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ชื่อ-สกุล

1 โฉมสุดา โทนุการธนัท

ชื่อร้าน/กลุ่ม
โฉมสุดา โทนุการธนัท

สถานะ

ประเภทสินค้า/วัสดุ

ครูช่างศิลปหัตถกรรม

งานผ้า (ผ้าไหม), งานผ้า (ผ้าฝ้าย)

2 วงเดือน อุดมเดชาเวทย์ ศูนย์หัตถกรรมวัดธาตุประสิทธิ์

ครูช่างศิลปหัตถกรรม

งานผ้า (ผ้าไหม), งานผ้า (ผ้าฝ้าย),
งานผ้า (เส้นใยอื่น ๆ)

3 อนัญญา เค้าโนนกอก

ครูช่างศิลปหัตถกรรม

4 ทองสิริ ปุกแก้ว

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสี
ธรรมชาติหนองบัวแดง
ทองสิริ ผ้าคราม

ครูช่างศิลปหัตถกรรม

งานผ้า (ผ้าไหม), งานผ้า (ผ้าฝ้าย),
งานผ้า (เส้นใยอื่น ๆ)
งานผ้า (ผ้าฝ้าย)

5 นิ่ม นวลขาว

กลุ่มทอเสื่อกกบ้านนาหมอม้า

ครูช่างศิลปหัตถกรรม

งานจักสาน

6 ฐิติมา แก้วเขียว

เรือนบัว

ครูช่างศิลปหัตถกรรม

งานกระดาษ วัสดุเหลือใช้ วัสดุทดแทน
หรืออื่น ๆ

7 เรืองยศ หนานพิวงค์

จักสานกกครูเรือง

ครูช่างศิลปหัตถกรรม

งานจักสาน

8 พัชร หนานพิวงค์

จักสานกก

ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม งานจักสาน

9 สุภาวดี อุดมเดชาเวทย์

ศูนย์หัตถกรรมวัดธาตุประสิทธิ์

ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม งานผ้า (ผ้าไหม), งานผ้า (ผ้าฝ้าย)

10 ปัณณะศลัญ เรืองเลิศ
อมรกุล

PUNNASARUN Jewelry

สมาชิก

งานโลหะ เครื่องเงิน เครื่องทอง เครื่อง
ถม

11 สนิท ชรินทร์

สานเงินสานทอง

สมาชิก

งานโลหะ เครื่องเงิน เครื่องทอง เครื่อง
ถม

12 สมคิด ยิ้มพะ

ร้านสมคิดเครื่องเงิน สุโขทัย

สมาชิก

งานโลหะ เครื่องเงิน เครื่องทอง เครื่อง
ถม

13 พิสุทธิ์ อัจฉริยาภิมุข

เพอรานากัน เดอ สยาม

สมาชิก

14 สุชฎา คล่องนักรบ

MAKA Design

สมาชิก

15 สิริปตี พุ่มจันทร์

ยายสิริ

สมาชิก

งานโลหะ เครื่องเงิน เครื่องทอง เครื่อง
ถม
งานจักสาน, งานผ้า (ผ้าฝ้าย), งานผ้า
(เส้นใยอื่น ๆ), งานไม้ เครื่องเขิน, งาน
กระดาษ
หลือใช้ วัสดุทดแทน
งานผ้
า (ผ้วัาสฝ้ดุาเย)

16 ดวงฤทัย ภูมิพิเชฐ

Hempthai

สมาชิก

งานผ้า (เส้นใยอื่น ๆ)

17 จิระเมศร์ จันชานิธิสกุล

ร้านมงคลไหมไทย

สมาชิก

งานผ้า (ผ้าไหม)

18 สุทธิพร บุตรปะสะ

น้้ามอญดีไซน์

สมาชิก

งานผ้า (ผ้าฝ้าย)

19 อรทัย ทา้วนาง

เสื้อผ้าส้าเร็จรูป

สมาชิก

งานผ้า (ผ้าฝ้าย)

20 ศิริพร ชุบไธสง

เตี่ยวสไตล์

สมาชิก

งานผ้า (ผ้าฝ้าย)
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ชื่อ-สกุล

ชื่อร้าน/กลุ่ม

สถานะ

ประเภทสินค้า/วัสดุ

21 นริศราวรรณ กุนอก

กลุ่มพัฒนาชุมชนเอื้ออาทรบางเสา สมาชิก
ธง

เครื่องปั้นดินเผา เซรามิก

22 ต้นทุน โพธิ์กลาง

ครามเมืองพุท

สมาชิก

งานผ้า (ผ้าไหม)

23 ภูชิต สิทธิยา

Kikphafai

สมาชิก

งานผ้า (ผ้าฝ้าย), งานผ้า (เส้นใยอื่น ๆ)

24 อุษณีย์ พวงสุวรรณ

ครามเด้อ kram de

สมาชิก

งานผ้า (ผ้าฝ้าย)

25 ฐานันดร ศรีเพ็ญ

ออตโตฟาร์มซูวิเนียร์ (OTTO
farm Souvenir)
ร้านเสน่ห์ฝ้าย

สมาชิก

เครื่องปั้นดินเผา เซรามิก

สมาชิก

งานผ้า (ผ้าฝ้าย)

26 อุเทน สีสะอาด
27 เอกรินทร์ ลัทธศักย์ศิริ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้ามัดย้อมชิโบ สมาชิก
ริสีธรรมชาติแม่อิง

งานผ้า (ผ้าฝ้าย), งานผ้า (เส้นใยอื่น ๆ)

28 อารีรัตน์ จัดเสือ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าเครื่อง
นอนยางพาราเขาคีริส

สมาชิก

29 พวงศรี ชูสุวรรณ์

กลุ่มจักสานย่านลิเพาโพธิ์เสด็จ

สมาชิก

งานจักสาน, งานผ้า (เส้นใยอื่น ๆ),
งานกระดาษ วัสดุเหลือใช้ วัสดุทดแทน
หรืออืก่นสาน
ๆ
งานจั

30 ฐิติพร สุหญ้านาง

ร้านความปันสุข

สมาชิก

งานผ้า (ผ้าฝ้าย)

31 เพ็ญพิมล จันทร์จิรจิตร

indy blue มัดย้อมสีธรรมชาติแม่ สมาชิก
และเด็ก

งานผ้า (ผ้าฝ้าย), งานผ้า (เส้นใยอื่น ๆ)

32 มนตรี เย็นวัฒนา

ไหล ไหม คราม

สมาชิก

งานจักสาน

33 ยุพาพร ว่องวิกย์การ

Kaladoodee

สมาชิก

งานกระดาษ วัสดุเหลือใช้ วัสดุทดแทน
หรืออื่น ๆ

34 ปารมี ขุนสุงเนิน

ปารมีผ้าไทย/ Blue La Mee

สมาชิก

งานผ้า (ผ้าไหม), งานผ้า (ผ้าฝ้าย),
งานผ้า (เส้นใยอื่น ๆ)

35 อนุภา มณีจันทร์

ดลมณี (DONN)

สมาชิก

งานผ้า (เส้นใยอื่น ๆ)

36 จักรกฤษณ์ ทรงสุวรรณ เครื่องหนังอินดี้ Indyleather

สมาชิก

เครื่องหนัง

37 ดังพรสวรรค์ มั่นคง

BAAN BAAN CLOTHES

สมาชิก

งานผ้า (ผ้าฝ้าย)

38 ด้ารงค์ศักดิ์ ฝอยทอง

ระนองบาติก

สมาชิก

งานผ้า (ผ้าไหม), งานผ้า (ผ้าฝ้าย)

39 สุกฤษฏิ์ แก้วด้า

Be Natural Project

สมาชิก

40 ลักษมี สนิทกลาง

บริษัทเมืองย่าซิลเค่น(ประเทศไทย) สมาชิก
จ้ากัด

งานผ้า (ผ้าไหม), งานผ้า (ผ้าฝ้าย),
งานผ้า (เส้นใยอื่น ๆ)
งานผ้า (ผ้าไหม)

รายชื่อส้ารอง
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ชื่อ-สกุล

ชื่อร้าน/กลุ่ม

สถานะ

ประเภทสินค้า/วัสดุ

1 CATCHAWA

กลุ่มผักตบชวาบ้านห้วยหวาย

สมาชิก

2 ชนาวรรธน์ มุกดาหาร

ร้านเสน่ห์ฝ้าย (บาติก)

สมาชิก

งานจักสาน, งานกระดาษ วัสดุเหลือใช้
วัสดุทาดแทน
หรื่นออืๆ)่น ๆ
งานผ้
(เส้นใยอื

3 สิริลภัส รัตนงาม

ปรียารัตน์ ผ้าไทย

สมาชิก

งานผ้า (ผ้าฝ้าย)

4 นันทกานต์ ตาค้า

ร้านเงินนันทกานต์

สมาชิก

5 ธนณัน ปิ่นตระกูล

ธนณันงานฝ้าย

สมาชิก

งานโลหะ เครื่องเงิน เครื่องทอง เครื่อง
ถม า (ผ้าฝ้าย)
งานผ้

6 พิมพิลา ถิน่ ถาน

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าไทเลย(PIMPILA) สมาชิก

งานผ้า (เส้นใยอื่น ๆ)

7 เสริมศักดิ์ แช่มชูศรี

เอ็ดดี้ดีไซน์

สมาชิก

8 ณพงศ์ แสงแก้ว

ร้าน AHOY

สมาชิก

งานโลหะ เครื่องเงิน เครื่องทอง เครื่อง
ถม,
ดุเาหลืไหม),
อใช้ งานผ้
วัสดุ า
งานจังานกระดาษ
กสาน, งานผ้วัาส(ผ้

9 สุดใจ นุกลู

กลุ่มลายไทยเครื่องถมนคร

สมาชิก

10 ยุพาพร ว่องวิกย์การ

Kaladoodee

สมาชิก

(ผ้าฝ้าย), เครื
งานผ้
า (เส้
นใยอื
่น ๆ) เครื่อง
งานโลหะ
่องเงิ
น เครื
่องทอง
ถม
งานกระดาษ
วัสดุเหลือใช้ วัสดุทดแทน

หมายเหตุ :
หรืออื่น ๆ
1. ผลการคัดเลือกของ สศท. ถือเป็นที่สุด
2. หาก สศท. พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ามีผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามที่แจ้งไว้ในการสมัครหรือที่ สศท . พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสมที่จะเข้าร่วมงานไม่ว่ากรณีใด ๆ
สศท. ขอสงวนสิทธิที่จะสรรหาผู้เข้าร่วมงานรายใหม่ เพื่อทดแทน
3. การจัดสรรคูหา และ/หรือ ปรับขยายพื้นที่ส้าหรับจัดแสดงและจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการแต่ละรายอยู่ในดุลยพินิจของ สศท .
4. ผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับการคัดเลือก สศท . จะจัดล้าดับก่อนหลังตามการสมัครไว้เป็น Waiting Lists เพื่อเป็นส้ารองส้าหรับกรณีผู้ได้รับคัดเลือกไม่เข้า
ร่วมงาน ซึ่ง Waiting Lists ดังกล่าวจะถือเป็นสิ้นสุด
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารจุดจ้าหน่ายและงานแสดงสินค้า ส้านักส่งเสริมและพัฒนาการตลาด
สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์ 035-367054-9 ต่อ อัจนา 1384
E-Mail : marketing@sacit.or.th
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