ที่
1

2

3

4

5

6

7

รายชื่อตัวแทนจาหน่ายเมล็ดพันธุ์
ศูนย์เมล็ดพันธุข์ ้าวชลบุรี
ทะเบียนตัวแทน
ชื่อเจ้าของกิจการ
สถานทีต่ ิดต่อ
วันเริ่มเป็นตัวแทน
19-001/2556-58 นางจุไรรัตน์ วีระกุล บ. กบินทร์ผาติการเกษตร จากัด
2 มค.56
453/2 ม.8 ถ.สุวรรณศร
ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี 25240
โทร.037-281808 โทรสาร 037-282119
19-002/2556-58 นางพรเพ็ญ โสธนนท์ ร้าน ป.รุ่งเรืองการเกษตร
2 มค.56
36/1 ม.10 ต.บางขนาก
อ.บางน้าเปรี้ยว
จ.ฉะเชิงเทรา 24150
โทร.038-524348
19-003/2556-58
นายอุทัย ชาญศิริ
ร้านอุทัยเจริญกิจ
2 มค.56
242 ม.3 ถ.ธนะวิถี
ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว 27120
โทร.085-2568048
19-004/2556-58 นายวัชระ จาปาเทศ สหกรณ์การเกษตรเพือ่ การตลาดลูกค้า
2 มค.56
ธกส. สระแก้ว จากัด
338 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว
อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
โทร./โทรสาร 037-242972
19-005/2556-58 น.ส.นัฐชยา สาเภานนท์ ร้านเกษตรอารี
2 มค.56
93/9 ม.14 ต.คู้ยายหมี
อ.สนามชัยเขต
จ.ฉะเชิงเทรา 24150
โทร.089-7488560
19-006/2556-58
นายไพโรจน์ ยานะ
ร้าน พ.เกษตรภัณฑ์
2 มค.56
ให้ติดต่อที่ คุณทรงสิทธิ์ บูบ่ าง
329 ม.2 ต.สระแก้ว
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
อ.เมือง
ต.น้าซับ อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
จ.สระแก้ว 27000
โทร.083-1124116
โทร.083-1124116
19-007/2556-58 นายปรีชา ขันทะพันธ์ ร้านปรีชาการเกษตร
2 มค.56
91/1 ม.7 ต.วังเย็น
อ.แปลงยาว
จ.ฉะเชิงเทรา 24190
โทร. 081-4897898

วันทีห่ มดอายุ
31 ธค.58

31 ธค.58

31 ธค.58

31 ธค.58

31 ธค.58

31 ธค.58

31 ธค.58

ที่ ทะเบียนตัวแทน
ชื่อเจ้าของกิจการ
สถานทีต่ ิดต่อ
วันเริ่มเป็นตัวแทน
8 19-008/2556-58 นายวิวัฒน์ กิตติการอาพล ร้านเรืองสินการเกษตร
2 มค.56
93/1-2 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว
อ.เมือง
จ.สระแก้ว 27000
โทร./โทรสาร 037-242512
9 19-009/2556-58 นายเสวก สุวรรณประเวก ร้าน ส.สุวรรณประเวกการเกษตร
2 มค.56
29/4 ม.3 ต.บ้านนา
อ.บ้านนา
จ.นครนายก 26110
โทร.089-1420002
10 19-010/2556-58 นายอภิชาติ จิตไธสง ร้านหนองยางการเกษตร
2 มค.56
520 ม. 8 ต. คู้ยายหมี
อ.สนามชัยเขต
จ.ฉะเชิงเทรา 24160
โทร.089-7525240
11 19-0010/2557-59 น.ส.ธัญพร ประสิทธิ์ หจก.ธัญพรการเกษตร
2 มค.57
277 ม.18 ต.ดอนฉิมพลี
อ.บางน้าเปรี้ยว
จ.ฉะเชิงเทรา 24170
โทร.081-5758090 โทรสาร 038-844181
12 19-004/2557-59 นางเพ็ญฤดี อนันตเดชศักดิ์ ร้าน อ.อรัญค้าข้าว
2 มค.57
130/50 ตลาดวังปลาทอง
ถ.ราษฎรอุทิศ ต.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว 27120
โทร.037-231580 โทรสาร 037-232028
13 19-007/2557-59 น.ส.จารุณี เทวัญอุทัยวงศ์ หจก. เทพรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง
2 มค.57
30/2 ม.1 ถ.จันทบุรี - สระแก้ว
ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์
จ.สระแก้ว 27250
โทร.037-542440 โทรสาร 037-542440
14 19-009/2557-59 น.ส.หทัยชนก เจือจิตราพรรณ ร้านมิตรเกษตร
2 มค.57
130/39-40 ถ.ราษฎร์อุทิศ
ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว 27120
โทร.037-231345 โทรสาร 037-231871
15 19-011/2557-59 นายอัษฏา ปุริสพันธ์ ร้านห้างหุน้ ส่วนสามัญศิรศิลป์การค้า
2 มค.57
โดยนายอัษฏา ปุริสพันธ์
155/19 ม.7 ต.บ้านใหม่หนองไทร

วันทีห่ มดอายุ
31 ธค.58

31 ธค.58

31 ธค.58

31 ธค.59

31 ธค.59

31 ธค.59

31 ธค.59

31 ธค.59

ที่

ทะเบียนตัวแทน

ชื่อเจ้าของกิจการ

16 19-002/2557-59

นายมณู มณีคง

17 19-007/2557-59

นางสาวรุ่งนภา พุทธา

18 19-001/2558-60

นางสายรุ้ง หินโทน

19 19-002/2558-60

นายประวัติ เมฆโหรา

20 19-003/2558-60 นายนิธิโชติ พรมมณีรัตน์

21 19-004/2558-60 นางประนอม อยู่คะเชนทร์

22 19-005/2558-60 น.ส. ไพฑูลย์ เพ็ชรสมบัติ

23 19-006/2558-60 นายสุวิทย์ ภิบาลจอมมี

สถานทีต่ ิดต่อ
วันเริ่มเป็นตัวแทน
อ. อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
โทร.081-5555440 โทรสาร 037-223490
สหกรณ์การเกษตรแปลงยาว จากัด
2 มค.57
109 ม.11 ต.แปลงยาว
อ.แปลงยาว
จ.ฉะเชิงเทรา 24190
โทร. 038-589038
เนินแร่การเกษตร
28 เมย. 57
73/3 ต.นาเริก
อ.พนัสนิคม
จ.ชลบุรี 20140
โทร.0874523577
สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จากัด
5 มค.58
10 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว
อ.เมือง
จ.สระแก้ว 27000
โทร/โทรสาร 037-241067
สหกรณ์การเกษตรเมืองแปดริ้ว จากัด
5 มค.58
257/3 ถ.มหาจักรพรรดิ์
ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร./โทรสาร 083-511557
สหกรณ์การเกษตรอรัญประเทศ จากัด
5 มค.58
47/4 ถ.อรัญประเทศ
ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว 27120
โทร. 037-231896 โทรสาร 037-233286
ร้าน น.การเกษตร
5 มค.58
7 ม.5 ต.บ้านด่าน
อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว 27120
โทร.086-1538743
หจก. เพชรญาดา
5 มค.58
918 ม.10 ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร
จ.สระแก้ว 27160
โทร. 086-0311507 โทรสาร 037-621331
สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จากัด
12 มค.58

วันทีห่ มดอายุ

31 ธค.59

31 ธค.59

31 ธค.60

31 ธค.60

31 ธค.60

31 ธค.60

31 ธค.60

31 ธค.60

ที่

ทะเบียนตัวแทน

ชื่อเจ้าของกิจการ

สถานทีต่ ิดต่อ
283 ม.3 ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร
จ.สระแก้ว 27160
โทร. 037-261314
24 19-007/2558-60 นายสมชาย จันทร์ไพศรี ร้านบุญรอดเกษตรพันธุข์ ้าว
13/2 ม.5 ต.บึงทองหลาง
อ.ลาลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150
โทร. 089-3071613
25 19-008/2558-60 นายพูลศักดิ์ ทองเพิม่
ร้านเกษตรเพิม่ พูน
37/40 ม.1 ต.คลองอุดมชลจร
อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 081-9158385

วันเริ่มเป็นตัวแทน วันทีห่ มดอายุ

20 เมย.58

31 ธค.60

28 พค.58

31 ธค.60

