
ช่ือสหกรณ์ที่สังกัด สินค้าหลักของกลุม่อาชีพ ประเภทผลิตภัณฑ์ อ าเภอ

1
กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านนาเดา
(กลุ่มทอผ้าบ้านนาเดา)(กลุ่มวัด)

70 สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จ ากดั ข้าวซ้อมมือ อาหารแปรรูป เสริมงาม

2 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านนาบ้านไร่ 30 สหกรณ์เครดิตยูเนีย่นแม่ถอดพัฒนา จ ากดั ข้าวซ้อมมือ อาหารแปรรูป เถิน
3 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านหัวเมือง 25 สหกรณ์การเกษตรเมืองปาน จ ากดั ข้าวซ้อมมือ อาหารแปรรูป เมืองปาน
4 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านนาไม้แดง 15 สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จ ากดั หมูยอ , กนุเชียง อาหารแปรรูป สบปราบ
5 กลุ่มสตรีสหกรณ์และเยาวชนบ้านสันป่าสัก 30 สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จ ากดั แปรรูปผลไม้ อาหารแปรรูป เกาะคา
6 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านสันดอนแกว้ 30 สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จ ากดั เห็ดหอม อาหารสด แม่ทะ
7 กลุ่มสตรีสหกรณ์และเยาวชนบ้านนากว้าว 30 สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จ ากดั น้ าพริกลาบ,ขนมทองกรวย อาหารแปรรูป แม่ทะ
8 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 30 สหกรณ์การเกษตรแม่เมาะจ ากดั น้ าพริกลาบ,ขนมทองกรวย อาหารแปรรูป แม่เมาะ
9 กลุ่มสตรีสหกรณ์ต าบลสบปราบ 38 สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จ ากดั น้ าพริกลาบ,ขนมทองกรวย อาหารแปรรูป สบปราบ
10 กลุ่มสตรีพัฒนาแปรรูปผ้าบ้านสันตินิคม 30 สหกรณ์นิคมห้างฉัตร  จ ากดั ไข่เค็ม อาหารแปรรูป เกาะคา
11 กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าย้อมสีธรรมชาติน้ ามอญ 30 สหกรณ์เครดิตยูเนีย่นแจซ้้อน จ ากดั กล้วยอบเนย,กล้วยกรอบเค็ม อาหารแปรรูป เมืองปาน
12 กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าย้อมสีธรรมชาติน้ ามอญ 30 สหกรณ์เครดิตยูเนีย่นแจซ้้อน จ ากดั กล้วยอบเนย,กล้วยกรอบเค็ม อาหารแปรรูป
13 กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรเขตปฏิรูปที่ดินวังเหนือ 30 สหกรณ์การเกษตรเขตปฏิรูปที่ดินวังเหนือ จ ากดั ขนมดอกจอก,ข้าวเกรียบ อาหารแปรรูป วังเหนือ
14 กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรเขตปฏิรูปที่ดินวังเหนือ 30 สหกรณ์การเกษตรวังเหนือ จ ากดั ขนมดอกจอก,ข้าวเกรียบ อาหารแปรรูป วังเหนือ
15 กลุมสตรีสหกรณ์ชัยภูทอง 30 สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ กิว่ลม จ ากดั ขนมดอกจอก,ข้าวเกรียบ อาหารแปรรูป เมือง
16 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติบ้านหัวทุ่ง 26 สหกรณ์การเกษตรเมืองปาน จ ากดั แปรรูปอาหารกล้วยกวน  กล้วยอบ ข้าวแตน อาหารแปรรูป เมืองปาน
17 กลุ่มท าดอกไม้ประดิษฐ์บ้านป่าแข 25 สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จ ากดั แปรรูปอาหารกล้วยกวน  กล้วยอบ ข้าวแตน อาหารแปรรูป เกาะคา
18 กลุ่มแม่บ้านเกาะหัวช้าง 18 สหกรณ์การเกษตรแม่พริก จ ากดั แปรรูปอาหาร  ถั่วลิสง  ทอฟฟี่ถั่ว อาหารแปรรูป แม่พริก
19 สหกรณ์การเกษตรสมุนไพรต าบลแม่มอก จ ากดั 121 สหกรณ์การเกษตรสมุนไพรต าบลแม่มอก จ ากดั ขนมไทย ขนมต่าง ๆ อาหารแปรรูป เถิน
20 สหกรณ์การเกษตรสมุนไพรต าบลแม่มอก จ ากดั 121 สหกรณ์การเกษตรสมุนไพรต าบลแม่มอก จ ากดั แคบหมู อาหารแปรรูป เถิน
21 กลุ่มท าขนมเอือ้งค า 22 สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จ ากดั แคบหมู อาหารแปรรูป สบปราบ
22 กลุ่มพัฒนาสตรีท าแคบหมูบ้านหม้อ 40 สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร  จ ากดั กาละแม แปรรูปผลไม้ อาหารแปรรูป ห้างฉัตร
23 กลุ่มพัฒนาสตรีท าแคบหมูบ้านหม้อ 40 สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร  จ ากดั กาละแม แปรรูปผลไม้ อาหารแปรรูป ห้างฉัตร
24 กลุ่มกาละแมแม่บัวตอง 15 สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จ ากดั กาละแม อาหารแปรรูป เกาะคา
25 กลุ่มกาละแมแม่บัวตอง 15 สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จ ากดั กล้วยตาก มะพร้าวเสวย กระเทียมดอง อาหารแปรรูป เกาะคา
26 กลุ่มหัตถกรรมงานไม้ไผ่ 11 สหกรณ์การเกษตรแม่พริก จ ากดั น้ าพริกสมุนไพร ไขเค็ม อาหารแปรรูป แม่พริก
27 กลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านผาปัง 12 สหกรณ์การเกษตรแม่พริก จ ากดั พืชผักสวนครัว อาหารสด แม่พริก
28 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวง 15 สหกรณ์การเกษตรแม่เมาะพัฒนา จ ากดั พืชผักสวนครัว อาหารสด แม่เมาะ
29 กลุ่มผู้ปลูกผักบ้านสบปราบ 25 สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จ ากดั แปรรูปสับปะรด อาหารแปรรูป สบปราบ
30 กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารหมู ่8 25 สหกรณ์การเกษตรแม่เมาะพัฒนา จ ากดั ผักปลอดสาร อาหารสด แม่เมาะ

แสดงข้อมูลจ านวนกลุ่มอาชีพและสมาชิก ทั้งหมดภายในจังหวดัล าปาง แยกตามประเภทของผลิตภณัฑ์
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564

ที่ ช่ือกลุม่ จ านวน
สมาชิก



ช่ือสหกรณ์ที่สังกัด สินค้าหลักของกลุม่อาชีพ ประเภทผลิตภัณฑ์ อ าเภอที่ ช่ือกลุม่ จ านวน
สมาชิก

31 กลุ่มแปรรูปสับปะรดบ้านเสด็จ 25 สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดล าปาง จ ากดั แปรรูปสับปะรด อาหารแปรรูป เมือง
32 กลุ่มจกัสานบ้านอมุลอง 20 สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จ ากดั แปรรูปกล้วย เผือกและมัน อาหารแปรรูป สบปราบ

1,054      
1 สหกรณ์หัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้เมืองล าปาง จ ากดั 30 สหกรณ์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมล าปาง จ ากดั ผ้าทอพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์ผ้า เมือง
2 กลุ่มสตรีสหกรณ์ต าบลสบปราบ 38 สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จ ากดั ผ้าทอตีนจก, ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ผ้า สบปราบ
3 กลุ่มสตรีสหกรณ์ต าบลสบปราบ 38 สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จ ากดั ผ้าทอตีนจก, ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ผ้า สบปราบ
4 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านน้ าหลง 30 สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จ ากดั ผ้าทอไหม ผลิตภัณฑ์ผ้า สบปราบ
5 กลุ่มสตรีสหกรณ์และเยาชนบ้านสบปรุง 30 สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จ ากดั ย้อมสีผ้าธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ผ้า เกาะคา
6 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านน้ าหลง 30 สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จ ากดั ผ้าทอตีนจก, ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ผ้า สบปราบ
7 กลุ่มสตรีพัฒนาแปรรูปผ้าบ้านสันตินิคม 30 สหกรณ์นิคมห้างฉัตร  จ ากดั ผ้าทอกีก่ระตุก สไปยอกดอก ผลิตภัณฑ์ผ้า เกาะคา
8 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านนาเอีย้ง 28 สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จ ากดั ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ผ้า เสริมงาม
9 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านนาเอีย้ง 29 สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จ ากดั ผ้าทอพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์ผ้า เสริมงาม

10
(กลุ่มทอผ้าปั่นมือย้อมสีธรรมชาติ)
กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านนาเดา(แยกกลุ่ม)

30 สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จ ากดั ผ้าทอพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์ผ้า เสริมงาม

11 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านใหม่สามัคคี 30 สหกรณ์การเกษตรแจห้่ม จ ากดั ผ้าถักโครเชท์ ผลิตภัณฑ์ผ้า แจห้่ม
12 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านใหม่สามัคคี 30 สหกรณ์การเกษตรแจห้่ม จ ากดั ผ้าถักโครเชท์ ผลิตภัณฑ์ผ้า แจห้่ม
13 กลุ่มสตรีสหกรณ์เครดิตยูเนีย่นสหราษฎร์ออมทรัพย์ 40 สหกรณ์เครดิตยูเนีย่นอ าเภอแจห้่ม จ ากดั ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ผ้า แจห้่ม
14 กลุ่มสตรีสหกรณ์เครดิตยูเนีย่นสหราษฎร์ออมทรัพย์ 30 สหกรณ์เครดิตยูเนีย่นอ าเภอแจห้่ม จ ากดั ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ผ้า แจห้่ม
15 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านแม่กวัก 85 สหกรณ์การเกษตรงาวพัฒนา จ ากดั ผ้าปักมือลวดลายชาวเขา ผลิตภัณฑ์ผ้า งาว
16 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านใหม่ 30 สหกรณ์การเกษตรวังเหนือ จ ากดั ผ้าปักมือลวดลายชาวเขา ผลิตภัณฑ์ผ้า วังเหนือ
17 กลุมสตรีสหกรณ์ชัยภูทอง 30 สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ กิว่ลม จ ากดั ตัดเย็บเส้ือผ้าส าเร็จรูป เคร่ืองแต่งกาย เมือง
18 กลุมสตรีสหกรณ์ชัยภูทอง 26 สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ กิว่ลม จ ากดั ผ้าทอพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ผ้า เมือง
19 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านใหม่นาแขม 30 สหกรณ์การเกษตรแม่เมาะพัฒนา จ ากดั ผ้าทอพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ผ้า แม่เมาะ
20 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านหัวเมือง 25 สหกรณ์การเกษตรเมืองปาน จ ากดั ผ้าทอพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ผ้า เมืองปาน
21 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปงประดู่ 25 กลุ่มเกษตรกรท านาเสริมขวา ผ้าทอลายสายฝน ผลิตภัณฑ์ผ้า เสริมงาม
22 กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งจี้ 25 สหกรณ์การเกษตรเมืองปาน จ ากดั ผ้าทอลายสายฝน ผลิตภัณฑ์ผ้า เมืองปาน
23 กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าย้อมสีธรรมชาติน้ ามอญ 30 สหกรณ์เครดิตยูเนีย่นแจซ้้อน จ ากดั ผ้าย้อมสี ผลิตภัณฑ์ผ้า เมืองปาน
24 กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านนาจะลา 20 กลุ่มเกษตรกรท านาเสริมซ้าย งานทอกีก่ระตุก ผลิตภัณฑ์ผ้า เสริมงาม
25 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านใหม่วัฒนา 10 สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จ ากดั ตัดเย็บรองเท้าผ้า ผลิตภัณฑ์ผ้า สบปราบ
26 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านกิว่พัฒนา 20 สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จ ากดั ทอผ้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์ผ้า แม่ทะ
27 กลุ่มสตรีบ้านแม่พริกลุ่ม 29 สหกรณ์การเกษตรแม่พริก จ ากดั งานตัดเย็บผ้า ผลิตภัณฑ์ผ้า แม่พริก

28
กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านนาเดา
(กลุ่มทอผ้าบ้านนาเดา)(แยกกลุ่ม)

30 สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จ ากดั แกว้โป่งข่าม เคร่ืองประดับ เสริมงาม

รวมจ านวนสมาชิกทัง้หมด



ช่ือสหกรณ์ที่สังกัด สินค้าหลักของกลุม่อาชีพ ประเภทผลิตภัณฑ์ อ าเภอที่ ช่ือกลุม่ จ านวน
สมาชิก

858
1 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านสันดอนแกว้ 30 สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จ ากดั ไม้แกะสลัก ของตกแต่ง แม่ทะ
2 กลุ่มสตรีสหกรณ์และเยาวชนบ้านหลุก 30 สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จ ากดั กระเป๋าหนังเทียม ของที่ระลึก แม่ทะ
3 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านน้ าหลง 25 สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จ ากดั ดอกไม้ประดิษฐ์ ศิลปะประดิษฐ์
4 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านกิว่พัฒนา 20 สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จ ากดั ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา ศิลปะประดิษฐ์ แม่ทะ
5 กลุ่มสตรีสหกรณ์และเยาวชนบ้านปางมะโอ 30 สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จ ากดั ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา ศิลปะประดิษฐ์ แม่ทะ
6 กลุ่มแม่บ้านเกาะหัวช้าง 25 สหกรณ์การเกษตรแม่พริก จ ากดั ดอกไม้ดินไทย ศิลปะประดิษฐ์ แม่พริก
7 กลุ่มแม่บ้านบ้านทุ่ง 10 สหกรณ์เครดิตยูเนีย่นหลวงใต้  จ ากดั ดอกไม้ประดิษฐ์ จกัสานไม้ไผ่ ศิลปะประดิษฐ์ งาว
8 กลุ่มเล้ียงโคขุน 25 สหกรณ์นิคมห้างฉัตร  จ ากดั ดอกไม้ประดิษฐ์ จกัสานไม้ไผ่ ศิลปะประดิษฐ์ เกาะคา
9 กลุ่มจกัสานหญ้าคาบ้านวังศรีภูมิ 72 สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ กิว่ลม จ ากดั ประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษสา ศิลปะประดิษฐ์ เมือง
10 กล่มอาชีพสตรีสหกรณ์เครดิตยูเนีย่นการเคหะนครล าปาง 20 สหกรณ์เครดิตยูเนีย่นการเคหะนครล าปาง จ ากดั ประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษสา ศิลปะประดิษฐ์ เมือง
11 กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษสา 20 สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร  จ ากดั ดอกไม้ประดิษฐ์ ศิลปะประดิษฐ์ ห้างฉัตร
12 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหล่าย 30 สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จ ากดั งอบ ของตกแต่ง สบปราบ
13 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านดงหนองจอก (2) 40 สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จ ากดั หมอนผ้า ของที่ระลึก เสริมงาม
14 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านมัว่ 30 สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จ ากดั หมอนผ้า ของที่ระลึก เสริมงาม
15 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทยบ้านดงสันเงิน 15 สหกรณ์การเกษตรเมืองล าปาง จ ากดั แปรรูปเถาวัลย์ ศิลปะประดิษฐ์ เมือง
16 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านแม่กวัก 85 สหกรณ์การเกษตรงาวพัฒนา จ ากดั กะลามะพร้าว ศิลปะประดิษฐ์ งาว
17 กลุ่มกาละแมแม่บัวตอง 15 สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จ ากดั ไม้ไผ่จกัสาน ของตกแต่ง เกาะคา
18 กลุ่มจกัสานบ้านอมุลอง 23 สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จ ากดั จกัสานหญ้าคา ของตกแต่ง สบปราบ
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1 กลุ่มท าปุ๋ยอนิทรีย์บ้านใหม่สามัคคี 20 สหกรณ์การเกษตรแจห้่ม จ ากดั สมุนไพร สมุนไพร แจห้่ม

20
1 กลุ่มสตรีสหกรณ์และเยาวชนบ้านไร่ออ้ย 30 สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จ ากดั เย็บผ้าห่ม,พรมเช็ดเท้า,ไม้กวาด ผลิตภัณฑ์อืน่ ๆ เกาะคา
2 กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์บ้านมะกอกนาบัว 30 สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จ ากดั เย็บผ้าห่ม,พรมเช็ดเท้า,ไม้กวาด ผลิตภัณฑ์อืน่ ๆ เกาะคา
3 กลุ่มผลิตดอกไม้ประดิษฐ์ 20 สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จ ากดั ปุ๋ยอนิทรีย์ ผลิตภัณฑ์อืน่ ๆ เกาะคา
4 กลุ่มเย็บรองเท้าผ้าบ้านยางออ้ย 20 สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร  จ ากดั ปุ๋ยอนิทรีย์ในฟาร์มปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์อืน่ ๆ ห้างฉัตร
5 กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษสา 20 สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร  จ ากดั ปุ๋ยอนิทรีย์ ผลิตภัณฑ์อืน่ ๆ ห้างฉัตร
6 กลุ่มเครือเถาว์วัลย์จกัสานล าปาง(บ้านทรายใต้) 28 สหกรณ์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมล าปาง จ ากดั นวดแผนไทย การบริการ เมือง
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จ านวนกลุม่อาชีพและสมาชิก ทัง้หมดภายในจงัหวัดล าปาง แยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์

จ านวนกลุม่อาชีพทัง้หมด 85 แห่ง

จ านวนสมาชิกทัง้หมด 2,625 คน

รวมจ านวนสมาชิกทัง้หมด

รวมจ านวนสมาชิกทัง้หมด

รวมจ านวนสมาชิกทัง้หมด

รวมจ านวนสมาชิกทัง้หมด

 


