
จํานวน    ประธาน / ผลิตภัณฑหลัก
เลขท่ี หมูที่ ตําบล อําเภอ โทรศัพท มือถือ สมาชิก  ผูประสานงาน ท่ีผลิตและจําหนาย

อําเภอเมือง
1 กลุมสตรีบานปลวกลอน 143/1 10 น้ําผุด เมือง 075 - 259022 081- 537 2268 สหกรณการเกษตรเมืองตรัง จํากัด 17 นางกุศล  กองมี กลวยฉาบ , กลวยกวน
2 กลุมสตรีบานน้ําผุด  - 1 น้ําผุด เมือง 075 - 213177 081-6914092 สหกรณกองทุนสวนยางบานนํ้าผุด จํากัด 20 นางยุพิน  สานุสิทธิ์ เครื่องแกงตํามือ
3 กลุมมีดพรานาปอ (ตีเหล็ก) 77/2 3 ควนปริง เมือง 075 -  258075 081-3839615 สกต.ธกส. ตรัง จํากัด 20 นายประเวศ  ชิตจันทร มีดพรา , มีดกรีดยาง
4 กลุมแมบานเกษตรกรบานโพธ์ิ 204/8 1 บานโพธิ์ เมือง 086-2799981 สหกรณการเกษตรเมืองตรัง จํากัด 16 นางชิราภรณ พงษพิพัฒน ดอกไมจากใบจากพารา ,ของชํารวย,ผักสวนครัว

73
อําเภอนาโยง

1 กลุมวิสาหกิจชุมชนบานบนควน 56 5 นาโยงเหนือ นาโยง  - 084-6254693 สหกรณการเกษตรนาโยง จํากัด 20 นางปราณี  ชูเมฆา เตาเจี้ยว
2 วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพบานใสใหญ 106 1 นาหมื่นศรี นาโยง 087 8896443 สหกรณการเกษตรนาโยง จํากัด 17 นายนฤสรณ  คงฉาง เครื่องแกงตํามือ

37
อําเภอกันตัง

1 กลุมแมบานบินหยีสามัคคี 67 5 ควนธานี กันตัง 075-263131 086-2760149 สกต.ธกส.ตรัง  จํากัด 18 นางอารีย  ทวิสุวรรณ เครื่องแกงตํามือ
2 กลุมโตะเมืองบาติก 119/1 4 บางหมาก กันตัง  - 089 - 3905925 สกต.ธกส.ตรัง  จํากัด 22 นางสุภรณ   พรมจิตร ผาบาติก
3 กลุมวิสาหกิจชุมชนแมบานตลาดใหม 170 3 บางเปา กันตัง 075 252186 085 7825752 สหกรณการเกษตรกันตัง จํากัด 20 นางจุฬาภรณ ทิ้งเหม ขนมกระหรี่ปบ ,ขนมครองแครง, ขนมโดนัส

60
อําเภอสิเกา

1 กลุมแปรรูปอาหารทะเล อ.สิเกา 113 1 บอหิน สิเกา  - 084-2939371 สหกรณการเกษตรสิเกา จํากัด 14 นางศุภวรรณ ฮ้ันเตง ปลาเค็ม กะป
2 กลุมวิสาหกิจชุมชนปลาเค็มกางมุง 69/1 1 บอหิน สิเกา  - 081-3282548 สหกรณการเกษตรสิเกา จํากัด 11 นางศิริวรรณ ชูเสียงเจี้ยว ปลาเค็ม กะป

25
อําเภอวังวิเศษ

1 กลุมจักสานกาบกลวยบานบางนา 261/1 1 วังมะปราง วังวิเศษ 075 - 262061 086-9169202 สหกรณการเกษตรวังวิเศษ จํากัด 23 นางสุวณี   นะแกว จักสานกาบกลวย
2 กลุมสตรีสหกรณบานทุงใหญสามัคคี 127 3 ทาสะบา วังวิเศษ  - 081-3969135 สหกรณการเกษตรวังวิเศษ จํากัด 20 นางปรียา  ทองปาน กุนเชียง, ขนม
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ทําเนียบขอมูลกลุมอาชีพสหกรณ  ในจังหวัดตรัง  
แยกตามอําเภอ  ณ  วันที่  1  มกราคม  2561

ช่ีอกลุมท่ี สังกัดสหกรณ
ท่ีตั้งกลุม



จํานวน    ประธาน / ผลิตภัณฑหลัก
เลขท่ี หมูที่ ตําบล อําเภอ โทรศัพท มือถือ สมาชิก  ผูประสานงาน ท่ีผลิตและจําหนาย

อําเภอหวยยอด
1 กลุมสตรีสหกรณตําบลหวยยอด 169  - หวยยอด หวยยอด 075 - 271939  - สหกรณการเกษตรหวยยอด จํากัด 20 นางแฉว    รักดํา ขนมจีบ ,ขนมเปยะ , ขนมดอกบานชื่น

2 กลุมแกะสลักไมเทพธาโร  - 9 เขากอบ หวยยอด  - 081 - 0854765 สหกรณการเกษตรหวยยอด จํากัด 15 นายลอบ  เอียดใหญ ไมเทพธาโรแกะสลัก
35

อําเภอรัษฎา
1 กลุมเครื่องแกงตํามือ 22 5 หนองบัว รัษฎา  - 081-0864334 สกย.หนองศรีจันทร จํากัด 20 นางจํารวย  ชวยสถิตย เครื่องแกง
2 กลุมสตรีสหกรณหนองบัว 11 8 หนองบัว รัษฎา  -  - สหกรณกองทุนสวนยางหนองบัว จํากัด 30 นางสุพัฒน  อังศุวิริยะ ของชํารวย
3 กลุมรัษฎาสัมพันธ 64 1 คลองปาง รัษฎา  - 089-9807847 สหกรณการเกษตรรัษฎา จํากัด 16 นางถาวร  รักษวงศ ขาวซอมมือ
4 กลุมสตรีสหกรณบานหนองครก 169 8 หนองปรือ รัษฎา 089-5873982 สกย.บานหนองครก จํากัด 20 นางสุจิน  รักนาย ปลอกหมอน

86
อําเภอยานตาขาว

1 กลุมสตรีสหกรณยานตาขาว 82 1 ยานตาขาว ยานตาขาว 075  - 282155 086-2679778 สหกรณการเกษตรยานตาขาว จํากัด 20 นางเพ็ญศรี  จุลบุษรา อุปกรณทําดอกไม
2 กลุมผลิตปุยอินทรียชีวภาพชุมชน 81 3 เกาะเปยะ ยานตาขาว  - 096-5818909 สกต.ธกส.ตรัง  จํากัด 25 นางกัลยา   น่ิมละมัย ปุยอินทรีย ,สารชีวภาพ

ตําบลเกาะเปยะ

45
อําเภอปะเหลียน

1 กลุมศูนยรวมองคกรธุรกิจชุมชน 96/3 4 สุโสะ ปะเหลียน. 086 9515677 สหกรณการเกษตรสุโสะ จํากัด 20 นายสร  ชํานาญเหนาะ ขนมเคก ,ขนมโดนัท
2 กลุมแมบานเกษตรกรทุงรวงทอง 192/2 2 ทาขาม ปะเหลียน. 075 241211 081 0867937 สหกรณการเกษตรปะเหลียน จํากัด 30 นางเหมือนใจ เพ็ชรเพ็ง ปลาเค็ม , กุงแหง , กะป
3 กลุมรวมใจสามัคคีบานทอนหาร 379/3 6 ทาขาม ปะเหลียน.  - 080-5274335 สหกรณการเกษตรปะเหลียน จํากัด 11 นายจันทร  รอดเข็ม เลี้ยงปูนิ่ม

61
อําเภอหาดสําราญ
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สังกัดสหกรณ


