
ล าดับ รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ชื่อผู้ช าระบัญชี เบอร์โทรศัพท์
ที่

สหกรณ์
1 สหกรณ์การเกษตรบ้านไสขิง จ ากัด นางจินดา  เพชรแก้ว
2 สหกรณ์ผู้ผลิตกุ้งนครศรีธรรมราช จ ากัด นายสุจิน  วงศท่าเรือ, นางศรีรัตน์  เรืองด า 080-4507898, 089-7302141
3 สหกรณ์การเกษตรต าบลฉลอง จ ากัด นายสาธิต  ฤทธิข์าบ, น.ส.ภัทรารวีย์ สุวรรณรัตน์ 081-9706048, 085-1092644
4 สหกรณ์การเกษตรดุสิต จ ากัด นายสุจิน  วงศท่าเรือ, น.ส.พัสน์นันท์  แก้วพินิจ 080-4507898, 081-7871697
5 สหกรณ์บริการ กนช. บ้านต้นยูง จ ากัด นายสมชาติ ทิพยเสนา, น.ส.สุภาภรณ์  จุลรัตน์ 087-6270263, 089-5934873
6 ร้านสหกรณ์หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 จ ากัด น.ส.รัชดาภรณ์  บุญวงศ์, นางอรอุมา  ลักษณะปิยะ 080-6995425, 082-2846091
7 สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านไสหร้า จ ากัด น.ส.รัชดาภรณ์  บุญวงศ์, นายอ านวย  ลักษณะปิยะ 080-6995425, 086-4751274
8 สหกรณ์กองทุนสวนยางส่ีแยกร่วมใจพัฒนา จ ากัด น.ส.อุไรวรรณ  รามทัศน์ 085-7971096
9 สหกรณ์ปศุสัตว์นครศรีธรรมราช จ ากัด นางสงวนศรี  สุขอนันต์ 085-8870008 

10 สหกรณ์กองทุนสวนยางสามแยกต้นแซะพัฒนา จ ากัด น.ส.ชุติมา  ด่านสถาปนาพงศ์ 093-6931599
11 สหกรณ์การเกษตรบ้านส่ีขีด จ ากัด นายสาธิต  ฤทธิข์าบ, น.ส.ภัทรารวีย์ สุวรรณรัตน์ 081-9706048, 085-1092644
12 สหกรณ์การเกษตรห้วยปริก จ ากัด นายสุจิน  วงศท่าเรือ, น.ส.พัสน์นันท์  แก้วพินิจ 080-4507898, 081-7871697
13 สหกรณ์ผลิตยางพันธุดี์ภาคใต้ จ ากัด นายบุญฤทธิ ์ สุขสงวน
14 สหกรณ์การเกษตรปากแพรก จ ากัด นายสมชาติ ทิพยเสนา, น.ส.สุภาภรณ์  จุลรัตน์ 087-6270263, 089-5934873
15 สหกรณ์การเกษตรคลองเส จ ากัด นายสุจิน วงศ์ท่าเรือ, น.ส.พัสน์นันท์  แก้วพินิจ 080-4507898, 081-7871697
16 สหกรณ์กองทุนสวนยางพรุเตย จ ากัด นายสมชาติ ทิพยเสนา, น.ส.สุภาภรณ์  จุลรัตน์ 087-6270263, 089-5934873
17 ร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศีกษานครศรีธรรมราช จ ากัด นางยุพิน  ยาจาติ, นางสุนีย์ 087-2691838
18 สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเกาะเพชรเมืองใหม่ จ ากัด นายโกเมต  ห่อทอง , นายอดุล  วรรณาการ 089-8662461, 084-3057214
19 สหกรณ์การเกษตรชะอวด จ ากัด ล้มละลาย

ผู้ช าระช าระบัญช ีของส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
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21 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านควนมุด จ ากัด นางปิยนุช  สาธรณ์, นางสาววันเพ็ญ  ชูวาลา 089-2895927, 087-2668887
22 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทุง่โซน จ ากัด นางปิยนุช  สาธรณ์, นางสาววันเพ็ญ  ชูวาลา 089-2895927, 087-2668887
23 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทุง่โป๊ะ จ ากัด นางปิยนุช  สาธรณ์, นางสาววันเพ็ญ  ชูวาลา 089-2895927, 087-2668887
24 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไสขาม จ ากัด นางปิยนุช  สาธรณ์, นางสาวจุรีรัตน์  สุวรรณ์ 089-2895927, 087-8860102 
25 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านห้วยทรายขาว จ ากัด นางสุธิรา  เชษฐวรรณสิทธิ์ 093-6125629
26 สหกรณ์กองทุนสวนยางปากน้ า จ ากัด นางสุธิรา  เชษฐวรรณสิทธิ์ 093-6125629
27 สหกรณ์กองทุนสวนยางพิปูน จ ากัด นายสุชาติ  ยอดระบ า, นายอ านวย  ลักษณะปิยะ 088-4413973, 086-4751274
28 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเกาะขวัญ จ ากัด นางสุธิรา  เชษฐวรรณสิทธิ์ 093-6125629
29 สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านบน จ ากัด นางประภัสสร  กับปา 095-0926633
30 สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านบ่อล้อ จ ากัด นางประภัสสร  กับปา 095-0926633
31 สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยโฮเต็ลนครศรีธรรมราช จ ากัด นางสาวภัทรารวีย์ สุวรรณรัตน,์นางสาวเสาวณีย์ วิทยาเวช 085-1092644, 086-7428479
32 ร้านสหกรณ์เขาพระ จ ากัด นายสุชาติ  ยอดระบ า, นางอรอุมา  ลักษณะปิยะ 088-4413973, 082-2846091
33 สหกรณ์การเกษตรผู้เล้ียงโค จ ากัด นายสุนทร  หนูคล้าย 083-6908231
34 สหกรณ์กองทุนสวนยางบางปริก จ ากัด นายสมชาติ ทิพยเสนา, น.ส.สุภาภรณ์  จุลรัตน์ 087-6270263, 089-5934873
35 สหกรณ์กองทุนสวนยางควนแบกพัฒนา จ ากัด นายอดุล  วรรณาการ 084-3057214
36 สหกรณ์ผู้ผลิตพืชผลทางการเกษตรสิชล จ ากัด น.ส.ชุติมา  ด่านสถาปนาพงศ์ 093-6931599
37 สหกรณ์การเกษตรจุฬาภรณ์ จ ากัด นางปิยนุช  สาธรณ์, น.ส.จุรีรัตน์  สุวรรณ์ 089-2895927, 087-8860102
38 สหกรณ์กองทุนสวนยางเขายวนเฒ่าร่วมพัฒนา จ ากัด นางลูกจันทร์  บุนนาค 084-2934261
39 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านปากลง จ ากัด น.ส.เกษราภรณ์  มลิวัลย์ 085-1330945
40 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านท่าสะท้อน จ ากัด นายมนัย  ขาวมานิตย์ 075-324470
41 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองเตย จ ากัด น.ส.นันท์นภัส  แทนโป 099-6105910
42 สหกรณ์บริการสถานีวิทยุชุมชนนครศรีธรรมราช จ ากัด นายสาธิต  ฤทธิข์าบ, น.ส.ภัทรารวีย์  สุวรรณรัตน์ 081-9706048, 085-1092644
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44 สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบัวมีชัย  จ ากัด นายสวงค์  สีเผือก 089-7300167
45 สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองขอน้ าด า  จ ากัด นายสุนทร  หนูคล้าย 083-6908231
46 สหกรณ์กองทุนสวนยางจินดารัศมี จ ากัด นางปิยนุช  สาธรณ์ 089-2895927
47 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองหงส์พัฒนา จ ากัด นางสาวอุไรวรรณ  รามทัศน์ 085-7971096
48 สหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 1 จ ากัด นางสุรีรัตน์  สงวนพงศ์ 082-5311629, 080-8827225
49 สกก. กรป.กลางนพค.นครศรีธรรมราชจ ากัด นายสุจิน  วงศท่าเรือ, น.ส.พัสน์นันท์  แก้วพินิจ 080-4507898, 081-7871697
50 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคลองวัง จ ากัด น.ส.รุ่งอรุณ  เหลืองอุ่มพล 081-9831464
51 สหกรณ์กองทุนสวนยางเกาะขันธ์พัฒนา จ ากัด นายสุนทร  หนูคล้าย 083-6908231
52 สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตเชียรใหญ่ จ ากัด นางยุพิน  ยาจาติ, นางประภัสสร  กับปา 087-2691838, 095-0926633

กลุ่มเกษตรกร
1 กลุ่มเกษตกรเล้ียงสัตว์น้ าท้องเนียน นายโกเมต  ห่อทอง, นายอดุล  วรรณาการ 089-8662461, 084-3057214
2 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงโคพันธ์ดีท่าเรือ นางยุพิน  ยาจาติ 087-2691838
3 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโคเนื้อลูกผสมเกาะทวด นายทรงชัย  เมนะสูตร
4 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงโคพันธ์ดีบ้านท่าไร่ นางยุพิน  ยาจาติ 087-2691838
5 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงโคพันธ์ดีต าบลช้างซ้าย น.ส.จารุนีย์  สงอุปการ 083-1035291
6 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโคพันธ์ดีต าบลไสหร้า นายไพศาล  ไม้เรือง, นายอ านวย  ลักษณะปิยะ 093-6646716, 086-4751274
7 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางช้างกลาง นายไพศาล  ไม้เรือง, นางสาวอรอุมา  ลักษณะปิยะ 093-6646716, 082-2846091
8 กลุ่มเกษตรกรท านาทุง่สง น.ส.อุไรวรรณ  รามทัศน์ 085-7971096
9 กลุ่มเกษตรกรท าประมงแหลมตะลุมพุก น.ส.คมสัน  มูสีสุทธิ์ 095-4192769

10 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ต าบลควนกลาง นายสุชาติ  ยอดระบ า, นางมลฤดี  ยอดระบ า 088-4413973, 087-2693038
11 กลุ่มเกษตรกรท านาหนองหงส์ น.ส.สุภาภรณ์  จุลรัตน์ 089-5934873
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13 กลุ่มเกษตรกรท าสวนทุง่ใหญ่ นายพิเชฎฐ์  เพชรฤทธิ์ 088-8250239
14 กลุ่มเกษตรกรท าสวนกุแหระ นายพิเชฎฐ์  เพชรฤทธิ์ 088-8250239
15 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงโคพันธ์ดีต าบลท้ายส าเภา น.ส.จารุนีย์  สงอุปการ 083-1035291
16 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโคกรุงหยัน นายพิเชฎฐ์  เพชรฤทธิ์ 088-8250239
17 กลุ่มเกษตรกรท านาทุง่สัง นายพิเชฎฐ์  เพชรฤทธิ์ 088-8250239
18 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโคเขาพังไกร นายโกเมต  ห่อทอง, นางสาวปิติภรณ์  สัจจมาศ 089-8662461, 083-6355002
19 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงโคการระเกด นางประภัสสร  กับปา, นางอรุณี  เมืองกาญจน์ 095-0926633, 083-1035291
20 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงโคพันธ์ดีต าบลบางนบ นายสละ  ทองเบ็ญญ์, น.ส.ธัญญนันท์  อ าไพฤทธิ์ 081-2212457, 064-3592282
21 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงโคท่าเสม็ด นายโกเมต  ห่อทอง, น.ส.จุรีรัตน์  สุวรรณ์ 089-8662461, 087-8860102
22 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์น้ าทุง่ทองปากพนังฝ่ังตะวันออก นายทรงชัย  เมนะสูตร
23 กลุ่มเกษตรกรท าสวนละอาย นายสุชาติ  ยอดระบ า, นางมลฤดี  ยอดระบ า 088-4413973, 087-2693038
24 กลุ่มเกษตรกรท าสวนบ้านเกาะ นายอดุล  วรรณาการ, น.ส.เสาวนีย์  วิทยาเวช 084-3057214, 086-7428479
25 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโคสีมาภัทโรท่าซอม นางประภัสสร  กับปา 095-0926633
26 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโคทอนหงส์ นางยุพิน  ยาจาติ 087-2691838
27 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโคกรุงชิง นางลูกจันทร์  บุนนาค 084-2934261 
28 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ต าบลฉวาง นายสุชาติ  ยอดระบ า, นางมลฤดี  ยอดระบ า 088-4413973, 087-2693038
29 กลุ่มเกษตรกรท านาชะมาย นางสงวนศรี  สุขอนันต์ 085-8870008 
30 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงโคพันธ์ดีท้องถิ่นพัฒนาท่าศาลา นายโกเมต  ห่อทอง, นางสาวปิติภรณ์  สัจจมาศ 089-8662461, 083-6355002
31 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโคต าบลทรายขาว น.ส.ปัญญ์ณัฏฐ์  สีเผือก 081-2467940
32 กลุ่มเกษตรกรท าสวนสระแก้ว นายสุนทร  หนูคล้าย 083-6908231
33 กลุ่มเกษตรกรท านานาไม้ไผ่ นางสงวนศรี  สุขอนันต์ 085-8870008 
34 กลุ่มเกษตรกรท าสวนนบพิต า นางลูกจันทร์  บุญนาค, น.ส.ศิริมา  วัฒนสังข์ 084-2934261 



ล าดับ รายชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ชื่อผู้ช าระบัญชี เบอร์โทรศัพท์
ที่

36 กลุ่มเกษตรกรท านาท้องล าเจียก นางประภัสส  กับปา, นางอรุณี  เมืองกาญจน์ 095-0926633, 083-1035291
37 กลุ่มเกษตรกรท านาท่าขึ้น นายโกเมต  ห่อทอง, นายอดุล  วรรณาการ 089-8662461, 084-3057214
38 กลุ่มเกษตรกรท านาไสหมาก น.ส.จารุนีย์  สงอุปการ 083-1035291
39 กลุ่มเกษตรกรท านาท่าขนาน นางอรุณี  เมืองกาญจน์ 083-1035291
40 กลุ่มเกษตรกรท านาฉวาง นายโกเมต  ห่อทอง, นางสาวปิติภรณ์  สัจจมาศ 089-8662461, 083-6355002
41 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงโคพันธ์ดีต าบลเชียรใหญ่ นางอรุณี  เมืองกาญจน์ 083-1035291
42 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ต าบลไม้เรียง นายไพศาล  ไม้เรียง, นางอรอุมา  ลักษณะปิยะ 093-6646716, 082-2846091
43 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโคบ้านราม น.ส.ปัญญ์ณัฏฐ์  สีเผือก 081-2467940
44 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสุกรชะอวด นายโกเมต  ห่อทอง, น.ส.จุรีรัตน์  สุวรรณ์ 089-8662461, 087-8860102 
45 กลุ่มเกษตรกรท าสวนนาเคียน นายอดุล  วรรณาการ, นางศรีรัตน์  เรืองด า 084-3057214, 089-7302141
46 กลุ่มเกษตรกรท าสวนกะเปียด นายสุชาติ  ยอดระบ า, นางมลฤดี  ยอดระบ า 088-4413973, 087-2693038
47 กลุ่มเกษตรกรท านาเชียรใหญ่ นายสละ  ทองเบ็ญญ์, น.ส.ธัญญนันท์  อ าไพฤทธิ์ 081-2212457, 064-3592282
48 กลุ่มเกษตรกรท านาเชียรเขา นายสละ  ทองเบ็ญญ์, น.ส.ธัญญนันท์  อ าไพฤทธิ์ 081-2212457, 064-3592282
49 กลุ่มเกษตรกรท าสวนจันดี นายสุจิน  วงศ์ท่าเรือ, น.ส.พัสน์นันท์  แก้วพินิจ 080-4507898, 081-7871697
50 กลุ่มเกษตรกรท านาเสือหึง นายกรรณ  เกาะแก้ว, นางอรุณี  เมืองกาญจน์ 085-8874683, 084-4528976
51 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโคพันธุดี์ต าบลนากะชะ นายไพศาล  ไม้เรียง, นายอ านวย  ลักษณะปิยะ 093-6646716, 086-4751274
52 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโคพันธุดี์ต าบลจันดี นายไพศาล  ไม้เรียง, น.ส.พัสน์นันท์  แก้วพินิจ 093-6646716, 081-7871697
53 กลุ่มเกษตรกรท าสวนฉวาง นายสุจิน  วงศ์ท่าเรือ, นางอรอุมา  ลักษณะปิยะ 080-4507898, 082-2846091
54 กลุ่มเกษตรกรท านาบ้านเพิง น.ส.คมสัน มูสีสุทธิ,์ น.ส.จันจิรา เพ็งสง 095-4192769, 086-0442088
55 กลุ่มเกษตรกรท านาบางตะพง นายทรงชัย  เมนะสูตร
56 กลุ่มเกษตรกรท านาคลองกระบือ น.ส.คมสัน  มูสีสุทธิ์ 095-4192769
57 กลุ่มเกษตรกรท าสวนเขาแก้ว นายสุจิน  วงศ์ท่าเรือ, นางศรีรัตน์  เรืองด า 080-4507898, 089-7302141
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59 กลุ่มเกษตรกรท าสวนบางขัน นายพงษ์อมร  สังข์แก้ว, นางสุรีรัตน์  สงวนพงศ์ 084-0657964, 082-5311629
60 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโคบ้านหน้าสตนพัฒนา น.ส.คมสัน มูสีสุทธิ,์ น.ส.จันจิรา เพ็งสง 095-4192769, 086-0442088
61 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงโคพันธ์ดีต าบลมะม่วงสองต้น นายสาธิต  ฤทธิขาบ, น.ส.เสาวณีย์  วิทยาเวช 081-9706048, 086-7428479
62 กลุ่มเกษตรกรท านาเขาพระบาท นางประภัสสร  กับปา 095-0926633
63 กลุ่มเกษตรกรท าไร่บ้านนิคม นายบุญฤทธิ ์ สุขสงวน, น.ส.สุรีรัตน์  สงวนพงศ์ 082-5311629, 080-8827225
64 กลุ่มเกษตรกรท าสวนขนาบนาก นายกรรณ  เกาะแก้ว, นางสาวจันจิรา  เพ็งสง 085-8874683, 086-0442088
65 กลุ่มเกษตรกรท าสวนกรุงหยัน นายพงษ์อมร  สังข์แก้ว, น.ส.สุรีรัตน์  สงวนพงศ์ 084-0657964, 082-5311629
66 กลุ่มเกษตรกรท านาดอนตรอ นายกรรณ  เกาะแก้ว, นางสาวจันจิรา  เพ็งสง 085-8874683, 086-0442088
67 กลุ่มเกษตรกรท านาป่าระก า น.ส.คมสัน  มูสีสุทธิ์ 095-4192769
68 กลุ่มเกษตรกรท านาควนเกย นางปิยนุช  สาธรณ์, น.ส.วันเพ็ญ  ชูวาลา 089-2895927, 087-2668887
69 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงโคพันธ์ดีต าบลเชียรเขา นายสละ  ทองเบ็ญญ์, น.ส.ธัญญนันท์  อ าไพฤทธิ์ 081-2212457, 064-3592282
70 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโคต าบลหัวไทร นางพิมพ์ประไพ  เพชรฤทธิ์ 062-9685689
71 กลุ่มเกษตรกรท าประมงเสาเภา น.ส.ชุติมา  ด่านสถาปนาพงศ์ 093-6931599
72 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์ต าบลบ้านกลาง นายกรรณ  เกาะแก้ว, นางอรุณี  เมืองกาญจน์ 085-8874683, 084-4528976
73 กลุ่มเกษตรกรท าสวนกรุงชิง น.ส.วิมลวรรณ  ดวงจันทร์ 086-3589277
74 กลุ่มเกษตรกรท าสวนเสาเภา นางอาภรณ์  รัตนสมบูรณ์ 084-0594170
75 กลุ่มเกษตรกรท านาขอนหาด นายสวงค์  สีเผือก 089-7300167
76 กลุ่มเกษตรกรท านาเทพราช น.ส.เกษราภรณ์  มลิวัลย์ 085-1330945
77 กลุ่มเกษตรกรท าไร่ส่ีขีด น.ส.วิมลวรรณ  ดวงจันทร์ 086-3589277
78 กลุ่มเกษตรกรท าสวนบ้านเขาขุนพนม นางยุพิน  ยาจาติ 087-2691838
79 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโคพันธุดี์ต าบลปากนคร นายสาธิต  ฤทธิขาบ, น.ส.เสาวณีย์  วิทยาเวช 081-9706048, 086-7428479
80 กลุ่มเกษตรกรท าสวนโพธิเ์สด็จ นางศรีรัตน์  เรืองด า 089-7302141
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82 กลุ่มเกษตรกรท าสวนห้วยปริก นายสุจิน  วงศ์ท่าเรือ, นายอ านวย  ลักษณะปิยะ 080-4507898, 086-4751274
83 กลุ่มเกษตรกรท าสวนไสหร้า นายสุชาติ  ยอดระบ า, นางมลฤดี  ยอดระบ า 088-4413973, 087-2693038
84 กลุ่มเกษตรกรท าสวนช้างกลาง นายไพศาล  ไม้เรียง, นายอ านวย  ลักษณะปิยะ 093-6646716, 086-4751274
85 กลุ่มเกษตรกรท าสวนสิชล พิทักทรัพย์
86 กลุ่มเกษตรกรท าประมงท่าศาลา นายโกเมต  ห่อทอง, นางสาวปิติภรณ์  สัจจมาศ 089-8662461, 083-6355002
87 กลุ่มเกษตรกรท าประมงกลาย นายโกเมต  ห่อทอง, นางสาวปิติภรณ์  สัจจมาศ 089-8662461, 083-6355002
88 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงโคพันธุดี์ต าบลท่าดี น.ส.สุภาวดี  ภูมา 089-9732426
89 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงโคเกษตรพัฒนาปากพนังฝ่ังตะวันตก น.ส.สุภาวดี  ภูมา 089-9732426
90 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโคต าบลเกาะเพชร นายโกเมต  ห่อทอง, นางสาวปิติภรณ์  สัจจมาศ 089-8662461, 083-6355002
91 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์น้ าปากนคร ล้มละลาย
92 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์สิชล ล้มละลาย
93 กลุ่มเกษตรกรท าสวนบ้านตูล ล้มละลาย


