
หมายเลขโทรศัพท์

สหกรณ์การเกษตรเมืองพาน จ ากัด 053 721671 ข้าวหอมมะลิ 5 กก.
สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จ ากัด 053 955791 ข้าวหอมมะลิ 5 กก.
สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จ ากัด 081 7853496 ข้าวหอมมะลิ 1 กก . 5 กก. 15 กก.
สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จ ากัด 056 781 190 ข้าวหอมมะลิ 5 กก.
สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จ ากัด 055 411067 ข้าวหอมปทุม ข้าวขาว 5 กก. 10 กก.
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอุตรดิตถ์ จ ากัด 081 6741568 ข้าวขาว  5 กก.
สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จ ากัด 0 5542 1750 ข้าวพิษณุโลก 5 กก.
สหกรณ์การเกษตรบางกระทุ่ม จ ากัด 089 6426868 ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว ข้าวหอม

ใบเตยข้าว กข43
15 กก. 45 กก. น้ าปลาหอยเป๋าฮ้ือ น้ ามันปาล์ม

สหกรณ์วัดจันทร์  จ ากัด 086 9374904 ข้าวหอมมะลิ ข้าว กข43 ข้าวขาว 1 กก. 5 กก. 15 กก. 45 กก. กาแฟส าเร็จรูป น้ าปลา หมูฝอย และ
น้ ามันปาล์ม

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระก า จ ากัด 093 2785554 ข้าว กข43 5 กก. 15 กก. 45 กก.

สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส. พิษณุโลก 
จ ากัด

086 7829594 ข้าวหอมมะลิ 5 กก.

สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จ ากัด 081 7859005, 095 2944639 ข้าว กข43 1 กก. 5 กก. 15 กก. กาแฟเขาทะลุ น้ าปลาตรากุ้ง น้ าด่ืม (ขวด) 
ขนมขบเค้ียว อาหารกระป๋อง

สหกรณ์การเกษตรบ้านตาก จ ากัด 081 887 2105 ข้าวขาว 5 กก. 15 กก. 45 กก.
สหกรณ์การเกษตรแม่สอด จ ากัด 061 6299396 ข้าวหอมมะลิ 5 กก. น้ าด่ืม
สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จ ากัด 089 9515323 ข้าวหอมมะลิ 5 กก. อาหารแช่แข็ง ผักสด อาหารแปรรูป
สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จ ากัด 095 4065915 ข้าวหอมมะลิ 5 กก. 45 กก.

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ก่ิวลม จ ากัด 081 7832957 ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว 5 กก.
สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ล าปาง จ ากัด 089 557 8883 ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรส์เบอร่ี ข้าวขาว 1 กก. 5 กก.
สหกรณ์การเกษตรจุน จ ากัด 082 8977407 ข้าวหอมมะลิ  ข้าวเหนียว 1 กก. 2 กก. 5 กก. 15 กก. 45 กก.
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินบ้านดอกบัว จ ากัด 082 8957321 ข้าวหอมมะลิ 0.5 กก. 1 กก.
สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส. พะเยา จ ากัด 086 4215114 ข้าวหอมมะลิ 5 กก.

8 สุโขทัย สหกรณ์นิคมสวรรคโลก จ ากัด 086 9288751 ข้าวขาว ข้าวหอมปทุม ข้าว กข43 5 กก. 15 กก. 50 กก.
9 แม่ฮ่องสอน สหกรณ์การเกษตรแม่ลาน้อย จ ากัด 053 689 016 ข้าวขาว 5 กก.

โครงการสินค้าสหกรณ์ สินค้าคุณภาพ สู่ชุมชน  
กรมส่งเสริมสหกรณ์  ข้อมูล  ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563

หมายเหตุ  สามารถติดต่อประสานรายละเอียดเก่ียวกับสินค้าได้โดยตรงกับสหกรณ์

ที่ จังหวัด ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ชนิดข้าว ขนาดบรรจุ สินค้าบริโภคอ่ืน

1 เชียงราย

2 เพชรบูรณ์

3 อุตรดิตถ์

5 ตาก

6 ล าปาง

7 พะเยา

พิษณุโลก4



หมายเลขโทรศัพท์ที่ จังหวัด ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ชนิดข้าว ขนาดบรรจุ สินค้าบริโภคอ่ืน

1 เชียงราย สหกรณ์การเกษตรวังช้ิน จ ากัด 089 9569058 ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้องไรซ์เบอร์ร่ี  
ข้าวเหนียวลืมผัว ข้าวเหนียว กข6

500 กรัม 1กก. 5 กก. 45 กก. ไข่ น้ าตาล น้ ามันพืช น้ าปลา

สหกรณ์การเกษตรร้องกวาง จ ากัด 097 9180442 ข้าวหอมมะลิ 5 กก. 45 กก.
สหกรณ์การเกษตรสูงเม่น จ ากัด 085 013 1940 ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว 5 กก. 45 กก.

11 ล าพูน ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดล าพูน จ ากัด 053 501774 ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอร่ี  ข้าวเหนียว 5 กก. 45 กก.
สหกรณ์การเกษตรฝาง จ ากัด 053 451 497 ข้าวหอมมะลิ ข้าวพิษณูโลก ข้าว

เหนียว กข6 ข้าวเหนียวสันป่าตอง1 
ข้าวไรซ์เบอร่ี

5 กก.

สหกรณ์การเกษตรพร้าว จ ากัด 081 7837506 ข้าวหอมมะลิ 5 กก.
สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ ากัด 084 8852199 ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียวสันป่าตอง1 5 กก.
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จ ากัด 053 112 900 ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียวสันป่าตอง1 5 กก.
สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด 087 8756875 ข้าวหอมมะลิ 5 กก.
สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้าธ.ก.ส.สุรินทร์ จ ากัด 081 7900811 ข้าวหอมมะลิ 1 กก. 5 กก. 15 กก. 50 กก. กาแฟ น้ ามันพืช ปลากระป๋อง น้ าปลา 

บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป และของใช้อ่ืนๆ

สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จ ากัด 081 9672018 ข้าวหอมมะลิ 1 กก. 5 กก. 40 กก. 50 กก. 
สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส.ศรีสะเกษ จ ากัด 081 7252901 ข้าวหอมมะลิ 5 กก.
สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จ ากัด 063-0234399 ข้าวหอมมะลิ 1 กก. 5 กก. 15 กก.
สหกรณ์การเกษตรคงสามัคคี จ ากัด 081 9660692 ข้าวหอมมะลิ 50 กก.
สหกรณ์การเกษตรโนนสูง จ ากัด 043 379177 ข้าวหอมมะลิ  5 กก. 15 กก. 50 กก.
สหกรณ์การเกษตรพิมาย จ ากัด 089 4281653 ข้าวหอมมะลิ 1 กก. 5 กก. 15 กก. 50 กก.
สหกรณ์การเกษตรปักธงชัย จ ากัด 044 441040 ข้าวหอมมะลิ 5 กก. 15 กก. 50 กก.
สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด 087 2506258 ข้าวหอมมะลิ ข้าว กข43 กข59    

ข้าวขาวตาแห้ง
5 กก. 50 กก. น้ าด่ืม

สหกรณ์การเกษตรล าพระเพลิง  จ ากัด 081 8788848 ข้าวไรซ์เบอร์ร่ี 1 กก. 3 กก. 5 กก. 15 กก. หม่ีส าเร็จรูปพร้อมน้ าปรุง น้ ามันพืช กาแฟ
คอฟฟ่ีเมท อาหารกระป๋อง เคร่ืองด่ืม 
เคร่ืองปรุงรส และของใช้อ่ืนๆ

สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส. นครราชสีมา จ ากัด 081 2668185 ข้าวหอมมะลิ 5 กก. บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป และปลากระป๋อง
16 นครพนม สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส. นครพนม จ ากัด 042 587 143 ข้าวหอมมะลิ 5 กก.

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรขอนแก่น จ ากัด 087 4909567 ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว 1 กก.
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนอ าเภอหนองสองห้อง  จ ากัด 081 9773774 ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว 5 กก. 15 กก.

10 แพร่

12 เชียงใหม่

13 สุรินทร์

17 ขอนแก่น

ศรีสะเกษ14

นครราชสีมา15



หมายเลขโทรศัพท์ที่ จังหวัด ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ชนิดข้าว ขนาดบรรจุ สินค้าบริโภคอ่ืน

1 เชียงราย สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส .ขอนแก่น จ ากัด 065 2962554 ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว 1 กก. 5 กก.
18 อุบลราชธานี สหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จ ากัด 045 481136 ข้าวหอมมะลิ 1 กก. 2 กก. 5 กก.

สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จ ากัด 087 3782476 ข้าวหอมมะลิ 5 กก.
สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เลิงนกทาและไทยเจริญ จ ากัด 086 8755646 ข้าวหอมมะลิ 5 กก.
สหกรณ์การเกษตรธรรมชาติอินทรีย์หนองยอ จ ากัด 086 1711252 ข้าวหอมมะลิ 5 กก.
กลุ่มเกษตรกรท านาบากเรือ 081 4006984 ข้าวหอมมะลิ 5 กก.
กลุ่มเกษตรกรท านานาโส่ 081 7604891 ข้าวหอมมะลิ 5 กก.
สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด 089 9448779 ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้อง 1 กก. . 5 กก. 50 กก.
สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จ ากัด 081 7083259 ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้อง 1 กก. 2กก 5 กก. 50 กก. 

21 กาฬสินธ์ุ สหกรณ์เพ่ือการเกษตรและการตลาดลูกค้า ธกส.กาฬสินธ์ุ จ ากัด 043 601 045 ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมมะลิแดง ข้าว
ไรซ์เบอรร๋ี ข้าวเหนียว

1กก.  5กก. 45 กก. น้ าปลาเป่าฮ้ือ กาแฟ น้ าด่ืม  น้ ายาล้างจาน

22 อุดรธานี สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส . อุดรธานี จ ากัด 042 266 673 ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว 1 กก. 5 กก. 12กก.
กลุ่มเกษตรกรท านาปะเคียบ 081 955 1381 ข้าวหอมมะลิ 1 กก. 5 กก. 45 กก.
สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส. บุรีรัมย์  จ ากัด 044 690 255 ข้าวหอมมะลิ 5 กก. 15 กก. 50 กก. น้ าด่ืม ตรา สกต. กาแฟ ปลากระป๋อง 

น้ าปลา สบู่สมุนไพร

สหกรณ์การเกษตรกระสัง  จ ากัด 081 4709966 ข้าวหอมมะลิ 1 กก. 2 กก. 5 กก.
24 หนองบัวล าภู สหกรณ์การเกษตรศรีบุญเรือง  จ ากัด 042 353 970 ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว 40 กก. 50 กก.

สหกรณ์การเกษตรหัวตะพาน จ ากัด 086-2569414 ข้าวหอมมะลิ 5 กก. นมสด
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนนาดูนสามัคคี จ ากัด 089-4234147 ข้าวหอมมะลิ 5 กก.
สหกรณ์การกษตรเพ่ือการตลาด ลูกค้า  ธกส . อ านาจเจริญ จ ากัด 089-0641676 ข้าวหอมมะลิ หอมมะลิ ข้าวเหนียว 1 กก. 5 กก.
สหกรณ์การเกษตร กปร.กลาง นพค. เลย จ ากัด 085 7406445 ข้าวหอมมะลิ 5 กก.
สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เลย จ ากัด 061 2178989 ข้าวหอมมะลิ 5 กก.
สหกรณ์การเกษตรเมืองเลย จ ากัด 088 5607180 ข้าวหอมมะลิ 5 กก.
สหกรณ์การเกษตรวังสะพุง จ ากัด 085 6092856 ข้าวหอมมะลิ 5 กก.
สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส.ชัยภูมิ จ ากัด 081 0753170 ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว 5 กก.
สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ จ ากัด 088 5959582 ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว 5 กก.
สหกรณ์การเกษตรคอนสาร จ ากัด 081 1832277 ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว ข้าวเหนียว 1 กก. 5 กก. 45 กก.
สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส. มหาสารคาม จ ากัด 092 2195599 ข้าวหอมมะลิ 5 กก. น้ าปลาเป๋าฮ้ือ นมจืด
สหกรณ์การเกษตรบรบือ จ ากัด 084 4044688 ข้าวหอมมะลิ 5 กก.
สหกรณ์การเกษตรกันทรวิชัย จ ากัด 098 4699542 ข้าวหอมมะลิ 2 กก.

17 ขอนแก่น

19 ยโสธร

20 ร้อยเอ็ด

23 บุรีรัมย์

25 อ านาจเจริญ

26 เลย

27 ชัยภูมิ

28 มหาสารคาม



หมายเลขโทรศัพท์ที่ จังหวัด ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ชนิดข้าว ขนาดบรรจุ สินค้าบริโภคอ่ืน

1 เชียงราย29 หนองคาย สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส หนองคาย จ ากัด 042 421 205 ข้าวหอมมะลิ 5 กก.
30 ชัยนาท สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์  จ ากัด 063 9549555 ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว ข้าว กข43 50 กก.

สหกรณ์การเกษตรบรรพตพิสัย จ ากัด 081 9724690, 081 9621657 ข้าว กข43  5 กก.
สหกรณ์การเกษตรไพศาลี จ ากัด 065 4911908 ข้าวหอมมะลิ ข้าว กข43 5 กก.
สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้าธ.ก.ส.นครสวรรค์ จ ากัด 094 6193553 ข้าวหอมมะลิ 5 กก.
สหกรณ์การเกษตรลาดยาว จ ากัด 081 4755578 ข้าวหอมมะลิ ข้าว กข43 5 กก.

32 ก าแพงเพชร สหกรณ์การเกษตรคลองขลุง จ ากัด 063 8385333 ข้าว กข43 5 กก. น้ าปลา
33 สระบุรี ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดสระบุรี จ ากัด 036 300 134 ข้าวเสาไห้ 5 กก. 15 กก.
34 นครปฐม สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้าธ.ก.ส. นครปฐม จ ากัด 034 212 655 ข้าว กข43  ข้าวหอมปทุม 5 กก.
35 สระแก้ว สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว 089 852 1506 ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมปทุม ข้าว กข45 1กก. 2 กก. 5กก. 15 กก.

สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จ ากัด 081 3795509 ข้าวหอมมะลิ 1 กก. 5 กก.
สหกร์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จ ากัด 089 9602047 ข้าวหอมมะลิ 1 กก. 5 กก.
สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จ ากัด 097 251 5681 ข้าวหอมมะลิ ข้าว กข79 1 กก. 5 กก. 15 กก. 49 กก. เคร่ืองครัว และของใช้อ่ืนๆ
สหกรณ์การเกษตรบางปลาม้า จ ากัด 092 256 4916 ข้าวหอมมะลิ 15 กก. 50  กก. ปลากระป๋อง เคร่ืองปรุงรส และของใช้อ่ืนๆ
สหกรณ์การเกษตรสองพ่ีน้อง  จ ากัด 089 802 1716 ข้าวขาว ข้าว กข43 49 กก. กาแฟ
สหกรณ์การเกษตรสามชุก จ ากัด 081 857 1769 ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว 15 กก. 49 กก.
สหกรณ์การเกษตรด่านช้าง จ ากัด 062 956 1359 ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว 5 กก. 15 กก. 49 กก. ยาสามัญประจ าบ้าน
สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จ ากัด 081 880 9199 ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว ข้าว กข43 49 กก. ของใช้อ่ืนๆ

38 ปทุมธานี สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จ ากัด 089 0009637 ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมปทุม ข้าวขาว 5 กก. 15 กก. 50 กก.
39 ปราจีนบุรี สหกรณ์การเกษตรประจันตคาม จ ากัด 0-3729-1733, 0-3729-1303 ข้าวหอมมะลิ ข้าวตาแห้ง 5 กก. 15 กก.
40 ฉะเชิงเทรา สหกรณ์การเกษตรบางน้ าเปร้ียว  จ ากัด 086 3952955 ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมปทุม ข้าวขาว 5 กก. 15 กก. 50 กก.
41 ราชบุรี สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จ ากัด 098 507 9756 ข้าวขาว 5 กก.
42 กาญจนบุรี กลุ่มเกษตรกรท านาหนองสาหร่าย 081 986 9685 ข้าวหอมปทุม ข้าวขาว 5 กก.
43 ตราด ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จ ากัด 081 1599598 ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมปทุม ข้าวขาว 

ข้าวไรซ์เบอรร่ี
1 กก. 5 กก. ปลากระป๋อง น้ ามันพืช บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป 

น้ าตาลทราย

สหกรณ์การเกษตรท่าวุ้ง จ ากัด 036 481 414 ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาวชัยนาท 2 กก. 5 กก. 15 กก. 50 กก. บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ าด่ืม และ
เคร่ืองปรุงรส

ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดลพบุรี จ ากัด 036 487 370 ข้าวหอมมะลิ ข้าวเสาไห้  5 กก.
ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จ ากัด 094-6955196 ข้าวหอมมะลิ  ข้าวหอมปทุม ข้าวเสาไห้ 5 กก. บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป และเคร่ืองปรุงรส
สหกรณ์การเกษตรเมืองสิงห์บุรี จ ากัด 089-7433767 ข้าวหอมมะลิ ข้าวตาแห้ง 5 กก. ปลากระป๋อง และเคร่ืองปรุงรส

31 นครสวรรค์

36 อุทัยธานี

44 ลพบุรี

สุพรรณบุรี37

45 สิงห์บุรี



หมายเลขโทรศัพท์ที่ จังหวัด ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ชนิดข้าว ขนาดบรรจุ สินค้าบริโภคอ่ืน

1 เชียงราย สหกรณ์การเกษตรบางระจัน จ ากัด 064-9892246 ข้าวหอมมะลิ ข้าววขาว 5 กก. เคร่ืองปรุงรส
ร้านสหกรณ์พระนคร จ ากัด 095 1536436 ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอร่ี  1 กก. 5 กก. 
ร้านสหกรณ์เทเวศน์ จ ากัด 086 1394492 ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอร่ี  1 กก. 5 กก. 
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด 081 8233639 ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว ข้าวไรซ์เบอร่ี 

ข้าว กข43
1กก. 5 กก.

ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ ากัด 089 7751215 ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอร่ี 1กก. 5 กก.
48 สมุทรสงคราม สหกรณ์การเกษตรบางคนที จ ากัด 081 7269215 ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว ข้าวไรซ์เบอร่ี ข้าว กข43 5 กก. 15 กก. 49 กก. 50 กก. น้ าด่ืม
49 สุราษฎร์ธานี สหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี จ ากัด 092 8939415 ข้าวหอมมะลิ 5 กก. สินค้าอุปโภคบริโภค

50 เพชรบุรี สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด 032 491 268 ข้าวหอมมะลิ 5 กก.
51 พังงา สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส.พังงา  จ ากัด 076 411 209 ข้าวหอมมะลิ 5 กก. 48 กก. น้ ามันพืช ปลากระป๋อง

สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้าธกส.กระบ่ี จ ากัด 085 7860611 ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมปทุม ข้าวขาว  5 กก. 40 กก. กาแฟ
สหกรณ์นิคมปากน้ า จ ากัด 081 9686147 ข้าวหอมมะลิ 5 กก. 40 กก. กาแฟ
สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองปง จ ากัด 081 8948586 ข้าวหอมมะลิ 5 กก. 15 กก. 50 กก.

53 พัทลุง กลุ่มเกษตรกรท านาตะโหมด 074 682 340 ข้าวสังข์หยด 1 กก.
สหกรณ์การเกษตรเมืองนราธิวาส จ ากัด 081 5403819 ข้าวขาว 5 กก. น้ ามันพืช น้ าตาลทราย เคร่ืองอุปโภค

บริโภคอ่ืนๆ

สหกรณ์การเกษตรสุไหงโก-ลก จ ากัด 088 7883870 ข้าวขาว ข้าวหอมกระดัง ข้าวชีบูกันตัง 1 กก. 5 กก. ไข่ไก่ น้ ามันพืช น้ าตาลทราย เคร่ืองอุปโภค
บริโภคอ่ืนๆ

สหกรณ์ อรบ. นราธิวาสรักษ์บ้านเกิด จ ากัด 089 5013615 ข้าวขาว 5 กก. ไข่ไก่ น้ ามันพืช น้ าตาลทราย เคร่ืองอุปโภค
บริโภคอ่ืนๆ

สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นราธิวาส จ ากัด 089 6742979 ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมปทุม ข้าวขาว 5 กก. น้ ามันพืช น้ าตาลทราย เคร่ืองอุปโภค
บริโภคอ่ืนๆ

สหกรณ์การเกษตรโรงสีข้าวพิกุลทองตากใบ จ ากัด 089 9750840 ข้าวหอมกระดังงา ข้าวชีบูกันตัง 1กก. 5 กก.

กรุงเทพมหานคร
พ้ืนท่ี 1
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54 นราธิวาส

45 สิงห์บุรี

47 กรุงเทพมหานคร
พ้ืนท่ี 2

52 กระบ่ี


