
ที่ ชือ่กลุม่ ทีต่ัง้ เบอร์โทร์ ผลติภณัฑ์

๑ กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านชากขนุน ๒๐/๔ ม.๔ ต.นาตาขวัญ อ.เมอืง ระยอง ๐๘๖ ๑๕๑ ๔๓๙๓ น้้าด่ืม
๒ กลุ่มสตรีสหกรณ์แมบ่้านประมงหาดแมร้่าพึง ๗๘/๖ ม.๙ ต.ตะพง อ.เมอืง ระยอง ๐๘๑ ๘๖๑ ๘๒๑๒ อาหารทะเลแหง้แปรรูป กะปิ น้้าปลา ทุเรียนทอด 
๓ กลุ่มสตรีสหกรณ์ประมงพลา ๒๑ ม.๕ ต.พลา อ.บ้านฉาง ระยอง ๐๓๘ ๖๓๐ ๔๘๙ น้้าปลา ขา้วเกรียบฟักทอง ขา้วเกรียบปลา
๔ กลุ่มผู้ปลูกผักชีวภาพบ้านเขาคอก ๙๗ ม.๖ ต.ส้านักทอง อ.บ้านฉาง ระยอง ๐๘๖ ๘๒๑ ๐๗๔๖ พืชผัก
๕ กลุ่มสตรีเยาวชนวังไทร ๘๓ ม.๓ ต.พลงตาเอีย่ม อ.วังจนัทร์ ระยอง ๐๘๑ ๙๙๖ ๕๓๗๖ ทุเรียนทอด ขนุนทอด เผือกกรอบแกว้ ฟักทองทอดเค็ม/หวาน
๖ กลุ่มสตรีเยาวชนบ้านน้้าใส ๙๒ ม.๒ ค.น้้าเป็น อ.เขาชะเมา ระยอง ๐๘๖ ๑๕๖ ๗๗๐๕ ดอกไมป้ระดิษฐ์
๗ กลุ่มผู้ปลูกผักตามแนวเกษตรอทิรีย์ ม.๓ ต.ส้านักท้อน อ.บ้านฉาง ระยอง ๐๘๙ ๙๓๓ ๐๖๑๙ พืชผัก สมนุไพร ปลอดสารพิษ ไมด้อกไมป้ระดับ
๘ กลุ่มผู้ปลูกพืชผักพืน้บ้านบ้านเขาโบสถ์ ๑๓๔ ม.๗ ต.ทับมา อ.เมอืง ระยอง ๐๘๗ ๑๔๓ ๔๒๗๒ พืชผักสมนุไพรพืน้บ้าน ปลอดสารพิษ
๙ กลุ่มผลิตภณัฑ์งานทองเหลืองบ้านคลองยาง ๑๔/๑ ม.๔ ต.เขาน้อย อ.เขาชะเมา ระยอง ๐๘๑ ๐๐๑ ๘๘๓๗ ผลิตภณัฑ์ของใช้ ของตกแต่งจากทองเหลือง

ผลิตภณัฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่ยาแปรรูปจากไม้กฤษณาและน้้ามันหอมระเหยกฤษณา เช่น 

สบู่ ครีอาบน้้า โลชั่น แชมพู แกน่ไม้ และน้้ามันหอมระเหยกฤษณา ธูปหอม เทียหอม ฯลฯ

๑๑ กลุ่มเยบ็ผ้าวิสาหกจิบ้านสระแกว้ ๖๙/๒ ม.๔ ต.ส้านักท้อน อ.บ้านฉาง ระยอง ๐๘๙ ๐๙๕ ๘๓๗๓ เยบ็เส้ือผ้าโหล
๑๒ กลุ่มแมบ่้านชากหมาก ๑๐/๓ ม.๒ ต.ส้านักท้อน อ.บ้านฉาง ระยอง ๐๘๕ ๒๘๐ ๒๒๗๘ ดอกไมจ้นัทน์ กาละแม กล้วยเบรกแตก
๑๓ กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลต้าบลเนินฆอ้ ๓๖/๑ ม.๘ ต.เนินฆอ้ อ.แกลง ระยอง ๐๘๖ ๑๑๑ ๐๐๘๖ กะปิ น้้าปลา
๑๔ กลุ่มแมบ่้านขวัญใจ กม.๑๒ ๒๑๒ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา ระยอง ๐๘๑ ๒๐๙ ๙๖๐๓ สับปะรดกวน ทอปฟี ่น้้าว่านหางจรเข ้ถัว่อบสมนุไพร ทุเรียนทอด
๑๕ กลุ่มพัฒนาอาชีพการเกษตรครบวงจร ๙๕/๔ ม.๖ ต.ส้านักท้อน อ.บ้านฉาง ระยอง ๐๘๙ ๔๙๓ ๖๔๒๔ ปุย๋หมกั ปุย๋น้้าชีวภาพ
๑๖ กลุ่มแมบ่้านเกษตรกรบ้านชากตะไคร้ ๗๔/๑ ม.๑๔ ต.วังหว้า อ.แกลง ระยอง ๐๘๑ ๓๗๗ ๓๐๓๙ ทุเรียนทอด ทุเรียนกวน
๑๗ กลุ่มแมบ่้านเกษตรกรบ้านหนองกรับ ๔๖/๒ ม.๓ ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย ระยอง ๐๘๙ ๘๙๒ ๒๐๖๘ ซาลาเปา เบเกอร่ี สับปะรดกวน ดอกไมป้ระดิษฐ์จากใบยางพารา
๑๘ กลุ่มแมบ่้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนา ๘ ม.๕ ต.บ้านแลง อ.เมอืง ระยอง ๐๘๑ ๗๖๑ ๙๔๙๗ ทุเรียนทอด ขา้วเกรียบผักผลไม ้ผลไมส้ด สวนท่องเทีย่ว
๑๙ กลุ่มแมบ่้านเกษตรกรยายดาพัฒนา ๑/๔ ม.๓ ต.ตะพง อ.เมอืง ระยอง ๐๘๗ ๐๓๑ ๐๒๗๒ ทุเรียนทอด ทุเรียนกวน กะปิ แกงหมชูะมวงกระป๋อง
๒๐ กลุ่มเพบาติก ศาลากลุ่มอาชีพวัดในไร่ ต.เพ อ.เมอืง ระยอง ๐๘๑ ๕๙๑ ๒๐๘๘ ผ้าบาติก และผลิตภณัฑ์จากผ้าบาติก
๒๑ กลุ่มส่งเสริมการผลิตและใช้ปุย๋ชีวภาพ ต.ตาขนัพืน้ที ่ต.ตาขนั อ.เมอืง ระยอง ๐๘๙ ๐๙๘ ๑๕๕๖ ปุย๋หมกั 
๒๒ กลุ่มวิสาหกจิชุมชนเกาะกกหนองแตงเม ๒๖/๒ ต.เนินพระ อ.เมอืง ระยอง ๐๘๑ ๔๕๘ ๕๘๗๔ บ้านเรือนไทยจ้าลอง กรงนก งานไม ้งานฟอร์นิเจอร์และงานซ่อม
๒๓ กลุ่มปรับปรุงคุณภาพทุเรียนสองสลึง พืน้ที ่ต.สองสลึง อ.แกลง ระยอง ๐๘๑ ๑๗๖ ๘๑๕๘ ปุย๋ผสม
๒๔ กลุ่มออมทรัพยเ์พือ่การผลิตบ้านหนองโพรง ๙๙/๙ ม.๙ ต.ทางเกวียน อ.แกลง ระยอง ๐๘๖ ๑๔๒ ๔๐๑๗ ขา้วสาร (โรงสีชุมชน)
๒๕ กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษหนองตะพาน พืน้ที ่ม.๔ ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย ระยอง ๐๘๑ ๒๙๕ ๖๐๔๗ ปลูกผักปลอดสารพิษ
๒๖ กลุ่มแมบ่้านเกษตรกรช้าฆอ้ ม.๓ ๑๔/๑ ม.๓ ต.ช้าฆอ้ อ.เขาชะเมา ระยอง ๐๘๔ ๓๕๘ ๒๖๘๙ สบูเ่หลว น้้ายาซักผ้า คแชมพู ครีมนวดผม ยาหมอ่งน้้า น้้ามนัเหลือง
๒๗ กลุ่มแมบ่้านเกษตรกรคลองกร้่า ๒๐๕ ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง ระยอง ๐๘๑ ๘๑๙ ๕๗๒๖ ผลไมแ้ปรรูป
๒๘ กลุ่มกะปิน้้าปลาบ้านจ้ารุง ๒๔/๒ ม.๗ ต.เนินฆอ้ อ.แกลง ระยอง ๐๘๖ ๘๔๕ ๙๔๒๐ กะปิ น้้าปลา
๒๙ กลุ่มแมบ่้านเกษตรกรกนัเกราร่วมใจ ๒๖๕ ม.๒ ต.ทางเกวียน อ.แกลง ระยอง ๐๘๖ ๖๒๓ ๓๐๖๘ แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
๓๐ กลุ่มหตัถกรรมหมู ่๗ ต.ช้าฆอ้ ๒๑ ม.๗ ต.ช้าฆอ้ อ.เขาชะเมา ระยอง ๐๘๙ ๐๓๙ ๓๒๙๙ หตัถกรรมของใช้ของตกแต่งจากกะลามะพร้าวและไม้
๓๑ วิสาหกจิฯกลุ่มประดิษฐ์ดอกไมจ้ากต้นยางพาราพืน้ที ่ม.๒ ต.น้้าเป็น อ.เขาชะเมา ระยอง ๐๘๖ ๘๕๓ ๑๕๑๕ ดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นยางพารา

๓๒ กลุ่มสุลักษณ์ขณาทุเรียนทอด ๗๓/๙ ม.๑๓ ต.ตะพง อ.เมอืง ระยอง ๐๘๖ ๐๐๘ ๘๑๔๗ ทุเรียนทอด/กวน ขนุนอบ กล้วยอบ กะปิ น้้าปลา อาหารทะเลแห้งแปรรูป

๓๓ กลุ่มอาชีพเพาะเหด็ ๑๒๑/๑๔๓ ม.๒ ต.ละหาร อ.ปลวกแดง ระยอง กอ้นเชื้อเหด็ ผลิตภณัฑ์แปรรูปจากเหด็ และผักไฮโดรโปลิค

ขอ้มูลกลุม่อาชพีในสงักัดสหกรณ์จงัหวดัระยอง

กลุ่มเกษตรผลิตไมก้ฤษณา๑๐ ๘ ม.๔ ต.กะเฉด อ.เมอืง ระยอง ๐๘๑ ๘๘๙ ๐๓๓๑

ขอ้มูล ณ 31 มีนาคม 2560

ประจ าปีงบประมาณ 2560



สบูเ่หลว น้้ายาซักผ้า คแชมพู ครีมนวดผม ยาหมอ่งน้้า น้้ามนัเหลือง


