








ที่ ชื่อ-สกลุ/ชื่อผลิตภัณฑ์ อ ำเภอ ผลิตภัณฑ์ เบอร์โทรศัพท์ หมำยเหตุ

1 โรตีสำยไหมบังดุลย์ พระนครศรีอยุธยำ โรตีสำยไหม 089-7428884 อำหำร

2 ไกตุ๊่ก ไกท่อดสมุนไพร พระนครศรีอยุธยำ ไกท่อดสมุนไพร 081-8187489 อำหำร

3 น.ส.มำรษำ บุญทรง พระนครศรีอยุธยำ กล้วยเคลือบชอ็คโกแลตอยัยะฟองดูว์093-8849346 อำหำร

4 วัดใหญโ่รตีสำยไหม พระนครศรีอยุธยำ โรตีสำยไหม 081-3847099 อำหำร

5 ขำ้วอนิทรีย์บ้ำนสวนพริก พระนครศรีอยุธยำ ขำ้วไรซ์เบอร่ี  081-8522306 อำหำร

6 ออ้ขนมเบื้อง - บะบิ่น พระนครศรีอยุธยำ ออ้ขนมเบื้อง 083-0103100 อำหำร

7 ยำยฉมิเห็ดแซ่บ (เห็ดสมุนไพร) พระนครศรีอยุธยำ (เห็ดสมุนไพร) 088-8783614 อำหำร

8 หมี่กรอบโบรำณป้ำนิตยำ พระนครศรีอยุธยำ หมี่กรอบ, ทอดมันปลำกรำย  089-5398786 อำหำร

9 นำงสำยพณิ  วงค์ศิริ พระนครศรีอยุธยำ ขำ้วหอมอยุธยำ 081-8522306 อำหำร

10 แปรรูปเห็ดบ้ำนชำ้ง อทุัย แปรรูปเห็ด 084-1119505 อำหำร

11 เต้ำหู้นมสดคุณเอ๋ อทุัย เต้ำหู้นมสด 089-8001486 อำหำร

12 ขำ้วโพดอบเนยมิตรแท้ อทุัย ขำ้วโพดอบเนย 088-5532240 อำหำร

13 ป้ำบุ๋มบ้ำบิ่น+ถงัแตก อทุัย ป้ำบุ๋มบ้ำบิ่น 091-7305445 อำหำร

14 กลุ่มวิสำหกจิชุมชนเห็ด100ล้ำนคุณต่อ บำงไทร ผลิตภัณฑ์จำกเห็ด 095-8385331 อำหำร

15 นูเ๋ล็กกล้วยฉำบกลุ่มขนมหวำนบัวหว่ัน ลำดบัวหลวง กล้วยฉำบ 085-3010819 อำหำร

16  ฐิติวรดำ ลำดบัวหลวง กระหร่ีปั๊ป 084-7768598 อำหำร

17 มูนำปั้นสิบ ลำดบัวหลวง ขนมปั้นสิบ  094-1378739 อำหำร

18 กลุ่มสตรีร่วมใจพฒันำ ผักไห่ กระเทียมดอง 089-4809629 อำหำร

19 กลุ่มอำหำรแปรรูปลำดน้ ำเค็ม ผักไห่ น้ ำปลำ 086-1267969 อำหำร

20 กลุ่มอำหำรแปรรูปลำดน้ ำเค็ม ผักไห่ น้ ำปลำร้ำปรุงรส 086-1267969 อำหำร

21 ศรัณยำปลำส้ม-ปลำย่ำง มหำรำช ปลำส้ม ปลำย่ำง 084-0798313 อำหำร

22 ปพำวรินทร์ ขนมไทย มหำรำช ขนมไทย 089-2343487 อำหำร

23 สุมณฑำกล้วยหอมเบรคแตก มหำรำช กล้วยหอมเบรคแตก 085-1898290 อำหำร

24 ขำ้วโพดหวำนแดงฝักสด ปิ้งย่ำง มหำรำช ขำ้วโพดหวำนแดงฝักสด ปิ้งย่ำง 084-1141986 อำหำร

25 ขนมเปี๊ยะปิยวรรณ มหำรำช ขนมเปี๊ยะ 084-8770953 อำหำร

26 วิสำหกจิชมุชนบ้ำนขนมดอนทอง เสนำ เผือกทอด มันทอด  086-8026197 อำหำร

27 สมุนไพรรินรณี เคร่ืองส ำอำงสมุนไพร เสนำ สมุนไพรรินรณี 089-6129144 อำหำร

28 ฟำรีดำขำ้วหมกไก่ เสนำ ขำ้วหมกไก่  086-7727078 อำหำร

29 น.ส.สุไรลำ  ไกรพนัธ์ เสนำ เคบับไก ่เนื้อ 097-1285449 อำหำร

30 นำงพจนีย์  พณิเดช เสนำ หมูส้ม 089-9035767 อำหำร

31 เห็ดเจ บ้ำนสวนขวัญคลองจกิ บำงปะอนิ เห็ดเจ 081-3556195 อำหำร

32 นำงละออง ศิริศักดำกลุ บำงปะอนิ เมี่ยงค ำลูกแม่สะอำด 065-2143784 อำหำร

33 โรตีสำยไหมแม่แป๋ว แสงอรุณ บำงปะอนิ โรตีสำยไหม 086-0810400 อำหำร

34 Wanไอเดีย บำงปะอนิ พวงกญุแจและงำนประดิษฐ์เขยีนชื่อ 086-1902134 อำหำร

กลุ่มเป้ำหมำยเขำ้ร่วมโครงกำรพฒันำผลิตภัณฑ์ (งบจงัหวัด) ผลิตภัณฑ์อำหำร 58 ผลิตภัณฑ์ 



ที่ ชื่อ-สกลุ/ชื่อผลิตภัณฑ์ อ ำเภอ ผลิตภัณฑ์ เบอร์โทรศัพท์ หมำยเหตุ

35 ทองม้วนต ำหรับไทยบ้ำนหว้ำ บำงปะอนิ ทองม้วน 097-1349374 อำหำร

36 ศูนย์ขำ้วชมุชนต ำบลบำงปะแดง บำงปะอนิ ขำ้วหอมปทุมธำนี 081-8469579 อำหำร

37 นำงกรกริยำ  ขวำอุ่นหล้ำ บำงปะอนิ ขนมเปี๊ยะคุณนำย 098-1122039 อำหำร

38 น.ส.วรำรัตน์  ชำติวเศษ บำงปะอนิ ไอศครีมกระทิสด 086-1339269 อำหำร

39 นำงจนัทิมำ  แป้นโพธ์ิ บำงปะอนิ น้ ำปลำหวำน 081-3459675 อำหำร

40 นำงอรัญญำ กรภพกนัต์ บำงบำล น้ ำผัดไทยเอนกประสงค์  090-6155244 อำหำร

41 นำงปริศนำ  จ ำมั่น บำงบำล ขนมเปียกปูนกระทิสด 081-4663757 อำหำร

42 น.ส.ปพสัตร์ชนันท์  แสงสุริยำ บำงบำล ขนมเป๊ยะอบเทียน 084-3376649 อำหำร

43 นำงวรรณำ  ย้ิมศิริ บำงบำล ขนมตำล 081-9476324 อำหำร

44 นำงปรำงทิพย์  ปูนนิล บำงบำล ขนมทองม้วน 098-8000210 อำหำร

45 น.ส.ปรียำ  แชม่ชอ้ย บำงบำล บำบีคิวพำเพลิน 081-9482755 อำหำร

46 น.ส.ศุภสุดำ  โภชฌงค์ บำงบำล ขนมเค๊กมะพร้ำวออ่น 082-7206701 อำหำร

47 เค๊กทรงสเปน บำงบำล ถั่วอบสมุนไพร 089-2398966 อำหำร

48 เค้กนมสด MAMON วังน้อย เค้กนมสด 086-7563237 อำหำร

49 ออ้ยจะ๊จำ๋ วังน้อย ไอศรีม 085-6661244 อำหำร

50 กลุ่มสตรีชะแมบ ขนมดอกจอกนำงเล็ดวังน้อย ขนมดอกจอกนำงเล็ด 098-3685598 อำหำร

51  วัยประถม วังน้อย น้ ำพริกนรกปลำย่ำง 083-8391325 อำหำร

52 ปลำดุกสวรรค์ บำงปะหัน ปลำดุกสวรรค์ 081-9182131 อำหำร

53 สุวรรณมัจฉำปลำย่ำง บ้ำนแพรก ปลำย่ำง 063-9699782 อำหำร

54 นำงรัชดำพร  ฉมิธนู บ้ำนแพรก คุ๊กกี้ธัญพชื 063-969782 อำหำร

55 นำงอ ำไพ  งำมนิยม ท่ำเรือ ไขเ่ค็มสมุนไพร 081-8516990 อำหำร

56 ขนมบ้ำบิ่นมะพร้ำวออ่นแม่ทองสุข ท่ำเรือ ขนมบ้ำบิ่นมะพร้ำวออ่น 092-3467094 อำหำร

57 กลุ่มขนมไทย ภำชี ขนมเม็ดขนุน 081-1448593 อำหำร

58 OK Bekerie ภำชี เค็กกล้วยหอม 089-8409719 อำหำร



ที่ ชื่อ-สกลุ/ชื่อผลิตภัณฑ์ อ ำเภอ ผลิตภัณฑ์ เบอร์โทรศัพท์ หมำยเหตุ

1 ลิเก กำแฟ พระนครศรีอยุธยำ เคร่ืองด่ืมชง 081-9487451 เคร่ืองด่ืม

2 ชำเขยีวใบหม่อนออร์แกนิค พระนครศรีอยุธยำ ชำเขยีวใบหม่อน 091-8364563 เคร่ืองด่ืม

3 ชำอทุัย อทุัย ชำอทุัย 092-6578925 เคร่ืองด่ืม

4 อำทิตยำน  ำสมุนไพร / กำแฟสด บำงไทร น  ำสมุนไพร / กำแฟสด 083-0607309 เคร่ืองด่ืม

5 นำยเสกสรร จ ำปำทอง บำงปะอนิ น  ำตำลสดแทนคุณ 090-0166001 เคร่ืองด่ืม

6 วิสำหกจิชมุชนบ้ำนรักษ์สมุนไพร บำงปะอนิ น  ำสมุนไพร 089-2427615 เคร่ืองด่ืม

7 กอบกลุ ชนะรัตนไพศำล วังน้อย น  ำส้ม 089-8815711 เคร่ืองด่ืม

8 วิสำหกจิชมุชนกกขนำกพลัส ท่ำเรือ น  ำฝร่ัง 092-0941806 เคร่ืองด่ืม

9 นำงรุ่งอรุณ  แสงไพโรจน์ ท่ำเรือ เคร่ืองด่ืมน  ำผลไม้ 081-4956942 เคร่ืองด่ืม

กลุ่มเป้ำหมำยเขำ้ร่วมโครงกำรพฒันำผลิตภัณฑ์ (งบจงัหวัด) ผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืม 9 ผลิตภัณฑ์ 



ที่ ชื่อ-สกลุ/ชื่อผลิตภัณฑ์ อ ำเภอ ผลิตภัณฑ์ เบอร์โทรศัพท์ หมำยเหตุ

1 ชยับัวแกว้ผ้ำย้อนยุค อทุัย ผ้ำไทยย้อนยุค 091-7383146 ผ้ำ เคร่ืองแต่งกำย

2 ผ้ำขำวม้ำผ้ำไทยแปรรูป นครหลวง ผ้ำขำวม้ำแปรรูป 092-5159960 ผ้ำ เคร่ืองแต่งกำย

3 นำงดรุณี  เพิม่พพิฒัน์ บำงบำล กำงเกงผู้ใหญ่ 089-4833809 ผ้ำ เคร่ืองแต่งกำย

4 นำยสรวิชญ ์แหละตี วังน้อย ผ้ำไหม  081-2861470 ผ้ำ เคร่ืองแต่งกำย

5 กลุ่มทอผ้ำยกอยุธยำ วังน้อย ผ้ำไหม  081-9460948 ผ้ำ เคร่ืองแต่งกำย

6 นำงฉวี  ศรีสมบัติ นครหลวง เส้ือมัดย้อม 098-0810969 ผ้ำ เคร่ืองแต่งกำย

กลุ่มเป้ำหมำยเขำ้ร่วมโครงกำรพฒันำผลิตภัณฑ์ (งบจงัหวัด) ผลิตภัณฑ์ผ้ำ เคร่ืองแต่งกำย 6 ผลิตภัณฑ์ 



ที่ ชื่อ-สกลุ/ชื่อผลิตภัณฑ์ อ ำเภอ ผลิตภัณฑ์ เบอร์โทรศัพท์ หมำยเหตุ

1 PNP แฟคเจอร่ิง พระนครศรีอยุธยำ สบู/่น  ำยำซักผ้ำ 080-6627088 ของใชฯ้

2 ปุ๊หัตถกรรม พระนครศรีอยุธยำ เชอืกถกั 089-9161307 ของใชฯ้

3 ผ้ำกรุงเกำ่ พระนครศรีอยุธยำ ผ้ำหมักน  ำสมุนไพร  089-6162230 ของใชฯ้

4 สินธ์ุชวำ พระนครศรีอยุธยำ ผลิตภัณฑ์ผักตบชวำ  089-0518053 ของใชฯ้

5 กระเป๋ำผ้ำ Brand Khonlabai Craft บำงไทร กระเป๋ำผ้ำ  097-1979798 ของใชฯ้

6 นำยบุญพร ย่ีหวำ ลำดบัวหลวง ชุดต่อประกอบบ้ำนทรงไทย  089-9924529 ของใชฯ้

7 นำงสำวกำญจนำ  เลือดแสงไทย ลำดบัวหลวง ไม้แขวนเสื อบุนวม  089-9856720 ของใชฯ้

8 ตะกร้ำกำหลง ผักไห่ ตะกร้ำหวำย  085-4245474 ของใชฯ้

9 โอมกระเป๋ำผ้ำ ผักไห่ กระเป๋ำผ้ำญี่ปุ่น  083-9049585 ของใชฯ้

10 วิสำหกจิชมุชนจกัสำนบ้ำนหัวเวียง เสนำ จกัสำนหวำย  095-5572845 ของใชฯ้

11 น.ส.สิริยำ  ท ำนิล เสนำ กระเป๋ำผ้ำ 080-6610924 ของใชฯ้

12 นำยพนิิจ ไวยวุฒิ บำงปะอนิ แกว้เป่ำปอปั้นแกว้  086-1369692 ของใชฯ้

13 นำยบุญส่ง พรรณธนะ บำงปะอนิ น  ำยำล้ำงจำน 087-5037423 ของใชฯ้

14 นำยประศำสน์ อิ่มใจ บำงปะอนิ น  ำยำซักผ้ำ น  ำยำล้ำงจำน  081-4819402 ของใชฯ้

15 กลุ่มสตรีรวมใจสำมัคคี บำงปะอนิ น  ำยำล้ำงจำน น  ำยำซักผ้ำ 098-7964911 ของใชฯ้

16 น.ส.อรอนงค์  คงเจริญถิ่น บำงปะอนิ น  ำพริกเผำสูตรโบรำณแม่แฉล้ม 081-8442699 ของใชฯ้

17 กลุ่มสตรีหนองขนำก ท่ำเรือ กระเป๋ำใส่เอกสำร 089-5673691 ของใชฯ้

18 นำยอำทิตย์  รูตังติ ท่ำเรือ กระเป๋ำสตำงค์ (หนังจรเข)้ 096-2180971 ของใชฯ้

19 นำงสำวแกว้นภำ  ศรีสุข ท่ำเรือ ผลิตภัณฑ์ยำงพำรำเบอะรองนั่ง 098-3757268 ของใชฯ้

20 หัวโขนจ ำลอง ภำชี หัวโขนจ ำลอง 092-3232851 ของใชฯ้

21 ไม้กวำดวันชยั ภำชี ไม้กวำดดอกหญำ้ 086-6255436 ของใชฯ้

22 นำงสำวโกสุม  ผดุงขวัญ นครหลวง พวงมำลัยกระดำษทิชชู่ 087-1565166 ของใชฯ้

23 น.ส.อมัพร  วงพยัคฆ์ นครหลวง พวงมำลัยกระดำษทิชชู่ 092-6136391 ของใชฯ้

กลุ่มเป้ำหมำยเขำ้ร่วมโครงกำรพฒันำผลิตภัณฑ์ (งบจงัหวัด) ผลิตภัณฑ์ของใชฯ้ 23 ผลิตภัณฑ์ 



ที่ ชื่อ-สกลุ/ชื่อผลิตภัณฑ์ อ ำเภอ ผลิตภัณฑ์ เบอร์โทรศัพท์ หมำยเหตุ

1 น.ส.ภิรมย์  อภิชนม์ บำงปะอนิ สเปรย์ตะไคร้หอมกนัยุง 096-1429236 สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร

2 นำงพชัรี  พฒันะ บำงปะหัน สบู่สมุนไพร สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร

3 นำยงกนัยำนี  ปำนฉมิ บ้ำนแพรก สบู่บ ำรุงผิวกำยจำกน้ ำผ้ึง 063-2139954 สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร

4 สวนปันปัน บ้ำนแพรก สบู่บ ำรุงผิวกำยจำกมะม่วงหำวมะนำวโห่ 080-9913681 สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร

รวม

กลุ่มเป้ำหมำยเขำ้ร่วมโครงกำรพฒันำผลิตภัณฑ์ (งบจงัหวัด) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใชอ่ำหำร 4 ผลิตภัณฑ์ 


