
ท่ี ชื่อสหกรณ ท่ีอยู เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร ผจก เบอรโทร

1 ชุมนุมสหกรณจังหวัตดรัง  จํากัด 5  ม.1  ต.บานโพธิ์  อ.เมืองตรัง  จ. ตรัง 92000 075-290408 075-290418 นางนิตรดา  อาจเส็ม 084-3066030

2 สหกรณการเกษตรเพ่ือการตลาดลูกคา ธกส. ตรัง  จํากัด 39/29 ถนนรัษฏา  ต.ทับเท่ียง  อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 075-224545 075-216979 นางวารุณี  นาพอ 081-7475027

3 สหกรณการเกษตรเมืองตรัง   จํากัด 28,30,32 ถ.สังขวิทย  ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง  จ. ตรัง 92000 075-218688 075-218688 นายเอกชัย  เพ็งพาจร 081-3265689

4 สหกรณการเกษตรนาโยง  จํากัด 105 ม.7  ต. นาโยงเหนือ  อ.นาโยง จ. ตรัง 92170 075-299509 075-299510 นางจิราพร ทยานกิจเจริญ 096-6687846

5 สหกรณการเกษตรอุตสาหกรรมตรัง  จํากัด 10 ม.9  ต.เขาไมแกว  อ.สิเกา  จ. ตรัง   92150 075-290620 075-290620 นายถนอมเกียรติ  ย่ิงฉวน  - 

6 สหกรณรถยนตโดยสารตรัง  จํากัด 122/33  ถ.วิเศษกุล  ซ 9   ต.ทับเท่ียง  อ.เมือง  จ. ตรัง 92000 087-8855683  - นางเพลินจักร  ณ สงขลา 087-8833683

7 สหกรณออมทรัพยกํานันผูใหญบานอําเภอกันตัง  จํากัด ที่วาการอําเภอกันตัง  ถ.กันตัง ต.กันตง อ.กันตัง จ. ตรัง 92110 08 7680 8858  -  -  - 

8 สหกรณบริการโรงพยาบาลตรัง จํากัด 69  ถ.โคกขัน  ต.ทับเท่ียง  อ.เมือง  จ. ตรัง 92000 075-219478 075-219478 นางสาวพรสวรรค  สงขาว 087-4784968

9 สหกรณออมทรัพยครูตรัง  จํากัด 111 ถ.วิเศษกุล  ช.3  ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง  จ. ตรัง  92000 075-270611-2 075-211992 นายพิชิต  สิงหอินทร 081-8952044

10 สหกรณออมทรัพยตํารวจตรัง  จํากัด ถนนร่ืนรมย  ต.ทับเท่ียง อ.เมืองตรัง จ. ตรัง 92000 075-213046 075-213046 นางสาวอมรา  ทาจีน 099-4078746

11 สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลตรัง  จํากัด 69  ถ.โคกขัน  ต.ทับเท่ียง  อ.เมือง  จ. ตรัง 92000 075-213882  - น.ส.พลอยปภัณ  อัครพงศธานิน 061-9691642

12 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขตรัง  จํากัด 132/32-33  ถ.พัทลุง  ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ. ตรัง 92000 075-590094  - นายวีระยุทธ  พิพัฒน 081-5975738

13 สหกรณออมทรัพยโตโยตาเมืองตรัง  จํากัด 392/1 ถ.หวยยอด ต.ทับเท่ียง อ.เมือง จ. ตรัง 92000 075-201111-149 075-219842  -  - 

14 สหกรณออมทรัพยนักสหกรณตรัง  จํากัด    10 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ. ตรัว 92000 075-215879 075-215879 นางฉวีวรรณ  ชองประเสริฐ 086-2774825

15 สหกรณการเกษตรกันตัง   จํากัด 253/8 ถ.ตรังคภูมิ  อ.กันตัง  จ. ตรัง 92110 075-251368 075-251545 นายประทีป  ชูแทน(แทน) 862736338

16 สหกรณกองทุนสวนยางควนตุงกู  จํากัด 67 ม.3  ต.บางสัก อ.กันตัง จ. ตรัง 92110 089-8669547  - นายสมบูรณ  ทองแยม 898669547

17 สหกรณกองทุนสวนยางวังวน จํากัด 116  ม.2  ต.วังวน  อ.กันตัง  จ. ตรัง  92110 08 7884 7365  - นายเล่ียง  ศักดา 087-8847362

18 สหกรณกองทุนสวนยางบานน้ําผุด  จํากัด 72/2  ม.1  ต.  น้ําผุด   อ.เมือง   จ. ตรัง  92000 075-574659 075-574659 นายวิรัตน  สันตรัตน 081-3966470

19 สหกรณชาวสวนยางรัษฎานุสรณ  จํากัด 261 ม.8  ต.น้ําผุด  อ.เมือง จ. ตรัง 92000 075-291585  - น.ส.ยุภา  โภชสาลี 089-7260514

20 สหกรณกองทุนสวนยางบานเกาะปราง  จํากัด 96 ม.13  ต.นาทามเหนือ  อ.เมือง  จ. ตรัง 92190 08 6942 1488  - นายกรกษ  บัวทอง 086-9421488

21 สหกรณกองทุนสวนยางบานนาทามใต  จํากัด 42 ม.2  ต.นาทามใต  อ.เมือง  จ. ตรัง  92000 089-7282478  - นางยุพเรศ  จุงเจริญ  - 

22 สหกรณกองทุนสวนยางบานยางงาม  จํากัด 112/13 ม.5 ต. นาทามใต  อ.เมือง จ. ตรัง  92000  -  - น.ส.ยุพเรศ  จุงเจริญ  - 

23 สหกรณออมทรัพยกวางไพศาล   จํากัด 88/9 ม.4  ต.นาทามเหนือ  อ.เมือง จ. ตรัง 92000 080-5393617 075-276099 นายสุเมธ  อุสาหะ 08 6838 3999

24 สหกรณกองทุนสวนยางนาเมืองเพชร  จํากัด 158 ม.4 ต.นาเมืองเพชร  อ.สิเกา จ. ตรัง 92000  -  -  -  - 

25 สหกรณกองทุนสวนยางทุงใหญ  จํากัด 216  ม.7 ต. นาขาวเสีย  อ.นาโยง  จ. ตรัง  92170 083-9131045  - นายพนม  คลาดนาน  - 

26 สหกรณบริการวิทยาลัยเทคนิคตรัง  จํากัด 96 ม.4  ต.บานควน  อ.เมือง  จ. ตรัง 92000 0-7550 1070  -  - 

27 สหกรณเคหะสถานบานม่ันคงกันตัง  จํากัด     146/97 ท่ีทําการชุมชนในทอน ม.6  ต.กันตังใต อ.กันตัง จ. ตรัง 92110 098-0648559  -  -  - 

28 สหกรณเครดิตยูเนี่ยนสายสัมพันธตรัง  จํากัด 143 ถ.เทศบาล (บริเวณวัดรัตนภิมุข) ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ. ตรัง 92170  -  - 
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ท่ี ชื่อสหกรณ ท่ีอยู เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร ผจก เบอรโทร

1 ชุมนุมสหกรณกองทุนสวนยางเครือขายปะเหลียน  จํากัด 60/9  ม.2  ต.ทุงยาว  อ.ปะเหลียน  จ. ตรัง 92180 08 3182 9063  - นายปราโมทย  พันธุศักด์ิ  - 

2 สหกรณการเกษตรปะเหลียน  จํากัด 162/1 ม.2 ต.บานนา อ.ปะเหลียน จ. ตรัง 92140 075-290162 075-290162 ตอ 18 นายศักราช  จําปา 065-3978798

3 สหกรณการเกษตรบานปากอ  จํากัด 98/1   ม.5 ต.ปะเหลียน  อ.ปะเหลียน  จ. ตรัง 92180  -  - นายพรชัย  ชั้นสกุล 097-2469969

4 สหกรณกองทุนสวนยางบานหนองหวา  จํากัด 59 ม.4  ต.ทุงยาว  อ.ปะเหลียน จ. ตรัง 92120  -  - นายประสิทธ์ิ  จิตรหลัง 081-7288132

5 สหกรณกองทุนสวนยางบานโคกแตว  จํากัด 18 ม.3 ต.ทุงยาว  อ.ปะเหลียน  จ. ตรัง 92120 090-9160445  - นายปราโมทย  พันธุศักด์ิ 089-7250774

6 สหกรณกองทุนสวนยางรวมใจพัฒนาตําบลบานนา จํากัด 34/2 ม.1 ต.บานนา-แหลมสอม ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ. ตรัง 92120 06 4789 9591  - นางสาวณิชาวีร  เกาะกลาง 089-2365331

7 สหกรณเครดิตยูเนี่ยนชุมนุมปะเหลียน  จํากัด 20 ม.5 ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ. ตรัง 92180  -  -  -  - 

8 สหกรณเพาะเล้ียงสัตวน้ําจังหวัดตรัง  จํากัด 231/5  ม.2  ต.บานนา  อ.ปะเหลียน  จ.ตรัง 92140 075-290644  - นายชูเกียรติ  กระจายโภชน 087-8858890

9 สหกรณการเกษตรยานตาขาว  จํากัด 82 ม.1  ถ.ตรัง-ปะเหลียน  ต.ยานตาขาว  อ.ยานตาขาว จ.ตรัง 92140 075-281272 075-282156 นางโสรนาท  อยูอําไพ 081-8959286

10 สหกรณการเกษตรทุงยาว  จํากัด 35/5 ม.2   ต.ทุงยาว  อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180 081-9790852 075-208161 นายสมพล  เกาเอี้ยน 091-9790858

11 สหกรณการเกษตรสุโสะ  จํากัด 82/1  ม.1  ต.สุโสะ  อ.ปะเหลียน  จ. ตรัง 92120 08 4669 9152  - นางสาวพัชนี  เสียมไหม 090-9239916

12 สหกรณการเกษตรเพ่ือเกษตรกรจังหวัดตรัง  จํากัด 156 ถ.มหาราช 50 ป ต.ยานตาขาว จ. ตรัง 92140 081-7976210 075-570580 นายสมคิด สังขมณี  - 

13 สหกรณกองทุนสวนยางบานหนองบอพัฒนา  จํากัด 23/2 ม.2  ต.หนองบอ  อ.ยานตาขาว  จ. ตรัง 92140 095-4201591  - นายชาญชัย  เชยชื่นจิตร 09 5420 1591

14 สหกรณบริการแปลนทอยส  จํากัด 8 ม.8 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.ทุงกระบือ อ.ยานตาขาว จ. ตรัง 92140 นางสาวขวัญฤดี  ชูมาก 084-5090009

15 สหกรณอิสลามอัล-ฟจร  จํากัด 35  ม.1 ถ.สุโสะ-ทุงยาว  ต.สุโสะ  อ.ปะเหลียน จ. ตรัง 92180 08 3619 3377  - นายประยูร  หม่ันทวี  - 

16 สหกรณบริการครูอําเภอยานตาขาว  จํากัด โรงเรียนบานยานตาขาว ถ.สุธารัตน ม.1 ต.ยานตาขาว อ.ยานตาขาว จ. ตรัง 92140 0 7528 1443  - นายอภินันท  พรหมปลัด 088-7540830

17 สหกรณการเกษตรหาดสําราญ  จํากัด 14/2 ม.9 ต.หาดสําราญ อ.หาดสําราญ จ. ตรัง 92120 075-208786 075-208786 นายนิคม  เดิมหล่ิม 086-5171389

18 สหกรณกองทุนสวนยางบานในเขา  จํากัด 32 ม.1 ต.บาหวี  อ.หาดสําราญ  จ. ตรัง 92120 061-2607427  - นางอุบล  ชิตแกว 089-6500082

19 สหกรณกองทุนสวนยางบานยวนโปะ  จํากัด 129 ม.2ถ.ทาพญา - หาดเลา  ต.บางดวน อ.ปะเหลียน จ. ตรัง 92140 090-0671284  - นายอภิชาติ  อโณทัย 090-0671284

20 สหกรณกองทุนสวนยางบานทุงไทรทอง  จํากัด 62/8 ม.6 ถ.ตรัง - สตูล  ต. สุโสะ อ.ปะเหลียน จ. ตรัง 92120 08 6274 3137  - นายบุญสราง  เลี้ยววัฒนาสกุล 089-2891921

21 สหกรณกองทุนสวนยางบานวังเจริญ จํากัด 3 ม. 13 ถ.ยานตาขาว-ลําปลอก ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ. ตรัง  92120 08 6274 0446  - นายวรวิทย  เก้ือสา 081-3970321

22 สหกรณกองทุนสวนยางบานไรควน จํากัด 32 ม.5  ต.สุโสะ .ปะเหลียน  จ. ตรัง 92120 09 5093 4237  - นายนิพนธ  หยงสตาร 083-1829063

23 สหกรณกองทุนสวนยางบานหนองเอื้อง จํากัด 51  ม.9 ต.แหลมสอม  อ.ปะเหลียน  จ. ตรัง 92120 095-4211952  - นายอรรถพล  อุนนวล 095-4211952
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ท่ี ชื่อสหกรณ ท่ีอยู เบอรโทรศัพท เบอรโทรสาร ผจก เบอรโทร

1 ชุมนุมสหกรณกองทุนสวนยางตรัง  จํากัด 359 ม.3  ต.หนองชางแลน  อ.หวยยอด  จ. ตรัง  92130 065-3936733  -  -  - 

2 สหกรณการเกษตรหวยยอด  จํากัด 431/14-15 ถ.เพชรเกษม ต.หวยยอด อ.หวยยอด จ. ตรัง 92130 075-233484-5 075-233484-5ตอ 6 นายสมพงษ  ทองดียิ่ง 081-8942050

3 สหกรณออมทรัพย ร.15 พัน 4   จํากัด คายพระยารัษฏานุประดิษฐ  130 ม.3 ต.ลําภูรา อ.หวยยอด จ. ตรัง 92190 075-820460 075-820460  -  - 

4 สหกรณออมทรัพย กํานันผูใหญบานอําเภอหวยยอด จํากัด ที่วาการอําเภอหวยยอด  อ.หวยยอด  จ.ตรัง  92130 075-271506 075-271506  -  - 

5 สหกรณกองทุนสวนยาง สปก.บานควนตอ  จํากัด 209 ม.11 ต.บางดี  อ.หวยยอด  จ. ตรัง  92210 080-8675150  -  -  - 

6 สหกรณกองทุนสวนยางคลองปาง จํากัด 190/1 ม.6 ต.คลองปาง อ.รัษฏา  จ. ตรัง 92160 075-290908 075-290908 นางสาวศุภวรรณ  ขวัญดี 083-3947060

7 สหกรณการเกษตรวังเจริญ  จํากัด 201 ม.7  ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ. ตรัง 92220 075-270683 075-270683 นางสาวอุรัตน  หนูสงค 08 6281 5012

8 สหกรณการเกษตรวังวิเศษ   จํากัด 270 ม.4 ถ.เขาวิเศษ - คลองเต็ง ต.เขาวิเศษ  อ.วังวิเศษ จ. ตรัง 92220 075-261361 075-584419 นายเอกพงศ  ชัยพล 083-9362953

9 สหกรณกองทุนสวนยางทุงใหญพัฒนา  จํากัด 188 ม.11 ต.ทาสะบา  อ.วังวิเศษ จ. ตรัง  92220  -  - นายสุธรรม  พลบุญ 086-2692881

10 สหกรณกองทุนสวนยางบานคลองโตนพัฒนา  จํากัด 223  ม.16  ต.เขาวิเศษ  อ.วังวิเศษ  จ. ตรัง  92220 089-8683319  - นายเคียง  คีรีรักษ 08 9868 3319

11 สหกรณกองทุนสวนยางโพธิ์โทน  จํากัด 118 ม.11 ต.นาวง อ.หวยยอด จ. ตรัง  92210 075-291419  - นายบรรยงค  ทองรักษ 087-8844296

12 สหกรณกองทุนสวนยางบานทุงตอ  จํากัด 47/1 ม. 2 ต.ทุงตอ อ.หวยยอด จ. ตรัง 92130 08 1787 3308  - นายชอบ  ประจงใจ  - 

13 สหกรณกองทุนสวนยางวังคีรี  จํากัด 179 ม.2  ต.วังคีรี  อ.หวยยอด จ. ตรัง 92210 075-578053 075-578053 นางอารีรัตน  ชอบขํา 08 8380 1048

14 สหกรณการเกษตรรัษฏา  จํากัด 2 ม.1  ถ.เพชรเกษม  ต.คลองปาง อ.รัษฏา  จ. ตรัง 92160 062-0790044 , 075-290133 075-290133 ตอ 6 นางอุตสาห  ศรีสงคราม 091-1670348

15 สหกรณกองทุนสวนยางบานหนองศรีจันทร   จํากัด 22 ม.5  ต.หนองบัว  อ.รัษฏา  จ. ตรัง  92210 061-2456805  - นางศุภาณี  มุกดา  - 

16 สหกรณกองทุนสวนยางหนองบัว  จํากัด 216 ม.1  ต.หนองบัว  อ.รัษฏา  จ. ตรัง 92160 085-4709786 075-290955 นายจารุวัฒน  ออนแกว 09 49824151

17 สหกรณกองทุนสวนยางบานหนองครก  จํากัด 169  ม.8  ต.หนองปรือ  อ.รัษฏา  จ. ตรัง 92160 099-2458372  - นายมนัส  หมวดเมือง 086-9402165

18 สหกรณกองทุนสวนยางบานไชยภักดี  จํากัด 155  ม.2 ต.อาวตง  อ.วังวิเศษ  จ.ตรัง  92220 075--290952 075-290952 นายสุนันท  คิดรอบ 081-5352776

19 สหกรณกองทุนสวนยางบานบางดี   จํากัด 162 ม.5 ต.บางดี อ.หวยยอด  จ. ตรัง 92210 086-2916909  - นางสาวสุนิสา  ชูเมือง 062-3545424

20 สหกรณกองทุนสวนยางปากคม  จํากัด 1 ม.2 ต.ปากคม  อ.หวยยอด  จ. ตรัง  92130 08 1892 2842  -  -  - 

21 สหกรณกองทุนสวนยางไทรบวง  จํากัด 75 ม. 10 ต.หนองปรือ อ.รัษฏา จ. ตรัง 92160 063-7949310  -  -  - 

22 สหกรณกองทุนสวนยางหนองคลา   จํากัด 156 ม.13  ต.เขาวิเศษ  อ.วังวิเศษ  จ. ตรัง 92220 081-9797827  - นายบรรจง  จีนหม้ัน 081-9797827

23 สหกรณบริการโรงพยาบาลหวยยอด  จํากัด 17  ม.2  ต.เขาขาว  อ.หวยยอด  จ. ตรัง   92130 0 7527 2064  -  -  - 

24 สหกรณออมทรัพยองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดตรัง จํากัด 52/66 ถ.เทศบาล 14  ซ .1 ต.เขาปูน อ.หวยยอด จ. ตรัง 089-6674032  -  -  - 

25 สหกรณกองทุนสวนยางบานบางครามพัฒนา  จํากัด 94 ม.4 ต.อาวตง อ.วังวิเศษ จ. ตรัง  92220 084-7173365  - นางแนงนอย  ยอดทอง 080-8622906

อําเภอหวยยอด  อําเภอรัษฏา   อําเภอวังวิเศษ
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