
1 สหกรณการเกษตรทาคันโท จํากัด ทาคันโท ทาคันโท

2 สหกรณการเกษตรนาคู จํากัด นาคู นาคู

3 สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.กาฬสินธุ จํากัด ยางตลาด ดอนสมบูรณ

4 สหกรณการเกษตรยางตลาด จํากัด ยางตลาด ยางตลาด

5 สหกรณการเกษตรรองคํา จํากัด รองคํา รองคํา

6 สหกรณการเกษตรหนองกุงศรี จํากัด หนองกุงศรี หนองกุงศรี

7 สหกรณการเกษตรนิคมฯ หวยผึ้ง จํากัด หวยผึ้ง นิคมหวยผึ้ง

8 สหกรณการเกษตรเมืองกาฬสินธุ จํากัด เมือง กาฬสินธุ

9 สหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี จํากัด ขาณุวรลักษบุรี สลกบาตร

10 สหกรณการเกษตรปฎิรูปที่ดินขาณุวรลักษบุรี จํากัด ขาณุวรลักษบุรี ปางมะคา

11 สหกรณการเกษตรอุดมทรัพย จํากัด ขาณุวรลักษบุรี ปาพุทรา

12 สหกรณการเกษตรเกาะตาล จํากัด ขาณุวรลักษบุรี เกาะตาล

13 สหกรณการเกษตรคลองขลุง จํากัด คลองขลุง คลองขลุง

14 สหกรณการเกษตรแมลาด จํากัด คลองขลุง แมลาด

15 สหกรณการเกษตรวังแขม จํากัด คลองขลุง วังแขม

16 สหกรณการเกษตรปฎิรูปที่ดินคลองลาน จํากัด คลองลาน คลองน้ําไหล

17 สหกรณนิคมคลองสวนหมาก จํากัด คลองลาน สักงาม

18 สหกรณการเกษตรคลองลาน จํากัด คลองลาน คลองคลานพัฒนา

19 สหกรณการเกษตรบึงสามัคคี จํากัด บึงสามัคคี ระหาน

20 สหกรณการเกษตรพรานกระตาย จํากัด พรานกระตาย พรานกระตาย

21 สหกรณการเกษตรลานกระบือ จํากัด ลานกระบือ ลานกระบือ

22 สหกรณนิคมวังพระธาตุ จํากัด เมืองกําแพงเพชร เทพนคร

23 สหกรณการเกษตรทาขุนรามและไมผลกําแพงเพชร จํากัด เมืองกําแพงเพชร ทาขุนราม

24 สหกรณการเกษตรคณฑี จํากัด เมืองกําแพงเพชร คณฑี

25 สหกรณการเกษตรไทรงาม จํากัด ไทรงาม ไทรงาม

26 สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.กําแพงเพชร จํากัด ไทรงาม มหาชัย

27 สหกรณการเกษตรกระนวน จํากัด กระนวน หนองโก

28 สหกรณการเกษตรน้ําพอง จํากัด น้ําพอง หนองกุง

29 สหกรณการเกษตรภูเวียง จํากัด ภูเวียง ภูเวียง

30 สหกรณการเกษตรหนองเรือ จํากัด หนองเรือ หนองเรือ

31 สหกรณการเกษตรอุบลรัตน จํากัด อุบลรัตน บานดง

32 สหกรณการเกษตรเขาสวนกวาง จํากัด เขาสวนกวาง คํามวง

33 สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.ขอนแกน จํากัด เมือง บานทุม

34 สหกรณการเกษตรชุมแพ จํากัด เมืองขอนแกน ชุมแพ

35 สหกรณการเกษตรบานฝาง จํากัด เมือง ศิลา

36 สหกรณการเกษตรบานไผ จํากัด บานไผ บานไผ

37 สหกรณการเกษตรมโนรมย จํากัด มโนรมย คุงสําเภา

38 สหกรณการเกษตรสรรคบุรี จํากัด สรรคบุรี แพรกศรีราชา

กาฬสินธุ
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39 สหกรณการเกษตรเมืองชัยนาท จํากัด เมืองชัยนาท ในเมือง

40 สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.ชัยนาท จํากัด เมืองชัยนาท ในเมือง

41 สหกรณการเกษตรคอนสาร จํากัด คอนสาร ดงบัง

42 สหกรณการเกษตรบําเหน็จณรงค จํากัด บําเหน็จณรงค บานชวน

43 สหกรณการเกษตรหนองบัวแดง จํากัด หนองบัวแดง. หนองบัวแดง

44 สหกรณการเกษตรเกษตรสมบูรณ จํากัด เกษตรสมบูรณ กุดเลาะ

45 สหกรณการเกษตรเมืองชัยภูมิ จํากัด เมือง รอบเมือง

46 สหกรณการเกษตรลําประทาว จํากัด เมือง โพนทอง

47 สหกรณการเกษตรคอนสวรรค จํากัด คอนสวรรค โคกมั่งงอย

48 สหกรณการเกษตรบานตาก จํากัด บานตาก เกาะตะเภา

49 สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.ตาก จํากัด เมือง

50 สหกรณการเกษตรธาตุพนม จํากัด ธาตุพนม

51 สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.นครพนม จํากัด เมือง นาทราย

52 สหกรณการเกษตรเรณูนคร จํากัด เรณูนคร โพนทอง

53 สหกรณนิคมสูงเนิน-ขามทะเลสอ รวมพัฒนา จํากัด ขามทะเลสอ เสมา

54 สหกรณการเกษตรขามสะแกแสง จํากัด ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง

55 สหกรณการเกษตรคงสามัคคี จํากัด คง เมืองคง

56 สหกรณการเกษตรดานขุนทด จํากัด ดานขุนทด ดานขุนทด

57 สหกรณการเกษตรบัวใหญ จํากัด บัวใหญ บัวใหญ

58 สหกรณการเกษตรปกธงชัย จํากัด ปกธงชัย งิ้ว

59 สหกรณการเกษตรลําพระเพลิง จํากัด ปกธงชัย เมืองปก

60 สหกรณการเกษตรพระทองคํา จํากัด พระทองคํา สระพระ

61 สหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด พิมาย ในเมือง

62 สหกรณการเกษตรสี่คิ้ว จํากัด สี่คิ้ว สี่คิ้ว

63 สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด สูงเนิน สูงเนิน

64 สหกรณการเกษตรหนองบุญมาก จํากัด หนองบุญมาก แหลมทอง

65 สหกรณการเกษตรเทพารักษ จํากัด เทพารักษ สํานักตระคลอ

66 สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.นครราชสีมา จํากัด เมือง ธงชัยเหลือ

67 สหกรณการเกษตรสารภีโชคชัย จํากัด โชคชัย โชคชัย

68 สหกรณการเกษตรโนนไทย จํากัด โนนไทย โนนไทย

69 สหกรณการเกษตรนิคมฯลําตะคอง จํากัด ปากชอง หนองสาหราย

70 สหกรณการเกษตรปากชอง จํากัด ปากชอง ปากชอง

71 สหกรณการเกษตรปฎิรูปที่ดินชุมตาบง จํากัด ชุมตาบง ชุมตาบง

72 สหกรณการเกษตรบรรพตพิสัย จํากัด บรรพตพิสัย ทางิ้ว

73 สหกรณการเกษตรศาลเจาไกตอ จํากัด ลาดยาว ศาลเจาไกตอ

74 สหกรณการเกษตรลาดยาว จํากัด ลาดยาว ลาดยาว

75 สหกรณการเกษตรปฎิรูปที่ดินหนองบัว จํากัด หนองบัว วังบอ

76 สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.นครสวรรค จํากัด เมือง ปากน้ําไฟ
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77 สหกรณการเกษตรปฎิรูปที่ดินแมวงก จํากัด แมวงก แมวงก

78 สหกรณการเกษตรทาวังผา จํากัด ทาวังผา ทาวังผา

79 สหกรณการเกษตรนานอย จํากัด นานอย

80 สหกรณการเกษตรบานหลวง จํากัด บานหลวง ปาคาหลวง

81 สหกรณการเกษตรปว จํากัด ปว วรนคร

82 สหกรณการเกษตรภูเพียง จํากัด ภูเพียง ฝายแกว

83 สหกรณการเกษตรสันติสุข จํากัด สันติสุข ดูพงษ

84 สหกรณการเกษตรเมืองนาน จํากัด เมืองนาน ในเวียง

85 สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.นาน จํากัด เมืองนาน ในเวียง

86 สหกรณการเกษตรเวียงสา จํากัด เวียงสา อายนาไลย

87 สหกรณการเกษตรแมจริม จํากัด แมจริม หมอเมือง

88 สหกรณการเกษตรคูเมือง จํากัด คูเมือง คูเมือง

89 สหกรณการเกษตรนางรอง จํากัด นางรอง

90 สหกรณการเกษตรประคํา จํากัด ปะคํา

91 สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.บุรีรัมย จํากัด

92 สหกรณการเกษตรกบินทรบุรี จํากัด วังตะเคียน

93 สหกรณการเกษตรประจันตคาม จํากัด ประจันตคาม คําโตนด

94 สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.ปราจีนบุรี จํากัด

95 สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.พะเยา จํากัด

96 สหกรณการเกษตรบานรองสาน จํากัด เชียงคํา รมเย็น

97 สหกรณการเกษตรตะพานหิน จํากัด ตะพานหิน หวยเกตุ

98 สหกรณการเกษตรทับคลอ จํากัด ทับคลอ ทับคลอ

99 สหกรณการเกษตรบางมูลนาก จํากัด บางมูลนาก เนินมะกอก

100 สหกรณการเกษตรวชิรบารมี จํากัด วชิรบารมี บานบัว

101 สหกรณการเกษตรวังทรายพูน จํากัด วังทรายพูน วังทรายพูน

102 สหกรณการเกษตรสามงาม จํากัด สามงาม สามงาม

103 สหกรณการเกษตรเมืองพิจิตร จํากัด เมืองพิจิตร ในเมือง

104 สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.พิจิตร จํากัด

105 สหกรณการเกษตรโพทะเล จํากัด โพทะเล โพทะเล

106 สหกรณการเกษตรชาติตระการ จํากัด ชาติตระการ ปาแดง

107 สหกรณการเกษตรนครไทย จํากัด นครไทย นครไทย

108 สหกรณการเกษตรนิคมฯ บางระกํา จํากัด บางระกํา หนองกุลา

109 สหกรณการเกษตรพรหมพิราม จํากัด พรหมพิราม หอกลอง

110 สหกรณนิคมพันชาลี จํากัด วังทอง พันชาลี

111 สหกรณการเกษตรวัดโบสถ จํากัด วัดโบสถ วัดโบสถ

112 สหกรณนิคมวังทอง จํากัด บานนอยซุมขีเหล็ก เนินมะปราง

113 สหกรณวัดจันทร จํากัด เมือง ทาทอง

114 สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธกส. พิษณุโลก จํากัด เมือง บานกลาง

พิษณุโลก

ปราจีนบุรี
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115 สหกรณการเกษตรกันทรวิชัย จํากัด กันทรวิชัย คันธารราษฎร

116 สหกรณการเกษตรนาเชือก จํากัด นาเชือก หนองเม็ก

117 สหกรณการเกษตรวาปปทุม จํากัด วาปปทุม หนองทุม

118 สหกรณการเกษตรเชียงยืน จํากัด เชียงยืน เชียงยืน

119 สหกรณเกษตรเมืองมหาสารคาม จํากัด เมืองมหาสารคาม เขวา

120 สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธกส. จ.มหาสารคาม จํากัด

121 สหกรณการเกษตรโกสุมพิสัย จํากัด โกสุมพิสัย ยางนอย

122 สหกรณการเกษตรจตุรพักตรพิมาน จํากัด จัตรพักตรพิมาน เมืองหงส

123 สหกรณการเกษตรเมืองรอยเอ็ด จํากัด จังหาร จังหาร

124 สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.รอยเอ็ด จํากัด เกษตรวิสัย เหลาหลวง

125 สหกรณการเกษตรแมงาวฝงซาย จํากัด งาว ปงเตา

126 สหกรณการเกษตรวังเหนือ จํากัด วังเหนือ วังเหนือ

127 สหกรณการเกษตรหางฉัตร จํากัด หางฉัตร หางฉัตร

128 สหกรณการเกษตรเกาะคา จํากัด เกาะคา ทาผา

129 สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.ลําปาง จํากัด เมืองลําปาง น้ําโจ

130 สหกรณการเกษตรนิคมฯ กิ่วลม จํากัด เมืองลําปาง นิคมพัฒนา

131 สหกรณการเกษตรเสริมงาม จํากัด เสริมงาม เสริมซาย

132 สหกรณการเกษตรแมพริก จํากัด แมพริก แมพริก

133 สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.ลําพูน จํากัด เมืองลําพูน มวงนอย

134 สหกรณการเกษตรกันทรลักษณ จํากัด กันทรลักษณ กระแชง

135 สหกรณการเกษตรศรีกันทรารมย จํากัด กันทรารมย ดูน

136 สหกรณการเกษตรนิคมปรือใหญ จํากัด ขุขันธ ปรือใหญ

137 สหกรณการเกษตรขุขันธ จํากัด ขุขันธ ดงกําเม็ด

138 สหกรณการเกษตรสวนยางขุนหาญ จํากัด ขุนหาญ สิ

139 สหกรณการเกษตรเขื่อนชาง จํากัด น้ําเกลี้ยง เขิน

140 สหกรณการเกษตรภูสิงห จํากัด ภูสิงห หวยตึ๊กชู

141 สหกรณการเกษตรศรีรัตนะ จํากัด ศรีรัตนะ ศรีแกว

142 สหกรณการเกษตรหวยทับทัน จํากัด หวยทับทัน ผักไหม

143 สหกรณการเกษตรอุทุมพรพิสัย จํากัด อุทุมพรพิสัย สําโรง

144 สหกรณการเกษตรเบญจลักษณ จํากัด เบญจลักษณ เสียว

145 สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธกส. ศรีสะเกษ จํากัด เบญจลักษณ เสียว

146 สหกรณการเกษตรเมืองจันทร จํากัด เมืองจันทร เมืองจันทร

147 สหกรณการเกษตรเมืองศรีสะเกษ จํากัด เมืองศรีสะเกษ โพธิ์

148 สหกรณการเกษตรโนนคูณ จํากัด โนนคูณ โนนคอ

149 สหกรณการเกษตรไพรบึง จํากัด ไพรบึง ไพรบึง

150 สหกรณการเกษตรกุสุมาลย จํากัด กุสุมาลย กุสุมาลย

151 สหกรณการเกษตรนิคมน้ําอูน จํากัด นิคมน้ําอูน นิคมน้ําอูน

152 สหกรณการเกษตรบานมวง จํากัด บานมวง มวง

รอยเอ็ด

สกลนคร

16 มหาสารคาม

17

18 ลําปาง

19 ลําพูน

20 ศรีสะเกษ

21



ที่ จังหวัด ที่ รายชื่อสหกรณที่อยูในพื้นที่เปาหมาย อําเภอ ตําบล

153 สหกรณการเกษตรพรรณานิคม จํากัด พรรณานิคม พรรณา

154 สหกรณการเกษตรเขตจัดรูปที่ดินพอกใหญ จํากัด พรรณานิคม พอกนอย

155 สหกรณการเกษตรพังโคน จํากัด พังโคน พังโคน

156 สหกรณการเกษตรวานรนิวาส จํากัด วานรนิวาส วานรนิวาส

157 สหกรณการเกษตรวาริชภูมิ จํากัด วาริชภูมิ วาริชภูมิ

158 สหกรณการเกษตรสวางแดนดิน จํากัด สวางแดนดิน สวางแดนดิน

159 สหกรณการเกษตรเมืองสกลนคร จํากัด เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม

160 สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.สกลนคร จํากัด เมืองสกลนคร พังขวาง

161 สหกรณการเกษตรเตางอย จํากัด บึงทวาย เตางอย

162 สหกรณการเกษตรหนองแค จํากัด หนองแค หนองแค

163 สหกรณการเกษตรกาบเชิง จํากัด กาบเชิง กาบเชิง

164 สหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมพลบุรี จํากัด ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี

165 สหกรณการเกษตรชุมพลบุรี จํากัด ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี

166 สหกรณการเกษตรบัวเชด จํากัด บัวเชด จรัสบัวเชด

167 สหกรณการเกษตรรัตนบุรี จํากัด รัตนบุรี ไผ

168 สหกรณการเกษตรสังขะ จํากัด สังขะ ตาตุม

169 สหกรณการเกษตรสําโรงทาบ จํากัด สําโรงทาบ สําโรงทาบ

170 สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธกส. สุรินทร จํากัด ทุกอําเภอ

171 สหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองสุรินทร จํากัด เมืองสุรินทร ทาสวาง

172 สหกรณการเกษตรศีขรภูมิ จํากัด ศีขรภูมิ ยางกุดหวาย

173 สหกรณการเกษตรคีรีมาศ จํากัด คีรีมาศ โตนด

174 สหกรณนิคมหนองบัวพัฒนา จํากัด ศรีนคร หนองบัว

175 สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธกส. สุโขทัย จํากัด ศรีสําโรง ทับผึ้ง

176 สหกรณนิคมพระรวง จํากัด สวรรคโลก นาทุง

177 สหกรณการเกษตรทาบอ จํากัด ทาบอ ทาบอ

178 กลุมเกษตรกรทําไรรัตนวาป รัตนวาป รัตนวาป

179 สหกรณการเกษตรนิคมฯ โพนพิสัย จํากัด รัตนวาป รัตนวาป

180 สหกรณการเกษตรศรีเชียงใหม จํากัด ศรีเชียงใหม พานพราว

181 สหกรณผูใชน้ําสถานีสูบน้ําทาจาน จํากัด เมือง สีกาย

182 สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. หนองคาย จํากัด เมือง หินโงม

183 สหกรณการเกษตรนากลาง จํากัด นากลาง นากลาง

184 สหกรณการเกษตรศรีบุญเรือง จํากัด ศรีบุญเรือง เมืองใหม

185 สหกรณการเกษตรสุวรรณคูหา จํากัด สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา

186 สหกรณการเกษตรเมืองหนองบัวลําภู จํากัด เมือง

187 สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธกส.หนองบัวลําภู จํากัด เมือง

188 สหกรณการเกษตรโนนสัง จํากัด โนนสัง

189 สหกรณการเกษตรกุดจับ จํากัด กุดจับ เมืองเพีย

190 สหกรณการเกษตรกุมภวาป จํากัด กุมภวาป พันดอน

สุรินทร

อุดรธานี

22 สระบุรี

23

24 สุโขทัย

25

หนองคาย

26 หนองบัวลําภู

27



ที่ จังหวัด ที่ รายชื่อสหกรณที่อยูในพื้นที่เปาหมาย อําเภอ ตําบล

191 สหกรณโคนมศรีธาตุ จํากัด ศรีธาตุ หัวนาดํา

192 สหกรณการเกษตรหนองหาน จํากัด หนองหาน หนองหาน

193 สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.อุดรธานี จํากัด เมือง

194 สหกรณการเกษตรสรางคอม จํากัด สรางคอม สรางคอม

195 สหกรณการเกษตรเมืองตรอน จํากัด ตรอน วังแดง

196 สหกรณการเกษตรนิคมฯลําน้ํานาน จํากัด ทาปลา รวมจิตร

197 สหกรณการเกษตรน้ําปาด จํากัด น้ําปาด แสนตอ

198 ชุมนุมสหกรณเมืองพิชัย จํากัด พิชัย คอรุม

199 สหกรณผูใชน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาคอรุม จํากัด พิชัย คอรุม

200 สหกรณผูใชน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานโคกหมอ จํากัด พิชัย ทามะเฟอง

201 สหกรณผูใชน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานทายวัดพญาปนแดน จํากัด พิชัย พญาแมน

202 สหกรณการเกษตรพิชัย จํากัด พิชัย ในเมือง

203 สหกรณผูใชน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานวังพะเนียด จํากัด พิชัย ในเมือง

204 สหกรณผูใชน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานดอนโพธิ์ จํากัด พิชัย บานหมอ

205 สหกรณการเกษตรบานหมอ จํากัด พิชัย บานหมอ

206 สหกรณการเกษตรทาพญา จํากัด พิชัย ทามะเฟอง

207 สหกรณผูใชน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานโรงหมอ จํากัด พิชัย บานหมอ

208 สหกรณนิคมฟากทา จํากัด ฟากทา บานเสี้ยว

209 สหกรณการเกษตรฟากทา จํากัด ฟากทา ฟากทา

210 สหกรณการเกษตรเมืองอุตรดิตถ จํากัด เมืองอุตรดิตถ ทาเสา

211 สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.อุตรดิตถ จํากัด เมือง

212 สหกรณศุภนิมิตหนองยายดา จํากัด ทัพทัน หนองยายดา

213 สหกรณการเกษตรบานไร จํากัด บานไร บานไร

214 สหกรณนิคมลานสัก จํากัด ลานสัก ทุงนางาม

215 สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธกส. อุทัยธานี จํากัด เมือง อุทัยใหม

216 สหกรณการเกษตรกุดขาวปุน จํากัด กุดขาวปุน

217 สหกรณการเกษตรดอนมดแดง จํากัด ดอนมดแดง

218 สหกรณการเกษตรตระการพืชผล จํากัด ตระการพืชผล กระเดียน

219 สหกรณการเกษตรตาลสุม จํากัด ตาลสุม

220 สหกรณการเกษตรทุงศรีอุดม จํากัด ทุงศรีอุดม

221 สหกรณการเกษตรนาจะหลวย จํากัด นาจะหลวย นาจะหลวย

222 สหกรณการเกษตรนาตาล จํากัด นาตาล

223 สหกรณการเกษตรนาเยีย จํากัด นาเยีย

224 สหกรณการเกษตรน้ําขุน จํากัด น้ําขุน

225 สหกรณการเกษตรน้ํายืน จํากัด น้ํายืน โดมประดิษฐ

226 สหกรณการเกษตรบุณฑริก จํากัด บุณฑริก

227 สหกรณการเกษตรพิบูลมังสาหาร จํากัด พิบูลมังสาหาร บานแขม

228 สหกรณการเกษตรมวงสามสิบ จํากัด มวงสามสิบ ยางสักกระโพหลุม

อุตรดิตถ28

29 อุทัยธานี

30 อุบลราชธานี



ที่ จังหวัด ที่ รายชื่อสหกรณที่อยูในพื้นที่เปาหมาย อําเภอ ตําบล

229 สหกรณการเกษตรวิรินชําราบ จํากัด วารินชําราบ

230 สหกรณการเกษตรศรีเมืองใหม จํากัด ศรีเมืองใหม

231 สหกรณการเกษตรสวางวีระวาศ จํากัด สวางวีระวงศ

232 สหกรณการเกษตรสําโรง จํากัด สําโรง

233 สหกรณการเกษตรสิรินธร จํากัด สิรินธร คันไร

234 สหกรณการเกษตรเขื่องใน จํากัด เขื่องใน

235 สหกรณการเกษตรเดชอุดม จํากัด เดชอุดม

236 สหกรณการเกษตรเมืองอุบลราชธานี จํากัด เมืองอุบลราชธานี ไรนอย

237 สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธกส. อุบลราชธานี จํากัด เมือง

238 สหกรณการเกษตรโขงเจียม จํากัด โขงเจียม

239 สหกรณการเกษตรโพธิ์ไทร จํากัด โพธิ์ไทร

240 สหกรณการเกษตรเมืองพาน จํากัด พาน เมืองพาน

241 สหกรณการเกษตรหงาวตับเตา จํากัด เทิง หงาว

242 สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.เชียงราย จํากัด เมืองเชียงราย หวยสัก

243 สหกรณการเกษตรเมืองเชียงราย จํากัด เมืองเชียงราย บัวสลี

244 สหกรณการเกษตรเวียงชัย จํากัด เวียงชัย เมืองชุม

245 สหกรณการเกษตรเวียงปาเปา จํากัด เวียงปาเปา เวียง

246 สหกรณการเกษตรแมสรวย จํากัด แมสรวย แมสรวย

247 สหกรณการเกษตรแมสาย จํากัด แมสาย แมสาย

248 สหกรณการเกษตรชนแดน จํากัด ชนแดน

249 สหกรณการเกษตรลาดแค จํากัด ชนแดน

250 สหกรณการเกษตรบึงสามพัน จํากัด บึงสามพัน

251 สหกรณการเกษตร กรป.กลาง นพค.เพชรบูรณ จํากัด วังโปง

252 สหกรณการเกษตรวิเชียรบุรี จํากัด วิเชียรบุรี

253 สหกรณการเกษตรหนองไผ จํากัด หนองไผ

254 สหกรณการเกษตรหลมสัก จํากัด หลมสัก

255 สหกรณการเกษตรหลมเกา จํากัด หลมเกา

256 สหกรณการเกษตรเพชรบูรณ จํากัด เมือง

257 สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธกส. เพชรบูรณ จํากัด เมือง

258 สหกรณการเกษตรทาแดง จํากัด ทาแดง

259 สหกรณการเกษตรรองกวาง จํากัด รองกวาง น้ําเลา

260 สหกรณการเกษตรลอง  จํากัด ลอง

261 สหกรณการเกษตรวังชิ้น  จํากัด วังชิ้น

262 สหกรณการเกษตรเมืองสอง จํากัด สอง บานหนุน

263 สหกรณการเกษตรสูงเมน จํากัด สูงเมน น้ําชํา

264 สหกรณการเกษตรหนองมวงไข จํากัด หนองมวงไข ตําหนักธรรม

265 สหกรณการเกษตรเมืองแพร จํากัด เมืองแพร กาญจนา

266 สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธกส. จ.แพร จํากัด เมืองแพร

แพร

เพชรบูรณ
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31 เชียงราย
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