
ล ำดับ วันท่ีข้ึนทะเบียน ช่ือองค์กรเกษตรกร ท่ีต้ังองค์กร ประเภทเกษตรกรรม ช่ือ-สกุล ผู้แทนท่ีย่ืนค ำขอ

1 11/20/2553 กลุ่มเกษตรกรท ำนำดอนใหญ่ 17 ม.8 ต.ดอนใหญ่ อ.บำงแพ ข้ำว นำยส ำรวย วิลัย

2 11/20/2553 กลุ่มเกษตรกท ำไร่สวนกล้วย 63/2 ม.8 ต.สวนกล้วย อ.บ้ำนโป่ง ข้ำวโพด นำยเกษม ไม้มะตำม

3 11/20/2553 กลุ่มเกษตรกรท ำนำท่ำผำ 11 ม.12 ต.ท่ำผำ อ.บ้ำนโป่ง ข้ำว นำยทองดี นันทสังข์

4 11/20/2553 กลุ่มเกษตรกรท ำนำทุ่งหลวง 136 ม.1 ต.ทุ่งหลวง อ.ปำกท่อ ข้ำว นำยสอ ทอเสือ

5 11/20/2553 สหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนโป่ง จ ำกัด 87 ม.6 ต.หนองปลำหมอ อ.บ้ำนโป่ง ข้ำว ร.ต.สนิท สุธำพจน์

6 11/20/2553 สหกรณ์กำรเกษตรศุภนิมิตร่วมใจ จ ำกัด 157 ม.3 ต.ตะนำศรี อ.สวนผ้ึง สับปะรด นำงสุรัตน์ คุมญำติ

7 11/20/2553 สหกรณ์กำรเกษตรห้วยไผ่รำชบุรีพัฒนำ จ ำกัด 112 ม.7 ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง ข้ำว นำยเพลิน มุลมูล

8 11/20/2553 สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำบ้ำนสระตะโก จ ำกัด 88 ม.13 ต.หนองปลำหมอ อ.บ้ำนโป่ง ผู้ใช้น้ ำ นำยวิเวก สุธำพจน์

9 11/20/2553 สหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนเจริญธรรม จ ำกัด 88 ม.3 ต.เขำขลุง อ.บ้ำนโป่ง ข้ำว นำงจินดำ โม่มำลำ

10 11/20/2553 สหกรณ์กำรเกษตรวัดเพลง จ ำกัด 26/2 ม.5 ต.เกำะศำลพระ อ.วัดเพลง มะพร้ำว นำยบรรจง จีนบรรจบ

11 11/20/2553 สหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนหนองบัว จ ำกัด 99/9 ม.7 ต.เตำปูน อ.โพธำรำม ข้ำว นำยกริช ข ำเจริญ

12 11/20/2553
สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ

บ้ำนคุ้งกระถิน จ ำกัด
48 ม.2 ต.คุ้งน้ ำวน อ.เมือง ผู้ใช้น้ ำ นำยทวี เอียมสอำด

13 11/20/2553 สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำคูบัว จ ำกัด 133 ม.15 ต.คูบัว อ.เมือง ผู้ใช้น้ ำ นำงมณีจันทร์ พิบูลแถว

14 11/20/2553 กลุ่มเกษตรกรท ำนำหินกอง 35 ม.9 ต.หินกอง อ.เมือง ข้ำว นำงศิริรัตน์ ศิริมงคล

15 11/20/2553 สหกรณ์โคนมซอนต้ำจอมบึง จ ำกัด 151 ม.4 ต.รำงบัว อ.จอมบึง โคนม นำยมนูญ นันทวิสุทธ์ิ

16 11/20/2553 กลุ่มเกษตรกรท ำนำหัวโพ 1 ม.2 ต.หัวโพ อ.บำงแพ ข้ำว นำยเฉลิม พงษ์หิรัญ

17 11/20/2553 กลุ่มเกษตรกรท ำนำวังมะนำว 185 ม.4 ต.วังมะนำว อ.ปำกท่อ ข้ำว นำยสุรชัย อุ่นดช

18 11/20/2553 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนท่ำนัด 265 ม.3 ต.ท่ำนัด อ.ด ำเนิสะดวก มะพร้ำว นำยสุชิน เจริญสุข

19 11/20/2553
สหกรณ์กำรเกษตรปฎิรูปท่ีดิน

บ้ำนโป่งกระทิง จ ำกัด
99/1 ม.1 ต.บ้ำนคำ อ.บ้ำนคำ สับปะรด นำยเจียม บุญก่อสร้ำง

20 11/20/2553 สหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนม่วงรวมใจ 109 ม.5 ต.บ้ำนม่วง อ.บ้ำนโป่ง ข้ำว นำยบุญธรรม ครือเครือ

21 11/20/2553 สหกรณ์กำรเกษตรชำวไร่อ้อยโพธำรำม จ ำกัด 66 ม.4 ต.นำงแก้ว อ.โพธำรำม อ้อย นำยสมจิตต์ ปิยะชำติ

22 11/20/2553 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนด ำเนินสะดวก 13 ม.2 ต.ด ำเนินฯ อ.ด ำเนินฯ มะพร้ำว นำยเจริญ เรืองบุญศรี

23 11/20/2553 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนวัดยำงงำม 22 ม.2 ต.ทุ่งหลวง อ.ปำกท่อ ข้ำว นำยสุวัฒน์ งำมสง่ำ

24 11/20/2553 กลุ่มเกษตรกรท ำนำวัดยำงงำม 36 ม.1 ต.ทุ่งหลวง อ.ปำกท่อ ข้ำว นำยสมนึก คุ้มนำน

25 11/20/2553 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนวัดเพลง 30 ม.8 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง มะพร้ำว นำงสำวสุกัญนิกำ สุคนธมำน

26 11/20/2553 กลุ่มเกษตรกรท ำนำดอนแร่พัฒนำ 2 ม.6 ต.ดอนแร่ อ.เมือง ข้ำว นำนสนิท พระแก้ว

27 11/20/2553 กลุ่มเกษตรกรท ำนำเขำแร้ง 73/1 ม.5 ต.เขำแร้ง อ.เมือง ข้ำว นำยสุทน แดงอำจ

28 11/20/2553 สหกรณ์กำรเกษตร อพป. หนองไร่ จ ำกัด 185 ม.1 ต.ทุ่งหลวง อ.ปำกท่อ ข้ำว นำยบุญรัตน์ บัวแย้ม

29 11/20/2553 สหกรณ์กำรเกษตร อบต.คุ้งกระถิน จ ำกัด 99 ม.2 ต.คุ้งกระถิน อ.เมือง ข้ำว นำยสว่ำง แซ่เล้ำ

30 11/20/2553 สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำบ่อกระดำน จ ำกัด 58 ม.7 ต.เกำะศำลพระ อ.วัดเพลง ผู้ใช้น้ ำ นำยสว่ำง อ่อนหวำน

31 11/20/2553 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนทุ่งหลวง 125 ม.8 ต.ทุ่งหลวง อ.ปำกท่อ ข้ำว นำยพัฒน์ สว่ำงเกตุ

32 11/20/2553 กลุ่มเกษตรกรท ำไร่ยำงหัก 1/1 ม.2 ต.ยำงหัก อ.ปำกท่อ สับปะรด นำยชวลิต พงศำฤทธ์ิสกุล

33 11/20/2553 สหกรณ์กำรเกษตร อพป.บ้ำนพุคำย จ ำกัด 13 ม.2 ต.ทุ่งหลวง อ.ปำกท่อ ข้ำว นำยรวม ชำติไทย

รำยช่ือทะเบียนองค์กรเกษตรกร ตำมพระรำชบัญญติสภำเกษตรกรแห่งชำติ พ.ศ.2553 
(จังหวัดรำชบุรี) ข้อมูล ณ วันท่ี 9 ก.ย. 65



34 11/20/2553 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนเกำะศำลพระ 55 ม.6 ต.เกำะศำลพระ อ.วัดเพลง ข้ำว นำยประทุม เล็กวิเชียร

35 11/20/2553 กลุ่มเกษตรกรท ำนำบ้ำนหนองสรวง 24 ม.4 ต.ปำกท่อ อ.ปำกท่อ ข้ำว นำยประยูร สีทองสุข

36 11/20/2553 สหกรณ์กำรเกษตรศุภำนิมิตจอมบึง จ ำกัด 109 ม.14 ต.รำงบัว อ.จอมบึง มันส ำปะหลัง นำงพวงเพ็ชร รสส้ม

37 5/16/2557 สหกรณ์กำรเกษตรปำกท่อ จ ำกัด 263 ม.4 ต.ดอนทรำย อ.ปำกท่อ ข้ำว นำยประจักษ์  ม่ันคง

38 6/4/2557 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์เกำะพลับพลำ 51 ม.5 ต.เกำะพลับพลำ อ.เมือง หมูหลุมอินทรีย์ นำยสมยศ หม่ืนศรีธำรำม

39 9/8/2557 กลุ่มเกษตรห้วยไผ่เพ่ิอกำรผลิต 111 ม.2 ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง ข้ำว นำยไชยวิทย์ บัวงำม

40 9/19/2557
กลุ่มเกษตรกรไร่นำสวนผสม
ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง

สภำเกษตรกรต ำบลคลองข่อย
49/9 ม.1 ต.คลองข่อย อ.โพธำรำม อ้อย นำงสำวเพ็ญศรี กระต่ำยทอง

41 11/4/2557
กลุ่มวิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกร

พอเพียงต ำบลดอนคำ
24 ม.3 ต.ดอนคำ อ.บำงแพ เกษตรผสมผสำน นำยจรัล อรุณคีรีวัฒน์

42 11/6/2557 สหกรณ์กำรเกษตรดอนไผ่รำชบุรี จ ำกัด 5 ม.4 ต.ดอนไผ่ อ.ด ำเนินสะดวก ท ำสวน นำงนงลักษณ์ อุดมกิจมงคล

43 11/19/2557 กลุ่มเกษตรกรท ำนำดอนตะโก 45 ม.5 ต.ดอนตะโก อ.เมือง ข้ำว นำยทวี พุ่มพวง

44 1/30/2558
สหกรณ์กำรเกษตร

บ้ำนรำงสีหมอกรำชบุรี จ ำกัด
1 ม.2 ต.ท่ำนัด อ.ด ำเนินสะดวก ไม้ผล นำยจรัญ  เจริญทรัพย์

45 2/4/2558 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงกุ้งดอนใหญ่ 17 ม.8 ต.ดอนใหญ่ อ.บำงแพ กุ้ง นำยช ำนำญ รุ่งสว่ำง

46 2/5/2558 สหกรณ์กำรเกษตรผู้ปลูกองุ่นรำชบุรี จ ำกัด 187 ม.6 ต.ดอนกรวย อ.ด ำเนินสะดวก องุ่น , มะพร้ำว นำยยุทธพยงค์ โล่เกียรติคุณ

47 2/9/2558 กลุ่มเกษตรกรท ำนำวังเย็น 2 ม.6 ต.วังเย็น อ.บำงแพ ข้ำว นำยทวี  ภู่ระหงษ์

48 2/12/2558 สหกรณ์กำรเกษตรด ำเนินสะดวก จ ำกัด 187/2 ม.4 ต.ดอนกรวย อ.ด ำเนินฯ ผลไม้ นำยประสงค์ อ่อนมำก

49 3/2/2558 กลุ่มเกษตรกรท ำนำโพหัก 38 ม.8 ต.โพหัก อ.บำงแพ ข้ำว นำยเกษม ลือกระจ่ำง

50 3/31/2558 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนขุนพิทักษ์ 86 ม.9 ต.ขุนพิทักษ์ อ.ด ำเนินฯ มะพร้ำว นำยบุญส่ง โชติกุล

51 4/10/2558 กลุ่มเกษตรกนท ำสวนประสำทสิทธ์ิ 164 ม.3 ต.ประสำทสิทธ์ิ อ.ด ำเนินฯ มะพร้ำว นำยสงครำนิธิ กิติเจริญนันท์

52 8/20/2558 วิสำหกิจชุมชนแม่บ้ำนเกษตรกรลำดบัวขำว 17 ม.3 ต.ลำดบัวขำว อ.บ้ำนโป่ง ข้ำวตัง นำยพศวัต ไพศำล

53 5/4/2559 กลุ่มเกษตรดอนคำ 24 ม.3 ต.ดอนคำ อ.บำงแพ สำรชีวภำพ นำยจรัล อรุณคีรีวัฒน์

54 5/4/2559 กลุ่มแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร 28 ม.5 ต.กรับใหญ่ อ.บ้ำนโป่ง อ้อย นำยปอ ดีบุตร

55 5/4/2559
กลุ่มผู้ปลูกถ่ัวเขียวเพ่ือจ ำหน่ำย
แบบมีข้อตกลงตลำดล่วงหน้ำ

21 ม.1 ต.เกำะศำลพระ อ.วัดเพลง ถ่ัวเขียว นำยไพโรจน์ พจนำท

56 5/12/2559 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนบ้ำนสิงห์ 8 ม.11 ต.บ้ำนสิงห์ อ.โพธำรำม เกษตรผสมผสำน นำยสุทัศน์ แจ่มพุ่ม

57 5/23/2559 กลุ่มผู้ปลูกผักทุ่งหลวง 93/1 ม.4 ต.ทุ่งหลวง อ.ปำกท่อ พืชผัก นำยจำก รวมศิลป์

58 6/29/2559 กลุ่มมะพร้ำวน้ ำหอมด ำเนินสะดวก 12 ม.1 ต.ดอนกรวย อ.ด ำเนินฯ มะพร้ำว นำยยุทธพยงค์ โล่เกียรติคุณ

59 6/29/2559
วิสำหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร 

ต ำบลคลองข่อย
49/9 ม.1 ต.คลองข่อย อ.โพธำรำม ข้ำวตัง น.ส.เพ็ญศรี กระต่ำยทอง

60 9/29/2559 กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรเกษตร 134 ม.6 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง ข้ำว นำยวลิต เจริญสมบัติ

61 9/29/2559 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันส ำปะหลัง จ.รำชบุรี 66/5 ม.5 ต.ด่ำนทับตะโก อ.จอมบึง มันส ำปะหลัง นำยธนชัย วงษ์เนตร

62 9/30/2559 กลุ่มแพะ-แกะ รำชบุรี 27 ม.3 ต.ท่ำเคย อ.สวนผ้ึง แพะ-แกะ นำยยศกร จุมพล

63 9/30/2559 กลุ่มเกษตรศุภนิมิตรบ้ำนคำ รำชบุรี จ ำกัด 46/3 ม.5 ต.บ้ำนบึง อ.บ้ำนคำ สับปะรด นำยวิเชียร สว่ำงพ้ืน

64 4/26/2560 วิสำหกิจชุมชนเกษตรห้วยไผ่เพ่ือกำรผลิต 123 ม.4 ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง ข้ำว นำยไชยวิทย์ บัวงำม

65 4/26/2560
วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกผักบุ้งจีน
และเกษตรกรรมอ่ืนๆ บ้ำนท่ำลำด

51 ม.7 ต.เกำะศำลพระ อ.วัดเพลง ผักบุ้งจีน นำยไพโรจน์ พจนำท

66 6/8/2560 กลุ่มเกษตรกรท ำนำนครชุมน์ 42 ม.4 ต.นครชุมน์ อ.บ้ำนโป่ง ข้ำว นำยปรำโมทย์ ปันปี

67 12/14/2560 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงแพะ 111 ม.5 ต.ช ำแระ อ.โพธำรำม แพะนม นำยรุ่ง ชะเกตุ



68 7/4/2561 วิสำหกิจชุมชนไก่งวงรำชบุรี 30 ม.2 ต.ดอนทรำย อ.ปำกท่อ ไก่งวง นำงสำวศรีสุนันท์ เดชบุตร

69 7/5/2561 กลุ่มเกษตรกรท ำนำต ำบลเกำะพลับพลำ 20 ม.12 ต.เกำะพลับพลำ อ.เมือง ข้ำว นำงเสำวณีย์ ปุญญประดิษฐ์พร

70 11/14/2561 กลุ่มเกษตรกรข้ำวปลอดสำรพิษบำงโตนด 99/3 ม.2 ต.บำงโตนด อ.โพธำรำม ข้ำว นำยสมพงษ์ สุวรรณมำลี

71 12/26/2561 กลุ่มชำวนำวังมะนำว 71 ม.5 ต.วังมะนำว อ.ปำกท่อ ข้ำว นำงสมปอง ฟุ้งเฟ่ือง

72 1/14/2562 กลุ่มผลิตเห็ดครบวงจรต ำบลหัวโพ 48/1 ม.1 ต.หัวโพ อ.บำงแพ เห็ด นำยสุพล เพำะผล

73 1/15/2562 กลุ่มผู้ปลูกเมล่อนชุมชนเกำะศำลพระ 51 ม.7 ต.เกำะศำลพระ อ.วัดเพลง เมล่อน นำยไพโรจน์ พจนำท

74 1/21/2562 กลุ่มเกษตรกรผู้ท ำนำต ำบลคูบัว 61 ม.1 ต.คูบัว อ.เมือง ข้ำว นำงมนพร ยอดธรรม

75 2/5/2562 กลุ่มเกษตรต ำบลเตำปูน 176 ม.9 ต.เตำปูน อ.โพธำรำม ข้ำว นำยวันชัย สินพิทักษ์

76 2/12/2562 กลุ่มพริกแกงต ำบลดอนกระเบ้ือง 24 ม.7 ต.ดอนกระเบ้ือง อ.บ้ำนโป่ง พริกแกง นำยศักด์ิ ว่องวัฒนสิริ

77 4/9/2562 กลุ่มเกษตรกรต ำบลบ่อกระดำน 193 ม.1 ต.บ่อกระดำน อ.ปำกท่อ ข้ำว นำยจ ำลอง ยวงน้อย

78 4/9/2562 กลุ่มผู้ปลูกข้ำวต ำบลเกำะศำลพระ 11/2 ม.2 ต.เกำะศำลพระ อ.วัดเพลง ข้ำว นำงนิตยำ เนียมสุคนธ์สกุล

79 5/8/2562 กลุ่มผู้ปลูกมะพร้ำวน้ ำหอมต ำบลแพงพวย 222/2 ม.10 ต.แพงพวย อ.ด ำเนินฯ มะพร้ำว นำยสุรเศรฐ คลังนำค

80 6/14/2562 กลุ่มเกษตรกรท ำนำต ำบลจอมประทัด 2/3 ม.5 ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง ข้ำว นำยวันไชย เติมต่อ

81 12/26/2562
วิสำหกิจชุมชนผักปลอดสำรพิษ

ต ำบลบำงโตนด
37/6 ม.3 ต.บำงโตนด อ.โพธำรำม ผักสลัด นำยธนดล พงษ์โพธ์ิ

82 3/27/2563 กลุ่มผู้ปลูกข้ำวต ำบลเขำแร้ง 30 ม.3 ต.เขำแร้ง อ.โพธำรำม ข้ำว นำยทวีเดช แสงทอง

83 3/27/2563 กลุ่มผู้ปลูกข้ำวต ำบลปำกแรต 67/1 ม.17 ต.ปำกแรต อ.บ้ำนโป่ง ข้ำว นำยพยุงโพธิเพ็ชร

84 3/27/2563 กลุ่มมะพร้ำวน้ ำหอมประสำทสิทธ์ิ 187 ม.3 ต.ประสำทสิทธ์ิ อ.ด ำเนิน มะพร้ำว นำยวิชญ์พิภัชำ กิตติเจริญนันท์

85 2/4/2564 กลุ่มผู้ผลิตพืชผักปลอดภัยต ำบลดอนคำ 24/3 ม.3 ต.ดอนคำ อ.บำงแพ ผักสลัด นำยจรัล อรุณคีรีวัฒน์

86 2/4/2564 กลุ่มผู้เล้ียงกุ้งก้ำมกรำมต ำบลดอนคำ กลุ่มท่ี 1 72/1 ม.4 ต.ดอนคำ อ.บำงแพ กุ้ง นำยเก่ง แอสุวรรณ์

87 2/4/2564 กลุ่มผู้เล้ียงกุ้งก้ำมกรำมต ำบลดอนคำ กลุ่มท่ี 2 6/24 ถ.รพ.-บ้ำนฆ้อง ต.โพธำรำม กุ้ง นำยอุดม มียอด

88 5/12/2564 กลุ่มบ้ำนสวนวิริยะสถำพร 5/1 ม.1 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง เกษตรผสมผสำน นำงทิพวิมล วุฒิอ ำพล

89 5/17/2564 กลุ่มผู้ผลิตข้ำวปลอดภัย ม.7 เตำปูน 9/2 ม.7 ต.เตำปูน อ.โพธำรำม ข้ำว นำยกริช ข ำเจริญ

90 5/19/2564 กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปขนไก่งวงรำชบุรี 30 ม.2 ต.ดอนทรำย อ.ปำกท่อ ขนไก่งวง นำงศรีสุนันท์ เดชบุตร

91 5/31/2564 กลุ่มใส่ใจผลไม้ไทย 127 ม.9 ต.ดอนแร่ อ.เมือง แปรรูปผลไม้ นำยชำตรี ตันฮวด

92 5/31/2564 กลุ่มกล้วยฉำบโบรำณอ ำเภอบ้ำนคำ 4/1 ม.8 ต.บ้ำนคำ อ.บ้ำนคำ กล้วยฉำบ นำยพิเชษฐ พ่วงแจงงำม

93 8/18/2564 กลุ่มแปลงใหญ่มะนำวต ำบลดอนกรวย 288 ม.1 ต.ดอนกรวย อ.ด ำเนินฯ มะนำว นำยยุทธพยงค์ โล่เกียรติคุณ

94 12/16/2564 กลุ่มบุญตำเจริญค้ำ 38 ม.7 ต.เกำะศำลพระ อ.วัดเพลง วุ้นมะพร้ำว นำงสำวบุญตำ เกิดศรี

95 1/10/2565 กลุ่มเกษตรโพธำรำม 57 ม.8 ต.ท่ำชุมพล อ.โพธำรำม เกษตรผสมผสำน นำงสำวรัชนี แป้นกลัด

96 2/23/2565 กลุ่มผู้ปลูกผักกำดขำวปลีบ้ำนคำ 4/1 ม.8 ต.บ้ำนคำ อ.บ้ำนคำ ผักกำดขำวปลี นำยพิเชษฐ พ่วงแจงงำม

97 3/30/2565 กลุ่มผู้เล้ียงโคนมต ำบลดอนกระเบ้ือง 15/1 ม.7 ต.ดอนกระเบ้ือง อ.บ้ำนโป่ง โคนม นำยสุบิน ป้อมโอชำ

98 4/1/2565 องค์กรเกษตรกรไทยฟูจังหวัดรำชบุรี 330 ม.3 ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง ไม้ยืนต้น นำงสำวจุรีมำศ แซ่ล้ิม

99 4/27/2565 กลุ่มผู้เล้ียงโคขุนทุ่งหลวง 93/1 ม.4 ต.ทุ่งหลวง อ.ปำกท่อ โคขุน นำยจำก รวมศิลป์


