
ท่ี 

ช่ือฟาร์ม 

  
ทีต่ั้งฟาร์ม 

  
  

เบอร์โทร ประเภทกจิการ สินค้าทีร่่วม รายละเอยีด 
ระยะเวลา 

  ทีอ่ยู่ ต าบล อ าเภอ จังหวดั ตั้งแต่ ถึง 
1 รุ่งเรืองฟาร์ม 172 ศรีจุฬา เมือง

นครนายก 
นครนายก 0877662254 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า ลูกพนัธ์ุปลาดุกอุย ปลา

ดุกบ๊ิกอุย ปลาดุกรัสเซีย 
ร้อยละ 10  15-มิ.ย.-59 15-ธ.ค.-59 

2 ส าเนาพนัธ์ุปลา 250 ท่าปอ ปากพลี นครนายก 0868492584 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า ปลาดุกรัสเซีย ปลาดุกบ๊ิก
อุย 

ร้อยละ 10  15-มิ.ย.-59 15-ธ.ค.-59 

3 ทบัทิมทองฟาร์ม  -  ดงละคร เมือง
นครนายก 

นครนายก 0863033109 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า ลูกพนัธ์ุปลานิลแปลงเพศ 
ปลาทบัทิมแปลงเพศ ปลา
ดุกบ๊ิกอุย ปลาดุกรัสเซีย 

ร้อยละ 10  15-มิ.ย.-59 15-ธ.ค.-59 

4 เทพชยัฟาร์ม 40 องครักษ ์ บางปลามา้ สุพรรณบุรี 0863802669 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า พนัธ์ุปลานิลแปลงเพศ ร้อยละ 2 16-มิ.ย.-59 16-ส.ค.59 

5 กลุ่มผูเ้พาะเล้ียง
สตัวน์ ้ าและการ
แปรรูปผลผลิต 
บา้นสวนมะม่วง 

73 ไชยภูมิ ไชโย อ่างทอง 0861028227 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า ปลานิลด า ปลานิลด า
แปลงเพศ ปลานิลแดง 
ปลานิลแดงแปลงเพศ 

ร้อยละ 10  15-มิ.ย.-59 15-ก.ย.-59 

6 นนัทิดา
การเกษตร 

32 โพธ์ิม่วง
พนัธ์ 

สามโก ้ อ่างทอง 0877599077 ผูจ้  าหน่ายอาหาร
สตัวน์ ้ า 

พนัธ์ุสตัวน์ ้ าทุกชนิด ร้อยละ 2 14-มิ.ย.-59 30-ธ.ค.-59 

7 ส่ีร้อยพนัธ์ุปลา 38 ส่ีร้อย วิเศษชยั
ชาญ 

อ่างทอง 0818588714 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า ลูกพนัธ์ุปลาดุก ร้อยละ 40 14-มิ.ย.-59 30-ธ.ค.-59 

8 จ านงคฟ์าร์ม 732 เมืองพาน พาน เชียงราย  0818818649 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า ลูกพนัธ์ุปลานิล ร้อยละ 10  1-ก.ค.-59 30-ก.ย.-59 

9 โอชินฟาร์ม  4/1 เกาะชา้ง แม่สาย เชียงราย  0827198900 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า ลูกพนัธ์ุปลานิล ร้อยละ 10  1-ก.ค.-59 30-ก.ย.-59 

10 บ่อปลาสุภากร 109 ดอกค าใต ้ ดอกค าใต ้ พะเยา   ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า ลูกพนัธ์ุปลานิลแปลงเพศ 
ปลานิลแดงแปลงเพศ 
และปลากินพืชอ่ืนๆ  

ร้อยละ 20 1-ก.ค.-59 30-ก.ย.-59 



ท่ี 

ช่ือฟาร์ม 

  
ที่ตั้งฟาร์ม 

  
  

เบอร์โทร ประเภทกจิการ สินค้าทีร่่วม รายละเอยีด 
ระยะเวลา 

  ที่อยู่ ต าบล อ าเภอ จังหวดั ตั้งแต่ ถึง 
11 สหกรณ์กลุ่มเล้ียง

ปลาบา้นต ๊าเมือง
พะเยา จ ากดั 

  บา้นต ๊า เมืองพะเยา พะเยา   กลุ่มผูเ้ล้ียงปลานิล ร่วมโครงการโดยจะซ้ือ
อาหารสตัวน์ ้ าจากบริษทั
ท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

  1-ก.ค.-59 30-ก.ย.-59 

12 พิทกัษพ์นัธ์ุปลา 123/1 ไมง้าม เมืองตาก ตาก 0814746312 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า พนัธ์ุสตัวน์ ้ าทุกชนิด ร้อยละ 10 15-มิ.ย.-59 30-ก.ย.-59 

13 กรเกียรติฟาร์ม 19 วงัแขม คลองขลุง ก าแพงเพชร 0818874783 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า พนัธ์ุปลานิล ปลาทบัทิม ร้อยละ 10 1-ก.ค.-59 30-ก.ย.-59 

14 สมชายฟาร์ม 299 นาแขม เมืองเลย เลย 0872334759 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า ลูกพนัธ์ุปลานิล ปลาดุก ร้อยละ 10 1-ก.ค.-59 31-ต.ค.59 

15 ทีมจ่าปลาสด 626 เมือง เมืองเลย เลย 0819646743 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า ลูกพนัธ์ุปลานิลแปลงเพศ ร้อยละ 10 1-ก.ค.-59 1-ต.ค.-59 

16 ช. น าเจริญ 79 วงัสะพงุ วงัสะพงุ เลย 0833513393 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า ลูกพนัธ์ุปลานวลจนัทร์ 
ปลาตะเพียน ปลายีส่ก 

ร้อยละ 15 1-ก.ค.-59 1-ก.ย.-59 

17 ป.ปลาทองฟาร์ม 149 หนองหญา้
ปลอ้ง 

วงัสะพงุ เลย 0898411602 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า ลูกพนัธ์ุปลานิล ปลา
ตะเพียน ยีส่กเทศ 

ร้อยละ 10 15-มิ.ย.-59 15-ก.ย.-59 

18 อภิวฒัน์ฟาร์ม
ปลา 

161 นาช่าว เชียงคาน เลย 0856932520 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า ลูกพนัธ์ุปลาตะเพียน ปลา
นิล ปลานวลจนัทร์ ปลา
ดุก 

ร้อยละ 10 10-มิ.ย.-59 10-ส.ค.59 

19 เชียงคานพฒันา 109 เชียงคาน เชียงคาน เลย 0860202392 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า ลูกพนัธ์ุปลานิล ปลา
ตะเพียน ปลายีส่ก 

แถมลูกพนัธ์ุ
ปลาร้อยละ 
10 ตาม
จ านวนท่ีซ้ือ 

15-มิ.ย.-59 15-ก.ย.-59 

20 สุขใจฟาร์ม 70 นาออ้ เมืองเลย เลย 0899443532 ผูจ้  าหน่ายอาหาร
สตัวน์ ้ า 

อาหารปลายีห่อ้ เซฟฟิช 
ของ CP เบอร์ 7710 และ 
7711 

ร้อยละ 10 1-มิ.ย.-59 30-ส.ค.59 



ท่ี 

ช่ือฟาร์ม 

  
ที่ตั้งฟาร์ม 

  
  

เบอร์โทร ประเภทกจิการ สินค้าทีร่่วม รายละเอยีด 
ระยะเวลา 

  ที่อยู่ ต าบล อ าเภอ จังหวดั ตั้งแต่ ถึง 
21 พงษพ์นัธ์ุปลา  31/5 เชียงคาน เชียงคาน เลย 0872231367 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า พนัธ์ุปลาตะเพียน ปลานิล 

ปลาดุก ปลาไน 
ร้อยละ 10 13-มิ.ย.-59 13-ส.ค.59 

22 แม่ตัก๊ปลาสด  105/1 ปากตม เชียงคาน เลย 0878609994 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า พนัธ์ุปลานิลแปลงเพศ ร้อยละ 10 14-มิ.ย.-59 14-ต.ค.59 

23 วงัปลานิล  36/8 สองคลอง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 0818498238 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า พนัธ์ุสตัวน์ ้ าทุกชนิด ร้อยละ 10  1-ก.ค.-59 1-ก.ค.-60 

24 วมิลพนัธ์ุปลา 1  10/1 หนอง
ตีนนก 

บา้นโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา 0812989427 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า พนัธ์ุสตัวน์ ้ าทุกชนิด ร้อยละ 10 มิ.ย.-59 31-ธ.ค.-59 

25 ชาญณรงคฟ์าร์ม  97/1 ท่าขา้ม พนสันิคม ชลบุรี 0874444369 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า พนัธ์ุปลานิลแปลงเพศ ร้อยละ 15 - 20 20-มิ.ย.-59 31-ธ.ค.-59 

26 เจริญดีฟาร์ม  24/3 ท่าขา้ม พนสันิคม ชลบุรี 0816644817 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า พนัธ์ุสตัวน์ ้ าทุกชนิด ร้อยละ 15 - 20 20-มิ.ย.-59 31-ธ.ค.-59 

27 สหกรณ์ผู ้
เพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า
จงัหวดั
นครราชสีมา 
จ ากดั 

 
3279/
15 

ในเมือง เมือง นครราชสีมา 0899493221 ผูจ้  าหน่ายอาหาร
สตัวน์ ้ า 

อาหารสตัวน์ ้ าทุกชนิด ร้อยละ 2 15-มิ.ย.-59 15-ธ.ค.-59 

28 บา้นสวนเกษตร
ฟาร์ม 

 156/1 ท่าอ่าง โชคชยั นครราชสีมา 0899493221 ผูจ้  าหน่ายอาหาร
สตัวน์ ้ า 

อาหารสตัวน์ ้ าทุกชนิด ร้อยละ 2 - 3  
(ถุงละ 10 
บาท) 

13-มิ.ย.-59 13-มิ.ย.-60 

29 สหกรณ์ผู ้
เพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า
จงัหวดั
นครราชสีมา 
จ ากดั 

 
3279/
15 

ในเมือง เมือง นครราชสีมา 0899493221 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า พนัธ์ุสตัวน์ ้ าทุกชนิด ร้อยละ 2 15-มิ.ย.-59 15-ต.ค.59 

30 ไพรัชฟาร์ม 21 จอหอ เมือง นครราชสีมา 0862608686 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า พนัธ์ุปลาไน พนัธ์ุปลานิล 
พนัธ์ุปลาตะเพียน 

ร้อยละ 10 13-มิ.ย.-59 12-มิ.ย.-60 



ท่ี 

ช่ือฟาร์ม 

  
ที่ตั้งฟาร์ม 

  
  

เบอร์โทร ประเภทกจิการ สินค้าทีร่่วม รายละเอยีด 
ระยะเวลา 

  ที่อยู่ ต าบล อ าเภอ จังหวดั ตั้งแต่ ถึง 
31 แดงพนัธ์ุปลา 503 ในเมือง เมือง นครราชสีมา 0874504509 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า พนัธ์ุปลานิล พนัธ์ุปลา

ตะเพียน 
ร้อยละ 10 13-มิ.ย.-59 12-มิ.ย.-60 

32 บา้นสวนเกษตร
ฟาร์ม 

 156/1 ท่าอ่าง โชคชยั นครราชสีมา 0899493221 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า พนัธ์ุสตัวน์ ้ าทุกชนิด ร้อยละ 10 13-มิ.ย.-59 12-มิ.ย.-60 

33 พ.พนัธ์ุปลา 653 ในเมือง เมือง นครราชสีมา   ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า พนัธ์ุสตัวน์ ้ าทุกชนิด ร้อยละ 10 13-มิ.ย.-59 13-มิ.ย.-60 

34 สุริยาฟาร์ม 368 โพธ์ิกลาง เมือง นครราชสีมา 0821407229 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า พนัธ์ุสตัวน์ ้ าทุกชนิด ร้อยละ 10 13-มิ.ย.-59 13-มิ.ย.-60 

35 หจก.เสรีภาพ
การเกษตร 

149 วดัโบสถ ์ บางปลามา้ สุพรรณบุรี 0819241499 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า พนัธ์ุสตัวน์ ้ าทุกชนิด ร้อยละ 10 15-มิ.ย.-59 1-ต.ค.-59 

36 ร้านโซ่พิสยั
การเกษตร 

388 โซ่ โซ่พิสยั บึงกาฬ 042485159 ผูจ้  าหน่ายอาหาร
สตัวน์ ้ า 

อาหารปลา ร้อยละ 10 15-มิ.ย.-59 15-ก.ย.-59 

37 ศรีสุวรรณคา้ขา้ว 765 โซ่ โซ่พิสยั บึงกาฬ 0285130551 ผูจ้  าหน่ายอาหาร
สตัวน์ ้ า 

อาหารปลา ร้อยละ 10 15-มิ.ย.-59 15-ก.ย.-59 

38 ส. เจริญ
การเกษตร 

411 โซ่ โซ่พิสยั บึงกาฬ 042485057 ผูจ้  าหน่ายอาหาร
สตัวน์ ้ า 

อาหารสตัวน์ ้ าทุกชนิด ร้อยละ 10 15-มิ.ย.-59 15-ก.ย.-59 

39 ร้านนาคินทร์
การเกษตร 

200 โซ่ โซ่พิสยั บึงกาฬ   ผูจ้  าหน่ายอาหาร
สตัวน์ ้ า 

อาหารปลา ร้อยละ 10 15-มิ.ย.-59 15-ก.ย.-59 

40 ประทีปพนัธ์ุปลา  120/1 เกรียงไกร เมือง
นครสวรรค ์

นครสวรรค ์ 0624465364 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า พนัธ์ุปลานิล ปลาทบัทิม 
ปลาสวาย ปลาดุกบ๊ิกอุย 
ปลาดุกรัสเซีย ปลาสลิด 
ปลาตะเพียน ปลายีส่กเทศ 
ปลาไน 

ร้อยละ 10 16-มิ.ย.-59 16-ก.ย.-59 



ท่ี 

ช่ือฟาร์ม 

  
ที่ตั้งฟาร์ม 

  
  

เบอร์โทร ประเภทกจิการ สินค้าทีร่่วม รายละเอยีด 
ระยะเวลา 

  ที่อยู่ ต าบล อ าเภอ จังหวดั ตั้งแต่ ถึง 
41 ฟาร์มบ่อปลา

ณรงค ์

 11/1 พนัลาน ชุมแสง นครสวรรค ์ 0810435787 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า พนัธ์ุปลาสวาย ปลาดุกบ๊ิก
อุย 

ร้อยละ 10 16-มิ.ย.-59 30-ก.ย.-59 

42 ท่านครพนัธ์ุปลา 8 ในเมือง เมือง
ร้อยเอด็ 

ร้อยเอด็ 043515825 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า พนัธ์ุปลาตะเพียน ปลา
นวลจนัทร์ ปลายีส่กเทศ 

ร้อยละ 10 15-มิ.ย.-59 30-ก.ย.-59 

43 ร้อยเอด็พนัธ์ุปลา 120 ยานใหญ่ จงัหาร ร้อยเอด็ 0817087688 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า พนัธ์ุสตัวน์ ้ าทุกชนิด ร้อยละ 10 15-มิ.ย.-59 30-ก.ย.-59 

44 เมืองบวัพนัธ์ุปลา 127 เมืองบวั เกษตรวิสยั ร้อยเอด็ 0812600256 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า พนัธ์ุสตัวน์ ้ าทุกชนิด ร้อยละ 10 15-มิ.ย.-59 30-ก.ย.-59 

45 ท่านครการเกษตร 238 ในเมือง เมือง
ร้อยเอด็ 

ร้อยเอด็ 0815453612 ผูจ้  าหน่ายอาหาร
สตัวน์ ้ า 

อาหารสตัวน์ ้ าทุกชนิด ร้อยละ 10 15-มิ.ย.-59 30-ก.ย.-59 

46 ฟาร์มคุณพิชยั 
 อยูย่งั 

  พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 0892689591 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า พนัธ์ุปลานิลแดง ขนาด 5 
- 7 เซนติเมตร 

ร้อยละ 10 1-ก.ค.-59 30-ก.ย.-59 

47 ฉตัรพนัธ์ุปลา 93 ปากโทก เมือง
พิษณุโลก 

พิษณุโลก 0819727995 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า พนัธ์ุปลาดุกขนาด 3 - 4 
น้ิว และ ขนาด 4 - 5 น้ิว 
จ านวน 500,000 ตวั   

ร้อยละ 10 1-ก.ค.-59 30-ก.ย.-59 

48 เสน่ห์ฟาร์ม 419 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 0872080621 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า พนัธ์ุปลานิลด าแปลงเพศ 
ขนาด 2-3 เซนติเมตร 
จ านวน 500,000 ตวั 

ร้อยละ 10  1-ก.ค.-59 30-ก.ย.-59 

49 บุญรักษฟ์าร์ม 363 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก   ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า พนัธ์ุปลานิลด าแปลงเพศ 
ขนาด 2-3 เซนติเมตร 
จ านวน 100,000 ตวั 

ร้อยละ 10  1-ก.ค.-59 30-ก.ย.-59 

50 วรุิฬห์ศกัย ์
ฟาร์มกบ 

37 ชมพ ู เมืองล าปาง ล าปาง 0871895815 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า ลูกพนัธ์ุกบ ร้อยละ 10 14-มิ.ย.-59 13-มิ.ย.-60 

51 โภคภณัฑฟ์าร์ม  11/7 เฉนียง เมือง
สุรินทร์ 

สุรินทร์ 0862530396 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า พนัธ์ุปลาตะเพียน จ านวน 
200,000 ตวั 

ร้อยละ 20  1-ก.ค.-59 31-ธ.ค.-59 



ท่ี 

ช่ือฟาร์ม 

  
ที่ตั้งฟาร์ม 

  
  

เบอร์โทร ประเภทกจิการ สินค้าทีร่่วม รายละเอยีด 
ระยะเวลา 

  ที่อยู่ ต าบล อ าเภอ จังหวดั ตั้งแต่ ถึง 
52 ณรงคศ์กัด์ิฟาร์ม 185 เฉนียง เมือง

สุรินทร์ 
สุรินทร์ 0854986995 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า พนัธ์ุปลานิล จ านวน 

100,000 ตวั 
ร้อยละ 10 1-ก.ค.-59 31-ธ.ค.-59 

53 ครูหมานฟาร์ม 305 เฉนียง เมือง
สุรินทร์ 

สุรินทร์ 0895785490 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า พนัธ์ุปลานิล จ านวน 
200,000 ตวั  
พนัธ์ุปลาตะเพียน จ านวน 
200,000 ตวั 

ร้อยละ 10 1-ก.ค.-59 31-ธ.ค.-59 

54 ป.พนัธ์ุปลา 159 นอกเมือง เมือง
สุรินทร์ 

สุรินทร์   ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า พนัธุปลานิลแปลงเพศ 
จ านวน 500,000 ตวั 

ร้อยละ 12.5 1-ก.ค.-59 31-ธ.ค.-59 

55 ปริญญาพรฟาร์ม 243 หนองแปน กมลาไสย กาฬสินธ์ุ   ผูจ้  าหน่ายอาหาร
สตัวน์ ้ า 

อาหารปลาดุกกลาง 
จ านวน 200 ถุง ลดราคา
ถุงละ 10 บาท 

  1-ก.ค.-59 30-ก.ย.-59 

56 ม.มอฟาร์ม 99 บวับาน ยางตลาด กาฬสินธ์ุ   ผูจ้  าหน่ายอาหาร
สตัวน์ ้ า 

อาหารกุง้กา้มกราม 
จ านวน 100 ถุง ลดราคา
ถุงละ 10 บาท 

  1-ก.ค.-59 30-ก.ย.-59 

57 กาฬสินธ์ุปลาสด 21 ภูดิน เมือง
กาฬสินธ์ุ 

กาฬสินธ์ุ   ผูจ้  าหน่ายอาหาร
สตัวน์ ้ า 

อาหารปลานิล เบอร์ 871 
ลด 3% จากราคาปกติ (ลด
ถุงละ 20 บาท) 

ร้อยละ 3 1-ก.ค.-59 31-ธ.ค.-59 

58  B.B. ฟาร์ม 19 บวับาน ยางตลาด กาฬสินธ์ุ   ผูจ้  าหน่ายอาหาร
สตัวน์ ้ า 

อาหารกุง้กา้มกราม เบอร์ 
9043 จ านวน 300 ถุง ลด
ถุงละ 10 บาท 

  1-ก.ค.-59 30-ก.ย.-59 

  



ท่ี 

ช่ือฟาร์ม 

  
ที่ตั้งฟาร์ม 

  
  

เบอร์โทร ประเภทกจิการ สินค้าทีร่่วม รายละเอยีด 
ระยะเวลา 

  ที่อยู่ ต าบล อ าเภอ จังหวดั ตั้งแต่ ถึง 
59 บ๊ิก บอส ฟาร์ม 111 บวับาน ยางตลาด กาฬสินธ์ุ   ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า ลูกพนัธ์ุปลานิลแปลงเพศ 

จ านวน 100,000 ตวั ลด
จากราคาตวัละ 35 สตางค ์
เป็นตวัละ 30 สตางค ์

  1-ก.ค.-59 30-ก.ย.-59 

60 วบูิลยฟ์าร์ม 294 บวับาน ยางตลาด กาฬสินธ์ุ   ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า ลูกพนัธ์ุปลานิลแปลงเพศ 
จ านวน 100,000 ตวั ลด
จากราคาตวัละ 50 สตางค ์
เป็นตวัละ 45 สตางค ์

  1-ก.ค.-59 30-ก.ย.-59 

61 ทวทีรัพย์
การเกษตร 

 183/1 คุม้เก่า เขาวง กาฬสินธ์ุ   ผูจ้  าหน่ายอาหาร
สตัวน์ ้ า 

อาหารปลาดุกเลก็ ร้อยละ 10 16-มิ.ย.-59 16-ก.ย.-59 

62 ร้านอริสสรา
พาณิชย ์

150 นาโก กุฉินาราย ์ กาฬสินธ์ุ   ผูจ้  าหน่ายอาหาร
สตัวน์ ้ า 

อาหารปลากินพืช เบอร์ 
9933 

ร้อยละ 10 30-มิ.ย.-59 30-ก.ย.-59 

63 บริษทั 88 อาหาร
สตัวน์ ้ า จ ากดั 

58 พญาเยน็ ปากช่อง นครราชสีมา 027078820  
027078821 

ผูจ้  าหน่ายอาหาร
สตัวน์ ้ า 

อาหารปลากะพง
ส าเภาทอง#1.5 ขนาด 20 
กก. จากราคาขายปลีกถุง
ละ960 บาท เหลือ ถุงละ 
860 บาท  

ร้อยละ 10 1-ก.ค.-59 30-ก.ย.-59 

  



ท่ี 

ช่ือฟาร์ม 

  
ที่ตั้งฟาร์ม 

  
  

เบอร์โทร ประเภทกจิการ สินค้าทีร่่วม รายละเอยีด 
ระยะเวลา 

  ที่อยู่ ต าบล อ าเภอ จังหวดั ตั้งแต่ ถึง 
64 บริษทั ทีอาร์เอฟ 

ฟีดมิลล ์จ ากดั 

 99/88 นาโคก เมือง
สมุทรสาคร 

สมุทรสาคร 034886167 ผูจ้  าหน่ายอาหาร
สตัวน์ ้ า 

อาหารปลาเฟิร์สวนั เอฟ 
88 อี (อาหารปลากินพืช
เมด็ใหญ่)  
อาหารปลา cusko fish53 
(อาหารปลากินพืชเมด็
ใหญ่) 
อาหารปลาเฟิร์สวนั เอฟ 
22 พี (อาหารปลากินพืช
แบบพฒันาขนาดกลาง) 

ลด 10 บาท/
ถุง 

16-มิ.ย.-59 15-ส.ค.59 

65 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 
อินแลนด ์อควา
เทค 

 88/1 บางกะไห เมือง
ฉะเชิงเทรา 

ฉะเชิงเทรา 038502030 ผูจ้  าหน่ายอาหาร
สตัวน์ ้ า 

อาหารสตัวน์ ้ าผสม
ส าเร็จรูปและสารผสม
ล่วงหนา้ 

ร้อยละ 10 1-ก.ค.-59 31-ต.ค.59 

66 บริษทั อีสเทิร์น
ฟีดมิลล ์จ ากดั 

88 ธาตุทอง บ่อทอง ชลบุรี 084362552 ผูจ้  าหน่ายอาหาร
สตัวน์ ้ า 

อาหารสตัวน์ ้ าทุกชนิด ร้อยละ 10 1-ก.ค.-59 30-ก.ย.-59 

67 บริษทั เอเช่ียน 
ฟีด จ ากดั 

239 ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี 032437922 ผูจ้  าหน่ายอาหาร
สตัวน์ ้ า 

อาหารปลากะพง ปลาดุก 
ปลาทบัทิม ปลานิล และ
ปลากินพืช จ านวน 1,000 
ตนั ในระยะเวลา 3 เดือน 

ตามเอกสาร
แนบใน
สมคัร 

1-ก.ค.-59 30-ก.ย.-59 

  



ท่ี 

ช่ือฟาร์ม 

  
ทีต่ั้งฟาร์ม 

  
  

เบอร์โทร ประเภทกจิการ สินค้าทีร่่วม รายละเอยีด 
ระยะเวลา 

  ทีอ่ยู่ ต าบล อ าเภอ จังหวดั ตั้งแต่ ถึง 
68 บริษทั อินเว 

(ประเทศไทย) 
จ ากดั 

 79/1 หนอง
หลุม 

วชิรบารมี พิจิตร 056609800 ผูจ้  าหน่ายอาหาร
สตัวน์ ้ า 

อาหารสตัวน์ ้ ายีห่อ้ง 
Sanolife PRO 2  
ยีห่อ้ Sanolife PRO - 
TAB 
FRIPPAK PL+S150 
FRIPPAK PL+S 300 

ร้อยละ10 1-ก.ค.-59 30-ก.ย.-59 

69 บริษทั ไวท้เ์ครน 
(ว.ี88) อะควาเท็ค 
จ ากดั 

24 จรเขบ้วั ลาดพร้าว กรุงเทพ 025705695 ผูจ้  าหน่ายอาหาร
สตัวน์ ้ า 

อาหารกุง้ยีห่อ้ อะควา
ไซม ์244 และ อะควา
มิกซ์ 251 

ร้อยละ 10 1-ก.ค.-59 30-ก.ย.-59 

70 บ่อปลาธงชยั
ฟาร์ม 

60 หนองกาง สนัทราย เชียงใหม่   ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า พนัธ์ุสตัวน์ ้ าทุกชนิด ร้อยละ 10 มิ.ย.-59 30 ธ.ค.-59 

71 ร้านแม่โจอ้าหาร
สตัว ์

 89/3 หนองกาง สนัทราย เชียงใหม่   ผูจ้  าหน่ายอาหาร
สตัวน์ ้ า 

อาหารสตัวน์ ้ าทุกชนิด ร้อยละ 5 - 10 1-ก.ค.-59 1-ก.ค.-60 

72 ร้านวโิรจน์
การเกษตร 

 16/6 บา้นสร้าง โพธาราม ราชบุรี 0873322779 ผูจ้  าหน่ายอาหาร
สตัวน์ ้ า 

เวชภณัฑก์ารเกษตร และ
ประมง  

ร้อยละ 5 - 10 14-มิ.ย.-59 14-ส.ค.59 

73 พรรณธิราฟาร์ม  23/4 หนองออ้ บา้นโป่ง ราชบุรี 0891249335 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า ลูกพนัธ์ุปลาดุก แถมลูกปลา 
ร้อยละ 5 

14-มิ.ย.-59 14-ก.ย.-59 

74 รุ่งมณีชา ฟาร์ม  25/9 ปากแรต บา้นโป่ง ราชบุรี 0830614339 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า ปลาทอง ร้อยละ 10 14-มิ.ย.-59 14-ส.ค.59 

75 จรรยา ฟาร์ม  33/2 หนองออ้ บา้นโป่ง ราชบุรี 0861620707 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า ปลาคาร์พ แถมปลาร้อย
ละ 5 

15-มิ.ย.-59 15-ส.ค.59 



ท่ี 

ช่ือฟาร์ม 

  
ทีต่ั้งฟาร์ม 

  
  

เบอร์โทร ประเภทกจิการ สินค้าทีร่่วม รายละเอยีด 
ระยะเวลา 

  ทีอ่ยู่ ต าบล อ าเภอ จังหวดั ตั้งแต่ ถึง 
76 ธนภทัรฟาร์ม 73 ปากแรต บา้นโป่ง ราชบุรี 0851941706 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า ปลาทอง ปลาคาร์พ ร้อยละ 10 15-มิ.ย.-59 15-ส.ค.59 

77 พี พฒันา ฟาร์ม  121/9 วงัเยน็ บางแพ ราชบุรี 0860108873 ผูจ้  าหน่ายอาหาร
สตัวน์ ้ า 

แร่ธาตุ (บริษทัมาริโอ) 
ซ้ือจ านวน 5 ถุง แถมสาร
เสริมผสมอาหาร 1 ลิตร 
จ านวน 1 ขวด ยีห่อ้มาริ
โอ มารีน 
อาหารกุง้ อาหารปลาทุก
ชนิด ซ้ือ 1 ตนั แถม
จุลินทรียไ์บโอแคร์ ขนาด 
500 กรัม จ านวน 1 ถุง 

  15-มิ.ย.-59 15-ส.ค.59 

78 ภูมิไทยฟาร์ม  13/3 บา้นสร้าง บา้นสร้าง ปราจีนบุรี 0863453838 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า พนัธ์ุปลานิลแปลงเพศ 
เพ่ิมจ านวนตวัแถม ร้อย
ละ 7 จากส่วนแถมปกติ 
ร้อยละ 3 รวมเป็น แถม
ร้อยละ 10  
(จ ากดัเดือนละ 2 ลา้นตวั) 

  1-ก.ค.-59 31-ส.ค.59 

79 น ้าใสฟาร์ม จ ากดั 118 บาง
กระเบา 

บา้นสร้าง ปราจีนบุรี 037271317 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า พนัธ์ุปลานิลแปลงเพศ 
จ านวน 30,000 ตวั/วนั 
รวม 1,890,000 ตวั 

ร้อยละ 4 15-ก.ค.-59 15-ก.ย.-59 

80 ศกัดาฟาร์ม  3/2 วงัลึก ศรีส าโรง สุโขทยั 0818875177 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า พนัธ์ุปลาดุกบ๊ิกอุย ปลา
นิลด าแปลงเพศ 

ร้อยละ 10 1 ก.ค.-59 30 ก.ย.-59 



ท่ี 

ช่ือฟาร์ม 

  
ทีต่ั้งฟาร์ม 

  
  

เบอร์โทร ประเภทกจิการ สินค้าทีร่่วม รายละเอยีด 
ระยะเวลา 

  ทีอ่ยู่ ต าบล อ าเภอ จังหวดั ตั้งแต่ ถึง 
81 สมชายฟาร์ม  34/2 บาง

สมบูรณ์ 
องครั์กษ ์ นครนายก 0819270019 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า ปลากดแกว้ ปลาดุกอุย

เทศ ปลาหมอสายพนัธ์ุ
ชุมพร  ขนาดท่ีก าหนด 

ร้อยละ 10 1-ก.ค.-59 30-ก.ย.-59 

82 ร้านคุณอุดม 
ทรวงก าเหนิด 

 
39/4
69 

คลองเจ็ด คลอง
หลวง 

ปทุมธานี 029043760 ผูจ้  าหน่ายอาหาร
สตัวน์ ้ า 

อาหารปลากินพืช ไท
เกอร์ฟีด 123  

ร้อยละ 10 1-ก.ค.-59 30-ก.ย.-59 

83 มานิตยฟ์าร์ม  
116/
1 

หนองปลา
ไหล 

เขายอ้ย เพชรบุรี 032796439 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า พนัธ์ุปลานิลและปลา
ทบัทิม ขนาดส าหรับลง
กระชงั  
เฉพาะเกษตรกรในพ้ืนท่ี 
จงัหวดัยะลา ปัตตานี และ
นราธิวาส เท่านั้น 

ร้อยละ 50 1-ส.ค.-59 31-ต.ค.59 

84 มานิตยฟ์าร์ม
อาหารสตัว ์จ ากดั 

1244 บางแค
เหนือ 

บางแค กรุงเทพ 084133024 ผูจ้  าหน่ายอาหาร
สตัวน์ ้ า 

อาหารปลานิล และปลา
ทบัทิม  
ส าหรับลูกคา้ในพ้ืนท่ี 
จงัหวดันราธิวาส ปัตตานี 
และยะลา เท่านั้น 

ลดราคาถุงละ 
20 บาท 

1-ส.ค.-59 31-ต.ค.59 

85 อธิวฒัน์ฟาร์ม   กระทุ่ม
ราย 

ประทาย นครราชสีมา 0862648304 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า ลูกพนัธ์ุปลานิลแปลงเพศ ร้อยละ 10 15-มิ.ย.-59 31-ธ.ค.-59 

86 เกษตรแสงทอง  137/1 หนองดิน
แดง 

เมือง
นครปฐม 

นครปฐม 0819418043 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า ลูกพนัธ์ุสตัวน์ ้ าทุกชนิด ร้อยละ 10 1-ก.ค.-59 30-ก.ย.-59 



ท่ี 

ช่ือฟาร์ม 

  
ทีต่ั้งฟาร์ม 

  
  

เบอร์โทร ประเภทกจิการ สินค้าทีร่่วม รายละเอยีด 
ระยะเวลา 

  ทีอ่ยู่ ต าบล อ าเภอ จังหวดั ตั้งแต่ ถึง 
87 นิตรบางแขม

ฟาร์ม 
11 บางแขม เมือง

นครปฐม 
นครปฐม 0818582882 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า ลูกพนัธ์ุสตัวน์ ้ าทุกชนิด ร้อยละ 16.67 1-ก.ค.-59 ตลอดไป 

88 ตาคลีใหญ่ 
พนัธ์ุปลา 

70 หนอง
หมอ้ 

ตาคลี นครสวรรค ์ 0815968869 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า ลูกพนัธ์ุสตัวน์ ้ าทุกชนิด 
ต่อปริมาณการสัง่ซ้ือ 
200,000 ตวั 

ร้อยละ 10 1-ก.ค.-59 30-ก.ย.-59 

89 ฟาร์มพยหุะ 
พนัธ์ุปลา 

 
132/
1 

น ้าทรง พยหุะคีรี นครสวรรค ์ 0810402234 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า ลูกพนัธ์ุสตัวน์ ้ าทุกชนิด 
แถมจ านวน 1,000 ตวั ต่อ
ปริมาณการสัง่ซ้ือ 10,000 
ตวั 

  1-ก.ค.-59 31-ธ.ค.-59 

90 สุรินทร์ฟาร์ม 196 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 0954259188 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า พนัธ์ุปลานิลแปลงเพศ 
ปลาตะเพียน ปลากะโห ้
ปลากดคงั 

ร้อยละ 10 1-ก.ค.-59 30-ก.ย.-59 

91 วนิดาฟาร์ม 228 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 0819654756 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า ปลากดคงั ปลากดเหลือง 
กบ 

ร้อยละ 10 1-ก.ค.-59 30-ก.ย.-59 

92 สหกรณ์ประมง 
ผูเ้พาะเล้ียง 
สตัวน์ ้ าจงัหวดั
อุบลราชธานี 
จ ากดั 

47 ม่วง
สามสิบ 

ม่วง
สามสิบ 

อุบลราชธานี 045474093 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า พนัธ์ุสตัวน์ ้ าทุกชนิด ร้อยละ 10 16-มิ.ย.-59 15-ก.ย.-59 

  



ท่ี 

ช่ือฟาร์ม 

  
ทีต่ั้งฟาร์ม 

  
  

เบอร์โทร ประเภทกจิการ สินค้าทีร่่วม รายละเอยีด 
ระยะเวลา 

  ทีอ่ยู่ ต าบล อ าเภอ จังหวดั ตั้งแต่ ถึง 
93 สหกรณ์ 

ผูเ้พาะเล้ียง 
สตัวน์ ้ าอ าเภอ
ส าโรง จ ากดั 

5 หนองไฮ ส าโรง อุบลราชธานี 0894240825 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า พนัธ์ุสตัวน์ ้ าทุกชนิด ร้อยละ 10 16-มิ.ย.-59 15-ก.ย.-59 

94 ฟาร์มปลาธนพล  86/1 หนอง
ขอน 

เมือง
อุบลราชธ
านี 

อุบลราชธานี 0859299399 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า ปลาเขียวมรกต ปลาหมอ
แปลงเพศ ปลานิลแปลง
เพศ ปลาจาระเมด็ ปลา
กระโห ้ปลาตะเพียน ปลา
ไน ปลาเทโพ  ปลาบึก  

ร้อยละ 10 16-มิ.ย.-59 15-ก.ย.-59 

95 ท่าบ่อพนัธ์ุปลา  84/2 ในเมือง เมือง
อุบลราชธ
านี 

อุบลราชธานี 0880757704 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า ปลาดุก ปลานิล ปลาไน 
ปลาตะเพียน ปลายีส่ก 
ปลานวลจนัทร์ 

ร้อยละ 10 16-มิ.ย.-59 15-ก.ย.-59 

96 ร้านจอยพนัธ์ุปลา   ในเมือง เมือง
อุบลราชธ
านี 

อุบลราชธานี 0815932762 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า ปลาดุก ปลานิล ปลาไน 
ปลาตะเพียน ปลา
นวลจนัทร์ ปลายีส่ก 

ร้อยละ 10 16-มิ.ย.-59 15-ก.ย.-59 

97 สฤษด์ิพนัธ์ุปลา 263/
22 

ในเมือง เมือง
อุบลราชธ
านี 

อุบลราชธานี 0846595614 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า พนัธ์ุสตัวน์ ้ าทุกชนิด ร้อยละ 10 16-มิ.ย.-59 15-ก.ย.-59 

98 ก๊ิกปลาสวย 263/
22 

ในเมือง เมือง
อุบลราชธ
านี 

อุบลราชธานี 0934629692 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า พนัธ์ุสตัวน์ ้ าทุกชนิด ร้อยละ 10 16-มิ.ย.-59 15-ก.ย.-59 



ท่ี 

ช่ือฟาร์ม 

  
ทีต่ั้งฟาร์ม 

  
  

เบอร์โทร ประเภทกจิการ สินค้าทีร่่วม รายละเอยีด 
ระยะเวลา 

  ทีอ่ยู่ ต าบล อ าเภอ จังหวดั ตั้งแต่ ถึง 
99 ร้านเจ๊หน่อง  2/2 ขามใหญ่ เมือง อุบลราชธานี 0845842614 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า ปลาตะเพียน ปลาไน ปลา

ดุก ปลาจีน ปลายีส่ก ปลา
นิล 

ร้อยละ 10 16-มิ.ย.-59 15-ก.ย.-59 

100 ร้าน ป.ปลา 315 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 0994696449 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า ปลาตะเพียน ปลานิล ปลา
ไน ปลานิลแปลงเพศ ปลา
ดุก ปลาหมอ 

ร้อยละ 10 16-มิ.ย.-59 15-ก.ย.-59 

101 วาสนาพนัธ์ุปลา  52/1 ท่ีวงั ทุ่งสง นครศรีธรรมรา
ช 

0816077853 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า พนัธ์ุปลานิลแปลงเพศ ร้อยละ 10 1-ก.ค.-59 30-ก.ย.-59 

102 พิมพช์นกฟาร์ม 223 นาโพธ์ิ ทุ่งสง นครศรีธรรมรา
ช 

0864702830 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า ลูกปลานิลแปลงเพศ ร้อยละ 10 1-ก.ค.-59 30-ก.ย.-59 

103 ม.9 แม่เจา้พนัธ์ุ
ปลา 

39 แม่
เจา้อยูห่วั 

เชียรใหญ่ นครศรีธรรมรา
ช 

0895931702 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า ลูกปลานิลแปลงเพศ ร้อยละ 11 1-ก.ค.-59 30-ก.ย.-59 

104 หจก.  
วรรณวชิระพร 

 70/8 คูคต ล าลูกกา ปทุมธานี 029951010 ผูจ้  าหน่ายอาหาร
สตัวน์ ้ า 

อาหารปลาดุกเลก็ อาหาร
ปลาดุกกลาง อาหารปลา
ดุกใหญ่ ร าละเอียด ปลา
ป่น 

ร้อยละ 1 1-ก.ค.-59 30-ก.ย.-59 

105 แสวงพนัธ์ุปลา  6/1 หนองบวั
ใหญ่ 

จตัุรัส ชยัภูมิ   ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า ปลานิล ปลาไน ปลา
ตะเพียน ปลานวลจนัทร์ 

ร้อยละ 10 15-มิ.ย.-59 15-ต.ค.59 

106 ถนดัพนัธ์ุปลา 250 หนองบวั
ใหญ่ 

จตัุรัส ชยัภูมิ 0817602383 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า ปลานิล ปลาไน ปลา
ตะเพียน ปลานวลจนัทร์ 
ปลาดุก 

ร้อยละ 10 15-มิ.ย.-59 15-ต.ค.59 



ท่ี 

ช่ือฟาร์ม 

  
ทีต่ั้งฟาร์ม 

  
  

เบอร์โทร ประเภทกจิการ สินค้าทีร่่วม รายละเอยีด 
ระยะเวลา 

  ทีอ่ยู่ ต าบล อ าเภอ จังหวดั ตั้งแต่ ถึง 
107 สวนบา้นทุ่ง 86 แม่ลานอ้ย แม่ลานอ้ย แม่ฮ่องสอน 0819506000 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า ลูกปลาดุก ขนาด 3-5 ซม. 

ลดราคา 10 เปอร์เซ็นต ์ 
  1-มิ.ย.-59 30-ก.ย.-59 

108 เจริญฟาร์มปลา 162 หนอง
ซอน 

เชียงยนื มหาสารคาม   ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า ปลาดุก ปลานิล ปลาไน 
ปลาตะเพียน ปลาสวาย 

ร้อยละ 10 15-มิ.ย.-59 15-ก.ย.-59 

109 ด ารงคฟ์าร์มปลา 84 หว้ยแก่ง เมือง มหาสารคาม 086853447 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า ปลาตะเพียน ปลากระหา้ 
ปลานิล ปลาสร้อย ปลา
นวลจนัทร์เทศ ปลายีส่ก
เทศ 

ร้อยละ 15 15-มิ.ย.-59 15-ก.ย.-59 

110 นาเชือกพนัธ์ุปลา 2 นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม   ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า ปลาตะเพียน ปลานิล ปลา
ไน ปลายีส่กเทศ ปลา
นวลจนัทร์เทศ 

ร้อยละ 15 15-มิ.ย.-59 15-ก.ย.-59 

111 ศญาปลารวม 90 สามง่าม สามง่าม พิจิตร 0932261663 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า ปลาดุกบ๊ิกอุย ร้อยละ 10 13-มิ.ย.-59 13-ก.ย.-59 

112 ฮงไถ่พนัธ์ุปลา 140 เนิน
มะกอก 

บางมูล
นาก 

พิจิตร 0819535585 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า ปลานิลแดง ปลาสลิด ร้อยละ 10 13-มิ.ย.-59 13-ก.ย.-59 

113 พรเพญ็ฟาร์ม 59/2 เนินสวา่ง โพธ์ิ
ประทบั
ชา้ง 

พิจิตร 0815342046 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า พนัธ์ุปลาทุกชนิด ร้อยละ 10 13-มิ.ย.-59 13-ก.ย.-59 

114 ร้านสตัวเ์กษตร 42/2
4 

คูหา
สวรรค ์

เมือง
พทัลุง 

พทัลุง 074613860 ผูจ้  าหน่ายอาหาร
สตัว ์

อาหารปลาดุก อาหารปลา
กินพืช 

ลดราคาถุงละ 
20 บาท 

15-มิ.ย.-59 15-ก.ย.-59 



ท่ี 

ช่ือฟาร์ม 

  
ทีต่ั้งฟาร์ม 

  
  

เบอร์โทร ประเภทกจิการ สินค้าทีร่่วม รายละเอยีด 
ระยะเวลา 

  ทีอ่ยู่ ต าบล อ าเภอ จังหวดั ตั้งแต่ ถึง 
115 ฟาร์มคุณ

ศกันรินทร์  
ทองสิคา้ 

585 ล าป า เมือง
พทัลุง 

พทัลุง 0833990852 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า ปลานิลแปลงเพศ ขนาด 2 
น้ิว ราคาจ าหน่ายต่อตวั
ลดจากราคา 2 บาท เหลือ 
1.8 บาท 

ร้อยละ 10 15-มิ.ย.-59 15-ก.ย.-59 

116 ศรีเพชรพนัธ์ุปลา 46 ทรัพย์
อนนัต ์

ท่าแซะ ชุมพร   ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า พนัธ์ุปลาทุกชนิด ร้อยละ 10 15-มิ.ย.-59 15-ก.ย.-59 

117 ประภาภรณ์ฟาร์ม 115 หวา้น
ใหญ่ 

หวา้น
ใหญ่ 

มุกดาหาร   ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า พนัธ์ุปลานิล ปลาตะเพียน
ขาว ปลาดุกบ๊ิกอุย 

ร้อยละ 10 1-ก.ค.-59 30-ก.ย.-59 

118 วฒิุชยัฟาร์ม 178 ไก่ค า เมือง อ านาจเจริญ 0895848417 ผูผ้ลิตพนัธ์ุสตัวน์ ้ า พนัธ์ุปลานิล ปลาตะเพียน
ขาว ปลานวลจนัทร์ 

ร้อยละ 11 16-มิ.ย.-59 15-ก.ย.-59 

119 นานาภณัฑ ์ 47 ท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม 0864814870 ผูจ้  าหน่ายอาหาร
สตัว ์

อาหารปลากินพืช อาหาร
ปลากินเน้ือ 

ร้อยละ 10 15-มิ.ย.-59 15-ก.ย.-59 

120 ร้านดอกคูณ
การเกษตร 

469 ศรี
สงคราม 

ศรี
สงคราม 

นครพนม 0892808272 ผูจ้  าหน่ายอาหาร
สตัว ์

อาหารปลากินพืช อาหาร
ปลากินเน้ือ 

ร้อยละ 10 15-มิ.ย.-59 15-ก.ย.-59 

121 เค.ซี.เอส 
 ฟาร์มาติค 

333/
64 

บางรัก
พฒันา 

บางบวั
ทอง 

นนทบุรี 0818382464 ผูจ้  าหน่ายอาหาร
สตัว ์

สารผสมล่วงหนา้ ยีห่อ้  
ซีโกลด ์และ ซีวทิ 

ร้อยละ 15 16-มิ.ย.-59 15-ธ.ค.-59 

122 ร้านดอนเกล้ียง
บริการ 

91 ชลคาม ดอนสกั สุราษฎร์ธานี   ผูจ้  าหน่ายอาหาร
สตัวน์ ้ า 

อาหารกุง้ทะเล ลดราคา
กระสอบละ 5 บาท 
ปริมาณ 5 ตนั/เดือน 

  1-ก.ค.-59 30-ก.ย.-59 

 


