า เทพา สงขลา สข. 26 2553 27/7/2020
543 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0519 นางสาวภัทรมน เพชรจ ารัส ร้านมณีรัตน์ นางสาวภัทรมน เพชรจ ารัส 65 8 เกาะสะบ้า เทพา สงขลา สข. 30 2553 16/9/2019
544 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0053 นางพินทิพา อมรยุ้ง ร้านพ.พาณิชย์ นางพินทิพา อมรยุ้ง 137 3 เพชรเกษม ท่าม่วง เทพา สงขลา สข. 29 2550 10/6/2020
545 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0146 นายสามารถ อิแอ สหกรณ์การเกษตรนิคมเทพา จ ากัด นายสามารถ  อิแอ 56 3 เพชรเกษม ท่าม่วง เทพา สงขลา สข. 48 2548 26/5/2020
546 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0860 นายรัฐศักด์ิ ทองรัตน์ ร้านสมใจเพ่ือนเกษตร นายรัฐศักด์ิ ทองรัตน์ 102/1 เกษตรขันธ์ เทพา เทพา สงขลา สข. 37 2561 1/11/2019
547 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0081 นายทวีศักด์ิ สิริยรรยงวงศ์ ร้านต้ังย่งฮวด นายทวีศักด์ิ สิริยรรยงวงศ์ 273 1 ประธานสุขา เทพา เทพา สงขลา สข. 26 2562 23/6/2020
548 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0115 นายพิชัย  อ้ึงวิศิษฎ์วงศ์ ร้านย่งซุ่นเฮง นายพิชัย  อ้ึงวิศิษฎ์วงศ์ 316 1 ประธานสุขา เทพา เทพา สงขลา สข. 44 2550 5/7/2020
549 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0402 สหกรณ์การเกษตรเทพา จ ากัด นางอรลักษณ์  โชติธรรมโม 11/2 3 เทพา-ล าไพล เทพา เทพา สงขลา สข. 19 2556 16/7/2020
550 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0509 นายหวัง  บู่เอียด ร้านกลุ่มเกษตรป่าไผ่ นายหวัง บู่เอียด 130/1 5 เทพา เทพา สงขลา สข. 14 2562 1/4/2020
551 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0444 นายปองภพ นะตะชูสงค์ ร้านรัษฎากรภัณฑ์ นายปองภพ นะตะชูสงค์ 220/1 7 เทพา เทพา สงขลา สข. 5 2554 25/10/2019
552 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0063 นางศรี แก้วมาก ร้านแก้วมากพาณิชย์ นางศรี แก้วมาก 145/2 1 ล าไพล เทพา สงขลา สข. 57 2548 1/6/2020
553 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0455 นายเสรี เพชรกาศ ร้านเพ่ือนเกษตรล าไพล นายเสรี เพชรกาศ 169/10 1 ล าไพล เทพา สงขลา สข. 15 2561 31/5/2020
554 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0841 นางมณฑา นาบุญ ร้านลานทองการเกษตรล าไพล นางมณฑา นาบุญ 257 1 ล าไพล เทพา สงขลา สข. 15 2557 29/6/2020
555 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0801 นายหมัดสอูด แสงอารี ร้านล าไพลการเกษตร นายหมัดสอูด แสงอารี 90 1 ล าไพล-นาทวี ล าไพล เทพา สงขลา สข. 6 2558 1/2/2020
556 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0155 นายเกษม รัพยูร ร้านนายเกษม รัพยูร นายเกษม รัพยูร 48/1 3 สะกอม เทพา สงขลา สข. 24 2562 24/6/2020
557 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0740 นายธีรเดช  สอนา ร้านพรุหลุมพีการเกษตร นายธีรเดช  สอนา 98 4 สะกอม เทพา สงขลา สข. 14 2555 2/4/2020
558 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0840 นายศตวรรษ จันทร์ทอง กลุ่มเกษตรกรท าสวนบ้านนาปรังพัฒนา นายศตวรรษ จันทร์ทอง 110 1 คลองกวาง นาทวี สงขลา สข. 38 2561 1/11/2019
559 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0781 นางนฤมล กลับอ าไพ ร้านคลองทรายค้าเจริญ นางนฤมล กลับอ าไพ 41/10 2 คลองทราย นาทวี สงขลา สข. 21 2556 23/7/2020
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560 เขต 8 สวพ.8 SON-5-0953 นายจรูญ  คงจันทร์ ร้านบ้านนายแค้ง นายจรูญ คงจันทร์ 113/3 2 ทับช้าง นาทวี สงขลา สข. 29 2562 18/7/2020
561 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0144 นายพีรวัฒน์  นนทกาญจน์ นายพีรวัฒน์  นนทกาญจน์ 67/9 1 ท่าประดู่ นาทวี สงขลา สข. 9 2562 7/3/2020
562 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0121 นายธนเดช เปรมชุติวัต ร้านเล่ียงฮวด นายธนเดช เปรมชุติวัต 10 1 เนตรวิถี นาทวี นาทวี สงขลา สข. 17 2551 30/11/2019
563 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0905 นางสุธีมนต์  อ่อนประเสริฐ ร้านทวีคูณการเกษตร นางสุธีมนต์ อ่อนประเสริฐ 122/1 1 เพชรเกษม นาทวี นาทวี สงขลา สข. 34 2558 13/12/2019
564 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0139 นายสุรศักด์ิ พิบูลเหมรัตน์ ร้านเอกการเกษตร นายสุรศักด์ิ พิบูลเหมรัตน์ 17 1 แปลงประดิษฐ์ นาทวี นาทวี สงขลา สข. 31 2559 1/6/2020
565 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0090 นายอดิเรก พฤกษานุศักด์ิ ร้านนาทวีการเกษตร นายอดิเรก พฤกษานุศักด์ิ 92-94 1 ต่างตานุสรณ์ นาทวี นาทวี สงขลา สข. 14 2550 31/12/2019
566 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0521 นางสาวศิมา ดนยสกุล ร้านบ้านเกษตรนาทวี นางสาวศิมา ดนยสกุล 120/5 3 เพชรเกษม นาทวี นาทวี สงขลา สข. 49 2559 20/11/2019
567 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0784 นางสาวอริยาภรณ์ คงเพ็ชรศรี ร้านสมภพการเกษตร นางสาวอริยาภรณ์ คงเพ็ชรศรี 14/3 7 นาทวี นาทวี สงขลา สข. 8 2556 14/2/2020
568 เขต 8 สวพ.8 SON-5-0952 นายชาตรี  เสนะพันธ์ุ ร้านชาตรีการเกษตร นายชาตรี เสนะพันธ์ุ 1/6 1 สะท้อน นาทวี สงขลา สข. 4 2561 26/2/2020
569 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0706 นายเย็น อโนทัย ร้าน ย.การช่าง นายเย็น อโนทัย 84 1 นาทวี-ประกอบ สะท้อน นาทวี สงขลา สข. 40 2554 25/8/2019
570 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0761 นายชัยวัฒน์ ศรียาภัย ร้านบ้านเกษตร นายชัยวัฒน์ ศรียาภัย 52 7 สะท้อน นาทวี สงขลา สข. 33 2561 1/10/2019
571 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0145 นางสาวเรืองไร รองวงศ์ นางสาวเรืองไร รองวงศ์ 26 4 ทุ่งขม้ิน นาหม่อม สงขลา สข. 41 2561 19/11/2019
572 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0613 นายไพโรจน์ ยืนยงกุล ร้านไพโรจน์ นายไพโรจน์ ยืนยงกุล 62/5 6 ทุ่งขม้ิน นาหม่อม สงขลา สข. 22 2553 20/6/2020
573 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0623 นายวิโรจน์ อร่ามเรือง ร้านรุ่งโรจน์การเกษตร นายวิโรจน์ อร่ามเรือง 87/11 4 เอเชีย 43 นาหม่อม นาหม่อม สงขลา สข. 25 2553 21/7/2020
574 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0491 นายดุสิต อมรินทร์นาวา ร้านดุสิตเกษตร นายดุสิต อมรินทร์นาวา 133 5 หน้าสถานีรถไฟ นาหม่อม นาหม่อม สงขลา สข. 18 2552 31/5/2020
575 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0645 นางสาวสุจินดา  อรุณศรี ร้านสุจินดา นางสาวสุจินดา  อรุณศรี 89 5 นาหม่อม นาหม่อม สงขลา สข. 11 2554 14/12/2019
576 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0543 นางสาววิลาวัลย์ ปรีติประสงค์ ร้านกันเองซัพพลาย นางสาววิลาวัลย์ ปรีติประสงค์ 123 10 ท่าช้าง บางกล่ า สงขลา สข. 23 2553 18/7/2020
577 เขต 8 สวพ.8 SON-5-0984 นายสมคิด  พรหมจรรย์ ร้านชูพันธ์ฟาร์มเกษตร นายสมคิด พรหมจรรย์ 104 6 ท่าช้าง บางกล่ า สงขลา สข. 22 2562 24/6/2020
578 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0044 นายวรวุธ ลีรพงศ์นันต์ นายวรวุธ  ลีรพงศ์นันต์ 128 8 ท่าช้าง บางกล่ า สงขลา สข. 1 2549 15/1/2020
579 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0147 นายสมบัติ นวนสินธ์ุ นายสมบัติ นวนสินธ์ุ 44 1 บางกล่ า บางกล่ า สงขลา สข. 14 2551 13/3/2020
580 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0095 นายมนต์ชัย เฑียรฆโรจน์ นายมนต์ชัย เฑียรฆโรจน์ 60 1 บางกล่ า บางกล่ า สงขลา สข. 41 2550 4/7/2020
581 เขต 8 สวพ.8 SON-5-1018 นางสาวกัญญา  จันทรชาติ ร้านค้าชุมชนยวนยาง นางสาวกัญญา จ้นทรชาติ 99 6 บางกล่ า บางกล่ า สงขลา สข. 18 2562 29/5/2020
582 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0376 นายประจวบ บุรีเรือง ร้านประจวบบุรีเรือง นายประจวบ บุรีเรือง 36/3 3 ท่าไทร-บางหยี บ้านหาร บางกล่ า สงขลา สข. 38 2552 23/8/2019
583 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0746 นางสาวไซหนับ ลีเฮ็ม ร้านบ้านหารการเกษตร นางสาวไซหนับ ลีเฮ็ม 45/2 3 บ้านหาร บางกล่ า สงขลา สข. 17 2555 25/6/2020
584 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0450 นายเชิดชัย สุวรรณชาตรี ร้านช.สุวรรณชาตรีค้าปุ๋ย นายเชิดชัย สุวรรณชาตรี 92/2 4 บ้านหาร บางกล่ า สงขลา สข. 7 2559 20/1/2020
585 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0562 นายธัญญา ขุนสมะเหตุ ร้านบ้านด่านการเกษตร นายธัญญา ขุนสมะเหตุ 169/2 5 สงขลา-นาทวี เกาะแต้ว เมือง สงขลา สข. 14 2554 22/12/2019
586 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0185 นายชัยวุฒิ รัตนะ ร้านทุ่งหวังพาณิชย์ นายชัยวุฒิ รัตนะ 18/1-2 10 ทุ่งหวัง เมือง สงขลา สข. 68 2548 29/6/2020
587 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0646 นายวิโชติ แก้วเขียว ร้านทรัพย์อนันต์ฟาร์ม นายวิโชติ แก้วเขียว 57-58 10 สงขลา-นาทวี ทุ่งหวัง เมือง สงขลา สข. 7 2555 9/1/2020
588 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0341 นายอนุศักด์ิ กิจรุ่งโรจน์ ร้านเมืองเกษตร นายอนุศักด์ิ กิจรุ่งโรจน์ 376-380 ไทรบุรี บ่อยาง เมือง สงขลา สข. 17 2552 31/5/2020
589 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0165 นายปราโมทย์ ฟุ้งทศธรรม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สงขลาการค้า นายปราโมทย์ ฟุ้งทศธรรม 46/14 ไทรงาม บ่อยาง เมือง สงขลา สข. 41 2548 23/5/2020
590 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0098 นายปิยพงศ์ บุญสม ร้านบุญสมเคมีเกษตร นายปิยพงศ์ บุญสม 8 นครใน บ่อยาง เมือง สงขลา สข. 10 2561 25/4/2020
591 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0055 นายณรงค์ ชูแสง ร้านย้ิมย้ิมมินิมาร์ท นายณรงค์ ชูแสง 357/2 2 4 น้ ากระจาย กาญจนวนิช พะวง เมือง สงขลา สข. 42 2550 4/1/2020
592 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0207 นางกัลญา ขวัญทองย้ิม ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสงขลา จ ากัด นางกัลญา ขวัญทองย้ิม 634 2 พะวง เมือง สงขลา สข. 32 2559 30/8/2020
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593 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0870 นายเมธชนัน  ชนะพล ร้านจันทร์แก้วการเกษตร นายเมธชนัน ชนะพล 94/4 2 คลองแดน ระโนด สงขลา สข. 49 2561 25/12/2019
594 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0854 นางสาวอมรารัตน์  พวงแก้ว ร้านอรอุมาการเกษตร สาขา 2 นางสาวอมรารัตน์  พวงแก้ว 122/2 3 คลองแดน ระโนด สงขลา สข. 52 2559 14/12/2019
595 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0734 นายพรพัฒน์ คงยก ร้านพรพัฒน์การเกษตร นายพรพัฒน์ คงยก 61/2 1 แดนสงวน ระโนด สงขลา สข. 47 2559 1/11/2019
596 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0787 นายพรชัย เขียวบุญจันทร์ ร้านต้นกล้าเคมีภัณฑ์ นายพรชัย เขียวบุญจันทร์ 87/6 1 แดนสงวน ระโนด สงขลา สข. 9 2556 5/3/2020
597 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0176 นางสาวสุภาภรณ์ ต้ันเส้ง ร้านสุภาภรณ์ ต้ันเส้ง นางสาวสุภาภรณ์ ต้ันเส้ง 183/1 2 - - แดนสงวน ระโนด สงขลา สข. 32 2550 28/1/2020
598 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0537 นางวนิดา แสงสีด า ร้าน ส.วนิดาการเกษตร นางวนิดา แสงสีด า 25/3 2 แดนสงวน ระโนด สงขลา สข. 18 2551 4/6/2020
599 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0679 นางอรอุมา เรืองสวัสด์ิ นางอรอุมา เรืองสวัสด์ิ 190/3 5 แดนสงวน ระโนด สงขลา สข. 51 2559 6/12/2019
600 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0104 นายชลวิสิฏฐ์ พรหมเทพ ร้านพรหมเทพเกษตรสุนทร นายชลวิสิฏฐ์ พรหมเทพ 17/2 1 ตะเครียะ ระโนด สงขลา สข. 20 2550 1/4/2020
601 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0151 นายวิเชียร หนูน้อย นายวิเชียร หนูน้อย 3/5 4 ตะเครียะ ระโนด สงขลา สข. 5 2560 22/2/2020
602 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0085 นายแสน เขียวเล่ง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทุ่งระโนดการเกษตร นายแสน เขียวเล่ง 3/8 4 ตะเครียะ ระโนด สงขลา สข. 43 2551 27/8/2020
603 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0711 นายสุนทร ช่วยแท่น ร้านบ้านข้าวกาญจน์เกษตร นายสุนทร ช่วยแท่น 73/4 2 ระโนด-ควนชะลิก บ้านขาว ระโนด สงขลา สข. 43 2554 29/8/2019
604 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0084 นางสาวดวงแข พรรณราย ร้านมิตรเกษตรคูวา นางสาวดวงแข พรรณราย 151 3 บ้านขาว ระโนด สงขลา สข. 17 2550 26/3/2020
605 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0669 นางยุพิน ราชสงค์ ร้านทุ่งระโนดการเกษตร สาขา 2 นางยุพิน ราชสงค์ 61/1 3 บ้านขาว ระโนด สงขลา สข. 38 2554 21/8/2019
606 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0189 นายทวี เปียยก ร้านทวีรัตน์ นายทวี เปียยก 101 4 บ้านขาว ระโนด สงขลา สข. 5 2555 20/12/2019
607 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0106 นางสุกัลยา เชาว์แก้ว ร้านเพ่ิมทรัพย์การเกษตร นางสุกัลยา เชาว์แก้ว 49 3 บ้านใหม่ ระโนด สงขลา สข. 37 2550 27/6/2020
608 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0786 นางสุรัสวดี มะกาว ร้านเอกการช่าง นางสุรัสวดี มะกาว 58/2 7 บ้านใหม่ ระโนด สงขลา สข. 8 2561 10/4/2020
609 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0593 นายภาณุพงศ์ เกิดทิพย์ ร้านทิพย์พานิชการเกษตร นายภาณุพงศ์ เกิดทิพย์ 207 8 บ้านใหม่ ระโนด สงขลา สข. 7 2561 20/3/2020
610 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0755 นางกานติมา พ่วงพี ร้านพีรการเกษตร นางกานติมา พ่วงพี 243/5 9 บ้านใหม่ ระโนด สงขลา สข. 21 2561 9/7/2019
611 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0889 นายยุทธศักด์ิ  พรหมทอง ร้านพรหมทองปศุสัตว์ นายยุทธศักด์ิ พรหมทอง 152 ราษฎร์บ ารุง ระโนด ระโนด สงขลา สข. 11 2561 26/4/2020
612 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0554 นายพิทักษ์ ภักดีไพบูลย์สกุล ร้านเกษตรส าราญ นายพิทักษ์ ภักดีไพบูลย์สกุล 76 มหาดไทย 1 ระโนด ระโนด สงขลา สข. 44 2559 4/10/2019
613 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0161 นางสุกัญญา ล่ิมสถาพร นางสุกัญญา ล่ิมสถาพร 11 4 ประชาอุทิศ ระโนด ระโนด สงขลา สข. 4 2548 15/2/2020
614 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0150 นายวิเชียร หนูน้อย สหกรณ์การเกษตรระโนด จ ากัด นายวิเชียร  หนูน้อย 170/2 4 ระโนด ระโนด สงขลา สข. 30 2558 29/11/2019
615 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0374 นายอัถเดช แก้วนวล ร้านนายอัถเดช แก้วนวล นายอัถเดช แก้วนวล 85-87 4 ชายวารี ชายวารี ระโนด ระโนด สงขลา สข. 4 2562 11/2/2020
616 เขต 8 สวพ.8 SON-5-0972 นางจิดาภา  สุขกาญจนะ ร้านปรีชาการเกษตร นางจิดาภา สุขกาญจนะ 133/4 1 ระวะ ระโนด สงขลา สข. 3 2561 25/2/2020
617 เขต 8 สวพ.8 SON-5-0966 นายธราพงศ์  สังข์คง ร้านสามบ่อรวมภัณฑ์ นายธราพงศ์ สังข์คง 36/2 2 วัดสน ระโนด สงขลา สข. 6 2561 11/3/2020
618 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0825 นางกชนันท์ ชัยสวัสด์ิ ร้านเกษตรเจริญรุ่งเรือง นางกชนันท์ ชัยสวัสด์ิ 261 3 ระโนด-สงขลา วัดสน ระโนด สงขลา สข. 10 2558 25/3/2019
619 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0152 นางเกษร หวานแก้ว นางเกษร  หวานแก้ว 2 1 ยนตรการก าธร ก าแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา สข. 94 2548 26/12/2019
620 เขต 8 สวพ.8 SON-5-1005 นายภราดร  พรหมรักษ์ ร้านพรพรรณการเกษตร (รัตภูมิ) นายภราดร พรหมรักษ์ 2/6-7 1 ก าแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา สข. 5 2562 20/2/2020
621 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0060 นายพิชญ์ ผลทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกษตรภัณฑ์รัตภูมิ นายพิชญ์ ผลทอง 401/7 1 ยนตรการก าธร ก าแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา สข. 93 2548 27/12/2019
622 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0364 นางปราณี ณะสงฆ์ ร้านนางปราณี ณะสงฆ์ นางปราณี ณะสงฆ์ 473 11 ก าแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา สข. 48 2549 2/4/2020
623 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0438 นางลัดดา ศรีจันทร์ ร้านหนองข้อง นางลัดดา ศรีจันทร์ 93 13 เอเชีย ก าแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา สข. 42 2551 26/8/2020
624 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0797 นางสาวเยาวพา แจ่มจันทา ร้านน้ าเพชรการเกษตร นางสาวเยาวพา แจ่มจันทา 19 5 ก าแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา สข. 42 2561 20/11/2019
625 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0544 นายธีรชัย วุ่นซ้ิว ร้านศาลาหงส์การเกษตร นายธีรชัย วุ่นซ้ิว 49/1 8 ยนตรการก าธร ก าแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา สข. 2 2553 7/1/2020
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626 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0949 นายสุบิล  แซ่จ่ัน ร้านคูหาการเกษตร นายสุบิล แซ่จ่ัน 53 8 ก าแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา สข. 15 2562 4/4/2020
627 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0190 นายอับดลเหล๊าะ หมัดอะด้ัม ร้านบนควนเกษตร นายอับดลเหล๊าะ หมัดอะด้ัม 161/1 9 เพชรเกษม ก าแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา สข. 13 2554 23/12/2019
628 เขต 8 สวพ.8 SON-5-0937 นางสาวซารีณา  โสะเบ็ญอาหลี ร้านอามีรการค้า นางสาวซารีณา โสะเบ็ญอาหลี 267/4 9 ก าแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา สข. 7 2560 26/2/2020
629 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0075 นายเกตุ หีมเหม ร้านชาเกตฟาร์ม นายเกตุ หีมเหม 619/1 9 ก าแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา สข. 45 2551 21/9/2019
630 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0194 นางสาวกุลวดี เจริญกุล ร้านรวมภัณฑ์ นางสาวกุลวดี เจริญกุล 15/2 1 ยนตรการก าธร เขาพระ รัตภูมิ สงขลา สข. 1 2562 15/1/2020
631 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0518 นายนิทัศน์ ภูววิมล ร้านนิทัศน์การค้า นายนิทัศน์ ภูววิมล 15/3 1 เขาพระ รัตภูมิ สงขลา สข. 17 2562 8/4/2020
632 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0372 นายปราโมทย์ ธาราฉาย ร้านแมนเดย์ นายปราโมทย์ ธาราฉาย 24/2 1 ยนตรการก าธร เขาพระ รัตภูมิ สงขลา สข. 30 2554 5/6/2020
633 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0092 นายโรม บริเพชร ร้านนาสีทองการเกษตร นายโรม บริเพชร 244/15 1 ยนตรการก าธร เขาพระ รัตภูมิ สงขลา สข. 9 2549 11/3/2020
634 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0127 นายอนนท์ ล่ิมมณีธร ร้านสมิงทองการเกษตร นายอนนท์ ล่ิมมณีธร 25/2 1 ยนตรการก าธร เขาพระ รัตภูมิ สงขลา สข. 51 2551 24/11/2019
635 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0335 นางโสพิศ  ปิยมโนรักษ์ ร้านก้อยพาณิชย์ นางโสพิศ  ปิยมโนรักษ์ 250 1 เขาพระ รัตภูมิ สงขลา สข. 30 2550 10/6/2020
636 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0464 นายชยุต แก้วมณี ร้านอู๊ดพาณิชย์ นายชยุต แก้วมณี 139 10 ยนตรการก าธร เขาพระ รัตภูมิ สงขลา สข. 26 2559 31/7/2019
637 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0080 นายอารี ปลอดนุ้ย ร้านดาวการค้า นายอารี ปลอดนุ้ย 84 10 เขาพระ รัตภูมิ สงขลา สข. 17 2554 13/9/2019
638 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0890 นายบุญส่ง ชิตณรงค์ ร้านต้วน นายบุญส่ง ชิตณรงค์ 179/1 3 เขาพระ รัตภูมิ สงขลา สข. 19 2558 24/5/2020
639 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0795 นางจรีดา สาหมุด ร้านนางจรีดา สาหมุด นางจรีดา สาหมุด 176 4 เขาพระ รัตภูมิ สงขลา สข. 15 2556 30/6/2020
640 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0154 นางเกษร หวานแก้ว นางเกษร  หวานแก้ว 124 6 เขาพระ รัตภูมิ สงขลา สข. 3 2550 8/1/2020
641 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0529 นายสมพร ฆังคะมะโน ร้านนานาภัณฑ์ นายสมพร ฆังคะมะโน 92 9 เขาพระ รัตภูมิ สงขลา สข. 27 2561 8/8/2019
642 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0475 นางสาวจิตติมา กุลทอง ร้านจิตติมาการเกษตร นางสาวจิตติมา กุลทอง 72 4 ควนรู รัตภูมิ สงขลา สข. 13 2562 20/3/2020
643 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0432 นายเวชยันต์ เมืองแก้ว ร้านมหภาคการเกษตร นายเวชยันต์ เมืองแก้ว 104/1-2 7 ยนตรการก าธร ควนรู รัตภูมิ สงขลา สข. 28 2561 16/8/2019
644 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0507 นายธงชัย ค้ิวนาง ร้านธงชัย นายธงชัย ค้ิวนาง 41 11 ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา สข. 37 2559 7/9/2019
645 เขต 8 สวพ.8 SON-5-0995 นายกมล  จันทสุวรรณ ร้านกมลการค้า นายกมล จันทสุวรรณ 79 13 ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา สข. 43 2561 22/11/2019
646 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0635 นายบัญญัติ หมัดอะหิน ร้านฮ่านาพาณิชย์ นายบัญญัติ หมัดอะหิน 98 2 ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา สข. 39 2561 5/11/2019
647 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0222 นายวีระ สุวรรณโน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รัตภูมิการเกษตร นายวีระ สุวรรณโน 190 3 ยนตรการก าธร ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา สข. 54 2551 29/12/2019
648 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0709 นายอดุลย์ ขันติกาโร ร้านอ.การเกษตร นายอดุลย์ ขันติกาโร 333 3 ยนตรการก าธร ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา สข. 5 2559 18/1/2020
649 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0899 นายจิระเดช  หวันล่าโส๊ะ ร้านเจ-อา-การเกษตรพาณิชย์ นายจิระเดช หวันล่าโส๊ะ 96/1 3 ยนตรการก าธร ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา สข. 34 2561 7/10/2019
650 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0484 นายเส๊ะ โส๊ะสันสะ ร้านทุ่งสันติการเกษตร นายเส๊ะ โส๊ะสันสะ 432/12 4 ยนตรการก าธร ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา สข. 5 2552 3/5/2020
651 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0524 นางอารีย์ บุญช่วย ร้านเกษตรก้าวหน้า นางอารีย์ บุญช่วย 99 6 ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา สข. 44 2552 25/10/2019
652 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0822 นายสมมิต  สังข์ทอง ร้านมิตรท่ามะปราง นายสมมิต สังข์ทอง 77/1 8 ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา สข. 3 2560 22/1/2020
653 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0363 นางมาลิณี พานิชกรณ์ นางมาลิณี พานิชกรณ์ 108 3 จะท้ิงพระ สทิงพระ สงขลา สข. 16 2556 3/7/2020
654 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0884 นายณรงค์ คงศรีเจริญ ร้านชะลอนการเกษตร นายณรงค์ คงศรีเจริญ 27 3 ดีหลวง สทิงพระ สงขลา สข. 8 2558 12/2/2020
655 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0730 นายเผชิญศักด์ิ  สาสุธรรม ร้านบ้านปุ๋ยเหนือคลอง นายเผชิญศักด์ิ สาสุธรรม 51/3 6 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา สข. 8 2560 14/3/2020
656 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0199 นายสามารถ แซ่โง้ว ร้านนายสามารถ แซ่โง้ว นายสามารถ แซ่โง้ว 131 3 กาญจนวนิช ปริก สะเดา สงขลา สข. 24 2561 19/7/2020
657 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0202 นายประมวล กีรติธราธร ร้านก่ีเฮงเส็ง นายประมวล กีรติธราธร 137 3 กาญจนวนิช ปริก สะเดา สงขลา สข. 26 2549 22/5/2020
658 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0197 นายวิทวัส จารุพิสุทธ์ิวงศ์ ร้านวิทวัส จารุพิสุทธ์ิวงศ์ นายวิทวัส จารุพิสุทธ์ิวงศ์ 59 3 กาญจนวนิช ปริก สะเดา สงขลา สข. 13 2549 19/4/2020
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659 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0565 นายประสงค์ เจียรบุตร์ ร้านฟาร์มเกษตร นายประสงค์ เจียรบุตร์ 18 เทศาพัฒนา ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา สข. 4 2555 28/11/2019
660 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0074 นางสาวพรพิศ พิพัฒน์เจษฎากุล ร้านชัยยงเกษตรการ นางสาวพรพิศ พิพัฒน์เจษฎากุล 265/2 ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา สข. 26 2548 11/5/2020
661 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0051 นายยศพร  แซ่เฉ้น ร้าน ป.เจริญ นายยศพร  แซ่เฉ้น 72 เพชรกาฬ ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา สข. 90 2548 27/10/2019
662 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0566 นายกรกฎ เตชะตันติวงศ์ ร้านนายกรกฎ เตชะตันติวงศ์ นายกรกฎ เตชะตันติวงศ์ 95-97 รอบเมือง ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา สข. 6 2553 11/3/2020
663 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0131 นางสาวสุรีย์ ธิติศิริปรีดา ร้านเจริญสิน นางสาวสุรีย์ ธิติศิริปรีดา 167 5 กาญจนวนิช พังลา สะเดา สงขลา สข. 23 2551 20/6/2020
664 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0068 นางชุติมา สิริจริยาพร ร้านจ าเริญพานิช นางชุติมา สิริจริยาพร 171 5 พังลา สะเดา สงขลา สข. 47 2550 17/7/2019
665 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0204 นางวิลาวัลย์  ตันติพิมลพันธ์ ร้านเอกสิน นางวิลาวัลย์ ตันติพิมลพันธ์ 177 5 กาญจนวนิช พังลา สะเดา สงขลา สข. 26 2561 7/8/2020
666 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0114 นางสาวอรุณี ธิติศิริปรีดา ร้านเมืองไทย นางสาวอรุณี ธิติศิริปรีดา 179 5 กาญจนวนิช พังลา สะเดา สงขลา สข. 20 2551 9/6/2020
667 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0132 นายจรัล สิริจริยาพร ร้านสินทวีพานิช นายจรัล สิริจริยาพร 18 5 กอบกุลอุทิศ 6 พังลา สะเดา สงขลา สข. 22 2559 23/6/2020
668 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0670 นายกิตติพศ  กีรติวนิชกุล ร้านช้างไห้ทองการเกษตร นายกิตติพศ กีรติวนิชกุล 201 5 กาญจนวนิช พังลา สะเดา สงขลา สข. 12 2562 20/3/2020
669 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0100 นายยุทธนา จิตเท่ียง ร้านปรีชาการเกษตร นายยุทธนา จิตเท่ียง 22 5 กอบกุลอุทิศ 8 พังลา สะเดา สงขลา สข. 13 2550 19/1/2020
670 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0156 นายพะรัตน์  มูสิกะมาเส นายพะรัตน์  มูสิกะมาเส 254/6 5 กาญจนวนิช พังลา สะเดา สงขลา สข. 21 2559 13/6/2019
671 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0059 นายกิตติ สิริจริยาพร ร้านกิตติวาณิชย์ นายกิตติ สิริจริยาพร 27 5 กอบกุลอุทิศ 4 พังลา สะเดา สงขลา สข. 65 2548 22/6/2020
672 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0118 นายประภาศ  เบญจพรรัตน์กุล ร้านรุ่งเรือง (คลองแงะ) นายประภาศ  เบญจพรรัตน์กุล 474/69 5 นาทวี พังลา สะเดา สงขลา สข. 19 2549 30/4/2020
673 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0856 นางสาวสุมิตรา วัฒนสิทธ์ิ ร้านสุมิตราพาณิชย์ นางสาวสุมิตรา วัฒนสิทธ์ิ 53 5 คลองแงะ-นาทวี พังลา สะเดา สงขลา สข. 19 2557 14/7/2020
674 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0647 นายสุริยะ  ธรรมทิน นายสุริยะ  ธรรมทิน 108/38 ปาดังเบซาร์ สะเดา สะเดา สงขลา สข. 24 2559 16/12/2019
675 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0048 นางจริยา พิชญังกูร ร้านเจ.เจ สะเดา นางจริยา พิชญังกูร 16 เครือพันธ์ุอุทิศ 1 สะเดา สะเดา สงขลา สข. 37 2548 25/5/2020
676 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0638 นายฐิติกร แซ่ล่ิม ร้านทรัพย์ณี นายฐิติกร แซ่ล่ิม 161 นายขาวอุทิศ สะเดา สะเดา สงขลา สข. 8 2554 28/11/2019
677 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0123 นายประมุข ศิริคุรุรัตน์ ร้านศิริพาณิชย์ นายประมุข ศิริคุรุรัตน์ 163 กาญจนวนิช สะเดา สะเดา สงขลา สข. 50 2559 20/11/2019
678 เขต 8 สวพ.8 SON-5-0921 นายสันติพงศ์  วิศวะทรัพย์สกุล ร้านแก้ว นายสันติพงศ์ วิศวะทรัพย์สกุล 166 นายขาวอุทิศ สะเดา สะเดา สงขลา สข. 14 2560 18/7/2020
679 เขต 8 สวพ.8 SON-5-0954 นายธนธัส  แซ่ล่ิม ร้านธนทรัพย์เกษตรภัณฑ์ นายธนธัส แซ่ล่ิม 4 เครือพันธ์ุอุทิศ 1 สะเดา สะเดา สงขลา สข. 48 2561 23/12/2019
680 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0128 นางสาวประภา  พฤกษกรวณิชย์ ร้านสะเดาการเกษตร นางสาวประภา  พฤกษกรวณิชย์ 41 นายขาวอุทิศ สะเดา สะเดา สงขลา สข. 27 2548 11/5/2020
681 เขต 8 สวพ.8 SON-5-0962 นางสุดาพร  นะตะชูสงค์ ร้านสุดาพรการเกษตร นางสุดาพร นะตะชูสงค์ 13 3 คูหา สะบ้าย้อย สงขลา สข. 17 2560 23/10/2019
682 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0689 นางสาวขวัญฤทัย ทองนวลจันทร์ ร้านขวัญการเกษตร นางสาวขวัญฤทัย ทองนวลจันทร์ 4/2 3 คูหา สะบ้าย้อย สงขลา สข. 39 2558 28/12/2019
683 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0690 นางมาลี แก้วอุไทย ร้านโคกสักวัสดุภัณฑ์ นางมาลี แก้วอุไทย 62/7 4 คูหา สะบ้าย้อย สงขลา สข. 7 2556 27/12/2019
684 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0817 นายคอเละ กาเดร์ ร้านวังโอ๊ะการเกษตร นายคอเละ กาเดร์ 30/2 3 จะแหน สะบ้าย้อย สงขลา สข. 20 2556 16/7/2020
685 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0821 นายปรมินทร์ พรหมรักษ์ ร้านพรพรรณการเกษตร นายปรมินทร์ พรหมรักษ์ 2 มหาราช สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา สข. 9 2558 25/2/2020
686 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0410 นายวีระศักด์ิ ศรีสงค์ ร้านจิรนันท์วัสดุการเกษตร นายวีระศักด์ิ ศรีสงค์ 1 1 ล าไพล-สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา สข. 23 2562 24/6/2020
687 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0129 นางจุรีรัตน์ พันธ์ทอง ร้านสะบ้าย้อยการเกษตร นางจุรีรัตน์ พันธ์ทอง 22 1 มหาราช สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา สข. 29 2551 22/6/2020
688 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0157 นายประยงค์ รักทองอิน นายประยงค์  รักทองอิน 5 1 ไทยสมบูรณ์ 1 สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา สข. 35 2561 24/10/2019
689 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0806 นายขนบพงศ์ เพ็งลาย ร้านเพ่ือนเกษตร นายขนบพงศ์ เพ็งลาย 64/1 9 สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา สข. 2 2559 10/1/2020
690 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0868 นายเกรียงไกร ขุนอินทร์ ร้านม่วงงามการเกษตร นายเกรียงไกร ขุนอินทร์ 98/4 7 ม่วงงาม สิงหนคร สงขลา สข. 8 2562 6/3/2020
691 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0876 นายฐิติพงษ์  เอกมณี นายฐิติพงษ์  เอกมณี 15/3 3 วัดขนุน สิงหนคร สงขลา สข. 4 2558 11/1/2020
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692 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0534 สหกรณ์การเกษตรสิงหนคร จ ากัด นายทวีป  รักษาสรณ์ 38/1 3 วัดขนุน สิงหนคร สงขลา สข. 46 2552 8/11/2019
693 เขต 8 สวพ.8 SON-5-1011 นางสาวสุวิมล  วัฒนกิตติศาสตร์ ร้านจ่าดับ นางสาวสุวิมล วัฒนกิตติศาสตร์ 11/2 6 สทิงหม้อ สิงหนคร สงขลา สข. 7 2562 5/3/2020
694 เขต 8 สวพ.8 SON-5-0958 นางกัญญรัตน์  หอมจันทร์ ร้านบ้านและสวน นางกัญญรัตน์ หอมจันทร์ 27/15 6 สทิงหม้อ สิงหนคร สงขลา สข. 40 2561 14/11/2019
695 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0747 นางสาวคนึงนิจ ฐานะพันธ์ุ ร้านนวลค้าข้าว นางสาวคนึงนิจ ฐานะพันธ์ุ 109/8 11 คลองแห หาดใหญ่ สงขลา สข. 8 2557 11/12/2019
696 เขต 8 สวพ.8 SON-5-0974 นายสุธีรัชต์  พัฒโน ร้านสุธีร์ สมาร์ท ฟาร์มเมอร์ นายสุธีรัชต์ พัฒโน 30/2 4 คลองแห หาดใหญ่ สงขลา สข. 27 2562 30/6/2020
697 เขต 8 สวพ.8 SON-5-1002 นางชดาภา  สง่ากุลพงศ์ บริษัท กัญชิต จ ากัด นางชดาภา  สง่ากุลพงศ์ 19/14 5 คลองแห หาดใหญ่ สงขลา สข. 28 2562 10/7/2020
698 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0685 นายวินัย โต๊ะอาด า นายวินัย โต๊ะอาด า 63/28 7 คลองแห หาดใหญ่ สงขลา สข. 8 2559 31/1/2020
699 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0906 นางสาวชลกร  พงษ์โสภา นางสาวชลกร พงษ์โสภา 1119 1 เล่ียงเมือง (สายเอเชีย) ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา สข. 36 2561 29/10/2019
700 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0533 นายอุดม ธรรมโชเต ร้านอุดมพาณิชย์ นายอุดม ธรรมโชเต 645 3 เนินขุมทอง-วัดเกาะ ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา สข. 17 2553 8/6/2020
701 เขต 8 สวพ.8 SON-5-0976 นายชูศักด์ิ  สุขบูรณ์ ร้านทุ่งเลียบการเกษตร นายชูศักด์ิ สุขบูรณ์ 752/2 4 สนามบิน-บ้านกลาง ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา สข. 5 2561 27/2/2020
702 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0722 นายช านิ  สุวรรณโณ ร้านนทีพรการเกษตร นายช านิ  สุวรรณโณ 112 6 ชูพันธ์ ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา สข. 14 2556 30/6/2019
703 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0766 นายถวิล  ขุนฤทธ์ิ นายถวิล ขุนฤทธ์ิ 370 พลพิชัย-บ้านพรุ คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา สข. 16 2562 8/4/2020
704 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0412 นายโอภาส แซ่ล่ิม ร้านนายโอภาส แซ่ล่ิม นายโอภาส แซ่ล่ิม 86 27 กาญจนวนิช คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา สข. 17 2559 22/5/2020
705 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0758 นางสาวชุติมา แก้วสระ ร้านชุติการเกษตร นางสาวชุติมา แก้วสระ 222 8 ท่าข้าม หาดใหญ่ สงขลา สข. 10 2557 15/1/2020
706 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0535 นายจรินทร์ รุ่งเมือง ร้านดวงมณี นายจรินทร์ รุ่งเมือง 18/5 1 ทุ่งต าเสา หาดใหญ่ สงขลา สข. 20 2553 16/6/2020
707 เขต 8 สวพ.8 SON-5-0922 นายเฉลิมพร  รองสวัสด์ิ ร้านไหมแก้วรุ่งเรือง นายเฉลิมพร รองสวัสด์ิ 187/6 10 ทุ่งต าเสา หาดใหญ่ สงขลา สข. 25 2559 31/7/2020
708 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0858 นางชญานิษฐ์  เพชรรัตน์มุณี ร้านคงทรัพย์ทวีพาณิชย์ นางชญานิษฐ์  เพชรรัตน์มุณี 1/1 2 ทุ่งต าเสา หาดใหญ่ สงขลา สข. 14 2558 18/5/2020
709 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0873 นางวรรณา จันทวีรัตน์ ร้านมิว แอนด์มายด์ วัสดุภัณฑ์ นางวรรณา จันทวีรัตน์ 79 2 ทุ่งต าเสา หาดใหญ่ สงขลา สข. 12 2558 13/5/2020
710 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0056 นายจิรพงษ์ ตรีวัย ร้าน อ.กิจรุ่งเรืองการเกษตร นายจิรพงษ์ ตรีวัย 35/9 3 ทุ่งต าเสา หาดใหญ่ สงขลา สข. 7 2552 14/5/2019
711 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0493 นางฉันธนา บัวแก้ว ร้านหูแร่การเกษตร นางฉันธนา บัวแก้ว 44/5 3 ทุ่งต าเสา หาดใหญ่ สงขลา สข. 36 2558 22/12/2019
712 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0855 นายเอกพงศ์  ไชยสมิต ร้านสมใจรุ่งเรืองการเกษตร นายเอกพงศ์  ไชยสมิต 227/1 6 ทุ่งต าเสา หาดใหญ่ สงขลา สข. 17 2557 9/7/2020
713 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0963 นายเลิศชาย  อินริสพงศ์ นายเลิศชาย อินริสพงศ์ 231/5 6 ทุ่งต าเสา หาดใหญ่ สงขลา สข. 45 2561 2/12/2019
714 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0598 นายชัยรัตน์ รัตนอรุณ ร้านพรพระแม่เศรษฐี นายชัยรัตน์ รัตนอรุณ 114/4 1 น้ าน้อย หาดใหญ่ สงขลา สข. 2 2562 3/2/2020
715 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0676 นางสาวลิลลาวรรณ ซ่ีซ้าย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จิรกุลพาณิชย์การเกษตร นางสาวลิลลาวรรณ ซ่ีซ้าย 112/3 9 น้ าน้อย หาดใหญ่ สงขลา สข. 18 2559 23/5/2020
716 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0546 นางสาวฉวีวรรณ ธรรมโชติ ร้านอนันต์การเกษตร นางสาวฉวีวรรณ ธรรมโชติ 48/1 9 กาญจนวนิช น้ าน้อย หาดใหญ่ สงขลา สข. 9 2553 30/5/2020
717 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0083 นายประเสริฐ มโนยุทธ ร้านถาวรพานิช นายประเสริฐ มโนยุทธ 252 กาญจนวนิช บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา สข. 16 2551 31/12/2019
718 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0513 นายวินัย แซ่ซี ร้านชีพาณิชย์ นายวินัย แซ่ซี 337 กาญจนวนิช บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา สข. 40 2552 27/8/2019
719 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0874 นางสาวธิดารัตน์  ศุภทรัพย์ไพศาล ร้านภรธิดา นางสาวธิดารัตน์ ศุภทรัพย์ไพศาล 341 กาญจนวนิช บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา สข. 38 2558 24/12/2019
720 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0590 นายสมชาย สุวรรณะ ร้านส. พาณิช นายสมชาย สุวรรณะ 73/1 ภาษีเจริญ บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา สข. 36 2554 18/8/2019
721 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0526 นายบุญชาญ บุญพงษ์มณี บริษัท ไทยเปอร์ตาเนียน จ ากัด นายบุญชาญ บุญพงษ์มณี 77 กาญจนวนิช บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา สข. 46 2561 17/12/2019
722 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0198 นายวราชัย จิรสิริสุข ร้านนายวราชัย จิรสิริสุข นายวราชัย จิรสิริสุข 10 เทศบาล 28 พะตง หาดใหญ่ สงขลา สข. 21 2562 17/6/2020
723 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0086 นายสุวิทย์ แซ่หลี ร้านทุ่งลุงการเกษตร นายสุวิทย์ แซ่หลี 96 เทศบาล 26 พะตง หาดใหญ่ สงขลา สข. 40 2548 25/5/2020
724 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0108 นายเสริมพงศ์ เจริญวรนาท ร้านเพ่ือนเกษตร นายเสริมพงศ์ เจริญวรนาท 385 1 กาญจนวนิช พะตง หาดใหญ่ สงขลา สข. 7 2548 19/3/2020
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725 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0065 นายวศิน พิชญังกูร ร้านขวัญใจชาวสวน 2 นายวศิน พิชญังกูร 5 1 เทศบาล 28 พะตง หาดใหญ่ สงขลา สข. 36 2551 14/7/2020
726 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0863 นายเจตนิพิฐ แซ่หลี ร้านสินดีการเกษตร นายเจตนิพิฐ แซ่หลี 63 1 เทศบาล 26 พะตง หาดใหญ่ สงขลา สข. 22 2557 26/8/2019
727 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0136 นายภิญญพัชฌ์  ณ เตียบทอง ร้านหาดใหญ่ตรังเกษตร นายภิญญพัชฌ์ ณ เตียบทอง 1 ฉัยยากุล หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา สข. 14 2561 16/5/2020
728 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0703 นางดวงฤดี สนิทใจ ร้านอัศนีการเกษตร นางดวงฤดี สนิทใจ 1275/2 เพชรเกษม หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา สข. 45 2554 7/9/2019
729 เขต 8 สวพ.8 SON-5-0951 นายพิสุทธ์ิ  เจนพิชิตกุลชัย นายพิสุทธ์ิ เจนพิชิตกุลชัย 1292 กาญจนวนิช หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา สข. 22 2561 17/7/2020
730 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0213 นางสาววันวิสา  เจนพิชิตกุลชัย 1292 กาญจนวนิช หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา สข. 39 2552 25/8/2019
731 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0200 นางสาวศุภรัตน์  อังศุภัทร์ บริษัท เจ.เจ.เซ้าเทิร์น จ ากัด นางสาวศุภรัตน์  อังศุภัทร์ 39 8 ราษฎร์ยินดี หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา สข. 25 2548 22/4/2020
732 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0229 นางพรรณนิภา แซ่ล่ิม ร้านกันเองเกษตร นางพรรณนิภา แซ่ล่ิม 41/224 นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา สข. 30 2559 22/8/2020
733 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0332 นางสุกัญญา ศิริกัญรัตน์ นางสุกัญญา ศิริกัญรัตน์ 420 นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา สข. 2 2552 9/3/2020
734 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0099 นายประสิทธ์ิ  ลีรพงศ์นันต์ ร้านประสิทธ์ิพานิช นายประสิทธ์ิ  ลีรพงศ์นันต์ 62-63 รัถการ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา สข. 8 2548 19/3/2020
735 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0883 นายเสรี แซ่พุ่ง ร้าน ฟ.การเกษตร นายเสรี แซ่พุ่ง 7/1 เช่ือมรัฐ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา สข. 7 2558 4/2/2020
736 เขต 8 สวพ.8 SON-5-0915 นายปรัชญาวัต  โรจนมงคล ร้านสมพรเกษตรภัณฑ์ นายปรัชญาวัต โรจนมงคล 9 18 กาญจนวนิช หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา สข. 20 2559 12/6/2020
737 เขต 8 สวพ.8 Son-5-0130 นายเกียรติศักด์ิ รังสิตเสถียร ร้านสิธรรม นายเกียรติศักด์ิ รังสิตเสถียร 95/1 รัถการ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา สข. 3 2562 3/2/2020
738 เขต 8 สวพ.8 Sal-5-0062 นายสมนัส  ไชยวงศ์ นายสมนัส  ไชยวงศ์ 458 2 - ประชาสงเคราะห์ ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล สต. 27 2560 30/5/2019
739 เขต 8 สวพ.8 Sal-5-0052 นายสรเพชร อินทานุกูล ร้านนายสรเพชร อินทานุกูล นายสรเพชร อินทานุกูล 145 3 4 ประชาสงเคราะห์ ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล สต. 32 2560 24/7/2019
740 เขต 8 สวพ.8 Sal-5-0029 นายประชา กาสาเอก สหกรณ์การเกษตรท่าแพ จ ากัด นายประชา กาสาเอก 99 2 - ละงู-ฉลุง ท่าแพ ท่าแพ สตูล สต. 9 2561 3/7/2019
741 เขต 8 สวพ.8 Sal-5-0101 นายอับดุลราเสบ  มะสมาน ร้านมะสมานการเกษตร สาขา 1 นายอับดุลราเสบ มะสมาน 154 7 ฉลุง เมืองสตูล สตูล สต. 11 2559 6/12/2019
742 เขต 8 สวพ.8 Sal-5-0144 นายสายัณห์ พัฒนไตรวัฒน์ ร้านว.ทวีทรัพย์ นายสายัณห์ พัฒนไตรวัฒน์ 1571/2 3 - - ก าแพง ละงู สตูล สต. 10 2561 3/7/2019
743 เขต 8 สวพ.8 SAL-5-0173 นายอนุ  ทองสม ร้านช านาญการเกษตร นายอนุ ทองสม 55 9 น้ าผุด ละงู สตูล สต. 6 2561 22/4/2019
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