รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน SACIT Craft Fair 2022 ครั้งที่ 4
ระหว่างวันที่ 25–31 สิงหาคม 2565 ณ เดอะมอลล์นครราชสีมา
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ชื่อร้าน/กลุ่ม

สถานะ

ประเภทสินค้า/วัสดุ

1 เรืองยศ หนานพิวงค์

จักสานกกครูเรือง

ครูช่างศิลปหัตถกรรม

งานจักสาน

2 นิ่ม นวลขาว

กลุม่ ทอเสือ่ กกบ้านนาหมอม้า

ครูช่างศิลปหัตถกรรม

งานจักสาน

3 ดิเรก สร้อยสีดา

ดิเรก หัตถศิลป์ล้านนา

ครูช่างศิลปหัตถกรรม

4 ประภาพรรณ ศรีตรัย

ครูช่างศิลปหัตถกรรม

5 สุพิศ บุตร์ดี

วิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญ
ย้HENG
อมสีธSILVER
รรมชาติ

งานโลหะ เครื่องเงิน เครื่อง
ทอง
งานผ้เครื
า (ผ้่อางถม
ฝ้าย)

6 วงเดือน อุดมเดชาเวทย์

ศูนย์หัตถกรรมวัดธาตุประสิทธิ์

ครูช่างศิลปหัตถกรรม

งานโลหะ เครื่องเงิน เครื่อง
ทอง
งานผ้เครื
า (ผ้่อางถม
ไหม), งานผ้า (ผ้า

7 ณิฐ์ภาวรรณย์ แตงเอี่ยม

ครูช่างศิลปหัตถกรรม

ฝ้าย), งานผ้า (เส้นใยอื่น ๆ)
เบญจรงค์

8 วขิระ นกอักษร

อุไรเบญจรงค์ หมู่บ้านเบญจรงค์
ดอนได่ดี
นครหัตถกรรม

ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม

9 ณัฐพล นันทะสุธา

สองศรผ้าขิดไหม

ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม

งานโลหะ เครื่องเงิน เครื่อง
ทอง
งานผ้เครื
า (ผ้่อางถม
ไหม), งานผ้า (ผ้า
ฝ้าย)
งานจักสาน

ครูช่างศิลปหัตถกรรม

10 พัชร หนานพิวงค์

จักสานกก

ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม

11 สุภาวดี อุดมเดชาเวทย์

ศูนย์หัตถกรรมวัดธาตุประสิทธิ์

ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม

12 บัวจีน มืดโห้ง

กลุม่ อาชีพบ้านตาลกลาง

สมาชิก

งานผ้า (ผ้าไหม), งานผ้า (ผ้า
ฝ้าย)
งานผ้า (ผ้าฝ้าย)

13 กาญจนา กันทะพลหาญ

เกิบ แฮนด์เมค

สมาชิก

งานผ้า (ผ้าฝ้าย)

14 มานะ ทองสุข

กลุม่ ผลิตภัณฑ์จากกระดาษเปเปอร์ สมาชิก
อาร์ตไทย

งานกระดาษ วัสดุเหลือใช้
วัสดุทดแทน หรืออื่น ๆ

15 ณัฐชา ปัญพฤกษ์

Hom Studio

สมาชิก

งานผ้า (ผ้าฝ้าย)

16 ปัณณะศลัญ เรืองเลิศอมรกุล

PUNNASARUN Jewelry

สมาชิก

17 พรศรี ลัดพลี

Shout & Shine

สมาชิก

งานโลหะ เครื่องเงิน เครื่อง
ทอง
งานผ้เครื
า (ผ้่อางถม
ฝ้าย)

18 ต่อศักดิ์ เกษมสุข

TorKram หยิบผ้าครามมาทาเท่

สมาชิก

19 กรธวัช ศรีสวัสดิ์

South Fabric Kamonmanee

สมาชิก

20 อภิรดี เอกรัตน์

Studio 899

สมาชิก

21 เบญจวรรณ ใจพล

แสงแก้วล้านา

สมาชิก

งานผ้า (ผ้าฝ้าย), งานผ้า (เส้น
ใยอื่น ๆ)
งานผ้า (ผ้าฝ้าย), งานผ้า (เส้น
ใยอื่น ๆ)
งานผ้า (ผ้าฝ้าย), งานผ้า (เส้น
ใยอื่น ๆ)
งานผ้า (ผ้าฝ้าย)

22 มัลลิกา สงเคราะห์

Mullika

สมาชิก

งานผ้า (ผ้าฝ้าย)

23 อภิชาต วรวุฒวิ ิมล

บ้านกระดาษสวย Beautiful
Quilling
บุตรระย้า

สมาชิก

งานกระดาษ วัสดุเหลือใช้
วัสดุทดแทน หรืออื่น ๆ
งานโลหะ เครื่องเงิน เครื่อง
ทอง เครื่องถม

24 หนึ่งหทัย อารีหทัยรัตน์
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สมาชิก
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ชื่อ-สกุล

ชื่อร้าน/กลุ่ม

สถานะ

ประเภทสินค้า/วัสดุ

25 ปกรณ์ กุลทอง

sanfan สานฝัน

สมาชิก

เครื่องปั้นดินเผา เซรามิก

26 สุทธิพร บุตรปะสะ

นามอญดีไซน์

สมาชิก

งานผ้า (ผ้าฝ้าย)

27 ทยกร วรวัฒน์สกุลชัย

กี่ฝ้ายหอม

สมาชิก

28 ต้นทุน โพธิ์กลาง

ครามเมืองพุท

สมาชิก

งานผ้า (ผ้าไหม), งานผ้า (ผ้า
ฝ้งานผ้
าย),างานโลหะ
(ผ้าไหม) เครื่องเงิน

29 ภูชิต สิทธิยา

Kikphafai

สมาชิก

30 ฐานันดร ศรีเพ็ญ

ออตโตฟาร์มซูวิเนียร์

สมาชิก

31 มณฑ์สุชาติ หอมระรื่น

บัวทองเหลืองอยุธยา(วิเศษศิลป์)

สมาชิก

32 จุฑามณี อาจกล้า

Nineshop99

สมาชิก

33 สิรภพ บุญสุข

Line kram

สมาชิก

34 บรรเทิง เทพรักษ์

MARAH (มะระ)

สมาชิก

35 เพ็ญพิมล จันทร์จิรจิตร

สมาชิก

36 สมคิด ยิ้มพะ

indy blue มัดย้อมสีธรรมชาติแม่
และเด็
ก ดเครื่องเงิน สุโขทัย
ร้านสมคิ

สมาชิก

งานผ้า (ผ้าฝ้าย), งานผ้า (เส้น
ใยอื
่น ๆ) เครื่องเงิน เครื่อง
งานโลหะ

37 วรรณภา กิติโสภากุล

ภูมิแฮนด์ดคิ ราฟท์

สมาชิก

ทอง
งานผ้เครื
า (ผ้่อางถม
ฝ้าย)

38 ปารมี ขุนสุงเนิน

ปารมีผ้าไทย/ Blue La Mee

สมาชิก

39 วันทนา แก้วใหญ่

ซึยะผ้าไทย

สมาชิก

งานผ้า (ผ้าไหม), งานผ้า (ผ้า
ฝ้งานผ้
าย),างานผ้
า (เส้นงานผ้
ใยอื่นา ๆ)
(ผ้าไหม),
(ผ้า

40 ชนัญญา ยอดน้าคา

C&M มาลัยประยุกต์

สมาชิก

41 ดังพรสวรรค์ มั่นคง

BAAN BAAN CLOTHES

สมาชิก

ฝ้งานกระดาษ
าย), งานผ้า วั(เส้
ใยอือ่นใช้ๆ)
สดุนเหลื
วัสดุทาดแทน
งานผ้
(ผ้าฝ้าหรื
ย)ออื่น ๆ

42 ยศตนัย อองไชย

ห่มฮัก HOMHUK

สมาชิก

งานผ้า (ผ้าฝ้าย)

43 สุกฤษฏิ์ แก้วดา

Be Natural Project

สมาชิก

44 ปวีณา เซี่ยงคิ้ว

escape issue (เอสเคป อิสชู )

สมาชิก

งานผ้า (ผ้าไหม), งานผ้า (ผ้า
ฝ้งานผ้
าย),างานผ้
(เส้นงานผ้
ใยอื่นา ๆ)
(ผ้าฝ้าาย),
(เส้น

45 อรุณลักษณ์ สูทสภา

MUNZAA

สมาชิก

รายชื่อสารอง
1 ลักษมี สนิทกลาง

งานผ้า (ผ้าฝ้าย), งานผ้า (เส้น
ใยอื
เครือ่นงปัๆ)้นดินเผา เซรามิก
งานโลหะ เครื่องเงิน เครื่อง
ทอง
เครื่องถมวัสดุเหลือใช้
งานกระดาษ
วังานผ้
สดุทาดแทน
อื่น ๆา (เส้น
(ผ้าฝ้าหรื
ย),องานผ้
ใยอื่อนงหนั
ๆ) ง
เครื

ใยอื่นาๆ)(ผ้าฝ้าย), งานผ้า (เส้น
งานผ้
ใยอื่น ๆ)
งานผ้า (ผ้าไหม)

2 ลินจง ซาโตะ

บริษัทเมืองย่าซิลเค่น(ประเทศไทย) สมาชิก
จร้าากันระฆั
ด งผ้าไทย
สมาชิก

3 ภัณฑิลา ผาทอง

A Pearl & Stone

สมาชิก

4 CATCHAWA

กลุม่ ผักตบชวาบ้านห้วยหวาย

สมาชิก

งานผ้า (ผ้าฝ้าย), งานไม้
เครื่องเขิ
น, งานโลหะ
งานจั
กสาน,
งานกระดาษ

5 อุเทน สีสะอาด

ร้านเสน่ห์ฝ้าย

สมาชิก

วังานผ้
สดุเหลื
า (ผ้อใช้
าฝ้าวัย)สดุทดแทน

6 สิริลภัส รัตนงาม

ปรียารัตน์ ผ้าไทย

สมาชิก

งานผ้า (ผ้าฝ้าย)

7 ยุพาพร ว่องวิกย์การ

Kaladoodee

สมาชิก

งานกระดาษ วัสดุเหลือใช้
วัสดุทดแทน หรืออื่น ๆ
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งานผ้า (ผ้าฝ้าย)
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ชื่อ-สกุล

ชื่อร้าน/กลุ่ม

สถานะ

ประเภทสินค้า/วัสดุ

8 ชุติกาญจน์ บุญงาม

ทอผ้าโพธิ์พัฒนา

สมาชิก

งานผ้า (ผ้าไหม)

9 จักรกฤษณ์ ทรงสุวรรณ

เครื่องหนังอินดี Indyleather

สมาชิก

เครื่องหนัง

10 วรวรรณี ณ พัทลุง

หญิงไทย

สมาชิก

งานผ้า (ผ้าฝ้าย), งานผ้า (เส้น
ใยอื่น ๆ)

หมายเหตุ :
1. ผลการคัดเลือกของ สศท. ถือเป็นที่สุด
2. หาก สศท. พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ามีผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามที่แจ้งไว้ในการสมัครหรือที่ สศท . พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสมที่จะเข้าร่วมงานไม่ว่ากรณี
ใด ๆ สศท. ขอสงวนสิทธิที่จะสรรหาผู้เข้าร่วมงานรายใหม่ เพื่อทดแทน
3. การจัดสรรคูหา และ/หรือ ปรับขยายพื้นที่สาหรับจัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการแต่ละรายอยู่ในดุลยพินิจของ สศท .
4. ผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับการคัดเลือก สศท . จะจัดลาดับก่อนหลังตามการสมัครไว้เป็น Waiting Lists เพื่อเป็นสารองสาหรับกรณีผู้ได้รับคัดเลือกไม่เข้า
ร่วมงาน ซึ่ง Waiting Lists ดังกล่าวจะถือเป็นสิ้นสุด
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารจุดจาหน่ายและงานแสดงสินค้า สานักส่งเสริมและพัฒนาการตลาด
สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์ 035-367054-9 ต่อ อัจนา 1384
E-Mail : marketing@sacit.or.th
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