
ช่ือประธานกลุ่ม จาํนวน มาตรฐาน

หมายเลขโทรศพัท์ สมาชิก ผลิตภณัฑ์ ประเภท ปีงบประมาณ จาํนวนเงิน

เลขท่ี หมู่ท่ี ตาํบล อาํเภอ (คน) งบประมาณ ท่ีไดรั้บ (บาท)

1 กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นหนองศรีมงคล ธ.ค.36 198/1 7 ตะพง เมือง นางเกษร  เกิดมณี 30 นํ้าปลา สกก.ศรีเมืองระยอง 2538 207,929 27,000 บ./เดือน

สกก.ศรีเมืองระยอง จาํกดั 08-9753-1332 กะปิ อย. จาํกดั

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2540 400,000

มิยาซาวา 2542 90,000

2 กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นชากขนุน 2537 20/3 4 นาตาขวญั เมือง นางฉวี  ราชวฒัน์ 60 นํ้าด่ืม   - สกก.เมืองระยอง 2537 150,000 10,000 บ./เดือน

สกก.เมืองระยอง จาํกดั 08-6151-4393 จาํกดั

ส่งเสริมพฒันาอาชีพ 2544 45,000

3 กลุ่มสตรีสหกรณ์แม่บา้นประมง 2542 78/6 9 ตะพง เมือง นางณฐัชาพร ใจใส 20 กะปิ หน่ึงตาํบล 2544 700,000 40,000 บ./เดือน

หาดแม่รําพึง 08-1861-8212 นํ้าพริกเผาปลาอินทรี อบต.ตะพง 2544 58,000

สหกรณ์ประมงระยอง จาํกดั

4 กลุ่มสตรีสหกรณ์ประมงพลา 27 มิ.ย.41 21 5 พลา บา้นฉาง นางพรรณพิมล  จกัรกร 50 นํ้าปลา   -  -  -  - 4,000 บ./เดือน

สก.ประมงพลาบา้นฉาง จาํกดั 0-3863-0489 ขา้วเกรียบฟักทอง   -

ขา้วเกรียบปลา   -

5 กลุ่มผูป้ลูกผกัชีวภาพบา้นเขาคอก 2546 97 6 สาํนกัทอ้น บา้นฉาง นายเฮ้ียว  พิมพเ์พง็ 15 ผกัชีวภาพ  - กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2546 40,000 2,500 บ./เดือน

สกก.บา้นฉาง จาํกดั 0-3896-3470,08-6821-0746

จดทะเบียนช่ือกลุ่มสตรี/กลุ่มอาชีพ/สงักดัท่ี

รายช่ือกลุ่มสตรีสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ
ในสังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวดัระยอง

ณ วนัที่  13 ตุลาคม 2553
ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากกรมฯ แลว้

ผลิตภณัฑข์องกลุ่ม ผลการดาํเนินงาน
ท่ีตั้งกลุ่ม



ช่ือประธานกลุ่ม จาํนวน มาตรฐาน

หมายเลขโทรศพัท์ สมาชิก ผลิตภณัฑ์ ประเภท ปีงบประมาณ จาํนวนเงิน

เลขท่ี หมู่ท่ี ตาํบล อาํเภอ (คน) งบประมาณ ท่ีไดรั้บ (บาท)

จดทะเบียนช่ือกลุ่มสตรี/กลุ่มอาชีพ/สงักดัท่ี

ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากกรมฯ แลว้

ผลิตภณัฑข์องกลุ่ม ผลการดาํเนินงาน
ท่ีตั้งกลุ่ม

6 กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์วงัไทร 3 ก.ย.44 83 3 พลงตาเอ่ียม วงัจนัทร์ นางอาํนวย   กล่ินศรี 44 ทุเรียนทอด  อย.  สมส. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2544 45,000 35,000 บ./เดือน

สหกรณ์นิคมวงัไทร จาํกดั 08-1996-5376 OTOP 4 ดาว สน.วงัไทร 2544 30,000

นางสมพร  กาญจนาพิพฒัน์ ขนุนทอด  อย. หน่ึงตาํบล 2545 80,000

08-9514-8794 เผือกกรอบแกว้  อย.

ฟักทองทอด เค็ม  อย.

ฟักทองทอด หวาน  อย.

7 กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ 2535 92 2 นํ้าเป็น ก่ิง อ.เขาชะเมา นางบุญเรือน  ยบัย ั้ง 36 ดอกไมป้ระดิษฐ์จาก   มผช. สมส. หน่ึงตาํบล 2545 40,000 26,000 บ./เดือน

บา้นนํ้าใส 08-61567705 ลูกประดู่และ OTOP 4 ดาว

สกก.เขาชะเมา จาํกดั ใบยางพารา

8 กลุ่มปลูกพืชผกัตามแนวเกษตร- 2545 3 สาํนกัทอ้น บา้นฉาง นายชูชีย มุย้ทองคุม้ 13 ผกัปลอดสารพิษ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2547 40,000 15,000 บ./เดือน

อินทรีย์ 08-9933-0612 ไมด้อกไมป้ระดบั เงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ

สกก.บา้นฉาง จาํกดั 0-3896-3075

9 กลุ่มผูป้ลูกผกัพ้ืนบา้นบา้นเขาโบสถ์ 2540 134 7 ทบัมา เมือง นางบุญชู ยิ่งยวด 27 ผกัปลอดสารพิษ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2547 40,000 19,000 บ./เดือน

สกต.ธกส.ระยอง  จาํกดั 08-7143-4272 สวนสมุนไพร เงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ

10 กลุ่มผลิตภณัฑง์านทองเหลือง 2547 14/1 4 เขานอ้ย ก่ิง อ.เขาชะเมา นางเยาวภานี  หาดแกว้ 15 ผลิตภณัฑท์องเหลือง  OTOP 4 ดาว กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2547 40,000 70,000 บ./เดือน

บา้นคลองยาง 08-1001-8837 เงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ

สกก.เขาชะเมา จาํกดั ต่อยอดกลุ่มอาชีพ 2552 40,000



ช่ือประธานกลุ่ม จาํนวน มาตรฐาน

หมายเลขโทรศพัท์ สมาชิก ผลิตภณัฑ์ ประเภท ปีงบประมาณ จาํนวนเงิน

เลขท่ี หมู่ท่ี ตาํบล อาํเภอ (คน) งบประมาณ ท่ีไดรั้บ (บาท)

จดทะเบียนช่ือกลุ่มสตรี/กลุ่มอาชีพ/สงักดัท่ี

ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากกรมฯ แลว้

ผลิตภณัฑข์องกลุ่ม ผลการดาํเนินงาน
ท่ีตั้งกลุ่ม

11 กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรตาํบลกองดิน 2541 8 กองดิน แกลง นางองัคนา  มุ่งหาผล 162 ทุเรียนทอด  อย. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2547 40,000 6,000 บ./เดือน

กลุ่มเกษตรกรทาํสวนกองดิน 08-1003-0572 ทุเรียนกวน  อย. เงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ

สบัปะรดกวน  อย.

กลว้ยกวน  อย.

ขนุนทอด  อย.

มะม่วงแช่อ่ิม   -

12 กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นปากแพรก 23 เม.ย.42 100 1 ละหาร ปลวกแดง นางชุติมา  พืชพนัธุ์ 32 ทอดมนัปลากราย  OTOP 2  ดาว มิยาซาวา 2542 90,000 13,000 บ./เดือน

สกก.ปลวกแดง จาํกดั 08-1864-8509 ดอกไมจ้นัทน์ ต่อยอดกลุ่มอาชีพ 2552 40,000

13 กลุ่มผลิตภณัฑจ์กัสานกระจูด 2544 40/1 5 ชากพง แกลง นายมนตรี  ยิม้เยื้อน 60 ผลิตภณัฑจ์กัสานจาก  OTOP 3 ดาว โครงการส่งเสริม 2548 40,000 100,000 บ./เดือน

บา้นมาบเหลาชะโอน 08-6045-3938 กระจูด มผช. , สมส. พฒันากลุ่มอาชีพ

สกก.เมืองแกลง จาํกดั กรมส่งเสริมสหกรณ์

14 กลุ่มอาชีพสตรีผา้บาติกตาํบลสองสลึง 2544 50 5 สองสลึง แกลง นายศกัดา  ทรัพยสุ์ข 25 ผลิตเส้ือ ผา้ บาติก  OTOP 3  ดาว โครงการส่งเสริม 2548 40,000 28,000 บ./เดือน

สกก.เมืองแกลง จาํกดั 08-1578-5575 สมส. , มผช. พฒันากลุ่มอาชีพ

08-7784-2487 กรมส่งเสริมสหกรณ์

15 กลุ่มขนมจีนขา้วกลอ้ง 2542 131/2 11 ตะพง เมือง นายเสวตร  บุญฤทธ์ิ 30 ขนมจีนขา้วกลอ้ง  OTOP 3 ดาว โครงการส่งเสริม 2548 40,000 60,000 บ./เดือน

สกต.ธกส. ระยอง จาํกดั 0-3889-8372 พฒันากลุ่มอาชีพ

08-6149-6268 กรมส่งเสริมสหกรณ์



ช่ือประธานกลุ่ม จาํนวน มาตรฐาน

หมายเลขโทรศพัท์ สมาชิก ผลิตภณัฑ์ ประเภท ปีงบประมาณ จาํนวนเงิน

เลขท่ี หมู่ท่ี ตาํบล อาํเภอ (คน) งบประมาณ ท่ีไดรั้บ (บาท)

จดทะเบียนช่ือกลุ่มสตรี/กลุ่มอาชีพ/สงักดัท่ี

ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากกรมฯ แลว้

ผลิตภณัฑข์องกลุ่ม ผลการดาํเนินงาน
ท่ีตั้งกลุ่ม

16 กลุ่มเกษตรผลิตไมก้ฤษณา 2542 8 4 กะเฉด เมือง นางพิกุล  กิตติพล 256 สบู ่   - โครงการส่งเสริม 2548 40,000 20,000 บ./เดือน

สกต.ธกส. ระยอง จาํกดั 08-1889-0331 นํ้าหอม   - พฒันากลุ่มอาชีพ

เทียนหอม   - กรมส่งเสริมสหกรณ์

ไมแ้ก่นกฤษณา   สมส. ต่อยอดกลุ่มอาชีพ 2552 40,000

นํ้ามนักฤษณา   สมส.

17 กลุ่มเยบ็ผา้วิสาหกิจบา้นสระแกว้ 2545 69/2 3 สาํนกัทอ้น บา้นฉาง นางไพบูลย ์ แสงสงัข์ 14 เยบ็เสือผา้โหล โครงการส่งเสริม 2548 40,000 19,500 บ./เดือน

สกก.บา้นฉาง จาํกดั 08-9095-8373 พฒันากลุ่มอาชีพ

กรมส่งเสริมสหกรณ์

18 กลุ่มแม่บา้นชากหมาก 2542 10/3 2 สาํนกัทอ้น บา้นฉาง นางโสภา  ดาํคลองตนั 15 ดอกไมจ้นัทน์ โครงการส่งเสริม 2548 40,000 1,400 บ./เดือน

สกก.บา้นฉาง จาํกดั 08-5280-2278 กาละแม พฒันากลุ่มอาชีพ

กลว้ยเบรกแตก กรมส่งเสริมสหกรณ์

19 กลุ่มสตรีแปรรูปอาหารทะเลตาํบล - 2549 36/1 8 เนินฆอ้ แกลง นางชูศรี  ม่วงสุข 212 นํ้าปลา  OTOP 2 ดาว โครงการส่งเสริม 2548 40,000 4,000 บ./เดือน

เนินฆอ้ 08-9602-2871 กะปิ มผช. พฒันากลุ่มอาชีพ

สกก.เมืองแกลง จาํกดั บรรจุภณัฑ์ 2551 25,000

20 กลุ่มดอกไมป้ระดิษฐ์จากรังไหม - 2549 85 7 นํ้าเป็น ก่ิง อ.เขาชะเมา นายชาตรี  ศรีสกุล 65 ดอกไมป้ระดิษฐ์จาก  OTOP 3 ดาว โครงการส่งเสริม 2548 40,000 5,000 บ./เดือน

สีทอง 08-6111-0086 ใบยางพารา สมส. พฒันากลุ่มอาชีพ

สกก.เขาชะเมา จาํกดั กรมส่งเสริมสหกรณ์

21 กลุ่มแม่บา้นขวญัใจ กม.12 2549 212 2 นิคมพฒันา ก่ิง อ.นิคมพฒันานางอุบล  นรสิงห์ 21 นํ้าวา่นหางจรเข้  OTOP 3 ดาว โครงการส่งเสริม 2548 40,000 20,000 บ./เดือน

สกก.นิคมฯระยอง จาํกดั 08-1209-9603 ถัว่อบสมุนไพร  OTOP 4 ดาว พฒันากลุ่มอาชีพ

ทุเรียนทอด กรมส่งเสริมสหกรณ์



ช่ือประธานกลุ่ม จาํนวน มาตรฐาน

หมายเลขโทรศพัท์ สมาชิก ผลิตภณัฑ์ ประเภท ปีงบประมาณ จาํนวนเงิน

เลขท่ี หมู่ท่ี ตาํบล อาํเภอ (คน) งบประมาณ ท่ีไดรั้บ (บาท)

จดทะเบียนช่ือกลุ่มสตรี/กลุ่มอาชีพ/สงักดัท่ี

ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากกรมฯ แลว้

ผลิตภณัฑข์องกลุ่ม ผลการดาํเนินงาน
ท่ีตั้งกลุ่ม

22 กลุ่มศิลปประดิษฐ์จากรากไม้ 2549 11/13 เชิงเนิน เมือง อาจารยท์อง 24 ดอกไมผ้า้ใยบวั โครงการส่งเสริม 2548 40,000 7,000 บ./เดือน

สน.ชุมแสงจนัทร์ จาํกดั 08-4565-5430 ผลิตภณัฑก์ะลามะพร้าว พฒันากลุ่มอาชีพ

กรมส่งเสริมสหกรณ์

23 กลุ่มพฒันาอาชีพการเกษตรครบวงจร 2549 95/4 6 สาํนกัทอ้น บา้นฉาง น.ส. บงัอร  สวสัดี 43 ปุ๋ ยหมกั  OTOP 3 ดาว โครงการส่งเสริม 2548 40,000 8,000 บ./เดือน

ชุมชนเมืองตาํบลสาํนกัทอ้น 08-9493-6424 ปุ๋ ยนํ้าชีวภาพ พฒันากลุ่มอาชีพ

สกก.บา้นฉาง จาํกดั นํ้าพริกแกง กรมส่งเสริมสหกรณ์

24 กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นชากตะไคร้ 2549 74/1 14 วงัหวา้ แกลง นางรําพร  ประมวล 35 ทุเรียนทอด  อย. โครงการส่งเสริม 2548 40,000 20,000 บ./เดือน

กลุ่มเกษตกรทาํสวนวงัหวา้ 08-1377-3039 OTOP 3 ดาว พฒันากลุ่มอาชีพ

เจโ๊จ๋ (08-6158-4800) ทุเรียนกวน  อย. กรมส่งเสริมสหกรณ์

25 กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นหนองกรับ 2549 46/2 3 หนองบวั บา้นค่าย นางนงนุช  โลหะส่องแสง 29 ซาลาเปา   เบเกอร่ี  อย. โครงการส่งเสริม 2548 40,000  -

สกก.บา้นค่าย จาํกดั 0-3896-1238 สบัปะรดกวน  อย. พฒันากลุ่มอาชีพ

08-9892-2068 ดอกไมป้ระดิษฐ์จาก กรมส่งเสริมสหกรณ์

ใบยางพารา

26 กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นแลงพฒันา 2549 8 5 บา้นแลง เมือง นางสมควร  ศิริภกัดี 47 ทุเรียนทอด  อย.  GMP โครงการส่งเสริม 2548 40,000 40,000 บ./เดือน

สกต.ธกส.ระยอง จาํกดั 08-1761-9497 ขา้วเกรียบผกั ผลไม,้  อย. พฒันากลุ่มอาชีพ

ขา้วเกรียบสมุนไพร TOP 4 ดาว ต่อยอดกลุ่มอาชีพ 2552 40,000

27 กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรยายดาพฒันา 2549 1/4 3 ตะพง เมือง นางสมคิด  เช้ือบาํรุง 20 ทุเรียนทอด  OTOP 3 ดาว โครงการส่งเสริม 2548 40,000 40,000 บ./เดือน

สกต.ธกส.ระยอง จาํกดั 08-7031-0207 กะปิ พฒันากลุ่มอาชีพ

แกงหมูชะมวงกระป๋อง



ช่ือประธานกลุ่ม จาํนวน มาตรฐาน

หมายเลขโทรศพัท์ สมาชิก ผลิตภณัฑ์ ประเภท ปีงบประมาณ จาํนวนเงิน

เลขท่ี หมู่ท่ี ตาํบล อาํเภอ (คน) งบประมาณ ท่ีไดรั้บ (บาท)

จดทะเบียนช่ือกลุ่มสตรี/กลุ่มอาชีพ/สงักดัท่ี

ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากกรมฯ แลว้

ผลิตภณัฑข์องกลุ่ม ผลการดาํเนินงาน
ท่ีตั้งกลุ่ม

28 กลุ่มเพบาติก 2549 10 เพ เมือง นางเพียงใจ  ตระกูลหิรัญ 27 ผา้บาติก  มผช. โครงการส่งเสริม 2548 40,000 100,000 บ./เดือน

สกต.ธกส.ระยอง จาํกดั ศาลากลุ่มอาชีพวดัในไร่ 08-1591-2088 ผา้ช้ิน สมส. พฒันากลุ่มอาชีพ

ผูน้าํกลุ่มอาชีพ 2552 40,000

29 กลุ่มผูสู้งอายตุาํบลบา้นนา 2549 4 7 บ้านนา แกลง นายฉลอม  วงคพิ์น 42 นํ้าพริกแกง   - โครงการส่งเสริม 2548 40,000 2,500 บ./เดือน

สกก.เมืองแกลง จาํกดั 08-7134-8367 พฒันากลุ่มอาชีพ

0-3891-6026 กรมส่งเสริมสหกรณ์

30 กลุ่มส่งเสริมการผลิตและใชปุ้๋ ย 2550 ตาขนั บา้นค่าย นายสุนนัท ์ ศรัณยตุม์ 71 ปุ๋ ยหมกั  - โครงการส่งเสริม 2550 40,000 4,000 บ./เดือน

ชีวภาพตาํบลตาขนั 08-9098-1566 พฒันากลุ่มอาชีพ

สกก.บา้นค่าย  จาํกดั กรมส่งเสริมสหกรณ์

31 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะกก- 2550 26/2 เนินพระ เมือง นายเศรษฐ์ศิลป์  จนัทรวงศ์ 26 ประดิษฐ์บา้น มผช., สมส. โครงการส่งเสริม 2550 40,000 8,000 บ./เดือน

หนองแตงเม 08-1458-5874 ทรงไทยจ๋ิว OTOP 5 ดาว พฒันากลุ่มอาชีพ

สกก.เมืองระยอง  จาํกดั ระดบัภาค ต่อยอดกลุ่มอาชีพ 2552 40,000

32 กลุ่มรับปรุงคุณภาพทุเรียนสองสลึง 2550 สองสลึง แกลง นายเสน่ห์  มีเหมือน 30 ปุ๋ ยผสม  - โครงการส่งเสริม 2550 16,000 4,000 บ./เดือน

สกก.เมืองแกลง  จาํกดั 08-1176-8158 พฒันากลุ่มอาชีพ

กรมส่งเสริมสหกรณ์

33 กลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิตบา้น 2550 99/9 9 ทางเกวียน แกลง นางสาํเนา  ย ัง่ยนื 28 สีขา้ว  - โครงการส่งเสริม 2550 16,000 4,500 บ./เดือน

หนองโพรง 08-6142-4017 พฒันากลุ่มอาชีพ

สกก.เมืองแกลง  จาํกดั นางอมัพร กรมส่งเสริมสหกรณ์

08-6144-6532 พฒันาบรรจุภณัฑ์ 2552 25,000



ช่ือประธานกลุ่ม จาํนวน มาตรฐาน

หมายเลขโทรศพัท์ สมาชิก ผลิตภณัฑ์ ประเภท ปีงบประมาณ จาํนวนเงิน

เลขท่ี หมู่ท่ี ตาํบล อาํเภอ (คน) งบประมาณ ท่ีไดรั้บ (บาท)

จดทะเบียนช่ือกลุ่มสตรี/กลุ่มอาชีพ/สงักดัท่ี

ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากกรมฯ แลว้

ผลิตภณัฑข์องกลุ่ม ผลการดาํเนินงาน
ท่ีตั้งกลุ่ม

34 กลุ่มปลูกผกัปลอดสารพิษหนอง 2550 หนองตะพาน บา้นค่าย นายเหล่ียง  แสงรัตน์ 16 ปลูกผกัปลอดสารพิษ  - โครงการส่งเสริม 2550 40,000 2,500 บ./เดือน

ตะพาน 08-1295-6047 พฒันากลุ่มอาชีพ

สกก.บา้นค่าย  จาํกดั กรมส่งเสริมสหกรณ์

35 กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรชาํฆอ้ ม.3 2550 14/1 3 ชาํฆอ้ เขาชะเมา นางศิริวรรณ  พุม่ฤทธ์ิ 28 สบูเ่หลว,นํ้ายาซกัผา้  - โครงการส่งเสริม 2550 40,000 2,500 บ./เดือน

สกย.ตาํบลชาํฆอ้  จาํกดั 08-4358-2689 แชมพู,ครีมนวด, พฒันากลุ่มอาชีพ

สบูก่อ้น,ยาหม่องนํ้า กรมส่งเสริมสหกรณ์

นํ้ามนัเหลือง

36 กลุ่มอาชีพประมงเรือเล็กคลองกะเฌอ 2550 ตะพง เมือง นายไพโรจน์  คชรินทร์ 23 เล้ียงหอยแมลงภู่  - โครงการส่งเสริม 2550 40,000  -

สก.ประมงระยอง  จาํกดั 08-9933-2512 จบัสตัวน์ํ้า พฒันากลุ่มอาชีพ

กรมส่งเสริมสหกรณ์

37 กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรคลองกรํา 2550 205 ตาสิทธ์ิ ปลวกแดง นางนิภา  นุชสวาท 15 แปรรูปผลไม้  - โครงการส่งเสริม 2550 40,000  -

กลุ่มเกษตรกรทาํสวนตาสิทธ์ิ 08-1819-5726 พฒันากลุ่มอาชีพ

กรมส่งเสริมสหกรณ์

38 กลุ่มกะปิ นํ้าปลา บา้นจาํรุง 20 มี.ค.52 24/2 7 เนินฆอ้ แกลง นางสุทิพย ์ สุวรรณโชติ 51 ผลิตนํ้าปลา กะปิ  - โครงการส่งเสริม 2552 40,000          25,000 บ./เดือน

สกก.เมืองแกลง จาํกดั 08-6845-9420 พฒันากลุ่มอาชีพ

กรมส่งเสริมสหกรณ์

พฒันาบรรจุภณัฑ์ 2553 25,000

39 กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรกนัเกราร่วมใจ 2552 265 2 ทางเกวียน แกลง นางสุทศัน์  วงศย์งั 23 แปรรูปผลิตผล  - โครงการส่งเสริม 2552 40,000 4,000 บ./เดือน

สกก.เมืองแกลง จาํกดั 08-6623-3068 การเกษตร พฒันากลุ่มอาชีพ

กรมส่งเสริมสหกรณ์



ช่ือประธานกลุ่ม จาํนวน มาตรฐาน

หมายเลขโทรศพัท์ สมาชิก ผลิตภณัฑ์ ประเภท ปีงบประมาณ จาํนวนเงิน

เลขท่ี หมู่ท่ี ตาํบล อาํเภอ (คน) งบประมาณ ท่ีไดรั้บ (บาท)

จดทะเบียนช่ือกลุ่มสตรี/กลุ่มอาชีพ/สงักดัท่ี

ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากกรมฯ แลว้

ผลิตภณัฑข์องกลุ่ม ผลการดาํเนินงาน
ท่ีตั้งกลุ่ม

40 กลุ่มหตัถกรรม หมู่ 7 ชาํฆอ้ 2553 21 7 ชาํฆอ้ เขาชะเมา นายวรพล คลา้มบุญลือ 15 หตัถกรรมกะลา สมส. โครงการส่งเสริม 2553 40,000 15,000 บ./เดือน

สกย.ตาํบลชาํฆอ้ จาํกดั 08-9039-3299 มะพร้าว พฒันากลุ่มอาชีพ

พ้ืนฐานกรมส่งเสริมฯ


