รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน SACIT เพลินคราฟต์ ครั้งที่ 4
ระหว่างวันที่ 1-7 กันยายน 2565 ณ เซ็นทรัล พระราม2
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ชื่อร้าน/กลุ่ม

สถานะ

ประเภทสินค้า

1

วีรธรรม ตระกูลเงินไทย

จันทร์โสมา

ครูศลิ ป์ของแผ่นดิน

งานผ้า (ผ้าไหม), งานโลหะ
เครื่องเงิน เครื่องทอง
เครื่องถม

2

อุทัย เจียรศิริ

เครื่องถมครูอุทัย

ครูศลิ ป์ของแผ่นดิน

งานโลหะ เครื่องเงิน
เครื่องทอง เครื่องถม

3

จารุเดช เครือปัญญา

อุษาคเนย์

ครูช่างศิลปหัตถกรรม

4

สุพิศ บุตร์ดี

HENG SILVER

ครูช่างศิลปหัตถกรรม

5

สุภาณี ภูแล่นกี่

วิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่บ้าน ครูช่างศิลปหัตถกรรม
หัวฝาย

งานโลหะ เครื่องเงิน
เครื่องทอง เครื่องถม
งานโลหะ เครื่องเงิน
เครื่องทอง เครื่องถม
งานผ้า (ผ้าไหม)

6

ดอกแก้ว ธีระโคตร

แม่ครูดอกแก้ว ผ้าทอไตลือ้

ครูช่างศิลปหัตถกรรม

งานผ้า (ผ้าฝ้าย)

7

โฉมสุดา โทนุการธนัท

โฉมสุดา โทนุการธนัท

ครูช่างศิลปหัตถกรรม

8

พงษ์มิต อุปนันท์

เครื่องทองบ้านกาด

ครูช่างศิลปหัตถกรรม

งานผ้า (ผ้าไหม), งานผ้า
(ผ้าฝ้าย)
งานโลหะ เครื่องเงิน
เครื่องทอง เครื่องถม

9

พิรุณ ศรีเอี่ยมสะอาด

PIROONjewelry

ครูช่างศิลปหัตถกรรม

10 ดิเรก สร้อยสีดา

ดิเรก หัตถศิลป์ล้านนา

ครูช่างศิลปหัตถกรรม

11 วขิระ นกอักษร

นครหัตถกรรม

ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม

12 ณัฐวุฒิ พลเหิม

ขวัญเงิน

ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม

13 หัสยา ปรีชารัตน์

HATSAYA

ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม

14 ณัฐระวี เดื่อมขันธ์มณี

กลุม่ อาชีพสตรีจักสานป่าน
ศรนารายณ์
ห่มรัก

ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม

15 อนิรุทธิ์ รัศมีศรีตระกูล
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สมาชิก

งานกระดาษ วัสดุเหลือใช้
วัสดุทดแทน หรืออื่น ๆ
งานโลหะ เครื่องเงิน
เครื่องทอง เครื่องถม
งานโลหะ เครื่องเงิน
เครื่องทอง เครื่องถม
งานโลหะ เครื่องเงิน
เครื่องทอง เครื่องถม
งานโลหะ เครื่องเงิน
เครื่องทอง เครื่องถม,
เครื่องปั
้นดินเผา เซรามิก
งานจั
กสาน
งานผ้า (ผ้าฝ้าย), งานผ้า
(เส้นใยอื่น ๆ)
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ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ชื่อร้าน/กลุ่ม

สถานะ

ประเภทสินค้า

16 วิสุทธิ์ จันทร์ศิริวัฒนา

บาติกน้้าเต้าหู้

สมาชิก

17 สุนีย์ บุญเอี่ยม

เอสเจพี ซิลเวอร์

สมาชิก

18 ภัคจิรา แจ้งจรัส

วิสาหกิจชุมชนกลุม่ ทอผ้าซาโอริ/ สมาชิก
Saori Thai

19 มณีรัตน์ ศรีสมศักดิ์

ฝ้ายมณี

20 ไขแสง ร่มโพธิ์ทอง
21 ผานิต แมคเคอเนน

Khaisaeng Handmade ไขแสง สมาชิก
แฮนด์เมด
พานไหม
สมาชิก

22 ธนูเดช เกิดวิเศษสิงห์

Dhanu

23 อารีรัตน์ จัดเสือ

วิสาหกิจชุมชนกลุม่ เย็บผ้าเครื่อง สมาชิก
นอนยางพาราเขาคีริส

24 ทรงวุฒน์ เจริญสิทธิ์

Ladala

สมาชิก

25 ทวีวัฒน์ วงค์วิชิต

นายฮ้อยเก่ง

สมาชิก

งานผ้า (ผ้าไหม), งานโลหะ
เครื่องเงิน เครื่องทอง
เครื่องถม

26 อรัญญา เขียนทอง

ศรีสัชฌาลัย

สมาชิก

27 ธนภัทร เจริญรังสรรค์

ข้า-ข้า

สมาชิก

28 นงนุช บารุงกุล

SALETE

สมาชิก

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

29 บรรเทิง เทพรักษ์

MARAH (มะระ)

สมาชิก

เครื่องหนัง

30 วรรณภา กิติโสภากุล

ภูมิแฮนด์ดคิ ราฟท์ (ผ้าย้อมมูล
วัวนม)

สมาชิก

งานผ้า (ผ้าฝ้าย)

สมาชิก

สมาชิก
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งานผ้า (ผ้าฝ้าย), งานผ้า
(เส้นใยอื่น ๆ)
งานโลหะ เครื่องเงิน
เครื่องทอง เครื่องถม
งานผ้า (ผ้าฝ้าย)
งานผ้า (ผ้าฝ้าย), งานผ้า
(เส้นใยอื่น ๆ)
งานไม้ เครื่องเขิน, งาน
กระดาษ วัสดุเหลือใช้
วังานผ้
สดุทาดแทน
หรืออื่น ๆ
(ผ้าไหม)
งานโลหะ เครื่องเงิน
เครื่องทอง เครื่องถม
งานจักสาน, งานผ้า (เส้น
ใยอื่น ๆ), งานกระดาษ
วัสดุเหลือใช้ วัสดุทดแทน
หรืออืา่น(เส้ๆนใยอื่น ๆ)
งานผ้
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ชื่อ-สกุล

ชื่อร้าน/กลุ่ม

สถานะ

ประเภทสินค้า

31 ภาวนา จันทรเกษม

PAWANA DESIGN

สมาชิก

32 อัครพล วงค์คม

AKARA ( อัครา )

สมาชิก

33 อรอนงค์ พิพิธทอง

อรอนงค์ช่างทอง

สมาชิก

34 ชาญบุญ เอี่ยมหนู

บุญคุณ BOON KOON

สมาชิก

งานผ้า (ผ้าไหม), งานผ้า
(ผ้าฝ้าย), งานผ้า (เส้นใย
อื่น ๆ)า (ผ้าไหม), งานผ้า
งานผ้
(ผ้าฝ้าย), งานผ้า (เส้นใย
อืงานโลหะ
่น ๆ) เครื่องเงิน
เครื่องทอง เครื่องถม
งานผ้า (ผ้าไหม)

35 มินตรา อาอิซาว่า

สมาชิก

งานผ้า (ผ้าฝ้าย)

36 วริศพันธ์ กุลเมธีภูวสิริ

B.K.Y. บ้านคุณยาย (ย่านเก่าวัง
กรด)
IndyEko (อินดีอ้ ีโค่ )

สมาชิก

งานผ้า (ผ้าฝ้าย)

37 ปริชญ์จามร ตุ่นสัก

JAMONE

สมาชิก

38 รัตติกาล เพ็ชรรัตน์

ปุณณ์ปัณณ์ (ปุณณ์ปัณณ์-หม้อ
ห้อมแพร่เกรดดีที่สุด)
CHICKAWA

สมาชิก

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

วิสาหกิชุมชนอภิชัยเบญจรงค์
มงคลศิลป์(SINPOOL )

สมาชิก

งานผ้า (ผ้าฝ้าย), งานผ้า
(เส้นใยอื่น ๆ)
เครื่องปั้นดินเผา เซรามิก

39 ธฏิภัช สันติธิคุณ
40 อภิชัย สินธุ์พูล

สมาชิก

รายชื่อสารอง
1

จุฑาทิพ ไชยสุระ

JUTATIP

สมาชิก

งานผ้า (ผ้าฝ้าย)

2

ณัฐชา ปัญพฤกษ์

Hom Studio

สมาชิก

งานผ้า (ผ้าฝ้าย)

3

มัลลิกา สงเคราะห์

Mullika

สมาชิก

งานผ้า (ผ้าฝ้าย)

4

อานนท์ ทองแก้ว

ร้านบัวเรียว Buarieo Shop

สมาชิก

งานไม้ เครื่องเขิน

5

ฑามก์ สิปปสยาม

ศิลป์สยาม

สมาชิก

งานผ้า (เส้นใยอื่น ๆ)

6

ชาตรี น้อยโสภา

บ้านโอ่งแดงเซรามิก

สมาชิก

เครื่องปั้นดินเผา เซรามิก

7

ขนิษฐา อุทิศวรรณกุล

วิสาหกิจชุมชน หัตถกรรมไท
บุราณศิลป์

สมาชิก

งานกระดาษ วัสดุเหลือใช้
วัสดุทดแทน หรืออื่น ๆ

8

วลีพร ผงบุญตา

Walee Marbling Art

สมาชิก

งานผ้า (ผ้าไหม), งานผ้า
(ผ้าฝ้าย), งานผ้า (เส้นใย
อื่น ๆ)
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ลาดับ
9

ชื่อ-สกุล
บุณณดา เลาหะดิลก

10 สิรภพ บุญสุข

ชื่อร้าน/กลุ่ม

สถานะ

ประเภทสินค้า

วิสาหกิจชุมชนกลุม่ หัตถกรรม
พื้นเมืองบ้านผาสิงห์

สมาชิก

งานผ้า (ผ้าไหม), งานผ้า
(ผ้าฝ้าย)

Line kram

สมาชิก

งานผ้า (ผ้าฝ้าย), งานผ้า
(เส้นใยอื่น ๆ)

หมายเหตุ :
1. ผลการคัดเลือกของ สศท. ถือเป็นที่สุด
2. หาก สศท. พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ามีผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามที่แจ้งไว้ในการสมัครหรือที่ สศท . พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสมที่จะเข้าร่วมงานไม่
ว่ากรณีใด ๆ สศท. ขอสงวนสิทธิที่จะสรรหาผู้เข้าร่วมงานรายใหม่ เพื่อทดแทน
3. การจัดสรรคูหา และ/หรือ ปรับขยายพื้นที่สาหรับจัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการแต่ละรายอยู่ในดุลยพินิจของ สศท .
4. ผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับการคัดเลือก สศท . จะจัดลาดับก่อนหลังตามการสมัครไว้เป็น Waiting Lists เพื่อเป็นสารองสาหรับกรณีผู้ได้รับคัดเลือกไม่
เข้าร่วมงาน 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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