






















ที่ ช่ือผู้ประกอบการ ช่ือผลิตภัณฑ์ ทีอ่ยู/่เบอร์โทร ประเภท
ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ ภาพถ่ายบรรจภัุณฑ์ ผลิตภัณฑ์

1 นางสาวพชัร์อริญ สายจนัทร์ ปลาร้า ช.วันดี อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี

2 นายอดุลย์ วิเชยีรชยั ขา้วเกรียบเห็ด อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี

3 นางกรไพลิน  เดือนจนัทร์ฉาย ผลิตภัณฑ์  น ้าพริกหนุ่ม 34/97 หมู่ 2 ต.ล้าผักกดู อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี
โทร. 086-5113454

4 นางรัตนา  ภมรพล ผลิตภัณฑ์  มะม่วงแชอ่ิ่ม 199/55 หมู่ 2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี
โทร. 081-8532024

5 นางไสว ชา่งน้า กะหร่ีปั๊บ อ.ลาดหลุมแกว้  จ.ปทุมธานี

แผนการพัฒนา

แบบบัญชีรายช่ือกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมตามโครงการเสริมสร้างขีดสมรรถนะการวจิยัและพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาเอกลักษณก์ลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนบน 1
ประจ าปีงบประมาณ 2561  (ประเภทอาหาร)



ที่ ช่ือผู้ประกอบการ ช่ือผลิตภัณฑ์ ทีอ่ยู/่เบอร์โทร ประเภท
ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ ภาพถ่ายบรรจภัุณฑ์ ผลิตภัณฑ์

6 ร้อยชาชกั   หมั่นโถวแชแ่ขง็ 99/100  หมู่ที5่ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด
(นางจตุพร  แสงเจริญ) จ.นนทบุรี  

โทร. 093-7956579
7 นางสาวอรลักษณ์ เลิศธนาผล คุ๊กกี ขา้วโอต๊ 86/45 หมู่บ้านสราญศิริ ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบุรี  โทร. 089-1662312

8 นายอนุชติ  สุวรรณธาดา มะม่วงแชอ่ิ่ม 39/481 ซ.สุขาประชาสรรค์ 2 ถ.ติวานนท์
หมู่ที่ 3 ต.บางพดู อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
โทร. 02-5841981

9 นางสละ  สง่าเมือง ทอดมันหน่อกะลา  6/6  หมู่ที/่บ้าน 3 ต.บางตะไนย์ 
 อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี 
 โทร. 081-4487011

10 น.ส.ออ้ยอจัฉรา แซ่ตั ง นายกอล์ฟปาท่องโก๋ 165/47 ม.5 ต.บางเลน อ.บางใหญ ่จ.นนทบุรี
โทร.089-0620741

11 นางสาววีณา  ศุลีธร เปาะเปี๊ยสดเฮียไช้ 139/45 ม. 1 ต.มหาสวัสด์ิ  อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
โทร. 080-8086446

แผนการพัฒนา



ที่ ช่ือผู้ประกอบการ ช่ือผลิตภัณฑ์ ทีอ่ยู/่เบอร์โทร ประเภท
ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ ภาพถ่ายบรรจภัุณฑ์ ผลิตภัณฑ์

12 นางสาวปภาวดี  รวมทรัพย์ ป้าเยาว์ คาว หวาน 20/151   ม. 7 ต.มหาสวัสด์ิ  อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
โทร. 081-8012588

13 นายฐิติกานต์  สุจจติรจลู ผัดไทยยกทัพ 76/211 ม. 3 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย  จ.นนทบุรี
บริษัท ส้ารับไทย จ้ากดั โทร. 088-9717987

14 นางสิริกลุ  เวียงสินธุทรัพย์ กล้วยกรอบแกว้ 76/2  ม. 3  ต.บางขนุน  อ.บางกรวย  จ.นนทบุรี
โทร. 087-0167369

15 นายสนั่น  พว่งจนี ขา้วไรซ์เบอร่ี 32/1 หมู่ 9 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

16 นายสมนึก     อนิทรโสภางค์ หมี่กรอบสมุนไพร 10 หมู่ 9 ต้าบลบางกระสอ  จ.นนทบุรี
โทร. 085-3015591

17 นางปราณี   เขยีวสดศรี น ้าพริกเนื อ อู้อี 21/26 หมู่ 4 ต้าบลสวนใหญ ่ จ.นนทบุรี
โทร. 081-8145458

18 นางอภิรดี โชติกเสถยีร ผัดไทยคุณนายวัชรี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

19 นางภคพร หนูทอง ทุเรียนอบแห้ง อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี
(กลุ่มส่งเสริมเพิม่มูลค่าผลิตภัณฑ์
ผลไม้ไทยอบแห้ง)

แผนการพัฒนา



ที่ ช่ือผู้ประกอบการ ช่ือผลิตภัณฑ์ ทีอ่ยู/่เบอร์โทร ประเภท
ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ ภาพถ่ายบรรจภัุณฑ์ ผลิตภัณฑ์

20 นางณัฐกาน กจิเจริญนนท์ ซาลาเปา อ.ลาดหลุมแกว้  จ.ปทุมธานี

21 นายมานะ ห่อผล ขา้วปลอดภัย อ.ลาดหลุมแกว้  จ.ปทุมธานี

22 น.ส.สายชล  ส่งเสริม เมี่ยงค้ายายสว่างสูตรโบราณ 93/1 ม.6 ต.บางพนู อ.เมืองปทุมธานี  จ.ปทุมธานี

23 นางอรนุช ทวีศักด์ิ ปลาซาบะ 74/1 ม.6 ซ.สุข ี2/4 ต.บางพนู อ.เมืองปทุมธานี 
จ.ปทุมธานี

24 น.ส.องัควรา  ใจบุญ น ้าจิ มลูกชิ นซีฟูต๊ 600/10 ม.7  ต.คูคต อ.ล้าลูกกา  จ.ปทุมธานี

25 นายวีระวง์  ปั้นทองสุข ปลาดุกเส้น ม.13 ต.ล้าไทร อ.ล้าลูกกา จ.ปทุมธานี

26 นางสาวพสิมัย อทุิศ ขนมขา้วตู บ้านบางนา หมู่ที่ 1 ต.บางโพธ์ิเหนือ
กลุ่มสัมมาชพีบ้านบางนา อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

27 นางอนงค์  บุญตะวัน ปลาเค็ม  32/1 หมู่ 12 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ
จ.ปทุมธานี

แผนการพัฒนา



ที่ ช่ือผู้ประกอบการ ช่ือผลิตภัณฑ์ ทีอ่ยู/่เบอร์โทร ประเภท
ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ ภาพถ่ายบรรจภัุณฑ์ ผลิตภัณฑ์

28 นางสุรีย์ สูงตรง หมูเส้น 707/126 ต.ปากเพรียว  อ.เมืองสระบุรี  จ.สระบุรี
โทร. 081-9478319

29 นายสมหมาย พนัธ์แดง พริกแกง 49 ม. 10  ต.โคกสว่าง  อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
โทร. 063-2157716

30 บ้านธนพนู หมูฝอยหวาน,หมู
สวรรค์

หมูฝอยหวาน หมูสวรรค์  26/1 ม.7 ต.ทับกวาง อ.แกง่คอย จ.สระบุรี
โทร. 086-0929924

31 กลุ่มสัมมาชพีบ้านแกง่คอยเหนือ พริกแกง ปลาส้ม กระเป๋าสาน  147/1 ม.9 ต.บ้านป่า อ.แกง่คอย จ.สระบุรี
พลาสติก โทร. 085-4495063

32 กลุ่มสตรีขนมไทยบ้านหนองจอก ขนมชั น ขนมเปี่ยง  22 ม. 2  ต.เตาปูน  อ.แกง่คอย  จ.สระบุรี
 โทร. 086-2324821

33
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จิ งหรีด
บ้านนาดี หรีดนรก รีดทอดสมุนไพร  10/4 ม. 2 ต.ห้วยแห้ง อ.แกง่คอย  จ.สระบุรี

 โทร. 085-1906036

34 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่ายาง น ้าพริกนรก  17/9 ม.3 ต.บ้านล้า อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
โทร.  0-818980718

แผนการพัฒนา



ที่ ช่ือผู้ประกอบการ ช่ือผลิตภัณฑ์ ทีอ่ยู/่เบอร์โทร ประเภท
ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ ภาพถ่ายบรรจภัุณฑ์ ผลิตภัณฑ์

35 นางสาวดวงสุดา เพง็วิสัย ขา้วหมาก  18 ม. 3 ต.หนองกบ อ.หนองแซง จ.สระบุรี
โทร. 0806681671

36 นายสมพร โสภาพงษ์ ผัก ผลไม้ปลอดสาร  25 ม.5 ต.หนองสีดา อ.หนองแซง จ.สระบุรี
โทร. 0819911328

37 นางฐิติรัตน์  พจนา ขนมเทียนแกว้  101 ม.1 ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
โทร. 092-6901273

38 นางสุมาลี  นาคกระโทก พริกแกง  10 ม. 1 ต.โคกใหญ ่อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
โทร. 092-7188947

39 นายไพรัช   มีสุข ขา้วเกรียบกระเพรา 162 ม.7 ต.สร่างโศก  อ.บ้านหมอ  จ.สระบุรี
โทร. 081-8367286

40 นางจ้ารอง  เขม็กลัด ห่อหมกไม้ไผ่  6 ม. 1 ต.บ้านหลวง  อ.ดอนพดุ  จ.สระบุรี
โทร. 096-8218384

41 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกลับ กนุเชยีง  157 ม. 1 ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี
โทร. 092-3307994

42 นางปรียานุช  แซ่เฮ้ง พริกแกง  6/1 ม. 4 ต.หนองแก อ.พระพทุธบาท จ.สระบุรี
โทร. 080-6150202

แผนการพัฒนา



ที่ ช่ือผู้ประกอบการ ช่ือผลิตภัณฑ์ ทีอ่ยู/่เบอร์โทร ประเภท
ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ ภาพถ่ายบรรจภัุณฑ์ ผลิตภัณฑ์

43 นางราตรี  มารยาท ไขเ่ค็มสมุนไพรใบเตย  30 ม. 5 ต.เขาวง อ.พระพทุธบาท  จ.สระบุรี
โทร. 087-1196935

44 นางพรรณธิภา  เงินทิพย์ น ้าพริกเผา / ตาแดง  24 ม. 2 ต.ธารเกษม อ.พระพทุธบาท จ.สระบุรี
โทร. 081-7566571

45 กรรณิการ์  วัฒนสมบูรณ์ หมูฝอยอบกรอบ  17/86 ม. 13 ต.พระพทุธบาท อ.พระพทุธบาท
จ.สระบุรี  โทร. 062-5912382

46 นางสุมณฑา ศรีสถล สลัดโรล  40/2 ม. 4 ต.เมืองเกา่ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
โทร. 089-7917684

47 นางกมลวรรณ  จนัทร์รวม สลัดโรล  3/33 ม. 1 ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
โทร. 080-6655564

48 นายสมพร  แอมนนต์ กล้วยฉาบ  22/2 ม. 2 ต.เมืองเกา่ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
โทร. 081-8177439

49 นายอขูนมบ้านท่าชา้ง กล้วยเบรคแตก  27/2 ม. 1 ต.ท่าชา้ง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
โทร. 083-9024724

แผนการพัฒนา



ที่ ช่ือผู้ประกอบการ ช่ือผลิตภัณฑ์ ทีอ่ยู/่เบอร์โทร ประเภท
ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ ภาพถ่ายบรรจภัุณฑ์ ผลิตภัณฑ์

50 กลุ่มสตรีบ้านหลังเขา ขนมทองพลับ  31 ม. 7 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
โทร. 094-3511171

51 นางสาวขวัญจรินัศ  ทองค้า จิ งหรีด  ๑๑๔/๒ ม. 2 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี
โทร. ๐๙๘-๕๓๙๓๒๓๙

52 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลอง เห็ดสามรส  10 ม. 10 ต.คลองเรือ  อ.วิหารแดง  จ.สระบุรี
หัวชา้ง โทร. 0-804248843

53 นางสราภรณ์ บุญเพง็ น ้าพริก  23/1 ม. 5 ต.งิ วงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
โทร. 086-1295318

54 นายวินัย  แจง้สว่าง ขา้วปลอดสาร  38/2 ม.4 ต.หนองแซง อ.หนองแซง จ.สระบุรี
โทร. 0854048301

55 ขนมไทยวัยทีน ขนมไทย อ.มหาราช

56 บ้านขนมกรกมล นางเล็ดธัญพชื อ.บางไทร  จ.พระนครศรีอยุธยา

57 โรตีสายไหมบังอมิรอน โรตีสายไหม อ.พระนครศรีอยุธยา

แผนการพัฒนา



ที่ ช่ือผู้ประกอบการ ช่ือผลิตภัณฑ์ ทีอ่ยู/่เบอร์โทร ประเภท
ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ ภาพถ่ายบรรจภัุณฑ์ ผลิตภัณฑ์

58 กลุ่มวิสาหกจิชมุชนแปรรูป ชดุตุ้มโคล้งปลาย่าง 98 ม. 1 ต.ส้าพะเนียง อ.บ้านแพรก
สัตว์น ้าส้าพะเนียง จ.พระนครศรีอยุธยา

59 วิสาหกจิชมุชนกล้วยเบรคแตก กระยาสารท อ.เสนา  จ.พระนครศรีอยุธยา
และกระยาสารท

60 กลุ่มสาววัยใส คุ๊กกี ธัญพชื 120 ม. 5 ต.สองห้อง อ.บ้านแพรก
จ.พระนครศรีอยุธยา

61 นางสุนทรี  ไม้ประดับ ขนมปังกรอบหน้าเห็ด อ.ภาช ี จ.พระนครศรีอยุธยา

62 กลุ่มอาหารแปรรูปบ้านไทย เฉากว๊ย อ.บางปะหัน  จ.พระนครศรีอยุธยา

63 กลุ่มอาชพีเสริมต้าบลกบเจา น ้าพริกหยอง อ.บางบาล  จ.พระนครศรีอยุธยา

64 กลุ่มสตรีรวมใจพฒันา ขงิดอง อ.ผักไห่  จ.พระนครศรีอยุธยา

65 ขนมไทยไกลหวาน ถั่วกรอบแกว้ อ.ผักไห่  จ.พระนครศรีอยุธยา

แผนการพัฒนา



ที่ ช่ือผู้ประกอบการ ช่ือผลิตภัณฑ์ ทีอ่ยู/่เบอร์โทร ประเภท
ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ ภาพถ่ายบรรจภัุณฑ์ ผลิตภัณฑ์

66 วิสาหกจิชมุชนขา้วหอมแผ่นดิน ขา้วกล้องสามสี อ.เสนา  จ.พระนครศรีอยุธยา

แผนการพัฒนา



ช่ือผลิตภัณฑ์ เบอร์โทร ประเภทผลิตภัณฑ์
ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์

1 นายวิรัตน์ รอดอ่อน ติดจัยชาชัก 39/6 ม.5 ต.บางเลน โทร.095-3236549
อ.บางใหญ่ จ.นนทบรีุ

2 น.ส.สรัลภัค จิรโรจน์วัฒน ผ้ึงย้ิม 5/45 ม.2 ต.บางม่วง โทร.085-2432445
จ.นนทบรีุ

3 นางโยษิตา บญุเรือง ไวน์มังคุด อ.คลองหลวง  

(บจก.ไนทแ์บล็กฮอร์สไวน์เนอร่ี) จ.ปทมุธานี

4 ฟาร์มลุงหยุด น้้าสปอร์เหด็หลินจือ  44/7  ม.9 ต.คลองเรือ โทร. 0-844546395
อ.วิหารแดง  จ.สระบรีุ

5 นางรุ่งนภา  ศรีเทพ ผลิตภัณฑ์ ธัญญาน้้านม 125/581  ต.บงึสนั่น โทร. 080-4559522
ข้าวโพด อ.ธัญบรีุ จ.ปทมุธานี

โครงการเสรมิสรา้งขีดสมรรถนะการวิจัยและพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ภูมปัิญญาท้องถ่ินเอกลักษณ์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1  (ประเภทเครือ่งด่ืม)

ล าดับที่ ช่ือผู้ประกอบการ ที่อยู/่เบอร์โทร
แผนการพัฒนา



ช่ือผลิตภัณฑ์ เบอร์โทร ประเภทผลิตภัณฑ์
ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์

6 กลุ่มบา้นสวนล้านสุข น้้าหม่อน  88 ม. 8 ต.หน้าพระลาน โทร. 099-2356989
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบรีุ

7 นางบรูณา  จุ้ยสกุลทอง น้้าข้าวโพด อ.บางไทร  
จ.พระนครศรีอยุธยา

8 กลุ่มรังนกอารียา เคร่ืองด่ืมรังนก อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา

9 วิสาหกิจชุมชนบา้นเต่าเล่า สาโท อ.บางซ้าย
จ.พระนครศรีอยุธยา

10 บริษัท ศรีภมรเทรดด้ิง จ้ากัด กาแฟ 3 in 1 อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา

11 นางสาวละมัย  กล่ันเกล้า น้้าผ้ึงมะนาว อ.เสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา

ล าดับที่ ช่ือผู้ประกอบการ ที่อยู/่เบอร์โทร
แผนการพัฒนา



ที่ ช่ือผู้ประกอบการ ช่ือผลิตภัณฑ์ ที่อยู/่เบอรโ์ทร ประเภท
ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์

1 กลุ่มอาชีพเคร่ืองประดับลูกปดั เคร่ืองประดับลูกปดั 67/307 ม.6 ต.เสาธงหนิ อ.บางใหญ่ จ.นนทบรีุ
โทร.081-8417177

2 นางสาวมณีรัตน์  ศรีสมศักด์ิ เส้ือผ้าสตรีส าเร็จรูป 39/13  ม. 6 ต.บางกรวย  อ.บางกรวย จ.นนทบรีุ
ฝ้ายมณี โทร. 081-9153873

3 กลุ่มส่งเสริมพัฒนาอาชีพ รองเทา้สตรี 100/987  หมู่ 14  ต.บางบวัทอง
อ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ

4 นางสมบรูณ์  ปี่ทอง เส้ือผ้าสตรี 14/1699  หมู่ 13 ต.บางบวัทอง
อ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ

5 น.ส. เอื้อนทพิย์  รืนจิตร Jadaผ้าขาวม้ามีดีไซน์ 8/359  หมู่ 12  ต.บางรักพัฒนา
อ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ

แผนการพัฒนา

แบบบัญชีรายช่ือกลุ่มเป้าหมายเข้ารว่มตามโครงการเสรมิสรา้งขีดสมรรถนะการวิจัยและพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ภูมปัิญญาเอกลักษณ์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
ประจ าปีงบประมาณ 2561  (ประเภทผ้าและเครือ่งแต่งกาย)

(น.ส.ลดาวัลย์ สันติบุตร)



ที่ ช่ือผู้ประกอบการ ช่ือผลิตภัณฑ์ ที่อยู/่เบอรโ์ทร ประเภท
ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์

6 บริษัท I.P.IMPORT EXPORT45 CO.LTD. เส้ือผ้าส าเร็จรูป 132/84 1 ถนนแจ้งวัฒนะ
นางสาวธาราทพิย์ อินพรหม หมู่ที่ 3 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด

จ.นนทบรีุ โทร. 085-2549910
7 นายประสาท ขันธพัฒน์ เส้ือส าเร็จรูปสตรี 1/50 เล่ียงเมืองปากเกร็ด29 

INLADAA BLOUS แจ้งวัฒนะหมู่ที/่บา้น หมู่ที่ 9
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ
โทร. 086-3645505

8 นางเกตน์สิรี โพธ์ิประดับ ชุดสตรีส าเร็จรูป 89/71 ม.9 ต.ไทรน้อย อ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ

9 นางศิริกร ค าสุข เคร่ืองประดับหนิสี 90/184 ม.4 ต.ไทรน้อย อ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ

10 นางสาวพิมพธู    ไพค านาม ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ่าฝ้าย 4 หมู่ 2 ต าบลทา่ทราย อ.เมือง จ.นนทบรีุ

11 น.ส.สุมล สิทธิฤทยั กระเปา๋ผ้า 61/87 ม.4 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบรีุ
โทร.083-1233979

แผนการพัฒนา



ที่ ช่ือผู้ประกอบการ ช่ือผลิตภัณฑ์ ที่อยู/่เบอรโ์ทร ประเภท
ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์

12 นางสุรางรัตน์ สมุทรกล่ิน ผ้าเขียนลาย อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี
 (บา้นหตัถศิลป)์

13 นางรุ่งทวิา  วิจิตร ผลิตภัณฑ์ ผ้ามัดย้อม 125/944 ต.บงึสนั่น  อ.ธัญบรีุ จ.ปทมุธานี
โทร. 087-3493891

14 นายนิรกร แดงอุไร ผ้าถุง,กางเกงผลิตจากผ้าฝ้าย 99/1หมู5่ ต.บางพูด อ.เมีอง จ.ปทมุธานี
บวัชมพูผ้าฝ้าย

15 นายวัชรพัฒน์  กล้าหาญ สร้อยหนิมีค่าประดับเงิน 35/51 หมู่ 4 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา
จ.ปทมุธานี

16 นายจักรกฤษณ์ จิตรัว เคร่ืองประดับ อัญมณีและหนิสี99/454 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทมุธานี
 โทร 0818232594

17 นางไกรมณี  หอมสมบติั เส้ือผ้าแฟชั่น  59/145 หมู่ 4 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา
จ.ปทมุธานี   โทร. 081-8489811

18 นางจิณหน์ิศา  ศาสตระวาทติ ผลิตภัณฑ์จากปา่นศรนารายณ์ 25/463 หมู่ 10 ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา
จ.ปทมุธานี  

แผนการพัฒนา



ที่ ช่ือผู้ประกอบการ ช่ือผลิตภัณฑ์ ที่อยู/่เบอรโ์ทร ประเภท
ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์

19 กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร เส้ือผ้าส าเร็จรูป  51 ม. 6 ต.บา้นกลับ อ.หนองโดน จ.สระบรีุ
โทร. 086-7534823

20 นลินีผ้าไทย เส้ีอผ้าส าเร็จรูป  45 ม. 2 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบรีุ
โทร. 061-4169-653

21 นางก าไลทอง  ผงบญุตา เส้ือผ้ามัดย้อม อ.ทา่เรือ  จ.พระนครศรีอยุธยา

22 นายธวัฒ  วงษ์วิจารณ์ มัดย้อม (ผ้าพันคอ) อ.ลาดบวัหลวง  จ.พระนครศรีอยุธยา

23 นางทพิวรรณ  โลหะเวช เส้ือปกั อ.บางปะอิน  จ.พระนครศรีอยุธยา

24 กลุ่มกระเปา๋หนังวังจุฬา กระเปา๋หนัง อ.วังน้อย  จ.พระนครศรีอยุธยา

25 นางวิราวรรณ  รูตังติ พวงกุญแจหนังจระเข้ อ.ทา่เรือ  จ.พระนครศรีอยุธยา

แผนการพัฒนา



ที่ ช่ือผู้ประกอบการ ช่ือผลิตภัณฑ์ ที่อยู/่เบอรโ์ทร ประเภท
ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์

26 นางสุชิน  เฟื่องศิลป์ กระเปา๋หนัง อ.ทา่เรือ  จ.พระนครศรีอยุธยา

27 นางฉวี  ศรีสมบติั ผ้าบาติก อ.นครหลวง  จ.พระนครศรีอยุธยา

28 เคร่ืองประดับหนิสีชนัญญา เคร่ืองประดับ อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา

29 นางสาวกษิรา  อุบลรัตน์ เส้ือสกรีน อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา

30 นางภาภรณ์  จันทร์กระจ่าง กระเปา๋ผ้าสุภาพสตรี อ.นครหลวง  จ.พระนครศรีอยุธยา

แผนการพัฒนา



ประเภท
ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์

1 นางสาวจันทร์จิรา   สุภาพรรณ์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหนัง 72 หมู่ 8 ต าบลทา่ทราย   จ.นนทบรีุ
โทร. 091-0954330

2 นายกิตติธัช    อากาศโสภา ปุ๋ยมูลไส้เดือน 33 หมู่ 2 ต าบลบางรักน้อย  จ.นนทบรีุ
โทร. 090-9592753

3 นางศรัญญา   สุวรรณธาดา ผลิตภัณฑ์ดอกไม้จากวัสดุแปรรูป 8 ต าบลทา่ทราย  จ.นนทบรีุ
097-1566279

4 นางสาวจุฬาลักษณ์   นัดดา ผลิตภัณฑ์งานเพ้าทผ้์า 55/50 หมู่ 1 ต าบลบางกร่าง จ.นนทบรีุ
โทร. 080-5998299

5 นางสาวสายฝน   บรรณกิจ หมอนหนุนนุ่น 156/30 หมู่ 4 ต าบลบางรักน้อย
จ.นนทบรีุ

6 นางทศัยา  มีมูลทอง ปนืจุกน  าปลา 8  หมู่ 4 ต.บางบวัทอง
อ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ

7 นางสิริพันธนันท ์ฉายอรุณ ดอกไม้ประดิษฐ์สิริพันธนันท์ 140/3 ถนนติวานนท์
หมู่ที่ 5 ต.บา้นใหม่ อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบรีุ โทร. 080-6111915

แบบบัญชีรายช่ือกลุ่มเป้าหมายเข้ารว่มตามโครงการเสรมิสรา้งขีดสมรรถนะการวิจัยและพัฒนาสินค้าผลิตภัรฑ์ภูมปัิญญาเอกลักษณ์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
ประจ าปีงบประมาณ 2561  (ประเภทของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก)

ที่ ช่ือผู้ประกอบการ ช่ือผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ / เบอรโ์ทรศัพท์
แผนการพัฒนา



ประเภท
ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์

8 นางสาวฉลวย  ปานเจริญกิจ ผ้ารองรีดเสริมฟองน  า 9/161  ม. 7  ต.มหาสวัสด์ิ  อ.บางกรวย
จ.นนทบรีุ  โทร. 097-4099154

9 นายสัญญาวิทย์    ระงับภัย ต้นกระบองเพชรและต้นไม้อวบน  า53/4 หมู่ 2 ต าบลบางรักน้อย  
จ.นนทบรีุ  โทร. 085-9947277

10 น.ส.อภิรดี สุขเขียว กรอบรูปหถัธศิล 7/374 ม.9 ต.ไทรน้อย  จ.นนทบรีุ

11 มณทนีย์ สิงหว์ารินไทย ภาพประดิษฐ์จากวัสดุผสม 25/55 ซอยวัดสลักเหนือ2 ถนนติวานนท์
หมู่ที่ 5 ต.บา้นใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ
โทร. 082-0047021

12 กลุ่มแก้วเปา่ประยุกต์ศิลปไทย แก้วเปา่ประยุกต์ศิลป 12/9 ซอยสหกรณ์3 ถนนเล่ียงเมือง
นายสมชาย น้อยจินดา ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ
นางวีรินท ์น้อยจินดา โทร. 089-9802073

13 นางสาวสมปอง ก๋งแหยม ชุดตุ๊กตาไทยประยุกต์  24/24 วัดสลักเหนือ ถนนติวานนท์
หมู่ที่ 5 ต.บา้นใหม่ อ.ปากเกร็ด
โทร. 081-8288985

14 นางสาวญาณิสา สิงหโ์ตทอง กระเปา๋ผ้า อ.คลองหลวง  จ.ปทมุธานี

ที่ ช่ือผู้ประกอบการ ช่ือผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ / เบอรโ์ทรศัพท์
แผนการพัฒนา



ประเภท
ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์

15 นางสาวชมพูนุช แสนนาม ผ้าขาวม้าไทย อ.คลองหลวง  จ.ปทมุธานี
(กลุ่มดีจริง)

16 นางดิษฐ ยีนิส กระเปา๋ผ้า อ.คลองหลวง   จ.ปทมุธานี
(กระเปา๋บา้นคลองหา้)

17 นางณัฏฐวดี  อัยยะวรากูล ผลิตภัณฑ์ ดอกไม้ประดิษฐ์จาก 511 ต. ประชาธิปตัย์ อ.ธัญบรีุ จ.ปทมุธานี
ดินไทย โทร. 086-0463590

18 นางรุ่งรัตน์ รัตนายน พวงมาลัยกระดาษทชิชู อ.ลาดหลุมแก้ว  จ.ปทมุธานี

19 นายวิรุจน์  พิลาพรม กระเปา๋หนังวัวแท้ 99/152 หมู่ 2 ต.บางหลวง อ.เมืองปทมุธานี
จ.ปทมุธานี

20 นางสุรีพร  พัฒนวิทยานนท์ ผลิตภัณฑ์ Teamo 67/182 ม. 3 ต.หลักหก อ.เมืองปทมุธานี
บริษัท โดเรีย จ ากัด จ.ปทมุธานี

21 นางบงัอร  รุจาคม
 

กลุ่มหตัถกรรมเคร่ืองหนัง 43/5 ซอยโรงเรียนปทมุนันทมุนีบ ารุง
กระเปา๋หนัง ถนนเทศบาล 5 ต.บางหลวง อ.เมืองปทมุธานี

จ.ปทมุธานี

ที่ ช่ือผู้ประกอบการ ช่ือผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ / เบอรโ์ทรศัพท์
แผนการพัฒนา



ประเภท
ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์

22 นายบญุเลิศ หบีนาค กระเปา๋สานจากเส้นพลาสติก      55/1022 หมู่ 5 ต.บงึบอน อ.หนองเสือ

23 น.ส.โศรตา  เขียนทอง ศิลปประดิษ์รีไซเคิล 15 หมู่ 17 ต.บงึค าพร้อย อ.ล าลูกกา
จ.ปทมุธานี  โทร. 087-5812162

24 น.ส.พิมพร ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด อ.ล าลูกกา จ.ปทมุธานี

25 นางศศินันท ์ภูวตานนท์ ปา้ยไม้ ต.คูคต  อ.ล าลูกกา จ.ปทมุธานี

26 บริษัท โบทานี่โซป Botany Soap 38/7 หมู่ 4 ต.ทา้ยเกาะ
(ไทยแลนด์) จ ากัด อ.สามโคก จ.ปทมุธานี

27 นางน  าผึ ง  บญุวงค์ น  ายาเอนกประสงค์ 31 หมู่ 1 ต.บงึบา อ.หนองเสือ
จ.ปทมุธานี

28 นางสาวเจริญรัตน์ สุทธิประภา น  ายาล้างจาน 83/7 หมู่ 3 ต.กระแซง
อ.สามโคก จ.ปทมุธานี

ที่ ช่ือผู้ประกอบการ ช่ือผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ / เบอรโ์ทรศัพท์
แผนการพัฒนา



ประเภท
ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์

29 กลุ่มผ้าเช็ดเอนกประสงค์ ผ้าเช็ดอเนกประสงค์  45/2 ม. 2 ต.บา้นแก้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ
จ.สระบรีุ โทร. 086-8359860

30 กลุ่มสตรีวัดมงคล ตระกร้าเชือกฟาง  23 ม. 5 ต.หว้ยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ
จ.สระบรีุ  โทร. 092-6923947

31 นางไสว  ประเสริฐสังข์ กระเปา๋หนัง  77/1 ม.2 ต.หนองโน อ.เมืองสระบรีุ
จ.สระบรีุ  โทร. 061-7181205

32 นายทวีศักด์ิ ประดาจี ครกหนิ 26 ม.3 ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบรีุ 
จ.สระบรีุ  โทร. 090-4250124

33 นางศิริมา ระยะ โครเชต์(งานประดิษฐ์จากไหพรม) 707/126 ต.ปากเพรียว  อ.เมืองสระบรีุ
จ.สระบรีุ  โทร. 089-5137326

34 นางบานเย็น  สอนดี หมวกใบลาน  48 ม. 1 ต.วังม่วง  อ.วังม่วง  จ.สระบรีุ
โทร. ๐๘๑ ๘๕๒๖๓๕๔

35 DIY ทา่มะปราง ชุดโซฟา 60/3 ม.1 ต.ทา่มะปราง  อ.แก่งคอย
จ.สระบรีุ โทร. 082-9806215

ที่ ช่ือผู้ประกอบการ ช่ือผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ / เบอรโ์ทรศัพท์
แผนการพัฒนา



ประเภท
ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์

36 นายณรงค์เวทย์  สงวนพรรค ดินปลูกและปกัช า  9/2 ม. 6 ต.กุ่มหกั อ.หนองแค จ.สระบรีุ
โทร. 089-2540779

37 นายจรัญ  ศรีเมข ปุ๋ยคอกหมัก  3/2 ม.8 ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบรีุ
โทร. 089-2393180

38 นางอรุณ  ปลื มไทย น  ายาซักผ้า 216 ม.8 ต.หว้ยทราย อ.หนองแค จ.สระบรีุ
โทร. 061-5867764

39 นายกิตติภพ  แกมนาค ครีมบ ารุงผิว  20/5 ม. 7 ต.หว้ยทราย อ.หนองแค
จ.สระบรีุ  โทร. 080-6647867

40 น.ส.ปวริศา  ศรีวิเศษ ครีมอาบน  า  38 ม. 7 ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง
จ.สระบรีุ  โทร.  062-67981105

41 นางจ าเรียง  ค านอ้ย จักสานชะลอม  23 ม. 1 ต.บา้นหลวง อ.ดอนพุด จ.สระบรีุ
โทร. 065-6634971

42 นางวงษ์เวียน เปร่ียมดี ส่ิงประดิษฐ์จากไหมพรม  61 ม. 1 ต.หนองควายโซ อ.หนองแซง
จ.สระบรีุ  โทร. 0853959353

ที่ ช่ือผู้ประกอบการ ช่ือผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ / เบอรโ์ทรศัพท์
แผนการพัฒนา



ประเภท
ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์

43 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพชรน  าหนึ่งถังขยะจากเชือกมัดฟาง 53/1 ม. 3 ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก
จ.สระบรีุ โทร. 098-6524569

44 นายสุรชาติ  ยุพจันทร์ ชุดช้อนสแตนเลส อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

45 นายกิตติภัทร์  เพ็งดิษฐ์ เรือจ าลอง อ.เสนา  จ.พระนครศรีอยุธยา

46 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บา้นโพแตงดอกไม้ประดิษฐ์ อ.บางไทร  จ.พระนครศรีอยุธยา

47 เคร่ืองหอมเก้ากล่ิน เซรามิคเคร่ืองหอม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

48 นางสุดใจ  เจริญสุข ปั้นจิ๋วตุ๊กตาชาววัง อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา

49 พัฒน์ศิลา ครกหนิจิ๋ว อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ที่ ช่ือผู้ประกอบการ ช่ือผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ / เบอรโ์ทรศัพท์
แผนการพัฒนา



ประเภท
ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์

50 นายสมชาย  เล็กสถิน ชุดเบญจรงค์ อ.บางซ้าย  จ.พระนครศรีอยุธยา

51 บษุกรเคร่ืองนอน ชุดเคร่ืองนอน อ.บางซ้าย  จ.พระนครศรีอยุธยา

52 กลุ่มหตัถอุตสาหกรรมครกหนิ หนิขัดตัว อ.อุทยั  จ.พระนครศรีอยุธยา

53 กลุ่มศูนย์ฝึกมีชีวิต นกกระเต็นของที่ระลึก อ.ภาชี  จ.พระนครศรีอยุธยา

54 กลุ่มสตรีปั้นจิ๋วต าบลบา้นเลน ปั้นจิ๋วดินไทย อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา

55 วิสาหกิจชุมชนวู้ดแอนด์แบมบู ถาดไม้ อ.เสนา  จ.พระนครศรีอยุธยา

56 กลุ่มมีดวินัยรวยเจริญ มีดอรัญญิก อ.นครหลวง  จ.พระนครศรีอยุธยา

ที่ ช่ือผู้ประกอบการ ช่ือผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ / เบอรโ์ทรศัพท์
แผนการพัฒนา



ประเภท
ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์

57 นายมนตรี  รอดนวล ของเล่นเด็ก(บมูเมอแรง) อ.บางปะหนั  จ.พระนครศรีอยุธยา

58 กลุ่มแปรรูปผ้าขาวม้า ผ้าขาวม้า อ.ภาชี  จ.พระนครศรีอยุธยา
บา้นหนองเครือบญุ

ที่ ช่ือผู้ประกอบการ ช่ือผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ / เบอรโ์ทรศัพท์
แผนการพัฒนา



ประเภท
ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์

1 นายอรชุน แก้วกังวาล ก้อนเพาะปลูกมหศัจรรย์ อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี
(กลุ่มก้าวหน้าก้อนเพาะปลูกมหศัจรรย์)

2 นางสาวสรียา  ศรวิบลูย์ศักด์ิ ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว 36/1 หมู่ 3 ต.บงึย่ีโถ อ.ธัญบรีุ
ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวสรียา จ.ปทมุธานี  โทร. 083-2321034

3 นายชิษณุชา  ชาภูวงค์ ผลิตภัณฑ์ แชมพ-ู 643 ต.ประชาธิปตัย์  อ.ธัญบรีุ
ครีมนวดมะกรูด จ.ปทมุธานี  โทร. 089-9685968

4 น.ส.สุมาลี นิตตะโย แชมพูมะกรูด อ.ลาดหลุมแก้ว  จ.ปทมุธานี

แบบบัญชีรายช่ือกลุ่มเป้าหมายเข้ารว่มตามโครงการเสรมิสรา้งขีดสมรรถนะการวิจัยและพัฒนาสินค้าภูมปัิญญาเอกลักษณ์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑
ประจ าปีงบประมาณ 2561  (ประเภทสมนุไพรที่ไมใ่ช่อาหาร)

ที่ ชื่อผู้ประกอบการ ชื่อผลิตภัณฑ์ ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์
แผนการพัฒนา



ประเภท
ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์

5 นางดวงพร ผิวอ่อน สบู่เหลว อ.ลาดหลุมแก้ว  จ.ปทมุธานี

6 นางสาวปาลิกา เกื้ออุปถัมภ์ แชมพูและครีมนวดผม  1/29 หมู่ 1 ต.คูคต อ.ล าลูกกา
จ.ปทมุธานี

7 น.ส.นันทนา  เชียงทอง สบู่เหลวน้ าแร่  48/9 หมู่ 12 ต.ล าลูกกา อ.ล าลูกกา
จ.ปทมุธานี

8 นายณัฐดนัย  ปณุณนันท์ เคร่ืองส าอางจาก "สารสกัด ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทมุธานี
มะรุม"

9 นางถนิมลักษณ์  จิตรอารีย์ สบู่น้ าผ้ึง  41/1 ม. 7 ต.หว้ยทราย อ.หนองแค
จ.สระบรีุ โทร. 089-9005875

ที่ ชื่อผู้ประกอบการ ชื่อผลิตภัณฑ์ ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์
แผนการพัฒนา



ประเภท
ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์

10 นางกชพร หงษ์วรางกูล น้ ามันเหลืองสมุนไพร  77 ม.2 ต.โคกสะอาด อ.หนองแซง
จ.สระบรีุ  โทร. 0816161194

11 น.ส.สลักจิตร  กองแก้ว น้ ามันเหลือง  8/1 ม. 12 ต.หว้ยปา่หวาย 
อ.พระพุทธบาท จ.สระบรีุ
โทร. 086-3533261 

12 ศูนย์ภูมิปญัญาทอ้งถิ่น แปง้ทานาคา  57 ม. 2 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก
ต าบลมิตรภาพ จ.สระบรีุ  โทร. 

13 นายปรีชา สมวงษ์ สเปรย์มะกรูด อ.คลองหลวง  จ.ปทมุธานี
(กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ชุมชนไวทเ์ฮ้าส์)

14 นางพรวลัย ทวีธนวาณิชย์ สบู่ซักผ้าคุณนายแดง อ.คลองหลวง  จ.ปทมุธานี

ที่ ชื่อผู้ประกอบการ ชื่อผลิตภัณฑ์ ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์
แผนการพัฒนา



ประเภท
ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์

15 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด ซิวกี้บ ารุงผม 105/2  หมู่ที่ 1 ต.เกาะเกร็ด
นางพัชรพร หะสิตะเวช อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบรีุ สมุนไพร

โทร. 094-4786189

16 กอบชัย ปฐมโพธ์ิภัทรสุข hill herbs แชมพ/ูเซร่ัม 39/545 ซอยวัดกู้ ถนนสุขาประชาสรรค์2
หมู่ที่ 3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ
โทร. 0843567755

17 นายเฉล่ียว    ศรโสภณสิริ อาหารเสริมสมุนไพรวังแหวน 89/132 หมู5่ ต าบลบางรักน้อย  
จ.นนทบรีุ  โทร. 086-1054789

18 นายพิสิษฐ์ สืบพิมพาวงศ์ สเปร์ยระงับกล่ินเทา้ 71/51 ม.2 ต.หนองเพรางาย
จ.นนทบรีุ

19 น.ส.ศิรินันท ์บญุประสิทธ์ิ แชมพูสมุนไพรส าหรับสุนัข 7/691 ม.7 ต.ทวีวัฒนา จ.นนทบรีุ

ที่ ชื่อผู้ประกอบการ ชื่อผลิตภัณฑ์ ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์
แผนการพัฒนา



ประเภท
ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์

20 น.ส.ณัฐรินทร์ วีรนนทธ์นโชติ ยาหม่อง 51/4 ม.6 ต.เสาธงหนิ  จ.นนทบรีุ
โทร. 081-3062721

21 น.ส.จรี แชมเบอร์ส สเปร์ยไล่หนู 72/26 ม.1 ต.บางใหญ่  จ.นนทบรีุ
โทร. 082-4901421

22 วิสาหกิจชุมชนรักษ์แพะ ไอริส เนเจอร่ี เซร่ัม 47/5 หมู่ 7  ต.พิมลราช
บางบวัทอง อ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ

23 หจก.กรีนกู๊ดดีส์โปรดักท์ โลชั่นท าความสะอาดเอนกประสงค์ 99/476  หมู่ 8 ต.บางรักพัฒนา
อ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ

24 น.ส.แก้วตา  โชติสิงห์ สบู่สมุนไพร 33/1667 หมู่ 8 ต.พิมลราช
อ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ

ที่ ชื่อผู้ประกอบการ ชื่อผลิตภัณฑ์ ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์
แผนการพัฒนา



ประเภท
ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์

25 กลุ่มคนพิการต าบลบางกร่าง ผลิตภัณฑ์ล้างจาน/ซักผ้า 19/17 หมู่ 9 ต าบลบางกร่าง  
จ.นนทบรีุ โทร. 085-1587821

26 กลุ่มแม่บา้นเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์แปรรูปสมุนไพร 133/18 หมู่ 4 ต าบลบางรักน้อย 
นางกัญจรัตน์    ร้อยเที่ยง จ.นนทบรีุ  โทร. 081-6891644

27 นางรินดา ปฤชาบตุร สบู่เหลวงล้างหน้าน้ ามัน อ.คลองหลวง  จ.ปทมุธานี
(กัญญภัคร) มะพร้าว&เอนไซน์ "กัญญภัคร" 

28 ภาณุมาศสมุนไพรไทย น้ ามันดาวอินคา อ.นครหลวง  จ.พระนครศรีอยุธยา

29 นางอ าภา  คงเกษม ลูกประคบ อ.ภาชี  จ.พระนครศรีอยุธยา

ที่ ชื่อผู้ประกอบการ ชื่อผลิตภัณฑ์ ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์
แผนการพัฒนา



ประเภท
ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์

30 กาญจนาสมุนไพร โลชั่นบ ารุงผิว อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

31 กลุ่มสตรีศรีมาลัย แชมพูสมุนไพรกระเม็ง อ.บางปะอิน  จ.พระนครศรีอยุธยา
ทองพันชั่ง

32 มิคาเอลโซฟ น.ส.มยุรา ยุทนาวาสบู่แฟนซี อ.บางปะอิน  จ.พระนครศรีอยุธยา

33 บริษัท เอสพี เอ็ลธ เบฟเทอเจ แชมพขู้าวหอมนลิ อ.ผักไห ่  จ.พระนครศรีอยุธยา
จ ากัด

34 สมุนไพรสุธนา ยาดมสมุนไพร อ.บางปะหนั  จ.พระนครศรีอยุธยา

ที่ ชื่อผู้ประกอบการ ชื่อผลิตภัณฑ์ ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์
แผนการพัฒนา



ประเภท
ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ ภาพถ่ายบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์

35 นางรินรณี  ตะเคียนโต สบู่น้ านมข้าว อ.เสนา   จ.พระนครศรีอยุธยา

ที่ ชื่อผู้ประกอบการ ชื่อผลิตภัณฑ์ ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์
แผนการพัฒนา


