
ลําดับ PermitNo บรษิัท ตัวแทน ชือ่ นามสกุล ทีอ่ยู่ ตําบล อําเภอ จังหวัด โทร. สถานทีร่วบรวมเลขที่ แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ จังหวัด

1 1/2557 รา้น ศริวิรรณพันธุ์ขา้ว นาง ศริวิรรณ เวชวฐิาน 86  หมู่ที ่ 6 ตําบลวังหวา้ อําเภอศรปีระจันต์ สุพรรณบุรี 081‐1974849 86  หมู่ที ่ 6 ตําบลวังหวา้ อําเภอศรปีระจันต์ สุพรรณบุรี
2 10/2557 รา้น รุ่งเจรญิพชืผล นาย รุ่งรัตน์ สุชนสมบัติ 108  หมู่ที ่ 5  ถนนเชยีงใหม่‐พรา้ว ตําบลเขือ่นผาก อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่ 081‐9803464 108  หมู่ที ่ 5  ถนนเชยีงใหม่‐

พรา้ว
ตําบลเขือ่นผาก อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่

3 100/2557 โรงสที่าขา้วเลา้เจรญิไรซ์ นาง สมพศิ อนิทรบ์ุญ 3 หมู่ที ่ 5 ตําบลบา้นโพธิ์ อําเภอเมอืง สุพรรณบุรี 08‐9918‐1572 3/1 หมู่ที ่ 5 ตําบลบา้นโพธิ์ อําเภอเมอืง สุพรรณบุรี
4 101/2557 รา้น ทรงพลพันธุ์ขา้ว นางสาว เครอืวัลย์ เศรษฐพานชิ 137  หมู่ที ่ 1 ตําบลบา้นโพธิ์ อําเภอเมอืง สุพรรณบุรี 089‐8194614 137  หมู่ที ่ 1 ตําบลบา้นโพธิ์ อําเภอเมอืง สุพรรณบุรี
5 102/2557 รา้น ก.เกษตรพันธุ์ขา้ว นาย ชยดล นา้ประเสรฐิ 455  หมู่ที ่ 2 ตําบลตลิง่ชัน อําเภอเมอืง สุพรรณบุรี 035‐423183,081‐

8805720
455  หมู่ที ่ 2 ตําบลตลิง่ชัน อําเภอเมอืง สุพรรณบุรี

6 103/2557 รา้น เลีย่มการเกษตร นาย เลีย่ม เคนมา 72  หมู่ที ่ 2  ถนนโรงชา้งเหนอื ตําบลศาลาขาว อําเภอเมอืง สุพรรณบุรี 081‐2904021 72  หมู่ที ่ 2  ถนนโรงชา้งเหนอื ตําบลศาลาขาว อําเภอเมอืง สุพรรณบุรี

7 104/2557 บรษิัท ฟรอนทเ์ทรด จํากัด นางสาว ณัฐสณิี เลาหรุ่งพสิฐิ 26/81 ถนนจรัญสนทิวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 081‐3745509 4/68 หมู่ที ่ 1 ตําบลคลองขวาง อําเภอไทรนอ้ย นนทบุรี
8 105/2557 รา้น วัฒนาพันธุ์ขา้ว นาง วัฒนา สว่างศรี 207  หมู่ที ่ 2 ตําบลบา้นสระ อําเภอสามชุก สุพรรณบุรี 085‐2907259 207  หมู่ที ่ 2 ตําบลบา้นสระ อําเภอสามชุก สุพรรณบุรี
9 106/2557 รา้น นนทยิา‐พันธุ์ขา้ว นาง นนทยิา แกว้เขยีว 40  หมู่ที ่ 5 ตําบลบา้นสระ อําเภอสามชุก สุพรรณบุรี 081‐18809548 40  หมู่ที ่ 5 ตําบลบา้นสระ อําเภอสามชุก สุพรรณบุรี
10 107/2557 รา้น วนิัยธัญกจิ นาง ประยูร อุบล 37/1 หมู่ที ่ 2 ตําบลบา้นสระ อําเภอสามชุก สุพรรณบุรี 035‐464608 37  หมู่ที ่ 2 ตําบลบา้นสระ อําเภอสามชุก สุพรรณบุรี
11 108/2557 รา้น แล กลา้หาญ นาย แล กลา้หาญ 126  หมู่ที ่ 1 ตําบลบา้นสระ อําเภอสามชุก สุพรรณบุรี 035‐561336 126  หมู่ที ่ 1 ตําบลบา้นสระ อําเภอสามชุก สุพรรณบุรี
12 109/2557 รา้น เจ๊แดงพันธุ์ขา้ว นาง นัฐรพยี์ เหล็กเพ็ชร 52  หมู่ที ่ 2 ตําบลหนองผักนาก อําเภอสามชุก สุพรรณบุรี 081‐9448872 112/2  หมู่ที ่ 2 ตําบลหนองผักนาก อําเภอสามชุก สุพรรณบุรี
13 11/2557 รา้น สมีาพชืผล นาย สมีา ผัดแกว้ 192  หมู่ที ่ 2 ตําบลเขือ่นผาก อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่ 089‐5590244 โฉนดทีด่นิเลขที ่ 31225  หมู่

ที ่ 2
ตําบลนํ้าแพร่ อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่

14 110/2557 รา้น หอมฟุ้ง การเกษตร นาย สรายุทธิ์ หอมจันทร์ 164 หมู่ที ่ 3 ตําบลหนองผักนาก อําเภอสามชุก สุพรรณบุรี 164 หมู่ที ่ 3 ตําบลหนองผักนาก อําเภอสามชุก สุพรรณบุรี
15 111/2557 รา้น ธงชัยพันธุ์ขา้ว นาย มานติย์ นอ้ยนารถ 111 หมู่ที ่ 3  ถนนมาลัยแมน ตําบลสระยายโสม อําเภออู่ทอง สุพรรณบุรี 081‐

9420182,035‐
559774

111 หมู่ที ่ 3  ถนนมาลัยแมน ตําบลสระยายโสม อําเภออู่ทอง สุพรรณบุรี

16 112/2557 รา้น โชคนัยฝัน พันธุ์ขา้ว นาง พาฝัน เทพารักษ์ 168/2  หมู่ที ่ 5 ตําบลหนองผักนาก อําเภอสามชุก สุพรรณบุรี 081‐9141028 168/2  หมู่ที ่ 5 ตําบลหนองผักนาก อําเภอสามชุก สุพรรณบุรี
17 113/2557 รา้น แตงโมพันธุ์ขา้ว นาย สุรนิทร์ เกดิสาย 112/1  หมู่ที ่ 2 ตําบลหนองผักนาก อําเภอสามชุก สุพรรณบุรี 081‐9425521 112/1  หมู่ที ่ 2 ตําบลหนองผักนาก อําเภอสามชุก สุพรรณบุรี
18 114/2557 รา้น กติตมิา หลอดแกว้ นาง กติตมิา หลอดแกว้ 224  หมู่ที ่ 6 ตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง สุพรรณบุรี 087‐0451044 353  หมู่ที ่ 6 ตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง สุพรรณบุรี
19 115/2557 รา้น ป.เจรญิลาภ นางสาว ภาวนิี เหล็กเพ็ชร 67/4  หมู่ที ่ 3 ตําบลหนองผักนาก อําเภอสามชุก สุพรรณบุรี 0871601206 67/4  หมู่ที ่ 3 ตําบลหนองผักนาก อําเภอสามชุก สุพรรณบุรี
20 116/2557 รา้น สมชายการเกษตร นาย ธณกร สายสังข์ 16  หมู่ที ่ 1 ตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง สุพรรณบุรี 086‐1766110 16  หมู่ที ่ 1 ตําบลดอนคา อําเภออู่ทอง สุพรรณบุรี
21 117/2557 หา้งหุน้ส่วนจํากัด เอ็น พี

เอส ไรซ์
นาย นริันดร์ จติรารัชต์ 98/1 หมู่ที ่ 7 ตําบลวังนํ้าเย็น อําเภอบางปลามา้ สุพรรณบุรี 0‐3541‐6235 98/1 หมู่ที ่ 7 ตําบลวังนํ้าเย็น อําเภอบางปลามา้ สุพรรณบุรี

22 118/2557 รา้น หัวไมซ้งุพันธุ์ขา้ว นาย อุดร รูปโฉม 96/2  หมู่ที ่ 3 ตําบลดอนโพธิ์ทอง อําเภอเมอืง สุพรรณบุรี 083‐4407839 96/2  หมู่ที ่ 3 ตําบลดอนโพธิ์ทอง อําเภอเมอืง สุพรรณบุรี
23 119/2557 รา้น ศริะชลการเกษตร นาย นพินธ์ ศริะชลธาร 77 หมู่ที ่ 4 ตําบลบางกุง้ อําเภอเมอืง สุพรรณบุรี 0‐3559‐9722,01‐

7454533
77 หมู่ที ่ 4 ตําบลบางกุง้ อําเภอเมอืง สุพรรณบุรี

24 12/2557 รา้น วงคต์ะวันพชืผล นาย ณรงค์ กันทะวงค์ 114  หมู่ที ่ 10 ตําบลเขือ่นผาก อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่ 086‐1952230 22  หมู่ที ่ 5 ตําบลแม่แวน อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่
25 120/2557 รา้น เจว้รรณพันธุ์ขา้ว นาง อุไรวรรณ พันธุ์จอ้ย 46  หมู่ที ่ 1 ตําบลดอนโพธิ์ อําเภอเมอืง สุพรรณบุรี 083‐7748395 46  หมู่ที ่ 1 ตําบลดอนโพธิ์ อําเภอเมอืง สุพรรณบุรี
26 121/2557 วสิาหกจิชุมชนเกษตรสายทอง นาง สายทอง แจง้ใจ 44  หมู่ที ่ 2 ตําบลบางงาม อําเภอศรปีระจันต์ สุพรรณบุรี 081‐0123105 44  หมู่ที ่ 2 ตําบลบางงาม อําเภอศรปีระจันต์ สุพรรณบุรี

27 122/2557 รา้น เจ๊ต๊ะพันธุ์ขา้ว นาย สราวุฒิ ผลวงษ์ 129/1  หมู่ที ่ 4 ตําบลบา้นกร่าง อําเภอศรปีระจันต์ สุพรรณบุรี 089‐8873448 129/1  หมู่ที ่ 4 ตําบลบา้นกร่าง อําเภอศรปีระจันต์ สุพรรณบุรี
28 123/2557 รา้น ลุงพัดพันธุ์ขา้ว นาง ยุพาพมิล รักสุข 163  หมู่ที ่ 6 ตําบลปลายนา อําเภอศรปีระจันต์ สุพรรณบุรี 087‐0239958 163  หมู่ที ่ 6 ตําบลปลายนา อําเภอศรปีระจันต์ สุพรรณบุรี
29 124/2557 รา้น มานพพันธุ์ขา้ว นาย มานพ สอดสี 149/1  หมู่ที ่ 4 ตําบลวังนํ้าซบั อําเภอศรปีระจันต์ สุพรรณบุรี 089‐9120764 149/1  หมู่ที ่ 4 ตําบลวังนํ้าซบั อําเภอศรปีระจันต์ สุพรรณบุรี
30 125/2557 รา้น ก.การเกษตร นาย อทิธิ ชา้งพันธุ์ 90/1  หมู่ที ่ 3 ตําบลบางงาม อําเภอศรปีระจันต์ สุพรรณบุรี 084‐9111070 90/1  หมู่ที ่ 3 ตําบลบางงาม อําเภอศรปีระจันต์ สุพรรณบุรี
31 126/2557 รา้น ส.บุญรวมพันธุ์ขา้ว นาง สมบูรณ์ ถรีะแกว้ 80/3 หมู่ที ่ 2 ตําบลมดแดง อําเภอศรปีระจันต์ สุพรรณบุรี 0‐3553‐5443,08‐

9488‐4158
80/3 หมู่ที ่ 2 ตําบลมดแดง อําเภอศรปีระจันต์ สุพรรณบุรี

32 127/2557 รา้น เกษตรสุรยิา ไรซ์
ซดี เซนเตอร์

นาย สุรยิา แสงสง่า 58/2 ถนนวัดเกาะ‐อู่ยา หมู่ที3่ ตําบลบางงาม อําเภอศรปีระจันต์ สุพรรณบุรี 08‐1941‐3268 58/2 ถนนวัดเกาะ‐อู่ยา หมู่ที3่ ตําบลบางงาม อําเภอศรปีระจันต์ สุพรรณบุรี

33 128/2557 รา้น วเิศษ เจรญิสุข นาย วเิศษ เจรญิสุข 34/1  หมู่ที ่ 5 ตําบลวังหวา้ อําเภอศรปีระจันต์ สุพรรณบุรี 08‐1835‐2234 34/1  หมู่ที ่ 5 ตําบลวังหวา้ อําเภอศรปีระจันต์ สุพรรณบุรี
34 129/2557 รา้น เกษตรทวลีาภพันธุ์ขา้ว นาย ธํารงวชิญ์ เกดิวัน 76/2  หมู่ที ่ 5 ตําบลวังหวา้ อําเภอศรปีระจันต์ สุพรรณบุรี 086‐1689282 76/2  หมู่ที ่ 5 ตําบลวังหวา้ อําเภอศรปีระจันต์ สุพรรณบุรี
35 13/2557 รา้น เชยีงใหม่เมล็ดพันธุ์ นาย สุรยิัน โพธิแต่ง 69 หมู่ที ่ 3 ตําบลนํ้าแพร่ อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่ 0‐5388‐9279

086‐1893189
4 หมู่ที ่ 8 ตําบลแม่ปั๋ง อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่

36 130/2557 รา้น วนิัยพันธุ์ขา้ว นาย วนิัย ชา้งพันธุ์ 58/1  หมู่ที ่ 3 ตําบลบางงาม อําเภอศรปีระจันต์ สุพรรณบุรี 0806571336 58/1  หมู่ที ่ 3 ตําบลบางงาม อําเภอศรปีระจันต์ สุพรรณบุรี
37 131/2557 รา้น อานนทพ์ันธุ์ขา้ว นาย พอนนท์ มากเทพพงษ์ 1 หมู่ที ่ 2 ตําบลบางงาม อําเภอศรปีระจันต์ สุพรรณบุรี 089‐9197085 1 หมู่ที ่ 2 ตําบลบางงาม อําเภอศรปีระจันต์ สุพรรณบุรี
38 132/2557 สหกรณ์การเกษตรปากพนัง

จํากัด
นาย วชิัย เพงิมาก 30/6‐8 ถนนศรสีมบูรณ์ ตําบลปากพนัง อําเภอปากพนัง นครศรธีรรมราช 0‐7551‐7133 262 ถนนสุนอนันต ์ หมู่ที ่ 5 ตําบลคลองนอ้ย อําเภอปากพนัง นครศรธีรรมราช

39 133/2557 หา้งหุน้ส่วนจํากัด พลาโต ้
อนิเตอรแ์นชั่นแนล

นาย พงษ์สวัสดิ์ สรรคณี 52/26  ถนนสุขาภบิาลฯ แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 02‐9480630‐
1,086‐3141134

208 หมู่ที ่ 5 ตําบลนํ้าหมาน อําเภอเมอืง เลย

40 134/2557 สหกรณ์ผลติขา้วครบวงจร
ศูนยศ์กึษาการพัฒนาภูพานอัน
เนือ่งมาจากพระราชดําริ

ด.ต. ปัญญา ประชาชติ กลุ่มกจิกรรมขา้วศูนยศ์กึษาการ
พัฒนาภูพานฯ หมู่ที1่0

ตําบลหว้ยยาง อําเภอเมอืง สกลนคร 042‐747469,084‐
7889104

กลุ่มกจิกรรมขา้วศูนยศ์กึษา
การพัฒนาภูพานฯ หมู่ที1่0

ตําบลหว้ยยาง อําเภอเมอืง สกลนคร

41 135/2557 รา้น โชคทวเีฮง นาย ชะนุ สุขโข 250  หมู่ที ่ 7  ถนนสระบุร‐ีหล่มสัก ตําบลท่าพล อําเภอเมอืง เพชรบูรณ์ 081‐0407877 250  หมู่ที ่ 7  ถนนสระบุร‐ี
หล่มสัก

ตําบลท่าพล อําเภอเมอืง เพชรบูรณ์

42 136/2557 รา้น ไฮ‐ซดี นาย สันติ สารบิุตร 36  หมู่ที ่ 4 ตําบลดงขวาง อําเภอเมอืง นครพนม 042‐578253 156 หมู่ที ่ 11 ตําบลคําตากลา้ อําเภอคําตากลา้ สกลนคร
43 137/2557 บรษิัท รุ่งเรอืงธนาเกษตร

จํากัด
นาย ศุภวุฒิ นลิอรุณ 269  ถนนเลย‐เชยีงคาน  หมู่ที ่ 1 ตําบลศรสีองรัก อําเภอเมอืง เลย 0‐4281‐2843 266  ถนนเลย‐เชยีงคาน

หมู่ที ่ 3
ตําบลนาออ้ อําเภอเมอืง เลย

44 138/2557 รา้น เลศิผลเมล็ดพันธุ์เทรดดิง้ นาย ประเสรฐิ ปุญญะฐติิ 156 หมู่ที ่ 11 ตําบลคําตากลา้ อําเภอคําตากลา้ สกลนคร 08‐1369‐9702 156 หมู่ที ่ 11 ตําบลคําตากลา้ อําเภอคําตากลา้ สกลนคร

45 139/2557 บรษิัท กรนี ซดีส ์ จํากัด นาย ชัชวาล วุน้นที 421 หมู่ที1่1 ตําบลพังขวา้ง อําเภอเมอืง สกลนคร 0‐2974‐1866 421 หมู่ที1่1 ตําบลพังขวา้ง อําเภอเมอืง สกลนคร
46 14/2557 สหกรณ์การเกษตรพรา้ว

จํากัด
นาย สุภาพ สุนะ 256   หมู่ที ่ 4  ถนนปิงโคง้‐พรา้ว ตําบลเวยีง อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่ 0‐5388‐9629 256   หมู่ที ่ 4  ถนนปิงโคง้‐

พรา้ว
ตําบลเวยีง อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่

47 140/2557 รา้น จริานัย นาง จริานัย ทองขาว 18/1  หมู่ที ่ 4 ตําบลแวง อําเภอโพนทอง รอ้ยเอ็ด 084‐4737541 โฉนดทีด่นิเลขที ่ 32391 ตําบลแวง อําเภอโพนทอง รอ้ยเอ็ด

รายชือ่ผูร้ับใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุค์วบคมุเพือ่การคา้ ปี 2557



48 141/2557 บรษิัท อดัมสเ์อ็นเตอรไ์พร
เซส จํากัด

นาย สัญชัย จงสุขนริันดร์ 193/23 ถนน รัชดาภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 02‐264‐1014 213 หมู่ที ่ 5 ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอดอนตาล มุกดาหาร

49 142/2557 รา้น กัลยาพานชิย์ นาง กัลยา ชนะอรรถ เลขที ่ 1 หมู่ที ่ 6 ตําบลแวง อําเภอโพนทอง รอ้ยเอ็ด 086‐226‐9049 1 หมู่ที ่ 6 ตําบลแวง อําเภอโพนทอง รอ้ยเอ็ด
50 143/2557 รา้น โพนทองการเกษตร นาย คมสันต์ ไชยดา 394  หมู่ที ่ 6  ถนนคําแข ้ ‐ คํานาดี ตําบลแวง อําเภอโพนทอง รอ้ยเอ็ด 08‐0757‐

3768,08‐5762‐
3143

394  หมู่ที ่ 6  ถนนคําแข ้ ‐
คํานาดี

ตําบลแวง อําเภอโพนทอง รอ้ยเอ็ด

51 144/2557 สหกรณ์การเกษตรป่าติว้
จํากัด

นาย หนู หอมหวน 98  หมู่ที ่ 8  ถนนอรุณประเสรฐิ์ ตําบลกระจาย อําเภอป่าติว้ ยโสธร 045‐795262 98  หมู่ที ่ 8  ถนนอรุณประเสรฐิ์ ตําบลกระจาย อําเภอป่าติว้ ยโสธร

52 145/2557 ศูนยข์า้วชุมชนบา้นหนองลุมพุก นาย แสนยา พมิงคล 98 หมู่ที ่ 12 ตําบลลอื อําเภอปทุมราชวงศา อํานาจเจรญิ 087‐821‐0730 98 หมู่ที ่ 12 ตําบลลอื อําเภอปทุมราชวงศา อํานาจเจรญิ

53 146/2557 สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ

 จํากัด
นาย ธีธัช ผลาผล 1 ถนนสุวรรณภูม‐ิยโสธร หมู่ที ่ 20 ตําบลสระคู อําเภอสุวรรณภูมิ รอ้ยเอ็ด 0‐4358‐0223‐4 1 ถนนสุวรรณภูม‐ิยโสธร หมู่

ที ่ 20
ตําบลสระคู อําเภอสุวรรณภูมิ รอ้ยเอ็ด

54 147/2557 สหกรณ์การเกษตรเกษตร
วสิัย จํากัด

นาง บุญเกดิ ภานนท์ 206 ถนนปัทมานนท ์ หมู่ที ่ 2 ตําบลเกษตรวสิัย อําเภอเกษตรวสิัย รอ้ยเอ็ด 0‐4358‐9190 1 ถนนสุวรรณภูม‐ิยโสธร หมู่
ที ่ 20

ตําบลสระคู อําเภอสุวรรณภูมิ รอ้ยเอ็ด

55 148/2557 บรษิัท ท.ีอาร.์กรนี จํากัด นางสาว ณิทรายา สุรยิาพรพันธุ์ 55/18 หมู่ที ่ 2 ตําบลบา้นสวน อําเภอเมอืง ชลบุรี 0‐3879‐7448 1/238‐239 หมู่ที ่ 2 ตําบลบา้นสวน อําเภอเมอืง ชลบุรี
56 149/2557 รา้น พะเยาว ์ สําราญ พันธุ์

ขา้ว
นาง สําราญ ทวนเงนิ 56  หมู่ที ่ 7 ตําบลมดแดง อําเภอศรปีระจันต์ สุพรรณบุรี 081‐1906253 56  หมู่ที ่ 7 ตําบลมดแดง อําเภอศรปีระจันต์ สุพรรณบุรี

57 15/2557 รา้น เชยีงใหม่เมล็ดพันธุ์ซติี้
กรุ๊ป

นาย ประหยัด ธรรมรังษี 53  หมู่ที ่ 4 ตําบลนํ้าแพร่ อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่ 089‐9977725 53  หมู่ที ่ 4 ตําบลนํ้าแพร่ อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่

58 150/2557 รา้น กจิรุ่งโรจนพ์ันธุ์ขา้ว นาย วริัตน์ อุ่นพัฒนาศลิป์ 123/2  หมู่ที ่ 8 ตําบลสวนแตง อําเภอเมอืง สุพรรณบุรี 081‐299015 123/2  หมู่ที ่ 8 ตําบลสวนแตง อําเภอเมอืง สุพรรณบุรี
59 151/2557 สหกรณ์การเกษตรเพือ่

การตลาดลูกคา้ ธกส.ยโสธร
 จํากัด

นาย อมร แสงสว่าง 235  ถนนแจง้สนทิ  หมู่ที ่ 1 ตําบลตาดทอง อําเภอเมอืง ยโสธร 0‐4572‐2554 235  ถนนแจง้สนทิ  หมู่ที ่ 1 ตําบลตาดทอง อําเภอเมอืง ยโสธร

60 152/2557 รา้น สวาสดิร์ุ่งเรอืง นาง เสาวนยี์ นาสมใจ 59  หมู่ที ่ 6 ตําบลเหล่ากลาง อําเภอฆอ้งชัย กาฬสนิธุ์ 084‐9549054 59  หมู่ที ่ 6 ตําบลเหล่ากลาง อําเภอฆอ้งชัย กาฬสนิธุ์
61 153/2557 บรษิัท ซนีเมล็ดพันธุ์ จํากัด นาย วัชราวุธ สวามสิ 224/45‐49  ถนนประชาสโมสร

หมู่ที ่ 6
ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง ขอนแก่น 0‐4324‐4001 224/45‐49  ถนนประชา

สโมสร  หมู่ที ่ 6
ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง ขอนแก่น

62 154/2557 บรษิัท ออไรซา เวลิด์
จํากัด

นาย สุเมธ มั่งคั่ง 333/15‐16  หมู่ที ่ 5 ตําบลบา้นเป็ด อําเภอเมอืง ขอนแก่น 081‐
6614260,043‐
470297

129  หมู่ที ่ 16 ตําบลบา้นคอ้ อําเภอเมอืง ขอนแก่น

63 155/2557 บรษิัท อะโกร สตาร ์ ซดีส์
 จํากัด

นาย เชดิ พรมชนิวงศ์ 930/84  หมู่ที ่ 19 ตําบลศลิา อําเภอเมอืง ขอนแก่น 08‐1984‐6093 144  หมู่ที ่ 5 ตําบลบา้นคอ้ อําเภอเมอืง ขอนแก่น

64 156/2557 บรษิัท ท ี เค อาร ์ แอนด์
 ด ี จํากัด

นาย ถาวร โกวทิยากร 732/1  ซอยคุม้องิมอ  ถนน
มติรภาพ  หมู่ที ่ 12

ตําบลศลิา อําเภอเมอืง ขอนแก่น 0‐43210087,08‐
1954‐5707

190  หมู่ที ่ 15  ถนนมติรภาพ ตําบลบา้นคอ้ อําเภอเมอืง ขอนแก่น

65 157/2557 บรษิัท เอ.จ.ียูนเิวอรแ์ซล
จํากัด

นาย ประวทิย์ จริัปปภา 103  หมู่ที ่ 5 ตําบลบา้นคอ้ อําเภอเมอืง ขอนแก่น 0‐4321‐0281 103  หมู่ที ่ 5 ตําบลบา้นคอ้ อําเภอเมอืง ขอนแก่น

66 158/2557 รา้น มงคลวุธ นาย เอกพงษ์ มงคลวุธ 132 หมู่ที ่ 6 ตําบลแวง อําเภอโพนทอง รอ้ยเอ็ด 081‐055‐5564 132 หมู่ที ่ 6 ตําบลแวง อําเภอโพนทอง รอ้ยเอ็ด
67 159/2557 บรษิัท ซาคาตะสยามซดี

จํากัด
นาย อัตซชูิ มัตซมููระ 260 หมู่ที ่ 1 ตําบลโนนท่อน อําเภอเมอืง ขอนแก่น 0‐4337‐9318 260 หมู่ที ่ 1 ตําบลโนนท่อน อําเภอเมอืง ขอนแก่น

68 16/2557 รา้น ศักดิช์ัยการเกษตร นาย ชูศักดิ์ เสโตบล 118 หมู่ที ่ 5 ตําบลเขือ่นผาก อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่ 085‐7223619
053‐889112

118 หมู่ที ่ 5 ตําบลเขือ่นผาก อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่

69 160/2557 เครอืข่ายวสิาหกจิชุมชน
เกษตรอนิทรยีอ์สีาน

นาย รณวรทิธิ์ ปรยิฉัตรตระกูล 94 หมู่ที ่ 4 ตําบลหนองพอก อําเภอธวัชบุรี รอ้ยเอ็ด 043‐519‐769 94 หมู่ที ่ 4 ตําบลหนองพอก อําเภอธวัชบุรี รอ้ยเอ็ด

70 161/2557 บรษิัท อดัมสเ์อ็นเตอรไ์พร
เซส จํากัด

นาย สัญชัย จงสุขนริันดร์ 193/23  ถนนรัชดาภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 0‐2264‐1014 153  ซอยบา้นนาโพธิ์  หมู่
ที ่ 5

ตําบลในเมอืง อําเภอบา้นไผ่ ขอนแก่น

71 162/2557 สหกรณ์การเกษตรวานรนวิาส

 จํากัด
นาย ทนิกร มูลโพธิ์ 280 ถนนวัฒนธรรมพัฒนา หมู่ที ่ 3 ตําบลวานรนวิาส อําเภอวานรนวิาส สกลนคร 0‐4279‐1282 199 ถนนพังโคน‐บงึกาฬ

หมู่ที ่ 18
ตําบลวานรนวิาส อําเภอวานรนวิาส สกลนคร

72 163/2557 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วัสดุ
ปรับปรุงดนิยอดดอย

นาย สุดใจ ทุยบงึฉิม 113/3 หมู่ที ่ 6 ถนนขอนแก่น‐ยาง
ตลาด

ตําบลพระลับ อําเภอเมอืง ขอนแก่น 043‐337652,043‐
466130

161 หมู่ที ่ 1 ถนนโคกส‐ี
กระนวน

ตําบลบา้นโนน อําเภอซาํสูง ขอนแก่น

73 164/2557 บรษิัท ท ี เอส เอ จํากัด นาย ฉัตรชัย ฤทธิไชย 1/1 ซอยพหลโยธิน 40  ถนน
พหลโยธิน

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 0‐2940‐1698‐9 153  หมู่ที ่ 1 ตําบลเมอืงเพยี อําเภอกุดจับ อุดรธานี

74 165/2557 บรษิัท อดัมสเ์อ็นเตอรไ์พร
เซส จํากัด

นาย สัญชัย จงสุขนริันดร์ 193/23  ถนนรัชดาภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 0‐2264‐1014 34 หมู่ที ่ 2 ตําบลเมอืงเพยี อําเภอกุดจับ อุดรธานี

75 166/2557 บรษิัท มอนซานโต ้ ไทย
แลนด ์ จํากัด

นางสาว ลดา บุญจงเกยีรติ 555  อาคารรสา ทาวเวอร1์ ชัน้22
ถ.พหลโยธิน

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 341 ม. 4 ถ.เลีย่งเมอืง ตําบลบา้นเป็ด อําเภอเมอืง ขอนแก่น

76 167/2557 บรษิัท ชนมเ์จรญิฟารม์
จํากัด

นาย มนู เจยีรวนนท์ 102  ถนนทรงสวัสดิ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 0‐2810‐3031‐7 513  หมู่ที ่ 16  ถนนมะลวิัลย์ ตําบลบา้นเป็ด อําเภอเมอืง ขอนแก่น

77 168/2557 บรษิัท จเีนยีน เมล็ดพันธุ์
(ประเทศไทย) จํากัด

นาง สุภาพร ลิม้วานชิย์ 310/3 หมู่ที ่ 3 ตําบลบา้นทุ่ม อําเภอเมอืง ขอนแก่น 043‐255‐155 310/3 หมู่ที ่ 3 ตําบลบา้นทุ่ม อําเภอเมอืง ขอนแก่น

78 169/2557 รา้น สมจติรพันธุ์ขา้ว นาย ธณพงษ์ศักดิ์ อุดมวัฒนเ์ดชากร 91  หมู่ที ่ 7 ซอยบา้นสงเปลอืย
ถนนบา้นบ่อ‐ยางตลาด

ตําบลธัญญา อําเภอกมลาไสย กาฬสนิธุ์ 08‐5696‐5695 91  หมู่ที ่ 7 ซอยบา้นสง
เปลอืย ถนนบา้นบ่อ‐ยางตลาด

ตําบลธัญญา อําเภอกมลาไสย กาฬสนิธุ์

79 17/2557 หา้งหุน้ส่วนจํากัด เจรญิ
ลา้นนาการเกษตร

นาย เจรญิ วงษ์ปา 56  หมู่ที ่ 5 ตําบลแม่แวน อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่ 053‐017109 56  หมู่ที ่ 5 ตําบลแม่แวน อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่

80 170/2557 สหกรณ์การเกษตรหนอง
หวาย จํากัด

นาย สาคร ชมสดีา 12 หมู่ที ่ 8  ถนนมติรภาพ ตําบลศลิา อําเภอเมอืง ขอนแก่น 0‐4325‐7456 190  หมู่ที ่ 5  ถนนโคกส ี ‐
นํ้าพอง

ตําบลท่ากระเสรมิ อําเภอนํ้าพอง ขอนแก่น

81 171/2557 สหกรณ์การเกษตรกมลาไสย

 จํากัด
นาย นคิม ศรวีพิันธุ์ 74 หมู่ที ่ 11 ถนนสัญจรราชกจิ ตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย กาฬสนิธุ์ 0‐4389‐9144 หมู่ที ่ 7  ถนนกมลาไสย‐ยาง

ตลาด
ตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย กาฬสนิธุ์

82 172/2557 บรษิัท กรนี แอ็กกรคิัล
เจอร ์ จํากัด

นาย อุดมศักดิ์ วงศค์ํา 47/18,47/19 หมู่ 12 ถนนพมิพสุต ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง ขอนแก่น 043‐255155 47/18,47/19 หมู่ 12
ถนนพมิพสุต

ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง ขอนแก่น



83 173/2557 บรษิัท มอนซานโต ้ ไทย
แลนด ์ จํากัด

นางสาว สรรเสรญิ แยม้กลบี 555  อาคารรสา ทาวเวอร1์ ชัน้22
ถ.พหลโยธิน

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 622/1 ม.1 ถ.นติโย ตําบลพังโคน อําเภอพังโคน สกลนคร

84 174/2557 วสิาหกจิชุมชนกลุ่มผลติปุ๋ ย
หมักอนิทรยีต์ําบลเหนอื

นาย พสิฐิ ดสีนทิ 47  หมู่ที ่ 7 ตําบลเหนอื อําเภอเมอืง กาฬสนิธุ์ 087‐7722449 สปก.ทีด่นิเลขที ่ 928 แปลง
ที ่ 38

ตําบลเหนอื อําเภอเมอืง กาฬสนิธุ์

85 175/2557 บรษิัท พที ี แอ็ดวานซ ์ อก
รเิท็ค จํากัด

นาย ภุชงค์ บุญศริิ 12/89 หมู่ที ่ 19 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 0‐2580‐9670 80 หมู่ที ่ 1 ตําบลพรรณ อําเภอพรรณานคิม สกลนคร

86 176/2557 รา้น ศรพีัฒนาพันธุ์ขา้ว นาย พงษ์ศักดิ์ โสภาศรพีันธ์ 12 หมู่ที ่ 8 ตําบลศาลาขาว อําเภอเมอืง สุพรรณบุรี 01‐3783215 12 หมู่ที ่ 8 ตําบลศาลาขาว อําเภอเมอืง สุพรรณบุรี
87 177/2557 บรษิัท อดัมสเ์อ็นเตอรไ์พร

เซส จํากัด
นาย สัญชัย จงสุขนริันดร์ 193/23  ถนนรัชดาภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 0‐2264‐1014 211 หมู่ที ่ 6 ตําบลชา้งมิง่ อําเภอพรรณานคิม สกลนคร

88 178/2557 รา้น มนตร ี ชลศิราพงศ์ นาย มนตรี ชลศิราพงศ์ 112/68‐69 ถนนท่าเมอืง ตําบลเขานเิวศน์ อําเภอเมอืง ระนอง 0‐7781‐1633 89/397 หมู่ที ่ 1 ตําบลปากนํ้า อําเภอปากนํ้า ระนอง
89 179/2557 หา้งหุน้ส่วนจํากัด สุธิษา

การเกษตร
นาง ดรุณี พรมสมบูรณ์ 481/1 หมู่ที ่ 6 ตําบลท่าโรง อําเภอวเิชยีรบุรี เพชรบูรณ์ 086 9306158 481/1 หมู่ที ่ 6 ตําบลท่าโรง อําเภอวเิชยีรบุรี เพชรบูรณ์

90 18/2557 รา้น เชยีงใหม่โพรลฟิิกซดีส์ นาย ขวัญชัย รวงผึง้ 51 หมู่ที ่ 4 ตําบลนํ้าแพร่ อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่ 08‐7180‐8062 51 หมู่ที ่ 4 ตําบลนํ้าแพร่ อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่
91 180/2557 บรษิัท ซทีที ี เมล็ดพันธุ์

จํากัด
นาย มนัส เจยีรวนนท์ 299‐301  ถนนทรงสวัสดิ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 0‐2233‐8191‐9 70  ถนนเพชรเกษม  หมู่ที่

 6
ตําบลออ้มนอ้ย อําเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร

92 181/2557 บรษิัท ซดีสเ์ทค มารเ์ก็ต
ติง้ จํากัด

นาย ชาครยี์ กลับดี 1 หมู่ที ่ 9 ตําบลศาลาครุ อําเภอหนองเสอื ปทุมธานี 02‐5099802‐3 1 หมู่ที ่ 9 ตําบลศาลาครุ อําเภอหนองเสอื ปทุมธานี

93 182/2557 บรษิัท แปซฟิิคเมล็ดพันธุ์
จํากัด

นาย พาโชค พงษ์พานชิ 1  ถนนพหลโยธิน  หมู่ที ่ 13 ตําบลพระพุทธบาท อําเภอพระพุทธบาท สระบุรี 0‐3626‐6316‐9 1  ถนนพหลโยธิน  หมู่ที่
13

ตําบลพระพุทธบาท อําเภอพระพุทธบาท สระบุรี

94 183/2557 บรษิัท ฮอทเิจนเนตคิส ์ รี
เสริช์(เอส.อ.ีเอเชยี) จํากัด

นาย มเิชล เดอรว์ารเ์รอเวเรอ 33  หมู่ที ่ 4 ตําบลหนองบ่อ อําเภอสองพีน่อ้ง สุพรรณบุรี 0‐3558‐9932 33  หมู่ที ่ 4 ตําบลหนองบ่อ อําเภอสองพีน่อ้ง สุพรรณบุรี

95 184/2557 บรษิัท อสีทเ์วสทซ์ดี จํากัด นาย ยาโคบัส นิ
โคลัส โยเซฟ

เพเคลฮาริง่ 50/1 หมู่ที ่ 2  ถนน ไทรนอ้ย‐บาง
บัวทอง

ไทรนอ้ย ไทรนอ้ย นนทบุรี 02‐8317720 33/1 หมู่ที ่ 4 หนองบ่อ สองพีน่อ้ง สุพรรณบุรี

96 185/2557 รา้น มะลพิันธุ์ขา้ว นาย ณัทกร เณวลิัย 1/2 หมู่ที ่ 7 ตําบลลาดบัวหลวง อําเภอลาดบัวหลวง พระนครศรอียุธยา 087‐5012775 1/2 หมู่ที ่ 7 ตําบลลาดบัวหลวง อําเภอลาดบัวหลวง พระนครศรอียุธยา

97 186/2557 รา้น บัวหลวงพันธุ์ขา้ว นางสาว ภาณี ตรพีชื 16/5  หมู่ที ่ 7 ตําบลลาดบัวหลวง อําเภอลาดบัวหลวง พระนครศรอียุธยา 085‐7019414 16/5  หมู่ที ่ 7 ตําบลลาดบัวหลวง อําเภอลาดบัวหลวง พระนครศรอียุธยา

98 187/2557 รา้น วชิติพันธุ์ขา้ว นาง สายทอง สุขอยู่ 7/1 หมู่ที ่ 7 ซอยวัดใหม่หญา้ไทร ตําบลลาดบัวหลวง อําเภอลาดบัวหลวง พระนครศรอียุธยา 08‐1835‐0983 7/1 หมู่ที ่ 7 ซอยวัดใหม่หญา้
ไทร

ตําบลลาดบัวหลวง อําเภอลาดบัวหลวง พระนครศรอียุธยา

99 188/2557 รา้น วชิัยพันธุ์ขา้ว นางสาว จรูญศรี สุขอยู่ 15  หมู่ที ่ 7 ตําบลลาดบัวหลวง อําเภอลาดบัวหลวง พระนครศรอียุธยา 089‐8165499 15  หมู่ที ่ 7 ตําบลลาดบัวหลวง อําเภอลาดบัวหลวง พระนครศรอียุธยา

100 189/2557 สหกรณ์การเกษตร กรป.
กลาง นพค.เพชรบูรณ์ จํากัด

นาย ทองป๊อก ทพิยเ์นตร 197 ถนนชนแดน‐วังหนิ หมู่ที ่ 1 ตําบลวังโป่ง อําเภอวังโป่ง เพชรบูรณ์ 0‐5675‐8242 197 ถนนชนแดน‐วังหนิ หมู่
ที ่ 1

ตําบลวังโป่ง อําเภอวังโป่ง เพชรบูรณ์

101 19/2557 รา้น ก่อเกยีรตพิชืผล
การเกษตร

นาย ธีระพงษ์ วงคค์ํามา 142  หมู่ที ่ 10 ซอย 2 ถนนเขือ่น
ผาก‐หว้ยบง

ตําบลเขือ่นผาก อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่ 086‐1983130 142  หมู่ที ่ 10 ซอย 2 ถนน
เขือ่นผาก‐หว้ยบง

ตําบลเขือ่นผาก อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่

102 190/2557 รา้น มะลพิันธุ์ขา้ว(ชัยนาท) นาง มะลิ ทองเถาะ 240  หมู่ที ่ 6 ตําบลท่าชัย อําเภอเมอืง ชัยนาท 0812065834 240  หมู่ที ่ 6 ตําบลท่าชัย อําเภอเมอืง ชัยนาท
103 191/2557 สหกรณ์นคิมแม่สอด จํากัด นาย สุวัฒน์ มผีวิ 129 ถนนแม่สอด‐แม่ระมาด หมู่ที ่ 5 ตําบลแม่กาษา อําเภอแม่สอด ตาก 0‐5555‐4283 129 ถนนแม่สอด‐แม่ระมาด

หมู่ที ่ 5
ตําบลแม่กาษา อําเภอแม่สอด ตาก

104 192/2557 รา้น พงศธรพันธุ์ขา้ว นาย ชาญ พลเสน 38  หมู่ที ่ 6 ตําบลท่าชัย อําเภอเมอืง ชัยนาท 081‐2849602 38  หมู่ที ่ 6 ตําบลท่าชัย อําเภอเมอืง ชัยนาท
105 193/2557 รา้น สุภกจิการเกษตร นาย สุภกจิ ทรัพยพ์่วง 364  หมู่ที ่ 6  ถนนท่าชัย‐นางลอื ตําบลท่าชัย อําเภอเมอืง ชัยนาท 082‐8775825 364  หมู่ที ่ 6  ถนนท่าชัย‐

นางลอื
ตําบลท่าชัย อําเภอเมอืง ชัยนาท

106 194/2557 รา้น สัญญา (๙๙๙) พันธุ์ขา้ว นาย สมคดิ เสนาสงิห์ เลขที ่ 117 หมู่ที ่ 6 ตําบลท่าชัย อําเภอเมอืง ชัยนาท 081‐653‐9611 117 หมู่ที ่ 6 ตําบลท่าชัย อําเภอเมอืง ชัยนาท

107 195/2557 รา้น สัญญา ๙ พันธุ์ขา้ว นางสาว จุฑามาศ จิว๋รี 195 หมู่ที ่ 6 ตําบลท่าชัย อําเภอเมอืง ชัยนาท 081‐5326880 195 หมู่ที ่ 6 ตําบลท่าชัย อําเภอเมอืง ชัยนาท
108 196/2557 รา้น เกษตรนานาพันธุ์ นาง อุสา วงษ์สวรรค์ 154 หมู่ที ่ 12 ตําบลนางลอื อําเภอเมอืง ชัยนาท 08‐9960‐3023 154  หมู่ที ่ 12 ตําบลนางลอื อําเภอเมอืง ชัยนาท
109 197/2557 รา้น อํานวยชัยพันธุ์ขา้ว นาย อํานวย ขอ้งนอ้ย 481  หมู่ที ่ 3 ตําบลท่าชัย อําเภอเมอืง ชัยนาท 085‐8335553 481  หมู่ที ่ 3 ตําบลท่าชัย อําเภอเมอืง ชัยนาท
110 198/2557 รา้น กอ้ยพันธุ์ขา้ว นาย วรีะพงษ์ อนิทสทิธิ์ 164 หมู่ที ่ 12 ตําบลนางลอื อําเภอเมอืง ชัยนาท 083‐4873484 164 หมู่ที ่ 12 ตําบลนางลอื อําเภอเมอืง ชัยนาท
111 199/2557 รา้น ทุมพันธุ์ขา้ว นาย ประทุม อนิทสทิธิ์ 495  หมู่ที ่ 3 ตําบลท่าชัย อําเภอเมอืง ชัยนาท 087‐2034204 495  หมู่ที ่ 3 ตําบลท่าชัย อําเภอเมอืง ชัยนาท
112 2/2557 บรษิัท แชมป์เมล็ดพันธุ์

(ประเทศไทย) จํากัด
นาย สมจติร ศรจีันทร์ 244/19 ซ.วภิาวดรีังสติ43 ถ.วภิาวดี

รังสติ
แขวงสนามบนิ เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร 0‐2533‐5462 244/19 ซ.วภิาวดรีังสติ43 ถ.

วภิาวดรีังสติ
แขวงสนามบนิ เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร

113 20/2557 รา้น จรินันทพ์ชืผล นาย ถาวร สุขะ 49/1  หมู่ที ่ 3 ตําบลเขือ่นผาก อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่ 081‐9806617 49/1  หมู่ที ่ 3 ตําบลเขือ่นผาก อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่
114 200/2557 รา้น เสาวนยีเ์จรญิ นาง เสาวนยี์ จันทรท์ี 62 หมู่ที1่5 ตําบลนางลอื อําเภอเมอืง ชัยนาท 0‐5647‐2428,08‐

4152‐0923
62 หมู่ที1่5 ตําบลนางลอื อําเภอเมอืง ชัยนาท

115 201/2557 รา้น ขวัญขา้วปลูก นาง รัชนี ภู่วัด 261  หมู่ที ่ 4 ตําบลนางลอื อําเภอเมอืง ชัยนาท 081‐9532557 261  หมู่ที ่ 4 ตําบลนางลอื อําเภอเมอืง ชัยนาท
116 202/2557 รา้น สนิชัยพันธุ์ขา้ว นาย เสมยีน จนีจันทร์ 359 หมู่ที ่ 6 ตําบลท่าชัย อําเภอเมอืง ชัยนาท 056‐942055 359 หมู่ที ่ 6 ตําบลท่าชัย อําเภอเมอืง ชัยนาท
117 203/2557 รา้น อดุลย ์ ไชยคํา นาย อดุลย์ ไชยคํา 301  หมู่ที ่ 14 ตําบลแม่กาษา อําเภอแม่สอด ตาก 087‐2035817 302  หมู่ที ่ 15 ตําบลแม่กาษา อําเภอแม่สอด ตาก
118 204/2557 รา้น พสิฐิ บรกิาร นาย พสิฐิ จันธิดา 69/4  หมู่ที ่ 1 ตําบลแม่จะเรา อําเภอแม่ระมาด ตาก 084‐8166685 69/4  หมู่ที ่ 1 ตําบลแม่จะเรา อําเภอแม่ระมาด ตาก
119 205/2557 นายสมพักตร ์ ปรวนแกว้มณี นาย สมพักตร์ ปรวนแกว้มณี เลขที ่ 208 หมู่ที ่ 3 ตําบลแม่จะเรา อําเภอแม่ระมาด ตาก 084‐821‐1580 26/1 หมู่ที ่ 3 ตําบลแม่จะเรา อําเภอแม่ระมาด ตาก
120 206/2557 รา้น ศรายุทรพชืผล นาย วทิยา สใีจ 43  หมู่ที ่ 16 ตําบลแม่กาษา อําเภอแม่สอด ตาก 089‐

5659730,055557
064

43  หมู่ที ่ 16 ตําบลแม่กาษา อําเภอแม่สอด ตาก

121 207/2557 กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลติเมล็ด
พันธุ์ขา้วโพด ส.ป.ก.แม่จะเรา

นาย เฉลมิชัย ใจยา 309  หมู่ที ่ 8 ถนนหว้ยบง‐วังผา ตําบลแม่จะเรา อําเภอแม่จะเรา ตาก 087‐2057683 309  หมู่ที ่ 8 ถนนหว้ยบง‐วัง
ผา

ตําบลแม่จะเรา อําเภอแม่จะเรา ตาก

122 208/2557 กลุ่มวสิาหกจิชุมชนผูผ้ลติและ
รวบรวมเมล็ดพันธุ์พชื

นาย สงิหค์ํา ปานันต๊ะ 285 หมู่ที ่ 2 ตําบลแม่จะเรา อําเภอแม่ระมาด ตาก 08‐7205‐2321 285 หมู่ที ่ 2 ตําบลแม่จะเรา อําเภอแม่ระมาด ตาก

123 209/2557 รา้น ธวัชชัยการคา้ นาย คําปัน กันเอีย้ง 133/1  หมู่ที ่ 3 ตําบลแม่จะเรา อําเภอแม่ระมาด ตาก 082‐1783301 133/1  หมู่ที ่ 3 ตําบลแม่จะเรา อําเภอแม่ระมาด ตาก



124 21/2557 รา้น ชัยโย ซเีอ็ม พชืผล นาย ดุสติ ชัยโย 146 หมู่ที ่ 4 ตําบลเขือ่นผาก อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่ 081‐
3664884,082‐
7666610

146 หมู่ที ่ 4 ตําบลเขือ่นผาก อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่

125 210/2557 รา้น จารุวรรณ์พาณิชย์ นาง จารุวรรณ์ มะตยิาภักดิ์ 142 หมู่ที ่ 11 ตําบลม่วงคํา อําเภอพาน เชยีงราย 089‐
9530030,053‐
185088

142 หมู่ที ่ 11 ตําบลม่วงคํา อําเภอพาน เชยีงราย

126 211/2557 สหกรณ์การเกษตรแม่จัน
จํากัด

นาง สมนกึ เยาวธ์านี 47  ถนนพหลโยธิน  หมู่ที ่ 8 ตําบลแม่จัน อําเภอแม่จัน เชยีงราย 0‐5377‐1252 47  ถนนพหลโยธิน  หมู่ที่
 8

ตําบลแม่จัน อําเภอแม่จัน เชยีงราย

127 212/2557 บรษิัท กรนี เวลิด ์ เจ
เนตกิส(์ประเทศไทย) จํากัด

มล. อโณทัย ชุมสาย 177/1  หมู่ที ่ 11 ตําบลเจดยีห์ลวง อําเภอแม่สรวย เชยีงราย 0‐5378‐6245 177/1  หมู่ที ่ 11 ตําบลเจดยีห์ลวง อําเภอแม่สรวย เชยีงราย

128 213/2557 บรษิัท สนิทองธนาทรัพย์
จํากัด

นางสาว สุดาทพิย์ สนิทอง 9  หมู่ที ่ 12 ตําบลศรถีอ้ย อําเภอแม่สรวย เชยีงราย 089‐2002326 9  หมู่ที ่ 12 ตําบลศรถีอ้ย อําเภอแม่สรวย เชยีงราย

129 214/2557 กลุ่มทองกวาว นาย จรัญ ลอืเลศิ 23 บา้นป่ากว๋าวทองกวาว ซอย 5
หมู่ที ่ 25

ตําบลเมอืงพาน อําเภอพาน เชยีงราย 089‐701‐
0751,081‐
2894144

23 บา้นป่ากว๋าวทองกวาว
ซอย 5  หมู่ที ่ 25

ตําบลเมอืงพาน อําเภอพาน เชยีงราย

130 215/2557 รา้น เกษตรโอฬารพันธุ์ขา้ว นาย เพิม่พูล กฤตังกูร 25/2 หมู่ที ่ 5 ตําบลศลิาดาน อําเภอมโนรมย์ ชัยนาท 01‐8886825 25/2 หมู่ที ่ 5 ตําบลศลิาดาน อําเภอมโนรมย์ ชัยนาท
131 216/2557 รา้น เมา้พันธุ์ขา้ว นาย ชํานาญ พรหมชัย 37/5  หมู่ที ่ 1 ตําบลชายนา อําเภอเสนา พระนครศรอียุธยา 086‐1309409 37/5  หมู่ที ่ 1 ตําบลชายนา อําเภอเสนา พระนครศรอียุธยา

132 217/2557 รา้น ลานตากขา้วเจ๊กมิปิ่นแกว้ นาย นริันดร์ จันทรต์รี 28/11  หมูที ่ 4 ตําบลมารวชิัย อําเภอเสนา พระนครศรอียุธยา 089‐9045465 28/11  หมูที ่ 4 ตําบลมารวชิัย อําเภอเสนา พระนครศรอียุธยา

133 218/2557 รา้น บ ี แอน เกษตรพันธุ์
ขา้ว

นางสาว เกศรา ทรัพยพ์่วง 308 หมู่ที ่ 10 ตําบลท่าชัย อําเภอเมอืง ชัยนาท 083‐2191216 308 หมู่ที ่ 10 ตําบลท่าชัย อําเภอเมอืง ชัยนาท

134 219/2557 รา้น ท.อุดมผล นาง เกษร ปัญญานุกุลวงศ์ 160 หมู่ที ่ 2 ตําบลหางนํ้าสาคร อําเภอมโนรมย์ ชัยนาท 08‐1887‐1262 160 หมู่ที ่ 2 ตําบลหางนํ้าสาคร อําเภอมโนรมย์ ชัยนาท
135 22/2557 รา้น ตน้กลา้การเกษตรเมล็ด

พันธุ์
นาย ปรญิญา กดิา 7  หมู่ที ่ 3 ตําบลเขือ่นผาก อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่ 089‐2647761 7  หมู่ที ่ 3 ตําบลเขือ่นผาก อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่

136 220/2557 รา้น เมอืงเกษตร นางสาว อวสรา ชังเมอืง 30/1 หมู่ที ่ 9 ตําบลตลุก อําเภอสรรพยา ชัยนาท 08‐1909‐5414 170/3  หมู่ที ่ 3ถ.ช่องแคบ‐
บางไก่เถือ่น

ตําบลตลุก อําเภอสรรพยา ชัยนาท

137 221/2557 รา้น เจรญิพรพันธุ์ขา้ว นาย ไพฑูรย์ บุตรศรี 187/2  หมู่ที ่ 1 ตําบลสรรพยา อําเภอสรรพยา ชัยนาท 087‐8501531 187/2  หมู่ที ่ 1 ตําบลสรรพยา อําเภอสรรพยา ชัยนาท
138 222/2557 รา้น โชคอํานวย นาง พะเยาว์ ศรรีักษา 78 หมู่ที ่ 4 ตําบลเขาแกว้ อําเภอสรรพยา ชัยนาท 08‐1972‐9690 78 หมู่ที ่ 4 ตําบลเขาแกว้ อําเภอสรรพยา ชัยนาท
139 223/2557 รา้น โรจนจ์นิดา 2 นาย ไพรัช ศรอีนงค์ 96/9  หมู่ที ่ 12 ตําบลตาคลี อําเภอตาคลี นครสวรรค์ 081‐

1715887,056‐
315645

96/9  หมู่ที ่ 12 ตําบลตาคลี อําเภอตาคลี นครสวรรค์

140 224/2557 รา้น สลับพันธุ์ขา้ว นาย ณัฐวุฒิ จันทวงค์ 41  หมู่ที ่ 4 ตําบลตาคลี อําเภอตาคลี นครสวรรค์ 08‐1971‐1765 41  หมู่ที ่ 4 ตําบลตาคลี อําเภอตาคลี นครสวรรค์
141 225/2557 รา้น วภิาขา้วปลูก นาง คณิภา กริตริูปครุฑ 139/2 ถนนประชาอุทศิ ตําบลตาคลี อําเภอตาคลี นครสวรรค์ 085‐8726932 107  หมู่ที ่ 2 ตําบลตาคลี อําเภอตาคลี นครสวรรค์
142 226/2557 รา้น รุง้พันธุ์ขา้ว นาง รัญชดิา พูลมา 255 หมู่ที ่ 4 ตําบลนางลอื อําเภอเมอืง ชัยนาท 08‐9858‐8355 303 หมู่ที ่ 4 ตําบลนางลอื อําเภอเมอืง ชัยนาท
143 227/2557 รา้น บุญปลูกเคมเีกษตร นาง นวพรรณ เชือ้เนยีม 329 หมู่ที ่ 4 ตําบลหาดท่าเสา อําเภอเมอืง ชัยนาท 0‐5643‐9017 329 หมู่ที ่ 4 ตําบลหาดท่าเสา อําเภอเมอืง ชัยนาท
144 228/2557 รา้น สุนยีพ์ันธุ์ขา้ว นาง สุนัน คนซือ่ 360  หมู่ที ่ 8 ตําบลนางลอื อําเภอเมอืง ชัยนาท 08‐1886‐1898 360  หมู่ที ่ 8 ตําบลนางลอื อําเภอเมอืง ชัยนาท
145 229/2557 รา้น วรรณาขา้วปลูก นาย กติติ บุญเงนิ 131 หมู่ที ่ 12 ตําบลนางลอื อําเภอเมอืง ชัยนาท 08‐1727‐8122 131 หมู่ที ่ 12 ตําบลนางลอื อําเภอเมอืง ชัยนาท
146 23/2557 รา้น อนันตพ์ชืผล นาย อนันต์ บัวกาน 108  หมู่ที ่ 3 ตําบลเขือ่นผาก อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่ 084‐3658861 108  หมู่ที ่ 3 ตําบลเขือ่นผาก อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่
147 230/2557 รา้น ขวัญชัยขา้วปลูก นาย ชวน โภชนา 23 หมู่ที ่ 9 ซอยบา้นบงึเจรญิ ตําบลนางลอื อําเภอเมอืง ชัยนาท 081‐0423526 23 หมู่ที ่ 9 ซอยบา้นบงึเจรญิ ตําบลนางลอื อําเภอเมอืง ชัยนาท
148 231/2557 รา้น เชาวพ์ันธุ์ขา้ว นาย เชาว์ คนซือ่ 215 หมู่ที ่ 8 ตําบลนางลอื อําเภอเมอืง ชัยนาท 08‐9856‐7208 215 หมู่ที ่ 8 ตําบลนางลอื อําเภอเมอืง ชัยนาท
149 232/2557 รา้น ด ี ด ี พันธุ์ขา้ว นาง วรรณภา จิว๋รี 134  หมู่ที ่ 6 ตําบลท่าชัย อําเภอเมอืง ชัยนาท 084‐6190289 134  หมู่ที ่ 6 ตําบลท่าชัย อําเภอเมอืง ชัยนาท
150 233/2557 รา้น วรรณกวพีันธุ์ขา้ว นางสาว วัญเพ็ญ นอ้ยเกดิ 383  หมู่ที ่ 6 ตําบลท่าชัย อําเภอเมอืง ชัยนาท 081‐5961364 383  หมู่ที ่ 6 ตําบลท่าชัย อําเภอเมอืง ชัยนาท
151 234/2557 รา้น ปวณีาพันธุ์ขา้วปลูก นาง พวงนาก ลอยล่อง 268 หมู่ที ่ 6 ตําบลท่าชัย อําเภอเมอืง ชัยนาท 087‐8227258 268 หมู่ที ่ 6 ตําบลท่าชัย อําเภอเมอืง ชัยนาท
152 235/2557 รา้น คุณขา้วหอม 2 นาย ชลชาติ ปิ่นทอง เลขที ่ 23 หมู่ที ่ 12 ตําบลนางลอื อําเภอเมอืง ชัยนาท 23 หมู่ที ่ 12 ตําบลนางลอื อําเภอเมอืง ชัยนาท
153 236/2557 รา้น กัญญาขา้วปลูก นาง กัญญา จันทรข์าว 166 หมู่ที ่ 12 ตําบลนางลอื อําเภอเมอืง ชัยนาท 08‐1887‐5305 166 หมู่ที ่ 12 ตําบลนางลอื อําเภอเมอืง ชัยนาท
154 237/2557 รา้น ขวัญจติรพันธุ์ขา้ว นาง ประกจิ คะตะสมบูรณ์ 105 หมู่ที ่ 5 ตําบลเขาท่าพระ อําเภอเมอืง ชัยนาท 08‐1888‐4115 โฉนดทีด่นิเลขที ่ 25509 หมู่

ที ่ 15
ตําบลนางลอื อําเภอเมอืง ชัยนาท

155 238/2557 รา้น ทรัพยส์มบัตพิันธุ์ขา้ว นาง ประมวล ขอ้งนอ้ย 63  หมู่ที ่ 6 ตําบลท่าชัย อําเภอเมอืง ชัยนาท 081‐2830419 63  หมู่ที ่ 6 ตําบลท่าชัย อําเภอเมอืง ชัยนาท
156 239/2557 รา้น ตน้กลา้เมล็ดพันธุ์ นาย สมชาย ศรพีชิัย 112 หมู่ที ่ 8 ซอย 10 ตําบลเวยีงชัย อําเภอเวยีงชัย เชยีงราย 053‐662340,080‐

8458781,082‐
9372931

99/1 หมู่ที ่ 8 ซอย 14 ตําบลเวยีงชัย อําเภอเวยีงชัย เชยีงราย

157 24/2557 รา้น ลานนาการเกษตร นาย พลวัฒน์ จันทรช์ืน่ 15 หมู่ที ่ 10 ตําบลเขือ่นผาก อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่ 053‐889824 15 หมู่ที ่ 10 ตําบลเขือ่นผาก อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่
158 240/2557 หา้งหุน้ส่วนจํากัด เฟรนชพิซดี นาย วัชราวุธ สวามสิ 224/48  ถนนประชาสโมสร ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง ขอนแก่น 0‐4324‐4001 224/48  ถนนประชาสโมสร ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง ขอนแก่น

159 241/2557 สหกรณ์การเกษตรเขตจัดรูป
ทีด่นิพอกใหญ่ จํากัด

นาย ชัยรบ สอนสมนกึ 287 ถนนสูงเนนิ‐อวกาศ หมู่ที ่ 7 ตําบลพอกนอ้ย อําเภอพรรณานคิม สกลนคร 0‐4274‐6167 287 ถนนสูงเนนิ‐อวกาศ หมู่
ที ่ 7

ตําบลพอกนอ้ย อําเภอพรรณานคิม สกลนคร

160 242/2557 สหกรณ์การเกษตรสรรพยา
จํากัด

นาย คงศักดิ์ หรั่งเพชร 170/1 ถนนบางไก่เถือ่น‐ช่องแคบ
หมู่ที ่ 3

ตําบลตลุก อําเภอสรรพยา ชัยนาท 0‐5643‐3520 170/1 ถนนบางไก่เถือ่น‐ช่อง
แคบ หมู่ที ่ 3

ตําบลตลุก อําเภอสรรพยา ชัยนาท

161 243/2557 สหกรณ์การเกษตรป่าแดด
จํากัด

นาย สนอง ชวนคดิ 126 หมู่ที ่ 4 ตําบลป่าแดด อําเภอป่าแดด เชยีงราย 0‐5376‐1111 199  หมู่ที ่ 4 ตําบลป่าแดด อําเภอป่าแดด เชยีงราย

162 244/2557 รา้น เกษตรงอกงาม นาย สริวิัฒน์ เอือ้วงศ์ 109 หมู่ที ่ 12 ตําบลหนองโพธิ์ อําเภอหนองหญา้ไซ สุพรรณบุรี 081‐3729443 109 หมู่ที ่ 12 ตําบลหนองโพธิ์ อําเภอหนองหญา้ไซ สุพรรณบุรี

163 245/2557 สหกรณ์การเกษตรกระสัง
จํากัด

นาย วทิูล ธรรมเดชากุล 107 ถนนกระสัง‐พลับพลาชัย หมู่ที่
 21

ตําบลกระสัง อําเภอกระสัง บุรรีัมย์ 0‐4469‐1287 107 ถนนกระสัง‐พลับพลาชัย

 หมู่ที ่ 21
ตําบลกระสัง อําเภอกระสัง บุรรีัมย์

164 2462557 บรษิัท เนเจอรัล ฟารม์
จํากัด

นาย โสฬัส วรรณโกวทิ 23 ซ.รามคําแหง54  ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 02‐9497196 109  หมู่ที ่ 6  ถนนมติรภาพ ตําบลกลางดง อําเภอปากช่อง นครราชสมีา

165 247/2557 กลุ่มวสิาหกจิชุมชนผูผ้ลติและ
จําหน่ายเมล็ดพันธุ์ขา้วแนว
ขา้วงาม

นาย สงบ สงกลาง 54  หมู่ที ่ 8 ตําบลหัวทะเล อําเภอเมอืง นครราชสมีา 087‐4557785 54  หมู่ที ่ 8 ตําบลหัวทะเล อําเภอเมอืง นครราชสมีา



166 248/2557 สหกรณ์การเกษตรพมิาย
จํากัด

นาง ปาณชญา บวชสันเทยีะ 67 ถนนพมิาย‐ตลาดแค หมู่ที ่ 6 ตําบลในเมอืง อําเภอพมิาย นครราชสมีา 0‐4447‐1128 67 ถนนพมิาย‐ตลาดแค หมู่
ที ่ 6

ตําบลในเมอืง อําเภอพมิาย นครราชสมีา

167 249/2557 รา้น สมชัยพันธุ์ขา้ว นาย สมชัย ทรัพยว์ัฒนศริิ 163/4  หมู่ที ่ 1 ถนนเจนจบทศิ ตําบลเทพาลัย อําเภอคง นครราชสมีา 0819999385 163/4  หมู่ที ่ 1 ถนนเจนจบทศิ ตําบลเทพาลัย อําเภอคง นครราชสมีา

168 25/2557 รา้น เฉลมิพานชิ นาย เฉลมิ คําฟอง โฉนดทีด่นิเลขที ่ 5536 หมู่ที ่ 4 ตําบลนํ้าแพร่ อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่ 086‐1978807 โฉนดทีด่นิเลขที ่ 5536 หมู่ที่
 4

ตําบลนํ้าแพร่ อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่

169 250/2557 สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่
จํากัด

นาย ชูชัย แข็งขัน 48 ถนนนเิวศรัตน ์ หมู่ที ่ 5 ตําบลด่านชา้ง อําเภอบัวใหญ่ นครราชสมีา 0‐4429‐2466 49 ถนนมติรภาพ หมู่ที ่ 4 ตําบลสามเมอืง อําเภอสดีา นครราชสมีา

170 251/2557 สหกรณ์การเกษตรพุทไธสง
จํากัด

นาย อุดมศักดิ์ จรีะออน 83 ถนนพุทไธสง‐นาโพธิ์ หมู่ที ่ 5 ตําบลพุทไธสง อําเภอพุทไธสง บุรรีัมย์ 0‐4468‐9074 83 ถนนพุทไธสง‐นาโพธิ์
หมู่ที ่ 5

ตําบลพุทไธสง อําเภอพุทไธสง บุรรีัมย์

171 252/2557 สหกรณ์การเกษตรสตกึ จํากัด นาง ทัศนยี์ เงนิจันทร์ 446 ถนนบุรรีัมย‐์บรบอื หมู่ที ่ 19 ตําบลนคิม อําเภอสตกึ บุรรีัมย์ 0‐4468‐1074 446 ถนนบุรรีัมย‐์บรบอื หมู่
ที ่ 19

ตําบลนคิม อําเภอสตกึ บุรรีัมย์

172 253/2557 บรษิัท เจยีเมง้อสีาน จํากัด นาย วัลลภ มานะธัญญา 102  ซ.รมิทางรถไฟบางซือ่ แขวงบางซือ่ เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร 02‐8322802 439  หมู่ที ่ 6 ถ.ศรสีะเกษ‐
กันทรลักษ์

ตําบลโพนข่า อําเภอเมอืง ศรสีะเกษ

173 254/2557 สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี
จํากัด

นาย ทองปาน บุญเศษ 501 ถนนท่าตูม‐ชุมพลบุร ี หมู่ที ่ 1 ตําบลชุมพลบุรี อําเภอชุมพลบุรี สุรนิทร์ 0‐4459‐6032 228 ถนนท่าตูม‐ชุมพลบุรี
หมู่ที ่ 3

ตําบลชุมพลบุรี อําเภอชุมพลบุรี สุรนิทร์

174 255/2557 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีด่นิ
ชุมพลบุรี

นาย ประเจน โสภาชัย 212 ถนนท่าตูม‐ชุมพลบุร ี หมู่ที ่ 3 ตําบลชุมพลบุรี อําเภอชุมพลบุรี สุรนิทร์ 044‐596‐050 212 ถนนท่าตูม‐ชุมพลบุรี
หมู่ที ่ 3

ตําบลชุมพลบุรี อําเภอชุมพลบุรี สุรนิทร์

175 256/2557 หา้งหุน้ส่วนจํากัด เพ็ญ
สนอง กรุ๊ป

นาย เพ็ญ แกว้หอม 289  หมู่ที ่ 15 ตําบลชุมพลบุรี อําเภอชุมพลบุรี สุรนิทร์ 044‐596197 289  หมู่ที ่ 15 ตําบลชุมพลบุรี อําเภอชุมพลบุรี สุรนิทร์

176 257/2557 สหกรณ์การเกษตรปราสาท
จํากัด

นาง ธนณฐว์รรธ์ แสงหวัง 92 ถนนสุรนิทร‐์ช่องจอม หมู่ที ่ 7 ตําบลกังแอน อําเภอปราสาท สุรนิทร์ 0‐4455‐1227 44 หมู่ที ่ 12 ตําบลกังแอน อําเภอปราสาท สุรนิทร์

177 258/2557 รา้น อนิโดจนีพันธุ์ขา้ว นาย ขยันวทิย์ ศรสีกุลวรรณ 168 ถ.สรรพสทิธิ์ ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง อุบลราชธานี 081‐8765528 124 หมู่ 11 ตําบลหัวดอน อําเภอเขือ่งใน อุบลราชธานี
178 259/2557 สหกรณ์การเกษตรคูเมอืง

จํากัด
นาง สมสุรยิา เทพรัตนทัตกุล 11 ถนนบุรรีัมย‐์พุทไธสง หมู่ที ่ 10 ตําบลคูเมอืง อําเภอคูเมอืง บุรรีัมย์ 0‐4469‐9084 11 ถนนบุรรีัมย‐์พุทไธสง

หมู่ที ่ 10
ตําบลคูเมอืง อําเภอคูเมอืง บุรรีัมย์

179 26/2557 รา้น รุ่งเรอืงพานชิ นาย บุญศรี รุ่งเรอืง 101  หมู่ที ่ 4 ตําบลนํ้าแพร่ อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่ 083‐3252474 101  หมู่ที ่ 4 ตําบลนํ้าแพร่ อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่
180 260/2557 บรษิัท ยูนเิวอรแ์ซล ไรซ์

จํากัด
นาย สมชาย รัตนวรรณ 39/95 หมู่ที ่ 2 ตําบลบางกระเจา้ อําเภอเมอืง สมุทรสาคร 0‐3449‐0290‐5 134 หมู่ที ่ 5 ถ.โชคชัย‐เดช

อุดม
ตําบลประโคนชัย อําเภอเประโคนชัย บุรรีัมย์

181 261/2557 รา้น ดเีลศิเมล็ดพันธุ ์ เทรดดิง้ นาย ธัชพงศ์ เกา้ลิม้ 250  หมู่ที2่  ถนนอุบล‐ศรสีะเกษ ตําบลหนองกนิเพล อําเภอวารนิชําราบ อุบลราชธานี 081‐
3212389,086‐
6684527

250  หมู่ที2่  ถนนอุบล‐ศรสีะ
เกษ

ตําบลหนองกนิเพล อําเภอวารนิชําราบ อุบลราชธานี

182 262/2557 รา้น เจรญิสุขคา้ขา้ว นาย สมพงษ์ ไทยศรวีงศ์ 100  หมู่ที ่ 1  ถนนรัตนบุร‐ีศรขีรภูมิ ตําบลหนองขาว อําเภอศรขีรภูมิ สุรนิทร์ 081‐9779362 100  หมู่ที ่ 1  ถนนรัตนบุร‐ี
ศรขีรภูมิ

ตําบลหนองขาว อําเภอศรขีรภูมิ สุรนิทร์

183 263/2557 สหกรณ์การเกษตรวารนิชํา
ราบ จํากัด

นาย ฉลอง ปรโิยทัย 37 ถนนสถติยน์มิานกาล ตําบลวารนิชําราบ อําเภอวารนิชําราบ อุบลราชธานี 0‐4526‐6807 191 ถนนนํ้าออ้ม หมู่ที ่ 6 ตําบลแสนสุข อําเภอวารนิชําราบ อุบลราชธานี

184 264/2557 สหกรณ์การเกษตรเดชอุดม
จํากัด

นาย บัณฑติ บรรลอื 1 ถนนประชา หมู่ที ่ 5 ตําบลเมอืงเดช อําเภอเดชอุดม อุบลราชธานี 0‐4536‐1103 51 หมู่ที ่ 3 ตําบลเมอืงเดช อําเภอเดชอุดม อุบลราชธานี

185 265/2557 โรงงานคัดเมล็ดพันธุ์ขา้วซุม้
เพชรมวลชน

นาย อรรถชน กองสุข 107 หมู่ที ่ 8 ตําบลชา้งเผอืก อําเภอสุวรรณภูมิ รอ้ยเอ็ด 080‐6212130 107 หมู่ที ่ 8 ตําบลชา้งเผอืก อําเภอสุวรรณภูมิ รอ้ยเอ็ด

186 266/2557 มูลนธิิชัยพัฒนา นาย ลลติ ถนอมสงิห์ อาคารทรงงานภายในเขตพระราชฐาน
สวนจติรลดา

แขวงสวนจติรลดา เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 081‐3730962 K.
ออ้

โฉนดทีด่นิเลขที ่ 20752 ตําบลสําโรงทาบ อําเภอสําโรงทาบ สุรนิทร์

187 267/2557 รา้น สมบัตกิารเกษตรรุ่งเรอืง นาย สมบัติ พลเยีย่ม 91  หมู่ที ่ 6 ตําบลแวง อําเภอโพนทอง รอ้ยเอ็ด 087‐0019854 91  หมู่ที ่ 6 ตําบลแวง อําเภอโพนทอง รอ้ยเอ็ด
188 268/2557 รา้น วันวันการเกษตร นาง ทพิยว์รรณ เร่งเทยีน 95  หมู่ที ่ 3 ตําบลวังไก่เถือ่น อําเภอหันคา ชัยนาท 0‐5645‐1699,08‐

1280‐4399
95  หมู่ที ่ 3 ตําบลวังไก่เถือ่น อําเภอหันคา ชัยนาท

189 269/2557 รา้น บัวขาวพันธุ์ขา้ว นาย ชรนิทร์ เข็มจันทร์ 100  หมู่ที ่ 7 ตําบลหว้ยกรดพัฒนา อําเภอสรรคบุรี ชัยนาท 08‐1284‐2316 100  หมู่ที ่ 7 ตําบลหว้ยกรดพัฒนา อําเภอสรรคบุรี ชัยนาท

190 27/2557 บรษิัท เวลิดฟ์ารม์ ซพั
พลาย จํากัด

นาย สมชาย สมพรมทพิย์ 89/477 ซ.โอฬาร2 ถ.นวมนิทร ์ ม.5 แขวงคลองกุ่ม เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร 0‐2738‐7337‐8
,081‐8111939

236 หมู่ที ่ 4 ตําบลแม่แวน อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่

191 270/2557 รา้น บางนํ้าพระพันธุ์ขา้ว นาย วรพงศ์ เอีย่มฉํ่า 103  หมู่ที ่ 10 ตําบลแพรกศรรีาชา อําเภอสรรคบุรี ชัยนาท 081‐8862143 103  หมู่ที ่ 10 ตําบลแพรกศรรีาชา อําเภอสรรคบุรี ชัยนาท
192 271/2557 รา้น เป็นหนึง่พันธุ์ขา้ว นางสาว ปัญญา แยม้คลา้ย 5/1 หมู่ที ่ 2 ตําบลดอนกํา อําเภอสรรคบุรี ชัยนาท 08‐4623‐8908 5/1 หมู่ที ่ 2 ตําบลดอนกํา อําเภอสรรคบุรี ชัยนาท
193 272/2557 รา้น ชัยบํารุงพันธุ์ขา้ว นาง กัญญาอร จันทรรัตนกร 225/3 หมู่ที ่ 8 ตําบลแพรกศรรีาชา อําเภอสรรคบุรี ชัยนาท 0‐5642‐4214 73/8 หมู่ที ่ 8 ตําบลแพรกศรรีาชา อําเภอสรรคบุรี ชัยนาท
194 273/2557 รา้น ส.เกษตรพันธุ์ขา้ว นาย สมจติร์ จันทรพ์งษ์ 38/2 หมู่ที ่ 7 ตําบลโพงาม อําเภอสรรคบุรี ชัยนาท 081‐8867604 38/3 หมู่ที ่ 7 ตําบลโพงาม อําเภอสรรคบุรี ชัยนาท
195 274/2557 รา้น บิ๊กเกษตร นาย สมศักดิ์ เหล่าเกยีรติ 182 หมู่ที ่ 7 ตําบลวังไก่เถือ่น อําเภอหันคา ชัยนาท 08‐9059‐5777 182 หมู่ที ่ 7 ตําบลวังไกเถือ่น อําเภอหันคา ชัยนาท
196 275/2557 รา้น พันธุ์ขา้ววรวรรณ นาย วรวรรณ ฤทธิ์วรรณา 45  หมู่ที ่ 18 ตําบลหนองแซง อําเภอหันคา ชัยนาท 089‐9949699 45  หมู่ที ่ 18 ตําบลหนองแซง อําเภอหันคา ชัยนาท
197 276/2557 รา้น อญัญรัตนพ์ันธุ์ขา้ว นางสาว อัญญรัตน์ เถือ่นขวัญ 13/2  หมู่ที ่ 6 ตําบลหว้ยกรดพัฒนา อําเภอสรรคบุรี ชัยนาท 087‐0731143 13/2  หมู่ที ่ 6 ตําบลหว้ยกรดพัฒนา อําเภอสรรคบุรี ชัยนาท

198 277/2557 รา้น ก.ไพรัชการเกษตร นาย ไพรัช โสขุมา 88/1  หมู่ที ่ 3 ตําบลวังยาง อําเภอศรปีระจันต์ สุพรรณบุรี 084‐0991206 20/2  หมู่ที ่ 2 ตําบลนางบวช อําเภอเดมิบางนาง
บวช

สุพรรณบุรี

199 278/2557 รา้น เดโชพันธุ์ขา้ว นางสาว ธัญสรร์ ธนารัตนะสทิธิ์ 76/1  หมู่ที ่ 3 ตําบลวังยาว อําเภอศรปีระจันต์ สุพรรณบุรี 089‐3435959 76/1  หมู่ที ่ 3 ตําบลวังยาว อําเภอศรปีระจันต์ สุพรรณบุรี
200 279/2557 รา้น อสิสระพันธุ์ขา้ว นาย อสิสระ กุลเพชร์ 34  หมู่ที ่ 2 ตําบลเสอืโฮก อําเภอเมอืง ชัยนาท 083‐4321567 34  หมู่ที ่ 2 ตําบลเสอืโฮก อําเภอเมอืง ชัยนาท
201 28/2557 บรษิัท เชยีงใหม่พรเจรญิ

พชืผล จํากัด
นาย อธิิเชษฐ์ ตันตฌิานนท์ 133  หมู่ที ่ 5 ตําบลแม่แวน อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่ 08‐7184‐3613 133  หมู่ที ่ 5 ตําบลแม่แวน อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่

202 280/2557 รา้น ลลีาวดพีันธุ์ขา้ว นางสาว อณิฐริาณี อู่แสงทอง 29 หมู่ที ่ 11 ถนนพหลโยธิน ตําบลเสอืโฮก อําเภอเมอืง ชัยนาท 081‐4000948 29 หมู่ที ่ 11 ถนนพหลโยธิน ตําบลเสอืโฮก อําเภอเมอืง ชัยนาท
203 281/2557 รา้น ลักษณาพันธุ์ขา้ว นางสาว ลักษณา อนิทสทิธิ์ 37 ม.12 ตําบลนางลอื อําเภอเมอืง ชัยนาท 081‐0459288 37/1 ม.12 ตําบลนางลอื อําเภอเมอืง ชัยนาท
204 282/2557 บรษิัท สยาม ไบโอ โกร

จํากัด
นาง วาทณิี วทิยน์ลากรณ์ 153 ม.10 ตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนชัย บุรรีัมย์ 153 ม.10 ตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนชัย บุรรีัมย์

205 283/2557 รา้น ว.ีท.ีเอ็น นาย หริัญวัฒน์ มปีั้น 3 ม.11 ตําบลเสอืโฮก อําเภอเมอืง ชัยนาท 3 ม.11 ตําบลเสอืโฮก อําเภอเมอืง ชัยนาท
206 284/2557 รา้น สําเรงิการเกษตร นาง มณี ฉิมแป้น 7 ม.6 ตําบลหนองแซง อําเภอหันคา ชัยนาท 087‐211‐8597 7 ม.6 ตําบลหนองแซง อําเภอหันคา ชัยนาท
207 285/2557 รา้น สมบัตกิารเกษตร นาง อุไร เพ็งสุวรรณ 190 หมู่ที ่ 4 ตําบลหาดท่าเสา อําเภอเมอืง ชัยนาท 081‐9533393 190 หมู่ที ่ 4 ตําบลหาดท่าเสา อําเภอเมอืง ชัยนาท



208 286/2557 รา้น ซ.ทรัพยร์ุ่งเรอืง
การเกษตร

นาง กาญจนา บุญประเสรฐิ 107/2  หมู่ที ่ 19 ตําบลทุ่งลูกนก อําเภอกําแพงแสน นครปฐม 081‐8588454 107/2  หมู่ที ่ 19 ตําบลทุ่งลูกนก อําเภอกําแพงแสน นครปฐม

209 287/2557 บรษิัท คอนแทคกรุ๊พ จํากัด นาย พทิักษ์ แสงวโิรจนากุล 29/29  ถนนประเสรฐิมนูกจิ แขวงนวลจันทร์ เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร 0‐2274‐0688‐9 67 ถนนบางภาษี‐ศาลายา
หมู่ที ่ 10

ตําบลลําพญา อําเภอบางเลน นครปฐม

210 288/2557 หา้งหุน้ส่วนจํากัด วัน ซดี นาย ไพฑูรย์ เจรญิหุน 4/5  หมู่ที ่ 11 ตําบลท่ามะกา อําเภอท่ามะกา กาญจนบุรี 081‐8128790 4/5  หมู่ที ่ 11 ตําบลท่ามะกา อําเภอท่ามะกา กาญจนบุรี
211 289/2557 รา้น โกลเดน้‐ซนัผลติภัณฑ์ นาย พสษิฐ์ ชาญวทิยว์ัฒนกจิ 104/1 หมู่ที ่ 12 ตําบลบางขันแตก อําเภอเมอืง สมุทรสงคราม 08‐9896‐

3240,034‐
104/1 หมู่ที ่ 12 ตําบลบางขันแตก อําเภอเมอืง สมุทรสงคราม

212 29/2557 บรษิัท ซเีอ็ม.ซดี เอเชยี
จํากัด

นาย อภเิชฐ ทุ่งอ่วน 5 หมู่ที ่ 4 ถนนเชยีงใหม่‐พรา้ว ตําบลแม่แวน อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่ 081‐9925538 5 หมู่ที ่ 4 ถนนเชยีงใหม่‐พรา้ว ตําบลแม่แวน อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่

213 290/2557 บรษิัท โคลส(ประเทศไทย)
จํากัด

นาย จาคอบ แอน
เดรยีส์

เมตเซลาร์ 182/1 ซ.เกงชวน(นางลิน้จี6่) ถ.นาง
ลิน้จี่

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 0‐2678‐5420 61  หมู่ที ่ 7 ตําบลวังนํ้าเย็น อําเภอเมอืง กาญจนบุรี

214 291/2557 บรษิัท ผลติภัณฑข์า้วโพด
หวาน จํากัด

นาย ทวศีักดิ์ ภู่หลํา 128/10  หมู่ที ่ 8 ตําบลแก่งเสีย้น อําเภอเมอืง กาญจนบุรี 0‐2231‐2934 99  ถนนท่านํ้าตืน้‐เขาปูน
หมู่ที ่ 1

ตําบลแก่งเสีย้น อําเภอเมอืง กาญจนบุรี

215 292/2557 บรษิัท เมโทรซดีการเกษตร
 จํากัด

นาย สมชาย สริพิัชรพรกุล 45/1530 ซ.ด ี เค 10 ถนนกาญจนา
ภเิษก ม.7

แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 0‐2416‐0891 12/83 ซ.ท่าขา้ม3 ถนนท่าขา้ม แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทยีน กรุงเทพมหานคร

216 293/2557 บรษิัท เกษตรธรรมชาติ
จํากัด

นาย กติติ ชุณหวงศ์ 128/402 อาคารพญาไทพลาซา่ ชัน้
37 ถ.พญาไท

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 081‐9217952 8/5  หมู่ที ่ 7 ตําบลรางพกิุล อําเภอกําแพงแสน นครปฐม

217 294/2557 บรษิัท พษิณุโลก ช.
วริวัฒน ์ จํากัด

นาย โสภณ คลา้ยทอง 59/1  ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง พษิณุโลก 0‐55334082‐
3,081‐6801361

27/5  ถนนพษิณุโลก‐
นครสวรรค์

ตําบลวัดจันทร์ อําเภอเมอืง พษิณุโลก

218 295/2557 รา้น ไพฑูรยพ์าณิชย์ นาย ปรญิญา ไพฑูรย์ 62/1  หมู่ที ่ 5 ถนนพหลโยธิน‐ลําลูก
กา

ตําบลลําลูกกา อําเภอลําลูกกา ปทุมธานี 02‐5691297 62/1  หมู่ที ่ 5 ถนน
พหลโยธิน‐ลําลูกกา

ตําบลลําลูกกา อําเภอลําลูกกา ปทุมธานี

219 296/2557 บรษิัท อาบาคัสซดีส ์ จํากัด นาย อภชิัย กุสุมาลย์ 1/771  ซอยวันเฉลมิ 2  ถนน
พหลโยธิน  หมู่ที ่ 17

ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา ปทุมธานี 0‐2531‐7415 1/771  ซอยวันเฉลมิ 2  ถนน
พหลโยธิน  หมู่ที ่ 17

ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา ปทุมธานี

220 297/2557 รา้น บุญรอดเกษตรพันธุ์ขา้ว นาย สมชาย จันทรไ์พศรี 13/2  หมู่ที ่ 5 ตําบลบงึทองหลาง อําเภอลําลูกกา ปทุมธานี 089‐3071613 13/2  หมู่ที ่ 5 ตําบลบงึทองหลาง อําเภอลําลูกกา ปทุมธานี
221 298/2557 รา้น นานาพันธุ์ขา้ว นาง ดนัสพันธุ์ ศรถีัด 7/7 ถนนเลยีบคลองหก หมู่ที1่1 ตําบลคลองหก อําเภอคลองหลวง ปทุมธานี 08‐1808‐2818 7/7 ถนนเลยีบคลองหก หมู่

ที1่1
ตําบลคลองหก อําเภอคลองหลวง ปทุมธานี

222 299/2557 บรษิัท เอวอีะโกร จํากัด นาย ชัชวาล วุน้นที 99/9  หมู่ที ่ 4 ตําบลสวนพรกิไทย อําเภอเมอืง ปทุมธานี 02‐9588479 99/9  หมู่ที ่ 4 ตําบลสวนพรกิไทย อําเภอเมอืง ปทุมธานี
223 3/2557 รา้น เกษตรสมบูรณ์พันธุ์ขา้ว นาย เสวก สุวรรณประเวก 29/3 หมู่ที ่ 3 ตําบลบา้นนา อําเภอบา้นนา นครนายก 08‐9142‐0002 29/3 หมู่ที ่ 3 ตําบลบา้นนา อําเภอบา้นนา นครนายก
224 30/2557 สหกรณ์นคิมพรา้ว จํากัด นาย องอาจ ทองอุทัย 18 ถนนสันทราย‐พรา้ว หมู่ที ่ 10 ตําบลแม่แวน อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่ 08‐1950‐7451 18 ถนนสันทราย‐พรา้ว หมู่

ที ่ 10
ตําบลแม่แวน อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่

225 300/2557 บรษิัท สตารอ์ะกรเีทค จํากัด นาย ชัชวาล วุน้นที 53/154 หมู่ที ่ 1 ตําบลบา้นกลาง อําเภอเมอืง ปทุมธานี 0‐2974‐1260 99/9  ม.4 ตําบลสวนพรไิทย อําเภอเมอืง ปทุมธานี

226 301/2557 บรษิัท แอ๊ดวา้นซซ์ดีส ์ จํากัด นาย ชัชวาล วุน้นที 99/9  หมู่ที ่ 4 ตําบลสวนพรกิไทย อําเภอเมอืง ปทุมธานี 0‐2974‐2265 99/9  หมู่ที ่ 4 ตําบลสวนพรกิไทย อําเภอเมอืง ปทุมธานี

227 302/2557 บรษิัท มาทอลซดิส ์ จํากัด นาย ศริพิงษ์ พะเนยีงเวทย์ 90 หมู่ที ่ 1 ซ.ช่างอากาศอุทศิ5 แยก
 4

แขวงดอนเมอืง เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร 0‐2929‐6131‐2 163/58 ถนนช่างอากาศอุทศิ

  หมู่ที ่ 1
แขวงดอนเมอืง เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร

228 303/2557 รา้น มติรปทุมพันธุ์ขา้ว นาย จริพันธุ์ เมฆเวยีน 42  หมู่ที ่ 3 ตําบลลาดหลุมแกว้ อําเภอลาดหลุมแกว้ ปทุมธานี 081‐9876465,02‐
9793669

42  หมู่ที ่ 3 ตําบลลาดหลุมแกว้ อําเภอลาดหลุมแกว้ ปทุมธานี

229 304/2557 บรษิัท พันธุ์ขา้วทอง จํากัด นาย จุลศลิป์ กลั่นเรอืงแสง 104 หมู่ที ่ 1 ตําบลบา้นบุ่ง อําเภอเมอืง พจิติร 084‐3748393 25/6  หมู่ที ่ 5 ตําบลศลิาดาน อําเภอมโนรมย์ ชัยนาท
230 305/2557 รา้น ภัทรแม่โจเ้กษตร นาย ธนภัทร เมอืงมูล 640 หมู่ที ่ 1 ซ.เทศบาล 5 ตําบลหาดเสีย้ว อําเภอศรสีัชนาลัย สุโขทัย 081‐6743538 72/1 หมู่ที ่ 8 ตําบลหนองออ้ อําเภอศรสีัชนาลัย สุโขทัย
231 306/2557 สหกรณ์นคิมสวรรคโลก จํากัด นาย ผยูร ฉายพุดซา 238/2 หมู่ที ่ 3 ตําบลศรนีคร อําเภอศรนีคร สุโขทัย 0‐5565‐2656 198/2  หมู่ที ่ 3 ตําบลคลองมะพลับ อําเภอศรนีคร สุโขทัย

232 307/2557 รา้น ลําดวนการเกษตร นาง ลําดวน รูปทรง 4/5  หมู่ที ่ 2  ถนนศรนีคร‐ปลายราง ตําบลศรนีคร อําเภอศรนีคร สุโขทัย 086‐2100079 38  หมู่ที ่ 6 ตําบลศรนีคร อําเภอศรนีคร สุโขทัย
233 308/2557 สหกรณ์นคิมหนองบัวพัฒนา

 จํากัด
นาย ภานุพัจน์ คชพันธุ์ 65/7  หมู่ที ่ 8 ตําบลหนองบัว อําเภอศรนีคร สุโขทัย 0‐5566‐0300 65/7  หมู่ที ่ 8 ตําบลหนองบัว อําเภอศรนีคร สุโขทัย

234 309/2557 ท่าขา้วเสวยรุ่งเรอืงทรัพย์ นาย ทรงวุฒิ ประจ ั นบาน 89 หมู่ที ่ 8 ตําบลนาทุ่ง อําเภอสวรรคโลก สุโขทัย 089‐9593202 89 หมู่ที ่ 8 ตําบลนาทุ่ง อําเภอสวรรคโลก สุโขทัย
235 31/2557 รา้น แสงดาวพชืผล นาย สนั่น สุขภาบัว 37  หมู่ที ่ 3 ตําบลเขือ่นผาก อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่ 087‐3051072 โฉนดเลขที ่ 31339  หมู่ที ่ 3 ตําบลเขือ่นผาก อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่
236 310/2557 รา้น สาวติรกีารเกษตร นางสาว สาวติรี ศุภปัญญาพงศ์ 167  หมู่ที ่ 4 ตําบลมะขามเฒ่า อําเภอวัดสงิห์ ชัยนาท 08‐4145‐8676 167  หมู่ที ่ 4 ตําบลมะขามเฒ่า อําเภอวัดสงิห์ ชัยนาท
237 311/2557 รา้น พะเยาวพ์ันธุ์ขา้ว นาย พะเยาว์ ทองหมี 178  หมู่ที ่ 2 ตําบลชัยนาท อําเภอเมอืง ชัยนาท 086‐6716398 178  หมู่ที ่ 2 ตําบลชัยนาท อําเภอเมอืง ชัยนาท
238 312/2557 รา้น ท่าขา้วเกษตรกา้วหนา้ นางสาว ณัฐญดา โอรักษ์ 239 หมู่ที ่ 3 ตําบลวังไก่เถือ่น อําเภอหันคา ชัยนาท 056‐452379 239 หมู่ที ่ 3 ตําบลวังไก่เถือ่น อําเภอหันคา ชัยนาท
239 313/2557 รา้น ศักดิช์ัยพันธุ์ขา้ว นาง สมาพร กาฬภักดี 76 หมู่ที ่ 4 ตําบลชัยนาท อําเภอเมอืง ชัยนาท 081‐8862630 76 หมู่ที ่ 4 ตําบลชัยนาท อําเภอเมอืง ชัยนาท
240 314/2557 รา้น เซง้พันธุ์ขา้ว นาง ยาณี เมธีศริวิัฒน์ 117 หมู่ที ่ 4 ตําบลวังไก่เถือ่น อําเภอหันคา ชัยนาท 056‐451020 117 หมู่ที ่ 4 ตําบลวังไก่เถือ่น อําเภอหันคา ชัยนาท
241 315/2557 รา้น พรพพิัฒนข์า้วงอก นาย ประเสรฐิ เจยีรละม่อม 144 หมู่ที4่ ตําบลวังไก่เถือ่น อําเภอหันคา ชัยนาท 08‐7207‐6128 144  หมู่ที ่ 4 ตําบลวังไก่เถือ่น อําเภอหันคา ชัยนาท
242 316/2557 รา้น จํารองพันธุ์ขา้ว นาง จํารอง เหมหงษา 96  หมูที ่ 6 ตําบลดงคอน อําเภอสรรคบุรี ชัยนาท 087‐3082912 96  หมูที ่ 6 ตําบลดงคอน อําเภอสรรคบุรี ชัยนาท
243 317/2557 รา้น สมชายการเกษตร

(ชัยนาท 1999)
นาย สมชาย ขําโห ้ 118 หมู่ที ่ 3 ตําบลวังไก่เถือ่น อําเภอหันคา ชัยนาท 081‐2846754 118 หมู่ที ่ 3 ตําบลวังไก่เถือ่น อําเภอหันคา ชัยนาท

244 318/2557 รา้น รุ่งนริันดร์ นาย ทองหล่อ คําวชิติ 2  หมู่ที ่ 5 ตําบลหนองนอ้ย อําเภอวัดสงิห์ ชัยนาท 089‐5623593 2  หมู่ที ่ 5 ตําบลหนองนอ้ย อําเภอวัดสงิห์ ชัยนาท
245 319/2557 รา้น สมเกยีรตกิารเกษตร นาย สมเกยีรติ วงศส์มุท 75 หมูที ่ 5 ตําบลหนองนอ้ย อําเภอวัดสงิห์ ชัยนาท 08‐1973‐9677 75 หมูที ่ 5 ตําบลหนองนอ้ย อําเภอวัดสงิห์ ชัยนาท
246 32/2557 รา้น พลังเกษตร นาย จริะศักดิ์ นิม่ไพโรจน์ 24 หมู่ที ่ 10 ตําบลเขือ่นผาก อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่ 081‐8841238 24 หมู่ที ่ 10 ตําบลเขือ่นผาก อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่
247 320/2557 รา้น สุขเจรญิพันธุ์ขา้ว นาย นริันดร์ สุขเจรญิ เลขที ่ 145 หมู่ที ่ 2 ตําบลหนองนอ้ย อําเภอวัดสงิห์ ชัยนาท 089‐798‐2240 145 หมู่ที ่ 2 ตําบลหนองนอ้ย อําเภอวัดสงิห์ ชัยนาท
248 321/2557 รา้น สทิธิชัยขา้วปลูก นาย อาสา สุทาธรรม 94/3 หมู่ที7่ ตําบลท่าซงุ อําเภอเมอืง อุทัยธานี 0‐1925‐9548 94/3 หมู่ที7่ ตําบลท่าซงุ อําเภอเมอืง อุทัยธานี
249 322/2557 รา้น ทูรยร์ุ่งเรอืงพันธุ์ขา้ว นาย อุทัย จนีสอน 15/1  หมู่ที ่ 3 ตําบลหลุมเขา้ อําเภอหนองขาหย่าง อุทัยธานี 081‐3443490 15/1  หมู่ที ่ 3 ตําบลหลุมเขา้ อําเภอหนองขาหย่าง อุทัยธานี

250 323/2557 รา้น แม่บุญรอด ขา้วปลูก นาย ธนยศ รอดยอ้ย 21 หมู่ที ่ 5 ตําบลดงคอน อําเภอสรรคบุรี ชัยนาท 084‐8112567 21 หมู่ที ่ 5 ตําบลดงคอน อําเภอสรรคบุรี ชัยนาท
251 324/2557 รา้น ลูกบุญรอด พันธุ์ขา้ว นาง สุทศิา จันทมาลา 21/2 หมู่ที ่ 5 ตําบลดงคอน อําเภอสรรคบุรี ชัยนาท 081‐860‐7170 21/2 หมู่ที ่ 5 ตําบลดงคอน อําเภอสรรคบุรี ชัยนาท
252 325/2557 รา้น เจรญิพันธุ์ขา้ว นาย เจรญิ บางบุญฤทธิ์ 60 หมู่ที7่ ตําบลมะขามเฒ่า อําเภอวัดสงิห์ ชัยนาท 08‐5269‐1641 194 หมู่ที7่ ตําบลมะขามเฒ่า อําเภอวัดสงิห์ ชัยนาท
253 326/2557 รา้น ทวปีพันธุ์ขา้ว นาย ทวปี แสนหาญ 131  หมู่ที ่ 8 ตําบลหว้ยงู อําเภอหันคา ชัยนาท 087‐8432155 131  หมู่ที ่ 8 ตําบลหว้ยงู อําเภอหันคา ชัยนาท
254 327/2557 สหกรณ์การเกษตรเชยีงแสน

 จํากัด
นาย เจรญิฤทธิไชย ไชยรนิทร์ 169  ถนนแม่จัน‐เชยีงแสน  หมู่ที่

13
ตําบลป่าสัก อําเภอเชยีงแสน เชยีงราย 0‐5395‐5791 169  ถนนแม่จัน‐เชยีงแสน

 หมู่ที ่ 13
ตําบลป่าสัก อําเภอเชยีงแสน เชยีงราย



255 328/2557 บรษิัท ดรากอน ซายน์
จํากัด

นาย ปาโมกข์ สริเิชีย่วสกุล 38/32 ซอยรามอนิทรา 14 ถนนราม
อนิทรา

แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 0‐2347‐7600 38/32 ซอยรามอนิทรา 14
ถนนรามอนิทรา

แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

256 329/2557 บรษิัท ดจี ี ครอปซายน์
จํากัด

นาย ปาโมกข์ สริเิชีย่วสกุล 38/32  หมู่ที ่ 9 ซอยรามอนิทรา14
ถนนรามอนิทรา

แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 02‐3497600 577/12  ซอยพงษ์เพชร
นเิวศน ์ ถนนประชาชืน่

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

257 33/2557 วสิาหกจิชุมชนกลุ่มเกษตร
พัฒนาเมล็ดพันธุ์พชื

นาย บุญเป็ง วลิัยศรี 23 หมู่ที ่ 10 ตําบลเขือ่นผาก อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่ 08‐1386‐7907 โฉนดเลขที ่ 27583 เล่ม 276

 หนา้ 83 ม.2
ตําบลเขือ่นผาก อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่

258 330/2557 บรษิัท กําไลทองการเกษตร
 จํากัด

นาย มนตรี ฉันทวุฒพิร 104  ซอยจรญัสนทิวงศ ์ 40/1
ถนนจรัญสนทิวงศ์

แขวงบางยีข่ัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 0‐2883‐4481‐2 92/1  ม.7 ตําบลโพรงมะเดือ่ อําเภอเมอืง นครปฐม

259 331/2557 หา้งหุน้ส่วนสามัญนติบิุคคล
สยามเคมเีกษตรกรรม

นาย มนตรี ฉันทวุฒพิร 656/363‐5  ถนนจรญัสนทิวงศ ์ 40/1 แขวงบางยีข่ัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 0‐2433‐7658 92/1 ม.7 ตําบลโพรงมะเดือ่ อําเภอเมอืง นครปฐม

260 332/2557 รา้น พัฒนาพันธุ์ขา้ว นาง ทัศนยี์ กิง่หลักเมอืง 358  หมู่ที ่ 6 ตําบลท่าชัย อําเภอเมอืง ชัยนาท 081‐2839547 358  หมู่ที ่ 6 ตําบลท่าชัย อําเภอเมอืง ชัยนาท
261 333/2557 บรษิัท ส.โชคธัญญา จํากัด นาย วรกร ลิม้จติสมบูรณ์ 197 หมู่ที ่ 7 ตําบลนางลอื อําเภอเมอืง ชัยนาท 0‐5647‐1623,08‐

1858‐3779
197 หมู่ที ่ 7 ตําบลนางลอื อําเภอเมอืง ชัยนาท

262 334/2557 บรษิัท เอสทมี อนิเตอรเ์ท
รด จํากัด

นาย ชุมเจษฎ์ มาลาธรรม 6/57‐59  หมู่ที ่ 4  ถนนปทุมธาน‐ี
บางบัวทอง

ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง นนทบุรี 02‐9617055 27  หมู่ที ่ 5 ตําบลบางจัก อําเภอวเิศษชัยชาญ อ่างทอง

263 335/2557 รา้น สําเนาการเกษตร นาง สําเนา เงนิเนตร์ 38/5  หมู่ที ่ 3 ตําบลท่าฉนวน อําเภอมโนรมย์ ชัยนาท 081‐8883635 53/1  หมู่ที ่ 3 ตําบลท่าฉนวน อําเภอมโนรมย์ ชัยนาท
264 336/2557 รา้น สมนกึพันธุ์ขา้ว นาง สมนกึ อนิมณี 91/3  หมู่ที ่ 6 ตําบลท่าฉนวน อําเภอมโนรมย์ ชัยนาท 082‐7070888 91/3  หมู่ที ่ 6 ตําบลท่าฉนวน อําเภอมโนรมย์ ชัยนาท
265 337/2557 บรษิัท เฮลตี ้ แคร ์ จํากัด นาย ชุมเจษฎ์ มาลาธรรม 5/81  ม.8 ตําบลบางกระสอ อําเภอเมอืง นนทบุรี 02‐9254978 6/57‐59  ม.4 ถ.ปทุมธาน‐ีบาง

บัวทอง
ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง นนทบุรี

266 338/2557 รา้น อํานวยการเกษตร นาย อํานวย เพ็ชรพยับ 99  หมู่ที ่ 3 ตําบลหนองหมอ้ อําเภอตาคลี นครสวรรค์ 0877311257 99  หมู่ที ่ 3 ตําบลหนองหมอ้ อําเภอตาคลี นครสวรรค์
267 339/2557 รา้น บุญญฤทธิ์ ม่วงรอด นาย บุญญฤทธิ์ ม่วงรอด 20/1  หมู่ที ่ 3 ตําบลหนองหมอ้ อําเภอตาคลี นครสวรรค์ 081‐5555131 20/1  หมู่ที ่ 3 ตําบลหนองหมอ้ อําเภอตาคลี นครสวรรค์
268 34/2557 รา้น ดงทองเมล็ดพันธุ์ นาย เสถยีร คําขาว 234  หมู่ที ่ 4 ตําบลแม่แวน อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่ 089‐2638130 9  หมู่ที ่ 4 ตําบลแม่แวน อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่
269 340/2557 รา้น ปัทมาพันธุ์ขา้ว นาง ละเอยีด รุ่งทอง 103  หมู่ที ่ 12 ตําบลนางลอื อําเภอเมอืง ชัยนาท 08‐4813‐3391 103  หมู่ที ่ 12 ตําบลนางลอื อําเภอเมอืง ชัยนาท
270 341/2557 รา้น ปราณีตขา้วปลูก นาง ปราณีต ศลิป์ชัย 122  หมู่ที ่ 4 ตําบลนางลอื อําเภอเมอืง ชัยนาท 089‐8564399 122  หมู่ที ่ 4 ตําบลนางลอื อําเภอเมอืง ชัยนาท
271 342/2557 รา้น นาทองพันธุ์ขา้ว นางสาว สุภักษร เทยีมพทิักษ์ 271  หมู่ที ่ 4 ตําบลหาดท่าเสา อําเภอเมอืง ชัยนาท 084‐4873229 271  หมู่ที ่ 4 ตําบลหาดท่าเสา อําเภอเมอืง ชัยนาท
272 343/2557 รา้น สมปองพันธุ์ขา้ว นาย บัว เกดิคลา้ย 340  หมู่ที ่ 10 ตําบลท่าชัย อําเภอเมอืง ชัยนาท 081‐3948694 340  หมู่ที ่ 10 ตําบลท่าชัย อําเภอเมอืง ชัยนาท
273 344/2557 รา้น วาสนาพันธุ์ขา้ว นาย สามารถ เรอืงนคิม 16/2 หมู่ 8 ตําบลหาดอาษา อําเภอสรรพยา ชัยนาท 084‐951‐7259 16/2 หมู่ 8 ตําบลหาดอาษา อําเภอสรรพยา ชัยนาท
274 345/2557 รา้น สมหวัง นาย สมหวัง อนิกลัด 57  หมู่ที ่ 11 ตําบลนางลอื อําเภอเมอืง ชัยนาท 0810400381 57  หมู่ที ่ 11 ตําบลนางลอื อําเภอเมอืง ชัยนาท
275 346/2557 รา้น สมใจหมายพันธุ์ขา้ว นาง สมหมาย บู่ทรัพย์ 20 หมู่ 11 ตําบลนางลอื อําเภอเมอืง ชัยนาท 0898572495 20 หมู่ 11 ตําบลนางลอื อําเภอเมอืง ชัยนาท
276 347/2557 รา้น เกษตร 49 พันธุ์ขา้ว นาง วาสนา อนิช่วย 18 หมู่ 5 ตําบลเขาแกว้ อําเภอสรรพยา ชัยนาท 088‐4278433 18 หมู่ 5 ตําบลเขาแกว้ อําเภอสรรพยา ชัยนาท
277 348/2557 บรษิัท วศิรุตเมล็ดพันธุ์

จํากัด
นาย อนันต์ แกว้กันทา 201  ถนนนติโย  หมู่ที ่ 1 ตําบลพรรณา อําเภอพรรณานคิม สกลนคร 0‐4277‐9189 201  หมู่ที ่ 1 ตําบลพรรณนา อําเภอพรรณานคิม สกลนคร

278 349/2557 รา้น สารภพีันธุ์ขา้ว นาง สารภี การะกูล 16  หมู่ที ่ 1 ตําบลนางลอื อําเภอเมอืง ชัยนาท 084‐8222604 16  หมู่ที ่ 1 ตําบลนางลอื อําเภอเมอืง ชัยนาท
279 35/2557 รา้น ถนอมทรัพยพ์ชืผล

การเกษตร
นาย ถนอม ใจคํา 143 หมู่ที ่ 5 ตําบลเขือ่นผาก อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่ 08‐1166‐4927 143 หมู่ที ่ 5 ตําบลเขือ่นผาก อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่

280 350/2557 บรษิัท ลา้นชา้ง ดเีวลลอป
เมน้ท ์ จํากัด

นาย ช.นันท์ เพ็ชญไพศษิฎ์ 288‐288/1‐9 ถนนสุรวงศ์ แขวงสีพ่ระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 02‐2377700 147 หมู่ที2่ ตําบลซาง อําเภอเซกา บงึกาฬ

281 351/2557 มูลนธิิชัยพัฒนา นาย ลลติ ถนอมสงิห์ อาคารทรงงานภายในเขตพระราชฐาน
สวนจติรลดา

แขวงสวนจติรลดา เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 081‐3730962 K.
ออ้

โฉนดเลขที ่ 467 ตําบลโป่งผา อําเภอแม่สาย เชยีงราย

282 352/2557 บรษิัท เฟิสท ์ ยูเนยีน ซพั
พลาย จํากัด

นาย ณัฐกรณ์ นิม่โชคชัยรัตน์ 13/1  ถนนคชเสนยี ์  หมู่ที ่ 1 ตําบลชัยนารายณ์ อําเภอชัยบาดาล ลพบุรี 0‐3646‐1355 90  ถนนสระบุร‐ีหล่มสัก
หมู่ที ่ 5

ตําบลชัยนารายณ์ อําเภอชัยบาดาล ลพบุรี

283 353/2557 รา้น โชคววิัฒนก์ารเกษตร นาย วรีะวัฒน์ แกว้กระมล 37/1 หมู่ที ่ 3 ตําบลศลิาทพิย์ อําเภอชัยบาดาล ลพบุรี 081‐8521524 37/1 หมู่ที ่ 3 ตําบลศลิาทพิย์ อําเภอชัยบาดาล ลพบุรี
284 354/2557 หา้งหุน้ส่วนจํากัด ชัยชนะ

เกษตร
นางสาว ปราณีต เตชะเสรมิสุขกูล 90  ถนนสระบุร‐ีหล่มสัก  หมู่ที ่ 5 ตําบลนคิมลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล ลพบุรี 0‐3646‐1640 90  ถนนสระบุร‐ีหล่มสัก

หมู่ที ่ 5
ตําบลนคิมลํา
นารายณ์

อําเภอชัยบาดาล ลพบุรี

285 355/2557 บรษิัท สยาม อกร ิ อนิดัส
เตรยีล จํากัด

นาย เชดิชัย จารุวรรณากร 182  หมู่ที ่ 1 ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมอืง ลพบุรี 036‐610330 112/1  หมู่ที ่ 7 ถนนท่ามะนาว ตําบลท่ามะนาว อําเภอชัยบาดาล ลพบุรี

286 356/2557 หา้งหุน้ส่วนจํากัด ส.
เสรมิสรา้งพชืผล (2005)

นางสาว อญัชลี จารุวรรณากร 112/1 ถนนท่ามะนาว หมู่ที ่ 7 ตําบลลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล ลพบุรี 0‐3646‐1090 112/1 ถนนท่ามะนาว หมู่ที่
 7

ตําบลลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล ลพบุรี

287 357/2557 รา้น S.P.การเกษตร นาย ชัดชาย ศรเีผอืก 226  หมู่ที ่ 5 ตําบลชอนนอ้ย อําเภอพัฒนานคิม ลพบุรี 083‐7750256 226  หมู่ที ่ 5 ตําบลชอนนอ้ย อําเภอพัฒนานคิม ลพบุรี
288 358/2557 รา้น เกษตรพัฒนา นาย ธานนิทร์ ศรทีองสุข 94/1  หมู่ที ่ 1 ตําบลช่องสารกิา อําเภอพัฒนานคิม ลพบุรี 08‐6302‐6188 94/1  หมู่ที ่ 1 ตําบลช่องสารกิา อําเภอพัฒนานคิม ลพบุรี
289 359/2557 สหกรณ์การเกษตรเมอืง

อุบลราชธาน ี จํากัด
นาย สวัสดิ์ แสนทวสีุข 228 ถนนอุบล‐ตระการ ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง อุบลราชธานี 0‐4525‐5337 153  ถนนนํ้าออ้ม  หมู่ที ่ 6 ตําบลแสนสุข อําเภอวารนิชําราบ อุบลราชธานี

290 36/2557 รา้น หนองเหยีงการเกษตร นาย สมศักดิ์ มาลัย 146  บา้นหนองเหยีง หมู่ที ่ 2 ตําบลเขือ่นผาก อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่ 083‐3196742 146  บา้นหนองเหยีง หมู่ที ่ 2 ตําบลเขือ่นผาก อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่

291 360/2557 บรษิัท เค.เค.เมล็ดพันธุ์
จํากัด

นาง พมิพบ์ุญ เกยีรตขิจรไกล 886  ถนนมติรภาพ ตําบลปากช่อง อําเภอปากช่อง นครราชสมีา 0‐4431‐6153 113,115  ถนนนคิมลําตะคอง ตําบลหนองสาหร่าย อําเภอปากช่อง นครราชสมีา

292 361/2557 รา้น ตงิลีค่า้พชืผล นาย กติตพิชิญ์ จันทรป์ระภานนท์ 117 หมู่ที ่ 1 ตําบลพุคา อําเภอบา้นหมี่ ลพบุรี 086‐5412400 117 หมู่ 1 ตําบลพุคา อําเภอบา้นหมี่ ลพบุรี
293 362/2557 บรษิัท โป๊วกี ่ จํากัด นาย ชัยชาญ ไทยแท ้ 8  หมู่ที ่ 9 ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแกว้ ปทุมธานี 02‐9794034 99  หมู่ที ่ 4 ซอยพัฒนานคิม24 ตําบลมะนาวหวาน อําเภอพัฒนานคิม ลพบุรี

294 363/2557 รา้น ยู เอ็น ซดีส์ นาย สหัสสกจิ แสงทองแดง 13  หมู่ที ่ 1 ตําบลซบัสนุ่น อําเภอมวกเหล็ก สระบุรี 0‐6082‐8660 13  หมู่ที ่ 1 ตําบลซบัสนุ่น อําเภอมวกเหล็ก สระบุรี
295 364/2557 รา้น กฤษณาพาณิชย์ นาง กฤษณา เตยีวสุวรรณ์ 39/5 หมู่ที ่ 5 ซอย7 ถนนสายเอก ตําบลธารเกษม อําเภอพระพุทธบาท สระบุรี 087‐9176354 39/5 หมู่ที ่ 5 ซอย7 ถนนสาย

เอก
ตําบลธารเกษม อําเภอพระพุทธบาท สระบุรี

296 365/2557 บรษิัท วจิัย พัฒนาพันธุ์พชื
ไทย จํากัด

นาย ทวศีักดิ์ ภู่หลํา 59/2 หมู่ที ่ 8 ตําบลธารเกษม อําเภอพระพุทธบาท สระบุรี 036‐716233‐4 59/2 หมู่ที ่ 8 ตําบลธารเกษม อําเภอพระพุทธบาท สระบุรี

297 366/2557 บรษิัท ซนิเจนทา ซดีส์
จํากัด

นางสาว ยุบล พุ่มสถติย์ 90 อาคารเอ ไซเบอรเ์วริล์ด ทาว
เวอร ์ ชัน้ที2่5  ถนนรัชดาภเิษก

แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 0‐2201‐4999 52/1  ถนนสายตร ี  หมู่ที ่ 6 ตําบลดลีัง อําเภอพัฒนานคิม ลพบุรี

298 367/2557 รา้น ธันวรัตนก์ารเกษตร นาย ปัญญา มากมูล 87  หมู่ที ่ 14 ตําบลบางลี่ อําเภอท่าวุง้ ลพบุรี 081‐8516724 87  หมู่ที ่ 14 ตําบลบางลี่ อําเภอท่าวุง้ ลพบุรี
299 368/2557 สหกรณ์การเกษตรท่าวุง้

จํากัด
นาย สมหมาย ประหยัด 345  หมู่ที ่ 1  ถนนลพบุร‐ีสงิหบ์ุร ี ตําบลท่าวุง้ อําเภอท่าวุง้ ลพบุรี 0‐3648‐1204 130 หมู่ที ่ 2  ถนนบา้นเบกิ‐

หัวสําโรง
ตําบลท่าวุง้ อําเภอท่าวุง้ ลพบุรี



300 369/2557 บรษิัท เจรญิโภคภัณฑ์
โปรดิ๊วส ์ จํากัด

นาย วัลลภ เจยีรวนนท์ 97  ถนนเย็นจติ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02‐6467186 187  หมูที ่ 13 ซอย 19‐21
ถ.สาย 2 ซา้ย

ตําบลพัฒนานคิม อําเภอพัฒนานคิม ลพบุรี

301 37/2557 หา้งหุน้ส่วนจํากัด ลัคกีซ้ดีส์
 อโกร

นาย ลขิติ มณีสนิธุ์ 151/334 หมู่ที ่ 9 ตําบลสันนาเม็ง อําเภอสันทราย เชยีงใหม่ 081‐5956111 151/334 หมู่ที ่ 9 ตําบลสันนาเม็ง อําเภอสันทราย เชยีงใหม่

302 370/2557 รา้น พงษ์ดนัยการเกษตร นาย คนอง จูชาวนา 216 หมู่ที ่ 5  ชอนนอ้ย ตําบลชอนนอ้ย อําเภอพัฒนานคิม ลพบุรี 089‐2378599 216 หมู่ที ่ 5  ชอนนอ้ย ตําบลชอนนอ้ย อําเภอพัฒนานคิม ลพบุรี
303 371/2557 รา้น รุ่งเรอืงเมล็ดพันธุ์ นางสาว ละเอยีด เอกเจรญิ 91/1 หมู่ที ่ 4 ซอย24 ตําบลหนิซอ้น อําเภอแก่งคอย สระบุรี 085‐1927188 91/1 หมู่ที ่ 4 ซอย24 ตําบลหนิซอ้น อําเภอแก่งคอย สระบุรี
304 372/2557 รา้น พัฒนาการเกษตร นาย สุชาติ พูลสวัสดิ์ 134/1  หมู่ที ่ 4 ตําบลชอนนอ้ย อําเภอพัฒนานคิม ลพบุรี 081‐3655454 134/1  หมู่ที ่ 4 ตําบลชอนนอ้ย อําเภอพัฒนานคิม ลพบุรี
305 373/2557 สหกรณ์การเกษตรเมอืง

ลพบุร ี จํากัด
นาย ปรชีา ดวงเกตุ 9  ถนนลพบุร‐ีสงิหบ์ุร ี  หมู่ที ่ 8 ตําบลบางขันหมาก อําเภอเมอืง ลพบุรี 0‐3641‐1201 59 ถนนลพบุร‐ีสงิหบ์ุร ี หมู่ที่

 3
ตําบลเขาพระงาม อําเภอเมอืง ลพบุรี

306 374/2557 สหกรณ์การเกษตรบา้นหมี่
จํากัด

นาย บํารุง ไตรธรรม 11 ถนนอนามัย ตําบลบา้นหมี่ อําเภอบา้นหมี่ ลพบุรี 0‐3647‐1235 199 หมู่ที ่ 6 ตําบลโพนทอง อําเภอบา้นหมี่ ลพบุรี

307 375/2557 รา้น อยู่นริันดรพ์ชืผล นาย เทยีนชัย อยู่นริันดร 24,26  ถนนพหลโยธินสายเก่า ตําบลหนองแค อําเภอหนองแค สระบุรี 081‐9417386 24,26  ถนนพหลโยธินสายเก่า ตําบลหนองแค อําเภอหนองแค สระบุรี
308 376/2557 รา้น พงษ์สุภาพันธุ์ขา้ว นาย พงษ์พันธุ์ ปาระมี 181  หมู่ที ่ 5 ตําบลสายหว้ยแกว้ อําเภอบา้นหมี่ ลพบุรี 081‐9463709 181  หมู่ที ่ 5 ตําบลสายหว้ยแกว้ อําเภอบา้นหมี่ ลพบุรี
309 377/2557 รา้น สุกัญญาพาณิชย์ นาง กญัญา สงิหพ์ันธุ์ 39/6 หมู่ที ่ 5 ซอย7 ถนนสายเอก ตําบลธารเกษม อําเภอพระพุทธบาท สระบุรี 036‐716029,08‐

9089‐0094
39/6 หมู่ที ่ 5 ซอย7 ถนนสาย
เอก

ตําบลธารเกษม อําเภอพระพุทธบาท สระบุรี

310 378/2557 บรษิัท เจรญิโภคภัณฑ์
โปรดิ๊วส ์ จํากัด

นาย ธีรยุทธ พทิยาอสิระกุล 97  ถนนเย็นจติ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 21/1  หมู่ที ่ 4 ถนนสระบุร‐ี
หล่มสัก

ตําบลดลีัง อําเภอพัฒนานคิม ลพบุรี

311 379/2557 หา้งหุน้ส่วนจํากัด ชัยชนะ
เกษตร (สาขา)

นางสาว ประณีต เตชะเสรมิสุขกูล 168  ซอยสุขาภบิาล 9  ถนนสุระ
นารายณ์

ตําบลลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล ลพบุรี 0‐3646‐1701 90  ถนนสระบุร‐ีหล่มสัก
หมู่ที ่ 5

ตําบลลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล ลพบุรี

312 38/2557 บรษิัท เชยีงใหม่อุตสาหกรรม
เมล็ดพันธุ์ จํากัด

นาย อภเิชฐ ทุ่งอ่วน 5 หมู่ที ่ 4 ถนนเชยีงใหม่‐พรา้ว ตําบลแม่แวน อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่ 081‐9925538 5 หมู่ที ่ 4 ถนนเชยีงใหม่‐พรา้ว ตําบลแม่แวน อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่

313 380/2557 รา้น W.T.C.วงษ์ทองคําเมล็ด
พันธุ์

นาง สุชาดา วงษ์ทองคํา 60/1 หมู่ที ่ 4 ตําบลชอนนอ้ย อําเภอพัฒนานคิม ลพบุรี 081‐9489169,08‐
4146‐1356

60/1 หมู่ที ่ 4 ตําบลชอนนอ้ย อําเภอพัฒนานคิม ลพบุรี

314 381/2557 สหกรณ์การเกษตรเกษตร
สมบูรณ์ จํากัด

นาย สุพจน์ นราพล 199 ถนนเกษตรสมบูรณ์‐ร่อนแสนคํา

 หมู่ที3่
ตําบลกุดเลาะ อําเภอเกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 0‐4405‐6112,08‐

1265‐1062
163 ถนนเกษตรสมบูรณ์‐ร่อน
แสนคํา หมู่ที3่

ตําบลกุดเลาะ อําเภอเกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ

315 382/2557 รา้น โชคชัยการคา้ นาย สุทธิชัย เฉลมิบุญ 517/6  หมู่ที ่ 8 ตําบลหนองม่วง อําเภอหนองม่วง ลพบุรี 0‐3643‐1073 50/27  หมู่ที ่ 7 ตําบลหนองม่วง อําเภอหนองม่วง ลพบุรี
316 383/2557 รา้น สมบูรณ์การเกษตร นาง สมบูรณ์ สุวชิา 29 หมู่ 10 ตําบลระแงง อําเภอศขีรภูมิ สุรนิทร์ 044‐560‐590 29 หมู่ 10 ตําบลระแงง อําเภอศขีรภูมิ สุรนิทร์
317 384/2557 รา้น ก.กติตกิาพันธุ์ขา้ว นาย ธนพงษ์ คุ่ยจาด 182  หมู่ที ่ 15 ตําบลนางลอื อําเภอเมอืง ชัยนาท 08‐4181‐5831 182  หมู่ที ่ 15 ตําบลนางลอื อําเภอเมอืง ชัยนาท
318 385/2557 รา้น พยงคพ์ันธุ์ขา้ว นาย เอกภูมิ พัวศรวีไิล 298  หมู่ที ่ 4 ตําบลนางลอื อําเภอเมอืง ชัยนาท 081‐7279592 298  หมู่ที ่ 4 ตําบลนางลอื อําเภอเมอืง ชัยนาท
319 386/2557 หา้งหุน้ส่วนจํากัด ป.เจรญิ

ผล 2014
นางสาว นัชรวีัลย์ ทองมา 100 หมู่ 5 ตําบลหนองขุ่น อําเภอวัดสงิห์ ชัยนาท 056‐466‐339 100 หมู่ 5 ตําบลหนองขุ่น อําเภอวัดสงิห์ ชัยนาท

320 387/2557 สหกรณ์การเกษตรเมอืง
บุรรีัมย ์ จํากัด

นาย อ่อง จุนถริะพงศ์ 50 ถนนบุรรีัมย‐์สตกึ หมู่ที ่ 10 ตําบลบา้นยาง อําเภอเมอืง บุรรีัมย์ 0‐4461‐2847 188 หมู่ที ่ 3  ถนนบุรรีัมย‐์คู
เมอืง

ตําบลชุมเห็ด อําเภอคูเมอืง บุรรีัมย์

321 388/2557 สหกรณ์การเกษตรนางรอง
จํากัด

นาย วรรดี นาคะพงษ์ 551 ถนนโชคชัย‐เดชอุดม ตําบลนางรอง อําเภอนางรอง บุรรีัมย์ 0‐4463‐1186 107 หมู่ที ่ 21 ถนนกระสัง‐
พลับพลาชัย

ตําบลกระสัง อําเภอกระสัง บุรรีัมย์

322 389/2557 รา้น สริลิักษณ์ การเกษตร นางสาว สริลิักษณ์ พุดทอง 90/2 หมู่ 6 ตําบลโนนสูง อําเภอโนนสูง นครราชสมีา 90/2 หมู่ 6 ตําบลโนนสูง อําเภอโนนสูง นครราชสมีา
323 39/2557 รา้น คนชู 2 เฮง นาย จุ่มใจ จันทรา 137  หมู่ที ่ 2 ตําบลเขือ่นผาก อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่ 080‐1276040 21  หมู่ที ่ 2 ตําบลเขือ่นผาก อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่
324 390/2557 บรษิัท เกษตรเท็กท ์ จํากัด นาย สมยศ บวรสุจติกุล 731/38‐43 ซ.วัดจันทรใ์น ถ.

รัชดาภเิษก
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 0‐2631‐5581ต่อ

412
127 ถนนนคิมลําตะคอง ตําบลหนองสาหร่าย อําเภอปากช่อง นครราชสมีา

325 391/2557 รา้น ตน้พันธุ์ขา้วปลูก นาย นฤสรณ์ เอือ้ทยา 39 หมู่ 1 ถ. สุพรรณ‐ป่าโมก ตําบลนาคู อําเภอผักไห่ พระนครศรอียุธยา 39 หมู่ 1 ถ. สุพรรณ‐ป่าโมก ตําบลนาคู อําเภอผักไห่ พระนครศรอียุธยา

326 392/2557 รา้น สุรชัยพันธุ์ขา้ว นาย สุรชัย กลิน่หอม 79  หมู่ที ่ 2 ตําบลตลิง่ชัน อําเภอเมอืง สุพรรณบุรี 035‐423399,081‐
7362509

79  หมู่ที ่ 2 ตําบลตลิง่ชัน อําเภอเมอืง สุพรรณบุรี

327 393/2557 รา้น อ.เกษตรพันธุ์ขา้ว นางสาว อัญชลี พรวริยิะกจิ เลขที ่ 80 หมู่ที ่ 2 ตําบลตลิง่ชัน อําเภอเมอืง สุพรรณบุรี 081‐9954822 เลขที ่ 80 หมู่ที ่ 2 ตําบลตลิง่ชัน อําเภอเมอืง สุพรรณบุรี
328 394/2557 รา้น ปัญญาพันธุ์ขา้ว นาย ปัญญา ไทรนอ้ย 82  หมู่ที ่ 4 ตําบลหนองผักนาก อําเภอสามชุก สุพรรณบุรี 086‐6165264 82  หมู่ที ่ 4 ตําบลหนองผักนาก อําเภอสามชุก สุพรรณบุรี
329 395/2557 รา้น ลีเ้จรญิกจิ นางสาว นํ้าทพิย์ แพงพันธุ์ 121/1  หมู่ที ่ 3 ตําบลดอนโพธิ์ทอง อําเภอเมอืง สุพรรณบุรี 080‐2952582 27/1  หมู่ที ่ 5 ตําบลสวนแตง อําเภอเมอืง สุพรรณบุรี
330 396/2557 รา้น ช.โชคอนันต์ นาย เชง้ ทวนเงนิ 46  หมู่ที ่ 5 ตําบลมดแดง อําเภอศรปีระจันต์ สุพรรณบุรี 081‐9419847 46  หมู่ที ่ 5 ตําบลมดแดง อําเภอศรปีระจันต์ สุพรรณบุรี
331 397/2557 รา้น ประภาภรณ์พันธุ์ขา้ว นางสาว นงลักษณ์ ทวนเงนิ 46/2  หมู่ที ่ 5 ตําบลมดแดง อําเภอศรปีระจันต์ สุพรรณบุรี 087‐1524529 46/2  หมู่ที ่ 5 ตําบลมดแดง อําเภอศรปีระจันต์ สุพรรณบุรี
332 398/2557 รา้น บรรเจดิ นาง วาสนา วงษ์จันทร์ 46/1  หมู่ที ่ 5 ตําบลมดแดง อําเภอศรปีระจันต์ สุพรรณบุรี 081‐8583298 46/1  หมู่ที ่ 5 ตําบลมดแดง อําเภอศรปีระจันต์ สุพรรณบุรี
333 399/2557 รา้น ปัญญากรพันธุ์ขา้ว นาย ประพนธ์ สุขสุวรรณ 46/5 หมู่ที ่ 5 ตําบลมดแดง อําเภอศรปีระจันต์ สุพรรณบุรี 086‐1248829 46/5 หมู่ที ่ 5 ตําบลมดแดง อําเภอศรปีระจันต์ สุพรรณบุรี
334 4/2557 บรษิัท สยาม ซดีส์

อนิเตอร ์ จํากัด
นาง สุภาพร สุภริาช 272 หมู่ที ่ 1 ถ.เชยีงใหม่‐พรา้ว ตําบลแม่ปั๋ง อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่ 084‐

7394749,053‐
257111

272 หมู่ที ่ 1 ถ.เชยีงใหม่‐พรา้ว ตําบลแม่ปั๋ง อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่

335 40/2557 รา้น อ.เจรญิการเกษตร นาง ณัจฉลดา เชือ้นาม 114  หมู่ที ่ 6 ตําบลเขือ่นผาก อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่ 08‐4488‐3662 114  หมู่ที ่ 6 ตําบลเขือ่นผาก อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่
336 400/2557 รา้น อมราบรกิาร นาง แฉลม้ จันทรข์าว 59 หมู่ที ่ 15 ตําบลนางลอื อําเภอเมอืง ชัยนาท 0‐5649‐2169 59 หมู่ที ่ 15 ตําบลนางลอื อําเภอเมอืง ชัยนาท
337 401/2557 รา้น ขา้วพันธุ์ด ี ตราชาวนา

เจาะกระสอบขา้ว
นาย สมคดิ อุ่นยัง 171 หมู่ที ่ 3 ตําบลวัดโคก อําเภอมโนรมย์ ชัยนาท 0‐5649‐1366 171 หมู่ที ่ 3 ตําบลวัดโคก อําเภอมโนรมย์ ชัยนาท

338 402/2557 บรษิัท เจยีเซง่เฮง
การเกษตร จํากัด

นาย พงษ์พันธ์ แสวงดี 17/13  หมู่ที ่ 11 ตําบลบา้นอฐิ อําเภอเมอืง อ่างทอง 08‐5984‐2828 17/13  หมู่ที ่ 11 ตําบลบา้นอฐิ อําเภอเมอืง อ่างทอง

339 403/2557 บรษิัท เอส แอนด ์ ซี
สดีส ์ จํากัด

นาย สมเกยีรติ จันทรกระจ่าง 110/47  ถนนรัตนาธิเบศร ์  หมู่ที ่ 3 ตําบลไทรมา้ อําเภอเมอืง นนทบุรี 0‐2594‐3705 237 ถนนนติโย หมู่ที ่ 1 ตําบลขมิน้ อําเภอเมอืง สกลนคร

340 404/2557 รา้น ผลเมล็ดพันธุ์ นาย องอาจ ผาสุกฐาน 207  หมู่ที ่ 3 ตําบลคลองหาด อําเภอคลองหาด สระแกว้ 081‐7233951 207  หมู่ที ่ 3 ตําบลคลองหาด อําเภอคลองหาด สระแกว้
341 405/2557 รา้น ประภา ชุนหคาม นาง ประภา ชุนหคาม 118 หมูที ่ 4 ตําบลยางชา้ย อําเภอโพธิ์ทอง อ่างทอง 0‐3562‐8030,08‐

1758‐9483
118 หมูที ่ 4 ตําบลยางชา้ย อําเภอโพธิ์ทอง อ่างทอง

342 406/2557 บรษิัท เค.พ.ีอะโกรเทรด
จํากัด

นาย ณัฐดนัย ชุตพิงษ์ไพโรจน์ 298/96  หมู่ที ่ 10 ซอย 11 ถนนวง
แหวนรอบนอกกลาง

ตําบลแม่เหยีะ อําเภอเมอืง เชยีงใหม่ 089‐
1913997,086‐
9110024

9  หมู่ที ่ 4 ตําบลดลีัง อําเภอพัฒนานคิม ลพบุรี

343 407/2557 รา้น ลุงแลพันธุ์ขา้ว นางสาว วรรณา เทพารักษ์ 144/1 หมู่ที ่ 2 ตําบลยางซา้ย อําเภอโพธิ์ทอง อ่างทอง 081‐9944802 144/1 หมู่ที ่ 2 ตําบลยางซา้ย อําเภอโพธิ์ทอง อ่างทอง



344 408/2557 บรษิัท คูโบตา้ทั่งทองพจิติร
 จํากัด

นาย นกิร ทั่งทอง 105  หมู่ที ่ 14 ตําบลสากเหล็ก อําเภอสากเหล็ก พจิติร 053‐653221 105  หมู่ที ่ 14 ตําบลสากเหล็ก อําเภอสากเหล็ก พจิติร

345 409/2557 รา้น ไพฑูรย ์ ชุนหคาม นาย ไพฑูรย์ ชุนหคาม 136 หมู่ที ่ 5 ตําบลยางซา้ย อําเภอโพธิ์ทอง อ่างทอง 081‐375‐2979 136 หมู่ที ่ 5 ตําบลยางซา้ย อําเภอโพธิ์ทอง อ่างทอง
346 41/2557 บรษิัท ป้าวธุรกจิการเกษตร

 จํากัด
นาง โศภนิ ชัยวัฒนพพิัฒน์ 236 ถนนแม่โจ‐้พรา้ว หมู่ที4่ ตําบลแม่แวน อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่ 053‐889656 236 ถนนแม่โจ‐้พรา้ว หมู่ที4่ ตําบลแม่แวน อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่

347 410/2557 รา้น เพิม่พูลการเกษตร นาย ธนติ นพิัทธมานนท์ 147 หมู่ที ่ 5 ตําบลยางชา้ย อําเภอโพธิ์ทอง อ่างทอง 0‐3562‐8106 147 หมู่ที ่ 5 ตําบลยางชา้ย อําเภอโพธิ์ทอง อ่างทอง
348 411/2557 รา้น พกิุลพันธุ์ขา้ว นาง พกิุล ขอพึง่ 8  หมู่ที ่ 7 ตําบลรํามะสัก อําเภอโพธิ์ทอง อ่างทอง 086‐

7586177,086‐
0117158

8  หมู่ที ่ 7 ตําบลรํามะสัก อําเภอโพธิ์ทอง อ่างทอง

349 412/2557 รา้น ลุงผันพันธุ์ขา้ว นาง สุดใจ โพธิ์พันธุ์ 98 หมู่ที ่ 4 ตําบลยางซา้ย อําเภอโพธิ์ทอง อ่างทอง 0‐6081‐0035 98 หมู่ที ่ 4 ตําบลยางซา้ย อําเภอโพธิ์ทอง อ่างทอง
350 413/2557 รา้น ปราณี การเกษตร นาง ปราณี ยอดแกว้ 64  หมู่ที ่ 7 ตําบลหนองแม่ไก่ อําเภอโพธิ์ทอง อ่างทอง 089‐9187702 64  หมู่ที ่ 7 ตําบลหนองแม่ไก่ อําเภอโพธิ์ทอง อ่างทอง
351 414/2557 รา้น เกษมภัณฑ์ นาย เกษม ผลจันทร์ 16/1 หมู่ที4่ ตําบลยางซา้ย อําเภอโพธิ์ทอง อ่างทอง 0‐3560‐8906 08‐

1850‐1085
16/1 หมู่ที4่ ตําบลยางซา้ย อําเภอโพธิ์ทอง อ่างทอง

352 415/2557 รา้น ศรบีัวทองการเกษตร นาย เทอดชัย ศรพรหมชัย 63  หมู่ที ่ 4 ตําบลสบีัวทอง อําเภอแสวงหา อ่างทอง 089‐9105649 63  หมู่ที ่ 4 ตําบลสบีัวทอง อําเภอแสวงหา อ่างทอง
353 416/2557 รา้น ท่าขา้วสทิธิสุข นาย วุฒชิัย กติอํานวยพงษ์ 45  หมู่ที ่ 6  ถนนสามโคก‐เสนา ตําบลบางนมโค อําเภอเสนา พระนครศรอียุธยา 081‐8802282 45  หมู่ที ่ 6  ถนนสามโคก‐

เสนา
ตําบลบางนมโค อําเภอเสนา พระนครศรอียุธยา

354 417/2557 รา้น ช.รุ่งเรอืงพันธุ์ขา้ว นาย บุญชอบ ป้อมทอง 38/4 หมู่ที ่ 7 ซ.หลักชัย ถ.หลักชัย ตําบลหลักชัย อําเภอลาดบัวหลวง พระนครศรอียุธยา 08‐1996‐5204 38/4 หมู่ที ่ 7 ซ.หลักชัย ถ.
หลักชัย

ตําบลหลักชัย อําเภอลาดบัวหลวง พระนครศรอียุธยา

355 418/2557 สหกรณ์การเกษตรวเิศษชัย
ชาญ จํากัด

นาย ส่วน จติรถนอม 381 ถนนโพธิ์พระยา‐ท่าเรอื หมู่ที ่ 7 ตําบลศาลเจา้โรงทอง อําเภอวเิศษชัยชาญ อ่างทอง 0‐3563‐1366 381 ถนนโพธิ์พระยา‐ท่าเรอื
หมู่ที ่ 7

ตําบลศาลเจา้โรง
ทอง

อําเภอวเิศษชัยชาญ อ่างทอง

356 419/2557 รา้น บุญเชดิ พันธุ์ขา้ว นาง ราตรี ชูชืน่ 23  หมู่ที ่ 2 ตําบลมงคลธรรมนมิติ อําเภอสามโก ้ อ่างทอง 089‐6113521 23  หมู่ที ่ 2 ตําบลมงคลธรรมนมิติ อําเภอสามโก ้ อ่างทอง

357 42/2557 บรษิัท เวลิด ์ ซดีส ์ จํากัด นาย ดุลยศักดิ์ ถนอมเสยีง 89/477  หมู่ที ่ 5 ซอยโอฬาร 2
ถนนนวมนิทร์

แขวงคลองกุ่ม เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร 08‐1531‐8612 236  หมู่ที ่ 4 ตําบลแม่แวน อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่

358 420/2557 รา้น ช.บุญชู นาย สุชนิ บุญชูยิม้แยม้ 50  หมู่ที ่ 2 ตําบลหลักชัย อําเภอลาดบัวหลวง พระนครศรอียุธยา 081‐8604010 50  หมู่ที ่ 2 ตําบลหลักชัย อําเภอลาดบัวหลวง พระนครศรอียุธยา

359 421/2557 รา้น สมพานพานชิ นาย สมพาน แช่มชอ้ย 196/1 หมู่ที ่ 5 ตําบลคลองคูณ อําเภอตะพานหนิ พจิติร 08‐6216‐1106 196 หมู่ที ่ 5 ตําบลคลองคูณ อําเภอตะพานหนิ พจิติร
360 422/2557 สหกรณ์การเกษตรโพทะเล

จํากัด
นาย สมศักดิ์ สอีุดทา 681 ถนนบางมูลนาก‐บรรพตพสิัย

หมู่ที ่ 8
ตําบลโพทะเล อําเภอโพทะเล พจิติร 0‐5668‐1123 681 ถนนบางมูลนาก‐บรรพต

พสิัย หมู่ที ่ 8
ตําบลโพทะเล อําเภอโพทะเล พจิติร

361 423/2557 รา้น อนิตะมะพันธุ์ขา้ว นาย บุญเจตน์ อนิตะมะ 23/2  หมู่ที ่ 8 ตําบลดงป่าคํา อําเภอเมอืง พจิติร 085‐2704146 23/2  หมู่ที ่ 8 ตําบลดงป่าคํา อําเภอเมอืง พจิติร
362 424/2557 รา้น มาลกีารเกษตร (พจิติร) นาง มาลี พรมชาติ 199 หมู่ที ่ 1 ตําบลดงป่าคํา อําเภอเมอืง พจิติร 056‐674‐077 199 หมู่ที ่ 1 ตําบลดงป่าคํา อําเภอเมอืง พจิติร

363 425/2557 ศูนยผ์ลติเมล็ดพันธุ์ขา้วชุมชน
พัฒนาบา้นบงึประดู่

นาย บรรจง รุ่งอนิทร์ 76  หมู่ที ่ 5 ตําบลทับหมัน อําเภอตะพานหนิ พจิติร 087‐7387780 76  หมู่ที ่ 5 ตําบลทับหมัน อําเภอตะพานหนิ พจิติร

364 426/2557 บรษิัท ชัยอรุณพันธ์ขา้ว
จํากัด

นาย เสรมิสุข เหลาหชัยอรุณ 11 หมู่ที ่ 2 ถนนพจิติร‐ตะพานหนิ ตําบลท่าหลวง อําเภอเมอืง พจิติร 056‐650800,799 11 หมู่ที ่ 2 ถนนพจิติร‐
ตะพานหนิ

ตําบลท่าหลวง อําเภอเมอืง พจิติร

365 427/2557 รา้น ใบเฟิรน์พันธุ์ขา้ว นาง นํ้าฝน ประสาทชัย 66/3  หมู่ที ่ 8 ตําบลท่าตาล อําเภอบางกระทุ่ม พษิณุโลก 086‐9346253 66/3  หมู่ที ่ 8 ตําบลท่าตาล อําเภอบางกระทุ่ม พษิณุโลก
366 428/2557 รา้น พยุงรุ่งเรอืงพันธุ์ขา้ว นาง สําราญ จันทรห์ลง 125  หมู่ที ่ 2 ตําบลดงเสอืเหลอืง อําเภอโพธิ์ประทับชา้ง พจิติร 081‐9620965 22/1  หมู่ที ่ 2 ตําบลดงเสอืเหลอืง อําเภอโพธิ์ประทับ

ชา้ง
พจิติร

367 429/2557 รา้น สามจันทรพ์ันธุ์ขา้ว นาย ยิง่พันธุ์ จันทรศ์รี 51   หมู่ที ่ 1 ตําบลหนองโสน อําเภอสามง่าม พจิติร 087‐2023531 199  หมู่ที ่ 1 ตําบลหนองโสน อําเภอสามง่าม พจิติร
368 43/2557 รา้น เชยีงใหม่อุดมการเกษตร 40  หมู่ที ่ 4 ตําบลนํ้าแพร่ อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่ 081‐7831100 40  หมู่ที ่ 4 ตําบลนํ้าแพร่ อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่

369 430/2557 บรษิัท รุ่งเรอืงผล จํากัด นาย อภริักษ์ จวิเฉลมิมติร 1  หมู่ที ่ 2  ถนนสระแกว้‐จันทบุรี ตําบลคลองหนิปูน อําเภอวังนํ้าเย็น สระแกว้ 037‐513058 113/1  หมู่ที ่ 9  ถนน
สระแกว้‐จันทบุรี

ตําบลคลองหนิปูน อําเภอวังนํ้าเย็น สระแกว้

370 431/2557 รา้น ฉลาดพันธุ์ขา้ว นางสาว ณิชรัตน์ ศริ ิ 133 หมู่ที ่ 7 ตําบลวังทรายพูน อําเภอวังทรายพูน พจิติร 086‐209‐1517 133 หมู่ที ่ 7 ตําบลวังทรายพูน อําเภอวังทรายพูน พจิติร
371 432/2557 รา้น ขา้วทพิ นาง ธัญยกาญน์ ธนรัตเธียรชัย 33/3 หมู่ 7  ถ.บางกระทุ่ม‐ท่าตาล ตําบลท่าตาล อําเภอบางกระทุ่ม พษิณุโลก 0814743671 33/3 หมู่ 7  ถ.บางกระทุ่ม‐

ท่าตาล
ตําบลท่าตาล อําเภอบางกระทุ่ม พษิณุโลก

372 433/2557 บรษิัท เอเอ็นเอส อะโก
รบสิสเินส จํากัด

นาง ปรารถนา มเีวชสม 62/7  หมู่ที ่ 7 ตําบลบา้นกร่าง อําเภอเมอืง พษิณุโลก 081‐6809859 62/7  หมู่ที ่ 7 ตําบลบา้นกร่าง อําเภอเมอืง พษิณุโลก

373 434/2557 สหกรณ์นคิมพชิัยพัฒนา
จํากัด

ว่าทีร่.ต. เอนก วงศโ์ห ้ 84  หมู่ที ่ 7 ตําบลท่ามะเฟือง อําเภอพชิัย อุตรดติถ์ 0‐5540‐2057 84  หมู่ที ่ 7 ตําบลท่ามะเฟือง อําเภอพชิัย อุตรดติถ์

374 435/2557 รา้น ขวัญขา้วสองแคว นาย ปรชีา จนีดว้ง 179/3  หมู่ที ่ 7 ตําบลบา้นกร่าง อําเภอเมอืง พษิณุโลก 085‐0521259 179/3  หมู่ที ่ 7 ตําบลบา้นกร่าง อําเภอเมอืง พษิณุโลก
375 436/2557 รา้น ทรัพยส์ุวรรณการเกษตร นาย บุญโรม นาวาสุวรรณ 153 หมู่ที ่ 3 ตําบลหอกลอง อําเภอพรหมพริาม พษิณุโลก 082‐779‐2744 153 หมู่ที ่ 3 ตําบลหอกลอง อําเภอพรหมพริาม พษิณุโลก
376 437/2557 วสิาหกจิชุมชนศูนยผ์ลติเมล็ด

พันธุ์ขา้วชุมชน หมู่1 ตําบล
หว้ยแกว้

นาย ไพบูรย์ สงิหท์อง 198  หมูที ่ 1 ตําบลหว้ยแกว้ อําเภอบงึนาราง พจิติร 089‐0029464 วสิาหกจิชุมชนศูนยผ์ลติเมล็ด
พันธุ์ขา้วฯ หมู่ที2่

ตําบลหว้ยแกว้ อําเภอบงึนาราง พจิติร

377 438/2557 รา้น เกษตรพานชิ นางสาว นารรีัตน์ เหลีย่มสุข 131 หมู่ที ่ 2 ตําบลบางระกํา อําเภอบางระกํา พษิณุโลก 055‐982232 31/1 หมู่ที ่ 2 ตําบลบางระกํา อําเภอบางระกํา พษิณุโลก
378 439/2557 รา้น สันตเิจรญิเกษตร นาย หวัน ใสเขยีนวงค์ 33 หมู่ที ่ 2 ตําบลบ่อทอง อําเภอบางระกํา พษิณุโลก 08‐6929‐3903 33 หมู่ที ่ 2 ตําบลบ่อทอง อําเภอบางระกํา พษิณุโลก
379 44/2557 นายอนุชา  แสงวงค์ 6  หมู่ที ่ 10 ตําบลเขือ่นผาก อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่ 089‐2631402 6  หมู่ที ่ 10 ตําบลเขือ่นผาก อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่
380 440/2557 หา้งหุน้ส่วนจํากัด เขาเขยีว

การเกษตรและจักรกล
นาย ธนพล คะกาทอง 127  หมู่ที ่ 2 ตําบลกลางแดด อําเภอเมอืง นครสวรรค์ 0‐1886‐9572 127  หมู่ที ่ 2 ตําบลกลางแดด อําเภอเมอืง นครสวรรค์

381 441/2557 บรษิัท กลา้‐แกร่ง จํากัด นางสาว ยวเรศ เหลอืงวชิชเจรญิ 302/12  หมู่ที ่ 4 ตําบลมหาโพธิ์ อําเภอเกา้เลีย้ว นครสวรรค์ 089‐7039717 302/12  หมู่ที ่ 4 ตําบลมหาโพธิ์ อําเภอเกา้เลีย้ว นครสวรรค์
382 442/2557 รา้น เกษตรทววีัฒน์ นางสาว เพญ็พมิพ์ ศรจีันทร์ 176/4  หมู่ที ่ 4 ตําบลบางกระทุ่ม อําเภอบางกระทุ่ม พษิณุโลก 0‐5529‐6112,01‐

9447409
49/5 หมู่ที ่ 7 ตําบลบางกระทุ่ม อําเภอบางกระทุ่ม พษิณุโลก

383 443/2557 รา้น วังเป็ดเกษตรยนต์ นาย เชาว์ ยาประเสรฐิ 160/1  หมู่ที ่ 2  ถนนพษิณุโกล‐
นครสวรรค์

ตําบลบางระกํา อําเภอเมอืง พษิณุโลก 081‐6050406 160/1  หมู่ที ่ 2  ถนนพษิณุ
โกล‐นครสวรรค์

ตําบลบางระกํา อําเภอเมอืง พษิณุโลก

384 444/2557 เครอืข่ายวสิาหกจิชุมชนขา้ว
เพือ่การส่งออก(วขอ)

นาง สมัย วงศจ์ะมาศ 21/3  หมู่ที ่ 16 ตําบลหนองโสน อําแภอสามง่าม พจิติร 081‐0400261 โฉนดทีด่นิเลขที ่ 2072 ตําบลหนองโสน อําแภอสามง่าม พจิติร

385 445/2557 สหกรณ์การเกษตรพรหม
พริาม จํากัด

นาย อํานวย อนิทุภูติ 89 ถนนพษิณุโลก‐หนองตม หมู่ที ่ 1 ตําบลพรหมพริาม อําเภอพรหมพริาม พษิณุโลก 0‐5536‐9035 99 ถนนโปร่งนก‐บางยีทุ่่ม
หมู่ที ่ 4

ตําบลหอกลอง อําเภอพรหมพริาม พษิณุโลก



386 446/2557 รา้น สริโิภคา นาย เกษม หวังดี 259/1  หมู่ที ่ 7 ตําบลสาลี อําเภอบางปลามา้ สุพรรณบุรี 083‐6998866 259/1  หมู่ที ่ 7 ตําบลสาลี อําเภอบางปลามา้ สุพรรณบุรี
387 447/2557 บรษิัท กฤษณา มารเ์ก็ตติง้

 จํากัด
นาย เกยีรตศิักดิ์ จรรยาประเสรฐิ 1010/16  ถนนพระราม 4 แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 0‐2633‐8072 1010/16  ถนนพระราม 4 แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

388 448/2557 รา้น เกษตรไทยพันธุ์ขา้ว จ.ส.ต พรีะ เมฆนันทไพศฐิ 59/4  หมู่ที ่ 7 ตําบลบางกระทุ่ม อําเภอบางกระทุ่ม พษิณุโลก 055‐296511,081‐
5341667

59/4  หมู่ที ่ 7 ตําบลบางกระทุ่ม อําเภอบางกระทุ่ม พษิณุโลก

389 449/2557 รา้น สหกจิธัญชาติ นาย ถริะวัฒน์ เก่งการพานชิ 114 หมู่ที ่ 10 ตําบลพระอาจารย์ อําเภอองครักษ์ นครนายก 08‐1733‐8944 114 หมู่ที ่ 10 ตําบลพระอาจารย์ อําเภอองครักษ์ นครนายก
390 45/2557 รา้น ทรัพยร์ุ่งเรอืงอนันต์ นาย เสน่ห์ คําฟอง 131  หมู่ที ่ 4 ตําบลนํ้าแพร่ อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่ 087‐

1258848,081‐
3874050

131  หมู่ที ่ 4 ตําบลนํ้าแพร่ อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่

391 450/2557 สหกรณ์การเกษตรประจันต
คาม จํากัด

นาง ทองปอน สรวมศริิ 18/1 ถนนสุวรรณศร หมู่ที ่ 3 ตําบลคําโตนด อําเภอประจันตคาม ปราจนีบุรี 0‐3729‐1733 18/1 ถนนสุวรรณศร หมู่ที ่ 3 ตําบลคําโตนด อําเภอประจันตคาม ปราจนีบุรี

392 451/2557 รา้น กํานันใหญ ่ เจรญิพันธุ์
ขา้ว

นาย พงษ์ศลิป์ ฝั่งศลิป์ 49 หมู่ 4 ถ.ลาดบัวหลวง‐ไมต้รา ตําบลหลักชัย อําเภอลาดบัวหลวง พระนครศรอียุธยา 081‐907‐
9628,035‐830‐
888

49 หมู่ 4 ถ.ลาดบัวหลวง‐ไม ้
ตรา

ตําบลหลักชัย อําเภอลาดบัวหลวง พระนครศรอียุธยา

393 452/2557 กลุ่มผูผ้ลติเมล็ดพันธุ์ขา้ว
ตําบลนางลอื ‐ ตําบลท่าชัย

นาย ทองอยู่ ปิ่นทอง 23 หมู่ที ่ 12 ตําบลนางลอื อําเภอเมอืง ชัยนาท 08‐9886‐6784 2 หมู่ที ่ 10 ตําบลท่าชัย อําเภอเมอืง ชัยนาท

394 453/2557 รา้น เฮ่งง่วนเฮง นาย ฉัตรพงษ์ หวังประเสรฐิ 330  ถนนบา้นหมอ้ แขวงวังบูรพาภริมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 0‐2221‐6571 330  ถนนบา้นหมอ้ แขวงวังบูรพาภริมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
395 454/2557 หา้งหุน้ส่วนจํากัด ไชยาพงศ์

พพิัฒนค์า้ขา้ว
นาย สุรชัย ไชยาพงศพ์พิัฒน์ 214 หมู่ที ่ 5 ตําบลมะขาม อําเภอวัดสงิห์ ชัยนาท 214 หมู่ที ่ 5 ตําบลมะขาม อําเภอวัดสงิห์ ชัยนาท

396 455/2557 บรษิัท นําไทยเชยีงเกษตร
กจิ จํากัด

นาย เกษมพันธ์ วงศส์ารพกิูล 5  ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภริมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 0‐2222‐8933 5  ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภริมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

397 456/2557 รา้น เตยีกวงหยูเอยีะจั๊ว นาย ชัยทัต ตรีณะชัยดกีุล 24/8  ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภริมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 0‐2221‐5541 24/8  ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภริมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
398 457/2557 รา้น อนันทพ์ันธุ์ขา้ว นาง สมพจิ พึง่นลิ 99/9  หมู่ที ่ 4 ตําบลสนามคลี อําเภอเมอืง สุพรรณบุรี 080‐0250193 368/5  หมู่ที ่ 4 ตําบลสนามคลี อําเภอเมอืง สุพรรณบุรี
399 458/2557 สหกรณ์การเกษตรเมอืง

พจิติร จํากัด
นาย มงคล เทีย่งอยู่ 27/15 ถนนพจิติร‐กําแพงเพชร ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง พจิติร 0‐5661‐2165 158/1  ถนนพจิติร‐ตะพานหนิ

  หมู่ที ่ 2
ตําบลท่าหลวง อําเภอเมอืง พจิติร

400 459/2557 รา้น นทพีันธุ์ขา้ว นาย นที แหวนทองคํา 33  หมู่ที ่ 3 ถนนทองเสอืงข่วน ตําบลดอนโพธิ์ทอง อําเภอเมอืง สุพรรณบุรี 086‐6064864 33  หมู่ที ่ 3 ถนนทองเสอืงข่วน ตําบลดอนโพธิ์ทอง อําเภอเมอืง สุพรรณบุรี

401 46/2557 รา้น ไผ่สทีอง นาง อําไพ สมีอย 113  หมู่ที ่ 10 ตําบลเขือ่นผาก อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่ 085‐7100265 113  หมู่ที ่ 10 ตําบลเขือ่นผาก อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่
402 460/2557 บรษิัท เซง่เฮงฮวดพันธุ์พชื

 จํากัด
นาย สมศักดิ์ ศรรีะววีงศา 64  ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภริาย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 0‐2221‐7524 203  ซ.พระรามที ่ 2 ซอย 25 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

403 461/2557 รา้น จําเนยีรการเกษตร นาง จําเนยีร กองห่อ 14/2  หมู่ที ่ 5 ตําบลบา้นสระ อําเภอสามชุก สุพรรณบุรี 035‐561074 14/2  หมู่ที ่ 5 ตําบลบา้นสระ อําเภอสามชุก สุพรรณบุรี
404 462/2557 บรษิัท ไฮควิการเกษตร

จํากัด
นาย วชิัย วชิยภญิโญ 271/7  ซอยภักด ี  ถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 0‐2428‐0756 52/111‐112  ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

405 463/2557 บรษิัท กู่หลนิ โฟโมซา่
เทคโนโลย ี จํากัด

นาย วสิูทธ จรงิจติร 233 หมู่ที ่ 8 ถนนมติรภาพ ตําบลท่าพระ อําเภอเมอืง ขอนแก่น 043‐346888 39/2  หมู่ที ่ 9 ตําบลโพรงอากาศ อําเภอบา้งนํ้าเปรีย้ว ฉะเชงิเทรา

406 464/2557 สหกรณ์การเกษตรท่าเรอื
จํากัด

นาย สมพร อุนนมิติร 81 หมู่ที ่ 3 ตําบลบา้นร่อม อําเภอท่าเรอื พระนครศรอียุธยา 0‐3534‐1589 81 หมู่ที ่ 3 ตําบลบา้นร่อม อําเภอท่าเรอื พระนครศรอียุธยา

407 465/2557 รา้น ชัยเจรญิ นาย นทิัศน์ เจรญิธรรมรักษา 150/2 หมู่ที ่ 8 ตําบลบา้นโพธิ์ อําเภอเมอืง สุพรรณบุรี 01‐8570577 150/2 หมู่ที ่ 8 ตําบลบา้นโพธิ์ อําเภอเมอืง สุพรรณบุรี
408 466/2557 รา้น สุชาตพิันธุ์ขา้ว นางสาว สุดารัตน์ ไชยานุวัตวิงษ์ 55 หมู่ที ่ 2 ตําบลวังสําโรง อําเภอตะพานหนิ พจิติร 55 หมู่ที ่ 2 ตําบลวังสําโรง อําเภอตะพานหนิ พจิติร
409 467/2557 รา้น ป.ปัญญาทองเมล็ดพันธุ์ นาย ณัฐพงศ์ ปัญญาทอง 141/1 หมู่ที ่ 3 ตําบลนํ้าขุม อําเภอศรนีคร สุโขทัย 080‐788‐2060 18/2 หมู่ที ่ 4 ตําบลหนองบัว อําเภอศรนีคร สุโขทัย
410 468/2557 บรษิัท รอยัลซดี จํากัด นาย พฑิูร กอเทพวัลย์ 8 อาคาร กเิทพวัลย ์ ซ.เพชรเกษม

 47/1 ถ.เพชรเกษม
แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 0‐2801‐1839 119 ซ.นวลทอง ถ.

เศรษฐกจิ ม.9
ตําบลสวนหลวง อําเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร

411 469/2557 บรษิัท เกษตรอนิเตอร์
(ประเทศไทย)จํากัด

นาย ธนรักษ์ พงศว์ุฒเิศรษฐ์ 394/2 หมู่ที3่ ตําบลหว้ยเกตุ อําเภอตะพานหนิ พจิติร 0‐5662‐2993, 08‐
9702‐5222

394/2 หมู่ที3่ ตําบลหว้ยเกตุ อําเภอตะพานหนิ พจิติร

412 47/2557 รา้น ภาณุวัฒนก์ารเกษตร นาย ทวศีลิป์ อุปละ 16 หมู่ที ่ 2 ตําบลนํ้าแพร่ อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่ 086‐1970963 16 หมู่ที ่ 2 ตําบลนํ้าแพร่ อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่
413 470/2557 บรษิัท เอริท ควิ เคมซดีส์

 จํากัด
นาย นพินธว์ ตํานานทอง 487/13 ถนนศรสีุรยิวงศ์ ตําบลหนา้เมอืง อําเภอเมอืง ราชบุรี 08‐19814754 487/13 ถนนศรสีุรยิวงศ์ ตําบลหนา้เมอืง อําเภอเมอืง ราชบุรี

414 48/2557 นายบรรจบ  ธะนะ นาย บรรจบ ธะนะ 277  หมู่ที ่ 4 ตําบลแม่แวน อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่ 087‐1926968 277  หมู่ที ่ 4 ตําบลแม่แวน อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่
415 49/2557 รา้น อาทยาพาณิชย์ นาย ครองศักย์ ศริศักดยนันท์ 233  หมู่ที ่ 4 ตําบลบา้นโป่ง อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่ 080‐1333177 233  หมู่ที ่ 4 ตําบลบา้นโป่ง อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่
416 5/2557 รา้น ญาณิศาพาณิชย์ นาง ญานศิา สุภริาช 305 หมู่ที ่ 4  ถนนสันทราย ‐ พรา้ว ตําบลแม่แวน อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่ 081‐9508475 305 หมู่ที ่ 4  ถนนสันทราย ‐

 พรา้ว
ตําบลแม่แวน อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่

417 50/2557 บรษิัท ดรากอ้นอาคเนย์
จํากัด

นาย บัญชา มหาพรกึษ์พงษ์ 137 ซ.รามคําแหง12(อุดมสุข) ถ.
รามคําแหง

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0‐2719‐8098 130‐130/1 ซ.พระรามเกา้47
ถ.รามพระรามเกา้

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

418 51/2557 บรษิัท เคเมอร ์ จํากัด นาย สทิธิชัย แสงใส 78 นวมนิทร ์ 98 ถนนนวมนิทร์ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 0‐2948‐5358‐9 78 นวมนิทร ์ 98 ถนนนวมนิทร์ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

419 52/2557 บรษิัท เบญจมติรเอ็นเตอร์
ไพรส(์1991) จํากัด

นาย อธิสทิธิ์ ฉันทาธิคุณ 143/66  หมู่ที ่ 7 ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง นนทบุรี 0‐2222‐4538 143/66   ม.7 ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง นนทบุรี

420 53/2557 บรษิัท ฉั่วย่งเซง้พันธุ์พชื
จํากัด

นางสาว ศริพิร สุนทรธาราวงศ์ 151  ถนนอัษฎางค์ แขวงวังบูรพาภริมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 0‐2225‐4313 144 ม.7 ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง นนทบุรี

421 54/2557 บรษิัท เอส เค ไท อะกริ
คัลเจอร ์ จํากัด

นาย สุรชัย โกศัยพัฒน์ 41/16 เลยีบคลองสอง29 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 0‐29067611,01‐
8070951

41/16 เลยีบคลองสอง29 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

422 55/2557 รา้น ธนกฤต นาย ธนกฤต ผวิสุวรรณ์ 19  หมู่ที ่ 5 ตําบลนลิเพชร อําเภอบางเลน นครปฐม 034 991555 10  หมู่ที ่ 5 ตําบลนลิเพชร อําเภอบางเลน นครปฐม
423 56/2557 รา้น เกษตรไทรงาม นาง วลิาวัลย์ ทองบัวศริไิล 29  หมู่ที ่ 3 ตําบลไทรงาม อําเภอบางเลน นครปฐม 085‐4055455 29  หมู่ที ่ 3 ตําบลไทรงาม อําเภอบางเลน นครปฐม
424 57/2557 รา้น เกษตรบางเลน นาย อนุพงษ์ เอีย่มพงษ์ไพฑูรย์ 106  หมู่ที ่ 1 ถนนบางเลน‐ลาดหลุม

แกว้
ตําบลบางภาษี อําเภอบางเลน นครปฐม 081‐8904123 โฉนดเลขที ่ 19300  หมู่ที ่ 1

 ถ.บางเลน‐ลาดหลุมแกว้
ตําบลบางภาษี อําเภอบางเลน นครปฐม

425 58/2557 รา้น มาลเีกษตร นางสาว อญัชลี ถัดมาลี 67/1 หมู่ 2 ถนนทางหลวงชนบท
4031

ตําบลดอนแฝก อําเภอนครชัยศรี นครปฐม 0‐3499‐0119,08‐
6592‐2870

67/1 หมู่ 2 ถนนทางหลวง
ชนบท 4031

ตําบลดอนแฝก อําเภอนครชัยศรี นครปฐม

426 59/2557 รา้น โชคจริะพันธุ์ขา้ว นาย จริะ จวิเจรญิกาล 91  หมู่ที ่ 6 ตําบลบัวปากท่า อําเภอบางเลน นครปฐม 034‐991080 91  หมู่ที ่ 6 ตําบลบัวปากท่า อําเภอบางเลน นครปฐม
427 6/2557 กลุ่มเกษตรกรทํานานํ้าแพร่ นาย พริุณ ทองดี 8 หมู่ที ่ 1 ตําบลนํ้าแพร่ อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่ 081‐9618551 โฉนดเลขที ่ 25196 หมู่ที ่ 1 ตําบลนํ้าแพร่ อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่
428 60/2557 บรษิัท มังกรเจ็ดนํ้า จํากัด นาย ปรัชญา รอดจากเข็ญ 60/190 ถ.รามอนิทรา40 ซ.แยก31 แขวงนวลจันทร์ เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร 0818498679 55  หมู่ที ่ 4 ตําบลทุ่งลูกนก อําเภอกําแพงแสน นครปฐม



429 61/2557 รา้น ทรัพยส์กุลพาณิชย์ นาย ยุทธศักดิ์ ชืน่เลศิสกุล 64 หมู่ที ่ 4 ตําบลบางภาษี อําเภอบางเลน นครปฐม 089‐2064811 64 หมู่ที ่ 4 ตําบลบางภาษี อําเภอบางเลน นครปฐม
430 62/2557 บรษิัท ท.ีทรอปิโค จํากัด นางสาว เยาวมาลย์ หาญเผชญิ 355/177  ถนนพหลโยธิน  หมู่ที่

15
ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา ปทุมธานี 0‐2531‐7794 116 ถนนกําแพงแสน‐พนม

ทวน หมู่ที ่ 13
ตําบลทุ่งลูกนก อําเภอกําแพงแสน นครปฐม

431 63/2557 บรษิัท เสรมิสยามเมล็ดพันธุ์
 จํากัด

นางสาว มัณฑนา ชุตมิานติสกุล 367/93  ถนนจรัญสนทิวงศ ์ 33 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 0‐2411‐1697 117  ม.4 ตําบลกระทุ่มลม้ อําเภอสามพราน นครปฐม

432 64/2557 บรษิัท เรยีลซดีส ์ อโกร
จํากัด

นาย ววิัฒน์ วุฒพิงศก์ุล 8/6  ม.1 ตําบลพะเนยีด อําเภอนครชัยศรี นครปฐม 034‐332790 8/5  ม.1 ตําบลพะเนยีด อําเภอนครชัยศรี นครปฐม

433 65/2557 หา้งหุน้ส่วนจํากัด พ.ีเอ.ซดีส์ นาย พรชัย อทิธิจรูญ 8/5  หมู่ที ่ 1 ตําบลพะเนยีด อําเภอนครชัยศรี นครปฐม 034‐332671 8/5  หมู่ที ่ 1 ตําบลพะเนยีด อําเภอนครชัยศรี นครปฐม
434 66/2557 รา้น จรรยาการเกษตร นางสาว จรรยา วงศว์าร 32  หมู่ที ่ 4 ตําบลนลิเพชร อําเภอบางเลน นครปฐม 084‐1541433 32  หมู่ที ่ 4 ตําบลนลิเพชร อําเภอบางเลน นครปฐม
435 67/2557 บรษิัท ฟารเ์มอร ์ ซพัพลาย

 จํากัด
นาย ชูศักดิ์ วังอรรครัชต์ 66/9 หมู่ 9 ถนนทววีัฒนา‐กาญจนา

ภเิษก
แขวงทววีัฒนา เขตทววีัฒนา กรุงเทพมหานคร 0‐2885‐9501‐2 102 หมู่ 8 หว้ยม่วง กําแพงแสน นครปฐม

436 68/2557 หา้งหุน้ส่วนสามัญ ดานัย
พันธุ์ขา้ว

นาย ธนวงษ์ วงษ์วาลย์ 64  หมู่ที ่ 4 ตําบลนลิเพชร อําเภอบางเลน นครปฐม 081‐8577582 64  หมู่ที ่ 4 ตําบลนลิเพชร อําเภอบางเลน นครปฐม

437 69/2557 รา้น ณรงคพ์านชิย์ นาย ณรงค์ ศรจีันทร์ 191  หมู่ที ่ 13 ตําบลบางภาษี อําเภอบางเลน นครปฐม 089‐9199599 191  หมู่ที ่ 13 ตําบลบางภาษี อําเภอบางเลน นครปฐม
438 7/2557 บรษิัท สุภริาชการเกษตร

ป้าว จํากัด
นาย อดุลย์ สุภริาช 272 ถนนแม่โจ‐้พรา้ว หมู่1 ตําบลแม่ปั๋ง อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่ 0‐5325‐7111 272 ถนนแม่โจ‐้พรา้ว หมู่1 ตําบลแม่ปั๋ง อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่

439 70/2557 บรษิัท ไดนามคิพันธุ์พชื
จํากัด

นางสาว พมิพส์าย ตณิพันธ์ 99/220  ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 0‐2954‐3120‐6 151  หมู่ที ่ 8 ตําบลสามควายเผอืก อําเภอเมอืง นครปฐม

440 71/2557 บรษิัท ยูนเิวอรแ์ซล อะ
โกร จํากัด

นาย มนศักดิ์ จงสทิธิสัจจะกุล 108/8 หมู่ที ่ 4 ถนนพุทธมณฑล‐
นครชับศรี

ตําบลงิว้ราย อําเภอนครชัยศรี นครปฐม 081‐
8168818,034‐
990292

108/8 หมู่ที ่ 4 ถนนพุทธ
มณฑล‐นครชับศรี

ตําบลงิว้ราย อําเภอนครชัยศรี นครปฐม

441 72/2557 บรษิัท ซดีไลน ์ จํากัด นาย จตุพร ยติตพินิจิ 70 ถนนพุทธมณฑล สาย5 หมู่ที1่3 ตําบลไร่ขงิ อําเภอสามพราน นครปฐม 0‐2811‐8879 70 ถนนพุทธมณฑล สาย5
หมู่ที1่3

ตําบลไร่ขงิ อําเภอสามพราน นครปฐม

442 73/2557 บรษิัท ซดีสเ์ทค มารเ์ก็ต
ติง้ จํากัด

นาย ชาครยี์ กลับดี 7/19 ซ.นวลจันทร5์6  ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร 0‐2509‐9802‐3 7/19 ซ.นวลจันทร5์6  ถนน
นวลจันทร์

แขวงคลองกุ่ม เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร

443 74/2557 บรษิัท โปร อนิเตอร์
ซดีส ์ จํากัด

นาย ชาครยี์ กลับดี 7/19 ซ.นวลจันทร5์6  ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร 0‐2509‐7097 7/19 ซ.นวลจันทร5์6  ถนน
นวลจันทร์

แขวงนวลจันทร์ เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร

444 75/2557 รา้น เนตรทองการเกษตร นาง วนดิา เนตรทอง 8/5  หมู่ที ่ 6 ตําบลดอนฉิมพลี อําเภอบางนํ้าเปรยีว ฉะเชงิเทรา 085‐9011075 8/5  หมู่ที ่ 6 ตําบลดอนฉิมพลี อําเภอบางนํ้าเปรยีว ฉะเชงิเทรา
445 76/2557 รา้น สุธาทพิยก์ารเกษตร นางสาว เดอืนเพ็ญ อยู่มา 43  หมู่ที ่ 8 ตําบลคลองหลวงแพ่ง อําเภอเมอืง ฉะเชงิเทรา 084‐7140257 43  หมู่ที ่ 8 ตําบลคลองหลวง

แพ่ง
อําเภอเมอืง ฉะเชงิเทรา

446 77/2557 รา้น ขวัญขา้วการเกษตร นาง ธนกร เจรญิธรรมกุล 24/4 หมู่ที ่ 18 ถนนสุวนิทวงศ์ ตําบลศาลาแดง อําเภอบางนํ้าเปรยีว ฉะเชงิเทรา 089‐8845895 25/2 หมู่ที ่ 5 ตําบลคลองหลวง
แพ่ง

อําเภอเมอืง ฉะเชงิเทรา

447 78/2557 บรษิัท โรงสศีริพิร จํากัด นางสาว ศริพิร สกุลอําไพ 99 หมู่ที ่ 9 ถนนหมอนทอง 5 ตําบลหมอนทอง อําเภอบางนํ้าเปรยีว ฉะเชงิเทรา 038‐566009,089‐
8075545

99 หมู่ที ่ 9 ถนนหมอนทอง 5 ตําบลหมอนทอง อําเภอบางนํ้าเปรยีว ฉะเชงิเทรา

448 79/2557 รา้น ส.พันธุ์ขา้ว นาย สุวัฒน์ แสงรุ่งเรอืงสกุล 18/87  หมู่ที ่ 18 ตําบลดอนฉิมพลี อําเภอบางนํ้าเปรยีว ฉะเชงิเทรา 081‐5991421 240  หมู่ที ่ 18 ตําบลดอนฉิมพลี อําเภอบางนํ้าเปรยีว ฉะเชงิเทรา
449 8/2557 รา้น ซ ี เอ็น การเกษตร นาย เอนก ตาเสน 239 หมู่ที ่ 4 ตําบลแม่แวน อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่ 08‐92077644 239 หมู่ที ่ 4 ตําบลแม่แวน อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่
450 80/2557 รา้น ศรวีัลยก์ารคา้ นางสาว ศรวีัลย์ ปัทมขจร 45/5  หมู่ที ่ 12 ตําบลดอนฉิมพลี อําเภอบางนํ้าเปรยีว ฉะเชงิเทรา 085‐0901187 45/5 หมู่ที ่ 12 ตําบลดอนฉิมพลี อําเภอบางนํ้าเปรยีว ฉะเชงิเทรา
451 81/2557 รา้น เครอืข่ายพัฒนาขา้วและ

ชาวนาไทย
นาย สมัคร ยิง่ยง 9/9 หมู่ที ่ 12 ตําบลดอนฉิมพลี อําเภอบางนํ้าเปรยีว ฉะเชงิเทรา 08‐9896‐0543 9/9 หมู่ที ่ 12 ตําบลดอนฉิมพลี อําเภอบางนํ้าเปรยีว ฉะเชงิเทรา

452 82/2557 รา้น ชืน่ชอบการเกษตร นาย วสุพล มะเหศวร 14/3  หมู่ที ่ 2 ตําบลดอนเกาะกา อําเภอบางนํ้าเปรยีว ฉะเชงิเทรา 081‐5775932 14/3  หมู่ที ่ 2 ตําบลดอนเกาะกา อําเภอบางนํ้าเปรยีว ฉะเชงิเทรา
453 83/2557 บรษิัท เอเชยีครอปส ์ จํากัด นาย สาธิต วงศส์งวน 74 ถนนแสมดํา แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทยีน กรุงเทพมหานคร 081‐8770689 1 หมู่ที ่ 6 ตําบลพรหมณี อําเภอเมอืง นครนายก
454 84/2557 หา้งหุน้ส่วนจํากัด ธัญพร

การเกษตร
นางสาว ธัญพร ประสทิธิ์ 277 หมู่ที ่ 18 ตําบลดอนฉิมพลี อําเภอบางนํ้าเปรยีว ฉะเชงิเทรา 038‐844181 277 หมู่ที ่ 18 ตําบลดอนฉิมพลี อําเภอบางนํ้าเปรยีว ฉะเชงิเทรา

455 85/2557 บรษิัท เจยีไต๋ จํากัด นาย มนัส เจยีรวนนท์ 299‐301  ถนนทรงสวัสดิ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 0‐2233‐8191‐9 70  ถนนเพชรเกษม หมู่ที ่ 6 ตําบลออ้มนอ้ย อําเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร
456 86/2557 บรษิัท เจยีไต๋เมล็ดพันธุ์

จํากัด
นาย มนัส เจยีรวนนท์ 295‐303  ถนนทรงสวัสดิ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 0‐2233‐8191‐9 70  ถนนเพชรเกษม  หมู่ที่

 6
ตําบลออ้มนอ้ย อําเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร

457 87/2557 บรษิัท อสีทเ์วสทซ์ดี จํากัด นาย สัญชัย จงสุขนริันดร์ 50/1  ซอยวัดคลองตาคลา้ย  ถนน
ไทรนอ้ย‐บางบัวทอง  หมู่ที ่ 2

ตําบลไทรนอ้ย อําเภอไทรนอ้ย นนทบุรี 0‐2597‐1225‐8 50/1  ถนนไทรนอ้ย‐บางบัว
ทอง  หมู่ที ่ 2

ตําบลไทรนอ้ย อําเภอไทรนอ้ย นนทบุรี

458 88/2557 บรษิัท อสีทเ์วสทซ์ดี
อนิเตอรเ์นชั่นแนล จํากัด

นาย ไซมอน แนนน ์ กรูท 50/1  ถนนไทรนอ้ย‐บางบัวทอง
หมู่ที ่ 2

ตําบลไทรนอ้ย อําเภอไทรนอ้ย นนทบุรี 0‐2597‐5504 50/1  ถนนไทรนอ้ย‐บางบัว
ทอง  หมู่ที ่ 2

ตําบลไทรนอ้ย อําเภอไทรนอ้ย นนทบุรี

459 89/2557 รา้น โชคประนอม นาย ประนอม ประทุมหวล 2  หมู่ที ่ 9 ตําบลนลิเพชร อําเภอบางเลน นครปฐม 081‐3733605 2  หมู่ที ่ 9 ตําบลนลิเพชร อําเภอบางเลน นครปฐม
460 9/2557 รา้น D.K.เมล็ดพันธุ์พชื นาย ดวงคํา ผัดก๋อง 9  หมู่ที ่ 10 ตําบลเขือ่นผาก อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่ 086‐1962030 9  หมู่ที ่ 10 ตําบลเขือ่นผาก อําเภอพรา้ว เชยีงใหม่
461 90/2557 รา้น ทพิยร์วงทองพันธุ์ขา้ว นางสาว องุ่น สุนทรศารทูล 13  หมู่ที ่ 11 ตําบลไทรงาม อําเภอบางเลน นครปฐม 089‐5351320 13  หมู่ที ่ 11 ตําบลไทรงาม อําเภอบางเลน นครปฐม
462 91/2557 รา้น มนตรพีันธุ์ขา้ว นางสาว วัลลภา จงึมผีลบุญ 99/1 หมู่ 9 ตําบลไทรงาม อําเภอบางเลน นครปฐม 08‐9207‐

7198,08‐4572‐
7569

99/1 หมู่ 9 ตําบลไทรงาม อําเภอบางเลน นครปฐม

463 92/2557 บรษิัท ทแีฟลกซ ์ จํากัด นาย อรรถพล ตนางกูล 268/1 ตําบลประชาธิปัตย์ อําเภอธัญบุรี ปทุมธานี 02‐958‐1147 268 หมู่ที ่ 8 ตําบลบางขวัญ อ.เมอืง ฉะเชงิเทรา
464 93/2557 สหกรณ์การเกษตรมหาชนะ

ชัย จํากัด
นาย สุทนิทร์ สมอ่อน 176  หมู่ที ่ 4 ถนนพรมศรี ตําบลฟ้าหยาด อําเภอมหาชนะชัย ยโสธร 045‐799075 349 หมู่ที ่ 8 ถนนคําเขือ่น

แกว้‐ราศไีศล
ตําบลฟ้าหยาด อําเภอมหาชนะชัย ยโสธร

465 94/2557 บรษิัท ท.ีเจ.ซ ี เคม ี จํากัด นาย ศริชิัย ออสุวรรณ 518/5 อาคารมณียาเซน็เตอร ์ ชัน้ 7

 ถนนเพลนิจติ
แขวงลุมพนิี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02‐2548301‐7 8/1 หมู่ที ่ 8 ตําบลหนองสาหร่าย อําเภอดอนเจดยี์ สุพรรณบุรี

466 95/2557 รา้น ปัญญาเจรญิทรัพย์ นาย จักรกฤษณ์ เรอืนใจหลัก 242/2  หมู่ที ่ 2 ตําบลวังลกึ อําเภอสามชุก สุพรรณบุรี 089‐9186586 242/2  หมู่ที ่ 2 ตําบลวังลกึ อําเภอสามชุก สุพรรณบุรี
467 96/2557 รา้น เงนิประเสรฐิการเกษตร นาง เฉลยีว เงนิประเสรฐิ 28  หมู่ที ่ 2 ตําบลกระเสยีว อําเภอสามชุก สุพรรณบุรี 089‐5180529 28  หมู่ที ่ 2 ตําบลกระเสยีว อําเภอสามชุก สุพรรณบุรี
468 97/2557 นายประสาน สาลผีล นาย ประสาน สาลผีล เลขที ่ 29/2 หมู่ที ่ 4 ตําบลสาลี อําเภอบางปลามา้ สุพรรณบุรี 081‐434‐9234 เลขที ่ 29/2 หมู่ที ่ 4 ตําบลสาลี อําเภอบางปลามา้ สุพรรณบุรี
469 98/2557 รา้น แดงพันธุ์ขา้ว นาย ประชา นาคะปัท 169 หมู่ที ่ 12 ตําบลวังลกึ อําเภอสามชุก สุพรรณบุรี 0‐3568‐

1069,089‐
9132452

169 หมู่ที ่ 12 ตําบลวังลกึ อําเภอสามชุก สุพรรณบุรี

470 99/2557 รา้น หยวนพันธุ์ขา้ว นาง อุบล จําปาเงนิ 44  หมู่ที ่ 2 ตําบลโพธิ์พระยา อําเภอเมอืง สุพรรณบุรี 086‐7963330 44  หมู่ที ่ 2 ตําบลโพธิ์พระยา อําเภอเมอืง สุพรรณบุรี



471 ปาลม์
1/2557

ชลธิชาพันธุ์ปาลม์ นาง สายชล จันทรอ์นิทร์ 82 หมู่ที ่ 10 ตําบลท่าอุแท อําเภอกาญจนดษิฐ์ สุราษฎรธ์านี 82 หมู่ที ่ 10 ตําบลท่าอุแท อําเภอกาญจนดษิฐ์ สุราษฎรธ์านี

472 ปาลม์
10/2556

อภสิทิธิ์ นาย อภสิทิธ์ จรัส 118 หมู่ 5 ตําบลบา้นสอ้ง อําเภอเวยีงสระ สุราษฎรธ์านี 084‐4616237 118 หมู่ 5 ตําบลบา้นสอ้ง อําเภอเวยีงสระ สุราษฎรธ์านี

473 ปาลม์
10/2557

นายหัวพันธุ์ปาลม์ นาย สุทนิ เพ็ญพมิพ์ หมู่ที ่ 9 ตําบลแก่งโดม อําเภอสว่างวรีะวงศ์ อุบลราชธานี 083‐7459986 หมู่ที ่ 9 ตําบลแก่งโดม อําเภอสว่างวรีะวงศ์ อุบลราชธานี

474 ปาลม์
100/2556

คงชนะพันธุ์ปาลม์ นาย ไพยรัตน์ คงชนะ 53  หมู่ที ่ 2 ตําบลปลายพระยา อําเภอปลายพระยา กระบี่ 081‐7374561 53  หมู่ที ่ 2 ตําบลปลายพระยา อําเภอปลายพระยา กระบี่

475 ปาลม์
101/2556

ลานปาลม์กุ๊ก นาย อภชิาติ เพ็ญสมบูรณ์ 294 หมู่ที ่ 11 ตําบลนาขา อําเภอหลังสวน ชุมพร 0‐7759‐5133 294 หมู่ที ่ 11 ตําบลนาขา อําเภอหลังสวน ชุมพร

476 ปาลม์
102/2556

หา้งหุน้ส่วนจํากัด โกลดเ์ดน้
เทเนอร่า

นาย เอนก ลิม่ศรวีไิล 12/9 ถนนหนา้พลับพลา ตําบลกระบีใ่หญ่ อําเภอเมอืง กระบี่ 0‐7561‐1031 12/9 ถนนหนา้พลับพลา ตําบลกระบีใ่หญ่ อําเภอเมอืง กระบี่

477 ปาลม์
103/2556

หา้งหุน้ส่วนจํากัด ประวณีไว
เนอรส์เซอรร์ี ่ ปาลม์ออยล์

นาย คณธัช ประวณีไว 94 หมู่ 7 ซอยปรมนิมรรคา19 ถ.
ชุมพร‐ปากนํ้า

ตําบลนาทุ่ง อําเภอเมอืง ชุมพร 0‐7764‐3045,08‐
1979‐0108

111 หมู่ 12 ถ.เพชรเกษม ตําบลเขาชัยสน อําเภอเขาชัยสน พัทลุง

478 ปาลม์
104/2556

ผูใ้หญ่ประสงคพ์ันธุ์ไม ้ นาง คําม่วน ขํานาพงึ 139  หมู่ที ่ 6 ตําบลบา้นพรา้ว อําเภอนครไทย พษิณุโลก 082‐1707332 139  หมู่ที ่ 6 ตําบลบา้นพรา้ว อําเภอนครไทย พษิณุโลก

479 ปาลม์
105/2556

สหกรณ์การเกษตรเชยีรใหญ่

 จํากัด
นาย บรรจง แสงพรหม 272 ถนนบ่อลอ้‐เชยีรใหญ่ หมู่ที ่ 1 ตําบลทอ้งลําเจยีก อําเภอเชยีรใหญ่ นครศรธีรรมราช 0‐7538‐6037 272 ถนนบ่อลอ้‐เชยีรใหญ่

หมู่ที ่ 1
ตําบลทอ้งลําเจยีก อําเภอเชยีรใหญ่ นครศรธีรรมราช

480 ปาลม์
106/2556

สุวรรณวงศพ์ันธุ์ปาลม์ นาย ปราการ สุวรรณวงศ์ 119/1 หมู่ที ่ 3 ถนนสุราษฎร‐์นครศรฯี ตําบลท่าอุแท อําเภอกาญจนดษิฐ์ สุราษฎรธ์านี 089‐2890417 119/1 หมู่ที ่ 3 ถนนสุราษฎร‐์
นครศรฯี

ตําบลท่าอุแท อําเภอกาญจนดษิฐ์ สุราษฎรธ์านี

481 ปาลม์
107/2556

หา้งหุน้ส่วนจํากัด ผูใ้หญ่บุ๋ม
พันธุ์ไม ้

นาง เรอืนรัตน์ ประกอบพันธ์ 89 ถนนเพชรเกษม หมู่ที3่ ตําบลชา้งแรก อําเภอบางสะพานนอ้ย ประจวบครีขีันธ์ 08‐1970‐0282 89 ถนนเพชรเกษม หมู่ที3่ ตําบลชา้งแรก อําเภอบางสะพาน
นอ้ย

ประจวบครีขีันธ์

482 ปาลม์
108/2556

เออุ๊จําหน่ายปาลม์นํ้ามัน นาง สุชาดา จันทะศรี 159 หมู่ที ่ 6 ตําบลกุดบง อําเภอโพนพสิัย หนองคาย 083‐342‐7285 159 หมู่ที ่ 6 ตําบลกุดบง อําเภอโพนพสิัย หนองคาย

483 ปาลม์
109/2556

บรษิัท ฟอรเ์รสท ์ เวลิด์
กรุ๊ป จํากัด

นาย นเรศ นพภาษี 32  ซอย 12 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ สงขลา 074‐223917‐8 172  หมู่ที ่ 11 ตําบลบา้นควน อําเภอหลังสวน ชุมพร

484 ปาลม์
11/2556

วเิชยีรพันธุ์ปาลม์ นาย วเิชยีร คงชาตรี 43 หมู่ที ่ 2 ตําบลตะกุกใต ้ กิง่อําเภอวภิาวดี สุราษฎรธ์านี 0‐1476‐0824 43 หมู่ที ่ 2 ตําบลตะกุกใต ้ กิง่อําเภอวภิาวดี สุราษฎรธ์านี

485 ปาลม์
11/2557

ศศกิานตพ์ันธุ์ปาลม์ นาย สมโภชน์ กุลสุวรรณ 176 หมู่ที ่ 8 ตําบลหนองบัวใต ้ อําเภอศรบีุญเรอืง หนองบัวลําภู 085‐4590539 176 หมู่ที ่ 8 ตําบลหนองบัวใต ้ อําเภอศรบีุญเรอืง หนองบัวลําภู

486 ปาลม์
110/2556

ปรยีามล บัวแกว้ นางสาว ปรยีามล บัวแกว้ เลขที ่ 15/1 หมู่ที ่ 1 ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก สุราษฎรธ์านี 081‐569‐
7143,089‐471‐
6188

โฉนดเลขที ่ 41231 ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก สุราษฎรธ์านี

487 ปาลม์
111/2556

รุ่งเรอืงพันธุ์ไม ้ นาง สุรยิา สนพภิพ 91 ถนนชุมพร‐ระนอง หมู่ที ่ 6 ตําบลวังใหม่ อําเภอเมอืง ชุมพร 0‐7752‐0111 91 ถนนชุมพร‐ระนอง หมู่ที่
 6

ตําบลวังใหม่ อําเภอเมอืง ชุมพร

488 ปาลม์
112/2556

ภาคใตพ้ันธุ์ปาลม์ นาย ณัฐวุฒิ สุดขันเงนิ 5  หมู่ที ่ 6 ตําบลบางงอน อําเภอพุนพนิ สุราษฎรธ์านี 089‐7655400 5  หมู่ที ่ 6 ตําบลบางงอน อําเภอพุนพนิ สุราษฎรธ์านี

489 ปาลม์
113/2556

ปุญญพัฒนพ์ันธุ์ปาลม์ นาง วมิลทษิ ทองมาก 141 หมู่ที ่ 2 ตําบลชะอวด อําเภอชะอวด นครศรธีรรมราช 084‐0121078 141 หมู่ที ่ 2 ตําบลชะอวด อําเภอชะอวด นครศรธีรรมราช

490 ปาลม์
114/2556

สชิลพันธุ์ปาลม์ นาย เกรยีง ทรัพยม์ี 19/20 หมู่ที ่ 6 ตําบลทุ่งปรัง อําเภอสชิล นครศรธีรรมราช 0‐1367‐0153 19/20 หมู่ที ่ 6 ตําบลทุ่งปรัง อําเภอสชิล นครศรธีรรมราช

491 ปาลม์
115/2556

มติรเกษตรพันธุ์ปาลม์ นาย สุมติร เรอืงศรี 45 ถนนสุราษฎร‐์นครศรฯี หมู่ที ่ 4 ตําบลท่าอุแท อําเภอกาญจนดษิฐ์ สุราษฎรธ์านี 0‐5781‐
6989,089‐
8730459

45 ถนนสุราษฎร‐์นครศรฯี
หมู่ที ่ 4

ตําบลท่าอุแท อําเภอกาญจนดษิฐ์ สุราษฎรธ์านี

492 ปาลม์
116/2556

กาญจนดษิฐพ์ันธุ์ปาลม์ นาย พพิัฒน์ วชิัยดษิฐ์ 60/2 ถนนสุราษฎร‐์นครศรฯี หมู่ที ่ 4 ตําบลท่าอุแท อําเภอกาญจนดษิฐ์ สุราษฎรธ์านี 0‐1124‐2989 60/2 ถนนสุราษฎร‐์นครศรฯี
หมู่ที ่ 4

ตําบลท่าอุแท อําเภอกาญจนดษิฐ์ สุราษฎรธ์านี

493 ปาลม์
117/2556

ไพรุธ  อุ่นพชิัย นาย ไพรุธ อุ่นพชิัย 45 หมู่ที ่ 1 ตําบลวัดประดู่ อําเภอเมอืง สุราษฎรธ์านี 0‐1367‐0916 45 หมู่ที ่ 1 ตําบลวัดประดู่ อําเภอเมอืง สุราษฎรธ์านี

494 ปาลม์
118/2556

ภักดบีุรพีันธุ์ปาลม์ นาย สมจติ ภักดบีุร ี 500/2 หมู่ที ่ 1 ตําบลปากพูน อําเภอเมอืง นครศรธีรรมราช 0‐7536‐9120,0‐
7274‐2576

500/2 หมู่ที ่ 1 ตําบลปากพูน อําเภอเมอืง นครศรธีรรมราช

495 ปาลม์
119/2556

ไชยรัตน์ นาย ไชยรัตน์ คงสุทธิ์ 62/3 หมู่ที9่ ตําบลปากแพรก อําเภอดอนสัก สุราษฎรธ์านี 0‐1956‐1182 62/3 หมู่ที9่ ตําบลปากแพรก อําเภอดอนสัก สุราษฎรธ์านี

496 ปาลม์
12/2556

ตระการ ปาลม์นํ้ามัน นาย อธิปัตย์ บุษบาล 31  หมู่ที ่ 3 ตําบลเป้า อําเภอตระการพชืผล อุบลราชธานี 0874514654 31  หมู่ที ่ 3 ตําบลเป้า อําเภอตระการพชืผล อุบลราชธานี

497 ปาลม์
12/2557

อุตรนครปาลม์นํ้ามัน นาย สมพงษ์ อุตรนคร 26  หมู่ที ่ 7  ถนนกุดเรอืคํา‐เหล่าอุดม ตําบลอนิทรแ์ปลง อําเภอวานรนวิาส สกลนคร 084‐9528490 26  หมู่ที ่ 7  ถนนกุดเรอืคํา‐
เหล่าอุดม

ตําบลอนิทรแ์ปลง อําเภอวานรนวิาส สกลนคร

498 ปาลม์
120/2556

แสงจันทรพ์ันธุ์ไม ้ นางสาว วรพรรณ จันทรแ์สง 24/1  หมู่ที ่ 5 ตําบลป่าเว อําเภอไชยา สุราษฎรธ์านี 081‐3262106 24/1  หมู่ที ่ 5 ตําบลป่าเว อําเภอไชยา สุราษฎรธ์านี

499 ปาลม์
121/2556

จรยี ์ บุญนํา นาง จรยี์ บุญนํา 83/1 หมู่ที ่ 10 ตําบลท่าเคย อําเภอท่าฉาง สุราษฎรธ์านี 077‐285058 084‐
1860581

83/1 หมู่ที ่ 10 ตําบลท่าเคย อําเภอท่าฉาง สุราษฎรธ์านี

500 ปาลม์
122/2556

น.พันธุ์ปาลม์ นาง นภิาภรณ์ ศรลีะวรรณโณ 90/2  หมู่ที ่ 4  ถนนสุราษฎร‐์นครศรี ตําบลท่าอุแท อําเภอกาญจนดษิฐ์ สุราษฎรธ์านี 089‐2907679 90/2  หมู่ที ่ 4  ถนนสุราษฎร‐์
นครศรี

ตําบลท่าอุแท อําเภอกาญจนดษิฐ์ สุราษฎรธ์านี

501 ปาลม์
123/2556

หา้งหุน้ส่วนจํากัด ด.ีอาร.์
การเกษตร

นาย อดุลย์ ลอืชัย 30/5  ถนนเพชรเกษม  หมู่ที ่ 2 ตําบลอ่าวลกึเหนอื อําเภออ่าวลกึ กระบี่ 0‐7563‐4246 30/5  ถนนเพชรเกษม  หมู่
ที ่ 2

ตําบลอ่าวลกึเหนอื อําเภออ่าวลกึ กระบี่

502 ปาลม์
124/2556

บรรพบุตรพันธุ์ปาลม์ นาย วัชรนิทร์ แสงไพบูลย์ 168/8 หมู่ที ่ 4 ตําบลปลายพระยา อําเภอปลายพระยา กระบี่ 08‐1089‐7795 168/8 หมู่ที ่ 4 ตําบลปลายพระยา อําเภอปลายพระยา กระบี่

503 ปาลม์
125/2556

พรพันธุ์ยาง นางสาว กติตอิาภรณ์ ทองตรี 1 บา้นปากโสม  หมู่ที ่ 2 ตําบลผาตัง้ อําเภอสังคม หนองคาย 081‐1842197 1 บา้นปากโสม  หมู่ที ่ 2 ตําบลผาตัง้ อําเภอสังคม หนองคาย

504 ปาลม์
126/2556

บรษิัท พาราเมา้ท ์ ออยล์
จํากัด

นาย ชรนิทร์ ผูว้ัฒนาวงศ์ 100/1 อาคารสมบัต ิ ชัน้19 ถ.
พระราม9

แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 0‐2645‐0104‐6 221 วทิยาลัยและเทคโนโลยี
พัทลุง หมู่ที ่ 15

ตําบลควนมะพรา้ว อําเภอเมอืง พัทลุง



505 ปาลม์
127/2556

บรษิัท พาราเมา้ท ์ ออยล์
จํากัด

นาย ชรนิทร์ ผูว้ัฒนาวงศ์ 100/1 อาคารวรสมบัต ิ ชัน้19 ถนน
พระราม9

แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 02‐2690178 1/4 หมู่ที ่ 8 ตําบลคูหาใต ้ อําเภอรัตภูมิ สงขลา

506 ปาลม์
128/2556

ชูเกยีรตกิารเกษตร นาย ชูเกยีรติ ไชยลังกา 11  หมู่ที ่ 7 ตําบลสระ อําเภอเชยีงม่วน พะเยา 089‐9927176 โฉนดทีด่นิเลขที ่ 9530  หมู่
ที ่ 7

ตําบลสระ อําเภอเชยีงม่วน พะเยา

507 ปาลม์
129/2556

วนดิาพันธุ์ปาลม์ นาง ชอบจติร์ วชิัยดษิฐ์ 77/9  หมู่ที ่ 1 ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก สุราษฎรธ์านี 081‐3962769 โฉนดทีด่นิเลขที ่ 11220 หมู่
ที1่

ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก สุราษฎรธ์านี

508 ปาลม์
13/2556

บรษิัท อุฬารฟารม์ จํากัด นาย ณรงเดช อุฬารกุล 237 ถนนรัฐบํารุง หมู่ที ่ 3 ตําบลธาตุเชงิชุม อําเภอเมอืง สกลนคร 0‐4274‐3987 237 ถนนรัฐบํารุง หมู่ที ่ 3 ตําบลธาตุเชงิชุม อําเภอเมอืง สกลนคร

509 ปาลม์
13/2557

กษิร นิม่เนยีม นาย กษิร นิม่เนยีม 66/1 หมู่ที ่ 5 ตําบลกรูด อําเภอกาญจนดษิฐ์ สุราษฎรธ์านี 084‐8503109 66/1 หมู่ที ่ 5 ตําบลกรูด อําเภอกาญจนดษิฐ์ สุราษฎรธ์านี

510 ปาลม์
130/2556

ศรรีุ่งเรอืงพันธุ์ปาลม์ นาย พมิล ศรรีุ่งเรอืง 75/2 หมู่ที ่ 2 ตําบลท่าอุแท อําเภอกาญจนดษิฐ์ สุราษฎรธ์านี 089‐2927682 75/2 หมู่ที ่ 2 ตําบลท่าอุแท อําเภอกาญจนดษิฐ์ สุราษฎรธ์านี

511 ปาลม์
131/2556

สุวรรณ  คงสุทธิ์ นาง สุวรรณ คงสุทธิ์ 72/2  หมู่ที ่ 1 ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก สุราษฎรธ์านี 081‐9561182 77/2  หมู่ที ่ 1 ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก สุราษฎรธ์านี

512 ปาลม์
132/2556

กญัญารัตนพ์ันธุ์ไม ้ นางสาว กัญญารัตน์ คงสุทธิ์ 14/1  หมู่ที ่ 1 ตําบลปากแพรก อําเภอดอนสัก สุราษฎรธ์านี 087‐9730525 14/1  หมู่ที ่ 1 ตําบลปากแพรก อําเภอดอนสัก สุราษฎรธ์านี

513 ปาลม์
133/2556

ทองเจมิพันธุ์ไม ้ นาย สมปอง ทองเจมิ 78/2  หมู่ที ่ 4 ถนนเพชรเกษม ตําบลทับปุด อําเภอทับปุด พังงา 08‐1677‐2850 78/2  หมู่ที ่ 4 ถนนเพชรเกษม ตําบลทับปุด อําเภอทับปุด พังงา

514 ปาลม์
134/2556

เขาพนมแบกพันธุ์ปาลม์ นาย อนวัช ถิน่บา้นใหม่ 2/3  หมู่ที ่ 6 ถนนหลวงหมายเลข41 ตําบลป่าเว อําเภอไชยา สุราษฎรธ์านี 086‐6893054 2/3  หมู่ที ่ 6 ถนนหลวง
หมายเลข41

ตําบลป่าเว อําเภอไชยา สุราษฎรธ์านี

515 ปาลม์
135/2556

นายหัวการเกษตร นาย อภัยพงศ์ คงหอม 72 หมูที ่ 4 ตําบลท่าอุแท อําเภอกาญจนดษิฐ์ สุราษฎรธ์านี 089‐8677216 72 หมูที ่ 4 ตําบลท่าอุแท อําเภอกาญจนดษิฐ์ สุราษฎรธ์านี

516 ปาลม์
136/2556

วสิัยพันธุ์ยาง‐ปาลม์ นาง จันทรา คลอดเพ็ง 162/1 หมู่ที2่ ถ.เอเชยี41 ตําบลวสิัยใต ้ อําเภอสวี ชุมพร 0‐1367‐4479 162/1 หมู่ที2่ ถ.เอเชยี41 ตําบลวสิัยใต ้ อําเภอสวี ชุมพร

517 ปาลม์
137/2556

ปรญิญาปาลม์ นาย ปรญิญา นฤมติบวรกุล 55 หมู่ที ่ 2 ถนนเพชรเกษม ตําบลเพหลา อําเภอคลองท่อม กระบี่ 08‐7283‐5098 55 หมู่ที ่ 2 ถนนเพชรเกษม ตําบลเพหลา อําเภอคลองท่อม กระบี่

518 ปาลม์
138/2556

วัลลาพันธุ์ปาลม์ นาง วัลลา อาภาภริักษ์ 135 หมู่ที ่ 4 ตําบลหาดยาย อําเภอหลังสวน ชุมพร 08‐1607‐6140 135 หมู่ที ่ 4 ตําบลหาดยาย อําเภอหลังสวน ชุมพร

519 ปาลม์
139/2556

ปลายพระยาพันธุ์ปาลม์ นาย จรุง ศรศีรัทรา 143  หมู่ที ่ 11 ตําบลปลายพระยา อําเภอปลายพระยา กระบี่ 081‐7379277 143  หมู่ที ่ 11 ตําบลปลายพระยา อําเภอปลายพระยา กระบี่

520 ปาลม์
14/2556

บรษิัท ซ.ีพ.ีเกษตรตะวัน
แดง จํากัด

นาย เชงิโชติ หวานแกว้ 729/1  ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 02‐9193295 217  หมู่ที ่ 5 ถนนนครฯ‐บา้น
สอ้ง

ตําบลกะเปียด อําเภอฉวาง นครศรธีรรมราช

521 ปาลม์
14/2557

รุ่งเรอืงพันธุ์ไม ้ 4 นาง สุรยิา สนพภิพ 14/5  หมู่ที ่ 4 ถนนทางหลวง
หมายเลข 4

ตําบลบา้นนา อําเภอเมอืง ชุมพร 089‐8743568 14/5  หมู่ที ่ 4 ถนนทางหลวง
หมายเลข 4

ตําบลบา้นนา อําเภอเมอืง ชุมพร

522 ปาลม์
140/2556

บรษิัท ฟอรเ์รสท ์ เวลิด์
กรุ๊ป จํากัด

นาย นเรศ นพภาษี 32 ซ.12 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ สงขลา 0‐7422‐3917‐8 335 หมู่ที ่ 3 ถนนเพชรเกษม ตําบลชะมวง อําเภอควนขนุน พัทลุง

523 ปาลม์
141/2556

บรษิัท กมลเทรดดิง้ จํากัด นาย กมล สุรังคส์ุรยิกมล 63  ซอยสมี่วงอนุสรณ์  ถนนสุทธิ
สารวนิจิฉัย

แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 0‐2277‐2750 233/63 ถ.กาญจนบุร‐ีทองผา
ภูม ิ ม.1

ตําบลท่าขนุน อําเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี

524 ปาลม์
142/2556

บรษิัท สนิธุเศรษฐ ์ จํากัด ว่าทีร่.ต. วสิันต์ สนิธุนนท์ 96  ถนนชัยบุร‐ีเหนอืคลอง หมู่ที ่ 5 ตําบลเขาพนม อําเภอเขาพนม กระบี่ 0‐7568‐9049 99  ถนนชัยบุร‐ีเหนอืคลอง
หมู่ที ่ 9

ตําบลเขาพนม อําเภอเขาพนม กระบี่

525 ปาลม์
143/2556

บรษิัท สนิธุเศรษฐ ์ จํากัด ว่าทีร่.ต. วสิันต์ สนิธุนนท์ 96  หมู่ที ่ 5 ถนนชัยบุร‐ีเหนอืคลอง ตําบลเขาพนม อําเภอเขาพนม กระบี่ 075‐689349,081‐
8948222

286  หมู่ที5่,7 ถนนชัยบุร‐ี
เหนอืคลอง

ตําบลเขาพนม อําเภอเขาพนม กระบี่

526 ปาลม์
144/2556

บรษิัท สนิธุเศรษฐ ์ จํากัด ว่าทีร่.ต. วสิันต์ สนิธุนนท์ 96  ถนนชัยบุร‐ีเหนอืคลอง หมู่ที ่ 5 ตําบลเขาพนม อําเภอเขาพนม กระบี่ 0‐7568‐9349,08‐
1968‐0272

99/9 ถนนชัยบุร‐ีเหนอืคลอง

 หมู่ที ่ 3
ตําบลเขาดนิ อําเภอเขาพนม กระบี่

527 ปาลม์
145/2556

พันธุ์เกษตรทอง นาย พันศักดิ์ จติรรัตน์ 33/2  ถนนเพชรเกษม  หมู่ที ่ 5 ตําบลเขาใหญ่ อําเภออ่าวลกึ กระบี่ 0‐7561‐8243 33/2  ถนนเพชรเกษม  หมู่
ที ่ 5

ตําบลเขาใหญ่ อําเภออ่าวลกึ กระบี่

528 ปาลม์
15/2557

นายธนพล  คุณานันตกุล 68/6 หมู่ที1่ ถนนเพชรเกษม ตําบลหว้ยนํ้าขาว อําเภอคลองท่อม กระบี่ 081‐3702209 68/6 หมู่ที1่ ถนนเพชรเกษม ตําบลหว้ยนํ้าขาว อําเภอคลองท่อม กระบี่

529 ปาลม์
16/2556

หา้งหุน้ส่วนสามัญ ปาลม์
ณ ศรเีทพ

นาย นฤดม เทดิเกยีรติ 190  หมู่ที ่ 3 ตําบลประดู่งาม อําเภอศรเีทพ เพชรบูรณ์ 081‐4551455 190  หมู่ที ่ 3 ตําบลประดู่งาม อําเภอศรเีทพ เพชรบูรณ์

530 ปาลม์
16/2557

ศลิางามปาลม์นํ้ามัน นาย ชอบ หตีเพ็ง 72 ถนนบา้นใน ‐ กําสน หมู่ที ่ 10 ตําบลท่าอุแท อําเภอกาญจนดษิฐ์ สุราษฎรธ์านี 0‐9871‐3498 72 ถนนบา้นใน ‐ กําสน หมู่
ที ่ 10

ตําบลท่าอุแท อําเภอกาญจนดษิฐ์ สุราษฎรธ์านี

531 ปาลม์
17/2557

ท.ีพ.ีพ.ีพันธุ์ปาลม์ นาง ผ่องพรรณ พลฤทธิ์ 117 กม.48 ถนนสุราษฎรฯ์‐นครศรฯี
หมู่ที3่

ตําบลท่าอุแท อําเภอกาญจนดษิฐ์ สุราษฎรธ์านี 0‐4062‐6096,0‐
7725‐9384

117 กม.48 ถนนสุราษฎรฯ์‐
นครศรฯี หมู่ที3่

ตําบลท่าอุแท อําเภอกาญจนดษิฐ์ สุราษฎรธ์านี

532 ปาลม์
18/2556

สุขคําพันธุ์ปาลม์ นางสาว สุขคํา เสนา หมู่ที ่ 1 ถ.สาย359 ตําบลวังชา้ง อําเภอกบนิทรบ์ุร ี ปราจนีบุรี 086‐1441116 หมู่ที ่ 1 ถ.สาย359 ตําบลวังชา้ง อําเภอกบนิทรบ์ุร ี ปราจนีบุรี

533 ปาลม์
18/2557

ท.ีซ.ีพันธุ์ปาลม์ นาย ธเนศ ช่วยเต็ม 83/4 หมู่ที ่ 4 ตําบลครน อําเภอสวี ชุมพร 086‐6829702 83/4 หมู่ที ่ 4 ตําบลครน อําเภอสวี ชุมพร

534 ปาลม์
19/2556

สุราษฎ์‐กําแพงพันธุ์ปาลม์‐
พันธุ์ยาง

นาย สุรศักดิ์ เด็กหลี 99 หมู่ที ่ 4 ถ.คลองแม่ลาย‐คลองลาน ตําบลแม่ลาย อําเภอเมอืง กําแพงเพชร 081‐6772218 99 หมู่ที ่ 4 ถ.คลองแม่ลาย‐
คลองลาน

ตําบลแม่ลาย อําเภอเมอืง กําแพงเพชร

535 ปาลม์
19/2557

บรษิัท เทดิไทฟารม์ จํากัด นาย เทดิไท เทพสุทนิ 99 หมู่ 4 ตําบลวังใหญ่ ศรสีําโรง สุโขทัย 081‐9316047 99 ม.4 วังใหญ่ ศรสีําโรง สุโขทัย

536 ปาลม์
2/2557

ศุภชัยพันธุ์ไม ้ สาขา 3 นาย ศุภชัย แกว้พชิัย 30 หมู่ที ่ 9 ถ.ท่าแซะ‐ปะทวิ ตําบลท่าแซะ อําเภอท่าแซะ ชุมพร 081‐6571846 46/3 หมู่ที ่ 4  ถ.ท่าแซะ‐ปะทวิ ตําบลทะเลทรัพย์ อําเภอปะทวิ ชุมพร

537 ปาลม์
20/2557

บรษิัท เหนอืไทยการเกษตร
 จํากัด

นาย จริวัฒน์ เขือ่นปัญญา 297/240 ถ.งามวงศว์าน บางกระสอ เมอืงนนทบุรี นนทบุรี 7/11 ม.1 บา้นกลว้ย เมอืง สุโขทัย

538 ปาลม์
21/2556

สุนันทรา ลิม่เครอืยาน นาง สุนันทรา ลิม่เครอืยาน 345  หมู่ที ่ 6 ถนนเพชรเกษม ตําบลปกาสัย อําเภอเหนอืคลอง กระบี่ 081‐
0825338,086510
3778

345  หมู่ที ่ 6 ถนนเพชรเกษม ตําบลปกาสัย อําเภอเหนอืคลอง กระบี่



539 ปาลม์
21/2557

บรษิัท ซพีไีอ อะโกรเทรด
 จํากัด

นาย โกศล นันทลิพีงศ์ 16  หมู่ที ่ 16 ตําบลท่าแซะ อําเภอท่าแซะ ชุมพร 077‐599680 1/29  หมู่ที ่ 6 ตําบลเขาไชยราช อําเภอปะทวิ ชุมพร

540 ปาลม์
22/2557

บรษิัท โกลดเ์ดน้ ออยล์
ปาลม์

นาย โชคดี ขวัญพุฒ 900/31 ถนน พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 231 หมูที ่ 14 ตําบลเชยีงทอง อําเภอวังเจา้ ตาก

541 ปาลม์
23/2556

บรษิัท อารแ์อนดด์ ี เกษตร
พัฒนา จํากัด

นางสาว ภัคจริา รัชกจิประการ 580/2 ซ.รามคําแหง39(เทพลลีา1 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 02‐5307150 104 หมู่ที ่ 5 ตําบลบางเดชะ อําเภอเมอืง ปราจนีบุรี

542 ปาลม์
24/2556

สนิเกษตรพันธุ์ปาลม์ นาย ธีระพล ตันโชตกิุล 182/98  หมู่ที ่ 2 ตําบลมะขามเตีย้ อําเภอเมอืง สุราษฎรธ์านี 077‐273682 105  หมู่ที ่ 8 ตําบลวัดประดู่ อําเภอเมอืง สุราษฎรธ์านี

543 ปาลม์
25/2556

ไทยทาโลวพ์ันธุ์ปาลม์ นาย พงศทิธรณ์ ภูมชิัยโยธิน 11/2 หมู่ที ่ 2 ตําบลบางสวรรค์ อําเภอพระแสง สุราษฎรธ์านี 077‐365211 11/2 หมู่ที ่ 2 ตําบลบางสวรรค์ อําเภอพระแสง สุราษฎรธ์านี

544 ปาลม์
27/2556

ศรเีทพพันธุ์ปาลม์ นาย วรีะ อนันตว์รปัญญา 71 หมู่ที ่ 12 ตําบลโคกสะอาด อําเภอศรเีทพ เพชรบูรณ์ 08‐7709‐4391 71 หมู่ที ่ 12 ตําบลโคกสะอาด อําเภอศรเีทพ เพชรบูรณ์

545 ปาลม์
28/2556

วริยิะการเกษตร (ปาลม์‐
ยางพารา)

ร.ต. ชาญกฤตพิัฒน์ วริยิธนกจิโชติ 140 หมู่ที ่ 13 ตําบลพระแกว้ อําเภอสังขะ สุรนิทร์ 044‐040557 140 หมู่ที ่ 13 ตําบลพระแกว้ อําเภอสังขะ สุรนิทร์

546 ปาลม์
3/2556

นครพันธุ์ปาลม์ นาย สมปอง ตุดเกือ้ 112/1 หมู่ที ่ 8 ตําบลชะอวด อําเภอชะอวด นครศรธีรรมราช 06‐6833756 112/1 หมู่ที ่ 8 ตําบลชะอวด อําเภอชะอวด นครศรธีรรมราช

547 ปาลม์
3/2557

ปาลม์ไทย นาย เพิม่ศักดิ์ หาญสมุทร 76/1  หมู่ที ่ 6 ตําบลบา้นดง อําเภอชาตติระการ พษิณุโลก 084‐8508616 76/1  หมู่ที ่ 6 ตําบลบา้นดง อําเภอชาตติระการ พษิณุโลก

548 ปาลม์
32/2556

ศุภชัยพันธุ์ปาลม์ นาย กอบชัย ซกจติัน้ 155  หมู่ที ่ 5 ตําบลบา้นผึง้ อําเภอเมอืง นครพนม 080‐5383600 155  หมู่ที ่ 5 ตําบลบา้นผึง้ อําเภอเมอืง นครพนม

549 ปาลม์
35/2556

บรษิัท เกษตรสทิธ ี จํากัด นาง ศริริัตน์ แสงอรยินันท์ 76/2 หมู่ที ่ 4 ถนนอ่าวลกึ ‐ ปลาย
พระยา

ตําบลอ่าวลกึนอ้ย อําเภออ่าวลกึ กระบี่ 075‐618012 76/2 หมู่ที ่ 4 ถนนอ่าวลกึ ‐
ปลายพระยา

ตําบลอ่าวลกึนอ้ย อําเภออ่าวลกึ กระบี่

550 ปาลม์
36/2556

บรษิัท พรเีมีย่ม ออยล์
ปาลม์ จํากัด

นาย สทิธิพร จรัสปรดีาลาภ 108  หมู่ที ่ 18  ถนนคุม้เกลา้ แขวงแสนแสบ เขตมนีบุรี กรุงเทพมหานคร 02‐3635226‐7 34/14  หมู่ที3่ ตําบลราชกรูด อําเภอเมอืง ระนอง

551 ปาลม์
37/2556

บรษิัท ยูนวิานชินํ้ามันปาลม์
 จํากัด(มหาชน)

นาย พลัฎฐ์ ฐติณิัฐชนน 258 ถนนอ่าวลกึ‐แหลมสัก หมู่ที ่ 2 ตําบลอ่าวลกึใต ้ อําเภออ่าวลกึ กระบี่ 0‐7563‐4634,68‐
1116

142 หมู่ที ่ 1 ตําบลทุ่งไทรทอง อําเภอลําทับ กระบี่

552 ปาลม์
38/2556

บรษิัท ยูนวิานชินํ้ามันปาลม์
 จํากัด(มหาชน)

นาย พลัฏฐ์ ฐติณิัฐชนน 258 ถนนอ่าวลกึ‐แหลมสัก หมู่ที ่ 2 ตําบลอ่าวลกึใต ้ อําเภออ่าวลกึ กระบี่ 0‐7563‐4634
ต่อ 223

592  ถนนอ่าวลกึ‐พระแสง

 หมู่ที ่ 1
ตําบลปลายพระยา อําเภอปลายพระยา กระบี่

553 ปาลม์
39/2556

ก.พันธุ์ปาลม์ นาย ศริชิัย มามวีัฒนะ 22/11 ถนนสุราษฎร‐์นครศรฯี หมู่ที่
 5

ตําบลท่าอุแท อําเภอกาญจนดษิฐ์ สุราษฎรธ์านี 01‐9561904 22/11 ถนนสุราษฎร‐์นครศรฯี

 หมู่ที ่ 5
ตําบลท่าอุแท อําเภอกาญจนดษิฐ์ สุราษฎรธ์านี

554 ปาลม์
4/2556

นครพันธุ์ปาลม์(ชะอวด) นาย สมปอง ตุดเกือ้ 300 หมู่ที ่ 4 ตําบลวังอ่าง อําเภอชะอวด นครศรธีรรมราช 06‐6833756 300 หมู่ที ่ 4 ตําบลวังอ่าง อําเภอชะอวด นครศรธีรรมราช

555 ปาลม์
4/2557

ตาปีพันุป์าลม์ นาย ดเิรก รยิาพันธ์ 45  หมู่ที ่ 5 ตําบลบางใบไม ้ อําเภอเมอืง สุราษฎรธ์านี 086‐4770545 45  หมู่ที ่ 5 ตําบลบางใบไม ้ อําเภอเมอืง สุราษฎรธ์านี

556 ปาลม์
40/2556

ไพรัตนพ์ันธุ์ปาลม์ นาย สมใจ บุญนํา 83/1 หมู่ที ่ 10 ถนนพุนพนิ‐ไชยา ตําบลท่าเคย อําเภอท่าฉาง สุราษฎรธ์านี 081‐8919565 83/1 หมู่ที ่ 10 ถนนพุนพนิ‐
ไชยา

ตําบลท่าเคย อําเภอท่าฉาง สุราษฎรธ์านี

557 ปาลม์
41/2556

บางผึง้พันธุ์ปาลม์ นาง โสภา สุวรรณยุหะ 228  ถนนโคกยาง  หมู่ที ่ 5 ตําบลโคกยาง อําเภอเหนอืคลอง กระบี่ 0‐9875‐4557,0‐
7560‐1623

228  ถนนโคกยาง  หมู่ที ่ 5 ตําบลโคกยาง อําเภอเหนอืคลอง กระบี่

558 ปาลม์
42/2556

ทรัพยท์วี นาง จุไรรัตน์ มศีลิป์ 158  หมู่ที ่ 15 ตําบลโนนดนิแดง อําเภอโนนดนิ บุรรีัมย์ 083‐3737128 158  หมู่ที ่ 15 ตําบลโนนดนิแดง อําเภอโนนดนิ บุรรีัมย์

559 ปาลม์
43/2556

อรุณ บัวแกว้ นาย อรุณ บัวแกว้ 15/1  หมู่ที ่ 1 ถนนบา้นใน‐ดอนสัก ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก สุราษฎรธ์านี 089‐4716188 15/1  หมู่ที ่ 1 ถนนบา้นใน‐
ดอนสัก

ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก สุราษฎรธ์านี

560 ปาลม์
44/2556

เทพราชพันธุ์ปาลม์ นาง สุพนิ เทีย่งตรง 55/1 หมู่ที ่ 4 ตําบลเสาเภา อําเภอสชิล นครศรธีรรมราช 08‐6276‐8828 55/1 หมู่ที ่ 4 ตําบลเสาเภา อําเภอสชิล นครศรธีรรมราช

561 ปาลม์
45/2556

วจิติรพันธุ์ปาลม์ นาย วจิติร หนูสุข 18 หมู่ที ่ 3 ตําบลท่าเรอื อําเภอบา้นนาเดมิ สุราษฎรธ์านี 086‐4784169 18 หมู่ที ่ 3 ตําบลท่าเรอื อําเภอบา้นนาเดมิ สุราษฎรธ์านี

562 ปาลม์
46/2556

บรษิัท เชยีงแสน
อุตสาหกรรมการเกษตร จํากัด

นาย อรรถพล ลลีภัสธนพงษ์ 29/2  ถนนเพชรเกษม  หมู่ที ่ 2 ตําบลอ่าวลกึเหนอื อําเภออ่าวลกึ กระบี่ 0‐7568‐1136 29/2  ถนนเพชรเกษม หมู่ที่
 2

ตําบลอ่าวลกึเหนอื อําเภออ่าวลกึ กระบี่

563 ปาลม์
47/2556

ทองมว้นไมผ้ล นาย สังวาล โฉมยงค์ 162/2 หมู่ที ่ 1 ตําบลคลองปราบ อําเภอบา้นนาสาร สุราษฎรธ์านี 0‐7734‐1144 162/2 หมู่ที ่ 1 ตําบลคลองปราบ อําเภอบา้นนาสาร สุราษฎรธ์านี

564 ปาลม์
48/2556

สมพรพันธุ์ไม ้ นาย สมพร พรหมฉวี 47 ถนนเพชรเกษม หมู่ที ่ 5 ตําบลขันเงนิ อําเภอหลังสวน ชุมพร 08‐4056‐9022 47 ถนนเพชรเกษม หมู่ที ่ 5 ตําบลขันเงนิ อําเภอหลังสวน ชุมพร

565 ปาลม์
49/2556

นอ้งกุง้พันธุ์ปาลม์ นางสาว รจนา เมฆหตี 2/1  หมู่ที ่ 4 ตําบลท่าอุแท อําเภอกาญจนดษิฐ์ สุราษฎรธ์านี 089‐7298424 2/1  หมู่ที ่ 4 ตําบลท่าอุแท อําเภอกาญจนดษิฐ์ สุราษฎรธ์านี

566 ปาลม์
5/2556

โพนพสิัย ปาลม์นํ้ามัน นาง อนงค์ ปาณศรี 145 หมู่ที ่ 3 ถนนหนองคาย‐โพน
พสิัย กม.38

ตําบลวัดหลวง อําเภอโพนพสิัย หนองคาย 081‐9750827 145 หมู่ที ่ 3 ถนนหนองคาย‐
โพนพสิัย กม.38

ตําบลวัดหลวง อําเภอโพนพสิัย หนองคาย

567 ปาลม์
5/2557

บรษิัท ยูนวิานชินํ้ามันปาลม์
 จํากัด(มหาชน)

นาย พลัฏฐ์ ฐติณิัฐชนน 258 หมู่ที ่ 2 ถนนอ่าวลกึ‐แหลมสัก ตําบลอ่าวลกึใต ้ อําเภออ่าวลกึ กระบี่ 075‐
634634,681116

173/2 หมู่ที ่ 6 ตําบลท่าประจะ อําเภอชะอวด กระบี่

568 ปาลม์
50/2556

คณะบุคคลเพาะพันธุ์พชื 1/3 นาย เฉลมิ โกกนุทาภรณ์ 135 หมู่ที ่ 2 ตําบลเขาซก อําเภอหนองใหญ่ ชลบุรี 0‐3816‐8555 กม.57  ถ.ทางหลวงหมายเลข
 344  ม.2

ตําบลเขาซก อําเภอหนองใหญ่ ชลบุรี

569 ปาลม์
51/2556

คณะบุคคลเพาะพันธุ์พชื 1/2 นาย เฉลมิ โกกนุทาภรณ์ 135 หมู่ที ่ 2 ตําบลเขาซก อําเภอหนองใหญ่ ชลบุรี 0‐3816‐8555 กม.56  ถ.ทางหลวงหมายเลข
 344  ม.2

ตําบลเขาซก อําเภอหนองใหญ่ ชลบุรี

570 ปาลม์
52/2556

สามกระทายพันธุ์ปาลม์ นาง แสวง วงศเ์ณร 137  หมู่ที ่ 9 ตําบลสามกระทาย อําเภอกุยบุรี ประจวบครีขีันธ์ 084 8386619 137  หมู่ที ่ 9 ตําบลสามกระทาย อําเภอกุยบุรี ประจวบครีขีันธ์

571 ปาลม์
53/2556

อันดามันปาลม์กรุ๊ป นาย สุทธิศักดิ์ เหลนเพ็ชร 110 หมู่ที ่ 7 ตําบลหว้ยนํ้าขาว อําเภอคลองท่อม กระบี่ 089‐9081143 110 หมู่ที ่ 7 ตําบลหว้ยนํ้าขาว อําเภอคลองท่อม กระบี่

572 ปาลม์
54/2556

เพชรยอดเยีย่มการเกษตร นาง สายพศิ สําเนยีงแจ่ม 77  หมู่ที ่ 1 ตําบลศาลาลัย อําเภอสามรอ้ยยอด ประจวบครีขีันธ์ 089 8374574 77  หมู่ที ่ 1 ตําบลศาลาลัย อําเภอสามรอ้ยยอด ประจวบครีขีันธ์



573 ปาลม์
55/2556

คณะบุคคลเพาะพันธุ์พชื 1/1 นาย เฉลมิ โกกนุทาภรณ์ 135 หมู่ที ่ 2 ตําบลเขาซก อําเภอหนองใหญ่ ชลบุรี 0‐3816‐8555 135 หมู่ที ่ 2 ตําบเขาซก อําเภอหนองใหญ่ ชลบุรี

574 ปาลม์
56/2556

นอ้งองิค ์ พันธุ์ปาลม์ นาง นติยา แกว้สว่าง 52  หมู่ที ่ 10 ตําบลท่าอุแท อําเภอกาญจนดษิฐ์ สุราษฎรธ์านี 086‐4784169 52  หมู่ที ่ 10 ตําบลท่าอุแท อําเภอกาญจนดษิฐ์ สุราษฎรธ์านี

575 ปาลม์
57/2556

เขาหมอนพันธุ์ปาลม์ นาย วชิัย สมรูป 139/1 หมู่ที7่ ถนนสุราษฎร‐์นครศรฯี ตําบลพลายวาส อําเภอกาญจนดษิฐ์ สุราษฎรธ์านี 081‐7972271 139/1 หมู่ที7่ ถนนสุราษฎร‐์
นครศรฯี

ตําบลพลายวาส อําเภอกาญจนดษิฐ์ สุราษฎรธ์านี

576 ปาลม์
58/2556

สหพันธุ์ปาลม์ นาย สมยศ สังฆัสโร 17/1 ถนนเอเซยี41 หมู่ที3่ ตําบลครน อําเภอสวี ชุมพร 0‐6279‐6107 17/1 ถนนเอเซยี41 หมู่ที3่ ตําบลครน อําเภอสวี ชุมพร

577 ปาลม์
59/2556

นายไพฑูรย ์  เปรมปรี 84  หมู่ที ่ 4 ตําบลหาดยาย อําเภอหลังสวน ชุมพร 0‐9492‐4481 84  หมู่ที ่ 4 ตําบลหาดยาย อําเภอหลังสวน ชุมพร

578 ปาลม์
6/2556

บวี ี พันธุ์ปาลม์ นาย สําราญ กรทพิย์ 66 หมู่ 5 ตําบลป่าเว อําเภอไชยา สุราษฎรธ์านี 087‐0133584 66 หมู่ 5 ตําบลป่าเว อําเภอไชยา สุราษฎรธ์านี

579 ปาลม์
6/2557

รุ่งเรอืงพันธุ์ไม ้ 3 นาง สุรยิา สนพภิพ 1/9 หมู่ที ่ 6 ถนนชุมพร‐ระนอง ตําบลวังใหม่ อําเภอเมอืง ชุมพร 089‐8743568 1/9 หมู่ที ่ 6 ถนนชุมพร‐ระนอง ตําบลวังใหม่ อําเภอเมอืง ชุมพร

580 ปาลม์
60/2556

บรษิัท พาราเมา้ท ์ ออยล์
จํากัด

นาย ชรนิทร์ ผูว้ัฒนาวงศ์ 580/1 ซ.รามคําแหง39(เทพลลีา1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 02‐5307150 128  หมู่ที ่ 5 ตําบลทอ้งลําเจยีก อําเภอเชยีรใหญ่ นครศรธีรรมราช

581 ปาลม์
61/2556

บรษิัท อารแ์อนดด์ ี เกษตร
พัฒนา จํากัด

นางสาว ภัคจริา รัชกจิประการ 580/2 ซ.รามคําแหง 39(เทพลลีา1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 0‐2530‐7155‐6 169/1 หมู่ที1่2 ตําบลครน อําเภอสวี ชุมพร

582 ปาลม์
62/2556

หา้งหุน้ส่วนจํากัด สุราษฎร์
พันธุ์ปาลม์

นาย สุทธิศักดิ์ ยังวนชิเศรษฐ 185/3 ถนนสุราษฎรฯ์‐นครศรฯี หมู่
ที ่ 1

ตําบลปากแพรก อําเภอดอนสัก สุราษฎรธ์านี 0‐7725‐9301 185/3  ถนนสุราษฎร‐์นครศรี

  หมู่ที ่ 1
ตําบลปากแพรก อําเภอดอนสัก สุราษฎรธ์านี

583 ปาลม์
63/2556

หา้งหุน้ส่วนจํากัด สุราษฎร์
พันธุ์ปาลม์

นาย สุทรศิักดิ์ ยังวนชิเศรษฐ 185/3 ถนนสุราษฎรฯ์‐นครศรฯี หมู่
ที ่ 1

ตําบลปากแพรก อําเภอดอนสัก สุราษฎรธ์านี 01‐6067352 70/1 หมู่ที ่ 3 ตําบลท่าอุแท อําเภอกาญจนดษิฐ์ สุราษฎรธ์านี

584 ปาลม์
64/2556

บรษิัท อารแ์อนดด์ ี เกษตร
พัฒนา จํากัด

นางสาว ภัคจริา รัชกจิประการ 580/2 ซ.รามคําแหง39(เทพลลีา) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 0‐2530‐7155‐6 99 หมู่ที ่ 5 ตําบลละแม อําเภอละแม ชุมพร

585 ปาลม์
65/2556

บรษิัท ทักษิณปาลม์(2521)
จํากัด

นาย ธนารักษ์ พงษ์เภตรา 331  ถนนธราธิบดี ตําบลท่าขา้ม อําเภอพุนพนิ สุราษฎรธ์านี 0‐7720‐0654‐8 แปลงเพาะ กม.20  24/5
ถนนเอเชยี หมู่ที ่ 4

ตําบลท่าสะทอ้น อําเภอพุนพนิ สุราษฎรธ์านี

586 ปาลม์
66/2556

บรษิัท ทักษิณปาลม์(2521)
จํากัด

นาย ธนารักษ์ พงษ์เภตรา 331  ถนนธราธิบดี ตําบลท่าขา้ม อําเภอพุนพนิ สุราษฎรธ์านี 0‐7720‐0654‐8,0‐
2513‐8747‐9 K.เอ๋

331  ถนนธราธิบดี ตําบลท่าขา้ม อําเภอพุนพนิ สุราษฎรธ์านี

587 ปาลม์
67/2556

หา้งหุน้ส่วนสามัญ สวน
เพาะพันธุ์ปาลม์นํ้ามันสุข
สมบูรณ์

นาย สมศักดิ์ จนิตนาเลศิ 99 หมู่ที ่ 4 ตําบลเขาซก อําเภอหนองใหญ่ ชลบุรี 01‐8620615 99 หมู่ที ่ 4 ตําบลเขาซก อําเภอหนองใหญ่ ชลบุรี

588 ปาลม์
68/2556

หา้งหุน้ส่วนสามัญ สวน
เพาะพันธุ์ปาลม์นํ้ามันสุข
สมบูรณ์

นาย สมศักดิ์ จนิตนาเลศิ 93 หมู่ที ่ 4 ตําบลหา้งสูง อําเภอหนองใหญ่ ชลบุรี 01‐8620615 93 หมู่ที ่ 4 ตําบลหา้งสูง อําเภอหนองใหญ่ ชลบุรี

589 ปาลม์
69/2556

เอสพ ี การเกษตร นาย อภศิักดิ์ วานชินาม 310  หมู่ที ่ 6 ตําบลกุดสระ อําเภอเมอืง อุดรธานี 081‐6175022 310  หมู่ที ่ 6 ตําบลกุดสระ อําเภอเมอืง อุดรธานี

590 ปาลม์
7/2556

สหกรณ์นคิมท่าแซะ จํากัด นาย ไกรฤกษ์ ดวงคงทอง 50 ถ.บา้นยางฆอ้‐บา้นนํ้าพุ หมู่ที ่ 13 ตําบลท่าแซะ อําเภอท่าแซะ ชุมพร 0‐7759‐9019 50 ถ.บา้นยางฆอ้‐บา้นนํ้าพุ
หมู่ที ่ 13

ตําบลท่าแซะ อําเภอท่าแซะ ชุมพร

591 ปาลม์
7/2557

โกลง้แปลงเพาะปาลม์ นาย สุทธิมล อุดมศรี 5 หมู่ที ่ 4 ตําบลเขาพนม อําเภอเขาพนม กระบี่ 085‐3499118 5 หมู่ที ่ 4 ตําบลเขาพนม อําเภอเขาพนม กระบี่

592 ปาลม์
70/2556

อ.วัฒนาพันธุ์ปาลม์ นาย อดเิรก สคีง 13/1 หมู่ที ่ 5 ถนนลําทับ‐สนิปุน ตําบลลําทับ อําเภอลําทับ กระบี่ 075‐643133 13/1 หมู่ที ่ 5 ถนนลําทับ‐สนิ
ปุน

ตําบลลําทับ อําเภอลําทับ กระบี่

593 ปาลม์
71/2556

สุคันธรส นาย ภาสกร สุคันธรส 71/72 หมูที ่ 6 ตําบลแม่นางขาว อําเภอคุระบุรี พังงา 081‐8956870 71/72 หมูที ่ 6 ตําบลแม่นางขาว อําเภอคุระบุรี พังงา

594 ปาลม์
72/2556

ส.พชืสวนพันธุ์ปาลม์ นาย สมยศ บรรดา 3  หมู่ 1 ตําบลทรายขาว อําเภอคลองท่อม กระบี่ 08‐1535‐4128 37/4  หมู่ที ่ 1 ตําบลทรายขาว อําเภอคลองท่อม กระบี่

595 ปาลม์
73/2556

ป.บุญสุวรรณ์ นาง สุขใจ บุญสุวรรณ์ 77 ถนนสุราษฎร‐์นครศรฯี หมู่ที ่ 3 ตําบลท่าอุแท อําเภอกาญจนดษิฐ์ สุราษฎรธ์านี 08‐6043‐0051 77 ถนนสุราษฎร‐์นครศรฯี
หมู่ที ่ 3

ตําบลท่าอุแท อําเภอกาญจนดษิฐ์ สุราษฎรธ์านี

596 ปาลม์
75/2556

ชลประทานพันธุ์ปาลม์ นางสาว วรัชยาพร ตรกึตรอง 22  หมู่ที ่ 2 ตําบลท่าอุแท อําเภอกาญจนดษิฐ์ สุราษฎรธ์านี 089‐5888415 22  หมู่ที ่ 2 ตําบลท่าอุแท อําเภอกาญจนดษิฐ์ สุราษฎรธ์านี

597 ปาลม์
76/2556

สุกัญญาพันธุ์ปาลม์ นาย ปรชีา พรมเมฆ 22/6 หมู่ที ่ 5 ทางหลวงเลข401 ถ.สุ
ราษฎร‐์ นครศรฯี

ตําบลท่าอุแท อําเภอกาญจนดษิฐ์ สุราษฎรธ์านี 086‐4784169 22/6 หมู่ที ่ 5 ทางหลวงเลข
401 ถ.สุราษฎร‐์ นครศรฯี

ตําบลท่าอุแท อําเภอกาญจนดษิฐ์ สุราษฎรธ์านี

598 ปาลม์
77/2556

วัชรนิทร ์  ลลติรุ่งโรจน์ นาย วัชรนิทร์ ลลติรุ่งโรจน์ 211 ถ.สุราษฎร‐์นาสาร ม.7 ตําบลทุ่งเตาใหม่ อําเภอบา้นนาสาร สุราษฎรธ์านี 0‐7721‐
1165,081‐
7478657

211 ถ.สุราษฎร‐์นาสาร ม.7 ตําบลทุ่งเตาใหม่ อําเภอบา้นนาสาร สุราษฎรธ์านี

599 ปาลม์
78/2556

วังออ้ปาลม์นํ้ามัน นาง จุฑาทติย์ เคยพุดซา 168  หมู่ที ่ 9 ตําบลหัวดอน อําเภอเขือ่งใน อุบลราชธานี 083‐
3819992,089‐
9495539

168  หมู่ที ่ 9 ตําบลหัวดอน อําเภอเขือ่งใน อุบลราชธานี

600 ปาลม์
79/2556

สามด ี เกษตรฟารม์ นาย ประเสรฐิ วรเชษฐ 22 หมู่ที ่ 10 ตําบลแก่งโคม อําเภอสว่างวรีะวงศ์ อุบลราชธานี 082‐1466‐8014 22 หมู่ที ่ 10 ตําบลแก่งโคม อําเภอสว่างวรีะวงศ์ อุบลราชธานี

601 ปาลม์
8/2556

บรษิัท ไทยอสีเทริน์ แพลน
เทชั่น จํากัด

นาย เกษมสนิ ถนิสถติย์ 55  หมู่ที ่ 3 ตําบลทับยายเชยีง อําเภอพรหมพริาม พษิณุโลก 081‐3776593 55  หมู่ที ่ 3 ตําบลทับยายเชยีง อําเภอพรหมพริาม พษิณุโลก

602 ปาลม์
8/2557

พดี ี เกษตร นาย ประเสรฐิ วรเชษฐ 4 หมู่ที ่ 12 ตําบลสว่าง อําเภอสว่างวรีะวงศ์ อุบลราชธานี 082‐1468014 4 หมู่ที ่ 12 ตําบลสว่าง อําเภอสว่างวรีะวงศ์ อุบลราชธานี

603 ปาลม์
80/2556

ศรตีรังพันธุ์ปาลม์ นาง อุไร สุขช่วย 38 ถนนเดชอุดม‐บุณฑรกิ หมู่ที ่ 1 ตําบลกลาง อําเภอเดชอุดม อุบลราชธานี 092‐6952721 38 ถนนเดชอุดม‐บุณฑรกิ
หมู่ที ่ 1

ตําบลกลาง อําเภอเดชอุดม อุบลราชธานี

604 ปาลม์
81/2556

สามด ี ปาลม์ออยล ์ เพลน
เทชั่น สาขา 2

นาย จารกึ โพธิ์อุดม 94  หมู่ที ่ 8 ตําบลบุ่งมะแลง อําเภอสว่างวรีะวงศ์ อุบลราชธานี 089‐
2802997,045‐
677514

94  หมู่ที ่ 8 ตําบลบุ่งมะแลง อําเภอสว่างวรีะวงศ์ อุบลราชธานี



605 ปาลม์
82/2556

ทองพันธุ์ปาลม์และยางพารา นาย พลศักดิ์ เพ็งคําปั้ง 179  หมู่ที ่ 5  ถนนวารชิภูม‐ิกุดบาก ตําบลวารชิภูมิ อําเภอวารชิภูมิ สกลนคร 042‐165417 179  หมู่ที ่ 5  ถนนวารชิภูม‐ิ
กุดบาก

ตําบลวารชิภูมิ อําเภอวารชิภูมิ สกลนคร

606 ปาลม์
83/2556

ทุ่งคาพันธุ์ปาลม์ ‐ พันธุ์ยาง นาย โอภาส พรหมขวัญ 65 หมู่ที ่ 3 ตําบลทุ่งหลวง อําเภอละแม ชุมพร 0‐4051‐
7366,081‐
5971215

65 หมู่ที ่ 3 ตําบลทุ่งหลวง อําเภอละแม ชุมพร

607 ปาลม์
84/2556

ศุภชัยพันธุ์ไม ้ นาย ศุภชัย แกว้พชิัย 30 หมู่ที ่ 9 ตําบลท่าแซะ อําเภอท่าแซะ ชุมพร 01‐6571846 30 หมู่ที ่ 9 ตําบลท่าแซะ อําเภอท่าแซะ ชุมพร

608 ปาลม์
85/2556

ศุภชัยพันธุ์ไม ้ นาย ศุภชัย แกว้พชิัย 30 หมู่ที ่ 9 ตําบลท่าแซะ อําเภอท่าแซะ ชุมพร 08‐1657‐1846 129/1 หมู่ที ่ 15 ตําบลท่าแซะ อําเภอท่าแซะ ชุมพร

609 ปาลม์
86/2556

บรษิัท เปา‐รงคอ์อยลป์าลม์
 จํากัด

นาย ณรงค์ เลตกิุล 229  ถนนทุ่งสง‐นครศรฯี  หมู่ที ่ 7 ตําบลร่อนพบิูลย์ อําเภอร่อนพบิูลย์ นครศรธีรรมราช 0‐7533‐6589 229  ถนนทุ่งสง‐นครศรฯี
หมู่ที ่ 7

ตําบลร่อนพบิูลย์ อําเภอร่อนพบิูลย์ นครศรธีรรมราช

610 ปาลม์
87/2556

บรษิัท สหอุตสาหกรรม
นํ้ามันปาลม์ จํากัด (มหาชน)

นาย สมชัย จงสวัสดิช์ัย 64 ชัน้1 ซอยบางนา ‐ ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 0‐2361‐8959‐87

 กด9
78/1 หมู่ที ่ 4 ตําบลกระบีน่อ้ย อําเภอเมอืง กระบี่

611 ปาลม์
88/2556

บรษิัท สหอุตสาหกรรม
นํ้ามันปาลม์ จํากัด (มหาชน)

นาย สมชัย จงสวัสดชิัย 64 ชัน้1 ซอยบางนา ‐ ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 0‐2361‐8959‐87

 กด9
157 หมู่ที ่ 6 ตําบลบางสวรรค์ อําเภอพระแสง สุราษฎรธ์านี

612 ปาลม์
89/2556

อนันต ์ ปะการะนัน นาย อนันต์ ปะการะนัน 102 หมู่ที ่ 1 ตําบลปากแพรก อําเภอดอนสัก สุราษฎรธ์านี 086‐4784169 102 หมู่ที ่ 1 ตําบลปากแพรก อําเภอดอนสัก สุราษฎรธ์านี

613 ปาลม์
9/2557

วรีศักดิพ์ันธุ์ยาง นาง พรรธิพา เพ็ชกูน หมู่ที ่ 1 ตําบลแก่งโดม อําเภอสว่างวรีะวงศ์ อุบลราชธานี 080‐1426864 หมู่ที ่ 1 ตําบลแก่งโดม อําเภอสว่างวรีะวงศ์ อุบลราชธานี

614 ปาลม์
90/2556

สาร ี รัตนรัตน์ นาง สารี รัตนรัตน์ 132 ถนนสุราษฎร‐์นครศรฯี หมู่ที ่ 3 ตําบลท่าอุแท อําเภอกาญจนดษิฐ์ สุราษฎรธ์านี 0‐7725‐9067,08‐
9868‐4246

132 ถนนสุราษฎร‐์นครศรฯี
หมู่ที ่ 3

ตําบลท่าอุแท อําเภอกาญจนดษิฐ์ สุราษฎรธ์านี

615 ปาลม์
91/2556

วชิาญ ศรแีฉลม้ นาย วชิาญ ศรแีฉลม้ 50/2  หมู่ที ่ 3 ตําบลตะเคยีนทอง อําเภอกาญจนดษิฐ์ สุราษฎรธ์านี 081‐0793618 4/1  หมู่ที ่ 3 ตําบลตะเคยีนทอง อําเภอกาญจนดษิฐ์ สุราษฎรธ์านี

616 ปาลม์
92/2556

โชคชัยพันธุ์ปาลม์ นาย โชคชัย มาศศรี 119  หมู่ที ่ 7 ตําบลบา้นพรา้ว อําเภอนครไทย พษิณุโลก 086‐7886173 119  หมู่ที ่ 7 ตําบลบา้นพรา้ว อําเภอนครไทย พษิณุโลก

617 ปาลม์
93/2556

นอ้งออ้มพันธุ์ปาลม์ นางสาว ยุพนิ บุญนํา 90/1 หมู่ที ่ 1 ตําบลเวยีงสระ อําเภอเวยีงสระ สุราษฎรธ์านี 084‐8497376 90/1 หมู่ที ่ 1 ตําบลเวยีงสระ อําเภอเวยีงสระ สุราษฎรธ์านี

618 ปาลม์
94/2556

หา้งหุน้ส่วนจํากัด ประวณีไว
เนอรส์เซอรร์ี ่ ปาลม์ออยล์

นาย คณธัช ประวณีไว 39/26 หมู่ที1่ ซอยปรมนิมรรคา36
ถนนชุมพร‐ปากนํ้า

ตําบลบางหมาก อําเภอเมอืง ชุมพร 0‐7757‐8309 104/4 หมู่ที3่ ตําบลชา้งแรก อําเภอบางสะพาน ประจวบครีขีันธ์

619 ปาลม์
95/2556

แปลงเพาะนอ้งป๊อกปาลม์นํ้ามัน นาย ไทยรงค์ กองสุข 59  หมู่ที ่ 10 ตําบลท่าอุแท อําเภอกาญจนดษิฐ์ สุราษฎรธ์านี 080‐0502819 59  หมู่ที ่ 10 ตําบลท่าอุแท อําเภอกาญจนดษิฐ์ สุราษฎรธ์านี

620 ปาลม์
96/2556

มัทร ี วชิัยดษิฐ์ นางสาว มัทรี วชิัยดษิฐ 77 หมู่ที ่ 1 ถนนบา้นใน‐ขนอม ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก สุราษฎรธ์านี 081‐5697143 77 หมู่ที ่ 1 ถนนบา้นใน‐ขนอม ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก สุราษฎรธ์านี

621 ปาลม์
97/2556

พาน ี นยิะกจิ นาง พานี นยิะกจิ 77/1  หมู่ที ่ 1  ถนนบา้นใน‐ขนอม ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก สุราษฎรธ์านี 081‐2701664 77/1  หมู่ที ่ 1  ถนนบา้นใน‐
ขนอม

ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก สุราษฎรธ์านี

622 ปาลม์
98/2556

ชายณรงคพ์ันธุ์พชื นาย ณรงคช์ัย คงเจรญิ 111/1  หมู่ที ่ 8 ตําบลทุ่งหลวง อําเภอเวยีงสระ สุราษฎรธ์านี 0‐7725‐7124 111/1  หมู่ที ่ 8 ตําบลทุ่งหลวง อําเภอเวยีงสระ สุราษฎรธ์านี

623 ปาลม์
99/2556

แหลมทองพันธุ์ยาง นาย เทพชัย ตณิวโรดม 124  ถนนหลวงสาย 41  หมู่ที ่ 7 ตําบลละแม อําเภอละแม ชุมพร 0‐1968‐0523 124  ถนนหลวงสาย 41  หมู่
ที ่ 7

ตําบลละแม อําเภอละแม ชุมพร


