
ประวตัคิวามเป็นมาของต าบลหว้ยม่วง

▪ ตําบลหว้ยม่วง เดมิพืน้ทีเ่ป็นป่าสงวนแห่งชาตแิละเป็นเขตรอยต่อของอุทยานแห่งชาตภิูผาม่าน เป็นพืน้ที่

เลีย้งสตัวห์รอืโคของบา้นป่ากลว้ย บา้นเชญิ บา้นวงัยาวและบา้นอืน่ๆ โดยจดัตัง้เป็นหมู่บา้นเมื่อปี พ.ศ. 
๒๕๑๗ โดยการนําของนายเปลีย่น เจยีมภูเขยีว นายเขยีว บวัหอม  นายทองมา กาฬเพชร นายทองกอ้น 

โสมคํา นายวนั  วงษห์นู และเพือ่นอกี ๗-๘ คน โดยเร ิม่ตน้จากการเขา้มาทําไรเ่ลือ่นลอย ประกอบกบัใน

ขณะน้ันรฐับาลไดม้ีนโยบายสมัปทานพืน้ที่ป่าประชาชนที่เขา้มาจึงไดม้ายึดครองเป็นที่ทํากนิใชใ้นการ

เพาะปลูกพืช ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ มีประชาชนอพยพมาจากจงัหวดัปราจนีบุร ีจํานวน ๑๘ ครอบครวั และปี 

พ.ศ. ๒๕๑๙ ไดม้กีารอพยพมาจากจงัหวดัขอนแกน่เพิม่อกี จาํนวน ๒๐ ครอบครวั ทําใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดั

ขอนแก่นไดส้ ั่งการใหป่้าไมจ้งัหวดัขอนแก่นนําเคร ือ่งบนิมาบนิมาลงทีบ่า้นหว้ยม่วง และไดม้ีคําสั่งหา้มมิให ้

ประชาชนในพืน้ทีทํ่าลายป่าไม ้
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ประวตัคิวามเป็นมาของต าบลหว้ยม่วง  (ตอ่)

▪ เพิ่มอีก เมื่อประชาชนเขา้มามากเพิ่มขึน้อีกการทําลายป่าไมก็้มีเพิ่มมากขึน้ นายสุจิตร จุลนันท ์ผูว้่า

ราชการจงัหวดัขอนแกน่ในขณะน้ัน จงึไดส้ ัง่การใหเ้จา้หนา้ทีไ่ดด้ําเนินการโปรยใบปลวิใหป้ระชาชนออกนอก

พืน้ที่ป่า แต่ประชาชนจํานวนมากก็ไม่ยอมออกจากพืน้ที่เ น่ืองจากเดือดรอ้นเร ือ่งไม่มีที่ทํากิน เมื่อ

สถานการณเ์ป็นเชน่น้ันทางราชการจงึไดส้่งตํารวจตระเวนชายแดนเขา้มาควบคุมสถานการณแ์ละผลกัดนั

ใหอ้อกจากพืน้ที ่แตป่ระชาชนก็ยงัอยูไ่ม่ยอมออกนอกพืน้ที ่เมือ่เป็นเชน่น้ันทางราชการจงึไดทํ้าขอ้ตกลงกบั

ประชาชนวา่จะไม่มกีารทําลายป่าไมเ้พิม่เตมิอกี และมกีารจดัตัง้โรงเรยีนตาํรวจตระเวนชายแดนขึน้ในปี พ.ศ. 
๒๕๒๐ พืน้ทีใ่นขณะน้ันขึน้ตรงตอ่นายอําเภอชมุแพ ร.ต.ถวลัย ์พทิกัษว์งษ ์นายอําเภอชมุแพในขณะน้ัน ได ้

แตง่ตัง้ผูนํ้าหมู่บา้นขึน้ไดแ้ก ่นายเปลีย่น เจยีมภเูขยีว และม ีนายพานิชย ์โสมคาํ เป็นผูช้ว่ย โดยเป็นหมู่บา้น

สมทบหมู่บา้นวงัยาว ตาํบลนาหนองทุม ตอ่มาปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ไดม้กีารแตง่ตัง้ผูนํ้าหมู่บา้นคนใหม่แทนคนเดมิ

ซ ึ่งไดแ้ก่ นายจันทร ์ แกว้เหลา และปี พ .ศ .  ๒๕๒๔ ไดม้ีการจัดตั้งเ ป็นกิ่งอําเภอภูผาม่านขึน้ ม ี              

ร.ต.เจรญิชยั คชทนิ เป็นหวัหนา้กิง่อาํเภอคนแรก โดยเร ิม่ดาํรงตาํแหน่งตัง้แต ่๑ กนัยายน ๒๕๒๔ 
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ขอ้มูลพืน้ฐาน

ของต าบลหว้ยม่วง



ทีต่ ัง้องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหว่ยม่วง

ตาํบลหว้ยม่วง  ตัง้อยู่ทศิเหนือของอําเภอภูผาม่านห่างจากอําเภอภูผาม่านประมาณ  

๑๐  กโิลเมตร  และห่างจากจงัหวดัขอนแกน่ประมาณ  ๑๒๒  กโิลเมตร 



อานาเขตตดิตอ่

 

▪ ทศิเหนือ ตดิตอ่กบับา้นนายาง  ตาํบลศรฐีาน  อาํเภอภกูระดงึจงัหวดัเลย 

▪ ทศิใต ้ ตดิต่อกบับา้นสว่างโนนสูง  ตําบลภูผาม่าน  อําเภอภูผาม่าน  จงัหวดั

ขอนแกน่ 

▪ ทศิตะวนัออก ติดต่อกับบา้นวังยาว  ตําบลนาหนองทุ่ม  อําเภอชุมแพ  จ ังหวัด

ขอนแกน่ 

▪ ทศิตะวนัตก ตดิตอ่กบับา้นซาํเปิบ  ตาํบลนาฝาย  อาํเภอภผูาม่าน  จงัหวดัขอนแกน่ 
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การแบ่งเขตการปกครอง
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หมู่บา้นในพืน้ที ่มที ัง้หมด ๙ หมู่บา้น ประกอบดว้ย

▪ บา้นซาํภทูองเหนือ หมู่ที ่๑

▪ บา้นวงัเจรญิ หมู่ที ่๒

▪ บา้นหว้ยม่วง หมู่ที ่๓ 
▪ บา้นโนนสะอาด หมู่ที ่๔ 
▪ บา้นหว้ยซอ้ หมู่ที ่๕ 
▪ บา้นทรพัยส์มบรูณ์ หมู่ที ่๖ 
▪ บา้นหว้ยเตย หมู่ที ่๗ 
▪ บา้นผานํา้ทพิย ์ หมู่ที ่๘ 
▪ บา้นหว้ยซอ้ หมู่ที ่๙ 

77



จ านวนประชากร 

▪ ตาํบลหว้ยม่วงมปีระชากรทัง้หมด 

จาํนวนประชากร ๗,๔๑๒  คน 

จาํนวนหลงัคาเรอืน ๒,๐๐๗  หลงัคาเรอืน 
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หมู่บา้น ครวัเรอืน ชาย หญงิ รวม

ตาํบลหว้ยม่วง ๒,๐๐๗ ๒,๗๑๐ ๓,๗๐๒ ๗,๔๑๒.๐๐

หมู่ที ่ ๑ บา้นซาํภูทองเหนือ ๑๙๒ ๓๙๘ ๓๙๕ ๗๙๓.๐๐

หมู่ที ่ ๒  บา้นวงัเจรญิ ๑๐๘ ๒๒๓ ๒๒๒ ๔๔๕.๐๐

หมู่ที ่ ๓  บา้นหว้ยม่วง ๒๖๗ ๔๖๖ ๔๗๓ ๙๓๙.๐๐

หมู่ที ่ ๔  บา้นโนนสะอาด ๒๕๓ ๔๑๗ ๔๘๓ ๙๐๐.๐

หมู่ที ่ ๕  บา้นหว้ยซอ้ ๒๕๑ ๔๘๑ ๔๒๖ ๙๐๗.๐๐

หมู่ที ่ ๖  บา้นทรพัยส์มบรูณ ์ ๓๓๐ ๖๒๘ ๕๘๕ ๑,๒๑๔.๐๐ 

หมู่ที ่ ๗  บา้นหว้ยเตย ๓๐๔ ๖๑๒ ๖๐๗ ๑,๒๑๙.๐๐

หมู่ที ่ ๘  บา้นผานํ้าทพิย ์ ๑๕๒ ๒๑๓ ๒๖๗ ๔๘๐.๐๐

หมู่ที ่ ๙  บา้นหว้ยซอ้ ๑๕๐ ๒๗๑ ๑๔๔ ๕๑๕.๐๐ 9



การรบัเบีย้ยงัชพี 

▪ ผูส้งูอายุ จาํนวน ๙๒๒ คน 

▪ ผูพ้กิาร จาํนวน ๒๖๓ คน 

▪ ผูป่้วยเอส จาํนวน  ๑๗ คน 

▪ เด็กแรกเกดิ จาํนวน 
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ขอ้มูลผูร้บัเงินเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ / ขอ้มูลคนพกิาร / ผูป่้วยเอดส ์

11

หมู่ ช่ือหมู่บ้าน

ประเภทผู้รับสวัสดกิารฯ เงินอุดหนุนเดก็

แรกเกิด

ผู้สูงอายุ คนพกิาร ผู้ป่วยเอดส์

๑ บ้านซ าภูทองเหนือ ๘๓ ๒๑ ๐

๒ บ้านวังเจริญ ๖๑ ๒๕ ๐

๓ บ้านห้วยม่วง ๑๓๒ ๓๓ ๓

๔ บ้านโนนสะอาด ๑๑๕ ๒๗ ๒

๕ บ้านห้วยซ้อ ๑๓๐ ๓๕ ๐

๖ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ๑๘๒ ๔๗ ๗

๗ บ้านห้วยเตย ๑๒๒ ๓๗ ๑

๘ บ้านผาน า้ทพิย์ ๓๙ ๑๘ ๑

๙ บ้านห้วยซ้อ ๕๘ ๒๐ ๓

รวม ๙๒๒ ๒๖๓ ๑๗ ๑๙๘



หน่วยราชการในพืน้ที่
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๑. โรงเรยีน จาํนวน  ๓  แห่ง 
๒. โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพชมุชน จาํนวน  ๑  แห่ง 
๓. ตูบ้รกิารประชาชนทรพัยส์มบูรณ ์สภ.ภผูาม่าน จาํนวน  ๑  แห่ง 
๔. กศน. ตาํบลหว้ยม่วง จาํนวน ๑ แห่ง 
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๑. โรงเรยีนบา้นทรพัยส์มบรูณ ์๒๙๓ คน 
• ตัง้อยู่หมู่ที ่๑ บา้นซาํภูทองเหนือ  
• เปิดตัง้แตอ่นุบาล – ป.๖ 

๒. โรงเรยีนชพีอนุสรณ ์๑๕๒ คน 
• ตัง้อยู่หมู่ที ่๓-๔ บา้นหว้ยม่วง – โนนสะอาด 
• เปิดตัง้แตอ่นุบาล – ป.๖ 

๓. โรงเรยีนบา้นซาํภูทอง ๖๕ คน 
• ตัง้อยู่หมู่ที ่๖-๗ บา้นทรพัยส์มบรูณ ์– หว้ยเตย 
• เปิดตัง้แตอ่นุบาล – ม.๓ 

สถานศกึษา

ในต าบลหว้ยม่วง
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๑. ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กซาํภทูองเหนือ  ๔๗ คน 
• ตัง้อยู่องคก์ารบรหิารส่วนตําบลหว้ยม่วง  
• หมู่ที ่๑ 

 
๒. ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นหว้ยซอ้ ๗๐ คน 

• ตัง้อยู่บา้นหว้ยซอ้  
• หมู่ที ่๕ 

👶

ศูนยพ์ฒันาเดก็เล็ก

ในองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหว้ยม่วง



โรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพในพืน้ที่
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▪ โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตาํบลหว้ยม่วง ตัง้อยูห่มู่ที ่๔ บา้นโนนสะอาด 

▪ มเีจา้หนา้ที ่ ๔  คน ประกอบดว้ย 

-  ผูอ้าํนวยการสง่เสรมิสขุภาพ     ๑   คน 

-  เจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ              ๓   คน 

▪ เฉลีย่เจา้หนา้ทีต่อ่จาํนวนประชากร  ๑ /๑,๘๒๓  คน 
 



ขอ้มูลวดัหรอืส านกัสงค ์

ตาํบลหว้ยม่วง  มวีดั/สาํนักสงฆท์ัง้หมด  ๙  แห่งคอื

๑.  วดัซาํภทูองเหนือ ตัง้อยูห่มู่ที ่๑ บา้นซาํภทูองเหนือ

๒.  วดัเกาะแกว้ ตัง้อยูห่มู่ที ่๒ บา้นวงัเจรญิ

๓.  วดัเขาสามยอด ตัง้อยูห่มู่ที ่๓ บา้นหว้ยม่วง

๔.  วดัเวฬุวนั ตัง้อยูห่มู่ที ่๔ บา้นโนนสะอาด

๕.  วดับา้นหว้ยซอ้ ตัง้อยูห่มู่ที ่๕ บา้นหว้ยซอ้

๖.  วดัเทพประทานพร ตัง้อยูห่มู่ที ่๖ บา้นทรพัยส์มบูรณ์

๗.  วดันิรญัดอยอาถรรพ ์ ตัง้อยูห่มู่ที ่๗ บา้นหว้ยเตย

๘.  วดัผาถํา้นํา้ ตัง้อยูห่มู่ที ่๘ บา้นผานํา้ทพิย ์

๙.  วดัป่าแสงธรรมวนาราม                       ตัง้อยูห่มู่ที ่๙ บา้นหว้ยซอ้

 

16



เสน้ทางการคมนาคม

การคมนาคมตดิต่อระหว่างตาํบลหว้ยม่วงกบัอาํเภอภผูาม่าน  จงัหวดัขอนแกน่  มถีนน

ทีใ่ชส้ญัจรตดิตอ่ ๓ สาย

๑.  ถนนสาย  บา้นโนนสะอาด – บา้นซาํภูทองเหนือ - อําเภอภผูาม่าน

๒.  ถนนสาย  บา้นวงัเจรญิ – บา้นสว่างโนนสงู - อําเภอภผูาม่าน

๓.  ถนนสาย  บา้นหว้ยม่วง – บา้นวงัยาว– บา้นนาหนองทุ่ม  – บา้นหนอง

เขยีด – อาํเภอชมุแพ

การคมนาคมภายในตําบลส่วนใหญเ่ป็นถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กและลูกรงั  มี

ถนนภายในหมู่บา้นทีเ่ป็นถนนลาดยางหรอืถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ๙ หมู่บา้น  คอืหมู่ที ่ 

๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙  และถนนระหวา่งหมู่บา้น ๑ สายคอื  ถนนสายบา้นหว้ยม่วง – บา้น

หว้ยเตย

 17



ขอ้มูลสาธารณูปโภค  (การประปา  การไฟฟ้า )

▪ การไฟฟ้า  ตาํบลหว้ยม่วงมไีฟฟ้าเขา้ถงึทุกหมู่บา้น  ซ ึง่จาํนวนประชากรที่

ใชไ้ฟฟ้ามทีัง้หมด ๖,๐๐๐ – ๖,๕๐๐  คน 

▪ การประปา  ตาํบลหว้ยม่วงมปีระปาใชท้ัง้ ๙ หมู่บา้น  เป็นนํา้ประปาใชนํ้า้

จากธรรมชาต ิ อา่งเก็บนํา้  ๔  แหง่ คอื   
๑. อา่งเก็บนํา้หว้ยม่วง  หมู่ที ่๓  
๒. อา่งเก็บหนองฝายบา้น หมู่ที ่๕  
๓. อา่งเก็บนํา้หว้ยเตย หมู่ที ่๗ 
๔. อา่งเก็บนํา้หว้ยขา่ หมู่ที ่๙ 
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พืน้ทีป่่า
   ตาํบลหว้ยม่วงมพีืน้ทีต่ ัง้หมู่บา้น  

แตก่อ่นเป็นป่าไม ้ซ ึง่มพีืน้ทีท่ ัง้หมด ๕๗,๑๓๒ ไร ่ 

▪ ทีเ่ลีย้งสตัว ์๒๕๐ ไร ่ 

▪ ทีอ่ยูอ่าศยั ๑,๓๐๐ ไร ่ 

▪ ทีป่่า ๓๗,๗๓๖ ไร ่ 

▪ ทีส่าธารณะ ๕๓ ไร ่ 

▪ ทีทํ่าการเกษตร ๒๓,๔๐๒ ไร่
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สภาพภูมศิาสตร ์

สภาพพืน้ทีต่ําบลหว้ยม่วง เป็นทีร่าบเชงิเขา สลบักบัลุ่มนํ้าธรรมชาตไิหลผ่าน 

ไดแ้กล่าํหว้ยหมากเม่า ลาํหว้ยซอ้และลาํหว้ยทรายหรอืหว้ยหนิลาดในฤดูแลง้นํ้า

ไม่เพยีงพอตอ่การเพราะปลูกพชืในฤดูแลง้ แต่เกษตรกรไดใ้ชนํ้้าจากอา่งเก็บนํ้า

หว้ยม่วง และฝายหว้ยซอ้ หว้ยทราย ซ ึง่มปีรมิาณนํ้าเพยีงพอแกก่ารเพาะปลูก

แตพ่ืน้ทีไ่ม่มากนัก มภีเูขาลอ้มลอบลกัษณะดนิเป็นดนิเหนียวปนทราย อุม้นํา้ได ้

ด ีบางแหง่มหีนิช ัน้ 
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สภาพดนิในพืน้ที่

ตําบลหว้ยม่วงส่วนใหญ่จะเป็นภูเขา เป็นหนิดนิดาน หนิกรวด การขดุเจาะนํ้า

บาดาลสว่นใหญ่จะมคีวามลกึประมาณ ๒๐ – ๓๐ เมตร 

โดยกลมเรง่รดัพฒันาชนบทจะเป็นผูด้ําเนินการขดุเจาะทุกหมู่บา้น โดยนํ้าส่วน

ใหญ่จะถูกนํามาใชใ้นการอุปโภค ส่วนการขุดเจาะของเอกชนจะใชใ้น

การเกษตรไม่วา่จะเป็นการรดผลไมเ้ชน่ลาํไยเป็นตน้ 
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แหล่งน ้าธรรมชาติ

ลาํนํา้ทีไ่หลผ่านตาํบลหว้ยม่วง ไดแ้ก ่ลาํหว้ยหมากเม่า ลาํหว้ยซอ้ ลาํหว้ยทราย

เหนือ หว้ยหนิลาด มีความสําคญัต่อเกษตรกรในตําบลหว้ยม่วงมาก เน่ืองจาก

ตอ้งอาศยัลํานํ้าทัง้สามสายนี้เป็นแหล่งนํ้าเพาะปลูกหลกั อนัไดแ้ก่ ขา้ว ถั่ว

เหลอืง แตงกวา ถั่วฝักยาว ดอกดาวเรอืง และอืน่ๆ ลําหว้ยทราย หรอืหนิลาด 

เป็นเขตกัน้ระหว่างอําเภอภูผาม่าน ทีอ่ยู่หมู่บา้นวงัยาวกบัหมู่บา้นหว้ยม่วงและ

หมูบา้นวงัเจรญิ เป็นรอยต่อของตําบลหว้ยม่วง อําเภอภูผาม่าน กบัตําบลนา

หนองทุ่ม อําเภอชุมแพ มีพืน้ที่รบันํ้าทําการเกษตรทั้งสามลํานํ้าประมาณ 

๕,๖๐๐ ไร ่ 
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แหล่งน ้าทีส่รา้งขึน้

๑. อ่างเก็บนํ้าหว้ยม่วง ตัง้อยู่ที่บา้นโนนสะอาด หมู่ ๔ ซ ึง่ก่อสรา้งโดยกรมชลประทานบรรจุนํ้าได ้๑,๐๐๐,๐๐๐ 

ลูกบาศกเ์มตร สามารถใชใ้นการเกษตร และประปาในหมูบา้นได ้ในดา้นการเกษตรควบคุม พืน้ที่ประมาณ 

๑,๒๐๐ ไร ่หมู่ หมู่บา้นที่ไดร้บันํ้าไดแ้ก่ หมู่บา้นวงัเจรญิ บา้นซาํภูทองเหนือ บา้นหว้ยม่วง บา้นโนนสะอาด 

สว่นพชืทีไ่ดร้บัไดแ้ก ่ขา้ว ถัว่เหลอื แตงกวา ถัว่ฝักยาวและพชือืน่ๆ 

๒. อ่างเก็บน ้าหว้ยข่า  เป็นอ่างเก็บนํ้าทีม่ีลกัษณะคลา้ยฝาย  ส่วนใหญ่ไม่ค่อยใชใ้นการเกษตรสรา้งไวใ้ชใ้น

ยามขาดแคลนหรอืใชใ้นการเกษตรเป็นบางคร ัง้  ตัง้อยู่บา้นหว้ยซอ้หมู่ที ่๕  อยู่ห่างจากหมู่บา้นประมาณ ๓ 

กโิลเมตร 

๓.อา่งเกบ็น ้าหว้ยเตย   ตัง้อยูบ่า้นหว้ยเตย หมู่ที ่ ๗ ปลอ่ยนํา้เพือ่การเกษตรเป็นบางฤด ู พชืรบันํา้ไดแ้ก ่ ขา้ว

มพีืน้ทีป่ระมาณ ๕๐๐ ไร ่ สว่นจะเก็บไวใ้ชใ้นการบรโิภคในยามขาดแคลน 

๔.อา่งเก็บน ้าฝายบา้น ตัง้อยู่บา้นหว้ยซอ้ หมู่ที ่๕  ก่อสรา้งโดยกรมชลประทาน ส่วนใหญ่จะเก็บไวใ้ชใ้นการ

บรโิภคในชว่งหนา้ฝน  จะมีการปล่อยนํ้าออกมาเพื่อทําการเกษตรโดยเฉพาะขา้ว  มีพืน้ทีใ่ชใ้นการเกษตร

ประมาณ ๗๐๐ ไร ่
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อณุหภูมิ

อุณหภูมิเฉลีย่ ๑๐ ปี ของสถานี ตรวจอากาศอุณหภูมเิฉลีย่สูงสุดที ่

๓๕.๕ องศาเซลเซยีสและอณุหภูมติํ่าสุดที ่๑๐.๓ องศาเซลเซยีส โดย

ในชว่งเดอืนพฤศจกิายน – กุมภาพนัธ ์ในชว่งฤดูหนาว ชว่งเดอืน

มกราคม อุณหภูมิตํ่ าสุดที่  ๘ .๔ ซึ่งความหนาวมีผลต่อการ

เจรญิเตบิโตทําใหพ้ชืบางอย่างไม่เจรญิงอกงาม สําหรบัชว่งหนา้รอ้น

เดอืน มนีาคม – พฤษภาคม เป็นชว่งทีอุ่ณหภูมสิูง โดยเฉพาะเดอืน 

เมษายนอุณหภูมสิูงสุดเฉลีย่ ๔๐.๕ องศาเซลเซยีส ในชว่งฤดูหนาว

ถึงฤดูรอ้นเป็นชว่งที่มีความแตกต่างกนัมาก แต่ในชว่งฤดูฝนจะมี

ความแตกตา่งของอณุหภมูสิงูสดุ – ตํา่สดุนอ้ยมาก 
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สถานทีท่่องเทีย่วในพืน้ที่

๑. อา่งเก็บนํ้าหว้ยม่วง บา้นหว้ยม่วง หมู่ที ่๓ 

๒. วดัเขาสามยอด บา้นหว้ยม่วง หมู่ที ่๓ 

๓. วดัถํา้สงู บา้นหว้ยม่วง หมู่ที ่๓
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๑. เคร ือ่งดืม่สมุนไพรผงสาํเรจ็รปู ผลติภณัฑส์มุนไพรแปรรปู ทําจากสมุนไพร

ตา่งๆ ในรปูชงพรอ้มดืม่ 

๒. ชาเขยีวใบหม่อน 

๓. ลกูประคบ 

๔. เสือ้กระเป๋าเคร ือ่งแตง่กาย จากกลุม่หตักรรมบา้นผานํา้ทพิย ์

สนิคา้ OTOP ต าบลหว้ยม่วง
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MAPS

อบต.หว้ยม่วง
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ขอบคุณครับ


