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จังหวัดประจวบคีรีขันธ� , คํารับรองการปฏิบัติราชการสํานักงานสหกรณ�จังหวัดประจวบคีรีขันธ�
กรมส!งเสริมสหกรณ�, แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ!ายประจําป'
กรมส!งเสริมสหกรณ� , สารสหกรณ�, 
สํานักงานสหกรณ�จังหวัดประจวบคีรีขันธ�

งบประมาณ พ.ศ. 2559 
สํานักงานสหกรณ�จังหวัดประจวบคีรีขันธ�

ผลการดําเนินงานของสหกรณ�และกลุ!มเกษตรกร
ฝ0ายบริหารท่ัวไป, การดําเนินงานในรอบป'
กลุ!มส!งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ�
กลุ!มจัดต้ังและส!งเสริมสหกรณ�, การดําเนินงานในรอบป'
กลุ!มตรวจการสหกรณ�, การดําเนินงานในรอบป'
กลุ!มส!งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ�
รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ!มส!งเสริมสหกรณ�
บทวิเคราะห�สหกรณ�กลุ!มส!งเสริมสหกรณ�
สํานักงานสหกรณ�จังหวัดประจวบคีรีขันธ�
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�เครดิตยูเนี่ยนบ8านแสงอรุณ
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาชุมชนบ8านพุตะแบก
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�เครดิตยูเนี่ยนสมอสาม
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�เครดิตยูเนี่ยนบ8านสีดางาม
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�เครดิตยูเนี่ยนบ8านหนองมะค!า
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาประชา
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�เครดิตยูเนี่ยน
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�เครดิตยูเนี่ยนบ8านหินเทิน
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�โคนมไทย
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�เครดิตยูเนี่ยนบ8านสวนส8ม
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�ปศุสัตว�ทับสะแก
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�ชาวสวนมะพร8าวประจวบคีรีขันธ�
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�การเกษตรบางสะพานน8อย
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�ผู8ผลิตยางบางสะพานน8อย
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�เครดิตยูเนี่ยน
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�เครดิตยูเนี่ยนบ8าน
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�การเกษตรบางสะพาน
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�กองทุนสวนยางพงศ�ประศาสน�พัฒนา
 

สํานักงานสหกรณ�จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 

คํารับรองการปฏิบัติราชการสํานักงานสหกรณ�จังหวัดประจวบคีรีขันธ�
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ!ายประจําป' 2559 

, 2559 
สํานักงานสหกรณ�จังหวัดประจวบคีรีขันธ� , รายงานสรุปผลการใช8งบประมาณและรายงานการเงินประจําป'

 
สํานักงานสหกรณ�จังหวัดประจวบคีรีขันธ� , รายงานข8อมูลสถานะสหกรณ�และกลุ!มเกษตรกร

ผลการดําเนินงานของสหกรณ�และกลุ!มเกษตรกร,2559 
การดําเนินงานในรอบป' 2559 

กลุ!มส!งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ�, การดําเนินงานในรอบป' 2559 
การดําเนินงานในรอบป' 2559 

การดําเนินงานในรอบป' 2559 
กลุ!มส!งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ�, การดําเนินงานในรอบป' 2559 
รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ!มส!งเสริมสหกรณ� 1 – 3 , นคิมสหกรณ�บางสะพาน พ.ศ. 255
บทวิเคราะห�สหกรณ�กลุ!มส!งเสริมสหกรณ� 1 – 3 , นิคมสหกรณ�บางสะพาน พ.ศ. 2559
สํานักงานสหกรณ�จังหวัดประจวบคีรีขันธ� , สรุปผลงานการประชาสัมพันธ� ประจําป'งบประมาณ พ

สหกรณ�เครดิตยูเนี่ยนบ8านแสงอรุณ  จํากัด ป' 2559  
สหกรณ�เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาชุมชนบ8านพุตะแบก  จํากัด ป' 255
สหกรณ�เครดิตยูเนี่ยนสมอสาม  จํากัด ป' 2559 
สหกรณ�เครดิตยูเนี่ยนบ8านสีดางาม  จํากัด ป' 2559 
สหกรณ�เครดิตยูเนี่ยนบ8านหนองมะค!า จํากัด ป' 2559 
สหกรณ�เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาประชาราษฏร�  จํากัด ป' 2559 
สหกรณ�เครดิตยูเนี่ยน อพป. บ8านมะเด่ือทอง  ป' 2559 
สหกรณ�เครดิตยูเนี่ยนบ8านหินเทิน  จํากัด ป' 2559 
สหกรณ�โคนมไทย-เดนมาร�คบ8านเนินดินแดง  จํากัด ป' 2559 
สหกรณ�เครดิตยูเนี่ยนบ8านสวนส8ม  จํากัด ป' 2559 
สหกรณ�ปศุสัตว�ทับสะแก  จํากัด ป' 2559 
สหกรณ�ชาวสวนมะพร8าวประจวบคีรีขันธ�  จํากัด ป' 2559 

การเกษตรบางสะพานน8อย จํากัด ป' 2559 
ผู8ผลิตยางบางสะพานน8อย  จํากัด ป' 2559 

สหกรณ�เครดิตยูเนี่ยนช!องลมพัฒนา   จํากัด ป' 2559 
สหกรณ�เครดิตยูเนี่ยนบ8านบางเบิด   จํากัด ป' 2559 

การเกษตรบางสะพาน จํากัด ป' 2559 
กองทุนสวนยางพงศ�ประศาสน�พัฒนา  จํากัด ป' 2559 
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รายงานข8อมูลสถานะสหกรณ�และกลุ!มเกษตรกร ปริมาณธุรกิจและ 
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รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�กองทุนสวนยางร!อนทองพัฒนา
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�เครดิตยูเนี่ยน
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�เครดิตยูเนี่ยน
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�เครดิตยูเนี่ยนราษฏร�ประสงค�พัฒนา
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�โรงเรียนวังน้ําเขียว
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�บ8านทุ!งทรายทอง
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�ผลิตปุAยอินทรีย�การเกษตรเขตปฏิรูปท่ีดินบางสะพานน8อย
ป' 2559 
รายงานกิจการประจําป' กลุ!มเกษตรกรทําสวนทับสะแก
รายงานกิจการประจําป' กลุ!มเกษตรกรทําสวนเขาล8าน
รายงานกิจการประจําป' กลุ!มเกษตรกรทําสวนแสงอรุณ
รายงานกิจการประจําป' กลุ!มเกษตรกรทํานาห8วยยาง
รายงานกิจการประจําป' กลุ!มเกษตรกรทําสวน
รายงานกิจการประจําป' กลุ!มเกษตรกรทําสวน
รายงานกิจการประจําป' กลุ!มเกษตรกร
รายงานกิจการประจําป' กลุ!มเกษตรกรทําสวน
รายงานกิจการประจําป' กลุ!มเกษตรกรทําสวนธงชัย
รายงานกิจการประจําป' กลุ!มเกษตรกรเลี้ยงสัตว�แม!รําพึง
รายงานกิจการประจําป' กลุ!มเกษตรกรทําไร!พงศ�ประศาสน�
รายงานกิจการประจําป' กลุ!มเกษตรกรทําสวน
รายงานกิจการประจําป' กลุ!มเกษตรกรทําไร!
รายงานกิจการประจําป' กลุ!มเกษตรกรทําสวนร!อนทอง
รายงานกิจการประจําป' กลุ!มเกษตรกรทําไร!ร!อนทอง
รายงานกิจการประจําป' กลุ!มเกษตรกรทําสวน
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�ออมทรัพย�โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ�
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�ออมทรัพย�กองบิน
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดประจวบฯ
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�ออมทรัพย�ครูมัธยม
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�ออมทรัพย�สมานมิตร
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจประจวบคีรีขันธ�
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�ออมทรัพย�ครูประจวบคีรีขันธ�
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�โคนมไทย
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�ออมทรัพย�
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�เครดิตยูเนี่ยนบ8านสวนขวัญ
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�เคหสถานบ8านม่ันคงเป'Eยมสุขประจวบฯ
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�ชาวสวนยางพาราประจวบคีรีขันธ�

สํานักงานสหกรณ�จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 

สหกรณ�กองทุนสวนยางร!อนทองพัฒนา  จํากัด ป' 2559 
สหกรณ�เครดิตยูเนี่ยนบ8านดอนแหลมใหญ!   จํากัด ป' 2559 
สหกรณ�เครดิตยูเนี่ยนวังน้ําเขียวพัฒนา  จํากัด ป' 2559 
สหกรณ�เครดิตยูเนี่ยนราษฏร�ประสงค�พัฒนา  จํากัด ป' 2559 
สหกรณ�โรงเรียนวังน้ําเขียว  จํากัด ป' 2559 

บ8านทุ!งทรายทอง จํากัด ป' 2559 
ผลิตปุAยอินทรีย�การเกษตรเขตปฏิรูปท่ีดินบางสะพานน8อย

กลุ!มเกษตรกรทําสวนทับสะแก ป' 2559 
กลุ!มเกษตรกรทําสวนเขาล8าน ป' 2559 
กลุ!มเกษตรกรทําสวนแสงอรุณ ป' 2559 
กลุ!มเกษตรกรทํานาห8วยยาง ป' 2559 
กลุ!มเกษตรกรทําสวนปากแพรก ป' 2559 
กลุ!มเกษตรกรทําสวนทรายทอง ป' 2559 
กลุ!มเกษตรกรทําสวนชัยเกษม ป' 2559 
กลุ!มเกษตรกรทําสวนแม!รําพึง ป' 2559 
กลุ!มเกษตรกรทําสวนธงชัย ป' 2559 
กลุ!มเกษตรกรเลี้ยงสัตว�แม!รําพึง ป' 2559 
กลุ!มเกษตรกรทําไร!พงศ�ประศาสน� ป' 2559 
กลุ!มเกษตรกรทําสวนไชยราช ป' 2559 
กลุ!มเกษตรกรทําไร!ทรายทอง ป' 2559 
กลุ!มเกษตรกรทําสวนร!อนทอง ป' 2559 
กลุ!มเกษตรกรทําไร!ร!อนทอง ป' 2559 
กลุ!มเกษตรกรทําสวนไชยราช ป' 2559 
สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 14 จํากัด ป' 255
สหกรณ�ออมทรัพย�โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ� จํากัด ป' 2559
สหกรณ�ออมทรัพย�กองบิน 5 จํากัด ป' 2559 
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดประจวบฯ จํากัด ป' 2559
สหกรณ�ออมทรัพย�ครูมัธยมประจวบคีรีขันธ� จํากัด ป' 2559 
สหกรณ�ออมทรัพย�สมานมิตร จํากัด ป' 2559 
สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจประจวบคีรีขันธ� จํากัด ป' 2559 
สหกรณ�ออมทรัพย�ครูประจวบคีรีขันธ� จํากัด ป' 2559 
สหกรณ�โคนมไทย-เดนมาร�คอ!าวน8อย จํากัด ป' 2559 
สหกรณ�ออมทรัพย� อบจ.ประจวบคีรีขันธ� จํากัด ป' 2559 
สหกรณ�เครดิตยูเนี่ยนบ8านสวนขวัญ จํากัด ป' 2559 
สหกรณ�เคหสถานบ8านม่ันคงเป'Eยมสุขประจวบฯ จํากัด ป' 2559
สหกรณ�ชาวสวนยางพาราประจวบคีรีขันธ� จํากัด ป' 2559 
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2559 
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รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค8า
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ�
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�ชาวไร!หนองปุหลก
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�เคหสถานบ8านม่ังคงหนองหิน
รายงานกิจการประจําป' กลุ!มเกษตรกรเลี้ยงสัตว�อ!าวน8อย
รายงานกิจการประจําป' กลุ!มเกษตรกรเลี้ยงสัตว�บ!อนอก
รายงานกิจการประจําป' กลุ!มเกษตรกรทําไร!ห8วยทราย
รายงานกิจการประจําป' กลุ!มเกษตรกรทําสวนอ!าวน8อย
รายงานกิจการประจําป' กลุ!มเกษตรกรทําสวนเกาะหลัก
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�การเกษตรโรงสีข8าวพระราชทานอ!าวน8อย
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�โคนมกุยบุรี
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�การเกษตรสามกระทาย
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�ชาวไร!สับปะรดบ8านสําโหรง
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�การเกษตรหมู!บ8านรวมไทย
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�การเกษตรชลประทานยางชุม
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�ผู8ปลูกสับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ�
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�ออมทรัพย�ผลไม8กระปAองประจวบ
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�เครดิตยูเนี่ยนบ8านหนองเกด
รายงานกิจการประจําป' ชุมนุมสหกรณ�การเกษตรประจวบคีรีขันธ�
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�ผู8ปลูกสับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ�
รายงานกิจการประจําป' กลุ!มเกษตรกรทําสวนกุยบุรี
รายงานกิจการประจําป' กลุ!มเกษตรกรทําสวนสามกระทาย
รายงานกิจการประจําป' กลุ!มเกษตรกรเลี้ยงสัตว�กุยบุรี
รายงานกิจการประจําป' กลุ!มเกษตรกรเลี้ยงสัตว�หาดขาม
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�การเกษตรหัวหิน จํากัด ป'
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�ชาวไร!สับปะรดหัวหิน จํากัด ป'
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�การเกษตรหนองพลับรุ!งเรือง จํากัด ป'
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�การเกษตรห8วยสัตว�ใหญ! จํากัด ป'
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�โคนมไทย 
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�ชาวสวนยางหัวหิน จํากัด ป'
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�ออมทรัพย�โรงพยาบาลหัวหิน จํากัด ป'
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�บริการโดลไทยแลนด� จํากัด ป'
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�บริการหมู!บ8านสวัสดิการศูนย�การทหารราบเขาควง
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�เครดิตยูเนี่ยนหนองพลับพัฒนา จํากัด ป'
รายงานกิจการประจําป' กลุ!มเกษตรกรทําไร!ทับใต8 ป'
รายงานกิจการประจําป' กลุ!มเกษตรกรเลี้ยงสัตว�ห8วยสัตว�ใหญ! ป'
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�ชาวไร!สับปะรดสามร8อยยอด จํากัด ป'

สํานักงานสหกรณ�จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 

สหกรณ�การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค8า ธ.ก.ส. ประจวบคีรีขันธ� จํากัด
สหกรณ�วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ� จํากัด ป' 2559 
สหกรณ�ชาวไร!หนองปุหลก จํากัด ป' 2559 
สหกรณ�เคหสถานบ8านม่ังคงหนองหิน จํากัด ป' 2559 
กลุ!มเกษตรกรเลี้ยงสัตว�อ!าวน8อย ป' 2559 
กลุ!มเกษตรกรเลี้ยงสัตว�บ!อนอก ป' 2559 
กลุ!มเกษตรกรทําไร!ห8วยทราย ป' 2559 
กลุ!มเกษตรกรทําสวนอ!าวน8อย ป' 2559 
กลุ!มเกษตรกรทําสวนเกาะหลัก ป' 2559 
สหกรณ�การเกษตรโรงสีข8าวพระราชทานอ!าวน8อย จํากัด ป' 255
สหกรณ�โคนมกุยบุรี จํากัด ป' 2559 
สหกรณ�การเกษตรสามกระทาย จํากัด ป' 2559 
สหกรณ�ชาวไร!สับปะรดบ8านสําโหรง จํากัด ป' 2559 
สหกรณ�การเกษตรหมู!บ8านรวมไทย จํากัด ป' 2559 
สหกรณ�การเกษตรชลประทานยางชุม จํากัด ป' 2559 
สหกรณ�ผู8ปลูกสับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ� จํากัด ป' 2559 
สหกรณ�ออมทรัพย�ผลไม8กระปAองประจวบ จํากัด ป' 2559 
สหกรณ�เครดิตยูเนี่ยนบ8านหนองเกด-กุยบุรี จํากัด ป' 2559 
ชุมนุมสหกรณ�การเกษตรประจวบคีรีขันธ� จํากัด ป' 2559 
สหกรณ�ผู8ปลูกสับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ� จํากัด ป' 2559 
กลุ!มเกษตรกรทําสวนกุยบุรี ป' 2559 
กลุ!มเกษตรกรทําสวนสามกระทาย ป' 2559 
ลุ!มเกษตรกรเลี้ยงสัตว�กุยบุรี ป' 2559 

กลุ!มเกษตรกรเลี้ยงสัตว�หาดขาม ป' 2559 
สหกรณ�การเกษตรหัวหิน จํากัด ป' 2559 
สหกรณ�ชาวไร!สับปะรดหัวหิน จํากัด ป' 2559 
สหกรณ�การเกษตรหนองพลับรุ!งเรือง จํากัด ป' 2559 
สหกรณ�การเกษตรห8วยสัตว�ใหญ! จํากัด ป' 2559 
สหกรณ�โคนมไทย – เดนมาร�กห8วยสัตว�ใหญ! จํากัด ป' 2559 
สหกรณ�ชาวสวนยางหัวหิน จํากัด ป' 2559 
สหกรณ�ออมทรัพย�โรงพยาบาลหัวหิน จํากัด ป' 2559 
สหกรณ�บริการโดลไทยแลนด� จํากัด ป' 2559 
สหกรณ�บริการหมู!บ8านสวัสดิการศูนย�การทหารราบเขาควง จํากัด
สหกรณ�เครดิตยูเนี่ยนหนองพลับพัฒนา จํากัด ป' 2559 
กลุ!มเกษตรกรทําไร!ทับใต8 ป' 2559 
กลุ!มเกษตรกรเลี้ยงสัตว�ห8วยสัตว�ใหญ! ป' 2559 
สหกรณ�ชาวไร!สับปะรดสามร8อยยอด จํากัด ป' 2559 
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2559 

 

 

จํากัด ป' 2559 



 
รายงานประจําป
 2559 : สํานักงานสหกรณ�จังหวัดประจวบคีรีขันธ�

 
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�ผู8เลี้ยงกุ8งลุ!มน้ําสามร8อยยอด
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�บริการสามร8อยยอด จํากัด ป'
รายงานกิจการประจําป' กลุ!มเกษตรกรทําไร!สามร8อยยอด
รายงานกิจการประจําป' กลุ!มเกษตรกรทํานาสามร8อยยอด
รายงานกิจการประจําป' กลุ!มเกษตรกรเลี้ยงสัตว�น้ําสามร8อยยอด ป'
รายงานกิจการประจําป' กลุ!มเกษตรกรเลี้ยงสัตว�ไร!ใหม! ป'
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�การเกษตรปราณบุรี
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�โคนมไทย
รายงานกิจการประจําป' ชุมนุมสหกรณ�โคนมภาคใต8 จํากัด ป'
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�สวนยางปราณบุรี
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�ออมทรัพย�ศูนย�การทหารราบ
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�ออมทรัพย�โรงเรียนการกําลังสํารอง
รายงานกิจการประจําป' ร8านสหกรณ�ค!ายธนะรัชต�
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�บริการบ8านเอ้ืออาทรปราณบุรี
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�เครดิตยูเนี่ยนบ8านปรือน8อย
รายงานกิจการประจําป' กลุ!มเกษตรกรทําไร!เขาน8อย ป'
รายงานกิจการประจําป' กลุ!มเกษตรกรทําไร!สับปะรดปากน้ําปราณ ป'
รายงานกิจการประจําป' กลุ!มเกษตรกรเลี้ยงสัตว�หนองตาแต8ม
รายงานกิจการประจําป' กลุ!มเกษตรกรเลี้ยงสัตว�ปราณบุรี ป'
รายงานกิจการประจําป' กลุ!มเกษตรกรทําประมงปากน้ําปราณ
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�นิคมบางสะพาน
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�โคนมบางสะพาน
รายงานกิจการประจําป' กลุ!มเกษตรกรทําสวนทองมงคล
รายงานกิจการประจําป' กลุ!มเกษตรกรทําไร!ทองมงคล
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�กองทุนสวนยางบางสะพาน
รายงานกิจการประจําป' สหกรณ�การเกษตร
 
 
 

 
 
 

สํานักงานสหกรณ�จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 

สหกรณ�ผู8เลี้ยงกุ8งลุ!มน้ําสามร8อยยอด – ปราณบุรี จํากัด ป' 255
สหกรณ�บริการสามร8อยยอด จํากัด ป' 2559 

รายงานกิจการประจําป' กลุ!มเกษตรกรทําไร!สามร8อยยอด ป' 2559 
รายงานกิจการประจําป' กลุ!มเกษตรกรทํานาสามร8อยยอด ป' 2559 
รายงานกิจการประจําป' กลุ!มเกษตรกรเลี้ยงสัตว�น้ําสามร8อยยอด ป' 2559 
รายงานกิจการประจําป' กลุ!มเกษตรกรเลี้ยงสัตว�ไร!ใหม! ป' 2559 

สหกรณ�การเกษตรปราณบุรี จํากัด ป' 2559 
สหกรณ�โคนมไทย-เดนมาร�กประจวบคีรีขันธ� จํากัด ป' 2559 
ชุมนุมสหกรณ�โคนมภาคใต8 จํากัด ป' 2559 
สหกรณ�สวนยางปราณบุรี จํากัด ป' 2559 
สหกรณ�ออมทรัพย�ศูนย�การทหารราบ จํากัด ป' 2559 
สหกรณ�ออมทรัพย�โรงเรียนการกําลังสํารอง จํากัด ป' 2559 

รายงานกิจการประจําป' ร8านสหกรณ�ค!ายธนะรัชต� จํากัด ป' 2559 
สหกรณ�บริการบ8านเอ้ืออาทรปราณบุรี จํากัด ป' 2559 
สหกรณ�เครดิตยูเนี่ยนบ8านปรือน8อย จํากัด ป' 2559 

รายงานกิจการประจําป' กลุ!มเกษตรกรทําไร!เขาน8อย ป' 2559 
รายงานกิจการประจําป' กลุ!มเกษตรกรทําไร!สับปะรดปากน้ําปราณ ป' 2559 

นกิจการประจําป' กลุ!มเกษตรกรเลี้ยงสัตว�หนองตาแต8ม ป' 2559 
รายงานกิจการประจําป' กลุ!มเกษตรกรเลี้ยงสัตว�ปราณบุรี ป' 2559 

กลุ!มเกษตรกรทําประมงปากน้ําปราณ ป' 2559 
สหกรณ�นิคมบางสะพาน จํากัด ป' 2559 
สหกรณ�โคนมบางสะพาน จํากัด ป' 2559 
กลุ!มเกษตรกรทําสวนทองมงคล ป' 2559 
กลุ!มเกษตรกรทําไร!ทองมงคล ป' 2559 
สหกรณ�กองทุนสวนยางบางสะพาน จํากัด ป' 2559 
สหกรณ�การเกษตร ปชด.ไร!บน จํากัด ป' 2559 
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