
ช่ือสหกรณ์ทีสั่งกดั ผลติภณัฑ์/กจิกรรมหลกั อ าเภอ ช่ือประธานกลุ่ม

1
กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นนาเดา

(กลุ่มทอผา้บา้นนาเดา)(กลุ่มวดั)

70 สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จาํกดั ขา้วซอ้มมือ เสริมงาม  6/1 6 เสริมซา้ย 085-720-5398 นางปรียาภรณ์ ยะหวัฝาย

2 กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นนาบา้นไร่ 30 สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแม่ถอดพฒันา จาํกดั ขา้วซอ้มมือ เถิน 144 5 แม่ถอด 0 6194 6655 นายมงคล เฟยตา

3
กลุ่มทอผา้ยอ้มสีธรรมชาติบา้นหัวเมือง 25 สหกรณ์การเกษตรเมืองปาน จาํกดั ขา้วซอ้มมือ เมืองปาน 119 5 หวัเมือง 054-229146

06-1823434
นางพิกุล จาํกดั

4 กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นนาไมแ้ดง 15 สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จาํกดั หมูยอ , กุนเชียง สบปราบ 6/1 6 นายาง 08-4739-8539 นางวรัญญา เสนสม
5 กลุ่มสตรีสหกรณ์และเยาวชนบา้นสนัป่าสกั 30 สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จาํกดั แปรรูปผลไม้ เกาะคา 2 ใหม่พฒันา 054-274482 นางสุรินทร์ กลดัทอง
6 กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นสนัดอนแกว้ 30 สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จาํกดั เห็ดหอม แม่ทะ 75/4 1 สนัดอนแกว้ 06-1866176 นางวิรัญญา สุรินทร์
7 กลุ่มสตรีสหกรณ์และเยาวชนบา้นนากวา้ว 30 สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จาํกดั นํ้าพริกลาบ,ขนมทองกรวย แม่ทะ 28 1 ป่าตนั 054-331774 นางอาํไพ สายวงศ์
8 กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นใหม่รัตนโกสินทร์ 30 สหกรณ์การเกษตรแม่เมาะจาํกดั นํ้าพริกลาบ,ขนมทองกรวย แม่เมาะ 65/1 5 นาสกั 0 5424 7640 นางจินดา พรมสาย
9 กลุ่มสตรีสหกรณ์ตาํบลสบปราบ 38 สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จาํกดั นํ้าพริกลาบ,ขนมทองกรวย สบปราบ 175 15 สบปราบ 054-344173 นางนงเยาว ์เตชะสืบ
10 กลุ่มสตรีพฒันาแปรรูปผา้บา้นสนัตินิคม 30 สหกรณ์นิคมหา้งฉตัร  จาํกดั ไข่เคม็ เกาะคา 83 8 ใหม่พฒันา 01-3669283 นางทิพยว์ารี คีรีวรรณ
11 กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผา้ยอ้มสีธรรมชาตินํ้ามอญ 30 สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแจซ้อ้น จาํกดั กลว้ยอบเนย,กลว้ยกรอบเคม็ เมืองปาน 312 2 แจซ้อ้น 0 5426 3027 นางสุวรรณ บตุรปะสะ
12 กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผา้ยอ้มสีธรรมชาตินํ้ามอญ 30 สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแจซ้อ้น จาํกดั กลว้ยอบเนย,กลว้ยกรอบเคม็
13 กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรเขตปฏิรูปท่ีดินวงัเหนือ 30 สหกรณ์การเกษตรเขตปฏิรูปท่ีดินวงัเหนือ จาํกดั ขนมดอกจอก,ขา้วเกรียบ วงัเหนือ 142 12 บา้นใหม่ 081-9808170 นางจงรักษ ์เปิงขนุทด
14 กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรเขตปฏิรูปท่ีดินวงัเหนือ 30 สหกรณ์การเกษตรวงัเหนือ จาํกดั ขนมดอกจอก,ขา้วเกรียบ วงัเหนือ 142 12 บา้นใหม่ 081-9808170 นางจงรักษ ์เปิงขนุทด
15 กลุมสตรีสหกรณ์ชยัภูทอง 30 สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ก่ิวลม จาํกดั ขนมดอกจอก,ขา้วเกรียบ เมือง 103 7 นิคมพฒันาฯ 0 6191 2239 นางจนัทร์ศรี คิดคล่อง
16 กลุ่มทอผา้พ้ืนเมืองยอ้มสีธรรมชาติบา้นหวัทุง่ 26 สหกรณ์การเกษตรเมืองปาน จาํกดั แปรรูปอาหารกลว้ยกวน  กลว้ยอบ ขา้วแตน เมืองปาน 69 10 ทุง่ก๋วาว 09-98359320 นางศรีนวล  เครือสุข
17 กลุ่มทาํดอกไมป้ระดิษฐ์บา้นป่าแข 25 สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จาํกดั แปรรูปอาหารกลว้ยกวน  กลว้ยอบ ขา้วแตน เกาะคา 164 7 นาแกว้ 054-362459 นางบญุป๋ัน  ศรีเรือง
18 กลุ่มแม่บา้นเกาะหวัชา้ง 18 สหกรณ์การเกษตรแม่พริก จาํกดั แปรรูปอาหาร  ถัว่ลิสง  ทอฟฟ่ีถัว่ แม่พริก 60 1 พระบาทวงัตวง 054-359099 นางบญุพิน  คาํภิระแปง
19 สหกรณ์การเกษตรสมุนไพรตาํบลแม่มอก จาํกดั 121 สหกรณ์การเกษตรสมุนไพรตาํบลแม่มอก 

จาํกดั

ขนมไทย ขนมต่าง ๆ เถิน 68/4 บา้น

เด่น

3 แม่มอก 084 - 372 - 0882 นางสาคร  คาํวาส

20 สหกรณ์การเกษตรสมุนไพรตาํบลแม่มอก จาํกดั 121 สหกรณ์การเกษตรสมุนไพรตาํบลแม่มอก 

จาํกดั

แคบหมู เถิน 68/4 บา้น

เด่น

3 แม่มอก 084- 372 - 0882 นางสาคร  คาํวาส

อาหารสด/อารหารแปรรูป

แสดงข้อมูลจ านวนกลุ่มอาชีพและสมาชิก ทั้งหมดภายในจังหวดัล าปาง แยกตามประเภทของผลิตภณัฑ์
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564

ที่ ช่ือกลุ่ม
จ านวน

สมาชิก
ทีต่ั้งกลุ่ม



ช่ือสหกรณ์ทีสั่งกดั ผลติภณัฑ์/กจิกรรมหลกั อ าเภอ ช่ือประธานกลุ่มที่ ช่ือกลุ่ม
จ านวน

สมาชิก
ทีต่ั้งกลุ่ม

21 กลุ่มทาํขนมเอ้ืองคาํ 22
สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จาํกดั

แคบหมู สบปราบ 112 
บา้นจวั

สามมคัคี

10 สมยั 089-959-1618 นางคาํ  สายศ

22 กลุ่มพฒันาสตรีทาํแคบหมูบา้นหมอ้ 40 สหกรณ์การเกษตรหา้งฉตัร  จาํกดั กาละแม แปรรูปผลไม้ หา้งฉตัร 47 

บา้นหมอ้

12 ปงยางคก 054-327-652

081-764-4781

นางสมจิตร  แกว้คาํฟู

23 กลุ่มพฒันาสตรีทาํแคบหมูบา้นหมอ้ 40 สหกรณ์การเกษตรหา้งฉตัร  จาํกดั กาละแม แปรรูปผลไม้ หา้งฉตัร 47 

บา้นหมอ้

12 ปงยางคก 054-327-652

081-764-4781

นางสมจิตร  แกว้คาํฟู

24 กลุ่มกาละแมแม่บวัตอง 15 สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จาํกดั กาละแม เกาะคา 130/1

บา้นทา่ชา้ง

6 ทา่ผา 054-327-652

081-764-4781

นางวิยะนนัท ์ จุลละนนัท์

25 กลุ่มกาละแมแม่บวัตอง 15 สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จาํกดั กลว้ยตาก มะพร้าวเสวย กระเทียมดอง เกาะคา 130/1

บา้นทา่ชา้ง

7 ทา่ผา 054-327-652

081-764-4782

นางวิยะนนัท ์ จุลละนนัท์

26 กลุ่มหตัถกรรมงานไมไ้ผ่ 11 สหกรณ์การเกษตรแม่พริก จาํกดั นํ้าพริกสมุนไพร ไขเคม็ แม่พริก 13 บา้นเด่น 5 ผาปัง 054-837-206

086-181-0245

นางแดง  คาํเขมา

27 กลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรบา้นผาปัง 12 สหกรณ์การเกษตรแม่พริก จาํกดั พืชผกัสวนครัว แม่พริก 19/1 

บา้นผาปัง

3 ผาปัง 086 - 193-5359 นางกลัยา  คนัธชมภู

28 กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นเมาะหลวง 15 สหกรณ์การเกษตรแม่เมาะพฒันา จาํกดั พืชผกัสวนครัว แม่เมาะ 441 8 แม่เมาะ 089-953-1964 นางอาํพร  สุขแกว้
29 กลุ่มผูป้ลูกผกับา้นสบปราบ 25 สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จาํกดั แปรรูปสบัปะรด สบปราบ 222 2 สบปราบ 0-5434 -4163 นางทองเพียร พฒุคาํ

30 กลุ่มผูป้ลูกผกัปลอดสารหมู่ 8 25 สหกรณ์การเกษตรแม่เมาะพฒันา จาํกดั ผกัปลอดสาร แม่เมาะ 570 8 แม่เมาะ 08-4577-1199 นางฟองจนัทร์  วงศืชยั
31 กลุ่มแปรรูปสบัปะรดบา้นเสด็จ 25 สหกรณ์ผูป้ลูกสบัปะรดลาํปาง จาํกดั แปรรูปสบัปะรด เมือง 493 4 บา้นเสด็จ 08-1034-0118 นางจินตนา  อุดทาเครือ
32 กลุ่มจกัสานบา้นอุมลอง 20 สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จาํกดั แปรรูปกลว้ย เผือกและมนั สบปราบ  3/1 4 สมยั 089-950-0014 นางสมพร  คาํลือ

1 สหกรณ์หัตถกรรมผลิตภณัฑไ์มเ้มืองลาํปาง จาํกดั 30 สหกรณ์ผลิตภณัฑห์ัตถกรรมลาํปาง จาํกดั ผา้ทอพ้ืนเมือง เมือง 49 - เวียงเหนือ 054-217936 นางอมรรัตน์ อาพนัธ์ชนก
2 กลุ่มสตรีสหกรณ์ตาํบลสบปราบ 38 สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จาํกดั ผา้ทอตีนจก, ผา้ทอยอ้มสีธรรมชาติ สบปราบ 175 15 สบปราบ 08-9953-2307 นางนงเยาว ์เตชะสืบ
3 กลุ่มสตรีสหกรณ์ตาํบลสบปราบ 38 สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จาํกดั ผา้ทอตีนจก, ผา้ทอยอ้มสีธรรมชาติ สบปราบ 175 15 สบปราบ 08-9953-2307 นางนงเยาว ์เตชะสืบ
4 กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นนํ้าหลง 30 สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จาํกดั ผา้ทอไหม สบปราบ 106 2 สมยั 08-6180-4107 นางอาํไพ ทินชยั
5 กลุ่มสตรีสหกรณ์และเยาชนบา้นสบปรุง 30 สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จาํกดั ยอ้มสีผา้ธรรมชาติ เกาะคา 3 ทา่ผา นางแสงเดือน มโหฬาร
6 กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นนํ้าหลง 30 สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จาํกดั ผา้ทอตีนจก, ผา้ทอยอ้มสีธรรมชาติ สบปราบ 106 2 สมยั 08-6180-4107 นางอาํไพ ทินชยั
7 กลุ่มสตรีพฒันาแปรรูปผา้บา้นสนัตินิคม 30 สหกรณ์นิคมหา้งฉตัร  จาํกดั ผา้ทอก่ีกระตุก สไปยอกดอก เกาะคา 83 8 ใหม่พฒันา 01-3669283 นางทิพยว์ารี คีรีวรรณ
8 กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นนาเอ้ียง 28 สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จาํกดั ผา้ทอยอ้มสีธรรมชาติ เสริมงาม 216 7 เสริมกลาง 08 1386 9114 นางเกร๋ียง ไผ่แกว้
9 กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นนาเอ้ียง 29 สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จาํกดั ผา้ทอพ้ืนเมือง เสริมงาม 216 7 เสริมกลาง 081-386 9114 นางเกร๋ียง ไผ่แกว้

ผลติภณัฑ์ผ้า/เคร่ืองแต่งกาย/เคร่ืองประดบั



ช่ือสหกรณ์ทีสั่งกดั ผลติภณัฑ์/กจิกรรมหลกั อ าเภอ ช่ือประธานกลุ่มที่ ช่ือกลุ่ม
จ านวน

สมาชิก
ทีต่ั้งกลุ่ม

10 (กลุ่มทอผา้ป่ันมือยอ้มสีธรรมชาติ)

กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นนาเดา(แยกกลุ่ม)

30 สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จาํกดั ผา้ทอพ้ืนเมือง เสริมงาม 198 6 เสริมซา้ย 089-5534390 นางจนัทร์คาํ แกว้มา

11 กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นใหม่สามคัคี 30 สหกรณ์การเกษตรแจห่้ม จาํกดั ผา้ถกัโครเชท์ แจห่้ม 151 แม่สุก 086-1938170 นางนงนุช สูตรเลข
12 กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นใหม่สามคัคี 30 สหกรณ์การเกษตรแจห่้ม จาํกดั ผา้ถกัโครเชท์ แจห่้ม 151 แม่สุก 086-1938170 นางนงนุช สูตรเลข
13 กลุ่มสตรีสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสหราษฎร์ออมทรัพย์ 40 สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอาํเภอแจห่้ม จาํกดั ผา้ทอยอ้มสีธรรมชาติ แจห่้ม 232 8 แจห่้ม 054-271721 นางบวัคาํ สุรินทร์
14 กลุ่มสตรีสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนสหราษฎร์ออมทรัพย์ 30 สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนอาํเภอแจห่้ม จาํกดั ผา้ทอยอ้มสีธรรมชาติ แจห่้ม 232 8 แจห่้ม 08-9427-3352 นางบวัคาํ สุรินทร์
15 กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นแม่กวกั 85 สหกรณ์การเกษตรงาวพฒันา จาํกดั ผา้ปักมือลวดลายชาวเขา งาว 62/2 1 บา้นออ้น 08 6185 4341 นางปทมา ขวัญนิยม
16 กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นใหม่ 30 สหกรณ์การเกษตรวงัเหนือ จาํกดั ผา้ปักมือลวดลายชาวเขา วงัเหนือ 13 6 บา้นใหม่ 054-332286

086-182-1270
นางสมจิต เมด็ดี

17 กลุมสตรีสหกรณ์ชยัภูทอง 30 สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ก่ิวลม จาํกดั ตดัเยบ็เส้ือผา้สาํเร็จรูป เมือง 103 7 นิคมพฒันาฯ 089-829-8904 นางลกัขณา  ตามเวลา(เลขาฯ)
18 กลุมสตรีสหกรณ์ชยัภูทอง 26 สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ก่ิวลม จาํกดั ผา้ทอพ้ืนเมืองยอ้มสีธรรมชาติ เมือง 103 7 นิคมพฒันาฯ 089-829-8904 นางลกัขณา  ตามเวลา(เลขาฯ)
19 กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นใหม่นาแขม 30 สหกรณ์การเกษตรแม่เมาะพฒันา จาํกดั ผา้ทอพ้ืนเมืองยอ้มสีธรรมชาติ แม่เมาะ 300 7 แม่เมาะ 0 9700 6715 นางอริสรา เครือบญุมา
20 กลุ่มทอผา้ยอ้มสีธรรมชาติบา้นหัวเมือง 25 สหกรณ์การเกษตรเมืองปาน จาํกดั ผา้ทอพ้ืนเมืองยอ้มสีธรรมชาติ เมืองปาน 119 5 หวัเมือง 08-6182-3434 นางพิกุล จาํกดั

21 กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นปงประดู่ 25 กลุ่มเกษตรกรทาํนาเสริมขวา ผา้ทอลายสายฝน เสริมงาม เสริมขวา 06-1861537 นางบวัผดั
22 กลุ่มทอผา้บา้นทุ่งจ้ี 25 สหกรณ์การเกษตรเมืองปาน จาํกดั ผา้ทอลายสายฝน เมืองปาน ทุง่ก๋วาว 07-1835068 นางศรีมา มุงดอย 
23 กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผา้ยอ้มสีธรรมชาตินํ้ามอญ 30 สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแจซ้อ้น จาํกดั ผา้ยอ้มสี เมืองปาน 312 2 แจซ้อ้น 0 5426 3027 นางสุวรรณ บตุรปะสะ
24 กลุ่มแม่บา้นเกษตรบา้นนาจะลา 20 กลุ่มเกษตรกรทาํนาเสริมซา้ย การทอก่ีกระตุก เสริมงาม 271 เสริมซา้ย 09-8523029 นางจอมจีรา  สมศกัด์ิ
25 กลุ่มสตรีทอผา้บา้นใหม่วฒันา 10 สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จาํกดั ตดัเยบ็รองเทา้ผา้ สบปราบ 8 10 สบปราบ 08-9950-5757 นางอญัชนั  บญุชู
26 กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นก่ิวพฒันา 20 สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จาํกดั ทอผา้พ้ืนเมือง แม่ทะ 204/1 10 บา้นก่ิว 08-9552-1551 นางสุภาพ  วงคจ์กัรคาํ
27 กลุ่มสตรีบา้นแม่พริกลุ่ม 29 สหกรณ์การเกษตรแม่พริก จาํกดั งานตดัเยบ็ผา้ แม่พริก 45 1 แม่พริก 054-345-109

054-345-168
น.ส.วนัเพญ็  อุตบวัวงค์

28 กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นนาเดา

(กลุ่มทอผา้บา้นนาเดา)(แยกกลุ่ม)

30 สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จาํกดั แกว้โป่งข่าม เสริมงาม  6/1 6 เสริมซา้ย 085-720-5398 นางปรียาภรณ์ ยะหวัฝาย

1 กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นสนัดอนแกว้ 30 สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จาํกดั ไมแ้กะสลกั แม่ทะ 75/4 1 สนัดอนแกว้ 06-1866176 นางวิรัญญา สุรินทร์
2 กลุ่มสตรีสหกรณ์และเยาวชนบา้นหลุก 30 สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จาํกดั กระเป๋าหนงัเทียม แม่ทะ 197 12 นาครัว 0 6181 7232 นายแดง  มาปัน
3 กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นนํ้าหลง 25 สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จาํกดั ดอกไมป้ระดิษฐ์
4 กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นก่ิวพฒันา 20 สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จาํกดั ดอกไมป้ระดิษฐ์จากกระดาษสา แม่ทะ 204/1 10 บา้นก่ิว 08-9552-1551 นางสุภาพ  วงคจ์กัรคาํ
5 กลุ่มสตรีสหกรณ์และเยาวชนบา้นปางมะโอ 30 สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จาํกดั ดอกไมป้ระดิษฐ์จากกระดาษสา แม่ทะ 13 8 วงัเงิน 0 7175 3038 นางบญุต่ืน ชยัประสะ

6

ศิลปะประดษิฐ์/ของตกแต่ง/ของทีร่ะลกึ



ช่ือสหกรณ์ทีสั่งกดั ผลติภณัฑ์/กจิกรรมหลกั อ าเภอ ช่ือประธานกลุ่มที่ ช่ือกลุ่ม
จ านวน

สมาชิก
ทีต่ั้งกลุ่ม

6 กลุ่มแม่บา้นเกาะหวัชา้ง 25 สหกรณ์การเกษตรแม่พริก จาํกดั ดอกไมดิ้นไทย แม่พริก 60 1 พระบาทวงัตวง 089-2614157 นางบญุพิน  คาํภิระแปง
7 กลุ่มแม่บา้นบา้นทุง่ 10 สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหลวงใต ้ จาํกดั ดอกไมป้ระดิษฐ์ จกัสานไมไ้ผ่ งาว 34/1 2 หลวงใต้ 080-132-8180 นางพยอม  วรรณวงค์
8 กลุ่มเล้ียงโคขนุ 25 สหกรณ์นิคมหา้งฉตัร  จาํกดั ดอกไมป้ระดิษฐ์ จกัสานไมไ้ผ่ เกาะคา 114 5 ใหม่พฒันา 086-192-9623

054-239-297
นายชาํนาญ  พทุธิยาวฒัน์

9 กลุ่มจกัสานหญา้คาบา้นวงัศรีภูมิ 72 สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ก่ิวลม จาํกดั ประดิษฐ์ดอกไมจ้ากกระดาษสา เมือง 6/1 1 นิคมพฒันา 08-6155-7592 นางอาํพร เตมะ
10 กล่มอาชีพสตรีสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนการเคหะนคร

ลาํปาง

20 สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนการเคหะนครลาํปาง 

จาํกดั

ประดิษฐ์ดอกไมจ้ากกระดาษสา เมือง 119/82 พระบาท 054-317-564

08-3942-9092

นางนริสา  กิมโสม

11 กลุ่มประดิษฐ์ดอกไมจ้ากกระดาษสา 20 สหกรณ์การเกษตรหา้งฉตัร  จาํกดั ดอกไมป้ระดิษฐ์ หา้งฉตัร 171 1 ห้างฉัตร 054-269-139

089-757-3606

นางเพญ็ศรี  นนัทพนัธ์

12 กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นหล่าย 30 สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จาํกดั งอบ สบปราบ 233 13 สบปราบ 054-296171 นางบญุเรือน สนิทโกสยั
13 กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นดงหนองจอก (2) 40 สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จาํกดั หมอนผา เสริมงาม 146 9 เสริมซา้ย 0 5423 9437 นางสุภาวดี ทาอาสา
14 กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นมัว่ 30 สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จาํกดั หมอนผา เสริมงาม 4 ทุง่งาม นางศรีดา
15 กลุ่มดอกไมป้ระดิษฐ์จากดินไทยบา้นดงสนัเงิน 15 สหกรณ์การเกษตรเมืองลาํปาง จาํกดั แปรรูปเถาวลัย์ เมือง 597 15 บอ่แฮว้ 08-6917-6049 นางศรี  ชยัสุวรรณ
16 กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นแม่กวกั 85 สหกรณ์การเกษตรงาวพฒันา จาํกดั กะลามะพร้าว งาว 62/2 1 บา้นออ้น 08 6185 4341 นางปทมา ขวัญนิยม
17 กลุ่มกาละแมแม่บวัตอง 15 สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จาํกดั ไมไ้ผ่จกัสาน เกาะคา 130/1

บา้นทา่ชา้ง

7 ทา่ผา 054-327-652

081-764-4782

นางวิยะนนัท ์ จุลละนนัท์

18 กลุ่มจกัสานบา้นอุมลอง 23 สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จาํกดั จกัสานหญา้คา สบปราบ  3/1 4 สมยั 089-950-0014 นางสมพร  คาํลือ

1 กลุ่มทาํปุ๋ ยอินทรียบ์า้นใหม่สามคัคี 20 สหกรณ์การเกษตรแจห่้ม จาํกดั สมุนไพร แจห่้ม 167 6 แม่สุก 089-838-1163 นายวีระ  สูตรเลข

1 กลุ่มสตรีสหกรณ์และเยาวชนบา้นไร่ออ้ย 30 สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จาํกดั เยบ็ผา้ห่ม,พรมเช็ดเทา้,ไมก้วาด เกาะคา 5 ศาลา นางถนอมศรี ทองสุข
2 กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์บา้นมะกอกนาบวั 30 สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จาํกดั เยบ็ผา้ห่ม,พรมเช็ดเทา้,ไมก้วาด เกาะคา 4 ไหล่หิน 054-274385 นางจิราภรณ์  จินะการ
3 กลุ่มผลิตดอกไมป้ระดิษฐ์ 20 สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จาํกดั ปุ๋ ยอินทรีย์ เกาะคา บา้นหนองห

ล่าย
เกาะคา 086-190-0628

081-179-6158

นางสมใจ  สามภูศรี

นางปรีดาภรณ์  ปัญญาธิ
4 กลุ่มเยบ็รองเทา้ผา้บา้นยางออ้ย 20 สหกรณ์การเกษตรหา้งฉตัร  จาํกดั ปุ๋ ยอินทรียใ์นฟาร์มปศุสตัว์ หา้งฉตัร 181 4 เวียงตาล 081-980-2657

054-338-834
นางมณี    เช้ือจ๋ิว

5 กลุ่มประดิษฐ์ดอกไมจ้ากกระดาษสา 20 สหกรณ์การเกษตรหา้งฉตัร  จาํกดั ปุ๋ ยอินทรีย์ ห้างฉัตร 171 1 ห้างฉัตร 054-269-139

089-757-3606

นางเพญ็ศรี  นนัทพนัธ์

6 กลุ่มเครือเถาวว์ลัยจ์กัสานลาํปาง(บา้นทรายใต)้ 28 สหกรณ์ผลิตภณัฑห์ตัถกรรมลาํปาง จาํกดั นวดแผนไทย เมือง 102 8 พิชยั 081-7466-710 น.ส.กิตติมา  กาวิชยั

พืชสมุนไพร 

ผลติภณัฑ์อ่ืน ๆ/การบริการ

 



ช่ือสหกรณ์ทีสั่งกดั ผลติภณัฑ์/กจิกรรมหลกั อ าเภอ ช่ือประธานกลุ่มที่ ช่ือกลุ่ม
จ านวน

สมาชิก
ทีต่ั้งกลุ่ม

จ านวนกลุ่มอาชีพและสมาชิก ทั้งหมดภายในจังหวดัล าปาง แยกตามประเภทของผลติภณัฑ์

จ านวนกลุ่มอาชีพทั้งหมด 85 แห่ง

จ านวนสมาชิกทั้งหมด 2,625 คน



ช่ือสหกรณ์ทีสั่งกดั ผลติภณัฑ์/กจิกรรมหลกั อ าเภอ ช่ือประธานกลุ่มที่ ช่ือกลุ่ม
จ านวน

สมาชิก
ทีต่ั้งกลุ่ม



ช่ือสหกรณ์ทีสั่งกดั ผลติภณัฑ์/กจิกรรมหลกั อ าเภอ ช่ือประธานกลุ่มที่ ช่ือกลุ่ม
จ านวน

สมาชิก
ทีต่ั้งกลุ่ม



ช่ือสหกรณ์ทีสั่งกดั ผลติภณัฑ์/กจิกรรมหลกั อ าเภอ ช่ือประธานกลุ่มที่ ช่ือกลุ่ม
จ านวน

สมาชิก
ทีต่ั้งกลุ่ม



ช่ือสหกรณ์ทีสั่งกดั ผลติภณัฑ์/กจิกรรมหลกั อ าเภอ ช่ือประธานกลุ่มที่ ช่ือกลุ่ม
จ านวน

สมาชิก
ทีต่ั้งกลุ่ม



ช่ือสหกรณ์ทีสั่งกดั ผลติภณัฑ์/กจิกรรมหลกั อ าเภอ ช่ือประธานกลุ่มที่ ช่ือกลุ่ม
จ านวน

สมาชิก
ทีต่ั้งกลุ่ม



ช่ือสหกรณ์ทีสั่งกดั ผลติภณัฑ์/กจิกรรมหลกั อ าเภอ ช่ือประธานกลุ่มที่ ช่ือกลุ่ม
จ านวน

สมาชิก
ทีต่ั้งกลุ่ม
























