
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



สหกรณ

การเกษตร
ชนบท จํากัด
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สหกรณ
การเกษตรชนบท จํากัด

ดทะเบียนตาม พรบ.สหกรณ เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2514 ประเภท สหกรณ

การเกษตร  เลขทะเบียน 373/11713

จ�ดเดนของสหกรณ

สมาช�กเปนเกษตรกรและเปนเมืองเกา

เมืองทองเท่ียว มีสินคาท่ีมีช�่อเสียงคือ  

ผาไหมมัดหม่ี ซ�่งเปนกลุมอาช�พของสหกรณ  

เปนผูผลิต

จ
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ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

หองรับประทานอาหาร รองรับได  200  คน

รานของกลุมสตร�สหกรณ  กลุมอาช�พสหกรณ

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

• รานขายของท่ีระลึก 

พ้ืนท่ีจอดรถ ขนาด  2  ไร

มีหองน้ํา  15  หอง

• ท่ีจอดรถ

• หองน้ํา

กลุมอาช�พการผลิตผาไหม

หองประชุม รองรับได  50  คน

หองประชุมอําเภอ รองรับได  400  คน

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ 

• ท่ีพัก

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

กิจกรรมของสหกรณ

ดูงานผาไหมมัดหม่ีต้ังแตเร�่ม ผลิตเสนไหม  ถึงทอเปนผาไหมลายตาง ๆ การประกวดผาไหมมัดหม่ีท้ังอําเภอและจังหวัด

การเร�ยนรูของกลุมทําการผลิตใหไดคุณภาพ

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

• กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: 

 กิจกรรมเพ่ือสังคม/ชุมชน ท่ีสหกรณ

 สามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�ม

 ใหเกิดการพัฒนา)

• กิจกรรมสันทนาการ 

ไมมี
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ติดตอสหกรณ

• สถานท่ีต้ัง

สหกรณการเกษตรชนบท  จํากัด  เลขท่ี  2  หมู  10  

ถนนแจงสนิท  ต.ชนบท  อ.ชนบท  จ.ขอนแกน  40180

• ช�่อผูประสานงาน นายทักษิณ  สารมณี

• เบอรโทรศัพท 043-286000

• Facebook คนหา สหกรณการเกษตรชนบท  จํากัด

• E-mail chonnabot_coop@hotmail.com

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

เดือน กิจกรรมเดน

มกราคม งานผาไหมมัดหม่ีของดีเมืองชนบท

ธันวาคม งานไหมขอนแกน



สหกรณ

โคนม
ขอนแกน จํากัด



2 ไมซ เพ่ือชุมชน

สหกรณ
โคนมขอนแกน จํากัด

หกรณโคนมขอนแกน  จํากัด  ดําเนิน
กิจกรรมเก่ียวกับการรวบรวมน้ํานมดิบจาก

สมาช�ก จํานวน 178  ครัวเร�อน  ปร�มาณนมท่ีรับ
โดยเฉล่ีย 50 ตัน/วัน สมาช�กมีโคนมท้ังส้ิน จํานวน 
9,612 ตัว และมีธุรกิจอื่น ๆ อีก 8 ประเภท ดังน้ี
 1. ธุรกิจรวบรวมน้ํานมดิบ 
 2. ธุรกิจแปรรูปน้ํานมดิบ 
 3. ธุรกิจสินเช�่อ
 4. ธุรกิจสงเสร�มบร�การการเกษตร
 5. ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย
 6. ธุรกิจเง�นรับฝาก
 7. ธุรกิจแปรรูปอาหารสัตว
 8. ธุรกิจโคสาวทดแทนฝูง

ส
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จ�ดเดนของสหกรณ

 สหกรณฯต้ังอยูติดถนนมิตรภาพ  และอยูในจ�ดทีไป –มา 

สะดวก หางาย นอกจากน้ัน สหกรณยังผลิตนมสด 

100% และไอศคร�มนมสด อีกดวย

ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

• รานขายของท่ีระลึก 

• ท่ีพัก

 ในพ้ืนท่ีใกลเคียงมีท่ีพักบร�การ

 จํานวน 10  หอง ๆ ละ  2 คน และอีก 2 หอง ๆ ละ 3 คน 

 รวมรับรองท้ังหมด  26 คน

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

 จํานวน  2  หอง  หอง 1 รองรับ  จํานวน 100  คน 

 หอง  2  รองรับ  จํานวน  15  คน

กิจกรรมของสหกรณ

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

เปนแหลงเร�ยนรูในเร�่อง

1. การผลิตอาหารสัตว ประเภทอาหารชน,อาหารTMR

2. การเล้ียงโคนมทดแทน

3. การแปรรูปผลิตภัณฑเก่ียวกับน้ํานม

• กิจกรรมสันทนาการ

• กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพ่ือสังคม/

 ชุมชน ท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิด

 การพัฒนา)

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

เย่ียมชมการผลิตอาหารสัตว  จํานวน  1  ช่ัวโมง (ตลอดท้ังป)

เย่ียมชมการเล้ียงโคทดแทน จํานวน  1  ช่ัวโมง (ตลอดท้ังป)

เย่ียมชมการผลิตนม จํานวน  30  นาที (ยกเวนเดือนมีนาคม เมษายน และตุลาคม)

เร�่องนารูเก่ียวกับการจัดคณะมาประชุม
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ติดตอสหกรณ

• สถานท่ีต้ัง

 เลขท่ี 241 หมู 8 

 ถ.มิตรภาพ ต.บานคอ อ.เมือง 

 จ.ขอนแกน 40000

• เบอรโทรศัพท 043 -009918  

• Facebook สหกรณโคนมขอนแกน  จํากัด

• ID line สหกรณโคนมขอนแกน  จํากัด

• Website สหกรณโคนมขอนแกน  จํากัด

• E-mail  kkc_cop@hotmail.co.th

• ช�่อผูประสานงาน นางสุมาณี  พันธหงษ



สหกรณ

กสิกรรมไรสารพิษ
ในเขตปฏิรูปท่ีดินอําเภอวังน้ําเข�ยว จํากัด
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สหกรณกสิกรรมไรสารพิษ
ในเขตปฏิรูปท่ีดินอําเภอวังน้ําเข�ยว จํากัด

ดทะเบียนเม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2543 ปจจ�บันมีสมาช�กรวม 297 ราย
การดําเนินธุรกิจ 1.จัดหาสินคามาจําหนาย
 2.รวบรวมผลผลิต

 3.สินเช�่อ
ธุรกิจหลัก คือธุรกิจรวบรวมผลผลิต ซ�่งเปนผักสดและผลไม โดยมีสมาช�กท่ีรวมรวม 70 
รายๆ ละ ประมาณ 2 ไร รวมพ้ืนท่ี 140 ไร ชนิดพืชประมาณ 109 ชนิดพืช

จ�ดเดนของสหกรณ

ผลิตผักเปนระบบกลุม เนนการทําเกษตรอินทร�ย 

ตองการใหสมาช�กประกอบอาช�พเกษตรอยาง

ปลอดภัยและย่ังยืนจนถึงลูกหลาน  และผลิตอาหาร 

ท่ีปลอดภัย สําหรับผูบร�โภคไดรับรองมาตรฐาน

เกษตรอินทร�ยจากกรมว�ชาการเกษตร

จ
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ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

- สามารถรองรับได 60-100 คน

- เมล็ดพันธ

- สินคาชุมชน

- สินคาเพ่ือสุขภาพ

- ตนไม

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

• รานขายของท่ีระลึก 

- รถบัส ไมเกิน 3 คัน รถเล็กสามารถจอดร�มถนน

- จํานวน 20 หอง

• ท่ีจอดรถ

• หองน้ํา

- แปลงสาธ�ต

- แปลงสมาช�ก

- สามารถรองรับได 60-100 คน

- ตามฐานงานตางๆ รองรับไดจ�ดละไมเกิน 20 คน

- บานพักๆ หองละ 2 คน จํานวน 6 หอง

- เร�อนนอนชาย, หญิง(พักรวม) พักไดหลังละ 60 คน  (หองน้ํารวม)

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ 

• ท่ีพัก

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

กิจกรรมของสหกรณ

1. การทําปุยหมัก 2. การทําน้ําหมักจ�ลินทร�ย

3. การเพาะกลาผัก 4. การปลูกผัก

5. ชมแปลงสมาช�ก 6. การเผาถาน

7. การทําน้ํายาอเนกประสงค 8. การทําแชมพู

- กิจกรรมทําฝายมีช�ว�ต

- การแปรรูปอาหาร

• กิจกรรมศึกษาดูงาน • กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: 

 กิจกรรมเพ่ือสังคม/ชุมชน ท่ีสหกรณ

 สามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�ม

 ใหเกิดการพัฒนา)

• กิจกรรมสันทนาการ ไมมี



4 ไมซ เพ่ือชุมชน

ติดตอสหกรณ

• สถานท่ีต้ัง

 14 หมู 11 ต.วังน้ําเข�ยว อ.วังน้ําเข�ยว จ.นครราชสีมา 30370

 โทรศัพท : 081-9778699 , 087-2536515

• ช�่อผูประสานงาน น.ส.ฝากฝน  หมายยอดกลาง

  นางวราภรณ  พรหมมา

• เบอรโทรศัพท 081-9778699 , 087-2536515

• Facebook สหกรณกสิกรรมไรสารพิษในเขตปฏิรูปท่ีดิน

                 อ.วังน้ําเข�ยว

• ID line  087-2536515

• E-mail organicwnk@gmail.com

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

เดือน กิจกรรมเดน

มกราคม-มีนาคม อากาศเย็นและมีผลผลิตใน

 แปลงเยอะเหมาะแกการเย่ียมชม

เมษายน-พฤษภาคม อากาศเร�่มรอนแตก็ยังเหมาะ

 ในการเย่ียมชม

มิถุนายน-ตุลาคม เร�่มมีฝนตกชุกพ้ืนท่ีไมเหมาะ

 ในการเย่ืยมชม

พฤศจ�กายน-ธันวาคม เร�่มเขาฤดูหนาวอากาศเย็น

 เหมาะแกการเย่ียมชม



กลุมเกษตรกร

ทําสวน
บานโนนเขวา
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-  เปนกลุมท่ีขับเคล่ือนนโยบายของกระทรวงกระเกษตรและสหกรณสูพ้ืนท่ีบานโนนเขวา เปนหมูบาน

เปาหมายสํานักงานเกษตรและสหกรณ จังหวัดขอนแกน  บูรณาการรวมกับหนวยงานสังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ  และหนวยงานภาคี นโยบายแปลงใหญ  เปนแปลงใหญผัก  จํานวน  

370  ไร   นโยบายเกษตรปลอดภัยสูเกษตรอินทร�ยโดยเนนใหสมาช�กท่ีไดรับรองมาตรฐาน  GAP   

เปนกลุมนํารองเพ่ือปรับเปล่ียนใหเปนพ้ืนท่ี  ลด  ละ เลิก การใชสารเคมี  สรางแรงจ�งใจใหเกษตรกร

หันมาผลิตผักมาตรฐานอาหารปลอดภัยสูผูบร�โภค  นโยบาย Zoning–by-agrimap ปรับเปล่ียน

พ้ืนท่ีท่ีไมเหมาะสม  มาทํากิจกรรมผลิตผักท่ีไดมาตรฐาน การใชปุยอินทร�ยสูตรพระราชทาน สมเด็จ

พระกนิษฐาธ�ราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ การใชไสเดือนฝอย  เปนแหลงศึกษาดูงาน

ของพ้ืนท่ีตางๆ 

- เปนกลุมเกษตรกร ท่ีมีการจัดทําตลาดนําการผลิตโดยไดนําภาคเอกชน คือ บร�ษัทเทสโกโลตัส  

เขามาดําเนินการดานการตลาดรับซ�อ้ผลผลิตจากเกษตรกร ไดแก  ผักชนิดตางๆ  จํานวน 12 ชนิด 

กลุมเกษตรกร
ทําสวนบานโนนเขวา

ลุมเกษตรกรทําสวนบานโนนเขวา ต้ังอยูท่ีบานโนนเขวา สํานักงานเลขท่ี 50  หมู

ท่ี 3 ต.ดอนหัน  อ.เมือง จ.ขอนแกน เลขทะเบียนกลุมเกษตรกรท่ี ขก 4/2559  

เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ก
จ�ดเดนของสหกรณ
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ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

 กลุมฯ ใชสถานท่ี คือ ศาลา SML ประจําหมูบานซ�ง่เปนอาคารโลง

 กลางหมูบานสามารถรองรับผูมาศึกษาดูงานไดจํานวน  ๑๐๐  คน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

 กลุมฯ มีสถานท่ีบร�เวณรอบโรงแพ็คบรรจ�ผักและผลไมของกลุมฯ 

 ในการจัดประชุมนอกอาคาร  ซ�ง่จะมีการจัดเตร�ยมเต็นทผา

 จํานวน  ๒  หลัง พรอมท้ังเกาอ้ีไวสําหรับรองรับผูมาศึกษาดูงานได 

 จํานวน  ๕๐  คน

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

 กลุมฯ ใชสถานท่ี คือ ศาลา SML ประจําหมูบานซ�ง่เปนอาคารโลง

 กลางหมูบาน  สามารถรองรับผูมาศึกษาดูงานไดจํานวน ๑๐๐ คน

• รานขายของท่ีระลึก

• ท่ีจอดรถ

 พ้ืนท่ีบร�เวณรอบโรงแพ็คบรรจ�ผักและผลไมของกลุมฯ 

 ซ�ง่เปนท่ีโลง  สามารถจอดรถสําหรับผูมาศึกษาดูงานได

 จํานวน  ๒๐  คัน  พ้ืนท่ี  ๑  ไร

• หองน้ํา

 มีหองน้ํารองรับผูเขาศึกษาดูงานจํานวน  ๒  หอง

กิจกรรมของสหกรณ

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

 - ดูแปลงสาธ�ต การปลูกผักปลอดภัย  

 - ดูกิจกรรมการตลาดนําการผลิต

 - ศึกษากระบวนการดําเนินงานกลุมเกษตรกร

• กิจกรรมสันทนาการ

 สมาช�กรวมในการสาธ�ต  และลงมือตรวจสารเคมี เตร�ยมดิน 

 เตร�ยมแปลง และลงมือปลูกผัก

• กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพ่ือสังคม/

 ชุมชน ท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิด

 การพัฒนา)

 รวมกิจกรรมในชุมชนทุกคร้ังเม่ือมีโอกาส  เชน กิจกรรมรวมทํา

 ความสะอาดชุมชน

ไมมี

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ

 ๑.  จ�ดตอนรับผูมาศึกษาดูงานท่ีกลุมฯ โดยใชพ้ืนท่ีศาลา SML ประจําหมูบาน

ในการดําเนินการตอนรับสมาช�ก  พรอมท้ังบรรยายเก่ียวกับความเปนมา

ของกลุมฯ กระบวนการทํางานของกลุมฯ ในเบ้ืองตน  และนําผูเขาศึกษา

ดูงานดูในสวนตางๆ ตอไป

 ๒.  แปลงผักปลอดภัย  โดยหลักกลุมฯ จะมีแปลงสาธ�ตท่ีเตร�ยมไวสําหรับผูท่ี

เขามาศึกษาดูงาน  ซ�ง่เปนแปลงท่ีสามารถใชศึกษาดูงาน  เปนแปลงเน้ือท่ีโดย

ประมาณ  ๓  ไร  ดูกระบวนการต้ังแตการจัดเตร�ยมดินจนถึงการลงแปลง

ปลูกผัก  พรอมท้ังมีสมาช�กกลุมฯ ท่ีรับผิดชอบคอยอยูดําเนินการในจ�ด

แปลงสาธ�ต

 ๓.  โรงคัดบรรจ�ผักและผลไม  ซ�ง่เปนสถานท่ีดําเนินการของกลุมฯ ซ�ง่ไดรับ

การสนับสนุนจากเกษตรและสหกรณจังหวัดขอนแกน อนุญาตใหกลุมฯ  

ใชพ้ืนท่ีและอาคารในการดําเนินงาน  ผูเขาศึกษาดูงานจะไดดูถึงกระบวนการ

ในการดําเนินการตางๆ ต้ังแตสมาช�กมาสงผัก  การบรรจ� การเตร�ยมผัก

เพ่ือสงบร�ษัทเทสโกโลตัส  ต้ังแตเร�ม่ตนจนส้ินสุดกระบวนการ

 ๔. ดูกระบวนการตรวจสารเคมีในผัก  ซ�ง่กลุมฯ มีการจัดเตร�ยมสถานท่ี

สําหรับการสาธ�ตใหผูเขาศึกษาดูงานเก่ียวกับว�ธ�การตรวจสารเคมี

 ๕. ชมสถานท่ีรอบๆ แปลงผักของสมาช�ก  สภาพพ้ืนท่ี  สภาพแหลงน้ํา

• ท่ีพัก

 กลุมฯ ไมมีในสวนของท่ีพักรองรับสําหรับผูมาศึกษาดูงาน แตสถานท่ีพักเปน

โรงแรมและร�สอรทใกลเคียง 
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ติดตอสหกรณ

• สถานท่ีต้ัง

 โรงคัดบรรจ�พืชผัก ผลไมสด Packing House  หมูท่ี  3  ตําบลดอนหัน  อําเภอเมืองขอนแกน  จังหวัดขอนแกน  40260

• ช�่อผูประสานงาน นายอภิสิทธ�์  ชุมยางสิม

• เบอรโทรศัพท  084-5160085 , 097-3209049

• Facebook  กลุมเกษตรกรทําสวนบานโนนเขวา  หร�อคนหา  กลุมเกษตรกรทําสวนบานโนนเขวา

• ID line   097-3209049

• E-mail  Noonkhao.khonkaen@gmail.com

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

เดือน กิจกรรมเดน

มกราคม-มีนาคม ในชวงท่ีจัดงานเกษตรท่ีมหาว�ทยาลัยขอนแกน 

 กลุมเกษตรกรทําสวนบานโนนเขวา    

 ไดนําผลผลิตผักของกลุมฯ ไปจัดแสดงในงาน

เมษายน-ธันวาคม สามารถเขาศึกษาดูงานท่ีกลุมฯ ได  เน่ืองจาก

 สมาช�กกลุมฯ มีการทําผลผลิตตลอดท้ังป



สหกรณ

การเกษตร
พิมาย จํากัด
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สหกรณ
การเกษตรพิมาย จํากัด

หกรณการเกษตรพิมาย จํากัด ไดรับการจดทะเบียนจัดต้ังเม่ือวันท่ี 15 
พฤศจ�กายน 2517 ปจจ�บันมีสมาช�ก 11,470 คน รวม 118 กลุม มีทุนดําเนิน

งาน 1,344,343,811.43 บาท (ขอมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561)

ส

จ�ดเดนของสหกรณ

1. เปนแหลงศึกษาแลกเปล่ียนเร�ยนรูดานการสหกรณ

2. เปนแหลงถายทอดเพ่ือการเร�ยนรูการดําเนินงาน

สหกรณท่ีมีประสิทธ�ภาพและครบวงจร

3. เปนแหลงเพ่ิมพูนองคความรูสามารถนําไปพัฒนา

ตนเองและองคกรได
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ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• รานขายของท่ีระลึก

 1. ขาวหอมมะลิ,ไรซเบอรร�่,ขาวมะลิแดง,ขาวกลอง

 2. ผาไหม, ผาฝาย

 3. หม่ีพิมายปรุงสําเร็จ

 4. ชาตนออนขาวหอมมะลิ

 5. ชาเข�ยวพรอมด่ืม

 6. ผลิตภัณฑกะลามะพราว

 7. เส่ือกก

 8. ผลิตภัณฑจากหวาย

 9. ขาวเมา

 10. กระยาสารท

 11. ขาวเกร�ยบสมุนไพร

 12. หมวกใบตาล

• ท่ีจอดรถ

• หองน้ํา

• ท่ีพัก

 1. โรงแรมพิมายอินน 80 หอง

 2. โรงแรมอามาธารา 80 หอง

 3. โรงแรมพิมายพาราไดว 50 หอง

 4. โรงแรมพิมายบุร� 40 หอง

 5. ร�สอรท 20 หอง 3 ท่ี

 6. โฮมสเตยบานเตย

 7. โฮมสเตยบานรังกาใหญ

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

 1. หองประชุมเล็ก 2 หอง รองรับได 35 คน

 2. หองประชุมใหญ 1 หอง รองรับได 400 คน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

 บร�เวณรอบสหกรณฯ

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

 มีกลุมแมบานรับทําอาหารให

กิจกรรมของสหกรณ

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

 1. การรับฝากเง�น,สินเช�่อ และสวัสดิการสมาช�ก

 2. การรวบรวมผลผลิตและโรงสีขาว

 3. การผลิตและปรับปรุงเมล็ดพันธุขาว

 4. การจัดหาสินคามาจําหนายและศูนยกระจายสินคาสหกรณ

 5. โรงผลิตปุยสหกรณ

 6. กระบวนการกลุมสมาช�ก การเอ้ืออาทรตอชุมชนและกลุมอาช�พ

• กิจกรรมสันทนาการ

 1. ประชุมกลุมสมาช�ก ปละ 2 คร้ัง

 2. งานกีฬาสหกรณจังหวัดนครราชสีมา

• กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพ่ือสังคม/

 ชุมชน ท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิด

 การพัฒนา)

ไมมี

ไมมี

ไมมี
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ติดตอสหกรณ

• สถานท่ีต้ัง

 สหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด 

 เลขท่ี 67 หมู 6 ต.ในเมือง อ.พิมาย 

 จ.นครราชสีมา 30110

• เบอรโทรศัพท 044-471128, FAX 044-481766

• Facebook  สหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด

• Website  http://www.sahakornthai.com/phimai

• ช�่อผูประสานงาน  นางปาณชญา บวชสันเทียะ



สหกรณ

การเกษตร
โนนสูง จํากัด
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สหกรณ
การเกษตรโนนสูง จํากัด

หกรณจดทะเบียนประเภทสหกรณการเกษตร เลขท่ี กสก.109/2519 เม่ือวัน
ท่ี 16 ตุลาคม 2519 ประมาณ สมาช�ก ณ.วันท่ี 31 มีนาคม 2561 จํานวน 

5,114 คน มีการดําเนินธุรกิจดานตาง ๆ ดังน้ี 1. ธุรกิจสินเช�่อ 2. ธุรกิจรับฝากเง�น
3.ธุรกิจสถานีบร�การน้ํามันเช�้อเพลิง 4.รานคาสหกรณ 5. โรงสีขาว และโรงงานผลิตปุย

ส

จ�ดเดนของสหกรณ

สหกรณการเกษตรโนนสูง จํากัด เปนสหกรณฯ

ท่ีสมาช�กมีการปลูกขาวหอมมะลิและสหกรณได

รวบรวมผลผลิตจากสมาช�กเกษตรกรในพ้ืนท่ี 

คุณภาพขาวไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP 

,GACCP , มอก.2581-2556 มาตรฐานจังหวัด 

สินคา/ผลิตมีขนาดบรรจ� 1,5,15 และ 50  กิโลกรัม 

ปจจ�บันไดสงจําหนายท่ัวประเทศ ท้ังภาคเอกชน เคร�อ

ขายสหกรณ  โรงแรมตาง ๆ
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ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

รับรองไดไมนอยกวา  150 คน

ผลิตภัณฑจากเส่ือกก

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

• รานขายของท่ีระลึก 

รับรองรถไดประมาณ  100 คัน

มีจํานวน 20 หอง

• ท่ีจอดรถ

• หองน้ํา

แหลงโบราณคดีบานปราสาท

หองประชุมสหกรณการเกษตรโนนสูง จํากัด สามารถรองรับผูเขาประชุมได

ประมาณ 300 คน

1. มีบานพักโฮมเสตย และกิจกรรมอนุรักษวัฒนธรรมพ้ืนบาน 

 (ตักบาตรพระสงฆตอนเชา)

2. ร�สอรท (กลางนาร�สอรท) จํานวน 12 หอง

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ 

• ท่ีพัก

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

กิจกรรมของสหกรณ

1. แหลงโบราณคดีบานปราสาท 

2. กลุมผลิตทองมวนบานบิง

3. กลุมผูปลูกมะขามเทศ 

4. กลุมผูปลูกแคนตาลูป

การละเลน การแสดงกิจกรรมกลุมอนุรักษรําโทน

(บานปราสาท, บานวังมวง)

1. การสงเสร�มกีฬาเยาวชน เนนสุขภาพพลานามัย 

 หางไกลยาเสพติดและการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

 สนับสนุนงบประมาณและสถานท่ีในการแขงกีฬาเยาวชน 

2. สงเสร�มกิจกรรมทําบุญกฐ�นประจําป รวมกับสมาช�กสหกรณ

3. สนับสนุนกิจกรรมชุมชนตามความเหมาะสมแกการอนุเคราะห

• กิจกรรมศึกษาดูงาน • กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพ่ือสังคม/

 ชุมชน ท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิด

 การพัฒนา)

• กิจกรรมสันทนาการ

ไมมี
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ติดตอสหกรณ

• สถานท่ีต้ัง

 สํานักงานเลขท่ี 215/2 หมู 2 บานส่ีเหล่ียม ต.ใหม อ.โนนสูง 

 จ.นครราชสีมา 30160 

 โทร.044-379177 โทรสาร.044-379177 ตอ 12

• ช�่อผูประสานงาน นายธ�รวัฒน  สุภนิติกร

• เบอรโทรศัพท 098-7491459

• Facebook คนหา สหกรณการเกษตรโนนสูง จํากัด

• Website. www.coopthai.com/nonsung/

• E-mail  nay19781@gmail.com

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

เดือน กิจกรรมเดน

มกราคม กลุมผูปลูกมะขามเทศ/กลุมสตร�สหกรณบานปราสาทผลิตภัณฑจากกก)/กลุมอาช�พขนมทองมวน

กุมภาพันธ กลุมสตร�สหกรณบานปราสาท และกลุมอาช�พขนมทองมวน

มีนาคม กลุมสตร�สหกรณบานปราสาท และกลุมอาช�พขนมทองมวน

เมษายน กลุมผูปลูกแคนตาลูป/กลุมสตร�สหกรณบานปราสาทผลิตภัณฑจากกก)/กลุมอาช�พขนมทองมวน

พฤษภาคม กลุมสตร�สหกรณบานปราสาท และกลุมอาช�พขนมทองมวน

มิถุนายน กลุมสตร�สหกรณบานปราสาท และกลุมอาช�พขนมทองมวน

กรกฎาคม กลุมผูปลูกแคนตาลูป/กลุมสตร�สหกรณบานปราสาทผลิตภัณฑจากกก)/กลุมอาช�พขนมทองมวน

สิงหาคม กลุมสตร�สหกรณบานปราสาท และกลุมอาช�พขนมทองมวน

กันยายน กลุมสตร�สหกรณบานปราสาท และกลุมอาช�พขนมทองมวน

ตุลาคม กลุมผูปลูกแคนตาลูป/กลุมสตร�สหกรณบานปราสาทผลิตภัณฑจากกก)/กลุมอาช�พขนมทองมวน



สหกรณ

การเกษตร
ดานขุนทด จํากัด
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สหกรณ
การเกษตรดานขุนทด จํากัด

หกรณการเกษตรดานขุนทด จํากัด มีสภาพพ้ืนท่ีราบสูง สภาพภูมิอากาศแหงแลง 
และเกษตรกรมีฐานะยากจน ขาดแคลนเง�นทุนในการประกอบอาช�พ ถูกเอารัดเอา

เปร�ยบ เกษตรกรจ�งรวมตัวกันต้ังสหกรณข�น้ เปนสหกรณหาทุน ซ�ง่ไดจดทะเบียนตาม พรบ. 
สหกรณ พ.ศ. 2511 เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2514 เลขทะเบียนท่ี 392/11744 มีสมาช�ก 410 
ครัวเร�อน สังกัด 14 กลุม มีทุนเร�อนหุน 199,600 บาท ปจจ�บันมีสมาช�ก 10,660 ครัว
เร�อน มีทุนเร�อนหุน 250,926,370 บาท

ส
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ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

1. ครัวสหกรณ  ไมเกิน 100 ท่ีน่ัง 

2. ครัวดอยชาง  ไมเกิน 50   ท่ีน่ัง

3. ครัวโสเหล  ไมเกิน 50   ท่ีน่ัง

1. เหร�ยญหลวงพอคูณ

2. ผาทอ

3. กลวยแปรรูป

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

• รานขายของท่ีระลึก 

ท่ีจอดรถได 100 คัน

มีจํานวน 15 หอง

• ท่ีจอดรถ

• หองน้ํา

1. ชุมชนบานดอนกลอย เปนชุมชนดีเดน 5 ป ซอน 

2. โรงงานผลิตอาหารสัตวอัดเม็ดแข็ง กระบวนการอบขาวโพดขนาดใหญ

อาคารสํานักงานช้ัน 3 รองรับได 400 คน 

บร�เวณอาคารโรงงานแปรรูปอาหารสัตว รองรับได 500 คน 

1. ร�สอรทตรงเปะ จํานวน 10 หอง

2. ร�สอรทตนเคร�อ่ง จํานวน 10 หอง

3.  หวานเย็นร�สอรท จํานวน 10 หอง

4.  ร�น่รมยร�สอรท  จํานวน 10 หอง

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ 

• ท่ีพัก

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

กิจกรรมของสหกรณ

1. การผลิตอาหารสัตว (สุกร) แบบอัดเม็ดแข็ง

2. การอบลดความช�้นขาวโพด ขนาด 500 ตันตอวัน

1. ชวยเหลือสมาช�กท่ีไดรับผลกระทบวาตภัย ใหความชวยเหลือ

 ข�้นอยูกับความรุนแรงท่ีไดรับผลกระทบ

2. ชวยเหลือสมาช�กชาวอําเภอเทพารักษ ท่ีไดรับผลกระทบจาก

 อุทกภัย

• กิจกรรมศึกษาดูงาน • กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพ่ือสังคม/

 ชุมชน ท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิด

 การพัฒนา)

• กิจกรรมสันทนาการ ไมมี



4 ไมซ เพ่ือชุมชน

ติดตอสหกรณ

• สถานท่ีต้ัง

 สหกรณการเกษตรดานขุนทด จํากัด ท่ีต้ัง 333 หมูท่ี 6 

 ตําบลดานขุนทด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210

• ช�่อผูประสานงาน นายกฤษฎา จาระนัย

• เบอรโทรศัพท 081-760-8551 , 081-067-2738

• Facebook กฤษฎา จาระนัย 

• ID line  kj19112519

• E-mail  krisada699@gmail.com

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

เดือน กิจกรรมเดน

มกราคม-ตุลาคม เย่ียมชมหมูบานดอนกลอย 

 อ.ดานขุนทด

พฤศจ�กายน การอบลดความช�้นขาวโพด

 ขนาด 500 ตัน

ธันวาคม การรวบรวมผลผลิตทางการ

 เกษตร ขาวโพด มันสําปะหลัง

 เพ่ือแปรรูปเปนอาหารสัตว



สหกรณ

การเกษตร
ปกธงชัย จํากัด
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สหกรณการเกษตร
ปกธงชัย จํากัด

หกรณการเกษตรปกธงชัย จํากัด ไดรับการจดทะเบียนจัดต้ัง โดยการควบ
สหกรณในอําเภอปกธงชัยทุกสหกรณเขาเปนสหกรณการเกษตร เม่ือวันท่ี 1 

พฤศจ�กายน 2518 ตอมา ไดควบสหกรณกับสหกรณโคนมปกธงชัย จํากัด โดยใชช�่อ 
“สหกรณการเกษตรปกธงชัย จํากัด” เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2557  

 สหกรณไดดําเนินงานมีความกาวหนามาโดยตลอด และมีความม่ันคงทางการเง�นเปนท่ีพ่ึงของสมาช�กให
อยูดี กินดี และมีสวนชวยเหลือ พัฒนาเศรษฐกิจของอําเภอปกธงชัย และอําเภอวังน้ําเข�ยว และสามารถท่ีจะปนผล
กําไรน้ีคืนสูสมาช�กสหกรณ ก็ย่ิงนับเปนประโยชนอยางมาก อยางไรก็ตาม สหกรณจะดําเนินงานไดดวยดีน้ัน คณะ
กรรมการดําเนินการและฝายจัดการของสหกรณ   จะตองมีความซ�่อสัตยสุจร�ต เห็นประโยชนสวนรวมมากกวา
สวนตน ตลอดจนสมาช�กของสหกรณจะตองใหความรวมมือและภักดีตอสหกรณอยางจร�งจัง รวมกันพัฒนา 
สหกรณใหเจร�ญรุงเร�อง   ท้ังน้ีสหกรณยังไดรับการสนับสนุนจากกรมสงเสร�มสหกรณในโครงการไทยนิยมย่ังยืน 
ไดรับการสนับสนุนโรงอบลดความช�้นขาวโพดขนาด 500 ตัน ตอวัน และ
โกดังขนาด 8,000 ตัน   เพ่ือชวยชะลออุปทานชวงตนฤดูเก็บเก่ียว
ขาวโพด รอจําหนายหร�อ รอการแปรรูปของสหกรณในชวงผลิตออก
มาก    สามารถยกระดับราคาสินคาเกษตร สรางความม่ันใจในระบบการ
ผลิตและระบบการตลาดสินคาเกษตรใหแกเกษตรกรและสมาช�กสหกรณ 
สามารถพัฒนาคุณภาพสินคาใหไดมาตรฐานภายใตอปุกรณท่ี ไดรับการ
อุดหนุน   สรางความเขมแข็งในการดําเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูป
ผลผลิตพืชผลทางการเกษตร

ส
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ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

รองรับได  ประมาณ 50-60 คน

ในเขตใกลเคียงสหกรณมีรานขายของท่ีระลึกเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑผาไหม ช�อ่รานมัชชาดาไหมไทย

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

• รานขายของท่ีระลึก 

มีพ้ืนท่ีในการจอดรถ 5 ไร

มี 6 หอง ชาย 3 หญิง 3

• ท่ีจอดรถ

• หองน้ํา

- ศึกษาดูงานเก่ียวกับการรวบรวมผลิตผลทางการเกษตร 

 และกระบวนการอบลดความช�น้ขาวโพดและขาวเปลือก

- ศึกษาดูงานศูนยรับน้ํานมดิบ และฟารมของสมาช�ก

จํานวน 1 หอง สามารถรองรับผูเขารวมอบรมไดประมาณ 50-60 คน

- โรงแรมมัลเบอรร� ่เฮา (ท่ีพักใกลเคียง) 

- อัมพรเพลส (ท่ีพักใกลเคียง)

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ 

• ท่ีพัก

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

กิจกรรมของสหกรณ

- ศึกษาดูงานเก่ียวกับการรวบรวมผลิตผลทางการเกษตร 

 และกระบวนการอบลดความช�้นขาวโพดและขาวเปลือก

- ศึกษาดูงานศูนยรับน้ํานมดิบ และฟารมของสมาช�ก

-  ไหวพระทําบุญ 9 วัด ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอปกธงชัย

-  เย่ียมชมจ�มทอมปสันฟารม

- หมูบานทองเท่ียววัฒนธรรมไหมหมูบานจะโปะ

-  เข�่อนลําพระเพลิง

• กิจกรรมศึกษาดูงาน

• กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพ่ือสังคม/

 ชุมชน ท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิด

 การพัฒนา)

• กิจกรรมสันทนาการ

ไมมี

ไมมี

จ�ดเดนของสหกรณ

-  สหกรณมีการรวมรวมผลผลิตทางการเกษตร เชน ขาว 

มันสําปะหลัง  ขาวโพด  สหกรณไดรับการสนับสนุนจากกรม 

สงเสร�มสหกรณในโครงการไทยนิยมย่ังยืน   (โครงการ    

แกมลิง)  ไดรับการสนับสนุนโรงอบลดความช�้นขาวโพด  

ขนาด 500 ตันตอวัน และโกดังขนาด 8,000 ตัน เพ่ือชวย

ชะลอ อุปทานชวงตนฤดูเก็บเก่ียวขาวโพด รอจําหนายหร�อรอ

การแปรรูป และไดรับสนับสนุนงบจังหวัด โรงอบลดความช�้น

ขาวเปลือก ขนาด 50-60 ตันตอวัน

-  สหกรณมีศูนยรับน้ํานมดิบเพ่ือรวบรวมน้ํานมดิบจาก

สมาช�ก

-  สหกรณมีโรงสีขาวเพ่ือแปรรูปจําหนายใหกับสมาช�กและ

บุคคลท่ัวไป
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ติดตอสหกรณ

• สถานท่ีต้ัง

 เลขท่ี 98 หมูท่ี 1 ตําบลง�้ว อําเภอ ปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

• ช�่อผูประสานงาน นายพฤฒินันท  ชูเกษม

• เบอรโทรศัพท 44 441040

• E-mail  pat_chai2011@hotmail.co.th

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

เดือน กิจกรรมเดน

มกราคม-ตุลาคม ศึกษาดูงานรวบรวมน้ํานมดิบและสงเสร�ม

 การเล้ียงโคนมของสมาช�ก

พฤศจ�กายน ดูขบวนรวบรวมผลิตผลทางการเกษตร 

 และกระบวนการอบลดความช�้นขาวโพด

 และขาวเปลือก

ธันวาคม ดูขบวนรวบรวมผลิตผลทางการเกษตร 

 และกระบวนการอบลดความช�้นขาวโพด

 และขาวเปลือก



สหกรณ

การเกษตร
ปากชอง จํากัด
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สหกรณ
การเกษตรปากชอง จํากัด

หกรณการเกษตรปากชอง จํากัด จดทะเบียนเปนสหกรณประเภทสหกรณการ 
เกษตร เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2518 ท่ีต้ัง เลขท่ี 30 ถ.เทศบาล 28 ต.ปากชอง 
อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา

ส

จ�ดเดนของสหกรณ

 ท่ีต้ังอยูใกลสถานท่ีทองเท่ียวอุทยานแหงชาติเขาใหญ 

พ้ืนท่ีอําเภอปากชอง ประชากรสวนใหญประกอบอาช�พทาง 

การเกษตร  ทําไรขาวโพด  มันสําปะหลัง  ทําสวน และเล้ียงโคนม 

ปลูกผัก และผลไมท่ีมีช�่อเสียงของอําเภอปากชอง คือ นอยหนา
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ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

กิจกรรมของสหกรณ

ศึกษาดูงานการปลูกผักอินทร�ยท่ีสวนผักปากชอง

เชน ดูการปลูกผักแบบไฮโดรโปรนิก ไมปลูกลงดิน

1. ทองเท่ียวเช�งเกษตร เชน ดูไร ดูสวน ดูการเล้ียงโคนม ดูการปลูกผัก 

 และดูการเก็บผลไม 

2. ทองเท่ียวเช�งธุรกิจ เชน สองสัตว เดินปา ท่ีอุทยานแหงชาติเขาใหญ 

 ดูถ้ํา ลองเร�อแคนนูท่ีน้ําผุดบานทาชาง

• กิจกรรมศึกษาดูงาน • กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพ่ือสังคม/

 ชุมชน ท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิด

 การพัฒนา)

• กิจกรรมสันทนาการ

ไมมี

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

 รองรับได 50 คน

• รานขายของท่ีระลึก

 มีผลไมตามฤดูกาล เชน นอยหนา มะมวง 

 แกวมังกร อะโวคาโด ทุเร�ยน

• ท่ีจอดรถ

 รองรับได 50 คัน

• หองน้ํา

 มีจํานวน 10 หอง แยกเปน ชาย 5 หอง หญิง 5 หอง

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ

 สวนผักปากชอง

• ท่ีพัก

 โรงแรมและร�สอรท ภายในอําเภอ

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

 จํานวน 1 หอง รองรับได 50 คน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร ไมมี

ติดตอสหกรณ

• สถานท่ีต้ัง

 เลขท่ี 30 ถ.เทศบาล 28 ต.ปากชอง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 30130

• ช�่อผูประสานงาน นายพศรัณย  ว�ระพงษสุชาติ ตําแหนง ผูจัดการ

• เบอรโทรศัพท 044-311836, 044-313296

• E-mail  pc_coop_30@hotmail.com



สหกรณ

การเกษตร
สีค้ิว จํากัด
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สหกรณ
การเกษตรสีค้ิว จํากัด

หกรณการเกษตรสีค้ิว จํากัด จดทะเบียนเปนสหกรณประเภทสหกรณการเกษตร 

เม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2517 เลขทะเบียน กสก.96/2517 ต้ังอยูเลขท่ี 400  ถนนสีค้ิว 

– ชัยภูมิ ตําบลสีค้ิว อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา  

ส
จ�ดเดนของสหกรณ

รานนมโค-ราช และท่ีต้ังอยูใกลเคียงกับมูลนิธ�หลวงปูโตพรหมรังสี 

(ว�หารหลวงปูโตบานโนนกุม) ตําบลมิตรภาพ อําเภอสีค้ิว จังหวัด

นครราชสีมา   ใกลเคียงกับสถานท่ีทองเท่ียวตากอากาศของโรง

ไฟฟาลําตะคองชลภาวัฒนา เปนโรงไฟฟาพลังน้ําแบบสูบกลับ 

มีลักษณะเปนโรงไฟฟาใตดินแหงแรกและแหงเดียวของประเทศไทย 

และภาพเข�ยน 4,000 ป วัดเขาจันทรงาม  แวะเท่ียวสองขางทางชวง

โคราช - สีค้ิว  พ้ืนท่ีของอําเภอสีค้ิวประชากรสวนใหญประกอบ

อาช�พทางการเกษตร ทําไรขาวโพด มันสําปะหลัง ทํานา ทําสวนผัก 

และเล้ียงโคนม  และยังมีกลุมตร�สหกรณท่ีประกอบอาช�พทอผาซ�น

ญวนท่ีมีช�่อเสียงอีกแหงหน่ึงอีกดวย
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ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

รองรับได 300 คน

มีรานขายขนมเหมาะเปนของฝาก เชน รานแดงขนมหวานสีค้ิว

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

• รานขายของท่ีระลึก 

รองรับได 50 คัน

มีจํานวน 12 หอง แยกเปน ชาย 6 หอง หญิง 6 หอง 

(ปม ปตท.สหกรณ)

• ท่ีจอดรถ

• หองน้ํา

โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมสหกรณการเกษตรสีค้ิว จํากัด

จํานวน 1 หอง รองรับได 100 คน

โรงแรมและร�สอรทมากมายในอําเภอสีค้ิว

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ 

• ท่ีพัก

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

ติดตอสหกรณ

• สถานท่ีต้ัง

 สหกรณการเกษตรสีค้ิว จํากัด เลขท่ี 400 หมู 1 

 ถนนสีค้ิว – ชัยภูมิ ตําบลสีค้ิว อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา 30130  

 โทร. 044-412025-6

• ช�่อผูประสานงาน นางสาวกานติศา เหมากระโทก 

  ตําแหนง ผูจัดการบร�หารงานท่ัวไป

• เบอรโทรศัพท 044-412025-6  มือถือ 089-2864233

กิจกรรมของสหกรณ

ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตการแปรรูปผลิตภัณฑนม ยูเอซที 

และนมพาสเจอรไรส ของโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมของ

สหกรณการเกษตรสีค้ิว จํากัด

สงเสร�มการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ  ใหแกโรงเร�ยนตาง ๆ 

ในเขตอําเภอสีค้ิว และอําเภอใกลเคียง

1. ทองเท่ียวเช�งนิเวศและเช�งอนุรักษ ศึกษาดูงานของโรงไฟฟา

ลําตะคองชลภาวัฒนา ตําบลคลองไผ อําเภอสีค้ิว 

2. ทองเท่ียวเช�งวัฒนธรรม เขากราบสักการะรูปปนสมเด็จ

พระพุฒาจารย (โตพรหมรังสี) 

• กิจกรรมศึกษาดูงาน • กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพ่ือสังคม/

 ชุมชน ท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิด

 การพัฒนา)

• กิจกรรมสันทนาการ

ไมมี



สหกรณ

การเกษตร
สูงเนิน จํากัด
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สหกรณ
การเกษตรสูงเนิน จํากัด

หกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด ไดกอต้ังข�้นจากการควบรวมสหกรณในอําเภอ 
สูงเนิน 43 แหง เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2512 ถึงปจจ�บันเปนเวลา 49 ป 

มีสมาช�กเร�่มตน 699 คน ทุนดําเนินงาน 293,850.00 บาท ปจจ�บันมีสมาช�ก 3,821 คน 
จํานวน 76  กลุม

 ครอบคลุมทุกหมูบานในอาํเภอสูงเนิน  ทุนดําเนินงานทรัพยสิน  และหน้ีสิน รวม 636,648,284.70 บาท 

โดยมีมูลคาหุน  114,650,540.00  บาท  ดําเนินธุรกิจประกอบดวย  การบร�การสินเช�่อ การเง�นการ

ธนาคาร การรับซ�้อผลิตผลและแปรรูปขาวสาร   การจําหนายสินคาอุปโภค - บร�โภค ปุย พันธุพืช ยาปราบ

ศัตรูพืช การจําหนายน้ํามัน  ของบร�ษัทบางจากปโตรเลียม  จํากัด  การจัดสรางโรงงานอุตสาหกรรม

ใหเชา  โรงงานผลิตน้ําด่ืม ตราสหทิพย  ศูนยซอมบํารุงและบร�การ และการสงเสร�มอาช�พสมาช�ก

ส
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พ.ศ.2517  - ไดรับโลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในฐานะเปน

สหกรณการเกษตรมีผลงานดีเดนในประเทศไทย

พ.ศ.2546   - สหกรณดีเดนระดับภาค ประเภทสหกรณการเกษตรของภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

 - ไดรับโลพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธ�ราชฯ สยามมกุฏราช

กุมาร ในฐานะเปน “สหกรณดีเดนแหงชาติ” เม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม 

2546 

พ.ศ.2547  - รางวัลผูขายน้ํามันใสยอดเย่ียม ประจําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

บร�ษัทบางจากฯ 

พ.ศ.2549   - กลุมสตร�ดีเดนระดับภาคของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทกลุม

สตร� “กลุมนวดแผนไทยบานกุดจ�ก”

 - ไดรับเคร�่องหมายตราสัญลักษณผลิตภัณฑ (ขาวสาร) มาตรฐาน

จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2559  - สหกรณดีเดน  ในโอกาสครบรอบ 100 ป สหกรณไทย วันท่ี 26 

กุมภาพันธ 2559

พ.ศ. 2560 - สหกรณท่ีมีคุณคาแหงป 2559 โดยสถาบันว�ชาการดานสหกรณ คณะ

เศรษฐศาสตร มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร

กิจกรรมของสหกรณ

1. กิจกรรมบรรยายประวัติความเปนมาและผลการดําเนินธุรกิจของ

 สหกรณ

2. กิจกรรมเย่ียมชมขบวนการผลิตน้ําด่ืม รองเทาของโรงงานใหเชา

3. กิจกรรมเย่ียมชมการแปรรูปขาวสาร / ศูนยเร�ยนรูเศรษฐกิจพอเพียง

4. กิจกรรมเย่ียมชมการดําเนินธุรกิจอ่ืนๆ

5. กิจกรรมเย่ียมชมกลุมอาช�พสมาช�กสหกรณ

1. เย่ียมชมสักการะกราบไหวขอพร พระพุทธไสยาสตร 

 (หลวงพอพระนอน) สมัยทวารวดี อายุ 1,300 ป

2. เย่ียมชมโบราณสถานของอําเภอ ปราสาทเมืองเสมา 

 ปราสาทเมืองแขก ปราสาทโนนกู ปราสาทเมืองเกา

3. เย่ียมชมธรรมชาติ เสนน้ําลําตะคอง วังเณร วังคาวบอย 

 ลานทาไทร ลานน้ําสะพานดํา

4. เย่ียมชมสถานีรถไฟสูงเนิน บานพักรถไฟเกา

1. สงเสร�มการเพาะปลูกเมล็ดพันธุขาวพ้ืนเมือง

2. สงเสร�มเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑสมาช�ก

• กิจกรรมศึกษาดูงาน • กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพ่ือสังคม/

 ชุมชน ท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิด

 การพัฒนา)

• กิจกรรมสันทนาการ

จ�ดเดนของสหกรณ
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ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

1. รานฉันทมิตร หานพะโล   150 คน

2. รานลาบบานเหลา  150 คน

3. รานตะวัน  100 คน

4. ฉัตรทิพยร�สอรท  500 คน

5. รานสามหนุม  300 คน

1. รานลูกกระเทียม ซาลาเปาทอด ซาลาเปานมสด

2. รานโบตเบเกอรร� ่เคก ขนมปง

3. วัดธรรมจักรเสมาราม รูปพระนอน ผลิตภัณฑพ้ืนบาน

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

• รานขายของท่ีระลึก 

1. ลานตากสหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด  12,000 ตร.ม.

2. ร.ร.สูงเนิน  

3. ร.ร.ระดมว�ทยานุสรณ

4. ร.ร.แหลมทองว�ทยานุสรณ

1. สํานักงานสหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 

2. ร.ร.สูงเนิน  

3. ร.ร.ระดมว�ทยานุสรณ

4. ร.ร.แหลมทองว�ทยานุสรณ

• ท่ีจอดรถ

• หองน้ํา

1. สํานักงานสหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด

2. โรงงานผลิตน้ําด่ืม โรงงานใหเชา

3. โรงสีขาวสหกรณ / ศูนยเร�ยนรูเศรษฐกิจพอเพียง

4. กลุมอาช�พสมาช�กสหกรณ

1. หองประชุมสหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 100 คน

2. หองประชุมศูนยว�จัยมหาว�ทยาลัยมหิดล  400 คน

3. หองประชุมอําเภอสูงเนิน 1,000 คน

4. หอประชุมกาญจนาภิเษก ร.ร.สูงเนิน  800 คน

1. ลานตากสหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด 5,000 คน

2. อาคารโดม ร.ร.สูงเนิน  3,000 คน

3. สนามบอล ร.ร.สูงเนิน  10,000 คน

1. สูงเนินร�สอรท

2. ฉัตรทิพยร�สอรท

3. วนารมยร�สอรท

4. สกุลเพชรร�สอรท

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ 

• ท่ีพัก

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร
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ติดตอสหกรณ

• สถานท่ีต้ัง

 เลขท่ีต้ัง 663/3  หมู 11 ถ.มิตรสัมพันธ  ต.สูงเนิน  อ.สูงเนิน

 จ.นครราชสีมา 30170  โทร.044-419-137

• ช�่อผูประสานงาน นายอภิชาติ  พ่ึงสูงเนิน

• เบอรโทรศัพท 087-250-6258

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

เดือน กิจกรรมเดน

มกราคม-ธันวาคม  1.  กิจกรรมบรรยายประวัติความเปนมาและ

ผลการดําเนินธุรกิจของสหกรณ

 2. กิจกรรมเย่ียมชมขบวนการผลิตน้ําด่ืม 

รองเทาของโรงงานใหเชา

 3. กิจกรรมเย่ียมชมการแปรรูปขาวสาร / 

ศูนยเร�ยนรูเศรษฐกิจพอเพียง

 4.  กิจกรรมเย่ียมชมการดําเนินธุรกิจอ่ืนๆ

 5. กิจกรรมเย่ียมชมกลุมอาช�พสมาช�ก

สหกรณ



สหกรณ

การเกษตร
ว�สัย จํากัด
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สหกรณ
การเกษตรว�สัย จํากัด

หกรณการเกษตรว�สัย จํากัด ต้ังอยูเลขท่ี 21 หมู 11 ตําบลดงคร่ังใหญ อําเภอ
เกษตรว�สัย จังหวัดรอยเอ็ด ทุนดําเนินงานท้ังส้ิน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 

339,569,403.35 บาท มีสมาช�ก 8,993 คน ดําเนินการโดยมีคณะกรรมการ 15 คน มี
ฝายจัดการ จํานวน 1 คน เปนสหกรณท่ีดําเนินธุรกิจดานการเกษตรอยางครบวงจร

มีการสนับสนุน สงเสร�ม และหนุนเสร�มสมาช�ก ต้ังแตตนน้ํา กลางน้ํา และ
ปลาย น้ํา  ผ  าน
โครงการตางๆ ท่ี 
ไดรับการสนับสนุน
ท้ั ง ภ าค รั ฐ แ ล ะ
ภาคเอกชน โดย

สหกรณการเกษตรว�สัย จํากัด 
เปนแหลงรวบรวมผลผลิตท่ีดี
ท่ีสุดใประเทศไทย การแปรรูปท่ีได
มาตรฐานสากล มีสินคาในรูปแบบ
ของ  Package ท่ีหลากหลาย 
พรอมสงตรงถึงมือผูบร�โภค

ส
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ส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับผูเขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

• สถานท่ีรับประทานอาหาร

 o สามารถรองรับได 100 – 150 คน

• รานขายของท่ีระลึก

 o ศูนยกระจายสินคาสหกรณ

 o ผาไหมกูกาสิงห

 o เคร�อ่งจักรสาน

• ท่ีจอดรถ

 o สามารถรองรับรถบัส จํานวน 30 คัน

 o รถยนตสวนตัว 50 คัน

• หองน้ํา

 o จํานวนหองน้ํา บนอาคาร 8 หอง

• จ�ดดูงานท่ีสําคัญ

 o โรงงานของโรงสีสหกรณการเกษตรเกษตรว�สัย จํากัด

 o แหลงแปรรูปขาวเมา และเคร�อ่งจักรสาน

 o พ้ืนท่ีเกษตรอินทร�ย

• ท่ีพัก

 o โฮมสเตยของสมาช�กสหกรณ บานกูกาสิงห / บานโพนฮาด

 o สําราญการเดนแอนดร�สอรท

• หองจัดประชุมและสัมมนาภายในอาคาร

 o จํานวนหองประชุม 2 หอง สามารถบรรจ� ไดสูงสุด 150 คน

• สถานท่ีจัดประชุมนอกอาคาร

 o บร�เวณลานสํานักงาน สามารถบรรจ�ได 100 คน

กิจกรรมของสหกรณ

- กิจกรรมทํานาตามชวงฤดูกาล เชน ไถนาตามว�ถีชนบท ลงแขก

 ปกดํา เก่ียวขาว นวดขาว ฯลฯ

- กิจกรรมกระบวนการรวบรวมเพ่ือแปรรูปขาวสารผานเคร�่องจักร

 ท่ีทันสมัย

- กิจกรรมทอผาไหมและเคร�่องจักสาน กับสมาช�กสหกรณการ

 เกษตรว�สัย จํากัด

- การละเลนพ้ืนเมือง

- ชมการแสดงจากชุมชน เชน รําวงชาวบาน

- กิจกรรมสงเสร�มสมาช�กในทุกๆ ดานของการเกษตร

- กิจกรรมลงแขก ปกดํา เก่ียวขาว

- กิจกรรมจับปลาในบอปลา, แมน้ํา

• กิจกรรมศึกษาดูงาน • กิจกรรมดาน CSR 

 (Cooperative Social Responsibility: กิจกรรมเพ่ือสังคม/

 ชุมชน ท่ีสหกรณสามารถเขาไปมีสวนรวมหร�อสงเสร�มใหเกิด

 การพัฒนา)

• กิจกรรมสันทนาการ

จ�ดเดนของสหกรณ

- เปนสหกรณท่ีอยูใจกลางทุงกุลารองไห

- เปนแหลงรวบรวมผลผลิตขาวท่ีใหญท่ีสุดใน

ประเทศไทย

- มีกําลังการผลิตขาวสารท่ีเพียงพอตอความ

ตองการของลูกคาท้ังในและตางประเทศ

- มีไซโลเปาลมเย็นท้ังขาวสารและขาวเปลือก

- มีการเช�่องโยงธุรกิจดานสหกรณกับองคกร

เอกชนเคร�อขายท่ัวประเทศ



4 ไมซ เพ่ือชุมชน

ติดตอสหกรณ

• สถานท่ีต้ัง

 215  หมู.11  ตําบลดงคร่ังใหญ  อําเภอเกษตรว�สัย  

 จังหวัดรอยเอ็ด

• ช�่อผูประสานงาน 

 1. ดร.บุญลวน อุดมพันธ 081-9544513

 2. นางสาวว�ภาพร เมืองเหนือ 086-1004350

• เบอรโทรศัพท 043-039853

• Facebook https://www.facebook.com/kasetcoop101 

 หร�อคนหา สหกรณการเกษตรว�สัย จํากัด

• ID line 0819544513

• E-mail Kasetcoop@hotmail.com

• ระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเย่ียมชม

เดือน กิจกรรมเดน

มกราคม วันขาวหอมมะลิโลก ท่ีจังหวัดรอยเอ็ด

กุมภาพันธ งานบุญคูณลาน ณ ท่ีวาการอําเภอเกษตรว�สัย

มีนาคม กินขาวปุน บุญผะเหวด ฟงเทศนมหาชาติ ตําบลดงคร่ังใหญ

เมษายน ประเพณีบุญสงกรานต   บานดงคร่ังใหญ  

พฤษภาคม ประเพณีบุญบ้ังไฟ บานดงคร่ังใหญ

มิถุนายน เท่ียวทะเลสาบทุงกุลา  บานไพรขลา

กรกฎาคม ประเพณีเขาพรรษา  อําเภอเกษตรว�สัย

สิงหาคม บุญขาวประดับดิน  บานดงคร่ังใหญ

กันยายน บุญเบิกบาน บานดงคร่ังใหญ

ตุลาคม บุญออกพรรษา กวนขาวทิพย บานนกเหาะ

พฤศจ�กายน บุญกฐ�น บานดงคร่ังใหญ

ธันวาคม บุญเขากรรม (ปฏิบัติธรรม)

เร�่องนารูเก่ียวกับการจัดคณะมาประชุม




