รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน SACIT เพลินคราฟต์ ครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ 9-15 สิงหาคม 2565 ณ เซ็นทรัล บางนา
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ชื่อร้าน/กลุ่ม

สถานะ

ประเภทสินค้า

1 สุธีรา สังกะเพศ

ระฆังทอง

ครูช่างศิลปหัตถกรรม

งานโลหะ เครื่องเงิน
เครื่องทอง เครื่องถม

2 จารุเดช เครือปัญญา

อุษาคเนย์

ครูช่างศิลปหัตถกรรม

งานโลหะ เครื่องเงิน
เครื่องทอง เครื่องถม

3 สิริลักษณ์ ศรีทองคา

บ้านป้าฉิวทองโบราณเพชรบุรี

ครูช่างศิลปหัตถกรรม

งานโลหะ เครื่องเงิน
เครื่องทอง เครื่องถม

4 ปราโมทย์ เขาเหิน

บริษัทบ้านทองสมสมัยจากัด

ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม

งานโลหะ เครื่องเงิน
เครื่องทอง เครื่องถม

5 ประนอม ทาแปง

ศูนย์เรียนรู้ผ้าจกเมืองลอง จ.แพร่ ครูศลิ ป์ของแผ่นดิน

งานผ้า (ผ้าไหม), งานผ้า
(ผ้าฝ้าย), งานผ้า (เส้นใย
อื่น ๆ)

6 จรัญ ขัดมัน

ครูช่างจรัญ ขัดมัน

ครูศลิ ป์ของแผ่นดิน

7 อังคาร อุปนันท์

Angsa Jewelry

ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม

งานโลหะ เครื่องเงิน
เครื่องทองเครื
เครื่อ่องเงิงถม
งานโลหะ
น
เครื่องทอง เครื่องถม

8 พงษ์พันธุ์ ไชยนิล

BAANDINMON

ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม

งานจักสาน,
เครื่องปั้นดินเผา เซรามิก

9 ศิริวรรณ สุขขี

หจก.สุขขีแฮนดิคราฟท์

ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม

งานจักสาน

10 อนงค์ บุระวงศ์

ครามมิ่งมุก

ครูช่างศิลปหัตถกรรม

งานผ้า (ผ้าฝ้าย)

11 ประภาพรรณ ศรีตรัย

วิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญ ครูช่างศิลปหัตถกรรม
ย้อมสีธรรมชาติ
หิน ดิน ทราย พ๊อทเทอรี่ สตูดโิ อ สมาชิก

งานผ้า (ผ้าฝ้าย)

สมาชิก

14 CATCHAWA

กลุม่ ผลิตภัณฑ์จากกระดาษเป
เปอร์
ตไทย านห้วยหวาย
กลุ
ม่ ผัอการ์ตบชวาบ้

งานกระดาษ วัสดุเหลือใช้
วัสดุทกดแทน
หรืออื่น ๆ
งานจั
สาน, งานกระดาษ

15 พวรรณา ทองขาว

LOV-VER Gallery

สมาชิก

16 หนึ่งหทัย อารีหทัยรัตน์

บุตรระย้า

สมาชิก

วัสดุเหลือใช้เครืวั่อสงเงิ
ดุทนดแทน
งานโลหะ
เครื
่องทองเครื
เครื่อ่องเงิงถม,
งานโลหะ
น

17 กุลริศา คาวิสุทธิ์

กระจูดบ้านเรา Original

สมาชิก

เครื
งานจั่องทอง
กสานเครื่องถม

18 วาธินี เขาวริทธิ์

Paiweaver

สมาชิก

งานผ้า (เส้นใยอื่น ๆ)

19 อานนท์ ทองแก้ว

ร้านบัวเรียว Buarieo Shop

สมาชิก

งานไม้ เครื่องเขิน

20 ชาตรี น้อยโสภา

บ้านโอ่งแดงเซรามิก

สมาชิก

เครื่องปั้นดินเผา เซรามิก

21 ชัชชญา หิรัญปุณณดา

Rafuchaa (ceramics
handmade)

สมาชิก

เครื่องปั้นดินเผา เซรามิก

12 นนท์วริศ วริศราพรรัตน์
13 มานะ ทองสุข
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ชื่อ-สกุล

ชื่อร้าน/กลุ่ม

สถานะ

ประเภทสินค้า

22 มณฑ์สุชาติ หอมระรื่น

บัวทองเหลืองอยุธยา(วิเศษศิลป์) สมาชิก

งานโลหะ เครื่องเงิน
เครื่องทองเครื
เครื่อ่องเงิงถม
งานโลหะ
น

23 Valaipan Sivaram

FLOW

สมาชิก

24 เอกสิทธิ์ โกมลกิตติพงศ์

อิมปานิ

สมาชิก

25 อนุธิดา หงษ์สิบเจ็ด

Little Loom Things

สมาชิก

เครื
งานผ้่องทอง
า (ผ้าฝ้เครื
าย),่องถม
งานผ้า
(เส้
นใยอื
งานผ้
า (ผ้่นาๆ)
ฝ้าย)

26 ประชา ตันแก้ว

Cha Craft Studio

สมาชิก

งานผ้า (เส้นใยอื่น ๆ)

27 บัญชา อุดโพธิ์

บุญยวง

สมาชิก

28 วิราชณีย์ เครือแก้ว

บัวคาผ้าไทย

สมาชิก

งานผ้า (ผ้าไหม), งานผ้า
(ผ้
าฝ้าาย),(เส้งานผ้
งานผ้
นใยอืา่น(เส้ๆ)นใย

29 จิระพงษ์ เดชรัตน์

Ceraphon Jewelry

สมาชิก

เครื่องปั้นดินเผา เซรามิก

30 จินดารัตน์ ศรีคา

SRIKHAM

สมาชิก

งานผ้า (ผ้าไหม), งานผ้า
(ผ้าฝ้าย), งานโลหะ
เครื่องเงิน เครื่องทอง
เครื
งานผ้่องถม
า (เส้นใยอื่น ๆ)

31 ขรินทร์ทิพย์ ศรีเมฆ (สดใส ขัติ Kharin Cotton & Hemp ขริ
ล)) ขัติกพิลุ พ) ิธทอง
นทร์
 ผ้าฝ้ชา่ายงทอง
ใยกัญชง
32 กุอรอนงค์
อรอนงค์

สมาชิก

33 ปราณีต นิธิอุทัย

East Flowers

สมาชิก

งานโลหะ เครื่องเงิน
เครื่องทอง
งานผ้
า (เส้นเครื
ใยอื่อ่นงถม
ๆ)

34 อภิกษณา เตชะวีรภัทร

The Clover/ GEMIO

สมาชิก

งานผ้า (ผ้าฝ้าย)

35 ยศตนัย อองไชย

ห่มฮัก HOMHUK

สมาชิก

งานผ้า (ผ้าฝ้าย)

36 พ้อง พรสมิทธิกลุ

Ponk Smithi

สมาชิก

งานโลหะ เครื่องเงิน
เครื่องทอง เครื่องถม

37 ภัสสร์วี ตาปสนันทน์ โคะดะกา

Folkcharm

สมาชิก

งานผ้า (ผ้าฝ้าย)

38 ไพลิน บุญเดช

PVPLUSPRODUCTION

สมาชิก

งานไม้ เครื่องเขิน

39 วัชราภรณ์ วาทหงษ์

เอวา เดคอร์

สมาชิก

งานไม้ เครื่องเขิน

40 ดารณี พงษ์สาระนันทกุล

เจมแมกซ์ อินเตอร์เทรด

สมาชิก

งานโลหะ เครื่องเงิน
เครื่องทอง เครื่องถม

1 พงศ์สิทธิ ดารงพานิชชัย

PLAY

สมาชิก

2 นาฏยา ไตรทิพยพงษ์

หัทยา

สมาชิก

งานโลหะ เครื่องเงิน
เครื
่องทองเครื
เครื่อ่องเงิงถม
งานโลหะ
น

3 พรศรี ลัดพลี

Shout & Shine

สมาชิก

เครื
งานผ้่องทอง
า (ผ้าฝ้เครื
าย)่องถม

4 เอื้อมพร เลขจิตร

Bow kanya

สมาชิก

งานโลหะ เครื่องเงิน
เครื่องทอง เครื่องถม

สมาชิก

รายชื่อสารอง
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ชื่อร้าน/กลุ่ม

สถานะ

ประเภทสินค้า

5 สุชาติ กิง่ สดศรี

เครื่องปั้นดินเผาบ้านศิลป์ดนิ สวย สมาชิก

เครื่องปั้นดินเผา เซรามิก

6 เอกพงศ์ จอมขันเงิน

HATCHAN (หัตถ์จันทร์)

สมาชิก

งานผ้า (ผ้าฝ้าย)

7 อธิศนันท์. ยอแสงรัตน์

มยุรี ปาเต๊ะ

สมาชิก

งานผ้า (ผ้าฝ้าย)

8 ธเนษฐ ปานอ่วม

PAHKAHMAH THAILAND

สมาชิก

งานผ้า (ผ้าฝ้าย)

9 นาวาเอก บวรวงศ์ ปิ่นแก้ว

ร้านนวลกนกเบญจรงค์

สมาชิก

เครื่องปั้นดินเผา เซรามิก

10 ศรีลักษณ์ สินลา

ศรีลักษณ์ไหมไทย

สมาชิก

งานผ้า (ผ้าไหม)

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

3/3

