
หมายเลข จ านวน ปทีี่ได้รับ  ยอดจ าหน่ายสินค้า
เลขที่ หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด โทรศัพท์ สมาชิก เงินอดุหนุน ระหว่างเดือน

1  กลุ่มทอผ้าบา้นวังขอน 58 17 คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบรูณ์ 089-6416512 สกก.ศรีเทพ 30 ผ้าทอมือ , มัดหมี่ 2547
2 กลุ่มแปรรูปอาหารปลอดสารพิษ 7 5 โคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบรูณ์ 080-0304492 สกก.ศรีเทพ 63 น  าพริก 2547 83,250              
3 กลุ่มหตัถกรรมงานฝีมือ 84 4 ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบรูณ์ 082-2277376 สกก.ศรีเทพ 30 ดอกไม้ประดิษฐ์ 2548  -
4 กลุ่มทอผ้าบา้นวังด่าน 59 15 คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบรูณ์ 081-4367105 สกก.ศรีเทพ 30 ผ้าทอมือ , มัดหมี่ 2549  -
5 กลุ่มรวมใจพัฒนาหบีศพครบวงจร 521 5 สระกรวด ศรีเทพ เพชรบรูณ์ 089-9586392 สกก.ศรีเทพ 30 หบีศพ , ของช าร่วย 2549 11,000              
6 กลุ่มสตรีทอผ้าบา้นเนินละคร 9 12 นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบรูณ์ 087-6171487 สกก.ศรีเทพ 43 ผ้าทอมือ , มัดหมี่ 2550  -
7 กลุ่มหมอนฟักทอง 33/1 14 ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบรูณ์ 089-5401327 สกก.ศรีเทพ 28 ผลิตหมอนฟักทอง 2550  -
8 กลุ่มหมีบ่า้นทุ่งเจริญ 1 17 สระกรวด ศรีเทพ เพชรบรูณ์ - สกก.ศรีเทพ 25 เส้นหมีโ่คราช 2551 เลิกกลุ่ม
9 กลุ่มปุ๋ยอนิทรีย์ชีวภาพ 40 17 สระกรวด ศรีเทพ เพชรบรูณ์ - สกก.ศรีเทพ 30 ปุ๋ยอนิทรีย์ 2551 เลิกกลุ่ม
10 กลุ่มผลิตภณัฑ์กรอบรูปวิทยาศาสตร์ 138 15 สระกรวด ศรีเทพ เพชรบรูณ์ 081-7862663 สกก.ศรีเทพ 40 กรอบรูปวิทย์ 2553 6,850                
11 กลุ่มเส่ือกกบา้นโคกสะอาด 33 3 โคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบรูณ์ 087-7345707 สกก.ศรีเทพ 33 ผลิตภณัฑ์จากต้นกก 2553 12,950              
12 กลุ่มศิลปเคร่ืองนอนเมืองศรีเทพ 52 1 ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบรูณ์ 084-7783210 สกก.ศรีเทพ 60 เคร่ืองนอน , ผ้านวม 2557 28,950              
13 กลุ่มเคร่ืองนอนสว่างวัฒนา 205 2 สระกรวด ศรีเทพ เพชรบรูณ์ 089-8826479 สกก.ศรีเทพ 20 เคร่ืองนอน , ผ้านวม 2557 16,800              
14 กลุ่มแปรรูปเกษตรอนิทรีย์ 42/1 1 ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบรูณ์ 089-4363005 สกก.ศรีเทพ 19 ข้าวไรเบอร์ร่ี ปลอดสารพิษ 2557 10,500              
15 กลุ่มพัฒนาสตรีกล้วยน  าว้านาสนุ่น 42/2 2 ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบรูณ์ 089-4363006 สกก.ศรีเทพ 20 ข้าวไรเบอร์ร่ี ปลอดสารพิษ 2557 8,900                
16 กลุ่มสตรีบา้นทา้ยดง 134 2 ทา้ยดง วังโปง่ เพชรบรูณ์ 056-569315 สกก.กรป.กลาง 73 ข้าวแตนน  าแตงโม 2545

นพค.เพชรบรูณ์ จ ากดั กล้วยอบเนย
17 กลุ่มสตรีทอผ้าบา้นน  าออ้ม 100 3 วังหนิ วังโปง่ เพชรบรูณ์ 056-723128 สกก.กรป.กลาง 20 ผ้าทอกี่กระตุก 2545

การมีส่วนร่วมของสมาชิกของกลุม่อาชีพ

 ที่  ชื่อกลุ่ม
ที่ตั งกลุ่ม
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081-7272148นพค.เพชรบรูณ์ จ ากดั
18 กลุ่มทอผ้าด้วยกี่กระตุก 286/1 1 วังโปง่ วังโปง่ เพชรบรูณ์ 056-758166 สกก.กรป.กลาง 20 ผ้าทอกี่กระตุก 2547 -                   

087-7325069นพค.เพชรบรูณ์ จ ากดั
19 กลุ่มทอผ้าบา้นวังชะนาง ทา้ยดง วังโปง่ เพชรบรูณ์ 056-569310 สกก.กรป.กลาง 30 ผ้าทอมัดหมี่ 2547

089-3608242นพค.เพชรบรูณ์ จ ากดั
20 กลุ่มมะขามแกว้สมุดไพรรวมรส 29 3 วังหนิ วังโปง่ เพชรบรูณ์ - สกก.กรป.กลาง 30 ผลิตภณัฑ์มะขาม 2548 -                   

นพค.เพชรบรูณ์ จ ากดั
21 กลุ่มสตรีวังหนิซองใต้ 41 7 วังหนิ วังโปง่ เพชรบรูณ์ 089-95672625 สกก.กรป.กลาง 30 น  าส้มพร้อมด่ืม 2548 -                   

นพค.เพชรบรูณ์ จ ากดั
22 กลุ่มขนมทองม้วน 184 9 ซับไม้แดง บงึสามพัน เพชรบรูณ์ 089-8593737สกก.บงึสามพัน จก. 13 ขนมทองม้วน 2545
23 กลุ่มทอพรมเช็ดเทา้บา้นล าตะคล้อ 57 4 กนัจุ บงึสามพัน เพชรบรูณ์ 081-8865013สกก.บงึสามพัน จก. 21 พรมเช็ดเทา้ 2545
24 กลุ่มขนมนางเล็ด 199 1 วังพิกลุ บงึสามพัน เพชรบรูณ์ 056-561208 สกก.บงึสามพัน จก. 321 ขนมนางเล็ด 2546  -
25 กลุ่มตัดเย็บเคร่ืองนอน 4 2 หนองแจง บงึสามพัน เพชรบรูณ์ 086-7347113สกก.บงึสามพัน จก. 15 ตัดเย็บเคร่ืองนอน 2546
26 กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นซับเกษตร 35/2 9 บงึสามพัน บงึสามพัน เพชรบรูณ์ 056-757114 สกก.บงึสามพัน จก. 33 น  าพริกเผา 2546  -
27 กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอเส่ือกก 425 พญาวัง บงึสามพัน เพชรบรูณ์ 081-0445969สกก.บงึสามพัน จก. 27 ทอเส่ือกก 2547  -
28 กลุ่มประดิษฐกรรมไม้เหลือใช้ชุมชน 60 4 ซับสมอทอด บงึสามพัน เพชรบรูณ์ 056-731539 สกก.บงึสามพัน จก. 26 ตะเกยีงโบราณ 2547  -
29 กลุ่มผู้ปลูกไผ่เลี ยงบา้นซับปรางค์ทอง 141 2 วังพิกลุ บงึสามพัน เพชรบรูณ์ 087-1956804สกก.บงึสามพัน จก. 28 หน่อไม้สดแพ๊คถุง 2547  -
30 กลุ่มเกษตรหนองแจง 10 5 หนองแจง บงึสามพัน เพชรบรูณ์ สกก.บงึสามพัน จก. 31 น  าพริกทกุชนิด 2548  -


