
รายการสินค้า



คุณพุทธไนย ตันมณี
77 หมู่ที่ 12 ตำ�บลแก่งห�งแมว 

อำ�เภอแก่งห�งแมว จังหวัดจันทบุรี

ทุเรียนน้ำากะทิ

BV002

081-984-2355

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพรบ้านเกาะลอย



คุณพสิษฐ์ โชคดี
124 ตำ�บลน�โพธิ์ 
อำ�เภอสวี จังหวัดชุมพร

กาแฟปรุงสำาเร็จชนิดผง
ตรา เอส ที กาแฟชุมพร

BV003

081-895-5296

บริษัท เอสทีคอฟฟี่แอนด์แสงทอง 1982 จำากัด



คุณจรวย คลิปเคลื่อน
14/1 หมู่ที่ 5 ตำ�บลเข�ทะลุ

อำ�เภอสวี จังหวัดชุมพร

กาแฟปรุงสำาเร็จชนิดผง 
ตรา กาแฟเขาทะลุ สูตรพิเศษ 3 in 1

BV004

062-242-6896

กลุ่มเกษตรกรทำาสวนเขาทะลุ



คุณกฤษฎิ์ภูมิ ปทุมชัย
123 หมู่ที่ 5 ตำ�บลสันทร�ย
อำ�เภอแม่จัน จังหวัดเชียงร�ย

ชาอู่หลง

BV005

081-592-4241

ชาดอยธรรม



คุณหมีนอ โมเมียกู
175 หมู่ที่ 5 ตำ�บลแม่กรณ์

อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงร�ย

กาแฟ

BV006

081-963-0392

Akha Mino Coffee



คุณสากล กรวยทรัพย์
88/4 หมู่ที่ 4 ตำ�บลบ�งปิด
อำ�เภอแหลมงอบ จังหวัดตร�ด

สบู่กาแฟชะมด
ตราดสากลฟาร์ม

BV007

084-870-2589

นายสากล กรวยทรัพย์ (กาแฟชะมด ตราด สากลฟาร์ม)



คุณเรณู พุ่มพันธ์
19/3 หมู่ที่ 10 ตำ�บลแม่ท้อ 

อำ�เภอเมืองต�ก จังหวัดต�ก

กาแฟสดเมืองตากไร่ลุงสอดอยมูเซอ

BV008

087-840-8152

นางเรณู พุ่มพันธ์



คุณมานิตย์ สุพร
88/1 หมู่ที่ 15 ตำ�บลวังพิกุล
อำ�เภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ไวน์มังคุด

BV012

089-5683-364

วิสาหกิจชุมชนวังพิกุลไวน์



นาย ปัญจ์ธนภูมิ สกุลลาภไพศาล
100/3 หมู่ที่ 3 ตำ�บลป่�คลอก
อำ�เภอป่�คลอก จังหวัดภูเก็ต 

YANAD WHITE PINEAPPLE WINE

BV013

064-664-6539

บริษัท ภูเก็ตไวน์จำากัด



นาย สมชาย กุลคีรีรัตนา
163/15 หมู่ที่ 1 ตำ�บลท่�ส�ป
อำ�เภอเมือง จังหวัดยะล�

น้ำานมถั่วเหลืองผสมกะทิ

BV014

086-973-2700

ตอยยีบันฟู้ดส์



นายสมบัติ ค้วนเครือ
158/41 หมู่ที่ 5 ตำ�บลจ.ป.ร.
อำ�เภอกระบุรี จังหวัดระนอง

กาแฟคั่วเมล็ด

BV015

082-628-6244

กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านมารีย์



นายเกรียงไกร นาคสวัสดิ์
7 หมู่ที่ 6 ตำ�บลสร้�งค้อ
อำ�เภอภูพ�น จังหวัดสกลนคร

น้ำาเม่า 100 %

BV016

083-407-8423

ภูพานเครื่องดื่ม



นางมูหรอ สันเด็น
78/1 หมู่ที่ 2 ตำ�บลน�หว้�
อำ�เภอจะนะ จังหวัดสงขล�

กาแฟน้ำาตาลโตนดสูตรดังเดิม

BV017

086-374-9216

เดลีเชียส คอฟฟี่ 3 IN 1



นางชมสุดา  ทุมชะ
128/1 หมู่ที่ 7 ตำ�บลวังตะคร้อ
อำ�เภอบ้�นด่�นล�นหอย จังหวัดสุโขทัย

น้ำามัลเบอรี่

BV018

080-700-0679

บ้านสวนธัญเทพ



นายบรรเทา กูลหลัง
380 หมู่ที่ 1 ตำ�บลเข�คร�ม

อำ�เภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี ่

ผ้าบาติก

CL001

  089-592-8161, 099-364-1116

วิสาหกิจชุมชน ไฑบาติก เขาคราม



นางอุบล สงวนทรัพย์
43/7 หมู่ที่ 1 ตำ�บลอ่�วลึกเหนือ
อำ�เภออ่�วลึก จังหวัดกระบี่

เสื้อบาติก

CL002

098-383-8797

กลุ่มอ่าวลึกบาติก



นางสาวนันทินา  เชียงทอง
4/1 หมู่ที่ 5 ตำ�บลหนองข�ว

อำ�เภอท่�ม่วง จังหวัดก�ญจนบุรี

ผ้าขาวม้า (ลายตาจัก)

CL003

  082-202-2235

ร้านโชคกิตติผ้าขาวม้าหนองขาว



นาย ชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์
19 หมู่ที่ 12 ตำ�บลช่องด่�น
อำ�เภอบ่อพลอย จังหวัดก�ญจนบุรี

กำาไลนิล

CL004

  081-935-7969

กลุ่มเครื่องประดับจินดาพิทักษ์



นายพงษ์ชยุตน์ โพนะทา
173 หมู่ที่ 5 ตำ�บลโพน

อำ�เภอคำ�ม่วง จังหวัดก�ฬสินธุ์

ผ้าไหมแพรวา

  081-171-4271

กลุ่มชุมชนภูไทดำา

CL005



นายประเสริฐ พาโพธ์
23 / 1 หมู่ที่ 14 ตำ�บลดงลิง
อำ�เภอกมล�ไสย จังหวัดก�ฬสินธุ์

กระเป๋าเป้

  085-749-9471

ร้านสมประเสริฐ

CL006



นางสาวปราณี กมลเรือง
23 หมู่ที่ 5 ตำ�บลโคกสมบูรณ์ 

อำ�เภอกมล�ไสย จังหวัดก�ฬสินธุ์

ผ้าขาวม้า

  086-2195646

กลุ่มทอผ้าบ้านคำาโพนทอง

CL007



นายจิระเมศร์ จันชานิธิสกุล
93/1 หมู่ที่ 2 ตำ�บลชนบท
อำ�เภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

ผ้าไหมมัดหมี่

  091-036-6249

ร้านมงคลไหมไทย

CL008



นายสุระชัย นาสูงชน
186 หมู่ที่ 1 ตำ�บลชนบท

อำ�เภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

ผ้าไหมมัดหมี่

  095-192-3626

ร้านเมืองไหม

CL009



ผ้าไหมมัดหมี่

นางสุภาพร  ยินมกิจ
29/1 หมู่ที่  ตำ�บลวัดใหม
อำ�เภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ชุดสังวาลใกล้รุ่ง (คีตจินดา)

  081-996-8955

ธัญญมณี

CL010



นางสาวทิคัมพร ศรีเดช
98 หมู่ที่ 1 ตำ�บลเนินข�ม

อำ�เภอเนินข�ม จังหวัดชัยน�ท

ผ้าซิ่นตีนจกฝ้ายมัดหมี่

  091-662-8365

กลุ่มเนินขามผ้าไทย

CL011



ผ้าซิ่นตีนจกฝ้ายมัดหมี่

นายปิยะราชย์ ตั้งจิตอนันต์
209/1 หมู่ที่ 1 ตำ�บลบ้�นเขว้�
อำ�เภอบ้�นเขว้� จังหวัดชัยภูมิ 

ผ้ามัดหมี่

  080-361-2120

ร้านณัฐผ้าไหมไทย

CL012



นางวิรัชฎา พุทธิแจ่ม
139/4 หมู่ที่ 10 ตำ�บลลวงเหนือ

อำ�เภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

กระเป๋าคาดเอวลายไทลื้อ

  094-7465-969, 081-530-1993

นางวิรัชฎา พุทธิแจ่ม

CL014



กระเป๋าคาดเอวลายไทลื้อ

นางสุภร พรมจิตร์
119/1 หมู่ที่ 4 ตำ�บลบ�งหม�ก
อำ�เภอกันตัง จังหวัดตรัง

ผ้าบาติก

  089-390-5925

โต๊ะเมืองบาติก

CL015



นางดารุณี เอื้อวิบูลย์ศรี
73/1 หมู่ที่ 3 ตำ�บลแม่อุสุ

อำ�เภอท่�สองย�ง จังหวัดต�ก 

ย่าม

  084-379-8402

กลุ่มทอผ้าปากะญอบ้านมอทะ

CL016



ย่าม

แก้วกิริยา ปุณยเกียรติ
19 หมู่ที่ 2 ตำ�บลพระกล�งทุ่ง
อำ�เภอธ�ตุพนม จังหวัดนครพนม

กระเป๋าใส่เหรียญ

  065-839-2987

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมงานผ้า

CL017



นางมยุรี แสนสามารถ
55 หมู่ที่ 1 ตำ�บลหนองสังข์

อำ�เภอน�แก จังหวัดนครพนม

ผ้าทอลายขัด

  095-339-7686

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองสังข์ หมู่ที่  1

CL018



ผ้าทอลายขัด

นางพักสุดา วงศ์ตาพรม
41 หมู่ที่ 1 ตำ�บลพิม�น
อำ�เภอน�แก จังหวัดนครพนม

เสื้อสำาเร็จรูป

  093-423-0888

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าไทพิมาน

CL019



นางละมุล แก้วนอก
122 หมู่ที่ 3 ตำ�บลส�มเมือง

อำ�เภอสีด� จังหวัดนครร�ชสีม�

ผ้าทอ

  089-847-1667

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านแฝก-โนนสำาราญ

CL020



ผ้าทอ

นางนวล เชิดชู
28 หมู่ที่ 1 ตำ�บลหนองบัวน้อย
อำ�เภอสีคิ้ว จังหวัดนครร�ชสีม�

ผ้าซิ่นยวน

  081-066-4068

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองกก

CL021



นายอนิรุทธิ์ รัศมีศรีตระกูล
165/48 หมู่ที่ 3 ตำ�บลพิมลร�ช

อำ�เภอบ�งบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

เสื้อผ้าแฟชั่น
ผสมงานมัดย้อมด้วยสีธรรมชาติ

  091-998-4056, 081-714-6620

นายอนิรุทธิ์ รัศมีศรีตระกูล

CL022



เสื้อผ้าแฟชั่น
ผสมงานมัดย้อมด้วยสีธรรมชาติ

นางปราณี จินดาเพชร
8/1 หมู่ที่ 2 ตำ�บลพร่อน
อำ�เภอต�กใบ จังหวัดนร�ธิว�ส

ผ้าขาวม้า

  089-596-1176

กลุ่มทอผ้าบ้านโคกไผ่

CL023



รอซีเย๊าะ บินดอเลาะ
96/3 หมู่ที่ 11 ตำ�บลลำ�ภู

อำ�เภอเมืองนร�ธิว�ส จังหวัดนร�ธิว�ส

ผ้าชิ้น 2 หลา

  081-328-0811

กลุ่มชุมชนบ้านบาโง

CL024



ผ้าชิ้น 2 หลา

นางแจ่มใส ต๊ะแก้ว
144 หมู่ที่ 3 บ้�นดอนไชย ตำ�บลศิล�แลง
อำ�เภอปัว จังหวัดน่�น

  089-998-7517

ปัวฝ้ายงาม

CL025



เสาวณี เขื่อนธะนะ,  เฉลิมขวัญ กุศล
643 หมู่ที่ 4 ตำ�บลไชยสถ�น
อำ�เภอเมืองน่�น จังหวัดน่�น

กำาไลลายผ้าปักชาวเขา

  081-924-3531

บริษัท เจ.ท๊อป จากัด

CL026



กำาไลลายผ้าปักชาวเขา

นาง นวลอนงค์ ศรีสุขคำา
อำ�เภอทุ่งช้�ง จังหวัดน่�น

ผ้ายกดอก

  081-025-8274, 087-929-9999

กลุ่มสตรีอนุรักษ์ผ้าน่าน

CL027



นางนวล แผ่นทอง
3 หมู่ที่ 6 ตำ�บลซ�ง

อำ�เภอเซก� จังหวัดบึงก�ฬ

ผ้าฝ้ายยกดอก

  061-121-6466

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านดงสาร

CL028



ผ้าฝ้ายยกดอก

นายธีรวัฒน์ อิ่มทรัพย์
110 หมู่ที่ 6 ตำ�บลป่�แฝก
อำ�เภอพรเจริญ จังหวัดบึงก�ฬ 

ผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติ

  089-053-5975

กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าพื้นเมืองศรีวืชัย

CL029



นาง สำารวย ศรีมะเรือง
143 หมู่ที่ 12 ตำ�บลเจริญสุข

อำ�เภอเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดบุรีรัมย์

ผ้ามัดหมี่

  097-007-4244

อาชีพสตรีทอผ้าฝ้าย-ไหม (ภูอัคนี)

CL030



ผ้ามัดหมี่

นาง วิไลกรณ์ พรไธสง
64/1 หมู่ที่ 6 ตำ�บลดอนกอก
อำ�เภอน�โพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ผ้าไหมมัดหมี่

  085-455-8403

ทอผ้าไหมบ้านหนองโก

CL031



นางสาวธัญธารีย์ ธรรมวัฒน์กิตติ
269 หมู่ที่ 1 ตำ�บลแสลงโทน

อำ�เภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

กระเป๋าสะพายข้าง

  089-680-8609

วิสาหกิจชุมชนอุตสาหกรรมเสื้อผ้า หมู่ที่ 1 บ้านแสลงโทน

CL032



กระเป๋าสะพายข้าง

ฮัสสือเม๊าะ ดอมะ
1 หมู่ที่ 1 ตำ�บลหนองแรต
อำ�เภอยะหริ่ง จังหวัดปัตต�นี

กระเป๋าผ้าบาติกด้นมือ

  090-416-7490

ยาริงบาติก

CL033



นางจันทิรา  สุทธิประเสริฐ
51/1 หมู่ที่ 2 ตำ�บลหัวเวียง

อำ�เภอเสน� จังหวัดพระนครศรีอยุธย�

กระเป๋าสานหวาย

  086-813-6237

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานบ้านหัวเวียง

CL034



กระเป๋าสานหวาย

นายพสิษฐ์ นาคะบุตร
44/1 หมู่ที่ 6 ตำ�บลท่�ช้�ง
อำ�เภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธย�

เครื่องใช้สแตนเลสบนโต๊ะอาหาร

  081-994-3396

นายพสิษฐ์ นาคะบุตร

CL035



นางสาวสุภัสสรา อินทร์สุข
145/6 หมู่ที่ 2 ตำ�บลไผ่ลิง

อำ�เภอพระนครศรีอยุธย� จังหวัดพระนครศรีอยุธย�

ผลิตภัณฑ์เชือกมัด

  089-916-1307

ปุ๊ หัตถกรรม

CL036



ผลิตภัณฑ์เชือกมัด

นางสาวรจนา ช้างสาร
114 หมู่ที่ 5 ตำ�บลบ้�นม�ง
อำ�เภอเชียงม่วน จังหวัดพะเย�

ผ้าถุงสีธรรมชาติ

  091-143-0249

กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งมอก

CL037



นายเจริญ  ศรีทอง
108 หมู่ที่ 2 ตำ�บลเก�ะปันหยี

อำ�เภอเมืองพังง� จังหวัดพังง�

THE BAROGUE

  099-357-7357

นายเจริญ  ศรีทอง

CL039



THE BAROGUE

นางคำาแพง แจ้งสว่าง
บ้�นน�เมือง หมู่ 8 ถ.ป้�แดง (บ้�นน�เมือง) 
อ.ช�ติตระก�ร จ.พิษณุโลก

ผ้าผื่น

  081-971-6806

บ้านนาเมือง จ.พิษณุโลก

CL040



ณิชาภา แซมลำาเจียก
122 หมู่ที่ 12 ตำ�บลแคมป์สน

อำ�เภอเข�ค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

เสื้อผ้าชาวเขา

  081-454-6246

ณิชาภา แซมลำาเจียก

CL041



เสื้อผ้าชาวเขา

ศศิธร เอี่ยมขิม
273 หมู่ที่ 1 ตำ�บลส�มแยก
อำ�เภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

สูทซิป สูทสากล

  081-466-2969

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสายใยรักตัดเย็บ

CL042



นางจิราพร  วงศ์เหล่า
96 หมู่ที่ 2 ตำ�บลทุ่งโฮ้ง

อำ�เภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

เสื้อหม้อห้อม

  062-854-9426

นางจิราพร  วงศ์เหล่า

CL043



เสื้อหม้อห้อม

นางสาวตรีนุช ยะปะนัน
88 หมู่ที่ 2 ตำ�บลทุ่งโฮ้ง
อำ�เภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

เสื้อผ้าสำาเร็จรูปชาย

  081-882-3068

ศิริเพ็ญหม้อห้อม

CL044



นายอุเทน สีสะอาด
73/1 หมู่ที่ 7 ตำ�บลป่�แมต 

อำ�เภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

เสื้อผ้าสตรีสำาเร็จรูป

  080-987-9391

นายอุเทน สีสะอาด

CL045



เสื้อผ้าสตรีสำาเร็จรูป

นางรัชนีกรณ์  ศิริอินภิบาล
20/1 หมู่ที่ 3 ตำ�บลหัวทุ่ง
อำ�เภอลอง จังหวัดแพร่

ผ้าทอตีนจก

  086-181-3579

นางรัชนีกรณ์  ศิริอินภิบาล

CL046



นายจักษ์ภิรมย์ ศรีเมือง
32 หมู่ที่ 13 ตำ�บลหนองเรือ

อำ�เภอน�เชือก จังหวัดมห�ส�รค�ม

ผ้าไหมยก

  098-036-8441

เฮือนผ้า เฮือนแพร

CL047



ผ้าไหมยก

นางสุรภา ศรีมังคละ
109 หมู่ที่ 16 ตำ�บลข�มป้อม
อำ�เภอว�ปีปทุม จังหวัดมห�ส�รค�ม

กระเป๋าหนังวัว

  085-224-0428

นางสุรภา ศรีมังคละ

CL048



นางสาว เยาวภา บุระวงศ์
110 หมู่ที่ 5 ตำ�บลบ้�นบ�ก

อำ�เภอดอนต�ล  จังหวัดมุกด�ห�ร

ผ้าทอ

  087-215-9342

กลุ่มผ้าทอบ้านนายาง

CL049



ผ้าทอ

นางรัศมีพัน อาจหาญ
18 หมู่ที่ 6 ตำ�บลบ้�นซ่ง
อำ�เภอคำ�ชะอี จังหวัดมุกด�ห�ร

เสื้อสำาเร็จรูป

  086-397-6436

กลุ่มตัดเย็บเสื้อสตรีบ้านซ่ง

CL050



นางวงพระจันทร์ โต้สาลี
111 หมู่ที่ 5 ตำ�บลโนนย�ง

อำ�เภอหนองสูง จังหวัดมุกด�ห�ร

ผ้าคลุมไหล่

  086-852-9926

Wongprachan ผ้าภูไท

CL051



ผ้าคลุมไหล่

นางอะจิวมิ บุญศรีสกุล
15/1 หมู่ที่ 10 ตำ�บลแม่น�เติง 
อำ�เภอป�ย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กระเป๋าสะพาย

  084-484-4797

กลุ่มสตรีบ้านไทรงาม

CL052



นายสมหวัง สุตะคาน
44 หมู่ที่ 5 ตำ�บลเมืองน้อย

อำ�เภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

กระเป๋าสะพายสตรี

  086-047-6613

กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าหนัง

CL053



กระเป๋าสะพายสตรี

นางสมหวัง ทองวิชิต
7 หมู่ที่ 6 ตำ�บลหนองแคน
อำ�เภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

ผ้าชาวม้าย้อมสีธรรมชาติ

  065-696-4459

กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านสวนปอ

CL054



นางสาวปราจีน เวียงโอสถ
20 ม.11 ตำ�บลสิริเวียงชัย

อำ�เภอเวียงชัย จังหวัดเชียงร�ย

ผ้าปูโต๊ะเอนกประสงค์

  086-182-0375

บ้านจีนเจ้าโครเชร์

CL055



ผ้าปูโต๊ะเอนกประสงค์

นางจันทร์เพ็ญ อร่ามศิริรุจิเวทย์
97/3 หมู่ที่ 1 ตำ�บลร�งบัว
อำ�เภอจอมบึง จังหวัดร�ชบุรี

  089-981-9550

ศูนย์ทอผ้าจกวัดรางบัว 

CL056



นางสาวดลตวรรณ มณีจันทร์
38 หมู่ที่ 2 ตำ�บลดอนแร่

อำ�เภอเมืองร�ชบุรี จังหวัดร�ชบุรี

ผ้าจกทอมือ ลายประยุกต์

  081-868-3426

กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านราชบุรี วัดนาหนอง

CL057



ผ้าจกทอมือ ลายประยุกต์

นางสาวบัว ใจสิทธิดา
30 หมู่ที่  ตำ�บลพระบ�ท
อำ�เภอเมือง จังหวัดลำ�ป�ง

ชุดผ้าฝ้ายสำาเร็จรูป ผ้าคล้องคอ

  098-272-3255

นางสาวบัว ใจสิทธิดา

CL058



นายวุฒิเดช ไชยวัน
35 หมู่ที่ 1 ตำ�บลตะเคียนปม 

อำ�เภอทุ่งหัวช้�ง จังหวัดลำ�พูน

ผ้าไหมยกดอกลำาพูน ลายสุริยะฉาย

  087-188-9428

วุฒิเดช ผ้าไหมยกดอกลำาพูน

CL059



ผ้าไหมยกดอกลำาพูน ลายสุริยะฉาย

นางดารา ใจพล
128 หมู่ที่ 12 ตำ�บลนครเจดีย์
อำ�เภอ ป่�ซ�ง จังหัวดล�พูน

กระโปรงผ้าฝ้าย

  088-440-9505

แสงแก้วลานนา

CL060



นายดวงเด่น ไชยสุรินทร์
600 หมู่ที่ 9 ตำ�บลน�อ�น

อำ�เภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ผ้าย้อมคราม หมี่เต็มลายออมทรัพย์

  095-659-1650

ฝ้ายย้อมไม้/ นายดวงเด่น ไชยสุรินทร์

CL062



ผ้าย้อมคราม หมี่เต็มลายออมทรัพย์

นางสุขุมา จำาปาพันธ์
100 หมู่ที่ 14 ตำ�บลสำ�โรงปร�ส�ท 
อำ�เภอปร�งค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ผ้ายกดอก

  064-092-3029

วิสาหกิจชุมชนบ้านน้อยนาเจริญ

CL063



นางสาว ฐิติมา บุญต่าย
116/1 ตำ�บลธ�ตุเชิงชุม

อำ�เภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ผ้าพันคอมัดย้อมครามธรรมชาติ
ลายดอกอินทนิลน้ำา

  081-871-2945

เฮือนนางคราม

CL064



ผ้าพันคอมัดย้อมครามธรรมชาติ
ลายดอกอินทนิลน้ำา

นายชาญวิทย์ ดารามิตร
303 ตำ�บลห�ดใหญ่
อำ�เภอห�ดใหญ่ จังหวัดสงขล�

ผ้าบาติกมัดย้อม

  081-096-1058

หาดใหญ่บาติก/นาย ชาญวิทย์ ดารามิตร

CL065



นางวิภาดา สายันต์
970 หมู่ที่ 2 ตำ�บลป�กน้ำ�

อำ�เภอระงู จังหวัดสตูล

สร้อยคอไข่มุก

  089-783-0999

สตูลอันดามันเพิร์ล

CL066



สร้อยคอไข่มุก

นางสาวจันทร์สิริ สัสดี
197 หมู่ที่ 1 ตำ�บลควนโดน
อำ�เภอควนโดน จังหวัดสตูล

กระเป๋าผ้าปาเต๊ะ

  089-594-9434

กลุ่มปาเต๊ะดีไซน์

CL067



นางสาวถาวรีย์ แซ่ย่วง
32/18 ตำ�บลพิม�น

อำ�เภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

เสื้อเชิ้ตบาติก

  065-523-4562

สตูลบาติก

CL068



เสื้อเชิ้ตบาติก

นายถิรายุทธ์  ทรัพย์สงวน
88/1 ตำ�บลแม่กลอง
อำ�เภอเมืองสมุทรสงคร�ม จังหวัดสมุทรสงคร�ม

กระเป๋าผ้า Chailai Choo

  081-551-8921

Chailai Choo / นายถิรายุทธ์  ทรัพย์สงวน

CL069



นายอริย์ธัช ภิญโญกูล
86/9 หมู่ที่ 6 ตำ�บลน�งตะเคียน

อำ�เภอเมืองสมุทรสงคร�ม จังหวัดสมุทรสงคร�ม

ผ้าไหมมัดหมี่ 2 ตะกอ

  062-194-8999

คุณนายไหมไทย

CL070



ผ้าไหมมัดหมี่ 2 ตะกอ

นางสาวอาภรณ์ มีโชค
57 หมู่ที่ 3 ตำ�บลคลองหินปูน 
อำ�เภอวังน้ำ�เย็น จังหวัดสระแก้ว

ผ้าขาวม้า

  081-914-8311

กลุ่มทำาไม้กวาดบ้านวังยาว

CL071



นางบัวทอง โพธิตะนิมิตร
106 หมู่ที่ 8 ตำ�บลเข�ฉกรรจ์

อำ�เภอเข�ฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ผ้าขาวม้า

  063-235-4601

กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านพรสวรรค์

CL072



ผ้าขาวม้า

นาง สุจินต์ โพธิวิจิตร
434 ตำ�บลห�ดเสี้ยว
อำ�เภอศรีสัชน�ลัย จังหวัดสุโขทัย

เสื้อสตรี

  081-374-1422

ทอผ้าและตัดเย็บบ้านหาดเสี้ยว

CL073



นางขวัญ พลเหิม
352 หมู่ที่ 5 ตำ�บลท่�ชัย

อำ�เภอศรีสัชน�ลัย จังหวัดสุโขทัย

กำาไลหน้าต่างเงิน

  081-886-8374

ร้านขวัญเงิน

CL074



กำาไลหน้าต่างเงิน

นางสมใจ จำาปาทอง
20 หมู่ที่ 7 ตำ�บลจ�รพัต
อำ�เภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ผ้าไหมมัดหมี่สีธรรมชาติ

  086-257-2175

นางสมใจ  จำาปาทอง

CL075



นางสาวจันทิมา กลีบเอ็ง
186 หมู่ที่ 6 ตำ�บลสว�ย

อำ�เภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์

ผ้าไหม

  081-878-6814

กลุ่มแม่บ้านสวาย จ สุรินทร์

CL076



ผ้าไหม

นางสาววิโรจน์สิริ ศาลางาม
64 หมู่ที่ 1 ตำ�บลน�หนองไผ่
อำ�เภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์ 

ผ้าไหม

  091-875-6628

วิโรจน์สิริไหมไทย

CL077



นางณิศาชณ บุปผาสังข์ 
224 หมู่ที่ 11 ตำ�บลค่�ยบกหว�น

อำ�เภอเมือง จังหวัดหนองค�ย

ชุดสตรีติดกัน (เดรส) นิศาชล

  088-557-2088

นางณิศาชณ บุปผาสังข์

CL078



ชุดสตรีติดกัน (เดรส) นิศาชล

นางสุมามาลย์ เต๋จ๊ะ
2 หมู่ที่ 2 ตำ�บลเมืองใหม่
อำ�เภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำ�ภู

ผ้ายกดอก

  062-826-6929

กลุ่มเย็บผ้าด้วยมือ

CL079



นาย กิตติพันธ์ สุทธิสา
264 หมู่ที่ 2 ตำ�บลน�คำ�ไฮ 

อำ�เภอเมืองหนองบัวลำ�ภู จังหวัดหนองบัวลำ�ภู

ผ้าถุงมัดหมี่

  086-972-9787

เทวาผ้าไทย

CL080



ผ้าถุงมัดหมี่

นางพัชรินทร์ ชัยรัตน์
121 หมู่ที่ 6 ตำ�บลหัวน�
อำ�เภอเมืองหนองบัวลำ�ภู จังหวัดหนองบัวลำ�ภู

กลุ่มแปรรูผลิตภัณฑ์พื้นเมือง 
บ้านดินทรายอ่อน / ภูริษาผ้าไทย

  081-592-6185

กลุ่มเย็บผ้าด้วยมือ

CL081



นางลำาดวน นันทะสุธา
231 หมู่ที่ 2 ตำ�บลกุดแห่

อำ�เภอน�กล�ง จังหวัดหนองบัวลำ�ภู

ผ้าขิดไหม

  087-219-8231

กลุ่มทอผ้าขิดไหมบ้านโพธิ์ค้ำา

CL082



ผ้าขิดไหม

นายฆนัทสิทธิ์ แสนเลิศ
127 หมู่ที่ 4 ตำ�บลกุดดู่
อำ�เภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำ�ภู

ผ้าหมี่ขิดสามกษัตริย์

  091-776-1659

รักษ์ผ้าทอ

CL083



คุณนงค์นุช วิริยะเกรียง 
522/128 หมู่ที่ 10 ตำ�บลสันทร�ย 

อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงร�ย

ผ้าฝ้ายทอมือ

  084-153-5986

แบรนด์ปัณญานา

CL084



ผ้าฝ้ายทอมือ

นางสาวอิสเรส ผลาวงค์
125 หมู่ที่ 2 ตำ�บลคำ�พระ
อำ�เภอหัวตะพ�น จังหวัดอำ�น�จเจริญ

กระเป๋าสะพายหลัง

  084-961-9379

ร้านธัญรัตน์

CL085



นางบุญล้อม มีชัยมาตร์
220 หมู่ที่ 1 ตำ�บลบ้�นแดง

อำ�เภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธ�นี

ผ้ามัดหมี่

  089-942-4894

กลุ่มทอผ้า 5 สี ย้อมคราม

CL086



ผ้ามัดหมี่

นางสาวนิตพาพร ศรีไชยโยรักษ์
207 หมู่ที่ 2 ตำ�บลผักตบ
อำ�เภอหนองห�น จังหวัดอุดรธ�นี

รองเท้าหนังแท้

  089-841-8732

รองเท้าหนังแท้บ้านผักตบ

CL087



นางเสมอ พรมวงษา
151 หมู่ที่ 1 ตำ�บลน�บัว

อำ�เภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธ�นี

ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม

  098-265-3626

กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมคราม

CL088



ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม

นางทองใบ ลาเบ้า
18 หมู่ที่ 6 ตำ�บลน้ำ�ไคร้ 
อำ�เภอน้ำ�ป�ด จังหวัดอุตรดิตถ์

ผ้าคลุมไหล่

  093-135-1455

กลุ่มทอผ้าทองใบ

CL089



นางศรีนิน จันทรักษ์
73 หมู่ที่ 1 ตำ�บลบ้�นบึง

อำ�เภอบ้�นไร่ จังหวัดอุทัยธ�นี

ผ้าซิ่นตีนจกไหม

  081-785-6070

กลุ่มทอผ้าบ้านบึง

CL090



ผ้าซิ่นตีนจกไหม

นางศิริพร รณหงษา
109/1 ตำ�บลทัพหลวง 
อำ�เภอบ้�นไร่ จังหวัดอุทัยธ�นี

กระเป๋าผ้า

  085-601-1166

ศิริพร ซิ่นงามลาวครั่ง

CL091



นางสาว ธนิษฐา วงศ์ปัดสา
1 หมู่ที่ 7 ตำ�บลเขมร�ฐ

อำ�เภอเขมร�ฐ จังหวัดอุบลร�ชธ�นี

ผ้ามัดหมี่ลายภาพเทียน

  061-793-9498

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ชมรมตลาดน้ำาริมโขง เขมราฐ

CL092



ผ้ามัดหมี่ลายภาพเทียน

นางสุธีรา สังกะเพศ
93 หมู่ที่ 4 ตำ�บลก่อเอ้
อำ�เภอเขื่องใน จังหวัดอุบลร�ชธ�นี

สังวาลย์ระย้า

  098-194-6356

กลุ่มชุบเงินชุบทอง

CL093



นางสาวอุบลกาญจน์ โหตระไวศยะ
48 ตำ�บลในเมือง

อำ�เภอเมืองอุบลร�ชธ�นี จังหวัดอุบลร�ชธ�นี

ชุดสตรีสำาเร็จรูป

  093-323-5493

ต้นเทียนไหมไทย

CL094



ชุดสตรีสำาเร็จรูป

นางอุษา บุญสาพิพัฒน์
2 หมู่ที่ 1 ตำ�บลเนินข�ม
อำ�เภอเนินข�ม จังหวัดชัยน�ท

ผ้ามัดหมี่

  081-036-4722

กลุ่มทอผ้าโบราณหมู่ 1

CL095



สุนันท์ภัทร์ ภัทรกุล
22/1 หมู่ที่ 11 ตำ�บลหนองตูม

อำ�เภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ผ้าคลุมไหล่

  099-365-2629

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพสตรีแปรรูปผ้าพื้นเมือง ผ้าขิตคลุมไหล่

CL096



ผ้าคลุมไหล่

นางศิริรัตน์ โชคศิริ
616 หมู่ที่ 3 ตำ�บลบ่อพลอย
อำ�เภอบ่อไร่ จังหวัดตร�ด

สร้อยสังวาลย์บุศราคัม

  081-300-1815

ร้านหยกมณี

CL097



นางธนันญา ครเขื่อนสม
244/4 ตำ�บลเมืองปัก 

อำ�เภอปักธงชัย จังหวัดนครร�ชสีม�

เสื้อผ้า

  086 250-1920

ฅญาบาติก

CL098



เสื้อผ้า

นายรพิ พิมอุดม
1773/16 ตำ�บลในเมือง
อำ�เภอเมือง จังหวัดนครร�ชสีม�

ผ้าไหมยกดอก

  096-269-2524

ดีเทล

CL099



นางสาวพิสมัย คำาจันทร์
340/410 หมู่ที่ 3 ตำ�บลบ�งปูใหม่

อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรปร�ก�ร

กระเป๋าหนังปลากระเบน

  088-456-1774

กลุ่มบางปูใหม่ (เครื่องหนังปลากระเบน)

CL100



กระเป๋าหนังปลากระเบน

นายจิรโรจน์ พิพิธทอง
154/8-9 หมู่ที่ 10 ตำ�บลท่�ชัย
อำ�เภอศรีสัชน�ลัย จังหวัดสุโขทัย

เครื่องประดับทองเงินลายโบราณ

  080-508-7755

ต่อเงินต่อทอง

CL101



นางสาววงศ์ศิริ เทพนิมิตร
96 หมู่ที่ 4 ตำ�บลคุ้งน้ำ�วน

อำ�เภอเมือง จังหวัดร�ชบุรี

กระเป๋าหนัง

  081-563-6468

นางสาววงศ์ศิริ เทพนิมิตร

CL102



กระเป๋าหนัง

นางสาว รัตติยา กล่ำาบุญ
55/3 หมู่ที่ 5 ตำ�บลบ้�นช้�ง
อำ�เภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ผ้าพันคอ

  081-865-8682

บาติกเขียนลายบ้านช้าง

CL103



นายศรัณพงศ์ บุรินทรนิตย์
169 หมู่ที่ 3 ตำ�บลกุมภว�ปี

อำ�เภอกุมภว�ปี จังหวัดอุดรธ�นี

เสื้อสตรี

  093-325-1864

กลุ่มหัตณกรรมผัวไหม มัดย้อม

CL105



เสื้อสตรี

ลัดดา นาเทียนเขต
114  หมู่ที่ 6 ตำ�บลเนินย�ง 
อำ�เภอคำ�ม่วง จังหวัดก�ฬสินธุ์

ผ้ามัดหมี่ 2 ตะกอ

  098-097-5592

กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านโคก

CL106



นายอดุลย์ มูลชาติ
82 ตำ�บลศรีสมเด็จ 

อำ�เภอสมเด็จ จังหวัดก�ฬสินธุ์

ผ้าไหมมัดหมี่

  089-475-8587

กลุ่มไหมสมเด็จ

CL108



ผ้าไหมมัดหมี่

นางสาวประกอบ ปัญจิต
อำ�เภอส�มชัย จังหวัดก�ฬสินธุ์

ผ้าแพรวา

  085-739-8739

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมแพรวาบ้านหนองช้าง

CL109



นางสาวนิธี สุธรรมรักษ์
109  หมู่ที่ 2 ตำ�บลสันกอง

อำ�เภอแม่จัน จังหวัดเชียงร�ย

ผ้าปักมือ

  063-265-2966

กลุ่มผ้าปักบ้านสันกอง

CL110



ผ้าปักมือ

นางสาวอารอบ เรืองสังข์
อำ�เภอน�โยง จังหวัดตรัง 

ผ้าแพรวา

  081-476-4318

วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี

CL111



นางสาวอาพัสตร์ ทองแป้น
อำ�เภอน�โยง จังหวัดตรัง

ผ้าจกทั้งผืน

  089-475-8589

พัสรดา ผ้าทอมือ

CL112



ผ้าจกทั้งผืน

นางจันทร์ฉาย สมบัติพล
อำ�เภอน�หว้� จังหวัดนครพนม 

ผ้ามัดหมี่ 2 ตะกอ

  080-051-8024

ศูนย์หัตถกรรมและจำาหน่ายสินค้าพื้นบ้านวัดธาตุประสิทธิ์

CL113



นางสาววรรณาภรณ์ เจริญลาภพร
อำ�เภอประท�ย จังหวัดนครร�ชสีม�

ผ้ามัดหมี่ 2 ตะกอ

  098-623-7588

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านดอนสามัคคี/นาสาววรรณาภรณ์ เจริญลาภพร

CL114



ผ้ามัดหมี่ 2 ตะกอ

นางวิไล จิตรเวช
อำ�เภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมร�ช

ผ้ายกเล็ก

  081-183-2084

กลุ่มทอผ้าบ้านตรอกแค

CL115



อัญชลี นาคบัว
อำ�เภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ผ้าบาติก-ผ้ามัดย้อม

  081-882-2351, 086-921-7392

กลุ่มสตรีสหกรณ์หม้อห้อมเวียงทอง

CL119



ผ้าบาติก-ผ้ามัดย้อม

นายสิงหา พวงอ้อ
อำ�เภอบ้�นฉ�ง จังหวัดระยอง

ผ้าพิมพ์ลาย

  086-853-2828

แอล พี่ เอ  (ผ้าไทยกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำาเร็จรูปลีลาฝ้าย)

CL120



นางสาวครองขวัญ ทองกลาง
อำ�เภอเมืองลำ�พูน จังหวัดลำ�พูน

ผ้ายกใหญ่

  080-847-9218

ชัชวาลไหมไทย

CL121



ผ้ายกใหญ่

นางปาริชาติ แก้วหนัก
อำ�เภอทุ่งหัวช้�ง จังหวัดลำ�พูน

ผ้ายกเล็ก

  085-359-2644

ปาริชาติไหมไทย

CL122



นางสาวครองขวัญ ทองกลาง
อำ�เภอเมืองลำ�พูน จังหวัดลำ�พูน

ผ้ามัดหมี่ 3 ตะกอขึ้นไป

  096-303-4514, 087-882-2449

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองคูใหญ่

CL123



ผ้ามัดหมี่ 3 ตะกอขึ้นไป

นายนิทัศน์ จันทร
อำ�เภอบ้�นไร่ จังหวัดอุทัยธ�นี

ผ้าจกทั้งผืน

  089-959-9460

กลุ่มทอผ้าบ้านภูจวง

CL125



นางสาวอนัญญา เค้าโนนกอก
75 หมู่ที่ 13 ตำ�บลหนองบัวแดง

อำ�เภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ผ้าย้อมสีธรรมชาติ

  092-325-4655

นางสาวอนัญญา เค้าโนนกอก

CL126



ผ้าย้อมสีธรรมชาติ

นางสุขาวดี ติยะธะ
84/1 หมู่ที่ 1 ตำ�บลริมโขง 
อำ�เภอเชียงของ จังหวัดเชียงร�ย

ผ้าทอไทลื้อ บ้านหาดบ้าย

  089-555-7644

กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านหาดบ้าย

CL127



นางหลง ไชยลังกา
254 หมู่ที่ 11 ตำ�บลทุ่งกล้วย 

อำ�เภอภูซ�ง จังหวัดพะเย�

กระเป๋าถือหญ้าแฝก

  091-858-0615

กลุ่มสตรีสหกรณ์ผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกบ้านก๊อซาว

CL128



กระเป๋าถือหญ้าแฝก

นางประนอม ทาแปง
46 หมู่ที่ 2 ตำ�บลหัวทุ่ง
อำ�เภอลอง จังหวัดแพร่

ผ้าจกไหม

  081-951-6639

นางประนอม ทาแปง

CL129



นายกฤษณะ วัลลาภาชัย
59/4 หมู่ที่ 5 ตำ�บลทุ่งโฮ้ง

อำ�เภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

เสื้อผ้าหม้อห้อมสำาเร็จรูป

  098-796-3992

หม้อห้อมกฤษณะ

CL130



เสื้อผ้าหม้อห้อมสำาเร็จรูป

นางสาววัสสา วาสนวงษ์
27/4 หมู่ที่ 3 ตำ�บลป่�แป๋
อำ�เภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ย่าม เสื้อผ้า
ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอละว้า

  062-291-6241

นางสาววัสสา วาสนวงษ์

CL131



นายเอกสิทธิ์ โกมลกิต
20/5  ตำ�บลหน้�เมือง

อำ�เภอเมืองร�ชบุรี จังหวัดร�ชบุรี

เสื้อผ้าสำาเร็จรูปสตรี

  089-666-2029

อิมปานิ ผ้าขาวม้า

CL132



เสื้อผ้าสำาเร็จรูปสตรี

นางฉลวย ชูศรีสัตยา
12/1 หมู่ที่ 3 ตำ�บลเมืองหลวง
อำ�เภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ผ้าลายลูกแก้ว เสื้อเก็บ ผ้าสไบ

  065-121-8419

นางฉลวย ชูศรีสัตยา

CL133



นางสาวธัญญลักษณ์ ทวีกิตติพันธ์
164/1 หมู่ที่ 1 ตำ�บลส�มัคคีพัฒน�

อำ�เภออ�ก�ศอำ�นวย จังหวัดสกลนคร

ผ้าย้อมคราม

  087-858-8823

ใต้ตำาหนัก

CL134



ผ้าย้อมคราม

นายมนตรี นนทธิ
124/3 หมู่ที่ 8 ตำ�บลท่�ชัย
อำ�เภอศรีสัชน�ลัย จังหวัดสุโขทัย

เครื่องเงิน
ร้านมนตรีเครื่องเงินสุโขทัย

  089 - 514-1907

นายมนตรี นนทธิ

CL135



นางทองลี้ คณฑา
32 หมู่ที่ 2 ตำ�บลห้วยแห้ง

อำ�เภอบ้�นไร่ จังหวัดอุทัยธ�นี

ผ้าซิ่นตีนแดง
ผ้าซิ่นมัดหมี่ตีนแดง

  089-270-9683

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านผาทั่ง

CL137



ผ้าซิ่นตีนแดง
ผ้าซิ่นมัดหมี่ตีนแดง

นางบังเอิญ ดีคำา
252/2 หมู่ที่ 7 ตำ�บลดอนแสลบ 
อำ�เภอห้วยกระเจ�  จังหวัดก�ญจนบุรี

ผ้าขาวม้า

  087-058-7754

กลุ่มทอผ้าบ้านหนองปลิง

CL138



นายต่อศักดิ์ สุทธิสา
281 หมู่ที่ 2 ตำ�บลนิเวศน์

อำ�เภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

ผ้าไหมบาติก

  081-261-4800

เมืองไม้บาติก

CL139



ผ้าไหมบาติก

นางเอียบ นาคกระแส
108 หมู่ที่ 10 ตำ�บลทุ่่งหลวง 
อำ�เภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็็ด

ผ้าไหมมัดหมี่ลายโฮลสตรี

  062-112-0994

นางเอียบ นาคกระแส

CL140



นราภรณ์ เกิดผล
350 หมู่ 2 ตำ�บลห�ดเสี้ยว 

อำ�เภอศรีสัชณ�ลัย จังหวัดสุโขทัย

ผ้าจกตีน-ผ้าซิ่น

  081-950-6498

กลุ่มศรีสัชณาลัย

CL141



ผ้าจกตีน-ผ้าซิ่น

นายสนธยา ชลธี
75/4 หมู่ที่ 10 ตำ�บลคลองพน 
อำ�เภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

ผ้าบาติก

  081-082-6928

สนธยา ชลธี (เก๋บาติก)

CL142



นางกัลยาณี เกตุแก้ว
82/1 หมู่ที่ 1 ตำ�บลก้อ 
อำ�เภอลี้ จังหวัดลำ�พูน 

ผ้าผืนทอมือจากฝ้ายสามสี
จากฝ้ายสีเขียวตากฟ้า

  085-722-8653

วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง

CL143



ผ้าผืนทอมือจากฝ้ายสามสี
จากฝ้ายสีเขียวตากฟ้า

นางสาวประภัสสร สุยาอินที์
1026 ตำ�บลส้�น
อำ�เภอเวียงส� จังหวัดน่�น

ผ้าทอ

  099-414-1636

ประภัสสร  ผ้าทอมือ

CL144



นางอารีย์ ขุนทน
บ้�นคีรีวง อำ�เภอล�นสก�

จังหวัดนครศรีธรรมร�ช

เสื้อผ้า

  08-1751-0183, 075-533127

มัดย้อมสีธรรมชาติ บ้านคีรีวง

CL145



เสื้อผ้า

นางนิตยา สินทร
2 หมู่ที่ 15 ตำ�บลบ้�นแดง
อำ�เภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธ�นี

ผ้าไหม

  088-561-6970

วิสาหกิจชุมชนผ้ามัดหมี่ย้อมคราม ดงยาง-พรพิบูลย์

CL146



นางสอาด โต่นวุธ
10 หมู่ที่ 4 ตำ�บลโนนสวรรค์

อำ�เภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

ผ้าไหม

  083-289-2502

ผ้าทอร้อยรักษ์ วิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ (บ้านฮ่องแฮ่)

CL147



ผ้าไหม

นางจิรานนท์ แก้วชมภู
204 หมู่ที่ 5 ตำ�บลบ้�นแปะ
อำ�เภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

เสื้อผ้า

กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย

CL148



สมหวัง  ฉัตรเมืองปัก
385 หมู่ที่ 10 ตำ�บลเมืองปัก 

อำ�เภอปักธงชัย จังหวัดนครร�ชสีม�

เสื้อผ้า

  081-266-5136

สมหวังผ้าไทย จ.นครราชสีมา

CL149



เสื้อผ้า

นางสาวจุฑาทิพ ห่วงสุวรรณ
43 หมู่ที่ 14 ถนนกล�งเมือง 
อำ�เภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

เสื้อผ้า

  099-056-4199, 090-545-4165

UTATIP ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ

CL150



นางสาว ภัณฑิลา ผาทอง
ถนนรอบเมืองเชียงใหม่ ตำ�บลสันผักหว�น 

อำ�เภอห�งดง จังหวัดเชียงใหม่

เครื่องประดับทองเงินลายโบราณ

  061-542-2629

A Pearl & Stone Handmade

CL151



เครื่องประดับทองเงินลายโบราณ

นางวิญาภร แว่นทอง
111/4 ม.10  ตำ�บลสุเทพ
อำ�เภอเมือง เชียงใหม่

เสื้อผ้า

  089-953-4233

 กลุ่มขุนทองผ้าฝ้าย

CL152



 นาง ชุติกาญจน์ บุญงาม
298 หมู่13 หมู่บ้�นโพธิ์พัฒน� ต.น�โพธิ์ 

อ.น�โพธิ์ จ.บุรีรัมย์

เสื้อผ้า

  097-924-0612

 กลุ่มทอผ้าไหมโพธิ์พัฒนา / ชุติกาญจน์ บุญงาม

CL153



เสื้อผ้า

นางโสภา คุ้มคำา
บ้�นน�ป่�หน�ด ต.เข�แก้ว 
อ.เชียงค�น จ.เลย  

เสื้อผ้า

  086-036-1404

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาป่าหนาด หมู่ 12

CL154



นางดอกแก้ว ธีระโคตร
ตำ�บลศรีดอนชัย 

อำ�เภอเชียงของ จังหวัดเชียงร�ย

เสื้อผ้า

  086-195-5331

กลุ่มผ้าทอไตลื้อ แม่ครูดอกแก้ว

CL155



นางธนณัน ปิ่นตระกูล
33/56 ซอยพ�ณิชย์พัฒน� ตำ�บลกุดป่อง
อำ�เภอเมืองเลย จังหวัดเลย

เสื้อผ้า

  090-596-6496

ธนณันงานฝ้าย  

CL156



นางสาวนิตดา ภูแล่นกี่
46 หมู่ที่ 2 ตำ�บลปอแดง 

อำ�เภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

เสื้อผ้า

  083-656-5644

วิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย

CL157



นางสาว รวีวรรณ ขนาดนิด
329 หมู่ที่ 9 ตำ�บลหนองอ้อ
อำ�เภอศรีสัชน�ลัย จังหวัดสุโขทัย

เสื้อผ้า

  055-671321, 089-8588576, 089-858-8576

 สุนทรีผ้าไทย จ.สุโขทัย

CL158



นางศุภางค์ ต่างกลาง
อินทวัฒน์ 189/5 หมู่ที่ 2 ซอย 2 ตำ�บลเมืองปัก 

อำ�เภอปักธงชัย นครร�ชสีม�

เสื้อผ้า

  062-829-6165

กลุ่มไหมทองสุรนารี จ.นครราชสีมา

CL159



นางหนูเบง พาหา
175 หมู่ 8, ตำ�บลสักหลง
อำ�เภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ผ้าทอ

  086-812-1605

กลุ่มทอผ้าดี่กระตุกบ้านวังร่อง จ.เพชรบูรณ์

CL160



คุณแท็ง ศรีเกิด
53 หมู่ที่ 1 ตำ�บลเหนือคลอง

อำ�เภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

เม็ดมะม่วงหิมพานต์เเปรรูป

  090-175-1244

กลุ่มเม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วมะเเท็ง

FD001



คุณสุวัฒน์ แซ่อ๋อง
86 ตำ�บลป�กน้ำ� 
อำ�เภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

ขนมเปี๊ยะโมจิ

  096-245-9696

กระบี่สินโอชา

FD002



คุณสุวนิตย์ สุวรรณโรจน์
141 / 3 หมู่ที่ 6 ตำ�บลหนองปลิง 

อำ�เภอเมืองกำ�แพงเพชร จังหวัดกำ�แพงเพชร

เฉาก๊วยสำาเร็จรูปในน้ำาเชื่อม

  065-916-4962

บริษัทเฉาก๊วยชากังราว

FD003



คุณสมบูรณ์ นิลสุวรรณ์
39 หมู่ที่ 10 ตำ�บลวังเย็น
อำ�เภอแปลงย�ว จังหวัดฉะเชิงเทร�

มะม่วงกวน

  092-926-1649

นางสมบูรณ์ นิลสุวรรณ์

FD004



คุณอาณัฐ  กรรณิกา
27/4 ตำ�บลคลองนครเนื่องเขต

อำ�เภอเมืองฉะเชิงเทร� จังหวัดฉะเชิงเทร� 

มะพร้าวอบน้ำาผึ้ง

  062-665-2919

Coconut Only ตรา ณัฐรินทร์

FD005



คุณสาวภัณทิลา  มีโพธิ์
79 หมู่ที่ 10  ตำ�บลมะข�มเฒ่�
อำ�เภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยน�ท 

มะม่วงกวน

  063-954-9555

สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์

FD006



คุณรพีพร ศิลาน้อย
318 หมู่ที่ 2 ตำ�บลสลุย

อำ�เภอท่�แซะ จังหวัดชุมพร

กล้วยเล็บมือนางอบชุบแป้งทอด

  085-882-5890          

ระพีบานาน่า

FD007



คุณปราณี  ภุมรินทร์ 
6/4 หมู่ที่ 2 ตำ�บลวังไผ่ 
อำ�เภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

กล้วยเล็บมือนางทอดกรอบ
รสเค็ม ตราภูมรินทร์

  087-265-1574

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีเพื่อการแปรรูป

FD008



คุณสุธิลักษณ์  ศรีสุนทรพินิต
142 หมู่ที่ 10 ตำ�บลท่�สุด 

อำ�เภอเมืองเชียงร�ย จังหวัดเชียงร�ย

น้ำาจิ้ม

  064-065-4214

บจก.แฮปปี้ซีซั่นนิ่ง (ม่วนโฮมเมด)

FD009



คุณการะเกด สรพิพัฒน์
71/1 ถนนเพลินพิทักษ์ ตำ�บลทับเที่ยง
อำ�เภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ข้าวยำาทางเลือก

  089-157-8115

ร้านทางเลือก

FD010

Natural and healthy choice



คุณภาวนา  เหล็กเพชร
285 หมู่ที่ 6 ตำ�บลแม่ระม�ด
อำ�เภอแม่ระม�ด จังหวัดต�ก

กล้วยอบน้ำาผึ้ง

  081-740-7514

กลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน

FD011



คุณรักรัศมี เลิศรักเมธากุล
91 หมู่ที่ 4 ตำ�บลคีรีร�ษฏร์
อำ�เภอพบพระ จังหวัดต�ก

แมคคาเดเมีย

  094-282-3962

สวนร่มเกล้า

FD012



คุณกิตติมา ระงับพาล
19 หมู่ที่ 13 ตำ�บลบ�งอ้อ

อำ�เภอบ้�นน� จังหวัดนครน�ยก

มะม่วงอบแห้ง แบบ Glaze

  097-229-8342

สตรีแปรรูปผลไม้อบ

FD013



คุณปรมาภรณ์ วงษ์ดี
99 หมู่ที่2 ตำ�บลอ�ษ�
อำ�เภอบ้�นน� จังหวัดนครน�ยก

น้ำาบูดูสมุนไพร

  089-981-9099

Famer House บ้านชาวนา

FD014



คุณสวพรรณ สว่างนิยมพานิช
190 ตำ�บลพระประโทน

อำ�เภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

หมูหวาน

  089-236-9255

น.ส.สวพรรณ สว่างนิยมพานิช (น. นครปฐม)

FD015



คุณศศิวรรณ บางเส็ง
127/2 หมู่ที่ 2 ตำ�บลตะคุ 
อำ�เภอปักธงขัย จังหวัดนครร�ชสีม�

หมี่พร้อมน้ำาปรุง ตราแม่ตุ้ย

  089-946-4314

หจก.แม่ตุ้ย หมี่ตะคุ

FD016



คุณพิชญ์สินี  จีราพันธุ์
102 /101 ตำ�บลป�กน้ำ�โพ 

อำ�เภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ท็อปแท็บมะพร้าวอัดเม็ด

  089-464-6698

ฟลาวริช 88

FD017



คุณรภัสสรณ์ ขำาเส็ง
90 หมู่ที่ 12 ตำ�บลหนองกระโดน
อำ�เภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

โมจินมสดภัสสรณ์

  083-456-6541

นางสาว รภัสสรณ์ ขำาเส็ง

FD018



คุณศิริรัตน์ ลบถม
12 / 3 ตำ�บลศ�ล�กล�ง

อำ�เภอบ�งกรวย จังหวัดนนทบุรี

น้ำาจิ้มสุกี้แม่สนิท สูตรเผ็ด

  084-264-5941

นางสาวศิริรัตน์ ลบถม

FD019



คุณรอหะนี สาแม
154/1 หมู่ที่ 3 ตำ�บลบูกิต
อำ�เภอเจ�ะไอร้อง จังหวัดนร�ธิว�ส

ทุเรียนกวน

  082-200-4755

กลุ่มมิงทุเรียนกวน

FD020



คุณปัญจพร พันธเสน
66 / 1 หมู่ที่ 4 ตำ�บลเจ๊ะเห

อำ�เภอต�กใบ จังหวัดนร�ธิว�ส

ปลากุเลาแม่แป้น

  089-122-9377

กุเลาทองแม่แป้นตากใบ

FD021



คุณประเนียร ทีหอคำา
58 หมู่ที่ 1 ตำ�บลหอคำ�
อำ�เภอเมืองบึงก�ฬ จังหวัดบึงก�ฬ

ลูกหยีเชื่อม

  085-007-2460

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหอคำา

FD022



คุณพีรยุทธ วิเทศ
368 หมู่ที่ 5 ตำ�บลทับใต้ 

อำ�เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ไอศกรีมมะพร้าวอ่อน

  085-722-2708

บริษัท โคโค่ 1965 จำากัด

FD023



คุณสุคนธ์  สุขอนุเคราะห์
46 / 7 หมู่ที่ 4 ตำ�บลเก�ะหลัก
อำ�เภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขนมปังชีสเชคไส้สับปะรด

  081-652-1723

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่องแก้ว

FD024



คุณอารมย์ สุจริตรักษ์
171/1 หมู่ที่ 3 ตำ�บลแสงอรุณ

อำ�เภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

น้ำามันมะพร้าวสกัดเย็น 100%

  081-770-4275

แสงอรุณโคโคนัทออยล์

FD025



คุณจันทรากานต์  รวยล้นจักรวาล
79/1 หมู่ที่ 11 ตำ�บลไม้เค็ด
อำ�เภอเมือง  จังหวัดปร�จีนบุรี

กุ้งเสียบ

  088-133-5788

กลุ่มเเม่บ้านอ่าวพยอม

FD026



คุณโรสมาลีน กิตินัย
 9 / 23 หมู่ที่ 2  ตำ�บลตะลุโบะ

อำ�เภอเมืองปัตต�นี จังหวัดปัตต�นี

กือโป๊ะรสกุ้ง

  086-961-5844

วิสาหกิจชุมชนกือโป๊ะตราดอกแก้ว

FD027



คุณสมหญิง ยะพันธ์
108 / 1 หมู่ที่ 8 ตำ�บลบ�น� 
อำ�เภอเมืองปัตต�นี จังหวัดปัตต�นี

หมึกหนัง (แห้ง)

  064-9988385

เจ๊ะแอ๊ะอาหารทะเลแปรรูปปัตตานี  (นางสาวสมหญิง  ยะพันธ์)

FD028



คุณอรัญญา กรภพกันต์
49 หมู่ที่ 6 ตำ�บลบ้�นกุ่ม 

อำ�เภอบ�งบ�ล จังหวัดพระนครศรีอยุธย�

ซอสปรุงรสผัดไทยชฎาไท

  090-615-5244

กลุ่มแปรรูปอาหารนิศานาฏ

FD029



คุณสวรรยา หวังนุรักษ์
222 หมู่ที่ 11 ตำ�บลน�ปะขอ
อำ�เภอบ�งแก้ว จังหวัดพัทลุง

ปลาสวรรค์สมุนไพร

  083-511-3138

วิสาหกิจชุมชนบุชรอ

FD030



คุณธนบดี เจ้ยจู
73 / 1 หมู่ที่ 4 เข�คร�ม ตำ�บลบ้�นน� 

อำ�เภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

แกงไตปลาแห้ง

  087-5703635

วิสาหกิจชุมชนบ้านอาหารใต้เบอร์หนึ่ง

FD031



คุณนงเยาว์  สิงห์พรหม
290 หมู่ที่ 8 ตำ�บลหัวดง
อำ�เภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ลูกเดือยอบกรอบ

  089-829-6164

ลูกเดือยอบกรอบ ตราแจ้กะโน๊ต

FD032



คุณพัทยา บุตรคลี่
295/5 ถนนบึงสีไฟ ตำ�บลในเมือง

อำ�เภอเมือง จังหวัดพิจิตร 

เม็ดบัดทอดอบกรอบแม่จินดา

  098-326-6291

เม็ดบัวทอดแม่จินดา

FD033



คุณวินัย
21/3 หมู่ที่ 16 ตำ�บลหนองโสน
อำ�เภอส�มง่�ม  จังหวัดพิจิตร

น้ำามันรำาข้าว

  065-667-7859, 086-629-5691

ร้านค้าชุมชนตำาบลหนองโสน

FD034



คุณปัญญา จันทร์แจ้ง
517 หมู่ที่ 9 ตำ�บลอรัญญิก

อำ�เภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

หมี่ซั่วรสดั้งเดิม

  084-623-4582

มังกรทอง

FD035



คุณปกรณ์ ตั้งพาณิชย์
76 หมู่ที่ 5 ตำ�บลบ้�นหม้อ
อำ�เภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ข้าวตังรวมรส

  081-852-6557

บริษัท สุคันธา ไทยแสน็ค จำากัด

FD036



คุณวรัชยา  จันจิตร
143 หมู่ที่ 3 ตำ�บลน�แซง 

อำ�เภอหล่มเก่� จังหวัดเพชรบูรณ์

มะขามหยีต้นตำารับ

  091-843-9939

บริษัท ปิ่นเพชร จำากัด

FD037



คุณอารีรัตน์ วารินทร์
168 หมู่ที่ 11 ตำ�บลผ�บ่อง
อำ�เภอเมืองแม่อ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ขนมงารสต่าง ๆ (ขนมงาเมิงไต)

  098-812-6994

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรม่อนตะแลง

FD038



คุณวีรเวช ศุภวัฒน์
บริษัท กุ๊บไต จำ�กัด เลขที่ 468 หมู่ที่ 2 บ้�นกุงไม้สัก

ตำ�บลป�งหมู อำ�เภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

ถั่วผสมคั่ว (ถั่วมิกซ์นัท)

  098-817-6134

บริษัท กุ๊บไต จำากัด

FD039



คุณฮารอแม๊ะ โต๊ะแต
418 หมูที่ 7 ตำ�บลบันนังสต�
อำ�เภอบันนังสต� จังหวัดยะล�

กล้วยหินฉาบ ตรา นังตา

  081-388-9158

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาแปรรูปกล้วยหินนังตา

FD040



คุณวิรัลฐิตา  พัฒนศักดิกุล
105 - 107 ถนนพิมลชัย ตำ�บลสะเตง 

อำ�เภอเมือง จังหวัดยะล�

ปลาย่างซีอิ้ว สไตล์ญี่ปุ่น

  084-395-1991, 081-438-7787

บจก. ยะลาฟูดส์

FD041



คุณปิยฉัตร สุ่มมาตย์
258 หมู่ที่ 2  ตำ�บลคำ�น�ดี
อำ�เภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

เส้นขนมจีนอบแห้ง

  0956108597

ขนมจีนอบแห้ง  เอเวอร์กรีน

FD042



คุณนารีรัตน์  ตะโฉ
218/7 หมู่ที่ 2  ตำ�บลหง�ว

อำ�เภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

มะม่วงหิมพานต์อบเนย

  092-254-9595

นางนารีรัตน์  ตะโฉ

FD043



คุณวิชัย พรสมุทรสินธุ์
72 ตำ�บลท่�ประดู่  
อำ�เภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ซอสราดปลาทอด

  084-696-9185

โรงงานน้ำาปลา โง้ว หยู ไถ่

FD044



คุณสุลักษ์ขณา ทิพย์วงษ์ทอง
73/9 หมู่ที่ 3 ตำ�บลตะพง 

อำ�เภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ทุเรียนทอดอบกรอบ

  086-008-8147, 095-395-9823

ทุเรียนทอดอบกรอบ (เจ๊โง้ว)

FD045



คุณศิยารักษ์  วงศ์ไชย
132 หมู่ที่ 2 ตำ�บลเมืองป�น
อำ�เภอเมืองป�น จังหวัดลำ�ป�ง 

ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่

   093-134-3213

มัทรีไรซ์

FD046



คุณฉกรรจ์ ตุ้ยดง
190 หมู่ที่ 10 ตำ�บลวังผ�ง

อำ�เภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำ�พูน

น้ำาพริกหนุ่ม

  082-695-4812

น้ำาพริกหนุ่มแม่ศรีนวล

FD047



คุณประหยัด ศรีสุรัตน์
40 / 17 หมู่ที่4 ตำ�บลเชียงค�น
อำ�เภอเชียงค�น จังหวัดเลย

มะพร้าวแก้วแผ่นอ่อน

   097-326-5414

ติ๊กมะพร้าวแก้ว

FD048



คุณทัศมลวรรณ ทองแสง
17 หมู่ที่ 8 ตำ�บลย�งชุมน้อย

อำ�เภอย�งชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

กระเทียมโทนดองน้ำาผึ้ง

  062-197-5876

กลุ่มอาชีพพัฒนาสตรียางชุมน้อย

FD049



คุณอรชร พันธ์วิไล
3/2 หมู่ที่ 4 ตำ�บลละท�ย
อำ�เภอกันทร�รมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

กระเทียมอินทรีย์

   089-717-8774

กระเทียมอินทรีย์

FD050



คุณสมคิด เจริญไชย
103 ตำ�บลปล�โหล

อำ�เภอว�ริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

ข้าวฮางหอมมะลิกล้องงอก

  06-1015-7659

กลุ่มข้าวฮางวาริชภูมิ

FD051



คุณนภัสวรรณ ฉิมกูล
75/23 ตำ�บลคอหงส์
อำ�เภอห�ดใหญ่ จังหวัดสงขล�

ก้างปลาข้างเหลืองอบงา

   081-099-9991

คังจวงเทรดดิ้ง (โชกุนปลากรอบ)

FD052



คุณพงศ์สวัส ยอดสุรางค์
18/3 หมู่ที่ 4 ตำ�บลเก�ะยอ

อำ�เภอเมืองสงขล� จังหวัดสงขล�

หนังปลากะพงขาวทอดกรอบ
รสดั้งเดิม

  081-898-6535

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกาะยอ ที.เอ็ม.พี.โปรดักส์

FD053



คุณจรัญ แสงวัฒน์
86/12-20 หมู่ที่ 2 ตำ�บลบ�งบ่อ 
อำ�เภอบ�งบ่อ จังหวัดสมุทรปร�ก�ร

ปลาสลิดหอมบางบ่อ

   083-0564752

สหกรณ์การเกษตรบางบ่อ จำากัด

FD054



คุณพัชรินทร์ คล้ายสุวรณ
252 หมู่ที่ 12 ตำ�บลคลองด่�น

อำ�เภอบ�งบ่อ จังหวัดสมุทรปร�ก�ร

น้ำาพริกนรกปลาสลิด

  086-789-5088

แสนสมบูรณ์ปลาสลิดบางบ่อ

FD055



คุณฐานิดา สีเหลือง
1 หมู่ที่ 2 ตำ�บลท่�ค�
อำ�เภออัมพว� จังหวัดสมุทรสงคร�ม

น้ำาตาลดอกมะพร้าวชนิดผง

   086-789-8130, 089-440-8535

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาดน้ำาท่าคา

FD056



คุณไพโรจน์ อินนันต์
282 ตำ�บลแม่กลอง

อำ�เภอเมืองสมุทรสงคร�ม จังหวัดสมุทรสงคร�ม

น้ำาพริกปลาทูผัดแห้ง

  064-521-4513, 090-952-9877

เติ้ล & ตั้มปลาทูโป๊ะแม่กลอง (ปลาทูนึ่ง)

FD057



คุณชูชัย พงษ์อุดมปัญญา
427/546 ตำ�บลอ้อมน้อย
อำ�เภอกระทุ่แบน จังหวัดสมุทรส�คร

กล้วยอบมิสเตอร์ชู

   081-809-8142

กลุ่มมิสเตอร์ชู

FD058



คุณศุภกร จุลสวัสด์
1 หมู่ที่ 5 ตำ�บลบ้�นแพ้ว

อำ�เภอบ้�นแพ้ว จังหวัดสมุทรส�คร

มะพร้าวเจียเปิดจุก

  098-994-5646

วิสาหกิจชุมชนมะพร้าวน้ำาหอมบ้านกลางคลองตาปลั่ง

FD059



คุณปราณา คำาสอาด
17/9 หมู่ที่ 3 ตำ�บลบ้�นลำ�
อำ�เภอวิห�รแดง จังหวัดสระบุรี

น้ำาพริกเผาเห็ด

  088-984-5611

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรป่ายาง

FD060



คุณอรอุมา ปลื้มจิตร์
31 หมู่ที่ 3 ตำ�บลหรเทพ

อำ�เภอบ้�นหมอ จังหวัดสระบุรี

เผือกหอมทอดกรอบ

  065-593-9538

กลุ่มแม่บ้านเกษตรแปรรูปเผือกหอม

FD061



คุณอรวรรณ จันทร์นฤมิตร
201/17 หมู่ที่ 7 ตำ�บลอินทร์บุรี 
อำ�เภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ก้างปลาช่อนอบกรอบ

   089-744-2523

กลุ่มปลาช่อนแดดเดียวอรวรรณ

FD062



จสอ.อนันต์ ดอกกุหลาบ
26 หมู่ที่ 6 ตำ�บลวังย�ง

อำ�เภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

เม็ดไข่มุกแห้ว
รสกาแฟ

  081-274-3882

กลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม. แปรรูปแห้ว

FD063



คุณอิสรีย์ ทองรอด
27 หมู่ที่ 1 ตำ�บลหัวเข�
อำ�เภอเดิมน�งน�งบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

น้ำาพริกน้ำาจิ้มแจ่มปลาร้า

   098-281-7891

บริษัท กรกนกอินเตอร์ฟู้ดส์

FD064



คุณสมศรี ผ่องแผ้ว
233/2 หมู่ที่ 1 ตำ�บลแม่น้ำ� 

อำ�เภอเก�ะสมุย จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี

กาละแม

  084-185-3461

วิสาหกชุมชนบ้านแม่น้ำา

FD065



น้ำาพริกกุ้งเสียบสามรส

   081-970-5616, 081-536-7700

น้ำาพริกป้าสุ

FD066

คุณยุภา เทียมกุล
99/507 ตำ�บลบ�งกุ้ง
อำ�เภอเมืองสุร�ษฎร์ธ�นี จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี



คุณธนะกฤษฎี ประสิทธิเม
414/1-6 ตำ�บลในเมืองสุรินทร์

อำ�เภอในเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

อินทผาลัมอบแห้ง

  092-969-9956

กุญเชียง 5 ดาว

FD067



คุณขจรจิต คันธี
98 หมู่ที่ 1 ตำ�บลสังคม
อำ�เภอสังคม จังหวัดหนองค�ย

กล้วยกรอบเคลือบช็อกโกแลต

   084-715-5656

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป แม่อารักษ์

FD068



คุณไพศาล ทรงทรัพย์วัฒนา
233 หมู่ที่ 4 ตำ�บลน�ยม

อำ�เภอเมืองอำ�น�จเจริญ จังหวัดอำ�น�จเจริญ

น้ำาปลาร้าปรุงสุกสุนทรี

  091-4414445, 0941155953

กลุ่มน้ำาปลาร้าปรุงสุกสุนทรี

FD069



คุณบุญเกื้อ แก้ววิเชียร
87/1 หมู่ที่ 4 ตำ�บลเก�ะเทโพ
อำ�เภอเมืองอุทันธ�นี จังหวัดอุทันธ�นี

ปลาแรดคั่วสมุนไพร

  084-990-5220

ครัวน้องทราย

FD071



คุณธิรักษ์ โต๊ะทอง
45 หมู่ที่ 1 ตำ�บลหนองแก

อำ�เภอเมืองอุทัยธ�นี จังหวัดอุทัยธ�นี 

น้ำาพริกปลาร้าทรงเครื่อง

  082-177-7094

วิสาหกิจชุมชนบ้านสวนลูกแชมป์

FD072



คุณสมนึก เหรียญรักวงศ์
24/3 ถนนนิว�สวิถี ตำ�บลว�รินชำ�ร�บ 
อำ�เภอว�รินชำ�ร�บ จังหวัดอุบลร�ชธ�นี

หมู 4 สหาย

  099-136-5365

ป.อุบล

FD073



คุณสมเกียรติ หนูเนียม
161/1 หมู่ที่ 3 ตำ�บลคลองแดน

อำ�เภอระโนด จังหวัดสงขล�

ข้าวกล้องไรซ์เบอรี
ข้าวกล้องสามคลอง

  090-276-3669

วิสาหกิจชุมชนคลองแดนพัฒนา

FD074



คุณปัทมพร ปานสุด
258 หมู่ที่ 8 ตำ�บลวังแขม
อำ�เภอคลองขลุง จังหวัดกำ�แพงเพชร

กล้วยตากแดดดี

   094-614-2665

บริษัทแดดดี บานาน่า ฟู้ดส์ จำากัด

FD075



คุณสะอาด จึงสมานฐาติ
4/30 ตำ�บลสน�มจันทร์

อำ�เภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

กระเจี๊ยบกรอบ-ไพรทิพ

  089-881-8438

กระเจี๊ยบกรอบ-ไพรทิพ

FD076



คุณวันดี ไพรรักษ์บุญ
88 หมู่ที่ 4 ตำ�บลคลองใหม่ 
อำ�เภอส�มพร�น จังหวัดนครปฐม

กล้วยหอมสุกอบกรอบ

  097-149-3624

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลไม้สดและผลผลิตเกษตรแปรรูปบ้านดอนทอง 
จ.นครปฐม

FD077



คุณวาสิณี แจ้งสุคนธ์
1/3 หมู่ที่ 3 ตำ�บลป�กน้ำ� 

อำ�เภอบ�งคล้� จังหวัดฉะชิงเทร� 

มะม่วงกวนชุปช๊อกโกแลต

  087-827-2855

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีแปรรูปผลไม้อำาเภอบางคล้า

FD078



คุณธัญวรัตน์ ศิริพานทอง
689 ถนนชย�งกูร ตำ�บลในเมือง
อำ�เภอเมือง จังหวัดอุบลร�ชธ�นี

ฮาลอง

   062-365-4982

บริษัท เบน เบน ฟู๊ด จำากัด

FD079



คุณจิตตวรรณ  เลิศพานณิชรังสี
381 หมู่ที่ 19 ตำ�บลด่�นช้�ง

อำ�เภอด่�นช้�ง จังหวัดสุพรรณบุรี

ขนมทองม้วนกล้วยหอม

  081-403-0998

วิสาหกิจชุมชนแก้วเจ้าจอม

FD080



คุณชินวัฒน์ สุขสมบูรณ์
39/1 หมู่ที่ 6 ตำ�บลบ้�นโพธิ์
อำ�เภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ปลาสลิดสมุนไพร

   082-851-2305

บริษัท สุขสมหมายฟู้ดรุ่งเรืองกรุ๊ป จำากัด

FD081

ยำปลาสลิด
ทอดกรอบ

ปร�มาณสุทธิ
150 กรัม

ผลิตและจัดจำหน�ายโดย:
เลขที่ 39 / 1 หมู�ที่ 6 ตำบลบ�านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุร� โทร 080-022-4477

มิสเตอร�แชมป�



นางสาว อริยาวรรณ์ พงษ์จารุคุปต์
166/104-105  หมู่ที่ 6 ตำ�บลท่�ทร�ย

อำ�เภอเมืองสมุทรส�คร จังหวัดสมุทรส�คร

ปลาทูซาเตี้ย (ต้มเค็มหวาน)

  086-368-2515

บ้านปลาทูมหาชัย

FD082



นางมีหรา ด่อล๊ะ
79 หมู่ที่ 3 ตำ�บลทุ่งนุ้ย
อำ�เภอควนก�หลง จังหวัดสตูล

ข้าวเกรียบกุ้ง

  082-265-0300

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวกาหมิง

FD083



นางสาว อรุณี ทองสว่าง
141 หมู่ 7  ตำ�บล พ�นทอง

อำ�เภอ พ�นทอง จ.ชลบุรี

เกลืออาบน้ำายูคาลิปตัส

  081-552-5292

ชมรมศึกษาพันธุ์พืชไทย

HB001



คุณวันเพ็ญ ทรัพย์ประเสริฐ
346/1 หมู่ 3 ต.หนองข�ม
อ. ศรีร�ช� จ. ชลบุรี

เซรั่มบำารุงเส้นผม

  087-941-8015

บริษัท แนชเชอรัล เบสท์สกิน จำากัด

HB002



คุณนิชาภา สุวรรณนาค
235 ม.5 ต.ศิล�ลอย

อ.ส�มร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

นิชาภา คอร์ดี้คอร์ พลัส

  092-985-9933

กลุ่มผู้เพาะเห็ดเศรษฐกิจ 2559

HB003



คุณธัญชนก ขุนเทียน
800/116 หมู่ 3 ต.ท่�วังทอง
อ.เมือง จ.พะเย�

น้ำามันบำารุงเส้นผมและหนังศรีษะ

  064-946-5936, 065-626-5282

บ้านสมุนไพร ยิ้มแป้น

HB004



คุณภฤชฎา ศรีเหนี่ยง
24 หมู่ 1 ต.วังหว้�

อ.ตะพ�นหิน จ.พิจิตร

Jasmine Rice Scrub & Cream
(สครับ&ครีม ข้าวหอมมะลิ)

  082-369-6956

วิสาหกิจชุมชนวาเบลล์ล่าซ์ (WABELLAS)

HB005



คุณยุวดี  อมรเวชยกุล
196 ตำ�บลตล�ด
อำ�เภอ เมืองฯ จ.มห�ส�รค�ม

สบู่เหลวธรรมชาติน้ำามันรำาข้าว

  062-6394246

Hug Sa Homemade

HB006



คุณปัฐจันทน์ สืบสายอ่อน
109/1 ม.1 ต.ห้วยโป่ง

อ.เมืองแม่อ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

โลชั่นน้ำามันงา ผสมนมข้าว

  081-960-9355

ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรระดับชุมชนที่ 5

HB007



นางอรวรรณ แดงประดับ
255 หมู่ 8 ถนนท้�วอู่ทอง 1 ต.ป�กท่อ
อ.ป�กท่อจ.ร�ชบุรี

โกท มิลค์ โลชั่น

  089-912-1547

ฌามาร์

HB008



คุณธนิตศักดิ์  ศรีสำาฤทธิ์
19/4 ม.1 ตำ�บลบ้�นปรก

อำ�เภอเมือง จ.สมุทรสงคร�ม

น้ำามันมะพร้าวสกัดเย็น

  086-328-2409

วิสาหกิจชุมชนเรือนสมุทร

HB009



คุณอุไร อัครานุรักษ์
206/1 ม.1 ต.คลองห�ด
อ.คลองห�ด จ.สระแก้ว

ถุงอบสมุนไพร

  089-253-7666

หจก.วีแคร์พลัส

HB011



นางภัทรี คงแก้ว
158 ตำ�บลบ้�นน�

อำ�เภอบ้�นน�เดิม จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี

ซิลกี้แฮร์โคทมะพร้าว+ดอกทานตะวัน

  081-619-7909

นางภัทรี คงแก้ว

HB012



นายนิธิโรจน์ ตั้งนิธิอาร์ช
100 ม.4 ต.มีชัย
อ.เมือง จ.หนองค�ย

ฟรอรอล ทรีทเมนท์ เอสเซนส์

  085-761-4355, 090-851-1899

เรือนชมดาว

HB013



คุณเตชิต ปรีชากูลย์
4/1 ม.6 ต.บ�งเจ้�ฉ่�
อ.โพธิ์ทอง จ.อ่�งทอง

เจลบำารุงผิวหน้าว่านหางจระเข้

  091-565-7039, 092-280-8129

วิสาหกิจชุมชนอาภานวดแผนไทย

HB014



คุณเขียว  จอดนอก
205 ม.12 ต.เชียงยืน
อ.เมือง จ.อุดรธ�นี

เซลิน่า โปรไบโอติก บอดี้โลชั่น

  091-060-0259, 092-332-3421

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรน้ำาหมักเอนไซม์เพื่อสุขภาพบ้านหนองเป็ด

HB015



คุณอรชร อ่อนนิ่ม
9 ม.4 ต.เข�ส�มสิบห�บ
อ.ท่�มะก� จ.ก�ญจนบุรี 

เจลเซรั่มหม่อน

  086-001-3736, 086-324-8835

ออนชอน เฟรชเฮริ์บ

HB016



นางวิไล เพ่งจินดา
12/7 ถนนหลักเมือง ตำ�บลบ�งพระ
อำ�เภอเมือง จังหวัดตร�ด

น้ำามันเหลือง ตราดอกบัว

  092-695-4235

วิไล เพ่งจินดา

HB017



นาย สุรเดช นิลเอก
165 ม.1 ต.ขุนแก้ว

อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

น้ำามันมะพร้าวสกัดเย็น ออร์แกนิค

  061-914-5397 

บจก.ทรอปิคานา ออยล์

HB018



ณีรวัลย์ ทรานุรักษ์กุล
405/59 ถ.มิตรภ�พ ต.ป�กเพรียว
อ.เมือง จ.สระบุรี

เครื่องหอมจากดอกไม้และสมุนไพร กลิ่น 
Secret of Thai Flora

  064-540-1924

แบรนด์เรือบุญ

HB019



นางวิจิตรา กาญจนวัฒนา
397 ม.10 ตำ�บลเมืองปัก

อำ�เภอปักธงชัย จังหวัดนครร�ชสีม�

สบู่โปรตีนไหม  โลชั่นโปรตีนไหม
ครีมบำารุงผิวกลางวัน – กลางคืน

ใยไหมขัดผิว  เซรั่มบำารุงผิว

  094-651-9563

Serina เซริน่า เครื่องสำาอางโปรตีนไหม

HB020



อารีรัตน์ จัดเสือ
8/2 หมู่ที่ 3 ตำ�บลเข�คีริส
อำ�เภอพร�นกระต่�ย จังหวัดกำ�แพงเพชร

เบาะรองนั่ง

  087-840-0173

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพาราเขาคีรีส

SV001



มัลลิกา  สงเคราะห์
3/3 ซ.ประช�ธิปไตย 2 ม.4 ต.สน�มชัย

อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

กระเป๋าเล่านิทาน

  083-012-1303

Mullika Handmade

SV002



คุณบำาเน็จ
1 หมู่ที่ 3 ตำ�บลคอนส�ร
อำ�เภอคอนส�ร จังหวัดชัยภูมิ

ดอกกระเจียวประดิษฐ์

  084-952-6324

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าบ้านหัวนาม่วง

SV003



นางสาว ทัศนีย์ ยะจา
135/4 หมู่ที่ 6 ตำ�บลป่�ป้อง

อำ�เภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ชุดน้ำาชาช้าง

  091-562-2455

ห้างหุ้นส่วนจำากัด เชียงใหม่ เซลาดอน 2015

SV004



ประดับ คุณยศยิ่ง
149 หมู่ที่ 7 ตำ�บลสันปูเลย
อำ�เภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

เสื้อล้านนาประยุกต์

  084-611-3800

ห้องเสื้อเมย์

SV005



คุณภาวนา จันทรเกษม
290/60 หมู่ที่ 4 ตำ�บลหนองแฝก

อำ�เภอส�รภี จังหวัดเชียงใหม่

เสื้อผ้าสำาเร็จรูป

  085-036-0834

ภาวนา ผ้าไทย

SV006



คุณวิราชณีย์ เครือแก้ว
77/3 หมู่ที่ 4 ตำ�บลเหมืองแก้ว
อำ�เภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ผ้าใยกัญชงเขียนเทียนโบราณ

  084-677-1143

บัวคำาผ้าไทย

SV007



นาย สุกรี พรหมมาศ
11 หมู่ที่ 11 ตำ�บลเข�พระ

อำ�เภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมร�ช

ชุดชา

  084-846-5397

สถานบันวิจัยจุฬาภรณ์

SV008



นางราตรี นาคสุทธิ์
27 หมู่ที่  - ตำ�บลชะอวด
อำ�เภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมร�ช

กระเป๋ากระจูดนครศรีริดิวซ์

  089-731-3865

กระจูดราตรี

SV009



นางสาว สกุลสุข แซ่ลี้
39/3 หมู่ที่ 5 ตำ�บลน�ทร�ย

อำ�เภอเมืองนครศรีธรรมร�ช จังหวัดนครศรีธรรมร�ช

พานรองย่านลิเภา

  082-592-7849, 089-589-9936

กลุ่มจักสานย่านลิเภาบ้านลิเภา (กลุ่มบ้านลิเพา)

SV010



คุณสุรัตน์ บัวหิรัญ
99/2 หมู่ที่ 1 ตำ�บลเก�ะเกร็ด
อำ�เภอป�กเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เครื่องปั้นดินเผา

  081-867-9522

กลุ่มหัตถกรรมเตรื่องปั้นดินเผา

SV011



นาง ศิริรัตน์ ศรีนาชู
3 หมู่ที่ 8 ตำ�บลโซ่ 

อำ�เภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงก�ฬ

กระเป๋าอเนกประสงค์

  095-196-4679

กลุ่มประดิษฐ์ผ้าฝ้ายทอมือฝ้ายเทพบึงกาฬ

SV012



นายอรรถพล  อรุโณรส
59 หมู่ที่ 5 ตำ�บลคูบ�งหลวง
อำ�เภอล�ดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธ�นี

แก้วชอต ราหูอมจันทร์

  098-484-0699

บริษัท บางกอกพิวเตอร์ จำากัด

SV013



นางสาว พิมพ์แก้ว กิติรัตน์ธนโชติ
5 หมู่ที่ 2 ตำ�บลไม้ตร�

อำ�เภอบ�งไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธย�

ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา

  086-607-0357

วิสาหกิจชุมชนบ้านผักตบชวาไม้ตรา

SV014



นาง วรรณิกา กันทา
144 หมู่ที่ 8 ตำ�บลบ้�นส�ง
อำ�เภอเมืองพะเย� จังหวัดพะเย�

กระเป๋าเบญจพรหมักโคลน

  081-287-0020

กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านสันบัวบก

SV015



นางสาว นงลักษณ์ ทรัพย์เจริญ
564/7 หมู่ที่  ตำ�บลในเมือง

อำ�เภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

แจกันดอกไม้ดินไทย

  081-441-7546 , 055-303-399 

กลุ่มงานศิลป์ดินไทย

SV017



ธนรัตน์ บุญสะอาด
52 หมู่ที่ 1 ตำ�บลศรีเทพ
อำ�เภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ผ้าห่ม

  097-946-5996

กลุ่มศิลปะเครื่องนอนเมืองศรีเทพ

SV018



นางรัตนา ตั๋นเอี๋ยม
119 หมู่ที่ 1 ตำ�บลโชคชัย

อำ�เภอนิคมคำ�สร้อย จังหวัดมุกด�ห�ร 

ปิกนิกโครงเหล็กบุผ้า

  064-462-9396

นางรัตนา ตั๋นเอี๋ยม

SV019



นางมาลัยพร จันใด
28/1 หมู่ที่ 8 ตำ�บลศรีฐ�น
อำ�เภอป่�ติ้ว จังหวัดยโสธร

หมอนขวาน 15 ช่อง3 พับ

  080-465-4162

มาลัยพร หมอนขิด

SV020



นางรัตนา ตั๋นเอี๋ยม
119 หมู่ที่ 1 ตำ�บลโชคชัย

อำ�เภอนิคมคำ�สร้อย จังหวัดมุกด�ห�ร 

หมอนพิง

  083-819-7497, 092-657-4691, 088-583 -3060

กลุ่มอาชีพเย็บเบาะรองนั่ง ม.2

SV021



นาง ศรีสงัด สุวรรณไตร
68 หมู่ที่ 1 ตำ�บลบุ่งเลิศ
อำ�เภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

ผ้าห่มฝ้ายทอมือ

  081-502-5302, 086-666-6780

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านบุ่งเลิศ

SV022



น.ส.วรรณี แสนมา
283 หมู่ที่ 4 ตำ�บลน�ดอกคำ�

อำ�เภอน�ด้วง จังหวัดเลย

กระเป๋าจากเสื่อกก

  080-196-9576

กลุ่มหัตถกรรมจากเสื่อกก-ห้วยตาด

SV023



ธนญา นิ่มเนียม
203/10 หมู่ที่ 2 ตำ�บลคลองมะเดื่อ
อำ�เภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรส�คร 

เบญจรงค์

  094-564-1962

นุจนาชเบญจรงค์

SV024



นายสุเทพ พรมเพชร
203/2 หมู่ที่ 3 ตำ�บลเมืองเก่�

อำ�เภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

จานปลาสุโขทัยกับลายเครือวัลย์

  080-517-5446

กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องสังคโลก

SV025



นางสาวฐิติพัชร์ รวยทรัพย์ 
65/4 หมู่ที่ 2 ตำ�บลตล�ดใหม่
อำ�เภอวิเศษชัยช�ญ จังหวัดอ่�งทอง

กระเป๋าถือสตรี

  081-770-5915, 035-607-882

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านตลาดใหม่

SV027



นางวาสนา แตงไทย
2/5 หมู่ที่ 3 ตำ�บลหนองไผ่แบน
อำ�เภอเมืองฯ จังหวัดอุทัยธ�นี

มีดพับใบไผ่

  093-135-3554

กลุ่มผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์จากเหล็กกล้า (ช่างทิน)

SV028



นางกนกกร พลกิจ
51/1 หมู่ที่ 10 ตำ�บลหนองบัว
อำ�เภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

เสื่อกกจันทบูร

  061-439-9455

กนกกรเสื่อกกจันทบูรบ้านเสม็ดงาม

SV029



คุณมานะ ทองสุข
38/162 หมู่ที่ 2 ตำ�บลน�ดี

อำ�เภอเมืองสมุทรส�คร จังหวัดสมุทรส�คร

ปลาวาฬ

  090-982-1259

Paper Art Thai

SV030



นางจรวยพร เกิดเสม
16/1 หมู่ที่ 7 ตำ�บลสรรพย�
อำ�เภอสรรพย� จังหวัดชัยน�ท ชัยน�ท

ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา

  089-536-3839, 056-499-496

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาบ้านอ้อย

SV031



นางประทิน ศรีบุญเรือง
101 หมู่ที่  ตำ�บลห�ยย�

อำ�เภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เครื่องเขิน

  098-796-9849

ประเทืองเครื่องเขิน

SV032



นางเยาวภาณี หาดแก้ว
14/1 หมู่ที่ 4 ตำ�บลเข�น้อย
อำ�เภอเข�ชะเม� จังหวัดระยอง

 ชุดทองเหลือง

  081-001-8837

กลุ่มอาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์งานทองเหลือง

SV034



นายวีระพล แปงจิตต์
72 หมู่ที่ 2 ตำ�บลท่�ผ�

อำ�เภอเก�ะค� จังหวัดลำ�ป�ง

ประติมากรรมเณรน้อย

  081-783-3672

วีระพล เครื่องปั้นดินเผา

SV035



นายภูษิต กาญจนศิริปาน
94/64 หมู่ที่ 3 ตำ�บลบ�งโฉลง
อำ�เภอบ�งพลี จังหวัดสมุทรปร�ก�ร

เปลือกไข่วิจิตรศิลป์

  094-241-5515

สิปป์ เปลือกไข่วิจิตรศิลป์

SV036



นายเทพทัย สุริยลักษณ์
255  หมู่ที่  5  ตำ�บลห�งดง

อำ�เภอห�งดง  จังหวัดเชียงใหม่

ไม้แกะสลัก

  089-168-2525

กลุ่มพุทธศิลป์แกะสลัก

SV037


