
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ช่ือร้ำน เขต/อ ำเภอ จังหวัด
1 นางสาว เอมอร เช้ือวงศ์ ร้านเกษตรชุมชน ด่านมะขามเต้ีย กาญจนบุรี
2 นางสาว กฤษดา สมรูป สหกรณ์การเกษตรด่านมะขามเต้ีย จ ากัด ด่านมะขามเต้ีย กาญจนบุรี
3 นางสาว อรัญญา แหวนเครือ ร้านอรัญญา ด่านมะขามเต้ีย กาญจนบุรี
4 นางสาว ดลยา สวัสด์ิสุข สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราทองผาภูมิ จ ากัด ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
5 นาง สายสุรีย์ ฉิมงาม สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราทองผาภูมิ จ ากัด ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
6 นาย สุเทพ ทิมฤกษ์ ร้านเทพเกษตร ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
7 นาย กัมพล เดชจินดา ร้านเกษตรล่ินถ่ิน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
8 นาย หิรัญภูมิ ชุติธนสกุล - ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
9 นาง ชลดา โพธิพันธ์ ร้านเจริญผลพาณิชย์ หินดาด ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
10 นาย ประวิทย์ สุคม ร้านสมบูรณ์การเกษตร ท่าม่วง กาญจนบุรี
11 นาย สุภกิจ ลูกสอน ร้านส.กิจเจริญการเกษตร ท่ามะกา กาญจนบุรี
12 นางสาว ภาริศา สุอาราม ร้านจันทราเคมีเกษตร ท่ามะกา กาญจนบุรี
13 นาย สุวิทย์ โรจนเศรษฐการ ร้านสุวิทย์ ไทรโยค กาญจนบุรี
14 นาย สุธี บัวพวง ร้านณรงค์ ไทรโยค กาญจนบุรี
15 นาย วุฒิชัย สิงห์วี - คลองขลุง ก าแพงเพชร
16 นาย ธนาวุฒิ ประสงค์เงิน ร้านต้นทางเมล็ดพันธ์ุ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
17 นาง สุนิษา อ่ าอ้น ร้านจ ารูญ บางปะกง ฉะเชิงเทรา
18 นาย ทองใบ ครคง ร้านทองใบ เนินขาม ชัยนาท
19 นาย สมชาย เรียบเงิน ร้านเนตรนภา เนินขาม ชัยนาท
20 นาง ส าเนา เงินเนตร์ ร้านส าเนาการเกษตร มโนรมย์ ชัยนาท
21 นาย ธีรวิทย์ ศรีอุดม ร้านศรีอุดมการเกษตร เมืองชัยนาท ชัยนาท
22 นาย สมหวัง อินกลัด ร้านสมหวัง เมืองชัยนาท ชัยนาท
23 นาย มานิตย์ นัยเนตร ร้านมานิตย์การเกษตร เมืองชัยนาท ชัยนาท
24 นางสาว จิระนันท์ น านาค - เมืองชัยนาท ชัยนาท
25 นางสาว วานิสสา รัตนลัมภ์ - เมืองชัยนาท ชัยนาท
26 นาง นวพรรณ เช้ือเนียม ร้านบุญปลูกเคมีเกษตร เมืองชัยนาท ชัยนาท
27 นาย นิรันดร์ ค าวิชิต ร้านรุ่งนิรันดร์ วัดสิงห์ ชัยนาท
28 นาย นิรันดร์ ล้อมลาย - สรรคบุรี ชัยนาท
29 นาง ประไพ ภู่งาม ร้านไชยะการเกษตร สรรคบุรี ชัยนาท
30 นาย เดช เขียวใจดี - สรรคบุรี ชัยนาท
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ช่ือร้ำน เขต/อ ำเภอ จังหวัด
31 นาย สิทธิพร กล่ ารักษ์ ร้านคลังเกษตร เทรดด้ิง สรรคบุรี ชัยนาท
32 นาย ชนศักด์ิ พรามนุช - สรรคบุรี ชัยนาท
33 นาย ชินกฤช เหล่าด ารงกูล ร้านเอ่ียมเชียง สรรพยา ชัยนาท
34 นางสาว อ าพัน จ๋ิวนุช - หนองมะโมง ชัยนาท
35 นาย สัมฤทธ์ิ ประเสริฐสุข ร้านเกษตรรุ่งเรือง หนองมะโมง ชัยนาท
36 นางสาว ชุลีพร บุญประเสริฐ - หนองมะโมง ชัยนาท
37 นาย เอกภพ ชลาไทย ร้านอารีย์โรจน์การเกษตร หันคา ชัยนาท
38 นาง มณี ฉิมแป้น ร้านส าเริงการเกษตร หันคา ชัยนาท
39 นาง รัชนี ยาพัด - หันคา ชัยนาท
40 นางสาว อัมพร ทุเรียน ร้านอัมพรเคมีเกษตร หันคา ชัยนาท
41 นาย กิจจา วิทยวราวัฒน์ บริษัท วีเคเคมีเกษตร จ ากัด หันคา ชัยนาท
42 นาย ไพรัช ดิสระ ร้าน 491 การเกษตร ท่าแซะ ชุมพร
43 นาย เทียนชัย ศรีศิวานุวัฒน์ ร้านทองโทเกษตร ก าแพงแสน นครปฐม
44 นางสาว จิราภรณ์ บานแย้ม ร้านเกษตรบางซอ บางเลน นครปฐม
45 นาย สุวัชชัย สีทอง ร้านสีทอง เจริญกิจ พุทธมณฑล นครปฐม
46 นาย บัณฑิต ไหลวารินทร์ ร้านบัณฑิต ไหลวารินทร์ สามพราน นครปฐม
47 นาง พิชามญช์ุ ไหลวารินทร์ - สามพราน นครปฐม
48 นาง สุมาลี เกิดสุข ร้านสุมาลีการเกษตร โนนไทย นครราชสีมา
49 นาง จิรัฏฐ์ จุลตะคุ ร้าน น.เกษตร (ปักธงชัย) ปักธงชัย นครราชสีมา
50 นาย นันทวุฒิ เต็มเกษม ร้านรุ่งโรจน์กิจเกษตร ปักธงชัย นครราชสีมา
51 นางสาว พรทิพย์ ปาทา ร้านพรทิพย์ ปากช่อง นครราชสีมา
52 นาย โชควิวรรธน์ คุณะวันทนิต ร้านเอกชัยรุ่งโรจน์ สูงเนิน นครราชสีมา
53 นาย ธนกร ยอดชูศรี - เก้าเล้ียว นครสวรรค์
54 นาย สุวัฒนา ฤทธ์ิเรืองเดช ร้านศรัณการเกษตร โกรกพระ นครสวรรค์
55 นาย ธนกร ฤทธ์ิเรืองเดช - โกรกพระ นครสวรรค์
56 นาย ทวีวัฒน์ จันทร์ศร หจก.จอยการเกษตร โกรกพระ นครสวรรค์
57 นางสาว พิกุล นามปัญญา สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินชุมตาบง จ ากัด ชุมตาบง นครสวรรค์
58 นาย ภาวัต รักเขตวิทย์ - ชุมตาบง นครสวรรค์
59 นางสาว ดารณี สินจะนะ ร้านมานพการเกษตร ชุมแสง นครสวรรค์
60 นาย ณฐกร สิงห์ทะนะ ร้านย่ิงเจริญการเกษตร ตาคลี นครสวรรค์
61 นาย เรวัชร มงคะ ร้านมงคลชัยการเกษตร ตาคลี นครสวรรค์
62 นาย ประสพ เสียงวังเวง ร้านเกษตรพารวย ตาคลี นครสวรรค์
63 นาย วิวัฒน์ น้อยผล สหกรณ์การเกษตรท่าตะโกพัฒนา จ ากัด ท่าตะโก นครสวรรค์



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ช่ือร้ำน เขต/อ ำเภอ จังหวัด
64 นาย สนิท ถนอมวงษ์ ร้านเทียนฮะ ท่าตะโก นครสวรรค์
65 นาง สาธิตา ข าอ่อน หจก.ส.เคมีเกษตร ท่าตะโก นครสวรรค์
66 นาย วิวัฒน์ ข าอ่อน - ท่าตะโก นครสวรรค์
67 นาย วิฑูรย์ บุญโต ร้านประหยัดการเกษตร ท่าตะโก นครสวรรค์
68 นาย ณัฐวุฒิ บุญโต ร้านประหยัดการเกษตร ท่าตะโก นครสวรรค์
69 นาย กฤษณะ จ านงค์ - บรรพตพิสัย นครสวรรค์
70 นาง ลิราวรรณ โพธ์ิคุ้ม - บรรพตพิสัย นครสวรรค์
71 นาย ไพโรจน์ สังข์เงิน ร้านไพโรจน์ พยุหะคีรี นครสวรรค์
72 นาย นพคุณ สาเลิศ ร้านสมจัดพาณิชย์ ไพศาลี นครสวรรค์
73 นาย วุฒิชัย หงษ์น้อย ร้าน ว.บ้านแก่งเคมีเกษตรภัณฑ์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
74 นาย บุญมี ชัยอุดมสิน ร้านเรือนเกษตร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
75 นาย เกรียงศักด์ิ กองอนวัชวงศ์ - เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
76 นาย กิติศักด์ิ กองอนวัชวงศ์ ร้านเกรียงไกรการเกษตร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
77 นางสาว วิไลวรรณ ภู่จ ารูญ ร้านไพโรจน์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
78 นางสาว จ าเริญศรี เกตุมณีชัยรัตน์ ร้านสุรนาทการเกษตร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
79 นาย สุรศักด์ิ ประเสริฐสุข ร้านสุรนาทการเกษตร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
80 นางสาว พรอนันต์ เส่งถ่ิน ร้านไพศาลการเกษตร ลาดยาว นครสวรรค์
81 นางสาว ปิยนุช หวดขุนทด - หนองบัว นครสวรรค์
82 นาย สมชาย พรมเคียมอ่อน - หนองบัว นครสวรรค์
83 นาย กิติพงษ์ นนทพิมลชัย หจก.สมบูรณ์ชัย (2000) บางบัวทอง นนทบุรี
84 นาย ธีรวัฒน์ เรืองสุวรรณ ร้านนาดี เซ็นเตอร์ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
85 นางสาว รัตนา บุญส่ง ร้านสัมฤทธ์ิรังสิต ล าลูกกา ปทุมธานี
86 นาย สมนึก ภู่ทอง ร้าน ส.สารพัดนึก (เต้) บางบาล พระนครศรีอยุธยา
87 นางสาว สลักจิตร สินทรัพย์เพ่ิม ร้านทับน้ ามิตรเกษตร บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
88 นาย ณรงค์ บัวเจริญ ร้านบ้านแพรกมิตรเกษตร บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา
89 นาย กู้เกียรต์ิ ไตรสินธ์ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินลาดบัวหลวง จ ากัดลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
90 นาง จิตรา เตือนจิตต์ - ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
91 นางสาว ดาราวรรณ แนบวงษ์ ร้านบ ารุงกิจ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
92 นางสาว วิลาวรรณ แซ่เตียว ร้านเหลียงฮวก ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
93 นาง บุญย่ิง แสงอุบล ร้านบุญย่ิง บ้านลาด เพชรบุรี
94 นาย สุธารักษ์ มะลิทอง ร้านรุ่งเจริญการเกษตร บ้านลาด เพชรบุรี
95 นาง นภาพร ทองพัด ร้านไทยส่งเสริม หล่มเก่า เพชรบูรณ์
96 นางสาว ชนิษฐา ชินจักร ร้านดีดี เมล็ดพันธ์ุ หล่มเก่า เพชรบูรณ์
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97 นาย วีรวุฒ ลักษมีรัตน์กุล ร้านขวัญใจเกษตรภัณฑ์ ด าเนินสะดวก ราชบุรี
98 นาย สุทัศน์ อยู่กิจติชัย ร้านกิตติชัย ด าเนินสะดวก ราชบุรี
99 นางสาว ศุภากร ส่ืออังกูร ร้านเทวาการเกษตรด าเนินสะดวก บางแพ ราชบุรี
100 นาย เทวา พรหมอินทร์ ร้านเทวาการเกษตรโพหัก บางแพ ราชบุรี
101 นาย ณรงค์วิทย์ ทัศนานุตริยกุล ร้านพรเกษตร บ้านโป่ง ราชบุรี
102 นาย อานนท์ ผลเพียร - บ้านโป่ง ราชบุรี
103 นางสาว ณัฏฐ์นริน เนียมขันธ์ สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จ ากัด โพธาราม ราชบุรี
104 นาง ปริศนา สรุปราษฎร์ ร้านล าพูการเกษตร สวนผ้ึง ราชบุรี
105 นาย สัณห์สิริกร สรุปราษฎร์ ร้านล าพูการเกษตร สวนผ้ึง ราชบุรี
106 นาย วรพนธ์ สินพนมรัตน์ ร้าน จ.ศิริวัฒน์พัฒน สวนผ้ึง ราชบุรี
107 นาง สายสมร ศรีสวนแก้ว ร้านนครทองการเกษตร ชัยบาดาล ลพบุรี
108 นาย ชาญวิทย์ ศุภปัญญาพงศ์ ร้านรุ่งกิจการเกษตร ท่าวุ้ง ลพบุรี
109 นางสาว จิรวรรณ จามรวรรณ ร้านจิรวรรณ ท่าวุ้ง ลพบุรี
110 นางสาว สุชัญญา ค าเสนาะ ร้านชัญญาเคมีเกษตร บ้านหม่ี ลพบุรี
111 นาย วรพล รติสิน ร้านพงษ์ไทยเคมีเกษตร เมืองลพบุรี ลพบุรี
112 นางสาว ปฐมรัตน์ บริบูรณ์บันเทิง - หนองม่วง ลพบุรี
113 นาย นุวัฒน์ เสือเนียม ร้านป่ันคูณ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
114 นาง พัชรินทร์ ก้านเหลือง ร้านวิวและพี วังหิน ศรีสะเกษ
115 ว่าท่ี ร.ต. ปรานศิริ สินเจริญ ร้านฉัตรวารินการเกษตร บางคนที สมุทรสงคราม
116 นาย เทวัญ พรหมอินทร์ ร้านเทวาการเกษตรบ้านแพ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
117 นางสาว ฐิภากัญ ต้ังเกษมสัน ร้านต้ังฮึงเซ้ง แก่งคอย สระบุรี
118 นาย คุณเชษฐ์ กาสุวรรณ ร้านกสิกาณ เสาไห้ สระบุรี
119 นาย เจษฎา โชคสวัสด์ินุกูล ร้านมายวันการเกษตร หนองแค สระบุรี
120 นางสาว กลนกร เดชพลมาตย์ ร้านเกษตรพรานนก 2 หนองแค สระบุรี
121 นาง ภรณัฐ ขวัญม่ิง ร้านปนัดดาการเกษตร ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
122 นาง ศุภวรรณ คตหอย - บางระจัน สิงห์บุรี
123 นาง นุชนารถ ย้ิมย่อง ร้านด าเนินการเกษตร บางระจัน สิงห์บุรี
124 นาย วทันย์ น้อยเพ็ง บจก. โชคชัยเกษตร สิงห์บุรี บางระจัน สิงห์บุรี
125 นาย วัฒนะ เกาทัณฑ์ทอง ร้านก.โชควัฒนา ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
126 นาง ปราณี ชาวนาดอน ร้านปราณี ปุ๋ย การเกษตร ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
127 นาย นิพนธ์ มาพ่วง ร้านย้ิมย้ิมการเกษตร ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
128 นาย เกรียงศักด์ิ ค าปินมาละ ร้านนีการเกษตร ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
129 นาง ทัศนีย์ ค าปินมาละ ร้านนีการเกษตร ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
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130 นาย สุทน บุรงค์ - ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
131 นาง สุมล พลายละหาร ร้านสุมล พลายละหาร ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
132 นางสาว พเยาว์ อู่อรุณ ร้านพเยาว์การเกษตร ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
133 นางสาว ธิติมา อุ่นย่ิงเจริญ ร้านย่ิงเจริญ ด่านช้าง สุพรรณบุรี
134 นาย ประกอบ โพธ์ิพันธ์ุ - ด่านช้าง สุพรรณบุรี
135 นางสาว บานเย็น ศรีอนงค์ ร้านบานเย็นการเกษตร ด่านช้าง สุพรรณบุรี
136 นาย ศรายุธ สุริยะ ร้านสุริยะการเกษตร ด่านช้าง สุพรรณบุรี
137 นาย บุญยงค์ สุริยะ ร้าน ช.เกษตร 168 ด่านช้าง สุพรรณบุรี
138 นางสาว อรพรรณ ช่วยคุ่ย ร้านอยู่ดีการเกษตร เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
139 นาย สงคราม ทรัพย์สิน ร้านทรัพย์สินเคมีเกษตร เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
140 นางสาว เกษร น้ าจันทร์ - เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
141 นางสาว สุพรรณี สุริยะ ร้านเกษตร ช.ช้าง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
142 นาย สมเกียรติ ชาวโพธ์ิหลวง ร้านสมเกียรติ พาณิชย์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
143 นางสาว ชนินาถ มงคลนาม - บางปลาม้า สุพรรณบุรี
144 นางสาว กมนต์รัชน์ มณีเดชารัตน์ ร้านตังกวย-อุ้ย การเกษตร บางปลาม้า สุพรรณบุรี
145 นาย ชด ศรีสง่า ร้านเกษตรสองพัน บางปลาม้า สุพรรณบุรี
146 นาย เทวินทร์ รักวงษ์ วินรักวงษ์การเกษตร บางปลาม้า สุพรรณบุรี
147 นางสาว ประภาพรรณ ปาลพันธ์ ร้านดอนโพธ์ิทองการเกษตร เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
148 นางสาว วาสนา สุมูลเวช ร้านจิตเจริญการเกษตร เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
149 นาย พิทักษ์ ปฏิพัทธศิลปกิจ ร้านพิทักษ์เกษตร เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
150 นาย สุทัศน์ สุขบ ารุง - เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
151 นาย สมบัติ ศิระชลธาร ร้านศิระชลการเกษตร เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
152 นาย วรัชธร สินสวนแตง บจก. มงกุฏทอง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
153 นางสาว ศิริรัตน์ ศิระชลธาร ร้านศิระชลการเกษตร เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
154 นางสาว ศิริลักษณ์ โพธ์ิพุ่ม ร้านประเชิญการเกษตร ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
155 นาย ช านาญ พุ่มเข็ม ร้านศรีสุโรจการเกษตร ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
156 นางสาว ม่วง พลับพลา ร้านห้วยเจริญคลังเกษตร ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
157 นาย อรรถพล สินส ารวม ร้าน อ.เจริญคลลังเกษตร ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
158 นาย วิชัย รัตนพรเจริญ - ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
159 นาย โกวิท เลาเมธากุล ร้านเกษตรบ่อสุพรรณ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี
160 นาง กันยา ปานทองค า ร้านกรรณิการ์ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี
161 นาย ช านาญ รอดโรคา ร้านเกษตรพูนทรัพย์ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี
162 นาง ดวงพร ใจเก่งดี ร้านดวงพร สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี
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163 นาย ปานเทพ อินทร์อ่ิม ร้านสินเกษตร สามชุก สุพรรณบุรี
164 นางสาว วิรัลพัชร สาโดด - สามชุก สุพรรณบุรี
165 นาง เสาวลักษณ์ งามพักตร์ ร้านณัฐพงศ์ สามชุก สุพรรณบุรี
166 นาย อ านวย ม่วงงาม - สามชุก สุพรรณบุรี
167 นางสาว นภัสสรณ์ ปฐมมงคลทิพย์ - สามชุก สุพรรณบุรี
168 นาย พิเชษฐ สันตุ้ยลือ ร้านบอยเคมีเกษตร สามชุก สุพรรณบุรี
169 นาง บุญน า สุนทรา ร้านบุญน าการเกษตร สามชุก สุพรรณบุรี
170 นาย มนชัย สุนทรา ร้านบุญน าการเกษตร สามชุก สุพรรณบุรี
171 นาง ส่งศรี แช่มโชติ ร้านรัตนพรรณ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
172 นาย วรวุทธ จันม่ันคง ร้านเกษตรธนพร-ปรียดาการค้า อู่ทอง สุพรรณบุรี
173 นางสาว พิมพ์ศิริ วันอยู่ ร้านเกษตรช็อป อู่ทอง สุพรรณบุรี
174 นางสาว ป้ัน สุวรรณพันธ์ ร้านถวิลการเกษตร อู่ทอง สุพรรณบุรี
175 นางสาว วาสนา ผวาผดุง ร้านวาสนาเทคโนฟาร์ม อู่ทอง สุพรรณบุรี
176 นาย กิตติวัฒน์ จิตตารมย์ ร้านอุดมทรัพย์การเกษตร อู่ทอง สุพรรณบุรี
177 นางสาว ฉวีวรรณ อุ่นประเสริฐสุข - อู่ทอง สุพรรณบุรี
178 นางสาว ดวงกมล สัมฤทธินันท์ ร้านอู่ทองไบโอเทค อู่ทอง สุพรรณบุรี
179 นาย ประยูร ช้างทองค า ร้านประยูร เคมีเกษตร ไชโย อ่างทอง
180 นาง ชมด เกิดชนะ ร้านชมด เกิดชนะ ไชโย อ่างทอง
181 นาย พลสรรค์ จันทร์ศรี - เมืองอ่างทอง อ่างทอง
182 นาย กนกพล ทรัพย์มาก ร้านเกษตรไชยชาญ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
183 นางสาว พัชราภรณ์ แช่มช้อย ร้านน้ าเพชรการเกษตร วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
184 นางสาว ปาจรีย์ ขาวไป๋ ร้านพอเพียงเพ่ือเกษตร วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
185 นาย อภิเดช อักษรเผือก ร้านพอเพียงเพ่ือเกษตร วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
186 นาย ชยพล พรพิพัฒน์ สหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ จ ากัด วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
187 นาย ณัฐธเดชน์ ข าวงษ์ ร้าน๙ ม่ันคง ก.เกษตร สามโก้ อ่างทอง
188 นาง กัญญาวีร์ ข าวงษ์ ร้าน๙ ม่ันคง ก.เกษตร สามโก้ อ่างทอง
189 นาย ส าเภา เทียมจันทร์ ร้านเทียมจันทร์เจริญการเกษตร ทัพทัน อุทัยธานี
190 นาย ชุมพล อ่อนน้อม ร้านชุมพลการเกษตร บ้านไร่ อุทัยธานี
191 นาย อ านาจ พงเขียว ร้านขงเบ้ง บ้านไร่ อุทัยธานี
192 นาย อรุณรัตน์ ฉลาดธัญญกิจ ร้านฉลาดธัญญกิจการเกษตร เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
193 ว่าท่ี ร.ต. ชัยรัตน์ ช านิเขตการณ์ ร้านชัยรัตน์การเกษตร เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
194 นาย ชาตรี ทองไทย ร้านชนแดน เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
195 นางสาว อรวรรณ เชตวัน ร้านศรีสว่างการเกษตร สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
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196 นางสาว นันทิยา เริงเกตุ สหกรณ์การเกษตรสว่างอรมณ์ จ ากัด สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
197 นาย อ านาจ หัสแดง ร้านขุมทรัพย์น้องดิวการเกษตร หนองฉาง อุทัยธานี
198 นาย ณัฐวุฒิ กีตา ร้านไทยอินเตอร์การเกษตร หนองฉาง อุทัยธานี
199 นาย เอกพัฒน์ จุลพรรค์ ร้านอัฉราการเกษตร ห้วยคต อุทัยธานี
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