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	 คำ	ปรารภ
 กระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายรณรงค์การใช้ผ ้าไทย                 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ              

ท่ีทรงเป็นผู ้ริเริ่มในการอนุรักษ์และฟื ้นฟูศิลปหัตถกรรมผ้าไทย                      

จนเป็นท่ีประจักษ์ และเพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและ                    

ความภาคภูมิใจในผ้าไทยอันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม               

ของชาติ ซึ่งนับวันจะเลือนหายไปจากวิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน 

กระทรวงวฒันธรรมได้ด�าเนนิการรณรงค์การใช้ผ้าไทยมาอย่างต่อเนือ่ง 

โดยขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วนแต่งกายด้วยผ้าไทยตามความสมัครใจ ซึ่งรวมถึง                       

ผ้าฝ้าย ผ้าทอมอื ผ้าขาวม้า ผ้าของชนเผ่า ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของท้องถิน่ด้วย ขณะนีม้เียาวชน ประชาชน 

และข้าราชการได้แต่งกายด้วยผ้าไทยเป็นประจ�าสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า ๒ วัน นอกจากนั้นยังมีการใช้

ผลิตภัณฑ์ที่ท�าด้วยผ้าไทยในชีวิตประจ�าวันและในโอกาสพิเศษ เช่น ผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ เครื่องประดับ 

และของที่ระลึก เป็นต้น ท�าให้ผ้าไทยมีสภาพการณ์ที่ดีขึ้น 

 หนังสือ “นามสงเคราะห์ผู้ประกอบการเกี่ยวกับผ้าไทย” ที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดท�านี้      

เป็นการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยอย่างครบวงจร ตั้งแต่ผู้ผลิตผ้าไทย ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ด้วยผ้าไทย 

ผู้ตัดเย็บเสื้อผ้า ฯลฯ ท้ังในระดับชุมชนและอุตสาหกรรม ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับผ้าไทย การใช้                

และบ�ารุงรักษา

 กระทรวงวัฒนธรรมหวังเป็นอย่างย่ิงว่า หนังสือเล่มนี้จะเกิดประโยชน์ยิ่งในทางวิชาการ            

เพือ่การพฒันาผ้าไทยในทกุมติ ิและการกระตุน้เศรษฐกจิของชมุชน ตามนโยบาย “มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื” 

ของรัฐบาล

(นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม



คำ	นำ	
 “ผ ้าไทย” เป ็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยที่บ ่งบอกถึง              

ความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมประจ�าชาติ และความคิดสร้างสรรค์           

ของคนในชาติในการรู ้จักท�าเครื่องนุ ่งห่มและผลิตภัณฑ์ใช้สอย                   

ในชีวิตประจ�าวันของคนไทย คนไทยรู ้จักการทอผ้ามาตั้งแต ่                

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สังคมในชนบทถือว่างานทอผ้าเป็นหน้าที่     

ของผู้หญิงท�ากันในครัวเรือนยามว่างจากการท�าไร่ ท�านา การทอผ้า              

จึงมีทั่วทุกภาคของประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบัน แต่ท่ีมีมาก ได้แก่           

(ศาสตราจารย์อภินันท์ โปษยานนท์)

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืและภาคเหนอื รปูแบบของผ้ามเีอกลกัษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิน่แตกต่างกนัไป 

ตามคตินยิม ความเชือ่และขนบธรรมเนยีมประเพณขีองเชือ้ชาตแิต่ละกลุม่ชน ซึง่แสดงออกถงึภมูปัิญญา

ของคนไทย ปัจจบุนัผ้าไทยได้พฒันาจากการผลติในครวัเรอืนไปเป็นการผลติแบบอตุสาหกรรมทีม่แีหล่ง

ผลิตทั่วประเทศ และก้าวสู่ความเป็นสากลโลก ท�าให้ไม่มีการจ�ากัดขอบเขตของการใช้ผ้าไทยอีกต่อไป 

ไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นแบบใดก็สามารถน�าผ้าไทยมาดัดแปลงและปรับวิธีการใช้ได้ ไม่ว่าจะน�าเอา             

ผ้าไหม ผ้าเปลือกไหม ผ้าฝ้าย ผ้าจก มาออกแบบตัดเย็บให้ออกมาในรูปแบบใด ก็สามารถประดิษฐ์     

ออกมาได้อย่างสวยงาม หาซื้อได้ง่ายมีหลายราคา สามารถเลือกซ้ือเลือกใช้ได้ตามความต้องการ                          

ของผู้บริโภค   

 เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้สนใจและต้องการสนับสนุนการใช้ผ้าไทย 

กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้จัดพิมพ์ “นามสงเคราะห์ผู ้ประกอบการเกี่ยวกับผ้าไทย” โดยรวบรวม            

สถานประกอบการที่ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผ้าไทยทั่วประเทศ มารวมไว้ในหนังสือ              

เล่มที่อยู ่ในมือท่านนี้ ด้วยหวังว่าจะเป็นการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยสร้างรายได้ให้กับประชาชน                     

บนพื้นฐานของภูมิปัญญาไทย พร้อมกับเป็นการประกาศให้โลกได้รู้ว่า คนไทย อนุรักษ์ผ้าไทยและภูมิใจ

ในความเป็นไทย และในโอกาสนีข้อขอบคณุ กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทีอ่นเุคราะห์

ข้อมูลผู ้ประกอบการที่ได้รับเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย “ตรานกยูงพระราชทาน”                  

และส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดท่ีรวบรวมข้อมูลภายในจังหวัดท�าให้หนังสือมีความสมบูรณ์                       

เป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้สนใจและเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าไทยต่อไป
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ผูป้ระกอบการเกีย่วกบัผ้าไทย

 เทคนิคการตัดเย็บแบบและการวางแบบผ้าจก

	 โดยทัว่ไปนัน้จะนยิมน�ำผ้ำจกทีเ่รยีกว่ำ “ตนีจก”	(เฉพำะส่วนตนีหรอืเชงิ)	มำตดัเยบ็

ประกอบกับตัวเสื้อผ้ำ	ปัจจุบันผ้ำตีนจกยังคงทอด้วยโครงสร้ำงลวดลำยแบบเดิม	 โดยทอด้วย

ฟืมขนำดประมำณ	๖-๘	หลบ	ซึ่งจะได้หน้ำกว้ำงผ้ำประมำณ	๑๑-๑๔	นิ้ว

	 ผ้ำตีนจกเหมำะส�ำหรับใช้เป็นส่วนตกแต่งร่วมกับผ้ำพื้น	 ผ้ำยกมุกหรือผ้ำซิ่นตำหมู่	

ไม่ควรน�ำผ้ำตนีจกมำตดัเยบ็เป็นพืน้หลกัของชดุเสือ้ผ้ำ	เพรำะจะมองดลูำยตำ	ควรจดัวำงแบบ

ให้ผ้ำตีนจกดูเด่นบนพื้นหน้ำมำกกว่ำ	 โดยอำจจะเลือกจัดวำงบนส่วนตัวเสื้อได้หลำยต�ำแหน่ง

เช่น	แขนเสื้อ	ชำยเสื้อ	แถบเอวและแถบอก	เป็นต้น

	 ผ้ำตีนจกส่วนใหญ่จะมีโครงสร้ำงลวดลำยเป็นรูปเรขำคณิต	 ฉะนั้น	 ถ้ำจะตัดเพื่อ

ตกแต่งลวดลำยก็ควรตัดเป็นรูปเรขำคณิตตำมโครงสร้ำงลวดลำย

	 ผ้ำจกทีน่ยิมน�ำมำตดัเยบ็อกีชนดิหนึง่คอื	ผ้ำแพรวำ	ซึง่เดมิเป็นผ้ำเบีย่งหรอืสไบของ

กลุ่มวัฒนธรรมภูไทหรือผู้ไทย	โดยทอด้วยฟืมขนำดประมำณ	๑๐-๑๒	หลบ	ขนำดหน้ำผ้ำจึง

แคบประมำณ	๒๐-๒๒	น้ิว

	 กำรตัดเย็บผ้ำแพรวำเป็นชุดเสื้อผ้ำ	 ควรใช้ร่วมกับผ้ำไหมพื้นที่มีสีใกล้เคียงกัน

และควรใช้ผ้ำไหมพื้นคั่น	 ระหว่ำงรอยต่อของลวดลำย	 เนื่องจำกผู้ทอจะนิยมทอลวดลำย

ไม่ค่อยซ�้ำกัน	ดังนั้น	กำรต่อชนลวดลำยให้ตรงกันจึงท�ำได้ยำกมำก

	 ผ้ำแพรวำ	เมื่อวางแบบตัดตามทางยาวผ้า	จะได้ลำยขวำงล�ำตัว	ซึ่งเหมำะส�ำหรับ

คนรูปร่ำงผอมสูง	 หำกคนรูปร่ำงอ้วนและค่อนข้ำงเตี้ยต้องกำรจะใช้ผ้ำแพรวำ	 ก็ควรตัดต่อ

ผ้ำเป็นแถบริ้วตำมยำวสลับกับผ้ำพื้น	 เพื่อพรำงตำให้ดูรูปร่ำงผอมเพรียวขึ้น	 ไม่ควรตัดตำม

ขวำงผ้ำ	 เพื่อให้ลวดลำยเป็นทำงยำว	 เนื่องจำกควำมกว้ำงของหน้ำผ้ำจะไม่พอกับควำมยำว

ของเสื้อ	 และผ้ำแพรวำเป็นผ้ำท่ีทอด้วยระบบสำมตะกอ	 หำกตัดแบบตำมขวำงผ้ำก็จะท�ำให้

เนื้อผ้ำเหี่ยวลู่เสียทรง

	 แพรวำแบบดั้งเดิมจะมีครุยท่ีชำยผ้ำ	 จึงอำจวำงแบบตัดเย็บให้ชำยครุยตรงกับ

ต�ำแหน่งชำยเสื้อหรือชำยแขนเสื้อ	เพื่อให้แบบเสื้อมีควำมงดงำมแปลกตำไปอีกแบบหนึ่ง

	 ผ้ำจกที่นิยมน�ำมำตัดเย็บเสื้อผ้ำอีกชนิดหนึ่งคือ	 ผ้าจกไทลื้อ	 ซึ่งพัฒนำมำจำก

ผ้ำซ่ินตีนต่อของไทลื้อ	 ส่วนลวดลำยจกจะอยู่เฉพำะช่วงกลำงของผ้ำซิ่น	 ผ้ำจกไทล้ือชนิดนี้

ทอด้วยฟืมขนำดประมำณ	๔๕-๕๐	หลบ	จะได้ผ้ำหน้ำกว้ำงประมำณ	๔๐-๔๒	นิ้ว
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ผู้ประกอบการเกี่ยวกับผ้าไทย

	 ผ้ำจกไทลื้อจะทอด้วยเส้นใย ำยทั้งผืน	ฉะนั้นควรจะใช้ผ้ำ ำยพื้นมำตัดเย็บร่วมกับ

ผ้ำจกไทลื้อเพื่อให้เนื้อผ้ำกลมกลืนกัน

	 เมื่อน�ำผ้ำจกไทลื้อมำตัดเย็บเส้ือควรจะเลือกวำงลวดลำยจกช่วงตัวเสื้อเป็นผ้ำจก

ไทลื้อเมื่อตัดตำมแนวยำวผ้ำ	 โครงสร้ำงลวดลำยจะเป็นแนวทำงขวำงเหมำะสมส�ำหรับคน

รูปร่ำงผอมสูง	แต่ส�ำหรับกรณีผ้ำจกไทลื้อ	อ�ำเภอเชียงของ	จังหวัดเชียงรำยนั้น	สีสันลวดลำย

จกจะกระจำยทั่วทั้งผืน	 ช่วยพรำงตำให้มองดูไม่เป็นลำยทำงขวำงเด่นชัดนัก	 จึงวางแบบ

ตัดตามทางยาวผ้าได้โดยไม่ต้องกังวลว่ำจะมองดูอ้วนหรือเตี้ยกว่ำเดิม

	 ส�ำหรบัผูท้ีม่รีปูร่ำงอ้วนมำกอำจจะใช้กำรวางแบบตามทาง วางผ้า	เพือ่ให้ลวดลำย

ผ้ำเป็นแนวทำงยำวก็จะช่วยพรำงตำให้ดูมีรูปร่ำงผอมเพรียวลง	 หรือจะใช้วิธีกำรวำงแบบให้

ส่วนจกอยู่เฉพำะส่วนกลำงชิ้นหน้ำและชิ้นหลัง	 ส่วนชิ้นด้ำนข้ำงให้ใช้ผ้ำพื้นสีด�ำหรือสีเข้ม

กำรที่สัดส่วนลวดลำยอยู่ในที่จ�ำกัดเฉพำะส่วนกลำงของชิ้นหน้ำและชิ้นหลังจะช่วยพรำงตำ

ให้มองดูรูปร่ำงผอมเพรียวลงได้

	 ผ้ำจก	ท้ังผ้ำตนีจก	ผ้ำแพรวำ	และผ้ำจกไทลือ้นัน้	ควรตดัเยบ็เป็นเสือ้มำกกว่ำกระโปรง

หรือกำงเกง	 เพรำะว่ำผ้ำจกที่ทอลวดลำยโดยใช้เส้นพุ่งพิเ 	 หำกน�ำมำตัดเย็บเป็นกระโปรง

หรือกำงเกงเวลำลุกนั่งเส้นพุ่งพิเ จะมีโอกำสเกำะเกี่ยวได้ง่ำย

เทคนิคการตัดเย็บแบบและวางแบบผ้า ิด

 ผ้า ิด	ส่วนใหญ่แต่เดิมนิยมทอเป็นเคหะสิ่งทอ	เช่น	ผ้ำปูที่นอน	หมอน	และเป็น

สิ่งทอในพระพุทธ ำสนำ	เช่น	ตุง	ผ้ำห่อคัมภีร	เป็นต้น	

	 จำกควำมเชื่อดั้งเดิมนี้	จึงไม่ค่อยนิยมน�ำผ้ำขิดมำตัดเย็บเป็นเสื้อผ้ำมำกนัก	ปัจจุบัน

ยังคงนิยมใช้ผ้ำขิดมำผลิตเป็นเคหะสิ่งทอในหลำยรูปแบบเพิ่มขึ้น	 เช่น	 ผ้ำปูโตะ	 ผ้ำรองจำน	

เป็นต้น

	 ผ้ำขิดที่นิยมน�ำมำตัดเย็บเสื้อผ้ำในปัจจุบัน	 ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าแ รวา ิดของ

จังหวัดกำ สินธุ	 ซึ่งดัดแปลงจำกผ้ำแพรวำจกผสมขิดหลำกหลำยสีให้เป็นผ้ำแพรวำขิด

สีเดียว	เพื่อให้รำคำไม่แพง

	 ขนำดหน้ำกว้ำงของแพรวำขิด	 ประมำณ	 ๒๐-๒๒	 นิ้ว	 เช่นเดียวกับผ้ำแพรวำ

ที่เป็นจกผสมขิด
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ผูป้ระกอบการเกีย่วกบัผ้าไทย

	 กำรตัดเย็บแบบและกำรวำงแบบก็ควรใช้หลักกำร	 วางแบบตัดตามทางยาวผ้า

จะได้ลวดลำยขวำงล�ำตัว	 แต่กำรท่ีผ้ำแพรวำขิดเป็นสีเดียวกลมกลืนกันทั้งส่วนลวดลำยและ

สีพื้น	 เมื่อมองโดยภำพรวมลำยขวำงนั้น	 จะไม่เด่นชัดมำกนัก	 กำรวำงแบบตัดตำมทำงยำว

ผ้ำจึงไม่ค่อยเป็นปัญหำกับคนที่มีรูปร่ำงอ้วน	 ควรวำงแบบให้ลวดลำยอยู่เฉพำะส่วนกลำง

ชิ้นหน้ำและช้ินหลัง	 ส่วนช้ินด้ำนข้ำงควรใช้ผ้ำพื้น	 เพื่อให้เสื้อช่วยพรำงตำให้ดูมีรูปร่ำง

ผอมลงบ้ำง

	 ผ้ำขดิอกีชนดิหนึง่ทีน่ยิมน�ำมำตดัเยบ็เสือ้ผ้ำในปัจจบุนั	คอื	ผ้ำขดิอสีำน	ซึง่ดดัแปลง

ทอลวดลำยให้ต่อเนื่องเหมือนกันตลอดกันทั้งผืน	 และทอด้วยเส้นใย ำยเป็นสไบขิดที่มี

ลำยเชิง

	 กำรตัดเย็บแบบและกำรวำงแบบควรใช้หลักกำรวำงแบบตัดตำมทำงยำวผ้ำ

โดยใช้คู่กับผ้ำ ำยพื้น	 ลวดลำยผ้ำขิดอีสำนเมื่อวำงแบบตัดตำมทำงยำวผ้ำจะไม่ค่อยมีปัญหำ

มำกนัก	 เพรำะทอเป็นลำยต่อเนื่องอยู่แล้ว	 เมื่อวำงแบบตัดจึงไม่เป็นลำยทำงขวำง	 ผู้สวมใส่

จะมีรูปร่ำงอย่ำงไรก็ไม่เป็นปัญหำ

	 ผ้ำขดิอสีำนมกัจะใช้สค่ีอนข้ำงเข้มและเป็นสเีดยีวกนัตลอดทัง้ผนื	จงึควรตดัต่อแบบ

กับผ้ำ ำยสีพื้น	 เพื่อลดน�้ำหนักของสีลงบ้ำง	 และควรใช้ผ้ำขิดตัดเย็บเสื้อมำกกว่ำกระโปรง

หรือกำงเกง	 เหตุผลก็เช่นเดียวกันกับผ้ำจก	 กล่ำวคือผ้ำขิดทอลวดลำยด้วยเส้นพุ่งพิเ 	

จะมีโอกำสเกำะเกี่ยวได้ง่ำย	 หำกต้องกำรใช้ผ้ำขิดตัดเย็บกระโปรงหรือกำงเกงก็ควรเลือกที่มี

ลวดลำยค่อนข้ำงเล็กละเอียดเพื่อช่วยลดปัญหำดังกล่ำว	อนึ่ง	ในกำรตัดเย็บแบบ	ควรรีบเย็บ

ริมผ้ำเพื่อปองกันเนื้อผ้ำรุ่ย

เทคนิคการตัดเย็บแบบและการวางแบบผ้ายก

 ผ้ายกที่ทอเพื่อใช้ตัดเย็บเป็นชุดไทยพระรำชนิยมนั้น	 จะทอด้วยฟืมขนำดประมำณ	

๔๕-๕๐	หลบ	ซึง่จะได้ผ้ำหน้ำกว้ำงประมำณ	๔๐-๔๒	นิว้	ผ้ำยกโดยทัว่ไปจะทอเป็นส่วนลวดลำย

๒	เมตร	และสีพื้น	๒	เมตร

	 กำรตัดเย็บแบบและกำรวำงแบบผ้ำยกในกำรตัดเย็บเป็น ดไทย ระรา นิยม

ไม่สำมำรถวำงแบบตดัตำมทำงยำวผ้ำได้เพรำะว่ำส่วนทีเ่ป็นลวดลำยมลีำยเชงิ	และลำยหน้ำนำง	

จึงต้องวางแบบตัดตามทาง วางผ้า	 แต่ให้ด้ำน ายผ้า ินตรงกับต�ำแหน่งลำยเชิง	 และส่วน

หน้ำนำงก็ให้แบบตรงกับต�ำแหน่งลำยพอดี
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ผู้ประกอบการเกี่ยวกับผ้าไทย

	 ส�ำหรับกำรวำงแบบตัดตัวเส้ือ	 ช้ินหน้ำและชิ้นหลัง	 ควรวางแบบตัดตามทางยาว

ผ้า แต่ในส่วนแขนเสื้อควรวางแบบตัดตามทางเ ลียงผ้า	 เพื่อให้ผ้ำไหมสะท้อนแสงมันวำว

มำกขึ้น	

	 ส่วนกำรวำงแบบตัดเย็บเพื่อเย็บเป็นสไบเฉียงควรวำงแบบตัดตำมทำงเฉลียงผ้ำ

แต่ถ้ำมีผ้ำจ�ำกัดไม่พอส�ำหรับผู้ที่มีรูปร่ำงใหญ่ก็ควรใช้วำงแบบตัดตำมทำงยำวผ้ำแทน

	 ส่วนกำรตัดเย็บแบบและกำรวำงแบบผ้ำยกส�ำหรับชุดรำตรีสั้นและชุดรำตรียำว

แบบสำกล	 ควรใช้กำรวางแบบตัดตามทางยาวผ้า	 ยกเว้นกรณีที่ต้องกำรเน้นลำยเชิงผ้ำให้

อยู่ในแนวขนำนล�ำตัว	ให้วางแบบตัดตามทาง วางผ้า

	 ในกำรใช้ผ้ำยกตัดเย็บชุดรำตรีสั้นและชุดรำตรียำว	 ควรใช้ผ้ำไหมเป็นพื้นหลัก

และใช้ผ้ำยกเป็นส่วนตกแต่งเพื่อให้ลวดลำยผ้ำยกเด่นแลดูสวยงำม

เทคนิคการตัดเย็บแบบและการวางแบบผ้ายกมก

 ผ้ายกมก	โดยปกติจะทอด้วยฟืมขนำดประมำณ	๑๒-๑ 	หลบ	ซึ่งจะได้ผ้ำหน้ำกว้ำง

ประมำณ	๑ -๒๐	นิ้ว	โดยยังคงทอด้วยโครงสร้ำงผ้ำซิ่นมุกเป็นผ้ำม้วนยำว	จึงจะไม่มีปัญหำ

เรื่องควำมยำวผ้ำ	แต่จะมีข้อจ�ำกัดเรื่องหน้ำผ้ำซึ่งค่อนข้ำงแคบ

	 หลกักำรตดัเยบ็แบบและกำรวำงแบบผ้ำยกมกุ	ควรวางแบบตดัตามยาวผ้า	ลวดลำย

ผ้ำยกมุกเป็นลวดลำยเรียบ 	 จึงนิยมใช้แทนผ้ำพื้นตัดเย็บร่วมกับผ้ำตีนจก	 ส่วนโครงสร้ำง

ลวดลำยผ้ำยกมุกที่มีขอบลำย	 เช่น	 ผ้ำยกมุกไทยวน	 จังหวัดแพร่	 และผ้ำลำยดอกเคียะ

ไทยวน	 จังหวัดอุตรดิตถ	 เมื่อวำงแบบตัดตำมทำงยำวผ้ำ	 ลวดลำยผ้ำยกมุกจะเป็นลวดลำย

ทำงยำวเด่นชัด	 เหมำะส�ำหรับตัดเย็บเส้ือผ้ำของผู ้ที่มีรูปร่ำงไม่สูงและค่อนข้ำงท้วม

ซึ่งจะช่วยพรำงตำให้มองดูรูปร่ำงสูงขึ้น

	 ส�ำหรับผู้ที่รูปร่ำงสูง	 หำกต้องกำรใช้ผ้ำยกมุก	 ควรเลือกชนิดที่ไม่มีขอบลำย	 เช่น

ผ้ำยกมุกไทพวน	จังหวัดสุโขทัย	เป็นต้น	เพรำะลวดลำยจะมองดูไม่เป็นลำยทำงเด่นชัดมำก

	 ในกำรตัดแบบ	 เมื่อตัดแบบผ้ำแล้วควรจะเย็บริมผ้ำเพื่อปองกันไม่ให้ผ้ำรุ ่ย	

โดยเฉพำะหำกแนวกำรตัดผ้ำตรงกับช่วงเส้นพุ่งพิเ ของลวดลำยมุกซึ่งมักจะรุ่ยได้ง่ำย

	 ด้วยข้อจ�ำกัดของผ้ำยกมุกที่มีขนำดหน้ำผ้ำค่อนข้ำงแคบ	 กำรวำงแบบตัดส�ำหรับ

ผู้ที่รูปร่ำงค่อนข้ำงใหญ่	 อำจท�ำแบบแยกชิ้นแล้วต่อกลำงช้ินหน้ำและชิ้นหลัง	 เพื่อให้ผ้ำได้

ขนำดเท่ำกับแบบเสื้อ
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 วนผ้ายกดอก ื้น าน	เช่น	ผ้ำลำยลูกแก้ว	จังหวัดสุรินทร	และผ้ำยกดอกเกำะยอ	

จังหวัดสงขลำ	 ซึ่งทอเป็นลวดลำยต่อเนื่องไม่มีปัญหำเรื่องทิ ทำงกำรวำงแบบตัด	 ควรวำง

แบบตัดตำมทำงยำวผ้ำ	 เพื่อช่วยให้เนื้อผ้ำดูขึ้นเงำสวยงำมมำกขึ้นเช่นเดียวกันกับผ้ำไทย

อื่น 	

เทคนิคการตัดเย็บแบบและการวางแบบผ้าลายน้าไ ล

	 ผ้ำลำยน�้ำไหลในปัจจุบันทอด้วยฟืมขนำดประมำณ	 ๔๐-๕๐	 หลบ	 ซึ่งจะได้ผ้ำ

หน้ำกว้ำงประมำณ	๔๐-๕๐	นิ้ว

	 ผ้ำลำยน�้ำไหลที่น�ำมำใช้ตัดเย็บยังคงทอด้วยโครงสร้ำงลวดลำยแบบผ้ำซิ่นตีนต่อ

ของไทลื้อ	 ซึ่งลำยน�้ำไหลจะอยู่ช่วงกลำงหรือบริเวณสะโพกทอเหมือนกัน	 ๒	 ชิ้น	 แล้วเย็บ

ต่อกัน	 ปัจจุบันก็ยังคงทอเหมือนกัน	 ๒	 ชิ้น	 แต่ทอต่อเนื่องเป็นผ้ำผืนเดียวกัน	 บำงครั้งจะ

ทอผ้ำสีพื้นต่อเนื่องเข้ำชุดกันเป็นส่วนลวดลำย	๒	เมตร	และผ้ำพื้น	๒	เมตร

	 กำรตัดเย็บแบบและกำรวำงแบบผ้ำลำยน�้ำไหลก็ควรใช้หลัก	 กำรวำงแบบตำม

ทำงยำวผ้ำ	 เช่นเดียวกันกับผำ้ไทยอื่น 	 ซึ่งโครงสร้ำงลวดลำยเป็นทำงขวำงผ้ำ	 ลำยผ้ำลำย

น�้ำไหลจะมีขนำดค่อนข้ำงใหญ่เหมำะส�ำหรับผู้ที่รูปร่ำงมำตร ำน

	 ส�ำหรับผู้ท่ีรูปร่ำงใหญ่	 หำกต้องกำรจะใช้ผ้ำลำยน�้ำไหล	 ควรใช้ผ้ำพื้นมำตัดต่อให้

ส่วนลวดลำยอยู่ในช่วงกลำงชิ้นหน้ำ	 ส่วนชิ้นข้ำงให้ใช้ผ้ำพื้น	 เพื่อพรำงตำให้แลดูรูปร่ำง

เพรียวขึ้น

	 ส�ำหรับผู้ที่รูปร่ำงเล็ก	 หำกต้องกำรใช้ผ้ำลำยน�้ำไหล	 ควรเลือกใช้ผ้ำลำยน�้ำไหล

ท่ีมีโครงสีอ่อน 	 เช่น	 โครงสีชมพูอ่อนหรือโครงสีครีม	 เป็นต้น	 เพื่อพรำงตำให้แลดูรูปร่ำง

ใหญ่ขึ้น

เทคนิคการตัดเย็บแบบและการวางแบบผ้า างกระรอก ผ้าตาตารางและ

ผ้าไ ม ื้น

	 ผ้ำหำงกระรอก	ผ้ำตำตำรำง	และผ้ำไหมพื้น	โดยปกติจะทอด้วยฟืมขนำดประมำณ	

๔๕-๕๐	หลบ	ซึ่งจะได้ผ้ำหน้ำกว้ำง	๔๐-๔๒	นิ้ว



22 นามสงเคราะห¼์ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº¼ŒÒä·Â22 นามสงเคราะห์
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับผ้าไทย

	 หลักกำรตัดเย็บแบบและกำรวำงแบบผ้ำหำงกระรอก	ผ้ำตำตำรำง	และผ้ำไหมพื้น

จะใช้หลกักำรวำงแบบตดัตำมทำงยำวผ้ำ	เช่นเดยีวกนักบัผ้ำไทยอืน่ 	ส�ำหรบัแบบชดุเสือ้ผ้ำโดย

ทั่วไป	 ถ้ำหำกเป็นชุดเสื้อผ้ำบำงแบบที่ควรใช้ผ้ำเฉลียงก็ควรใช้กำรวำงแบบตัดตำมทำง

เฉลียงผ้ำ	แต่ไม่ควรใช้กำรวำงแบบตัดตำมทำงขวำงผ้ำเพรำะจะท�ำให้เนื้อผ้ำเหี่ยวลู่

 เ ตผล าคั องการ ้ ลักการวางแบบตัดตามทางยาวผ้า นการตัดเย็บแบบ

และวางแบบ า รับผ้าไทย	 เนื่องจำกผ้ำไทยเป็นผ้ำทอมือ	 เนื้อผ้ำจึงไม่แน่นเท่ำผ้ำที่ทอด้วย

เครื่องจักร	ดังนั้นหำกวำงแบบตัดตำมทำงขวำงผ้ำ	แต่ถ้ำวำงแบบตัดตำมทำงยำวผ้ำ	เส้นยืน

จะแข็งแรงมำกกว่ำ	เนื้อผ้ำจึงไม่แยกแตกเสียหำย

	 กำรตัดเย็บแบบ	 ถ้ำเป็นแบบเส้ือที่ต้องกำรให้ทรงตัวก็ควรใช้ผ้ำเคมี	 หรือผ้ำกำว

ปูรองซับด้ำนในอีกชั้นหนึ่ง

	 ส่วนกำรตัดเย็บเสื้อที่สวมสบำย	 เช่น	 เสื้อ ำวำย	 เสื้อเชิ้ต	 เสื้อล�ำลอง	 ไม่ควรใช้

ผ้ำเคมีหรือผ้ำกำวปูรองซับด้ำนใน

	 ควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องเทคนิคกำรตัดเย็บแบบและกำรวำงแบบผ้ำไทยประเภท

ต่ำง 	นี้	จะช่วยให้สำมำรถน�ำผ้ำไทยมำใช้งำนได้อย่ำงสวยงำมและเหมำะสมกับบุคลิกภำพ

การดแลรัก าผ้าไทย

	 กำรรัก ำผ้ำไทยหรือชุดผ้ำไทย	 ผู้ที่สนใจผ้ำไทยแต่ไม่นิยมใช้ส่วนใหญ่มักจะกลัว

ควำมยุ่งยำกในกำรดูแลรัก ำ	 ท�ำควำมสะอำดหรือคิดว่ำเสียค่ำใช้จ่ำยสูงในกำรซักแห้ง

แต่ในควำมเป็นจริง	 ผู้ใช้ผ้ำไทยสำมำรถดูแลรัก ำผ้ำไทยและชุดผ้ำไทยได้ด้วยตนเองโดย

ไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยสูง 	 เพียงแต่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องและระมัดระวังในกำรดูแล

รัก ำท�ำควำมสะอำด	ก็จะถนอมผ้ำไทยให้คงควำมสวยงำมและใช้ได้ยำวนำน	อีกทั้งประหยัด

ค่ำใช้จ่ำยต่ำง 	ด้วย

	 ผู้ที่ใช้ผ้ำไทยส่วนใหญ่นิยมใช้ในโอกำสพิเ 	อำทิ	งำนแต่งงำน	งำนบุญประเพณี	

และงำนจัดเลี้ยงต่ำง 	 เมื่อใช้แล้วใช้ซ�้ำได้อีกคร้ังหรือสองครั้ง	 ก่อนจะน�ำไปซัก	 เนื่องจำก

ผ้ำไทยส่วนใหญ่ทอจำกเส้นใยธรรมชำติ	โดยเฉพำะผ้ำไหมมีคุณลัก ณะพิเ คือ	ไม่อม ุน

	 เมื่อสวมชุดผ้ำไทยก็ควรระมัดระวังในกำรเลือกที่นั่งที่เป็นเก้ำอี้พื้นเรียบและสะอำด

อย่ำให้น�้ำและอำหำรหกเปือนเสื้อผ้ำ	 หลังจำกสวมใส่ควรแขวนชุดผ้ำไทย	 ผึ่งไว้ในที่อำกำ



23นามสงเคราะห¼์ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº¼ŒÒä·Â 23นามสงเคราะห์
ผูป้ระกอบการเกีย่วกบัผ้าไทย

ถ่ำยเทสะดวก	เพือ่ไล่ควำมชืน้และให้เนือ้ผ้ำหมดกลิน่ตวัแล้วปัดเชด็ นุท�ำควำมสะอำดโดยไม่

จ�ำเป็นต้องซักท�ำควำมสะอำดในครั้งแรก

	 ข้อควรป ิบัติในกำรสวมใส่ผ้ำไทยอีกประกำรหนึ่ง	คือ	หำกชอบใส่น�้ำหอมก็ควรฉีด

หรือใส่น�้ำหอมก่อนแล้วจึงจะสวมใส่ชุดผ้ำไทย	 ไม่ควรฉีดน�้ำหอมบนเนื้อผ้ำเพรำะอำจท�ำให้

เนื้อผ้ำด่ำงเป็นจุดเสียหำย	 เนื่องจำกสำรเคมีในน�้ำหอมจะท�ำป ิกิริยำกับสีผ้ำโดยเฉพำะ

อย่ำงยิ่งกับเนื้อผ้ำไหม

	 กำรใช้ผ้ำไทยหรือชุดผ้ำไทยเป็นชุดท�ำงำนในเวลำกลำงวันนั้น	หำกต้องไปงำนเลี้ยง

ต่อในช่วงกลำงคืน	 ก็สำมำรถใช้ชุดผ้ำไทยที่ใส่กลำงวันไปงำนเลี้ยงกลำงคืนต่อไปได้เพียง

เปลี่ยนเครื่องประดับให้เหมำะสม	ก็จะช่วยประหยัดชุดที่ต้องใส่ได้อีกทำงหนึ่ง

 การ ักทาความ ะอาดผ้าไทย รือ ดผ้าไทย

	 วิธีกำรซักท�ำควำมสะอำดผ้ำไทยหรือชุดผ้ำไทย	 กรณีที่ไม่ต้องกำรส่งผ้ำไทยหรือ

ชุดผ้ำไทยไปซักท�ำควำมสะอำดที่ร้ำนซักแห้งก็ดูแลซักท�ำควำมสะอำดเองได้โดยเริ่มจำกเลือก

น�ำ้ยำซักผ้ำ	ไม่ควรใช้ผงซกัฟอกทีม่สีำรเคมปีระเภทกดัสผ้ีำหรอืน�ำ้ยำซกัผ้ำขำว	ควรจะใช้น�ำ้ยำ

ซักแห้งหรือยำสระผมชนิดอ่อนของเด็กแทนก็ได้

	 กำรเตรียมน�้ำซักผ้ำ	 ควรจะผสมน�้ำยำซักแห้งหรือยำสระผม	 ลงในน�้ำประมำณ

๑-๒	 ำขวดต่อน�้ำกะละมังใหญ่	 ตีฟองให้เข้ำกันก่อนแล้วจึงจะน�ำผ้ำลงแช่	 โดยไม่ควรใช้

กะละมังหรือถังขนำดเล็กเกินไป	 เพรำะจะท�ำให้ผ้ำยับยู่ยี่และอัดทับซ้อนกันจนมองเห็นจุด

สกปรกได้ยำก	 ควรใช้กะละมังขนำดใหญ่	 ให้ปริมำณน�้ำสูงท่วมผ้ำและควรแช่ผ้ำทิ้งไว้

ประมำณ	 ๐	นำทีขึ้นไป	เพื่อให้สิ่งสกปรกหลุดออกไป

	 หำกเกรงว่ำผ้ำไทยจะตกสี	 ควรแช่ผ้ำในน�้ำเปล่ำเพื่อตรวจสอบดูก่อน	 ส่วนใหญ่

ผ้ำไทยอำจสีตกบ้ำงเล็กน้อย	แต่สีจะไม่ซึมเลอะเข้ำหำกัน	แต่จะละลำยออกไปกับน�้ำเท่ำนั้น

	 ก่อนแช่ผ้ำต้องคัดแยกผ้ำออกเป็นกลุ่มสีอ่อนและสีเข้ม	 เพื่อแช่และซักแยกกัน

หำกผ้ำท่ีจะซักมีไม่มำกนักก็ควรน�ำผ้ำสีอ่อนลงซักก่อนแล้วจึงน�ำผ้ำสีเข้มลงซักต่อทีหลังใน

กะละมังเดียวกันได้

	 ส่วนวิธีกำรซักท�ำควำมสะอำดผ้ำไทยไม่ควรใช้แปรงซักผ้ำเพรำะจะท�ำให้เนื้อผ้ำ

เสียหำย	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผ้ำไทยที่ทอโดยใช้เส้นพุ่งพิเ หรือเส้นยืนพิเ เสริมเข้ำไปใน

ผืนผ้ำ	เช่น	ผ้ำขิด	ผ้ำจก	ผ้ำแพรวำ	ผ้ำยกและผ้ำยกมุก	เป็นต้น
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ผู้ประกอบการเกี่ยวกับผ้าไทย

	 ผ้ำไทยที่ทอด้วยเส้นพุ ่งและเส้นยืนธรรมดำ	 อำทิ	 ผ้ำไหมพื้น	 ผ้ำ ำยพื้น	

ผ้ำหำงกระรอก	เป็นต้น	หำกจ�ำเป็นต้องใช้แปรงซักผ้ำ	ก็ควรใช้แปรงชนิดขนอ่อน	ถูแปรงตำม

แนวเส้นพุ่งเท่ำนั้น	ไม่ควรถูย้อนกลับไปกลับมำ	เพรำะจะท�ำให้เนื้อผ้ำแยกเสียหำยได้

	 วิธีที่ดีควรจับเนื้อผ้ำขย�ำพอหลวม 	 แล้วขยี้เบำ 	 สิ่งสกปรกก็จะหลุดออกจำก

เนื้อผ้ำเพรำะได้แช่ผ้ำไว้ก่อนแล้ว	 เมื่อซักจึงไม่จ�ำเป็นต้องขยี้ผ้ำมำกนัก	 ต่อจำกนั้นจึงล้ำง

ท�ำควำมสะอำดด้วยน�้ำเปล่ำ	 ๒- 	 น�้ำ	 และหำกต้องกำรจะใช้น�้ำยำปรับผ้ำนุ่มให้ผสมลงใน

น�้ำล้ำงสุดท้ำย

	 กำรน�ำผ้ำขึ้นจำกกะละมังทุก 	 ครั้ง	 ถ้ำเป็นเสื้อหรือเสื้อสูทควรจับบริเวณช่วงไหล่	

แล้วยกขึ้นบีบน�้ำออกจำกตัวเส้ือ	 โดยไล่จำกช่วงไหล่ลงไปหำชำยเสื้อ	 หำกเป็นกระโปรงหรือ

ชำยกำงเกง	เช่นเดียวกัน	

	 หลงัจำกบบีไล่น�ำ้ออกแล้วเมือ่จะน�ำผ้ำไปผึง่	ให้สะบดัเพยีงเบำ 	เพือ่ให้เนือ้ผ้ำสะเดด็

น�้ำ	 หำกเป็นเส้ือควรใส่ไม้แขวน	 ไม่ควรน�ำผ้ำไทยหรือชุดผ้ำไทยไปผึ่งแดดโดยตรงเพรำะจะ

ท�ำให้สีของผ้ำไทยและชุดผ้ำไทยซีดจำงได้

	 เมื่อผ้ำแห้งพอหมำด 	 ให้น�ำมำรีด	 หำกผ้ำแห้งเกินไป	 ให้พรมน�้ำให้ทั่วทิ้งไว้สักครู่

แล้วจงึรดี	ส�ำหรบัท่ำนทีต้่องกำรใช้น�ำ้ยำรดีผ้ำเรยีบ	ควรจะผสมน�ำ้ยำรดีผ้ำเรยีบกบัน�ำ้สะอำด

ให้เจือจำงก่อนแล้วจึงน�ำมำใช้	 เพรำะหำกใช้น�้ำยำรีดผ้ำเรียบล้วน 	 ควำมเข้มข้นของน�้ำยำ

ก็จะท�ำให้เนื้อผ้ำด่ำงได้เช่นเดียวกัน

	 กำรรีดผ้ำไทยหรือชุดผ้ำไทย	 ควรจะใช้ไฟค่อนข้ำงแรง	 ควรรีดด้ำนในผ้ำโดยใช้ผ้ำ

ขำวเนื้อละเอียดวำงทับบนเนื้อผ้ำแล้วรีดทับบนผ้ำขำว	โดยเฉพำะช่วงตะเข็บจะช่วยให้ไม่เกิด

เป็นรอยเงำรูปตะเข็บ	 ใช้เตำรีดถูไปด้ำนเดียว	 ไม่ควรถูกลับไปกลับมำ	 รีดจนทั่วให้ผ้ำเรียบ

สม�่ำเสมอ	แล้วจึงน�ำไปแขวน

การเก็บรัก าผ้าไทยและ ดผ้าไทย

	 กำรแขวนชุดเส้ือผ้ำควรใช้ไม้แขวนที่มีช่วงไหล่หนำแบบไม้แขวนเสื้อสูท	 ส�ำหรับ

เสื้อแขนยำวควรท�ำม้วนกระดำ ใส่เป็นโครงแขนเส้ือด้ำนในเอำไว้เพื่อรัก ำรูปทรงแขนและ

ไม่ควรแขวนเสื้อจนแน่นตู้เพรำะเสื้อจะยับได้
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ผูป้ระกอบการเกีย่วกบัผ้าไทย

	 ส�ำหรับผำ้ผืนควรแขวนบนรำวกลมขนำดประมำณ	 ๑-๒	 เซนติเมตร	 หำกมีเนื้อที่

จัดเก็บจ�ำกัดก็อำจพับเก็บซ้อนกันได้	แต่ควรกลับด้ำนผ้ำที่พับไว้เป็นระยะ 	

	 ตู้เสื้อผ้ำที่ใช้จัดเก็บผ้ำไทยและชุดผ้ำไทยควรเป็นตู้ทึบแสง	 ไม่ควรเป็นตู้กระจกใส

เพรำะแสงจะท�ำให้สีผ้ำเสียหำย	 โดยควรตั้งตู้ไว้ในที่อำกำ ถ่ำยเทได้สะดวก	 และควรใส่

กำรบูรไว้ในตู้เสื้อผ้ำหรือลังเก็บผ้ำเพื่อปองกันแมลง

	 กำรน�ำผ้ำไหมไปจัดแสดงในตู้ที่มีไฟส่องควรจัดวำงถ้วยน�้ำไว้ในตู้เพื่อเพิ่มควำมชื้น

ในอำกำ 	ช่วยปองกันไม่ให้เส้นไหมแห้งกรอบ

	 ด้วยควำมเข้ำใจพื้น ำนเหล่ำนี้ท่ำนก็สำมำรถดูแลรัก ำผ้ำไทยและชุดผ้ำไทยให้ดู

สวยงำมและใช้ได้ทนทำน	อีกทั้งประหยัดค่ำใช้จ่ำย

◆ ◆ ◆
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ร้านสิริกร

นางขวัญเนตร 

พ ฑวุฒิกุล

ผลิตและจ�าหน่าย

ผ้าขาวม้าร้อยสี

ผ้าตาจัก

๑๙ หมู่ที่ ๔ ต�าบลหนองขาว 

อ�าเภอท่าม่วง  

จังหวัดกาญจนบุรี

โทร. ๐๘ ๙๔๑๑ ๔๐๘๗

กลุ่มทอผ้ากี่กระตุก

บ้านบึงหัวแหวน

นางสาวดวงแข 

วิเศษสิงห์

ผลิตและจ�าหน่าย

ผ้าทอกี่กระตุก  

ผ้าขาวม้า  ผ้าถุง

๖๗  หมู่ที่ ๔  

ต�าบลบ่อพลอย 

อ�าเภอบ่อพลอย  

จังหวัดกาญจนบุรี

โทร. ๐๘ ๕๒๙๑ ๗๙๖๑
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ศูนย์ผ้าทอไทยทรงด�า

ล�าตะเพิน

นางไพลิน ไศลบาท

ผลิตและจ�าหน่าย

ผ้าทอไทยทรงด�า

๑ ๙  หมู่ที่  ๕ 

ต�าบลหนองรี อ�าเภอบ่อพลอย 

จังหวัดกาญจนบุรี

โทร. ๐๘ ๓๗๐๘ ๒๙๒๔

กลุ่มทอผ้ามัดหมี่กี่

กระตุก

นางชะลอ แผนสมบูรณ์

ผลิตและจ�าหน่าย

ผ้าทอกี่กระตุก

ผ้าขาวม้า

๒๖๑  หมู่ที่  ๖  

ต�าบลหนองกร่าง 

อ�าเภอบ่อพลอย  

จังหวัดกาญจนบุรี

๐๘ ๗๐๕๖ ๓๒๘๘

นางบุญใจ  กาญจโนทัย ผลิตและจ�าหน่าย

ผ้าทอพื้นเมือง

ชาวกะเหรี่ยง

๒๑ ๑ หมู่ที่ ๓ 

ต�าบลหนองลู 

อ�าเภอสังขละบุรี  

จังหวัดกาญจนบุรี

๐๘ ๙๘๓๐ ๕๒๖๙

กลุ่มผ้าทอมือทุ่งสมอ

นางปลรัฐญา  ช�านาญ

ก�าหนด

ผลิตและจ�าหน่าย

ผ้าทอมือ ผ้าขาวม้า

๓๙ ๒ หมู่ที่ ๑ 

ต�าบลทุ่งสมอ อ�าเภอพนมทวน  

จังหวัดกาญจนบุรี

โทร. ๐๘ ๔๗๖๙ ๔๖๓๕

นางน�้าวัง  ติดหงิม ผลิตและจ�าหน่าย

ผ้าทอไทยทรงด�า

ชุดแต่งกายและเครื่อง

ประดับไทยทรงด�า

๑๐๔  หมู่ที่ ๒๒  

ต�าบลรางหวาย

อ�าเภอพนมทวน  

จังหวัดกาญจนบุรี

โทร. ๐๘ ๙๘๙๘ ๕๑๒๙

กาญจนบุรี

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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นางดอกไม้  พลเคน ผ้าไหมมัดหมี่ทอมือ อยู่ ๔๘ ๑ บ้านลานไผ่ หมู่ ๙ 

ต�าบลห้วยยั้ง 

อ�าเภอพรานกระต่าย 

จังหวัดก�าแพงเพชร 

๐๘๑ ๔๖๑๖๙๘๙

โทร ๐๘๑ ๔๖๑๖๙๘๙ 

๐๕๕ ๗๖๑๔๗๙ 

  .

นกยูงสีน�้าเงิน

(  )

นางวิรส  สอนนอก กลุ่มทอผ้าบ้าน

หนองจอกพัฒนา

๗๙  หมูที่ ๙ ต�าบลท่ามะเขือ

อ�าเภอคลองขลุง 

จังหวัด ก�าแพงเพชร ๖๒๑๒๐ 

โทร. ๐๘๗ ๒๐๘๘๘๔๗
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นางแสงจันทร์ 

แปงปางใส    

ผ้าทอพื้นเมือง ย้อมสี

ธรรมชาติ

๑๙๘ ๒  หมู่ที่ ๑๙  

ต�าบลคลองน�้าไหล  

อ�าเภอคลองลาน  

จังหวัดก�าแพงเพชร ๖๒๑๘๐ 

โทร. ๐๘๙ ๕๐๗๘๐๙๙

นางศิริพงษ์  วิจิตร์โท  กลุ่มทอผ้า

บ้านปาเหียง  

๒๔๕ หมูที่ ๑ อ�าเภอคลองขลุง

จังหวัดก�าแพงเพชร  ๖๒๑๒๐ 

โทร. ๐๘๖ ๒๐๕๕๖๔๘

โทร  ๐๙๐ ๔๕๘๒๑๒๕

นางมาลี  แผ้วช�านาญ  กลุ่มทอผ้าบ้านโชคชัย

พัฒนา  

๑๐๙  หมู่ที่ ๑๑  

ต�าบลคลองลานพัฒนา 

อ�าเภอคลองลาน 

จังหวัดก�าแพงเพชร ๖๒๑๘๐ 

โทร.๐๘๔ ๕๙๔๑๑๙๓

นางจู เทียมทนงค์    ผ้าฝ้ายไหมทอมือ ๓๐ หมู่ที่ ๕ 

ต�าบลหนองทอง 

อ�าเภอไทรงาม 

จังหวัดก�าแพงเพชร  ๖๒๑๕๐ 

โทร.๐๘๖ ๒๑๑๗๑๑๔

นางสาวพรทิพย์ 

ลาชมเหล็ก  

ทอผ้ามอืไหมประดษิฐ์  ๗๒ หมู่ที่ ๒  ต�าบลทุ่งทราย 

อ�าเภอทรายทองวัฒนา 

จังหวัดก�าแพงเพชร ๖๒๑๙๐  

โทร. ๐๘๙ ๒๓๖๘๖๗๒

นางบวัสอน เหมือนไธสง  ผ้าทอผ้าไหมทอมือ ๑๗๗ หมู่ที่ ๑๐

ต�าบลหนองทอง 

อ�าเภอไทรงาม  

จังหวัดก�าแพงเพชร ๖๒๑๕๐

ก�าแพงเพชร

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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นางบุญชู  วงศ์ชมพู
กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่ ๑๗๑ หมู่ที่ ๙ บ้านชาด 
ต�าบลขามป้อม อ�าเภอพระยืน
๐๘ ๕๐๐๘ ๐๙๔๐
๐๘ ๘๐๒๘ ๕๓๖๑

นางอนงค์  กูดอั้ว
กลุ่มทอผ้าฝ้ายและ
ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่ ๒๕ หมู่ที่ ๑๑ บ้านปาหม้อ 
ต�าบลพระยืน อ�าเภอพระยืน 
๐๘ ๑๖๐๑ ๑๑๕๐
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นางวรานุช   ปัจรักษ์
ร้านวรานุชผ้าฝ้าย

ผ้าฝ้าย ๒๐๘ หมู่ที่ ๙ บ้านชาด 
ต�าบลขามป้อม อ�าเภอพระยืน
๐๘ ๗๔๙๒ ๕๔๑๖

กลุ่มอนุรักษ์สิ่งทอ
บ้านหนองเต่า

สิ่งทอ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองเต่า 
ต�าบลหนองแซง 
อ�าเภอบ้านแฮด
๐๔๓ ๒๑๘๑๒๗

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านหนองกุงใหญ่
นางอัจชฎา  ค�าเรืองศรี

ผ้าฝ้าย, ผ้าฝ้ายมัดหมี่, 
ผ้าฝ้ายทอมือแปรรูป

๑๖๘ หมู่ที่ ๔ 
บ้านหนองกุงใหญ่  
ต�าบลบ้านเม็ง 
อ�าเภอหนองเรือ
๐๘๖ ๖๖๒๐๖๙๑๑

กลุ่มทอผ้าฝ้าย 
ย้อมสีธรรมชาติ
มีนางละมัย  อุปจันทร์  
 

ทอผ้าฝ้ายย้อมสี
ธรรมชาติ ทอผ้าฝ้าย  
ผ้าคลุมเตียง, ผ้าห่ม, 
ผ้าคลุมไหล่, ผ้าขาวม้า, 
ผ้าพันคอบาง,  
ผ้าปูโต๊ะ

๖๒  หมู่ที่  ๗
บ้านหนองแวง  
ต�าบลโนนสะอาด 
อ�าเภอหนองเรือ
๐๘๖ ๐๙๓๖๙๗๓

กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย
ทอมือบ้านหนองแวง
นางทองใบ  ศรีวงษ์รักษ์

ผ้าฝ้ายทอมือ ๖๑ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแวง  
ต�าบลโนนสะอาด  
อ�าเภอหนองเรือ

กลุ่มลีลาไหม
นางทองสุข  ด่านเก่า

ผ้าไหม ๑ ๔  หมู่ที่  ๘  
บ้านหนองแปน ต�าบลจระเข้ 
อ�าเภอหนองเรือ
๐๘๐ ๗๕๕๖๔๑๘

กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสี
ธรรมชาติ
นางพิศสมัย  ศรีสุโคตร

ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ๒๐๙  หมู่ที่  ๑  
บ้านโนนสะอาด
ต�าบลโนนสะอาด  
อ�าเภอหนองเรือ

ขอนแก่น

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสี
ธรรมชาติ
นางประมวล สวัสดิ์มูล

ทอผ้าฝ้าย   
ผ้าคลุมเตียง, ผ้าห่ม, 
ผ้าขาวม้า, ผ้าพันคอ
บาง, ผ้าปูโต๊ะ

๑๐ ๑  หมู่ที่  ๑๐  
บ้านโนนสวรรค์  
ต�าบลโนนสะอาด  
อ�าเภอหนองเรือ

  

กลุ่มทอผ้าบ้านหัวหนอง
นางกันหา ไชยบัญดิษฐ์

ผ้า เครื่องแต่งกาย
ผ้าไหม,ผ้าฝ้าย,
ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

๑๐๐ หมู่ที่ ๒ บ้านหัวหนอง  
ต�าบลบ้านฝาง 
อ�าเภอกระนวน
๐๘๐ ๗๖๐๑๕๗๘

กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยยาง
นางบุญทัน  สิงห์อ่อน

ผ้า เครื่องแต่งกาย
ฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
ผ้าไหม ผ้าขาวม้า

๔๕ หมู่ที่ ๑  บ้านห้วยยาง
ต�าบลห้วยยาง อ�าเภอกระนวน
๐๘๒ ๘๕๒๐๗๒๐

กลุ่มทอผ้าฝ้าย
บ้านผักหนาม
นางพัดสี  สังสุทธิ

ผ้า เครื่องแต่งกาย
ผ้าไหม,ผ้าฝ้าย

๑๑๒ หมู่ที่ ๔  บ้านผักหนาม
ต�าบลหนองกุงใหญ่ 
อ�าเภอกระนวน
๐๘๗ ๘๖๖๔๑๖๘

กลุ่มทอผ้าบ้านหนองโก
นางละมุล  ทุมวัน

ผ้า เครื่องแต่งกาย 
ผ้าไหม, ผ้าฝ้าย

๕๗๓ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองโก 
ต�าบลหนองโก อ�าเภอกระนวน
๐๙๓ ๔๗๔๓๒๘๖

กลุ่มทอผ้าบ้านหนองโน
นางสุนัน  ศรีโนนยาง

ผ้า เครื่องแต่งกาย 
ผ้าไหม

๔๔๔ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองโน 
ต�าบลหนองโน 
อ�าเภอกระนวน
๐๘๗ ๗๗๔๓๐๓๙

กลุ่มทอผ้าฝ้าย
วันเพ็ญ ไวฉลาด

ผ้าฝ้าย เลขที่ ๕ หมู่ ๔ 
ต�าบลโคกสง่า อ�าเภอพล
๐๘๙๘๖๒๘ ๗๕๗

กลุ่มทอผ้าไหม
นวลจันทร์ ประวันจะ

ผ้าไหม เลขที่ ๑๓๗ หมู่ ๔ 
ต�าบลโคกสง่า อ�าเภอพล
๐๘๒ ๘๓๖๙๑๔๖

ขอนแก่น

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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กลุ่มทอผ้าฝ้าย
บ้านโนนพริก
สุกัญญา นวนสิงห์

ผ้าฝ้าย เลขที่ ๕๔ หมู่ ๗ 
ต�าบลโคกสง่า อ�าเภอพล
๐๘๗ ๒๑๙ ๔๔๓๖

กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
พิกุล อ่อนสา

ผ้าไหมมัดหมี่ เลขที่ ๑๔ หมู่ ๑๐ 
ต�าบลเพ็กใหญ่ อ�าเภอพล

กลุ่มทอผ้าฝ้าย
บ้านโนนหอม
บุบผา ค�าโพนงาม

ผ้าฝ้าย เลขที่ ๙๔ หมู่ ๘ 
ต�าบลเพ็กใหญ่ อ�าเภอพล
๐๘๑ ๐๔๗๐ ๖๓๐

กลุ่มทอผ้าฝ้าย 
บ้านชัยเจริญ
พิศมัย บุบผามาลา

ผ้าฝ้าย เลขที่ ๑๓๘ หมู่ ๑๑ 
ต�าบลเก่างิ้ว อ�าเภอพล
๐๘๕ ๒๕๙๖ ๑๖๐

กลุ่มทอผ้าฝ้าย ผ้าไหม
พรรทิตา พันธ์สระน้อย

ผ้าฝ้าย, ผ้าไหม เลขที่ ๒๖ หมู่ ๑๑
ต�าบลโสกนกเต็น อ�าเภอพล
๐๘๑ ๐๕๕ ๘๖๒๖

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านศรี
กระดานพล
อัมพร หาญสมบัติ

ผ้าไหม เลขที่ ๙๒ หมู่ ๑  
ต�าบลลอมคอม อ�าเภอพล
๐๘๙ ๖๒๓ ๒๑๖๐

กลุ่มทอผ้าไหม
ผ้าฝ้ายสายใจถักทอ
สายใจ ภูผาคุณ

ผ้าไหม, ผ้าฝ้าย เลขที่ ๘ หมู่ ๒  
ต�าบลเก่างิ้ว อ�าเภอพล
๐๘๑ ๙๕๔ ๗๖๔๙

กลุ่มทอผ้าไหม
เกษร นามวงษ์

ผ้าไหม เลขที่ ๒๒ หมู่ที่ ๘ 
ต�าบลโสกนกเต็น อ�าเภอพล
๐๘๖ ๒๓๒ ๘๒๗๒

กลุ่มทอผ้าฝ้าย
สีธรรมชาติ
บ้านฮ่องหอย
ทองสา นามมูล

ผ้าฝ้าย เลขที่ ๓๓ หมู่ที่ ๖ 
ต�าบลหนองแวงนางเบ้า
อ�าเภอพล

ขอนแก่น

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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กลุ่มทอผ้าฝ้ายยายมี
บุญมา บาลวิมล

ผ้าฝ้าย เลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๔ 
ต�าบลโคกสง่า อ�าเภอพล
๐๘๕ ๖๔๘ ๙๔๖๙

ประนอมไหมไทย
ธีระ แหงนไธสง

ผ้าไหม เลขที่ ๑๙๔ หมู่ที่ ๑ 
ต�าบลเก่างิ้ว อ�าเภอพล
๐๘๐ ๗๔๒๒ ๖๑๓

อาภรณ์ผ้าไหมไทย
อาภรณ์  พลรักษา

ผ้าไหม หมู่ที่ ๙ ต�าบลส�าโรง 
อ�าเภอหนองสองห้อง
๐๙๘ ๒๒๘๖ ๖๓๘

กลุ่มพัฒนาอาชีพ
การทอผ้าไหม
เข็มมะลา  โพยนอก

ผ้าไหม  หมู่ที่ ๕  ต�าบลคึมชาด 
อ�าเภอหนองสองหนอง
๐๘๔ ๗๙๑๖ ๐๘๘

กลุ่มทอผ้าไทย
ค�าเบา  สุรเกียรติสมบัติ

ผ้าไหม  หมู่ที่ ๙ ต�าบลคึมชาด  
อ�าเภอหนองสองห้อง
๐๘๒ ๘๓๖๔ ๒๗๐

กลุ่มทอผ้าไหม
สมควร  มืดอินทร์ 

ผ้าไหม  หมู่ที่ ๔ ต�าบลคึมชาด  
อ�าเภอหนองสองห้อง
๐๘๓ ๓๕๓๖ ๒๘๕

กลุ่มทอผ้าไหมบ้าน
หงส์  ตู้สิมมา

ผ้าไหม โนนสะอาด  หมู่ที่ ๖
ต�าบลดอนดู่ 
อ�าเภอหนองสองห้อง
๐๘๘ ๓๐๙๔ ๗๕๒

กลุ่มทอผ้าไหม
บ้านกุดหว้า
สัว  ศรีจันทร์

ผ้าไหม หมู่ที่ ๙  ต�าบลดอนดู่ 
อ�าเภอหนองสองห้อง
๐๘๘ ๓๐๕๘ ๙๗๑

กลุ่มทอผ้าคลุมไหล่
บ้านกระหนวน
เบ้า  ศรีศิริวรรณกุล

ผ้าคลุมไหล่ หมู่ที่ ๒  ต�าบลดอนดั่ง 
อ�าเภอหนองสองห้อง
๐๘๔ ๙๐๙๖ ๒๗๗

ขอนแก่น

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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กลุ่มสตรีทอผ้า
บ้านหินแร่
ส�าเนียง  ลิศรี

ทอผ้า หมู่ที่ ๒  ต�าบลดอนดั่ง 
อ�าเภอหนองสองห้อง
๐๘๐ ๗๕๕๒ ๕๗๙

กลุ่มทอผ้าไหม
แววศรี  สุดแท้

ผ้าไหม หมู่ที่ ๖ ต�าบลดงเค็ง 
อ�าเภอหนองสองห้อง
๐๘๓ ๓๔๐๗ ๓๑๘

กลุ่มทอผ้าไหม
บ้านหนองโบสถ์พัฒนา
กอย  นาบ�ารุง 

ผ้าไหม หมู่ที่ ๑๓ ต�าบลดงเค็ง
อ�าเภอหนองสองห้อง
๐๘๖ ๒๔๔๔ ๖๕๙

กลุ่มทอผ้าไหม
บ้านโคกล่าม
สมบูรณ์  ตงแสง 

ผ้าไหม หมู่ที่ ๖  ต�าบลหนองสองห้อง  
อ�าเภอหนองสองห้อง
๐๘๑ ๐๖๑๐ ๐๕๘

ทองพูลผ้าไหม
ทองพูล  เสาร์ศิริ

ผ้าไหม  หมู่ที่ ๙ ต�าบลส�าโรง 
อ�าเภอหนองสองห้อง
๐๘๗ ๔๓๒๓ ๘๕๑

นางมานิตย์  ชัยบัง ผ้าทอมือ ๑๐๖  หมู่ที่ ๗  ต�าบลวังม่วง
อ�าเภอเปือยน้อย

นางฉวีวรรณ  สมอบ้าน ผ้าทอมือ ๕๑  หมู่ที่ ๘  ต�าบลวังม่วง
อ�าเภอเปือยน้อย
๐๘๙ ๘๔๐๑ ๑๐๖

นางอุบล  ชัยปัญหา ผ้าทอมือ ๑๕๔  หมู่ที่ ๖  ต�าบลวังม่วง
อ�าเภอเปือยน้อย

นางล�าไย  ชัยภูมูล ผ้าทอมือ ๑๐๓  หมู่ที่ ๓  ต�าบลวังม่วง
อ�าเภอเปือยน้อย

นายเสถียร  จินสูงเนิน ผ้าทอมือ ๘๓ หมู่ที่ ๑  ต�าบลวังม่วง
อ�าเภอเปือยน้อย
๐๘๓ ๓๔๐๒ ๔๕๘

ขอนแก่น

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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นางสุมารี  ดวงมณี ผ้าทอมือ ๓๑  หมู่ที่ ๑  ต�าบลสระแก้ว  
อ�าเภอเปือยน้อย
๐๘๘ ๕๓๕๘ ๑๗๙

นางชื่น  สระพรม ผ้าทอมือ ๑๒๐  หมู่ที่ ๑  ต�าบลสระแก้ว  
อ�าเภอเปือยน้อย

นางจันทร์เพ็ญ  
ปัสสาวะสัง

ผ้าทอมือ ๑๐๐  หมู่ที่ ๑  ต�าบลสระแก้ว  
อ�าเภอเปือยน้อย
๐๘๖ ๒๓๓๙ ๑๖๓

นางเพญ็ศร ีแตกหนองโต ผ้าทอมือ ๘๑  หมู่ที่ ๑  ต�าบลสระแก้ว  
อ.เปือยน้อย

นางค�าพอง  ธงยุทา ผ้าทอมือ ๔๙  หมู่ที่ ๑  ต�าบลสระแก้ว  
อ�าเภอเปือยน้อย

นางเครือวัลย์  ทบเทิบ ผ้าทอมือ ๒๐  หมู่ที่ ๑  ต�าบลสระแก้ว  
อ�าเภอเปือยน้อย

นางสงวน  แก้วอาษา ผ้าทอมือ ๓๗ ๑  หมู่ที่ ๒  
ต�าบลสระแก้ว 
อ�าเภอเปือยน้อย

นางประเทือง  โพธิ์ราช ๙  หมู่ที่ ๓  ต�าบลสระแก้ว  
อ�าเภอเปือยน้อย

                

ขอนแก่น

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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ศูนย์การเรียนรู้และ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

(ผ้าทอบ้านท่าน�้า)

 รับจัดจ�าหน่าย 

  ผ้าทอมือ

หมู่ ๓ ต�าบลคลองกิ่ว 

อ�าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

โทร. ๐๘ ๙๑๔๑ ๗๘๘๗

ผ้าทอบ้านปก  รับจัดจ�าหน่าย 

  ผ้าทอมือ

๒๐ ๓ หมู่ ๒  ต�าบลบ้านปก 

อ�าเภอเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี  

โทร. ๐ ๓๘๑๔ ๒๕๓๘, 

๐๘ ๑๙๐๙ ๐๓๘๑

ชลบุรี

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง
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กลุ่มทอผ้าไหม

บ้านเขาใหญ่พัฒนา

 ผ้าไหมพื้น

 ผ้าขาวม้า

หมู่ที่ ๑๐ ต�าบลเขาทะลุ

อ�าเภอสวี

กลุ่มทอผ้าสันตินิมิต

นางบัวไข ป้องศรี

ผ้าไหม

ผ้าฝ้าย

๑๐๑๖ หมู่ที่ ๑๐

บ้านสันตินิมิต ต�าบลรับร่อ 

อ�าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

๐๘ ๕๔๗๑ ๘๕๔๕

กลุ่มทอผ้าหมู่บ้าน

ประชาเสรี

นางกาวี สิงอุดม และ

นางพาร สุขเสริม

ผ้าไหม

ผ้าฝ้าย

หมู่ที่ ๑๑ ต�าบลเขาค่าย

อ�าเภอสวี จังหวัดชุมพร

๐๘ ๗๗๑๙ ๖๐๓๓

๐๘ ๑๐๘๘ ๒๑๖๒

กลุ่มทอผ้าช่องไม้แก้ว

นางสาย ลาหนองแคน

ผ้าไหม

ผ้าฝ้าย

๗ หมู่ที่ ๘  ต�าบลช่องไม้แก้ว           

อ�าเภอทุ่งตะโก  จังหวัดชุมพร

๐๘ ๗๔๖๗ ๓๙๗๘

ศูนย์เรียนรู้หม่อนไหม

บ้านปากล้วย

นางทองดี ศิริ

ผ้าไหม

ผ้าฝ้าย

หมู่ที่ ๑๓ ต�าบลนาสัก 

อ�าเภอสวี  จังหวัดชุมพร

๐๘ ๘๔๕๑ ๙๘๔๔

 

ชุมพร

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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ร้าน ช. สีนวล

นายบุญเลิศ นางศรีนวล 

บุญชู

ผลิต จ�าหน่าย

 เสื้อผ้าพื้นเมือง

 ผ้าไหม

๑๒ ๑  หมู่ที่ ๔  

ต�าบลสันก�าแพง

อ�าเภอสันก�าแพง  

จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๓๐

โทร. ๐๕๓ ๓๓๑๑๗๖, 

๐๕๓ ๓๓๒๐๕๐

ร้านฑิ ัมพร ผลิต จ�าหน่าย

 เสื้อผ้าพื้นเมือง

๒๗ หมู่ที่ ๖ ต�าบลทรายมูล  

อ�าเภอสันก�าแพง

จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๓๐

โทร. ๐๕๓ ๓๓๑๑๖๐

ร้านเปงใจ

คุณยุพิน ทธิ์เรืองโรจน์

คุณมนทิพา  บุญเที่ยว

ผลิต จ�าหน่าย

 ผ้าเย็บมือสี

ธรรมชาติ

 เสื้อพื้นเมือง 

ผ้าฝ้ายย้อมสี

ธรรมชาติ

๙๓ หมู่ที่ ๑๔ ต�าบลสันปูเลย  

อ�าเภอดอยสะเก็ด  

จังหวัดเชียงใหม่
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นางแสงเดือน  เป้ยตัน ผลิต จ�าหน่าย

 ผ้าทอจกดอยเต่า

จากผ้าฝ้ายย้อม

สีธรรมชาติ

๓๙  หมู่ที่ ๒ ต�าท่าเดื่อ  

อ�าเภอดอยเต่า  

จังหวัดเชียงใหม่

โทร.  ๐๘๕ ๖๒๔๓๙๗๖

นางนงลักษณ์  หน้อยดี ผลิต จ�าหน่าย

 ผ้าฝ้ายทอมือย้อม

ธรรมชาติ

๑๖๑ ๑ หมู่ที่ ๘ ต�าบลบ้านกาด  

อ�าเภอแม่วาง 

จังหวัดเชียงใหม่

โทร. ๐๕๓ ๔๘๙๕๑๙

กลุ่มอาชีพ

บ้านตาลกลาง

นางบัวจีน  มืดโห้ง

ผลิต จ�าหน่าย

 ผ้าฝ้ายทอมือกี่กะตุก

ย้อมธรรมชาติ

๑๘๙ หมู่ที่ ๕  บ้านตาลกลาง  

ต�าบลบ้านตาล อ�าเภอฮฮด  

จังหวัดเชียงใหม่

โทร. ๐๕๓ ๐๓๑๑๐๖

นางมยุรี  ณ วิลกรณ์ ผลิต จ�าหน่าย

 ผ้าฝ้ายทอมือ(กี่เอว)

ย้อมธรรมชาติ

๒๘๒ หมู่ที่ ๒ ต�าบลม่อนจอง 

อ�าเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม่

โทร. ๐๘๗  ๑๙๐๓๙๔๘

นางสมหมาย หลอดเข็ม ผลิต จ�าหน่าย

 ผ้าฝ้ายทอมือย้อม

ธรรมชาติ

๑๙ หมู่ที่ ๒ ต�าบลสะเมิงใต้  

อ�าเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม่

โทร.๐๘๗ ๑๑๕๒๓๔๐

เชียงใหม่

ราย ่ ผู้ประก การ
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ร้านปยวรรณผ้าไทย  ตัดเย็บผ้าไทย

 จ�าหน่ายผ้าไทย, 

เสื้อสตรี, ชุดแซก

ลูกไม้, ชุดกระโปรง 

ผ้าไทย,เสื้อลูกไม้

๑๕๕ ๑๗ ๑๙ 

ถนนหาดไทยบ�ารุง  

ต�าบลหนองหลวง 

อ�าเภอเมือง จังหวัดตาก

โทร.  ๐ ๕๕๕๑ ๑๕๒๒, 

       ๐๘ ๔๖๒๒ ๒๔๕๕      

ร้านผ้าทอสายทอง  ผ้าฝ้ายทอมือ

 เสื้อผ้าไทยชายหญิง 

 ผ้าทอมือลายขัด

 ผ้าพันคอผ้า

๗๒ ซอยตาลเดี่ยว 

ถนนสายเอเชีย ต�าบลแม่สอด 

อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

โทร. ๐ ๕๕๕๔ ๗๔๔๗,

      ๐๘ ๑๕๙๖ ๗๖๒๖

กลุ่มสิ่งทอบ้านสักใหญ่  ผ้าขาวม้า

 ผ้าถุงมัดหมี่

ต�าบลวังประจบ 

อ�าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

โทร. ๐๘ ๔๑๕๙ ๘๑๘๗

ร้านทองใบผ้าพื้นเมือง จ�าหน่ายผ้าไทย, เสื้อ

คอเชิ้ตผ้าไทย

ต�าบลตากตก อ�าเภอบ้านตาก 

จังหวัดตาก

โทร. ๐๘ ๔๘๑๔ ๐๑๒๕

นางจุลี  อ่องไคล้ เสื้อถักโครเชต์ หมู่ที่ ๘ ต�าบลสมอโคน 

อ�าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

โทร. ๐๘ ๔๕๙๕ ๙๓๙๔
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กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง  ผ้าขาวม้า

 ผ้าคลุมไหล่

ต�าบลบ้านนา อ�าเภอสามเงา 

จังหวัดตาก

โทร. ๐๘ ๒๑๖๙ ๐๓๕๑

ผ้าทอกะเหรี่ยง

บ้านแม่อมกิ

ผ้าทอกะเหรี่ยง ต�าบลแม่วะหลวง อ�าเภอ

ท่าสองยาง จังหวัดตาก

กลุ่มทอผ้าปากา

เกอะะญอ

บ้านมอทะ

ผ้าทอกะเหรี่ยง ต�าบลแม่อุสุ อ�าเภอ

ท่าสองยาง จังหวัดตาก

ตาก
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กลุ่มสตรีสหกรณ์

หัตถกรรม

ผ้าทอไทยพวน

ผ้าทอมือไทยพวน ๑๒๐ หมู่ที่ ๔ 

ต�าบลเกาะหวาย

อ�าเภอปากพลี 

จังหวัดนครนายก

โทร. ๐๘๗ ๑๔๑ ๐๑๒๐
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นายวิทยา  มียอด ผลิตผ้าทอมือ

ลายทวารวดี

ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมไทย

ทรงด�า

หมู่ที่ ๙ บ้านสะแกราย 

ต�าบลดอนยายหอม 

อ�าเภอเมืองนครปฐม 

โทร. ๐๘ ๖๑๗๓ ๒๓๐๗
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กลุ่มทอผ้า

บ้านโคกชุมบก

ผ้าทอ, ผ้าขาวม้า

ทอมือ ๕  ๗ สี

๑๒ ๒ หมู่ที่ ๕ 

ต�าบลบางขุนทอง 

อ�าเภอตากใบ จ.นราธิวาส

๐๘๑ ๐๙๒๔๕๕๒

กลุ่มทอผ้าบ้านตอหลัง ผ้าทอ, ผ้าขาวม้า

ทอมือ

๑๖ หมู่ที่ ๓ ต�าบลไพรวัน 

อ�าเภอตากใบ 

จังหวัดนราธิวาส

กลุ่มแม่บ้านวัดพระพุทธ ผ้าขาวม้าทอมือ 

๗ สี, ผ้าทอ

๑ หมู่ที่ ๓ ต�าบลพร่อน 

อ�าเภอตากใบ 

จังหวัดนราธิวาส

๐๘๖ ๒๙๑ ๙๙๓๒
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ศูนย์อาชีพญาดา ผลิตภัณฑ์จาก

ผ้าบาติก,

ผ้าคลุมไหล่,

ผ้าพันคอ

๑๔ หมู่ที่ ๑๔ 

ต�าบลไพรวัน อ�าเภอตากใบ 

จังหวัดนราธิวาส

๐๘๑ ๘๙๘๗๐๓๕

กลุ่มผ้าปักจักรบ้านดูกู เครื่องแต่งกาย 

ผ้าละหมาด 

ผ้าคลุมผม

๑๑๙ ถ.อัตตอฮีรียะห์ 

ต�าบลบาเจาะ อ�าเภอบาเจาะ 

จังหวัดนราธิวาส

๐๙๐ ๘๘๒ ๔๑๕๑ 

๐๘๗ ๔๗๗ ๕๘๖๖

นูนูห์ อินเตอร์เนชั่นแนล ผ้าและเครื่องแต่งกาย

มุสลิม

๘ ๑๐ ถ.วิจิตรไชยบูรณ์ 

ต�าบลบางนาค อ�าเภอเมือง 

จังหวัดนราธิวาส

ปาเต๊ะอิสวารา ผ้าบาติก ๓๘๙ ๑๔ ถ.ทรายทอง ๔ 

ต�าบลสุไหงโกลก 

อ�าเภอสุไหงโก ลก 

๐๗๓ ๖๓๐๒๑๘

กะละห์บูติก เครื่อแต่งกาย ๑๒๗ ปอนาะใน หมู่ที่ 

ต�าบลมูโนะ 

อ�าเภอสุไหงโก ลก

๐๘๑ ๕๔๑ ๒๓๐๗

เสื้อสูตรสตรี, 

ผ้าบาติก

๙๘ ๑๗๓ ถ. ประชาวิวัฒน์ 

ต�าบลสุไหงโก ลก 

อ�าเภอสุไหงโก ลก 

จังหวัดนราธิวาส

๐๘๑ ๕๔๑๒๓๐๗

นราธิวาส

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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นายบาฮาเรน ยูโซ๊ะ ผ้าบาติก ๗๒ ๑ หมู่ที่ ๒ ต�าบลปาเสมัส 

อ�าเภอสุไหงโก ลก

จังหวัดนราธิวาส

๐๘๗ ๒๙๘๒๕๔๓

นิอาแซ บาติก ผ้าบาติก ๕๙ ๑ หมู่ที่ ๒ ต�าบล ปาเสมัส 

อ�าเภอสุไหงโก ลก 

จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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นางดวงกลม  เฉลิมลาภ  ผ้าชุดฝ้ายลายป้อง ๔๒  หมู่ที่ ๒  ต�าบลดู่ใต้ 

อ�าเภอเมืองน่าน 

โทร ๐๕๔  ๗๕๐๕๒๐ 

๐๘๖ ๑๙๑๙  ๕๐๙

กลุ่มผ้าทอนายชัยวัฒน์

นายชัยวัฒน์ 

ศรีจันทรากุล

 ผ้าฝ้ายทอมือ 

 ลายน�้าไหล   

 เปลือกไม้             

 

๘  หมู่ที่  ๘ ต�าบลดู่ใต้ 

อ�าเภอเมืองน่าน 

โทร ๐๕๔  ๗๗๔๔๓๙  

๐๘๓ ๗๖๔๘  ๒๖๐ 

กลุ่มอุ้ยผินผ้าทอ

นางเพลิน  พงศ์ปฐมกุล

 ผ้าฝ้ายลายไทยลื้อ            

 ผ้าฝ้าผสมดิ้นเงิน     

 ดิ้นทองลายน�้าไหล

ตีนจก มีมุก                                          

 ผ้าฝ้ายลายน�้าไหล 

 ผ้าฝ้ายผสมดิ้น

ลายน�้าไหล ๔ ช่อง 

 ผ้าทอมือ

ลายขัดพื้นฐาน 

๑๑ ถ.สุมนเทวราช               

ต�าบลในเวียง                  

อ�าเภอเมืองน่าน 

โทร ๐๘๑ ๐๐๒๐ ๑๖๓  

  

กลุ่มร้านผ้าน่าน 

นางสาวศิวพร วิชารักษ์

 ผ้าลายน�้าไหล

จินตนาการ

 

 

 

๖๘ ถ.สุมนเทวราช               

ต�าบลในเวียง             

อ�าเภอเมืองน่าน 

โทร ๐๘๖ ๙๒๓๒  ๐๔๐

     ๐๕๔  ๗๑๐๔๓๙ 

นางเอื้อมพร  กองสาละ

 

 ผ้าลายน�้าไหล

ลายดอกสัก

๓๑๔ ๑ ถ.สุมนเทวราช               

ต�าบลในเวียง 

อ�าเภอเมืองน่าน 

โทร ๐๘๑ ๔๗๓๕  ๙๒๙

น่าน

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน



1 5นามสงเคราะห¼์ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº¼ŒÒä·Â

ร้านราตรีผ้าฝ้าย

นางสาวราตรี  กันทะยา

 ผ้าฝ้าย

 ผ้าพื้นเมือง

ส�าเร็จรูปประยุกต์

๑๐๗ ๒ ๓ ถนนมหายศ 

ต�าบลในเวียง 

อ�าเภอเมืองน่าน 

โทร ๐๕๔  ๗๑๑๖๓๓         

๐๘๑ ๗๘๔๒  ๕๘๒

กลุ่มทอผ้าไหมทอมือ

นาผา

นางจุฑารักษ์  รัตนศิลา

 ผ้าลายน�้าไหล

จินตนาการ 

๒๗๒ หมู่ที่ ๓ ต�าบลกองควาย

อ�าเภอเมืองน่าน 

โทร ๐๕๔  ๗๔๑๗๒๐         

๐๘๖ ๑๙๘๕  ๙๓๖ 

ร้านศุภิสราผ้าไหม  ผ้าไหม ๒๗๒ หมู่ที่ ๓ ต�าบลกองควาย                

อ�าเภอเมืองน่าน 

โทร ๐๘๖ ๑๙๘๕  ๙๓๙

      ๐๕๔  ๗๔๑๗๒๐ 

นายประดุล รวมศิลป  ผ้าปักมือลายเตาเผา

โบราณ

๑๐๓ หมู่ ๑ ต�าบลสวก                                                            

อ�าเภอเมืองน่าน 

ร้านจางตระกูล

วัชรี  เอกนันท์

ปยนันท์  หมู่สกุล

 ผ้าทอลายน�้าไหล

 ผ้าทอลายไทลื้อ

 ผ้าปักชาวเขา

 ผ้าสไบ

 ผ้าไหม

 ผ้าคลุมไหล่

 ผ้าปูโต๊ะ

 ผ้าฝ้าย

 ผ้าม่าน

๓๐๔   ๓๐๖                  

ถ.สุมนเทวราช               

ต�าบลในเวียง                  

อ�าเภอเมืองน่าน 

โทร ๐๕๔  ๗๑๐๐๑๖

น่าน

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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กลุ่มทอผ้าลายโบราณ

บ้านปาฝางสามัคคี

นางสาวปราณี  อุดทนัน

 ซิ่นป้องลายโบราณ

บ้านปาฝางสามัคคี

๒ หมู่ที่ ๓  ต�าบลสวก                

อ�าเภอเมืองน่าน 

โทร ๐๘๖ ๑๙๖๖ ๕๑๑ 

กลุ่มทอผ้าบ้านซาว

หลวง

นางบัวลอย  อุเทธิ

 ผ้าลายป้องโบราณ

 ผ้าลายม่าน

 ผ้าลายน�้าไหล

 ผ้าลายยกดอก

 ผ้าลายค�าเคิบ

 ผ้าปูโต๊ะ

 ผ้าขาวม้า

 ผ้าคลุมไหล่

 ผ้าเช็ดหน้า 

๑๒๖ หมู่ที่ ๕ ต�าบลสวก                                                            

อ�าเภอเมืองน่าน 

โทร ๐๘๙ ๕๒๐๗  ๕๒๐

กลุ่มทอผ้าลายโบราณ

นางพาดี  จันทร์ศักดิ์

 ผ้าลายป้อง

 ผ้าลายน�้าไหล

ประยุกต์

 ผ้าลายน�้าไหล

 ผ้าลายค�าเคิบ

 ผ้าลายบ่อสวก

 ผ้าลายเรือโบราณ

๓๓  หมู่ที่ ๕ ต�าบลสวก                                                            

อ�าเภอเมือง

โทร ๐๘๙  ๙๙๙๒ ๗๔๒

กลุ่มทอผ้าบ้านนามน

นางล�าดวน  วงโม่ง

 ผ้าซิ่นป้องลาย

โบราณ

 ซิ่นลายยกดอก

โซ่ทอง

๘  หมู่ที่ ๗  ต�าบลสวก                                                       

อ�าเภอเมืองน่าน

โทร ๐๘๕ ๗๑๙๕ ๖๒๙

น่าน

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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กลุ่มทอผ้า

บ้านนาปงพัฒนา

นางสาวสมหมาย 

สายอุทธา

 ซิ่นป้องลายดาวล้อม

เดือน

 ผ้าทอลายน�้าไหล

(ดาวล้อมเดือน)

 ผ้าห่มโบราณ

 ผ้าทอมือ

ลายโบราณ

 ผ้าทอมือ

ลายขัดโบราณ

๓๑ หมู่ที่ ๑๑  ต�าบลสวก                                                       

อ�าเภอเมืองน่าน

โทร ๐๘๑ ๙๘๙๕ ๑๕๔

ล�าไยผ้าทอพื้นเมือง

นายล�าไย  ปันปวง

 ผ้าทอยกดอก

 ผ้าทอลายมุก

 ผ้าทอลายน�้าไหล

ผสมมุก

๑๒ หมู่ที่ ๑๑  ต�าบลสวก                                                       

อ�าเภอเมืองน่าน

โทร ๐๘๑ ๗๐๖๗ ๙๕๐

กลุ่มผ้าปักชนบท

นางพลอยเพชร 

รัตนศิลา

 ผ้าปักชนบท 

 ผ้าทอลายไทลื้อ

 เสื้อผ้าส�าเร็จรูป 

๓๓๖ หมู่ที่ ๗ 

ต�าบลกองควาย

อ�าเภอเมืองน่าน 

โทร ๐๘๑ ๘๘๒๐ ๙๘๑ 

      ๐๕๔ ๗๔๑ ๙๖๕

นางมาลี  เชี่ยวชาญ  ผ้าปูโต๊ะ 

 ของใช้ ของตกแต่ง                        

  ของที่ระลึก

 ผ้าถุงปักเต็มตัว

 เสื้อผ้าส�าเร็จรูป

๑๒๒ หมู่ที่ ๔                

ต�าบลสะเนียน

อ�าเภอเมืองน่าน 

โทร ๐๙๘ ๘๐๕๕ ๘๔๖

น่าน

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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นางภัทรพร  แซ่พ่าน  ผ้าปักชาวเขา

ลายโบราณ

 กระเปาผ้าชาวเขา

๖๕ ๑๓ หมู่ที่ ๑๓                      

ต�าบลสะเนียน

อ�าเภอเมืองน่าน 

โทร ๐๘๓ ๓๒๕๓ ๘๓๒

กลุ่มทอผ้าบ้านศาลา  

นางบัวจันทร  บริคุต

 ผ้าซิ่นม่าน 

 ผ้าตัดชุดลายลื้อ                  

 ซิ่นก่าน 

 ซิ่นปอง

๑๓๕  หมู่ที่  ๒                

ต�าบลศิลาแลง อ�าเภอปัว  

โทร ๐๘  ๖๙๑๑๗ ๓๘๓

กลุ่มเครือข่ายสิ่งทอ

ต�าบลศิลาแลง

นางกรนันท์  ช่างเหล็ก

 ผ้าพันคอ 

 ซิ่นม่าน 

 ผ้าปูโต๊ะ 

 ผ้าคลุมไหล่

๑๔๖  หมู่ที่  ๓  

ต�าบลศิลาแลง อ�าเภอปัว  

โทร ๐๘  ๑๙๕๒๓ ๖๔๔

กลุ่มทอผ้าหัวน�้าสามัคคี

นางเครือวัลย์ หาญยุทธ

 ผ้าพันคอ

 ผ้าปูโต๊ะ

 ซิ่นป้อง

 ผ้าคลุมไหล่

 ซิ่นก่าน

 ซิ่นม่าน

๑๐๓ หมู่ที่ ๕ ต�าบลศิลาแลง 

อ�าเภอปัว   

โทร ๐๘๗ ๑๘๘๔  ๑๕๐

 

      

เรือนนริพล 

นายชนรุฒม์  ริพล

 ผ้ายกมุก 

 ซิ่นป้อง  

 ซิ่นม่าน 

 กระเปาผ้า 

 ผ้ายกดอกลายค�า 

  ล่องน่าน 

๑๑๒  หมู่ที่  ๙          

ต�าบลศิลาแลง อ�าเภอปัว  

โทร ๐๘ ๗๑๘๑๙ ๔๑๔

     ๐๕๕  ๗๙๒๓๙๑ 

น่าน

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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กลุ่มทอผ้าย้อมสี

ธรรมชาติ 

บ้านห้วยหาด  หลักลาย

นางระเบียบ  ฑี าวงศ์ 

   ผ้าลายเก็จเต่า

   ผ้าขาวม้า 

   ผ้าคลุมไหล่ 

   ผ้าสไบ 

   ผ้าเอนก ประสงค์

๑๖  หมู่ที่  ๘ 

ต�าบลอวน  อ�าเภอปัว  

โทร ๐๘ ๙๘๕๒  ๒๓๐๑

กลุ่มสตรีทอผ้า

บ้านปาเหียง      

นางลา  สุวรรณ

   ผ้าคลุมไหล่ ๕๖  หมู่ที่  ๗            

ต�าบลสถาน อ�าเภอปัว   

โทร ๐๘ ๙๖๐๓ ๔๖๐

กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านเก็ต 

นางศดานันท์ เนตรทิพย์

  ซิ่นลายน�้าไหล

มัดก่าน ๔ ตะกอ                            

  ผ้าปูโต๊ะ

ยกมุกลายโบราณ         

๙๓  หมู่ที่  ๒  

ต�าบลวรนคร อ�าเภอปัว   

โทร  ๐๘ ๑๔๗๓๑ ๐๔๒

กลุ่มทอผ้าลายโบราณ

บ้านร้องแงง

นางศรีนวล  สุทธหลวง

  ผ้าปูโต๊ะ 

  ผ้าซิ่นมัดม่าน

  ผ้าขาวม้า

๑๔๐ หมู่ที่ ๗ 

ต�าบลวรนคร  อ�าเภอปัว   

โทร  ๐๕๕  ๖๘๘๑๐๑ 

กลุ่มฝ้ายดอย 

นางบานเย็น เนตรทิพย์ 

  ผ้าซิ่นม่าน                                    

  ผ้าลายม่าน                                   

  ผ้าพันคอลาย

ยกดอก

  ผ้าลายขัดพื้นฐาน

๑๓๘ หมู่ที่ ๘ ต�าบลวรนคร  

อ�าเภอปัว  

โทร  ๐๘  ๑๔๗๓๑  ๐๔๒

ร้านฝ้ายเงิน 

นางอรทัย  อินรัง 

 

 เสื้อผ้าปักชาวเขา ๑๖๗  หมู่ที่ ๑                           

ต�าบลปากลาง อ�าเภอปัว  

โทร ๐๘ ๑๑๖๗  ๖๑๘๗

น่าน

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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กลุ่มออมทรัพย์

บ้านน�้าเปน

นางชฎา  แสนนิทา 

 ผ้าใยกัญชง 

 เสื้อผ้าส�าเร็จรูป 

 ผ้าเขียนเทียน 

 กระเปา  

๒๖  หมู่ที่ ๑                        

ต�าบลปากลาง  อ�าเภอปัว  

โทร ๐๕๔  ๗๙๒๔๐๗ 

ขวัญเมืองน่าน

นางแพรวพรรณ ผาลา

 ผ้าฝ้ายลายน�้าไหล ๔๐  หมู่ที่ ๑ 

ต�าบลน�้าปั้ว อ�าเภอเวียงสา

โทร ๐๕๔  ๗๗๑๔๓๔

     ๐๘๑  ๘๘๕๕ ๘๙๒

กลุ่มทอผ้าบ้านน�้าปั้ว

นางสมเพชร  หนูพุก

 ผ้าซิ่นต่อตีนจก

 ผ้าซิ่นยกดอก

๗ หมู่ที่ ๒  ต�าบลน�้าป้ัว           

อ�าเภอเวียงสา  

โทร ๐๕๔  ๗๔๐๐๗๖

เพ็ญผ้าทอ

นางทองเจยี วงศ์กองแก้ว

 ผ้าทอลายป้อง

 ผ้าทอลายน�้าไหล

 ผ้าทอลายยกดอก

 ผ้าทอลายม่าน

 ผ้าทอลายค�าเคิบ

๒๖๑ หมู่ที่ ๑  

ต�าบลส้าน อ�าเภอเวียงสา 

โทร ๐๕๔  ๗๔๐๐๗๖

กลุม่ทอผ้าบ้านพระเนตร

นางประยูร  แก้วสา 

 

 ผ้าทอลายน�้าไหล               

 ผ้าเช็ดหน้า

๓๙ หมู่ที่ ๒ ต�าบลส้าน 

อ�าเภอเวียงสา  

โทร  ๐๘๔  ๖๐๘๖  ๔๖๔

บ้านไหมลายปัก 

นายสุรินทร์  แสนนิทา 

 ผ้าปักดิ้นเงิน

ดิ้นทอง

 ผ้าปักเต็มผืน 

 ผ้าปักเชิง 

 เสื้อผ้าปักดิ้นเงิน

ดิ้นทอง     

 ผ้าปักเทปคู่

๓๑  หมู่ที่ ๑                           

ต�าบลปากลาง อ�าเภอปัว  

โทร ๐๘ ๑๐๓๒ ๓๐๓๓ 

น่าน

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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กลุ่มทอผ้าบ้านขึ่ง

นางพิมพ์  เทียมถม

 ผ้าทอลายม่าน

 ผ้าทอลายป้อง

๔๓  หมู่ที่ ๓ ต�าบลขึ่ง  

อ�าเภอเวียงสา  

โทร  ๐๘๖  ๑๘๓๙ ๘๑๓

ศรีนวล  ผ้าทอ

นางละเอียด  ศรีชามุก 

 ผ้าซิ่นลายป้อง ๑๐๕  หมู่ที่ ๖ ต�าบลขึ่ง  

อ�าเภอเวียงสา 

โทร  ๐๘๑  ๘๘๕๕ ๘๙๓

กลุ่มทอผ้าบ้านใหม่

นางศกุนตลา  มาคา 

 

 ผ้าทอพื้นเมือง

ลายน�้าไหล

๓๔  หมู่ที่  ๘  ต�าบลส้าน

อ�าเภอเวียงสา   

โทร  ๐๘๑ ๕๖๘๗  ๙๔๙

กลุ่มทอผ้า

บ้านส้านเหนือ

นางประทุม  วงศ์ษา

 ผ้าทอลายป้อง 

 ผ้าลายม่าน

 ผ้าทอลายยก

ดอกมุก

 ผ้าทอลายค�าเคิบ

๑๐๐  หมู่ที่  ๑๐

ต�าบลส้าน อ�าเภอเวียงสา              

โทร  ๐๘๖ ๑๙๘๓  ๒๒๑ 

กลุ่มทอผ้าและ

หัตถกรรมพื้นบ้าน

ต�าบลส้าน 

นางสาวจุฑามณี ศรีเทพ

 ผ้าทอลายน�้าไหล ๑๔๙  หมู่ที่ ๑๐ 

ต�าบลส้านอ�าเภอเวียงสา  

โทร  ๐๘๗ ๑๗๕๙  ๕๗๙

กลุ่มทอผ้าบ้านมงคล

นางอรพิน  สิทธิวงศ์

 ชุดสตรีส�าเร็จรูป

 ผ้าทอลายน�้าไหล

 ผ้าทอลายป้อง

๑๐๔  หมู่ที่  ๑ ต�าบลขึ่ง 

อ�าเภอเวียงสา   

โทร  ๐๕๕ ๗๘๑๙๖๖

กลุ่มทอผ้าบ้านงิ้วงาม

นางสมหมาย นนัทะน้อย 

 ผ้าทอลายป้อง 

 

๒๗  หมู่ที่ ๒ 

ต�าบลขึ่ง  อ�าเภอเวียงสา  

โทร  ๐๘๔  ๖๑๒๖ ๒๗๒

น่าน

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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กลุ่มผ้าปักชาวเขาลาย

ประยุกต์

นางส�าลี  แก้วสี

ผ้าปักชาวเขาลาย

ประยุกต์

๒๖๖  หมู่ที่ ๑                        

ต�าบลอ่ายนาไลย                     

อ�าเภอเวียงสา  

โทร ๐๘๗  ๑๗๗๔ ๒๔๕

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง

บ้านดอนไชย

นางรัตนา  ยอดรัก

 ผ้าทอลายป้อง

 ผ้าทอลายน�้าไหล

๑๗๓ หมู่ที่ ๗                       

ต�าบลกลางเวียง                     

อ�าเภอเวียงสา  

โทร ๐๘๔  ๖๘๗๑ ๙๑๒

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง

บ้านดอนไชย

นางกาญจนาภรณ์ 

สิทธิวัง 

 ผ้าทอลายป้อง

 ผ้าทอลายน�้าไหล

๕ หมู่ที่ ๑๓                      

ต�าบลกลางเวียง                     

อ�าเภอเวียงสา  

โทร ๐๘๙  ๔๓๐๖ ๓๒๖

วราภรณ์  ผ้าทอ

นางสมพิศ  เทพศิริ

 ผ้าทอลายน�้าไหล

 ผ้าทอยกดอกป้อง

๕๖ หมู่ที่ ๗                    

ต�าบลกลางเวียง                     

อ�าเภอเวียงสา  

โทร ๐๘๓  ๓๒๒๑ ๘๘๕

กลุ่มสตรีทอผ้า

บ้านหล่ายทุ่ง

นางชนิกา  โสดานา

 ผ้าสไบ

 เสื้อผ้าไทลื้อ

 หมอนอิง

 ถังกระดาษจากผ้า

 ผ้าทอมือลาย

  มัดย้อมไทลื้อ

 หมวกไทลือ้ ถงุย่าม

 ผ้าทอมอืลายไทลือ้

๘ หมู่ที่ ๓                      

ต�าบลปอน                     

อ�าเภอทุ่งช้าง  

โทร ๐๘๔  ๘๐๙๑ ๔๔๖

น่าน

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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กลุ่มทอผ้าครบวงจร

นางศรีนวล  เอบิซาวา

 ผ้าทอน�้าไหล

  ไทลื้อ

 เสื้อผ้าส�าเร็จรูป

 กระเปา

๑๓  หมู่ที่ ๗ ต�าบลปอน

อ�าเภอทุ่งช้าง  

โทร ๐๘๑ ๐๓๕๑  ๙๗๖

กลุ่มสตรีอนุรักษ์ผ้าน่าน

นางนวลอนงค์  ศรสุีขค�า

 ผ้าทอลายไทลื้อ

  โบราณ 

  ยกดอกสอดดิ้น

 เสื้อผ้าส�าเร็จรูป

๑๖๙ หมู่ที่ ๑ ต�าบลทุ่งช้าง                  

อ�าเภอทุ่งช้าง  

โทร ๐๕๔  ๗๙๕๐๕๐

กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้า

บ้านทุ่งสุน

 ผ้าฝ้ายทอมือ 

  ลายน�้าไหล

 (ผ้าคลุมเตียง)

 พรมเช็ดหน้า

 ผ้าม่านหน้าต่าง

 ตุง

 ผ้าปูโต๊ะ

 หมอนรองนั่ง

๒๗ หมู่ที่ ๔  ต�าบลงอบ

อ�าเภอทุ่งช้าง  

โทร ๐๘๙  ๕๒๑๕ ๐๒๙

กลุ่มสตรีทอผ้า

บ้านทุ่งอ้าว

นางสุรัตน์  วัดค�า

ผ้าทอไทลื้อยกดอก ๑๔๑  หมู่ที่ ๑ ต�าบลและ                     

อ�าเภอทุ่งช้าง  

โทร ๐๘๖  ๘๙๘๘ ๘๘๘

กลุ่มทอผ้าพรม

บ้านวังทอง

นางฐิติพร  สีพรม

 ผ้าพรมปูโต๊ะ ๕๙ หมู่ที่ ๓                       

ต�าบลพระพุทธบาท                     

อ�าเภอเชียงกลาง  

โทร ๐๘๙  ๗๕๖๖ ๓๖๑

น่าน

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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กลุ่มทอผ้าบ้านภูแทน

นางบัวทอง  ปัญญาภู 

 ผ้าปูโต๊ะ

 ผ้าคลุมตู้เย็น

 ผ้ารองจาน

 ผ้าขาวม้า

 ซิ่นลายคาดม่าน

๖๓ หมู่ที่ ๔                      

ต�าบลพระพุทธบาท                     

อ�าเภอเชียงกลาง

โทร ๐๘๙  ๕๖๐๒ ๓๗๑

กลุ่มอาชีพสตรี

บ้านเจดีย์

นางบัวแก้ว  รุ่งเรือง

 หมอนอิง ๗๖ หมู่ที่ ๓                      

ต�าบลเชียงกลาง                    

อ�าเภอเชียงกลาง  

โทร ๐๘๖  ๑๘๘๘ ๔๓๖

กลุ่มทอผ้าบ้านดู่

นางนุชรี  กุณรินทร์

 ผ้าปูโต๊ะ ๑๑  หมู่ที่ ๔                     

ต�าบลเชียงกลาง                    

อ�าเภอเชียงกลาง  

โทร ๐๘๖  ๑๘๘๘ ๘๑๔

กลุ่มทอผ้าบ้านส้อ

นางแสงมอญ  ล�าทา

 ผ้าทอพื้นเมือง

 ตุง

๑๐๕ หมู่ที่ ๙ ต�าบลเปือ 

อ�าเภอเชียงกลาง

โทร ๐๘๖  ๑๘๙๘ ๔๖๔

กลุ่มทอผ้าบ้านต้นต้อง

นางแพรววดี  กันทา

 ผ้าทอมือ ๒ หมู่ที่ ๒ ต�าบลปงหลวง          

อ�าเภอนาหมื่น

โทร ๐๘๑  ๑๖๙๙ ๐๘๒

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์

หญ้าสามเหลี่ยม

นางพิมภรณ์  สุยะ

 กระเปาผ้า                     

หญ้าสามเหลี่ยม

๒๖ หมู่ที่ ๕                     

ต�าบลบ่อเกลือใต้            

อ�าเภอบ่อเกลือ

โทร ๐๘๕  ๗๑๐๙ ๗๘๙

กลุ่มสตรีทอผ้าย้อมสี

ธรรมชาติ  บ้านโปงค�า

นางหลอ  จันอ้น

 ผ้าคลุมไหล่

 ผ้าพันคอ

 ผ้าขาวม้า

๘๔ หมู่ที่ ๕                     

ต�าบลดู่พงษ์ อ�าเภอสันติสุข

โทร ๐๘๑  ๗๕๔๘ ๓๔๔

น่าน

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง

ย้อมสีธรรมชาติ

บ้านน�้าโซ้ง

นางศรีนวล  สมบัติใหม่

 ผ้าขาวม้า

 ถุงย่าม

 ผ้าพันคอ

๒๖  หมู่ที่ ๑                        

ต�าบลดู่พงษ์ อ�าเภอสันติสุข 

โทร ๐๕๔ ๗๖๗๒๓๖ 

กลุ่มทอผ้าบ้านหางทุ่ง

นางลา  ธิวาค�า

 ผ้าขาวม้า

 ถุงย่าม

๔๑  หมู่ที่ ๓                        

ต�าบลนาไร่หลวง                   

อ�าเภอสองแคว       

กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้าน

สองแคว

 ถุงย่าม

 ผ้าถุงลายน�้าไหล

๖๖  หมู่ที่ ๕                        

ต�าบลนาไร่หลวง                   

อ�าเภอสองแคว 

กลุ่มทอสีย้อมผ้า

ธรรมชาติบ้านปางไฮ

นางจันศร  ทองสุข

 ผ้าถุงย้อมสี 

  ธรรมชาติ

 ผ้าสไบ

 ผ้าขาวม้า

๓๘  หมู่ที่ ๗                        

ต�าบลนาไร่หลวง                   

อ�าเภอสองแคว

นางสาวดาริกา  แซ่จาว  ผ้าปักลาย

  ชาวไทยภูเขา  

  เผ่าเมี่ยน

๗๒ หมู่ที่ ๘                      

ต�าบลนาไร่หลวง                   

อ�าเภอสองแคว

กลุ่มทอผ้าย้อมสี

ธรรมชาติ

บ้านปางกอม

นางสุพิศ  สุวรรณมณี

 ผ้าซิ่นจก 

  ลายโบราณ

 ผ้าคลุมไหล่

 ผ้าขาวม้า

 ผ้าปูโต๊ะ

๙๗ หมู่ที่ ๕                      

ต�าบลชนแดน                    

อ�าเภอสองแคว  

โทร ๐๘๙  ๕๕๙๔ ๔๓๔

กลุ่มทอผ้าไทลื้อ

บ้านปางส้าน

นางช่วย  ชาวริม 

 ผ้าซิ่นม่าน

 ผ้าขาวม้า

๓  เขตเทศบาล                     

อ�าเภอสองแคว 

น่าน

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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นางนวรัตน์  อาศัยธรรม  ผ้ายกดอก 

  ลายน�้าไหล

 ผ้าลายน�้าไหลไทลื้อ

 ผ้าลายขัดพื้นฐาน

 ผ้าปักชาวเขา

 ผ้าขาวม้า

๓๑ หมู่ที่ ๑ ต�าบลขุนน่าน                    

อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ 

โทร ๐๘๑ ๗๖๕๕  ๙๗๕

     

กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยโกน

นางผาลม  ธรรมวงค์

 ผ้าทอไทลื้อ 

  ประยุกต์

 ผ้าขาวม้า

 หมวกลายดอก

๒๑๔  หมู่ที่ ๑                        

ต�าบลห้วยโกน                   

อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ      

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง

บ้านน�้าพาง

 ผ้าถุง ๖๔  หมู่ที่ ๔  ต�าบลน�้าพาง                   

อ�าเภอแม่จริม

ผ้าปักลายชาวเขา

บ้านน�้าเกาะ

นางสาวศิริวรรณ 

น�้าใจเกิดกุล

 ผ้าพันคอ

 ผ้าปักลายชาวเขา

๕ หมู่ที่ ๖                     

ต�าบลยอด อ�าเภอสองแคว

กลุ่มทอผ้ากระตุก

บ้านหนองเต่า

นางลออ  อุตมา

 ผ้าทอลายโบราณ

 ผ้าทอลายน�้าไหล

 เสื้อผ้าส�าเร็จรูป

  จากผ้าทอ

๒๒๑ หมู่ที่ ๓                     

ต�าบลม่วงตึ้ด 

อ�าเภอภูเพียง

โทร ๐๘๑  ๐๒๔๔ ๔๖๙

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า

บ้านศรีบุญเรือง

นางจินดา  อามาตย์

 เสื้อผ้าส�าเร็จรูป ๒๘ หมู่ที่ ๕                     

ต�าบลม่วงตึ้ด อ�าเภอภูเพียง

โทร ๐๕๔  ๗๗๔๖๖๔

กลุ่มทอผ้ามือ

บ้านน�้าเกียน 

นางวันเนาว์ ธนะวงศ์

 ผ้าซิ่นปล้อง

 ผ้าซิ่นก่าน

๓๓ หมู่ที่ ๕ ต�าบลน�้าเกียน 

อ�าเภอภูเพียง

โทร ๐๘๙  ๙๕๓๔ ๗๐๐

น่าน

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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กลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ 

นางสุพรรณ์ ธรรมรักษา

 ผ้าขาวม้า ๕๒  หมู่ที่ ๗ ต�าบลน�้าพาง  

อ�าเภอแม่จริม

โทร ๐๕๔  ๗๓๑๓๙๙

นางเขียว  พานสอน  ผ้าขาวม้า ๕  หมู่ที่ ๕ ต�าบลหมอเมือง                    

อ�าเภอแม่จริม

กลุ่มทอผ้าบ้านปาต้าง

นางกัญญา  สุดสม

 ผ้าถุง

 ผ้าขาวม้า

 ถุงย่าม

๙๑ หมู่ที่ ๖ ต�าบลบ้านฟ้า                    

อ�าเภอบ้านหลวง 

โทร ๐๘๕  ๐๓๙๘ ๙๐๓

นางบุญเลิศ  ถาพรม  ผ้าปักชาวเขา ๕๓ หมู่ที่ ๑ ต�าบลศรีสะเกษ                    

อ�าเภอนาน้อย 

โทร ๐๘๕  ๑๖๘๑ ๑๔๙

กลุ่มสตรีตัดเย็บ

ผ้าหม้อห้อม         

บ้านหนองห้า

นางทองเทียบ  สีต๊ะสาร

 เสื้อผ้าหม้อห้อม ๑๖๙ หมู่ที่ ๓ ต�าบลศรีสะเกษ                    

อ�าเภอนาน้อย 

โทร ๐๕๔ ๗๘๙๑๕๔

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้าน

หนองห้า

นางฑิ ัมพร  กองสอน

 ผ้าฝ้ายทอมือ

  ย้อมสี ธรรมชาติ

๘๒ หมู่ที่ ๘ ต�าบลบัวใหญ่ 

อ�าเภอนาน้อยโทร 

๐๘๑ ๘๘๔๑  ๔๒๓

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง

บ้านสถาน

นางแก้ว  ใจปา

 ผ้าขาวม้า

 ผ้าทอมือลาย

  โบราณ

๑๔ หมู่ที่ ๒ ต�าบลสถาน 

อ�าเภอนาน้อย

โทร ๐๘๖ ๑๙๖๓  ๑๙๙

น่าน

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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นางพัชรพร จันทรักษ์  เสื้อผ้าพื้นเมือง ๑๘๙ หมู่ที่ ๑๔ ต�าบลท่าวังผา                    

อ�าเภอท่าวังผา 

โทร ๐๘๑ ๗๖๕๒  ๘๗๕     

กลุ่มทอผ้าบ้านฝายมูล

นางทองพูล  อ๊อดลาว

 ผ้าทอซิ่นม่าน

 ผ้าทอขาวม้า

 ผ้าทอปูโต๊ะ

๗๕  หมู่ที่ ๑ ต�าบลปาคา 

อ�าเภอท่าวังผา 

โทร ๐๕๔ ๗๙๙๖๐๕      

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

บ้านฝายมูล

นางขันธรัตน์

ดวงประภากร

 ผ้าปูที่นอน

  ยกดอก ไทยพวน

 ซิ่นม่าน

 ผ้าพื้นสอดดิ้น

 ผ้าสไบ

 ผ้าขาวม้า

 ตุง

 ผ้าเช็ดหน้า

 ผ้ารองจาน

๒๘๕  หมู่ที่ ๑                        

ต�าบลปาคา อ�าเภอท่าวังผา

โทร ๐๕๔ ๗๕๕๒๕๓

กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผ้า

บ้านต้นฮ่าง

นางสุธีร์  โลราช

 ผ้าพันคอ                   

 เสื้อผ้าส�าเร็จรูป

 สไบ

๓๓  หมู่ที่ ๒ ต�าบลปาคา                   

อ�าเภอท่าวังผา 

โทร  ๐๘๖  ๐๔๙๑ ๐๖๔

กลุ่มทอผ้าบ้านหนองบัว

นางอุหลั่น  จันต๊ะยอด

 ผ้าซิ่นลายโบราณ ๑๐๖  หมู่ที่ ๕ ต�าบลปาคา                   

อ�าเภอท่าวังผา 

โทร  ๐๘๕  ๗๑๑๘ ๔๓๑ 

กลุ่มผ้าทอผ้าจันทร์

สมการทอ

นางจันทร์สม 

พรหมปัญญา

 ผ้าลายน�้าไหล

 ผ้าลายยกดอก

 ผ้าลายซิ่นม่าน

 ผ้าลายซิ่นป้อง

 ผ้าขาวม้า

๖๘ หมู่ที่ ๘ ต�าบลปาคา                   

อ�าเภอท่าวังผา 

โทร  ๐๕๔  ๖๘๖๑๒๘

น่าน

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านถ่อน

นางสุมาน  มหาวงค์

 ผ้าทอลายน�้าไหล

ลายมุก

๑๘๑ หมู่ที่ ๑ ต�าบลจอมพระ

อ�าเภอท่าวังผา 

โทร  ๐๘๔ ๗๒๖๖ ๕๘๑                   

กลุ่มทอผ้าบ้านถ่อน

นางรัตนา เทพประสิทธิ์

 ผ้าตัดชุดลายมุก

 ผ้าคลุมไหล่

 ผ้าสไบ

 ผ้าลายน�้าไหล

  ยกดอก

๑๐๗ หมู่ที่ ๙ ต�าบลจอมพระ

อ�าเภอท่าวังผา 

โทร  ๐๘๗ ๑๘๓๓ ๗๓๗                   

กลุ่มทอผ้าไทลื้อ

สีธรรมชาติ                 

บ้านดอนมูล

นางธัญญามาศ วงค์ไทย

 ผ้าคลุมไหล่

  ลายกุญแจจีน

 เสื้อผ้าส�าเร็จรูป               

  (คอจีนต้นมือ)

๖๒ หมู่ที่ ๒  ต�าบลศรีภูมิ                    

อ�าเภอท่าวังผา 

โทร  ๐๘๗ ๐๐๔๐  ๘๘๕

น่าน

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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วิสาหกิจชุมชนคอตตอน

ดีไซน์

 ผ้าขาวม้า

 รับตัดและจ�าหน่าย

๔๖ ๒๐๐ ม.๔ 

ซอยก�านันวิรัตน์ 

ถ.ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว 

ต.บางเตย อ.สามโคก 

จ.ปทุมธานี

โทร. ๐๒ ๔๔๔๕๔๒๗,

      ๐๘๑ ๙๙๕๙๕๐๒
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นางน�้าผึ้ง  บุญวงศ์  รับตัดและจ�าหน่าย

ผ้าไหม

๓๑ หมู่ ๑ ต.บึงบา 

อ.หนองเสือ  จ.ปทุมธานี

โทร. ๐๙๐ ๙๕๑๕๔๐๖

ร้านเทียมจันทร์ 

ไหมไทย

 ผ้าไหม

 เสื้อผ้าส�าเร็จ

 รับตัดเย็บ

๙๔ ฟวเจอร์พาร์ครังสิต 

ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ 

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

โทร.๐๒ ๙๕๘๐๐๑๑,๐๘๑

๙๒๙๕๓๘๘

ร้านรุ่งรัตน์ 

(โรงเรียนรุ่งรัตน์)

 ผ้าไหม

 ผ้าฝ้าย

 รับตัดและจ�าหน่าย

๓๑๕ ๑๐๗ ๑๑๑ หมู่ ๒ 

ถ.รังสิต ปทุมธานี 

ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี 

จ.ปทุมธานี

โทร. ๐๒ ๙๕๙๑๗๖๓

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

อาภรณ์ดี 

(นางสาวสุมาลี สินโพธิ์)

 รับตัดและจ�าหน่าย ๕๓ ๔๖๖ หมู่ ๒ ต.คูคต 

อ.ล�าลูกกา จ.ปทุมธานี

โทร. ๐๘๑ ๘๗๕๐๒๒๕

นางดารา  ศรีโคตร  รับตัดและจ�าหน่าย ๘๑ ๔๗ หมู่ ๖ ต.บึงค�าพร้อย

อ.ล�าลูกกา จ.ปทุมธานี

โทร.๐๘๑ ๑๗๐๗๖๕๒

ปทุมธานี

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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ร้านตัดเสื้อปลา

นางสาววัชรี พลอยแดง

ร้านตัดเย็บผ้าไทย ๑๖๐ หมู่ที่ ๕ ต�าบลแม่ร�าพึง 

อ�าเภอบางสะพาน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โทร. ๐  ๓๒๖๙ ๑๕๔๓

ผ้าทอพื้นเมือง

บ้านปาหมาก

นางเท่  ดาวรรณ

ผลิต จ�าหน่าย ๑๑๙ หมู่ที่ ๘ ต�าบลศาลาลัย

อ�าเภอสามร้อยยอด

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ร้านจี่เสื้อสวย

นางรัญญา  แดงฉ�่า

ร้านตัดเย็บผ้าไทย ๕๕๑ ๓ หมู่บ้านเมืองเอก 

หมู่ที่ ๖ ต�าบลปราณบุรี 

อ�าเภอปราณบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โทร. ๐๘ ๑๗๐๔ ๑๗๗๕
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ศูนย์ฝกอบรมทอผ้า

บ้านเขาเต่า

นางกมลวรรณ 

เอี่ยมส�าอางค์

ผลิต จ�าหน่าย

หัตถกรรมผ้าฝ้าย

ทอมือ

๕๔ บ้านเขาเต่า 

ถนนเพชรเกษม

ต�าบลหนองแก 

อ�าเภอหัวหิน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โทร. ๐ ๓๒๕๗ ๒๓๕๑

      ๐๘ ๙๒๖๐ ๐๘๖๗

รัชนีไหมไทย

นายธนสมภพ  ธะกุรี

จ�าหน่าย ตัดเย็บ

ผ้าไหม

๘ ๖๒ ถนนเพชรเกษม 

ซอยหัวหิน ๑๐๐

ต�าบลหนองแก อ�าเภอหัวหิน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โทร. ๐ ๓๒๕๓ ๑๑๕๕ ๖

โขมพัสตร์

นางสาวศันสนีย์ 

ตุ้มทรัพย์ 

รับพิมพ์ จ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์จาก

ผ้าโขมพัสตร์

๒๑๘ ถนนเพชรเกษม 

ต�าบลหัวหิน อ�าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โทร. ๐ ๓๒๕๑ ๑๒๕๐

      ๐ ๓๒๕๑ ๓๕๐๖

แฟกซ์ ๐ ๓๒๕๑ ๑๒๕๐

ไพบูลย์

นางบุปผา  ตันติกุล 

จ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์จากผ้า

โขมพัสตร์

๕๖ ๔ ซอยหัวหิน ๕๗ 

ถนนเดชานุชิต ต�าบลหัวหิน 

อ�าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โทร. ๐ ๓๒๕๑ ๓๕๒๖

      ๐๘ ๓๘๓๒ ๔๐๖๐

ประจวบคีรีขันธ์

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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ณิชา

นายอภิรัตน์  อินทชาติ

จ�าหน่าย ตัดเย็บ

ผ้าไหม

๖ ๕ ถนนอ�านวยศิลป 

ต�าบลหัวหิน อ�าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โทร. ๐ ๓๒๕๓ ๑๒๕๖

      ๐๘ ๖๙๔๙ ๐๙๙๙

ห้องเสื้อวงจันทร์

นางวงจันทร์ กิจชระภูมิ

ตัดเย็บผ้าไหม ๑๓๐ ถนนหัวหิน ๕๕ 

ต�าบลหัวหิน อ�าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โทร. ๐ ๓๒๕๑ ๕๒๑๙

      ๐๘ ๙๖๑๓ ๗๑๒๕

หัวหินบาติก

นางพรทพิา เดชะปัญญา

จ�าหน่าย ตัดเย็บ

ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก

๔ ๑ ถนนเพชรเกษม

ต�าบลหัวหิน อ�าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โทร. ๐ ๓๒๕๓ ๒๗๒๙ 

กลุ่มผ้าบาติกเขาตะเกียบ

นางจงเจริญ  สีมากุล

จ�าหน่าย ตัดเย็บ

ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม

ผ้าบาติก

๖๙ ๓ บ้านเขาตะกียบ 

ต�าบลหนองแก อ�าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โทร. ๐ ๓๒๕๓ ๖๖๓๖

      ๐๘ ๑๐๐๗ ๓๒๒๕

บาติก เขาเต่า

นายศักดิ์สิทธิ์  สุขเจริญ

จ�าหน่าย ตัดเย็บ

ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก

๑๐๕ ๙ บ้านเขาเต่า 

ต�าบลหนองแก อ�าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โทร. ๐๘ ๑๗๓๖ ๒๖๐๕

แฟกซ์ ๐ ๓๒๕๗ ๒๔๘๓

ประจวบคีรีขันธ์

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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แดเนียล์ บูติค

 

จ�าหน่าย ตัดเย็บ

ผ้าไหม

๔๗ ๑ ถนนเดชานุชิต 

ต�าบลหัวหิน อ�าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โทร. ๐ ๓๒๕๓ ๐๑๖๙

๐๘ ๕๘๒๐ ๙๒๖๙

โรมิโอ

ROMEO

จ�าหน่าย ตัดเย็บ

ผ้าไหม

ถนนพูลสุข ใกล้โรงแรม

ซิตี้ บีช ต�าบลหัวหิน 

อ�าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โทร. ๐๘ ๗๖๖๕ ๗๑๐๐

จ�าหน่าย ตดัเยบ็ผ้าไหม ๔ ซอยบิณฑบาต 

ถนนพูลสุข ต�าบลหัวหิน 

อ�าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โทร. ๐๘ ๕๑๔๒ ๔๐๐๙

ประจวบคีรีขันธ์

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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นางสาวปราณี ทาทัพ

กลุ่มผ้าทอมือบ้านดงบัง

ผลิตและจ�าหน่าย

ผ้าฝ้ายพื้นเมือง

  

บ้านเลขที่ ๔๗ หมู่ที่ ๑ 

ต�าบลดงบัง 

อ�าเภอประจันตคาม 

จังหวัดปราจีนบุรี

โทร ๐๘๙ ๕๔๕๔ ๕๕๗  

โทรสาร 

 ห้องเสื้อคุณนิด ตัดเย็บและจ�าหน่าย บ้านเลขที่ ๔๙ 

ตรอกขจรพานิช

ถนนราษ รด�าริ 

ต�าบลหน้าเมือง

อ�าเภอเมืองปราจีนบุรี

ร้านเลิศลักษณ์ 

นางเยาวลักษณ์ 

สันธิติธรรม

ตัดเย็บ บ้านเลขที่ ๓๗ 

ถนนประสิทธิพัฒนา ๒ 

ต�าบลหน้าเมือง 

อ�าเภอเมือง  ปราจีนบุรี

โทร ๐๓๗ ๒๑๒ ๙๖๗

ร้านอุดมภรณ์

นางสาวประหยัด 

ค�าดวง

ตัดเย็บและจ�าหน่าย บ้านเลขที่ ๓๗ เทศบาล ๓ 

ถนนเทศบาลด�าริ 

ต�าบลหน้าเมือง อ�าเภอเมือง 

จังหวัดปราจีนบุรี  

โทร ๐๓๗  ๒๑๔ ๒๖๙

ปราจีนบุรี

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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ร้านพุทธรักษาผ้าไทย

นางวิภาวี แก่นจันทร์

จ�าหน่าย บ้านเลขที่ ๑๙ 

ซอยประสิทธิพัฒนา ๒ 

ต�าบลหน้าเมือง 

อ�าเภอเมืองปราจีนบุรี 

จังหวัดปราจีนบุรี

๐๘๙ ๐๙๙๔ ๒๒๒

ร้านพีร์

นางโสภี 

พัฒนปรีชานนท์

ตัดและจ�าหน่าย เลขที่ ๑๕๐ ๕ หมู่ ๔ 

ต�าบลบ้านสร้าง 

อ�าเภอบ้านสร้าง 

จังหวัดปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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กลุ่มทอผ้าจวนตานี 

นางสาวนัช าพร 

พรหมสุข

 ผ้าไหมมัดหมี่

ลายจวนตานี

กลุ่มทอผ้าต�าบลทรายขาว 

หมู่ที่ ๓ ต�าบลทรายขาว

โทร. ๐ ๗๓๔๓ ๑๑๔๙

      ๐๘ ๙๒๙๘ ๘๔๙๕

นกยูงสีเงิน

นกยูงสีทอง

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านตรัง

นางพรทิพย์  แก้วมณี

 ผ้าไหมประดิษฐ์

ลายจวนตานี

 ผ้าทอขาวม้า

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านตรัง 

วัดบ้านตรังหมู่ที่ ๒ 

ต�าบลตรัง อ�าเภอมายอ 

โทร. ๐๘ ๙๒๙๙ ๘๗๙๗
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กลุ่มผ้าทอบ้านพิเทน

นางตีเยาะ  อาแว

 ผ้าฝ้ายธรรมดา

ลายลูกแก้ว

 ผ้าฝ้ายโทเร

ลายลูกแก้ว

 ผ้าทอขาวม้า

กลุ่มผ้าทอบ้านพิเทน 

หมู่ที่ ๒ ต�าบลพิเทน

อ�าเภอทุ่งยางแดง

โทร. ๐๘ ๗๒๘๗ ๘๒๓๑

ปัตตานี

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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ฟองจันทร์ สายแปง

กลุ่มทอผ้ามือ

วัดอินทร์ฐาน

 ผ้าถุงลายดอก ๑๐๖ ต�าบลแม่ต�า 

อ�าเภอเมืองพะเยา

โทร. ๐๘๙ ๔๓๔๓๑๔๙

นางสุดา ธีรวณิชนันท์  ผ้าฝ้ายถักมือ

และปักมือ

๒๐๔ หมู่ที่ ๑ ต�าบลท่าวังทอง 

อ�าเภอเมืองพะเยา

โทร. ๐๘๖ ๙๒๐๘๗๗๐

นวลศรี ค�าดี

กลุ่มผ้าไหมบ้านโซ้

 ผ้าไหมส�าเร็จรูป ๒ หมู่ที่ ๙ ต�าบลแม่นาเรือ 

อ�าเภอเมืองพะเยา

โทร. ๐๘๗ ๑๓๙๐๘๘๙

มลฑา ภัทรศรีสุนทร

นางมลฑา ภทัรศลิสนุทร

 เสื้อผ้าส�าเร็จรูป ๘๐๐ ๑๒๔ หมู่ที่ ๓ 

ต�าบลท่าวังทอง 

อ�าเภอเมืองพะเยา

โทร. ๐๘๔ ๐๔๒๒๗๓๘

แสงอรุณ มูลสถาน

กลุ่มผ้าฝ้ายแปรรูป

 ผ้าฝ้ายแปรรูป ๔๖ หมู่ที่ ๓  ต�าบลบ้านเหล่า 

อ�าเภอแม่ใจ

โทร. ๐๘๑ ๐๒๖๗๗๖๑

อ�าพร ทธิ์ไธสงค์

กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้า

บ้านวังขอนแดง

 ผ้าคลุมไหล่ลาย

หัวหมุด

 ผ้ามัดหมี่ไหม

 ผ้าขาวม้าไหม

๔๕ หมู่ที่ ๑๑ ต�าบลห้วยลาน 

อ�าเภอดอกค�าใต้

โทร. ๐๘๕ ๑๗๙๔๕๖๘

ล�าพูน กุลชาติ

กลุ่มทอผ้า

บ้านใหม่ราษ ร์บ�ารุง

 ผ้าขาวม้า ๑๘๙ หมู่ที่ ๕ ต�าบลสันโค้ง 

อ�าเภอดอกค�าใต้

โทร. ๐๕๔ ๘๙๕๐๕๖

ถนอมศรี คามะดา

ถนอมศรีผ้าทอ

 เสื้อผ้าส�าเร็จรูป ๕๒ หมู่ที่ ๕ ต�าบลสันโค้ง 

อ�าเภอดอกค�าใต้

โทร. ๐๘๑ ๐๒๐๙๓๖๙

พะเยา

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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มังกร เรือนมูล

ผ้ามัดย้อม

 ผ้ามัดย้อม ๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต�าบลดอกต�าใต้ 

อ�าเภอดอกค�าใต้

สมควร เตาะไธสงค์

กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

บ้านวังขอนแดง

 เส้นไหม ๕๙ หมู่ที่ ๑๑ ต�าบลห้วยลาน

อ�าเภอดอกค�าใต้

โทร. ๐๘๘ ๐๑๘๒๓๖๙

นายพล พรมเสน

กลุ่มทอผ้าตีนจก

แม่วังช้าง

 ผ้าทอตีนจก ๘๔ ๑ หมูท่ี ่๑ ต�าบลพระธาตขุงิ 

อ�าเภอจุน

โทร. ๐๘๖ ๑๑๕๘๐๙๒

วันเพ็ญ ราหูรักษ์

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง

 ผ้าถุง ๙๕ หมู่ที่ ๑๓ ต�าบลจุน 

อ�าเภอจุน

โทร. ๐๘๒ ๖๒๐๑๔๒๐

อ�าพัน ศูนย์กลาง

กลุ่มทอผ้า

 ผ้าถุง ๘๔ หมู่ที่ ๑๔ ต�าบลจุน 

อ�าเภอจุน

โทร. ๐๘๓ ๘๖๘๘๓๘๖

มนธิรา ศรีประพจน์

ผ้าปักมนธิรา

 กระเปาใส่

คอมพิวเตอร์

๓๖ หมู่ที่ ๑ ต�าบลผาช้างน้อย 

อ�าเภอปง

โทร. ๐๘๖ ๑๙๒๘๙๘๑

มาลี ขันตา

กลุ่มทอผ้าบ้านปาคา

 ผ้าขาวม้า ๕๕ หมู่ที่ ๓ ต�าบลควร 

อ�าเภอปง 

สุดา โออิ

ผ้าบาติก

 ผ้าบาติก หมู่ที่ ๖ ต�าบลงิม อ�าเภอปง 

โทร. ๐๘๙ ๘๕๔๘๔๘๕

กรรณิการ์ เลิศ ทธิ์

ปัญญากุล

กลุ่มปักประดิษฐ์

ลายปักชาวเขา

 ผ้าปักประดิษฐ์

ลายชาวเขา

๑๑๖ หมู่ที่ ๘ ต�าบลนาปรัง 

อ�าเภอปง

โทร. ๐๘๑ ๘๘๑๗๕๓๗

พะเยา

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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จินตนา ใจกล้า

กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งมอก

 ผ้าถุงลายจก ๑๓ หมู่ที่ ๒ ต�าบลเชียงบาน 

อ�าเภอเชียงค�า

โทร. ๐๕๔ ๔๑๖๓๙๖

มาลี วงศ์ใหญ่

กลุ่มผ้าทอแปรรูป

สีธรรมชาติ

 ชุดไทลื้อ ๓๖ หมู่ที่ ๒ ต�าบลหย่วน

อ�าเภอเชียงค�า

โทร. ๐๘๑ ๐๓๑๗๘๐๗

นวลจิรา ปัญญา

กลุ่มทอผ้าไทลื้อ

 ผ้าถุงไทลื้อ ๙๗ หมู่ที่ ๓ ต�าบลหย่วน 

อ�าเภอเชียงค�า

โทร. ๐๕๔ ๔๕๑๓๐๖

ศรีลา เชื้อสะอาด

กลุ่มทอผ้า

 ผ้าถุงไทลื้อ ๑๓๘ ๑ หมู่ที่ ๑ ต�าบลหย่วน 

อ�าเภอเชียงค�า

โทร. ๐๕๔ ๔๑๕๒๐๘

แสงนิล อุ้นตาล

กลุ่มทอผ้าไทลื้อ

บ้านทุ่งมอก

 เสื้อส�าเร็จรูป ๑๑๔ หมู่ที่ ๕ ต�าบลบ้านมาง 

อ�าเภอเชียงค�า

โทร. ๐๘๒ ๑๘๐๙๔๖๘

บัว กันทะ

กลุ่มทอผ้าบ้านฟ้าสีทอง

 ผ้าถุง ๑๔๑ หมู่ที่ ๑๑ ต�าบลสระ 

อ�าเภอเชียงม่วน

โสรยา มาไกล

กลุ่มทอผ้า

บ้านท่าฟ้าใหม่

 ผ้าถุง ๒๔ หมู่ที่ ๗ ต�าบลสระ 

อ�าเภอเชียงม่วน

โทร. ๐๘๖ ๑๑๕๑๙๙๖

ศรีทอง อินทรีย์

งานถักบ้านท่าฟ้าใหม่

 เสื้อถักไหมพรม ๑๙๑ หมู่ที่ ๒ ต�าบลสระ

อ�าเภอเชียงม่วน

โทร. ๐๘๑ ๘๘๓๙๘๗๑

พะเยา

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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บัวไหล มณีโชติ

บัวไหล มณีโชติ

 ผ้าทักโคเช ๔๗ หมู่ที่ ๑๒ ต�าบลแม่ลาว 

อ�าเภอเชียงค�า

โทร. ๐๘๖ ๑๗๗๔๖๖๑

อ�าไพ บ�ารุงชู

กลุ่มผลิตภัณฑ์

จากผ้าลายปัก

 หมอนอิง ๑๒ หมู่ที่ ๕ ต�าบลแม่ลาว

อ�าเภอเชียงค�า

โทร. ๐๕๔ ๘๘๒๗๓๐

จ่านจิ่ง ศรีสมบัติ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ชาวเขา

แปรรูป

 เสื้อสตรีผ้าปัก

ชาวเขา

๓๖๙ ๖ หมู่ที่ ๑๕ ต�าบลหย่วน 

อ�าเภอเชียงค�า

โทร. ๐๘๑ ๘๑๑๗๑๖๕

กมล เลิศจินดาวัฒน์

นายกมล เลิศจินดาวัฒน์

 ผ้าปักมือขาวเขา ๑๖ หมู่ที่ ๑ ต�าบลทุ่งกล้วย

อ�าเภอภูซาง

โทร. ๐๘๑ ๗๐๖๒๑๘๒

จ่านจิ่ง ศรีสมบัติ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ชาวเขา

แปรรูป

 ผ้าปักชาวเขา ๓๖๙ ๖ หมู่ที่ ๑๕ 

ต�าบลหย่วน อ�าเภอเชียงค�า

โทร. ๐๘๑ ๘๑๑๗๑๖๕

วิยะดา ยอดมณีกาญจน์

กลุ่มผลิตภัณฑ์ชาวเขา

แปรรูป

 ผ้าปักชาวเขา ๑๘๙ หมู่ที่ ๑๓ ต�าบลร่มเย็น 

อ�าเภอเชียงค�า

โทร. ๐๘๙ ๕๕๗๕๗๕๘

อ�านวย ญาณวิริยะกิจ

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์

ผ้าปักชาวเขา

 กระเปาสตังค์มือถือ ๓๙ หมู่ที่ ๑๓ ต�าบลร่มเย็น 

อ�าเภอเชียงค�า

โทร. ๐๘๔ ๘๐๗๙๓๗๓

ฉวีวรรณ หาญบุญศรี

สตรีสหกรณ์ประชาภักดี

 กางเกงผ้าปักม้ง ๑๗๓ ๒ หมู่ที่ ๑๓ 

ต�าบลร่มเย็น อ�าเภอเชียงค�า

โทร. ๐๘๙ ๙๕๑๐๘๕๗

พะเยา

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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บัวเงา วงศ์ใหญ่

กลุ่มผ้าถักโคเชต์นิตติ้ง

 เสื้อถักนิตติ้ง

แขนยาว

๙๘ ๑ หมู่ที่ ๕ ต�าบลร่มเย็น 

อ�าเภอเชียงค�า

โทร. ๐๘๑ ๘๘๓๕๔๓๙

ประทุมพร ศรีวงค์

กลุ่มด้ายแปรรูป

 ผ้าคลุมไหล่ ๑๓๒ หมู่ที่ ๗ ต�าบลน�้าแวน 

อ�าเภอเชียงค�า

โทร. ๐๘๙ ๘๓๘๓๗๑๙

นัฐณิชา แซ่จาว

นางสาวนัฐณิชา แซ่จาว

 ผ้าปักชาวเขา ๔๖ หมู่ที่ ๙ ต�าบลแม่ลาว 

อ�าเภอเชียงค�า

โทร. ๐๘๑ ๑๖๔๖๔๓๓

ภัสสร อภิภูลทรัพย์

กลุ่มท�าแชมพูสมุนไพร

 ผ้าพันคอปักลาย

ชาวเขา

๒ หมู่ที่ ๘ ต�าบลร่มเย็น 

อ�าเภอเชียงค�า

โทร. ๐๘๗ ๘๑๙๐๗๔๐

ลักษมี เตชะแก้ว

กลุ่มแปรรูปสิ่งทอ

 เสื้อชาวเขา ๗๑ หมู่ที่ ๙ ต�าบลหย่วน 

อ�าเภอเชยงค�า

โทร. ๐๘๖ ๑๘๕๙๗๓๐

แก้วกัลยา บัวย้อย

กลุ่มผ้าทอไทลื้อ

บ้านแดนเมือง

 ผ้าลายต�่าก้าว ๑๘ หมู่ที่ ๗ ต�าบลหย่วน 

อ�าเภอเชียงค�า

ฉันทพัฒน์ ค�ามา

กลุ่มเย็บผ้าอุตสาหกรรม

เสื้อผ้าฝ้ายพื้นเมือง

 เสื้อผ้าฝ้าย

พื้นเมือง

๔๗ หมู่ที่ ๗ ต�าบลทุ่งผาสุก 

อ�าเภอเชียงค�า

โทร. ๐๘๑ ๑๖๖๑๓๘๖

จุฑาทศ วงศ์ธารี

ผ้าทอพื้นเมือง

 ผ้าทอมัดหมี่ ๔๕ หมู่ที่ ๒ ต�าบลอ่างทอง 

อ�าเภอเชียงค�า

โทร. ๐๘๔ ๘๘๕๕๖๑๗

พะเยา

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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วันดี จ�าปา

ร้านวันดีผ้าไทย

 ชุดไทยประยุกต์ ๒๓๕ หมู่ที่ ๑ ต�าบลฝายกวาง 

อ�าเภอเชียงค�า

โทร. ๐๘๙ ๐๓๖๓๙๖๐

ล�าดวน ศรีค�า

กลุ่มทอผ้าต�าบลเวียง

 ผ้าลายม่าน หมู่ที่ ๗ ต�าบลเวียง 

อ�าเภอเชียงค�า

ศรีลา เชื้อสะอาด

กลุ่มทอผ้า

 เสื้อผ้าฝ้ายส�าเร็จรูป ๑๓๘ ๑ หมู่ที่ ๑

ต�าบลหย่วน อ�าเภอเชียงค�า

โทร. ๐๕๔ ๔๑๕๒๐๘

พรนภา แสงศรีจันทร์

กลุ่มเย็บผ้าแวนวัฒนา

 เสื้อยืด ๑๒๗ หมู่ที่ ๕ ต�าบลเชียงบาน 

อ�าเภอเชียงค�า

โทร. ๐๕๔ ๔๑๖๒๒๓

อัมพร เกาะสมบัติ

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า

ส�าเร็จรูป

 เสื้อผ้าพื้นเมือง 

ชาย หญิง

๑๙๘ ๑ หมู่ที่ ๒ ต�าบลเชียง

บาน อ�าเภอเชียงค�า

โทร. ๐๘๙ ๘๕๑๘๖๗๑

ประภัสสร ใจกล้า

ร้านปราณีตัดเย็บ

 เสื้อพื้นเมือง ๔๑๒๘๐ หมู่ที่ ๗ 

ต�าบลหย่วน อ�าเภอเชียงค�า

โทร. ๐๕๔ ๔๕๔๑๔๓

ปราณี ใจกล้า

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าทอ

ไทลื้อบ้านแดนเมือง

 ผ้าทอไทลื้อ ๔๑๒๘๐ หมู่ที่ ๗ 

ต�าบลหย่วน อ�าเภอเชียงค�า

โทร. ๐๕๔ ๔๕๔๑๔๓

แจ่มจันทร์ เนตรทิพย์

แจ่มจันทร์ถักทอโครเชต์

นิตติ้ง

 เสื้อถักโครเชต์ ๘๙ หมู่ที่ ๑๑ ต�าบลหย่วน 

อ�าเภอเชียงค�า

โทร. ๐๘๖ ๗๒๘๗๓๒๒

นางเจียมจิต หอมนาน

เจียมจิตไหมฝ้าย

 ผ้าคลุมไหล่ถัก

โครเชต์

๓๐๑ หมู่ที่ ๔ ต�าบลเชียงบาน 

อ�าเภอเชียงค�า

โทร. ๐๘๑ ๑๑๑๒๓๗๒

พะเยา

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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แพรว อินต๊ะเสน

กลุ่มทอผ้าแวนวัฒนา

 ผ้าสีธรรมชาติ

ลายไทลื้อ

๑๖๗ หมู่ ๕ ต�าบลเชียงบาน 

อ�าเภอเชียงค�า

โทร. ๐๘๙ ๒๖๓๑๗๗๕

ลักษมี เตชะแก้ว

กลุ่มแปรรูปสิ่งทอ

 เสื้อผ้าทอ

ผ้าขาวม้า

๗๑ หมู่ที่ ๙ ต�าบลหย่วน 

อ�าเภอเชียงค�า

โทร. ๐๘๖ ๒๘๕๙๗๓๐

อาภาศรี นุชอ�าพันธ์

ร้านอาภาศรี

 ผ้าปักมือ ๑๒๗ หมู่ที่ ๑๒ ต�าบลภูซาง 

อ�าเภอเชียงค�า

โทร. ๐๘๔ ๗๓๙๓๓๖๒

ขันทอง วงศ์ใหญ่

กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้า

บ้านปงใหม่

 ผ้าทอ ๑๗๓ หมู่ที่ ๘ ต�าบลทุ่งกล้วย 

อ�าเภอภูซาง

โทร. ๐๘๙ ๘๖๐๕๓๘๓

ลอง ธรรมสิริ

กลุ่มทอผ้าบ้านฮวก

หมู่ ๑๒

 ผ้าทอเจ็ดสี ๑๕๖ ต�าบลภูซาง        

อ�าเภอภูซาง

ศรีพรรณ วงศ์ประเสริฐ  เสื้อถักโคเชต์ ๕ หมู่ที่ ๑ ต�าบลภูซาง 

อ�าเภอภูซาง

โทร. ๐๘๙ ๙๙๙๔๗๗๔

ฟองจันทร์ ค�ายอด

กลุ่มถักโครเชต์

 เสื้อลายต่อดอก ๙๕ หมู่ที่ ๓ ต�าบลเชียงแรง 

อ�าเภอเชียงค�า

โทร. ๐๘๕ ๒๖๐๙๗๐๓

แก้ว วงใหญ่

กลุ่มทอผ้าไทลื้อ

 ผ้าทอไทลื้อ ๑๑๐ หมู่ที่ ๕ ต�าบลภูซาง 

อ�าเภอภูซาง

โทร. ๐๘๐ ๖๗๙๕๔๔๗

พะเยา

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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ลอง ธรรมสิริ

กลุ่มทอผ้าบ้านฮวก 

หมู่ ๑๒

 ผ้าทอลายโบราณ ๑๕๖ ต�าบลภูซาง        

อ�าเภอภูซาง

อัมพร อินปัน

กลุ่มทอผ้าย้อมสี

ธรรมชาติ

 ผ้าปูโต๊ะลายดอก

เหลี่ยม

๑๕๖ หมู่ที่ ๕ ต�าบลทุ่งกล้วย 

อ�าเภอภูซาง

โทร. ๐๘๙ ๘๕๕๘๘๐๑

สีนวล วงศ์ใหญ่

กลุ่มทอผ้าไทลื้อ

 ผ้าทอไทลื้อ ๘๖ หมู่ที่ ๑ ต�าบลภูซาง 

อ�าเภอภูซาง

โทร. ๐๘๓ ๓๒๑๓๓๑๗

เปลี่ยน ดีจิตร

กลุ่มทอผ้าไทยลื้อ

 ผ้าถุง ผ้าขาวม้า

สีธรรมชาติ ถุงย่าม

ผ้าตัดชุด ผ้าปูโต๊ะ

๘๙ หมู่ที่ ๕ ต�าบลทุ่งกล้วย 

อ�าเภอภูซาง

โทร. ๐๘๖ ๑๙๗๒๙๑๙

สมจิตร เชียงมูล

กลุ่มทอผ้า

 ผ้าขาวม้า ๒๓๙ หมู่ที่ ๗ ต�าบลดงเจน 

อ�าเภอภูกามยาว

โทร. ๐๘๗ ๐๖๒๓๗๖๙

ค�าป้อ ปดตาฝ้าย

กลุ่มเย็บผ้าบ้านร่องปอ 

หมู่ ๗

 เสื้อผ้าทอมือ ๘๑ หมู่ที่ ๗ ต�าบลดงเจน 

อ�าเภอภูกามยาว

พะเยา

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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กลุ่มปาส้านบาติก รับตัดและจ�าหน่าย

ผ้าบาติก

๑๕๗ หมู่ที่ ๘ ต�าบลคุระ 

อ�าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 

๘๒๑๕๐ 

โทรศัพท์ ๐๘ ๑๗๒๘ ๐๗๓๙

นางสกุณา เริงเสรี รับตัดและจ�าหน่าย

ผ้าบาติก

๘ บ้านบางคลี  

อ�าเภอท้ายเหมือง       

จังหวัดพังงา ๘๒๑๒๐

โทรศัพท์ ๐๘ ๗๒๘๑ ๘๙๑๗

นางภูริตา ขิมทองดอนดู่ รับตัดและจ�าหน่าย

ผ้าบาติก

๕๕๕ ๒ ถนนเพชรเกษม 

ต�าบลท้ายช้าง 

อ�าเภอเมืองพังงา 

จังหวัดพังงา

โทร ๐๘ ๙๕๘๙ ๔๑๒๕

กลุ่มขนิมบาติก รับตัดและจ�าหน่าย

ผ้าบาติก

๔๗ ๕ หมู่ที่ ๗ ต�าบลล�าภี 

อ�าเภอท้ายเหมือง 

จังหวัดพังงา ๘๒๑๒๐

โทร ๐๘ ๑๙๗๒ ๑๓๕๐

ศิรพรบาติก จ�าหน่ายเสื้อบาติก

และผลิตภัณฑ์

ผ้าบาติก

๘ ๒๔ หมู่ที่ ๒ ถ.วงศ์พาณิช 

ต.บางนายสี อ�าเภอตะกั่วปา 

จังหวัดพังงา ๘๒๑๑๐

โทร ๐ ๗๖๔๗ ๑๑๑๘ 

๐๘ ๑๗๘๗ ๓๖๓๙

พังงา

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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ร้านอทิตาไหมไทย

นางเรวดี  เพชรทองหยู

รับตัดผ้าไทย

จ�าหน่ายผ้าไทย

ส�าเร็จรูปทั้งปลีก

และส่ง

๕๔๕ ๑๔ ชุมชนบอนเมา 

ถนนราเมศวร์ 

ต�าบลคูหาสวรรค์  

อ�าเภอเมืองพัทลุง  

จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐

โทร ๐๘ ๔๐๕๙ ๑๙๑๘

โทรสาร 

ร้านลินลี่ไหมไทย

นางสาวธนิดา กุสุมาวลี

รับตัดเสื้อผ้าสตรี

ผ้าไทย

จ�าหน่ายผ้าไทย

ผ้าทอพื้นเมืองพัทลุง

ผ้าไหมแพรวา

ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมพิมพ์ลาย

จ�าหน่ายผ้าไทย

ส�าเร็จรูป

๑๑๐ ๑ ถนนประชาบ�ารุง 

ซอย ๑ ต�าบลคูหาสวรรค์ 

อ�าเภอเมืองพัทลุง 

จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐

โทร ๐ ๗๔๖๑ ๖๓๖๑

มือถือ ๐๘ ๔๒๑๒ ๐๐๓๓

กลุ่มทอผ้า

บ้านทอนช้างพลาย

นางจินตนา  สงนุ้ย

ประธานกลุ่ม

ผ้าพื้น 

ผ้ามัดหมี่

๑๖ ๑  หมู่ที่ ๘ ต�าบลชุมพล  

อ�าเภอศรีนครินทร์  

จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐

โทร.๐๘ ๖๒๘๖ ๑๒๐๓

พัทลุง

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน



238 นามสงเคราะห¼์ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº¼ŒÒä·Â



239นามสงเคราะห¼์ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº¼ŒÒä·Â



240 นามสงเคราะห¼์ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº¼ŒÒä·Â



241นามสงเคราะห¼์ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº¼ŒÒä·Â



242 นามสงเคราะห¼์ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº¼ŒÒä·Â



243นามสงเคราะห¼์ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº¼ŒÒä·Â



244 นามสงเคราะห¼์ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº¼ŒÒä·Â



245นามสงเคราะห¼์ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº¼ŒÒä·Â



246 นามสงเคราะห¼์ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº¼ŒÒä·Â



24นามสงเคราะห¼์ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº¼ŒÒä·Â

กลุ่มสตรีทอผ้ากี่กระตุก
บ้านเฉลียงลับ
นางบุญมี สายทองเพชร

ผ้าไหม ๖๘ หมู่ที่ ๗ บ้านเฉลียงลับใต้   
ต�าบลนาปา อ�าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐
โทร.๐๕๖ ๗๔๐๐๗๐

กลุ่มทอผ้า
บ้านหนองจอก
นางพรมมา  สุวรักษ์

ผ้าไหมมัดหมี่ ๓๐ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองจอก
ต�าบลระวิง อ�าเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐
โทร.๐๘๙ ๔๓๙๒๙๓๖

กลุ่มทอผ้ากี่กระตุก
บ้านตะเบาะ

ผ้าทอ ๙๑ หมู่ที่ ๔  บ้านตะเบาะ
อ�าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
๖๗๐๐๐
โทร.๐๕๖ ๗๘๖๑๐๐

กลุ่มทอผ้ากี่กระตุก
บ้านวังร่อง

ผ้าฝ้ายยกดอก ๕๘ หมู่ที่ ๘ ต�าบลสักหลง
อเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๒๑๐
โทร.๐๕๖ ๗๓๗๑๙๐

กลุ่มทอผ้าบ้านมะกรูด ผ้าไหมมัดหมี่ ๒๗๖ หมู่ที่ ๘ ต�าบลท่าโรง
อ�าเภอวิเชียรบุรี 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๓๐

กลุ่มทอผ้า
บ้านเนินละคร

ผ้าไหมมัดหมี่ ๙ หมู่ที่ ๑๒ ต�าบลนาสนุ่น
อ�าเภอศรีเทพ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๗๐

กลุ่มทอผ้า

วังขอนพัฒนา

ผ้าไหมมัดหมี่ ๕๘ หมู่ที่ ๑๗ 

ต�าบลคลองกระจัง 

อ�าเภอศรีเทพ 

จังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๗๑๗๐

เพชรบูรณ์

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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กลุ่มทอผ้า
บ้านมุกบ้านติ้ว
นางผ่าน  ลือกิจ

ผ้ามุกบ้านติ้ว
ผ้าฝ้าย

๔๖ หมู่ที่ ๖ บ้านติ้ว
อ�าเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๒๖๐
โทร.๐๕๖ ๗๕๙๓๕๖

กลุ่มทอผ้า
บ้านเกาะบอระเพ็ด

ผ้าไหมมัดหมี่ ๔๓ หมู่ที่ ๑๐ ต�าบลบึงกระจับ
อ�าเภอวิเชียรบุรี 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๓๐
โทร. ๐๕๖ ๗๓๑๑๙๒

กลุ่มสตรีทอผ้า
บ้านวังน�้าอ้อมใต้

ผ้าไหมมัดหมี่ ๓๕ หมู่ที่ ๑๕  ต�าบลวังหิน
อ�าเภอวังโปง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๒๔๐ 
โทร.๐๕๖ ๗๓๗๑๙๐

กลุ่มสตรีทอผ้า
บ้านหินฮาว
นางละม่อม แก้วเหลี่ยม

ผ้าไหมมัดหมี่
ผ้าขิด ผ้าฝ้าย

๓๒ หมู่ที่ ๗  ต�าบลหินฮาว
อ�าเภอหล่มเก่า 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๒๐

กลุ่มทอผ้าไหมโคกปรง ผ้าไหมมัดหมี่ ๒๔๘ หมู่ที่ ๙ บ้านโคกปรง
ต�าบลโคกปรง 
อ�าเภอวิเชียรบุรี 
จังหวัดเพชรบูรณ์

นกยูงสีน�้าเงิน

กลุม่สตรทีอผ้าบ้านนาซ�า ผ้าไหมมัดหมี่ ต�าบลนาซ�า อ�าเภอหล่มเก่า 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๒๐

กลุ่มหัตถกรรมทอผ้าขิด 
วัดโ ษา

ผ้าขิด ๑๙๑ หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยไร่   
ต�าบลห้วยไร่  อ�าเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๑๐
โทร.๐๕๖ ๗๓๑๑๙๐

กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ 
บ้านวังโปง

ผ้าไหมมัดหมี่ ๒๘๖ ๑  หมู่ที่ ๑ 
ต�าบลวังโปง อ�าเภอวังโปง
จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๒๔๐
โทร.๐๕๖ ๗๓๗๑๙๒

เพชรบูรณ์

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน



249นามสงเคราะห¼์ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº¼ŒÒä·Â



250 นามสงเคราะห¼์ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº¼ŒÒä·Â



251นามสงเคราะห¼์ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº¼ŒÒä·Â



252 นามสงเคราะห¼์ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº¼ŒÒä·Â



253นามสงเคราะห¼์ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº¼ŒÒä·Â



254 นามสงเคราะห¼์ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº¼ŒÒä·Â



255นามสงเคราะห¼์ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº¼ŒÒä·Â



256 นามสงเคราะห¼์ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº¼ŒÒä·Â



25นามสงเคราะห¼์ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº¼ŒÒä·Â



258 นามสงเคราะห¼์ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº¼ŒÒä·Â



259นามสงเคราะห¼์ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº¼ŒÒä·Â

ร้านผ้าไท ทอมือ

น.ส.ธนวรรณ สุรินทร์

ผ้าซิ่นตีนจก

ผ้าพื้นเมือง

กระเปาถือจากผ้าจก

๘๕ ๑ ม.๑๔ ต.ห้วยอ้อ   

อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐ 

๐๘๕ ๗๒๓ ๙๖๕๔

ร้านดอกตาเหิน

นางดลหทัย โตทองหล่อ

ผ้าซิ่นตีนจก

ผ้าพื้นเมือง

เสื้อลูกไม้ 

๑๔๙ ม.๙ ถ.ช่อแฮ  

ต.นาจักร อ.เมืองแพร่   

จ.แพร่ ๕๔๐๐๐ 

โทร ๐๙๓๒๖๙๙๗๑๖

นายรพีพงษ์ ทิพย์เทียม  ผ้าฝ้ายทอมือ

ผ้าซิ่นตีนจก

๓๔ ม.๘ ต.บ้านปน อ.ลอง 

จ.แพร่  ๕๔๑๕๐

๐๘๙ ๘๕๔๔๖๗๗
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นายยก  ดิสาร ผ้าขาวม้า

ผ้าซิ่นทอมือ

๗๙ ๑ หมู่ที่ ๕ ต�าบลร้องเข็ม 

อ�าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

ศิวนันท์ ผ้าทอธรรมชาติ

นางศิวนันท์ 

จิรกุลธนินโชติ

ผ้าทอสีธรรมชาติ ๑๒๔ ม.๑๖ ต�าบลวังกลาง 

อ�าเภอวังชิ้น  จังหวัดแพร่

๐๙๗ ๙๒๓๒๘๗๙

. .

 

ค�าปัน  ผ้าไทยยวน

นายเด็ดด�ารงณ์  สุภา

ผ้าไทยยวน บ้านค้างค�าปัน  

ต�าบลแม่พุง  อ�าเภอวังชิ้น  

จังหวัดแพร่ 

๐๘๑ ๐๓๕๓๗๐๗

. .

ค�าปัน 

ผ้าไทยยวน

นางเทียมจันทร์ พรมวัง    ผ้าทอไทลื้อ ๘๑ หมู่ ๑๑ ต�าบลบ้านถิ่น 

อ�าเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่

นางสุพิน  นาห้วย ผ้าทอ ยกลาย

ผ้าทอย้อมคราม

๑๖๓ หมู่ ๘ บ้านต้นห้า 

ต�าบลปาแมต 

อ�าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

๐๘๐ ๖๗๔ ๘๓๑๖

นางสาวพุธรัตน์ 

ใจเที่ยงตรง

ผ้าทอกะเหรี่ยง ๑๘๕ หมู่ ๗ ต�าบลห้วยอ้อ 

อ�าเภอลอง จังหวัดแพร่ ๐๕๔ 

๕๘๓๘๕๖

นางสุนันท์  นิลแก้ว ถุงย่ามโบราณ ๑๐๔ ๑ หมู่ ๕ ต�าบลบ้านกลาง 

อ�าเภอสอง จังหวัดแพร่

แพร่

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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นางกุกหลาบ  ขานอยู่ เนคไทไหม, เสื้อสูท

ไหมไทย

๒๗ หมู่ที่ ๗ 

ต�าบลท่าสองคอน  

อ�าเภอเมือง  

จังหวัดมหาสารคาม  ๔๔๐๐๐

โทร. ๐๘๑ ๙๗๔ ๗๐๕๘

กลุ่มไหมศิลาลาด ผ้าไหมมัดหมี่ ๒๐ หมู่ที่ ๘ 

ต�าบลท่าสองคอน  

อ�าเภอเมือง  

จังหวัดมหาสารคาม

โทร. ๐๘๓ ๔๑๘ ๓๑๔๒, ๐๘๓ 

๖๖๗ ๗๖๐๕

กลุม่เยบ็ผ้าบ้านหวันาค�า

นางใบ  สอนทอง

ผ้าขาวม้า ๑๑๗ หมู่ที่ ๑ 

ต�าบลหนองปลิง  

อ�าเภอเมืองมหาสารคาม  

จังหวัดมหาสารคาม

โทร.  ๐๘๕ ๖๕๙ ๓๘๘๙
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กลุ่มทอผ้าขาวม้า

และลูกประคบ

นางบุญชู  ไชยค�าภา

ผ้าขาวม้า ๑๒๒ หมู่ที่ ๑๐ 

ต�าบลท่าตูม  อ�าเภอเมือง  

จังหวัดมหาสารคาม  

โทร.  ๐๘๗ ๒๓๗ ๗๖๒๘

กลุ่มแปรรูปผ้าไหม

ผ้าฝ้าย

นางพิมพร  ขานอยู่

ผ้าฝ้ายมัดหมี่ ๒๑๒  หมู่ที่  ๗ 

ต�าบลท่าสองคอน  

อ�าเภอเมือง  

จังหวัดมหาสารคาม

โทร.  ๐๙๔ ๒๕๙ ๕๙๕๔

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง

นางสุจิตรา  โยธาแก้ว

ผ้าขาวม้า ๑๕๑ หมุ่ที่  ๖ 

ต�าบลหนองโน อ�าเภอเมือง  

จังหวัดมหาสารคาม  

โทร.  ๐๘๑๓๒๐๗๔๖๒

กลุ่มทอผ้าไหม

ตะวันยอแสง

นางปุน  วันสาทอง

ผ้าไหมมัดหมี่, 

ผ้าโสร่งไหม

๑๗ หมู่ที่ ๔ 

ต�าบลบัวค้อ อ�าเภอเมือง  

จังหวัดมหาสารคาม  

โทร. ๐๘๘๐๒๓๘๖๖๙

กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้าน

หนองบัว

นางสาว  นันตะนะ

ทอผ้าฝ้ายลายมัดหมี่ ๖๑ หมู่ที่ ๔ 

ต�าบลบัวค้อ อ�าเภอเมือง  

จังหวัดมหาสารคาม

โทร. ๐๙๘๑๕๑๒๕๐๕

กลุ่มสตรีทอผ้าดอกไม้

ประดิษฐ์

นางนารี  ใหปะโท

ผ้าห่ม ๕๔ หมูท่ี ่๓ ต�าบลแวงน่าง 

อ�าเภอเมือง  

จังหวัดมหาสารคาม  

โทร.  ๐๘๕๙๒๗๗๗๒๔

มหาสารคาม

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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กลุ่มทอผ้าบ้านคอนสาร

นางอยู่  ทองหล่อ

ผ้าไหม ๗๑  หมู่ที่  ๒ ต�าบลวังแสง  

อ�าเภอแกด�า  

จังหวัดมหาสารคาม

โทร.  ๐๘๒๑๑๖๙๖๔๙

กลุ่มทอผ้า

บ้านหนองแต้

นางหนูพัด  ค�าสีทา

ผ้าไหม ๕๑ หมู่ที่ ๑๒ 

ต�าบลแกด�า อ�าเภอแกด�า  

จังหวัดมหาสารคาม

โทร. ๐๘๗๘๕๗๐๗๘๔

กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่

บ้านสารพัฒนา

นางพิมทอง  จะดี

ผ้าขาวม้า ๕๔ หมู่ที่ ๑๙ 

ต�าบลวังแสง อ�าเภอแกด�า  

จังหวัดมหาสารคาม

โทร. ๐๘๗๘๖๖๒๗๙๑

กลุ่มสตรีทอผ้าไหมฝ้าย

บ้านนาคูณ

นางวาสนา  ไชยมูล

ผ้าไหม  ผ้าฝ้าย ๓๕ หมู่ที่ ๓ ต�าบลโนนภิบาล  

อ�าเภอแกด�า  

จังหวัดมหาสารคาม

โทร.  ๐๘๗๒๒๕๙๐๐๕

กลุ่มทอผ้าบ้านท่าแร่

นางนงเยาว์  เอื้อนิจ

พรมเช็ดเท้า ๗  หมู่ที่  ๘  

ต�าบลหนองกุง อ�าเภอแกด�า  

จังหวัดมหาสารคาม

โทร.  ๐๘๗๘๖๒๕๖๒๔

กลุ่มทอผ้าบ้านหนองบัว

นางสังวาฬ  โยปัดทุม

ผ้าใยสังเคราะห์ ๔๔ หมู่ที่ ๔  ต�าบลหนองกุง  

อ�าเภอแกด�า  

จังหวัดมหาสารคาม

โทร.  ๐๘๗๑๔๕๑๔๔๘

มหาสารคาม

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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กลุ่มทอผ้า

บ้านหนองจันทรา

นางค�าอุรา  ศรีอุปกุล

ผ้าไหมมัดหมี่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๑๕ ต�าบลหนองกุง 

อ�าเภอแกด�า 

จังหวัดมหาสารคาม

โทร.  ๐๘๐๑๙๙๒๒๕๘

กลุ่มสตรีสหกรณ์

นางวงเดือน  สารบุญ

ผ้าไหมมัดหมี่ ๑๓๓ หมู่ที่ ๑๑ ต�าบลยางน้อย  

อ�าเภอโกสุมพิสัย  

จังหวัดมหาสารคาม

โทร.  ๐๘๑๕๔๔๔๗๖๙

กลุ่มทอผ้าห่มไหมพรม

ต�าบลวังยาว

นางพิศมัย  บุญศรี

ผ้าห่มไหมพรม ๗๗ หมู่ที่ ๘ ต�าบลวังยาว  

อ�าเภอโกสุมพิสัย  

จังหวัดมหาสารคาม

โทร.  ๐๘๔๕๑๘๔๑๐๕

กลุ่มผ้าฝ้ายย้อมคราม

หมักโคลน

นางยุพิน  ชิณศรี

ผ้าถุงส�าเร็จรูป, 

กางเกงขายาว

๘๑ หมู่ที่ ๖  ต�าบลแห่ใต้  

อ�าเภอโกสุมพิสัย  

จังหวัดมหาสารคาม  

โทร.  ๐๘๕๔๕๓๓๖๕๔

กลุ่มทอผ้าเพื่อแปรรูป

บ้านเหล่า  หมู่ที่  ๒

นางรจนา  สีมาพุฒ

ผ้าคลุมไหล่ ๖๕ หมู่ที่ ๒ ต�าบลเหล่า  

อ�าเภอโกสุมพิสัย

จังหวัดมหาสารคาม

โทร.  ๐๘๐๗๕๘๔๑๒๒

กลุ่มอาชีพทอผ้าไหม

มัดหมี่บ้านวังโพน

นางถาวร  มณีสาร

ผ้าโสร่งไหม  

ผ้าขาวม้าไหม

ผ้ามัดหมี่ทรงเครื่อง

๑๘ หมู่ที่ ๖  ต�าบลเขวาไร่  

อ�าเภอโกสุมพิสัย  

จังหวัดมหาสารคาม

โทร.  ๐๘๗๘๖๖๘๙๗๑

มหาสารคาม

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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กลุ่มสตรีวิสาหกิจชุมชน

บ้านแบก

นางประเวศ  พันธุชิน

ผ้าลายสายฝน ๑๒๖ หมู่ที่ ๑ ต�าบลนาทอง 

อ�าเภอเชียงยืน  

จังหวัดมหาสารคาม

โทร.  ๐๘๗๒๑๖๙๒๓๙

กลุ่มทอผ้าและตัดเย็บ

นางวีณา   ล�้าเลิศ

เสื้อมัดหมี่ฝ้าย ๘๙ หมู่ที่ ๖ ต�าบลเชียงยืน  

อ�าเภอเชียงยืน  

จังหวัดมหาสารคาม

โทร.  ๐๔๓ ๗๘๑๙๐๒

กลุ่มทอผ้าบ้านเหล่ากา

นางส�าอาง   วิแสง

เสื้อผ้าส�าเร็จรูป

ผ้าไหมย้อมสี

ธรรมชาติ

๕๓ หมู่ที่ ๓  ต�าบลก�าพี้  

อ�าเภอบรบือ  

จังหวัดมหาสารคาม

โทร.๐๘๙๘๖๓๖๐๕๓

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ผ้ามัดหมี่โทเร ๙ หมุ่ที่ ๑๓ ต�าบลยาง  

อ�าเภอบรบือ

จังหวัดมหาสารคาม

โทร. ๐๘๖๒๔๑๖๕๕๕

กลุ่มทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย 

บ้านดอนงัว

นางพันศรี  พิเมย

ผ้าพันคอฝ้าย

เสื้อผ้าไหมแก้ว

๙  หมู่ที่ ๑  ต�าบลดอนงัว  

อ�าเภอบรบือ  

จังหวัดมหาสารคาม

โทร.  ๐๘๔๗๙๔๒๔๙๗

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า

บ้านก�าพี้

นางรดจนา  ชินโคตร

แปรรูปผลิตภัณฑ์

จากผ้าฝ้าย

๗๘ หมู่ที่ ๑๒  ต�าบลก�าพี้  

อ�าเภอบรบือ  

จังหวัดมหาสารคาม

โทร.  ๐๘๒๘๕๓๖๑๑๘

มหาสารคาม

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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กลุ่มทอผ้าฝ้าย

บ้านโนนรัง

กระเปาผ้าฝ้าย ๕๓ หมู่ที่ ๙  

ต�าบลหนองคูขาด  

อ�าเภอบรบือ  

จังหวัดมหาสารคาม

โทร.  ๐๘๙๕๗๒๖๗๓๘

กลุ่มทอผ้า

บ้านหนองหว้า

ผ้าห่มไหมพรม ๒๕  หมู่ที่  ๓  ต�าบลยาง  

อ�าเภอบรบือ  

จังหวัดมหาสารคาม

โทร.  ๐๘๙๒๘๓๔๔๐๖

กลุ่มอาชีพทอผ้าฝ้าย

บ้านหนองบัวแดง

นางไพรวรรณ สัง ะเวช

ผ้าฝ้าย ๗๘ หมู่ที่ ๙ ต�าบลเขวาไร่  

อ�าเภอนาเชือก  

จังหวัดมหาสารคาม

โทร.  ๐๘๒๒๔๑๓๕๙๑

กลุ่มผ้าไหมมัดหมี่

บ้านบึงสามัคคี

นางบุญมา  ทับแมลง

ผ้าไหมมัดหมี่ ๒๙ หมู่ที่ ๘ ต�าบลหนองโพธิ์  

อ�าเภอนาเชือก  

จังหวัดมหาสารคาม

โทร.  ๐๙๐๘๔๐๗๒๘๘

กลุ่มทอผ้าไหม

บ้านท่าศิลา

นางปราณี จันทปลาขาว

ผ้าไหมมัดหมี่ ๒๖ หมู่ที่ ๑๑ ต�าบลสันปาตอง  

อ�าเภอนาเชือก   

จังหวัดมหาสารคาม

โทร.  ๐๘๒๑๐๔๘๒๖๑

กลุ่มทอผ้าบ้านหนองกุง

นางสุปราณี  เจญวิถี

ผ้าคลุมไหล่ ๑๘ หมู่ที่ ๙ ต�าบลหนองกุง  

อ�าเภอนาเชือก  

จังหวัดมหาสารคาม

โทร.  ๐๘๕๙๒๗๔๙๖๕

มหาสารคาม

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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กลุ่มทอผ้าไหม

บ้านหนองสิมใหญ่

นางทองมี  ทองสา

ผ้าไหมมัดหมี่ ๒๓ หมู่ที่ ๑๗ ต�าบลลานสะแก  

อ�าเภอพยัค ภูมิพิสัย 

จังหวัดมหาสารคาม

โทร.  ๐๘๒๓๔๑๙๓๒๐

กลุ่มทอผ้าไหม

บ้านโนนยาง

นางบุญเรียน  ทุมมาลา

ผ้าไหมมัดหมี่ ๖๔ หมู่ที่ ๗

ต�าบลเวียงสะอาด  

อ�าเภอพยัค ภูมิพิสัย 

จังหวัดมหาสารคาม

โทร.  ๐๙๕๕๘๖๖๗๔๗

กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่

บ้านดอนแคน

นางสากล  สรรพสอน

ผ้าไหมมัดหมี่ ๕๓ หมู่ที่ ๑๘ ต�าบลเม็กด�า  

อ�าเภอพยัค ภูมิพิสัย  

จังหวัดมหาสารคาม

โทร.  ๐๘๑๕๗๙๓๔๑๔

กลุ่มทอผ้าไหม

บ้านเมืองเตา

นางสุดใจ  ภาบันภา

ผ้าไหมมัดหมี่ ๑๒ หมู่ที่ ๑๔ ต�าบลเมืองเตา  

อ�าเภอพยัค ภูมิพิสัย  

จังหวัดมหาสารคาม

โทร.  ๐๘๗๔๓๗๖๖๐๙

กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่  

บ้านหนองหญ้ารังกา

นางทองใบ  ภักดี

ผ้าไหมมัดหมี่ ๑๖ หมู่ที่ ๓ 

ต�าบลราษฎร์พัฒนา  

อ�าเภอพยัค ภูมิพิสัย  

จังหวัดมหาสารคาม

โทร.  ๐๘๓๕๖๓๖๐๕๔

กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหม

หมู่  ๑๒

นางอ่อน  นามวาส

ผ้าไหมพื้นเรียบ ๑๓๑  หมู่ที่  ๑๒  

ต�าบลขามป้อม  

อ�าเภอวาปปทุม  

จังหวัดมหาสารคาม

โทร.  ๐๘๙๘๐๐๘๙๓๑

มหาสารคาม

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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กลุ่มทอผ้าบ้านหนองโก

นางแสงจันทร์  ฉันทะดี

ผ้าห่มไหมพรม ๕๓  หมู่ที่  ๘  

ต�าบลหนองแสน  

อ�าเภอวาปปทุม  

จังหวัดมหาสารคาม

โทร.  ๐๘๓๓๓๙๑๘๒๙

กลุ่มทอผ้าฝ้าย

และผ้าไหมพรม

นางบัวทอง  นามวิเศษ

ผ้าห่มไหมพรม ๗๕  หมู่ที่  ๓  

ต�าบลโคกสีทองหลาง  

อ�าเภอวาปปทุม  

จังหวัดมหาสารคาม

โทร.  ๐๘๙๕๗๖๘๓๕๕

กลุ่มทอผ้าฝ้าย

ลายมัดหมี่

นางสุวรรณ  เกณฑ์มา

ผ้าไหมมัดหมี่ ๓๗ หมู่ที่ ๑ ต�าบลหัวเรือ  

อ�าเภอวาปปทุม  

จังหวัดมหาสารคาม

โทร.  ๐๘๐๑๘๑๙๑๓๗

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง

ชุมชนวังจาน

นางยม  หัดที

ผ้าฝ้าย ผ้าไหมพืน้เมอืง ๔๕ ๑ หมู่ที่ ๔  ต�าบลนาข่า 

อ�าเภอวาปปทุม  

จังหวัดมหาสารคาม  

โทร.  ๐๘๘๓๔๐๙๖๐๖

กลุ่มโฮงหูกไหมแสนค�า

นางจอมศรี  ปนะสา

ผ้าซิ่นหมี่คั่นสี

ธรรมชาติ

ผ้าขาวม้าไหมสี

ธรรมชาติ

๗๔ หมู่ที่ ๘ ต�าบลดงดวน 

อ�าเภอนาดูน  

จังหวัดมหาสารคาม

โทร.  ๐๘๘๕๖๓๒๗๘๘

กลุ่มทอผ้าสไบขิด

บ้านโต้น

นางหนูพิมพ์  ดาราช

ผ้าสไบขิด ๕๑ หมู่ที่ ๘ ต�าบลพระธาตุ  

อ�าเภอนาดูน  

จังหวัดมหาสารคาม

โทร.  ๐๘๗๘๕๕๐๑๔๐

มหาสารคาม

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมือง

นางวรรณา  ปุริสังข์

ผ้าไหมลายลูกแก้ว ๔๒ หมู่ที่ ๑๒ ต�าบลนาภู  

อ�าเภอยางสีสุราช  

จังหวัดมหาสารคาม

โทร.  ๐๘๒๑๒๔๐๒๒๔

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

บ้านหนองแปน

นางส�าอาง  สัมปัญนัง

ผ้าฝ้ายเย็บมือ ๑๑๓ หมู่ที่  ๖  

ต�าบลยางสีสุราช  

อ�าเภอยางสีสุราช  

จังหวัดมหาสารคาม

โทร.  ๐๘๘๓๓๗๕๖๗๑

กลุ่มสร้างงาน สร้างเงิน 

สร้างรายได้

นางปาริชาติ 

แสนประเสริฐ

ผ้าสไบแพรวา ๙๔ ๑ หมู่ที่  ๙  

ต�าบลกุดรัง อ�าเภอกุดรัง  

จังหวัดมหาสารคาม

โทร. ๐๘๘๕๑๒๙๓๒๓

กลุ่มแปรรูปเสื้อผ้า

นายอุดมชัย   ไวแสง

เสื้อสูทผ้าไหม ๑๙  หมู่ที่ ๓ ต�าบลเลิงแฝก  

อ�าเภอกุดรัง  

จังหวัดมหาสารคาม 

โทร.  ๐๘๙๒๗๕๘๑๘๕

กลุ่มทอผ้าขาวม้า

นางแหวง  แก้วส�าราญ

ผ้าขาวม้า ๔๐  หมู่ที่  ๖  

ต�าบลหนองกุง  

อ�าเภอชื่นชม  

จังหวัดมหาสารคาม

โทร.  ๐๘๙๖๒๒๙๖๓๔

กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายลาย

เกล็ดเต่า

นางศรัณพร  วิชัยวงษ์

ผ้าฝ้ายเกล็ดเต่า ๙๑  หมู่ที่  ๑๐  

ต�าบลเหล่าดอกไม้  

อ�าเภอชื่นชม  

จังหวัดมหาสารคาม

โทร.  ๐๙๐๓๕๑๕๗๖๘

มหาสารคาม

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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กลุ่มสตรีบ้านดอนนา

นางนุชภางค์  ขุนแก้ว

ทอผ้าตีนจก ๑๕  หมุ่ที่  ๔  

ต�าบลชื่นชม อ�าเภอชื่นชม

จังหวัดมหาสารคาม

โทร.  ๐๙๐๘๕๗๑๑๗

มหาสารคาม

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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นางบัวทอง ค�ามุงคุณ วิสาหกิจชุมชนทอผ้า

บ้านนาค�าน้อยสามัคคี

๘๐ หมู่ที่ ๖ ต�าบลค�าปาหลาย 

อ�าเภอเมืองมุกดาหาร

โทร.๐๘ ๗๔๓๑ ๕๕๐๖

นางคอม ป้อมหิน กลุ่มทอผ้าย้อมคราม

บ้านเหล่าคราม

๑๒ หมู่ที่ ๙ ต�าบลค�าอาฮวน

อ�าเภอเมืองมุกดาหาร

โทร. ๐๘ ๓๓๗๓ ๙๓๖๕

นางเวียง ไชยายงค์ ทอผ้าย้อมครามและ

แปรรูป

๗๔ หมู่ที่ ๙ ต�าบลค�าอาฮวน

อ�าเภอเมืองมุกดาหาร

โทร. ๐๘ ๑๗๔๔ ๓๓๐๗

นางสุนีย์ ทองค�ามี กลุ่มทอผ้าย้อมสี

ธรรมชาติ

๒๐๘ หมู่ที่ ๑๕ ถนนชยางกูร

ต�าบลค�าปาหลาย 

อ�าเภอเมืองมุกดาหาร 

โทร. ๐ ๔๒๖๔ ๓๘๔๐

นางล�าพงษ์ นารีนุช กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้าย

บ้านหนองน�้าเต้า

๘ หมู่ที่ ๒ ต�าบลนาโสก

อ�าเภอเมืองมุกดาหาร

โทร. ๐๘ ๙๕๗๐ ๙๗๖๗

นางละออ อาจวิชัย กลุ่มทอผ้าย้อมคราม

และแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ผ้า

๕๐ ซอยกิติผกากรอง ๒

ต�าบลมุกดาหาร 

อ�าเภอเมืองมุกดาหาร

โทร. ๐ ๔๒๖๑ ๒๘๓๔

นางเกตุ สุพร กลุ่มทอผ้า

บ้านผึ่งแดด

๑๑ หมู่ที่ ๒ ต�าบลผึ่งแดด

อ�าเภอเมืองมุกดาหาร

โทร. ๐๘ ๘๔๘๓ ๓๙๗๐

มุกดาหาร

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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นางบ�าเพ็ญ ศรีโยหะ กลุ่มอาชีพแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ผ้า หมู่ ๓ 

บ้านค�าเขือง

๑๒๒ หมู่ที่ ๓ ต�าบลค�าอาฮวน

อ�าเภอเมืองมุกดาหาร

โทร. ๐๘ ๔๔๓๔ ๖๒๔๕

นางอรพร ค�าสอน กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง

บ้านท่าไค้

๙๖ หมู่ที่ ๖ ต�าบลมุกดาหาร

อ�าเภอเมืองมุกดาหาร

โทร. ๐๘ ๑๙๖๕ ๖๐๔๓

นางเพ็ชร สุพร กลุ่มทอผ้าฝ้าย

บ้านหนองไผ่

๕๖ หมู่ที่ ๘ ต�าบลผึ่งแดด

อ�าเภอเมืองมุกดาหาร

โทร. ๐๘ ๘๔๑๗ ๙๒๐๖

นางเนย จันทรสาขา กลุ่มทอผ้า

และเสื้อเย็บมือ

บ้านผึ่งแดด

๑ หมู่ที่ ๑ ต�าบลผึ่งแดด

อ�าเภอเมืองมุกดาหาร

โทร. ๐๘ ๗๔๒๖ ๑๗๕๕

นางสุบรรณ ศรีพราย กลุ่มทอผ้าย้อมคราม

และผ้าตะหลุง

๘ หมู่ที่ ๙ ต�าบลค�าอาฮวน

อ�าเภอเมืองมุกดาหาร

โทร. ๐๘ ๕๗๖๑ ๐๙๑๗

นางเซิ้น นาโสก กลุ่มอนุรักษ์

วัฒนธรรมทอผ้า

พื้นเมือง

๙๓ หมู่ที่ ๑ ต�าบลนาโสก

อ�าเภอเมืองมุกดาหาร

โทร. ๐๘ ๖๒๒๓ ๖๙๔๑

นางแพน มณีวรรณ กลุ่มทอผ้าถุง

ลายทิว

๖๐ หมู่ที่ ๔ ต�าบลค�าอาฮวน

อ�าเภอเมืองมุกดาหาร

โทร. ๐๘ ๘๕๓๕ ๑๖๙๕

นางส�าเนียง เสียงล�้า กลุ่มทอผ้า

ลายพื้นเมือง

๔๖ หมู่ที่ ๕ ต�าบลผึ่งแดด

อ�าเภอเมืองมุกดาหาร

โทร. ๐๘ ๓๓๕๕ ๐๗๓๓

มุกดาหาร

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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นางไกรส ีกลางประพนัธ์ กลุ่มสตรีทอผ้า

บ้านอุ่มไผ่

๕๒ หมู่ที่ ๓ ต�าบลกกแดง

อ�าเภอนิคมค�าสร้อย

โทร. ๐๙ ๐๑๑๔ ๕๒๒๗

นางสมอน ยืนยง กลุ่มทอผ้า

บ้านปงแดง

๑๒๕ หมู่ที่ ๔ ต�าบลหนองแวง

อ�าเภอนิคมค�าสร้อย

นายชาตรี อุปพันธ์ กลุ่มทอผ้า ๕๖ หมู่ที่ ๕ ต�าบลหนองแวง

อ�าเภอนิคมค�าสร้อย

โทร. 

นางบุญทิน คนเพียร กลุ่มทอผ้าไหม ๙๕ หมู่ที่ ๘ ต�าบลหนองแวง

อ�าเภอนิคมค�าสร้อย

โทร. ๐๘ ๕๗๖๘ ๔๒๙๒

นางแก้ว ค�านนท์ กลุ่มสตรีทอผ้า

บ้านปงแดง

๔๖ ๒ หมู่ที่ ๔ ต�าบลหนองแวง

อ�าเภอนิคมค�าสร้อย

โทร. ๐๘ ๗๔๒๗ ๔๒๐๕

นางร�าไพ ปาชา กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง

เย็บมือ

๑ หมู่ที่ ๙ ต�าบลนากอก

อ�าเภอนิคมค�าสร้อย

โทร. ๐๘ ๔๙๓๙ ๒๒๙๔

นางค�าปุน เจริญตา กลุ่มสตรีทอผ้า

พื้นเมือง

๘๘ หมู่ที่ ๓ ต�าบลปาไร่ 

อ�าเภอดอนตาล

โทร. ๐๘ ๐๖๑๗ ๙๖๖๑

นางสมคิด บุทธิจักร กลุ่มทอผ้าสตรี หมู่ที่ ๗ ต�าบลดอนตาล

อ�าเภอดอนตาล

โทร. ๐ ๔๒๖๘ ๙๒๕๒

นางสิริหวัง อุทโท กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง

บ้านหนองหล่ม

๑๐๐ หมู่ที่ ๓ ต�าบลโพธิ์ไทร 

อ�าเภอดอนตาล

โทร. ๐๘ ๘๘๖๖ ๕๔๑๔

มุกดาหาร

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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นางอนงค์ บุระวงศ์ กลุ่มทอผ้าบ้านนายาง ๑๑๐ หมู่ที่ ๕ ต�าบลบ้านบาก 

อ�าเภอดอนตาล

โทร. ๐๘ ๓๑๔๔ ๔๑๙๘

นางรัตนา แสงบุญ กลุ่มสตรีทอผ้า

บ้านภูผาหอม

๙๗ หมู่ที่ ๘ ต�าบลนาสะเม็ง 

อ�าเภอดอนตาล

โทร. ๐๘ ๔๔๐๑ ๑๐๐๕

นางพัชราพร มณีเลิศ กลุ่มสตรีทอผ้า

บ้านนาหว้า หมู่ ๙

๑๒ หมู่ที่ ๙ ต�าบลนาสะเม็ง

อ�าเภอดอนตาล

โทร. ๐๘ ๔๔๐๕ ๔๔๗๓

นางทองใบ แก้วดวงดี กลุ่มทอผ้าบ้านโคก ๖๔ หมู่ที่ ๔ ต�าบลโพธิ์ไทร

อ�าเภอดอนตาล

โทร. ๐๘ ๓๙๗๓ ๑๔๔๘

นางประจักร์ ใจตรง กลุ่มทอผ้า

บ้านโพธิ์ไทร

๓๙ หมู่ที่ ๑ ต�าบลโพธิ์ไทร

อ�าเภอดอนตาล

โทร. ๐๘ ๖๒๔๒ ๑๖๑๘ 

นางเยือง คนไว กลุ่มจักสาน

บ้านโนนสะอาด

๔๐ หมู่ที่ ๗ ต�าบลนาสะเม็ง 

อ�าเภอดอนตาล

โทร. ๐๘ ๔๔๓๑ ๖๕๘๑

นายสิทธิศักดิ์ สุวรรณเก กลุ่มทอผ้าย้อมคราม 

หมู่ที่ ๓

ซอยลูกเสือ หมู่ที่ ๓ 

ถนนราษฎร์นิยม 

ต�าบลดอนตาล 

อ�าเภอดอนตาล

โทร. ๐๘ ๑๕๗๔ ๑๖๑๕

นางแสงพิศ บัณฑิตย์ กลุ่มสตรีทอผ้า

บ้านนาหว้า หมู่ ๔

๕๘ หมู่ ๔ ต�าบลนาสะเม็ง

อ�าเภอดอนตาล

โทร. ๐๘ ๐๔๐๖ ๕๔๐๕

มุกดาหาร

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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นางแซม โสภาพงษ์ กลุ่มทอผ้ามัดหมี่

ย้อมคราม

๙๗ หมู่ที่ ๓ ต�าบลบ้านบาก 

อ�าเภอดอนตาล

โทร. ๐๘ ๓๗๒๑ ๓๙๑๒

นางเดือนเพ็ญ ซาเสน วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มทอผ้าหมักโคลน

ย้อมสีธรรมชาติ

บ้านโคกสว่าง

๑๔๔ หมู่ที่ ๖ ต�าบลเหล่าหมี

อ�าเภอดอนตาล

โทร. ๐๘ ๐๔๖๗ ๓๗๓๓

นางสุชาดา โนรี กลุ่มทอผ้าและย้อม

ครามบ้านโพนสว่าง

๘ หมู่ที่ ๕ ต�าบลดอนตาล 

อ�าเภอดอนตาล

โทร. ๐๘ ๒๗๓๕ ๗๓๕๒

นางแดง พาสว่าง กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้าย

ย้อมสีธรรมชาติ

๑๒๐ หมู่ที่ ๑ ต�าบลปาไร่

อ�าเภอดอนตาล

โทร. ๐๘ ๑๑๔๗ ๒๕๔๘

นางยุลี เชื้อค�าฮด กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสี

ธรรมชาติ

๗๔ หมู่ที่ ๔ ต�าบลพังแดง

อ�าเภอดงหลวง

โทร. ๐๘ ๔๕๑๗ ๒๖๑๒

นางบอน เชื้อค�าจันทร์ กลุ่มทอผ้าไหม

ศูนย์ศิลปาชีพ

หนองแคน

๒๙ หมู่ที่ ๒ ต�าบลหนองแคน

อ�าเภอดงหลวง

โทร. ๐๘ ๕ ๐๐๗๓๘๒๙

นางทู วงษ์กะโซ่ กลุ่มทอผ้า

แม่บ้านโพนไฮ 

(ทอผ้าพื้นเมือง)

๕๕ หมู่ที่ ๓ ต�าบลหนองแคน

อ�าเภอดงหลวง

โทร. ๐๘ ๒๑๐๕ ๔๖๘๘

นางแหวนค�า วงศ์กระโซ่ ทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ ๒๒ หมู่ที่ ๑๐ ต�าบลดงหลวง

อ�าเภอดงหลวง

โทร. ๐๘ ๕๖๕๓ ๕๐๒๐

มุกดาหาร

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน



285นามสงเคราะห¼์ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº¼ŒÒä·Â

นางเคะ สุพรรณนนท์ กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้าย

บ้านหนองแคน หมู่ ๒

๘๐ หมู่ที่ ๒ ต�าบลหนองแคน 

อ�าเภอดงหลวง

นายราช วงศ์กระโซ่ กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ ๕๐ หมู่ที่ ๖ ต�าบลหนองบัว

อ�าเภอดงหลวง

โทร. ๐๘ ๑๐๕๗ ๖๕๗๐

นางสีไว เสนาน้อย กลุ่มแม่บ้านทอผ้า ๔๖ หมู่ที่ ๑๒ ต�าบลดงหลวง

อ�าเภอดงหลวง

โทร. ๐๘ ๐๔๑๕ ๒๒๙๕

นางสูง คนคล่อง กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง

บ้านแพง

๖๙ หมู่ที่ ๖ ต�าบลบ้านเหล่า

อ�าเภอค�าชะอี

โทร. ๐๘ ๔๔๗๑ ๒๒๗๐

นางเพ็ญ เลาะหะนะ กลุ่มสตรีทอผ้า

บ้านโพน

๓๒ หมู่ที่ ๗ ต�าบลบ้านเหล่า

อ�าเภอค�าชะอี

โทร. ๐๘ ๕๔๘๒ ๑๗๙๑

นางวงษ์ศรี ศรีสาพันธ์ กลุ่มแปรรูป

ผ้าฝ้ายทอมือ

๙๘ หมู่ที่ ๑ ต�าบลน�้าเที่ยง

อ�าเภอค�าชะอี

โทร. ๐๘ ๒๗๓๖ ๔๐๒๒

นางปัญญา คนแคล่ว วิสาหกิจชุมชน

ทอผ้าฝ้ายบ้านค้อ

๘ หมู่ที่ ๓ ต�าบลบ้านค้อ

อ�าเภอค�าชะอี

โทร. ๐๘ ๘๓๔๗ ๙๐๖๖

นางเลื่อม คล่องแคล่ว กลุ่มทอผ้าไหม

บ้านค้อ

๓๒ หมู่ที่ ๓ ต�าบลบ้านค้อ

อ�าเภอค�าชะอี

โทร. ๐๘ ๖๒๓๑ ๘๗๔๓

นางครองมา ห้วยทราย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ทอผ้าบ้านบาก

๔๕ หมู่ที่ ๑ ต�าบลค�าบก

อ�าเภอค�าชะอี

โทร. ๐๙ ๔๒๓๖ ๙๖๐๔

มุกดาหาร

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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นางแควน เบญมาตย์ กลุ่มทอผ้าเย็บมือ ๑๐๗ หมู่ที่ ๓ ต�าบลค�าบก

อ�าเภอค�าชะอี

โทร. ๐๙ ๕๙๑๘ ๘๐๒๗

นางฮ้วง คล่องดี กลุ่มทอผ้า

บ้านโนนสะอาด

๘๒ หมู่ที่ ๕ ต�าบลค�าบก

อ�าเภอค�าชะอี

โทร. ๐๘ ๒๘๖๔ ๘๑๔๘

นางทองอินทร์ รูป

เหมาะ

กลุ่มสตรีทอผ้า

บ้านโนนก่อ

๑ หมู่ที่ ๕ ต�าบลบ้านซ่ง

อ�าเภอค�าชะอี

โทร. ๐๘ ๙๕๗๖ ๔๖๔๑

นายแสวง คนคล่อง กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง

บ้านโคก

๗๑ หมู่ที่ ๑ ต�าบลบ้านค้อ

อ�าเภอค�าชะอี

นางเลข ทวีโคตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ทอผ้าฝ้ายพื้นเมือง

บ้านดอน

๑๔ หมูท่ี ่๓ ต�าบลบางทรายน้อย 

อ�าเภอหว้านใหญ่

โทร. ๐๘ ๓๓๒๖ ๑๔๐๒

นางศศิธร โกพล กลุ่มทอผ้าไหม ๒๓ หมู่ที่ ๒ ต�าบลดงหมู 

อ�าเภอหว้านใหญ่

โทร. ๐๘ ๐๐๔๗ ๔๘๗๓

นางบุญราวัลย์ สกุลโพน กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ๖๙ หมู่ที่ ๕ ต�าบลดงหมู

อ�าเภอหว้านใหญ่

โทร. ๐๘ ๑๐๕๓ ๙๐๔๙

นางก ษณา พูลศรี กลุ่มรักษ์ผ้าไทย ๒๐ หมู่ที่ ๑ ต�าบลหว้านใหญ่

อ�าเภอหว้านใหญ่

โทร. ๐๘ ๖๗๘๐ ๑๔๒๕

มุกดาหาร

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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นางไพรรี อาจวิชัย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

หัตกรรมผ้าไทย

ทอมือบ้านหนองสูง 

หมู่ ๗

๒ หมู่ที่ ๗ ต�าบลหนองสูง

เหนือ

อ�าเภอหนองสูง

โทร. ๐๘ ๔๘๙๖ ๒๒๐๙

นางมณีวรรณ โคสาสุ วิสาหกิจชุมชน

ทอผ้าฝ้าย ผ้าไหม 

ทอมือโนนน�้าค�า

๓๓ หมู่ที่ ๕ 

ต�าบลหนองสูงเหนือ

อ�าเภอหนองสูง

โทร. ๐๘ ๙๖๑๗ ๓๕๙๖

นางสนใจ แสนสุข กลุ่มทอผ้าฝ้าย

ลายลูกแก้ว

๑ หมู่ที่ ๒ ต�าบลหนองสูง

อ�าเภอหนองสูง

โทร. ๐๘ ๙๒๗๘ ๕๗๖๐

นางมุทิตา ผ่องแผ้ว กลุ่มทอผ้าฝ้าย

บ้านหลุบป้ง

๗๗ หมู่ที่ ๑ ต�าบลหนองสูงใต้

อ�าเภอหนองสูง

โทร. ๐๘ ๕๐๒๔ ๓๘๖๕

นางวาสนา อาจวิชัย กลุ่มทอผ้าคีรีนคร ๑๖ หมู่ที่ ๒ ต�าบลบ้านเป้า

อ�าเภอหนองสูง

โทร. ๐๘ ๙๘๒๖ ๔๗๒๒

นางทองมี แสนสุข กลุ่มทอผ้าขาวม้า ๔๘ หมู่ที่ ๔ ต�าบลหนองสูง

อ�าเภอหนองสูง

โทร. ๐๘ ๗๒๒๑ ๒๑๘๐

นางพวงทอง ทองบพิตร กลุ่มทอผ้าล�าไผ่ทอง

เมืองหนองสูง

๗ หมูท่ี ่๘ ต�าบลหนองสงูเหนอื

อ�าเภอหนองสูง

โทร. ๐๘ ๑๔๕๗ ๙๕๑๔

มุกดาหาร

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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นางสุขสว่าง 

กลางประพันธ์

กลุ่มหัตถกรรม

ทอผ้าไหมผ้าฝ้าย

ดงมะแหน่ง

๕๐ หมู่ที่ ๓ ต�าบลหนองสูง

อ�าเภอหนองสูง

โทร. ๐๘ ๗๘๗๑ ๐๓๒๘

นางดวงพร จันปุม กลุ่มทอผ้าฝ้าย 

ผ้าไหมบ้านหนองแต้

๒๙ หมู่ที่ ๑ ต�าบลหนองสูง

อ�าเภอหนองสูง

โทร. ๐๘ ๗๒๑๕ ๐๑๔๕ 

นางนรินทิพย์ สิงหะตา วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มทอผ้าดั้งเดิม

๒๖ หมู่ที่ ๒ 

ต�าบลหนองสูงเหนือ

อ�าเภอหนองสูง

โทร. ๐๘ ๗๒๒๙ ๐๓๐๔

นางพรสวรรค์ อาจวิชัย วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มทอผ้าฝ้าย 

๑๘ หมู่ที่ ๖ ต�าบลบ้านเป้า

อ�าเภอหนองสูง

โทร. ๐๘ ๙๐๒๗ ๔๔๐๔

นางทรงมี อาจวิชัย ผ้าไหมบ้านปาเม็ก ๒๙ หมู่ที่ ๕ ต�าบลหนองสูง

อ�าเภอหนองสูง

โทร. ๐๘ ๕๐๐๓ ๖๘๓๗

นางถนอมศรี น้อยทรง วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มทอผ้าฝ้ายลายขิด

บ้านภู หมู่ที่ ๑

๑๑ หมู่ที่ ๖ ต�าบลโนนยาง

อ�าเภอหนองสูง

โทร. ๐๘ ๖๒๖๑ ๒๕๙๘

นางบุญเต็ม นามเหลา วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มทอผ้าฝ้ายลายขิด

บ้านภู หมู่ที่ ๑

๑๔๒ หมู่ที่ ๑ ต�าบลบ้านเป้า

อ�าเภอหนองสูง

โทร. ๐๘ ๙๐๒๘ ๘๕๖๕

นางบุญฮู้ ไตรยวงศ์ ป้าเตยผ้าฝ้าย ๔๒ หมู่ที่ ๒ ต�าบลบ้านเป้า

อ�าเภอหนองสูง

โทร. ๐๘ ๖๗๗๗ ๔๒๐๙

มุกดาหาร

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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นางจิราพร แสนสุข กลุ่มทอผ้าไหม

บ้านคันแท

๗ หมู่ที่ ๔ ต�าบลหนองสูง

อ�าเภอหนองสูง

โทร. ๐๘ ๔๗๙๒ ๕๖๓๒

นางส�ารวย รีพล ผ้าทอมือบ้านคุณย่า ๒๕ หมู่ที่ ๑ ต�าบลหนองสูง

อ�าเภอหนองสูง

โทร. ๐๘ ๔๖๔๒ ๓๕๑๖

นางสุพิน แสนสุข กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านงิ้ว 

หมู่ ๔

๑๑๐ หมู่ที่ ๔ ต�าบลโนนยาง

อ�าเภอหนองสูง

โทร. ๐๘ ๘๔๗๙ ๔๖๑๔

นางพาลี บุรัตน์ พาลีผ้าไหม ๖๖ หมู่ที่ ๖ ต�าบลบ้านเป้า

อ�าเภอหนองสูง

โทร. ๐๘ ๘๐๖๒ ๗๑๖๑

นางวลัยภรณ์ อาจวิชัย กลุ่มทอผ้าและ

ประดิษฐ์เสื้อเย็บมือ

๔๖ หมู่ที่ ๓ ต�าบลโนนยาง

อ�าเภอหนองสูง

โทร. ๐๘ ๙๕๘๒ ๗๔๑๙

นางน�้าเงิน ปัททุม กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง

และเสื้อเย็บมือ

๒๑๑ หมู่ที่ ๘  ต�าบลโนนยาง

อ�าเภอหนองสูง

โทร. ๐๘ ๒๘๔๔ ๓๖๐๐

นางบ�าเพ็ญ อาจวิชัย กลุ่มทอผ้าแปรรูป 

หมู่ ๑

๑ หมู่ที่ ๑ ต�าบลโนนยาง

อ�าเภอหนองสูง

โทร. ๐๘ ๕๒๐๔ ๗๙๒๘

มุกดาหาร

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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กลุ่มทอผ้าไหม

บ้านดอนแก้ว

ผ้าไหมมัดหมี่ ๕๕ หมู่ที่ ๗ ต�าบลเขื่องค�า 

อ�าเภอเมืองยโสธร 

จังหวัดยโสธร 

โทร.๐๔๕ ๗๓๗๒๐๘

กลุ่มทอผ้าไหม 

บ้านขุมเงิน หมู่ ๗

ผ้าไหมมัดหมี่ ๒๖๐ หมู่ที่ ๗ ต�าบลขุมเงิน 

อ�าเภอเมืองยโสธร 

จังหวัดยโสธร

โทร.๐๘๑ ๕๔๗๖๓๑๙

กลุ่มงานฝมืองาน

ประดิษฐ์และของช�าร่วย

ผ้าขาวม้า ๑๙๓ หมู่ที่ ๓ ต�าบลดงมะไฟ 

อ�าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

กลุ่มทอผ้าบ้านกว้าง ผ้าฝ้าย ๔๐ หมู่ที่ ๒ ต�าบลดงมะไฟ 

อ�าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า ผ้าฝ้าย ๔๖ หมู่ที่ ๙ ต�าบลทรายมูล 

อ�าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

กลุ่มหัตถกรรมผ้างาม ผ้าฝ้ายทอมือ ๙๕ หมู่ที่ ๓ ต�าบลนาเวียง 

อ�าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

กลุ่มทอผ้าขาวม้าย้อมสี

ธรรมชาติบ้านหนองบัว

ผ้าขาวม้า ๒๗ หมู่ที่ ๕ ต�าบลนาเวียง 

อ�าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

กลุ่มทอผ้าและแปรรูปผ้า ผ้าขิดลายหอไตร ๔๔ หมู่ที่ ๗ ต�าบลนาเวียง 

อ�าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

กลุ่มสตรีทอผ้าด้วยมือ

บ้านก�าแมด

ผ้าขาวม้า ๒๒ หมู่ที่ ๑ ต�าบลก�าแมด 

อ�าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

โทร.๐๘๓ ๓๕๑๒๔๕๙

กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสี

ธรรมชาติ

ผ้าพันคอ ๑๕ หมู่ที่ ๑๐ ต�าบลนาโส่  

อ�าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

โทร.๐๘๘ ๔๘๓๕๖๔๙

ย สธร

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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กลุ่มผ้าฝ้ายลายขิด

ทอมือย้อมสีธรรมชาติ

ผ้ายกดอก ๘๐ หมู่ที่ ๓ ต�าบลก�าแมด 

อ�าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า ๕๗๓ หมู่ที่ ๒ ต�าบลลุมพุก 

อ�าเภอค�าเขื่อนแก้ว 

จังหวัดยโสธร

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ทอผ้าพื้นเมือง 

บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ ๖

ผ้าขาวม้า ๑๗๒ หมู่ที่ ๙๙ ต�าบลสงยาง 

อ�าเภอมหาชนะชัย 

จังหวัดยโสธร

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง

เกษตรกรผือฮี หมู่ที่ ๑ 

ผือฮี

ผ้าทอมือลายลูกหวาย

(ลายยศสุนทร)

๖๔ หมู่ที่ ๑ ต�าบลผือฮี 

อ�าเภอมหาชนะชัย 

จังหวัดยโสธร

โทร.๐๘๑ ๒๗๙๒๗๖๔

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

บ้านโนนยาง

ผ้าไหมมัดหมี่ ๓๗ หมู่ที่ ๑๐ ต�าบลพระเสาร์ 

อ�าเภอมหาชนะชัย 

จังหวัดยโสธร

โทร.๐๘๓ ๓๘๑๒๐๓๗

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ผ้าขาวม้า ๑๒๐ หมู่ที่ ๕ ต�าบลฟ้าหยาด 

อ�าเภอมหาชนะชัย 

จังหวัดยโสธร

โทร.๐๘๔ ๘๓๓๕๖๒๘

กลุ่มสตรีทอผ้าไหม

บ้านบึงแก หมู่ที่ ๑

ผ้าไหมขิดลายยศ

สุนทร

๖๓ หมู่ที่ ๑ ต�าบลบึงแก 

อ�าเภอมหาชนะชัย 

จังหวัดยโสธร

โทร.๐๘๕ ๗๘๐๖๙๖๓

กลุ่มสตรีทอผ้า

บ้านค้อวัง

ผ้าถุงลายขิด (สไบ) ๑๐๖ หมู่ที่ ๑ ต�าบลค้อวัง 

อ�าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

ย สธร

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

ล�าดวน

ผ้าถุงลายขิด ๓๖ หมู่ที่ ๑๑ ต�าบลค้อวัง 

อ�าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

กลุ่มเครือข่ายสตรี

พัฒนาผ้าไทย และ

แปรรูปยโสธร

เสื้อสตรี ๒๔ หมู่ที่ ๗ ต�าบลค้อวัง 

อ�าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

กลุ่มแม่บ้านดงมะหรี่ 

หมู่ที่ ๒

ผ้าลายลูกหวาย ๑๕๒ หมู่ที่ ๒ ต�าบลค้อวัง 

อ�าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

โทร.๐๘๙ ๖๔๕๑๗๖๒

กลุ่มทอผ้าบ้านปาชาด ผ้าฝ้ายมัดหมี่ ๑๐๑ หมู่ที่ ๙ ต�าบลห้องแซง 

อ�าเภอเลิงนกทา 

จังหวัดยโสธร

กลุ่มเย็บผ้าบ้านโนนแดง ผ้ามัดหมี่ ๑๔๖ หมู่ที่ ๘ ต�าบลห้องแซง 

อ�าเภอเลิงนกทา 

จังหวัดยโสธร

กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ ผ้าฝ้ายมัดหมี่ ๙๓ หมู่ที่ ๑ ต�าบลห้องแซง 

อ�าเภอเลิงนกทา 

จังหวัดยโสธร

โทร.๐๘๗ ๐๕๑๒๖๐๐

กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ 

บ้านหนองเชียงโท

ผ้าฝ้ายมัดหมี่ ๗๕ หมู่ที่ ๔ ต�าบลสร้างมิ่ง 

อ�าเภอเลิงนกทา 

จังหวัดยโสธร

กลุ่มทอผ้าบ้างดงยาง 

หมู่ที่ ๗

ผ้ามัดหมี่ ๒๒๒ หมู่ที่ ๗ ต�าบลห้องแซง 

อ�าเภอเลิงนกทา 

จังหวัดยโสธร

ย สธร

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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กลุ่มทอผ้าบ้านดงยาง 

หมู่ที่ ๑๖

ผ้าถุงมัดหมี่ ๒๒๔ หมู่ที่ ๑๖ ต�าบลห้องแซง 

อ�าเภอเลิงนกทา 

จังหวัดยโสธร

กลุ่มสตรีทอผ้า

บ้านศรีสวัสดิ์

ผ้าไหมมัดหมี่ ๒๔๒ หมู่ที่ ๕ ต�าบลศรีแก้ว 

อ�าเภอเลิงนกทา 

จังหวัดยโสธร

โทร.๐๘๕ ๖๓๕๔๔๘๐

กลุ่มทอผ้าลายลูกหวาย ผ้าห่มลายลูกหวาย ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ ต�าบลสามแยก 

อ�าเภอเลิงนกทา 

จังหวัดยโสธร

กลุ่มทอผ้ามัดหมี่

บ้านนางาม

ผ้าขาวม้า ๑๑๑ หมู่ที่ ๕ ต�าบลส้มผ่อ 

อ�าเภอไทยเจริญ 

จังหวัดยโสธร

กลุม่ทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ 

บ้านเหล่าหันทราย

ผ้ามัดหมี่ ๑๑๙ หมู่ที่ ๖ ต�าบลส้มผ่อ 

อ�าเภอไทยเจริญ 

จังหวัดยโสธร

กลุม่ทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ ผ้าขาวม้า ๑๗ หมู่ที่ ๔ ต�าบลส้มผ่อ 

อ�าเภอไทยเจริญ 

จังหวัดยโสธร

โทร.๐๘๔ ๗๐๑๕๓๓๒

กลุม่ทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ

นาเงิน

ผ้าขาวม้า ๖๗ หมู่ที่ ๒ ต�าบลส้มผ่อ 

อ�าเภอไทยเจริญ 

จังหวัดยโสธร

ย สธร

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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นายปยะ  

สุวรรณพ กษ์

 ผ้าปะลางิง

 ผ้าบาติก

๒๔  ถนนสิโรรส  

ต�าบลสะเตง  อ�าเภอเมือง  

จังหวัดยะลา  ๙๕๐๐๐  

โทร. ๐๘๔ ๑๖๕๒๓๑๒

ศรียะลาบาติก

นายอิบรอเฮง  มีดามี  ผ้าบาติก ๕  หมู่ที่  ๑  

ต�าบลกรงปนัง  

อ�าเภอกรงปนัง  

จังหวัดยะลา  ๙๕๐๐๐

โทร. ๐๘๗ ๒๙๓๘๖๑๘

      ๐๘๔ ๘๖๑๘๓๔๐

อิบรอเฮง บาติก

นายสุพัฒน์  พรหมมิตร ผ้าเครื่องแต่งกาย ๗ หมู่ที่ ๗  ต�าบลคุปตาสา  

ซอย ๒  ต�าบลสะเตง  

อ�าเภอเมือง  จังหวัดยะลา  

๙๕๐๐๐

โทร. ๐๘๑ ๔๔๒๗๐๒๖

      ๐๗๓ ๒๒๒๖๔๔

กลุ่มผ้าบาติก

เทศบาลนคร

ยะลา
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กลุ่มทอผ้าไหม

บ้านสูงยาง

 ผ้าไหมลายสาเกต ๒๐ หมู่ที่ ๔  ต�าบลคูเมือง  

อ�าเภอเมืองสรวง 

จังหวัดร้อยเอ็ด

โทร ๐ ๘๗๒๒ ๐๙๑๓๕

ร้านวิจิตรรัตน์ผ้าไหม  ผ้าไหมลายสาเกต

 ผ้าพื้น

 ผ้าฝ้ายลายสาเกต

๑๒๐ ๖  ต�าบลในเมือง

อ�าเภอเมืองฯ จังหวัดร้อยเอ็ด

โทร ๐ ๔๓๕๑๕ ๗๕๓

ร้านแม่ยวนจิตร  ผ้าไหม

 ผ้าฝ้าย

 สินค้าพื้นเมือง

 ไหมฝ้าย

 เสื้อไหม

๙๑ ๑  ถนนแจ้งสนิท

ต�าบลเหนือเมือง 

อ�าเภอเมืองฯ 

จังหวัดร้อยเอ็ด

โทร  ๐ ๔๓๖๒๔ ๒๐๕

ร้านจรินทร์  ผ้าไหม

 ผลิตภัณฑ์จากไหม

 ของที่ระลึก

๒๘๓ ๕ ถนนผดุงพานิช

ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมืองฯ

จังหวัดร้อยเอ็ด

๐ ๔๓๕๑ ๑๖๔๕

บ้านหวายหลึม  ผ้าไหมลายสาเกต

 ผ้าพื้น

 ผ้าฝ้าย

บ้านหวายหลึม

อ�าเภอทุ่งเขาหลวง

จังหวัดร้อยเอ็ด
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บ้านตาหยวก  ผ้าไหมสาเกต
 ผ้าฝ้ายสาเกต
 ผ้าพื้น

บ้านตาหยวก ต�าบลทุ่งหลวง
อ�าเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด

กลุ่มทอผ้าบ้านโนน
ส�าราญ

 ผ้าไหม
 ผ้าฝ้าย

๓๔ ๑  ต�าบลเมืองทอง
อ�าเภอเมืองฯ จังหวัดร้อยเอ็ด
โทร ๐๘๖ ๐๖๙๓๓๘๕

กลุ่มสตรีทอผ้า
บ้านเมืองบัว

 ผ้าไหมลายสาเกต
 ผ้าพื้น
 ผ้าฝ้าย

๒๘๕ หมู่ที่ ๑ ต�าบลเมืองบัว
อ�าเภอเกษตรวิสัย
จังหวัดร้อยเอ็ด
โทร ๐๘๓ ๖๖๐๙๐๓๒

กลุ่มทอผ้าไหม  ผ้าไหมลายสาเกต
 ผ้าพื้น
 ผ้าฝ้าย

๓๗  หมู่ที่ ๖  ต�าบลอีง่อง
อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน
จังหวัดร้อยเอ็ด
โทร ๐๘๖ ๒๒๖๗๗๘๗

กลุ่มทอผ้าไหม  ผ้าไหม
 ผ้าพื้น
 ผ้าฝ้าย

๕๕  หมู่ที่ ๑๐ ต�าบลบึงนคร
อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
โทร ๐๘๙ ๗๘๓๓๖๔๓

กลุ่มทอผ้าบ้านขุมเงิน  ผ้าไหม
 ผ้าพื้น
 ผ้าฝ้าย

๖๔ ๑ บ้านขุมเงิน 
ต�าบลโคกสว่าง 
อ�าเภอพนมไพร
จังหวัดร้อยเอ็ด
โทร ๐๘๔ ๖๖๑๘๐๘๙

กลุ่มทอผ้าบ้านโพธิ์ไทร  ผ้าไหม
 ผ้าพื้น
 ผ้าฝ้าย

๒๗ หมู่ที่ ๖ บ้านโพธิ์ไทร
ต�าบลค้อใหญ่
อ�าเภอพนมไพร
จังหวัดร้อยเอ็ด
โทร ๐๘๗ ๙๕๖๗๗๙๘

รอยเอด

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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กลุ่มทอผ้าไหม
บ้านหัวงัว

 ผ้าไหม
 ผ้าฝ้าย

๑๐ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวงัว
ต�าบลโพธิ์ศรีสว่าง
อ�าเภอโพนทอง
จังหวัดร้อยเอ็ด
โทร ๐๘๖ ๒๒๔๑๙๔๘

กลุ่มทอผ้าไหม
แม่ทองเลี่ยม

 ผ้าไหม
 ผ้าฝ้าย

๒๘ หมู่ที่ ๑๔
ต�าบลสระนกแก้ว
อ�าเภอโพนทอง
จังหวัดร้อยเอ็ด
โทร 

กลุ่มทอผ้า
บ้านธาตุจอมศรี

 ผ้าไหม
 ผ้าฝ้าย

๑๒๑ หมู่ที่ ๒ ต�าบลค�าพอุง
อ�าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
โทร ๐๘๙ ๘๔๐๐๕๘๘

กลุ่มทอผ้าไหม  ผ้าไหม
 ผ้าฝ้าย

๒๖๐ หมู่ที่ ๑ ต�าบลทุ่งศรีเมือง
อ�าเภอสุวรรณภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด
โทร ๐๘๔ ๓๑๕๖๖๔๑

กลุ่มสตรีทอผ้าไหม  ผ้าไหม
 ผ้าฝ้าย

๕๘ หมู่ที่ ๔ ต�าบลหัวโทน
อ�าเภอสุวรรณภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด
โทร ๐๘๔ ๙๓๐๙๘๓๖

กลุ่มทอผ้าไทยไข่แก้ว  ผ้าไหม
 ผ้าฝ้าย

๑๖๒ หมู่ที่ ๑ ต�าบลสระคู
อ�าเภอสุวรรณภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด 
โทร ๐๘๕ ๒๔๗๒๐๓๖

รอยเอด

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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กลุ่มทอผ้าไหม
บ้านดอนแคน

 ผ้าไหม
 ผ้าฝ้าย

๖๖ ๑ หมู่ที่ ๒  ต�าบลทุ่งกุลา
อ�าเภอสุวรรณภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด
โทร ๐๘๑ ๐๔๗๖๙๒๐

กลุ่มทอผ้าไหม
บ้านโนนพยอม

 ผ้าไหม
 ผ้าฝ้าย

๘ หมู่ที่ ๘ ต�าบลศรีสว่าง
อ�าเภอโพนทราย
จังหวัดร้อยเอ็ด
โทร 

กลุ่มทอผ้าไห
บ้านห้วยแก้ว

 ผ้าไหม
 ผ้าฝ้าย

๑๕๑ หมู่ที่ ๓  ต�าบลหน่อม
อ�าเภออาจสามารถ
จังหวัดร้อยเอ็ด
โทร ๐๘๙ ๐๔๕๘๑๕๖

กลุ่มทอผ้าไหม
บ้านมันเหลือง

 ผ้าไหม
 ผ้าฝ้าย

๒๙ หมู่ที่ ๗ ต�าบลหน่อม
อ�าเภออาจสามารถ
จังหวัดร้อยเอ็ด
โทร ๐๘๔ ๙๕๒๓๓๒๔

กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่  ผ้าไหม
 ผ้าฝ้าย

๙๗ หมู่ที่ ๑๒ ต�าบลหน่อม
อ�าเภออาจสามารถ
จังหวัดร้อยเอ็ด
โทร 

กลุ่มทอผ้า  ผ้าไหม
 ผ้าฝ้าย

๕ หมู่ที่ ๑๕ ต�าบลโพนเมือง
อ�าเภออาจสามารถ
จังหวัดร้อยเอ็ด
โทร ๐๘๗ ๙๒๗๙๒๘๑

กลุ่มทอผ้าบ้านสนามชัย  ผ้าไหม
 ผ้าฝ้าย

๖๑ หมู่ที่ ๑๓ ต�าบลสวนจิก 
อ�าเภอศรีสมเด็จ
จังหวัดร้อยเอ็ด
โทร ๐๘๐ ๐๐๘๗๘๔๖

รอยเอด

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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กลุ่มทอผ้าสาเกต  ผ้าไหม
 ผ้าฝ้าย

๑๓๗ หมู่ที่ ๙ ต�าบลแสนชาติ
อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
โทร ๐๘๓ ๓๔๙๘๓๔๗

กลุ่มสตรีทอผ้า  ผ้าไหม
 ผ้าฝ้าย

๓๗  หมู่ที่ ๑๑ ต�าบลพลับพลา 
อ�าเภอเชียงขวัญ 
จังหวัดร้อยเอ็ด
โทร ๐๘๙ ๘๒๙๑๖๒๔

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
บ้านวังเจริญ 

 ผ้าไทย
 ผ้าพื้นเมือง

๓๙ หมู่ที่ ๑๐ ต�าบลพลับพลา
อ�าเภอเชียงขวัญ
จังหวัดร้อยเอ็ด
โทร ๐๘๒ ๒๒๙๐๗๖๓

กลุ่มทอผ้าบ้านเกษมสุข  ผ้าไหม
 ผ้าฝ้าย

๒๒๒ หมู่ที่ ๕ ต�าบลพลับพลา
อ�าเภอเชียงขวัญ
จังหวัดร้อยเอ็ด
โทร ๐ ๔๓๕๐ ๒๕๓ 

กลุ่มทอผ้าไหม  ผ้าไหม
 ผ้าฝ้าย

๕๐ หมู่ที่ ๗ ต�าบลหนองฮี
อ�าเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
โทร ๐๘๗ ๔๕๐๑๕๙๕

กลุ่มทอผ้าฝ้าย
บ้านโคกกลาง

 ผ้าไหม
 ผ้าฝ้าย

๔๕ หมู่ที่ ๘ ต�าบลหนองฮี
อ�าเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
โทร ๐๘๔ ๒๐๗๑๑๕๙

กลุ่มทอผ้าไหม  ผ้าไหม
 ผ้าฝ้าย

๔๕  หมู่ที่ ๘ ต�าบลหนองฮี
อ�าเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
โทร ๐๘๔ ๒๐๗๑๑๕๙

รอยเอด

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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กลุ่มแม่บ้านหมอล�า

นายทองพูน  ปัญญา

ผ้าขาวทอมือ หมู่ที่ ๓ ต.ในวงเหนือ  

อ.ละอุ่น  จ.ระนอง ๘๕๐๐๐
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ร้านปนัดดา ผ้าไทย
นางปนัดดา  บูรณกิจ

รับตัดและจ�าหน่าย
ผ้าไทย

๕๘ ๕๕ หมูที่ ๑ ต�าบลน�้าคอก 
อ�าเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐
๐๘๘ ๗๕๖๒๑๕๕
๐๘๗ ๖๑๕๒๔๑๒

กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพ
แกลงกะเฉด
นางสนธยา รุ่งจ�ารัส

เสื้อส�าเร็จรูป ๘๐ ๑ หมู่ที่ ๖ ต�าบลแกลง 
อ�าเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง
๐๘๑ ๘๖๕๖๙๕๙
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ร้านคุณแอ็ด

นางสร้อยทิพย์  มากผล

ตัดเย็บผ้าไทย ๖๑ ๑ ถนนนเรศวร 

ต�าบลทะเลชุบศร

อ�าเภอเมืองลพบุรี  

จังหวัดลพบุรี

๐๘๖ ๑๒๓ ๗๘๘๘

๐๘๙ ๐๘๑ ๐๐๗๔

ร้านป้าเจ็ก

นางทองค�า  ช้างจวง

ตัดเย็บผ้าไทย ๓ ๓ ซอยมโนราห์  

ต�าบลท่าหิน

อ�าเภอเมืองลพบุรี  

จังหวัดลพบุรี 

(หลังธนาคารกรุงศรีอยุธยา)

๐๘๓ ๕๘๘ ๕๙๖๔

ร้านน้อง

นางสมพงษ์  ด�ารงศักดิ์

ตัดเย็บผ้าไทย ๑๔ ๑๓ ถนนบ้านป้อม 

ต�าบลท่าหิน

อ�าเภอเมืองลพบุรี 

จังหวัดลพบุรี

๐๘๑ ๗๕๐ ๕๒๔๙

ร้านอ�าพรไหมไทย

นางนิตยา  นวนภา

แหล่งจ�าหน่าย

ผ้าไหม 

ผ้ายกดอก

ผ้าทอพื้นเมือง

๔๕ ๓ ซอยมโนราห์ 

ต�าบลท่าหิน

อ�าเภอเมืองลพบุรี  

จังหวัดลพบุรี

๐๘๑ ๐๙๓๕๖๐๔

๐๘๔ ๐๙๘๐๐๗๑

เบอร์  

๐๘๖ ๗๖๘๖๕๔๖

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน

ลพบุรี
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กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
นางสาวสุนันทา ชมวงศ์

เสื้อสตรี บุรุษ ๕๐ ๑๔  ต�าบลกุดปอง
อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย 
๔๒๐๐๐

กลุ่มทอผ้าไทยเลย
บ้านก้างปลา
นางพิชญ์นวี เสาวนนท์

ผ้าทอมือ
ลายขัดพื้นฐาน

๑๗๗ หมู่ที่ ๙ ต�าบลชัยพ กษ์ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย 
๔๒๐๐๐
โทร  ๐๔๒ ๘๓๕๑๐๔

กลุ่มทอผ้าพื้น
บ้านไทเลย
นางบุญมี 
กุลเทียนประดิษฐ์

ผ้าขิดใหญ่,ผ้าเกล็ด
เต่าผ้าสายหมอก

๔๗ หมู่ที่ ๗ ต�าบลนาแขม 
อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย 
๔๒๐๐๐
โทร  ๐๘๗ ๘๒๓๙๖๙๒

กลุ่มทอผ้าสายฝน
นางพนอง  สุราวรรณ

ผ้าทอลายสายฝน ๘๔ หมู่ที่ ๖ ต�าบลนาแขม
อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย 
๔๒๐๐๐

กลุ่มผ้าไหมหมี่
ขิดไทยเลย
นางแหวนไทย 
นันทะข้อ

ผ้าไหมหมี่ขิด 
ผ้ามัดหมี่

๒๗ หมู่ที่ ๗ ต�าบลนาแขม      
อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย    
๔๒๐๐๐ 
โทร  ๐๘๔ ๐๓๒๘๖๒๖

กลุ่มผลิตผ้าฝ้าย
ทอมือพื้นเมือง
นางสุนันทา ชมวงศ์

ผ้าฝ้ายทอมือพื้นเมือง ๕๐ ๑๔ หมู่ที่ ๑ 
ต�าบลน�้าสวย อ�าเภอเมือง 
จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐
โทร  ๐๔๒ ๘๑๑๕๑๖

กลุ่มทอผ้า
บ้านลายเหนือ
นางไล พิมพา

ผ้าพันคอ 
ผ้าย้อมธรรมชาติ

๙๔ หมู่ที่ ๑๑ ต�าบลน�้าสวย 
อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย 
๔๒๐๐๐

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
บ้านสูบ
นางชู  บุตรปัสสา

ผ้าทอยกดอก ผ้าขิด ๑๐๕ หมู่ที่ ๔ ต�าบลน�้าสวย
อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย 
๔๒๐๐๐

เลย
ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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ร้านเมืองเลยผ้าฝ้าย ผ้าฝ้าย, ผ้าไหม
รวมทั้งเสื้อผ้า
ส�าเร็จรูป

๕๐ ๑๐ ถนนเสริฐศรี 
ต�าบลกุดปอง อ�าเภอเมืองเลย 
จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐  
โทร. ๐๔๒ ๘๑๓๕๒๔ 

ร้านไหมไทย
นางกรรณิการ์ สีตะธนี

จ�าหน่ายผ้าทอ
พื้นเมือง

๓๘ ๓ ถนนพิพัฒน์มงคล  
ต�าบลกุดปอง อ�าเภอเมือง 
จังหวัดเลย๔๒๐๐๐
โทร. ๐๔๒ ๘๑๑๘๑๔

กลุ่มทอผ้ากี่กระตุก
คุณวงเดือน เสียงใส

ผ้าถุงมัดหมี่ ๖๓ ๑ หมู่ที่ ๒ ต�าบลนาซ่าว 
อ�าเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย ๔๒๑๑๐ 
โทร  ๐๔๒ ๘๕๕๐๔๕

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
บ้านนาปาหนาด
นางแป้น ซ้อนเปยยูง

ผลติภณัฑ์ผ้าฝ้ายทอมอื 
ย้อมสีธรรมชาติ
ทอด้วยกี่พื้นบ้าน
ลายหยาดน�้าฝน

๒๐ ๒ หมู่ที่ ๑๒ 
บ้านนาปาหนาด 
ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย 
๔๒๑๑๐ 
โทร  ๐๙๘ ๘๔๐๐๗๑๗

ร้านจุฑาทิพผ้าไหม, 
ผ้าฝ้ายไทเลย
นางจุฑาทิพ พุทธทองศรี

ผ้าไหม, 
ผ้าฝ้ายไทเลย

๒๙ ๒ หมู่ที่ ๔ 
ต�าบลเชียงคาน 
อ�าเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย ๔๒๑๑๐

กลุ่มผลิตผ้าฝ้ายทอมือ
นางหนูไผ่ ชาวนา

ผ้าฝ้ายทอมือ ๓ หมู่ที่ ๔ ต�าบลนาซ่าว 
อ�าเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย ๔๒๑๑๐

เลย
ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมือง
บ้านไทด�า (ฟื้นฟู)
นางส�าลาน กรมทอง

ผ้าฝ้ายทอมือลายผสม ๕๗ ๒ หมู่ที่ ๔ 
บ้านนาปาหนาด 
ต�าบลเขาแก้ว 
อ�าเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย ๔๒๑๑๐
โทร. ๐๘๖ ๐๓๕ ๔๗๓๘

กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมือง
บ้านไทด�า (ฟื้นฟู)
นางส�าลาน กรมทอง

ผ้าฝ้ายทอมือ
ลายสายฝนสอดดิ้น

๕๗ ๒ หมู่ที่ ๔ 
บ้านนาปาหนาด 
ต�าบลเขาแก้ว 
อ�าเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย ๔๒๑๑๐
โทร. ๐๘๖ ๐๓๕ ๔๗๓๘

กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
นางทอง บาดาจันทร์

ผ้าไหมมัดหมี่ ๑ หมู่ที่ ๖ ต�าบลเขาหลวง
อ�าเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย ๔๒๑๓๐

นางสาวมลิวรรณ 
นามวงศ์

เสื้อผ้าไหม ผ้าฝ้าย
ส�าเร็จรูป

๓๗ หมู่ที่ ๒ 
ต�าบลหนองหญ้าปล้อง
อ�าเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย ๔๒๑๓๐

กลุ่มทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย
นางสมร สุขแสน

ผ้าไหม ๑๔๕ หมู่ที่ ๑๖ ต�าบลโคกขมิ้น
อ�าเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย ๔๒๑๓๐

กลุ่มสตรีทอผ้า
บ้านเครือคู้
นางสมจิตร์ สารมะโน

ผ้าทอมือลายผีตาโขน
(ผ้ามัดหมี่)

๗๖ หมู่ที่ ๒ 
ถนนด่านซ้าย นาข่า 
ต�าบลปากหมัน 
อ�าเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย ๔๒๑๒๐
โทร. ๐๘๗ ๑๒๑ ๙๕๔๔

เลย

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน



3 4 นามสงเคราะห¼์ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº¼ŒÒä·Â

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
บ้านปากห้วย
นางสมหวัง เฉลิมชัย

ผ้าทอลายน�้าไหล ๑๘๑ ปากห้วย หมู่ที่ ๗ 
ต�าบลหนองผือ อ�าเภอท่าลี่ 
จังหวัดเลย ๔๒๑๔๐
โทร  ๐๔๒ ๘๘ ๙๗๐๘

กลุ่มพัฒนาอาชีพ
หัตถกรรมหวาย
และผ้าทอ
นางพิศมัย 
สันหาชนานันท์

ผ้าฝ้ายทอมือสอดดิ้น
(ลายสายเปรม)

๑๖๖ หมู่ที่ ๔  บ้านนากระเซ็ง 
ต�าบลอาฮี  อ�าเภอท่าลี่ 
จังหวัดเลย ๔๒๑๔๐
โทร. ๐๔๒ ๘๓ ๖๕๒๖

บ้านน�้าแคม หมู่ ๓
นางค�าพก พันทะบัวศรี

ผ้าฝ้ายทอมือ ๑๔๕ หมู่ที่ ๓ ต�าบลน�้าแคม 
อ�าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 
๔๒๑๔๐

วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มสตรีทอผ้า
ลายสายฝนสอดดิ้น
นางกรรณิกา 
ศรีมหานาม

ผ้าลายสายฝนสอดดิ้น ๕๑ หมู่ที่ ๙ ต�าบลนาดอกค�า 
อ�าเภอนาด้วง จังหวัดเลย 
๔๒๒๑๐ 
โทร. ๐๘๔ ๗๙๓ ๒๐๒๖

กลุ่มอาชีพสตรี
ทอผ้าพื้นเมือง
บ้านแสงเจริญ
นางมานิตย์ อาจแก้ว

ผ้าไหม ๑๕๗ แสงเจริญ หมู่ที่ ๔
ถนนเลย นาด้วง 
ต�าบลนาด้วง อ�าเภอนาด้วง 
จังหวัดเลย ๔๒๒๑๐

กลุ่มทอผ้าราชวัตร
นางล�าพูน  ทองปั้น

ผ้าทอลายราชวัตร ๔๓ หมู่ที่ ๒ ต�าบลท่าสวรรค์
อ�าเภอนาด้วง จังหวัดเลย 
๔๒๒๑๐

กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้า
พื้นเมืองบ้านแสงเจริญ
นางมานิตย์ อาจแก้ว

ผ้าฝ้ายทอมือ ๑๕๗  แสงเจริญ หมู่ที่ ๔  
ถนนเลย  นาด้วง 
ต�าบลนาด้วง อ�าเภอนาด้วง 
จังหวัดเลย  ๔๒๒๑๐
โทร. ๐๘๙ ๙๘๓ ๑๓๗๖

เลย

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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กลุ่มอาชีพสตรี
ทอผ้าพื้นเมือง
บ้านวังบง
นางวิลัย  ริตุ

ผ้ามัดหมี่, 
ผ้าลายสายฝน,
ผ้าขาวม้า

๑๒๗ หมู่ที่ ๑๐ ต�าบลนาด้วง 
อ�าเภอนาด้วง จังหวัดเลย 
๔๒๒๑๐  
โทร. ๐๘๗ ๒๒๖ ๓๐๓๒

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มอาชีพสตรี
นางประเสริฐ  ขะพินิจ

ผ้าทอลายค้างคาว,
ผ้าขาวม้า

๑๓๗ หมู่ที่ ๑๒ ต�าบลนาด้วง 
อ�าเภอนาด้วง จังหวัดเลย 
๔๒๒๑๐
โทร. ๐๘๐ ๗๖๐ ๒๖๕๘

กลุ่มศรีประทุม 
ผ้าไทย ตัดเย็บ
นางเครือวัลย์ 
บุตรดีสุวรรณ

เสื้อผ้าฯ ๗๙ หมู่ที่ ๒ ต�าบลนาด้วง  
อ�าเภอนาด้วง จังหวัดเลย 
๔๒๒๑๐

กลุ่มทอผ้าบ้านโพนทอง 
นางทองวัน  วังคีรี

ผ้าขาวม้า ๑๐๔ หมู่ที่ ๓ ต�าบลเชียงกลม 
อ�าเภอปากชม  จังหวัดเลย  
๔๒๑๕๐
โทร. ๐๘๗ ๘๖๑ ๐๙๑๔

กลุ่มส่งเสริมอาชีพทอผ้า
บ้านหาดเบี้ย
นางรัชนี จันทร์ปุย

ผ้าขาวม้า ๒๘ หมู่ที่ ๗ ต�าบลปากชม 
อ�าเภอปากชม  จังหวัดเลย 
๔๒๑๕๐

กลุ่มอาชีพทอผ้าไหม
บ้านโสกนกไก่นา
นางเข็มมา นาสมวงษ์

ผ้าไหมมัดหมี่ ๓๐ โนนสว่าง หมู่ที่ ๔ 
ต�าบลโนนปาซาง 
อ�าเภอผาขาว จังหวัดเลย 
๔๒๒๔๐  
โทร. ๐๔๒ ๘๙ ๔๑๑๔

กลุ่มสตรีบ้านนาน้อย
นางสังวาลย์ ศรีบุรินทร์

ผ้าขาวม้าทอมือ ๔๖ หมู่ที่ ๓ ต�าบลท่าศาลา
อ�าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
๔๒๑๖๐

เลย

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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กลุ่มทอผ้าบ้านพวยเด้ง
นางนารี วรจักร

ผ้ามัดหมี่ ๒๐๓ หมู่ที่ ๓ ต�าบล
ท่าช้างคล้อง อ�าเภอผาขาว 
จังหวัดเลย ๔๒๒๔๐
โทร. ๐๘๗ ๒๒๗ ๖๒๖๕

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าไทเลย
นายณัฐ สรรประเสริฐ

เสื้อเย็บมือลาย
จิตรกรรมโบราณ 
เป็นผ้าฝ้ายมัดย้อม 
อัดกาว เย็บมือทั้งตัว

๑๑๖ หมู่ที่ ๑ บ้านศรีฐาน 
ต�าบลศรีฐาน อ�าเภอภูกระดึง 
จังหวัดเลย ๔๒๑๘๐

กลุ่มตัดเย็บผ้าแปรรูป
บ้านนาเจริญ
นางจ�าป  สมศิริ

เสื้อผ้าฝ้าย ๔๖ หมู่ที่ ๑๕ ต�าบลศรีฐาน
อ�าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
๔๒๑๘๐

กลุ่มตัดเย็บผ้าไทเลย
นางพิมพิลา  ถิ่นถาน

กางเกงผ้าฝ้าย ๑๑๖ หมู่ที่ ๑ ต�าบลศรีฐาน
อ�าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 
๔๒๑๘๐

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
ภูหลวง
นางคูณ สรรเสริญ

ลายมิติแห่งพลัง 
(ลายเม็ดขนุน) และ
ผ้าลายน�้าเลย

๑ หมู่ที่ ๙ ต�าบลหนองคัน 
อ�าเภอภูหลวง จังหวัดเลย 
๔๒๒๓๐ 
โทร. ๐๔๒ ๘๗๙ ๒๙๖

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
บ้านปากปวน
นางโอลัย สอนสุภาพ

ผ้าทอบ้านปากปวน ๑๓๘ หมู่ที่ ๘ ต�าบลปากปวน 
อ�าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
๔๒๑๓๐
โทร. ๐๘๙ ๓๕๐ ๔๐๓๗

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
บ้านฟากนา 
นางอารมณ์ เดชบุรมณ์

ผ้าถุงมัดหมี่ ๗๔ ฟากนา หมู่ที่ ๔ 
ต�าบลหนองหิน 
อ�าเภอหนองหิน 
จังหวัดเลย ๔๒๑๙๐
โทร. ๐๘๙ ๒๔๔ ๕๑๙๐

เลย

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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กลุ่มทอผ้าไหม
บ้านหนองน�้าใส 
คุณอ�านวย น้อยตรีมูล

เสื้อผ้าไหมส�าเร็จรูป
บุรุษ

๑๕๘ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองน�้าใส 
ต�าบลผาอินทร์แปลง 
อ�าเภอเอราวัณ 
จังหวัดเลย ๔๒๒๒๐
โทร. ๐๘๑ ๑๘๔ ๗๗๙๖

กลุ่มทอผ้าไหม
บ้านหนองน�้าใส 
คุณอ�านวย น้อยตรีมูล

ผ้าไหมพื้นเรียบ
สีธรรมชาติ
ผ้าไหมลายไทย
สีน�้าตาล
ผ้าไหมลายขอคูณนาย
สีฟ้า
ผ้าไหมมัดหมี่
ผ้าไหมมัดหมี่หมี่ข้อ
หมี่ตา
ผ้าไหมพื้นเรียบ
สีธรรมชาติ
ผ้าไหมพื้นเรียบสีแดง
ผ้าไหมลายไทย
สีธรรมชาติ
ผ้าไหมลายขอตัวเอ็ด
สีเขียว

๑๕๘ หมู่ที่ ๘  
บ้านหนองน�้าใส 
ต�าบลผาอินทร์แปลง 
อ�าเภอเอราวัณ 
จังหวัดเลย ๔๒๒๒๐
โทร. ๐๘๑ ๑๘๔ ๗๗๙๖

นกยูงสีน�้าเงิน
นกยูงสีเขียว

เลย

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

ทอผ้า

 ผ้าไหมพื้นเมือง

ย้อมสีธรรมชาติ

 ผ้ามัดหมี่

หมู่ที่ ๓ ต�าบลส�าโรงปราสาท 

อ�าเภอปรางค์กู่

โทร. ๐๔๕ ๒๗๕ ๒๕๔, 

๐๘๗๘๗๔๐๔๗๔

นางสุดสาคร ชานนท์   ผ้าไหมพื้นเมือง

ย้อมสีธรรมชาติ

  ผ้ามัดหมี่

หมู่ที่ ๓ ต�าบลส�าโรงปราสาท 

อ�าเภอปรางค์กู่

โทร. ๐๔๕ ๒๗๕ ๒๕๔, ๐๘๗ 

๘๗๔ ๐๔๗๔

วิสาหกิจชุมชน

บ้านน้อยนาเจริญ

 ผ้าไหมลายลูกแก้ว

 ผ้าเก็บหรือผ้าเหยียบ

 ผ้าไหมลายลูกแก้ว 

ย้อมมะเกลือ

 ผ้าไหมย้อมสีสกัด

จากธรรมชาติ

๑๐๐ หมู่ที่ ๑๔ 

บ้านน้อยนาเจริญ

อ�าเภอปรางค์กู่  

โทร. ๐๘๗ ๒๖๐ ๑๗๑๘

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

ผ้าไหมบ้านโปง

 ผ้าขาวม้าไหม

ยกลายขิด

๗๔ หมู่ที่ ๖ ต�าบลพิมายเหนือ 

อ�าเภอปรางค์กู่

โทร. ๐๘๓ ๗๒๗ ๖๒๐๙

กลุ่มทอผ้า

หนองเชียงทุน

นางเนียม  ค�าแป

 ผ้ามัดหมี่ ๑๔๕ ๑ หมู่ที่ ๖ 

ต�าบลหนองเชียงทุน

อ�าเภอปรางค์กู่  

โทร. ๐๘๗ ๒๖๐ ๑๗๑๘

กลุ่มทอผ้าบ้านไฮเลิง

นางลั่นทม  อุทะจันทร์

 ผ้ามัดหมี่ ๓๗ หมู่ที่ ๓  

ต�าบลส�าโรงปราสาท

อ�าเภอปรางค์กู่  

รีสะเก

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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กลุ่มทอผ้า

บ้านหนองคู่ขาด

นางกุสุมาพร นาคนวน

 ผ้าขาวม้า ๔๖ ๑ หมู่ที่ ๗  

ต�าบลหนองเชียงทูน

อ�าเภอปรางค์กู่  

กลุม่สตรีทอผ้าไหม

บ้านตาเปยง

นางวิชญาดา  เข็มทอง

 ผ้าพื้นเรียบ ๖๗ ๑ หมู่ที่ ๑  

ต�าบลส�าโรงปราสาท

อ�าเภอปรางค์กู่  

กลุ่มทอผ้าบ้านชนวน

นางสอน  ใยค�า

 ผ้าไหมมัดหมี่ขอชั้น ๔ ๑ หมู่ที่ ๕  

ต�าบลส�าโรงปราสาท

โทร. ๐๘๙ ๐๑๑ ๓๕๕๔

กลุ่มทอผ้าไหมบ้าน

หนองเชียงทูน

นางค�า  ยงกุล

 ผ้ายก ๑๔๐ หมู่ที่ ๑๕ 

ต�าบลหนองเชียงทูน

อ�าเภอปรางค์กู่  

กลุ่มสตรีทอผ้าไหม

บ้านน้อยนาเจริญ

นางสุขุมา  จ�าปาพันธ์

 ผ้าไหมมัดหมี่ ๘๕ หมู่ที่ ๑๔ 

บ้านน้อยนาเจริญ 

ต�าบลส�าโรงปราสาท  

อ�าเภอปรางค์กู่

กลุ่มสตรีบ้านโปง

นางบุญศรี  สีหบุตร

 ผ้าไหม

 ผ้าขาวม้า

๖๘ หมู่ที่ ๖ บ้านโปง  ต�าบล

พิมายเหนือ ต�าบลปรางค์กู่  

อ�าเภอปรางค์กู่

กลุ่มทอผ้า

บ้านโนนศรีไคล

  ผ้าขาวม้า 

ผ้าถุง โสร่ง

๔๑ ๑ หมู่ที่ ๘ 

ต�าบลหนองหัวช้าง

อ�าเภอกันทรารมย์ 

โทร. ๐๘๑ ๗๔๑ ๗๑๕๓

รีสะเก

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน



390 นามสงเคราะห¼์ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº¼ŒÒä·Â

กลุ่มสตรีนาดี

เก้ารวมพลัง

 ผ้าขาวม้าไหม

 ผ้าไหมลายลูกแก้ว

 ผ้าไหมมัดหมี่

๑๗ ๓ หมู่ที่ ๙ ต�าบลผักแผว  

อ�าเภอกันทรารมย์  

โทร. ๐๘๗ ๙๑๔ ๘๑๙๕

กลุ่มสตรีทอผ้า

บ้านโนนสวรรค์

 ผ้าลายลูกแก้ว

 ผ้าโสร่งไหม

๒๓ ๒ หมู่ที่ ๙ ต�าบลยาง  

อ�าเภอกันทรารมย์

โทร. ๐๘๓ ๓๘๓ ๐๐๒๑

กลุ่มทอผ้าไหม

พลังสามัคคี

 ผ้าด้ายมัดหมี่ 

ผ้าโสร่งไหม ผ้าไหมขดิ

 ผ้าไหมลายลูกแก้ว 

ผ้าไหมมัดหมี่

๕๒ ๒ หมู่ที่ ๑๘ ต�าบลผักแพว

อ�าเภอกันทรารมย์  

โทร. ๐๘๐ ๑๗๒ ๘๐๑๓

วิสาหกิจชุมชน

หนองบัวทอผ้า

 ผ้ายกดอก โสร่ง 

ผ้าสไบขิด ผ้าขาวม้า

๒ หมู่ที่ ๑ ต�าบลหนองบัว 

โทร. ๐๘๗ ๖๒๒ ๓๔๖๐

กลุ่มทอผ้าไหม

บ้านนาขนวน

นางสุภาพร  หมุ่ยศรี

 ผ้าไหมมัดหมี่ ๗๗ หมู่ที่ ๕ ต�าบลขนุน  

อ�าเภอกันทรลักษ์

โทร. ๐๘๗ ๙๕๖ ๑๘๗๑

กลุ่มทอผ้าไหม

บ้านโนนค�าแก้ว

 ผ้าไหมมัดหมี่ ๑๖๓ หมู่ที่ ๙ ต�าบลสังเม็ก 

อ�าเภอกันทรลักษ์

โทร. ๐๘๙ ๘๖๔ ๐๐๒๘

กลุ่มสตรีหัตถกรรม

บ้านถนนวิหาร

นางพรรณณี  ธาตุทอง

 ผ้าไหมมัดหมี่ ๒๖๔ หมู่ที่ ๑๑ ต�าบลบึงมะลู  

อ�าเภอกันทรลักษ์

โทร. ๐๘๘ ๑๐๖ ๕๒๔๑

กลุ่มทอผ้า

บ้านด้านเหนือ

นางแพงศรี  สายสิม

 ผ้าสะไบลายขิด ๑๘ หมู่ ๓ ต�าบลภูผาหมอก  

อ�าเภอกันทรลักษ์

โทร. ๐๘๗ ๒๕๗ ๕๒๔๓

รีสะเก

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่

บ้านจานเสียว

นางบุญสืบ  ลาพันธ์

 ผ้าไหมมัดหมี่ ๒๗๒ หมู่ที่ ๔ ต�าบลเมือง  

อ�าเภอกันทรลักษ์

โทร. ๐๘๖ ๑๕๘ ๓๙๐๙

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง

บ้านภูมิซรอลใหม่

นางบุญโฮม  ไชยขันตรี

 ผ้าขาวม้ายกดอก ๒๖๔ หมู่ที่ ๑๒ ต�าบลเสาธงชัย

อ�าเภอกันทรลักษ์  

โทร. ๐๘๑ ๐๗๒ ๗๕๗๕

กลุ่มทอผ้าไหมไทย

ท่าสว่างสามัคคี

นางขันทอง  แสงทอง

 ผ้าคลุมไหล่ ๓๐ หมู่ที่ ๙ ต�าบลโนนส�าราญ

อ�าเภอกันทรลักษ์  

โทร. ๐๘๔ ๘๓๕ ๙๐๕๕

กลุ่มทอผ้าไหม

บ้านหนองกระทิง

นางทองค�า  เวชการ

 ผ้าไหมมัดหมี่ ๙๗ หมู่ที่ ๑๑ ต�าบลภูเงิน  

อ�าเภอกันทรลักษ์

โทร. ๐๘๐ ๑๗๔ ๕๘๕๘

กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่

บ้านโนนเปือย

 ผ้าไหมมัดหมี่ ๑๙ หมู่ที่ ๑๐  ต�าบลบึงมะลู  

อ�าเภอกันทรลักษ์

โทร. ๐๘๗ ๒๕๗ ๕๒๔๓

เสื้อผ้าไทยส�าเร็จรูป

นางทองจันทร์ 

พรหมแก้ว

 เสื้อผ้าไทยส�าเร็จรูป ๒๔ หมู่ ๔ ต�าบลกระแซง  

อ�าเภอกันทรลักษ์

โทร. ๐๘๗๒๕๗๕๒๔๓

กลุ่มทอผ้าไหม

ย้อมสีธรรมชาติ

บ้านคลีตุ่น

นางถาวร มุกดาดี

 ผ้าพันคอ

 รับตัดชุดตามแบบ

๓๙ หมู่ที่ ๕ ต�าบลด่าน 

อ�าเภอราษีไศล  

๐๙๑ ๐๙๑ ๕๐๕๒

กลุ่มสตรีทอผ้าไหม

บ้านเชือก

  ผ้าไหมลายลูกแก้ว ๑๗ หมู่ที่ ๑ ต�าบลจิกสังข์ทอง 

อ�าเภอราษีไศล

โทร. ๐๘๔ ๗๒๔ ๒๖๓๕

รีสะเก

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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ร้านธัญภาผ้าไทย  เสื้อผ้าฝ้าย 

เสือ้ผ้าไหม ผ้าพืน้เมอืง

อ�าเภอวังหิน  

โทร. ๐๘๖ ๔๔๘ ๗๒๗๑, 

๐๘๖ ๔๔๘๗๒๗๑, 

๐๘๓ ๗๙๙๙๗๙๙

นางแสวง  ทัดแก้ว  ผ้าพื้น

 ผ้าไหมมัดหมี่

๓๖ หมู่ที่ ๖ ต�าบลทุ่งสว่าง 

อ�าเภอวังหิน

โทร. ๐๘๐ ๔๖๓ ๔๒๒๕

นางไข  ปัญญา  ผ้าพื้น

 ผ้าไหมมัดหมี่

๓๔ หมู่ที่ ๖ ต�าบลทุ่งสว่าง 

อ�าเภอวังหิน

นางทองใบ  พิมพ์สอน  ผ้าไหมมัดหมี่ ๗๕ หมู่ที่ ๖ ต�าบลทุ่งสว่าง 

อ�าเภอวังหิน

นางหนุ่น  สวัสดี  ผ้าพื้นลายลูกแก้ว

 ผ้าไหม

 เสื้อเก็บย้อมะเกลือ

๗๖ หมู่ที่ ๑๖ ต�าบลดวนใหญ่ 

อ�าเภอวังหิน

โทร. ๐๘๓ ๓๘๗ ๕๘๗๔

นางปัช า  วิจารณ์  ผ้าพื้นลายลูกแก้ว

 ผ้าไหม

 เสื้อเก็บย้อมมะเกลือ

๖๐ หมู่ที่ ๑๘ ต�าบลดวนใหญ่  

อ�าเภอวังหิน

นางประภาพร  เกสร  ผ้าขิด

 สไบขิด

๘๖ หมู่ที่ ๑ ต�าบลธาตุ  

อ�าเภอวังหิน

นางจันทร์  หารบุรุษ  ผ้าขิด

 สไบขิด

๕๗ หมูที่ ๔ ต�าบลธาตุ  

อ�าเภอวังหิน

นางอ�านวย แมคเคนแฮม  ผ้าไหมสีธรรมชาติ

 ผ้าพื้น

 ผ้าสไบ

๑๑ หมู่ที่ ๗  ต�าบลธาตุ  

อ�าเภอวังหิน

. .

นางสังวร  วิเชียร  ผ้าพื้น

 ผ้าไหม

 ผ้าไหมมัดหมี่

๑๒๖ หมู่ที่ ๗  ต�าบลธาตุ  

อ�าเภอวังหิน

รีสะเก

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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นางล้อม  สีสด  ผ้าไหมมัดหมี่ ๓๗ หมู่ที่ ๑๖ ต�าบลธาตุ  

อ�าเภอวังหิน

กลุ่มสตรีทอผ้าไหม

บ้านบุยาว

 ผ้าลายลูกแก้ว ๑๒ หมู่ที่ ๒ ต�าบลกล้วยกว้าง 

อ�าเภอห้วยทับทัน

โทร. ๐๔๕ ๖๙๑๐๑๔

กลุ่มสตรีบ้านชามใหญ่  ผ้ายกดอก ๒๓ หมู่ที่ ๔ ต�าบลกล้วยกว้าง  

อ�าเภอห้วยทับทัน

โทร. ๐๔๕ ๖๔๑๔๔๓

กลุ่มสตรีทอผ้าไหม

บ้านไพรพยอม

 ผ้าไหมมัดหมี่ไหม

หางกระรอก

๙๕ หมู่ที่ ๗ ต�าบลกล้วยกว้าง 

อ�าเภอห้วยทับทัน

โทร. ๐๘๔ ๗๑๑ ๗๗๖๗, 

๐๘๖๐๗๕๙๗๑๐

กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพ  เสื้อย้อมมะเกลือ

เย็บมือ โสร่งไหม

ผ้าไหมมัดหมี่ 

ผ้าขาวม้า

๑๖ หมู่ที่ ๙ ต�าบลปราสาท  

อ�าเภอห้วยทับทัน

โทร. ๐๘๗ ๐๒๑ ๗๒๑๓

กลุ่มสตรีทอผ้าไหม

มัดหมี่

 ผ้าไหมมัดหมี่ ๗๑ ๓ หมู่ที่ ๓ ต�าบลปราสาท 

อ�าเภอห้วยทับทัน

โทร. ๐๘๙ ๗๖๙ ๗๖๑๙

กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่

บ้านโนนโก

 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้า

ขาวม้าผ้าไหม 

โสร่งไหม ผ้าคลุมไหล่

๑๒ หมู่ที่ ๑๑ ต�าบลปราสาท  

อ�าเภอห้วยทับทัน

โทร. ๐๘๘ ๓๗๐ ๗๗๔๗

กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่

ลายลูกแก้ว

บ้านหนองนา

  ผ้าไหมโสร่ง 

ผ้าไหมลายลูกแก้ว

ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าฝ้าย

๖ หมู่ที่ ๑๑ ต�าบลปราสาท  

อ�าเภอห้วยทับทัน

โทร. ๐๘๑ ๐๑๐ ๒๐๕๕

รีสะเก

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหาด  ผ้าไหมพื้นเพ ๓๘ หมู่ที่ ๕ ต�าบลผักไหม 

อ�าเภอห้วยทับทัน

โทร. ๐๘๖ ๐๗๐ ๙๒๔๐

กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพ  เสื้อย้อมมะเกลือ

เย็บมือ

 โสร่งไหม

 ผ้าไหมมัดหมี่

 ผ้าขาวม้า

๑๖ หมู่ที่ ๙  ต�าบลปราสาท  

อ�าเภอห้วยทับทัน

โทร. ๐๘ ๗๐๒ ๑๗๒๑๓

กลุ่มเสื้อเก็บผ้าไหม

ลายลูกแก้ว

ย้อมมะเกลอือบสมนุไพร

 เสื้อเก็บย้อม

มะเกลือ

 ผ้าคลุมไหล่ย้อม

มะเกลือ

๑๒ ๑ หมู่ที่ ๓ 

ต�าบลเมืองหลวง 

อ�าเภอห้วยทับทัน  

โทร. ๐๘๘ ๗๖๓ ๔๒๖๑

กลุ่มสตรีทอผ้าไหม

บ้านเมืองน้อย

  ผ้าย้อมมะเกลือ ผ้า

ไหม ผ้าพันคอ

   ผ้าขาวม้า

๙๑ หมู่ที่ ๖ ต�าบลเมืองหลวง 

อ�าเภอห้วยทับทัน

๐๘๕ ๙๒๙ ๑๘๖๔

กลุ่มพัฒนาสตรี

บ้านสร้างเรือ

  ผ้าไหมมัดหมี่ ๖๕ ๑ หมู่ที่ ๕ 

ต�าบลห้วยทับทัน

อ�าเภอห้วยทับทัน  

โทร. ๐๘๙ ๐๖๒๔ ๒๕๑๓

๐๘๕ ๑๓๒ ๑๑๕๖

กลุ่มทอผ้าลายลูกแก้ว   เสื้อย้อมมะเกลือ

ลายลูกแก้ว

๕ หมู่ที่ ๗ ต�าบลห้วยทับทัน 

อ�าเภอห้วยทับทัน

โทร. ๐๘๙ ๔๒๑ ๕๖๑๕

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

เย็บผ้าสร้อยสุดา

นางสร้อยสุดา 

อุก ษ ์วีรติกุล

 เสื้อผ้าส�าเร็จรูป ผ้า

ฝ้าย ผ้าด้าย ผ้าไหม

๘๒ หมู่ที่ ๔ บ้านเดื่อ 

ต�าบลคลีกลิ้ง อ�าเภอศิลาลาด  

โทร. ๐๘๑ ๙๙๗ ๑๖๙๘

รีสะเก

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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นางมานี  โสดา   ผ้าไหม ผ้าฝ้าย 

โสร่ง ผ้ามัดหมี่

ผ้าลายลูกแก้ว

๑๐ หมู่ที่ ๒  ต�าบลขุนหาญ  

อ�าเภอขุนหาญ

โทร. ๐๘๙ ๒๘๔๐๒๔๕

นางโสภา  ทาปทา  ผ้าทอลายขิด ๖๕ หมู่ที่ ๖  ต�าบลภูฝ้าย  

อ�าเภอขุนหาญ

โทร. ๐๘๘ ๔๗๘๕๓๓๑

นางสายทอง  บุญทอง  ผ้าลายลูกแก้ว

 ผ้าขาวม้า ผ้าถุง 

ผ้าไหม

๑๙๒ หมู่ที่ ๔ ต�าบลโนนสูง 

อ�าเภอขุนหาญ

โทร. ๐๘๔๔๗๖๕๗๒๐

นางสายใจ  ศิริวงษ์  ผ้าไหมมัดหมี่ ๑๓๔ หมู่ที่ ๕  ต�าบลขุนหาญ  

อ�าเภอขุนหาญ

โทร. ๐๘๒๑๕๗๔๐๕๔

นางแก้ว  ไตรศรี  ผ้าไหมมัดหมี่ ๙๐ หมู่ที่ ๘ ต�าบลขุนหาญ  

อ�าเภอขุนหาญ

โทร. ๐๘๑ ๘๙๘๘๐๔๐

นางรินทร์  ไตรศรี  ผ้าไหมหางกระรอก

 ผ้าขาวม้า

  ผ้าไหมมัดหมี่

๕๒ ๒ หมู่ที่ ๖ ต�าบลขุนหาญ  

อ�าเภอขุนหาญ

โทร. ๐๘๗ ๖๓๖๓๙๓๑

นางกิ่งแก้ว  ค�าลอย  ผ้าไหมมัดหมี่ ๑๐๑ หมู่ที่ ๘ ต�าบลโพธิ์กระ

สังข์ อ�าเภอขุนหาญ

โทร. ๐๘๑ ๔๘๘๘๑๕

นางณัฐมาลี  ชูเชื้อ  ผ้าพื้น ผ้าขาวม้า ๗๖ ๑ หมู่ที่ ๑ ต�าบลสิ  

อ�าเภอขุนหาญ

โทร. ๐๘๗ ๘๗๒ ๔๗๙๘

รีสะเก

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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นางค�ามี  ครองใจ  ผ้าด้ายมัดหมี่ ๘๑ หมู่ที่ ๗  ต�าบลภูฝ้าย  

อ�าเภอขุนหาญ

โทร. ๐๙๐ ๖๐๔ ๗๙๐๖

นางอนุรดี  เม คลี  ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าโสร่งไหม

๔๔ หมู่ที่ ๑๔ ต�าบลโพธิ์กระ

สังข์  อ�าเภอขุนหาญ

โทร. ๐๘๑ ๑๖๐ ๙๗๘๑

นางอภัยมณี  เครือบุตร  ผ้าไหมมัดหมี่ 

ผ้าฝ้าย ผ้าพื้น

๖๕ หมู่ที่ ๖  ต�าบลภูฝ้าย  

อ�าเภอขุนหาญ

โทร. ๐๘๘ ๔๗๘ ๕๓๓๑

นางนราธิป  ติงสะ   ผ้าไหมมัดหมี่ 

ผ้าขาวม้าผ้าไหม

โสร่ง ผ้าฝ้าย ผ้าไหม

๖๘ หมู่ที่ ๓ ต�าบลไพร  

อ�าเภอขุนหาญ

โทร. ๐๘๕ ๖๓๘ ๘๕๔๐

นางทองก้อน ดวงจันทร์  ผ้าขาวม้า

 ผ้ามัดหมี่

๑ หมู่ที่ ๑๔ ต�าบลส�าโรงพลัน

อ�าเภอไพรบึง

โทร. ๐๘๓ ๗๓๓ ๘๗๐๑

นางสุพิศ  นวลแย้ม  ผ้ามัดหมี่ ๒๐ หมู่ที่ ๑๗ 

ต�าบลส�าโรงพลัน 

อ�าเภอไพรบึง 

โทร. ๐๘๐ ๔๗๑ ๒๘๐๓

นางขันธ์  พรมชาติ  ผ้าลายเกล็ดเต่า ๖๙ หมูท่ี ่๑ ต�าบลปราสาทเยอ 

อ�าเภอไพรบึง

โทร. ๐๘๒ ๑๕๗๔๐๕๔

นางแพงศรี  ทองย่อย  ผ้าสไบลายยกดอก

 ผ้ามัดหมี่ด้าย

ประดิษฐ์

๓๖ หมู่ที่ ๒ ต�าบลสุขสวัสดิ์ 

อ�าเภอไพรบึง

โทร.บ ๐๘๘ ๑๐๘๘๒๗๓

รีสะเก

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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นางสาวสุทิศ  สะดวก   ผ้าไหมมัดหมี่

  ตีนซิ่นไหม

๔๐ หมู่ที่ ๙ ต�าบลดินแดง  

อ�าเภอไพรบึง

โทร. ๐๙๐ ๖๐๙๓๙๓๗

นางจุฑารัตน์  วิทยา   ผ้าลายลูกแก้ว

  ผ้าลายพิกุลแก้ว

  ผ้าไหมมัดหมี่

๓๗ หมู่ที่ ๑๐ ต�าบลสุขสวัสดิ์  

อ�าเภอไพรบึง

โทร. ๐๘๗ ๒๕๒๙๕๓๒

นางส�าเภา  สุภาพันธ์   ผ้าไหมยกดอก

  ผ้าไหมลายเซ็น

  ผ้าไหมมัดหมี่

สามตะกรอ

  เสื้อส�าเร็จรูปย้อม

มะเกลือ

๑๐๖ หมู่ที่ ๑  ต�าบลดินแดง  

อ�าเภอไพรบึง

โทร. ๐๘๘ ๓๔๓๙๑๗๐

นางบัวพัน  พงษ์วัน  ผ้ายกดอกลาย

พริกไทย

  ผ้าลายลูกแก้ว

๗ ๑ หมู่ที่ ๘ 

ต�าบลส�าโรงพลัน  

อ�าเภอไพรบึง

โทร. ๐๘๒ ๐๐๘๐๑๖๘

นางเพ็ญ  สายแก้ว  ผ้าคลุมไหล่

ลายลูกแก้ว

 ผ้าขาวม้าไหม

 ผ้าไหมลายมัดหมี่

 ผ้าโสร่งไหม

 ผ้าไหมลายเกร็ดเต่า

 ผ้าไหมลายพริกไทย

 ผ้าไหมตีนซิ่น

 ผ้าไหมหัวซิ่น

๑๐ หมู่ที่ ๕ ต�าบลดินแดง  

อ�าเภอไพรบึง

โทร. ๐๘๘ ๑๓๒๒๒๑๓

รีสะเก

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน



398 นามสงเคราะห¼์ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº¼ŒÒä·Â

นางสาวพรเพ็ญ  

นมัสการ

 ผ้าทอลายลูกแก้ว

 ผ้าทอลายพรกิไทย

๕๒ หมู่ที่ ๘ ต�าบลดินแดง  

อ�าเภอไพรบึง

โทร. ๐๘๙ ๕๑๗๐๙๐๘

นางสาวสมคิด 

บุญประสพ

 หัวซิ้น

 ตีนซิ้น

๗๐ หมู่ที่ ๑ ต�าบลสุขสวัสดิ์  

อ�าเภอไพรบึง

โทร. ๐๘๐ ๔๖๖๗๗๓๘

นางอรกัญญา  สารทอง  ผ้าไหมมัดหมี่

 ผ้าลายลูกแก้ว

 ผ้าลายพริกไทย

๔๘ ๑ หมู่ที่ ๓ ต�าบลดินแดง  

อ�าเภอไพรบึง

โทร. ๐๘๖ ๐๘๖๒๙๗๖

นางจันทร์จิรา  สุนันท์  ผ้าส�าหรับมัดผม ๑๐ หมู่ที่ ๗ ต�าบลสุขสวัสดิ์ 

อ�าเภอไพรบึง

โทร. ๐๘๐ ๓๗๒๓๖๖๙

นางสาวจุไรพร  วงหงษ์   ผ้าลายลูกแก้ว ๖๓ หมูที่ ๑๑ ต�าบลสุขสวัสดิ์  

อ�าเภอไพรบึง

โทร. ๐๘๗ ๐๗๒๓๑๗๒

นางสาวพัชริดา  ยาศรี   ผ้าไหมมัดหมี่ ๑๘ หมู่ที่ ๗ ต�าบลสุขสวัสดิ์  

อ�าเภอไพรบึง

โทร. ๐๘๙ ๗๒๑๗๔๖๔

นางทองแดง  สีหานาม   ผ้าไหมลายเข็น

  ผ้าไหมโสร่งไหม

  ผ้าขาวม้าไหม

๙๒ หมู่ที่ ๑ ต�าบลดินแดง  

อ�าเภอไพรบึง

โทร. ๐๘๗ ๖๙๓๓๙๔๕

รีสะเก

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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นายชาญวิทย์ ดารามิตร

หาดใหญ่บาติก

ผลิต จ�าหน่าย

ผ้า เสื้อบาติก

๓๐๑ ๓๐๓ ถนนสามชัย 

อ�าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐ 

โทร. ๐๗๔ ๓๔๒๒๘๑

๐๘๗ ๒๘๗ ๕๕๘๗

นางจันทนา  ธรรมโชติ 

เฟืองฟ้าบาติก

ผลิต จ�าหน่าย

ผ้า เสื้อบาติก

๑๔๓ ๑ หมู่ที่ ๕ 

ต�าบลเขามีเกียรติ 

อ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

๙๐๑๒๐ 

โทร ๐๘๖ ๒๙๘๑๘๙๖
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นายสุรศักดิ์  ศิริโวหาร

สงขลาบาติก

ผลิต จ�าหน่าย

ผ้า เสื้อบาติก 

 ๖๒๑ ถนนไทรบุรี 

ต�าบลบ่อยาง อ�าเภอเมือง 

จังหวัดสงขลา

โทร ๐๘๑ ๐๙๙๙๗๗๓

นางการรุ่ง  ล่าหัส

การรุ่งบาติก

ผลิต จ�าหน่าย 

ผ้า เสื้อบาติก 

๕๔ ๑ ต�าบลจะโหนง 

อ�าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

๙๐๑๓๐  

โทร.๐๙๕ ๙๓๕๐๗๘๙

นางสาวพัชนี  เส็มกิ่ง 

ห้องเสื้อลูกไม้

ตัดเย็บผ้า ๕ ถนนก�าแพงเพชร 

ต�าบลบ่อยาง อ�าเภอเมือง 

จังหวัดสงขลา 

โทร ๐๘๑ ๐๙๕๘๒๑๐

นางสาวอุไรวรรณ  

แรกจ�านงค์ 

ร้านอนันดาบาติก

ผลิต จ�าหน่าย        

ตัดเย็บผ้าบาติก

ชุดผ้าไทยส�าเร็จรูป

๑๐๙ ๕ ซอยกัลยาเทพ ๖ 

ต�าบล  อ�าเภอ  

จังหวัดสงขลา 

โทร.๐๘๖ ๖๙๕๕๗๙๕

นางบัว ดวงตา

กลุ่มทอผ้า

บ้านสะพานพลา

ทอผ้าฝ้าย ผ้าไหม ๓๒ ๒ หมู่ที่ ๖ ต�าบลสะท้อน 

อ�าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 

โทร ๐๘๘ ๓๙๘๔๘๙๗

สงขลา

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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สตูลบาติก

น.ส.ถาวรีย์ แซ่ย่อง

ออกแบบ จ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ผ้าติก 

ตัด จ�าหน่าย 

เสื้อสุภาพสตรี

ตัด จ�าหน่าย

เสื้อสุภาพบุรุษ

๓๒ ๑๘ ถนนศุลกานุกูล 

ต�าบลพิมาน 

อ�าเภอเมืองสตูล 

จังหวัดสตูล ๙๑๐๐๐ 

โทร  ๐๘  ๖๙๖๙ ๙๔๑๘ 

  ๘

.

กลุ่มควนขันบาติก 

น.ส.พรพรรณ  รักนิยม   

น.ส.เพ็ญนภา รักนิยม 

ออกแบบ จ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ผ้าติก

ตัด จ�าหน่าย

เสื้อสุภาพสตรี

ตัด จ�าหน่าย

เสื้อสุภาพบุรุษ

๑๘๑ ไทรงาม หมู่ที่ ๔ 

ต�าบลควนขัน 

อ�าเภอเมืองสตูล 

จังหวัดสตูล ๙๑๐๐๐ 

โทร  ๐๘ ๔๗๑๓ ๘๔๗๖

  

.

กลุ่มผลิตภัณฑ์ 

จากผ้าปาเต๊ะ

น.ส.จันทร์สิริ สัสดี

จ�าหน่าย ออกแบบผ้า

บาติก,  ผ้าปาเต๊ะ

ตัด จ�าหน่ายเสื้อ

สุภาพสตรี ตัด 

จ�าหน่ายเสื้อสุภาพ

บุรุษ และผลิตภัณฑ์

อื่น

๑๙๗ หมู่ที่ ๑ ต�าบลควนโดน 

อ�าเภอควนโดน จังหวัดสตูล 

๙๑๑๖๐

โทร   ๐๘ ๙๕๙๔ ๙๔๓๔

ปันหยาบาติก

นางส้อง อังศุภานิช

ออกแบบ จ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ผ้าติก 

ตัด จ�าหน่าย 

เสื้อสุภาพสตรี 

ตัด จ�าหน่าย

เสื้อสุภาพบุรุษ

๙๐ หมู่ที่ ๒ ซอยปันหยาบาติก 

ต�าบลละงู อ�าเภอละงู 

จังหวัดสตูล ๙๑๑๑๐ 

โทร  ๐๘  ๔๑๙๖  ๗๗๖๔

สตูล

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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คุณปัทมา  หมัดสาลี ผลิตภัณฑ์จาก

ผ้าปาเต๊ะ เช่น  

กระเปา ของที่ระลึก 

ของช�าร่วยต่าง

๖๙๗ ๒ หมู่ที่ ๔ 

ซอยนวลอุทิศ ต�าบลคลองขุด 

อ�าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

โทร  ๐๘ ๗๓๙๐ ๙๙๓๙

สตูล

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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บริษัท อารีไหมไทย 

อินเตอร์เทรด จ�ากัด

คุณกณิศปาณัสม์ 

ฐิติเหมวัต

จ�าหน่ายผ้าไหม ๙๘ หมู่ที่ ๗ 

ถนนวัดศรีวารีน้อย 

อ�าเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๕๔๐

โทร  ๐ ๒๓๓๗ ๐๓๔๕,

๐๘ ๖๘๘๗ ๑๑๕๒

โทรสาร  ๐ ๒๓๓๗ ๐๓๔๔

อีเมล์   

.

บริษทั สิง่ทอซาตนิ จ�ากดั  

คุณชเล วุฒินันท์

จ�าหน่ายผ้าไหม ๒๙ หมู่ที่ ๑๒ ถนนสุขสวัสดิ์ 

อ�าเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐ 

โทร  ๐ ๒๔๖๓ ๐๑๑๙, 

๐ ๒๔๖๓ ๕๐๐๐ ๑

โทรสาร  ๐ ๒๔๖๔ ๑๗๖๒,

๐ ๒๔๖๓ ๓๖๑๕

อีเมล์  

.
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บริษัท สปันซิลค์ 

เวิลด์ จ�ากัด

คุณปณิธาน 

คิวเจริญวงษ์, 

คุณปาจรีย์ คิวเจริญวงษ์

จ�าหน่ายเส้นไหม, 

เส้นไหมปัน, 

เส้นไหมผสม 

๗๒๔ หมู่ที่ ๕ ซอยประชา 

ถนนสุขุมวิท ต�าบลท้ายบ้าน 

อ�าเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๘๐

โทร  ๐ ๒๗๐๓ ๙๓๕๖ 

โทรสาร  ๐ ๒๓๘๙ ๕๖๐๔

อีเมล์ 

. , 

.

บริษัท เอส.ที. เท็กซ์ไทล์ 

จ�ากัด

คุณบัณฑิต 

พงศาโรจนวิทย์

จ�าหน่ายผ้าไหม ๗๑๗ ซอยบางเม ขาว 

ต�าบลท้ายบ้าน อ�าเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๘๐  

โทร  ๐ ๒๓๘๙ ๒๓๗๗ ๙  

โทรสาร  ๐ ๒๓๘๗ ๐๘๘๓

บริษัท โรงงานผ้าไทย 

จ�ากัด (มหาชน)

คุณธวัชชัย ไชยภินันท์

จ�าหน่ายผ้าไหม ๓๘๕ หมูท่ี ่๓ ซอยบางเม ขาว 

ถนนสุขุมวิท ต�าบลท้ายบ้าน 

อ�าเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรปราการ 

โทรศัพท์ ๐ ๒๓๙๕ ๐๐๖๖ 

โทรสาร  ๐ ๒๓๘๗ ๑๙๘๓

กลุ่มพลังสตรี หมู่ ๑๔   

บางแก้ว  

คุณปัทมพร กล่อมจิตร์

ทอผ้าขาวม้า ๒๘ ๔ หมู่ที่ ๑๔ 

ต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ

โทร  ๐๙ ๐๙๖๒ ๒๗๙๗

สมุทรปราการ

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน



419นามสงเคราะห¼์ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº¼ŒÒä·Â

กลุ่มผ้าไหมไทย

เทพารักษ์ 

นายสเุมธ นวเศรษฐวสูิตร 

จ�าหน่ายผ้าไหมพื้น

จากเส้นไหมเหลือง

เลขที่ ๑๒๕๕ ๒๔ หมู่ที่ ๔

ต�าบลเทพารักษ์ อ�าเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐

โทร  ๐๘ ๑๙๐๔ ๖๔๔๑

เพ็ญทิพา ขายปลีก ส่ง 

ผ้าไหมไทย

เลขที่ ๖๐ ๘๖ หมู่ ๗

ถนนกิ่งแก้ว ต�าบลราชาเทวะ 

อ�าเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ

โทร  ๐๘ ๑๕๑๔ ๐๓๒๔, 

๐๘ ๔๓๓๐ ๓๒๑๐

ร้าน  

 

จ�าหน่ายผ้าไหม

ทุกชนิด ผ้าไหม

ยกดอก แพรวา 

มัดหมี่

อาคารศศิทศ เพลส 

ห้องเลขที่  

เลขที่ ๒๗๑ ถนนสุขสวัสดิ์ 

เทศบาลต�าบลลัดหลวง 

(ต�าบลบางพึ่ง) 

อ�าเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐

โทร  ๐ ๒๘๑๗ ๐๓๓๐, 

๐๘ ๖๙๘๖ ๒๐๐๒

โทรสาร  ๐ ๒๘๑๗ ๐๐๕๕

. .

สมุทรปราการ

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน



420 นามสงเคราะห¼์ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº¼ŒÒä·Â

อิสริยา บูติค รับตัด ออกแบบ

เสื้อผ้าบุรุษ สตรี 

ชุดสูท ชุดผ้าไหม 

ชุดออกงาน 

ชุดแต่งงาน ชุดไทย

ประยุกต์ ชุดไทยราตรี 

ชุดลายไทย 

เลขที่ ๘๒๑ ซอยสุขุมวิท ๑๐๗ 

ถนนแบริ่ง ต�าบลส�าโรงเหนือ 

อ�าเภอเมือง จังหวัด

สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐

โทร  ๐๘ ๑๓๐๗ ๖๓๘๗, 

๐๘ ๑๙๐๙ ๗๘๗๙

ร้านนันทนา รับตัดชุดผ้าไหม 

ผ้าไทย

เลขที่ ๔๐๔ ถนนท้ายบ้าน 

ต�าบลปากน�้า อ�าเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐

โทร  ๐ ๒๓๙๕ ๓๒๒๓, 

๐๘ ๕๙๙๐ ๙๔๖๕

ร้านมิตรหญิง รับตัดชุดผ้าไหม 

ผ้าไทย

เลขที่ ๑๗๓๔ ๑๒๘ 

ซอยวัดด่าน (ด�ารงเหนือ 

ซอย ๒) ถนนสุขุมวิท 

ต�าบลส�าโรงเหนือ

อ�าเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐

โทร  ๐ ๒๓๙๔ ๔๕๗๖

สมุทรปราการ

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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ร้านสุนันทาผ้าไทย  รับตัดเย็บ

ชุดผ้าไทย

 จ�าหน่ายชุดผ้าไทย 

ส�าเร็จรูป

 จ�าหน่ายผ้าไหม 

ผ้าฝ้าย 

๙๙ ๙ หมู่ที่ ๗  

ถนนบ้านแพ้ว พระประโทน 

ต�าบลหลักสาม

อ�าเภอบ้านแพ้ว 

จังหวัดสมุทรสาคร

โทร. ๐ ๓๔๔๘ ๓๒๑๙ 

      ๐๘๗ ๑๑๑๘๓๓๗ 

      ๐๘๗ ๐๐๙๕๔๑๐

ร้านลายไทย  รับตัดเย็บชุดผ้าไทย

 จ�าหน่ายชุดผ้าไทย

ส�าเร็จรูป

 จ�าหน่ายผ้าไหม 

ผ้าฝ้าย ผ้ามัดหมี่ 

และผ้าไทยอื่น  

๑๖๐๐ ๑๐๑ ถนนท่าปรง 

ต�าบลมหาชัย อ�าเภอเมืองฯ

จังหวัดสมุทรสาคร

โทร. ๐๘๗ ๔๑๒๓๘๒๗
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ธนกิจ ผ้าไทย รับตัดและจ�าหน่าย

ผ้าไทย และ

ชุดผ้าไทยส�าเร็จรูป

เลขที่ ๘๔ ต�าบลห้วยบง

อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๔๐

โทรศัพท์ ๐๓๖ ๒๗๕ ๒๒๒

โทรสาร ๐๓๖ ๒๗๕ ๒๒๖

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 

หนองโน

 ผ้าขาวม้า

 ผ้ามัดหมี่

เลขที่ ๑๒ หมู่ที่ ๗ 

ต�าบลหนองโน 

อ�าเภอเมืองสระบุรี 

จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๓๖ ๓๐๗ ๒๒๐

กลุ่มช่างทอผ้าซิ่นตีนจก

ไทยวนสระบุรี

 ผ้าซิ่นตีนจก

ไทยวน

 ย่ามไทยวน

เลขที่ ๒๗ ๒ หมู่ที่ ๑ 

ซอยวัดพระยาทด 

อ�าเภอเสาไห้ 

จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๖๐

โทรศัพท์ ๐๘๗ ๑๒๑ ๑๒๓๒
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กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมือง

บ้านท่าช้าง

 ผ้าพื้น

ผ้าขาวม้า

 ผ้าเช็ดหน้า

 ย่าม กระเปา 

จากผ้าทอ

 ผ้าห่ม ผ้าพันคอ 

และผลิตภัณฑ์อื่น  

จากผ้าทอ

เลขที่ ๔ หมู่ที่ ๔ บ้านท่าช้าง 

ต�าบลท่าช้าง อ�าเภอเสาไห้  

จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๖๐

โทรศัพท์ ๐๘๕ ๙๘๑ ๐๖๖๓

และ ๐๓๖ ๓๓๓ ๓๘๔

กลุ่มทอผ้าไหมประดิษฐ์  ผ้าพื้น

 ผ้ามัดหมี่

 ผ้าขาวม้า

หมู่ที่ ๑๐ บ้านโปงเก้ง 

ต�าบลวังม่วง 

จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๒๐

ศูนย์การเรียนรู้ทอผ้า

บ้านต้นตาล

 ผ้าพื้น

 ย่าม กระเปา 

จากผ้าทอ

 ผ้าห่ม ผ้าพันคอ 

และ ผลิตภัณฑ์อื่น  

จากผ้าทอ

หมู่ที่ ๓ ๔  ต�าบลต้นตาล 

อ�าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 

๑๘๑๖๐

โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๔๔ ๗๒๒๗

สระบุรี

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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กลุ่มทอผ้าไทย
บ้านโนนสง่า
นางแปม  ค�าโส

จ�าหน่ายผ้าไทย ๑๔ หมู่ที่ ๒ ต�าบลไทรทอง 
อ�าเภอคลองหาด 
จังหวัดสระแก้ว 
โทร. ๐๘๙ ๕๘๑ ๗๗๒๖

ร้านศิริวรรณ 
น.ส.ไทยรัฐ เทวิน

ตัดผ้าชุดสตรี ผ้าไหม 
ผ้าฝ้าย

๓๖๕ หมู่ที่ ๑ ต�าบลตาพระยา   
อ�าเภอตาพระยา 
จังหวัดสระแก้ว
โทร. ๐๓๗ ๕๑๐ ๐๗๒

ร้านสกุณา
นางสกุณา   ชินค�า

ตัดผ้าชุดสตรี 
ชุดบุรุษ ผ้าไหม 
ผ้าฝ้าย

๑๙๘ หมู่ที่ ๑ ต�าบลตาพระยา                
อ�าเภอตาพระยา
จังหวัดสระแก้ว
โทร. ๐๘๗ ๘๓๔ ๓๐๒๒
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ร้านพิราภรณ์  ชุดวิวาห์
พิศวาส ศิริโชคบุญอุดม

เครื่องแต่งกายผ้าไทย
และอาเซียน 
ชุดการแสดงต่าง   

๑ หมู่ที่ ๑๖ ต�าบลวังสมบูรณ์
อ�าเภอวังสมบูรณ์
จังหวัดสระแก้ว
โทร. ๐๘๙ ๙๓๑ ๓๓๐๒ 
โทร. ๐๘๑ ๑๕๖ ๙๙๘๙

นางสาวโสภา วันสวัสดิ์ ตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ๘๕ ๑ หมู่ที่ ๑๕ ต�าบลวังทอง 
อ�าเภอวังสมบูรณ์ 
จังหวัดสระแก้ว 
โทร. ๐๘๖ ๑๕๕ ๑๒๗๐

ร้านธรรมชาติผ้าทอมือ
นางบุปผชาติ  เผ่าโยธิน

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
ผ้าฝ้ายทอมือยกดอก
มัดหมี่ ๕ ตะกอ 
ผ้ามัดย้อม ผ้าขาวม้า 
ผ้าคลุมไหล่ 
ผ้าพันคอ เสื้อสูท
ชุดพระราชทาน 
เสื้อส�าเร็จรูปผ้าไหม 
ผ้าฝ้าย ส�าหรับ
สุภาพบุรุษและ
สุภาพสตรี

๒ เทศบาล ๑๔ 
หลังที่ว่าการอ�าเภอเมือง
สระแก้ว ต�าบลสระแก้ว
อ�าเภอเมืองสระแก้ว 
จังหวัดสระแก้ว
โทร. ๐๓๗ ๒๔๒ ๙๓๒
๐๘๑ ๕๗๑ ๘๓๓๑

ร้านแพรพระนาง
นางจรรยา  โจวเจริญ

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
ผ้าทอมือ ผ้าไหมไทย 
ผ้าฝ้าย เสื้อส�าเร็จรูป
ผ้าไหม และผ้าฝ้าย
ส�าหรับสุภาพบุรุษ
และสุภาพสตรี

๔๒ ๑๑ ถนนสุวรรณศร 
ต�าบลสระแก้ว  
อ�าเภอเมืองสระแก้ว 
จังหวัดสระแก้ว
โทร. ๐๘๑ ๙๘๒ ๙๓๗๖

สระแกว

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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ร้านวัลลาผ้าไหม
นางวัลลา  จันดี

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
ผ้าทอมือ ผ้าไหมไทย 
ผ้าย เสื้อส�าเร็จรูป
ผ้าไหมและผ้าฝ้าย
ส�าหรับสุภาพบุรุษ
และสุภาพสตรี

๗๐ ๑ ถนนเทศบาล ๖ 
ต�าบลสระแก้ว
อ�าเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว
โทร. ๐๘๖ ๑๔๘ ๓๕๐๖

ร้านอโณชาไหมไทย
นางอโณชา อ้อนค�าภา

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
ผ้าทอมือ ผ้าไหม 
ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า
จ�าหน่ายเสื้อผ้า
ส�าเร็จรูปผ้าไหม 
ผ้าฝ้าย ของสุภาพ
บุรุษ สุภาพสตรี
ตัดเย็บ และออกแบบ
ผ้าไทยทุกประเภท

๒๖ ๑ ถนนสุวรรณศร 
ต�าบลอรัญประเทศ 
อ�าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว 
โทร. ๐๓๗ ๒๒๓ ๗๓๖
๐๘๑ ๖๖๓ ๗๒๒๑

กลุ่มสตรีทอผ้า
บ้านหันทราย
นางกัณหา หันทิพย์

ทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย 
ผ้าขาวม้า ผ้าโสร่ง 
(ทอมือ)

๒๔ หมู่ที่ ๑ ต�าบลหันทราย 
อ�าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว 
โทร. ๐๓๗ ๔๒๖ ๐๑๔
๐๘๙ ๘๓๑ ๔๗๓๘

กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้า
บ้านหันทราย
นางสมนึก ถาวรกุล

ทอผ้าฝ้าย (ทอมือ) ๘๕ ๑ หมู่ที่ ๒ ต�าบลหันทราย 
อ�าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว 
โทร. ๐๓๗ ๔๒๖ ๐๔๓

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
สายใยรักบ้านหันทราย
นางค�าใส ธาจ�ารัส

ทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย 
ผ้าขาวม้า และผ้าโสร่ง

๘ หมู่ที่ ๕ ต�าบลหันทราย 
อ�าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว 
โทร. ๐๓๗ ๔๒๖๐๙๙
๐๘๑ ๗๘๒ ๕๖๐๔

สระแกว

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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กลุ่มทอผ้ากี่กระตุก
นางชูเชิด เนียมศรี

ทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย 
ผ้าขาวม้า และ
ผ้าโสร่ง

๗๘ หมู่ที่ ๑ ต�าบลหันทราย 
อ�าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว
โทร. ๐๓๗ ๔๒๖ ๐๐๖

กลุ่มทอผ้าคลองน�้าใส
นางวิจิตรา ศรีจันทร์

ทอกี่กระตุก ผ้าด้าย
ประดิษฐ์ ผ้าโทเร

๑๐๑ หมู่ที่ ๘ 
ต�าบลคลองน�้าใส 
อ�าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว 
โทร. ๐๘๑ ๙๔๙ ๒๓๐๑

กลุ่มสตรีทอผ้า
บ้านทุ่งสว่าง
นางบวัผนั ทองเทีย่งธรรม

ทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย  
และผ้าขาวม้า  

๑๐๘ หมู่ที่ ๘ 
ต�าบลหนองสังข์ 
อ�าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว 
โทร. ๐๘๖ ๑๕๔ ๗๔๓๗

กลุ่มสตรีทอผ้า
บ้านเหล่าอ้อย
นางภัทรวรินทร์ 
กลิ่นพิพัฒน์

ทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย ๒๑๘ หมู่ที่ ๖ ต�าบลหนองสังข์ 
อ�าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว
โทร. ๐๘๖ ๑๔๑ ๕๗๔๕

กลุ่มทอผ้า
บ้านภักดีแผ่นดิน

ผลิตจ�าหน่ายทอผ้า
ขาวม้า ผ้าไหม

หมู่ที่ ๘ ต�าบลหนองหมากฝ้าย 
อ�าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว
โทร. ๐๘๗ ๙๔๐ ๔๔๘๙ 

กลุ่มสตรีทอผ้า
บ้านกุดผือ
นางอ�าภา พิมพ์น้อย

ผลิตจ�าหน่ายผ้าไหม 
ผ้าฝ้าย ผ้าทอมือ 

๔๙ หมู่ที่ ๔ บ้านกุดผือ 
ต�าบลโนนหมากมุ่น 
อ�าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
โทร. ๐๘๗ ๐๓๓ ๙๗๘๗

สระแกว

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านน้อย
นางเนาวรัตน์ หอมกลิ่น

ผลิตจ�าหน่ายผ้าไหม 
ผ้าฝ้าย 
ผ้าทอมือ ผ้าขาวม้า

๑ หมู่ที่ ๗ บ้านน้อย 
ต�าบลโคกสูง อ�าเภอโคกสูง 
จังหวัดสระแก้ว
โทร. ๐๘๑ ๐๖๐ ๖๗๓๐

กลุ่มหมู่บ้านไหมไทย
เฉลิมพระเกียรติ
บ้านหนองมั่ง 
นางบัวลม หลวงลาด

ผลิตจ�าหน่ายผ้าไหม 
ผ้าฝ้าย ผ้าทอมือ 
ผ้าขาวม้า

๒๑๒ หมูที่ ๕ บ้านหนองมั่ง  
ต�าบลโคกสูง อ�าเภอโคกสูง 
จังหวัดสระแก้ว 
โทร. ๐๘๙ ๕๑๓ ๘๔๓๑

กลุ่มสตรีทอผ้า
บ้านหนองหญ้าแก้ว
นางใส จ่าเพ็ง

ผลิตจ�าหน่ายผ้าไหม 
ผ้าฝ้าย ผ้าทอมือ

๙๑ หมู่ที่ ๙ 
บ้านหนองหญ้าแก้ว 
ต�าบลโคกสูง อ�าเภอโคกสูง 
จังหวัดสระแก้ว 
โทร. ๐๘๙ ๕๘๐ ๘๕๕๔

กลุ่มสตรีทอผ้า
บ้านสว่างพัฒนา
นางส�ารวจ นิลกลาง

ผลิตจ�าหน่ายผ้าไหม 
ผ้าฝ้าย ผ้าทอมือ

๑๐๕ หมู่ที่ ๑๑ 
บ้านสว่างพัฒนา 
ต�าบลหนองม่วง 
อ�าเภอโคกสูง 
จังหวัดสระแก้ว 
โทร. ๐๘๗ ๖๐๐ ๒๐๔๙

ร้านแสนสุข
นางกายแก้ว สุขแสนสุข

ตัดและจ�าหน่าย
ผ้าไหม ผ้าฝ้าย

๒๒๙ ๖ หมู่ที่ ๑ 
ถนนจันทบุรี สระแก้ว
ต�าบลวังน�้าเย็น 
อ�าเภอวังน�้าเย็น
จังหวัดสระแก้ว 
โทร. ๐๘ ๔๓๔๖ ๕๐๒๖

สระแกว

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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ร้านป้าศรีบ้านผ้าไหม
นางเพ็ญศรี  พระเมือง

จ�าหน่ายผ้าไหม 
ผ้าฝ้ายและเสื้อผ้าไหม 
ผ้าฝ้ายส�าเร็จรูป

๒๐๓ ๒ ซอยเทศบาล ๑๔ 
หมู่ที่ ๑ ต�าบลวังน�้าเย็น 
อ�าเภอวังน�้าเย็น 
จังหวัดสระแก้ว  
โทร. ๐ ๓๗๒๕ ๑๔๖๒ 
๐๘  ๖๐๐๔  ๒๓๑๖

กลุ่มสตรีทอผ้า
บ้านค่ายเจริญ
นางวิลัย  ศรีชาติ

ทอผ้าและจ�าหน่าย
ผ้าไหมมัดหมี่ 
ผ้าฝ้ายทอมือ

๒ หมู่ที่ ๑ บ้านค่ายเจริญ 
ต�าบลคลองหินปูน 
ต�าบลคลองหินปูน  
อ�าเภอวังน�้าเย็น 
จังหวัดสระแก้ว 
โทร. ๐๘ ๐๖๐๘ ๔๙๙๐

กลุ่มทอผ้าบ้านวังยาว
นางหนูลม  มีโชค

ทอผ้าและจ�าหน่าย
ผ้าขาวม้า ผ้าฝ้าย 
ทอมือ

๕๗ หมู่ที่ ๓ บ้านวังยาว 
ต�าบลคลองหินปูน 
อ�าเภอวังน�้าเย็น 
จังหวัดสระแก้ว 
โทร. ๐๘ ๙๕๐๗ ๗๑๔๒

กลุ่มผู้สูงอายุ
นางส�ารวย  โสภา

ทอผ้าและจ�าหน่าย
ผ้าขาวม้า และ
แปรรูปผลิตภัณฑ์
จากผ้าขาวม้า

๖๔ หมู่ที่ ๒ บ้านคลองหินปูน 
ต�าบลคลองหินปูน 
อ�าเภอวังน�้าเย็น 
จังหวัดสระแก้ว 
โทร. ๐๘ ๔๗๑๙ ๑๓๗๒

สระแกว

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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กลุ่มสตรีผลิตและ
แปรรูปผ้าทอมือ
นางเพ็ญจนา กลิ่นจันทร์
นางกัลยากร โคตรมงคล

ตัดผ้าไหม ผ้าฝ้าย ๘๔ หมู่ที่ ๓ บ้านวังยาว 
ต�าบลคลองหินปูน 
อ�าเภอวังน�้าเย็น
จังหวัดสระแก้ว 
๒๔๙ หมู่ที่ ๓ บ้านวังยาว 
ต�าบลคลองหินปูน 
อ�าเภอวังน�้าเย็น 
จังหวัดสระแก้ว 
โทร. ๐๘ ๕๖๙๗ ๐๓๓๘

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้าน
คลองใหญ่
นางจัน  แก้วเกษดี

ทอผ้า ผ้าข้าวม้า 
ผ้าไหมมัดหมี่และ
จ�าหน่าย

๔๒๐ หมู่ที่ ๖ บ้านคลองใหญ่
ต�าบลทุ่งมหาเจริญ  
อ�าเภอวังน�้าเย็น
จังหวัดสระแก้ว  
โทร. ๐๘ ๕๑๖๓ ๑๒๙๔

ห้องเสื้อเจียว
นางสมหมาย ศรีสมศักดิ์

จ�าหน่ายชุดส�าเร็จรูป
จากผ้าไทย

๒๒๔๐ ๑ หมู่ที่ ๑ 
ต�าบลวังน�้าเย็น 
อ�าเภอวังน�้าเย็น
จังหวัดสระแก้ว  
โทร. ๐๘ ๑๔๕๓ ๓๙๖๑

กลุ่มผ้าทอมือ
บ้านหนองโกวิทย์
นางสุวรรณะ  ประไพ

ทอผ้าและจ�าหน่าย
ผ้าขาวม้า และ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ 

๑ หมู่ที่ ๗ ต�าบลเขาสามสิบ 
อ�าเภอเขาฉกรรจ์ 
จังหวัดสระแก้ว  
โทร. ๐๘ ๑๙๒๑  ๘๗๙๑

กลุ่มผ้าทอมือ
บ้านพรสวรรค์
นางบัวทอง โพธิตะนิมิต

ทอผ้าและจ�าหน่าย
ผ้าขาวม้า 

๑๐๖ หมู่ที่ ๘ ต�าบลเขาฉกรรจ์  
อ�าเภอเขาฉกรรจ์ 
จังหวัดสระแก้ว
โทร. ๐๘ ๐๖๑๕ ๕๓๐๗

สระแกว

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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กลุ่มทอผ้าชุมชน
เขาฉกรรจ์สามัคคี
นางสาวคูณ  บุตรศรีภูมิ

ทอผ้าและจ�าหน่าย
ผ้าขาวม้า 
ผ้าไหมมัดหมี่

๑๐๔ หมู่ที่ ๔ ต�าบลเขาฉกรรจ์ 
อ�าเภอเขาฉกรรจ์ 
จังหวัดสระแก้ว 
โทร. ๐๘ ๖๑๔๐ ๓๗๔๕

กลุ่มทอผ้า
บ้านเนินสายฝน
นางสมบูรณ์  สุภะกะ
นางพงษ์สุดา  ชุมเสน

ทอผ้าฝ้ายและ
จ�าหน่าย

๑๖๔ หมู่ที่ ๑๓ 
ต�าบลพระเพลิง 
อ�าเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแก้ว 
โทร. ๐๘ ๔๗๘๐ ๙๔๑๓
โทร. ๐๘ ๘๕๒๘ ๘๖๐๔

กลุ่มทอผ้าบ้านไทรงาม
นางอุดมลักษณ์  จันลา

ทอผ้าและจ�าหน่าย
ผ้าขาวม้า

๒๘ หมู่ที่ ๑๘ ต�าบลพระเพลิง 
อ�าเภอเขาฉกรรจ์ 
จังหวัดสระแก้ว 
โทร. ๐๘ ๙๕๔๒ ๖๗๒๙

กลุ่มอาชีพบ้านหนองคุ้ม
นางวราภรณ์  ศรีอวน

ทอผ้าและจ�าหน่าย
ผ้าขาวม้า

๕๐ หมู่ที่ ๘ ต�าบลเขาสามสิบ 
อ�าเภอเขาฉกรรจ์ 
จังหวัดสระแก้ว 
โทร. ๐๘ ๔๘๖๗ ๔๙๓๕

นางหยุ่น  ค�าเหมือน ทอผ้าและจ�าหน่าย
ผ้าขาวม้า

๖๘ หมู่ที่ ๖ บ้านเนินตะแบก 
ต�าบลเขาสามสิบ  
อ�าเภอเขาฉกรรจ์ 
จังหวัดสระแก้ว 
โทร. ๐๘ ๗๐๗๖ ๒๐๑๘

ร้านใบบัวผ้าไทย
นางฐิติยา  คณาญาติ

ตัด และจ�าหน่าย
ผ้าขาวม้าและ
ชุดส�าเร็จรูป

๑๐๓ หมู่ที่ ๖ ต�าบลเขาฉกรรจ์ 
อ�าเภอเขาฉกรรจ์  
จังหวัดสระแก้ว 
โทร. ๐๘๔ ๕๖๓ ๕๕๑๘

สระแกว

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน



440 นามสงเคราะห¼์ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº¼ŒÒä·Â



441นามสงเคราะห¼์ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº¼ŒÒä·Â



442 นามสงเคราะห¼์ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº¼ŒÒä·Â



443นามสงเคราะห¼์ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº¼ŒÒä·Â



444 นามสงเคราะห¼์ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº¼ŒÒä·Â

เรือนผ้าไทย

นายณัฐพล ผ่องใส

 จ�าหน่ายผ้าทอ

พื้นเมือง ผ้าถุง 

ผ้าไหม

 จ�าหน่ายเสื้อผ้า

ส�าเร็จรูปบรุุษ และสตรี 

ที่ตัดจากผ้าไทย

๒๑๖ หมู่ที่ ๔ ต�าบลบ้านหลุม

ถนนสิงหวัฒน์ อ�าเภอเมือง

๐ ๕๕๖๑ ๑๐๗๙

ร้านแสงอรุณผ้าไทย

นางแสงอรุณ เฉื่อยฉ�่า

 จ�าหน่ายผ้าทอพื้น

เมือง ผ้าถุง ผ้าไหม

 จ�าหน่ายเสื้อผ้า

ส�าเรจ็รปูบรุษุ และสตรี 

ที่ตัดจากผ้าไทย

ร้านค้าภายในอุทยาน

ประวัติศาสตร์สุโขทัย 

ต�าบลเมืองเก่า อ�าเภอเมือง

๐๘ ๑๘๘๘ ๒๒๑๖

๐๘ ๗๒๐๔ ๕๘๖๐
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กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน

โบราณหาดเสี้ยว

 ผ้าซิ่นตีนจก 

ผ้าคลุมไหล่

 เสื้อผ้าส�าเร็จรูป

๑๓๐ หมู่ที่ ๒ ต�าบลหาดเสี้ยว

อ�าเภอศรีสัชนาลัย

กลุ่มพัฒนาการเย็บผ้า

หมู่ ๑ ต�าบลเกาะตาเลี้ยง

ผ้าขาวม้า ๙๔ หมู่ที่ ๑ ต�าบลเกาะตาเลี้ยง

อ.ศรีส�าโรง

กลุ่มทอผ้าแสงตะวัน ผ้าสไบ ผ้าพื้นลายขัด 

กระโปรงผ้าลายต่อ

๓๗ ๒ หมู่ที่ ๑๔ 

ต�าบลหนองกลับ อ.สวรรคโลก

สุ ขทัย

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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กลุม่แม่บ้านหนองตาสาม

ผ้าไทย

นางจันทิมา จวงสอน

ตัดเย็บ จ�าหน่าย

เสื้อผ้าส�าเร็จรูป            

จากเส้นใยประดิษฐ์   

และผ้าไทย

๒๒ หมู่ที่ ๔ ต�าบลอู่ทอง

อ�าเภออู่ทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี

โทร. ๐๘๑ ๘๘๐๕๒๙๖

กลุ่มทอผ้าไทยทรงด�า

บ้านดอนโก

นางมะลิ  ลอมเศรษฐี

ผ้าทอไทยทรงด�า

ผลิต ตัดเย็บ จ�าหน่าย

หมู่ที่ ๓ บ้านดอนโก 

ต�าบลวังน�้าเย็น  

อ�าเภอบางปลาม้า

จังหวัดสุพรรณบุรี

โทร. ๐๘๙ ๐๘๕๐๔๐๘

กลุ่มทอผ้าบ้านบ่อกรุ

กลุ่มทอผ้าชุมชน

บ้านทุ่งกฐิน

นางจารุรินทร์  สีวันนา

ผลิต จ�าหน่าย 

ผ้าตีนจก (ลาวครั่ง) 

ผ้าฝ้ายทอห้าสี

ผ้าไหม ผ้าใย

สังเคราะห์

หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๗ 

ต�าบลบ่อกรุ

อ�าเภอเดิมบางนางบวช

จังหวัดสุพรรณบุรี

โทร. ๐๘๑ ๗๔๓๕๑๒๒

จันผา บ้านตะเพินคี่

นายภิรมย์  แก้วมณี

ผ้าทอมือกะเหรี่ยง บ้านตะเพินคี่ ต�าบลวังยาว

อ�าเภอด่านช้าง 

จังหวัดสุพรรณบุรี

โทร. ๐๘๕ ๔๓๕๖๘๓๓
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กลุ่มทอผ้าบ้านกร่างทอง

หนองน�้าห้าม

นางสาวอ้อย 

ส�าเนียงหวาน

ผลิต ตัดเย็บ จ�าหน่าย 

ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าใย

สังเคราะห์

๒๑๘ หมู่ที่ ๖  ต�าบลทุ่งคอก

อ�าเภอสองพี่น้อง 

จังหวัดสุพรรณบุรี

โทร.๐๘๖ ๐๗๕๗๓๓๐

ร้านเดิมบางผ้าไทย

สุพรรณบุรี

คุณสุนีย์  นิ่มทอง

ออกแบบ ตัดเย็บ

จ�าหน่าย เสื้อประจ�า

จังหวัด เสื้อลายไทย

๒๐ ๒ หมู่ที่ ๓ ต�าบลหัวนา

อ�าเภอเดิมบางนางบวช

จังหวัดสุพรรณบุรี

โทร.๐๘๓ ๘๓๖๙๐๘๘,

โทร.๐๘๙ ๗๙๖๓๒๙๖

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าเด็ก

คุณส�าเนา  กรจันทร์

ออกแบบ ตัดเย็บ

จ�าหน่าย เสื้อผ้าเด็ก 

ลายไทย

๖๐ ๒ หมู่ที่ ๒ 

ต�าบลดอนโพธิ์ทอง

อ�าเภอเมืองสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี

โทร.๐๘๙ ๙๙๒๘๓๗๔ 

กลุ่มทอผ้าบ้านหัวสะแก

นางสาวลัดดา  

แสงทองดี

ผลิต จ�าหน่าย

ผ้าฝ้าย และผ้าไหม

๑๐๒ หมู่ที่ ๕ 

ต�าบลเนินพระปรางค์

อ�าเภอสองพี่น้อง 

จังหวัดสุพรรณบุรี

โทร. ๐๘๗ ๑๒๕๘๘๑๔

กลุ่มทอผ้าบ้านดอน

กระเบื้อง

นางพยม  มณีโชติ 

ผลิต จ�าหน่าย

ผ้าฝ้าย  และผ้าไหม

๑๙ หมู่ที่ ๖ ต�าบลบางเลน

อ�าเภอสองพี่น้อง 

จังหวัดสุพรรณบุรี 

สุมินตราผ้ามัดย้อม

บ้านดอนยายหอม

นางสมิุนตรา เผ่าพนัธ์ศร

ผลิต จ�าหน่าย

ผ้ามัดย้อม

 

๑๕๑ หมู่ที่ ๓  ต�าบลกระจันต์

อ�าเภออู่ทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี

โทร. ๐๘๑ ๗๕๖๘๗๖๙

สุพรรณบุรี

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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กลุ่มทอผ้ามือ

บ้านเชี่ยวหลาน ๒๕๕๖

นางสาวชื่นจิต ช่วยสงค์

ผลิต จ�าหน่าย ๓๗๐ หมู่ที่ ๔ ต�าบลเขาพัง

อ�าเภอบ้านตาขุน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทร. ๐๘๗  ๒๗๐๐๗๗๔

กลุ่มทอผ้า

บ้านเชี่ยวหลาน

นางวรรณา  แสงมณี

ผลิต จ�าหน่าย อาคารศูนย์ศิลปาชีพ

บ้านเชี่ยวหลาน

หมู่ที่ ๕ ต�าบลเขาพัง  

อ�าเภอบ้านตาขุน 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทร. ๐๘๐ ๕๒๒๔๗๙๗

กลุ่มทอผ้าบ้านท่านหญิง

นางประไพ  ระบ�าดี

ผลิต จ�าหน่าย ๙๔ หมู่ที่ ๑ ต�าบลตะกุกเหนือ

อ�าเภอวิภาวดี สุราษฎร์ธานี

โทร. ๐๘๘  ๔๔๒๘๖๒๕
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สุรา ร์ธานี

ร้านโปรเกรส

นางอรวรรณ  สุภาลดา

จ�าหน่ายชุดส�าเร็จรูป ๒๔๘ ๑๔ หมู่ที่ ๓ 

ต�าบลอ่างทอง

อ�าเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทร. ๐๘๑  ๕๓๕๐๑๕๙

ร้านอุษาไหมไทย จ�าหน่าย ตัดเย็บ ๔๓ ๕ หมู่ที่ ๓ ต�าบลอ่างทอง

อ�าเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทร. ๐๗๗  ๔๒๐๕๗๗

ร้านอุษาไหมไทย จ�าหน่าย ตัดเย็บ ๑๒ ๕๔ ๕๕ หมู่ที่ ๑ 

ต�าบลแม่น�้า อ�าเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทร. ๐๗๗  ๔๓๐๐๔๒

กลุ่มทอผ้าบ้านในเขา

นางอ้าหวา หมัดตะแห

ผลิต จ�าหน่าย ๖๑ หมู่ที่ ๑ ต�าบลประสงค์

อ�าเภอท่าชนะ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทร. ๐๘๗  ๘๘๒๒๙๒๕

นางรัชนี  คชสวัสดิ์ ผลิต จ�าหน่าย ๔๕ หมู่ที่ ๑ ต�าบลท่าชนะ

อ�าเภอท่าชนะ  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทร. ๐๗๗  ๒๖๒๓๙๒

กลุ่มทอผ้า

บ้านท่ากระจาย

นางอะ คชสวัสดิ์

ผลิต จ�าหน่าย ตัดเย็บ ๑๓๑ หมู่ที่ ๑ บ้านท่ากระจาย

ต�าบลท่าชนะ อ�าเภอท่าชนะ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทร. ๐๘๔  ๕๒๖ ๕๘๑๖

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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ร้านมุมสวย

นางสุเพ็ญ  เพชรเรียง

จ�าหน่าย ตัดเย็บ ห้างเทสโก้โลตัส

อ�าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

โทร. ๐๗๗  ๒๑๖๒๐๙

ร้านไหมงาม

นางมณสิชา  ทองสม

จ�าหน่าย ตัดเย็บ ๓๒๗ ๑  ถนนชนเกษม 

ต�าบลตลาด อ�าเภอเมืองฯ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ร้านนัทธ์ชิตาไหมไทย

นางพรรณี  สุขสม

จ�าหน่ายผ้าไทย ๑๑ ๖  ถนนราษฎร์บ�ารุง 

ซอย ๑ ต�าบลตลาด 

อ�าเภอเมือง ฯ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทร. ๐๗๗  ๒๒๒๗๙๓

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด

ภัทราพร การ์เม้นท์

(สาขา ๒)

จ�าหน่าย ตัดเย็บ ๔๙ ๒  ถนนดอนนก  

ต�าบลตลาด อ�าเภอเมืองฯ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทร. ๐๘๙  ๕๓๖๘๖๗๐

ร้านเส้นด้าย

นางพรกมล  อ่อนแก้ว

จ�าหน่ายผ้าไหม

ผ้าฝ้าย  จ�าหน่ายผ้า

ส�าเร็จรูป ตัดเย็บ

๒๖ ๑๒๕ ถนนพ่อขุนทะเล

หมู่ที่ ๓ ต�าบลมะขามเตี้ย

อ�าเภอเมือง ฯ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทร. ๐๗๗  ๔๐๕๑๗๘

๐๘๔  ๘๙๘๘๖๘๒

สุรา ร์ธานี

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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นางระเบียบ  ศรีลาไลย์ ผู้ผลิตและจ�าหน่าย

ผ้าไหม

๒๐๒ หมู่ที่ ๕ บ้านตาระวี  

ต�าบลสวาย 

อ�าเภอเมืองสุรินทร์ 

จังหวัดสุรินทร์  ๓๒๐๐๐  

โทร ๐๙๔ ๙๑๙๖๒๒๒

นกยูงสีทอง 

นกยูงสีน�้าเงิน

นางบุญเติม  ทีงาม  ผู้ผลิตและจ�าหน่าย

ผ้าไหม

๙๑ หมู่ที่ ๕ บ้านน�้าอ้อม 

ต�าบลทุ่งกุลา  อ�าเภอท่าตูม 

จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๒๐  

โทร ๐๘๙ ๙๖๕๓๕๑๙

นกยูงสีทอง 

นกยูงสีน�้าเงิน

นางณิชาภัทร  ผลเจริญ ผู้ผลิตและจ�าหน่าย

ผ้าไหม

๙๙ หมู่ที่ ๕ บ้านน�้าอ้อม 

ต�าบลทุ่งกุลา อ�าเภอท่าตูม 

จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๒๐  

โทร ๐๘๕ ๗๖๙๘๙๕๔

นกยูงสีทอง

นางสาววิโรจน์สิริ  

ศาลางาม

ผู้ผลิตและจ�าหน่าย

ผ้าไหม

๖๔ หมู่ที่ ๑ บ้านดู่นาหนองไผ่ 

ต�าบลนาหนองไผ่ 

อ�าเภอชุมพลบุรี 

จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๙๐  

โทร ๐๘๖ ๐๕๐๗๒๖๓

นกยูงสีน�้าเงิน
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นางส�าเนียง บุญโสดากร    ผู้ผลิตและจ�าหน่าย

ผ้าไหม

๓ หมู่ที่ ๑ 

บ้านสวายจ๊ะ ต�าบลสวาย 

อ�าเภอเมืองสุรินทร์ 

จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐  

โทร ๐๘๒ ๑๕๖๓๙๓๐

นกยูงสีน�้าเงิน

นางอุทัย  งามเลิศ ผู้ผลิตและจ�าหน่าย

ผ้าไหม

๑๒๐ หมู่ที่ ๔ บ้านตานบ 

ต�าบลทุ่งกุลา อ�าเภอท่าตูม 

จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๒๐ 

โทร ๐๘๙ ๒๘๕๙๖๖๐

นกยูงสีน�้าเงิน

นายสุรโชติ  ตามเจริญ  ผู้ผลิตและจ�าหน่าย

ผ้าไหม

๔ หมู่ที่ ๘ บ้านนาตัง

ต�าบลเขวาสินรินทร์        

อ�าเภอเขวาสินรินทร์ ๓๒๐๐๐

โทร ๐๘๗ ๒๔๑๔๒๒๐

นกยูงสีทอง 

นกยูงสีเงิน

นกยูงสีน�้าเงิน

ร้านดีวิไล ผู้ผลิตและจ�าหน่าย

ผ้าไหม ผ้าฝ้าย 

ของที่ระลึกจากผ้าไหม

ถนนเทศบาล ๑ อ�าเภอเมือง 

จังหวัดสุรินทร์

โทร. ๐๔๔๕๑ ๓๒๘๑

สุรินทร์

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ

ไพรวรรณ  ศรีจ�านง

ผ้าด้นมือ ๗๕ หมู่ที่ ๑ ต�าบลบ้านเดื่อ

อ�าเภอเมืองหนองคาย

กลุ่มแม่บ้านค�าแคตัด

เย็บผ้าส�าเร็จรูป

นัจนันท์ อามาตย์มนตรี

แปรรูปผลิตภัณฑ์ ๑๒๑ หมู่ที่ ๒ ต�าบลโพธิ์ชัย

อ�าเภอเมืองหนองคาย

โทร. ๐๘ ๗๒๓๗ ๖๔๗๗

หัตถกรรมสิ่งถัก

นางวาสนา พงศ์กติตสิกลุ

๓๕ หมู่ที่ ๙ ต�าบลมีชัย

อ�าเภอเมืองหนองคาย

โทร.๐๘ ๙๒๗๔ ๘๒๒๒

กลุ่มทอผ้า

บ้านหินโงมเหนือ

ประยูร  ชัยจันทร์

ผ้าทอมือ ๒๓๓ หมู่ที่ ๒ ต�าบลหินโงม

อ�าเภอเมืองหนองคาย

โทร. ๐๘ ๔๔๐๘ ๒๑๘๙

นางณิศาชณ บุปผาสังข์ ผ้าฝ้ายย้อมคราม

แปรรูปผลิตภัณฑ์

จากผ้าฝ้าย

๑๑๕ หมู่ที่ ๑๑ 

ต�าบลค่ายบกหวาน

อ�าเภอเมืองหนองคาย

โทร. ๐๘ ๘๕๕๗ ๒๐๘๘

๐๔๒ ๔๙๕ ๐๘๖
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วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า 

รวมใจ

นางผกามาศ  เกตุธิจักร์

แปรรูปผลิตภัณฑ์ ๕๗ หมู่ที่ ๑ ต�าบลจุมพล

อ�าเภอโพนพิสัย

โทร. ๐๘ ๘๓๑๘ ๗๖๓๖

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ทอผ้าบ้าน

ลุมพินีพร  ศิริดล

ผ้าทอมือ ๒๙ หมู่ที่ ๖ 

ต�าบลพระพุทธบาท

อ�าเภอศรีเชียงใหม่

โทร. ๐๘ ๑๙๐๗ ๘๐๖๔ 

กลุ่มทอผ้าฝ้ายมีมั่น ผ้าทอมือ ๙ หมู่ ๒ ต�าบลแก้งไก่

อ�าเภอสังคม

โทร. ๐๘ ๙๐๖๖ ๔๕๑๔

กลุ่มทอผ้าไหม

บ้านใหม่วังไฮ

ล�าดวน  จันทาคีรี

ผ้าทอมือ ๘ หมู่ที่ ๑๓ ต�าบลหนองหลวง 

อ�าเภอเฝ้าไร่

โทร. ๐๘ ๖๑๔๕ ๓๕๔๒

กลุม่เลีย้งหม่อนไหม

ทอผ้าไหม บ้านแบง

คนิดา  ปาละสาร

ผ้าทอมือ ๓๗ หมู่ที่ ๒ ต�าบลหนองหลวง

อ�าเภอเฝ้าไร่

โทร. ๐๘ ๑๑๘๔ ๓๗๑๔

กลุ่มทอผ้า

บ้านโนนมันปลา

สวาท  เตียงงา

ผ้าทอมือ ๑๓๗ หมูท่ี ่๗ ต�าบลหนองหลวง

อ�าเภอเฝ้าไร่

โทร. ๐๘ ๖๒๒๑ ๖๙๑๕

กลุม่แปรรูปผ้า 

บ้านโนนมันปลา

บุญเลิศ  ภูบุญคง

แปรรูปผลิตภัณฑ์ ๑๗๑ หมูท่ี ่๗ ต�าบลหนองหลวง

อ�าเภอเฝ้าไร่

โทร. ๐๘ ๔๖๕๓ ๑๐๗๓

กลุ่มทอผ้าห่มไหมพรม

บ้านนาค�ามูล

ค�าพันธ์  วงศ์อนุ

ผ้าทอมือ ๑๗๗ หมู่ที่ ๖ ต�าบลนาฮับไฮ

อ�าเภอรัตนวาป

โทร. ๐๘ ๑๐๕๐ ๕๘๗๓

หนองคาย

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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กลุ่มทอผ้าขาวม้าฝ้าย

บ้านโนนหงษ์ทอง 

หล�่า  ล้วนสม

ผ้าทอมือ ๑๔ หมู่ที่ ๖

ต�าบลพระบาทนาสิงห์

อ�าเภอรัตนวาป

โทร. ๐๘ ๗๒๒๖ ๘๔๑๒

กลุ่มวิสาหกิจทอผ้าฝ้าย

บ้านยางชุม

บรรเย็น  ทาเภอ

ผ้าทอมือ ๒๗๑ หมู่ที่ ๕ ต�าบลนาฮับไฮ

อ�าเภอรัตนวาป

โทร. ๐๘ ๘๕๓๕ ๘๖๔๗

กลุ่มทอผ้าฝ้าย

บ้านตาดทอง

นิยม  เข็มลา

ผ้าทอมือ ๙๐ หมู่ที่ ๓

ต�าบลพระบาทนาสิงห์

อ�าเภอรัตนวาป

โทร. ๐๘ ๖๐๐๔ ๙๒๕๒

กลุ่มทอผ้าฝ้าย

บ้านพรสวรรค์

แสงเดือน  จันทวีสุข

ผ้าทอมือ ๒๕๙ หมู่ที่ ๑๒

ต�าบลพระบาทนาสิงห์

อ�าเภอรัตนวาป

โทร. ๐๘ ๓๓๒๖ ๖๕๘๘

กลุ่มทอผ้าฝ้าย

บ้านดงเล้า

บัวลิน  ทุดปอ

ผ้าทอมือ ๘ หมู่ที่ ๕ ต�าบลรัตนวาป

อ�าเภอรัตนวาป

โทร. ๐๘ ๖๘๕๓ ๓๒๒๘

กลุ่มผ้าฝ้ายมัดหมี่

ปราณี  ภิรมเชย

ผ้าทอมัดหมี่ ๔๐ หมู่ที่ ๑๑ ต�าบลโพนทอง

อ�าเภอโพธิ์ตาก

โทร. ๐๘ ๒๑๐๖ ๓๙๑๑

โฮงผ้าไทย เฮือนผ้าไท

นายณัฐปคัลภ์  ไชยมุติ

ผ้าไหมลายโบราณ ๑๕๓ หมู่ที่ ๓ ซอยหายโศก

ต�าบลในเมือง 

อ�าเภอเมืองหนองคาย

จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐

โทร. ๐๘๓๓๖๐๑๙๖๖ 

หนองคาย

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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นางสุมามาลย์  เตจ๊ะ  ผ้ากุดกวางสร้อย ๓๗ หมู่ที่ ๒ ต�าบลเมืองใหม่ 

อ�าเภอศรีบุญเรือง ๓๙๑๘๐

๐๘๙ ๖๖๙๐๖๔๑

นางขวัญตา ธรรมวงศา  ตัดเย็บเสื้อผ้าและ

ตกแต่งด้วยมือ

๓๗ หมู่ที่ ๒ ต�าบลเมืองใหม่ 

อ�าเภอศรีบุญเรือง ๓๙๑๘๐

๐๘๙ ๖๖๙๐๖๔๑
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นางล�าดวน  นันทะสุธา  ผ้าขิดไหม ๒๓๑ หมู่ที่ ๒ ต�าบลกุดแห่  
อ�าเภอนากลาง  ๓๙๑๗๐
๐๘๗ ๒๑๙๘๒๓๑

นางทองค�า  ภูมิชัยโชติ  ทอผ้า ๔๐ หมู่ที่ ๖  ต�าบลหนองเรือ  
อ�าเภอโนนสัง  ๓๙๑๔๐
๐๘๙ ๐๗๕๗๗๑๙

นางประดุง  สีมี  ทอผ้า ๗ ๑ หมู่ที่ ๗ ต�าบลกุดแห่  
อ�าเภอนากลาง ๓๙๑๗๐
๐๘๙ ๕๗๕๐๗๑๐

นางประภาส จนัประเทศ  ผ้าไหมขิดหมี่ ๙ หมู่ที่ ๙ ต�าบลโนนม่วง  
อ�าเภอศรีบุญเรือง ๓๙๑๘๐
๐๔๒ ๙๔๑๑๖๗

นางชนนิภา  เรืองแสง  ทอผ้าฝ้ายย้อมสี
ธรรมชาติ

๑ หมู่ที่ ๖ ตบลนาสี  
อ�าเภอสุวรรณคูหา ๓๙๒๗๐
๐๘๙ ๗๑๓๒๕๗๕

นางสมบูรณ์  บุญคาร   ทอผ้าไหมผ้าฝ้าย ๘๖ หมู่ที่ ๗ ตบลหนองสวรรค์  
อ�าเภอเมือง  ๓๙๐๐๐
๐๘๙ ๙๓๗๒๗๗๐

นางล�าดวน   ศรีอัชชา  ผ้าฝ้ายย้อมสี 
ธรรมชาติ

๑๑ หมู่ที่ ๑๑ ต�าบลนาด่าน  
อ�าเภอสุวรรณคูหา ๓๙๒๗๐
๐๘๗ ๘๖๖๒๒๔๒

นางสะอาด  ศรีภูธร  ทอผ้าฝ้าย ๒๐๓ หมู่ที่ ๙ ต�าบลนาดี  
อ�าเภอสุวรรณคูหา ๓๙๒๗๐
๐๘๐ ๗๕๑๙๕๓๙ 

นางแสงจันทร์ พมิพ์เนาว์  ทอผ้าไหมมัดหมี่ ๔๔ หมู่ที่ ๙ ต�าบลโนนทัน 
อ�าเภอเมือง  ๓๙๐๐๐
๐๘๓ ๓๓๖๓๔๔๗

หนองบัวล�า ู

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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นางศรี   ฮาดสม  ผ้าขิดไหม ๙ หมู่ที่ ๗ ต�าบลนากลาง  
อ�าเภอนากลาง  ๓๙๑๗๐
๐๘๖ ๑๔๕๒๖๘๙

นางรัศมี  ผิวพุ่ม  ผ้าไหม ๒๘๓ หมู่ที่ ๑๒ 
ต�าบลปาไม้งาม อ�าเภอเมือง  
๓๙๐๐๐
๐๘๕ ๖๔๖๒๖๑๑

นางสมเภส  ดอนมั่น  ผ้าขิดไหม ๑๑๖ ๒ หมู่ที่ ๑ ต�าบลกุดแห่  
อ�าเภอนากลาง  ๓๙๑๗๐ 
๐๘๖ ๒๓๓๔๑๔ 

นางบัวเครือ  เดชโมรา  ทอผ้าพื้นเมือง ๗๗ หมู่ที่ ๖ ต�าบลโคกม่วง  
อ�าเภอโนนสัง  ๓๙๑๔๐ 
๐๘๗ ๙๕๔๑๖๖๘

นางเอือ้งค�า แดนสวรรค์  ผ้าขิดไหม ๓ หมู่ที่ ๔ ต�าบลกุดแห่ 
อ�าเภอนากลาง ๓๙๑๗๐
๐๘๗ ๒๑๙๓๗๘๐

นางรุ่งอรุณ  ศรีลากลาง  ผ้าไหมมัดหมี่ ๔๘ หมู่ที่ ๔  ต�าบลด่านช้าง  
อ�าเภอนากลาง  ๓๙๑๗๐
๐๘๙ ๕๔๑๗๒๖๐

นายกิตติพันธุ์  สุทธิสา  ผ้าไหมมัดหมี่ ๑๔๗ หมู่ที่ ๗  ต�าบลนาค�าไฮ  
อ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู 
๓๙๐๐๐
๐๘๖ ๙๗๒๙๗๘๗

นางผิน    เดชพละ  ผ้าไหมมัดหมี่ ๓๘ หมู่ที่ ๖ ต�าบลนาค�าไฮ  
อ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู 
๓๙๐๐๐
๐๘๐ ๗๖๗๖๘๓๓

หนองบัวล�า ู

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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นางวิชุดา   บินจรัญ  ทอผ้า ๑๒๙ หมู่ที่ ๔ ต�าบลเก่ากลอย  
อ�าเภอนากลาง  ๓๙๑๗๐
๐๘๑ ๐๕๒๖๗๒๐

นายทองใบ  บุญแน่น  ทอผ้าพื้นเมือง ๑๖๖ หมู่ที่ ๓ ต�าบลโนนเมือง  
อ�าเภอโนนสัง  ๓๙๑๔๐
๐๘๑ ๕๖๖๔๔๔๑

นางวรารัตน์  แสงเนียม  ทอผ้าพื้นเมือง ๒๒๓ หมู่ที่ ๕ ต�าบลบ้านถิ่น  
อ�าเภอโนนสัง  ๓๙๑๔๐
๐๘๔ ๘๘๐๔๐๘๙

นางสอาด   ศรีภูธร  ทอผ้ามัดย้อม ๒๐๓ หมู่ที่ ๙ ต�าบลนาดี  
อ�าเภอสุวรรณคูหา ๓๙๒๗๐
๐๘๐ ๗๕๑๙๕๓๙

นางค�าห่อ  ศรีกานชา  ทอผ้า ๑๓๒ หมู่ที่ ๗ ต�าบลนาดี  
อ�าเภอสุวรรณคูหา ๓๙๒๗๐
๐๘๙ ๙๔๒๐๓๙๒

นางลุน หงษ์สา  ผ้าไหมมัดหมี่ ๔๕ หมู่ที่ ๑๔ ต�าบลศรีบุญเรือง 
อ�าเภอศรีบุญเรือง  ๓๙๑๘๐
๐๘ ๗๙๙๔ ๗๘๑๑

นางทองพูล สร้อยบัว  ผ้าขิด ๑๙ ๑ หมู่ที่ ๖ ต�าบลนาแก 
อ�าเภอนาวัง  ๓๙๑๗๐
๐๘๑ ๗๖๘๗๖๐๔

นางสมบูรณ์ บุญคาร  ทอผ้าลายขดิพืน้ฐาน
 ผ้าคลุมไหล่

๘๖ หมู่ที่ ๗ 
ต�าบลหนองสวรรค์ 
อ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู  
๓๙๐๐๐
๐๘๔ ๔๑๙๙๗๓๘

หนองบัวล�า ู

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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นางเพียง จันทร์โนราช  ทอผ้าลายสายฝน ๖๑ หมู่ที่ ๑ ต�าบลหนองแก 
อ�าเภอศรีบุญเรือง  ๓๙๑๘๐ 

 

นางสะอาด   ศรีภูธร  ทอผ้ามัดย้อมจาก
สีเคมี 
 ผ้าคลุมไหล่
 ผ้ามัดหมี่
 ผ้าพันคอมัดย้อม

๒๐๓ ต�าบลนาดี 
อ�าเภอสุวรรณคูหา ๓๙๒๗๐
๐๘ ๐๗๕๑ ๙๕๓๙

นางบัวเครือ เดชโมรา  ผ้าหมักโคลน
 ผ้าคลุมไหล่

๗๗ หมู่ที่ ๖ ต�าบลโคกม่วง 
อ�าเภอโนนสัง  ๓๙๑๔๐
๐๘ ๗๙๕๔ ๑๖๖๘

นางดารา ศรีหาบัว  ทอผ้า เย็บผ้า
แปรรูป 

๑๑ ๑ หมู่ที่ ๑๐ ต�าบลหนองแก 
อ�าเภอศรีบุญเรือง  ๓๙๑๘๐
๐๘ ๙๒๗๘ ๖๓๐๖ 

คุณพันธ์ สุภาผล  ทอผ้าพื้นเมือง
 ผ้าครามหมกัโคลน
 ผ้าครามหมกัโคลน
 ผ้าขิดสลับไหมหมี่

๑๖๙ หมู่ที่ ๒ ต�าบลนาค�าไฮ 
อ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู  
๓๙๐๐๐
๐๔๒ ๓๕๙๒๓๖, 
๐๘๖ ๒๔๑ ๙๗๙๓

กลุ่มทอผ้าฝ้าย
นางนวลจันทร์ ทัศศิริ

 ผ้าฝ้าย ๑๙๕ หมู่ที่ ๓ ต.ดงสวรรค์  
อ�าเภอนากลาง  ๓๙๑๗๐
๐๘ ๙๙๓๗ ๙๘๕๑,
๐๘๙ ๙๓๗๙๘๕๑

นางทองขัน นันทะศรี  เย็บผ้าสตรี ๓๘ ๒ หมู่ที่ ๑๒ 
ต�าบลเก่ากลอย 
อ�าเภอนากลาง  ๓๙๑๗๐

 

หนองบัวล�า ู

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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นายประดุง สีมี  สตรีทอผ้าขิดไหม ๗ หมู่ที่ ๗ ต�าบลกุดแห่   
อ�าเภอนากลาง  ๓๙๑๗๐
๐๘๙ ๕๗๕๐๗๑๐

กลุม่ตดัเยบ็ผ้าส�าลี
นายนิกร   จันทร์บุตร

 ผ้าส�าลี ๑๑๔ หมู่ที่ ๖ ต�าบลกุดแห่  
อ�าเภอนากลาง  ๓๙๑๗๐

 

กลุ่มทอผ้า
นางวันดี   พิมเขต

 ทอผ้า ๖๗ หมู่ที่ ๕ ต�าบลอุทัยสวรรค์  
อ�าเภอนากลาง  ๓๙๑๗๐

 

กลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้าย
บ้านหนองด่าน
นางฉวีวรรณ วงศ์นิคม

 ผ้าไหม
 ผ้าฝ้าย

๓๑๖ หมู่ที่ ๖ ต�าบลด่านช้าง  
อ�าเภอนากลาง  ๓๙๑๗๐
๐๘๙ ๕๗๒๕๑๙๖

กลุ่มสิ่งทอบ้านนาสมใจ
นางดอกไม้ เทพศิริ

 กลุ่มสิ่งทอ ๗ หมู่ที่ ๗ ต�าบลเก่ากลอย  
อ.นากลาง  ๓๙๑๗๐

 

กลุ่มทอผ้า
บ้านทรายอุดม
นายไพฑูรย์ หารินไสล

๑๓๒ หมู่ที่ ๖ ต�าบลกุดดินจี่  
อ�าเภอนากลาง  ๓๙๑๗๐
๐๘๐ ๔๐๓๐๙๔๐

กลุ่มเย็บผ้าห่มส�าลี
นางค�าบด พิมพาเรือ

 ผ้าห่มส�าลี ๔๒ หมู่ที่ ๑๒ ต�าบลนากลาง  
อ�าเภอนากลาง  ๓๙๑๗๐
๐๘๙ ๙๓๗๔๔๕๔

กลุม่เยบ็หมอนสมอ็ก
นางสุมาลี ทับทะมาตย์

 เยบ็หมอนสมอ็ก ๑๔๐ ๑ หมู่ที่ ๓ ต�าบลด่านช้าง  
อ�าเภอนากลาง  ๓๙๑๗๐

 

กลุ่มเย็บผ้าบ้านนาสมใจ
นางรัตติยา บุญหาร

 เย็บผ้า ๘๔ หมู่ที่ ๗ ต�าบลเก่ากลอย  
อ�าเภอนากลาง  ๓๙๑๗๐

 

กลุ่มทอผ้า
นางเข็มทอง กองปราบ

 ทอผ้า ๘๑ หมู่ที่ ๑๒ ต�าบลเก่ากลอย  
อ�าเภอนากลาง  ๓๙๑๗๐ 

 

กลุ่มเย็บผ้าห่มนาเจริญ
นางวิจิตรา อุดมศรี

 เย็บผ้าห่ม ๒๗๔ หมู่ที่ ๘ ต�าบลวังทอง 
อ�าเภอนาวัง  ๓๙๑๗๐

 

หนองบัวล�า ู

ราย ่ ผู้ประก การ
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กลุ่มเย็บผ้าห่ม
นางแสน ไทยทอง

 เย็บผ้าห่ม ๒๐ หมู่ที่ ๕ ต�าบลนาแก  
อ�าเภอนาวัง  ๓๙๑๗๐
๐๘๓ ๒๘๖๓๘๖๔

กลุ่มเย็บผ้าห่มส�าลี
นางประกอบ 
ไชยสงคราม

 เย็บผ้าห่มส�าลี ๑๒๕ หมู่ที่ ๓ 
ต�าบลวังปลาป้อม
อ�าเภอนาวัง  ๓๙๑๗๐
๐๘๙ ๒๗๓๖๗๖๓

กลุ่มเย็บผ้าห่มโนนภูทอง
นางหนูลักษ์ ศรีทอง

 เย็บผ้าห่ม ๕ หมู่ที่ ๑ ต�าบลวังทอง 
อ�าเภอนาวัง  ๓๙๑๗๐

 

กลุ่มทอผ้าวังสามหาบ
นางหนุหลัน แดงพวง

 ทอผ้า ๑๓๗ ต�าบลเทพคีรี  
อ�าเภอนาวัง  ๓๙๑๗๐

 

กลุ่มทอผ้านาเจริญ
นางค�าพอง พิมพ์วาป

 ทอผ้า ๒๖๘ ๑ หมู่ที่ ๘ ต�าบลวังทอง  
อ�าเภอนาวัง  ๓๙๑๗๐

 

กลุ่มเย็บผ้าห่มผาเจาะ
นางบัวผัน อินทะชัย

 เย็บผ้าห่ม ๖ หมู่ที่ ๒ ต�าบลเทพคีรี 
อ�าเภอนาวัง  ๓๙๑๗๐

 

กลุ่มเย็บผ้าห่มเทพคีรี
นางค�าบท นามวงษ์

 เย็บผ้าห่ม ๔๕ หมูท่ี ่๗ ต�าบลเทพครีี 
อ�าเภอนาวงั  ๓๙๑๗๐

 

กลุ่มทอผ้าวังโปร่ง
นางบุญส่ง นิลนามะ

 ทอผ้า ๙๐ ๑ หมู่ที่ ๔ ต�าบลเทพคีรี  
อ�าเภอนาวัง  ๓๙๑๗๐
๐๘๑ ๕๔๕๙๗๘๗

กลุ่มเย็บผ้าห่มหนองสิม
นางติม กองสุ

 เย็บผ้าห่ม ๖๗ ๑ หมู่ที่ ๑ ต�าบลนาแก  
อ�าเภอนาวัง  ๓๙๑๗๐

 

กลุ่มเย็บผ้าห่มนาแก
นางนงเยา แสนศรีมนต์

 เย็บผ้าห่ม ๑๔๘ หมูท่ี ่๗  ต�าบลนาแก 
อ�าเภอนาวงั  ๓๙๑๗๐

 

หนองบัวล�า ู

ราย ่ ผู้ประก การ
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กลุ่มเย็บผ้าห่ม
วังสามหาบ
นางปราวรินทร์ 
สารีแก้ว

 เย็บผ้าห่ม ๖๑ หมู่ที่ ๘ ต�าบลเทพคีรี 
อ�าเภอนาวัง  ๓๙๑๗๐

 

กลุ่มทอผ้าร่วมใจสามัคคี
นางเกษร โพตะสี

 ทอผ้า ๒๔ หมู่ที่ ๙ ต�าบลบ้านถิ่น  
อ�าเภอโนนสัง  ๓๙๑๔๐

 

กลุ่มทอผ้า
บ้านโคกสะอาด
นางสุพิศ แสนทอง

 ทอผ้า ๑๖๗ หมู่ที่ ๕ 
ต�าบลนิคมพัฒนา 
อ�าเภอโนนสัง  ๓๙๑๔๐

 

กลุ่มทอผ้ากุดดู่ก้าวหน้า
นางค�าเวียง ซุยทอง

 ทอผ้า ๕ หมู่ที่ ๑๒  ต�าบลกุดดู่  
อ�าเภอโนนสัง  ๓๙๑๔๐

 

กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
นางเฮือง ภูละคร

 ผ้าไหมมัดหมี่ ๑๒๔ หมู่ที่ ๗ ต�าบลหนองเรือ  
อ�าเภอโนนสัง  ๓๙๑๔๐

 

กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมือง
นางอ�านาจ สายธนู

 ผ้าไหมพื้นเมือง ๒๓ หมู่ที่ ๔ ต�าบลโนนเมือง  
อ�าเภอโนนสัง  ๓๙๑๔๐

 

กลุ่มทอผ้า
บ้านหนองตานา
นางนันทวัน สร้อยหล้า

 ทอผ้า ๕๕ หมู่ที่ ๓  ต�าบลโคกใหญ่  
อ�าเภอโนนสัง  ๓๙๑๔๐

 

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
นางร�าไพ นามโยธา

 ทอผ้า ๑๑๑ หมู่ที่ ๙ ต�าบลปางกู่  
อ�าเภอโนนสัง  ๓๙๑๔๐

 

กลุ่มทอผ้า
บ้านโคกศรีเมือง
นางนาง วรรณเพชร

 ทอผ้า ๒๘ หมู่ที่ ๒  ต�าบลโคกม่วง  
อ�าเภอโนนสัง  ๓๙๑๔๐

 

กลุ่มทอผ้าหนองเจริญ
นางหนูรัตน์ แสงขุรัง

 ทอผ้า ๙๙ หมู่ที่ ๑๔ ต�าบลกุดดู่  
อ�าเภอโนนสัง  ๓๙๑๔๐

 

หนองบัวล�า ู
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กลุ่มทอผ้า
บ้านหนองกุงค�าไฮ
นางบุญมี อัตถาวิจิตร

 ทอผ้า ๓๕ หมู่ที่ ๗  ต�าบลหนองเรือ  
อ�าเภอโนนสัง  ๓๙๑๔๐

 

กลุ่มทอผ้า
บ้านหนองเหมือดแอ่
นางสุวรรณ ทิพย์จันทร์

 ทอผ้า ๕ หมู่ที่ ๕ ต�าบลหนองเรือ  
อ�าเภอโนนสัง  ๓๙๑๔๐

 

กลุ่มทอผ้าสตรี
บ้านหนองบัวเงิน
นางมนตรี บุญแก้ว

 ทอผ้า ๒๒ หมู่ที่ ๓ ต�าบลปางกู่  
อ�าเภอโนนสัง  ๓๙๑๔๐

 

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
นายเส็ง กรีฑา

 ทอผ้า ๓๒ หมู่ที่ ๑ ต�าบลกุดดู่  
อ�าเภอโนนสัง  ๓๙๑๔๐

 

กลุ่มทอผ้าสตรี
บ้านหนองแวงปงสัง
นางอบ โหมดนอก

 ทอผ้า ๙๖ หมู่ที่ ๔ ต�าบลปางกู่  
อ�าเภอโนนสัง  ๓๙๑๔๐

 

นางแอว เดชเจริญ   ทอผ้าห่มลายขิด 
บ้านโนนตาล

๑๓๓ หมู่ที่ ๒ ต�าบลโนนเมือง  
อ�าเภอโนนสัง  ๓๙๑๔๐

 

กลุ่มทอผ้าบ้านโคกม่วง
นางราตรี โสระมัด

 ทอผ้า ๑๒๘ หมู่ที่ ๑  ต�าบลโคกม่วง  
อ�าเภอโนนสัง  ๓๙๑๔๐

 

กลุ่มทอผ้ามัดหมี่
ลายประยุกต์
นางสน พนาพัฒน์

 ทอผ้า ๗๑ หมู่ที่ ๒ ต�าบลบ้านถิ่น  
อ�าเภอโนนสัง   ๓๙๑๔๐

 

กลุ่มผ้าทอมือ
ลายขัดพื้้นฐาน
นางค�าพอง สุวรรณดี

 ผ้าทอมือลายขัด
พื้้นฐาน

๒๓๒ หมู่ที่ ๑๐ 
ต�าบลนามะเฟือง 
อ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู 
๓๙๐๐๐

 

หนองบัวล�า ู
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รานกยูง

พระรา ทาน
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นางเอื้องฟ้า ยศสกุล  วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มทอผ้า
บ้านศิลามงคล

๒๕๒ หมู่ที่ ๗ 
ต�าบลหนองสวรรค์  
อ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู  
๓๙๐๐๐

 

กลุ่มทอผ้าไหม
นางบุญเหลือ รันบุตร

 ผ้าไหม ๑๑ หมู่ที่ ๗  ต�าบลหนองหว้า  
อ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู  
๓๙๐๐๐
๐๘๘ ๗๑๐๒๗๖๓

กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
นางแสงจันทร์ 
พิมพ์เนาว์

 ผ้าไหมมัดหมี่ ๔๔ หมู่ที่ ๙  ต�าบลโนนทัน  
อ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู  
๓๙๐๐๐

 

กลุ่มทอผ้าขิดลายยกดอก
นางหนูบล เทือกสาย

 ผ้าขิดลายยกดอก ๒๐ หมู่ที่ ๔ 
ต�าบลหนองสวรรค์  
อ.เมืองหนองบัวล�าภู ๓๙๐๐๐

 

กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมือง
นางสมจิตร ผาแดง

 ผ้าไหมพื้นเมือง ๓๑ หมู่ที่ ๕  ต�าบลนาค�าไฮ  
อ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู  
๓๙๐๐๐

 

กลุ่มเย็บผ้าห่ม
บ้านโนนสว่าง
นางบัวรอง สุวรรณพัน

 ผ้าห่ม ๔ หมู่ที่ ๕  ต�าบลนามะเฟือง  
อ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู  
๓๙๐๐๐

 

กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมือง
นางพันธ์ สุภาผล

 ผ้าไหมพื้นเมือง ๑๖๙ หมู่ที่ ๒  ต�าบลนาค�าไฮ  
อ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู  
๓๙๐๐๐

 

กลุ่มทอผ้าบ้านกุดเต่า
นางพิกุล ทาบทา

 ทอผ้า ๑๐๕ หมู่ที่ ๗  
ต�าบลนามะเฟือง 
อ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู  
๓๙๐๐๐

 

หนองบัวล�า ู

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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กลุ่มเย็บผ้าห่มส�าลี 
ยางหลวงใต้
นางบังอร สุโพธิ์

 เย็บผ้า ๑๐๙ หมู่ที่ ๕  ต�าบลกุดจิก  
อ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู  
๓๙๐๐๐

 

กลุ่มเย็บผ้า
บ้านหนองศาลา
นางค�าดี เคนตา

๒๐๔ ต�าบลนามะเฟือง  
อ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู  
๓๙๐๐๐

 

กลุ่มทอผ้าไหม
บ้านนาค�าไฮ
นางหนูเล็ก โชติการ

๙๖ หมู่ที่ ๑๐ ต�าบลนาค�าไฮ  
อ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู  
๓๙๐๐๐

 

รัศมีไหมไทย
นางรัศมี ผิวพุ่ม

๒๘๓ หมู่ที่ ๖ ตบลปาไม้งาม 
อ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู  
๓๙๐๐๐

 

กลุ่มทอผ้ามัดหมี่
นางหล่อน วังหล้า

๕๘ หมู่ที่ ๓ 
ต�าบลหนองภัยศูนย์ 
อ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู  
๓๙๐๐๐

 

กลุ่มสตรีเข้มแข็ง
ทอผ้ามัดหมี่
นางบัวข�า โพธิ์ศรี

๑๗ หมู่ที่ ๖ ต�าบลบ้านขาม  
อ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู  
๓๙๐๐๐

 

กลุ่มทอผ้าไหม
มัดหมี่บ้านใหม่โพธิ์ทอง
นางเพื่อน เมืองสนธ์

๙ หมู่ที่ ๑๒ ต�าบลปาไม้งาม  
อ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู  
๓๙๐๐๐

 

กลุม่ทอผ้าไหมมัดหมี่
นางอ�าพร ศรีคัฒนาม

๔๑ หมู่ที่ ๕ ต�าบลหนองหว้า  
อ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู  
๓๙๐๐๐

 

หนองบัวล�า ู

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน



491นามสงเคราะห¼์ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº¼ŒÒä·Â

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
บ้านปาคา
นางบัวไหล รู้เรื่่องร�า

๒๘ หมู่ที่ ๔ ต�าบลบ้านพร้าว  
อ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู  
๓๙๐๐๐

 

กลุ่มทอผ้า
นางราตรี โวหาร

๒๒๘ หมู่ที่ ๔ 
ต�าบลนามะเฟือง 
อ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู  
๓๙๐๐๐

 

ทอผ้าบ้านโนนนาใหม่
บุสดี ผลานิสงค์

๓๓ หมู่ที่ ๓ ต�าบลโนนสะอาด  
อ�าเภอศรีบุญเรือง  ๓๙๑๘๐ 

 

มะลิวัลย์ มาสุ่ม  ทอผ้าไหม ๔ หมู่ที่ ๖ ต�าบลทรายทอง  
อ�าเภอศรีบุญเรือง  ๓๙๑๘๐ 

 

พูลผล ภูวิลัย  ทอผ้ามัดหมี่
ย้อมคาม

๖๘ หมู่ที่ ๓ ต�าบลเมืองใหม่  
อ�าเภอศรีบุญเรือง ๓๙๑๘๐ 

 

ประภาส จันทประเทศ  ทอผ้าชุมชน
โนนสงวนพัฒนา

๙ หมู่ที่ ๙  ต�าบลโนนม่วง  
อ�าเภอศรีบุญเรือง  ๓๙๑๘๐ 

 

ขวัญ ดี พิมโกทา  ทอผ้าลายสายฝน ๓๗ หมู่ที่ ๑  ต�าบลหนองแก  
อ�าเภอศรีบุญเรือง  ๓๙๑๘๐ 

 

เสถียร มูลตรี  ทอผ้าพื้นเมือง
บ้านศรีประเสริฐ

๗๓ ๑ หมู่ที่ ๑ ต�าบลหันนางาม  
อ�าเภอศรีบุญเรือง ๓๙๑๘๐ 

 

ทองศูนย์ เกณฑ์ภูเขียว  ทอผ้าบ้านทรายทอง ๑๔๑ หมู่ที่ ๑ ต�าบลทรายทอง  
อ�าเภอศรีบุญเรือง  ๓๙๑๘๐ 

 

หนูเดือน โคตรหลักค�า  ทอผ้าไหมมัดหมี่ ๒๔ หมู่ที่ ๙ ต�าบลหนองแก  
อ�าเภอศรีบุญเรือง  ๓๙๑๘๐ 

 

หนูกาศ ผิวแดง  ทอผ้าพื้นเมือง ๖๑ หมู่ที่ ๑๐ ต�าบลหนองแก  
อ�าเภอศรีบุญเรือง  ๓๙๑๘๐ 

 

หนองบัวล�า ู

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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ร�านูล ผาแดง  วิสาหกิจชุมชน
ทอผ้าบ้านทรายมูล

๒๓๙ หมู่ที่ ๗ ต�าบลทรายทอง 
อ�าเภอศรีบุญเรือง  ๓๙๑๘๐ 

 

มณีวรรณ บุญหล้า  ทอผ้าบ้านโคกสูง ๑๒ หมู่ที่ ๖ ต�าบลศรีบุญเรือง  
อ�าเภอศรีบุญเรือง  ๓๙๑๘๐ 

 

ราตรี ห้วยไผ่  ทอผ้าบ้านหนองบวัใต้ ๑๔๗ หมูท่ี ่๑ ต�าบลหนองบวัใต้  
อ�าเภอศรีบุญเรือง  ๓๙๑๘๐ 

 

สมร พรมมา  ทอผ้าฝ้าย
บ้านหนองสระพัง

๒๐ หมู่ที่ ๖ ต�าบลหนองบัวใต้  
อ�าเภอศรีบุญเรือง  ๓๙๑๘๐ 

 

ถาวร ป้านภูมิ  ทอผ้าไทย ๑๖ หมู่ที่ ๕ ต�าบลเมืองใหม่  
อ�าเภอศรีบุญเรือง  ๓๙๑๘๐ 

 

ฮ้อย จ�านงศิลป  ทอผ้าพื้นเมือง
บ้านโคกม่วง

๑๔๘ หมู่ที่ ๔ ต�าบลนากอก  
อ�าเภอศรีบุญเรือง  ๓๙๑๘๐ 

 

ครุฑาพิมย์ บุญสิมมา  ทอผ้าฝ้ายทอมือ ๓๙ หมู่ที่ ๓ ต�าบลเมืองใหม่  
อ�าเภอศรีบุญเรือง  ๓๙๑๘๐ 

 

หนองบัวล�า ู

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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กลุ่มทอผ้าบ้านเนินชัย

นางบุญเที่ยง  สีมาอิ้ง

 ผ้าทอมือ

บ้านเนินชัย

๖๑ หมู่ที่ ๑๐ บ้านบ่อทอง 

ต�าบลบ่อทอง

อ�าเภอทองแสนขัน

จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๒๓๐

โทร. ๐๙ ๓๓๐๘  ๔๙๗๘

กลุ่มวิสาหกิจ

แม่บ้านผ้าทอ

นางยุพา  สุริยา

 ผ้าตีนจกน�้าอ่าง ๒๘ หมู่ที่ ๙ ต�าบลน�้าอ่าง

อ�าเภอตรอน

จังหวัดอุตรดิตถ์  ๕๓๑๔๐

โทร. ๐๘ ๑๐๓๖ ๔๒๖๓

นางมาลัย  แกล้วกล้า  ผ้าซิ่นตีนจก

ลายหงส์

๑๐ หมู่ที่ ๑ ต�าบลหาดล้า

อ�าเภอท่าปลา

จังหวัดอุตรดิตถ์  ๕๓๑๙๐

โทร. ๐๘ ๗๙๔๒ ๒๐๐๑

นางทองค�า  อินตาโย  ผ้าซิ่นตีนจก ๖๐ หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยภูนก

ต�าบลขุนฝาง

อ�าเภอเมืองอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์  ๕๓๐๐๐

โทร. ๐๘ ๕๖๐๕ ๒๔๐๒
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กลุ่มทอผ้า

บ้านหนองแห้ว

นางประนอม  พุทธา

 ผ้าตีนจกลาย

ประยกุต์ (หนองแห้ว)

๖๗ ๒ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองแห้ว

ต�าบลบ้านฝาย อ�าเภอน�้าปาด

จังหวัดอุตรดิตถ์  ๕๓๑๑๐

โทร.๐๘ ๑๗๘๕ ๒๑๔๓

นายสมชาย  ปงศรีชัย  ผ้าทอพื้นเมือง ๒๑๘ ถนนศรีดอนชัย

ต�าบลศรีพนมมาศ

อ�าเภอลับแล

จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๑๓๐

โทร. ๐๘ ๗๒๐๑ ๕๓๖๙

อุตรดิต ์

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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กลุ่มสตรีทอผ้าไหม

ลายโบราณ

บ้านโคกหม้อ

นางอรอนงค์  วิเศษศรี

 ผ้าซิ่นตีนจกไหม

 ผ้าพันคอไหม

ต�าบลโคกหม้อ อ�าเภอทัพทัน

โทร.๐๘ ๑๓๗๙ ๑๒๐๐

กลุ่มทอผ้าแม่บ้าน

เกษตรกร

บ้านโคกหม้อ

นางมณี  พิลึก

 ผ้ามัดหมี่

 ผ้าทอมือลายขัด

ต�าบลโคกหม้อ อ�าเภอทัพทัน

โทร.๐๘ ๙๙๐๖ ๙๙๒๖

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

แปรรูปอาหาร

บ้านใหม่สามัคคี

นางนาถถาพร  

วงษ์ดรมา

 ผ้าทอลายโบราณ ต�าบลระบ�า อ�าเภอลานสัก

โทร.๐๘ ๕๑๗๑ ๐๖๕๖

ผ้าไหมมัดหมี่

บ้านสุขเสถียร

นางระเบียบ  กมลภพ

 ผ้าไหมมัดหมี่ ต�าบลลานสัก อ�าเภอลานสัก

โทร.๐๘ ๒๑๗๔ ๔๖๐๙

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

บ้านห้วยพลู

นางประเทือง  ใจมั่น

 ผ้ามัดหมี่

 ผ้าขาวม้า

 เสื้อผ้าขาวม้า

ต�าบลห้วยแห้ง อ�าเภอบ้านไร่

โทร.๐๘ ๗๐๒๘ ๑๒๙๑

กลุ่มทักทอไหมอีรี่  ผ้าคลุมไหล่ไหมอีรี่ ต�าบลทัพหลวง อ�าเภอบ้านไร่

โทร.๐๘ ๙๒๕๘ ๒๙๗๕

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง

ผ้าซิ่นตีนแดง

บ้านเจ้าวัด

นางยมหอม ตั้งพิทักษ์

 ผ้ามัดหมี่

 ผ้าขาวม้า

ต�าบลเจ้าวัด อ�าเภอบ้านไร่

โทร.๐๘ ๖๑๓๗ ๘๘๑๘

อุทัยธานี

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน



532 นามสงเคราะห¼์ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº¼ŒÒä·Â

กลุ่มแม่บ้าน

ต�าบลบ้านไร่

นางปัญญา  ขุนณรงค์

 ผ้าขาวม้า

 ผ้าต่อตีนจกแดง

โบราณ

ต�าบลบ้านไร่ อ�าเภอบ้านไร่

โทร.๐๘ ๙๒๗๐ ๗๒๖๘

กลุ่มทอผ้า

บ้านหนองสองห้อง

นางประภัสสร เภอสิงห์

 ผ้าตีนจก ต�าบลหนองจอก  

อ�าเภอบ้านไร่

โทร.๐๘ ๑๐๔๔ ๕๔๗๒

สมจิตรผ้าทอพื้นเมือง

บ้านเจ้าวัด

นางกมลทิพย์  คะลา

 ผ้าซิ่นตีนแดง

 ผ้าขาวม้า

ต�าบลเจ้าวัด อ�าเภอบ้านไร่

โทร.๐๘ ๕๖๒๓ ๗๘๐๕

อุทัยธานี

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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กลุ่มพัฒนาสตรีผ้าไทย ผ้าฝ้าย

ผ้าไหม

ผ้าพื้นเมือง

ผ้าตัดเย็บส�าเร็จรูป

๒๗๙ หมู่ที่ ๑๙ ถนน

ศรีสะเกษ 

ต�าบลโนนผึ้ง 

อ�าเภอวารินช�าราบ 

โทร. ๐ ๔๕๒๖ ๗๘๙๑

ศูนย์พัฒนาสตรีผ้าไทย ผ้าฝ้าย

ผ้าไหม

ผ้าพื้นเมือง

ผ้าตัดเย็บส�าเร็จรูป

ถนนแจ้งสนิท ๑๗ 

ต�าบลในเมือง  อ�าเภอเมือง

ต้นเทียนไหมไทย ผ้าฝ้าย

ผ้าไหม

ผ้าพื้นเมือง

ผ้าตัดเย็บส�าเร็จรูป

๔๗  ๔๘  ถนนพลแพน

ต�าบลในเมือง  อ�าเภอเมือง

โทร ๐ ๔๕๒๔ ๔๘๒๕

ร้านช้างไทย ผ้าฝ้าย

ผ้าไหม

ผ้าพื้นเมือง

ผ้าตัดเย็บส�าเร็จรูป

ถนนชวาลานอก

ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง

โทร ๐ ๔๕๒๖ ๑๑๓๐

ร้านคริสตัล รับตัดและจ�าหน่าย

ผ้าไทยส�าเร็จรูป

๗๔ ๖ ถนนชยางกูร

ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง

ร้านคริสตัล สาขา ๒ รับตัดและจ�าหน่าย

ผ้าไทยส�าเร็จรูป

ถนนศรีณรงค์

ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง

ร้านเมย์บี ผ้าฝ้ายทอมือ ๑๒๔ ถนนศรีณรงค์ 

ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง

อุบลราชธานี

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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กลุ่มสตรีทอผ้า

บ้านค�าขวาง

ผ้าฝ้าย

ผ้าไหม

ผ้าพื้นเมือง

๑๓๘ หมู่ที่ ๕ บ้านค�าขวาง

ต�าบลค�าขวาง 

อ�าเภอวารินช�าราบ 

โทร. ๐ ๔๕๒๘ ๘๓๐๓

ร้านละอองไหมไทย ผ้าฝ้าย

ผ้าไหม

ผ้าพื้นเมือง

ผ้าตัดเย็บส�าเร็จรูป

๕๖ ๗ ๘ ถนนศรีณรงค์ 

ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง

โทร. ๐ ๔๕๒๖ ๐๔๒๙

ร้านสมบูรณ์ไหมไทย ผ้าฝ้าย

ผ้าไหม

ผ้าพื้นเมือง

ผ้าตัดเย็บส�าเร็จรูป

๔๗  ถนนพิชิตรังสรรค์

ต�าบลในเมือง 

อ�าเภอเมือง

โทร ๐ ๔๕๒๔ ๔๘๒๕

อุบลราชธานี

ราย ่ ผู้ประก การ

ผู้จัดการ
ประเ ทกิจการ ที่ ยู่โทรศัพท์ โทร าร

รานกยูง

พระรา ทาน
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