
จํานวน    ประธาน / ผลติภัณฑ์หลกั

เลขที หมู่ที ตําบล อาํเภอ โทรศัพท์ มือถือ สมาชิก  ผู้ประสานงาน ทีผลติและจําหน่าย

อาํเภอเมือง

1 กลุ่มสตรีบา้นปลวกลอ้น 143/1 10 นาํผดุ เมือง 075 - 259022 081- 537 2268 สหกรณ์การเกษตรเมืองตรัง จาํกดั 17 นางกุศล  กองมี 1. กลว้ยฉาบ

2. กลว้ยกวน

2 กลุ่มสตรีบา้นนาํผดุ  - 1 นาํผดุ เมือง 075 - 213177 081-6914092 สหกรณ์กองทุนสวนยางบา้นนาํผดุ จาํกดั 20 นางยพิุน  สานุสิทธิ เครืองแกงตาํมือ

3 กลุ่มมีดพร้านาป้อ (ตีเหลก็) 77/2 3 ควนปริง เมือง 075 -  258075 081-3839615 สกต.ธกส. ตรัง จาํกดั 20 นายประเวศ  ชิตจนัทร์ 1. มีดพร้า

2. มีดกรีดยาง

4 กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นโพธิ 204/8 1 บา้นโพธิ เมือง 086-2799981 สหกรณ์การเกษตรเมืองตรัง จาํกดั 16 นางชิราภรณ์ พงษพ์พิฒัน์ ดอกไมจ้ากใบจากพารา

ของชาํร่วย

ผกัสวนครัว

5 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบา้นทุ่งครก 90 2 นาท่ามเหนือ เมือง 095-0793919 สหกรณ์การเกษตรเมืองตรัง จาํกดั 25 นางทิพย ์สีนวน เครืองแกง

รวม 98

อาํเภอนาโยง

1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบา้นบนควน 56 5 นาโยงเหนือ นาโยง  - 084-6254693 สหกรณ์การเกษตรนาโยง จาํกดั 20 นางปราณี  ชูเมฆา เตา้เจียว

2 วิสาหกิจชุมชนพฒันาอาชีพบา้นใสใหญ่ 106 1 นาหมนืศรี นาโยง 087 8896443 สหกรณ์การเกษตรนาโยง จาํกดั 17 นายนฤสรณ์  คงฉาง เครืองแกงตาํมือ

3 กลุ่มผูผ้ลิตแป้งสาคูเครือข่ายสหกรณ์ 72/2 6 โคกสะบา้ นาโยง 063-6107154 สหกรณ์การเกษตรนาโยง จาํกดั 10 นายจบ ดีเบา แป้งสาคูตน้

รวม 47

ทําเนียบกลุ่มอาชีพสหกรณ์  ในจังหวัดตรัง  

แยกตามอาํเภอ  ณ  วันท ี 1  มกราคม  2565

ชีอกลุ่มที สังกดัสหกรณ์
ทีตงักลุ่ม
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อาํเภอกนัตัง

1 กลุ่มแม่บา้นบินหยสีามคัคี 67 5 ควนธานี กนัตงั 075-263131 086-2760149 สกต.ธกส.ตรัง  จาํกดั 18 นางอารีย ์ ทวสุิวรรณ เครืองแกงตาํมือ

2 กลุ่มโต๊ะเมืองบาติก 119/1 4 บางหมาก กนัตงั  - 089 - 3905925 สกต.ธกส.ตรัง  จาํกดั 22 นางสุภรณ์   พรมจิตร ผา้บาติก

3 กลุ่มวสิาหกิจชุมชนแม่บา้นตลาดใหม่ 170 3 บางเป้า กนัตงั 075 252186 085 7825752 สหกรณ์การเกษตรกนัตงั จาํกดั 20 นางจุฬาภรณ์ ทิงเหม ขนมกระหรีปับ

ขนมครองแครง

ขนมโดนทั

รวม 60

อาํเภอสิเกา

1 กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล อ.สิเกา 113 1 บ่อหิน สิเกา  - 084-2939371 สหกรณ์การเกษตรสิเกา จาํกดั 14 นางศุภวรรณ ฮนัเตง้ ปลาเคม็ กะปิ

2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาเคม็กางมุง้ 69/1 1 บ่อหิน สิเกา  - 081-3282548 สหกรณ์การเกษตรสิเกา จาํกดั 11 นางศิริวรรณ ชูเสียงเจยีว ปลาเคม็ กะปิ

รวม 25

อาํเภอวังวิเศษ

1 กลุ่มจกัสานกาบกลว้ยบา้นบางนา 261/1 1 วงัมะปราง วงัวเิศษ 075 - 262061 086-9169202 สหกรณ์การเกษตรวงัวเิศษ จาํกดั 23 นางสุวณี   นะแกว้ จกัสานกาบกลว้ย

2 กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นทุ่งใหญ่สามคัคี 127 3 ท่าสะบา้ วงัวเิศษ  - 081-3969135 สหกรณ์การเกษตรวงัวเิศษ จาํกดั 20 นางปรียา  ทองปาน กุนเชียง, ขนม

43

อาํเภอห้วยยอด

1 กลุ่มสตรีสหกรณ์ตาํบลหว้ยยอด 169  - ห้วยยอด ห้วยยอด 075 - 271939  - สหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จาํกดั 20 นางแฉว    รักดาํ 1. ขนมจีบ

095-4432465 (ไก่) 2.ขนมเปียะ

3. ขนมดอกบานชืน

20
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อาํเภอรัษฎา

1 กลุ่มเครืองแกงตาํมือ 22 5 หนองบวั รัษฎา  - 081-0864334 สกย.หนองศรีจนัทร์ จาํกดั 20 นางจาํรวย  ช่วยสถิตย์ เครืองแกง

2 กลุ่มสตรีสหกรณ์หนองบวั 11 8 หนองบวั รัษฎา  -  - สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบวั จาํกดั 20 นางสุพฒัน์  องัศุวิริยะ ของชาํร่วย

3 กลุ่มรัษฎาสัมพนัธ์ 64 1 คลองปาง รัษฎา  - 089-9807847 สหกรณ์การเกษตรรัษฎา จาํกดั 16 นางถาวร  รักษว์งศ์ ขา้วซอ้มมือ

56

อาํเภอย่านตาขาว

1 กลุ่มสตรีสหกรณ์ยา่นตาขาว 82 1 ยา่นตาขาว ยา่นตาขาว 075  - 282155 086-2679778 สหกรณ์การเกษตรยา่นตาขาว จาํกดั 20 นางเพญ็ศรี  จุลบุษรา อุปกรณ์ทาํดอกไม้

2 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรียชี์วภาพชุมชน 81 3 เกาะเปียะ ยา่นตาขาว  - 096-5818909 สกต.ธกส.ตรัง  จาํกดั 25 นางกลัยา   นิมละมยั ปุ๋ยอินทรีย ์,สารชีวภาพ

ตาํบลเกาะเปียะ

45

อาํเภอปะเหลยีน

1 กลุ่มศูนยร์วมองคก์รธุรกิจชุมชน 96/3 4 สุโสะ ปะเหลียน. 086 9515677 สหกรณ์การเกษตรสุโสะ จาํกดั 20 นายสร  ชาํนาญเหนาะ ขนมเคก้

ขนมโดนทั

2 กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรทุ่งรวงทอง 192/2 2 ท่าขา้ม ปะเหลียน. 075 241211 081 0867937 สหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จาํกดั 30 นางเหมือนใจ เพช็รเพง็ ปลาเคม็

กุง้แหง้

กะปิ

3 กลุ่มร่วมใจสามคัคีบา้นทอนหาร 379/3 6 ท่าขา้ม ปะเหลียน.  - 080-5274335 สหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จาํกดั 11 นายจนัทร์  รอดเขม็ เลียงปูนิม

4 กลุ่มผูเ้ลียงปลานิล 140/1 5 บางดว้น ปะเหลียน. 093-7257158 สหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จาํกดั 9 นายเอกพงษ ์ศรีสุด ปลานิลอบแหง้

70
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อาํเภอหาดสําราญ

   -

0
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