
นางสาวสุพามาศ  ภูสาย
สหกรณการเกษตรสามขุนแกง ศุภนิมิต จํากัด
อําเภอแกงหางแมว  จังหวัดจันทบุรี  22160
โทรศัพท  038 - 308164 , 089-2496958

นายสนั่น    อุนใหผล
สหกรณเคหสถานบานมั่นคงรุงเรืองพัฒนา จํากัด
อําเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  22000
โทรศัพท 086-8481959

นางขวัญใจ  วงคแหลมสิงห
์

1

                                   ที่ตัง้สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณชลบุรี
4/5 ถนนสุรศักดิ์ 2 อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 โทร.038-312982 โทรสาร. 038-322538

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจันทบุรี
5  ถนนตากสิน  อําเภอเมือง จงัหวัดจันทบุรี  22000  โทร. 039-321184 โทรสาร. 039-301974

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณระยอง 
68/13   หมู 4  ถนนกรอกยายชา ตําบลเนินพระ  อําเภอเมือง  จังหวัดระยอง 21150 โทร. 038-966840 โทรสาร. 038-686639

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณตราด 
349  หมู 9 ตําบลวังกระแจะ อําเภอเมือง จังหวัดตราด 23000 โทร. 039-518022 โทรสาร. 039-518051

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนครนายก  

1จังหวัดจันทบุรี

สหกรณกองทุนสวนยางโพธิ์ลังกา   จํากัด
อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22160
โทรศัพท 089-5440759

นายบุรินทร  ทดไธสง
สหกรณกองทุนสวนยางบานแกง  จํากัด
อําเภอแกงหางแมว  จังหวัดจันทบุรี  22160
โทรศัพท  080-1009878 ,039-308138

นายเจือง  ยืดยาว
สหกรณกองทุนสวนยางพวา จํากัด
อําเภอแกงหางแมว  จังหวัดจันทบุรี  22160
โทรศัพท  039 - 490433 , 081-8626356

สานกงานตรวจบญชสหกรณนครนายก  
ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 4  อําเภอเมือง  จังหวัดนครนายก 26000 โทร. 037-311189 โทรสาร. 037-313652

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณฉะเชิงเทรา  
217/2   ถนนพระยาศรีสุนทร  ตําบลหนาเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000โทร. 038-512466 โทรสาร. 038-515911

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณปราจีนบุรี  
ศูนยราชการจังหวัดปราจนีบุรี   ถนนสวุินทวงศ  ตําบลไมเคล็ด  อําเภอเมอืง  จังหวัดปราจนีบุรี  25230  โทร. 037-454077 โทรสาร. 037-454079

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสระแกว 
ศาลากลางจังหวัดสระแกว ( ชั้น 3 ฝงตะวันออก ) ตําบลทาเกษม  อําเภอเมอืง  จังหวัดสระแกว  27000 โทร. 037-425051 โทรสาร. 037-425049

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสมทุรปราการ 
978  หมู 4  ถนนสุขุมวิท  ตําบลบางปูใหม  อาํเภอเมอืง  จังหวัดสมุทรปราการ  10280 โทร. 02-1831016 โทรสาร. 02-1831018

                                                   
                                          



นางสาวศิริรัตน  รามสูตร
สหกรณโคนมสอยดาว จํากัด
อําเภอสอยดาว   จังหวัดจันทบุรี  22180
โทรศัพท  087-143553 ,039-393066 ตอ 17

นายนิพนธ  เลาหกิติกูล
สหกรณกองทุนสวนยางบานสะทอน  จํากัด
อําเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี  22210
โทรศัพท  089-9112858 ,039-328300

นายสมเดช  เขมะสุข

            ประมวลภาพการอบรมผูจัดการ
2

ชุมนุมสหกรณชาวสวนยางจันทบุรี  จํากัด
อําเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี  22150
โทรศัพท   089-9129031

นางอําพร  สังขปาน
สหกรณการเกษตรแกงหางแมว  จํากัด
อําเภอแกงหางแมว  จังหวัดจันทบุรี  22160
โทรศัพท  089 - 2472805 

นางนงลักษณ  เบญจศิริ
สหกรณกองทุนสวนยางบานอางคีรี จํากัด
อําเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี  22150
โทรศัพท  039 - 413347 ,081-1552206



นายยอดชาย  ปจฉิม
สหกรณการเกษตรนายายอาม จํากัด
อําเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี  22160
โทรศัพท  089-8319136 ,039-491049

นายจงกล  ผลวงษ
สหกรณผูเลี้ยงกุงจันทบุรี  จํากัด
อําเภอขลุง   จังหวัดจันทบุรี  22110
โทรศัพท  086 - 3745716 

นางน้ําฝน  ทองพานิช

ประมวลภาพการอบรมผูจัดการ
3

สหกรณนิคมสอยดาว จํากัด
อําเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี  22180
โทรศัพท  089-2496456

นางญาณิศา  โสมะคีรี
รานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  จํากัด
อําเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี  22210
โทรศัพท  081 - 1769967

นางอาพาภรณ  พิลาเรียน
สหกรณเดินรถเมืองจันท จํากัด
อําเภอเมือง   จังหวัดจันทบุรี  22000
โทรศัพท  081- 7815250โทรศพท  081  7815250



นางสาวสุกัญญา  รัตนาจารย
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนบานไรพัฒนา จํากัด
อําเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี  22110
โทรศัพท  039 - 442530 

นายรัตนะ  ทับทิมงาม
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนเมืองจันท จํากัด
อําเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  22000
โทรศัพท  086 - 8306911

นางสาวจีรกานต  อานามนาถ
่
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Note

สหกรณเครดิตยูเนี่ยนสายสัมพันธ จรต. จํากัด
อําเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี 22110
โทรศัพท  081-9834943

นายวิเชษฐ  มุครสกุล
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนบานเนินโพธิ์ จํากัด
อําเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  27000
โทรศัพท  038-21188 , 089-4062661

นางชนาภา  เนินโพธิ์
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนบานหนองเสม็ด จํากัด
อําเภอแหลมสิงห  จังหวัดจันทบุรี  22190
โทรศัพท  087- 8228791



นายเสมา  มณฑาลพ นางรุงอรุณ  สุขสําราญ
สหกรณนิคมสระแกว จํากัด สหกรณเครดิตยูเนี่ยนเกวียนหัก จํากัด
อําเภอเมืองสระแกว  จังหวัดสระแกว  27000 อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  22110
โทรศัพท 086-1397491 โทรศัพท  039 - 493113

นางรัชฎาภรณ  สมหมาย นางสาวปยมาส  รุงกอน
สหกรณนิคมวังน้ําเย็นสอง จํากัด สหกรณเครดิตยูเนี่ยนชาววังแกงหางแมว จํากัด
อําเภอวังสมบูรณ จังหวัดสระแกว  27250 อําเภอแกงหางแมว  จังหวัดจันทบุรี  22160
โทรศัพท  083-3575503 โทรศัพท  084 - 3516497

524

นายฉลอง  หมั้นดี นายกัมพล  ศรีสด
สหกรณนิคมวังน้ําเย็นหนึ่ง จํากัด สหกรณเครดิตยูเนี่ยนวังดาบ อางคีรี จํากัด
อําเภอวังน้ําเย็น  จังหวัดสระแกว 27120 อําเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี  22150
โทรศัพท  081 - 9261712 โทรศัพท  084-7844411

นายบรรจบ  สรอยระยา
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองเซาเขาแกวรวมใจ  จํากัด
อําเภอทาใหม  จังหวัดจันทบุรี  22170
โทรศัพท   089-8095036



นายสิทธิชัย  การุณ นางนิรมล  มุขมณีย
สหกรณการเกษตรโปงน้ํารอน จํากัด สหกรณการเกษตรคลองหาด จํากัด
อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี 22140 อําเภอคลองหาด  จังหวัดสระแกว  27260
โทรศัพท   081-8614312 โทรศัพท  037 - 543055 , 086-0677400

นายสุพจน  บินยูซบ
นางจิดาภา  โสกําปง สหกรณโคขุนสระแกว นทพ.จํากัด
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนชุมชนพัฒนา จํากัด อําเภอวังน้ําเย็น  จังหวัดสระแกว  27210
อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทรศัพท  037 - 542243 , 089-2028479
โทรศัพท   039-327980

นางสาวธิดารัตน  เมตตา

6 23จังหวัดสระแกว

สหกรณการเกษตรเมืองสระแกว จํากัด
อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว  27000
โทรศัพท  080 - 0996441

นายทินณกรณ  กอนสําโรง
สหกรณการเกษตรอรัญประเทศ จํากัด
อําเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแกว 27120
โทรศัพท  086 - 1594128

นางสุณี  รักซอน
สหกรณการเกษตรวังน้ําเย็น จํากัด
อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว 27210
โทรศัพท  037 - 251387 , 089-8347543



                                        

นางสาวเมธาวี  ทองทับ นายสุทิน  พุมนิคม
สหกรณบริการพันธมิตรแมพิมพไทย จํากัด สหกรณการเกษตรคลองเขื่อน จํากัด
อําเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี  20160 อําเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท  088 - 5855592 โทรศัพท 083-0885582

นายสิริศักดิ์  ผลสงเคราะห
นายบุญธรรม  ตรองบุญมี สหกรณผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด
สหกรณเดินรถบานเกาะลาน จํากัด อําเภอบานโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
อําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบรุี  20150 โทรศัพท 081-2985734
โทรศัพท  081 - 4309993

นายกระจาง  จําศักดิ์

22 7จังหวัดฉะเชิงเทรา

ชมรมสหกรณชาวสวนมะมวง  จํากัด
นางสาวทิพยวรรณ  เพิ่มพูน อําเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
สหกรณการเกษตรศรีราชา  จํากัด โทรศัพท -
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทรศัพท 038-311385 นายฤทัย  สาโร

สหกรณการเกษตรพนมสารคาม จํากัด
อําเภอพนมสารคาม   จังหวัดฉะเชิงเทรา  24120

นางพรรณพัตร  เตยออน โทรศัพท 081-6839767
ชุมนุมสหกรณจังหวัดชลบุรี จํากัด
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 นางสาวนิภาพร  กรเกษม
โทรศัพท 084-5999797 สหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองฉะเชิงเทรา จํากัด

อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท 038-592851โทรศพท 038 592851



นายบุญมี  วงศอุปปา นายวิจักษณ  แซซึง
สหกรณการเกษตรบานนายาวสามัคคี จํากัด สหกรณบริการศุภนิมิตบานบึงประชารวมใจ จํากัด
อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160 อําเภอบานบึง  จังหวัดชลบุรี  20220
โทรศัพท 084-3627897 โทรศัพท  081 - 6522759 

นายณวรรธน  วิเวกชาติ
สหกรณการเกษตรราชสาสน จํากัด นางสาวลิษา  ฤทธิ์งาม
อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120 สหกรณบริการศุภนิมิตพานทอง จํากัด
โทรศัพท 089-7976683 อําเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี  20160

โทรศัพท  084 - 0980878
นางศรีนวล  ชัยศิริ

้
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สหกรณโคนมและการเกษตรแปดริ้ว  จํากัด
อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 นายธวัช  เผือกบุญนาค
โทรศัพท 089-7499937 สหกรณเดินรถพัทยา จํากัด

อําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  20150
นางสาวอังคณา  มาเจริญ โทรศัพท  081 - 9838716
สหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดินแปลงยาว จํากัด
อําเภอแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24190
โทรศัพท  084-5657159 นางจรรยา  ประยูรศักดิ์

สหกรณบริการเดินรถชลบุรี-อางศิลา จํากัด
นางอัจฉรา  พลอยเพ็ชร อําเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20000
สหกรณการเกษตรทาตะเกียบ  จํากัด โทรศัพท  081- 1945975
อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160
โทรศัพท  081-3816774



นางสาวจีรวรรณ  ทิมเที่ยง นางสาวสุภาพร  ทับมี
สหกรณการเกษตรบางละมุง จํากัด สหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองไมแกน จํากัด
อําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  20150 อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
โทรศัพท  038 - 702436 , 081 - 7678805 โทรศัพท 089-9321726

นางวาสนา  มั่นใจ
นางพัชรา  หาญประทุม สหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดินสนามชัยเขต จํากัด
สหกรณการเกษตรเมืองชลบุรี จํากัด อําเภอสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24160
อําเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20000 โทรศัพท  081-3816393
โทรศัพท  038 - 798785

นางรัตติมา  ทองเกตุแกว
้ ้ ้

20 9จังหวัดชลบุรี

สหกรณผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําแปดริ้ว จํากัด
นางสาวกิตติยาภรณ  ดาคํา อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
สหกรณการเกษตรหนองใหญ จํากัด โทรศัพท 081-7628282
อําเภอหนองใหญ  จังหวัดชลบุรี  20190
โทรศัพท  038 -219044 , 084-7805739 นางสุนิศา  ผมหอม

สหกรณเครดิตยูเนี่ยนเกษตรกรรมบางทวีบานหวยหิน จํากัด
อําเภอสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160

นางอาภรณ  พรหมเปยม โทรศัพท  089-7502163
สหกรณบริการศุภนิมิตหัวถนนสระสี่เหลี่ยมพนัสนิคม จํากัด
อําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  20140 นายเดชา  มุงอินทร
โทรศัพท  038 -  194023 , 081-6380339 สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.ฉะเชิงเทรา จํากัด

อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท  087-9238240



นางสยุมพร  บุญลบ นางสุนีรัตน  สุวรรณสมบัติ
สหกรณปศุสัตวและสัตวน้ําฉะเชิงเทรา จํากัด ชุมนุมสหกรณจังหวัดระยอง  จํากัด
อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110 อําเภอบานคาย  จังหวัดระยอง 21120
โทรศัพท  081-5678389 โทรศัพท  038-642759

นางวรญา  สุขจิตร
สหกรณมะมวงบางคลา จํากัด นางสายสุณีย  ประสานเกษม
อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110 สหกรณการเกษตรปลวกแดง จํากัด
โทรศัพท  089-9324408 อําเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง  21140

โทรศัพท  081-9961713 , 038-659061

10 19

นายอานนท  สรวมศิริ
สหกรณการเกษตรแปลงยาว จํากัด
อําเภอแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
โทรศัพท  087-1508141

นางสาวแขไข  แจงเกิด
สหกรณการเกษตรพัฒนาเขาหินซอน  จํากัด
อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท  081-6639586



นายมานพ  กําเนิดรัตน นายศุภชัย  สุขสมบูรณ
สหกรณการเกษตรผูเลี้ยงสัตวระยอง จํากัด สหกรณการเกษตรสนามชัยเขต  จํากัด
อําเภอเมือง  จังหวัดระยอง  21000 อําเภอสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160
โทรศัพท  083-1116991 โทรศัพท  089-8349409

นางสาวปยะนันท  ประกอบกิจ นางสาวกาญจนา  บัวนอย
สหกรณการเกษตรทุงควายกิน จํากัด สหกรณผูเลี้ยงไกไขแปดริ้ว จํากัด
อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง  21110 อําเภอบานโพธิ์   จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
โทรศัพท  089-9304902 โทรศัพท  080-2869466

18 11จังหวัดระยอง

นางสาวสุรางค  แสงอุทัย
สหกรณนิคมชุมแสงจันทร จํากัด
อําเภอวังจันทร  จังหวัดระยอง  21210
โทรศัพท  038 - 666161 , 085-0845970

นางสาวโสภา  เนินคีรี
สหกรณเดินรถระยองสามัคคี จํากัด
อําเภอบานฉาง  จังหวัดระยอง  21130
โทรศัพท  081-9824510



นางสาวสรินรา  ศรกรุง นางสาวระยา  กลิ่นชื่น
สหกรณสวนปาลมน้ํามันจังหวัดตราด จํากัด สหกรณการเกษตรบานสราง จํากัด
อําเภอเมือง  จังหวัดตราด  23000 อําเภอบานสราง  จังหวัดปราจีนบุรี  25150
โทรศัพท  081-1757958 โทรศัพท   089-8351975

นางธานิดา  สรรพนุเคราะห
สหกรณกองทุนสวนยางบานทาโสม จํากัด นางสาวสุมนทิพย  พูลผล
อําเภอแหลมงอบ  จังหวัดตราด  23120 สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธกส.ปราจีนบุรี จํากัด
โทรศัพท  089 - 5418063 อําเภอบานสราง  จังหวัดปราจีนบุรี  25150

โทรศัพท  037 - 295155 , 081-2509200
นางตันหยง  กามสันเทียะ

่

12 17
จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี

สหกรณเครดิตยูเนี่ยนบานทาโสม จํากัด
อําเภอเขาสมิง  จังหวัดตราด  25130 นางสาวอินทิรา  บุตรคํา
โทรศัพท  085 - 0926476 สหกรณนิคมบานสรางพัฒนา จํากัด

อําเภอบานสราง   จังหวัดปราจีนบุรี  25150
นางสุนันท  เขียวขจี โทรศัพท   084-8735595
สหกรณกองทุนสวนยางบางปดบนรวมใจ จํากัด
อําเภอแหลมงอบ  จังหวัดตราด  23120
โทรศัพท   084-7682612 นางสาวอรวรรณ   เข็มประดับ

สหกรณเครดิตยูเนี่ยนพัฒนากสิกรโคกวัด จํากัด
นายบุญเลิศ  ชางงาม อําเภอศรีมโหสถ  จังหวัดปราจีนบุรี  25140
สหกรณผูเลี้ยงกุงตราดยั่งยืน จํากัด โทรศัพท  089-0916184
อําเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด  23000
โทรศัพท  039-517057

ั ั ป



นางวีรสุดา  สังขประสิทธิ์ นางสาวสําอางค  แนวพนา
สหกรณการเกษตรบางบอ จํากัด สหกรณเดินรถตราด จํากัด
อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ  10560 อําเภอเมือง  จังหวัดตราด  23000
โทรศัพท  02 - 7083601 , 085-1196153 โทรศัพท   085-2857523

นางสมหญิง  ประมงกิจ
นางสาวดวงพร  บัณฑุกุล สหกรณเครดิตยูเนี่ยนทาหาดสามัคคี  จํากัด
สหกรณเกษตรบางพลี จํากัด อําเภอเขาสมิง  จังหวัดตราด  23150
อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ  10560 โทรศัพท  089-2488849
โทรศัพท  089-7992005

นายสุนทร  โพพิศ

16 13
จังหวัดสมุทรปราการ

สหกรณกองทุนสวนยางบานวังตัก  จํากัด
นางสาวพรรณชลี  สนธิเดช อําเภอเมือง  จังหวัดตราด  23000
สหกรณเคหสถานพัฒนาชุมชนนาคพิรุณ จํากัด โทรศัพท  081-7562947
อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท  080 - 5939430 นายกนก  ทรัพยทวี

สหกรณชาวสวนจังหวัดตราด  จํากัด
อําเภอเมืองตราด   จังหวัดตราด 23000
โทรศัพท  039-524364 , 081-9401734

นายเรืองศักดิ์  เลี้ยงถนอม
สหกรณการเกษตรเพื่อการแปรรูปและการสงออกจังหวัดตราด  จํากัด
อําเภอเขาสมิง  จังหวัดตราด  23130
โทรศัพท  081-7810779



นายภาคภูมิ  เมฆรัตน นายประกอบ  หลอมทอง
สหกรณการเกษตรเมืองนครนายก จํากัด ชุมนุมสหกรณการเกษตรนครนายก จํากัด
อําเภอเมือง  จังหวัดนครนายก 26000 อําเภอปากพลี  จังหวัดนครนายก  26130
โทรศัพท  087-5397655 โทรศัพท   085-2833286

นายสมศักดิ์  เปยโคก นายวัลดี  วรรณราช
สหกรณการเชาซื้อที่ดินองครักษ จํากัด สหกรณการเกษตรถาวรพัฒนานครนายก จํากัด
อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก 26120 อําเภอปากพลี  จังหวัดนครนายก  26130
โทรศัพท  086-8239597 โทรศัพท  081 - 8366635 

14 15
จังหวัดนครนายก

นางสาวกุหลาบ  กลิ่นหอม นายณัฐนันท  บัวเจริญ
สหกรณเคหสถานบานมั่นคงเหนือทด จํากัด สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธกส.นครนายก จํากัด
อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก  26120 อําเภอเมือง  จังหวัดนครนายก  26000
โทรศัพท  089 - 6823129 โทรศัพท  083 -  1168450

นางสาวพรกมล  แตงโหงว
สหกรณเคหสถานบานองครักษมั่นคง จํากัด
อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก  26120
โทรศัพท   081-2066385
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