
ช่ือกลุ่ม / ผู้ประกอบการ
(ช่ือส าหรับท าป้าย)

1
วิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ
บ้านโนนเขวา

นางวิไลวรรณ ศิริประภาภูวดล
ผ้าไหม ผ้าฝ้าย และผลิตภัณฑ์
จากผ้าทอ

2 กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านเหมือดแอ นางอัมพร ประทีปเมือง
ผ้าไหม ผ้าฝ้าย และผลิตภัณฑ์
จากผ้าทอ

3 กลุ่มสตรีทอผ้าคึมใหญ่ นางสาวโฉมสุดา โทนุการธนิท
ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า สีธรรมชาติ 
เส้ือผ้าส าเร็จรูป

4 กลุ่มทอผ้าตาดใหญ่ นางสะอาด มณีสาย
ผ้าผืน ผ้าทอมือ ผ้าฝ้ายมัดหม่ี
หมักโคลน

5 เอกอนันต์ไหมไทย นายวรวุฒิ เอกพงศ์ธร ผ้าไหม
6 อุราพรผ้าไหมทอมือ นางอุราพร รัตนวงศ์ทอง ผ้าไหม
7 หนองคาย นิศาชล นางณิศาชณ บุปผาสังข์ ผ้าพ้ืนเมืองและเคร่ืองแต่งกาย
8 ร้านอรุณรัตน์ผ้าฝ้ายทอมือย้อมคราม น.ส.อรุณรัตน์ บุทธิจักร์ เส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย
9 ครามม่ิงมุก นางอนงค์ บุระวงศ์ เส้ือเย็บมือผ้าคราม/ผ้าฝ้าย
10 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองโก นางสาววิไลกรณ์ พรไธสง ผ้าไหมผืน,ชุดไหมส าเร็จรูป

11 ร้านณัฏฐาผ้าไหม นายฐิติพล สังฆเวช
ผ้าไหมมัดหม่ี 	ผ้าลูกแก้ว ผ้า
ไหมพรีเม่ียม 	และทางร้านรับ
หยอดทองผ้าไหม

12 มูลมังผ้าไทย น.ส.สรชนก สุกันหา
ผ้าถุงยกดอกลาย โบราณ ผ้า
ไหม และผ้าฝ้าย

13 กลุ่มของขวัญผ้าขิดไหม นางวนิดา นันทะสุธา ผ้าไหม,ผ้าฝ้าย

14 กลุ่มทอผ้าพ้ืนเมืองบ้านสะง้อ นางสาวสุพัตตรา แสงกองมี
ผ้าหมักโคลนบึงกาฬ ย้อมสี
ธรรมชาติ นุ่ม มันวาว

15 กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดงสาร นายวิรัตน์ แผ่นทอง
ผ้าฝ้ายย้อมคราม ผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากผ้าคราม

16 อ้อมไหมไทย นายจิรวรรธณ์ ชูเช้ือ เส้ือผ้าส าเร็จรูป
17 กลุ่มผ้าทอมือบ้านเอือด นายเรืองวิทย์ พลสิงห์ ผ้าไหม

18 ปารมีผ้าไทย น.ส.ปารมี ขุนสูงเนิน
เส้ือผ้าและเคร่ืองแต่งกายจาก
ผ้าฝ้าย

19 กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่ คุณไพรินทร์ พาภัคดี
ผ้าและเคร่ืองแต่งกายจากผ้า
ไหม

มุกดาหาร

บุรีรัมย์

หนองบัวล าภู

ศรีสะเกษ

นครราชสีมา

บึงกาฬ

สุรินทร์

ประกาศรายช่ือผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน กิจกรรมการจัดงานแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสาน
และการเจรจาจับคู่ธุรกิจ ภายใต้โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหกรรมผ้าทออีสานสู่สากล 2565 :  THAILAND ESAAN FABRIC EXPO 2022 @ KHONKAEN”

ระหว่างวันท่ี 27-31 กรกฎาคม 2565
ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่าขอนแก่น อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ล าดับท่ี จังหวัด ช่ือ – สกุล ประเภทสินค้า

ชัยภูมิ

อ านาจเจริญ



ช่ือกลุ่ม / ผู้ประกอบการ
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20

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมพ้ืนเมือง
บ้านผาสิงห์

น.ส.บุณณดา เลาหะดิลก เส้ือผ้าและเคร่ืองแต่งกาย

21 ทอฝัน น.ส.น้ าฝน เสียงอ่อน เส้ือผ้าและเคร่ืองแต่งกาย

22 ลักษณ์พิน(LuckPin) นางสาวเยาวลักษณ์  ท้าวบุตร ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ

23 กลุ่มผลิตรัก แบรนด์ นางสาวธัญสุดา  ธัญญะภู เส้ือผ้าสีธรรมชาติ

24 shop SUIT UP Costume นายแก้วชัยพงษ์ เสมอตัว ผ้าฝ้าย ผ้าไหมทอมือแปรรูป

25 ร้านป๊ิกเลยผ้าฝ้าย นายชาติ เสริมเหลา ผ้าฝ้าย ผ้าส าเร็จรูป

26 ฝ้ายย้อมไม้ นายดวงเด่น ไชยสุรินทร์
ผ้าฝ้ายทอมือ ย้อมสีธรรมชาติ
และเส้ือผ้า

27 กลุ่มทอผ้าแพรวาโบราณและประยุกต์ นายศุภกันต์ จันอะคะ ผ้าไหมแพรวา
28 อัดสา แพรวา นายอัดสา ดอนถวิล ผ้าไหมแพรวา
29 แก้วกิริยา แฮนด์เมด แก้วกิริยา ปุณยเกียรติ กระเป๋าแฮนด์เมด เม่ือผ้าปัก

30 กลุ่มตัดเย็บเส้ือผ้าไทพิมาน นางพักสุดา วงศ์ดาพรม
เส้ือผ้าส าเร็จรูปท่ีตัดเย็บจาก
ผ้าฝ้าย

31 ทองศิริผ้าคราม นายนิคม ปุกแก้ว ผ้าครามธรรมชาติ
32 พิระอินดิโก้คราม นายประพันธ์ ประเสริฐก้านตง ผ้าครามธรรมชาติ

33 อ้อมกอดผ้าฝ้าย ศิริกุล อ่ิมอ่อน
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าฝ้าย 
เส้ือสตรี กระโปรงผ้าฝ้าย 
กางเกงผ้าฝ้าย

34 ธนภรณ์ การ์เม้นทร์ นางกมลพร ศรีไสนเพชร
เส้ือ กางเกง เดรสท าจากผ้า
ฝ้าย

35 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูป นางสาวยุวดี จันใด ผ้าทอ
36 กลุ่มทอผ้ามัดหม่ีบ้านาเฮือง ม.4 นายสุรศักด์ิ สุนิพัฒน์ ผ้าทอ

37 ผ้าลายอิโดแปรรูป นางภัคจิรา เศษภักดี ผ้าแปรรูป

38 แม่ระนาดผ้าไทย นางสาวดวงเดือน บัวบุญ ผ้าไหม ผ้าฝ้ายแปรรูป

สกลนคร

อุบลราชธานี

ยโสธร

มหาสารคาม

อุดรธานี

ร้อยเอ็ด

เลย

กาฬสินธ์ุ

นครพนม
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ชัยภูมิ
39 KRAMPHON รัฐพล ทองดี

เส้ือผ้าแปรรูปจากผ้าใย
ธรรมชาติ

40 บ้านเส้นฝ้ายใยไหม นางสาวอรสา พยัคฆกุล ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย
41 หจก เอสเคเจดีไซน์ จุฑาทิพ ไชยสุระ ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ
42 ร้านมงคลไหมไทย นางวรินกาญจน์ จันชานิธิสกุล ผ้าไหมมัดหม่ี

43 Mathtara มัธยม   อ่อนจันทร์
ผ้าไหม ผ้าพันคอ ผ้าผืน ชุดผ้า
ไหม

44 ร้านเฮือนฝ้ายงาม ทองอินทร์  ปัสสาสัย ผ้า,เคร่ืองแต่งกาย
45 กลุ่ม ฝ้ายลายสอง เพลินพิศ โตคิรี ประเภทผ้าและเร่ืองแต่งกาย

46 ร้านเมืองไหมไทย สุระชัย นาสูง ชน
ผ้าไหมมัดหม่ีและเส้ือผ้า
แฟช่ันส าเร็จรูปจากผ้าไหม
มัดหม่ีอ าเภอชนบท

47
วิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมมัดหม่ีบ้านหัว
ฝาย

นางสาวนิตดา ภูแล่นก่ี ผ้าไหมมัดหม่ี ผ้าไหมแต้มหม่ี

48 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองหญ้าปล้อง น.ส.ศศิกมล สอนจันทร์ ผ้าไหมอีร่ี/ชุดผ้าไหมอีร่ี

49 กลุ่มหัตถกรรมคุ้มสุขโข ทวี สุขโข ผ้าไหมมัดหม่ี

50 กลุ่มถักทอไหมขนแกะ นางปวันรัตน์ ศรีสวัสด์ิ เส้ือผ้า เคร่ืองนุ่งห่ม

51 ตระการตาผ้าไทย ชูติชาติ พ่ึงกุศล ผ้าไหม ผ้าฝ้าย

52 สีดาษ(Zidaz) นายธนวัฒน์  แก้วเคน ผ้าเคร่ืองแต่งกาย

53
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ามัดหม่ีและ
หมอนขิเบ้านด่านเหนือ

นัฐพร มหิพันธ์ุ ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย

54 มหาสารคาม กลุ่มอีสานไหมงามร้อยแก่นสารสินธ์ุ นายศุภชัย แพงค าไหล ผ้าไหมมัดหม่ีสีธรรมชาติ

55 ร้อยเอ็ด กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าsw (กระเป๋าสมหวัง) นางสาวอรสิยา    สุตะคาน
กระเป๋าผ้าไทย (ประเภทผ้า
และเคร่ืองแต่งกาย)

56 ศรีสะเกษ กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านหนองอารี นางส าเภา สุภาพันธ์ ผ้าคุมใหล่ย้อมสีธรรมชาติ5ดาว

กาฬสินธ์ุ

ขอนแก่น
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57 นครพนม กัญญาผ้าไทย กัญญา  สีมา เส้ือผ้าฝ้ายส าเร็จรูป

58 ห่มฮัก ยศตนัย อองไชย เส้ือผ้าย้อมคราม

59 ตามฮอยครามวิเศษ สิริกาญจน์  นิธิชัยชูเลิศ
ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้ามัดย้อม สี
ครามและ มะเกลือ

60 อุบลราชธานี คุณอ้อผ้าไทย กันติชา ศรีล าโกน
ชุดผ้าฝ้าย เส้ือผ้าแปรรูป,
กางเกงผ้าฝ้าย,เส้ือผ้าฝ้าย

สกลนคร



ช่ือกลุ่ม / ผู้ประกอบการ
(ช่ือส าหรับท าป้าย)

1 ผ้าทอมือแม่ปราณี แพรทอง วงษ์แก้ว ผ้าทอมือ
2 ร้านมีตังค์ ศุภมาส กวีวิวัฒน์ กระเป๋าผ้า
3 กลุ่มทอผ้าและหัตถกรรมพ้ืนบ้าน นางธมนวรรณ  ทองแย้ม ผ้าเคร่ืองแต่งกาย
4 กลุ่มรองเท้าหนังสตรีขอนแก่น ชุติมา อินทรักษ์ รองเท้าคัชชูสตรี
5 สกลนคร ก๊ิกผ้าฝ้าย นายภูซิต สิทธิยา ผ้าย้อมคราม
6 ชัยภูมิ ร้านไหมทิพย์ นางหนูทิพย์ สอนพรมราช ผ้าไหม ผ้าฝ้าย

ส ารอง
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ล ำดับท่ี จังหวัด ช่ือ – สกุล ประเภทสินค้า

ขอนแก่น


