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ค าน า 
 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด าเนินการครั้งแรกในปี ๒๕๓๑ 
โดยโครงการฝึกอาชีพให้กับศิษย์เก่าโรงเรียนตระเวนชายแดน จนกระทั่งในปี ๒๕๓๘ ได้มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพประชาชนตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นครั้งแรกท่ีหมู่บ้านนายาว ต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อมาได้ขยายการจัดตั้งกลุ่ม
อาชีพในพ้ืนที่โครงการตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นทั่วภูมิภาค เป้ าหมายเพ่ือให้ประชาชน  
มีการรวมกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง สมาชิกมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น และมีความมั่นคงทางรายได้สามารถพ่ึงตนเอง มีความรู้ ความสามารถที่จะสร้างความก้าวหน้าให้แก่ตนเอง 
ส่งผลให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงจ านวนกลุ่ม สมาชิก และข้อมูลการประสานงานมากขึ้น จึงได้จัดท า เอกสารรายชื่อกลุ่มอาชีพ
ประชาชนตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือปรับปรุงและเผยแพร่ให้หน่วยงาน  
กลุ่มอาชีพ และ ผู้ที่สนใจสามารถน าไปอ้างอิง รายชื่อ จ านวนกลุ่ม และสมาชิกในการประสานงาน รวมถึงด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านต่างๆ ได้ต่อไป 
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สารบัญ 

เรื่อง                                                                                                                                                หนา้ 

ค าน า                                                                                                                                                                                                 

สารบัญ 

สรุปจ านวนกลุ่มอาชีพประชาชน ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

รายชื่อกลุ่มอาชีพประชาชน ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคกลาง 

รายชื่อกลุ่มอาชีพประชาชน ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

รายชื่อกลุ่มอาชีพประชาชน ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเหนือ 

รายชื่อกลุ่มอาชีพประชาชน ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคใต้ 

รายชื่อกลุ่มอาชีพประชาชน ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ยกเลิกกิจกรรม 

รายชื่อผู้ประสานงาน งานพัฒนาอาชีพประชาชน โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี        
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สรุปจ านวนกลุ่มอาชีพประชาชน ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
ภูมิภาค กลุ่มอาชีพประชาชน ฯ 

(กลุ่ม) 
สมาชิก 
(คน) 

๑. ภาคกลาง ๑๖ ๒๔๓ 
๒. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔๑ ๑,๑๗๙ 
๓. ภาคเหนือ ๕๘ ๑,๓๕๑ 
๔. ภาคใต้ ๑๗ ๒๔๔ 

รวม ๑๓๒ ๓,๐๑๗ 

 

ที่มา จากการส ารวจปี ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หน้า ๑ 



 
 
 
 

ภาคกลาง 
จ านวน ๑๖ กลุ่ม สมาชิก ๒๔๓ คน 

 

 
  



รายช่ือกลุ่มอาชีพประชาชน ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคกลาง 

ล าดับ            ชื่อกลุ่ม                                                ที่ตั้ง                                     ปี     สมาชิก                   ผลิตภัณฑ์                  เบอร์โทรศัพท์ 

                                             เลขที่/หมู่         ต าบล            อ าเภอ        จังหวัด      ที่จัดตั้ง  (คน) 

 

๑.   แม่บ้านเกษตรกรนายาวสามัคคี      นางาม       ท่ากระดาน        สนามชัยเขต    ฉะเชิงเทรา   ๒๕๓๘  ๓๖  เต้าเจี้ยว ซีอิ๊วขาว ชา แชมพู ครีมนวด      ๐๘ ๐๐๒๕ ๑๒๘๔     

๒.   แม่บ้านนายาวตัดเย็บ                  นางาม       ท่ากระดาน        สนามชัยเขต    ฉะเชิงเทรา   ๒๕๔๑  ๓๔  เสื้อเชิ้ต พวงกุญแจ กระเป๋า                  ๐๙ ๐๑๒๖ ๗๗๔๐ 

๓.   แม่บ้านนายาวผ้าขาวม้า               นางาม       ท่ากระดาน        สนามชัยเขต    ฉะเชิงเทรา   ๒๕๔๕  ๒๒  ผ้าขาวม้า ผ้าขาวม้าลายช้าง                  ๐๘ ๗๐๙๑ ๗๐๒๕ 

๔.   แม่บ้านนายาวจักสาน                  นางาม       ท่ากระดาน        สนามชัยเขต    ฉะเชิงเทรา   ๒๕๔๕  ๑๒  กล่องกก หมวกกก เสื่อกก                    ๐๘ ๔๗๗๘ ๗๔๖๙ 

๕.   แม่บ้านเกษตรกรทุ่งเหียง              ทุ่งเหียง      ท่ากระดาน        สนามชัยเขต    ฉะเชิงเทรา   ๒๕๔๔  ๑๗  ผ้าห่ม และลูกประคบสมุนไพร               ๐๘ ๖๒๗๙ ๓๒๖๔ 

๖.   พัฒนาอาชีพบ้านหวายน้อย           ๔๑ หมู่ ๓   สวนผึ้ง             สวนผึ้ง          ราชบุรี        ๒๕๕๐  ๑๘  กล้วยหอมกรอบ สัปปะรดกรอบ             ๐๙ ๓๐๖๓ ๓๔๖๕ 

๗.   พัฒนาอาชีพนิรันพร                     ๑๑๘ หมู่ ๑  ตะนาวศรี          สวนผึ้ง          ราชบุรี        ๒๕๔๘  ๑๐  งานกระดาษปั้นรูปทรงต่าง ๆ                 ๐๘ ๓๓๑๓ ๗๓๑๙  

๘.   พัฒนาอาชีพภูผึ้งหลวง                ๓๖ หมู่ ๗    ตะนาวศรี          สวนผึ้ง          ราชบุรี        ๒๕๔๗  ๘    ผลิตภัณฑ์แชมพูกะเม็ง สบู่                     ๐๘ ๗๙๘๔ ๙๔๖๕ 

๙.   พัฒนาอาชีพกลุ่มวนเกษตร           ๒๕๔ หมู่ ๘  สวนผึ้ง             สวนผึ้ง          ราชบุรี        ๒๕๕๐  ๗   กล้วยอบเนย กล้วยเค็มใบเตย                ๐๘ ๗๑๖๙ ๗๕๒๑ 

๑๐. พัฒนาอาชีพสุเหร่าเกาะขุนเณร      หมู่ ๑๒       ทรายกองดินใต้    คลองสามวา    กรุงเทพ ฯ    ๒๕๕๔   ๗   ถุงผ้าหูรูด                                      ๐๘ ๗๙๒๕ ๒๙๖๙ 

 

 หน้า ๒ 



รายช่ือกลุ่มอาชีพประชาชน ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคกลาง (ต่อ) 

ล าดับ                 ชื่อกลุ่ม                                          ที่ตั้ง                                    ปี     สมาชิก                 ผลิตภัณฑ์                      เบอร์โทรศัพท์ 

                                            เลขท่ี/หมู่          ต าบล         อ าเภอ        จังหวัด       ทีจ่ัดตั้ง  (คน) 

 

๑๑. สตรีพัฒนาอาชีพบ้านเบิก           ๑๐ หมู่ ๓         บ้านเบิก      ท่าวุ้ง           ลพบุรี         ๒๕๕๘  ๑๕   กระเป๋า ฯลฯ                                     ๐๖ ๑๔๘๐ ๕๖๒๙     

๑๒. พัฒนาอาชีพบ้านคลองมะลิ         ๔๔/๑ หมู่ ๓     อ่างคีรี         มะขาม         จันทบุรี       ๒๕๕๓  ๑๐   ยาหม่องสมุนไพร ฯลฯ                           ๐๘ ๑๓๗๕ ๑๓๐๔ 

๑๓. ผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกทุ่งขนาน        ๒๑๗/๑ หมู่ ๗   ทุ่งขนาน       สอยดาว        จันทบุรี       ๒๕๕๓  ๓๑  ผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก หมวก ฯลฯ                ๐๘ ๔๘๗๒ ๔๕๕๔ 

๑๔. พัฒนาอาชีพบ้านนาอีสาน             -                   ท่ากระดาน    สนามชัยเขต   ฉะเชิงเทรา   ๒๕๔๕    ๗  ผ้าคลุมไหล่ไหม                                   ๐๙ ๒๔๙๗ ๕๕๒๕ 

๑๕. พัฒนาอาชีพบ้านอ่าวลิเจีย          ๔๓/๑๕ หมู่ ๔   ปรังเผล        สังขละบุรี       กาญจนบุรี    ๒๕๕๓    ๒  เรซิ่นส าหรับตกแต่งบ้านและสวน              ๐๘ ๙๐๓๗ ๗๑๙๐ 

๑๖. แปรรูปอาหารบ้านทะเลน้ าแดง     ๙/๔ หมู่ ๖        บางชัน        ขลุง             จันทบุรี        ๒๕๕๓   ๗  กุ้งแห้ง กะปิ น้ าปลา                             ๐๘ ๖๑๗๘ ๖๖๐๕ 

                                                                                                                      รวม     ๒๔๓    คน 

 

 

 

 

 หน้า ๓ 



 

 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จ านวน ๔๑ กลุ่ม สมาชิก ๑,๑๗๙ คน 
 
  



รายช่ือกลุ่มอาชีพประชาชน ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ล าดับ                 ชื่อกลุ่ม                                           ที่ตั้ง                             ปี     สมาชิก                  ผลิตภัณฑ์                        เบอร์โทรศัพท์ 

                                                    เลขที่/หมู่       ต าบล      อ าเภอ    จังหวัด   ที่จัดตั้ง  (คน) 

 

๑.   ทอผ้าบ้านขาไก่                               ๒๒ หมู่ ๖     นาโพธิ์       กุสุมาลย์  สกลนคร  ๒๕๓๙  ๘๕  ผ้าห่มทอมือ ผ้าคลุมเตียง ผ้าปูโต๊ะ                ๐๖ ๒๔๑๘ ๘๔๓๒     

๒.   ตัดเย็บแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านขาไก่         ๕๖ หมู่ ๖     นาโพธิ์       กุสุมาลย์  สกลนคร  ๒๕๔๗  ๒๔  ถุงผ้า กระเป๋า รองเท้าแตะบุฟองน้ า ฯลฯ       ๐๙ ๗๑๓๗ ๙๙๑๕      

๓.   ทอกกผสมฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านม่วง   ๕ หมู่ ๕       นาโพธิ์       กุสุมาลย์  สกลนคร  ๒๕๔๘  ๑๕  ชุดรองจาน หมอนขวาน เสื่อ กระเป๋า ฯลฯ     ๐๘ ๓๓๕๙ ๑๒๑๕           

๔.   ทอผ้าบ้านนาดี                                ๓๘ หมู่ ๑      โพธิไพศาล  กุสุมาลย์  สกลนคร  ๒๕๔๑  ๘๔  ผ้าคลุมไหล่ ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ผ้าขาวม้า ฯลฯ    ๐๘ ๔๘๘๗ ๖๒๓๐      

๕.   ทอผ้าบ้านโพนแพง                           ๑๔ หมู่ ๖      โพธิไพศาล  กุสุมาลย์  สกลนคร  ๒๕๔๒  ๕๐  ผ้าห่มทอมือ ผ้าคลุมไหล่                          ๐๖ ๒๕๓๗ ๓๓๑๗     

๖.   ทอผ้าบ้านหนองเค็ม-กุดฮู ๑                ๑๐๔ หมู่ ๕    โพธิไพศาล  กุสุมาลย์  สกลนคร  ๒๕๕๐  ๑๕  ผ้าห่มทอมือ                                         ๐๘ ๒๓๒๘ ๘๙๔๖   

๗.   สตรีทอผ้าบ้านหนองเค็ม ๒                 ๒๖ หมู่ ๕      โพธิไพศาล  กุสุมาลย์  สกลนคร  ๒๕๕๒  ๒๕  ผ้าห่มทอมือ                                          ๐๖ ๔๑๕๒ ๑๑๔๔     

๘.   พัฒนาอาชีพบ้านโพธิไพศาล                ๑๐๙ หมู่ ๓    โพธิไพศาล  กุสุมาลย์  สกลนคร  ๒๕๕๔  ๑๙  ผ้าห่มทอมือ                                          ๐๘ ๘๕๑๕ ๙๖๖๘   

๙.   ทอผ้าบ้านหนองหอย                         ๓๑/๑ หมู่ ๑  กุสุมาลย์    กุสุมาลย์  สกลนคร  ๒๕๔๒  ๓๗  ผ้าห่มทอมือ                                          ๐๖ ๕๘๔๕ ๐๘๓๕     

๑๐. ทอผ้าบ้านหนองปลาตอง                    ๑๖ หมู่ ๘     นาเพียง     กุสุมาลย์  สกลนคร  ๒๕๔๘  ๓๗  ผ้าขาวม้า ผ้าห่ม ผ้าเช็ดเครื่องครัว               ๐๘ ๔๗๘๙ ๔๕๗๖     

 

 

 
หน้า ๔ 



รายช่ือกลุ่มอาชีพประชาชน ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ) 

ล าดับ                 ชื่อกลุ่ม                                            ที่ตั้ง                                    ปี    สมาชิก                  ผลิตภัณฑ์                   เบอร์โทรศัพท์ 

                                                 เลขที่/หมู่        ต าบล        อ าเภอ        จังหวัด       ที่จัดตั้ง (คน) 

 

๑๑. ทอผ้าบ้านนาเพียงใหม่                    ๔๙ หมู่ ๑๐     นาเพียง    กุสุมาลย์         สกลนคร      ๒๕๔๘  ๓๐  ผ้าห่มทอมือ ผ้าคลุมไหล่                       ๐๘ ๗๒๒๔ ๙๓๘๗                                   

๑๒. พัฒนาอาชีพบ้านกุงศรี                    ๑๕ หมู่ ๙       นาเพียง    กุสุมาลย์         สกลนคร      ๒๕๕๔  ๓๕  ผ้าห่มทอมือ                                     ๐๙ ๖๖๔๗ ๔๕๖๖                   

๑๓. พัฒนาอาชีพบ้านอุ่มจาน                  ๒ หมู่ ๑๓       อุ่มจาน     กุสุมาลย์         สกลนคร      ๒๕๕๔  ๑๙  ผ้าห่มทอมือ ผ้าขาวม้า                         ๐๙ ๓๓๒๐ ๗๑๕๐              

๑๔. ทอผ้าไหมบ้านกุดหว้า                     ๔๖ หมู่ ๙        ดอนดู่      หนองสองห้อง  ขอนแก่น      ๒๕๔๕  ๑๒  ผ้าตัดชุด                                        ๐๖ ๒๙๘๖ ๑๕๙๖                                 

๑๕. ทอผ้าไหมบ้านโนนสะอาด-ห้วยตะก่ัว   ๖๘/๑ หมู่ ๖     ดอนดู่      หนองสองห้อง  ขอนแก่น      ๒๕๔๗  ๔๙  ผ้าคลุมไหล่ ผ้าตัดชุด                            ๐๖ ๕๙๕๘ ๔๒๗๓                                 

๑๖. แปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านศุภชัย     ๓๕ หมู่ ๕        คึมชาด     หนองสองห้อง  ขอนแก่น      ๒๕๔๑  ๒๘  ถั่วตัด ถั่วอบสมุนไพร งาอบน้ าผึ้ง             ๐๙ ๒๒๘๕ ๙๓๐๗ 

                                                                                                                                         งาตัด เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลือ ฯลฯ    ๐๖ ๒๙๘๖ ๓๐๖๐                     

๑๗. ทอผ้าไหมบ้านศุภชัย                       ๕๐ หมู่ ๕       คึมชาด     หนองสองห้อง  ขอนแก่น      ๒๕๕๔  ๓๔  ผ้าคลุมไหล่ ผ้าตัดชุด                             ๐๘ ๔๗๙๑ ๖๐๘๘                 

๑๘. ทอผ้าไหมบ้านโนนตะคร้อ                 ๖๗/๑ หมู่ ๑๒  บ้านคู       นาโพธิ์           บุรีรัมย์         ๒๕๔๐  ๔๘  ผ้าคลุมไหล่ ผ้าตัดชุด                          ๐๘ ๔๗๑๒ ๑๓๙๑                

๑๙. ทอผ้าไหมบ้านโนนสะอาด                ๕๑ หมู่ ๑๓     บ้านคู       นาโพธิ์          บุรีรัมย์         ๒๕๔๐  ๔๐  ผ้าคลุมไหล่ ผ้าตัดชุด                           ๐๙ ๘๖๒๐ ๗๘๘๐                          

๒๐. เกษตรกรบ้านดงนา                        ๕๓ หมู่ ๕       หนามแท่ง  ศรีเมืองใหม ่   อุบลราชธานี  ๒๕๔๘  ๓๗  ถั่วลิสง ฝ้าย                                     ๐๖ ๒๙๙๗ ๙๓๕๔ 

 

 
หน้า ๕ 



รายช่ือกลุ่มอาชีพประชาชน ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ) 

ล าดับ                 ชื่อกลุ่ม                                             ที่ตั้ง                                ปี     สมาชิก                    ผลิตภัณฑ์                  เบอร์โทรศัพท์ 

                                                    เลขที่/หมู่       ต าบล       อ าเภอ      จังหวัด     ที่จัดตั้ง  (คน) 

 

๒๑. พัฒนาอาชีพบ้านตาเอ็ม                     ๖๕ หมู่ ๑๓    ตาเกา       น้ าขุ่น       อุบลราชธานี  ๒๕๕๖  ๑๔  ชุดนักเรียน                                      ๐๖ ๑๖๑๒ ๘๔๙๘                  

๒๒. พัฒนาอาชีพบ้านดงตาหวาน                ๑๕๘ หมู่ ๑๓  แก่งเค็ง      กุดข้าวปุ้น  อุบลราชธานี  ๒๕๖๓  ๑๙  เสื่อกก                                           ๐๙ ๙๓๖๘ ๕๙๒๑                

๒๓. ทอผ้าพื้นเมืองบ้านพรเจริญชัย (บ๋าฮี)      ๑๙๙ หมู่ ๓    หนองผือ    เขมราฐ      อุบลราชธานี  ๒๕๖๓  ๑๖  ผ้าฝ้ายคลุมไหล่                                 ๐๙ ๓๓๙๓ ๘๓๙๑                  

๒๔. พัฒนาอาชีพต าบลบ้านโคก                 ๒๔๑ หมู่ ๒    บ้านโคก    สร้างคอม   อุดรธานี       ๒๕๕๓  ๒๕  ผ้าห่ม ผ้าพันคอ หมวก เสื่อ                   ๐๘ ๐๔๑๖ ๔๑๕๘                   

๒๕. พัฒนาอาชีพต าบลบ้านยวด                 ๙๙ หมู่ ๕      บ้านยวด    สร้างคอม  อุดรธานี       ๒๕๕๓  ๒๙  ผ้าขาวม้า                                        ๐๘ ๐๗๕๙ ๘๕๙๕ 

๒๖. พัฒนาอาชีพบ้านนาชมภู                    ๓๙ หมู่ ๘      บ้านก้อง    นายูง        อุดรธานี       ๒๕๕๓  ๑๑  ผ้าคลุมไหล่ ผ้าตัดชุด                         ๐๘ ๕๗๕๕ ๙๘๗๕    

๒๗. พัฒนาอาชีพบ้านดงดารา                   ๙๙ หมู่ ๒       อ้อมกอ     บ้านดุง      อุดรธานี      ๒๕๕๓  ๒๑  เสื่อม้วน เสื่อ ๒ ตอน เสื่อ ๓ ตอน            ๐๘ ๓๓๒๖ ๕๕๔๙                   

๒๘. พัฒนาอาชีพบ้านหนองตะไก ้              ๓๓ หมู่ ๗       โป่งเปือย   เมือง        บึงกาฬ        ๒๕๕๓  ๑๑  ผ้าขาวม้า                                         ๐๘ ๑๗๓๒ ๘๘๓๗ 

๒๙. พัฒนาอาชีพบ้านศรีถาวรพนา             ๑๔๗ หมู่ ๑๒   กกตูม       ดงหลวง    มุกดาหาร     ๒๕๕๔  ๒๑  ผ้าห่มปิกนิก ผ้าห่มทอมือ หมอนรองคอ    ๐๙ ๑๘๖๔ ๑๐๗๑               

๓๐. พัฒนาอาชีพบ้านสุขสวัสดิ์                  ๙๖ หมู่ ๑๖     กกตูม       ดงหลวง    มุกดาหาร     ๒๕๕๔  ๑๐  ผ้าห่มทอมือลายดอกแก้ว                      ๐๙ ๘๑๙๘ ๒๗๘๙                  

  

หน้า ๖ 



รายช่ือกลุ่มอาชีพประชาชน ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ) 

ล าดับ                 ชื่อกลุ่ม                                         ที่ตั้ง                              ปี     สมาชิก                    ผลิตภัณฑ์                          เบอร์โทรศัพท์ 

                                                 เลขที่/หมู่         ต าบล     อ าเภอ     จังหวัด   ที่จัดตั้ง  (คน) 

 

๓๑. ใต้ร่มพระบารม ี                          ๒๒๒/๘ หมู่ ๑๐  บ้านค้อ    ค าชะอี   มุกดาหาร  ๒๕๕๔    ๑๒    กระติ๊บ กล่องไม้ไผ่                                 ๐๘ ๙๐๑๔ ๖๐๔๙                           

๓๒. แปรรูปผ้าฝ้ายบ้านด่านช้าง             ๑๘ หมู่ ๑๐        บ้านค้อ   ค าชะอี   มุกดาหาร  ๒๕๕๔    ๒๐    ผ้าห่มปิกนิก กระเป๋า                               ๐๙ ๖๕๗๑ ๙๑๘๙           

๓๓. พัฒนาอาชีพต าบลนาทม                ๖๒ หมู่ ๒          นาทม     นาทม    นครพนม   ๒๕๕๕  ๑๑๒    ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าเมตร ผ้าขาวม้า        ๐๘ ๔๗๙๓ ๕๒๑๑   

๓๔. พัฒนาอาชีพต าบลดอนเตย             ๔๖ หมู่ ๖          ดอนเตย   นาทม    นครพนม   ๒๕๕๕      ๗    ผ้าขาวม้า ไม้กวาดขนตาช้าง                       ๐๘ ๐๑๙๑ ๓๘๗๔           

๓๕. ทอผ้าไหมบ้านตะเคียน หมู่ ๑            ๘๐ หมู่ ๑          ตะเคียน  กาบเชิง  สุรินทร์     ๒๕๖๒    ๒๐    ผ้าไหม ผ้าถุง ผ้าตัดเสื้อ                        ๐๘ ๓๓๗๗ ๖๗๔๕            

๓๖. ทอผ้าไหมบ้านโคกวัด                    ๒๙ หมู่ ๖          ตะเคียน  กาบเชิง  สุรินทร์     ๒๕๖๒     ๒๕    ผ้าไหม ผ้าถุง                                                   ๐๘ ๘๓๔๘ ๐๗๕๐ 

๓๗. ทอผ้าไหมบ้านตะเคียน หมู่ ๙          ๗๓ หมู่ ๙          ตะเคียน  กาบเชิง  สุรินทร์     ๒๕๖๒     ๑๙    ผ้าไหม ผ้าถุง ผ้าตัดเสื้อ ผ้าคลุมไหล่             ๐๘ ๗๘๗๙ ๖๖๐๑                         

๓๘. สตรีทอผ้าไหมบ้านตะเคียน หมู่ ๙     ๑๖ หมู่ ๙          ตะเคียน  กาบเชิง  สุรินทร์     ๒๕๖๒     ๑๑    ผ้าไหม ผ้าถุง ผ้าตัดเสื้อ ผ้าคลุมไหล่             ๐๖ ๕๒๗๕ ๙๐๕๖ 

๓๙. ทอผ้าไหมบ้านโพธิ์ทอง                  หมู่ ๗               ตะเคียน  กาบเชิง  สุรินทร์     ๒๕๖๒     ๑๕    ผ้าไหม ผ้าถุง                                       ๐๘ ๘๓๕๒ ๙๐๑๕ 

๔๐. พัฒนาอาชีพบ้านร่มราษฎร์             ๓๒ หมู่ ๕          ตะเคียน  กาบเชิง  สุรินทร์     ๒๕๖๒     ๑๙    พรมเช็ดเท้า                                         ๐๘ ๖๐๕๕ ๘๘๗๐ 

  

หน้า ๗ 



รายช่ือกลุ่มอาชีพประชาชน ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ) 

ล าดับ                 ชื่อกลุ่ม                                             ที่ตั้ง                                     ปี       สมาชิก             ผลิตภัณฑ์                  เบอร์โทรศัพท์ 

                                                เลขที่/หมู่          ต าบล         อ าเภอ         จังหวัด       ที่จัดตั้ง    (คน) 

 

๔๑. ชมรมคนพิการต าบลบึงมะลู          ๑๙๘ หมู่ ๑๔      บึงมะลู       กันทรลักษ์     ศรีสะเกษ     ๒๕๖๒     ๑๙    จักสาน กระติ๊บ                     ๐๙ ๘๓๔๕ ๔๔๑๗ 

                                                                                                                                รวม   ๑,๑๗๙   คน                    

  

หน้า ๘ 



 

 

 

ภาคเหนือ 
จ านวน ๕๘ กลุ่ม สมาชิก ๑,๓๕๑ คน 

 

 

 

 



รายช่ือกลุ่มอาชีพประชาชน ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเหนือ  

ล าดับ                 ชื่อกลุ่ม                                                     ที่ตั้ง                            ปี   สมาชิก                 ผลิตภัณฑ์                    เบอร์โทรศัพท์ 

                                                            เลขที่/หมู่         ต าบล       อ าเภอ   จังหวัด  ที่จัดตั้ง (คน) 

 

๑.   พัฒนาอาชีพบ้านจักสว่าง                            หมู่ ๑๐         หนองแดง     แม่จริม     น่าน   ๒๕๕๓  ๑๖   จักสานหญ้าสามเหลี่ยม ไม้กวาด          ๐๘ ๗๑๗๒ ๘๙๘๐                            

๒.   ตัดเย็บประกอบหญ้าสามเหลี่ยมบ้านนากอก      ๓๘ หมู่ ๑      ภูฟ้า           บ่อเกลือ    น่าน   ๒๕๕๓  ๒๐   กระเป๋าแต่งหญ้าสามเหลี่ยม ย่าม         ๐๙ ๖๒๖๐ ๓๖๐๗                              

๓.   แม่บ้านเกษตรกรบ้านสบมาง                        ๓๔ หมู่ ๔      ภูฟ้า           บ่อเกลือ    น่าน   ๒๕๔๒  ๒๗    ต๋าวอบแห้ง ต๋าวในน้ าเชื่อม               ๐๘ ๙๒๖๑ ๔๑๖๑                                

๔.   พัฒนาอาชีพท าไม้กวาดบ้านห้วยล้อม              ๑๓๔ หมู่ ๕    ภูฟ้า           บ่อเกลือ    น่าน   ๒๕๔๒  ๑๖    ไม้กวาด                                      ๐๙ ๓๐๓๙ ๗๘๓๖        

๕.   พัฒนาอาชีพท าไม้กวาดบ้านนาบง                    หมู่ ๑๔         ภูฟ้า           บ่อเกลือ    น่าน   ๒๕๔๒  ๑๒    ไม้กวาด                                      -    

๖.   พัฒนาอาชีพจักสานหวาย-ไม้ไผ่ บ้านนาขาม      ๓๑ หมู่ ๓      บ่อเกลือใต้    บ่อเกลือ    น่าน   ๒๕๓๙  ๔๐    ตะกร้า กระจาดหญ้าสามเหลี่ยม          ๐๖ ๒๕๓๐ ๐๓๙๔                  

๗.   แม่บ้านเกษตรกรบ้านบ่อหลวง                      ๓๒ หมู่ ๑      บ่อเกลือใต้    บ่อเกลือ    น่าน   ๒๕๔๒  ๓๒    มะขามป้อมผงส าเร็จรูป ชาสมุนไพร      ๐๙ ๘๗๘๔ ๘๙๖๑                     

๘.   แปรรูปข้าวสาลีบ้านผาคับ                           ๕๒ หมู่ ๒      บ่อเกลือใต้    บ่อเกลือ    น่าน   ๒๕๕๓  ๑๙    เครื่องดื่มต้นอ่อนข้าวสาลี                  ๐๙ ๒๓๘๕ ๓๒๒๓       

๙.   พัฒนาอาชีพท าไม้กวาดบ้านห้วยวิน                ๗ หมู่ ๙       บ่อเกลือใต้    บ่อเกลือ    น่าน   ๒๕๔๓  ๒๒    ไม้กวาด                                       ๐๙ ๗๒๗๑ ๑๘๔๘ 

๑๐. ทอผ้าบ้านนาเปรื่อง                                   -               บ่อเกลือใต้    บ่อเกลือ    น่าน   ๒๕๔๖  ๒๐    ผ้าตัดเสื้อลายน้ าไหล พรมเช็ดเท้า         ๐๘ ๙๒๖๑ ๔๑๖๑          

  

หน้า ๙ 



รายช่ือกลุ่มอาชีพประชาชน ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเหนือ (ต่อ)  

ล าดับ                 ชื่อกลุ่ม                                                  ที่ตั้ง                                ปี   สมาชิก                 ผลิตภัณฑ์                     เบอร์โทรศัพท์ 

                                                             เลขที่/หมู่    ต าบล       อ าเภอ      จังหวัด    ที่จัดตั้ง (คน) 

 

๑๑. พัฒนาอาชีพแปรรูปชาบ้านศรีนาป่าน-ตาแวน         ๑๘๒ หมู่ ๑  เรือง      เมือง                น่าน       ๒๕๕๓  ๓๔  ชาอัสสัม ชาเขียว                                 ๐๘ ๗๑๗๔ ๔๗๑๙         

๑๒. พัฒนาอาชีพท าไม้กวาดบ้านสะจุก                       ๗๒ หมู่ ๗    ขุนน่าน   เฉลิมพระเกียรติ   น่าน       ๒๕๕๐    ๗  ไม้กวาด                                            ๐๙ ๓๒๕๐ ๕๓๒๙ 

๑๓. พัฒนาอาชีพบ้านง้อมเปา                                  ๘๑ หมู่ ๑    ขุนน่าน   เฉลิมพระเกียรติ   น่าน       ๒๕๔๓  ๒๐  ไม้กวาด                                           ๐๙ ๓๘๓๐ ๕๕๙๗ 

๑๔. พัฒนาอาชีพท าไม้กวาดบ้านห้วยปูด                     ๑ หมู่ ๙     ขุนน่าน    เฉลิมพระเกียรติ   น่าน       ๒๕๔๓  ๑๓   ไม้กวาด                                             ๐๘ ๘๘๐๔ ๕๒๗๒ 

๑๕. ทอผ้าปกากะญอย้อมสีธรรมชาติบ้านก๋องป๋อใต้          หมู่ ๘         นาเกียน  อมก๋อย               เชียงใหม่  ๒๕๔๔  ๒๑   กระเป๋าสะพายเล็ก ย่าม ผ้าปกากะญอ      ๐๙ ๓๑๓๖ ๓๗๓๙      

๑๖. ทอผ้าปกากะญอย้อมสีธรรมชาติบ้านขุนอมแฮดนอก หมู่ ๕        สบโขง     อมก๋อย              เชียงใหม่  ๒๕๔๕  ๑๙   ผ้าคลุมไหล่โปร่ง ถุงผ้าปกากะญอ            ๐๙ ๓๑๓๖ ๓๗๓๙      

๑๗. ทอผ้าปกากะญอย้อมสีธรรมชาติบ้านขุนอมแฮดใน    หมู่ ๕         สบโขง    อมก๋อย              เชียงใหม่  ๒๕๔๓  ๓๗   ผ้าทอปกากะญอ ผ้าคลุมไหล่ เสื้อ ย่าม     ๐๙ ๓๑๓๖ ๓๗๓๙             

๑๘. ทอผ้าปกากะญอย้อมสีธรรมชาติบ้านพะเบี้ยว          หมู่ ๑๑       สบโขง    อมก๋อย              เชียงใหม่  ๒๕๔๓    ๙   กระเป๋าสะพาย ผ้าคลุมไหล่ ผ้าปกากะญอ  ๐๙ ๓๑๓๖ ๓๗๓๙           

๑๙. ทอผ้าปกากะญอย้อมสีธรรมชาติบ้านพลั่งแท           หมู่ ๑๒       นาเกียน  อมก๋อย              เชียงใหม่  ๒๕๔๓  ๒๖   ย่าม                                                ๐๘ ๒๙๖๒ ๐๕๙๙ 

๒๐. ทอผ้าปกากะญอย้อมสีธรรมชาติบ้านแม่ระอาใน       หมู่ ๙         แม่ตื่น    อมก๋อย              เชียงใหม่  ๒๕๕๑  ๔๙  ผ้าคลุมไหล่ ผ้าปกากะญอ                     ๐๙ ๓๑๓๖ ๓๗๓๙ 

  

หน้า ๑๐ 



รายช่ือกลุ่มอาชีพประชาชน ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเหนือ (ต่อ)  

ล าดับ                 ชื่อกลุ่ม                                             ที่ตั้ง                           ปี   สมาชิก                    ผลิตภัณฑ์                         เบอร์โทรศัพท์ 

                                                        เลขที่/หมู่    ต าบล      อ าเภอ   จังหวัด   ที่จัดตั้ง (คน) 

 

๒๑. ทอผ้าปกากะญอย้อมสีธรรมชาติบ้านสงินกลาง  หมู่ ๑๓        นาเกียน    อมก๋อย    เชียงใหม่  ๒๕๔๓   ๑๒  ผ้าคลุมไหล่                                                   ๐๖ ๑๓๒๗ ๕๒๑๙          

๒๒. ทอผ้าปกากะญอย้อมสีธรรมชาติบ้านสบลาน     หมู่ ๑๐        ยางเปียง   อมก๋อย    เชียงใหม่  ๒๕๔๔   ๗๓  ปลอกหมอนอิง ถุงผ้า ผ้าคลุมไหล่ ผ้าปกากะญอ     ๐๙ ๓๑๓๖ ๓๗๓๙        

๒๓. ทอผ้าปกากะญอย้อมสีธรรมชาติบ้านหลังป่าข่า  หมู่ ๑๗        ยางเปียง   อมก๋อย    เชียงใหม่  ๒๕๔๓   ๓๐  ผ้าทอปกากะญอ ผ้าคลุมไหล่                             ๐๘ ๔๓๗๒ ๕๖๔๕        

๒๔. ทอผ้าบ้านพะกะเช                                     หมู่ ๑๑        แม่ตื่น      อมก๋อย     เชียงใหม่  ๒๕๕๗   ๒๕  เสื้อผ้าสตรีปกากะญอ ย่าม                               ๐๙ ๓๑๓๖ ๓๗๓๙           

๒๕. ทอผ้าบ้านผาแดง                                        หมู่ ๑๒        สบโขง      อมก๋อย     เชียงใหม่  ๒๕๕๗   ๒๐  ย่าม เสื้อสตรี ผ้าทอปกากะญอ                          ๐๙ ๓๑๓๖ ๓๗๓๙           

๒๖. ผลิตภัณฑ์แปรรูปบ้านสามหมื่น                      หมู่ ๖          เวียงแหง   เวียงแหง   เชียงใหม่  ๒๕๕๓   ๑๔  กระเป๋าสายเดี่ยว กระเป๋าเบญจมะ                      ๐๘ ๖๑๙๕ ๒๓๓๐ 

                                                                                                                                                กระเป๋านันทนา ยางรัดผม กิ๊บติดผม                               

๒๗. พัฒนาอาชีพสตรีบ้านแม่ลอง                        ๑๘๒ หมู่ ๓  บ้านทับ    แม่แจ่ม     เชียงใหม่  ๒๕๕๓   ๓๐  เสื้อสตรี กระโปรงยาว                                      ๐๘ ๐๖๗๘ ๖๒๐๔ 

๒๘. ปักผ้าลายอาข่าบ้านแม่ละงอง                        ๙๗ หมู่ ๖    น้ าแพร่     พร้าว       เชียงใหม่  ๒๕๕๓    ๘   กระเป๋าฝาพับ กระเป๋าโทรศัพท์ ย่ามลายอาข่า        ๐๘ ๗๑๘๒ ๗๕๘๘ 

๒๙. ผลิตภัณฑ์ชาดอยปู่หมื่น                               หมู่ ๑๕        แม่สาว     แม่อาย     เชียงใหม่  ๒๕๕๓   ๑๐  ชาเจียวกู่หลาน ชาด า                                       ๐๙ ๓๘๗ ๐๓๗๖ 

๓๐. หัตถกรรมผ้าลีซอบ้านหนองแขม                     หมู่ ๑๑        เมอืงนะ    เชียงดาว   เชียงใหม่  ๒๕๕๔  ๔๖    กระเป๋าสะพาย ย่ามลีซอ                                   ๐๖ ๓๑๒๗ ๗๗๐๕ 

  
หน้า ๑๑ 



รายช่ือกลุ่มอาชีพประชาชน ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเหนือ (ต่อ)  

ล าดับ                 ชื่อกลุ่ม                                             ที่ตั้ง                                ปี   สมาชิก                  ผลิตภัณฑ์                          เบอร์โทรศัพท์ 

                                                          เลขท่ี/หมู่        ต าบล       อ าเภอ  จังหวัด  ที่จัดตั้ง (คน) 

 

๓๑. พัฒนาอาชีพบ้านขุนห้วยแม่สอด                      หมู่ ๖         พระธาตุผาแดง   แม่สอด      ตาก  ๒๕๔๑  ๑๕  พริกกระเหรี่ยง                                             ๐๖ ๔๘๑๕ ๔๓๓๒ 

๓๒. ทอผ้าปกากะญอย้อมสีธรรมชาติบ้านถ้ าเสือ         หมู่ ๕         พระธาตุผาแดง   แม่สอด      ตาก  ๒๕๔๑  ๑๕  ไดอารี่ เสื้อผ้าปกากะญอ                                 ๐๙ ๓๒๑๓ ๑๘๑๙ 

๓๓. ทอผ้าปกากะญอย้อมสีธรรมชาติบ้านพะเด๊ะ        ๑๔๖ หมู่ ๔  พระธาตุผาแดง   แม่สอด      ตาก  ๒๕๔๑  ๑๓  ผ้าพันคอ ย่าม ผ้ารองแก้วจาน                          ๐๘ ๙๘๕๙ ๐๒๑๗ 

๓๔. ทอผ้าปกากะญอย้อมสีธรรมชาติบ้านแม่หละคี     หมู่ ๗          แม่หละ            ท่าสองยาง   ตาก  ๒๕๕๓  ๑๔  ผ้าคุลมไหล่ ผ้าทอปกากะญอ                           ๐๘ ๗๙๑๘ ๔๓๒๖ 

๓๕. จักสานบ้านทีซะหน่อ                                    หมู่ ๗          แม่วะหลวง        ท่าสองยาง   ตาก  ๒๕๔๑  ๑๕  กระบุง หมวก                                                ๐๘ ๔๓๘๐ ๘๑๐๑                               

๓๖. ทอผ้าปกากะญอย้อมสีธรรมชาติบ้านทีจือหล่อคี   หมู่ ๘          แม่หละ            ท่าสองยาง   ตาก  ๒๕๔๓  ๑๕  ผ้าคลุมไหล่ ผ้าทอปกากะญอ                            ๐๘ ๔๓๘๐ ๘๑๐๑                                              

๓๗. ทอผ้าปกากะญอย้อมสีธรรมชาติบ้านป่าสัก         หมู่ ๕          แม่หละ            ท่าสองยาง  ตาก  ๒๕๔๔  ๑๕  ผ้าคลุมไหล่ ผ้าทอปกากะญอ                               ๐๘ ๔๓๘๐ ๘๑๐๑                                                         

๓๘. ทอผ้าปกากะญอย้อมสีธรรมชาติบ้านตะโต๊ะโกร   หมู่ ๗          แม่หละ            ท่าสองยาง   ตาก  ๒๕๔๖  ๔๓  ย่าม ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ กระเป๋า                      ๐๘ ๔๓๘๐ ๘๑๐๑                               

๓๙. ทอผ้าปกากะญอย้อมสีธรรมชาติบ้านกามาผาโด้   ๒๑๑ หมู่ ๕   แม่หละ            ท่าสองยาง   ตาก  ๒๕๔๖  ๓๕  ย่าม ผ้าคลุมไหล่ กระเป๋าขวดน้ า                        ๐๘ ๔๓๘๐ ๘๑๐๑                                   

๔๐. พัฒนาอาชีพบ้านคอโทซะ                                หมู่ ๒          แม่จัน              อุ้มผาง       ตาก  ๒๕๔๔  ๔๘  ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ย่าม พริกแห้งกระเหรี่ยง      ๐๙ ๑๘๕๗ ๑๗๙๘    

 

 

 หน้า ๑๒ 



รายช่ือกลุ่มอาชีพประชาชน ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเหนือ (ต่อ)  

ล าดับ                 ชื่อกลุ่ม                                               ที่ตั้ง                            ปี   สมาชิก                    ผลิตภัณฑ์                       เบอร์โทรศัพท์ 

                                                           เลขที่/หมู่     ต าบล      อ าเภอ   จังหวัด   ที่จัดตั้ง (คน) 

 

๔๑. ทอผ้าปกากะญอย้อมสีธรรมชาติบ้านห้วยขนุน       -         สามหมื่น    แม่ระมาด    ตาก   ๒๕๔๖  ๒๔  ผ้าคลุมไหล่                                          ๐๙ ๘๑๙๕ ๐๙๗๙ 

๔๒. ทอผ้าปกากะญอย้อมสีธรรมชาติบ้านแม่ละมุ้งคี     หมู่ ๔    แม่ละมุ้ง    อุ้มผาง        ตาก   ๒๕๕๐  ๒๑  ผ้าคลุมไหล่ ผ้ารองแก้ว                            ๐๘ ๑๐๔๕ ๙๗๔๒ 

๔๓. ทอผ้าปกากะญอย้อมสีธรรมชาติบ้านเดลอปอบอ   หมู่ ๔    แม่ละมุ้ง    อุ้มผาง        ตาก   ๒๕๕๐  ๑๖  ผ้าคลุมไหล่ กระเป๋าโทรศัพท์มือถือ              ๐๙ ๗๙๙๕ ๓๙๖๖ 

๔๔. ทอผ้าปกากะญอย้อมสีธรรมชาติบ้านซอแข่วาคี     หมู่ ๘    แม่สอง      ท่าสองยาง   ตาก   ๒๕๕๐  ๑๔  ผ้าทอปกากะญอ ผ้าพันคอ                        ๐๘ ๑๐๓๘ ๔๘๗๖ 

๔๕. ทอผ้าปกากะญอย้อมสีธรรมชาติบ้านเลอผาโด้        หมู่ ๓   แม่ต้าน      ท่าสองยาง   ตาก   ๒๕๕๐  ๑๒  ผ้ารองจานรองแก้ว ผ้าเช็ดปาก ผ้าพันคอ       ๐๘ ๑๐๓๘ ๔๘๗๖ 

๔๖. ทอผ้าปกากะญอย้อมสีธรรมชาติบ้านแม่ต้อคี         หมู่ ๓    แม่ต้าน     ท่าสองยาง   ตาก   ๒๕๕๐  ๑๕  ผ้าปกากะญอ ผ้าพันคอเกลียว ผ้าเช็ดปาก      ๐๘ ๑๐๓๘ ๔๘๗๖ 

๔๗. ทอผ้าปกากะญอย้อมสีธรรมชาติบ้านตะพิโจ         หมู่ ๓    แม่ต้าน      ท่าสองยาง    ตาก   ๒๕๕๐  ๒๕  ผ้าคลุมไหล่ ผ้าปกากะญอ ผ้าพันคอเกลียว     ๐๘ ๑๐๓๘ ๔๘๗๖ 

๔๘. ทอผ้าบ้านห้วยพลู                                         หมู่ ๔    แม่ตื่น       แม่ระมาด    ตาก   ๒๕๕๘  ๒๐  เสื้อผู้หญิง เสื้อผู้ชาย ผ้าถุง ย่าม                  - 

๔๙. พัฒนาอาชีพบ้านนุกะโถะวา                            หมู่ ๒    แม่จัน      อุ้มผาง        ตาก   ๒๕๔๘  ๓๔  พริกกระเหรี่ยงแห้ง                                ๐๘ ๖๒๐๒ ๘๘๑๖ 

๕๐. ทอผ้าปกากะญอย้อมสีธรรมชาติบ้านเลตองคุ        หมู่ ๑๐  แม่จัน      อุ้มผาง         ตาก   ๒๕๕๓  ๑๕  ย่าม เสื้อสตรี                                       ๐๖ ๑๐๘๗ ๒๕๔๕ 

 

 

 หน้า ๑๓ 



รายช่ือกลุ่มอาชีพประชาชน ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเหนือ (ต่อ)  

ล าดับ                 ชื่อกลุ่ม                                              ที่ตั้ง                                 ปี   สมาชิก                    ผลิตภัณฑ์                   เบอร์โทรศัพท์ 

                                                      เลขที่/หมู่         ต าบล        อ าเภอ    จังหวัด    ที่จัดตั้ง (คน) 

 

๕๑. หัตถกรรมทอผ้าพื้นเมืองบ้านห้วยยาง          หมู่ ๗               บ่อเบี้ย       บ้านโคก   อุตรดิตถ์     ๒๕๕๓  ๒๐  ผ้าสไบดิ้น ผ้ามัดหมี่ หมอนสามเหลี่ยม          ๐๙ ๘๕๖๗ ๑๐๖๙ 

๕๒. กะเทาะเมล็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านกิ่วเคียน    ๘๙ หมู่ ๑๒       จริม           ท่าปลา     อุตรดิตถ ์    ๒๕๔๙  ๑๙  เมล็ดมะม่วงหิมพานต์และผลิตภัณฑ์แปรรูป   ๐๖ ๑๓๑๔ ๒๗๖๔   

๕๓. ทอผ้าและตัดเย็บบ้านด่านนาขาม                ๑๕๓/๑ หมู่ ๒    ด่านนาขาม  เมือง       อุตรดิตถ์     ๒๕๔๙  ๔๒  กระเป๋าผ้าฝ้ายรูปทรงต่างๆ                         ๐๙ ๔๖๓๔ ๒๙๑๒ 

๕๔. พัฒนาอาชีพหัตถกรรมบ้านห้วยไผ่               ๘๘ หมู่ ๒         บ่อเบี้ย       บ้านโคก    อุตรดิตถ ์    ๒๕๕๓  ๒๐  หมอนสามเหลี่ยม หมอนฟักทอง พานพุ่ม        ๐๖ ๒๓๐๙ ๖๑๒๖ 

๕๕. ทอผ้าละว้าของสมาชิกกลุ่มสตรีบ้านตุน        หมู่ ๔               ห้วยห้อม     แม่ลาน้อย  แม่ฮ่องสอน ๒๕๕๔  ๔๔  ย่ามละว้า กระโปรงละว้า                          ๐๘ ๙๘๔๗ ๒๗๘๙ 

๕๖. พัฒนาอาชีพบ้านคลองบนใต ้                     ๓๘๐/๑ หมู่ ๒๐  ลาดแค       ชนแดน     เพชรบรูณ์   ๒๕๕๓  ๒๙  กระเป๋า หมอนกก เสื่อกก ๒ พับ ผ้าขาวม้า      ๐๘ ๒๗๗๕ ๒๗๙๓ 

๕๗. พัฒนาอาชีพบ้านน้ ากุ่ม                             ๒๖ หมู่ ๖         น้ ากุ่ม        นครไทย    พิษณุโลก    ๒๕๕๓  ๒๒  ผ้าเช็ดมือ ผ้ากันเปื้อน พวงกุญแจ ไม้กวาด       ๐๙ ๗๙๔๑ ๑๑๒๐  

๕๘. พัฒนาแปรรูปบางปางพริก                         ๕๔ หมู่ ๓         ผาช้างน้อย  ปง          พะเยา        ๒๕๕๓  ๒๕  ชาเจียวกู่หลานส าเร็จรูป                             ๐๘ ๑๐๒๗ ๖๕๗๗ 

                                                                                                                                 รวม       ๑,๓๕๑      คน 

 

  

หน้า ๑๔ 



 

 

ภาคใต้ 
จ านวน ๑๗ กลุ่ม สมาชิก ๒๔๔ คน 

 

 

 

 

 



รายช่ือกลุ่มอาชีพประชาชน ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคใต้ 

ล าดับ            ชื่อกลุ่ม                                        ทีต่ั้ง                               ปี      สมาชิก                    ผลิตภัณฑ์                               เบอร์โทรศัพท์ 

                                         เลขที่/หมู่         ต าบล        อ าเภอ     จังหวัด   ที่จัดตั้ง   (คน) 

 

๑.  แม่บ้านเขาตันหยง                 ๑๑/๑๕ หมู่ ๔    กะลุวอเหนือ  เมืองนราธิวาส  นราธิวาส  ๒๕๓๖    ๖  น้ าบูดู น้ าข้าวย า สมันปลา                                          ๐๙ ๕๒๖๕ ๑๔๗๔ 

๒.  บ้านตือลาฆอปาลัส                ๖๖/๑ หมู่ ๑๑    กะลุวอเหนือ  เมืองนราธิวาส  นราธิวาส  ๒๕๔๑  ๑๓  ชุดยูเบาะห์ ผ้าคลุมศรีษะสตรี ชุดนักเรียน ฯลฯ                ๐๘ ๗๓๙๘ ๘๑๙๖    

๓.  กะลามะพร้าวบ้านเขาตันหยง   ๓๗ หมู่ ๔          กะลุวอเหนือ  เมืองนราธิวาส  นราธิวาส  ๒๕๔๔    ๙  กะลา ได้แก่ เวสป้า จานสบู่ กระดุม พวงกุญแจ ฯลฯ          ๐๘ ๙๔๖๗ ๗๖๓๕   

๔.  บางนราบาติก                      ๖๓ หมู่ ๒          กะลุวอเหนือ  เมืองนราธิวาส  นราธิวาส  ๒๕๔๔  ๑๖  ชุดล าลอง ผ้าพันชายหาด กางเกงชายหาด เสื้อแขนสั้น        ๐๘ ๖๙๖๓ ๘๑๕๘      

๕.  พัฒนาอาชีพบ้านค่าย             ๑๕๐ หมู่ ๒       กะลุวอเหนือ   เมืองนราธิวาส  นราธิวาส  ๒๕๕๖  ๒๕  กระจูด ได้แก่ พัด กระเป๋า ตะกร้า แฟ้ม ฯลฯ                    ๐๖ ๔๕๙๕ ๙๐๕๘  

๖.   จักสานบ้านพงยือติ               ๔๗ หมู่ ๙          ลาโละ          รือเสาะ           นราธิวาส  ๒๕๕๔  ๑๐  ใบเตยหนาม หญ้าแฝก กระเป๋า กล่องทิชชู่ ที่รองจานแก้ว    ๐๙ ๕๐๗๙ ๒๐๑๔   

๗.   บาติกบ้านลาโละ                  หมู่ ๗               ลาโละ          รือเสาะ           นราธิวาส  ๒๕๕๖  ๒๐  ผ้าคลุมไหล่ ผ้าเช็ดหน้าบาติก                                       ๐๘ ๑๐๙๗ ๓๑๓๙ 

๘.   พัฒนาอาชีพบ้านศาลาใหม่      ๑๓๒/๑ หมู่ ๙    ไพรวัน         ตากใบ            นราธิวาส  ๒๕๔๖  ๒๕  ปลอกหมอนอิง กระเป๋าเครื่องเขียน ปักจักร กระจูด            ๐๘ ๖๙๕๙ ๑๗๖๔                               

๙.   แม่บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ              ๕๙/๑ หมู่ ๕      ศาลาใหม ่     ตากใบ               นราธิวาส  ๒๕๕๕  ๑๐  กระจูด กระเฌอ กล่องทิชชู่ ที่รองจานแก้ว น้ ามันมะพร้าว    ๐๘ ๖๒๙๙ ๒๔๑๑                    

๑๐. พัฒนาอาชีพบ้านไอร์บือแต     ๑๕๓ หมู่ ๔       ช้างเผือก       จะแนะ           นราธิวาส  ๒๕๕๒  ๑๑  ย่ามผ้า ถุงผ้า กล้วยฉาบ (จ าหน่ายในพ้ืนที่)                       ๐๙ ๒๙๔๕ ๖๖๕๐ 

                                                                                                                                                                                                                    ๐๙ ๕๘๖๓ ๐๓๐๗ 

 
หน้า ๑๕ 



รายช่ือกลุ่มอาชีพประชาชน ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคใต้ (ต่อ) 

ล าดับ            ชื่อกลุ่ม                                 ที่ตัง้                                      ปี     สมาชิก                      ผลิตภัณฑ์                               เบอร์โทรศัพท์ 

                                    เลขที่/หมู่        ต าบล       อ าเภอ      จังหวัด          ที่จัดตั้ง  (คน) 

 

๑๑. พัฒนาอาชีพบ้านไบก์           หมู่ ๕              บุดี           เมืองยะลา   ยะลา               ๒๕๕๒  ๒๕  ผ้าปาเต๊ะ บาติกพิมพ์ลาย กระเป๋า ถุงผ้า กางเกงขายาว      ๐๘ ๘๓๙๗ ๕๗๐๒ 

๑๒. พัฒนาอาชีพบ้านในไร่          ๕๖/๑๔ หมู่ ๗   นาเตย       ท้ายเหมือง   พังงา               ๒๕๔๘  ๒๐  ผ้าบาติก เสื้อเชิ้ต กระเป๋า ปลอกหมอน ฯลฯ                   ๐๙ ๓๘๗๘ ๙๗๔๕ 

๑๓. พัฒนาอาชีพบ้านน้ าเชี่ยว       ๒ หมู่ ๔           เขาแดง      สะบ้าย้อย   สงขลา              ๒๕๕๔    ๗  น้ ามันมะพร้าว                                                        ๐๘ ๑๐๙๓ ๗๕๒๙ 

๑๔. เครื่องเงินบ้านเขาวัง             หมู่ ๑๒            หินตก       ร่อนพิบูลย์   นครศรีธรรมราช  ๒๕๕๕  ๑๒ เครื่องเงิน เครื่องถม นะโม แหวน สร้อยข้อมือ                  ๐๖ ๓๐๘๕ ๖๔๑๒ 

                                                                                                                                        สร้อยคอ ต่างหู และก าไล                                           ๐๙ ๘๐๖๐ ๓๖๖๘ 

๑๕. พัฒนาอาชีพบ้านหลังอ้ายหมี   หมู่ ๕             วังอ่าง        ชะอวด       นครศรีธรรมราช  ๒๕๖๑  ๑๕  ถุงผ้า พวงกุญแจ เครื่องแกงใต้ ลูกชุก (จ าหน่ายในพ้ืนที่)    ๐๘ ๗๑๒๔ ๕๔๕๙ 

๑๖. พัฒนาอาชีพบ้านบางเตา        ๑๖/๒ หมู่ ๑๐  บางสวรรค์  พระแสง        สุราษฎร์ธานี      ๒๕๕๕  ๑๐  น้ ามันมะพร้าว สบู่น้ ามันมะพร้าว ครีมบ ารุงผิวแบบก้อน   ๐๘ ๔๘๙๘ ๒๕๐๘          

๑๗. พัฒนาอาชีพบ้านควนสามัคคี   หมู่ ๑๓          ครน           สวี             ชุมพร              ๒๕๕๕  ๑๐  เสื้อเชิ้ต กระเป๋า ปลอกหมอน ผ้าเช็ดหน้าบาติก              ๐๖ ๑๒๐๘ ๑๒๔๔ 

                                                                                                                                                                                                                            ๐๙ ๖๘๗๐ ๒๒๘๔ 

                                                                                                                      รวม     ๒๔๔    คน 

  

หน้า ๑๖ 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อกลุ่มอาชีพที่ยกเลิกกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือกลุ่มอาชีพประชาชน ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ยกเลิกกิจกรรม 

ล าดับ                 ชื่อกลุ่ม                                           ที่ตั้ง                                          ปี     สมาชิก                    สาเหตุการยกเลิกกิจกรรม 

                                              เลขที่/หมู่           ต าบล       อ าเภอ            จังหวัด         ที่จัดตั้ง  (คน) 

ภาคกลาง 

๑. พัฒนาอาชีพบ้านเขาจ้าว                  หมู่ ๑            เขาจ้าว       ปราณบุรี          ประจวบคีรีขันธ์  ๒๕๕๓  ๑๐  สมาชิกศิษย์เก่าซึ่งเป็นแกนหลักย้ายออกจากพ้ืนที่ทางกลุ่ม 
                                                                                                                                                ทางกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มใหม่จึงยกเลิกการผลิตไปโดยปริยาย 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๑. ตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านกุดหว้า                 หมู่ ๙            ดอนดู่         หนองสองห้อง   ขอนแก่น          ๒๕๓๙    ๗  ประธานมีปัญหาสุขภาพจากอาการปวดหลัง และมีสมาชิก 
                                                                                                                                                ย้ายภูมิล าเนาไปประกอบอาชีพอ่ืน 

๒.ตัดเย็บแปรรูปผ้าบ้านโพนทอง            หมู่ ๒            โพธิไพศาล   กุสุมาลย์          สกลนคร          ๒๕๔๐  ๑๐  สมาชิกสูงอายุ 

๓.ตัดเย็บแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านนาดี         ๑๑๔ หมู่ ๑     โพธิไพศาล   กุสุมาลย์          สกลนคร          ๒๕๔๖    ๙  สมาชิกท่ีคอยตรวจสอบคุณภาพและแนะน าการตัดเย็บ 
                                                                                                                                                เสียชวีิตและมีสมาชิกย้ายภูมิล าเนา 

๔. พัฒนาอาชีพบ้านโนนน้ าค า                หมู่ ๘           แมดนาท่ม    โคกศรีสุพรรณ   สกลนคร          ๒๕๕๒  ๒๕  สมาชิกสูงอายุ 

๕. พัฒนาอาชีพบ้านโคกสะอาด              ๑๐๐ หมู่ ๔    อุ่มจาน        กุสุมาลย์           สกลนคร              ๒๕๕๔  ๑๓  สมาชิกสูงอายุ 

๖. ทอผ้าไหมบ้านหนองบัว – โคกสะแทน  ๑๔๙ หมู่ ๙    ดอนกอก      นาโพธิ์             บุรีรัมย์            ๒๕๔๓  ๕๙  สมาชิกสูงอายุและมีสมาชิกย้ายภูมิล าเนาไปประกอบอาชีพอ่ืน 

๗. พัฒนาอาชีพบ้านหนองซน                ๑๔๙ หมู่ ๑๑  หนองซน      นาทม              นครพนม          ๒๕๕๕  ๒๙  สมาชิกสูงอายุ 

ภาคเหนือ 

๑. จักสานหญ้าอิบู่แค                         หมู่ ๑๑          ม่อนปิ่น       ฝาง              เชียงใหม่          ๒๕๕๕  ๓๔  ไม่สามารถด าเนินการผลิตสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง 

                                                                                            
รวม   ๑๘๖  คน 

หน้า ๑๗ 



 

 
 

รายชื่อผู้ประสานงาน งานพัฒนาอาชีพประชาชน 

 

 
  



รายช่ือผู้ประสานงาน งานพัฒนาอาชีพประชาชน 
โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๓๙๒๑, ๐ ๒๒๘๒ ๖๕๑๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๓๙๒๓ 
 

๑. งานภาคกลาง ต่อ ๒๒ 

 ๑.๑ นายสุภาพ            ศรีกะชา                เบอร์มือถือ             ๐๘ ๑๙๐๔ ๑๙๕๒          e-mail address : sriyothin@gmail.com 

 ๑.๒ นายประทีป          กาศเจริญ              เบอร์มือถือ              ๐๖ ๑๐๑๐ ๙๕๗๕            e-mail address : teep253186@gmail.com 
 

๒. งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อ ๒๓ 

 ๒.๑ นางสาวศิริวิมล      บุญยัง                  เบอร์มือถือ           ๐๘ ๙๕๐๗ ๗๑๕๑         e-mail address : iamsiriwimon@hotmail.co.th 

 ๒.๒ นางสาวกชมน       อ้ึงพุดซา               เบอร์มือถือ           ๐๘ ๔๒๓๙ ๔๖๔๖         e-mail address : a_tom_bomb@hotmail.com 
 

๓. งานภาคเหนือ ต่อ ๒๔ 

 ๓.๑ นายจตุพร           ตันตสิุนทร             เบอร์มือถือ           ๐๘ ๙๘๕๕ ๐๘๓๘          e-mail address : n_nueng5@hotmail.com 

 ๓.๒ นางสาวศิตา        ธิติธางกูร               เบอร์มือถือ               ๐๙ ๐๐๖๕ ๙๕๕๔          e-mail addrees : sitamink@gmail.com  
 

๔. งานภาคใต้ ต่อ ๒๕ 

 ๔.๑ นายนรัญจ์          โกศลเวช               เบอร์มือถือ            ๐๘ ๙๙๘๒ ๙๕๐๐          e-mail address : narun72@hotmail.com 

 ๔.๒ นางสาวอัญชลี     ทองแก้วกูล            เบอร์มือถือ            ๐๙ ๓๖๘๑ ๙๕๙๙          e-mail addrees : nok1529@hotmail.com 

 

หน้า ๑๘ 




