
01/2554 กลํุมเย็บผ๎าบ๎านนาป่าแดง 73/1 ม.1 ต.คุยบา๎นโอง อ.พรานกระตําย จ.กําแพงเพชร กางเกงลายทหารมีกระเป๋า
(นายสมศักด์ิ  ทรัพย๑สิน) โทร. 089-7034292

กพ 01/2558 กลํุมเย็บผ๎าบ๎านเหนือ 393 ม.10 ต.พรานกระตําย อ.พรานกระตําย จ.กําแพงเพชร เย็บกางเกงแฟชัน่สําเร็จรูป
(นางสาวสุกัญญา ชุํมเย็น) โทร. 085-150-0287

กพ 02/2558 กลํุมตัดเยบ็ผ๎ารวมใจปฏิบัติธรรม 130 ม.1 ต.นาบํอคํา อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ตัดเย็บชุดปฏิบัติธรรม
(นางนิสา เรืองโรจน๑) โทร. 086-199-5074

กพ 001/2557 กลํุมเย็บกระเป๋าบ๎านคลองปลาร๎า 105 ม.13 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน เยบ็ประเปา๋เดินทาง ประเปา๋

(นางน้ําฝน อูํไทย) จ.กําแพงเพชร โทร.085-0516639 เอกสาร กระเป๋าพรีเมียม
กพ 02/2556 กลํุมสํงเสริมอาชีพสตรีบ๎านปากดง 85 ม.8 ต.ไตรตรึงษ๑ อ.เมือง จ.กําแพงเพชร เย็บจีวร

(นางสาวชนิกาญจน๑ ศิริวงค๑) โทร.083-6205880
กพ 03/2556 กลํุมสตรีเย็บผ๎าหนองกระทุํมน๎อย 136/1 ม.9 ต.หัวถนน อ.คลองขลุง จ.กาํแพงเพชร ตัดชุดนอน

(นางเจนจิรา ศรีห๎อย) โทร.080-5171337
กพ 04/2556 กลํุมเย็บถุงมือบ๎านหนองโดน 43 ม.3 ต.พานทอง อ.ไทรงาม จ.กําแพงเพชร เย็บถุงมือ

(นางพิไลย ภูพาวรรณ) โทร. 089-8107944
กพ 01/2557 กลํุมสตรีเย็บผ๎าแมํนารี 426/2 ม.5 ต.นาบํอคํา อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ตัดเส้ือผ๎าสําเร็จรูป

(นางสุดาริน สมีราย) โทร.089-8561756
กพ 003/2558 กลํุมทอพรมเช็ดเทา๎บา๎นจกิราด 146 ม.4 ต.หนองแมํแตง อ.ไทรงาม จ.กําแพงเพชร ทอพรมเช็ดเท๎า

(นางบุญเรือง กล่ินทอง) โทร.087-9945406
กพ001/2559 กลํุมเย็บกระเป๋าบ๎านสมุยใต๎ 298 ม.7 ต.โป่งน้ําร๎อน อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร เย็บกระเป๋า

(นายสงัด บุญเติม) โทร. 091-0139904
กพ 002/2559 กลํุมเย็บยํามกุ๏น เส้ือนาค 222 ม.8 ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร เย็บยํามกุ๏น เส้ือนาค

(นางปราณี ศิลาจันทร๑) โทร. 084-5820764
กพ 003/2559 กลํุมเย็บผ๎าบ๎านอํางทอง ม.11 102/2 ม.11 ต.วงัไทร อ.คลองขลุง จ.กาํแพงเพชร เย็บเส้ือผ๎าสําเร็จรูป

(นางพิมพ๑วรินทร๑ เตรนะถาโย) โทร 093-4848359
กพ 004/2559 กลํุมเย็บผ๎าบ๎านไรํ ม.4 ต.วงัไทร 36/1 ม.4 ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร เย็บองัสะ ยํามกุ๏น ยําม3กระเปา๋

(นางสาวปราณี ทองแจํม) โทร. 080-4552561

กลุ่มผู้รบังานไปท าที่บา้นที่จดทะเบยีนกับกรมการจัดหางาน

ชื่อกลุ่ม/ผู้น า

ก าแพงเพชร

ทีต่ั้งกลุ่ม ประเภทงานทีร่ับท าเลขทะเบยีน



ชร 15/2557 กลํุมป๓กผ๎าด๎วยมือกองหลวง 59 ม.10 แขวงเจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย ป๓กผ๎าลายกองหลวงด๎วยมือ
(นางสาวอัมรา ตาคํา) โทร. 088-435-1946

ชร 16/2558 กลํุมทอผ๎าพืน้เมืองสันหลวงใต๎ 150 ม.3 ต.จอมสวรรค๑ อ.แมํจัน จ.เชียงราย ทอผ๎าพืน้เมือง
(รัตนาภรณ๑ จ๎อยสุแสง) โทร.086-9156181

ชร 18/2559 กลํุมถักโครเชร๑บ๎านด๎าย 50 ม.4 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ถักและตกแตํงผ๎าด๎วยโครเชร๑

(นางจันทร๑สวย ทาแกง) (ทร 089-6367412
ชร 17/2559 กลํุมเย็บผ๎าอุตสาหกรรม 13 ม.8 ต.แมํอ๎อ อ.พาน จ.เชียงราย เย็บผ๎าอุตสาหกรรม

(นางเครือวัลย๑ อินตะสงค๑) โทร.085-7067695
ชร 19/2559 กลํุมเย็บผ๎าสามัคคี 129 ม.4ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย ตัเย็บเส้ือผ๎า

(นางนงคราญ สุวรรณ๑) โทร. 089-9537183

ชม 20/2549 กลํุมเย็บผ๎าบ๎านโห๎ง 56/2 ม.2 ต.ออนใต๎ อ.สันกําแพง จ.เชียงใหมํ เย็บกระเป๋าผ๎ามัน
(นางนิลวรรณ  ระป๓น) โทร. 081 025 0191 เดินตารางผ๎า

ชม 39/2551 กลํุมพัฒนาสตรีล๎านตอง 135 ม.1 ต.น้ําแพรํ  อ.พร๎าว จ.เชียงใหมํ รับงานตัดเย็บเส้ือผ๎าสําเร็จรูป

(นางจันทร๑เทพ  ตาน๎อย) โทร. 0 5347 4630, 08 9950 7593
ชม 48/2553 กลํุม วนิดา handmade 20/1 ถ.แมํมาลัย -ปาย ม.4 ต.สบเปิง อ.แมํแตง ทําเคร่ืองประดับแฮนด๑เมด

(กลํุมวนิดา  ชุํมคํา) จ.เชียงใหมํ โทร. 084-0431692 จาเชือกเทียน

ชม 50/2554 กลํุมสํงเสริมอาชีพเยบ็ป๓กถกัร๎อย 8/1 ม.2 ต.สันป่ายาง อ.แมํแตง จ.เชียงใหมํ รับงานผ๎าป๓ก ผ๎าถกั ทําด๎วยมือ

(นางอํานวย  ศรีมูล) โทร.088-4917683
ชม59/2557 กลํุมบ๎านเย็บแมํวาง 249/2 ถ.บา๎นกาด-เฝ้าไรํ ม.6 ต.ดอนเปา อ.แมํวาง เย็บชุดชั้นในสตรี 

(นส.เบญญทิพย๑ ชีวีนิธิกุล) จ.เชียงใหมํ โทร. 087-660-0487
ชม56/2556 กลํุมน๎องมิ้นท๑กระดาษสา 117  ม.1  ถ.เชียงใหมํ-ลําพนู ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี ทําผลิตภัณฑ๑กระดาษสา

(นางแสงหล๎า  ถาเกิด) จ.เชียงใหมํ  โทร.053-422284,  081-7643173
ชม57/2556 Solomon Mini 75/5 ม.10 ต.สันปเูลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหมํ รับงานเยบ็ป๓กถักร๎อย กระเป๋า

(นายรัตนะ เลาะวิถ)ี โทร. 081-686-4656 ของตกแตํงบ๎าน ของชํารํวย
ชม 59/2557 กลํุมบ๎านเย็บแมํวาง 249/2 ม.6 ต.ดอนเปา อ.แมํวาง จ.เชียงใหมํ รับงานเย็บชุดชั้นในสตรี

(นางสาวเบญญทิพย๑  ชีวีนิธิสกลุ)  โทร. 087-661-1487
ชม 60/2558 กลํุมตัดเย็บทุงํอ๎อหลวง 27 ม.3 ต.หารแก๎ว อ.หางดง จ.เชียงใหมํ รับงานเย็บผลิตภณัฑ๑ประเภทผ๎า

(นางสาวณิชาภา  มงคลสุขสกุล) โทร. 087-302-3696 เชํน กระเป๋า ผ๎ากันเปือ้น เป็นต๎น

เชยีงใหม่

เชยีงราย

เลขทะเบยีน ชื่อกลุ่ม/ผู้น า ทีต่ั้งกลุ่ม ประเภทงานทีร่ับท า



ชม 61/2557 กลํุมอิษดากระเป๋าผ๎า 35 ม.2 ต.ออนใต๎ อ.สันกําแพง จ.เชียงใหมํ รับงานตัดเย็บประเป๋าผ๎า
(นางอิษดา  จอมบัวคํา) โทร. 086-921-9238

ชม 62/2558 วสิาหกจิชุมชนกลํุมหตักรรมพืน้บา๎น ม .4 88 ม.4 ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหมํ 50140 ทําเคร่ืองประดับด๎วยผ๎า
บ๎านทํามะโอ โทร. 08 1686 4656, 0 5347 4630  เชํน กิ๊บติดผม ที่คาดผม ฯลฯ

(นางชํอผกา โปธายะ) การเย็บกระเปา๋ผ๎า ผ๎ากนัเปือ้น

ชม 63/2558 เนส & เนย โคมลอย 56 ถ.คันคลองชลประทาน ม.9 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง การทําโคมลอยการ๑ตูนแฟนซี

(นางกัลยาณี สุวรรณกุล) จ.เชียงใหมํ 084-2157835
ชม 64/2558 กอบแก๎วกระเป๋าผ๎า 44/3 ถ.สันกําแพง-ออนหลวย ม.1 ต.สันกําแพง รับงานเย็บกระเป๋าผ๎า

(นางกอบแก๎ว  เอกรัตน๑) อ.สันกําแพง จ.เชียงใหมํ โทร. 087-1823291
ชม 65/2558 กลํุมตัดเยบ็เส้ือผ๎าเทศบาลตําบลน้ําแพรํ 9 ม.8 ต.น้ําแพรํ อ.หางดง จ.เชยีงใหมํ 087-1897537 รับงานตัดเย็ฐเส้ือผ๎าทัว่ไป

(นางจันทนีย๑ ยูงรัมย๑) เส้ือวอร๑ม การเกงวอร๑ม
ผ๎านวม

ชม 01/2559 กลํุมประดิษฐ๑ของชํารํวยบ๎านป่าแป้ 57/1 ถ.แมํมาลัย-ปาย ม.4 ต.ป่าแป้ อ.แมํแตง รับงานประดิษฐ๑ของชํารํวย
(นางสาวรัชนี ปินตา) จ.เชียงใหมํ โทร 098-9050988 ประกอบชอํดอกไม ๎ประดิษฐ๑ผีเส้ือ

ตก 01/2558 กลํุมสํงเสริมอาชีพศิลาลาด โรงเรียนบ๎านผาลาด ต.แมํกุ อ.แมํสอด จ.ตาก สานตะกร๎าจากป่านศรนารายณ๑

(นางอันด๑ญาธ๑นัทต๑ อุํนใจ) โทร. 089-4684753
ตก 02/2558 กลํุมถักกระเป๋าจากเชือกรํมบ๎านหนองตาเรือ 41/2 ต.วังหนิ อ.เมือง จ.ตาก โทร. 086-2029445 ถกักระเป๋าจากเชือกรํมบ๎าน

(นางรัตนา บวรเกษมสุข) หนองตาเรือ
ตก 03/2558 กลํุมสตรีตัดเยบ็ผ๎าบา๎นใหมํริมเมย 329 ม.10 ต.แมํกาษา อ.แมํสอด จ.จาก ตัดเย็บเส้ือผ๎า
 (นางสุภาพร ชัยชนะ) โทร. 081-7853049  
ตก 01/2559 กลํุมตัดเย็บเส้ือผ๎า 83 ม.5 ต.เกาะตะเภา อ.บ๎านตาก จ.ตาก ตัดเย็บเส้ือผ๎า

(นางสุเนตร ยังทิพย๑) โทร. 083-9531103
ตก 02/2559 กลํุมจักสานไม๎บา๎นลานตาเกล้ียง 18 ม.2 ต.น้ํารึม อ.เมอืงตาก จ.ตาก โทร. 089-2688156 รับงานสานไม๎ไผํ

(นางสาวปรานอม คงเมฆ

นว 001/2556 กลํุมทีน่อนโบราณ 651/4 ม.7 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค๑ ทําทีน่อนโบราณ
(นางสาวสุภาพร หาญการค๎า) โทร. 084-557-4810

นว002/2556 กลํุมตัดเยบ็เส้ือผ๎าบ๎านคลอง ม.15 105/6 ม.15 ต.สายลําโพง อ.ทําตะโก จ.นครสวรรค๑ ตัดเย็บเส้ือผ๎าสําเร็จรูป 
(นางนงลักษณ๑ แดงสมิง) โทร. 084-818-3055

นครสวรรค์

ตาก

เลขทะเบยีน ชื่อกลุ่ม/ผู้น า ทีต่ั้งกลุ่ม ประเภทงานทีร่ับท า



 นว 002/2558 กลํุมแมํบ๎านเกษตรกรตัดเย็บเส้ือผ๎าแปรรูป 109 ม.6 ต.ทําไม๎ อ.ชุมแสง จ.สวรรค๑ โทร.081-4746577 ตัดเย็บเส้ือผ๎า
(นางปุบผา มีคําสัตย๑)

นว 001/2559 กลํุมกระเป๋าผ๎าตํอ 215 ม.4 ต.พยุหะ อ.พยุหะดีรี จ.นครสวรรคื ประดิษฐืกระเป๋าผ๎าตํอด๎วยมือ

(นางสุภาวดี ตะโกพํวง) โทร. 081-4323428
นว 002/2559 กลํุมพวงหรีดกับดอกไม๎จันทน๑ 32/8 ม.8 ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค๑ ทําพวงหรีดแลดอกไม๎จันทน๑

(นางสาวพิมพ๑ทกานปวรัณ คล๎ายโต)

นว 1/2557 กลํุมเย็บเส้ือผ๎าสําเร็จรูป 2/1 ม.6 ต.สายลําโพง อ.ทําตะโก จ.นครสวรรค๑ ตัดเย็บเส้ือผ๎าสําเร็จรูป 
(นางสาววันเพ็ญ แป้นตระกูล) โทร. 089-272-1225  

นน 001/2558 กลํุมแปรรูปผลิตภณัฑ๑จากบ๎านทุํงฆอ๎ง 71 ม.5 ต.ยม อ.ทาํวังผา จ.นําน โทร. 086-1807988 ตัดเย็บ เย็บผ๎า
(นางภัทรมาศ คําแสน) ผลิตภัณฑ๑จากผ๎า

นน 002/2558 กลํุมผลิตผ๎าสําเร็จรูปผ๎าทอมือ 141 ม.1 ต.ศิลาแลง อ.ป๓ว จ.นําน โทร.081-4733627 ผลิตผ๎าสําเร็จรูปผ๎าทอมือ
(นางแพว คําภานุช)

นน 003/2558 กลํุมทอผ๎าไทยล้ือบ๎านเก็ต 97 ถ.นําน-น้ํายาว ม.2 ต.วรนคร จ.นําน ทอผ๎าไทยล้ิอ พืน้เมอืงโบราณ

 (นางศดานันท๑ เนตรทิพย๑) โทร. 081-1802964  
 

พย 59/2557 กลํุมตัดเย็บเส้ือสตรี 196 ม.6 ต.บ๎านถ้ํา อ.ดอกคําใต๎ จ.พะเยา เย็บเส้ือสุนัข/กระเป๋า
(นางแสงไพ บุญมา)

พย 60/2557 กลํุมถักโครเชต๑ 81 ม.6 ต.แมํอิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา ถักโคเชต๑
(นางอุไรวรรณ อุดหล๎า) โทร. 093-1388330

พย 63/2558 กลํุมผลิตภัณฑ๑มาลัยพลาสติก 16/1 ม.4 ต.ทําวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา ผลิตพวงมาลัยพลาสติก
(นางสาวสุพิชชา ต๊ิบปะยะ โทร. 091-1423622

พย 67/2558 กลํุมเย็บพรมเช็ดเท๎า 128 ม.6 ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคําใต๎ จ.พะเยา เย็บหมวก
(นางวันเวียน แกํนสาร)

พย 69/2558 กลํุมทอผ๎าด๎วยมือ 239 ม.7 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว  จ.พะเยา ทอผ๎าด๎วยมือ
(นางสมจิตร เชียงมูล) โทร. 082-8894747

พย 024/2551 กลํุมเย็บผ๎าอตุสาหกรรมแวนวัฒนา 127  ม.5  ต.เชียงบาน  อ.เชียงคํา จ.พะเยา เย็บเส้ือผ๎าและอื่นๆ 
พย 019/2550 (นางพรนภา  แสงศรีจันทร๑) โทร. 054 416 223

พย 036/2555 กลํุมเย็บผ๎า  คําลําง 238 ม.5 ต.ป่าซาง อ.ดอกคําใต๎ จ.พะเยา เย็บผ๎าหํมและอื่น ๆ
(นางสนม  สมศรี)

พะเยา

น่าน

เลขทะเบยีน ชื่อกลุ่ม/ผู้น า ทีต่ั้งกลุ่ม ประเภทงานทีร่ับท า



พย 037/2553 กลํุบเยบ็ผ๎าด๎วยจกัรอุตสาหกรรม 62 ม.10 ต.ป่าซาง อ.ดอกคําใต๎ เย็บผ๎าและอื่น ๆ
หมูํ 10 จ.พะเยา   โทร.086-67203164
(นางอุบล  สมศรี)

พย 042/2554 กลํุมแมํบ๎านทําวังทอง 53 16/1  ม.4 ต.ทําวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา เย็บผ๎า
(นางธวัลกร  ต๊ิปปะยะ) โทร. 084-6094935

พย044/2555 กลํุมเย็บผ๎า หมูํ 7 เลขที่ 81 หมูํที่ 7 ต.ดงเจน อ.ภกูามยาว จ.พะเยา เย็บผ๎าและอื่น ๆ
(นางคําป้อ  ปิดตาฝ้าย) 089-852-5266

พย 048/2556 กลํุมเย็บหมวก 259 ม.12 ต.จําปา่หวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา เย็บหมวก
(นางนงคราญ มิ่งขวัญ) โทร. 087-659-6236 (สมาชิก 10 คน)

พย 050/2556 กลํุมจักสานผักตบชวา 88 ม.1 ต.บ๎านตํ๋า อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา จักสานผักตบชวา
บ๎านห๎วยเคียนเหนือ โทร. 089-998-8664 (สมาชิก 14 คน)
(นางตุลา  ยวงข๎าว)

พย 051/2556 กลํุมชุมชนผลิตกระเป๋า 44 ม.5 ต.ดอกคําใต๎ อ. ดอกคําใต๎ จ.พะเยา เย็บกระเป๋า
(นางสาคร เครือวัลย๑) โทร. 

พย 052/2556 กลํุมเย็บหมวก 106 ม.5 ต.ดอกคําใต๎ อ.ดอกคําใต๎ จ.พะเยา เย็บหมวก
(

พย.053/2556 กลํุมตัดเยบ็เส้ือผ๎าสําเร็จรูปบา๎นแมํใส ม .2 177 ม.2 ต.แมํใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ตัดเย็บเส้ือผ๎าทุกชนิด
(นางสาวสุภาพ สารเร็ว) โทร. 081-602-7449

พย 054/2556 กลํุมผักตบชวาบ๎านสันบัวบก 144 ม.8 ต.บ๎านลาง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา จักสานผักตบชวา
นางวรรณิกา กันทา โทร. 081-287-0020

พย 055/2557 กลํุมทอผ๎าตําบลเวียง 78 ม.4 ต.เวียง อ.เชียงคํา จ.พะเยา การทอผ๎าลายตําง ๆ
 (นางลําดวน ศรีคํา) โทร.081-028-9076  

พจ 005/2553 กลํุมรักบ๎านเกิด 36/2 ม.4 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล๎อ จ.พิจิตร เย็บผ๎าและเย็บจักร
(นางธัญญ๑ชยา  กุศล) โทร.083-4250166

พจ 001/2554 กลํุมดอกไม๎จันทน๑หนองตะเคียน 25/1  ม.1  ต.คลองทราย  อ.สากเหล็ก  จ.พิจติร ผลิตดอกไม๎จันทร๑
(นางสมพร  จันทา) โทร. 08-1283-1763

พจ 002/2555 กลํุมพึง่ตนเอง 71/2 ม.5 ต.คลองคะเชนทร๑ อ.เมือง จ.พิจิตร รับทําวงไม๎ไผํ
(นางสาวปราณี อนุนีย๑)  

พจ 001/2556 กลํุมคนรักเปลยวนและพรมเช็ดเท๎า 89 ม.2 ต.วังโมกข๑ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ทําเปลยวนและพรมเช็ดเท๎า
(นางมาลีจันทร๑ พันธ๑สวัสด์ิ) โทร. 08-1283-1763

พจ001/2558 กลํุมสตรีพัฒนาบ๎านสุขเกษม 392/6 ม.7 ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร แปรรูปสินค๎าทางการเกษตร
 (นางเกศกมล ทองดอนน๎อย) โทร. และผลิตดอกไม๎จันทน๑

พิจิตร

เลขทะเบยีน ชื่อกลุ่ม/ผู้น า ทีต่ั้งกลุ่ม ประเภทงานทีร่ับท า



พล 008/2549 กลํุมสตรีชนบทตัดเย็บเส้ือผ๎า 73 ม.11 ต.เนินกุํม อ.บางกระทุมํ จ.พิษณุโลก ตัดเยบ็เส้ือผ๎า  ทําผ๎าหมํนวม

(นางอุไร  ใจสุข) โทร. 081 395 4922 ทีน่อน  และทําทองคําเปลว

พล 013/2550 กลํุมตัดเยบ็เส้ือผ๎าบ๎านโคกเนินทอง 95/1 ม.11 บา๎นโคกเนนิทอง ต.บอํโพธิ์ อ.นครไทย ตัดเย็บเส้ือผ๎าเด็กสตรี
(นางบัวหลิน สุทธ)ิ จ.พิษณุโลก 65120

โทร. 081-740-8826
พล 018/2553 กลํุมทําหัตถกรรมทําผลิตภัณฑ๑ 98 หมูํ 10 บ๎านป่าปอบิด ต.บํอโพธิ์ ทํากระเป๋าผักตบชวา

ผักตบชวาบ๎านป่าปอบิด อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โทร.082-2203601 
(นางคําฟอง ตาสี) 086-2108783

พล019/2556 กลํุมผลิตภัณฑ๑ผักตบชวาบ๎านนาบัว 147 ม.4 ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ทํากระเป๋าผักตบชวา
(นาคําเพ็ชร ทองชํานาญ) โทร. 081-604-3038

พล 20/2556 กลํุมผ๎ูรับงานไปทําทีบ่๎านตําบล 65 ม.4 ต.ห๎วยเอี้ย อ. นครไทย จ.พิษณุโลก ตัดเย็บเส้ือผ๎า
ห๎วยเฮ้ีย โทร. 084-444-8782
(นายสรวีย๑ กิจชัยอุดมสินท๑)

พล 23/2557 กลํุมตัดเย็บเส้ือผ๎าบ๎านหนองงา 44 ม.6 ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ตัดเย็บเส้ือผ๎าสตรีและบุรุษ
(นางสาวอารีย๑ ทาช๎าง) โทร. 086-927-2378

พล 024/2557 กลํุมเย็บกระเป๋าสตรีและการด๎น 54/2 ม.6 บ๎านป่าสัก ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกํา การทํากระเป๋าผ๎า
ผ๎าด๎วยมือ จ.พิษณุโลก โทร.080-6818886
(นางระพี ทองทิพย๑)

พล 05/2557 กลํุมหัวรอกรุ๏ป 116 ม.4 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก การเย็บกระเปา๋ เส้ือโปโล 
(นายอั๊ด สิงห๑กรณ๑) โทร.081-8866773 เส้ือเชิ้ต เส้ือแจ็คเก็ต
กลํุมบ๎านเมืองใหมํพัฒนา รอข๎อมูล
(สมาชิก 22 คน)

พร 01/2551 กลํุมผ๎าด๎นมือ 2 80  ม.4  ต.ชํอแฮ  อ.เมือง จ.แพรํ ผลิตผ๎าด๎นมือประเภทคลุมเตียง

(นางชุติกาญจน๑ พืน้ชมภ)ู โทร. 054 633 138, 087 658 0470 ผ๎าหํม ปลอกหมอน กระเป๋า

พร 13/2553 กลํุมวสิาหกิจชุมชนหม๎อห๎อมทุงํเจริญ 251 ม.5 ต.ทุงํโฮ๎ง อ.เมืองแพรํ ตัดเย็บเส้ือผ๎าหม๎อห๎อม
ย๎อมสีธรรมชาติ จ.แพรํ  โทร 089-8513048
(นางประภาพรรณ  ศรีตรัย)

แพร่

พิษณุโลก

เลขทะเบยีน ชื่อกลุ่ม/ผู้น า ทีต่ั้งกลุ่ม ประเภทงานทีร่ับท า



พร 18/2554 กลํุมเย็บเส้ือผ๎ารํองฟอง  37 หมูํที ่1 ต.รํองฟอง อ. เมือง จ.แพรํ เย็บผ๎าและสกรีน
(นางขวัญดาว สุทธนะ) โทร. 089-631-7876

พร 19/2555 วสิาหกิจชุมชนกลํุมผลิตกระดาษสา 228 ม.3 ต.บ๎านหนุน อ.สอง จ.แพรํ ผลิตภัณฑ๑กระดาษสา
บ๎านลอง ม.3 โทร. 081-387-5649
(นางกุหลาบ กันกา)

พร 01/2558 กลํุมด๎นมือบ๎านป่าผ้ึง 31 ม.11 ต.หัวฝ่าย อ.สูงเมํน จ.แพรํ ผลิตภัณฑ๑จากผ๎าด๎นมือ
(นางลําพึง พิชัยเจตวีร๑) โทร.081-0232614

พร 02/2558 กลํุมผลิตภัณฑ๑เศษไม๎ 126 ม.2 ต.แมํจั๊วะ อ.เดํนชัย จ.แพรํ ทํากระถางดอกไม๎ กรงไกํ
(นางคํามูล บุญมาก) โทร.085-7071770 ชุดร้ัวสนาม

พช 03/2551 กลํุมทรัพย๑ชมภูรํวมใจ 117  ม.5  ต.วังชมภู  อ.เมือง ทําดอกไม๎ประดิษฐ๑จาก
(นาจําปี  ไพภิบาล) โทร. 086 070 4737 กระดาษ

พช 04/2553 กลํุมเย็บผ๎าวังโบสถ๑ 1 ม.6 ต.วังโบสถ๑ อ.หนองไผํ จ.เพชรบูรณ๑ รับเย็บกระเป๋าแฟชั่น
(นางจันทร๑แรม  ชาติสุวรรณ) โทร.087-1945133 เย็บกระเป๋าเป้นักเรียน

เย็บกระเป๋าใสํเศษสตางค๑
พช 01/2558 69 ม.9 ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ๑ สานตะกร๎าด๎วยเชือกพาสติก

(นางสมถวิล ขวัญน๎อม โทร. 082-7679029
พช 07/2556 กลํุมดอกไม๎ประดิษฐ๑กลํุมแมํบ๎าน 209/1 ถ.สระบุรี-หลํมสัก ม.1 ต.ห๎วยสะแก อ.เมือง ทําดอกไมป๎ระดิษฐ๑จากวสัดุธรรมชาติ

ตําบลห๎วยสะแก จ.เพชรบูรณ๑  โทร. 086-205-0378 เย็บผ๎าหํมใยสังเคราะห๐
(นางปราณี พรมคุณ)

พช 01/2557 66/1 ม.8 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ๑ สานตะกร๎าพลาสติก
(นางเนืองนิตย๑ รอดตาเสน   

มส.002/2556 กลํุมแกะสลักไม๎บ๎านทําผาปุม้ 27/1 ม.4 ต.ทําผาปุ้ม อ.แมํลาน๎อย จ.แมํฮํองสอน แกะสลักไม๎ รับผลิตสินค๎า
(นายสุพจน๑ นรลักษณ๑เลิศลํ้า) โทร. 085-706-7345 หรือผลิตภัณฑ๑ประเภทไม๎

แกะสลัก 
มส.003/2556 กลํุมไม๎แกะสลักบ๎านไรํ ศาลาเอนกประสงค๑บ๎านไรํ ม.5 ถนนแมํสะเรียง-แมํสอด รับทําไม๎แกะสลักและผลิตภัณฑ๑

(นายวีรศักด์ิ  ครองความสงํา) ต.แมํสะเรียง อ.แมํสะเรียง จ.แมํฮํองสอน ไม๎แกะสลัก
โทร. 085-712-3466

มส 01/2558 กลํุมแปรรูปถั่วเนําแผํนบ๎านปางหมู 47/2 ม.1 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แมํฮํองสอน 5800 ผลิตสินค๎า จําหนํายและพฒันา

(นางวัลลภา ป๓ญญาประเสริฐ โทร.08-50398808 รูปแบบผลิตภัณฑ๑

  

แมฮ่่องสอน

เพชรบูรณ์

เลขทะเบยีน ชื่อกลุ่ม/ผู้น า ทีต่ั้งกลุ่ม ประเภทงานทีร่ับท า



ลป 01/2546 กลํุมอาชีพเย็บรองเท๎า 181 ม.4 ถ.บ๎านยางอ๎อย ต.เวียงตาล เย็บรองเท๎าผ๎า
(นางมณี  เชื้อจิ๋ว) อ.ห๎างฉัตร  จ.ลําปาง   โทร. 054 338 834

091-9802657

ลป 02/2547 กลํุมอาชีพเย็บผ๎าบ๎านศรีลังกา 114 ม.5 ต.เสริมกลาง  อ.เสริมงาม จ.ลําปาง เย็บผ๎าโหลและชุดนกัเรียน
(นางสาวน๎อง  เทพเสาร๑) โทร. 086-1798134

ลป 03/2547 กลํุมอาชีพเย็บผ๎าบ๎านเหลํายาว ศาลาเอนกประสงค๑ ม.4 ต.เสริมกลาง  อ.เสริมงาม เย็บผ๎าโหลและชุดนกัเรียน
(นางสุชานันท๑  สารอินทร๑) จ.ลําปาง  โทร.085-0179573
(นางพิมพ๑นภา  ตะกั่วทุงํ)

ลป 10/2551 กลํุมตัดเย็บเส้ือผ๎าบ๎านศรีลังกา 365  ถ.บ๎านศรีลังกา  ม.5  ต.เสริมกลาง  อ.เสริมงาม จ.ลําปาง เย็บผ๎าโหล ผ๎าหํมรวมใยโพล่ี

(นางสาวบุญเทียม  มีบุรุษ) โทร. 081 034 1220

ลป 11/2551 กลํุมตัดเย็บเส้ือผ๎าฮํองฮี 175  ถ.บา๎นฮํองฮี  ม.6  ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลําปาง เย็บเส้ือผ๎า
(นางสาวแก๎วรุณ  แก๎วลังกา) โทร. 086 114 8769

ลป 12/2554 กลํุมจักสานบ๎านดอนแก๎ว กลํุมจักสานดอนแก๎ว ม.8 ต.รํองเคาะ จักสานไม๎ไผํ
(นายอ๎าย  กระทุมํ) อ.วังเหนือ จ.ลําปาง โทร.080-6712053

ลป 13/2555 กลํุมประดิษฐ๑เคร่ืองหนังบา๎นศรีลังกา 113/ม.5 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลําปาง ประดิษฐ๑เคร่ืองหนัง
(นายฉลอง ทองโคตร) โทร.089-2315489

ลป 14/2555 กลํุมสตรีตัดเย็บเส้ือผ๎า 200 ม.3 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลําปาง เยบ็กระเป๋า รองเท๎าใสํในบ๎าน

(นางละเอียด จันทร๑ตา) โทร.081-0358947
ลป 15/2555 กลํุมเย็บผ๎าบ๎านสันโป่ง 112 ม.3 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลําปาง เยบ็เอี้ยม กระโปรงกางเกง

(นางจันทร๑เพ็ญ กูํกัน) โทร.081-0271314
ลป 16/2555 กลํุมเย็บจักรอุตสาหกรรม 153/2 ม.5 ต.ทุงํงาม อ.เสริมงาม จ.ลําปาง เย็บกระเป๋า

(นางบุญฑริดา ขัดเชียงแสน) โทร. 087-177-7927
ลป 17/2556 กลํุมรวมใจกลํุมเย็บผ๎า 63 ม.9 บ๎านทุงํพัฒนา ต.สบปราบ อ.สบปราบ รับงานเย็บหมวกผ๎า

(นางลําพึง ชะระ) จ.ลําปาง  โทร. 085-718-4785
ลป 18/2558 กลํุมตัดเย็บเส้ือผ๎า 1/2 ถ.ลําปาง - งาว ม.16 บ๎านทุงํพัฒนา ตัดเย็บเส้ือผ๎า

(นางจีราพร จิตตา) ต.บ๎านเสด็จ อ.เมือง จ.ลําปาง
ลป 18/2558 กลํุมจักสนทางมะพร๎าวและไม๎ไผํ ทีท่ําการกลํุมศูนย๑จําหนํายผลิตภัณฑ๑จักสาน รับงานจักสานตะกร๎า

(นางคําสุข จริงมาก) บ๎านห๎วยเป้ง ม.5 ต.บ๎านคํา อ.เมือง

ล าปาง

เลขทะเบยีน ชื่อกลุ่ม/ผู้น า ทีต่ั้งกลุ่ม ประเภทงานทีร่ับท า



ลป 20/2559 กลํุมเย็บผ๎าบ๎านนาเดา 72 บ๎านนาเดา ม.6 ต.เสริมซ๎าย อ.เสริมงาม จ.ลําปาง รับงานเย็บกระเป๋าผ๎า
(นางกนกวรรณ ก๐าแกํน) โทร. 082 3390962

ลพ 03/2552 กลํุมวิสาหกิจชุมชนกลํุมทํา 20 ม.6 ต.หนองหนาม อ.เมือง ตัดเย็บกระเป๋า
ลพ 04/2554 กระเป๋าบ๎านกองขํอย จ.ลําพูน  โทร.089-7588196

(นายพิเชษฐ๑ ชิณวงค๑)
ลพ 07/2552 กลํุมเย็บผ๎าบ๎านป่าสัก 277 ม.6 ต.บ๎านธิ อ.บ๎านธิ ตัดเย็บเส้ือผ๎า
ลพ 06/2554 (นางสุพิณ  อภิวงศ๑งาม)  จ.ลําพูน  โทร. 089-6325404
ลพ 17/2558

ลพ 05/2552 กลํุมเย็บผ๎าสามัคคีบ๎านสันทราย 7 ม.7 ต.บ๎านธิ อ.บ๎านธิ การตัดเย็บเส้ือผ๎า
ลพ18/58 (นางลัดดาวัลย๑ สมพงษ๑) จ.ลําพูน   โทร.08-19604144

ลพ 12/2552 กลํุมเพือ่นเพือ่เพือ่น 7/1 ม.17 ต.มะเขือแจ อ.เมือง ตัดเย็บเส้ือผ๎า กางเกง
ลพ 10/2554 (นางอนงค๑  สุภารัตน๑) จ.ลําพูน    โทร.053-503190

ลพ 13/2552 กลํุมตัดเย็บเส้ือผ๎าบา๎นปา่ตาลฮํองแฮํ 4 ม.19 ต.บ๎านธิ อ.บ๎านธิ จ.ลําพูน  โทร.053-501730 เย็บเส้ือกางเกงพืน้เมือง
ลพ 12/2554 (นางจํานงค๑  ไสยรัตน๑) 084-1748512 กระเป๋า
ลพ 12-1/2558

ลพ 07/2557 กลํุมเย็บผ๎าเช็ดเท๎าบ๎านดอยสารภี 133 ม.7 บ๎านดอยสารภี ต.ทาสบเส๎า อ.แมํทา เย็บผ๎าเช็ดเท๎า
(นางบัวนาค ไชยะกาศ) จ.ลําพูน โทร. 089-6325404

ลพ 09/2557 กลํุมทําหมวกใบตาล หมวกแฟชัน่ 175 ม.7 บ๎านเส๎ง ต.บ๎านแป้น อ.เมือง จ.ลําพูน สานหมวกใบตาล 
(นางสาวสมพิศ ปินตาทอง) โทร. 089-4326531 หมวกไนลอน

ลพ 10/2557 กลํุมสานหมวกแฟชั่น หมวกยอ๎นยคุ 85 ม.8 บ๎านมํวงง ต.บ๎านแป้น อ.เมือง จ.ลําพูน สานหมวกแฟชั่น 
(นางภัทรา ยะอนันต๑) หมวกย๎อนยุค

ลพ 11/2557 กลํุมกระเปา๋ผ๎าด๎นมอืตําบลมะเขือเจ๎ 239/1 ม.20 บ๎ายยี้ข๎อ ต.มะเขือแจ๎ อ.เมือง เย็บกระเป๋าด๎นมือ
 (นางจันทร๑เป็ง ใจข๎อ) จ.ลําพูน

ลพ 17 2558 กลํุมเย็บผ๎าตําบลเวียงยอง 60/1 ม.6 บ๎านศรีเมืองยู๎ ต.เวียงยอง อ.เมือง เย็บเส้ือ กางเกง
(นางจันทนี มินมุนินทร๑) จ.ลําพูน

ลพ 16/2558 กลํุมเย็บผ๎าตําบลน้ําดิบ 169 ม.15 ต.น้ําดิบ อ.ป่าซาง จ.ลําพูน เย็บเส้ือผ๎ากางเกงโหล
(นางสังวาลย๑ สุภัคธรรมคุณ)

ลพ 19/2559 กลํุมเย็บผ๎าบ๎านบวก 115 ม.3 บ๎านบวก ตํา.ดงดํา อ.ล้ี จ.ลําพูน ตัดเย็บเส้ือผ๎า
(นางพรรณี ขัดแสน)

เลขทะเบยีน ชื่อกลุ่ม/ผู้น า ทีต่ั้งกลุ่ม ประเภทงานทีร่ับท า

ล าพูน



ลพ 20/2559 กลํุมเย็บผ๎าบ๎านใหมํศิวิไล 102 ม.8 ต.บ๎านปวง อ.ล้ี จ.ลําพูน ตัดเย็บผ๎า
(นางวารินทร๑ อินมะณี)

ลพ 21/2559 กลํุมตัดเย็บเส้ือผ๎าสําเร็จรูป 31 ม.10 ต.บ๎านโฮํง จ.ลําพูน ตัดเย็บเส้ือผ๎าสําเร็จรูป
(นางบุญทวี ต๏ะอ๏อด)

22/2559 กลํุมหมวกไม๎ใผํจกัสาน บ๎านขว๎าง 2 70/1 ม.2 ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลําพูน จักสานหมวกไม๎ไผํ
(นางสาวบัวคํา ปิน่แก๎วนาวา)

ลพ 23/2559 กลํุมสตรีเข๎มแข็งแหํงบ๎านทุงํ 20 ม.1 ต.นาทราย อ.ล้ี จ.ลําพูน ตัดเย็บเส้ือผ๎า
แสงตะวัน โทร. 097-1933513
(นางญานินท๑  ริยะกาศ)
  

สท 001/2551 กลํุมมาลัยดินหอม 18/5  ถ.ศรีสัทชนาลัย  ม.6  ต.ป่ากุมเกาะ อ.สรรคโลก รับงานประดิษฐ๑ดอกไม๎
(นางพยอม  บําเพ็ญ) จ. สุโขทัย  โทร. 055 631 529 จากดินหอม

สท 001/2550 กลํุมเยบ็กระเปา๋ตําบลนาเชิงคีรี 67 ม.2 ต.นาเชิงคีรี  อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย เย็บกระเป๋าผ๎า
สท 004/2557 (นางสาวอักษราภัค  อินปาน) โทร. 087-415-9566 , 089 2692936
สท 005/2553 กลํุมพับกระดาษสาเมืองบางยม 87/1 ม.2 ต.เมืองบางยม อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย พับถุงกระดาษสา
สท 003/2555 (นางสาวแสงเดือน  นักธรรม) โทร0 055-687184
สท 002/2559

สท 007/2553 กลํุมแมํบ๎านทําเกษมศรี 46 ม.5 ต.เมืองบางยม อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย รับงานเย็บกระเป๋าผ๎า
สท 006/2555 (นางสุวรรณา  ภัทรพงศธร) โทร. 084-9894599

สท 001/2556 กลํุมรับงานเยบ็ผ๎าบ๎านหนองน้ําขุํน 70/3 ม.7 ต.บา๎นดําน อ.บา๎นดํานลานหอย จ.สุโขทยั รับงานเย็บเส้ือผ๎าชุดทํางาน
สท 001/2558 (นางลําพา แบนลี) โทร. 089-476-9810 บริษัทโตโยต๎าฯ
สท 002/2556 กลํุมรับงานเย็บผ๎าบ๎านแกํงใต๎ 59/7 ม.2 ต.บ๎านแกํง อ.ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย รับงานเย็บผ๎าลายไทย

(นางรินนภา แพรพันธ๑) โทร. 055-911-695
สท 004/2556 กลํุมสตรีป๓กผ๎าบ๎านยํานยาว 147/3 ม.5 ต.ยํานยาว อ. สวรรคโลก จ.สุโขทัย รับงานป๓กลายเส้ือผ๎าทกุชนิด

(นางสาววันทนา พินนา) โทร. 087-5255711
สท 007/2557 กลํุมไม๎กวาดบ๎านวังไฟไหม๎ 11/2 ม.5 ต.ราวต๎นจันทร๑ อ.ศรสําโรง จ.สุโขทัย ทําไม๎กวาดดอกหญ๎า

(นางสมศรี นาคแย๎ม) โทร. 081-9736146
สท 010/2557 กลํุมเย็บผ๎าบ๎านหนองหมี 60 ม.13 ต.ทุงํหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย รับตัดเย็บเส้ือผ๎าโรงงาน

(นางสาวสุชิชา จันทร๑เนย) โทร.087 0366398
สท 002/2558 กลํุมวิกผมศิรประภา พารวย 50/2 ม.3 ต.วัดเกาะ อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย รับงานถักทอวิกผม

(นางสาวปาริฉัตร สังข๑ท๎วม) โทร. 089-587010

เลขทะเบยีน ชื่อกลุ่ม/ผู้น า ทีต่ั้งกลุ่ม ประเภทงานทีร่ับท า

สุโขทัย



สท 003/2558 กลํุมรังานเย็บผ๎าน้ําขิงบูติก 2081 ม.4 ต.บ๎านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย รับงานเย็บเส้ือ/กางเกงสําเร็จรูป

(นางฉลอง อินขวัญ) โทร.081-6571884
สท 004/2558 กลํุมกิ๊บช๏อป บาย โครเชต๑ 681 ม.8 ต.เมืองเกํา อ.เมือง จ.สุโขทัย รับถักโครเชต๑ไหมพรม

(นางสาววัฒชรี มีฤทธิ)์ โทร.089-7817463 รูปแบบตํางๆ
สท 008/2558 กลํุมวิกผมปลอมบ๎านวังทอง 9/3 ม.4 ต.วังทอง อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย รับงานถักทอวิกผม

(นางสาวสาวิตรี พรมมา) โทร. 099-1364430
สท 009/2558 กลุมวิกผมปลอมสํงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 13/19 ม.6 ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย รับงานถักทอวิกผม

เล้ียงชีพได๎ บ๎างบางคลอง โทร. 085-5386191
(นางสาวอ๎อมใจ ศิลปศร)

สท 0010/2558 กลํุมวิกผมปลอมบา๎นเขาแกว๎ศรีสมบรูณ๑ 118/1 ม.11 ต.เขาแก๎วศรีสมบูรณ๑ อ.ทุงํเสล่ียม รับงานถักทอวิกผม
(นางสาวแสงเดือน วงศ๑เมืองแกํน) จ.สุโขทัย โทร. 092-9060920

สท 0011/2558 กลํุมถักไหมโครเชต๑บ๎านพาพง 22/2 ม.9 ต.บ๎านไรํ อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย รับงานถักไหมโครเชต๑
(นางสาวจันทร๑นิภา มีสุโข) โทร. 091-2942114 รูปแบบตํางๆ

สท 0012/2558 กลํุมงานฝีมือแฮนด๑เมดบ๎านในดง 91 ม.9 ต.บ๎านใหมํไชยมงคล อ.ทุงํเสล่ียม รับงานฝีมือชนดิตํางๆ เชํน
(นางสาวจินดารัตน๑ เปรมใจ) จ.สุโขทัย โทร. 093-2343648 ทําดอกไม๎จากใบยาง

สท 007/2558 กลํุมเยบ็กระเป๋าผ๎าไทยตําบลยาํนยาว 149/2 ม.9 ต.ยํานยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย รับงานเย็บกระเป๋าผ๎า
(นางเล๎ง จันตาวงค๑) โทร. 055 641840, 0867377361

สท 004/2559 กลํุมรับงานสานตะกร๎าบา๎นวังยายมาก 25/1 ม.3 ต.ทําชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทันย รับงานสานตะกร๎าด๎วยเชอืกฟาง

(นางกาญจนา เปรมชัย) โทร.085-4186315
สท 009/2557 กลํุมไม๎กวาดบ๎านมณี บ๎านนา 138/4 ม.2 ต.เมืองเกํา อ.เมือง จ.สุโขทัย รับทําไม๎กวาดดอกหญ๎าและ

(นางสาวนฤมล อยูํทุงํ) โทร. 087-4353603 ผลิตภัณฑ๑จากเศษไม๎สัก
สท 006/2553 กลํุมรับงานดอกไม๎ประดิษฐ๑จาก 46/7 ม.2  ต.ทับผ้ึง อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย รับทําดอกไม๎ประดิษฐ๑จาก
สท 005/2555 กระดาษสาบ๎านเกาะวงษ๑เกยีรติ โทร.082-8879441 กระดาษสา
สท 005/2557 (นายรัศมี  ศรีขัดเค๎า)
สท 001/2555 กลํุมเย็บกระเป๋าบ๎านวังทอง 13/3 ม.6 ต.วังทอง อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย รับงานเย็บเส้ือผ๎าชุดทํางาน
สท 002/2557 (นางสมปอง  ศรีกลํุม) โทร. 088-4929445 เซเวํน
สท 002/2555 กลํุมเยบ็ผ๎าบา๎นปา่กุมเกาะสามัคคี 23/2 ม.6 ต.ตงป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย รับงานเย็บผ๎ามําน พรมเช็ด
สท 008/2557 (นางโสน จัตวา) โทร. 089-839-8542 เท๎า เส้ือกันเปือ้นนักเรียน

อต 015/2552 กลํุมตัดเย็บเส้ือผ๎าตําบลนายาง 23/4 ม.7 ต.นายาง อ.พิชัยจ.อุตรดิตถ๑ เย็บเส้ือฟอร๑มบริษัท
(นางฉลอง  ตาลชํวย) โทร. 087-311-1821

เลขทะเบยีน ชื่อกลุ่ม/ผู้น า ทีต่ั้งกลุ่ม ประเภทงานทีร่ับท า

อุตรดติถ์



อต 023/2554 กลํุมสตรีเย็บผ๎าตําบลบ๎านหม๎อ ม.2 ต.บ๎านหม๎อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ๑ ตัดเย็บเส้ือผ๎า
(นางอนงค๑  เรืองเทีย่ง) 089-268-0716

อต 025/2555 กลํุมแมํบ๎านเกษตรกรตัดเยบ็เส้ือผ๎า 13 ม.11 ต.น้ําหมัน อ.ทําปลา จ.อุตรดิตถ๑ เย็บผ๎าหํม
บ๎านปางหมื่นเหนือ (นางสมญา  นวลมะ) โทร.087-204-6599

อต 030/2556 กลํุมเย็บโบว๑บ๎านชัยมงคล 74/1 ม.8 ต.จริม อ.ทําปลา จ.อุตรดิตถ๑ เย็บโบว๑ผูกผม
(นางเพ็ญศรี จรรยานะ) โทร. 089-906-5248

อต 027/2555 กลํุมเย็บผ๎าบ๎านดอนตาดํา 10 ม.7 ต.หาดง้ิว อ.เมือง จ.อุตรดิตถ๑ เย็บเส้ือผ๎าสําเร็จรูป
(นางสาวกัญจนา เหล็กโป)้ โทร. 084-8152246

อต อ028/2555 กลํุมสตรีเย็บผ๎า 190/1 ม.4 ต.หาดง้ิว อ.เมือง จ.อุตรดิตถ๑ เย็บเส้ือผ๎าสําเร็จรูป
(นางสาวลําเดือน ป๓น่ปอ) โทร. 084-815-2246

อต 026/2555 กลํุมเย็บผ๎าบ๎านเดํนดํานเหนือ 47 ม.11 ต.บ๎านดําน อ.เมือง เย็บกางเกง เย็บผ๎าหํม
(นางประทุม จันทร๑โทน) จ.อุตรดิตถ๑ โทร.089-272-0959 ถุงผ๎า

อต 031/2557 กลํุมรํุงนิรันดร๑ดอกไม๎จันทร๑ 40/1 ม.2 ต.ป่าเซํา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ๑ ทําดอกไม๎จันทร๑ พวงหรีด
(นางรพีพร  พรหมน๎อย) โทร. 089-194-4097

อต 032/2557 กลํุมเย็บผ๎าบ๎านผาเลือด 145 ม.1 ต.ผาเลือด อ.ทําปลา จ.อุตรดิตถ๑ เย็บกางเกง เย็บผ๎าหํม
(นางลักขณา เงินวัน) โทร. 089-859-9978

อต 033/2557 กลํุมหัตถกรรมสตรีบ๎านใหมํพัฒนา 95/1 ม.6 ต.บ๎านเส้ียว อ.ฟากทํา จ.อุตรดิตถ๑ เย็บผ๎าหํม
(นางสุภาพร ยะขาว) โทร. 087-202-2287

อต 018/2552 กลํุมสตรีเย็บผ๎าหาดง้ิว 146 ม.3 ต.หาดง้ิว อ.เมือง จ.อตุรดิตถ๑ โทร.086-2091795 เย็บเส้ือเชิ้ต
(นางทิวารพ แก๎วตา)

อต 034/2558 กลํุมเย็บผ๎าโหลบ๎านป่ากั้ง 6 ม.5 ต.ทําแฝก อ.ทําปลา จ.อุตรดิตถ๑ เย็บผ๎าสําเร็จรูป
(นางบุญรอด อุ๎ยแก๎ว) โทร.084-5780295

อต 035/2558 กลํุมวิสาหกจิชุมชนทําปลาการ๑เมน๎ท๑ 90/1 ท.5 ต.ทําปลา อ.ทําปลา จ.อุตรดิตถ๑ เย็บผ๎าสําเร็จรูป
(นางสมาน บุญมั่น) โทร. 094-1037433

อต 036/2558 กลํุมรํวมจิตดีไซน๑ 193/5 ม.2 ต.รํวมจิต อ.ทําปลา จ.อุตรดิตถ๑ รับงานไปทําทีบ่๎าน
(นางมะลิวัลย๑ ประสงค๑ป โทร. 087-8410799

อต 037/2559 กลํุมเย็บผ๎าทองเพ็ชร 36 ม.1 ต.ขุนฝาง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ๑ โทร.086-2131676 เย็บผ๎า
(นางสาวทองเพ็ชร แก๎วกาญจน๑)

อต 038/2559 กลํุมผ๎าหํมใยสังเคราะห๑เอื้องเงิน 206/11 ม.10 ต.ทําเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ๑ เย็บผ๎าหํมใยสังเคราะห๑
(นางเพ็ญ แสงนันชัย) โทร. 055-416306

เลขทะเบยีน ชื่อกลุ่ม/ผู้น า ทีต่ั้งกลุ่ม ประเภทงานทีร่ับท า



อน.02/2555 กลํุมแปรรูปผ๎าทออําเภอบา๎นไรํ 227-228 ม.1 ต.บ๎านไรํ อ.บ๎านไรํ จ.อุทัยธานี แปรรูปผ๎าทอ
อน 02/2557 (นายประยูร ชมภูหอม) โทร. 085-7306038
อน 01/2556 กลํุมสตรีเขาปฐวี 46 ม.5 ต.ตลุกดํู อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ตัดเย็บเส้ือผ๎า
อน 001/2558 (น.ส.ไพเราะ วิริยาภรณ๑ประภาส) โทร.088-2727872
อน 02/2556 กลํุมทอพรมผ๎ูสูงอายตํุาบลดงขวาง 23/1 ม.1 ต.ดงขวาง อ.หนองขาหยําง จ.อทุัยธานี ทอพรมเช็ดเท๎า
อน 002/2558 (นางสมบัติ โคตระภ)ู โทร. 082-164-6765
อน 03/2556 กลํุมพรมเช็ดเท๎าแฟนซีบ๎านดงขวาง 23/1 ม.1 ต.ดงขวาง อ.หนองขาหยําง จ.อทุัยธานี ทอพรมเช็ดเท๎าแฟนซี

(นางสาววันทนา คันทะชิต) โทร. 087-844-9188
อน 01/2557 กลํุมกุญชร 204/1 ม.4 ต.หูช๎าง อ.บ๎านไรํ จ.อุทัยธานี ป๓กเล่ือมชุดแตํงงาน

(นางทองอยูํ ดวงสาย) โทร. 089-234-9540 ขุดราตรี ชุดนักร๎อง ชุดไทย

ชน 4/2553 กลํุมเย็บงานสังขภณัฑ๑บา๎นหนองโสน 165 ม.6 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห๑ จ.ชัยนาท เย็บผ๎าโหล
ชน 2/2558 (นางเฉลา  บุญเลิศ) โทร. 089-958-2052
ชน 1/2558 กลํุมเย็บผ๎าบุญเรือน 61 ม.6 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห๑ จ.ชัยนาท เย็บสังฆภัณฑ๑และเส้ือผ๎า

(นางบุญเรือน ฉุนหอม) โทร. 090-1488528
ชน 1/2559 กลํุมทํากอ๎นเชือ้เห็ดบ๎านทําข๎าม 198 ม.5 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห๑ จ.ชัยนาท ทําก๎อนเชื้อเห็ด

(นางเพ็ญนภา ขามเทศ) โทร. 087-2111455
ชน 1/2560 กลํุมเย็บผ๎าบุญเรือน 62 ม.6 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห๑ จ.ชัยนาท เย็บสังฆภัณฑ๑และเส้ือผ๎า

(นางบุญเรือน ฉุนหอม) โทร. 090-1488529
ชน 1/2561 กลํุมทํากอ๎นเชือ้เห็ดบ๎านทําข๎าม 199 ม.5 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห๑ จ.ชัยนาท ทําก๎อนเชื้อเห็ด

(นางเพ็ญนภา ขามเทศ) โทร. 087-2111456
ชน 1/2562 กลํุมเย็บผ๎าบุญเรือน 63 ม.6 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห๑ จ.ชัยนาท เย็บสังฆภัณฑ๑และเส้ือผ๎า

(นางบุญเรือน ฉุนหอม) โทร. 090-1488530
ชน 1/2563 กลํุมทํากอ๎นเชือ้เห็ดบ๎านทําข๎าม 200 ม.5 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห๑ จ.ชัยนาท ทําก๎อนเชื้อเห็ด

(นางเพ็ญนภา ขามเทศ) โทร. 087-2111457

นฐ 04/2549 กลํุมหัตถกรรมผลิตตุ๏กตาผ๎า 29 ม.3 ต.วังน้ําเขียว อ.กําแพงแสน ผลิตและจําหนํายตุ๏กตาผ๎า
บ๎านวังน้ําเขียว โทร.081-9416356
(นางสุชญา  สุขหงษ๑)

นฐ 02/2555 กลํุมตัดเย็บเส้ือผ๎าสําเร็จรูปบ๎านดอนใหญํ 5 ม.9 ต.สระส่ีมุม อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม ตัดเยบ็เส้ือผ๎า/ป๓กเล่ือมลูกป๓ด

(นางอุบล สระทองอยูํ) โทร.081-7500688

เลขทะเบยีน ชื่อกลุ่ม/ผู้น า ทีต่ั้งกลุ่ม ประเภทงานทีร่ับท า

นครปฐม

ชยันาท

อุทัยธานี



นฐ 01/2556 กลํุมหัตถกรรมจินตประดิษฐ๑ตําบลบางปลา 50 ม.8 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม ผลิตภัณฑ๑จากผักตบชวา
(นางพรทิพย๑ รอดสําราญ) โทร.081-8431327

นฐ 02/2556 กลํุมบางปลาหัตถศิลป์สามัคคี 3/1 ถ.บางภาษี ม.4 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม ทําพวงหรีดและดอกไม๎จนัทน๑

(นางสาวพนิตพชิา มูลทองเนียม)
นฐ 03/2556 กลํุมตัดเย็บเส้ือผ๎าสําเร็จรูป 53/1 ม.2 ต.สระพัฒนา อ.กาํแพงแสน จ.นครปฐม ตัดเย็บเส้ือผ๎าสําเร็จรูป

(นางสาวสุวพิชญ๑ ตระกูลโอสถ) โทร.081-0095316
นฐ  01/2557 กลํุมหตัถกรรมจากผ๎าและไหมพรม 108 ม.1 ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม ผลิตภัณฑ๑จากไหมพรม

(นางสวิตตา พูลรักษา) โทร.085-2164312
นฐ 01/2558 กลํุมศิลปประดิษฐ๑ 166 ม.9 ต.ทัพหลวง อ.เมือง จ.นครปฐม งานถกัเชือก งานสานกระดาษ

(นายนิคม วงษ๑บุญงาม) โทร.089-9158099 งานสานตะกร๎า
นฐ 02/2558 กลํุมหัตถกรรมไหมประดิษฐ๑ 45/21 ถ.ราชดําเนิน ต.พระปฐมเจดีย๑ อ.เมือง งานพันพู ํพันการ๑ด งานม๎วนแกน

(นางกรรณิการ๑ ชมขวัญ) จ.นครปฐม โทร. 095-9532397 ริบบิน้

นบ 0001/58 กลํุมเมย๑ยาเบเกอร่ี 26/16 ม.5 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ผลิตและจําหนาํยเบเกอรร่ี
(นายอาทิตย๑ โมระนิธิสวัสด์ิ) โทร.098-4147389

นบ 1/2558 กลํุมกาญจนา 136/130 ถ.ติวานนท๑ ม.6 ต.ทําทราย อ.เมือง ตัดเย็บเส้ือผ๎า
(นางกาญจนา แจํมสายพงษ๑) จ.นนทบุรี โทร 084-1238140

นบ 2/2558 นพรัตน๑ ดีไซน๑ 14/3164 ถ.กาญจนาภิเษก ม.14 ค.บางบัวทอง ตัดเย็บเส้ือผ๎า
(นางนพรัตน๑ รอบคอบ) จ.นนทบุรี โทร. 081-3097595

ปท 001/2559 สตรีทําดอกไม๎ประดิษฐ๑ 35/202 ม.1 ถ.เลียบคลองเจ็ด ต.บึงคําพร๎อย การทําดอกไม๎ประดิษฐ๑
(นางประภาวรรณ วงษ๑ผาบ) อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี

อย 01/2556 กลํุมบ๎านผักตบชวา 5 ม.2 ต.ไม๎ตรา อ.บางไทร จ.พระครศรีอยุธยา ผลิตและจําหนํายผลิตภัณฑ๑
(นส.พิมพ๑แก๎ว กิติรัตน๑ธนโชติ) โทร. 086-607-0357 ตําง ๆ ทีท่ําจากผักตบชวา

   
อย 02/2556 กลํุมดอกไม๎ประดิษฐ๑จากต๎นโสนหางไกํ 34/4 ม.3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา ผลิตและจําหนํายดอกไม๎ประดิษฐ๑

(สมหมาย มีศรีเรือง) จ.พระนครศรีอยุทธยา โทร.081-804-3563 จากต๎นโสนหางไกํ 

อย 03/2556 กลํุมจักสานตําบลบ๎านโพธิ์ 3/2 ม.1 ต.บ๎านโพธิ ์อ.เสนา จ.พระนครศรีอยทุธยา ผลิตและจําหนํายงานจกัสาน

(นางรัศมี การลึกสม) โทร. 086-032-8471 ในแบบตําง ๆ เชํน ตะกร๎า

เลขทะเบยีน ชื่อกลุ่ม/ผู้น า ทีต่ั้งกลุ่ม ประเภทงานทีร่ับท า

พระนครศรีอยุธยา

ปทุมธานี

นนทบุรี



 
อย 04/2556 กลํุมอาชีพศิลปะประดิษฐ๑สนามชัย 23/2 ม.1 ต.สนมชัย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยธุยา ผลิตและจําหนํายงานศิลปะประดิษฐ๑

(นางไพรวัลย๑ ธรรมเกษา) โทร. 081-853-3185 ในแบบตํางๆ เชํน ดอกมะลิ ดอกบัว 

อย  05/2557 กลํุมการทําโคมลอย 19/1 ม.10 ต.ไทรน๎อย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยธุยา ผลิตและจําหนํายงานโคมลอย

(นางสาววรรณดี มีสวัสด์ิ) โทร. 081-551-8952
อย 06/2557 กลํุมมีดอรัญญิก รวยเจริญ 162/3 ม.7 ต.ทําช๎าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยธุยา ผลิตและจําหนํายงานมีด

(นายวินัย ยินดีวิทย๑) โทร. 082-199-9870 อรัญญิก
อย 07/2558 กลํุมบัวงามไม๎กวาดดอกหญ๎า 45/6 ม.6 ต.จําปา อ.ทําเรือ จ.พระนครศรีฯ ผลิตและจาํหนํายไม๎กวาดดอกหญา๎

(นางบุญพา แก๎วอรําม) โทร.087-9070240
อย 08/2559 กลํุมผ๎าขาวม๎าหนองเครือบุญ 19/1 ม.6 ต.หนองน้ําใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยธุยา ผลิตและจําหนํายผลิตภัณฑ๑ตํางๆ

(นางเรณู สุมรรคา) โทร.084-3365427 จากผ๎าขาวมา๎ เชนํ เส้ือผ๎า พวงกญุแจ

ของทีร่ะลึก เป็นต๎น
ลพบุรี
ลบ 07/2551 กลํุมไม๎กวาดทางมะพร๎าว 56  ม.3 ต.ทะเลชุบศร  อ.เมือง จ.ลพบุรี ทําไม๎กวาดทางมะพร๎าว
009/2553 (นายล้ิมเซียง  แซํเบ)๎ โทร. 081 364 9850
ลบ 02/2555

ลบ 008/2552 กลํุมจักสานจากเส๎นพลาสติก 61/5 ม.5 ต.โคกสําโรง อ.โคกสําโรง ผลิตกระเป๋าจากเส๎นพลาสติก

ลบ 002/2554 (นางโพธิแ์ก๎ว  คล๎อยนาค) จ.ลพบุรี  085-7041526

ลบ 001/2554 กลํุมตัดเย็บชุดเคร่ืองนอน 3 ม.1 ต.บางค๎ู อ.ทําวุง๎ จ.ลพบุรี ผลิตผ๎าปูทีน่อน
(นางภัคนิภัทธิ ์กล่ินโต) โทร.090 430 9618

ลบ 001/2555 กลํุมตัดเย็บแปล 80/1 ม.15 ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี ตัดเย็บเต๎นท๑เปล
(นางมาลัย รักงาม) โทร 089-241-9310

สป 1/2557 กลํุมพัฒนาเทพารักษ๑ 66/257 ม.5 ต.บางเมือง อ.เมือง เย็บ ป๓ก ถัก ร๎อย
นายประยงค๑ เวชสิทธิ)์ โทร.085 9952961

สป 2/2557 กลํุมธนัชพรกิฟ๊ช๏อป และกระเป๋าผ๎า 147/85 ม.1 ต.เทพารักษ๑ อ.เมือง กิ๊ฟช๏อบ และกระเป๋าผ๎า
(นางธนัชพร วงษ๑เจริญ) โทร. 087-8141259

สป 3/2557 กลํุมเย็บผ๎าซอยรวมทนุ ม.2 บางจาก 33 ม.2 ต.บางจาก อ.พระประแดง เย็บผ๎าทัว่ไป
(นางสาวฉวีวรรณ วงษ๑นรินทร๑) โทร. 085 9314056

สป 4/2557 กลํุมชุมชนเย็บผ๎า ม.9 พัฒนา 13/6 ม.9 ต.บางจาก อ.พระประแดง เย็บผ๎า
(นางสมบูรณ๑ ดิษนิล) โทร. 02 4641245

เลขทะเบยีน ชื่อกลุ่ม/ผู้น า ทีต่ั้งกลุ่ม ประเภทงานทีร่ับท า

สมทุรปราการ



สป 5/2557 กลํุมขวัญอยูํ ผ๎าวน 57/153 ม.1 ต.บางเมืองใหมํ อ.เมือง เย็บผ๎าวน
(นางสาวนันทริการณ๑ ขวัญอยู)ํ โทร. 099 2795703

สป 6/2558 กลํุมแมํบ๎านพุทธอิสระ 29 ต.ปากน้ํา อ.เมือง โทร. 085 8493142 ผลิตภัณฑ๑สมุนไพร
(นางบุญศรี ชัยเจริญสวัสด์ิ)

002/2558 กลํุมแป้งรํ่าเกลือสมุนไพร 130 ม.4 ต.บางนางล่ี อ.อัมพยา จ.สมุทรสงคราม ผลิดแป้งเกลือจืดสมุนไพร
(นางลัดดา หลําวรรณะ) โทร. 089-6134855

สส01/2559 กลํุมทรัพย๑มั่นคง 7/22 ม.6 ต.แพรกหนามแดง อ.อมัพยา จ.สมทุรสงคราม เย็บผ๎าอเนกประสงค๑
(นายวฤทธิเกียรติ ป๓น้ทองคํา) โทร. 0086-8099039

สส 02/2559 กลํุมพรมพญา 47/2 ม.4 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เย็บพรมเช็ดเท๎า
(นางสาวรัศมิ์ตรี พรมเสาร๑) โทร. 094-9803753

สส 03/2559 กลํุมหตัถกรรม ตําบลนางตะเคียน 100 ม.2 ต.นางตะเคียน อ.เมือง  จ.สมุทรสงคราม จกัสานเส๎นพลาสติกและเชอืกมดัฟาง

(นางพยงค๑ จันทร๑คง) โทร. 087-5269344
  

สมุทรสาคร

001/2557 กลํุมเทพมงคล 1049/85 ถนนวิเชียรโชฎก ต.มหาชัย อ.เมือง รับจา๎งเยบ็เส้ือผ๎าและรองเท๎า

(นางสาวราตรี ฆอ๎งลา) จ.สมุทรสาคร โทร. 081-139-3209
001/2559 กลํุมสตรีรับงานไปทําที่บา๎น ตําบลกาหลง ศูนย๑การเรียนร๎ูชุมชน หมูํ 3 ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร รับงานเยบ็ผ๎าและเยบ็กระเป๋า

(นางนงคราญ จินดา) โทร. 085 1705383

สบ001/2559 กลํุมตัดเย็บเส้ือผ๎าลายไทยหนองนาก 1/3 ม.9 ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี ตัดเย็บเส้ือลายไทย
(นางสไบ สอนอ๎วน) โทร. 081-2998649

สบ002/2559 กลํุมจักรสานเส๎นพลาสติก 14/15 ม.3 ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จักรสานเส๎นพลาสติก
(นางกนก ดําเนินโฉม) จ.สระบุรี โทร. 095-6455039

สบ003/2559 กลํุมเปลมหัศจรรย๑ 3 ม.2 ต.หนองหัวโพ อ.หนองแซง จ.สระบุรี เปลมหัสจรรย๑
(นางนงคราญ กรรณเกตุ) โทร. 089-0868288

สบ004/2559 กลํุมถักพรมเช็ดเท๎า 34 ม.1 ต.หนองหัวโพ อ.หนองแซง จ.สระบุรี ถักพรมเช็ดเท๎า
(นางบัวลอย ร่ืนเริงใจ) โทร. 089-4129917

สห 01/2551 กลํุมตัดเย็บเส้ือผ๎าโพประจักษ๑ 167/1 ม.4  ต.โพประจักษ๑  อ.ทําช๎าง จ.สิงห๑บุรี ตัดเย็บเส้ือผ๎า
(นางทองหยิบ  ศิริบุญคุณ) โทร. 036 595 615 , 089 206 6476

เลขทะเบยีน ชื่อกลุ่ม/ผู้น า ทีต่ั้งกลุ่ม ประเภทงานทีร่ับท า

สมทุรสงคราม

สระบุรี

สิงห์บุรี



สห 001/2557 กลํุมตัดเย็บเส้ือผ๎าบ๎านประศุก 22/1 ม.10 ต.ประศุก อ.อนิทร๑บุรี จ.สิงห๑บุรี 16110 ตัดเย็บกระเป๋า เส้ือผ๎าสําเร็จรูป

(นางเตือนใจ สอนทา) โทร. 082-1988896
สห 001/2558 กลํุมรีดอัดผ๎ากาว 4/3 ม.11 ต.โพชนไก ํอ.บางระจัน จ.สิงห๑บุรี 16130 งานรีดอัดผ๎ากาว

(นางนภาพรร มีเกิด) โทร. 085-4044630
สห 002/2558 กลํุมดอกไม๎ประดิษฐ๑บา๎นหว๎ยชุมแสง 17/5 ม.9 ต.สิงห๑ อ.บางระจัน จ.สิงห๑บุรี 16130 งานดอกไม๎ประดิษฐ๑

(นางสงวน กันภัย) โทร. 090-5015227
สห 003/2558 กลํุมดอกไม๎ประดิษฐ๑บ๎านห๎วยน๎อย 38/2 ม.8 ต.สิงห๑ อ.บางระจัน จ.สิงห๑บุรี 16130 งานดอกไม๎ประดิษฐ๑

(นางจํานงค๑ ดวงเดือน) โทร. 081-0838144
สห 001/2559 กลํุมดอกไม๎ประดิษฐ๑บ๎านดอนมะสัง 28 ม.1 ต.โพทะเล อ.คํายบางระจัน จ.สิงห๑บุรี งานดอกไม๎ประดิษฐ๑

(นางสาวรัญญา แย๎มเหมือน) โทร. 081 294 1528 จากระดาษ
สห 001/2559 กลํุมพรมเช็ดเท๎าบ๎านการ๎อง 10 ม.3 ต.ห๎วยชัน อ.อินทร๑บุรี จ.สิงห๑บุรี 16110 งานพรมเช็ดเท๎า

(นางบุญชู ฉ่ําทอง) โทร. 086-7917938

อท 03/2552 กลํุมแมํบ๎านเกษตรกรโรงช๎าง ม.4 ต.โรงช๎าง อ.ป่าโมก จ.อํางทอง ดอกไม๎ประดิษฐ๑จักสาน
(นางสังวาลย๑  แกํนแก๎ว) โทร.082-1995016, 035-662022 พลาสติก

อท 07/2552 กลํุมแมํบา๎นเกษตรกรโพธิรั์งนกสามัคคี 149 ม.3 ต.โพธิรั์งนก อ.โพธิท์อง รับงานทําดอกไม๎ประดิษฐ๑
(นางอารมย๑  ศิริบุตร) จ.อํางทอง

โทร.035-639189 ,081-8529218
อท 01/2557 กลํุมอาชีพสตรีทําเคร่ืองประดับ 73 ถ.อํางทอง-สิงห๑บุรี ต.ยํานซ่ือ อ.เมือง เคร่ืองประดับจากเชือกเทยีน

เทศบาลเมืองอํางทอง จ.อํางทอง โทร.081-6325899
(นางสาวเนาวรัตน๑ วรรณประเสิรฐ

อท 01/2559 กลํุมร๎อยพวงมาลัยพลาสติก 49/1 ม.2 ต.สาวร๎องให ๎อ.วิเศษชัยชาญ จ.อํางทอง รับงานร๎อยพวงมาลัยพลาสติก

(นางชุติมาตา คล๎ายเหมือน) โทร. 081-3068553

กส 003/2558 กลํุมตัดเยบ็เส้ือผ๎าบ๎านเหลําโนนยาง 114 ม.1 ค.เหลําไฮงาม อ.กุฉินาราย๑ ตัดเย็บเส้ือผ๎า
(นางกาญจนา หลํวงทองหลาง) จ.กาฬสินธุ๑

กส 003/2558 กลํุมเย็บผ๎าบ๎านพรหมสวาง 75 ม.8 ต.ภูแลํนช๎าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ๑ ตัดเย็บชิ้นสํวนเส้ือผ๎าเด็กออํน

(นายภัทรพงษ๑ บุญเทียบ)
กส 002/2558 กลํุมเย็บผ๎าเส้ือผ๎าเด็กออํนบา๎นโนนตูม 43 ม.4 ต.ลําคลอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ๑ เย็บผ๎าเด็กอํอน

(นายหมูลา สมดี)
กส 001/2558 กลํุมเปลลําซ่ิง 19 ม.3 ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ๑ ผลิตเปลนอน 

(นางบุษกร ประทุมเมศ)

เลขทะเบยีน ชื่อกลุ่ม/ผู้น า ทีต่ั้งกลุ่ม ประเภทงานทีร่ับท า

อ่างทอง

กาฬสินธุ์



กส 001/2558 กลํุมข๎าวปลอดสารพิษ 49/1 ม.2 ต.โนนนาจาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ๑ ผลิตข๎าวกล๎อง-ฮาง
(นางสุทธิจิตร พิศผล)

กส 002/58 กลํุมเหรียญโปรยทาน 195/8 ม.8 ต.รํองคํา อ.รํองคํา จ.กาฬสินธุ๑ ผลิตเหรียญโปรยทาน
(นางรัชนี ศรีสมนึก) โทร.081-7911314

ขก 001/2557 กลํุมเจียรไนพลอยนาชุมแสง 21 ม.2 ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแกํน เจียรไนพลอย แตํงพลอย
ขก 001/2559 (นางสาวสํารอง พระเลียง) โทร.080-75-7446
ขก 002/2557 กลํุมแหอวนบ๎านเหลําเกรียนหัก 2 ม.2 ต.บ๎านทุมํ อ.เมือง จ.ขอนแกํน ใสํทุนํ ติดตะกั่ว แห อวน 
ขก002/2559 (นางสาวนุชนภา บํารุงนา) โทร 087-235-8020 
ขก 003/2557 กลํุมทอผ๎าแพรพรรณ 141 ม.12 ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแกํน ทอผ๎าแพรพรรณ
ขก 003/2559 (นางคําปุน่ สาลาด) โทร. 080-188-0793
ขก 004/2557 กลํุมสตรีทอผ๎าบ๎านเอื้อาทร 4 ศิลา 60/1094 ถ.กสิกรทุงํสร๎าง ต.ศิลา อ.เมือง ทอพรมเช็ดเท๎า 

(นางปดิวรัดดา ด๎วงทา) จ.ขอนแกํน โทร. 089-419-0411 เบาะรองนั่ง
ขก 004/2559 กลํุมข๎าวฮางพังทุย 67 ม.12 ต.พังทุย อ.น้ําพอง จ.ขอนแกํน ทําข๎าวฮาง

(นายสินสมุทร ประทุมตา) โทร. 0- 9881 7276
ขก 005/2559 กลํุมดอกไม๎จันทน๑แสงตะวัน 67 ม.12 ต.พังทุย อ.น้ําพอง จ.ขอนแกํน ผลิตดอกไม๎จันทน๑

(นางสาคร ชูรัตน๑) โทร. 08 72227428
ขก 006/2559 กลํุมไม๎กวาดแสงตะวัน 183 ม.12 ต.พังทุย อ.น้ําพอง จ.ขอนแกํน ทําไม๎กวาด

(นางประครอง นามมา) โทร. .08 3674 8509
ขก 007/2559 กลํุมขนมแสงตะวัน 67 ม.12 ต.พังทุย อ.น้ําพอง จ.ขอนแกํน ทําขนม

(นางกาญจนา ประทุมตา) โทร. 08 72227428
ขก 008/2559 กลํุมถักทอมอืชุมชนสมประสงค๑พฒันา 717/8 ม.4 ต.ในเมือง อ.บ๎านไผํ จ.ขอนแกํน ทําพรมเช็ดเท๎าและทํากระเป๋า

(นางอัมพร ร๎ูหลัก) 084-5124853 ผ๎าทอมือ
ขก 009/2559 กลํุมข๎าทิพย๑บ๎านด๎วง 63 ม.6 ต.น้ําพอง อ.น้ําพอง จ.ขอนแกํน รับผลิตข๎าวปลอดสารพิษ ประเภท

(นางสาวอรุณี ดวงพรม) โทร. 086-2314248 ข๎าวกล๎อง  ข๎างฮางงอก ข๎าวหอมนิล

และอื่นๆ
ขก 010/2559 กลํุมเย็บผ๎าบ๎านสวําง 1 321 ม.4 ต.ห๎วยเตย อ.ชําสูง จ.ขอนแกํน รับผ๎าจากโรงงานมาเย็บ

(นางศรีสุดา คําประพัฒน๑) โทร. 087-4315758

ชย01/2552 กลํุมเย็บผ๎าเพือ่นเกษตรกร 23/2  ม.9  ต.โนนสําราญ  อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ตัดเย็บจีวรพระ
(นายศุภชัย  ใจงาม) โทร.0-4402-6239 089 579 2919

เลขทะเบยีน ชื่อกลุ่ม/ผู้น า ทีต่ั้งกลุ่ม ประเภทงานทีร่ับท า

ขอนแก่น

ชยัภูมิ



ชย 10/2556 กลํุมสตรีบ๎านโนนคร๎อ 234 ม.6 ต.บ๎านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ตัดเย็บเส้ือผ๎า
(นางสมภาร งาคม) โทร.084 477 3225

ชย 01/2557 กลํุมดอกไม๎ประดิษฐ๑จากดินไทย-ดินญี่ปุ่น 14 ถ.ชัยภูม-ิภูเขียว ม.12 ต.หนองไผํ ดอกไมป๎ระดิษฐ๑ดินไทย-ญี่ปุน่

(นางรุจิรา อ๎ยป๓ชฌาวงศ๑) อ.แก๎งคร๎อ จ.ชัยภูมิ โทร. 081-390-0645
ชย 03/2557 กลํุมกระเป๋าทัสชา 119 ม.12 ต.ส๎มป่อย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ตัดเย็บกระเป๋า
ชย 01/2560 (นางเพ็ญจนัทร๑ เจยีมโชติพาณิชย๑) โทร. 080-487-6148
ชย 05/2557 กลํุมสตรีตัดเยบ็เส้ือผ๎าและกางเกง 14 ม.7 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ตัดเย็บเส้ือผ๎าและกางเกง

บ๎านคลองไทร โทร.081 074 6568
(นางชม๎อย ยูงหนู)   

ชย 02/2560 กลํุมเยบ็ผ๎าบา๎นหวัสะพาน หมู ํ12 134  ม.12 ต.ตลาดแร๎ง อ.บ๎านเขว๎า เย็บผ๎า
(นางอรจิรา นนทะนํา) จ.ชัยภูมิ โทร 080-7303050

ชย 03/2560 กลํุมทอผ๎าบ๎านหัวสะพาน หมูํ 12 147 ม.12 ตลาดแร๎ง อ.บ๎านเขว๎า ทอผ๎า
(นางทองศิลป์ วิชาพล) จ.ชัยภูมิ โทร098-9436840

นพ 002/56 กลํุมเย็บผ๎าสําเร็จรูป 92 ม.12 ต.นาถํอน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม รับจ๎างเย็บผ๎าโหล
(นางสาวพรธิพา สมจันทร๑)

นพ 003/56 กลํุมเย็บผ๎าบ๎านคํายพระยอด 12 ม.10 ต.กุรุด อ.เมือง จ.นครพนม รับจ๎างเย็บผ๎าโหล
(นางสุมาลัย  วงค๑คําสาย) โทร. 089-7941705

นพ 004/56 กลํุมเย็บผ๎าบ๎านคําพอก 250 ม.9 ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม รับจ๎างเย็บผ๎าโหล
(นางมณีจันทร๑ คํามูล) โทร.085-7610151

นพ 001/57 กลํุมสตรีเย็บผ๎า 150 ม.7 ค.โคกหินแฮํ อ.เรณูนคร รับจ๎างเย็บผ๎าโหล
(นางแนํงน๎อย อะโคตรมี) จ.นครพนม โทร 081-9514054

นพ 003/57 กลํุมพัฒนาอาชีพ 8/1 ม.6 ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม รับจ๎างเย็บผ๎าโหล
(นางถนอม มหาเสนา)

นพ 005/57 กลํุมเย็บผ๎าโหลบ๎านบางยาคํา 79 ม.4 ต.หนองบํอ อ.นาแก จ.นครพนม รับจ๎างเย็บผ๎าโหล
(นายถนัด วงค๑ศรีชา) โทร. 084-7932377

นพ 006/57 กลํุมสานตะกร๎าพลาสติกบา๎นไชยศรี 103 ม.12 ต....... อ.บ๎านแพ จ.นครพนม รับจ๎างเย็บผ๎าโหล
(นางบุญมี กิจเจริญรํุงเรือง)

นพ 007/57 กลํุมเย็บผ๎าสตรีบ๎านหนองหอย 87 ม.9 ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตูพนม รับจ๎างเย็บผ๎าโหล
(นางมยุรี จันทะนะ) จ.นครพนม โทร.089-6045589

นครพนม

เลขทะเบยีน ชื่อกลุ่ม/ผู้น า ทีต่ั้งกลุ่ม ประเภทงานทีร่ับท า



นม01/2555 กลํุมวสิาหกิจชุมชนกลํุมเยบ็ผ๎าบ๎านทํามะเขือ 17 ม.7 ต. กระเบื้องใหญํ อ.พมิาย จ.นครราชสีมา ทําผ๎าคลุมกลํองกระดาษทิชชู

นม 01/2557 (นางฉวี  ขาวพิมาย) 085-205-5034 กระเป๋า
นม 09/2559

นม 02/2556 กลํุมตัดเย็บเส้ือผ๎าสะแกราษฏร๑ 213 ม.3 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง ตัดเย็บเส้ือผ๎า
นม 03/2558 (นางสัมฤทธิ ์กรีวาล) จ.นครราชสีมา  โทรง 087-443-3949
นม 03/2556 กลํุมชมรมแมํบ๎านกองพลทหารราบที ่3 กองพลทหารราบที่ 3 คํายสุรนารี ต.หนองไผํล๎อม รับงานตัดเคร่ืองแบบขา๎ราชการ

นม 04/2558 (นางสมพร  ประหยัด) อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. 081-878-0594
นม 04/2556 กลํุมทอผ๎าบ๎านหนองแก 3 ม.6 ต.สีดา อ.สีดา จ.นครราชสีมา รับงานทอผ๎าฝ้าย ผ๎าถงุ ผ๎าขาวม๎า

นม 05/2558 (นางน๎อย จักรเฮียม) โทร. 086-081-5224 และผ๎าพันคอ
นม 05/2556 กลํุมทอผ๎าหญ๎าคา 39 ม.9 ต.สีดา อ.สีดา จ.นครราชสีมา ทอผ๎าฝ้ายและผ๎าไหม
นม 06/2558 (นางน๎อย เติมสวัสด์ิ) โทร. 082-150-0391
นม 06/2556 กลํุมทอพรมเช็ดเท๎า 235/158 คํายสุรธรรมพิทักษ๑ ม.9 ต.โพธิก์ลาง ทอพรมเช็ดเท๎า
นม 07/2558 (นางจิรวดี ราณรงค๑) อ.เมือง จ.นครราชสีมา  โทร. 082-1500391
นม 01/2558 กลํุมวสิาหกจิชมุชนทอพรมเชด็เท๎าบ๎านถนน 120 ม.6 ต.ดํานขุนทด อ.ดํานขุนทด ทอพรมเช็ดเทา๎รูปแบบตํางๆ

หักน๎อย (นางสํารอง ภาระหันต๑) จ.นครราชสีมา โทร.086-8674868
นม 02/2558 กลํุมทอผ๎าไหมบ๎านดอนแสบง 1/1 ม.6 ต.หนองตาดใหญํ อ.สีดา ทอผ๎าไหม ทอผ๎าฝ้าย

(นางบุญหนา เกียนนอก) จ.นครราชสีมา โทร.086-2489896
นม 08/2559 กลํุมพรมอเนกประสงค๑ 233 ม.8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ รับงานทอพรมเช็ดเทา๎และ

(นางประเทือง ชลอกลาง) จ.นครราชสีมา โทร. 083 7954499 พรมอเนกประสงค๑

บุรีรัมย์
บร 01/2557 กลํุมเชือกฟางร๎อยพวงมาลัย 8 ม.5 ต.เมืองฝาง อ.เมืองบุรีรัมย๑ จ.บุรีรัมย๑ เชือกฟางร๎อยพวงมาลัย

(นางสุพิน ทองขาว) โทร. 096-8851501
บร 003/2557 กลํุมเย็บกระเป๋าบ๎านหนองไผํ 76 ม.2 ต.แดงใหญํ อ.บ๎านใหมํไชยพจน๑ เย็บกระเป๋าบ๎านหนองไผํ

(นางสมัย ปาวรีย๑) จ.บุรีรรัมย๑ 31120 โทร. 087-0642887

บก 001/2557 กลํุมสํงเสริมอาชีพการรับงานไปทําที่บ๎าน 55 ถ.นาสะแบง-นาแสง ม.8 ต.นาสะแบง เย็บผ๎าโหล
(เยบ็ผ๎าโหล)(นางหนูจนี หอมสมบัติ) อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ โทร. 080-760-3497

บก 002/2557 กลํุมผลิตภัณฑ๑จากเส๎นพลาสติก 177 ม.6 ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ สานผลิตภัณฑ๑จากเส๎นพลาสติก

บ๎านทําโพธิ ์(นางวิชัย มีแกํน) โทร.086-228-5033
บก 001/2558 กลํุมเย็บผ๎าบ๎านโนนสวนหมํอน 95 ม.5 ต.บ๎านต๎อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ รับงานเยบ็ผ๎าโหลและตัดเยบ็

(นายบุญฤทธิ ์เพสาลี) ฝดทร.082-3306040 เส้ือผ๎า ผ๎าขาวม๎า

เลขทะเบยีน ชื่อกลุ่ม/ผู้น า ทีต่ั้งกลุ่ม ประเภทงานทีร่ับท า

นครราชสีมา

บึงกาฬ



บก 002/2558 กลํุมอตุสาหกรรมศรีวิไลเย็บผ๎าโหล 36 ถ.ศรีวิไล ม.12 ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล รับงานเย็บผ๎าโหล
(นางสาวดวงเดือน แก๎วนาคูณ) จ.บึงกาฬ โทร.087-7074088

บก001/2559 กลํุมรับงานไปทําที่บ๎านไม๎กวาดดอกหญ๎า 75 ม.1 ต.บุงํคล๎า อ.บุงํคล๎า จ.บึงกาฬ รับงานทําไม๎กวาดดอกหญ๎าจาํหนําย

(นางวิภาวรรณ ชัยสินธ๑) โทร. 085 647 3044
บก 001/2559 กลํุมรับงานไปทําทีบ่๎านไม๎กวาดดอกหญา๎และ 6 ม.8 ต.โคกกว๎าง อ.บุงํคล๎า จ.บึงกาฬ รับงานทําไม๎กวาดดอกหญ๎าและ

กระต๊ิบจากไม๎คล๎า บ๎านสมพร โทร. 089-0629418 กระต๊ิบข๎าวไม๎คล๎า
(นายลําพล วงษ๑รินยอง)

บก 003/2559 กลํุมรับงานไปทําที่บา๎นไม๎กวาดดอกหญา๎ 6 ม.8 ต.บุงํคล๎า อ.บุงํคล๎า จ.บึงกาฬ รับงานทําไม๎กวาดดอกหญ๎า
บ๎านซําบอน โทร. 084-8930480
(นายสมัย สุวรรณ๑วารี)

มค 004/2556 กลํุมกระเปา๋แฟชั่น(สุขสมบรูณ๑) 71 ม.1 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม การเย็บประเป่าแฟชั่น
มค 001/2559 (นายคําตัน นามโคตร) โทร. 087-644-4804
มค 005/2556 กลํุมโรงงานกระเป๋า(กา๎วไกลพัฒนา) 35 ม.18 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม การเย็บประเป่าแฟชั่น
มค 002/2559 (นายถวิล สุวรรณเพ็ง) โทร. 089-223-9358
มค 006/2556 กลํุมทํากระเป๋าบ๎านลาด(โชคทวี) 92 ม.18 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม กระเป๋าแฟชั่น
มค.003/2559 (นายณรงค๑ จันสนิท) 089-817-1691
มค 007/2556 กลํุมโรงงานกระเป๋า(เจริญทรัพย๑) 170 ม.1 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย ม.มหาสารคาม กระเป๋าแฟชั่น
มค..4/2559 (นายไพบูลย๑ แสงไชยา) โทร. 087-438-9932
มค 008/2556 กลํุมประหยัดทรัพย๑แฟชั่นไทย 118 ม.22 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม กระเป๋าแฟชั่น
มค..5/2559 (นายประหยัด หลงคํารัตน๑) โทร. 081-061-0480
มค 009/2556 กลํุมเย็บกระเป๋า(รํวมใจพัฒนา) 149 ม.1 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม กระเป๋าแฟชั่น
มค006/2559 นายสํารอง จันทะเลิง) โทร. 088-301-8030
มค 010/2556 กลํุมลาดพัฒนากระเป๋าแฟชั่น 119 ม. ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม กระเป๋าแฟชั่น
มค007/2559 (นางเข็มทอง ยุบลชู) โทร. 080-060-9659
มค 02/2558 กลํุมออมสินการ๑เม๎นท๑ 111 ม.9 ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม เย็บผ๎าสํงโรงงาน

(นางสาวศิริรัตน๑ กํานจันทร๑) โทร. 087-016-9250
มค 03/2558 กลํุมทอพรมเช็ดเท๎าบ๎านเสือโก๎ก 224 ม.10 ต.เสือโก๎ก อ.วาปีปทุม การทอพรมเช็ดเท๎าจากเศษผ๎า

ผนางทองสุข เอกรักษา) จ.มหาสารคาม โทร. 080-0138258
มค008/2559 กลํุมวิสาหกิจชุมชนพรมเช็ดเทา๎ 35 ม.2 ต.ดงยาง อ.นาดุน จ.มหาสารคาม การทอพรมเช็ดเท๎าจากเศษผ๎า

(นายการ ปะนาเส) โทร. 081-0578230
มค009/2559 กลํุมเย็บกระเป่าบ๎านหนองเรือ 80 ม.10 ต.เสือเฒํา อ.เชียงยืน การเย็บกระเป๋าแฟชั่น

(นายสกด พลช๎าง) จ.มหาสารคาม โทร.092-7571534

เลขทะเบยีน ชื่อกลุ่ม/ผู้น า ทีต่ั้งกลุ่ม ประเภทงานทีร่ับท า

มหาสารคาม



มค 010/2559 กลํุมสมควรเจริญ 32 ม.18 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย การเย็บกระเป๋าแฟชั่น
(นายสมควร เหลําวงษ)ี จ.มหาสารคาม โทร.096-1193581

มค 011/2559 กลํุมตัดเย็บเส้ือผ๎าสําเร็จรูป 150 ม.14 ต.เกิ้ง อ.เมือง การตัดเยบ็เส้ือผ๎าสําเร็จรูป
(นางลัดดา นาถมทอง) จ.มหาสารคาม

มค 012/2559 กลํุมผลิตส่ิงทอพรมเช็ดเท๎า 34 ม.3 ต.ก๎ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย การทอพรมเช็ดเท๎าจากเศษผ๎า

(นางบุปผา หลุมทอง) จ.มหาสารคาม โทร. 097-1435926
มค 013/2559 กลํุมเย็บผ๎าบ๎านดอนหล่ี 83 ม.9 ต.หนองบัวแก๎ว อ.พยัคฆภูมิพิสัย การตัดเยบ็เส้ือผ๎าสําเร็จรูป

(นางจันทร๑เพ็ญ บุญอุดม) จ.มหาสารคาม โทร. 093-3437205

มห01/2555 กลํุมตัดเย็บเส้ือผ๎าชุมชนศรีปทุม 33/3 ถ.ศรีปทุม ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร รับชิ้นสํวนของผ๎า เส้ือกางเกง

มห 003/2559 (นางภาวนา คนยืน) โทร. 042-630-154 มาประกอบเป็นตัวสํงให๎ผ๎ูวําจา๎ง

มห 02/2558 กลํุมแปรรุปผลิตภัณฑ๑จากผ๎าฝ้าย 9 ถ.เปรมพัฒนา ม.7 ต.กกตูม อ.ดงหลวง รับชิ้นสํวนผ๎าฝ่ายมาเย็บเปน็ตัว

(นางอัญชลี อุณวงค๑) จ.มุกดาหาร โทร. 085-679-9821 เยบ็ผ๎าหํม ผ๎าพันคอสํงผ๎ูวําจา๎ง

มห 01/2559 กลํุมเย็บกระเป๋าของชํารํวย 223 ม.2 ต.บ๎านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร เย็บชิ้นสํวนของชํารํวยประกอบ

(นายอิทธิ ปานบุญ) โทร. 083-5066628 เป็นชิ้นงานสํงให๎ผ๎ูวําจ๎าง

ยส 001/2553 กลํุมภูมิป๓ญญาตากะยาย 149 ม.11 ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา แปรรูปผลิตภณัฑ๑ผ๎าพื้นเมือง

ยส.003/2556 (นางสมเกียรติ  จันสุคนธ๑) จ.ยโสธร
ยส 001/2558

ยส 002/2553 กลํุมเย็บจักรอุตสาหกรรม 31 ม.5 ต.โนนทราย อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ตัดเย็บเส้ือผ๎าสําเร็จรูป
ยส 004/2556 บ๎านหว๎าน โทร.087 963 0701
ยส 002/2558 (นางนารี  สมพะเนาว๑)
ยส 001/2556 กลํุมผลิตภณัฑ๑เถาวัลย๑บ๎านหนองหอย 60 ม.8 ต.เขื่องคํา อ.เมือง จ.ยโสธร จกัสานผลิตภัณฑ๑จากเถาวัลย๑

ยส 003/2558 (นายประเสริฐ กันหะคุณ) โทร. 083 124 7773
ยส 002/2556 กลํุมตัดเยบ็เส้ือผ๎าบ๎านโนนยาง ม.3 160 ม.10 ต.พระเสาร๑ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ตัดเย็บเส้ือผ๎าสําเร็จรูป
ยส 002/2557 (นางเฉลย วงกันยา) โทร. 084 478 4427
ยส 012/2558

ยส 009/2556 กลํุมดอกไม๎ประดิษฐ๑บ๎านดงมะไฟ 59 ม.8 ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร ผลิตดอกไม๎จากผ๎าใยบัว
ยส 007/2558 (นางจันทร๑พนม อํอนพุทธา) โทร. 086 866 6469

ยส 011/2556 กลํุมเย็บถุงมือบ๎านสร๎างแป้น 149 ม.2 ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ผลิตถุงมือจากหนังสัตว๑
ยส 008/2558 (นางบัวเรียน บุญเลํห๑ โทร. 085 412 4920

มกุดาหาร

ยโสธร

เลขทะเบยีน ชื่อกลุ่ม/ผู้น า ทีต่ั้งกลุ่ม ประเภทงานทีร่ับท า



ยส 012/2556 กลํุมทอผ๎าพื้นเมืองบ๎านสร๎างแป้น 133 ม.2 ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ทอผ๎าพืน้เมือง
ยส 009/2558 (นางหนูแดง ลานุสัตย๑) โทร. 088 377 6930
ยส 013/2556 กลํุมผลิตถุงมือบ๎านพลไว 73 ม.8 ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ผลิตถุงมือจากหนังสัตว๑
ยส 010/2558 (นายสายันต๑ วรรณวงษ๑) โทร. 090 379 7699  
ยส 001/2557 กลํุมผลิตภัณฑ๑จกัสานไม๎ไผํนาดีน๎อย 95 ม.9 ต.นาสะไมย๑ อ.เมือง จ.ยโสธร จกัสานผลิตภณัฑ๑จากไม๎ไผํ
ยส 011/2558 (นางประครอง เทือกท๎าว) โทร. 089 248 4538
ยส 003/2557 กลํุมเย็บผ๎าบ๎านหัวดอน 93 ม.4 ต.ผือฮี อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ตัดเย็บเส้ือผ๎าสําเร็จรูป

(นางมยุลี กล๎าหาญ) โทร.089 009 3712
ยส 004/2557 กลํุมผลิตถุงมือบา๎นพลไว หมูํ 8 72 ม.8 ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ผลิตถุงมือจากหนังสัตว๑

(นายสกุล เวียงคํา) โทร. 088 706 1773
ยส 005/2557 กลํุมผลิตภัณฑ๑แปรรูปเส่ือกก 44 ม.6 ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร ทอเส่ือกกและแปรรูปผลิตภณัฑ๑

บ๎านนาโป่ง โทร. 082 861 0873
(นางรําไพ สิงห๑จารย๑)

ยส 006/2557 กลํุมสตรีอาชีพนาสะแบง 101 ม.6 ต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร ตัดเย็บเส้ือผ๎า ทอเส่ือกก
(นางสุวรรณา ไชยรักษ๑) โทร. 081 760 9344 และแปรรูปผลิตภัณฑ๑

ยส 007/2557 กลํุมผลิตไม๎กวาดดอกหญา๎บ๎านหนองคูน๎อย 156 ม.5 บ๎านหนองคูน๎อย ต.น้ําคํา อ.ไทยเจริญ ผลิตไม๎กวาดจากดอกหญ๎า
(นางคํานาง สมอบ๎าน) จ.ยโสธร  โทร. 086-249-0223

ยส 010/2557 กลํุมสานตะกร๎าพลาสตกบา๎นศรีชุมพร 80 ม.9 บ๎านศรีชุมพร ต.ศรีแกว๎ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ผลิตตะกร๎าพลาสติก
(นางเข็มทอง ศรีมาคํา) โทร. 087-805-6435

ยส 011/2557 กลํุมตัดเย็บเส้ือผ๎าบ๎านดงเจริญ 174 ม.2 บ๎านดงเจริญ อ.คําเขื่อนแก๎ว จ.ยโสธร ตัดเย็บเส้ือผ๎าสําเร็จรูป
(นางสาววลิมล ถึงแสง) โทร. 087 964 8319

ยส 012/2557 กลํุมประดิษฐ๑ดอกไมจ๎ากผ๎าใยบวับา๎นพลับ 157 ม.4 บ๎านพลับ ต.ดํูทุงํ อ.เมือง จ.ยโสธร ประดิษฐ๑ดอกไม๎จากผ๎าใยบัว
(นางสุกล  ศิริโสม) โทร. 090 841 2900

ยส 004/2558 กลํุมผลิตพรมเช็ดเท๎าบ๎านดอนยาง 28 ม.6 ต.ค๎อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร ผลิตพรมเช็ดเท๎า
(นางปราณี สุระขันธ๑) โทร. 080 734 6945 ด๎วยกี่ประยุกต๑

ยส 005/2558 กลํุมผลิตหมอนขดิบ๎านกระจาย ม.3 257 ม.3 ต.กระจาย อ.ป่าต้ิว จ.ยโสธร ผลิตหมอนขิด
(นางธัญยพร สีใส)

ยส 006/2558 กลํุมตัดเยบ็เส้ือผ๎าบา๎นผือฮี ม.1 40 ม. บ๎านผือฮี ต.ผือฮี อ.มหาชนะชัย ตัดเย็บเส้ือผ๎า
(นางรํุงพิศ โทแสง) จ.ยโสธร 

ยส 001/2559 กลํุมสร๎างอาชีพใหมํบา๎นเหล่ือม 4 ม.3 ต.ขุมเงิน อ.เมือง จ.ยโสธร ผลิตพรมเช็ดเทา๎ด๎วยกี่ประยุกต๑

(นางปภาวรินทร๑ จันทร๑เนตรศรี) โทร. 081-1533619 และไม๎กวาดดอกหญ๎า
ยส 002/2559 กลํุมฉตัรเงิน ฉตัรทอง บา๎นลุมพกุ หมูํ 2 249 ม.2 ต.ลุมพุก อ.คําเขื่อนแก๎ว จ.ยโสธร ประดิษฐ๑ต๎นฉตัรเงิน ฉตัรทอง

(นางสาวนิสารัตน๑ พละก๎านตรง) โทร. 093-9500997

เลขทะเบยีน ชื่อกลุ่ม/ผู้น า ทีต่ั้งกลุ่ม ประเภทงานทีร่ับท า



ยส 003/2559 กลํุมแปรรูปผลิตภณัฑ๑เส่ือกกบา๎นโคกกอก 72 ม.8 ต.สร๎างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ทอและแปรรูปผลิตภัณฑ๑จากเส่ือกก

(นางคําตา อํอนแก๎ว) โทร. 093-4538729
ยส 004/2559 กลํุมตะกร๎าพลาสติกบา๎นปอแดง 61 ม.2 ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ผลิตตะกร๎าพลาสติก

(นางบุญวาด สายซ่ือ) โทร. 082-1110179
ยส 005/2559 กลํุมโพธิเ์ทวดา บา๎นลุมพุก ม.2 898 ม.2 ต.ลุมพุก อ.คําเขื่อนแก๎ว จ.ยโสธร ประดิษฐ๑ต๎นโพธิ์เงิน โพธิ์ทอง

(นางมยุรี ชมภูนุช) โทร. 094-4627705
ยส 006/2559 กลํุมงานประดิษฐ๑ดอกไม ๎และโพธิเ์งิน โพธิท์อง 925 ม.2 ต.ลุมพุก อ.คําเขื่อนแก๎ว จ.ยโสธร ประดิษฐ๑ดอกไม๎จากผ๎าใยบัว

(นางหนูจันทร๑ แสงสกุล) โทร. 083-3644412 และต๎นโพธิเ์งิน โพธิท์อง
ยส 007/2559 กลํุมตะกร๎าพลาสติกบา๎นชัยชนะ 45 ม.10 ต.ห๎วยแก๎ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร ผลิตตะกร๎าพลาสติก

(นางสํา กาลจักร) โทร. 084-4708453
ยส 10/2559 กลํุมตัดเย็บบ๎านธาตุฝุ่น 238 ม.3 ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร ตัดเย็บเส้ือผ๎าสําเร็จรูป

(นางจริยา เชื้อบัณฑิต) โทร.085-9299601
ยส11/2559 กลํุมตัดเย็บบ๎านขุมเงิน หมูํ 7 125 ม.7 ต.ขุมเงิน อ.เมือง จ.ยโสธร ตัดเย็บเส้ือผ๎าสําเร็จรูป

(นางประไพศรี ขาภักดี) โทร. 087-8043642

รอ 01/2551 กลํุมสตรีพัฒนา 97  ม.13  ต.ทุงํกุลา   อ.สุวรรณภูมิ จ.ร๎อยเอ็ด ทําวิกผม
(นางบังกร  ศรีน๎อย) โทร. 087 856 7558

รอ 01/2553 กลํุมทําวิกผม 204 ม.6 ต.ทุงํกุลา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร๎อยเอ็ด ทําวิกผม
รอ 01/2555 (นางปราณี  ไชยมั่น) โทร.081-058-3497

รอ 01/2556 กลํุมพัฒนาอาชีพเพือ่การผลิต 175 ม.14 ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร๎อยเอ็ด เย็บผ๎าหํม ผําปูที่นอน และ

(นางเต็มใจ สมเพ็ชร) โทร. 087-856-5419 ปลอกหมอน

รอ 01/2558 กลํุมเย็บผ๎าสุขพรรษา 32 ม.2 ต.พระเจ๎า อ.เชียงขวัญ จ.ร๎อยเอ็ด เยบ็กางเกงกีฬา กางเกงขาส้ัน

(นางสุขพรรษา  จันทะศรี) โทร. 093-3366756

รอ 01/2559 กลํุมทวีทรัพย๑ 142 ม.1 ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร๎อยเอ็ด เย็บเส้ือผาเย็บกางเกง

(นางขนิษฐา เนาววงค๑) โทร.082-8476929

รอ 02/2559 กลํุมเย็บเส้ือผ๎าและกระเป๋า 98 ม.1 ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร เยบ็เส้ือผ๎า เยบ็กางเกงแฟชั่น

(นางคําจันทร๑ ผุยคําพ)ิ จ.ร๎อยเอ็ด โทร. 098-2079341 และกระเป๋า

เลขทะเบยีน ชื่อกลุ่ม/ผู้น า ทีต่ั้งกลุ่ม ประเภทงานทีร่ับท า

ร้อยเอ็ด



รอ 03/2559 กลํุมอุตสาหกรรมรับจ๎างเย็บผ๎า 29 ม.6 ต.สะอาด อ.โพธิช์ัย จ.ร๎อยเอ็ด เย็บเส้ือผ๎า

(นางสํารี เวียงยิ่ง) โทร. 092-2957673

รอ 04/2559 กลํุมเย็บผ๎าเจเจ (JJ) 107 ม.7 ต.นาแซง อ.เสลภูมิ จ.ร๎อยเอ็ด ตัดเย็บกางเกง

(นางธนพรพรรณ ไคํนุํนสิงห๑) โทร. 092-6934545

รอ 05/2559 กลํุมหนูไพรเย็บเส้ือผ๎า 64 ม.6 ต.พระธาตุ อ.เชียงชวัญ จ.ร๎อยเอ็ด ตัดเย็บเส้ือ

(นางหนูไพร พรามนัติ) โทร. 096-8280402

ลย 001/2547 กลํุมสหกรณ๑ทอผ๎าพื้นเมืองบ๎านนา 20/2 ถ.นาบอน-สงเปือย ม.12 ต.เขาแก๎ว ทอผ๎าฝ้ายพืน้เมือง
ป่าหนาด อ.เชียงคาน  จ.เลย
(นางโสภา  ค๎ุมตํา) โทร. 086-0361404

ลย 001/2557 กลํุมเย็บผ๎าบ๎านปากภู 165 ม.3 ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย เย็บเส้ือผ๎าสําเร็จรูป
(นางรัชฎาภรณ๑ ชํางระดม) โทร. 081-058-2103

ลย 001/2558 กลํุมพัฒนาอาชีพบ๎านน้ําภู 196 ม.10 ต.เมือง อ.เมืองเลย รับงานทําขนมทองพับ 
(นางบวร แปรชน) จ.เลย ขนมทองม๎วน

ลย 002/2558 ชมรมชํวยเหลือเกื้อกูล 38/1 ม.2 ต.ทําวรรค๑ อ.นาด๎วง จ.เลย ทอพรมเช็ดเท๎า
(นางละอองดาว วาที) โทร. 098-1357529

ลย 004/2558 กลํุมทําดอกไม๎จันทร๑บ๎านธาตุ 239/2 ม.16 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย ทําดอกไม๎จันทร๑จําหนําย
(นางสุภาภรณ๑ มูลถวิลย๑) โทรศัพท๑ 0981052570

ลย 003/2558 กลํุมตัดเย็บกระเป๋าบ๎านบุฮม ม.9 35/3 ม.9 ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย ตัดเย็บกระเป๋า
(นางทองหลาง บุญสิม) โทร. 085-4643537

ลย 001/2559 กลํุมแปรรูปผ๎าสําลีบ๎านหัวฝาย 146 ม.11 ต. เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย ตัดผ๎าหมํ ของใช๎จากผ๎าสําลี
(นายบุญหลาย หิตะยะโส) โทร. 086-8109264

ลย 05/2558 กลํุมไม๎กวาดพอเพียง 9809 ม.9 ต.นาอ๎อ อ.เมือง จ.เลย ทําไม๎กวาดทุกชนิด
(นางธนัยาภทัร๑ ภทัรเกียรติวศิาล) โทร. 088-3271191

ลย 02/2559 กลํุมตัดเย็บผ๎า บ๎านบุฮม ม.1 119 ม.2 ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย เยบ็กระเปา๋และตัดกางเกง
(นางภัทธิรา นนทะลุน) โทร. 099-7397202

ลย 04/2559 กลํุมกล๎วยตากอบแห๎ง 243 ม.1 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย ทํากล๎วยตากอบแห๎ง
(นางเกศราพร กันทะวงศ๑) โทรศัพท๑ 091-6793219

เลขทะเบยีน ชื่อกลุ่ม/ผู้น า ทีต่ั้งกลุ่ม ประเภทงานทีร่ับท า

เลย



ศก 1/2555 กลํุมเย็บผ๎าบ๎านบัวบะ 11 ม.21 ต.โดด อ.โพธิศ์รีสุวรรณ จ.ศรีษะเกษ เย็บผ๎า
ศก 2/2557 (นางสุภาพ  คําบํอ) โทร. 089-846-6072
ศก 2/2555 กลํุมเย็บผ๎าบ๎านสําโรงใหญํ 201 ม.1 ต.สําโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีษะเกษ เย็บเส้ือผ๎า

(นางสมพร  สายคํา) โทร. 080-163-0981
ศก 3/2555 กลํุมตัดเยบ็เส้ือผ๎าออมทรัพย๑บ๎านหนองหญ๎าปล๎อง 74 ม.2 ต.หญ๎าปล๎อง อ.เมือง จ.ศรีษะเกษ เย็บผ๎า

(นางสําเนียง  วิเศษสังข๑) โทร.085-026-3225
ศก. 5/2555 กลํุมเย็บผ๎าบ๎านโนนสมบูรณ๑ 32/1 ม.3 บ๎านโนสมบูรณ๑ ต.ขนุน อ.กันทรลักษ๑ เย็บผ๎า
ศก 4/2557 (นางกนกนัฐ พันสุโพธิ)์ จ.ศรีษะเกษ โทร.084-824-8224
ศก 6/2556 กลํุมเย็บผ๎าบ๎านสะมัด 40 ม.6 ต.วังหิน อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ เย็บผ๎า

(นางลออง อรทัย) โทร. 087-254-1757
ศก 1/2557 กลํุมเย็บผ๎าบ๎านโนนอีป๓ง 90 ม. 8 ต.หนองแก๎ว อ.เมือง จ.ศรีษะเกษ เย็บผ๎า

(นายณรงค๑วิทย๑ สีงาม) โทร. 084-962-7039
ศก 3/2557 กลํุมเย็บกระเป๋าบ๎านหนองบวบ 7 ม.15 บ๎านบวบ ต.โดด อ.โพธิศ์รีสุวรรณ เย็บกระเป๋าหนัง

(นางสาวลําพวน พันธ๑งาม) จ.ศรีสะเกษ โทร. 086-262-6754

สก 01/2552 กลํุมแมํบ๎านเกษตรกรบ๎านถ้ําเตํา 164 ม.1 ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอํานวย ทอผ๎าย๎อมคราม
(นางสมคิด พรมจักร) จ.สกลนคร โทร.086-2412544

สก 01/2556 กลํุมเย็บผ๎าโหลบ๎านบึงน๎อย 67 ม. 2 ต.บึงทวาย อ.เตํางอย เย็บผ๎าโหล
(นางสุปรียา นีอํามาตย๑) จ.สกลนคร

สก 1/2557 กลํุมเย็บผ๎าโหลบ๎านนาสีนวล 118 ม.3 (บ๎านนาสีนวล) ต.ตองโขบ เย็บผ๎าโหล
(นางพรสวรรค๑ เกษมสานต๑) อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

สก 2/2557 กลํุมเยบ็ผ๎าโหลบานบึงน๎อยกลํุมที่ 2 44 ม.2 (บ๎านบึงน๎อย) ต.บึงทวาย อ.เตํางอย เย็บผ๎าโหล
(นางทัศคร กงแกํนทา) จ.สกลนคร

สก 3/2557 กลํุมเยบ็ผ๎าโหลบานบึงน๎อยกลํุมที่ 3 11 ม.2 (บ๎านบึงน๎อย) ต.บึงทวาย อ.เตํางอย เย็บผ๎าโหล

 (นางสาวอรอุมา ผํานสุวรรณ) จ.สกลนคร  
 สก 1/2558 กลํุมเย็บผ๎าโหลบา๎นบงึทวาย หมูทํี่ 1 19 ม.1 ต.บึงทวาย อ.เตํางอย จ.สกลนคร เย็บผ๎าโหล

(นางสุวิพัฒน๑ สิมแสงม)ี
สก 2/2558 กลํุมวิสาหกิจชุมชนหนองเค๎าการ๑เมนต๑ 117 ม.12 ต.นามํอง อ.กุดบาก จ.สกลนคร ตัดเย็บกางเกง

(นางสมเกียรติ โถดาสา)
สก 3/2558 กลํุมตัดเยบ็และแปรรูปผลิตภณัฑ๑บา๎นนาดี 114 ม.1 ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย๑ ตัดเยบ็และแปรรูปผลิตภณัฑ๑

(นางไพบูลย๑ ใบหะสี) จ.สกลนคร โทร. 085-4549658 ผ๎าฝ้าย

เลขทะเบยีน ชื่อกลุ่ม/ผู้น า ทีต่ั้งกลุ่ม ประเภทงานทีร่ับท า

ศรีสะเกษ

สกลนคร



 สร 1/2555 กลํุมครอบครัวอบอุํนบ๎านหนองคู 59 ม.8 ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร๑ 32160 เย็บเส้ือโหล
(นางวาสนา ชนะชัย) โทร 085-1134795

สร 2/2558 กลํุมเย็บผ๎าบ๎านขยูง 196 ม.3 ต.เพีย้ราม อ.เมือง จ.สุรินทร๑ เย็บผ๎า เย็บกระเป๋าหนัง
(นางอภิพร กระแสโสม) โทร. 085-1134795

 สร 1/2559 กลํุมเย็บกระเป๋าบ๎านเพยีรเสมอ 66 ม.1 ต.ทับใหญํ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร๑ เย็บกระเป๋าหนัง
(นายสุนันท๑ เพียรเสมอ) โทร.084-9103857

สร 1/2558 ผ๎ูรับงานไปทําทีบ่๎านรํวมแรงรํวมใจบ๎าน 149 ม.11 ต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี เย็บเส้ือโหล
หนองบัวบาน จ.สุรินทร๑ โทร.081-2901083
(นางคมสันต๑ นามโครตร)

สร 2/2558 รับงานไปทําที่บ๎านโคกไทรพัฒนา 51/1 ม.8 ต.บ๎านจารย๑ อ.สังขะ จ.สุรินทร๑ เย็บเส้ือเชิ้ต
(นางดาริกา ยามดี) โทร.083-1690551

นค 01/2554 กลํุมเย็บผ๎าสําเร็จรูปบ๎านกลางน๎อย 17 ม.7 ต.บ๎านวําน อ.ทําบํอ จ.หนองคาย เยบ็เส้ือและกางเกงสําเร็จรูป

(นางสันธนา  วงษ๑อินทร๑) 085-337-2612
นค 02/2556 กลํุมตัดเยบ็เส้ือกางเกงบา๎นนาเพยีงใหญํ 70 ม.8 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย เยบ็เส้ือและกางเกงสําเร็จรูป

 (นางคํามี วงค๑มีฤทธิ)์ 081-965-2745  
นค 01/2557 กลํุมเยบ็เคร่ืองนอนบา๎นหาดคํา 114 ม.3 ต.หาดคํา อ.เมือง จ.หนองคาย เย็บเคร่ืองนอนสําเร็จรูป

(นางสาวรุจิรา อินทะวงษ๑) โทร.081 263 0623
นค 02/2557 กลํุมเย็บผ๎าสําเร็จรูปบ๎านหินโงม 107 ม.2 ต.หินโงม อ.เมือง จ.หนองคาย เย็บเส้ือผ๎าและกางเกงสําเร็จรูป

(นางบุญยิ้ม ทิพเสน) โทร. 097-2070703
นค 01/2558 กลํุมสํงเสริมอาชีพเย็บผ๎าบ๎านนาสมบูรณ๑ 111 ม.26 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย เย็บเส้ือผ๎ากางเกงสําเร็จรูป

(นางยสุตมา  สุขันธ๑)
นค 02/2558 กลํุมสํงเสริมสตรีเยบ็ผ๎า ศ.คํากลํอง 285 ม.9 ต.บ๎านเด่ือ อ.ทําบํอ จ.หนองคาย เย็บกางเกงสําเร็จรูป

(นางคํากลํอง ดอนเกิด) โทร. 093-5044657
นค 01/2559 กลํุมพวงจากลูกป๓ด 86 ม.2 ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ร๎อยพวงกุญแจจากลูกป๓ด

(นางสาคร อุปาระ) โทร. 093-3241282
นค02/2559 กลํุมจักสานตะกร๎าเส๎นพลาสติก 78 ม.2 ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย จักสานตะกร๎าจากเส๎นพลาสติก

(นางนพรัตน๑ คุณทา) โทร. 085-6460365
นค 03/2559 กลํุมทอผ๎ามัดหมี่บา๎นสุขสําราญ 27 ม.8 ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย รับงานทอผ๎ามัดหมี่

(นางสลัด บุญญะรัง) โทร. 083-3589818

สุรินทร์

หนองคาย

เลขทะเบยีน ชื่อกลุ่ม/ผู้น า ทีต่ั้งกลุ่ม ประเภทงานทีร่ับท า



นค 04/2559 กลํุมแปรรูปไม๎บา๎นคําอินทร๑แปลง 37 ม.2 ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย รับงานแปรรูปไม๎ทําเป็นเฟอร๑

(นายรํุงอนันต๑ นวลกนก) โทร. 091-0608730 นิเจอร๑
นค 04/2559 กลํุมต๎มเกลือบ๎านเซิมทุงํ 18 ม.3 ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย รับงานต๎มเกลือเพื่อจําหนําย

(นางบุญยัง วงค๑ราศรี) โทร. 087-2374912
นค 05/2559 กลํุมปลูกเห็ดฟางบ๎านเซิมทุงํ 167 ม.3 ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย รับงานปลูกเห็ดฟาง

(นายเสวก พระโพธิ์) โทร. 087-9279615

นภ 1/2550 กลํุมเย็บผ๎าบ๎านโคกกลาง ม.5 อาคารศูนย๑ประสานงานกลํุมเย็บผ๎าบ๎านโคกกลาง ตัดเย็บเส้ือผ๎า
(นางสวาท  กันยามิน) ม.5 ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู

นภ 1/2555 กลํุมเย็บผ๎าบ๎านสุขเกษม 218 ม.2 ต.หนองหว๎า อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู เย็บผ๎า
(นางทรงพร เดชบังอร) โทร. 081-904-7205

นภ 3/2555 กลํุมสตรีเยบ็ผ๎าบนํหนองหว๎าใหญํ 48 ม.1 ต.หนองหว๎า อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู เยบ็ผ๎าสําเร็จรูป แบบนําสมัย

หมูํ 1 โทร. 087-980-6259
(นางสาวเดือน วงเพีย๊ะ)

นภ 4/2555 กลํุมเยบ็ผ๎าเพือ่พฒันาอาชพีบา๎นโคกเจริญ 14 ม.11 ต. นิคมพัฒนา อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู เย็บผ๎า
(นางลําดวน สุป๓ญญา) โทร. 081-055-1512

นภ 5/2555 กลํุมสตรีเย็บผ๎าบ๎านหนองหว๎าน๎อย 49 ม.7 ต.หนองหว๎า อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู เย็บผ๎า
(นางสาวนวลละออง ศรีเมืองช๎าง) โทร.089-279-9720

นภ 8/2555 กลํุมทอผ๎าฝ้ายมัดหมี่สลับขิด 147 ม.4 ต.หนองสวรรค๑ อ.เมือง จ.หนองบวัลําภู ทอผ๎า
บ๎านหินลับ หมูํที ่4 โทร. 083-359-7599
(นางจันใด พินิจมนตรี

นภ 9/2555 กลํุมเย็บผ๎าปดิจมูกบา๎นโนนอุดม 249 ม.8 ต.กุดจิก อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู เย็บผ๎า 
(นางสาวคําปาง ป๓ดสี) โทร. 080-181-3988

นภ 9/2557 กลํุมถักวิกผมบ๎านภูพานทอง ม.2 356 ม.2 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู ถักทอวิกผม

อด 06/2552 กลํุมสตรีชุมชน 67 ถ.อุดรธาน-ีหนองบัวลําภู ต.หนองบัวบาน ทําดอกไม๎ประดิษฐ๑
(นางฉวีวรรณ  เลาะหะนะ) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี  โทร.087-2882903

อด 01/2559 กลํุมนาคาโบราณ 166 ม.1 ต.ปะโค อ.กุดจับ จ.อุดรธานี แปรรูปถั่วลิสง
(นางสาวธิดา พรศิวะ) โทร 087-2204770

เลขทะเบยีน ชื่อกลุ่ม/ผู้น า ทีต่ั้งกลุ่ม ประเภทงานทีร่ับท า

หนองบัวล าภู

อุดรธานี



อด 02/2547 กลํุมพัฒนาอาชีพแปรรูปผ๎าหมี่ย๎อมคราม 25 ม.4 ถ.สระแก๎ว ต.สุมเส๎า อ.เพ็ญ แปรรูปผ๎ามัดหมี่
(นางสงวน  สมบูรณ๑) โทร. 081 369 8864

อด 01/2553 กลํุมแมบํ๎านเกษตรกรบ๎านหนองโน 310 ม.2 ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี แปรรูปถั่วลิสง
(นางสมพร  เจริญวัย) โทร.087-2255884

อด 07/2549 กลํุมตัดเยบ็เส้ือผ๎าบา๎นหนองกา 73 ม.5 ต.บ๎านจันทน๑  อ.บ๎านดุง  จ.อุดรธานี เย็บผ๎าสําเร็จรูป
(นางพรรนิภา  ต๎ูจันโต) โทร.089-8400297

อด 07/2547 กลํุมตัดเย็บเส้ือผ๎าสําเร็จรูป 79 ม.8 ต.หนองไผํ อ.หนองหาน  จ.อุดรธานี เย็บผ๎า
อด 05/2551 (นางลําดวน  ผาบสิมมา) โทร. 08 7213 2459

อด 2/2559 กลํุมหัตถกรรม 79/1 ม.10 ถ.มิตรภาพ ต.นาขํา อ.เมือง จ.อุดร งานประดิษฐ๑
(นางสาวรัชนีย๑ ชํวยคําช)ู โทร. 085-465-3629

อด01/2556 กลํุมทําวิกผมบ๎านอูบมุง 123 ม.9 ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ทําวิกผมสํงโรงงาน
(นางชีวรัตน๑ อุปนันท๑) โทร. 089-420-5185

อบ 2/2558 กลํุมร๎อยลูกป๓ดแตํงเส้ือผ๎า 35 ม.7 ต.แก๎งเหนือ อ.เขมราฐ เย็บร๎อยลูกป๓ดแตํงผ๎า
(นางสาวนุสรา กิ่งแก๎ว) จ.อุบลราชธานี โทร.084-4765879

อบ 008/2549 กลํุมตัดเย็บเส้ือผ๎าบ๎านแมด 140 ม.7 ต.แก๎งหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ตัดเย็บเส้ือผ๎า
(นายบัญญัติ  กิตติ) โทร.08 1966 0387

อบ 004/2552 กลํุมวสิาหกิจชุมชนกลํุมแมํบ๎านทําน้ําเฉาก๏วย 50 ม.9 ต.กระเดียน อ.ตระการพืชผล ทําน้ําเฉาก๏วย
(นางชนกพร เชื้อเวียง) จ.อุบลราชธานี 

อบ 001/2554 กลํุมอาชีพหตักรรมถักทอบา๎นผักกะยํา 3 ม.2 ต.ยางโนภาพ อ.มํวงสามสิบ ถักทอ/กระเป๋า
(นางสําเร็จ อยูํมั่น) จ.อุบลราชธานี โทร. 081-8784640

001/2557 กลํุสตรีเย็บผ๎าชุมชน 105 ม.12 ต.กํอเอ๎ อ.เขื่องใน เย็บเส้ือผ๎า
(นางเพ็ชรา บุญประสาร) จ.อุบลราชธานี โทร.088-3704069

001/2555 กลํุมดอกไม๎ประดิษฐ๑จากดินไทย 20/2 ถ.ชวาลาใน ต.ในเมือง งานหัตกรรม
(นางธัญภา พิบูลมณฑา) จ.อุบลราชธานี โทร. 089-7221204

002/2551 กลํุมสตรีบ๎านโนนโพธิ์ 69 ม.9 ต.กํอเอ๎ อ.เขื่องใน เย็บเส้ือผ๎า
(นางวิไล สีหะวงษ๑) จ.อุบลราชธานี โทร.065-7786378

อบ 001/2558 กลํุมอาชพีสตรีเยบ็ผ๎าบ๎านหนองละโน 188 ม.1 ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก เย็บเส้ือผ๎า/หมวก
(นางนิยม ปีกลันเพียร) จ.อุบลราชธานี  โทร. 097-1507470

เลขทะเบยีน ชื่อกลุ่ม/ผู้น า ทีต่ั้งกลุ่ม ประเภทงานทีร่ับท า

อุบลราชธานี



อบ 002/2559 กลํุมน้ําผัก ผลไม๎ น้ํานมสดแปรรูป สิรินธร 12 ถ.สุรพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ ผลิตและจําหนํายน้ําผลไม๎
(นางสาวรัชฎา ไกรยวงษ๑) โทร. 099-6599046

อบ 003/2559 กลํุมสตรีผ๎าฝ้ายทอมือบ๎านหนองบัว 57 ม.11 ต.พระลาน อ.นาตาล รับทอผ๎าด๎วยกี่กระตุกโบราณ

(นางสาวราศรี ทิพย๑สงห๑) จ.อุบลราชธานี โทร. 085-0318684
อบ 001/2559 กลํุมไม๎กวาดทางมะพร๎าว 30 ม.10 ต.โนนกุง อ.ตะการพืชผล รับงานไปทําที่บ๎านทําไม๎กวาด

(นางบุษบา สุยะรา) จ.อุบลราชธานี

อจ 01/2555 กลํุมสตรีเย็บผ๎าหนองคู 185 ม.7 ต.นาเวียง อ.เสนางนิคม จ.อํานาจเจริญ เย็บกางเกงวอร๑มขายาว
อจ 01/2557 (นางนิรมล ถาวร) โทร. 088-344-6836
อจ 01/2556 กลํุมตัดเย็บเส้ือผ๎า 16 ม.2 ต.นาหมอม๎า อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ เย็บกระเป๋าสตางค๑

(นางสาวอํอนสี ธรรมวรีย๑) โทร. 093-0927857
อจ002/2558 กลํุมเย็บผ๎าวอร๑มบา๎นยางช๎า ม.3 153 ม.3 ต.อํานาจ อ.ลืออํานาจ จ.อํานาจเจริญ เย็บกางเกงวอร๑ม

(นางศรีแพร พระใหญํ) โทร. 095-6127509
อจ 003/2558 กลํุมเย็บผ๎าวอร๑ม ม.3 บ๎านยางช๎า 92 ม.3 ต.ลืออํานาจ อ.ลืออํานาจ จ.อํานาจเจริญ เย็บกางเกงวอร๑ม

(นางปรียาพร พิมพบุตร) โทร.084-3038600
อจ 004/2558 กลํุมจักสานมวยนึ่งข๎าว 60 ม.4 ต.ดอนเมย อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ จกัสานมวยนึ่งขา๎วจากไม๎ไผํ

(นางกัญญานัทธ๑ สมบูรณ๑) โทร084-8247297
อจ 005/2558 กลํุมจักสานมวยนึ่งข๎าวบ๎านกํอ 61 ม.2 ต.ดอนเมย อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ จกัสานมวยนึ่งขา๎วจากไม๎ไผํ

(นางสุดตา ไหว๎ครู) โทร.081-0712704
 อจ 006/2558 กลํุมประชาสร๎างสรรค๑ 155 ม.6 ต.นาหว๎า อ.ปทุมราชวงศา เย็บกางเกง

(นางเพ็ญศรี สาสาร) จ.อํานาจเจริญ 086-2492965
อจ 007/2558 กลํุมตัดเย็บเส้ือผ๎า 16 ม.2 ต.นาหมอม๎า อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ ตัดเย็บเส้ือผ๎า

(นางสาววาสนา สารัชช)ู
อจ008/2558 กลํุมตะกร๎าพลาสติกโนนสูง 117 ม.8 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม เย็บกางเกงวอร๑ม

(นายโสดา บุตรสาร) จ.อํานาจเจริญ โทร.085-6589826
อจ009/2558 กลํุมสตรีเย็บผ๎าโคกชาด 109 ม.7 ต.คําพระ อ.หัวตะพาน เย็บกางเกงวอร๑มขายาว

(นางคําจันทร๑ ลายทอง) จ.อํานาจเจริญ โทร.081-9036957
อจ010/2558 กลํุมตัดเย็บเส้ือผ๎า 81 ม.9 ต.คําพระ อ.หัวตะพาน ตัดเย็บเส้ือผ๎า

(นางสาวสมสาย หงษา) จ.อํานาจเจริญ โทร.083-1995241
อจ011/2558 กลํุมจักสาน บ.กุดซวย ม.10 53 ม.10 ต.คําพระ อ.หัวตะพาน สานมวยนึ่งข๎าว

(นางมัจฉา ลาภามาตย๑) จ.อํานาจเจริญ โทร.088-3514596

อ านาจเจริญ

เลขทะเบยีน ชื่อกลุ่ม/ผู้น า ทีต่ั้งกลุ่ม ประเภทงานทีร่ับท า



อจ012/2558 กลํุมจักสาน บ.กุดซวย ม.10 12 ม.10 ต.ตําพระ อ.หัวตะพาน สานมวยนึ่งข๎าว
(นายเจน หิรัญสิงห๑) จ.อํานาจเจริญ โทร. 095-1303788

อจ013/2558 กลํุมแมํบ๎านเย็บผ๎า คํารพ ม.2 138 ม.2 ต.คําพระ อ.หัวตะพาน เย็บผ๎า
(นางสุรีพร สุพล) จ.อํานาจเจริญ โทร.080-1632576

อจ014/2558 กลํุมทอผ๎าขิด ม.4 118 ม.4 ต.คําพระ อ.หัวตะพาน เย็บกางเกงวอร๑ม
(นางสมควร วงละคร) จ.อํานาจเจริญ โทร.088-4709263

อจ015/2558 กลํุมเย็บผ๎าวอร๑ม 42/3 ม.7 ต.เค็งใหญํ อ.หัวตะพาน เย็บกางเกงวอร๑ม
(นายทรงศักด์ิ โชติกาล) จ.อํานาจเจริญ โทร.083-0668001

อจ016/2558 กลํุมเย็บผ๎า บ.กุดซวย ม.4 7/1 ม.4 ต.คําพระ อ.หัวตะพาน เย็บกางเกงแฟชั่น
(นายบุญทัน แถวป๓ตถา) จ.อํานาจเจริญ โทร.087-2618274

อจ017/2558 กลํุมเย็บกระเป๋า 66 ม.2 ต.คําพระ อ.หัวตะพาน เย็บกระเป๋าผ๎าขิด
(นางวันดี ทุมชาติ) จ.อํานาจเจริญ โทร. 086-0379122

อจ018/2558 กลํุมเย็บผ๎าบ๎านดงมะยาง 91 ม.5 ต.ดงมะยาง อ.ลืออํานาจ กางเกงวอร๑ม
(นางสาวรําเพียร นิลภา) จ.อํานาจเจริญ โทร. 087-0958261

อจ19/2558 กลํุมเย็บผ๎า ม.7 28 ม.7 ต.ดงมะยาง อ.ลืออํานาจ เย็วผ๎าวอร๑ม
(นางลําเทียน สุขศรี) จ.อํานาจเจริญ โทร. 088-95868723

อจ020/2558 กลํุมเย็บผ๎าวอร๑มบ๎านหัวดง 86 ม.10 ต.เค็งใหญํ อ.หัวตะพาน เย็บผ๎าวอร๑ม
(นางสุนันทา มลสิน) จ.อํานาจเจริญ โทร.085-7644740

อจ021/2558 กลํุมเย็บผ๎าค๎ุมตะวันลับฟ้า 26 ม.11 ต.ตําพระ อ.หัวตะพาน เย็บเส้ือ
(นางนริศรา ศรีบุตร) จ.อํานาจเจริญ โทร.084-9362881

อจ022/2558 กลํุมโพธิม์องเย็บผ๎า 37 ม.5 ต.ดงมะยาง อ.ลือํานาจ เย็บผ๎าวอร๑ม
(นางสําราญ สาระบัว) จ.อํานาจเจริญ โทร 099-8937142

อจ023/2558 กลํุมเย็บผ๎าบ๎านดงมะยาง 27 ม.5 ต.ดงมะยาง อ.ลืออํานาจ เย็บผ๎า
(นางสุภาวิดา ชัยดี) จ.อํานาจเจริญ โทร.083-7308917

อจ024/2558 กลํุมเย็บผ๎าค๎ุมเทศบาล 111 ม.1 ต.ดงมะยาง อ.ลืออํานาจ เย็บกางเกง
(นายบุญจันทร๑ ทุนํทอง) จ.อํานาจเจริญ โทร.099-5856956

อจ025/2558 กลํุมเย็บผ๎าวอร๑ม ม.5 90 ม.5 ต.แมด อ.ลือํานาจ จ.อํานาจเจริญ เย็บกางเกงวอร๑ม
(นางบุญไส แก๎วแสน) โทร.082-8727533

อจ026/2558 กลํุมเย็บผ๎าบ๎านโคกพระ ม.10 21 ม.10 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา กลํุมเย็บผ๎า
(นายศรีอํานาจ นางาม) จ.อํานาจเจริญ โทร.086-2510668

อจ027/2558 กลํุมเย็บผ๎าบ๎านน้ําซับ 18 ม.5 ต.แมด อ.ลืออํานาจ จ.อํานาจเจริญ เย็บกางเกงวอร๑ม
(นางบุญหลาย พวงพันธ๑) โทร.061-0740313

เลขทะเบยีน ชื่อกลุ่ม/ผู้น า ทีต่ั้งกลุ่ม ประเภทงานทีร่ับท า



อจ028/2558 กลํุมพัฒนาสตรีบ๎านน้ําทํวม 101 ม.4 ต.เปือย อ.ลืออํานาจ เย็บเส้ือเชิ๊ต
(นางอ๎อย วงศาลา) จ.อํานาจเจริญ โทร.084-7077390

อจ029/2558 กลํุมผ๎าสตรี ม.8 21 ม.10 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา เย็บผ๎า
(นางสไพ สะใบบาง) จ.อํานาจเจริญ โทร.086-2510668

อจ030/2558 กลํุมผลิตภัณฑ๑ผ๎าวอร๑ม 34 ม.11 ต.ดงบัง อ.ลืออํานาจ เย็บกางเกงวอร๑ม
(นางสุภาพร การบรรจุ) จ.อํานาจเจริญ โทร.092-3323936

อจ031/2558 กลํุมเย็บผ๎าวอร๑ม ค๎ุมบูรพา 56 ม.7 ต.เค็งใหญํ อ.หัวตะพาน เย็บกางเกงวอร๑ม
(นายธนากร สุรักษ๑) จ.อํานาจเจริญ โทร.087-8787480

อจ032/2558 กลํุมเพาะเห็ดพรปวีณ๑ 1 ท.4 ต.คําพระ อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ เพาะเห็ด
(นางเรียนม มาระแสง) โทร.083-3854668

อจ033/2558 กลํุมขนมทองม๎วน 20 ม.10 ต.เค็งใหญํ อ.หัวตะพาน ตัดเย็บผ๎าวอร๑ม
(นางหนูเติม มลสิน) จ.อํานาจเจริญ โทร. 082-15073099

อจ034/2558 กลํุมตัดเยบ็ผ๎าปูที่นอนปลอกหมอน 45 ม.7 ต.โคกกลาง อ.ลืออํานาจ ตัดเย็บผ๎าปูทีน่อน
(นางนุชนภา เพิม่สวัสด์ิ) จ.อํานาจเจริญ โทร.093-5428461

อจ035/2558 กลํุมตัดเย็บผ๎าวอร๑ม 99 ม.10 ต.อํานาจ อ.ลืออํานาจ ตัดเย็บผ๎าวอร๑ม
(นางสาคร พรเสนา) จ.อํานาจเจริญ โทร.088-4646354

อจ036/2558 กลํุมเย็บผ๎าหนองนกหอ 185 ม.2 ต.ดงมะยาง อ.ลืออํานาจ ตัดเย็บผ๎า
(นายสุกรี ภูทะโล) จ.อํานาจเจริญ 

อจ 001/2559 กลํุมเย็บผ๎าบ๎านโคกเลาะ 77 ม.7 ต.หนองแก๎ว อ.หัวตะพาน เย็บผ๎า
(นางาวบัวสอน ขุมเงิน) จ.อํานาจเจริญ 061-0621061

อจ 001/2559 กลํุมดงมะเยางการเย็บ 50 ม.1 ต.ดงมะยาง อ.ลืออํานาจ เย็บกางเกงวอร๑ม
(นางสาวันเพ็ญ จารุสิน) จ.อํานาจเจริญ โทร 093-4155462

อจ 003/2559 กลํุมเย็บผ๎า 20 ม.11 ต.อํานาจ อ.ลืออํานาจ เย็บเส้ือนักเรียน
(นางนิ่ม สีบันหา) จ.อํานาจเจริญ โทร .084-6602597

อจ 004/2559 กลํุมแมํบ๎านทอเส่ือกกยกลาย 36 ม.2 ต.คําพระ อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ ทอเส่ือกกยกลายแปรรูป
(นายบุญเพ็ง ไชยมใตย๑) โทร 093-6161612

กบ 01/2558 กลํุมการทําด๎ามพร๎าด๎ามขวานด๎วยไม๎ 158/6 ม.10 ต.คลองทํอม อ.คลองทํอม รับงานทําด๎ามพร๎า
(นายสรัญ๒ู เพริดพร๎อม) จ.กระบี โทร.082-2851169

กบ 01/2559 กลํุมป๓กผ๎าปาเต๏ะด๎วยลูกป๓ด รับงานป๓กผ๎าปาเต๏ะ

 

เลขทะเบยีน ชื่อกลุ่ม/ผู้น า ทีต่ั้งกลุ่ม ประเภทงานทีร่ับท า

กระบี่



ชพ 1/2553 กลํุมตัดเยบ็เส้ือผ๎าบ๎านร๎านตัดผม 452 ม.4 ต.สองพีน่๎อง อ.ทําแซะ จ.ชุมพร ตัดเย็บเส้ือผ๎า
ชพ1/2558 (นางศศิธร  พันธุรัตน๑) โทร 081-0881729

ชพ 001/2547 กลํุมตัดเยบ็เส้ือผ๎าบ๎านหนองทองคํา 11/9 ม.8 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร ตัดเย็บเส้ือผ๎า
(นางกฤษฎาพร  ภิโสรมย๑) โทร.082-8159044

ชพ 1/2554 กลํุมทําน้ํามันมะพร๎าวสกดัเยน็หาดทรายรี 5  ต.หาดทรายรี  อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร ผลิตน้าํมันมะพร๎าวสกัดเย็น
(นางวัลลี บุญม)ี โทร. 087-2773096

ชพ 1/2556 กลํุมตัดเยบ็เส้ือผ๎าตําบลนากระตาม 3 ม.7 ต.นากระตาม อ.ทําแซะ จ.ชุมพร รับงานตัดเย็บเส้ือผ๎า
(นางกันทิมา เทศทําน)ุ โทร. 084-446-2956

ชพ 2/2558 กลํุมเย็บเส้ือผ๎าพรุใหญํ 23/2 ม.6 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร ตัดเย็บเส้ือผ๎า
(นางรจนา ชาติ) โทร.081-0881729

ชพ 1/2559 กลํุมบอลทอง 179/1 ม.9 ต.บ๎านนา อ.เมือง จ.ชุมพร ลูกบอลประดับไฟ
(นายกษิดิศ  ศรีนวล) โทร 093-6131452

ชพ 2/2559 กลํุมบอลไฟทํายาง 92/1 ม.10 ต.ทํายาง อ.เมือง จ.ชุมพร ลูกบอลประดับไฟ
(นางสาววัลลี ศรีคํา) โทร 083-6907544

ตง 03/2547 กลํุมบ๎านคลองปะเหลียน 128 ถ.ทําบันได๎ ม.2 ต.ทุงํกระบือ ตัดเย็บเส้ือผ๎าตุ๏กตา
(นางหมิ้น  ศักด์ิน๎อย) อ.ยํานตาขาว  จ.ตรัง  โทร. 075 281 721

 โทร. 098-0736929

ตง 08/2547 กลํุมแมํบ๎านทุงํสําราญ 127 ม.6 ต.ทุงํกระบือ อ.ยํานตาขาว จ.ตรัง ตัดเย็บเส้ือผ๎าตุ๏กตา
(นางสาววรรณโสภา  พากเพียร) โทร. 075 280 210

โทร. 087-263-7305

ตง 24/2553 กลํุมแมํบ๎านนาชุมเห็ด 65 ม.7 ต.นาชุมเห็ด อ.ยํานตาขาว เย็บเส้ือผ๎าตุ๏กตา
(นางสุคนธ๑ มากจิตรป จ.ตรัง โทร.095-4143740

ตง 25/2553 กลํุมสตรีกะชํอง 62/2  ม.5  ต.ควนปริง อ.เมือง  จ.ตรัง ตัดเย็บเส้ือผ๎าตุ๏กตา
(นางวรรณา  ดําสี) 063-2276043

เลขทะเบยีน ชื่อกลุ่ม/ผู้น า ทีต่ั้งกลุ่ม ประเภทงานทีร่ับท า

ชมุพร

ตรัง



ตง 27/2554 กลํุมพรลภัส 78/4 ม.5 ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ตัดเย็บเส้ือผ๎าตุ๏กตา
(นางสาวพรลภัส  หะจิ) โทร.086-2818781

ตง 37/2558 กลํุมแมํบ๎านปากแจํม 6/1 ม.3 ถ.ห๎วยยอด-บ๎านโพธิ ์ต.ปากแจํม ตัดเย็บผ๎าบาติก
(นางสุนิษา จินากุลวิพัฒน๑) อ.ห๎วยยอด จ.ตรัง โทร.086-2724051

ตง 31/2555 กลํุมแมํบ๎านปะเหลียนใน 90/6 หมูํที5่ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ตัดเย็บผ๎าตุ๏กตา
(นางวนิดา  ศรีโสภา) โทร. 086-949-9047

ตง35/2557 กลํุมสํงเสริมอาชีพเยบ็ผ๎าสตรีบ๎านป่ากอ 73 ม.5 ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ผลิตเส้ือผ๎าแฟชั่น กางเกง
(นางสาวสุดารัตน๑ บุญชาญ) 082-2742385 ชุดยูนิฟอร๑ม

ตง 41/2559 กลํุมหนองยวนโครเชต๑ 199 ม.5 ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง 92170 ถักไหมพรม หมวก รองเท๎าเด็ก

(นางเย็นฤดี บุญญา) โทร. 081-6771506 ที่คาดผม พวงกุญแจ ตุ๏กตาตํางๆ

ตง 38/2559 กลํุมแมํบ๎านเบญจรงค๑ 41 ม.6 ต.หนองบํอ อ.ยํานตาขาว เย็บเส้ือผ๎าตุ๏กตา
(นางสาวภัทตราภา ชัยรัตน๑) จ.ตรัง 92140 โทร. 095-4215508 087-2779776

 ตง 36/2558 กลํุมเพาะเห็ดบ๎านห๎วยโต๏ะสี 179 ม.1 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ ผลิตก๎อนเชื้อเห็ด
(นางสุวรรณา เจี้ยวเห๎ง) จ.ตรัง  โทร. 081-5383803 , 089-4691270

นศ2/2551 กลํุมณัฐกานต๑ 116 ม.1 ต.ท๎ายสําเภา อ.พระพรหม ตัดเย็บเส้ือผ๎า
(นางมนฑา สวัสดี) จ.นครศรีฯ โทร. 081-7288742

นศ 3/2551 กลํุมสมศิริ 83/2 ม.6 ต.เสาธง  อ.รํอนพบิลูย๑ จ.นครศรีธรรมราช ตัดเย็บเส้ือผ๎า
(นางสมใจ  ศิริสมบัติ) โทร. 081-8953790

นศ 4/2551 กลํุมปากนครตัดเย็บเส้ือผ๎า 117 ถ.ปากนคร ม.1 ต.ปากนคร  อ.เมือง ตัดเย็บเส้ือผ๎า
(นางสาวละไม  จิตต๑บุรุษ) จ.นครศรีธรรมราช   โทร.086-7404632

นศ 1/2553 กลํุมโพธิท์องวัฒนา 99 ม.3 ต.โพธิ์ทอง อ.ทําศาลา จ.นครศรีธรรมราช ตัดเย็บเส้ือผ๎า
นศ. 1/2555 (นางสุมารัตน๑  บุหลาด) โทร089-2908115

นศ 1/54 กลํุมเย็บผ๎า 170 ม.2 ต.กลาย อ.ทําศาลา จ.นครศรีธรรมราช ตัดเย็บเส้ือผ๎า
(นางวิภาพร  สวัสดี) โทร.083-6022492

นศ. 1/56 กลํุมเย็บผ๎าบ๎านทําสะท๎อน 157/21 ม.2 ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ตัดเย็บผ๎า 
(นางสุกัญญา คงสรรพ) โทร. 086-952-4018 

นศ 1/2557 กลํุมธนัชพร 236/1 ถ. ไสมํวงหัส ม.1 ต.ปากพูน อ. เมือง ตัดเย็บผ๎า
(นางธนัชพร เพ็ชรคงทอง) จ.นครศรีธรรมราช โทร. 086-752-7734

เลขทะเบยีน ชื่อกลุ่ม/ผู้น า ทีต่ั้งกลุ่ม ประเภทงานทีร่ับท า

นครศรีธรรมราช



นศ 1/2558 กลํุมเย็บผ๎าบ๎านพระเพรง 22 ม.3 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ ตัดเย็บเส้ือผ๎า
(นางสายหยุด ศิริกาญจน๑) โทร. 088-379-7312

นศ 2/2556 กลํุมเย็บผ๎าบ๎านทําชัก 36 ม.2 ต.ทําชัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ตัดเย็บเส้ือผ๎า
(นางสุนี ศรีสงํา) โทร.082-4131482

 นศ 1/2559 กลํุมศุภกานต๑บาติก 259/6 ม.1 ต.ชะมาย อ.ทุงํสง ตัดเย็บเส้ือผ๎า
(นางศุภกานต๑ เชาวลิต) จ.นครศรีฯ โทร.086-4781853

นศ 2/2559 กลํุมนงลักษณ๑ 4/2 ม.2 ต.ทอนหงส๑ อ.พรหมคีรี ตัดเย็บเส้ือผ๎า
(นางสาวนงลักณ๑ สุทธิเดช) จ.นครศรีฯ โทร. 093-7394302

นศ 3/2559 กลํุมแซ็กรีด 3/95 ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรี แซ็กรางกระดุม รีดผ๎า
(นายครรชิต หมั่นถนอม) โทร. 086-5269266

นธ 85/2556 กลํุมทําผลิตภัณฑ๑จากเตยหนาม 28/2 ม.4 ต.กายูคละ อ.แว๎ง จ.นราธิวาส รับงานทําผลิตภัณฑ๑ตํางๆ
(นางยียะ ลอหะ) โทร. 089-596-8650 จากเตยหนาม

นธ 88/2556 แมบํ๎านเกษตรกรวสิาหกจิปาเสมสั (บ๎านน้ําตก) 204/1 ม.5 ต.สากอ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส รับงานตัดเย็บเส้ือผ๎าสตรี
(นางโรสนีตา อาหลี) โทร. 084-632-9086 ด๎วยจักรอุตสาหกรรม

นธ 101/2558 กลํุมข๎าวเกรียบปลาสมุนไพร 48/2 ถ.นราธิวาว-ตากใบ ม.5 ต.กุละวอเหนือ รับงานทําขา๎วเกรียบปลาและ

(นางสาวสาริกา แตะ)  อ.เมือง จ.นราธิวาส โทร.080-7163718 ข๎าวเกรียบปลาผสมสมุนไพร
นธ 102/2558 กลํุมป๓กจกัรผ๎าละหมาดบ๎านลาโล๏ะ 129 ม.5 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส รับงานป๓กดอกผ๎าคลุมผม

(นางสาวอายีย๏ะ การียา) โทร.087-3974518 ด๎วยจักรอุตสาหกรรม
นธ 103/2558 กลํุมฮารันบันบารู 13/1 ม.7 ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส รับงานตัดเย็บผ๎าคลุม

(นางสาสรอฮานา มะลี) โทร 084-9665079 กลํองทิชชู

ปน 02/2552 กลํุมทุงํพลาบาติก 125/2 หมูํ 5 ต.ทุงํพลา อ.โคกโพธิ์ ผ๎าบาติก
(นายตํอศักด์ิ  แซํล้ิม) จ.ป๓ตตานี  086-2993305

ปน 01/2554 กลํุมถักอวน 122 ม.4  ต.ทํากําชํา  อ.หนองจิก  จ.ป๓ตตานี ถักอวน
(นางรอกีเยาะ  มะประสิทธิ)์ 087-2987057

ปน 02/2554 กลํุมตัดเย็บเส้ือผ๎าประจัน 40/2  ม.2  ต.ประจัน  อ.ยะรัง  จ.ป๓ตตานี ตัดเย็บเส้ือผ๎า
(นางสาวแวเสาะ  แวหะย)ี 087-2902396

ปน 03/2554 กลํุมตัดเย็บเส้ือผ๎าปูลาตะเยาะฆอ 43  ม.5  ต.ระแว๎ง  อ.ยะรัง  จ.ป๓ตตานี ตัดเย็บเส้ือผ๎า
(นางสาวซาลีฮ๏ะ  แวดอย)ี 080-8690739

เลขทะเบยีน ชื่อกลุ่ม/ผู้น า ทีต่ั้งกลุ่ม ประเภทงานทีร่ับท า

นราธิวาส

ปัตตานี



ปน 04/2556 กลํุมตัดเย็บเส้ือผ๎าบ๎านกลาง 28/1 ม.2 ต.บ๎านกลาง อ.ปานาเระ จ.ป๓ตตานี ตัดเย็บผ๎าคลุม
(นางสาวกูซารีผะ ลอมะ) 082-280-3001

ปน 02/2556 กลํุมสตรีตัดเยบ็เส้ือผ๎าบา๎นปรีกี 119/5 ม.3 ต.กระโด อ.ยะรัง จ.ป๓ตตานี ตัดเย็บเส้ือผ๎า
(นางสาวสุวิภา อาเกะ) 080-140-7804

ปน 05/2556 กลํุมสตรีประกอบเส้ือผ๎า 139 ม.8 ต.บ๎านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ป๓ตตานี ประกอบชิ้นสํวนเส้ือผ๎า
(นางเจ๏ะรอฮานิง ดอเล๏าะ) โทร. 085-481-0297

ปน 01/2557 กลํุมสามัคคี 1/2 ม.1 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ป๓ตตานี ตัดเย็บเส้ือผ๎าสตรี
 (นางสาวรอมือละห๑ เจ๏ะแว) โทร. 084-992-3006  

2/2549 กลํุมแมํบ๎านชุมชนนางยํอน 164  ม.1  ต.คุระ  อ.คุระบุรี  จ.พังงา ทําพวงหรีด ดอกไม๎จันทน๑
(นางจรูญรัศน๑  มาศทอง) โทร.086 266 7868 ของชํารํวย

 1/2553 กลํุมพัฒนาอาชีพบ๎านในไรํ บริเวณโรงเรียนบ๎านในไรํ ม.7 ต.นาเตย ตัดเย็บเส้ือผ๎า
(นางฮําเหรียม  เขียวนิล) อ.ท๎ายเหมือง จ. พังงา โทร. 087-264-8642

 2/2553 กลํุมเครือขํายภูตาล 40/1 ม.5 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุงํ การทําดอกไม๎และส่ิงประดิษฐ๑

(นางเรณู ซุงสุวรรณ) จ.พังงา จากดินไทยและตาลโตนด

1/2554 กลํุมแมํบ๎านทํากะได 5/9 ม.4  ต.กะปง  อ.กะปง  จ.พังงา ทําไม๎กวาดดอกอ๎อ
(นางปรานอม  แซํต้ัน) โทร. 085-781-1467

พง 05/2557 กลํุมสตรีพัฒนาคลองบํอแสน 34/1 ม.3 ต.บํอแสน อ.ทับปุด จ.พังงา ทําผ๎าคลุมฮิญาบ
(นางสาวฑิตฐิตา ประสงค๑ผล) ทําดอกไม๎จากเส๎นพลาสติก

พง 01/2558 กลํุมแมํบ๎านสตรีบ๎านทําไทร 29/1 ม.7 ต.บํอแสน อ.ทับปุด การทํากระเป๋าสาน
(นางอาภรณ๑ เนื้ออํอน) จ.พังงา โทร. 089-5890727

พท 01/2550 กลํุมตัดเย็บเส้ือผ๎าบ๎านนาโอํ 147  ม.4 ต.รํมเมือง อ.เมือง รับเย็บผ๎า
(นางสลิลทิพย๑  นิลแก๎ว) จ. พัทลุง  โทร. 087 967 2850  

พท 001/2559 กลํุมเย็บผ๎าบ๎านแหลมโตนด 104 ม.9 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน เย็บผ๎า
(นางพัชนี ชูทับ) จ.พัทลุง โทร 08 1096 8186

เลขทะเบยีน ชื่อกลุ่ม/ผู้น า ทีต่ั้งกลุ่ม ประเภทงานทีร่ับท า

พังงา

พัทลุง



พท 002/2559 กลํุมตัดเยบ็เส้ือผ๎าบ๎านดอนศาลา 56 ม.8 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน ตัดเย็บเส้ือผ๎า
(นางอารีย๑ ยี่โส) จ.พัทลุง โทร 081 4662976

ภก 002/2558 กลํุมผลิตภัณฑ๑ดอกไม๎จากเกล็ดปลา 19/75 ม.2 ต.วิชิต อ.เมือง การทําดอกไม๎จากเกร็ดปลา
(นางสาวจิตรา เครือแก๎ว) จ.ภูเก็ต โทร. 087-281814

ยล 003/2553 กลํุมสตรีสหกรณ๑บ๎านซีเยาะ 158 ม.5 ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา เย็บหมวกกาปิเยาะ

(นางสาวรอซีด๏ะ บาโง) 083-3974338

ยล 004/2553 กลํุมกําแพงแก๎ว 7/8 ถ.พระไพศาลฯ ต.สะเตง อ.เมือง งานประดิษฐ๑จากผ๎าใยบัว

(นางเพ็ญประภา แก๎วอิน) จ.ยะลา โทร. 086-9609085

ยล 006/2553 กลํุมตัดเย็บเส้ือผ๎าบ๎านยือโร๏ะ 3/2 ม.2 ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา ตัดเย็บเส้ือผ๎าชาย

(นายมาหะมะ สะมะแอ) โทร.086-2913170

ยล 009/2556 กลํุมบ๎านบาลูกาลูว๏ะ 80/9 ม.5 ต.ตะโละหะลอ อ.รามัน ตัดเย็บเส้ือเชิ้ต

(นายมะยะโกะ กอระ) จ.ยะลา โทร.089-2944509

ยล 010/2557 กลํุมนารีประดิษฐ๑ 17/2 ม.6 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา งนประดิษฐ๑จาดผ๎าใยบัว

(ตํวนไซณู หะยีมาม)ุ โทร. 080-7158092

ยล011/2557 คิดดี ทําดี เพือ่ในหลวง 2 ม.2 ถ.บรรยงอุทิศ 2 ต.บันนังสตา ผลิตภัณฑ๑จากส๎มแขก

(นายอับดุลเลาะ อีสอ) อ.บันนังสตา จ.ยะลา โทร.084-7483361 (น้ําส๎มแขก)

รน 045/2552 กลํุมดาวรํุงใบจาก 129 ม.5 ต.น้ําจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง ลอกใบจาก
(นางประยูร  เพชรอาวุธ) โทร.08 6689 6271

รน-049/2552 กลํุมอาชีพตัดเยบ็เส้ือผ๎าพอํตาขงิ 11/4-5 ถ.กําลังทรัพย๑ ต.เขานิเวศน๑ รับงานเย็บผ๎า
(นางอุษา  คงสวัสด์ิ) อ.เมือง จ.ระนอง โทร.087-8844479

รน 057/2556 กลํุม J-P เส้ือสูท 83/81 ถ.ทวีสินค๎า ม.2 ต.บางบอน อ.เมือง จ.ระนอง เย็บผ๎า
(นางอํานวย แสงสํอง) โทร. 091-8241494

รน 058/2557 กลํุมจักสานเขํงไม๎ไผํ 200 ม.4 ต.บางใหญํ อ.กระบุรี จ.ระนอง งานสานเขํงไม๎ไผํ
(นายชํานาญ เทพบุรี) โทร. 087-381-8666

ภูเก็ต

ยะลา

เลขทะเบยีน ชื่อกลุ่ม/ผู้น า ทีต่ั้งกลุ่ม ประเภทงานทีร่ับท า

ระนอง



รน 059/2558 กลํุมจกัสานเขงํภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น 179 ม.4 ต.บางใหญํ อ.กระบุรี รับงานสานเขํงไม๎ไผํ
(นางสาวสาวิตรี จันทร๑ชํวย) จ.ระนอง โทร.094-4563560

รน 060/2558 กลํุมรวมใจจักสาน 87 ม.4 ต.บางใหญํ อ.กระบุรี จ.ระนอง รับงานสานเขํงไม๎ไผํ
(นางสาวบัวแก๎ว แสนชม) โทร. 086-9409698

รน 061/2558 กลํุมจักสานพัฒนา 51 ม.4 ต.บางใหญํ อ.กระบุรี จ.ระนอง รับงานสานเขํงไม๎ไผํ
(นางสาวสมสุข ทองอยู)ํ โทร.094-4563560

สต 001/2555 กลํุมตัดเย็บและป๓กจักรบา๎นตํามะลังใต๎ 19 ม. 3 ต.ตํามะลัง อ.เมือง จ.สตูล ชุดพละ ชุดนักเรียน 
(นางอาซือเมาะ ศิริกาล) โทร.089-655-0488 ชุดมุสลิม ชุดละหมาด

สต 001/2557 กลํุมงานประดิษฐ๑ตันหยงโป 194 ม.1 ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล งานประดิษฐ๑ดอกไมจ๎ากใยบัว

(นางป๓ทมา ขะเด) โทร. 083-190-4392 และไม๎ประดับจากหลอด
สต 003/2555 กลํุมแมํบ๎านตันหยงพัฒนา 194 ม.1 ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล ขนมพืน้เมือง

(นางอินฉ๏ะ บานย๏าต) โทร. 083-1904392
สต 001/2558 กลํุมตํามะลังพัฒนา 289 ม.2 ต.ตํามะลัง อ.เมือง ขนมพืน้บ๎าน เบเกอร่ีและ

(นางสาวกุมารียํา หลงกูนัน) จ.สตูล โทร. 088-8315137 กระเป๋าถัก
สต.002/2555 กลํุมตัดเย็บบ๎านบํอหิน 64 ม.3 ต.เขาขาว อ.ละงู  จ.สตูล ตัดเย็บชุดนักเรียนชุดพละ
สต 002/2558 (นางสาวจ๏ะ  แคยิหวา โทร. 081-7483904 และงานตัดเย็บทัว่ไป
สต 001/2559 กลํุมแมํบ๎านเกษตรกรทุงํนุย๎เจริญทรัพย๑ 25/1 ม.11 ต.ทุงํนุ๎ย อ.ควนกาหลง ผลิตกล๎วยแปรรูป

(นางอุษา หลงวัน) จ.สตูล โทร. 080 5429592
สต 002/2559 กลํุมตัดเย็บผ๎าถ้ําภูผสเพชร 76/1 ม.9 ต.ปาร๑มพัฒนา อ.มะนัง ตัดเย็บเส้ือยืดคอกลม

(นางประจวบ คงแก๎ว) จ.สตูล โทร 081 0843426

สข 001/2558 กลํุมจักสานเส๎นพลาสติกบา๎นตากแดด 10 ม.4 ต.ตล่ิงชัน อ.จะนะ จ.สงขลา สานกระเป๋า ตะกร๎า จาก
(นางรอเหม๏ะ โกะหีม) โทร. 087-2957427 เส๎นพลาสติก

สข 002/2558 กลํุมเย็บผ๎าบ๎านบํอเตย 50/1 ม.3 ต.เกาะใหญํ อ.กระแสสินธุ๑ เย็บผ๎าโหล
(นางกาญจนา บัวแก๎ว) จ.สงขลา โทร. 082-4347518

สข 003/2559 กลํุมผลิตยางกล๎วย 100/7 ม.6 ต.ปาดังเบซาร๑ อ.สะเดา ผลิตผ๎าและเคร่ืองแตํงกาย
(นางบุญธรรม มะโนเพ็ชร) จ.สงขลา โทร. 089-9285929

สข 004/2559 กลํุมตัดเย็บเส้ือผ๎าบา๎นคลองหรัง 54/3 ม.1 ต.คลองหรัง อ.นาหมํอม เย็บชุดเคร่ืองแบบทหาร
(นางบุญณิศา พุกรอด) จ.สงขลา โทร. 084-8586806 ตํารวจ

สตลู

สงขลา

เลขทะเบยีน ชื่อกลุ่ม/ผู้น า ทีต่ั้งกลุ่ม ประเภทงานทีร่ับท า



สฎ 003/2547 กลํุมแมํบ๎านทําทองใหมํ 227 ม.2 ต.ทําทองใหมํ อ.กาญจนดิษฐ๑ ตัดเย็บเส้ือผ๎า
(นางอรัญญา  เฉลิมพิพัฒน๑) จ.สุราษฎร๑ธานี  โทร. 081 597 9665

สฎ 001/2552 กลํุมสํงเสริมการทํองเทีย่ว 37 ม.5 ต.ต๎นยวน อ.พนม ทําของทีร่ะลึก

เชิงอนุรักษ๑บ๎านถ้ําผ้ึง จ.สุราษฎร๑ธานี  

(นางสาวกนกวรรณ เวชวิมล) โทร. 087-2700136

สฎ 001/2553 กลํุมลูกประคบสมุนไพรบ๎านเขานาใน 54 ม.8 ต.ต๎นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร๑ธานี ลูกประคบสมุนไพรและยาดม

(นางหนูเรียง จีนจูด) โทร. 087-8939619 สมุนไพร

สฎ 002/2553 กลํุมผ้ึงงานกระจูดบ๎านห๎วยลึก 31/1 ม.6 ต.ทําสะท๎อน อ.พุนพิน ผลิตภัณฑ๑กระจูด

(นางสาวพัชรี จิรดิลก) จ.สุราษฎร๑ธานี โทร.089-9261175

สฏ 001/2554 กลํุมไขํเค็ม อสม.ไชยา 71 ม.5 ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎณ๑ธานี ทําไขํเค็ม

(นางประสงค๑ หีตอนันต๑) โทร. 081-7876490

สฎ 003/2554 กลํุมเคร่ืองแกงเสวียด 80/2 ม.2 ต.เสวียด อ.ทําฉาง เคร่ืองแกง

(นางวรรณดี คงแก๎ว) จ.สุราษฏร๑ธานี โทร.081-8938407

สฎ 001/2556 กลํุมรํวมใจพัฒนาอาชีพ 26/1 ม.2 ต.ขุนทะเล อ.เมือง ผลิตสินค๎าอุปโภค

(นางดวงใจ กํอบุญขวัญ) จ.สุราษฎร๑ โทร. 081-7876952

สฎ 001/2558 กลํุมจักสานบ๎านภูธรอุทิศ 114/2 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จักสานและงานประดิษฐ๑

(นางป๓ทมา ฤทธิกัน) จ.สุราฏร๑ธานี

สฏ 001/2559 กลํุมแทํนแก๎วดอกไม๎ประดิษฐ๑ 56 ม.3 ต.บางเดือน อ.พุนพิน งานประดิษฐ๑

(นางพัฒน๑นรี กุหลาบ) จ.สุราษฎร๑ธานี 086-5934996

สฏ 002/2559 ฟาร๑มเห็ดทําเฟือง 9/6 ม.6 ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ๑ ทําก๎อนเห็ดและแปรรูปเห็ด

(นายยงยุทธ ปลอดมุสิก) จ.สุราฏร๑ธานี 083-1027524

สฏ 003/2559 กุ๎งก๎ามแดงบ๎านกรูด 59 ม.1 ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ๑ การเล้ียงสัตว๑น้ํา

(นายปณชัย พัฒสิทธิ)์ จ.สุราษฎร๑ 084-6287780

สฏ 004/2559 กุ๎งก๎ามแดงพุนพิน 38 ม.2 ต.เขาหัวความย อ.พุนพิน การเล้ียงสัตว๑น้ํา

(นายเอกวิทย๑ หวัน่หนู) จ.สุราษฎร๑ฯ 082-2888755

เลขทะเบยีน ชื่อกลุ่ม/ผู้น า ทีต่ั้งกลุ่ม ประเภทงานทีร่ับท า

สุราษฎร์ธานี



กจ 01/2553 กลํุมผ๎ูผลิตเคร่ืองหนังจรเข๎เผือก 177/11 ม.10 ต.จรเข๎เผือก อ.ดํานมะขามเต้ีย เย็บหนังหน๎ารองเท๎า
กจ 03/2557 (นางฤดี  จันทร๑ดอนไพร) จ.กาญจนบุรี โทร.089-907679 ผลิตรองเท๎าคัทชู

และรองเท๎าแตะ
กจ 01/2557 กลํุมกล๎วยขํอเพชรดอนตาลแถว 66 ม.19 ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี แปรรูปกล๎วยน้ําว๎า

(นางชํอเพชร เภาจี๋) โทร. 080-025-2316
กจ 02/2557 กลํุมกล๎วยทุงํสมอ 84/1 ม.3 ต.ทุงํสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี แปรรูปกล๎วยน้ําว๎า

(นางเพ็ญ แก๎วเกตุ) โทร. 080-651-7526
กจ 001/2558 กลํุมหมี่กรอบดวงดี 80/5 ม.7 ต.ตะครํ้าเอน อ.ทาํมะกา จ.กาญจนบรีุ ทําหมี่กรอบ

(นางปราณี  ทองมี) โทร. 089-016-9986
กจ 002/2558 กลํุมน๎องมุก 88/1 ม.1 ต.ทําเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี แปรรูปกล๎วยน้ําว๎า

(นายประเสริฐ วงศ๑จีน) โทร.083-3130058
กจ 003/2558 กลํุมสตรีสานทรัพย๑ 23 ม.6 ต.หนองสาหรําย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ผลิตเคร่ืองจักสานจากเส๎น

(นางอารีย๑ สมคิด) โทร. 086-0766513 พลาสติก
กจ 004/2558 กลํุมอาชีพเสริมบ๎านหนองทราย 23 ม.6 ต.หนองสาหรําย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ผลิตเคร่ืองจักสาน

(นายสายันต๑ สมคิด) โทร. 080-1101163
กจ02/2559 กลํุมทรัพย๑ถาวรชูชีพ 62 ม.5 ต.ทํากระดาน อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจบุรี ผลิตเส้ือชูชีพ

(นางวันเพ็ญ บุตรดาวงค๑) โทร. 085 289 4627
กจ 03/2559 กลํุมเรนนี่ บ๎านแฮนด๑เมค 399 ม.2 ต.หนองกุํม อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี ทําผลิตภัณฑ๑กิ๊บช็อปและของชาํรํวย

(นางศิริลักษณ๑ สุขสนั่น) โทร 089 0360361
กจ 04/2559 กลํุมบ๎านงานฝีมือ 103/1 ม.2 ต.หนองกุํม อ.บํอพลอย จ.กาญนบุรี รับถานไหมพรม

(นางวสาวสิรินทราพร พรมมา) โทร. 081-9813734

ปข 10/2550 กลํุมชํางหมูํบ๎านหนองหอย 43/4 ซ.1 หน๎าสนามกีฬา ต.ประจวบฯ อ.เมือง รับงานเยบ็ผ๎าโหล/ทําดอกไม๎

(นางสาววีรชา  วารีใส) จ.ประจวบคีรีขันธ๑ ประดิษฐ๑

ปข 12/2550 กลํุมสตรีก๎าวหน๎า บา๎นหนองตาเมือง 135 ม.6 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ๑ เย็บผ๎าชนิดตํางๆ/เรียงผ๎าทํา
(นางนวลศรี พูลสวัสด์ิ) โทร. 081 936 4685, 032 695 315 ความสะอาดเคร่ืองจักร

ปข 13/2551 กลํุมแมํบ๎านพัฒนาอาชีพ 99/1 ม.2  ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ๑ งานป๓กผ๎า เย็บผ๎าชนดิตํางๆ
(นางจารุชา  จ๐ายพงศ๑) โทร. 089 551 6298, 083 3011 250

เลขทะเบยีน ชื่อกลุ่ม/ผู้น า ทีต่ั้งกลุ่ม ประเภทงานทีร่ับท า

กาญจนบุรี

ประจวบคีรีขนัธ์



ปข 14/2552 กลํุมแมํบ๎านเกาะยายฉิม 491/1 ม.5 ถ.เพชรเกษม-วังน้ําเขียว ต.รํอนทอง รับงานผลิตกระเป๋าผ๎า
(นางอภิญญา  ชมภูพันธ๑) อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขนัธ๑  โทร.081-8038699 เอนกประสงค๑ ทําของชํารํวย

และดอกไม๎จันทน๑
ปข 16/2553 กลํุมพัฒนาตนเอง บ๎านหนองไกรทอง 17/1 ม.9 ต.หนองตาแต๎ม อ.ปราณบุรี รับงานย็บผ๎าชนิดตํางๆ

(นางนิ่ม  หอมร่ืน) จ.ประจวบคีรีขันธ๑
โทร.086-1699146

ปข 19/2554 กลํุมบ๎านสบูหํอม 356 บ๎านหนองคราม ม.2  ต.ปราณบุรี  อ.ปราณบุรี รับงานประดิษฐ๑ดอกไม๎
(นายมนัส  นิ่มนวล) จ.ประจวบคีรีขันธ๑ และพวงมาลัยจากสบูหํอม

ปข 22/2555 กลํุมผลิตภัณฑ๑กระเป๋าบ๎านเขาโป่ง 4/3 ม.5 ต.ศิลาลอย อ.สามร๎อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ๑ รับงานผลิตกระเป๋า
(นายศิริภพ  บุญหลง) โทร. 081-459-0400

ปข 25/2555 กลํุมผลิตภัณฑ๑แมํบ๎านดาราทอง 255/28 ถ.หัวหิน-ห๎วยมงคล ม.15 ต.หินเหล็กไฟ รับงานเย็บผ๎าชนิดตํางๆ
(นางนงนภัส เทียมถนอม) อ.หัวหอน จ.ประจวบฯ โทร. 084-210-8702

ปข 26/2558 กลํุมรวมใจทีม 90/2 ม.10 ต.อํางทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ รับงานเยบ็ผ๎าและทํามะพร๎าว

(นางสาวสุวิมล บุญกอง) ขาว
ปข 27/2558 กลํุมแมํบ๎านตัดเย็บแกํงกระทิง 340 ม.7 ต.วังก๑พง อ.ปรานบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ๑ รับงานเย็บผ๎าชนิดตํางๆ

(นางปราณี เกิดบุญมา) โทร 093-9997532
ปข 29/2559 กลํุมวิชาชีพสุขจิต 89 ถ.สุขจิต ต.ประจวบคีรีขันธ๑ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ๑ รับงานเย็บผ๎าชนิดตํางๆ

(นางสมศรี ธารารัตนกุล) โทร. 061-4606535
ปก 30/2559 กลํุมพัฒนาอาชีพบ๎านบึง 192/1 ถ.ดอนเหียง ม.4 ต.อําวน๎อย อ.เมือง ผลิตสบูสํมุนไพรมะเฟือนและ

(นางสาวมณีวรรณ รัตนซ๎อน) จ.ประจวบคีรีขันธ๑ กระเป๋าถักจากเชือกรํม
ปก 31/2559 กลํุมสมบัติไหมไทย 30 ม.3 ต.ช๎างแรก อ.บางสะพานน๎อย รับงานผลิตผลิตภัณฑ๑เส๎นใย

(นางสมบัติ คชเหีย้ม) จ.ประจวบคีรีขันธ๑ โทร. 084-3163088 ประดิษฐ๑จากยางพารา

พบ 001/2553 กลํุมสตรีดอกไม๎ประดิษฐ๑ 143/1 ม.1 ต.ไรํส๎ม อ.เมือง  จ.เพชรบุรี รับทําดอกไม๎ประดิษฐ๑ทุกชนิด

(นางกฤติมา  เผือกประคอง) โทร.0898222156
พบ 002/2551 กลํุมทอผ๎าด๎วยมือ เพชรสามเรือน 27   ม.4  ต.ทําตะคร๎อ  อ.หนองหญ๎าปล๎อง รับทอผ๎าด๎วยมือและ

(นางบุญนาค  กานตพงศ๑) โทร. 087 067 9257 ตัดเย็บเส้ือผ๎า
พบ 006/2551 กลํุมสตรีสหกรณ๑หุบกะพง 202  ม.10  ต.เขาใหญํ  อ.ชะอํา  จ.เพชรบุรี รับทําขนมไทยชนิดตํางๆ 

(นางกัญญา  แป้นทอง) โทร. 032 593 165 พระราชวังตามทีส่ั่ง
พบ 007/2551 กลํุมสํงเสริมผ๎ูมีรายได๎น๎อย 130/2  ม.10  ต.เขาใหญํ  อ.ชะอํา  จ.เพชรบุรี จักสานป่านศรนารายณ๑

(นางยุพิน  สีชมภ)ู โทร. 032 593 134  
พบ 008/2551 กลํุมสตรีผลิตภณัฑ๑ของใชใ๎นครัวเรือน 56/1  ซ.3  ม.8  ต.เขาใหญํ  อ.ชะอํา  จ.เพชรบรีุ ทําผลิตภัณฑ๑ของใช๎ในครัวเรือน

(นางปิน่รัตน๑  ตันหยง) โทร. 032 593 152, 081 704 6831 (น้ํายาเอนกประสงค๑)

เลขทะเบยีน ชื่อกลุ่ม/ผู้น า ทีต่ั้งกลุ่ม ประเภทงานทีร่ับท า

เพชรบุรี



พบ 005/2551 กลํุมพัฒนาอาชีพบ๎านในดง 125  ม.3  ต.บ๎านในดง  อ.ทํายาง จ.เพชรบุรี รับงานป๓น้แป้งเป็นของชํารํวย

(นางสาวมาก  ทัศนาลัย) โทร. 085 324 0459
พบ 004/2551 กลํุมแมํบ๎านเกษตรกรวัดกุฎิ 29/3  ม.5  ต.ทําแร๎ง  อ.บ๎านแหลม  จ.เพชรบุรี แปรรูปสมุนไพร

(นางจําลอง  นาคนคร) โทร. 081 995 2750
พบ 001/2557 กลํุมพฒันาอาชีพหัตถกรรมบ๎านกุํม 122/1 ม.4 ต.บ๎านกุํม อ.เมือง รับงานตกแตํงชิ้นงานหัตถกรรม

(นายมงคล เชาว๑ทัศน๑) ประเภทตํางๆ
พบ 002/2557 กลํุมดอกไม๎สดอบแหง๎บา๎นโพพระ 2 ม.9 ต.โพพระ อ.เมือง รับงานอบแหง๎ดอกไมส๎ดพร๎อม

081 3786077 จัดตกแตํงลงขวดแก๎วประเภท

ตํางๆ

รบ 0062/2557 กลํุมพัฒนาอาชีพศิลปะประดิษฐ๑ 201 ม.3 ต.สวนผ้ึง อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี แปรรูปไมเ๎ป็นโต๏ะ เกา๎อี้ เตียง

(นายประทีป เทพพิทักษ๑) โทร. 085-264-1495
รบ 0057/2553 กลํุมตัดเย็บผ๎าบ๎านผาปก 133 ม.3 ต.สวนผ้ึง อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี ตัดเย็บเส้ือผ๎า
รบ 0063/2555 (นางทิพรดา  ทุมชะ) โทร.087-1705259

รบ 003/2556 กลํุมเคร่ืองหนังรองเท๎า 148 ม.7 ต.บ๎านไรํ อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี ทํารองเท๎าหนัง
(นายณรงค๑ เชยสูงเนิน) โทร. 087-932-5868

รบ 002/2557 กลํุมเห็ดภูฐานเขาแร๎ง 3 ถ.เขางู-เบกิไพร ม.5 ต.เขาแร๎ง อ.เมือง จ.ราชบรีุ เพาะเห็ดสํงผ๎ูจ๎างงาน
(นายสุนทร พิมพ๑ครู) โทร.098-315-2566

รบ 004/2557 กลํุมเป่าแก๎วห๎วยน้ําขาว 18/9 ม.7 ต.สวนผ้ึง อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี แปรรูปแทํงแก๎ว

(นางจารุพัฒน๑ วิจิตรตานนท๑) โทร. 084-818-8713
รบ 005/2557 กลํุมกล๎วยหอมสุญญากาศ 41 ม.3 ต.สวนผ้ึง อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี แปรรูปกล๎วยหอม

(นางณัฐฐาพร แก๎วมุกดา) โทร. 085-237-1127
รบ 001/2559 กลํุมป๓น้ดินไทยประดิษฐ๑ 129/1 ม.6 ต.ทําเคย อ.สวนผ้ึง ตุ๏กตา พวงกุญแจจากดินญีปุ่่น

(นางสาวพิมพ๑ชนก ห๎วยหงษ๑ทอง) โทร. 081-4532419
รบ 002/2559 กลํุมตุ๏กตาหอมสมุนไพร 16 ม.15 ต.คูบัว อ.เมือง โทร.063-3151219 ตุ๏กตาหอมสมุนไพร

(นางสาวทิภาพร แย๎มแก๎ว)

สพ 01/2557 กลํุมเส้ือยืดโปโล 142 ม.3 ต.กระจัน อ.อูํทอง จ.สุพรรณบุรี เย็บเส้ือยืดโปโล
(นางภารดี วงศ๑ศรีจันทร๑) โทร. 035-459-945

สพ 02/2557 กลํุมเยบ็ชุดครุยบ๎านปากคลองเจก็ 44/1 ม.3 ต.วัดดาว อ.บางปลาม๎า จ.สุพรรณบุรี ตัดเย็บชุดครุย
(นางประเทือง ชิ้ววงษ๑) โทร. 089-880-9594

เลขทะเบยีน ชื่อกลุ่ม/ผู้น า ทีต่ั้งกลุ่ม ประเภทงานทีร่ับท า

ราชบุรี

สุพรรณบุรี



สพ 01/2558 กลํุมประกอบกางเก เจเจ บา๎นหนอง 60 ม.11 ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เย็บและประกอบชิ้นสํวน
กระดําน โทร. 080-6500194
(นางมงคล วอหล๎า)

จันทบุรี
จบ 01/2553 กลํุมดอกไม๎จันทน๑บ๎านวังใหมํ 24/2 ม.2 ต.วังใหมํ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ทําดอกไม๎จันทน๑ และพวงหรีด 

(นางสาวธันวา  อิ่มเอี่ยม) โทร.081-0005719
จบ 02/2553 กลํุมไม๎กวาดบ๎านวังใหมํ 24/2 ม.2 ต.วังใหมํ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี การทําไม๎กวาดด๎ามพลาสติก

(นายชวลิต  ประชุมวงษ๑) โทร.0810005719 จากดอกไม๎กวาด

จบ 01/2559 กลํุมเกาะเปริดรีไซเคิล 38/2 ม.2 ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห๑ จ.จันทบุรี แปรรูปกระป๋องเคร่ืองด่ืมเป็น

(นางสาวเกษร ชันติประเสริฐ) ผลิตภัณฑ๑ตํางๆ

ฉช 01/2557 กลํุมวิสาหกิจชุมชนกลํุมผ๎าบ๎านคลองหกวา 15 ม.12 บ๎านคลองหกวา ต.ดอนเกาะกา รับงานตัดเย็บเส้ือผ๎า
(นายสมศักด์ิ ทองสวําง) อ.บางน้ําเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา

โทร. 087-606-0337 , 086-505-4329
ฉช 02/2557 กลํุมจักสานงานศิลป์ 21/2 ม.1 บา๎นรางตาสอน ถ.สุขุมวิท ต.สองคลอง งานสานจากเส๎นพลาสติก

(นางสุนีย๑  โชติวิไลวรรณ) อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
โทร. 083-421-7364

ชบ 1/2559 กลํุมดอกไม๎ประดิษฐ๑ 36/37 ม.1 ต.หนองซํ้าซาก อ.บ๎านบึง การทําดอกไม๎ประดาฐ๑จากผ๎า

(นางโสภา พัดประดิษฐ๑) จ.ชลบุรี ใยบัว

ตร 9/2558 กลํุมแมํบ๎านวสิาหกจิชุมชนบ๎านน้ําเขยีว 37/9 ม.2 ต.น้ําเขี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด การทํางอบ
(นางปราณี จีนะศิริ) โทร. 085-145-2903

นย 01/2553 กลํุมหตัถกรรม หมู ํ11 บา๎นบางปรัง 98/1 ม.11 ต.ศรีจุฬา  อ.เมือง จ.นครนายก ป๓กเล่ือมเส้ือผ๎าแฟชั่นสตรี เส้ือเชิ้ต

(นางลัดดาวัลย๑  ภูโํต๏ะยา) โทร.085-2253459 เส้ือสูท

นย 01/2555 กลํุมดอกไม๎ประดิษฐ๑จากดินญี่ปุ่น 26 ม.11 ต.พรหมณี อ.นครนายก จ.นครนายก รับทําดอกไม๎ประดิษฐ๑
หมูํ 11 พรหมณี โทร. จากดินญีปุ่น่
(นางพลัด ศรีสวําง)

ประเภทงานทีร่ับท า

ฉะเชงิเทรา

นครนายก

ชลบุรี

ตราด

เลขทะเบยีน ชื่อกลุ่ม/ผู้น า ทีต่ั้งกลุ่ม



นย 01/2552 กลํุมตัดเย็บเส้ือผ๎าแฟชั่นสตรี 63/6 ม.7 ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก ตัดเย็บเส้ือผ๎าแฟชั่นสตรี
(นางจิรัชญา อํอนจ๎อย) โทร.084-4233246 เส้ือเชิ้ต เส้ือสูท

นย 01/2554 กลํุมบ๎านเทียมเขาพระ 41 ม.4 ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก ทําเทียนหอมรูปแบตํางๆ
(นางอรุณ มีนา) โทร.089-4080727

นย 01/2558 กลํุมเย็บผ๎าวนบ๎านทําทราย 53/1 ม.1 ต.ทําทราย อ.เมือง จ.นครนายก เย็บผ๎าวน ผ๎าเช็ดเคร่ืองจักร
(นางสาววิไลรัตน๑ บุญมาก) โทร. 099-3282776

ปจ001/2556 กลํุมแปรรูปเส๎นกก ตําบลบางพลวง 49 มง3 ต.บางพลวง อ.บ๎านสร๎าง จ.ปราจีนบุรี นําเส๎นกกมาถักแปรรูป
ปจ 001/2558 (นางสําราญ ยะประดิษฐ๑) นางสาวชุํม 082-203-6641 ประสานรายชื่อประธานกกลํุมใหมํ

ปจ002/2557 กลํุมเย็บผ๎าบ๎านหนองงูเหลือม 29 ม.9 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี รับงานเยบ็เส้ือผ๎าสําเร็จรูป
(นางสมนึก เกตุแก๎ว) โทร.087-1358410

ปจ001/2558 กลํุมผลิตภัณฑ๑ตะกร๎อ-ตะแกรงและ 5/3 ม.4 ต.ดงกระยางงาม อ.ศรีมหาโพธิ์ ถัก - สาน 
ของทีร่ะลึก จ.ปราจีนบุรี โทร.081-4596151 ตะกร๎อ-ตะแกรง
(นายวินัย ธมานุกุลผล)

รย 001/2553 กลํุมเย็บผ๎าวิสาหกจิหมูบํา๎นสระแกว๎ 69/2  ม.3 ถ.สระแก๎ว ต.สํานักท๎อน อ.บ๎านฉาง การเย็บผ๎าโหล
(นางไพบูลย๑  แสงสังข๑) จ.ระยอง โทร.089 095 8373

รย 002/2553 กลํุมเย็บผ๎าบ๎านฉาง 48/183  ม.5 ต.บ๎านฉาง อ.บ๎านฉาง จ.ระยอง รับงานตัดเย็บเส้ือผ๎าแฟชัน่
(นางขวัญทิชา  พร๎าโมต) โทร.084-9473355

รย 001/2559 กลํุมถักโครเชต๑ชุมชนบ๎านลําง 106/206 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง ถกัหูหุม๎ประเป๋าหลุยส๑วิตตอง

(นางราซีเราะฮ๑ อีซอ) โทร 089-6591410

สก  4/2555 กลํุมเขาน๎อยสามัคคี 1 634 ม.27 ต.หนองหว๎า อ.เขาฉกรรจ๑ จ.สระแก๎ว เย็บผ๎าวน
(นางอมรา จีนกลาง) โทร. 087-945-9938

 สก 5/2555 กลํุมเขาน๎อยสามัคคี 2 266/2 ม.27 ต.หนองหว๎า อ.เขาฉกรรจ๑ จ.สระแก๎ว เย็บผ๎าวน
สก 002/2556 (นางสมหมาย กวงขุนทด) โทร. 080-642-8051
 สก 6/2555 กลํุมเขาน๎อยสามัคคี 3 212 ม.27 ต.หนองหว๎า อ.เขาฉกรรจ๑ จ.สระแก๎ว เย็บผ๎าวน

(นางมาลัย วงศ๑สุรินทร๑) โทร. 084-883-1838

เลขทะเบยีน ชื่อกลุ่ม/ผู้น า ทีต่ั้งกลุ่ม ประเภทงานทีร่ับท า

ปราจีนบุรี

ระยอง

สระแก้ว



 สก 7/2555 กลํุมเขาน๎อยสามัคคี 4 154 ม.27 ต.หนองหว๎า อ.เขาฉกรรจ๑ จ.สระแก๎ว เย็บผ๎าวน
(นางบุตรดี สินนอก) โทร. 089-518-3271

 สก 8/2555 กลํุมเขาน๎อยสามัคคี 5 143 ม.27 ต.หนองหว๎า อ.เขาฉกรรจ๑ จ.สระแก๎ว เย็บผ๎าวน
(นางสาวเข็มทอง มนัสศิลา) โทร. 087-139-8093

สก 1/2556 กลํุมเย็บผ๎าบ๎านหนองหมู 52 ม.6 ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก๎ว เย็บผ๎าวน
(นางเจษฎา หาญมนต๑) โทร. 089-246-8876

สก 2/2556 กลํุมเขาน๎อยสามัคคี 6 29 ม.27 ต.หนองหว๎า อ.เขาฉกรรจ๑ จ.สระแก๎ว เย็บผ๎าวน
(นางสาวละเมียด ชาญนอก) โทร. 084-849-2622

สก 3/2556 กลํุมเขาน๎อยสามัคคี 7 42 ม.27 ต.หนองหว๎า อ.เขาฉกรรจ๑ จ.สระแก๎ว เย็บผ๎าวน
(นางมะลิ ศรีประทุม โทร. 084-458-1382

สก 4/2556 กลํุมป่ากล๎วย 19 ม12 ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก๎ว จ.สระแก๎ว เย็บผ๎าวน
(นางสมปอง พิมพ๑สอน) โทร. 080-635-1729

สก2/2559 กลํุมเย็บผ๎าบ๎านห๎วยโจด 9 ม.1 ต.ห๎วยโจด อ.วัฒนานคร เย็บผ๎า
(นางสําราญ ธามิ่ง) โทร. 0989851506

สก 3/2557 กลํุมเย็บผ๎าซอย 3 232 ม.9 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก๎ว เย็บผ๎าโหล
(นางสาวสุนิสา บุฝ้าย) โทร. 085-259-5391

สก 4/2557 กลํุมเย็บผ๎าบ๎านเนินสายฝน 9 ม.13 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ๑ จ.สระแก๎ว เย็บผ๎าโหล
(นางหนูพิศ จันทร๑แจํม) โทร. 080-014-4977

สก 8/2557 กลํุมเฟอร๑นิเจอร๑หวายเทียมบ๎านหนองติม 136 ม.1 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก๎ว ทําเฟอร๑นิเจอร๑หวายเทียม
(นางประไพ นวลศิริ)

สก 9/2557 กลํุมเย็บผ๎าบ๎านทําเกวียน 604 ม.1 ต.ทําเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก๎ว เย็บเส้ือผ๎าสําเร็จรูป
(นางสุดใจ คํ้าชู) โทร. 084-362-6994

สก 3/2558 กลํุมเนินดินแดง 286 ม.14 ต.บ๎านแก๎ง อ.เมือง จ.สระแก๎ว เย็บเส้ือผ๎าสําเร็จรูปและผ๎าวน

(นายศรศิลป์ ทองสา) โทร. 089-5415056
สก 4/2558 กลํุมสองสีเจริญ 96 ม.16 ต.หนองหว๎า อ.เขาฉกรรจ๑ จ.สระแก๎ว เย็บผ๎าวนและผ๎าปิดจมูก

(นางประทุม นุโยค) โทร. 098-6930452
สก 5/2558 กลุมถุงมือหนัง 24 ม.6 ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก๎ว เย็บถุงมือหนัง

(นางคําปุน่ ตํายตระกูล) โทร. 087-1217502
สก 6/2558 กลํุมดอกแก๎ว 150 ม.1 ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก๎ว ทําเคร่ืองประดับสตรี

(นางสุมาลี บุญอินทร๑) โทร. 084-9064619
สก 7/2558 กลํุมเย็บผ๎าบ๎านพร๎าว 325 ม.1 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร  จ.สระแก๎ว เย็บผ๎าวนและผ๎าสําเร็จรูป

(นางบัวพันธ๑ ขอรสกลาง) โทร 089-0999668

เลขทะเบยีน ชื่อกลุ่ม/ผู้น า ทีต่ั้งกลุ่ม ประเภทงานทีร่ับท า



สก 1/2559 กลํุมเย็บผ๎าบ๎านห๎วยไคร๎เหนือ 78 ม.2 ต.เบญจขร อ.คลองหาด จ.สระแก๎ว เย็บผ๎า 
(นางจําปี จงทํองกลาง) โทร. 08 22157367

เลขทะเบยีน ชื่อกลุ่ม/ผู้น า ทีต่ั้งกลุ่ม ประเภทงานทีร่ับท า


