
      สินค้าสหกรณ์ 
      สินค้าคุณภาพสู่ชุมชน 



 
Cooperative Products 

ข้าวหอมมะล ิ
ตรา ถุงทอง ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม 

สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จ ากัด 
จังหวัด  เชียงราย 
ที่อยู่     169 หมู่ 13 ต าบล ป่าสัก อ.เชียงแสน  

โทร     053 955 791 

ข้าวหอมมะลิ 105 
ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม 

สหกรณ์การเกษตรเมืองพาน จ ากัด  
จังหวัด  เชียงราย 
ที่อยู่     981 หมู่ท่ี 2 พหลโยธิน เมืองพาน 

โทร     053 721 296 



 
Cooperative Products 

ข้าวหอมมะลิ 105 
ขนาดบรรจุ 1,5 กิโลกรัม 

สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จ ากัด 
จังหวัด  ศรีสะเกษ 
ที่อยู่     97 หมู่ 10, ถนนทองมาก ต าบลโพธิ์ อ.เมือง

โทร     045 614 088 

ข้าวหอมมะลิ 105 
ตรา A rice ขนาดบรรจุ 1,5 กิโลกรัม 

สกต.ธกส. ศรีสะเกษ จ ากัด  
จังหวัด  ศรีสะเกษ 
ที่อยู่     294 ต าบล หนองครก อ.เมือง 

โทร     045-611066 



 
Cooperative Products 

ข้าวหอมมะลิ 105 
ขนาดบรรจุ 1กิโลกรัม 

สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จ ากัด 
จังหวัด  ศรีสะเกษ 
ที่อยู่     278 ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ต.น้ าอ้อม อ.กันทรลักษ์

โทร     045 614 088 



 
Cooperative Products 

ข้าวหอมมะลิ 105 
ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม 

สหกรณ์การเกษตรพิมาย จ ากัด 
จังหวัด  นครราชสีมา 
ที่อยู่     67 ถนนพิมาย – ตลาดแค อ. พิมาย              

โทร     044 471 128 

ข้าวหอมมะลิ 105 
ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม 



 
Cooperative Products 

ข้าวหอมมะลิ 105 
ขนาดบรรจุ 1กิโลกรัม 

สหกรณ์การเกษตรปักธงชัย จ ากัด 
จังหวัด  นครราชสีมา 
ที่อยู่     98 หมู่ 1, ถนนปักธงชัย-กบินทร์บุรี  ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย 

โทร     044 441 040 



 
Cooperative Products 

ข้าว กข.43 
ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม 

สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จ ากัด 
จังหวัด  นครราชสีมา 
ที่อยู่     663/3 หมู่ 11 ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.สูงเนิน อ.สูเนิน

โทร      044 419 137 

ข้าวขาวตาแห้ง 
ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม 

สหกรณก์ารเกษตรสูงเนิน จ ากัด 
จังหวัด  นครราชสีมา 
ที่อยู่     663/3 หมู่ 11 ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.สูงเนิน อ.สูเนิน 

โทร      044 419 137 



 
Cooperative Products 

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ อัดสูญญากาศ 
ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม 

สหกรณ์การเกษตรล าพระเพลิง จ ากัด 
จังหวัด  นครราชสีมา 
ที่อยู่     4 หมู่ 8, ซอย สืบศิริ 11 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย 

โทร      044 441 060 , 08 1790 2200 



 
Cooperative Products 

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ อัดสูญญากาศ 
ขนาดบรรจุ 1กิโลกรัม 

สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จ ากัด 
จังหวัด  ยโสธร 
ที่อยู่     176 ถนนพรมศรี ต าบล ฟ้าหยาด อ าเภอ มหาชนะชัย 

โทร      045 799 365 



 
Cooperative Products 

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์  
ขนาดบรรจุ 1 และ 5 กิโลกรัม 

สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เลิงนกทาและไทยเจริญ จ ากัด 
จังหวัด  ยโสธร 
ที่อยู่     110 หมู่ท่ี.5 บ้าน.คอนสาย ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา 

โทร     084 571 8095 



 
Cooperative Products 

ข้าวหอมมะลิอินทรีย ์
ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม 

สหกรณก์ารเกษตรธรรมชาติอินทรีย์หนองยอ จ ากัด 
จังหวัด  ยโสธร 
ที่อยู่     อ.หนองยอ จ.ยโสธร 
โทร      081-1579037  

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 
ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม 

กลุ่มเกษตรกรท านานาโส่ 
จังหวัด  ยโสธร 
ที่อยู่     57 หมู่ท่ี 2 ต าบล นาโส่ อ.กุดชุม  

โทร      088 373 8047 



 
Cooperative Products 

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์  
ขนาดบรรจุ 1  และ 5 กิโลกรัม 

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จ ากัด 
จังหวัด  บุรีรัมย์ 
ที่อยู่     127 หมู่ 10, ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ 

โทร     044 690 255 



 
Cooperative Products 

ข้าวหอมมะล ิ
ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม 

สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ จ ากัด 
จังหวัด  ชัยภูมิ 
ที่อยู่     49/2 หมู่ 3, ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง 
โทร      044 853 099 

ข้าวหอมมะล ิ
ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม 

สหกรณก์ารเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ชัยภูมิ จ ากัด 
จังหวัด  ชัยภูมิ 
ที่อยู่     49/1 บรรณาการ ซอย บรรณาการ 1 ต าบล ในเมือง อ าเภอเมือง

โทร      044 813 207 



 
Cooperative Products 

ข้าวหอมมะล ิ
ขนาดบรรจุ 1 และ 5 กิโลกรัม 

สหกรณ์การเกษตรบรบือ จ ากัด 
จังหวัด  มหาสารคาม 
ที่อยู่     1323-5 หมู่ 1 ถนนสุขาภิบาล 7 ต.บรบือ อ.บรบือ 

โทร     084-4044688 



 
Cooperative Products 

ข้าวหอมมะลิอินทรีย/์ข้าวปกาอ าปึล 
ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม 

สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ทัพไทย จ ากัด 
จังหวัด  สุรินทร์ 
ที่อยู่      59 หมู่ 10 ต าบล ทมอ อ าเภอปราสาท 

โทร      081 877 9474/ 061 029 4913 



 
Cooperative Products 

ข้าวหอมมะล ิ
ขนาดบรรจุ 2 กิโลกรัม 

สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จ ากัด 
จังหวัด  สุพรรณบุร ี
ที่อยู่     689 ต าบล หนองสาหร่าย อ าเภอ ดอนเจดีย์ 
โทร      035 591 026 



 
Cooperative Products 

ข้าวหอมปทุม 
ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม 

สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จ ากัด 
จังหวัด  ปทุมธาน ี
ที่อยู่     45/1 หมู่7 ถ.ธัญบุรี วังน้อย ต.คลองเจ็ด อ. คลองหลวง 
โทร     02  902 5930 

ข้าวขาวคัดพิเศษ 
ตรา ถังข้าว ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม 

สหกรณ์การเกษตรเท่าวุ้งจ ากัด 
จังหวัด  ลพบุร ี
ที่อยู่     345 หมู่2 ต าบล ท่าวุ้ง อ าเภอ ท่าวุ้ง 

โทร     036 481 204 



ผลิตภัณฑ์ประเภทผักปลอดสาร 
Cooperative Products 

มะเขือเทศโทมัส  
ขนาดบรรจุ 320 และ 400 กรัม/แพ็ค 

พริกหวาน 3 ส ี
ขนาดบรรจุ 350 กรัม/แพ็ค 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จ ากัด 
จังหวัด  เชียงใหม่ 
ที่อยู่     230 หมู่ 1 ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง  
โทร      053 112 900 

ฟักทองญี่ปุ่น 
 ขนาดบรรจุ ลูกละ 1 – 1.5 กิโลกรัม 



 
Cooperative Products 

หน่อไม้กิมซุง ฟักแฟง  

สหกรณ์การเกษตรคูเมือง จ ากัด    
จังหวัด  บุรีรัมย์ 
ที่อยู่     11 ถนนบุรีรัมย์ – พุทไธสง ต. คูเมือง อ าเภอคูเมือง  

โทร     08 0008 1669 , 044 699 084 

พริกเขียว - พริกแดง 



 
Cooperative Products 

ผักบุ้ง  

สหกรณ์การเกษตรคูเมือง จ ากัด 
จังหวัด  บุรีรัมย์ 
ที่อยู่     11 ถนนบุรีรัมย์ – พุทไธสง ต. คูเมือง อ าเภอคูเมือง  

โทร     08 0008 1669 , 044 699 084 

กวางตุ้ง 
 

คื่นช่าย  ผักสลัด  โหระพา 



ผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้าแปรรูป 
Cooperative Products 

น้ าพริกกุ้งไข่เค็ม/น้ าพริกนรกกุ้ง/
น้ าพริกกุ้งเสียบชาวเล 

ขนาดบรรจุ 100 กรัม/กระปุก 
กลุ่มเกษตรกรท าประมงหลังสวน 
จังหวัด  ชุมพร 
ที่อยู่     43 หมู่ 5 ต าบลปากน้ า อ าเภอหลังสวน 
โทร      089 873 0831 



ผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้าแปรรูป 
Cooperative Products 

ล าไยอบแห้งเนื้อสีทอง 
ขนาดบรรจุ 200 กรัม 

สหกรณ์นิคมสอยดาว จ ากัด 
จังหวัด  จันทบุรี 
ที่อยู่     ต าบลทับช้าง อ าเภอสอยดาว  
โทร      082 236 5410 



ผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้าแปรรูป 
Cooperative Products 

พริกไทยพันธ์ุปะเหลียน 
ขนาดบรรจุ 250 กรัม/กล่อง (บรรจุ 2 ขวด เป็นพริกไทยขาว/ด า) 

สหกรณก์ารเกษตรปะเหลียน จ ากัด 
จังหวัด  ตรัง 
ที่อยู่     162/1 ถนนตรัง-ปะเหลียน ต าบลบ้านนา อ าเภอ ปะเหลียน 
โทร      087 467 0161 



ผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้าแปรรูป 
Cooperative Products 

เต้าเจี้ยว 
ขนาดบรรจุ 200 กรัม/ ขวด  

สหกรณก์ารเกษตรนาโยง จ ากัด 
จังหวัด  ตรัง 
ที่อยู่     371-373 ถนนเพชรเกษม ต าบลนาโยงเหนือ อ าเภอนาโยง 
โทร      089 872 7695 



ผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้าแปรรูป 
Cooperative Products 

อาหารทะเลแปรรูป เช่น กะปิ กุ้งแห้ง ปลาอินทรีย์หอม ปลาช่อนทะเล/ปลาไล้กอ 
หมึกแห้ง ปลาหวาน  

สหกรณ์ผู้ผลิตกะปิสมุทรสาคร จ ากัด      
จังหวัด  สมุทรสาคร 
ที่อยู่     52/4 หมู1่ ต บางกระเจ้า อ เมือง 
โทร       081-434-5496 



ผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้าแปรรูป 
Cooperative Products 

หมี่โคราชพร้อมน้ าผัดส าเร็จรูป 
(ซองเดี่ยว)  

สหกรณ์การเกษตรล าพระเพลิง จ ากัด      
จังหวัด  นครราชสีมา 
ที่อยู่     4 หมู่ 8 ซอย สืบศิริ 11 ต าบลเมืองปัก อ าเภอปักธงชัย  
โทร      044 441 060 / 081-7902200 

หมี่โคราชพร้อมน้ าผัดส าเร็จรูป 
(แพค็ 4)  

เส้นไทยค่ัวหมี่ 
(แพค็ 2)  



ผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้าแปรรูป 
Cooperative Products 

 น้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิก (ส าหรับบริโภค) 
ขนาดบรรจุ 500 ml / 1,000 ml 

กลุ่มเกษตรกรท าสวนเขาล้าน 
จังหวัด   ประจวบคีรีขันธ์  
ที่อยู่      56/2 หมู่ 1 ต าบลเขาล้าน อ าเภอทับสะแก 
โทร       088-269-5044  

 น้ ามันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิก (ส าหรับบ ารุงผิว/ผม)
ขนาดบรรจุ 100  ml 



ผลิตภัณฑ์ประเภทนม 
Cooperative Products 

นมปรุงแต่งอัดเม็ด รสช็อกโกแลต กลิ่นมอลต์ 
ขนาดบรรจุ 10 กรัม/ซอง (1 กล่องบรรจุ 12 ซอง) 

สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ ากัด 
จังหวัด  ชลบุรี 
ที่อยู่     24/15 หมู่ที่ 1 ต าบลหนองชาก อ าเภอบ้านบึง 
โทร      081 865 8966 

นมปรุงแต่งอัดเม็ด รสสตรอเบอร์รี่ 
ขนาดบรรจุ 10 กรัม/ซอง (1 กล่องบรรจุ 12 ซอง) 



ผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้านม 
Cooperative Products 

นมปรุงแต่งอัดเม็ด ตราคันทรีฟาร์ม 
ขนาดบรรจุ 25 กรัม/ซอง (1 กล่องบรรจุ 10 ซอง) 

สหกรณโ์คนมไทย-เดนมาร์คห้วยสัตว์ใหญ่ จ ากัด   
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   
ที่อยู่   103 หมู่ 2 ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน  
โทร    081-3758034 096-9142624  

ทุเรียนอัดเม็ดตราหมอนทอง 
ขนาดบรรจุ 25 กรัม/ซอง (1 กล่องบรรจุ 10 ซอง) 



ผลิตภัณฑ์ประเภทกาแฟ 
Cooperative Products 

กาแฟ 3 in 1 ตราชุมพร 
ขนาดบรรจุ 560 กรัม/ห่อ (28 ซอง/ห่อ) 

กาแฟดริป (Drip coffee) 
ขนาดบรรจุ 60 กรัม (6 ซอง/กล่อง) 

สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จ ากัด 
จังหวัด  ชุมพร 
ที่อยู่     274 หมู่ 9 ถนนท่าแชะ-ปะทิว ต าบลท่าแซะ  
           อ าเภอท่าแชะ 
โทร      085 473 4285 กาแฟ คั่ว-บด สูตร Robusta/Peaberry/Arabica 

 ขนาดบรรจุ 250 กรัม 



ผลิตภัณฑ์ประเภทกาแฟ 
Cooperative Products 

กาแฟปรุงส าเร็จชนิดผง สูตร 1 (สีด า) 
สูตร 2 (สีแดง) สูตร 4 (สีเขียว) 

ขนาดบรรจุ 28 ซอง/ห่อ 

กลุ่มเกษตรกรท าสวนเขาทะลุ 
จังหวัด  ชุมพร 
ที่อยู่     14/1 หมู่ที่ 5 ต าบลเขาทะลุ อ าเภอสวี 
โทร      062 242 6896  


