
รายชื่อวิสาหกิจชุมชน  
ที่ได้รับอนุมตัิการจดทะเบียน 

  
กรมส่งเสริมการเกษตร 

 
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
 

  
แบบรายงาน สวช. 01_3        จ านวน 26 รายการ 
ค้นหาจาก: ประเภทยื่นจด: วิสาหกิจชุมชน สถานะ: อนุมัติแล้ว จังหวัด พิจิตร อ าเภอ ตะพานหิน 

ล าดับ
ที ่

รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง 
ว/ด/ป 
อนุมัติ 

1 
6-66-04-
03/1-0001 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโรงสีสวัสดิการ
ชุมชนบ้านงิ้วรายต าบลห้วยเกตุ 

45/1 หมู่ 5 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน 
จ.พิจิตร โทรศัพท์ 056662294 

14/10/2548 

2 
6-66-04-
03/1-0002 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ าดื่มสวัสดิการ
ชุมชน 

15 หมู่ 5 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.
พิจิตร โทรศัพท์ 05666295 

14/10/2548 

3 
6-66-04-
10/1-0001 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาส้มบ้านวัง
หว้า 

161 หมู่ 1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.
พิจิตร โทรศัพท์ 019628592 

14/10/2548 

4 
6-66-04-
06/1-0001 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักตบชวาบ้านทุ่ง
โพธิ์ 

105 หมู่ 4 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.
พิจิตร โทรศัพท์ 056647172 

20/10/2548 

5 
6-66-04-
04/1-0001 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานหวาย-ไม้
ไผ่บ้านไทรโรงโขน 

55 หมู่ 2 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน 
จ.พิจิตร โทรศัพท์ 056623793 

20/10/2548 

6 
6-66-04-
12/1-0003 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบึง
ประดู่ 

42 หมู่ 5 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.
พิจิตร โทรศัพท์ 095641325 

20/10/2548 

7 
6-66-04-
11/1-0003 

วิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวาวัง
หลุม 

3 หมู่ 3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.
พิจิตร โทรศัพท์ 056641034 

23/10/2548 

8 
6-66-04-
11/1-0002 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานปอเฮบ้าน
วังหลุม 

108/1 หมู่ 2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน 
จ.พิจิตร โทรศัพท์ 056641910 

23/10/2548 

9 
6-66-04-
05/1-0002 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรไทยทุ่ง
ทรายทอง 

477 หมู่ 9 ต.หนองพยอม อ.ตะพาน
หิน จ.พิจิตร โทรศัพท์ 056627346 

11/11/2548 

10 
6-66-04-
05/1-0001 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านเขา
พนมกาว 

477 หมู่ 9 ต.หนองพยอม อ.ตะพาน
หิน จ.พิจิตร โทรศัพท์ 056627346 

11/11/2548 

11 
6-66-04-
05/1-0004 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านป่าแดง 
274 หมู่ 1 ต.หนองพยอม อ.ตะพาน
หิน จ.พิจิตร โทรศัพท์ 056623519 

29/01/2549 

12 
6-66-04-
07/1-0003 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม GAP บ้านใหม่
ส าราญ 

42 หมู่ 6 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.
พิจิตร โทรศัพท์ 071956313 

07/02/2549 

13 6-66-04- วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตและ 173 หมู่ 1 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ. 23/03/2549 
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02/1-0003 ขยายพันธุ์ข้าวชุมชนต าบลงิ้วราย พิจิตร โทรศัพท์ 0892728284 

14 
6-66-04-
06/1-0003 

วิสาหกิจชุมชนหอมมะลิ 105 ทุ่ง
โพธิ์ 

23 หมู่ 3 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.
พิจิตร โทรศัพท์ 056647033 

23/03/2549 

15 
6-66-04-
01/1-0005 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรจันทน์
หอม 

939 หมู่ ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน 
จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0897058221 

08/07/2551 

16 
6-66-04-
11/1-0009 

วิสาหกิจชุมชนบ้านเกษตรหัตถกรรม
และสมุนไพร 

79/2 หมู่ 1 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน 
จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0893152994 

12/02/2554 

17 
6-66-04-
12/1-0004 

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวและปุ๋ยอัดเม็ดชุมชนพัฒนาบ้าน
บึงประดู่ 

76 หมู่ 5 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.
พิจิตร โทรศัพท์ 0877387780 

12/02/2554 

18 
6-66-04-
11/1-0010 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปั้นชีวิต ปั้น
รายได้ 

158 หมู่ 5 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน 
จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0821720895 

25/06/2555 

19 
9-66-04-
03/1-0010 

วิสาหกิจชุมชนสานเส้นพลาสติกบ้าน
โพธิ์ลอย 

76 หมู่ 4 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.
พิจิตร โทรศัพท์ 0862165253 

21/04/2558 

20 
9-66-04-
04/1-0010 

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์กระเป๋า
แฟชั่นบ้านคลองเจ๊กเสี่ยง 

2 หมู่ 1 ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน 
จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0930340840 

14/09/2560 

21 
9-66-04-
08/1-0010 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบุญมาล้อม ผลิต
ก้อนเชื้อเห็ด และผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากพิช 

82 หมู่ 1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน 
จ.พิจิตร โทรศัพท์ 

08/02/2561 

22 
9-66-04-
10/1-0010 

วิสาหกิจชุมชนวาเบลล์ล่าซ์ 
(WABELLAS) 

24 หมู่ 1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.
พิจิตร โทรศัพท์ 0818598222 

08/02/2561 

23 
9-66-04-
07/1-0010 

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์และ
แปรรูปบ้านหนองคล่อ 

35 หมู่ 10 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน 
จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0866670076 

15/05/2561 

24 
9-66-04-
01/1-0010 

วิสาหกิจชุมชนThai Herbal 
Cosmetic 

33/10 หมู่ ต.ตะพานหิน อ.ตะพาน
หิน จ.พิจิตร โทรศัพท์ 
0641929969 

17/05/2561 

25 
9-66-04-
08/1-0011 

วิสาหกิจชุมชนเกษตรพัฒนาคุณภาพ
ข้าวแปลงใหญ่คลองคูณ 

183 หมู่ 1 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน 
จ.พิจิตร โทรศัพท์ 0904521299 

22/06/2561 

26 
9-66-04-
13/1-0010 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบริการรถเกี่ยว
ข้าวคุณภาพเกษตรก้าวหน้า 

59 หมู่ 3 ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.
พิจิตร โทรศัพท์ 0819625211 

07/09/2561 
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