
1.       ภาคเหนือ  จ านวน 32 ร้านค้า

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด
1 ร้านค้าประชารัฐกองทุนหมู่บ้านหัวฝาย (ต.หนองช้างคืน) หัวฝาย 3 หนองช้างคืน เมืองล าพูน ล าพูน นางกฤษณา สงเคราะห์พันท์ ประธาน 081-472-1206
2 ร้านค้าประชารัฐบ้านห้วยมะเฟือง ห้วยมะเฟือง 2 ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ คุณเกสร กาวี กรรมการ 084-370-7389
3 ร้านค้าประชารัฐบ้านม่วง ม่วง 8 บ้านแป้น เมืองล าพูน ล าพูน นางอนันทิตา ณ ค าตัน ประธาน 089-801-9264
4 ร้านค้าชุมชนประชารัฐหมู่บ้านเกษตรพัฒนา เกษตรพัฒนา 15 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ นายสุบิน อินต๊ะ ประธาน 098-796-6139
5 ร้านค้าชุมชนบ้านหนองหนาม หนองหนาม 3 หนองหนาม เมืองล าพูน ล าพูน นายปพล เยาว์สิทธิชัย ประธาน 087-656-0919
6 ร้านค้าชุมชนบ้านสบป้าด สบป้าด 1 สบป้าด แม่เมาะ ล าปาง นายอินแก้ว แก้บุญเป้ง ประธาน 081-950-1734
7 ร้านค้าชุมชนประชารัฐกองทุนหมู่บ้านบ้านป่าเป่า ป่าเปา 3 แช่ช้าง สันก าแพง เชียงใหม่ นางกาญจนาภรณ์ แก้ววงศ์ เหรัญญิก 086-916-4662
8 ร้านค้าประชารัฐบ้านสหกรณ์ 3 สหกรณ์ 3 3 บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่ นายบุญส่ง ท้าวค า ประธาน 081-594-8709
9 ร้านค้าประชารัฐบ้านฮ่องแล้ง ฮ่องแล้ง 3 ริมปิง เมืองล าพูน ล าพูน นายชาญชัย นวคุณานนท์ ประธาน 086-559-7837
10 ร้านค้าชุมชนบ้านกอกชุม หมู่ 6 กอกชุม 6 พระบาท เมืองล าปาง ล าปาง นางอ าไพ เป็งราชรอง ประธาน 084-047-3270
11 ร้านค้าประชารัฐชุมชนบ้านสันดอนรอม สันดอนรอม 3 ในเมือง เมืองล าพูน ล าพูน นางทองศรี จันทรธง ประธาน 086-607-6326
12 ร้านค้าประชารัฐบ้านห้วยน้ าเย็น ห้วยน้ าเย็น 4 ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ นางสาวนันท์สนัส เลิศสิริการนูล เลขานุการ 098-571-1047
13 ร้านค้าชุมชนบ้านวังสะแกงใต้ วังสะแกงใต้ 9 หนองล่อง เวียงหนองล่อง ล าพูน นางฉวีวรรณ์ ยันทะวาย เหรัญญิก 089-997-7516
14 ร้านค้าชุมชนประชารัฐบ้านแพะห้วยบง แพะห้วยบง 8 แม่แฝดใหม่ สันทราย เชียงใหม่ นางอรุณ ขุนนา เลขานุการ 086-118-4946
15 ร้านค้าประชารัฐบ้านศรีงาม หมู่ 5 ศรีงาม 5 แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ นางชัชฎาภรณ์ ชมสูง เหรัญญิก 094-637-2891
16 ร้านค้าประชารัฐบ้านใหม่สามัคคี บ้านใหม่สามัคคี 6 แม่สุก แจ้ห่ม ล าปาง นายธนศิลป์ หน้าชุม ประธาน 089-556-8427
17 ร้านค้าชุมชนบ้านห้วยบง ห้วยบง 5 แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่ นางเพ็ญทิพา รู้รอบ รองประธาน 093-032-3095
18 ร้านค้าชุมชนประชารัฐบ้านต้นผ้ึง ต้นผ้ึง 7 แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ นายวิชัย เป็งเรือง เหรัญญิก 086-191-7722
19 ร้านค้าชุมชนประชารัฐบ้านวังธาร วังธาร 8 ลองเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ คุณปรัชญา บุญชัยอาจ เลขานุการ 094-627-3377
20 ร้านค้าชุมชนหมู่บ้านสบเมาะ บ้านสบเมาะ 4 สบป้าด แม่เมาะ ล าปาง นายอินแก้ว แก้บุญเป้ง ประธาน 086-189-2841
21 ร้านค้าชุมชนประชารัฐหมู่บ้านท่าไคร้ ท่าไคร้ 2 แม่สา แม่ริม เชียงใหม่ นายสมชาย เหล็กเพชร ประธาน 081-287-4807
22 ร้านค้าชุมชนบ้านหล่ายสาย หล่ายสาย 16 ทาสบเส้า แม่ทา ล าพูน นางลัดดา ปละอุด ประธาน 082-191-8590
23 ร้านค้าชุมชนบ้านก่ิวแล ก่ิวแล 11 เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ นางสมพิศ ศรีฟ้าเลือน ประธาน 081-169-0141
24 ร้านค้าชุมชนบ้านแม่ย้อยเหนือ หมู่ 1 แม่ย้อย 1 สันทรายน้อย สันทราย เชียงใหม่ คุณอมร ศรีจันทร์ ประธาน 081-960-9409
25 ร้านค้าประชารัฐบ้านน้ าตกแม่สา น้ าตกแม่สา 1 แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ คุณสุวิน จักรวาล ประธาน 081-884-3712

รายชือ่ร้านค้าชุมชนที่มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพ

ภายใต้ โครงการเสริมเสริมสร้างศักยภาพร้านค้าชุมชนไทย ปีงบประมาณ 2560
ร้านนค้าชุมชนที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพ จ านวน 109 ราย

ที่ ชื่อร้านค้า
สถานที่ตั้ง

ชื่อผู้ติดต่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์



ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด
ที่ ชื่อร้านค้า

สถานที่ตั้ง
ชื่อผู้ติดต่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

26 ร้านค้าประชารัฐบ้านแหนโง้ม แหนโง้ม 14 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ นางชนนาถ มานะอุดมสิน เลขานุการ 084-885-2908
27 ร้านค้าประชารัฐกองทุนหมู่บ้าน บ้านดู่ ดู่ 11 บ้านแหวน หางดง เชียงใหม่ นางแสงอรุณ กูลนรา ประธาน 084-613-6055
28 ร้านค้าชุมชนบ้านสหกรณ์ 5 สหกรณ์ 5 5 บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่ นายไพรัช ซิมทิม ประธาน 088-458-1772
29 ร้านค้าชุมชนบ้านทุ่งแท่น ทุ่งแท่น 3 ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ล าปาง นายบุญทา เจริญเดชาภัทร กรรมการ 092-371-9416
30 ร้านค้าชุมชนบ้านผาช่อ ผาช่อ 8 แม่สุก แจ้ห่ม ล าปาง นายสงกรานต์ เจริญสุข ประธาน 081-992-9788
31 ร้านค้าชุมชนกองทุนหมู่บ้านห้วยไผ่ ห้วยไผ่ 2 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ นางโสรยา บุญยมหา ประธาน 089-560-8728
32 ร้านค้าชุมชนประชารัฐกองทุนหมู่บ้านม่วงเขียว ม่วงเขียว 4 ร้องวัวแดง สันก าแพง เชียงใหม่ นางอนงค์ ปัญใจแก้ว ประธาน 087-657-0736

2.  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  จ านวน 27 ร้านค้า

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด
33 ร้านค้าชุมชนบ้านทรายมูล หมู่ที่ 2 ทรายมูล 2 ทรายมูล น้ าพอง ขอนแก่น นางสุมนา ทายิตา ประธาน 063-594-2577
34 ร้านค้าสหกรณ์บ้านดงบัง ดงบัง 3 กุดจับ กุดจับ อุดรธานี นางรัตนะ ค าดี กรรมการ 088-514-6440
35 ร้านค้าชุมชนบ้านสังคม สังคม 2 สังคม สังคม หนองคาย นางจันทร์เพ็ญ ปานคาน กรรมการ 081-056-8057
36 ร้านค้าสวัสดิการชุมชนบ้านผ่านศึก 1 ผ่านศึก 1 3 บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี นางชลธิดา เมืองทา ประธาน 080-197-5471
37 ร้านค้าประชารัฐบ้านโคกพัฒนา โคกพัฒนา 2 ภูเวียง ภูเวียง ขอนแก่น นางมณีกานต์ ฆ้องค า ประธาน 089-714-7148
38 ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านเหล่าอ้อย เหล่าอ้อย 3 กุดจับ กุดจับ อุดรธานี นางสุนิสา ส าแดงชัย ประธาน 081-799-2404
39 ร้านค้าประชารัฐบ้านเล้า เล้า 3 หนองแก้ว เมือง ร้อยเอ็ด นายประพจน์ ประหา ประธาน 093-325-4513
40 ร้านค้าชุมชนประชารัฐบ้านอุ่มจาน หมู่ 8 อุ่มจาน 8 อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี นายไกรษร บุดดี ประธาน 082-150-7550
41 ร้านค้าชุมชนสวัสดิการประชารัฐบ้านเมืองปัง เมืองปัง 3,11 อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี นายชัยณรงค์ เน่ืองไชยยศ เลขานุการ 085-608-9945
42 ร้านค้าประชารัฐบ้านโซ่ง โซ่ง 1 ห้วยแก ชนบท ขอนแก่น นายสุจิตร สันเต ประธาน 084-790-1819
43 ร้านค้าประชารัฐผ่านศึกษา 4 ผ่านศึกษา 4 12 บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี นางจุไรวรรณ พูลสาทรกูล ประธาน 081-975-8942
44 ร้านค้าประชารัฐบ้านหนองกุงธนสาร หนองกุงธนสาร 1 หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น นายทวี บุดดา ประธาน 082-841-2044
45 ร้านค้าประชารัฐบ้านนาข่า นาข่า 13 นาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น นายวิเชียร แก้วตา ประธาน 084-428-7530
46 ร้านค้าประชารัฐต าบลในเมือง หนองขาม 1 ในเมือง เวียงเก่า ขอนแก่น นางสาวรุ่งนภา จารย์โพธิ์ ประธาน 085-011-6910
47 ร้านค้ากองทุนหมู่บ้านตามโครงการประชารัฐบ้านกุดสระ กุดสระ 1 กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี นายไพโรจน์ ไชยกัณหา กรรมการ 083-337-5536
48 ร้านค้าชุมชนบ้านโนนชัยพร โนนชัยพร 9 กุดจับ กุดจับ อุดรธานี นายสุดใจ ทองกุล กรรมการ 087-855-1239
49 ร้านค้าสวัสดิการต าบลเมืองหมี (บ้านท่าดอกค า) ท่าดอกค า 3 เหมืองหมี เมืองหนองคาย หนองคาย นางจีระนัน พรหมหิตา ประธาน 088-561-1711
50 ร้านค้าประชารัฐบ้านห้วยแก ห้วยแก 2 ห้วยแก ชนบท ขอนแก่น รตต.บ ารุง พัฒนณีย์ ประธาน 098-101-2496
51 ร้านค้าประชารัฐบ้านดู่เหนือ ดู่เหนือ 10 บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี นางอรพิม หาญวงษ์ ประธาน 087-226-1293
52 ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านวังหินลาด-วังเจริญ วังหินลาด 1 วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น นายทองดี กันหาเรียง ประธาน 090-901-0309
53 ร้านค้าชุมชนบ้านด่าน ด่าน 6 สามแยก เลิงนกทา ยโสธร นายเลอพงษ์ รักษาเพียร ประธาน 062-904-9093
54 ร้านค้าชุมชนบ้านคอกวัว คอกวัว 11 ทรายมูล น้ าพอง ขอนแก่น นายอุดม บุบผาโสภา ประธาน 096-373-4683

ที่ ชื่อร้านค้า
สถานที่ตั้ง

ชื่อผู้ติดต่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์



ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด
ที่ ชื่อร้านค้า

สถานที่ตั้ง
ชื่อผู้ติดต่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

55 ร้านค้าประชารัฐบ้านฝายหิน หมู่ 4 ฝายหิน 4 วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น นางสังเวียน มีศาสตร์ ประธาน 082-309-8519
56 ร้านค้าสวัสดิการชุมชนบ้านหินโงมเหนือ หินโงมเหนือ 2 หินโงม เมืองหนองคาย หนองคาย นางสาวาสนา สุดสงคราม กรรมการ 083-141-7630
57 ร้านค้าประชารัฐบ้านหนองสองห้อง หนองสองห้อง 7 ก้านเหลือง แวงน้อย ขอนแก่น นายสมบัติ ยอดเสลา ประธาน 093-467-4763
58 ร้านค้าเพ่ือการเกษตรประชารัฐบ้านจีต จีต 6 บ้านจีต กุมภาวาปี อุดรธานี นางแจ่มจันทร์ โสดาเดษ เหรัญญิก 083-143-9102
59 ร้านค้าประชารัฐหนองติ้ว หนองติ้ว 13 ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร นายค าพันธุ์ ชัยนนท์ ประธาน 087-441-7436

3.  ภาคกลาง  จ านวน 25 ร้านค้า

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด
60 ร้านค้าประชารัฐบ้านศรีพัฒนา ศรีพัฒนา 6 กุดจอก หนองมะโม ชัยนาท นางสาวพรชณิตว์ แสงอ่อน รองประธาน 095 717 6474
61 ร้านค้าชุมชนบ้านปลา ปลา 3 บ้านหอมเกร็ด สามพราน นครปฐม นางสาวสุวิมล บ ารุงพืช เหรัญญิก 081-697-2575
62 ร้านหางน้ าสาคร หางน้ าสาคร 4 หางน้ าสาคร มโนรมย์ ชัยนาท นายมาโนชญ์ ดีเกษม ประธาน 087-309-5989
63 ร้านค้าชุมชนบ้านห้วยผักชี ห้วยผักชี 12 ทุ่งลูกนก ก าแพงแสน นครปฐม นายสายยันต์ จันทรา ประธาน 087-170-3610
64 ร้านค้าชุมชนบ้านโพธิ์ศรี โพธิ์ศรี 10 ออนบ่าน ก าแพงแสน นครปฐม นางสาวปิ่น รุจยากรกุล ประธาน 098-874-5294
65 ร้านค้าชุมชนกลางนา กลางนา 7 โพนทอง หนองแค สระบุรี นายรัฐกร นาดีสงวนนาม เลขานุการ 086-881-8188
66 ร้านค้าชุมชนท่าบ้านหลวง หมู่ 5 ท่าบ้านหลวง 5 วังไก่เถ่ือน หันคา ชัยนาท นายสมควร น้ าจันทร์ ประธาน 089-565-3835
67 ร้านค้าชุมชนบ้านหัวชุกบัว หัวชุกบัว 3 สระพัฒนา ก าแพงแสน นครปฐม นางวิยะดา อยู่ส าราญ เหรัญญิก 086-072-3608
68 ร้านชุมชนบ้านบางวัว บางวัว 10 ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี นางรภัสรีญ์ เทียมทันพร ประธาน 095-779-5245
69 ร้านค้าชุมชนศูนย์เทคโนโลยีและร้านค้าชุมชน (บ้านต้นโพธิ์/บางขะแยง)ต้นโพธิ์ 1 บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี นางสาวสมจิตร ด าข า ประธาน 089-815-8418
70 ร้านค้าชุมชนบ้านดง ดง 1 ช าผักแพรว แก่งคอย สระบุรี นางสมควร บังศรี กรรมการ 062-658-5056
71 ร้านค้าชุมชนบ้านหลวง หลวง 3 บ้านหลวง ดอนพุด สระบุรี นายสุรัตน์ จ าเนียงธรรม ประธาน 092-451-5514
72 ร้านค้าชุมชนบ้านบ่อใหญ่ บ่อใหญ่ 3 บางเก่า ชะอ า เพชรบุรี นายสุเทพ พุ่มไสว ประธาน 089-918-7850
73 ร้านค้าชุมชนบ้านเจ้า หมู่ 3 เจ้า 3 บางใหญ่ บางใหญ่ นนทบุรี นายบุญเสริม กันต่าย ประธาน 081-778-4519
74 ชุมชนร่วมใจประชารัฐพีพีมินิมาร์ท อ้อกระทุง 11 ทุ่งลูกนก ก าแพงแสน นครปฐม นายหนิม ทองเบ้า ประธาน 081-382-8308
75 ร้านค้าชุมชนบ้านคลองคต คลองคต 1 วังไก่เถ่ือน หันคา ชัยนาท นางหัสทัย ทัดทอง กรรมการ 083-878-8295
76 ร้านค้าชุมชนบ้านชุ้น ชุ้น 6 เชิงราง เสาไห้ สระบุรี นางจิตราพรณ์ ศรีค า กรรมการ 098-3327737
77 ร้านชุมชน 59 หมู่ 5 จักรสีห์ 5 จักรสีห์ เมือง สิงห์บุรี สอ.ประสิทธิ์ ตงประสา ประธาน 089-762-6860
78 ร้านค้าประชารัฐชุมชนบ้านปากง่าม ปากง่าม 4 หัวสะพาน เมือง เพชรบุรี นางสุภิศรา เสียงสน่ัน กรรมการ 094-234-8263
79 ร้านค้าชุมชนบ้านโรงกุ้ง โรงกุ้ง 6 บางแก้ว เมือง สมุทรสงคราม นายสุริยา หรือประเสริฐ ประธาน 091-436-4533
80 ร้านค้าชุมชนบ้านคอนจาน คอนจาน 4 ช าผักแพรว แก่งคอย สระบุรี นายเหมันต์ มาลากอง กรรมการ 092-678-5427
81 ร้านค้าชุมชนบ้านเอกหลาดฝ่ังตะวันตก เอกหลาดฝ่ังตะวันตก 3 ป่าโมก ป่าโมก อ่างทอง นางเอ้ือมพร ศรีโหมด เหรัญญิก 092-805-8975
82 ร้านค้าชุมชนบ้านมอบลัด มอบลัด 4 แหลมใหญ่ เมือง สมุทรสงคราม นายณัฐพสิทธิ์ ชูประดิษฐ์ ประธาน 092-745-6634
83 ร้านค้าชุมชนบ้านท่าตลาด ท่าตลาด 4 ท่าตลาด สามพราน นครปฐม นายปราโมทย์ อ้อพงษ์ ประธาน 081-941-0580
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84 ร้านค้าชุมชนท่าบ้านหลวง หมู่ 4 ท่าบ้านหลวง 4 วังไก่เถ่ือน หันคา ชัยนาท นายภานุวัฒน์ อ่อนสง่า ประธาน 094-621-4493

4.  ภาคใต ้ จ านวน 25 ร้านค้า

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด
85 ร้านค้าชุมชนประชารัฐบ้านวัดสน บ้านวัดสน 3 วัดสน ระโนด สงขลา นางประจวบ  หนูยุ่น ประธาน 081-3689494
86 ร้านค้าชุมชนประชารัฐบ้านป่ากัน  บ้านป่ากัน 7 ท่าประดู่ นาทวี สงลขา นางสาวศันทิรา หลีกา ประธาน 088-3882461
87 ร้านค้าชุมชนประชารัฐบ้านนาทวี  บ้านนาทวี 1 นาทวี นาทวี สงขลา ร.ต.ท.ประจบ หนูด า ประธาน 065-7860062
88 ร้านค้าชุมชนบ้านคลองไข่มุก บ้านคลองไข่มุก 0.2 คลองกวาง นาทวี สงขลา นางจุฑามาศ ชัยวร ประธาน 087-9683597
89 ร้านค้าชุมชนบ้านเมืองราชนิคม บ้านเมืองราชนิคม - ท่าวัง เมือง นครศรีธรรมราช นายบารมี  จันทร์โชตะ ประธาน 086-9423357
90 ร้านค้าชุมชนบ้านหมอคง บ้านหมอคง 6 ปลักหนู นาทวี สงขลา นายก่อเดช อาหวัง ประธาน 081-9634243
91 ร้านค้าชุมชนประชารัฐบ้านใหม่ บ้านใหม่ 2 บ้านใหม่ ระโนด สงขลา นางอุบล พงศ์ไพบูลย์ กรรมการ 062-0644920
92 ร้านค้าชุมชนบ้านป่ายาง บ้านป่ายาง 10 สะท้อน นาทวี สงขลา นางวัญเพ็ญ กัลยา ประธาน 087-2997339
93 ร้านค้าชุมชนบ้านวังปริง บ้านวังปริง 2 เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา นางผุสดี หมื่นเดช เหรัญญิก 080-7002445
94 ร้านค้าประชารัฐบ้านทุ่งโพธิ์ บ้านทุ่งโพธิ์ 3 ทุ่งขมิ้น นาหม่อน สงขลา นางกัลยกร อินจันทร์ เหรัญญิก 089-5974911
95 ร้านค้าชุมชนบ้านโพธิ์-หัวถิน  บ้านหัวถ่ิน 4 พังยาง ระโนด สงขลา นางสาวนิสา มาแดง กรรมการ 081-3885537
96 ร้านค้าชุมชนบ้านพังยาง  บ้านพังยาง 2 พังยาง ระโนด สงขลา นายสุเทพ สุขแจ่ม ประธาน 081-0940734
97 ร้านค้าชุมชนบ้านพลีใต้  บ้านพลีใต้ 3 นาทวี นาทวี สงขลา นางวัชรียา ขะเดหรี กรรมการ 095-6491718
98 ร้านค้าชุมชนบ้านลานควาย บ้านลานควาย 1 ท่าชะม่วง รัตภูมิ สงขลา นายพิชิต บุญรัตน์ ประธาน 090-8829231
99 ร้านค้าชุมชนบ้านตีนคลอง บ้านตีนคลอง 2 ท่าชะม่วง รัตภูมิ สงขลา นายสะอาด หมัดหมาน ประธาน 087-2925945
100 ร้านค้าชุมชนบ้านลุ่ม บ้านทุ่งหม้อแก 8 ทับช้าง นาทวี สงขลา นายสิทธิศักดิ์ ทองสุข ประธาน 081-0946333
101 ร้านค้าชุมชนบ้านวังบวบ บ้านวังบวบ 4 ฉาง นาทวี สงขลา นางณัฐกฤตา นาคน้อย กรรมการ 087-4544728
102 ร้านค้าชุมชนบ้านควนขัน บ้านควนขัน 8 คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา นายอุดมศักดิ์  เต้แกว ประธาน 085-8996498
103 ร้านค้าชุมชนบ้านทุ่งขมิ้น บ้านทุ่งขมิ้น 1 ทุ่งขมิ้น นาหม่อน สงขลา นายภิรมย์ ทองจารึก ประธาน 081-9573103
104 ร้านค้าชุมชนบ้านช่องเขา บ้านช่องเขา 9 ท่าชะม่วง รัตภูมิ สงขลา นายอภัย คอยอาสา ประธาน 089-3779326
105 ร้านค้าชุมชนบ้านทุ่งกระจูด บ้านทุ่งกระจูด 7 นาวี ฉวาง นครศรีธรรมราช นางสาวสุภาวดี    เกลา ประธาน 089-8732787
106 บ้านส าโรงแฉ้ บ้านส าโรงแฉ้ 6 ระวะ ระโนด สงขลา นายอานนท์   คงศรี กรรมการ 093-6858799
107 ร้านค้าชุมชนบ้านโคกหาร บ้านโคกหาร 2 โคกหาร ทุ่งสง นครศรีธรรมราช นางสาวสมฤทัย ชอบทกิจ ประธาน 081-0778101
108 ร้านค้าชุมชนบ้านวัดหน้าเมือง บ้านวัดหน้าเมือง 3 พังยาง ระโนด สงขลา นายยุทธิชัย ปานดง ประธาน 093-6795483
109 ร้านค้าชุมชนบ้านตีนนา บ้านตีนควาย 1 เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา นางอาทิตยา ช่างสาร กรรมการ 087-2943437
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