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1 9194 กลุ่มนําเที�ยวพื�นบ้านสลักเพชร ธุรกิจ โฮมสเตย์ '49 2 - เกาะช้างใต้ เกาะช้าง ตราด 23170 08 1156 9494 สหกรณ์การเกษตรเกาะช้าง นาย ไพรวัลย์ ขุนสนธิ ไม่จด

2 7927 กลุ่มพัฒนาอาชีพเกาะช้าง ธุรกิจ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว,สร้อยคอ '73/3 5 - เกาะช้างใต้ เกาะช้าง ตราด 23170 08 1683 6981 สหกรณ์การเกษตรเกาะช้าง นาง พรทิพา สวัสดิผล ไม่จด

3 8993 กลุ่มอาชีพสตรีบ้านสลักเพชร ธุรกิจ กะปิ '53/2 2 - เกาะช้างใต้ เกาะช้าง ตราด 23170 08 1982 6183 สหกรณ์การเกษตรเกาะช้าง นาง ดาวเรือง ฮวบนรินทร์ ไม่จด

4 7909 กลุ่มผู้ปลูกสับปะรดตราดสีทอง ธุรกิจ สับปะรดปลอดสารพิษ '59 8 - เขาสมิง เขาสมิง ตราด 23130 - สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง นาย สุจินต์ บุญเหลือ ไม่จด

5 7925 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์และหัตถกรรมบ้านตรอกกระสังข์ ธุรกิจ จักสานไม้ไผ่ '38/2 9 - ทุ่งนนทรี เขาสมิง ตราด 23130 08 6155 6204 กลุ่มเกษตรกรทําสวนทุ่งนนทรี นาง สนธยา ธนาพาณิชย์ ไม่จด

6 7919 กลุ่มแม่บ้านประมงตําบลทุ่งนนทรี ธุรกิจ นํ�าปลา '1 7 - ทุ่งนนทรี เขาสมิง ตราด 23130 08 6141 1225 กลุ่มเกษตรกรทําสวนทุ่งนนทรี นาง สนิท โครพ ไม่จด

7 7921 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาฉลาด ธุรกิจ มันฉาบ '105/2 7 - เทพนิมิต เขาสมิง ตราด 23150 08 6837 3380 กลุ่มเกษตรกรทําสวนเทพนิมิต นาง สมส่วน หนูเพ็ชร์ ไม่จด

8 7903 กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์บ้านเทพนิมิต ธุรกิจ ทองพับทุเรียน, กระยาสารท '54 1 - เทพนิมิต เขาสมิง ตราด 23150 08 7140 9919 สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง นาง ประเทือง เดชตระกูล ไม่จด

9 7914 กลุ่มอาชีพผู้เลี�ยงสุกรเทพนิมิต ธุรกิจ แหนม กุนเชียง '176 6 - เทพนิมิต เขาสมิง ตราด 23150 08 9091 7678 กลุ่มเกษตรกรทําสวนเทพนิมิต นาย จังหวัด สมทิพย์ ไม่จด

10 9192 กลุ่มรวบรวมผลผลิตตําบลวังตะเคียน ธุรกิจ รวบรวมผลผลิต '30/1 1 - วังตะเคียน เขาสมิง ตราด 23130 08 6017 2528 สหกรณ์การเกษตรเพื�อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ตราด นาย สิรภพ ไกรฉวี ไม่จด

11 7926 กลุ่มอาชีพทอผ้าเอนกประสงค์บ้านศรีบัวทอง ธุรกิจ พรมเช็ดเท้า '68/2 3 - วังตะเคียน เขาสมิง ตราด 23130 08 4708 6809 สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง นาง ลํายอง ระกํา ไม่จด

12 7910 กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ผู้ผลิตชาใบเนียมบ้านสะตอ ธุรกิจ ชาใบเนียม '229 4 - สะตอ เขาสมิง ตราด 23150 - กลุ่มเกษตรกรทําสวนสะตอ นาย สายัน ยอทํานบ ไม่จด

13 7904 กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ไม้รูด ธุรกิจ กะปิ '17/2 1 - ไม้รูด คลองใหญ่ ตราด 23110 - สหกรณ์ประมงไม้รูด นาง สุวรรณี แย้มสุข ไม่จด

14 7908 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านช้างทูน

ดําเนิน

ธุรกิจ

แชมพูสมุนไพร, นํ�ายาล้างจาน, สบู่สมุนไพร

,นํ�ายาล้างรถ '9 1 - ช้างทูน บ่อไร่ ตราด 23140 08 6155 1507 สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ นาง ไพลิน มิสโรจน์ ไม่จด

15 7915 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทางกลางด่านชุมพล ธุรกิจ สับปะรดผสมสมุนไพร '74 4 - ด่านชุมพล บ่อไร่ ตราด 23140 08 7747 7234 กลุ่มเกษตรกรทําสวนด่านชุมพล นาง ประไพ จ.ชมประสพ ไม่จด

16 7900 กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ทับทิมสยาม 01 ธุรกิจ สบู่นํ�าผึ�ง '163 7 - ด่านชุมพล บ่อไร่ ตราด 23140 -

 

01 นาย ปราโมทย์ สุนทวนิค ไม่จด

17 7901 กลุ่มสตรีสหกรณ์หัตถกรรมไม้ทับทิมสยาม 01 ธุรกิจ ตะกร้าไม้ไผ่ '144 7 - ด่านชุมพล บ่อไร่ ตราด 23140 08 7145 2014

 

01 นาง สมพร นิคมทัศน์ ไม่จด

18 9193 กลุ่มปรับปรุงคุณภาพผลไม้บ้านคลองแอ่ง ธุรกิจ ผลไม้ '116/1 6 - บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด 23140 08 9234 5677 สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ นาย เสน่ห์ ผ่องใส ไม่จด

19 7912 กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ่อพลอย ธุรกิจ อัญมณีแปรรูป เครื�องประดับ '163 3 - บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด 23140 - สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ นาง กัญชรา เอื�อการณ์ ไม่จด

20 7899 กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์บ้านหนองบอน

ดําเนิน

ธุรกิจ

สับปะรดกวน, ทุเรียนทอดกรอบ, ทองพับ, 

มะพร้าวแก้ว '53 4 - หนองบอน บ่อไร่ ตราด 23140 08 7991 9861 สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ นาง สุวิมล สมภักดี ไม่จด

21 7913 กลุ่มอาชีพสหกรณ์อุตสาหะ ธุรกิจ ไม้กวาด, ดอกไม้จันทน์ '40 2 - หนองบอน บ่อไร่ ตราด 23140 - สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ นาง สุวรรณี ราชนิยม ไม่จด

22 7916 กลุ่มชุมชนวัดเนินสูง ธุรกิจ เมล็ดมะม่วงหิมพานต์แปรรูป '67 6 - ตะกาง เมืองตราด ตราด 23000 - สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด นาย สมนึก เลียดประถม ไม่จด

23 7906 กลุ่มสตรีสหกรณ์แปรรูปสุกร ธุรกิจ หมูหยอง '60 4 - ท่าพริก เมืองตราด ตราด 23000 - สหกรณ์ผู้เลี�ยงสุกรและการปศุสัตว์ตราด นาง เจือจันทร์ โภคสมบัติ ไม่จด

24 7928 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตําบลเนินทราย ธุรกิจ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ '93 4 - เนินทราย เมืองตราด ตราด 23000 - สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด นาย ประชุม สงวนหงษ์ ไม่จด

25 7917 กลุ่มอาชีพพื�นฐานแปรรูปอาหารบ้านแหลมหิน ธุรกิจ นํ�าพริกปูไข่ '49/3 2 - หนองคันทรง เมืองตราด ตราด 23000 0 3954 2280 สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด นาย ธนกร ลัดดาโชติ ไม่จด

26 7922 กลุ่มแปรรรูปผลไม้บ้านหินโค่ง ธุรกิจ ตะลิงปลิงอบแห้ง '24/1 6 - หนองโสน เมืองตราด ตราด 23000 - สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองโพรงพัฒนา นาย ประวิง ประถมวงษ์ ไม่จด

27 7923 กลุ่มกองทุนชุมชนสามัคคี ธุรกิจ นํ�าพริกมะขาม, นํ�าพริกสวรรค,์นํ�าพริกเผา '5 5 - ห้วงนํ�าขาว เมืองตราด ตราด 23000 - สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด นาง นางวิไลวรรณ์ เอิบสภาพ ไม่จด

28 7924 กลุ่มฟื�นฟูอาชีพแม่บ้านห้วงนํ�าขาว ธุรกิจ นํ�าพริกนรกปลาอินทรี '73 2 - ห้วงนํ�าขาว เมืองตราด ตราด 23000 - สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด นาง บุญชุบ ตัน ไม่จด

29 7907 กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์การเกษตรเมืองตราด ธุรกิจ นํ�าดื�ม '56/1 5 - ห้วงนํ�าขาว เมืองตราด ตราด 23000 - สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด นาง วิไลวรรณ์ อาจณรงค์ ไม่จด

30 7905 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเปร็ดใน ธุรกิจ นํ�าพริกแกงสําเร็จรูป '39 4 - ห้วงนํ�าขาว เมืองตราด ตราด 23000 0 3952 4741 สหกรณ์การเกษตรแปรรูปอาหารบ้านเปร็ดใน นาง สมร เสงี�ยมสุข ไม่จด

31 9195 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตําบลห้วยแร้ง ธุรกิจ โฮมสเตย์ '40 2 - ห้วยแร้ง เมืองตราด ตราด 23000 - สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด นาง วันเพ็ญ ฤทธิเดช ไม่จด

32 7902 กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์บ้านแหลมกลัด ธุรกิจ ไข่เค็ม '80 7 - แหลมกลัด เมืองตราด ตราด 23000 - สหกรณ์การเกษตรแหลมกลัด นาง พรทิพย์ ไชยเพชร ไม่จด

33 7911 กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์บ้านนํ�าเชี�ยว ธุรกิจ งอบใบจาก '37/8 2 - นํ�าเชี�ยว แหลมงอบ ตราด 23120 08 7127 7663 สหกรณ์การเกษตรแหลมงอบ นาย ละออ อุณหสิริ ไม่จด

34 7920 กลุ่มสตรีหมู่ 4 บ้านบางกระดาน ธุรกิจ นํ�ายาล้างจาน, นํ�ายาซักผ้า '88/4 4 - บางปิด แหลมงอบ ตราด 23120 08 6139 9759 สหกรณ์การเกษตรแหลมงอบ นาง จารุวัลย์ กรวยทรัพย์ ไม่จด

35 7918 กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์บ้านแหลมงอบ ธุรกิจ เลี�ยงไก่ชน '4/3 1 - แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด 23120 0 3953 8255 สหกรณ์การเกษตรแหลมงอบ นาย จ.อ.อรรณพ บัวแย้ม ไม่จด

ข้อมูลโปรไฟล์กลุ่มอาชีพ ณ วันที� 1 มกราคม 2561
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