ร้านขายของทีร่ ะลึก จ.ลําพูน
ลําด ับ

่ ร้านขายของทีร่ ะลึก
ชือ

ประเภทร้านขายของ ทีร่ ะลึก

รายละเอียดของร้านขายของทีร่ ะลึก

โทรศ ัพท์

ทีต
่ งั้

1

กลุม
่ ต ้นทองศิลป์

ศูนย์หัตถกรรม

จําหน่ายรูปภาพปิ ดทอง

175 หมู่ 4 ต.มะเขือแจ ้ อ.เมืองจ.ลําพูน 51000

081‐7161266 , 089‐7558724

2

กลุม
่ ตัดเย็บผ ้าฝ้ าย

ศูนย์หัตถกรรม

จําหน่ายผ ้าฝ้ ายและของทีร่ ะลึกต่าง ๆ

80/10 หมู่ 2 ต. ประตูป่า อ. เมือง จ. ลําพูน

053 500 677

3

กลุม
่ ทอผ ้าบ ้านแม่แรง

เครือ
่ งแต่งกายและสว่ นประกอบของ
จําหน่ายผ ้าตัดชุดสีธรรมชาติ
เครือ
่ งแต่งกาย

25/1 หมู่ 2 ต.แม่แรง อ.ป่ าซาง จ.ลําพูน 51120

081‐7645975

4

กลุม
่ ทอผ ้าฝ้ ายบ ้านดอนหลวง

ศูนย์หัตถกรรม

จําหน่ายผ ้าฝ้ ายทอมือ

บ ้านดอนหลวง หมูท
่ ี่ 7 ต. แม่แรง อ. ป่ าซาง จ. ลําพูน

053 572 191 , 086‐1831590

5

กลุม
่ ทอผ ้าแม่ขนาด

ศูนย์หัตถกรรม

จําหน่ายผ ้าทอและสินค ้าทีร่ ะลึก

99 หมู่ 8 แม่ขนาด ต. ทากาศ อ. แม่ทา จ. ลําพูน

081‐9618741

6

กลุม
่ ทอผ ้าแม่ขนาด

เครือ
่ งแต่งกายและส่วนประกอบของ
เครือ
่ งแต่งกาย

99 ม.8 ต. ทากาศ อ. แม่ทา จ. ลําพูน

081‐9618741

7

กัลยาผ ้าฝ้ ายทอมือ

ศูนย์หัตถกรรม

122 หมู่ 5 บ ้านร่องข ้าง ต. ท่าตุม้ อ. ป่ าซาง จ. ลําพูน

081‐9605488 , 053 004 238

8

บัวผันผ ้าฝ้ ายทอมือ

เครือ
่ งแต่งกายและสว่ นประกอบของ
จําหน่ายผ ้าฝ้ ายทอมือ
เครือ
่ งแต่งกาย

19 หมู่ 2 ต.บ ้านเรือน อ.ป่ าซาง จ.ลําพูน 51120

053 593 043

9

บ ้านสวนสมุน
ุ ไพรชัยศิขริน

สินค ้าอืน
่ ๆ

จําหน่ายสินค ้าทีท
่ ําจากสมุน
ุ ไพร

369 หมูู่ 1 ต.บ ้านโฮง อ.บ ้านโฮง จ.ลําพููน 51130

053 591 127 , 089‐8503130

10

ป้ าคํา แกะสลัก

สินค ้าอืน
่ ๆ

จําหน่ายไม ้แกะสลัก ของตกแต่งบ ้าน
เฟอร์นเิ จอร์ไม ้

249 หมู่ 2 ต. ทาทุง่ หลวง อ. แม่ทา จ. ลําพูน

053 574 664 , 053 574 759

11

ป้ าคํา แกะสลัก

เครือ
่ งเรือน และเครือ
่ งใช ้ใน
ครัวเรือน

249 ม.2 ต. ทาทุง่ หลวง อ. แม่ทา จ. ลําพูน

053‐574772 , 053‐574769

12

พรชัยไหมไทย

เครือ
่ งแต่งกายและสว่ นประกอบของ
จําหน่ายผ ้าไหมยกดอก
เครือ
่ งแต่งกาย

180 หมู่ 8 ต.บ ้านปวง อ.ทุง่ หัวช ้าง จ.ลําพูน 51160

081‐0322736 , 083‐5673536

13

เพ็ญศิรไิ หมไทย

ศูนย์หัตถกรรม

123 หมู่ 2 ถ. ลําพูน‐ดอยติ ต. เวียงยอง อ. เมือง จ. ลําพูน

053 537 512‐3

14

เพ็ญศิรไิ หมไทย

เครือ
่ งแต่งกายและส่วนประกอบของ
เครือ
่ งแต่งกาย

123 ม.2 ถ. ลําพูน‐ดอยติ ต. เวียงยอง อ. เมือง จ. ลําพูน

053 537 512‐3

15

แพรอุไรบาติก

เครือ
่ งแต่งกายและส่วนประกอบของเคจําหน่าบผ ้าไหมบาติก

51/1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลําพูน 51000

053 511 987 , 081‐7242102

16

มาลีผ ้าฝ้ ายและผ ้าไหมยกดอก

ศูนย์หัตถกรรม

จําหน่ายผ ้าฝ้ ายและผ ้าไหมยกดอก

92 หมู่ 9 ต. บ ้านปวง อ. ทุ ้งหัวช ้าง จ. ลําพูน

053 596 028 , 053 596 199

17

ลําพูนผ ้าไหมไทย

ศูนย์หัตถกรรม

จําหน่ายผ ้าไหมและของทีร่ ะลึกต่าง ๆ

8/2 ถ. จิตตวงศ์พันธ์รังสรรค์ (เยือ
้ งวัดช่างฆ ้อง) ต. ในเมือง อ. เมือง จ.
ลําพูน

0 5351 0329

18

วิสาหกิจชุมชนกลุม
่ แปรรูปอาหารป่ าเปอาหาร

จําหน่ายอาหารแปรรูป

72 หมู่ 6 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลําพูน 51140

053 006 212 , 086‐1842779

จําหน่ายผ ้าทอมือและสินค ้าทีร่ ะลึก

จําหน่ายผ ้าไหมยกดอกลําพูน

19

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปลําไยสีทอง

อาหาร

20

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา

ศูนย์หัตถกรรม

21

ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ผ ้าฝ้ ายบ ้าน
หนองเงือก

ศูนย์หัตถกรรม

22

สงัด พรเพ็ญ แกะสลัก

่ งใช ้ใน
เครือ
่ งเรือน และเครือ
ครัวเรือน

23

อุดมศิรผ
ิ ้าฝ้ าย

เครือ
่ งแต่งกายและส่วนประกอบของ
เครือ
่ งแต่งกาย

จําหน่ายอาหารแปรรูป

205 หมู่ 7 ต.มะเขือแจ ้ อ.เมือง จ.ลําพูน 51000

081‐9929516

10 ต. บ ้านกลาง อ. เมือง จ. ลําพูน

053 537 707 , 053 373 338

จําหน่ายผ ้าฝ้ ายและสินค ้าพืน
้ เมือง

15 หมู่ 5 ถ. ลําพูน‐ป่ าซาง ต. แม่แรง อ. ป่ าซาง จ. ลําพูน

053 553 703

จําหน่ายไม ้แกะสลักและสินค ้าทีร่ ะลึก

168 ม. 4 บ ้านหนองยางไคล ต. ทาทุง่ หลวง อ. แม่ทา จ. ลําพูน

053 574 664 , 053 57 4759

51/1 บ ้านหนองเงือก ต. แม่แรง อ. ป่ าซาง จ. ลําพูน

053 521 966

