
ที่ จังหวัด ชือ่สหกรณ์ ประเภทสหกรณห์ลัก จ ำนวนสมำชกิ
1 ลพบรีุ ชุมนมุสหกรณ์จังหวัดลพบรีุ สหกรณ์การเกษตร 26
2 ลพบรีุ ชุมนมุสหกรณ์ผู้เล้ียงโคนมและแปรรูปผลิตภณัฑ์

นม(2010)
สหกรณ์การเกษตร 18

3 ลพบรีุ สหกรณ์การเกษตรโคกเจริญ สหกรณ์การเกษตร 762
4 ลพบรีุ สหกรณ์การเกษตรโคกส าโรง สหกรณ์การเกษตร 3423
5 ลพบรีุ สหกรณ์การเกษตรชัยบาดาล สหกรณ์การเกษตร 279
6 ลพบรีุ สหกรณ์การเกษตรท่าโขลง สหกรณ์การเกษตร 2322
7 ลพบรีุ สหกรณ์การเกษตรท่าวุ้ง สหกรณ์การเกษตร 1797
8 ลพบรีุ สหกรณ์การเกษตรท่าหลวง สหกรณ์การเกษตร 315
9 ลพบรีุ สหกรณ์การเกษตรนคิมสร้างตนเองเขตโคกตูม สหกรณ์การเกษตร 1399

10 ลพบรีุ สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏรูิปท่ีดินบอ่ทอง สหกรณ์การเกษตร 138
11 ลพบรีุ สหกรณ์การเกษตรบา้นหมี่ สหกรณ์การเกษตร 2646
12 ลพบรีุ สหกรณ์การเกษตรปฏรูิปท่ีดินบา้นหมี่ สหกรณ์การเกษตร 456
13 ลพบรีุ สหกรณ์การเกษตรปฏรูิปท่ีดินพัฒนานคิมสาม สหกรณ์การเกษตร 602
14 ลพบรีุ สหกรณ์การเกษตรปฏรูิปท่ีดินพัฒนานคิมหนึง่ สหกรณ์การเกษตร 505
15 ลพบรีุ สหกรณ์การเกษตรปฏรูิปท่ีดินเมืองลพบรีุ สหกรณ์การเกษตร 236
16 ลพบรีุ สหกรณ์การเกษตรพัฒนานคิม สหกรณ์การเกษตร 2190
17 ลพบรีุ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.

ลพบรีุ
สหกรณ์การเกษตร 43937

18 ลพบรีุ สหกรณ์การเกษตรเมืองลพบรีุ สหกรณ์การเกษตร 1264
19 ลพบรีุ สหกรณ์การเกษตรล าสนธิ สหกรณ์การเกษตร 90
20 ลพบรีุ สหกรณ์การเกษตรสระโบสถ์ สหกรณ์การเกษตร 1598
21 ลพบรีุ สหกรณ์การเกษตรหนองม่วง สหกรณ์การเกษตร 147
22 ลพบรีุ สหกรณ์โคนมชัยบาดาล สหกรณ์การเกษตร 58
23 ลพบรีุ สหกรณ์โคนมท่าหลวง สหกรณ์การเกษตร 73
24 ลพบรีุ สหกรณ์โคนมไทย - เดนมาร์ค ก.น.ช. หนองรี สหกรณ์การเกษตร 274
25 ลพบรีุ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์กพัฒนานคิม สหกรณ์การเกษตร 332
26 ลพบรีุ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์กสวนมะเด่ือ สหกรณ์การเกษตร 213

จ ำนวนสมำชกิสหกรณ์ภำยในจังหวัดแยกตำมประเภทสหกรณ์ 
ขอ้มูล Profile สหกรณ์ ขอ้มูล ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561



ที่ จังหวัด ชือ่สหกรณ์ ประเภทสหกรณห์ลัก จ ำนวนสมำชกิ
27 ลพบรีุ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ชอนม่วง สหกรณ์การเกษตร 154
28 ลพบรีุ สหกรณ์โคนมพัฒนานคิม สหกรณ์การเกษตร 447
29 ลพบรีุ สหกรณ์ชาวไร่อ้อยลพบรีุ สหกรณ์การเกษตร 496
30 ลพบรีุ สหกรณ์ปศุสัตว์ลพบรีุ สหกรณ์การเกษตร 126
31 ลพบรีุ สหกรณ์ผู้ใช้น้ าในเขตชลประทานอ่างซับตะเคียน สหกรณ์การเกษตร 109
32 ลพบรีุ สหกรณ์ผู้ใช้น้ าลพบรีุ สหกรณ์การเกษตร 93
33 ลพบรีุ สหกรณ์ผู้ใช้น้ าลพบรีุโซน 5 สหกรณ์การเกษตร 83
34 ลพบรีุ สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานสูีบน้ าด้วยไฟฟ้าบา้นท่าดินด า สหกรณ์การเกษตร 94
35 ลพบรีุ สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานสูีบน้ าด้วยไฟฟ้าบา้นหนอง

ยายโต๊ะ
สหกรณ์การเกษตร 109

36 ลพบรีุ สหกรณ์ผู้ผลิตข้าวเพื่อสุขภาพจังหวัดลพบรีุ สหกรณ์การเกษตร 262
37 ลพบรีุ สหกรณ์สวนปา่ภาคเอกชนลพบรีุ สหกรณ์การเกษตร 208

รวม 67281
38 ลพบรีุ สหกรณ์ประมงอนรัุกษ์เขื่อนปา่สักชลสิทธิ์ สหกรณ์ประมง 149

รวม 149
39 ลพบรีุ ชุมนมุสหกรณ์นคิมแหง่ประเทศไทย สหกรณ์นคิม 51
40 ลพบรีุ สหกรณ์นคิมชัยบาดาล สหกรณ์นคิม 5107
41 ลพบรีุ สหกรณ์นคิมล านารายณ์ สหกรณ์นคิม 1737

รวม 6895
42 ลพบรีุ สหกรณ์ออมทรัพย์ ป.พัน.11 รอ. สหกรณ์ออมทรัพย์ 215
43 ลพบรีุ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารราบท่ี 31รักษา

พระองค์
สหกรณ์ออมทรัพย์ 1559

44 ลพบรีุ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบนิ 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ 1890
45 ลพบรีุ สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลทหารปนืใหญ่ สหกรณ์ออมทรัพย์ 1515
46 ลพบรีุ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัด

ลพบรีุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ 626

47 ลพบรีุ สหกรณ์ออมทรัพย์เขาสามยอด สหกรณ์ออมทรัพย์ 1182
48 ลพบรีุ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบรีุ สหกรณ์ออมทรัพย์ 9080
49 ลพบรีุ สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภธูรจังหวัดลพบรีุ สหกรณ์ออมทรัพย์ 1244
50 ลพบรีุ สหกรณ์ออมทรัพย์ป.พัน.31 รอ. สหกรณ์ออมทรัพย์ 237
51 ลพบรีุ สหกรณ์ออมทรัพย์พนกังานสหกรณ์ลพบรีุ สหกรณ์ออมทรัพย์ 239



ที่ จังหวัด ชือ่สหกรณ์ ประเภทสหกรณห์ลัก จ ำนวนสมำชกิ
52 ลพบรีุ สหกรณ์ออมทรัพย์มณฑลทหารบกที่ 13 สหกรณ์ออมทรัพย์ 519
53 ลพบรีุ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบา้นหมี่ สหกรณ์ออมทรัพย์ 612
54 ลพบรีุ สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์การทหารปนืใหญ่ สหกรณ์ออมทรัพย์ 1076
55 ลพบรีุ สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์การบนิทหารบก สหกรณ์ออมทรัพย์ 1505
56 ลพบรีุ สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ สหกรณ์ออมทรัพย์ 1728
57 ลพบรีุ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลพบรีุ สหกรณ์ออมทรัพย์ 2907
58 ลพบรีุ สหกรณ์ออมทรัพย์หนว่ยบญัชาการสงครามพิเศษ สหกรณ์ออมทรัพย์ 5880

รวม 32014
59 ลพบรีุ ร้านสหกรณ์ทหารปนืใหญ่ลพบรีุ สหกรณ์ร้านค้า 569
60 ลพบรีุ ร้านสหกรณ์ศูนย์การบนิทหารบก สหกรณ์ร้านค้า 1078
61 ลพบรีุ ร้านสหกรณ์ศูนย์สงครามพิเศษ สหกรณ์ร้านค้า 3352
62 ลพบรีุ สหกรณ์ร้านค้าบ.ีฟู้ดส์ ลพบรีุ สหกรณ์ร้านค้า 930

รวม 5929
63 ลพบรีุ สหกรณ์บริการเมืองละโว้ สหกรณ์บริการ 43
64 ลพบรีุ สหกรณ์เคหสถานบา้นมัน่คงเมืองโคกตูม สหกรณ์บริการ 112
65 ลพบรีุ สหกรณ์เคหสถานบา้นมัน่คงเมืองสระโบสถ์ สหกรณ์บริการ 151
66 ลพบรีุ สหกรณ์เดินรถโคกส าโรง สหกรณ์บริการ 145
67 ลพบรีุ สหกรณ์เดินรถเมืองละโว้ สหกรณ์บริการ 59
68 ลพบรีุ สหกรณ์เดินรถยนต์ขนาดเล็กลพบรีุ สหกรณ์บริการ 17
69 ลพบรีุ สหกรณ์เดินรถลพบรีุพัฒนา สหกรณ์บริการ 46
70 ลพบรีุ สหกรณ์เดินรถล านารายณ์ สหกรณ์บริการ 51
71 ลพบรีุ สหกรณ์เดินรถสระโบสถ์ สหกรณ์บริการ 58
72 ลพบรีุ สหกรณ์บริการผลิตภณัฑ์หนิอ่อนท่าดินด า สหกรณ์บริการ 48

รวม 730
73 ลพบรีุ สหกรณ์เครดิตยูเนีย่นบา้นข่อย สหกรณ์เครดิตยูเนีย่น 773
74 ลพบรีุ สหกรณ์เครดิตยูเนีย่นบา้นพรหมมาสตร์ สหกรณ์เครดิตยูเนีย่น 1880

รวม 2653


