
รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6201000025-0012 อนุมัตแิลว้ Aloe Vera Moisturianig lotion พญาไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นางสาวศรสิา ชาญเช่ี�ยว 055712977,
6201000025-0016 อนุมัตแิลว้ Banana Cleansing Cream พญาไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นางสาวศรสิา ชาญเช่ี�ยว 055712977,
6201000025-0013 อนุมัตแิลว้ Banana Lip Balm พญาไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นางสาวศรสิา ชาญเช่ี�ยว 055712977,
6201000025-0015 อนุมัตแิลว้ Banana Sleeping Mask พญาไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นางสาวศรสิา ชาญเช่ี�ยว 055712977,

6202000053-0016 อนุมัตแิลว้ Black Jasmine Rice cider วสิาหกจิชมุชนกลุม่แปลงนาสะอาด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2564 นาย ทฤษฎ ีเพชรมะล ิ 0818888540
6201000226-0014 อนุมัตแิลว้ GK ขา้วเกรยีบเห็ด ฟารม์เห็ดไฮเทคนาโน ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นางสาว สพุัฒตา คําภู 0918394444
6201000226-0012 อนุมัตแิลว้ GK คุก้กี�เห็ดผสมธัญพชื ฟารม์เห็ดไฮเทคนาโน ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นางสาว สพุัฒตา คําภู 0918394444
6201000226-0016 อนุมัตแิลว้ GK นํ�าพรกินรกเห็ด กล ิ�นแมงดา ฟารม์เห็ดไฮเทคนาโน ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2565 นางสาว สพุัฒตา คําภู 0918394444
6201000226-0010 อนุมัตแิลว้ GK นํ�าพรกิเห็ด กล ิ�นแมงดา ฟารม์เห็ดไฮเทคนาโน ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นางสาว สพุัฒตา คําภู 0918394444
6201000226-0004 อนุมัตแิลว้ GK นํ�าพรกิเห็ด รสสมุนไพร ฟารม์เห็ดไฮเทคนาโน ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นางสาว สพุัฒตา คําภู 0918394444
6201000226-0008 อนุมัตแิลว้ GK นํ�าพรกิเห็ดนรก ฟารม์เห็ดไฮเทคนาโน ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นางสาว สพุัฒตา คําภู 0918394444
6201000226-0011 อนุมัตแิลว้ GK นํ�าพรกิเห็ดรสตม้ยํา ฟารม์เห็ดไฮเทคนาโน ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นางสาว สพุัฒตา คําภู 0918394444
6201000226-0009 อนุมัตแิลว้ GK นํ�าพรกิเห็ดรสแซ่บ ฟารม์เห็ดไฮเทคนาโน ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นางสาว สพุัฒตา คําภู 0918394444
6201000226-0013 อนุมัตแิลว้ GK บราวนี�เห็ด ฟารม์เห็ดไฮเทคนาโน ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นางสาว สพุัฒตา คําภู 0918394444

6201000226-0007 อนุมัตแิลว้ GK รสสมุนไพร (เห็ด 3 อย่างอบกรอบ) ฟารม์เห็ดไฮเทคนาโน ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นางสาว สพุัฒตา คําภู 0918394444

6201000226-0003 อนุมัตแิลว้
GK เห็ด 3 อย่างทอดอบกรอบ รสหม่า
ลา่ ฟารม์เห็ดไฮเทคนาโน ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นางสาว สพุัฒตา คําภู 0918394444

6201000226-0005 อนุมัตแิลว้ GK เห็ด 3 อย่างผสมธัญพชื ฟารม์เห็ดไฮเทคนาโน ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นางสาว สพุัฒตา คําภู 0918394444

6201000226-0006 อนุมัตแิลว้
GK เห็ดฝอย (เห็ด 3 อย่างฉกีฝอย
ทอดกรอบ) ฟารม์เห็ดไฮเทคนาโน ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นางสาว สพุัฒตา คําภู 0918394444

6201000226-0017 อนุมัตแิลว้ GK เห็นอบกรอบชากังราว รสออรจินิอล ฟารม์เห็ดไฮเทคนาโน ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2565 นางสาว สพุัฒตา คําภู 0918394444
6201000226-0018 อนุมัตแิลว้ GK แคปเห็ด ฟารม์เห็ดไฮเทคนาโน ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2565 นางสาว สพุัฒตา คําภู 0918394444
6201000226-0015 อนุมัตแิลว้ GK แคปเห็ดเบรคแตก ฟารม์เห็ดไฮเทคนาโน ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นางสาว สพุัฒตา คําภู 0918394444
6209000026-0001 อนุมัตแิลว้ K&E Gardens K&E Gardens กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง กาญจนา เอวสิตนั 0980595459
6201000136-0001 อนุมัตแิลว้ KK Chicken Fried KK Chicken Fried ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย กฤษฏา เงนิดี 0884293578
6201000025-0014 อนุมัตแิลว้ Mango Moisturizing Lotion พญาไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นางสาวศรสิา ชาญเช่ี�ยว 055712977,
6211000062-0001 อนุมัตแิลว้ Popcorn เจา้สวั น.ส.ณฐว ีแกว้ประดษิฐ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นางสาว ณัฐว ีแกว้ประดษิฐ์ 0649248018
6201000025-0025 อนุมัตแิลว้ Prayaprai Alcohol Hand Gel พญาไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นางสาวศรสิา ชาญเช่ี�ยว 055712977,
6201000025-0024 อนุมัตแิลว้ Prayaprai Alcohol Hand Spray พญาไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นางสาวศรสิา ชาญเช่ี�ยว 055712977,
6201000326-0001 อนุมัตแิลว้ Ranning RINWINE นางรัตนา  รอดพนิจิ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นางรัตนา  รอดพนิจิ 081-971901

6202000053-0010 อนุมัตแิลว้
Rice and Corn Snack (ขา้วทับทมิชมุ
แพ) วสิาหกจิชมุชนกลุม่แปลงนาสะอาด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย ทฤษฎ ีเพชรมะล ิ 0818888540

6202000053-0009 อนุมัตแิลว้
Rice and Corn snack (ขา้วมะล ินลิ
สรุนิทร)์ วสิาหกจิชมุชนกลุม่แปลงนาสะอาด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย ทฤษฎ ีเพชรมะล ิ 0818888540

6201000223-0001 อนุมัตแิลว้ Saranya Wood Vinegar นํ�าสม้ควันไม ้ Saranya Grop ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นางสาว ศรัญญา มั�งนมิติร 0879941088
6207000011-0001 อนุมัตแิลว้ `ทอฟฟี�มะพรา้วเสวย กลุม่มะพรา้วเสวยบา้นทรายทอง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย สมจติ มะลพิรม 0896400673
6202000020-0002 อนุมัตแิลว้ กรงนกหัวจุก นายสทุนิ เหลา่เขตกจิ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาย สทุนิ เหลา่เขตกจิ 0869291867
6201000103-0001 อนุมัตแิลว้ กรอบกระจกผลติจากไม ้ กรอบกระจกผลติจากไม ้ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาย ณรงค ์โพเทพ
6211000029-0002 อนุมัตแิลว้ กรอบรูป กลุม่ผลติภันฑจ์ากไมบ้า้นโกสมัพี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาย จําเนยีร ทูลสา่ย 0878485745
6205000026-0001 อนุมัตแิลว้ กรอบรูป กรอบรูปภัทราวุธ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย ภัทราวุธ พันธเ์ขยีน 0958784451
6210000001-0003 อนุมัตแิลว้ กรอบรูป กลุม่แกะสลกัหนังมรดกหัตถศลิป์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาย ธนกร สวุรรณ 0876625116
6201000021-0003 อนุมัตแิลว้ กรอบรูปจากกระดาษสบัปะรด นางสาวลกัษณาวด ีมาลนิกีุล ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นางสาว ลกัษณาวด ีมาลนิกีุล 0840481797
6211000058-0001 อนุมัตแิลว้ กรอบรูปจากเศษไม ้ นายบุญเรอืน แสงอรุณ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาย บุญเรอืน แสงอรุณ 0891948685
6203000058-0002 อนุมัตแิลว้ กรอบรูปไม ้ขนาด 5x7 กลุม่หัตกรรมพื�นบา้น กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาย จํานงค ์แสนคํา 0895632112



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6201000045-0001 อนุมัตแิลว้ กรอบรูปไมส้กั กลุม่กรอบรูปไม ้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางสาว น.ส.จันทรส์ม เมทา 0848156900
6206000060-0001 อนุมัตแิลว้ กระจกกัดลาย นางสาวตะวันณา อันยงค์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นางสาว ตะวันณา อันยงค์ 0632218246
6207000052-0003 อนุมัตแิลว้ กระจังโหม่ง สองกะรัตลายไทย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาย กานตภ์ัช ภญิโญรัตนสกุล 0894007017
6203000003-0002 อนุมัตแิลว้ กระจาดจากเชอืกยางพารา กลุม่ถกัสานตะกรา้จากยางพารา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง วาสนา เพชรไทย 0872055841
6202000020-0001 อนุมัตแิลว้ กระชงัไมไ้ผ่ นายสทุนิ เหลา่เขตกจิ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาย สทุนิ เหลา่เขตกจิ 0869291867

6205000033-0004 อนุมัตแิลว้ กระดาษสาจากตน้กลว้ยไข่
วสิาหกจิชมุชนกลุม่เกษตรกลว้ยไข ่

ตําบลท่าพุทรา
ผูผ้ลติวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม 2561 นางสาว ดวงฤทัย เงนิยวง 0823932748

6210000015-0001 อนุมัตแิลว้ กระดาษใยกลว้ย
วสิาหกจิชมุชนกลุม่เกษตรอัตลกัษณ์
กําแพงเพชร ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางฉววีรรณ อนิทยา 0913944673

6203000084-0007 อนุมัตแิลว้ กระดมุดอกผักบุง้ นางสาวสําราญ ศรขํา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นางสาว สําราญ ศรขํา 0874861089
6203000022-0012 อนุมัตแิลว้ กระดง้ กล◌่มุจักสานสขุ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง ลดัดาวัลย ์เทพมงค์ 0806277707
6206000054-0004 อนุมัตแิลว้ กระดง้ กลุม่จักสานไมไ้ผ่ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาย สขุ เรยีนพศิ
6207000068-0006 อนุมัตแิลว้ กระดง้ กลุม่จักสานบา้นปรอืพันไถ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นกหวดี ศรมีูล 0875274934
6209000074-0001 อนุมัตแิลว้ กระดง้ จักสานบา้นหนองหนิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นางสาวนงคค์าร  คําหงษ์
6209000013-0002 อนุมัตแิลว้ กระดง้ กลุม่จักสานบา้นตากฟ้า กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง มาลยั บัวสําลี 08068520
6202000016-0001 อนุมัตแิลว้ กระต ิ,บขา้ว กลุม่สานกระต ิ,บขา้ว กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง จําปี บุคคะวัน 0932121764

6202000052-0001 อนุมัตแิลว้ กระต ิ,บขา้ว วสิาหกจิชมุชนกลุม่จักสานบา้นบ่อแกว้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง บัวเรยีน บุบผาชาต ิ 0931593867
6206000054-0001 อนุมัตแิลว้ กระต ิ,บขา้ว กลุม่จักสานไมไ้ผ่ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาย สขุ เรยีนพศิ
6209000008-0005 อนุมัตแิลว้ กระต ิ,บขา้วเหนยีว กลุม่อาชพีบา้นหนองหนิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว ชลธชิา วรนาม 0833309602
6207000068-0002 อนุมัตแิลว้ กระต ิ,บขา้วเหนยีว กลุม่จักสานบา้นปรอืพันไถ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นกหวดี ศรมีูล 0875274934
6204000012-0005 อนุมัตแิลว้ กระต ิ,บไมไ้ผ่ กลุม่สตร ีม.3 บา้นคลองสะพานชา้ง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง โสดา จตรุทศิ 0861192543

6206000013-0004 อนุมัตแิลว้ กระตา่ยหนิอ่อน กลุม่แกะสลกัหนิอ่อนพรานกระตา่ย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง นพลกัษณ์ ตั �งนธิธินพงศ์ 0624462935
6211000014-0005 อนุมัตแิลว้ กระถางกลมรูปฟังทอง กลุม่แกะสลกัไม ้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ภัทรภร ธรีะธาดา 0879435034
6211000025-0004 อนุมัตแิลว้ กระถางดอกไมท้รงสงู กลุม่ประดษิฐข์องใชจ้ากเศษไม ้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง เข็มขดั สรุนิรัตน์ 0878389162
6203000045-0001 อนุมัตแิลว้ กระถางตน้ไมปู้นปั�น ปูนปั�นไมเ้ทยีม กําแพงเพชร ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นายเกษม แสงเมอืง 0848132346
6211000014-0006 อนุมัตแิลว้ กระถางตน้ไมส้ี�เหลี�ยม กลุม่แกะสลกัไม ้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ภัทรภร ธรีะธาดา 0879435034
6211000014-0007 อนุมัตแิลว้ กระถางตน้ไมแ้ขวน กลุม่แกะสลกัไม ้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ภัทรภร ธรีะธาดา 0879435034

6206000013-0006 อนุมัตแิลว้ กระถางธูป กลุม่แกะสลกัหนิอ่อนพรานกระตา่ย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง นพลกัษณ์ ตั �งนธิธินพงศ์ 0624462935
6206000070-0001 อนุมัตแิลว้ กระถางธูปหนิอ่อน นางสาวดารัณ พลขนัธ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นางสาวดารัณ พลขนัธ์
6206000004-0002 อนุมัตแิลว้ กระถางธูปหนิอ่อน พลอยหนิอ่อน ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง ธนพร พลอาจ 0819739939

6206000077-0001 อนุมัตแิลว้ กระถางปลกูตน้ไมศ้ลิาแลง เพชรศลิาแปรรูปกําแพงเพชร ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2565
นางสาวจณิณพัตภ ์จันทรญาณ
กติต ิ0 0818136681

6201000099-0001 อนุมัตแิลว้ กระถางยางรถยนต์ กลุม่ตดัยางรถยนต์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาย บุญทอง คําสอาด 0848204535
6211000014-0001 อนุมัตแิลว้ กระถางแขวนรูปฟังทอง กลุม่แกะสลกัไม ้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ภัทรภร ธรีะธาดา 0879435034
6211000014-0004 อนุมัตแิลว้ กระถางใสก่ลว้ยไม ้8 มุม กลุม่แกะสลกัไม ้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ภัทรภร ธรีะธาดา 0879435034
6211000014-0008 อนุมัตแิลว้ กระถางใสก่ลว้ยไมส้ี�เหลี�ยม กลุม่แกะสลกัไม ้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ภัทรภร ธรีะธาดา 0879435034
6201000076-0001 อนุมัตแิลว้ กระทง ดอกไม ้กระทง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง วนดิา หาดบุตร 0822228007

6211000039-0004 อนุมัตแิลว้ กระทงกลมสลบัสี
กลุม่วสิาหกจิชมุชนผูผ้ลติกระทง
ตําบลลานดอกไมต้ก ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง สนิ บดรีัฐ 0816741388

6211000039-0001 อนุมัตแิลว้ กระทงกลมหลอด
กลุม่วสิาหกจิชมุชนผูผ้ลติกระทง
ตําบลลานดอกไมต้ก ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง สนิ บดรีัฐ 0816741388

6207000042-0006 อนุมัตแิลว้ กระทงจากซองกาแฟ กระทงเปลอืกขา้วโพดบา้นหนองหลวง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง สวุษิา คณุวงค์ 0963744328

6201000064-0001 อนุมัตแิลว้ กระทงจากเปลอืกขา้วโพด หัตถกรรมประดษิฐจ์ากเปลอืกขา้วโพด ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง สกุัญญา แกว้จรูญ 0806816844



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6211000017-0002 อนุมัตแิลว้ กระทงจากเปลอืกขา้วโพดรูปดาว นางจําลอง พุ่มนอ้ย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง จําลอง พุ่มนอ้ย 0836242258

6211000017-0003 อนุมัตแิลว้ กระทงจากเปลอืกขา้วโพดรูปทรงกลม นางจําลอง พุ่มนอ้ย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง จําลอง พุ่มนอ้ย 0836242258

6211000018-0001 อนุมัตแิลว้
กระทงจากเปลอืกขา้วโพดรูปทรงบัว
กลม นางละเอยีด พุ่มนอ้ย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ละเอยีด พุ่มนอ้ย 082877125

6211000022-0001 อนุมัตแิลว้ กระทงจากเปลอืกขา้วโพดรูปนก นางวริัตน ์ทวนธง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง วริัตน ์ทวนธง 0872001017

6211000018-0002 อนุมัตแิลว้ กระทงจากเปลอืกขา้วโพดรูปนกยุง นางละเอยีด พุ่มนอ้ย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ละเอยีด พุ่มนอ้ย 082877125

6211000017-0001 อนุมัตแิลว้ กระทงจากเปลอืกขา้วโพดรูปนกยุง นางจําลอง พุ่มนอ้ย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง จําลอง พุ่มนอ้ย 0836242258
6211000021-0002 อนุมัตแิลว้ กระทงจากเปลอืกขา้วโพดรูปปลา กลุม่ผลติกระทงบา้นเนนิกรวด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง มานติย ์ไอยรารัตน์ 089643074
6211000017-0004 อนุมัตแิลว้ กระทงจากเปลอืกขา้วโพดรูปหงษ์ นางจําลอง พุ่มนอ้ย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง จําลอง พุ่มนอ้ย 0836242258

6211000022-0002 อนุมัตแิลว้ กระทงจากเปลอืกขา้วโพดรูปไก่ฟ้า นางวริัตน ์ทวนธง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง วริัตน ์ทวนธง 0872001017
6211000021-0001 อนุมัตแิลว้ กระทงจาเปลอืกขา้วโพดรูปนกคู่ กลุม่ผลติกระทงบา้นเนนิกรวด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง มานติย ์ไอยรารัตน์ 089643074
6211000020-0001 อนุมัตแิลว้ กระทงดวงใจ กระทงเปลอืกขา้วโพดแฟนซี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง ละมัด พรมเอียีง 093942171

6211000039-0002 อนุมัตแิลว้ กระทงดาว
กลุม่วสิาหกจิชมุชนผูผ้ลติกระทง
ตําบลลานดอกไมต้ก ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง สนิ บดรีัฐ 0816741388

6207000042-0001 อนุมัตแิลว้ กระทงดาวกระจาย กระทงเปลอืกขา้วโพดบา้นหนองหลวง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง สวุษิา คณุวงค์ 0963744328

6207000042-0004 อนุมัตแิลว้ กระทงตั �งโตะ๊ กระทงเปลอืกขา้วโพดบา้นหนองหลวง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง สวุษิา คณุวงค์ 0963744328
6211000019-0001 อนุมัตแิลว้ กระทงนกยุงรําแพน นางอรุณีย ์เทยีนทอง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง อรุณีย ์เทยีนทอง 0869391816

6203000016-0004 อนุมัตแิลว้ กระทงนกรูปหัวใจ
นางบุญยัง ราชโน (กระทงเปลอืก
ขา้วโพด) ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง บุญยัง ราชโน 0879196780

6211000019-0002 อนุมัตแิลว้ กระทงนกหงษ์ นางอรุณีย ์เทยีนทอง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง อรุณีย ์เทยีนทอง 0869391816
6211000020-0005 อนุมัตแิลว้ กระทงบัวบาน กระทงเปลอืกขา้วโพดแฟนซี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง ละมัด พรมเอียีง 093942171
6211000002-0005 อนุมัตแิลว้ กระทงรูปกลม กลุม่อาชพีหมู ่9 บา้นลานเพชร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ทวปี เอมศริ ิ 0862067040
6211000024-0004 อนุมัตแิลว้ กระทงรูปกลม กลุม่กระทรงเปลอืกขา้วโพด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นางสาว สนุติา เกษร 0912933301
6211000002-0007 อนุมัตแิลว้ กระทงรูปกลมหลอดนกคูร่ัก กลุม่อาชพีหมู ่9 บา้นลานเพชร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ทวปี เอมศริ ิ 0862067040

6211000041-0001 อนุมัตแิลว้ กระทงรูปการต์นู
กลุม่สมัมาชพีกระทงเปลอืกขา้วโพด
บา้นลานดอกไมต้ก ม.1 ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง มาล ีสถาพร 0823930515

6211000002-0006 อนุมัตแิลว้ กระทงรูปดาว กลุม่อาชพีหมู ่9 บา้นลานเพชร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ทวปี เอมศริ ิ 0862067040
6211000024-0002 อนุมัตแิลว้ กระทงรูปดาว กลุม่กระทรงเปลอืกขา้วโพด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นางสาว สนุติา เกษร 0912933301
6211000020-0003 อนุมัตแิลว้ กระทงรูปดาว กระทงเปลอืกขา้วโพดแฟนซี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง ละมัด พรมเอียีง 093942171

6203000016-0001 อนุมัตแิลว้ กระทงรูปดาว
นางบุญยัง ราชโน (กระทงเปลอืก
ขา้วโพด) ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง บุญยัง ราชโน 0879196780

6211000035-0001 อนุมัตแิลว้ กระทงรูปทรงกลม
กลุม่อาชพีสมัมาชพีผลติภัณฑจ์าก
เปลอืกขา้วโพดบา้นเกาะพมิูล ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง ดาวคู ่ขนัทอง 0645018153

6211000035-0002 อนุมัตแิลว้ กระทงรูปทรงหัวใจ
กลุม่อาชพีสมัมาชพีผลติภัณฑจ์าก
เปลอืกขา้วโพดบา้นเกาะพมิูล ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง ดาวคู ่ขนัทอง 0645018153

6203000016-0003 อนุมัตแิลว้ กระทงรูปนกดอกทานตะวัน
นางบุญยัง ราชโน (กระทงเปลอืก
ขา้วโพด) ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง บุญยัง ราชโน 0879196780

6211000024-0005 อนุมัตแิลว้ กระทงรูปนกยุง กลุม่กระทรงเปลอืกขา้วโพด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นางสาว สนุติา เกษร 0912933301
6211000002-0002 อนุมัตแิลว้ กระทงรูปนกแฟนซี กลุม่อาชพีหมู ่9 บา้นลานเพชร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ทวปี เอมศริ ิ 0862067040
6211000024-0001 อนุมัตแิลว้ กระทงรูปหัวใจ กลุม่กระทรงเปลอืกขา้วโพด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นางสาว สนุติา เกษร 0912933301

6203000016-0002 อนุมัตแิลว้ กระทงรูปหัวใจ
นางบุญยัง ราชโน (กระทงเปลอืก
ขา้วโพด) ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง บุญยัง ราชโน 0879196780



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6211000002-0003 อนุมัตแิลว้ กระทงรูปหัวใจแบบหลอด กลุม่อาชพีหมู ่9 บา้นลานเพชร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ทวปี เอมศริ ิ 0862067040
6211000002-0004 อนุมัตแิลว้ กระทงรูปเตา่ กลุม่อาชพีหมู ่9 บา้นลานเพชร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ทวปี เอมศริ ิ 0862067040
6211000024-0003 อนุมัตแิลว้ กระทงรูปเรอื กลุม่กระทรงเปลอืกขา้วโพด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นางสาว สนุติา เกษร 0912933301

6207000042-0002 อนุมัตแิลว้ กระทงหงษ์คูส่ขีาว กระทงเปลอืกขา้วโพดบา้นหนองหลวง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง สวุษิา คณุวงค์ 0963744328

6207000042-0003 อนุมัตแิลว้ กระทงหงษ์คูส่ดีํา กระทงเปลอืกขา้วโพดบา้นหนองหลวง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง สวุษิา คณุวงค์ 0963744328
6211000020-0004 อนุมัตแิลว้ กระทงหงษ์ทอง กระทงเปลอืกขา้วโพดแฟนซี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง ละมัด พรมเอียีง 093942171
6211000031-0002 อนุมัตแิลว้ กระทงากเปลอืกขา้วโพดรูปกลม นางสํารวย ธรรมสอน ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง สํารวย ธรรมสอน 0872123958
6211000031-0001 อนุมัตแิลว้ กระทงากเปลอืกขา้วโพดรูปหัวใจ นางสํารวย ธรรมสอน ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง สํารวย ธรรมสอน 0872123958
6211000047-0001 อนุมัตแิลว้ กระทงเปลอืกขา้วโพด นางพัชญา วะลยัศรี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง พัชญา วะลยัศรี 0992714730
6201000030-0001 อนุมัตแิลว้ กระทงเปลอืกขา้วโพด เตอืนคนงึ ดอกไมป้ระดษิฐ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง เตอืนคนงึ ราชา 0848957900
6201000088-0001 อนุมัตแิลว้ กระทงเปลอืกขา้วโพด กลุม่กระทงทรงธรรม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง วันเพ็ญ กรัดภบิาล 0828783669
6205000028-0001 อนุมัตแิลว้ กระทงเปลอืกขา้วโพด กลุม่ผลติปลอืกขา้วโพดวาไรตี� ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง สมปอง ศรเีดช 0943563642
6211000032-0001 อนุมัตแิลว้ กระทงเปลอืกขา้วโพดรูปปลา นางกมลวรรณ เอี�ยมทรัพย์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง กมลวรรณ เอี�ยมทรัพย์ 0962109827
6211000032-0002 อนุมัตแิลว้ กระทงเปลอืกขา้วโพดรูปหัวใจ นางกมลวรรณ เอี�ยมทรัพย์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง กมลวรรณ เอี�ยมทรัพย์ 0962109827
6211000018-0004 อนุมัตแิลว้ กระทงเปลอืกขา้วโพดรูปหัวใจ นางละเอยีด พุ่มนอ้ย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ละเอยีด พุ่มนอ้ย 082877125
6211000018-0003 อนุมัตแิลว้ กระทงเปลอืกขา้วโพดรูปเรอื นางละเอยีด พุ่มนอ้ย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ละเอยีด พุ่มนอ้ย 082877125

6211000033-0002 อนุมัตแิลว้ กระทงเปลอืกขา้วโพดไก่นอ้ย
กลุม่วสิาหกจิชมุชนกระทงและ
สมุนไพร บา้นคลองคลา้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง น่าน ทรัพยพ์ูล 0828836799

6211000033-0001 อนุมัตแิลว้ กระทงเปลอืกขา้วโพดไก่ฟ้า
กลุม่วสิาหกจิชมุชนกระทงและ
สมุนไพร บา้นคลองคลา้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง น่าน ทรัพยพ์ูล 0828836799

6211000039-0003 อนุมัตแิลว้ กระทงเรอื
กลุม่วสิาหกจิชมุชนผูผ้ลติกระทง
ตําบลลานดอกไมต้ก ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง สนิ บดรีัฐ 0816741388

6207000042-0005 อนุมัตแิลว้ กระทงเรอื กระทงเปลอืกขา้วโพดบา้นหนองหลวง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง สวุษิา คณุวงค์ 0963744328
6211000019-0003 อนุมัตแิลว้ กระทงเรอืนกคู่ นางอรุณีย ์เทยีนทอง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง อรุณีย ์เทยีนทอง 0869391816
6211000020-0002 อนุมัตแิลว้ กระทงเรอืแจว กระทงเปลอืกขา้วโพดแฟนซี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง ละมัด พรมเอียีง 093942171
6207000011-0006 อนุมัตแิลว้ กระทอ้นกวน กลุม่มะพรา้วเสวยบา้นทรายทอง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย สมจติ มะลพิรม 0896400673

6203000033-0001 อนุมัตแิลว้ กระบวยตกันํ�า
ผลติภัณฑจ์ากกะลามะพรา้ว หมู ่22 
ตําบลคลองนํ�าไหล ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย ศรหีมื�น เถาตะมะ 0868421494

6210000012-0001 อนุมัตแิลว้ กระบวยตกันํ�า
ลงุทองหนาของประดษิฐจ์ากเศษไม ้

เศษกะลา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาย ทองหนา บาคาน 0930517142
6207000068-0003 อนุมัตแิลว้ กระบุง กลุม่จักสานบา้นปรอืพันไถ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นกหวดี ศรมีูล 0875274934
6203000042-0002 อนุมัตแิลว้ กระบุง กลุม่จักสานบา้นท่าชา้ง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาย นเรศ สงวนศลิป์ 0863369995
6204000012-0004 อนุมัตแิลว้ กระบุงไมไ้ผ่ กลุม่สตร ีม.3 บา้นคลองสะพานชา้ง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง โสดา จตรุทศิ 0861192543
6209000013-0001 อนุมัตแิลว้ กระบุง้ กลุม่จักสานบา้นตากฟ้า กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง มาลยั บัวสําลี 08068520
6205000061-0001 อนุมัตแิลว้ กระปุกออมสนิ นายรังสรรค ์อ่อนสอาด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาย รังสรรค ์อ่อนสอาด 0932828463
6201000069-0004 อนุมัตแิลว้ กระปุกออมสนิ ผลติภัณฑฝ์ีมอืชมุชนบา้นอ่างหนิ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง สายฝน ดาษดื�น 0899375283
6203000059-0004 อนุมัตแิลว้ กระปุกออมสนิ กลุม่ผลติภัณฑจ์ากไมไ้ผ่ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นางสาว ปราณี เปรมเสถยีร 0869391445

6207000069-0001 อนุมัตแิลว้ กระปุกออมสนิกะลามะพรา้ว
กลุม่ผลติภัณฑจ์ากกะลามะพรา้วบา้น
ใหม่สามัคคี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาย จเร อนินา 0902245909

6203000058-0003 อนุมัตแิลว้ กระปุกออมสนิไม ้ กลุม่หัตกรรมพื�นบา้น กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาย จํานงค ์แสนคํา 0895632112
6209000037-0005 อนุมัตแิลว้ กระป๋าพาวเวอรแ์บงค์ กลุม่กระเป่าผา้ปักอุดมทรัพย์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง กรอยใจ คชฤทธิ0
6206000053-0004 อนุมัตแิลว้ กระยาสาท กล◌่มุแปรรูปผลไมเ้ขานางทอง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง ดวงใจ รัสมี 0980071949

6204000001-0009 อนุมัตแิลว้ กระยาสารท
วสิาหกจิชมุชนกลุม่แม่บา้นเกษตรกร
บงึเสอืเตน้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง สนุทร ทองดี 0899072052

6209000018-0001 อนุมัตแิลว้ กระยาสารท กลุม่กระยาสารทแม่บา้นไพรสวรรค์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ฉลาด โคตะผุย 0857253614



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6211000001-0002 อนุมัตแิลว้ กระยาสารท กลุม่แม่บา้นเกาะพมิูลพัฒนา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง สนอง พุ่มนอ้ย 055745116
6208000012-0001 อนุมัตแิลว้ กระยาสารท กลุม่กระยาสารทแม่บา้นสามจบ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ทว ีจันทราภริมย์ 0845739115
6209000033-0001 อนุมัตแิลว้ กระยาสารท กลุม่สตรบีา้นหนองหนิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง ทองวาส ฤทธชิยั 0982843453
6204000039-0004 อนุมัตแิลว้ กระยาสารท กลุม่แปรรูปผลติภัณฑบ์า้นแสนตอ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว สมมาต ปะฉมิะ 0652291596
6201000013-0001 อนุมัตแิลว้ กระยาสารท แม่แกว้ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง เฮยีง สลียั 055717011

6204000024-0001 อนุมัตแิลว้ กระยาสารท
วสิาหกจิชมุชนกลุม่กระยาสารทบา้น
คลองสะพานชา้ง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง ประไพ มิ�งขวัญ 0944836049

6209000061-0001
ไม่ผ่าน(ระบุ
เหตผุล) กระยาสารท กลุม่กระยาสารทบา้นท่าข ึ�น 2562

6211000002-0008 อนุมัตแิลว้ กระยาสารท กลุม่อาชพีหมู ่9 บา้นลานเพชร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง ทวปี เอมศริ ิ 0862067040
6207000017-0001 อนุมัตแิลว้ กระยาสารท ถงุเล็ก กลุม่แม่บา้นตะเคยีนงาม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง กอน บุญสงัข์ 0852679326
6207000017-0002 อนุมัตแิลว้ กระยาสารท ถงุใหญ่ กลุม่แม่บา้นตะเคยีนงาม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง กอน บุญสงัข์ 0852679326
6209000054-0001 อนุมัตแิลว้ กระยาสารท นมสด นางราตร ีจันทยา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง ราตร ีจันทยา 0988054011
6201000144-0001 อนุมัตแิลว้ กระยาสารทByกระเทย กระยาสารทBy กระเทย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย ผดงุ ทองเพชรนลิ 0860537453
6207000017-0003 อนุมัตแิลว้ กระยาสารทกลว้ย กลุม่แม่บา้นตะเคยีนงาม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง กอน บุญสงัข์ 0852679326
6211000060-0002 อนุมัตแิลว้ กระยาสารทกลว้ยไข่ ตน้กลา้โกสมัพวีทิยา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2564 นางสาว นันทชิา สวนแกว้ 0613748252
6211000060-0001 อนุมัตแิลว้ กระยาสารทกลว้ยไข่ ตน้กลา้โกสมัพวีทิยา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นางสาว นันทชิา สวนแกว้ 0613748252
6211000057-0001 อนุมัตแิลว้ กระยาสารทกลว้ยไข่ นางประรชิาต ิไขศรมีน ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง ประรชิาต ิไขศรมีน 0891948685
6201000017-0003 อนุมัตแิลว้ กระยาสารทกลว้ยไข่ นางบุญเชญิ วงศว์ฑิูรวัฒนะ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง บุญเชญิ วงศว์ทิูรวัฒนะ 0840484323
6201000023-0002 อนุมัตแิลว้ กระยาสารทกลว้ยไข่ กลุม่แม่บา้นเกษตรบา้นท่าไมแ้ดง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง วลิยัวรรณ บุพศริ ิ
6201000144-0002 อนุมัตแิลว้ กระยาสารทกลว้ยไข ่By กระเทย กระยาสารทBy กระเทย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาย ผดงุ ทองเพชรนลิ 0860537453

6204000014-0002 อนุมัตแิลว้ กระยาสารทกาบา วสิาหกจิชมุชนผลพลอยพอเพยีงพลสั กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง กนกกรณ์ ทองพันชั�ง 0922733125

6205000069-0005 อนุมัตแิลว้ กระยาสารทขา้วพองสมุนไพร
วสิาหกจิชมุชนเกษตรกรบา้นปรกึ
มะกรูด ตําบลท่าพุทรา

ผูผ้ลติวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม 2563 นางสาวสกุัญญา จันทะเกตุ

6201000017-0005 อนุมัตแิลว้ กระยาสารทขา้วเม่า นางบุญเชญิ วงศว์ฑิูรวัฒนะ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง บุญเชญิ วงศว์ทิูรวัฒนะ 0840484323

6201000209-0001 อนุมัตแิลว้ กระยาสารทขา้วเม่า
บา้นนวัตวถิบีา้นท่าไมแ้ดงใต ้กระยา
สารทขา้วเม่า ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง วลิยัวรรณ บุพศริ ิ

6201000017-0004 อนุมัตแิลว้ กระยาสารทขา้วเม่างาดํา นางบุญเชญิ วงศว์ฑิูรวัฒนะ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง บุญเชญิ วงศว์ทิูรวัฒนะ 0840484323
6207000017-0005 อนุมัตแิลว้ กระยาสารทขา้วไรซเ์บอรี� กลุม่แม่บา้นตะเคยีนงาม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง กอน บุญสงัข์ 0852679326
6204000030-0001 อนุมัตแิลว้ กระยาสารทนมสดในวัง กลุม่แม่บา้นวังหามแห กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว ณฐมน สมัครเขตรการ 0870210280

6201000156-0001 อนุมัตแิลว้ กระยาสารทบา้นคณุนาย
กลุม่กระยาสารทและขนมไทยบา้น
คณุนาย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย ลําพอง สขุจติน์ 0966184059

6201000152-0001 อนุมัตแิลว้ กระยาสารทบา้นทา้ยเกาะ กระยาสารทบา้นทา้ยเกาะ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง จงรัก นมิติตานันท์ 0844829974

6201000153-0001 อนุมัตแิลว้ กระยาสารทปางชา่งยม กระยาสารทปางชา่งยม(บา้นสมัมาชพี) ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง สดุา กล ิ�นสคุนธ์ 0862083999

6205000069-0001 อนุมัตแิลว้ กระยาสารทพอดคีํา
วสิาหกจิชมุชนเกษตรกรบา้นปรกึ
มะกรูด ตําบลท่าพุทรา

ผูผ้ลติวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม 2563 นางสาวสกุัญญา จันทะเกตุ

6207000017-0004 อนุมัตแิลว้ กระยาสารทฟักทอง กลุม่แม่บา้นตะเคยีนงาม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง กอน บุญสงัข์ 0852679326
6201000020-0004 อนุมัตแิลว้ กระยาสารทสมหวัง สมหวัง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง สมหวัง คงมั�น 0814756453
6201000003-0003 อนุมัตแิลว้ กระยาสารทเทยีนหอม นางฐาปน ีจันศร ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง ฐาปน ีจันศร 0824090010
6201000015-0001 อนุมัตแิลว้ กระยาสารทแม่ทองพนิ กระยาสารทแม่ทองพนิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย พชิติ รัตถา 0828851945
6201000023-0001 อนุมัตแิลว้ กระยาสารทโบราณ กลุม่แม่บา้นเกษตรบา้นท่าไมแ้ดง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง วลิยัวรรณ บุพศริ ิ
6206000032-0003 อนุมัตแิลว้ กระยาสารทไรซเ์บอรร์ี�

กลุม่แปรรูปขา้วกลอ้งไรซเ์บอรร์ี� ออ
แกนคิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง มลวิรรณ ดสิกุล 0878472066

6206000011-0001 อนุมัตแิลว้ กระลาออมสนิ กลุม่หัตถกรรมบา้นเรอืนไทย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย สมบูรณ์ ไชยรังษี 0895679144
6203000003-0004 อนุมัตแิลว้ กระเชา้ของขวัญ กลุม่ถกัสานตะกรา้จากยางพารา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง วาสนา เพชรไทย 0872055841



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6211000034-0002 อนุมัตแิลว้ กระเชา้จากไมไ้ผ่ สวนองุ่นเพชรชมภู(นางสมใจ ชา้งโต) ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง สมใจ ชา้งโต 0942945507
6211000025-0008 อนุมัตแิลว้ กระเชา้ดอกไม ้ กลุม่ประดษิฐข์องใชจ้ากเศษไม ้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง เข็มขดั สรุนิรัตน์ 0878389162

6206000059-0002 อนุมัตแิลว้ กระเชา้อโรม่า
กลุม่ผูส้งูอายุเทศบาลตําบลพราน
กระตา่ย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง เพ็ญศร ีพูนกิ�มแกว้ 0872072014

6203000001-0004 อนุมัตแิลว้ กระเชา้เชอืกยางพารา กลุม่จักสานเชอืกมัดฟางบา้นมอมะคา่ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ชอ่ง สลีํามาศ 0873148760
6211000014-0009 อนุมัตแิลว้ กระเชา้ใสข่อง กลุม่แกะสลกัไม ้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ภัทรภร ธรีะธาดา 0879435034

6201000112-0004 อนุมัตแิลว้ กระเป็าผา้ใสโ่ทรศพัทฺ์ ทอผา้ขาวมา้และแปรรูป(ธรณ์ดไีซร)์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นางสาว ธโยธร ลายทอง 0860361826

6201000112-0005 อนุมัตแิลว้ กระเป้าผา้เป้สะพายหลงัซบิหนา้2 ทอผา้ขาวมา้และแปรรูป(ธรณ์ดไีซร)์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นางสาว ธโยธร ลายทอง 0860361826
6203000008-0005 อนุมัตแิลว้ กระเป๋า กลุม่ผา้ปักชาวเขา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ไหนเจยีว แซ่ลี 0875749055

6208000074-0004
ยกเลกิ
ผลติภัณฑ์ กระเป๋า หัตถกรรมประดษิฐเ์ย็บผา้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง ศวินาถ ผวิเกษแกว้ 0817274025

6203000090-0001 อนุมัตแิลว้ กระเป๋า ตน้กลา้ซูวเีนยี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นางสาวนวพร  พรานสอน 0994549396
6203000069-0003 อนุมัตแิลว้ กระเป๋า ผา้ทอมอืวุง้กะสงั ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง น่อลทึ ูหัวบอื 0802784195
6209000008-0010 อนุมัตแิลว้ กระเป๋า กลุม่อาชพีบา้นหนองหนิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว ชลธชิา วรนาม 0833309602

6209000041-0011 อนุมัตแิลว้ กระเป๋า
กลุม่สนิคา้แม่บา้นบา้นตากฟ้า
(สมัมาชพี) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง วาสนา ผุยนวล

6203000086-0001 อนุมัตแิลว้ กระเป๋า
กลุม่พัฒนาผลติภัณฑช์าวเขาบา้น
คลองปลารา้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นางนํ�าทพิย ์ ทองศกัด ิ0สกุล

6208000011-0001 อนุมัตแิลว้ กระเป๋า กลุม่ถกัสานกระเป๋า กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ลําดวน สเีชยีงหา 0931745878
6201000069-0002 อนุมัตแิลว้ กระเป๋า ผลติภัณฑฝ์ีมอืชมุชนบา้นอ่างหนิ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง สายฝน ดาษดื�น 0899375283
6203000068-0001 อนุมัตแิลว้ กระเป๋า ลาหู่ กลุม่ทํากระเป๋า-ย่าม ลาหู่ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นางสาว ไฮ แซ่ศลิ 0871940752
6202000089-0001 อนุมัตแิลว้ กระเป๋ากก แม่บา้นหนองคลา้(เกาะมะพรา้ว) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นางสาวสําเภา บุญไทย 0881586991
6203000060-0001 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าคาดเอว นางพัชรพร วรรณจักร์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง พัชรพร วรรณจักร์ 0626353996
6205000037-0003 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าคาดเอว กลุม่ผลติภัณฑจ์ากผา้ไทดํา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง อนงค ์มะลลิา 0818869716

6209000041-0010 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าจากกก
กลุม่สนิคา้แม่บา้นบา้นตากฟ้า
(สมัมาชพี) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง วาสนา ผุยนวล

6202000071-0002 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าจากซองกาแฟ กลุม่สมัมาชพีบา้นหนองไมแ้ดง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว สมัย เมอืงแกว้ 0861191322
6202000022-0002 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าจากตน้กก กลุม่ทอเสื�อกก กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง คําปอน ชยัธรรม 0844917631

6201000193-0001 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าจากวัสดรุไีซเคลิ
บา้นนวัตวถิชีมุชนวัดกะโลทัย นาง
สมหมาย พุ่มใย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นางสมหมาย พุ่มใย 0969352462

6203000003-0009 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าจากเชอืกยางพา กลุม่ถกัสานตะกรา้จากยางพารา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง วาสนา เพชรไทย 0872055841
6209000046-0011 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าชนเผ่า กลุม่แม่บา้นปางมะละกอ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง พเยาว ์มณีเขยีว
6201000181-0001 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าซองกาแฟ

หมู่บา้นOTOPเพื�อการท่องเที�ยวบา้น
วังพระธาตุ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว สมหมาย อนิทรป์าน 0895659965

6208000014-0002 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าซองกาแฟ กลุม่ตระกรา้ หมู2่ หนองนกชมุ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง เพ็ญศร ีแหไธสง 0857287367

6203000001-0002 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าด ิ�นเงนิด ิ�นทอง กลุม่จักสานเชอืกมัดฟางบา้นมอมะคา่ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ชอ่ง สลีํามาศ 0873148760
6202000007-0001 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าถกั กลุม่อาชพีสานเปลญวน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง วาสนา พยับ 0819726458
6205000039-0001 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าถกั,หมวกถกั กลุม่แม่บา้นไทดํา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว ฉลวย ชยัสงคราม 0831530604
6209000020-0001 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าถกัเชอืก กลุม่กระเป๋าบา้นหนองหนิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางสาว จันทนา ภาวะดี
6207000025-0002 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าถกัเชอืกร่ม กลุม่แม่บา้นงานฝีมอืบา้นกา้วเจรญิพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย นางพลอย  โพธิ0เงนิ ศรสีขุ 0865891809
6209000030-0001 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าถกัเชอืกร่ม กลุผ่ลติภัณฑเ์ชอืกร่ม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง กุสมุา ขนัชารี 0814750774
6204000034-0002 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าถกัเชอืกร่ม กลุม่ผลติภัณฑง์านฝีมอื กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง จําเนยีร นุ่มมศีรี 0955411425



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6211000025-0007 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าถอื กลุม่ประดษิฐข์องใชจ้ากเศษไม ้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง เข็มขดั สรุนิรัตน์ 0878389162
6203000092-0003 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าถอื นางอําพร วงคห์าญ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นางอําพร วงคห์าญ
6208000074-0005

ยกเลกิ
ผลติภัณฑ์ กระเป๋าถงุย่าม หัตถกรรมประดษิฐเ์ย็บผา้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง ศวินาถ ผวิเกษแกว้ 0817274025

6207000027-0001 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าปอพลาสตกิ กลุม่กระเป๋าปอพลสตกิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง จํานง หนองหลวง 0877375218
6207000063-0002 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าปอพลาสตกิ กลุม่แม่บา้นบงึมาลย์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว จติร ีไมแ้ดง 0926574237

6206000006-0004 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าปอพลาสตกิ กล◌่มุอาชพีจักสานบา้นคลองหว้ยยั �ง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง กรกนก ยมจันทร์ 0827741986

6208000053-0001 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าผา้
บา้นนวัตวถิบีา้นดงเจรญิ กลุม่กระเป๋า
ผา้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง ชมภู มาเกษม 0613173402

6208000002-0002 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าผา้
กลุม่ตดัเย็บเสื�อผา้สําเร็จรูปบา้นศรี
สกุณา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง จรรยา พันธุมา 0860881046

6208000056-0001 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าผา้
บา้นนวัตวถิบีา้นศรสีกุณา เย็บกระเป๋า
ผา้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง คําปิ�น ชยัฤทธิ0 0895543116

6201000182-0002 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าผา้
หมู่บา้นOTOPเพื�อการท่องเที�ยวบา้น
วังพระธาตุ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว สขุศร ีสทิธิ 0810458550

6207000034-0003 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าผา้ขาวมา้
กลุม่มัดหมี�ไหมประดษิฐท์อมอืบา้น
ประชาสขุสนัต์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง สภุาพ เสนนอก 0931965917

6207000007-0004 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าผา้ทอมอื กลุม่ทอผา้บา้นคลองเจรญิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นายกันตนิันท ์โคตรสมบัต ิ 0945080917
6207000006-0007 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าผา้ทอมอื กลุม่ทอผา้บา้นเกศกาสร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง บุญเลี�ยง ทองคํา 0822252917
6204000031-0003 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าผา้ทอลายดอกกระเจยีว กลุม่อาชพีทอผา้ซิ�นตนีจก กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นางสาวณัฐกาญ สอนเครอื 0635197446
6204000031-0002 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าผา้ทอลายดอกพกิุลทรัพย์ กลุม่อาชพีทอผา้ซิ�นตนีจก กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นางสาวณัฐกาญ สอนเครอื 0635197446
6209000037-0001 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าผา้ปัก กลุม่กระเป่าผา้ปักอุดมทรัพย์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง กรอยใจ คชฤทธิ0
6201000221-0004 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าผา้ปัก

บา้นนวัตวถิกีลุม่ศลิปาชพีบา้นจอม
แขวน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นางสาว วนัชพร ศรสีมบัต ิ 0956234147

6203000009-0006 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าผา้ปักขนาดกลาง ผา้ปักชาวเขา ( เหมยจอ้ย แซ่จ๋าว ) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง เหมยจอ้ย แซ่จ๋าว 0896314368
6203000009-0001 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าผา้ปักขนาดเล็ก ผา้ปักชาวเขา ( เหมยจอ้ย แซ่จ๋าว ) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง เหมยจอ้ย แซ่จ๋าว 0896314368
6203000009-0007 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าผา้ปักขนาดใหญ่ ผา้ปักชาวเขา ( เหมยจอ้ย แซ่จ๋าว ) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง เหมยจอ้ย แซ่จ๋าว 0896314368
6203000009-0004 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าผา้ปักชาวเขา ผา้ปักชาวเขา ( เหมยจอ้ย แซ่จ๋าว ) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง เหมยจอ้ย แซ่จ๋าว 0896314368
6203000099-0001 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าผา้ปักชาวเขา กลุม่ผา้ปักชาวเขาป่าคา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2564 นางพั �ว แสงมา้ 0987780231
6209000086-0003 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าผา้พมิพล์าย นดิ ขนุทรง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นางสาวนดิ ขนุทรง 095-282918

6201000112-0006 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าผา้สะพายบ่า ทอผา้ขาวมา้และแปรรูป(ธรณ์ดไีซร)์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นางสาว ธโยธร ลายทอง 0860361826
6203000060-0004 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าผา้หูรูด นางพัชรพร วรรณจักร์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง พัชรพร วรรณจักร์ 0626353996

6201000112-0001 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าผา้เป้ซบิหนา้ ทอผา้ขาวมา้และแปรรูป(ธรณ์ดไีซร)์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นางสาว ธโยธร ลายทอง 0860361826

6201000112-0003 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าผา้เป้สะพายหลงั ทอผา้ขาวมา้และแปรรูป(ธรณ์ดไีซร)์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นางสาว ธโยธร ลายทอง 0860361826
6207000014-0003 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าผา้ใบเล็ก กลุม่กระเป๋าไฉไล กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง นัชนันท ์แจ่มจอ้ย 0895676171
6207000014-0001 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าผา้ใบใหญ่ กลุม่กระเป๋าไฉไล กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง นัชนันท ์แจ่มจอ้ย 0895676171

6201000112-0007 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าผา้ใสม่อืถอื ทอผา้ขาวมา้และแปรรูป(ธรณ์ดไีซร)์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นางสาว ธโยธร ลายทอง 0860361826

6201000112-0002 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าผา้ใสเ่หรยีญ ทอผา้ขาวมา้และแปรรูป(ธรณ์ดไีซร)์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นางสาว ธโยธร ลายทอง 0860361826

6210000011-0001 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าพลาสตกิสาน
กระเป๋าสานพลาสตกิวังชะโอนนอ้ย 

(นางปัด มา้วเิศษ) ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง ปัด มา้วเิศษ 0878430675

6210000009-0001 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าพลาสตกิสาน
สอา้นเครื�องประดบั กระเป๋าสาน
พลาสตกิ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นางสาว สอา้น เอี�ยมบาง 0895653270



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6210000016-0001 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าพลาสตกิสาน กลุม่กระเป๋าสานพลาสตกิ ต.เทพนมิติ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย นพดล กระดาษทอง 0914613595

6205000067-0001 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าลาวครั�ง
ศนูยว์ัฒนธรรมลาวครั�งบา้นโคง้วไิล 

หมู่ที� 13 บา้นหนองตาเถร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นางสาวพรสดุา กุลนาดา
6201000105-0001 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าสตางคใ์บยาวซองกาแฟ กลุม่สตรชีมุชนวังคาง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง สมหมาย พุ่มใย 0918133299
6203000084-0002 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าสตางคไ์ทดํา นางสาวสําราญ ศรขํา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นางสาว สําราญ ศรขํา 0874861089
6203000060-0003 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าสะพายขา้ง นางพัชรพร วรรณจักร์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง พัชรพร วรรณจักร์ 0626353996
6201000105-0002 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าสะพายซองกาแฟ กลุม่สตรชีมุชนวังคาง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง สมหมาย พุ่มใย 0918133299
6203000060-0002 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าสะพายหนัง นางพัชรพร วรรณจักร์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง พัชรพร วรรณจักร์ 0626353996
6209000022-0001 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าสานพลาสตกิ น.ส.นงคค์าร คําหงษ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นางสาว นงคค์าร คําหงษ์
6201000135-0001 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าหนัง ZENTIRA ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง อัจจมิาภ ์อมรบัณฑติย์ 0874944224
6203000060-0005 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าหิ�ว ลายชา้ง นางพัชรพร วรรณจักร์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง พัชรพร วรรณจักร์ 0626353996
6203000060-0006 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าหิ�ว ลายนกฮูก นางพัชรพร วรรณจักร์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง พัชรพร วรรณจักร์ 0626353996

6201000175-0001 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าหิ�วผา้
หมู่บา้นOTOPเพื�อการท่องเที�ยวบา้น
วังพระธาตุ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง ปราณี รัตนภรณ์ 0895659965

6207000043-0003 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าเชอืกพลาสตกิ กลุม่สมัมาชพีบา้นบงึมาลยน์อ้ย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง ลดัดา เผื�อนทมิ 0622838969

6203000001-0001 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าเชอืกยางพารา กลุม่จักสานเชอืกมัดฟางบา้นมอมะคา่ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ชอ่ง สลีํามาศ 0873148760
6204000011-0001 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าเชอืกร่ม กลุม่อาชพีบา้นโรงสบู กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง อรุณ เพ็งสบื 0879438470
6201000067-0001 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าเชอืกร่ม กระเป๋าเชอืกร่ม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง สวทิ สงัเกตกุาร 0814280148

6210000007-0001 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าเชอืกร่ม
วสิาหกจิชมุชนกลุม่ถกักระเป๋าเชอืกร่ม
(โครเชต)์บา้นวัดใหม่ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ปราณี ใจไธสง 0839524410

6203000019-0002 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าเชอืกร่ม พรมเช็ดเทา้บา้นคลองไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง ออน เขื�อนสอน 0979210733

6203000018-0001 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าเชอืกร่ม กลุม่ถกักระเป๋าตะกรา้บา้นคลองไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง แนว ตะ๊นางอย 0852699596
6201000168-0001 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าเชอืกร่ม กลุม่สรา้งชวีติใหม่ใหส้ตรี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง กนษิฐา เทยีมเพชร 0846219150

6208000074-0003
ยกเลกิ
ผลติภัณฑ์ กระเป๋าเป้ หัตถกรรมประดษิฐเ์ย็บผา้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง ศวินาถ ผวิเกษแกว้ 0817274025

6209000048-0001 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าแห กลุม่ถกัทอบา้นใหม่วงศเ์ขาทอง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง หนูกาญต ์หงษ์บุญ
6203000084-0001 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าโทรศพัท์ นางสาวสําราญ ศรขํา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นางสาว สําราญ ศรขํา 0874861089

6202000091-0008 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าใสแ่กว้เยต ิ
ชมรมผูส้งูอายุไทรเพิ�มสขุ อบต.ไทร
งาม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นายวันชยั พุทธลํา 0986747197

6209000037-0003 อนุมัตแิลว้ กระเป๋าใสโ่ทรศพัท์ กลุม่กระเป่าผา้ปักอุดมทรัพย์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง กรอยใจ คชฤทธิ0
6203000002-0001 อนุมัตแิลว้ กระเหรี�ยงคอยาว ตุก๊ตาเรซนิ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาง ซง กอสมัพันธ์
6203000008-0002 อนุมัตแิลว้ กระโปรง กลุม่ผา้ปักชาวเขา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ไหนเจยีว แซ่ลี 0875749055

6208000002-0005 อนุมัตแิลว้ กระโปรง
กลุม่ตดัเย็บเสื�อผา้สําเร็จรูปบา้นศรี
สกุณา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง จรรยา พันธุมา 0860881046

6203000054-0004 อนุมัตแิลว้ กระโปรงสตรชีนเผ่ามง้ กลุม่ผา้ปักชาวเขาบา้นป่าคา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง บรา กติตยิังกุล
6208000065-0001 อนุมัตแิลว้ กลุม่กลว้ยฉาบบา้นศรสีกุณา ม.12

บา้นนวัตวถิบีา้นศรสีกุณา กลุม่กลว้ย
ฉาบ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง บุดด ีประดษิฐจ์า 0993832799

6208000064-0001 อนุมัตแิลว้ กลุม่จักรสานบา้นดงเจรญิ
บา้นนวัตวถิบีา้นดงเจรญิ กลุม่จักรสาน
บา้นดงเจรญิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาย คําพอง ละม่อน 0926175010

6209000029-0001 อนุมัตแิลว้
กลุม่ทอเสื�อสมัมาชพีบา้นใหม่วงศ์
เขาทอง

กลุม่ทอเสื�อสมัมาชพีบา้นใหม่วงศ์
เขาทอง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง สมมุ่ง ใสสดศรี 0845757831

6201000215-0002 อนุมัตแิลว้
กลุม่ผลติภัณฑจ์ากดนิไทยและแป้ง
และผักผลไมจ้ิ;ว บา้นนวัตวถิบีา้นนครชมุ อารยีา ปานจนี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว อารยีา ปานจนี

6209000030-0002 อนุมัตแิลว้ กลุม่ผลติภัณฑเ์ชอืกร่ม กลุผ่ลติภัณฑเ์ชอืกร่ม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง กุสมุา ขนัชารี 0814750774
6205000071-0001 อนุมัตแิลว้ กลุม่พรกิแกงบา้นเกาะแตง สง่เสรมิอาชพี บา้นเกาะแตง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นางนทิรา รุ่งหมี



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6209000028-0001 อนุมัตแิลว้ กลุม่ไมก้วาดสมัมาชพี หมู ่6 ปางเหนอื

กลุม่ไมก้วาดสมัาชพี หมู6่ บา้นปาง
เหนอื กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย กติตพิงษ์ ปรั�งดี 0980094002

6201000059-0001 อนุมัตแิลว้ กลอ่งกระดาษสา นายสรเดช สรุเดช ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาย สรเดช สรุเดช 0904576302
6202000022-0003 อนุมัตแิลว้ กลอ่งทชิชูต่น้กก กลุม่ทอเสื�อกก กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง คําปอน ชยัธรรม 0844917631
6201000059-0003 อนุมัตแิลว้ กลอ่งผา้เครื�องประดบั นายสรเดช สรุเดช ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว นาย สรเดช สรุเดช 0904576302
6201000059-0002 อนุมัตแิลว้ กลอ่งผา้เครื�องประดบั นายสรเดช สรุเดช ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาย สรเดช สรุเดช 0904576302
6201000021-0001 อนุมัตแิลว้ กลอ่งเอนกประสงคก์ระดาษกลว้ย นางสาวลกัษณาวด ีมาลนิกีุล ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นางสาว ลกัษณาวด ีมาลนิกีุล 0840481797

6201000021-0002 อนุมัตแิลว้ กลอ่งเอนกประสงคก์ระดาษสบัปะรด นางสาวลกัษณาวด ีมาลนิกีุล ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นางสาว ลกัษณาวด ีมาลนิกีุล 0840481797

6201000192-0001 อนุมัตแิลว้ กลอ่งใสท่ชิชูจ่ากวัสดรุไีซเคลิ
บา้นนวัตวถิชีมุชนวัดกะโลทัย นาง
ยุพนิ หอ้ยพะนา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง ยุพนิ หอ้ยพะนา 0814330537

6208000075-0001 อนุมัตแิลว้ กลว้ยกรอบรสนํ�าผึ�ง กลุม่แปรรูปผลไมแ้ซ่บเดอ้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง กฤษณา มุกดาหาร 0636244426
6201000007-0002 อนุมัตแิลว้ กลว้ยกรอบแกว้ รา้นแม่อุทัย (นางสาวรําพงึ จันทร) ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นางสาว รําพงึ จันทร 0969293170

6201000183-0001 อนุมัตแิลว้ กลว้ยกวน
บา้นนวัตวถิบีา้นโคกหมอ้ นายไพรัช 

ขตัยิศ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาย ไพรัช ขตัยิศ 0848139131
6207000016-0002 อนุมัตแิลว้ กลว้ยกวน กลุม่อาชพีแม่บา้นโนนใน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง บุญนาค เจนจบ 0846228299
6201000077-0001 อนุมัตแิลว้ กลว้ยกวน อัญชลขีองฝาก ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นางสาว อัญชล ีชยัวงศ์ 0815340390

6208000017-0002 อนุมัตแิลว้ กลว้ยกวน กลุม่อาชพีเสรมิเพื�อเศรษฐกจิในชมุชน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ณริัชญา โฉมงาม 0906949941

6204000001-0001 อนุมัตแิลว้ กลว้ยกวน
วสิาหกจิชมุชนกลุม่แม่บา้นเกษตรกร
บงึเสอืเตน้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง สนุทร ทองดี 0899072052

6206000019-0002 อนุมัตแิลว้ กลว้ยกวน นางสาวสงกรานต ์ดําทรัพย์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางสาว สงกรานต ์ดําทรัพย์ 0867379215
6207000011-0005 อนุมัตแิลว้ กลว้ยกวน กลุม่มะพรา้วเสวยบา้นทรายทอง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย สมจติ มะลพิรม 0896400673
6209000054-0002 อนุมัตแิลว้ กลว้ยกวน ดั �งเดมิ นางราตร ีจันทยา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง ราตร ีจันทยา 0988054011

6201000005-0001 อนุมัตแิลว้ กลว้ยกวนตองแกว้
กลุม่แม่บา้นเกษตรกรเกาะนํ�าโจน
สามัคคี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางสาว รุ่งนภา ไหววจิติร 0810455548

6201000020-0005 อนุมัตแิลว้ กลว้ยกวนสมหวัง สมหวัง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง สมหวัง คงมั�น 0814756453

6204000006-0003 อนุมัตแิลว้ กลว้ยกําแพงอบแหง้
วสิาหกจิชมุชนกลุม่เกษตรยั�งยนืปาง
มะคา่ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาย ประเสรฐิ มสีขุ 0816045323

6211000024-0006 อนุมัตแิลว้ กลว้ยฉาบ กลุม่กระทรงเปลอืกขา้วโพด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว สนุติา เกษร 0912933301

6208000038-0001 อนุมัตแิลว้ กลว้ยฉาบ
กลุม่แปรรูปผลไม ้หมู่ที� 2 ตําบลทุ่ง
ทอง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นางสาว บุญเจยีง ขนัหลา้ 0846377936

6210000014-0001 อนุมัตแิลว้ กลว้ยฉาบ
วสิาหกจิชมุชนกลุม่ผูผ้ลติและ
พัฒนาการแปรรูปกลว้ยตําบลระหาน ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย มติรสาคร จําปาศกัด ิ0 0813797605

6201000174-0002 อนุมัตแิลว้ กลว้ยฉาบ กลุม่กลว้ยฉาบ บา้นใหม่ศรอีุบล กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง ดวงฤด ีม่วงงาม 0612930519
6204000029-0001 อนุมัตแิลว้ กลว้ยฉาบ จรัญกลว้ยกรอบ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาย จรัญ บุญอ่อน 0846216853

6206000005-0002 อนุมัตแิลว้ กลว้ยฉาบ
กลุม่ทองมว้นกลว้ยฉาบบา้นทุ่งรวง
ทอง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย นเิวศ ไพโรจน์ 0862012657

6208000017-0001 อนุมัตแิลว้ กลว้ยฉาบ กลุม่อาชพีเสรมิเพื�อเศรษฐกจิในชมุชน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ณริัชญา โฉมงาม 0906949941

6207000047-0001 อนุมัตแิลว้ กลว้ยฉาบ กลุม่แม่บา้นสายใยรักบา้นหนองหลวง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง จํานงค ์หนองหลวง 0877375218
6203000076-0001 อนุมัตแิลว้ กลว้ยฉาบ นางสายมา เอี�ยมเสน ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง สายมา เอี�ยมเสน 0996390414
6204000039-0002 อนุมัตแิลว้ กลว้ยฉาบ กลุม่แปรรูปผลติภัณฑบ์า้นแสนตอ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว สมมาต ปะฉมิะ 0652291596
6208000033-0001 อนุมัตแิลว้ กลว้ยฉาบ กลุม่แปรรูปกลว้ย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง ทัศน ีเกาะนํ�าใส 0881577058
6201000171-0002 อนุมัตแิลว้ กลว้ยฉาบ กลุม่ขนมดอกจอกบา้นสมัมาชพี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง รพพีรรณ สวุรรณรนิทร์ 0979232879



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6208000048-0001 อนุมัตแิลว้ กลว้ยฉาบ

บา้นนวัตวถิบีา้นดงเจรญิ กลุม่กลว้ย
ฉาบ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง เล็ก ทองอนิทร์ 0912268943

6206000051-0001 อนุมัตแิลว้ กลว้ยฉาบ แม่มะล ิ นางสาวมะล ิเหรยีญทอง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นางสาว มะล ิเหรยีญทอง 0851093454

6209000051-0002
ไม่ผ่าน(ระบุ
เหตผุล) กลว้ยฉาบนํ�าตาล นางสาวชนัญธร มังโส ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นางสาว ชนัญธร มังโส

6201000149-0001 อนุมัตแิลว้ กลว้ยฉาบนํ�าตาลสารวัตร กลว้ยแปรรูปสารวัตร ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง สชุาดา อนิสวัสด ิ0 0831669591
6211000061-0002 อนุมัตแิลว้ กลว้ยฉาบปรุงรส ไร่ลงุลองหลงัเขา เจา้ของขายเอง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาย ณพชรพงศ ์จันทะประภา 0897051521

6204000001-0007 อนุมัตแิลว้ กลว้ยฉาบปรุงรส
วสิาหกจิชมุชนกลุม่แม่บา้นเกษตรกร
บงึเสอืเตน้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง สนุทร ทองดี 0899072052

6207000057-0005 อนุมัตแิลว้ กลว้ยฉาบปาปรกิา้ กลุม่แปรรุปอาหาร (สมัมาชพี) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง อําไพฑูรย ์ขนัลอ้ม 0871527943
6211000040-0004 อนุมัตแิลว้ กลว้ยฉาบปาปรกิา้ กลุม่สมัมาชพีชมุชนบา้นมอเสอืดุ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว ชลนภิา อนิถกึ 0925508798
6206000053-0005 อนุมัตแิลว้ กลว้ยฉาบรสบาบคีวิ กล◌่มุแปรรูปผลไมเ้ขานางทอง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง ดวงใจ รัสมี 0980071949

6207000055-0002 อนุมัตแิลว้ กลว้ยฉาบรสปาปรกิา้ กลุม่แปรรูปกลว้ย (สมัมาชพีชมุชน) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง อําไพฑูรย ์ขนัลอ้ม 0871527943

6207000047-0002 อนุมัตแิลว้ กลว้ยฉาบรสปาปรกิา้ กลุม่แม่บา้นสายใยรักบา้นหนองหลวง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง จํานงค ์หนองหลวง 0877375218
6207000057-0006 อนุมัตแิลว้ กลว้ยฉาบรสสาหร่าย กลุม่แปรรุปอาหาร (สมัมาชพี) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง อําไพฑูรย ์ขนัลอ้ม 0871527943

6207000055-0001 อนุมัตแิลว้ กลว้ยฉาบรสสาหร่าย กลุม่แปรรูปกลว้ย (สมัมาชพีชมุชน) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง อําไพฑูรย ์ขนัลอ้ม 0871527943
6209000083-0001 อนุมัตแิลว้ กลว้ยฉาบสมุนไพร กลุม่กลว้ยฉาบสมุนไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2564 ทัดชร ีกําเหนดิ
6203000037-0003 อนุมัตแิลว้ กลว้ยฉาบหวาน รา้นนอ้งขา้วเผอืกหอม ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง ปิยะณัฐ ทองดอนใหม่ 0942094087
6206000053-0001 อนุมัตแิลว้ กลว้ยฉาบหวาน กล◌่มุแปรรูปผลไมเ้ขานางทอง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง ดวงใจ รัสมี 0980071949
6211000040-0003 อนุมัตแิลว้ กลว้ยฉาบหวาน กลุม่สมัมาชพีชมุชนบา้นมอเสอืดุ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว ชลนภิา อนิถกึ 0925508798

6207000065-0001 อนุมัตแิลว้ กลว้ยฉาบอบนํ�าผึ�ง กลุม่วนิเซนเกษตรอนิทรยีแ์ละแปรรูป กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง หนูวัน กองทองนอก 0989822422
6203000037-0001 อนุมัตแิลว้ กลว้ยฉาบเค็ม รา้นนอ้งขา้วเผอืกหอม ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง ปิยะณัฐ ทองดอนใหม่ 0942094087
6211000040-0002 อนุมัตแิลว้ กลว้ยฉาบเค็ม กลุม่สมัมาชพีชมุชนบา้นมอเสอืดุ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว ชลนภิา อนิถกึ 0925508798
6206000053-0003 อนุมัตแิลว้ กลว้ยฉาบเค็ม กล◌่มุแปรรูปผลไมเ้ขานางทอง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง ดวงใจ รัสมี 0980071949
6201000149-0002 อนุมัตแิลว้ กลว้ยฉาบเค็มสารวัตร กลว้ยแปรรูปสารวัตร ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง สชุาดา อนิสวัสด ิ0 0831669591
6202000070-0001 อนุมัตแิลว้ กลว้ยตาก กลว้ยตากลงุพงษ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาย สมพงษ์ หลวงประทุม 0869044719
6208000081-0001 อนุมัตแิลว้ กลว้ยตาก กลุม่แปรรูปกลว้ย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง ศรนิทร โสวงษ์ 0624429816
6206000053-0006 อนุมัตแิลว้ กลว้ยตาก กล◌่มุแปรรูปผลไมเ้ขานางทอง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง ดวงใจ รัสมี 0980071949
6207000016-0017 อนุมัตแิลว้ กลว้ยตาก กลุม่อาชพีแม่บา้นโนนใน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง บุญนาค เจนจบ 0846228299
6204000022-0002 อนุมัตแิลว้ กลว้ยตาก กลุม่อาชพีบา้นเกาะตาล กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นางสาว มาลยั สภุาปิตานนท์ 0836281093
6204000023-0001 อนุมัตแิลว้ กลว้ยตาก กลว้ยตากมาดามจอย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นางสาว สมุติตา จุลจันทร์ 0958088938

6207000055-0003 อนุมัตแิลว้ กลว้ยตาก กลุม่แปรรูปกลว้ย (สมัมาชพีชมุชน) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง อําไพฑูรย ์ขนัลอ้ม 0871527943
6210000021-0001 อนุมัตแิลว้ กลว้ยตาก นายไพรวัล เผื�อแผ่ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาย ไพรวัล เผื�อแผ่ 0869277697
6206000058-0006 อนุมัตแิลว้ กลว้ยตาก กลุม่แปรรูป บา้นบางลาด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว วาสนา หงษ์ยนต์
6204000039-0001 อนุมัตแิลว้ กลว้ยตาก กลุม่แปรรูปผลติภัณฑบ์า้นแสนตอ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว สมมาต ปะฉมิะ 0652291596
6209000045-0005 อนุมัตแิลว้ กลว้ยตาก กลุม่สมัมาชพีบา้นอุดมทรัพย์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง มะลวิรรณ บางทับ
6207000057-0004 อนุมัตแิลว้ กลว้ยตาก กลุม่แปรรุปอาหาร (สมัมาชพี) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง อําไพฑูรย ์ขนัลอ้ม 0871527943

6208000046-0001 อนุมัตแิลว้ กลว้ยตาก
บา้นนวัตวถิบีา้นดงเจรญิ กลุม่กลว้ย
ตาก กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาย ไพรัตน ์นลิเกษม 0926175010

6207000061-0006 อนุมัตแิลว้ กลว้ยตาก กลุม่แม่บา้นประชาสขุสนัต์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง แวว หลา้หาญ 0964133843
6201000236-0001 อนุมัตแิลว้ กลว้ยตากพลงังานแสงอาทติย์ เอ แอน พ ีฟดูส์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นางสาว อรรณพร พุดตาลดง 0610713030

6204000001-0008 อนุมัตแิลว้ กลว้ยตากพลงังานแสงอาทติย์
วสิาหกจิชมุชนกลุม่แม่บา้นเกษตรกร
บงึเสอืเตน้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง สนุทร ทองดี 0899072052



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6205000017-0002 อนุมัตแิลว้

กลว้ยตากเคลอืบช็อคโกแลต ตรา
กลว้ยแดดดี บรษิัทแดดด ีบานาน่า ฟู้ดส ์จํากัด ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นางสาว ปัทมพร ปานสดุ 0955548248

6202000062-0002 อนุมัตแิลว้ กลว้ยทอดกรอบ บรษิัท รากแกว้ สหพัฒนา จํากัด ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย จติกร ทพิยโ์ชต ิ 055791066
6207000016-0009 อนุมัตแิลว้ กลว้ยทอดฉาบหวาน กลุม่อาชพีแม่บา้นโนนใน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง บุญนาค เจนจบ 0846228299
6211000056-0001 อนุมัตแิลว้ กลว้ยนํ�าหวา้ฉาบ นางยงยุทธ พึ�งชา้ง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง ยุงยุทธ พึ�งชา้ง 0891948685
6207000016-0003 อนุมัตแิลว้ กลว้ยปาปีกา้ กลุม่อาชพีแม่บา้นโนนใน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง บุญนาค เจนจบ 0846228299

6205000017-0001 อนุมัตแิลว้ กลว้ยมะลอิ่องอบแหง้ ตรากลว้ยแดดดี บรษิัทแดดด ีบานาน่า ฟู้ดส ์จํากัด ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว ปัทมพร ปานสดุ 0955548248
6203000037-0002 อนุมัตแิลว้ กลว้ยมว้น รา้นนอ้งขา้วเผอืกหอม ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง ปิยะณัฐ ทองดอนใหม่ 0942094087
6207000016-0005 อนุมัตแิลว้ กลว้ยยัดไสม้ะขาม กลุม่อาชพีแม่บา้นโนนใน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง บุญนาค เจนจบ 0846228299
6201000017-0002 อนุมัตแิลว้ กลว้ยสอดไสม้ะขาม นางบุญเชญิ วงศว์ฑิูรวัฒนะ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง บุญเชญิ วงศว์ทิูรวัฒนะ 0840484323
6207000016-0006 อนุมัตแิลว้ กลว้ยสอดไสส้บัปะรด กลุม่อาชพีแม่บา้นโนนใน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง บุญนาค เจนจบ 0846228299

6208000038-0002 อนุมัตแิลว้ กลว้ยอบ
กลุม่แปรรูปผลไม ้หมู่ที� 2 ตําบลทุ่ง
ทอง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นางสาว บุญเจยีง ขนัหลา้ 0846377936

6202000046-0001 อนุมัตแิลว้ กลว้ยอบนํ�าผึ�ง
กลุม่แปรรูปผลติผลทางการเกษตร
หนองชมุแสง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง สําราญ ประทุมมา 0616847893

6201000017-0001 อนุมัตแิลว้ กลว้ยอบนํ�าผึ�ง นางบุญเชญิ วงศว์ฑิูรวัฒนะ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง บุญเชญิ วงศว์ทิูรวัฒนะ 0840484323
6206000058-0007 อนุมัตแิลว้ กลว้ยอบนํ�าผึ�ง กลุม่แปรรูป บา้นบางลาด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว วาสนา หงษ์ยนต์
6204000001-0004 อนุมัตแิลว้ กลว้ยอบสมุนไพร

วสิาหกจิชมุชนกลุม่แม่บา้นเกษตรกร
บงึเสอืเตน้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง สนุทร ทองดี 0899072052

6204000001-0005 อนุมัตแิลว้ กลว้ยอบเนย
วสิาหกจิชมุชนกลุม่แม่บา้นเกษตรกร
บงึเสอืเตน้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง สนุทร ทองดี 0899072052

6207000016-0004 อนุมัตแิลว้ กลว้ยอบเนย กลุม่อาชพีแม่บา้นโนนใน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง บุญนาค เจนจบ 0846228299
6209000001-0001 อนุมัตแิลว้ กลว้ยอบเนย นางชลดิา สทุธพิงษ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาง ชลดิา สทุธพิงษ์ 0897068595
6207000061-0005 อนุมัตแิลว้ กลว้ยอบเนย กลุม่แม่บา้นประชาสขุสนัต์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง แวว หลา้หาญ 0964133843
6202000085-0001 อนุมัตแิลว้ กลว้ยอบเนย นางสาวฐติาภร หอกุล ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นางสาวฐติาภร หอกุล
6201000174-0001 อนุมัตแิลว้ กลว้ยอบเนย กลุม่กลว้ยฉาบ บา้นใหม่ศรอีุบล กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง ดวงฤด ีม่วงงาม 0612930519
6209000018-0003 อนุมัตแิลว้ กลว้ยอบเนย กลุม่กระยาสารทแม่บา้นไพรสวรรค์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ฉลาด โคตะผุย 0857253614
6207000060-0001 อนุมัตแิลว้ กลว้ยอบเนย กลุม่แปรรุปอาหาร บา้นเกศกาสร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว ปิยะนุช โกสุม่ 0828812119
6206000058-0003 อนุมัตแิลว้ กลว้ยอบเนย กลุม่แปรรูป บา้นบางลาด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว วาสนา หงษ์ยนต์
6209000044-0011 อนุมัตแิลว้ กลว้ยอบเนยหวาน เนยเค็ม กลุม่แม่บา้นคลองปลาสรอ้ยสมัมาชพี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง บุญเรยีน เดนิพะยอม
6211000041-0004 อนุมัตแิลว้ กลว้ยเบรกแตก

กลุม่สมัมาชพีกระทงเปลอืกขา้วโพด
บา้นลานดอกไมต้ก ม.1 ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง มาล ีสถาพร 0823930515

6201000007-0004 อนุมัตแิลว้ กลว้ยเบรคแตก รา้นแม่อุทัย (นางสาวรําพงึ จันทร) ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นางสาว รําพงึ จันทร 0969293170
6202000077-0003 อนุมัตแิลว้ กลว้ยเบรคแตก กลุม่สมัมาชพีบา้นศรวีไิล กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง ปราณี บุญฤทธิ0
6202000093-0001 อนุมัตแิลว้ กลว้ยเบรคแตก ชมรมโรงเรยีนผูส้งูอายุไทรงามปันสขุ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นางนงคราญ พมิพา 0862017190
6207000016-0018 อนุมัตแิลว้ กลว้ยเบรคแตก กลุม่อาชพีแม่บา้นโนนใน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง บุญนาค เจนจบ 0846228299
6201000074-0001 อนุมัตแิลว้ กลว้ยแปรรูป กลว้ยแปรรูป ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาย วศิรุต ลอืพัฒธมิา 0866758433

6209000043-0006 อนุมัตแิลว้ กลว้ยแปรรูป กลว้ยตาก
กลุม่แม่บา้นบา้นใหม่วงศเ์ขาทอง
(สมัมาชพี) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว ปิยะนุช ป๊อกงาม

6211000045-0002 อนุมัตแิลว้ กลว้ยไข่ กลุม่กลว้ยไขห่วานโกสมัพี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2564 นาย สายัน ปานนนท์ 0833316465
6201000251-0006 อนุมัตแิลว้ กลว้ยไข่ บา้นกลว้ย 6250 ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นางสาว อัญชลพีร แสงเอี�ยม 0902742976

6201000005-0002 อนุมัตแิลว้ กลว้ยไขก่วนตองแกว้
กลุม่แม่บา้นเกษตรกรเกาะนํ�าโจน
สามัคคี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นางสาว รุ่งนภา ไหววจิติร 0810455548

6201000007-0006 อนุมัตแิลว้ กลว้ยไขต่ากอบนํ�าผึ�ง รา้นแม่อุทัย (นางสาวรําพงึ จันทร) ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นางสาว รําพงึ จันทร 0969293170
6201000007-0005 อนุมัตแิลว้ กลว้ยไขท่อดเค็ม รา้นแม่อุทัย (นางสาวรําพงึ จันทร) ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นางสาว รําพงึ จันทร 0969293170



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6205000033-0010 อนุมัตแิลว้ กลว้ยไขท่่าพุทรา

วสิาหกจิชมุชนกลุม่เกษตรกลว้ยไข ่

ตําบลท่าพุทรา
ผูผ้ลติวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม 2563 นางสาว ดวงฤทัย เงนิยวง 0823932748

6205000033-0002 อนุมัตแิลว้ กลว้ยไขอ่บแดด
วสิาหกจิชมุชนกลุม่เกษตรกลว้ยไข ่

ตําบลท่าพุทรา
ผูผ้ลติวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม 2561 นางสาว ดวงฤทัย เงนิยวง 0823932748

6201000007-0001 อนุมัตแิลว้ กลว้ยไชอ่บเนย รา้นแม่อุทัย (นางสาวรําพงึ จันทร) ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นางสาว รําพงึ จันทร 0969293170
6203000017-0001 อนุมัตแิลว้ กลว้ยไมแ้ละดอกไม ้ นานาดอกไมป้ระดษิฐ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง สําเนยีง ชื�นเรอืง 0898589259
6201000296-0001 อนุมัตแิลว้ กะพอ้คลายรอ้น จปิาถะ by วลกัษณ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 เสาวลกัษณ์  สายยวง 0932583252
6201000004-0004 อนุมัตแิลว้ กะลาออมสนิ อภชิาต ิกะลาดไีซน์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาย อภชิาต ิอยู่สขุสวัสด ิ0 0846216635
6207000016-0012 อนุมัตแิลว้ กะหรี�ปั�บ กลุม่อาชพีแม่บา้นโนนใน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง บุญนาค เจนจบ 0846228299
6211000037-0002 อนุมัตแิลว้ กะหรี�ปั, บใสถ่ั�วเหลอืง กะหรี�ปั, บ 4 พี�นอ้ง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย สริะซุน ตน้ไทร 0949457589
6211000037-0003 อนุมัตแิลว้ กะหรี�ปั, บใสพ้รกิเผา กะหรี�ปั, บ 4 พี�นอ้ง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย สริะซุน ตน้ไทร 0949457589
6211000037-0001 อนุมัตแิลว้ กะหรี�ปั, บใสส้ปัะรด กะหรี�ปั, บ 4 พี�นอ้ง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย สริะซุน ตน้ไทร 0949457589
6207000068-0005 อนุมัตแิลว้ กะโล่ กลุม่จักสานบา้นปรอืพันไถ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นกหวดี ศรมีูล 0875274934

6211000063-0001 อนุมัตแิลว้ กัณญา ทองมว้น
นางกัณญา   บุญเหลา (กัณญา
ทองมว้น) ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นางกัณญา  บุญเหลา 0956340009

6206000002-0004 อนุมัตแิลว้ กางเกง กลุม่สง่เสรมิอาชพีบา้นคลองสําราญ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นางสาว กุหลาบ เกตนุาค 0824003290

6208000002-0003 อนุมัตแิลว้ กางเกง
กลุม่ตดัเย็บเสื�อผา้สําเร็จรูปบา้นศรี
สกุณา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง จรรยา พันธุมา 0860881046

6203000054-0003 อนุมัตแิลว้ กางเกงบุรุษมง้ กลุม่ผา้ปักชาวเขาบา้นป่าคา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง บรา กติตยิังกุล
6201000092-0001 อนุมัตแิลว้ กางเกงวอรม์ขายาว ผลติภัณฑต์ดัเย็บเครื�องแตง่กาย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาย พรวเิชยีร ชเูฉลมิ 0881528302
6201000092-0003 อนุมัตแิลว้ กางเกงวอรม์ขาสั �น ผลติภัณฑต์ดัเย็บเครื�องแตง่กาย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาย พรวเิชยีร ชเูฉลมิ 0881528302

6208000017-0003 อนุมัตแิลว้ การบูรหอม กลุม่อาชพีเสรมิเพื�อเศรษฐกจิในชมุชน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ณริัชญา โฉมงาม 0906949941
6201000233-0003 อนุมัตแิลว้ การะเกษ เฮอรเ์บลิ โซฟ การะเกษ เฮอรเ์บลิ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาย ณฐวัฒน ์การเกษ 0825747969
6207000011-0008 อนุมัตแิลว้ กาละแม กลุม่มะพรา้วเสวยบา้นทรายทอง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย สมจติ มะลพิรม 0896400673

6203000052-0001 อนุมัตแิลว้ กาแฟคั�ว
วสิาหกจิชมุชนกลุม่ผูป้ลกูกาแฟ บา้น
ป่าคา ม.8 กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาย เสง่ กระจ่างพายัพ 0815333952

6201000035-0004 อนุมัตแิลว้ กาแฟนลิกาฬ กลุม่ผลติภัณฑแ์ปรรูปขา้วสรอ้ยสวุรรณ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย คณศิร ตาลาน 0819628226
6202000037-0001 อนุมัตแิลว้ กาแฟสด เจต้า กาแฟเย็นโรบัสตา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง สงัวาลย ์เที�ยงพูลวงค์
6201000142-0001 อนุมัตแิลว้ กาแฟสดชนัเขา่@กําแพงเพชร กาแฟสดชนัเขา่@กําแพงเพชร ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง ขนษิฐา เจรญิไทย 0640079943
6209000021-0001 อนุมัตแิลว้ กาแฟเย็น นํ�าหวานลงุจํานงค์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาย จํานงค ์เกดิกรุง 0832818030
6206000028-0009 อนุมัตแิลว้ กาแฟเย็น มุมไหมบา้นกอ้ย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว กัลยากร เณรพัตร 0845960805
6211000012-0003 อนุมัตแิลว้ กาแฟโบราณ ดอกไมป้ระดษิฐจ์ากผา้ใยบัว ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง สวุภัทร พันธส์มพงษ์ 0890832075

6201000143-0001 อนุมัตแิลว้ กํา-แพง Sweet นํ�าสมุนไพรหญา้หวาน กํา-แพง Sweet ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว น.ส.ลลติา เสนา 0990924093
6201000054-0010 อนุมัตแิลว้ กําไรเงนิแกะลาย พลอยเจมส ์น.ส.อนุรยี ์ต ิ�วทอง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นางสาว น.ส.อนุรยี ์ต ิ�วทอง 0894612210

6203000007-0002 อนุมัตแิลว้ กําไลขอ้มอื
กลุม่หัตถกรรมเครื�องเงนิชาวเขาบา้น
คลองเตย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย มงคล ตั �งมงคลกจิการ 0857296282

6209000050-0001 อนุมัตแิลว้ กําไลเงนิ แหวนเงนิ วรวุฒเิครื�องเงนิงาม ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาย วรวุฒ ิทองจติต ิ 0994549164
6201000054-0011 อนุมัตแิลว้ กําไลเงนิสลกัดนุลายดกิพุดตาน พลอยเจมส ์น.ส.อนุรยี ์ต ิ�วทอง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นางสาว น.ส.อนุรยี ์ต ิ�วทอง 0894612210

6204000009-0004 อนุมัตแิลว้ กิ,ฟผา้ลกูไม ้
กลุม่นักธุรกจินอ้ย โรงเรยีนปางมะคา่
วทิยาคม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง เนาวรัตน ์ชา้งนอ้ย 0852445514

6207000013-0002 อนุมัตแิลว้ กิ,ฟแฟนซี
กลุม่เครอืขา่ยนันทนาการผลติภัณฑ์
โครเซตส์ารพันประโยชน์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางสาว วันทนา จันคง 0904548131

6201000125-0002 อนุมัตแิลว้ กุนซอืนํ�ามันหมู แคปหมูกุนซอื ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย สว่าง แมลงภู่ 0913868541



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6201000125-0001 อนุมัตแิลว้ กุนซอืแคบหมู แคปหมูกุนซอื ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย สว่าง แมลงภู่ 0913868541
6205000041-0001 อนุมัตแิลว้ กุนเชยีงปลา อาหารแปรรูป บา้นเกาะลําใย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง ภัณฑริา ทองคุม้ 0980401532
6205000041-0002 อนุมัตแิลว้ กุนเชยีงหมู อาหารแปรรูป บา้นเกาะลําใย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง ภัณฑริา ทองคุม้ 0980401532
6202000023-0002 อนุมัตแิลว้ กอ้นดดูกล ิ�น สามพี�นอ้งถา่นอัดแท่ง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาย สถาพร สุม่ศรี 0881741943
6206000020-0004 อนุมัตแิลว้ กา้งปลาขา้งเหลอืง ลงุเสอืบา้นนอก กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางสาว ถนอมจติร ์เสอืดว้ง 0806705580
6201000222-0002 อนุมัตแิลว้ ก๊วยซ่า บรษิัท ราชาพาณชิย ์ฟู๊ ด จํากัด ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาย วศิรุต สอืพัฒธมิา 0866757433
6203000057-0001 อนุมัตแิลว้ ก๊อกกะโลง่ กะโลง่ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาย ประยงค ์บุญอ่อน 0883549072
6208000013-0001 อนุมัตแิลว้ ขนมกรอบเค็ม กลุม่ขนมไทยหนองนกชมุ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ผ่องศร ีแสนมี 0862016989

6205000036-0004 อนุมัตแิลว้ ขนมกระยาสารท
กลุม่สง่เสรมิและพัฒนาอาชพีบา้นโคง้
วไิล กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาย ตน้ พกิุลทอง 0815969387

6201000200-0001 อนุมัตแิลว้ ขนมกลว้ยประยุกต์
บา้นนวัตวถิชีมุชนวัดกะโลทัย น.ส.
กัญฎารัตน ์ถมอนิทร์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นางสาว กัญฎารัตน ์ถมอนิทร์ 0824088978

6201000013-0005 อนุมัตแิลว้ ขนมกวน แม่แกว้ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง เฮยีง สลียั 055717011
6207000059-0001 อนุมัตแิลว้ ขนมกะหรี�ปั�บ กลุม่แม่บา้นหนองปากดง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง กันนกิา บัวสมบูรณ์ 0878382989

6211000042-0002 อนุมัตแิลว้ ขนมครกไรซเ์บอรี�
นางรจนา เพชรรัตน ์(ขา้วสารบา้น
หนองเตาอฐิ) ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง รจนา เพชรรัตน์ 0833903950

6210000028-0001 อนุมัตแิลว้ ขนมจนี นายสนีวล ผามูล ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาย สนีวล ผามูล 0876625116
6202000025-0001 อนุมัตแิลว้ ขนมจนีเจ๊นอ้ยบา้นแม่ยื�อ นางมาล ีโตะ๊ดอนทอง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง มาล ีโตะ๊ดอนทอง 0811816960
6204000039-0003 อนุมัตแิลว้ ขนมดอกจอก กลุม่แปรรูปผลติภัณฑบ์า้นแสนตอ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว สมมาต ปะฉมิะ 0652291596
6209000018-0002 อนุมัตแิลว้ ขนมดอกจอก กลุม่กระยาสารทแม่บา้นไพรสวรรค์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ฉลาด โคตะผุย 0857253614
6201000171-0001 อนุมัตแิลว้ ขนมดอกจอก กลุม่ขนมดอกจอกบา้นสมัมาชพี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง รพพีรรณ สวุรรณรนิทร์ 0979232879
6208000013-0002 อนุมัตแิลว้ ขนมดอกจอก กลุม่ขนมไทยหนองนกชมุ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ผ่องศร ีแสนมี 0862016989
6203000031-0001 อนุมัตแิลว้ ขนมตาล บา้นขนมตาล ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง สชุาดา น่วมเจริญ 0848951566

6203000014-0001 อนุมัตแิลว้ ขนมทองพับ ขนมทองมว้น
กลุม่ทองพับ ทองมว้น บา้นหนองปลา
ไหล หมู่ที� 22 กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง บุญหลนั กาวลิ

6207000016-0014 อนุมัตแิลว้ ขนมทองพับกรอบ กลุม่อาชพีแม่บา้นโนนใน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง บุญนาค เจนจบ 0846228299
6203000028-0001 อนุมัตแิลว้ ขนมทองมว้น กล◌่มุขนมทองมว้นบา้นท่ามะเขอื กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย สมนกึ โลหะการก 0846194797

6201000024-0001 อนุมัตแิลว้ ขนมทองมว้น
กลุม่เกษตรกรแม่บา้นศรโียธนิ ขนม
ทองมว้นแม่สมหญงิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง สมหญงิ มชิพล 0832618024

6202000028-0001 อนุมัตแิลว้ ขนมทองมว้น กลุม่ทองมว้น แม่บา้นหนองทอง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง จรยิา น่วมวงศ์ 0877342741
6201000053-0001 อนุมัตแิลว้ ขนมทองมว้น ขนมทองมว้นแม่สมหญงิ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง สมหญงิ มชิพล 0832618024
6205000071-0002 อนุมัตแิลว้ ขนมทองมว้นกรอบ สง่เสรมิอาชพี บา้นเกาะแตง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นางนทิรา รุ่งหมี
6207000016-0013 อนุมัตแิลว้ ขนมทองมว้นกรอบ กลุม่อาชพีแม่บา้นโนนใน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง บุญนาค เจนจบ 0846228299
6201000101-0001 อนุมัตแิลว้ ขนมทองมว้นสมุนไพร กลุม่ทําทองมว้นสมุนไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาย สมพงษ์ อนิพัน 0862160466
6211000050-0001 อนุมัตแิลว้ ขนมทองมว้นเสร็จ น.ส.ธมลวรรณ ไทยตน้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว ธมลวรรณ ไทยตน้ 0861760173
6201000060-0001 อนุมัตแิลว้ ขนมทองมว้นแม่สนอง นายจรัญ แกว้หนิลาย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาย จรัล แกว้หนิลาย 0894612210

6204000014-0001 อนุมัตแิลว้ ขนมทองมว้นไรซเ์บอรี� วสิาหกจิชมุชนผลพลอยพอเพยีงพลสั กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง กนกกรณ์ ทองพันชั�ง 0922733125
6205000073-0001 อนุมัตแิลว้ ขนมทองหยอด กลุม่สมัมาชพีบา้นวังหนิขนมไทย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นางสมใจ ชาตะนาวนิ
6205000066-0001 อนุมัตแิลว้ ขนมปังไส ้ นํ�าหวานเบเกอรี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นางสาวสมรักษ์ เงนิเมอืง
6211000002-0009 อนุมัตแิลว้ ขนมปั�นขลปิ กลุม่อาชพีหมู ่9 บา้นลานเพชร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง ทวปี เอมศริ ิ 0862067040
6205000073-0003 อนุมัตแิลว้ ขนมฝอยทอง กลุม่สมัมาชพีบา้นวังหนิขนมไทย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นางสมใจ ชาตะนาวนิ
6207000061-0001 อนุมัตแิลว้ ขนมฝักบัว กลุม่แม่บา้นประชาสขุสนัต์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง แวว หลา้หาญ 0964133843
6203000031-0002 อนุมัตแิลว้ ขนมฟักทอง บา้นขนมตาล ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง สชุาดา น่วมเจริญ 0848951566
6207000061-0004 อนุมัตแิลว้ ขนมสอดไส ้ กลุม่แม่บา้นประชาสขุสนัต์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง แวว หลา้หาญ 0964133843
6207000059-0002 อนุมัตแิลว้ ขนมสอดไส ้ กลุม่แม่บา้นหนองปากดง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง กันนกิา บัวสมบูรณ์ 0878382989
6201000096-0003 อนุมัตแิลว้ ขนมหนอนกําแพงเพชร รา้นบา้นขนมเมอืงกําแพง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาง โมนา ชยักฤตทองกุล 0948427894
6211000022-0006 อนุมัตแิลว้ ขนมหมอ้แกงกลว้ยไข่ นางวริัตน ์ทวนธง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง วริัตน ์ทวนธง 0872001017



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6201000123-0001 อนุมัตแิลว้ ขนมหมอ้แกงกลว้ยไข่ ขนมไทยหมอ้แกงกลว้ยไข่ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560

นางสาว น.ส.อมรรัตน ์เรยีงจารุ
สมบูรร์ 0813948512

6205000025-0004 อนุมัตแิลว้ ขนมหมอ้แกงชากังราว บุญเชดิโภชนาโตะ๊จนี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นาย ศภุัช บุญสง่ศริ ิ 0637966422

6201000205-0001 อนุมัตแิลว้ ขนมหมอ้แกงโบราณ
บา้นนวัตวถิบีา้นท่าไมแ้ดงใต ้ขนม
หมอ้แกงโบราณ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง จันทรแ์รม นุชชะ

6201000156-0003 อนุมัตแิลว้ ขนมเทยีน
กลุม่กระยาสารทและขนมไทยบา้น
คณุนาย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาย ลําพอง สขุจติน์ 0966184059

6205000008-0001 อนุมัตแิลว้ ขนมเทยีนแกว้เอี�ยมจติร ขนมเทยีนแกว้เอี�ยมจติร ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาย วเิชยีร เอี�ยมรักษา 055864065

6208000042-0001 อนุมัตแิลว้ ขนมเปีี, ยะธัญพชื กลุม่ขนมเปี, ยะธัญพชืบา้นทรายทอง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางพชิชาพร กล ิ�นหอม 0808424893
6203000035-0001 อนุมัตแิลว้ ขนมเปี, ยะ กาแฟ coffee Bee ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง มาล ีกรองทอง 0892692143
6201000235-0001 อนุมัตแิลว้ ขนมเปี, ยะชากังราว เดชเจรญิกจิ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นางสาว สทุธิ0ภาธร เดชศรี 0992626532
6211000074-0001 อนุมัตแิลว้ ขนมเปี, ยะบา้นศริวิรรณ ขนมบา้นศริวิรรณ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นางศริวิรรณ  สถาพร 0992713580

6201000277-0003 อนุมัตแิลว้ ขนมเปี, ยะไสถ้ั�ว กลุม่สง่เสรมิอาชพีแปรรูปผลไมพ้ื�นบา้น กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นายอภสิทิธิ0 ศริธินะ 0812838093

6201000277-0005 อนุมัตแิลว้ ขนมเปี, ยะไสทุ้เรยีน กลุม่สง่เสรมิอาชพีแปรรูปผลไมพ้ื�นบา้น กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นายอภสิทิธิ0 ศริธินะ 0812838093

6201000277-0004 อนุมัตแิลว้ ขนมเปี, ยะไสฟ้ักลกูเล็ก กลุม่สง่เสรมิอาชพีแปรรูปผลไมพ้ื�นบา้น กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นายอภสิทิธิ0 ศริธินะ 0812838093

6201000277-0001 อนุมัตแิลว้ ขนมเปี, ยะไสฟ้ักลกูใหญ่ กลุม่สง่เสรมิอาชพีแปรรูปผลไมพ้ื�นบา้น กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นายอภสิทิธิ0 ศริธินะ 0812838093

6201000277-0002 อนุมัตแิลว้ ขนมเปี, ยะไสเ้ผอืก กลุม่สง่เสรมิอาชพีแปรรูปผลไมพ้ื�นบา้น กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นายอภสิทิธิ0 ศริธินะ 0812838093
6201000118-0001 อนุมัตแิลว้ ขนมเปี;ยะlittle Bird Little Bird ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง ธัญนันท ์แสงหน ูแสงหนู 0910041954
6205000073-0002 อนุมัตแิลว้ ขนมเม็ดขนุน กลุม่สมัมาชพีบา้นวังหนิขนมไทย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นางสมใจ ชาตะนาวนิ
6201000200-0002 อนุมัตแิลว้ ขนมใสไ่สป้ระยุกต์

บา้นนวัตวถิชีมุชนวัดกะโลทัย น.ส.
กัญฎารัตน ์ถมอนิทร์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นางสาว กัญฎารัตน ์ถมอนิทร์ 0824088978

6205000071-0003 อนุมัตแิลว้ ขนมไข่ สง่เสรมิอาชพี บา้นเกาะแตง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นางนทิรา รุ่งหมี
6208000036-0001 อนุมัตแิลว้ ขนมไทย

กลุม่ขนมหวาน หมู่ที�7 ตําบลถาวร
วัฒนา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย เกรยีงไกร คํามูล 0807879915

6210000031-0001 อนุมัตแิลว้ ขนมไทย นางวันด ีศรทีพิย์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง วันด ีศรทีพิย์ 0839524410

6201000156-0002 อนุมัตแิลว้ ขนมไทยขา้วตม้มัด
กลุม่กระยาสารทและขนมไทยบา้น
คณุนาย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาย ลําพอง สขุจติน์ 0966184059

6201000261-0001
ไม่ผ่าน(ระบุ
เหตผุล) ขนมไทยดอกดนิ นางนัยนป์พร ปานฤทธิ0 กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง นัยนป์พร ปานฤทธิื0 0898595955

6202000057-0001 อนุมัตแิลว้ ขนมไทยบา้นคณุมาก นางสาวนนทยิา คณุมาก ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว นนทยิา คณุมาก 0890805853
6205000053-0001 อนุมัตแิลว้ ขนมไทยและแปรรูปผลไม ้ กลุม่แปรรูปผลติภัณฑ์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง จงใจ นาหอม 0838756226

6207000034-0006 อนุมัตแิลว้ ของชําร่วยจากเสื�อกก
กลุม่มัดหมี�ไหมประดษิฐท์อมอืบา้น
ประชาสขุสนัต์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง สภุาพ เสนนอก 0931965917

6201000151-0003 อนุมัตแิลว้ ขี�หมูอัดเม็ด สวนสทุนิ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว ประนัฐดา สว่างวงค์ 0819724277
6201000054-0007 อนุมัตแิลว้ ขอ้มอืปะวะหลํ�า พลอยเจมส ์น.ส.อนุรยี ์ต ิ�วทอง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นางสาว น.ส.อนุรยี ์ต ิ�วทอง 0894612210
6211000010-0004 อนุมัตแิลว้ ขอ้มอืหนิสี เจครสิตลั กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางสาว ทัศนว์รรณ กรบีเทศ 083361939
6201000054-0003 อนุมัตแิลว้ ขอ้มอืเงนิประดบัพลอย พลอยเจมส ์น.ส.อนุรยี ์ต ิ�วทอง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นางสาว น.ส.อนุรยี ์ต ิ�วทอง 0894612210
6201000054-0006 อนุมัตแิลว้ ขอ้มอืเงนิสี�เสา พลอยเจมส ์น.ส.อนุรยี ์ต ิ�วทอง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นางสาว น.ส.อนุรยี ์ต ิ�วทอง 0894612210

6207000023-0001 อนุมัตแิลว้ ขา้งกลอ้งหอมมะล ิ
วสิาหกจิชมุชนคนรักษ์แม่ตําบลหนอง
หลวง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย สมพงษ์ เชยชม 0810395319

6209000069-0002 อนุมัตแิลว้ ขา้ว กข 43 ขา้วลงุสมานมติร จันหอม ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาย สมานมติร จันหอม
6202000044-0005 อนุมัตแิลว้ ขา้วกข43 สหกรณ์การเกษตรไทรงาม จํากัด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นาง ธนัญญา ไชยนันทน์ 0898588695



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6206000009-0001 อนุมัตแิลว้ ขา้วกลอ้ง กลุม่สมุนไพรบา้นคลองหว้ยยั �ง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ผ่องศร ียอดมา
6205000004-0003 อนุมัตแิลว้ ขา้วกลอ้ง กลุม่ขา้วกลอ้งบา้นทุ่งหันตรา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง สมบูรณ์ บัวแพง 0811408060

6207000026-0001 อนุมัตแิลว้ ขา้วกลอ้ง บา้นไร่คนัฉ่อง ขา้วไทยเพื�อสขุภาพ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาย รามบดนิทร ์อยู่ครอบ 0913841583
6208000016-0003 อนุมัตแิลว้ ขา้วกลอ้ง 3 อย่าง ขา้วกลอ้งไร่พันธ◌์ทุอง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาย ภาณุ เรวรรณ์ 0879317265
6209000069-0003 อนุมัตแิลว้ ขา้วกลอ้ง กข 43 ขา้วลงุสมานมติร จันหอม ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาย สมานมติร จันหอม
6202000044-0006 อนุมัตแิลว้ ขา้วกลอ้งกข43 สหกรณ์การเกษตรไทรงาม จํากัด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นาง ธนัญญา ไชยนันทน์ 0898588695
6202000044-0003 อนุมัตแิลว้ ขา้วกลอ้งงอก สหกรณ์การเกษตรไทรงาม จํากัด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง ธนัญญา ไชยนันทน์ 0898588695

6207000024-0005 อนุมัตแิลว้ ขา้วกลอ้งญี�ปุ่ นแดง
วสิากจิชมุชนกลุม่เกษตรอนิทรยีข์วัญ
ประชาตําบลประชาสขุสนัต์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย ตณิณ์ ศรงีาม 0899077032

6202000044-0007 อนุมัตแิลว้ ขา้วกลอ้งทับทมิชมุแพ สหกรณ์การเกษตรไทรงาม จํากัด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นาง ธนัญญา ไชยนันทน์ 0898588695

6202000053-0006 อนุมัตแิลว้ ขา้วกลอ้งทับทมิชมุแพ วสิาหกจิชมุชนกลุม่แปลงนาสะอาด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย ทฤษฎ ีเพชรมะล ิ 0818888540
6206000018-0001 อนุมัตแิลว้ ขา้วกลอ้งปลอดสารพษิมะล1ิ05 กลุม่แปรรูปพชืผักสมุนไพรพื�นบา้น กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ขวัญเรอืน ใจไหม 0846216393
6205000015-0002 อนุมัตแิลว้ ขา้วกลอ้งมะล ิ105 เพชรนลินิ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาย พมิพา อ่อนนอ้ย 0810454153

6208000022-0003 อนุมัตแิลว้ ขา้วกลอ้งมะล1ิ05
วสิาหกจิชมุชนขา้วธัญโอสถ 4 ทราย
ทองวัฒนา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย สมาน ลนุพงษ์ 0873062279

6206000032-0002 อนุมัตแิลว้ ขา้วกลอ้งมะล1ิ05
กลุม่แปรรูปขา้วกลอ้งไรซเ์บอรร์ี� ออ
แกนคิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง มลวิรรณ ดสิกุล 0878472066

6202000082-0002 อนุมัตแิลว้ ขา้วกลอ้งมะลเิพื�อสขุภาพ
วสิาหกจิชมุชนกล◌่มุฅนรักษ์แม่
ตําบลพานทอง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นางสาวภคมน พมิพา

6207000024-0006 อนุมัตแิลว้ ขา้วกลอ้งมันปู
วสิากจิชมุชนกลุม่เกษตรอนิทรยีข์วัญ
ประชาตําบลประชาสขุสนัต์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย ตณิณ์ ศรงีาม 0899077032

6207000024-0004 อนุมัตแิลว้ ขา้วกลอ้งสงัขห์ยด
วสิากจิชมุชนกลุม่เกษตรอนิทรยีข์วัญ
ประชาตําบลประชาสขุสนัต์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย ตณิณ์ ศรงีาม 0899077032

6202000032-0003 อนุมัตแิลว้ ขา้วกลอ้งหอมนลิ
กลุม่อาชพีสหกรณ์แปรรูปและถนอม
อาหาร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2559 นาง ธนัญญา ไชยนันทน์ 0898588695

6208000016-0001 อนุมัตแิลว้ ขา้วกลอ้งหอมนลิ ขา้วกลอ้งไร่พันธ◌์ทุอง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาย ภาณุ เรวรรณ์ 0879317265
6209000069-0001 อนุมัตแิลว้ ขา้วกลอ้งหอมมะล ิ ขา้วลงุสมานมติร จันหอม ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาย สมานมติร จันหอม
6209000012-0002 อนุมัตแิลว้ ขา้วกลอ้งหอมมะล ิ กลุม่ขา้วบา้นใหม่เรงิกะพง {GAP} กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาย ทว ีศรภีุมมา 0966640118

6211000042-0001 อนุมัตแิลว้ ขา้วกลอ้งหอมมะล ิ
นางรจนา เพชรรัตน ์(ขา้วสารบา้น
หนองเตาอฐิ) ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง รจนา เพชรรัตน์ 0833903950

6202000044-0008 อนุมัตแิลว้ ขา้วกลอ้งหอมมะล ิ สหกรณ์การเกษตรไทรงาม จํากัด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นาง ธนัญญา ไชยนันทน์ 0898588695

6206000026-0001 อนุมัตแิลว้ ขา้วกลอ้งหอมมะล1ิ05 กลุม่ผูผ้ลติขา้วปลอดภัยตําบลหว้ยยั �ง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางสาว บุญม ีบดรีัฐ 0805054771

6208000008-0001 อนุมัตแิลว้ ขา้วกลอ้งหอมมะล1ิ05
กลุม่ผูผ้ลติขา้วปลอดภัยบา้นหนอง
นกชมุ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย สมศร ีนามสง่า 0872049530

6208000022-0002 อนุมัตแิลว้ ขา้วกลอ้งหอมมะลนิลิสรุนิทร์
วสิาหกจิชมุชนขา้วธัญโอสถ 4 ทราย
ทองวัฒนา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย สมาน ลนุพงษ์ 0873062279

6203000032-0002 อนุมัตแิลว้ ขา้วกลอ้งหอมมะลพิอเพยีง ขา้วหอมมะลพิอเพยีง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย ประสทิธิ0 พรายสงัขฺ ์ 0932251991
6202000044-0009 อนุมัตแิลว้ ขา้วกลอ้งหอมมะลแิดง สหกรณ์การเกษตรไทรงาม จํากัด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นาง ธนัญญา ไชยนันทน์ 0898588695
6210000017-0001 อนุมัตแิลว้ ขา้วกลอ้งหอมมะลแิดง ขา้วกลอ้งหอมมะลแิดง (ขา้วใจด)ี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว ศวิภรณ์ คุม้สนิ 0817869871
6202000043-0003 อนุมัตแิลว้ ขา้วกลอ้งเพาะงอก กลุม่พันธุข์า้วดปีทุมธานไีทรงาม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นางสาว ณัฐากาญจน ์คงสบิ 0851575196
6202000065-0003 อนุมัตแิลว้ ขา้วกลอ้งไรซเ์บอรรี� กลุม่แปรรูปสมุนไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นางสาว ภคมน พมิพา 0821710348

6201000035-0001 อนุมัตแิลว้ ขา้วกลอ้งไรซเ์บอรี� กลุม่ผลติภัณฑแ์ปรรูปขา้วสรอ้ยสวุรรณ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย คณศิร ตาลาน 0819628226

6208000022-0001 อนุมัตแิลว้ ขา้วกลอ้งไรซเ์บอรี�
วสิาหกจิชมุชนขา้วธัญโอสถ 4 ทราย
ทองวัฒนา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย สมาน ลนุพงษ์ 0873062279



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6205000058-0002 อนุมัตแิลว้ ขา้วกลอ้งไรซเ์บอรี�

กลุม่ผลติแปรรูปและจําหน่ายจมูกขา้ว
กลอ้ง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 ทักษกมล มาลยั 0638384600

6201000140-0001 อนุมัตแิลว้ ขา้วกลอ้งไรซเ์บอรี� กลุม่ผลติพันธุข์า้วชมุชนหนองปิ�งไก่ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย คณศิร ตาลาน 0979652566

6207000023-0002 อนุมัตแิลว้ ขา้วกลอ้งไรซเ์บอรี�
วสิาหกจิชมุชนคนรักษ์แม่ตําบลหนอง
หลวง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย สมพงษ์ เชยชม 0810395319

6202000074-0005 อนุมัตแิลว้ ขา้วกลอ้งไรซเ์บอรร์ี� วสิาหกจิชมุชนกลุม่ฅนรักษ์แม่ ไทรงาม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาย ชนิวัฒน ์ผ่องใส
6208000016-0002 อนุมัตแิลว้ ขา้วกลอ้งไรซเ์บอรร์ี� ขา้วกลอ้งไร่พันธ◌์ทุอง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาย ภาณุ เรวรรณ์ 0879317265

6206000032-0001 อนุมัตแิลว้ ขา้วกลอ้งไรซเ์บอรร์ี�
กลุม่แปรรูปขา้วกลอ้งไรซเ์บอรร์ี� ออ
แกนคิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง มลวิรรณ ดสิกุล 0878472066

6202000053-0014 อนุมัตแิลว้ ขา้วกลอ้มมะล ิ105 วสิาหกจิชมุชนกลุม่แปลงนาสะอาด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย ทฤษฎ ีเพชรมะล ิ 0818888540

6202000074-0006 อนุมัตแิลว้ ขา้วกลอ้มหอมมะล ิ105 วสิาหกจิชมุชนกลุม่ฅนรักษ์แม่ ไทรงาม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาย ชนิวัฒน ์ผ่องใส
6207000026-0002 อนุมัตแิลว้ ขา้วขดัขาว บา้นไร่คนัฉ่อง ขา้วไทยเพื�อสขุภาพ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาย รามบดนิทร ์อยู่ครอบ 0913841583

6208000022-0004 อนุมัตแิลว้ ขา้วขาวมะล1ิ05
วสิาหกจิชมุชนขา้วธัญโอสถ 4 ทราย
ทองวัฒนา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย สมาน ลนุพงษ์ 0873062279

6208000008-0002 อนุมัตแิลว้ ขา้วขาวหอมมะล1ิ05
กลุม่ผูผ้ลติขา้วปลอดภัยบา้นหนอง
นกชมุ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย สมศร ีนามสง่า 0872049530

6203000081-0002 อนุมัตแิลว้ ขา้วซอ้มมอื นางพมิพว์มิล นโนทัย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง พมิพว์มิล มโนทัย 0939208404

6208000015-0001 อนุมัตแิลว้ ขา้วซอ้มมอื กลุม่ขา้วซอ้มมอืบา้นหนองนกชมุใต ้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง บุญเรยีง วงศโ์คกสี 0800281851
6209000016-0002 อนุมัตแิลว้ ขา้วซอ้มมอืทับทมิชมุแพ กลุม่ขา้วบา้นไผ่ยาวสามัคคี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาย วเิชยีร ขนุพลิกึ 0873120747

6204000001-0012 อนุมัตแิลว้ ขา้วตอกหัวโขน
วสิาหกจิชมุชนกลุม่แม่บา้นเกษตรกร
บงึเสอืเตน้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง สนุทร ทองดี 0899072052

6207000023-0003 อนุมัตแิลว้ ขา้วทับทมิชมุแพ
วสิาหกจิชมุชนคนรักษ์แม่ตําบลหนอง
หลวง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย สมพงษ์ เชยชม 0810395319

6211000042-0004 อนุมัตแิลว้ ขา้วทับทมิชมุแพ
นางรจนา เพชรรัตน ์(ขา้วสารบา้น
หนองเตาอฐิ) ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง รจนา เพชรรัตน์ 0833903950

6202000043-0001 อนุมัตแิลว้ ขา้วท่อน กลุม่พันธุข์า้วดปีทุมธานไีทรงาม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นางสาว ณัฐากาญจน ์คงสบิ 0851575196
6205000080-0001 อนุมัตแิลว้ ขา้วปลอดภัย นายถวลิ  สวีัง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นายถวลิ  สวีัง
6201000184-0001 อนุมัตแิลว้ ขา้วปลอดภัย(ขา้วหอมจันทรธ์าน)ี

บา้นนวัตวถิบีา้นโคกหมอ้ นายสพุล 

คําภาจติร์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาย สพุล คําภาจติร์ 0961133281
6209000016-0001 อนุมัตแิลว้ ขา้วปลอดภัยบา้นไผ่ยาวสามัคคี กลุม่ขา้วบา้นไผ่ยาวสามัคคี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย วเิชยีร ขนุพลิกึ 0873120747

6201000035-0008 อนุมัตแิลว้ ขา้วพองนลิกาฬรสตม้ยํา กลุม่ผลติภัณฑแ์ปรรูปขา้วสรอ้ยสวุรรณ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย คณศิร ตาลาน 0819628226

6201000035-0006 อนุมัตแิลว้ ขา้วพองนลิกาฬรสบาบคิวิ กลุม่ผลติภัณฑแ์ปรรูปขา้วสรอ้ยสวุรรณ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย คณศิร ตาลาน 0819628226

6201000035-0007 อนุมัตแิลว้ ขา้วพองนลิกาฬรสสาหร่าย กลุม่ผลติภัณฑแ์ปรรูปขา้วสรอ้ยสวุรรณ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย คณศิร ตาลาน 0819628226

6201000035-0002 อนุมัตแิลว้ ขา้วพองไรซเ์บอรี� กลุม่ผลติภัณฑแ์ปรรูปขา้วสรอ้ยสวุรรณ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย คณศิร ตาลาน 0819628226

6202000053-0002 อนุมัตแิลว้ ขา้วมะลนิลิสรุนิทร์ วสิาหกจิชมุชนกลุม่แปลงนาสะอาด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย ทฤษฎ ีเพชรมะล ิ 0818888540
6202000044-0004 อนุมัตแิลว้ ขา้วมะลแิดง สหกรณ์การเกษตรไทรงาม จํากัด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง ธนัญญา ไชยนันทน์ 0898588695
6201000080-0001 อนุมัตแิลว้ ขา้วยําแหนมสด อาหารปรุง ไพรัตน์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นางสาว น.ส.ไพรัตน ์บุพศริ ิ 0815348446



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6201000140-0002 อนุมัตแิลว้ ขา้วลมืผัว กลุม่ผลติพันธุข์า้วชมุชนหนองปิ�งไก่ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย คณศิร ตาลาน 0979652566

6202000053-0012 อนุมัตแิลว้ ขา้วสามสี วสิาหกจิชมุชนกลุม่แปลงนาสะอาด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย ทฤษฎ ีเพชรมะล ิ 0818888540
6211000036-0001 อนุมัตแิลว้ ขา้วสาร กลุม่โรงสชีมุบา้นเกาะรากเสยีดใน ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย กาวนิ ศรเีอี�ยม 0875206416
6211000052-0002 อนุมัตแิลว้ ขา้วสาร นายชดิ โคมพัด ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาย ชดิ โคมพัด 0891948685

6201000237-0001 อนุมัตแิลว้ ขา้วสาร
วสิาหกจิชมุชนนาแปลงใหญบ่า้น
ทรัพยไ์พวัลย์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาย ชชัวัสส ์สภุางคส์วัสด ิ0 0918412474

6202000074-0002 อนุมัตแิลว้ ขา้วสารชอ่ราตรี วสิาหกจิชมุชนกลุม่ฅนรักษ์แม่ ไทรงาม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาย ชนิวัฒน ์ผ่องใส
6209000012-0001 อนุมัตแิลว้ ขา้วสารปลอดสารพษิ กลุม่ขา้วบา้นใหม่เรงิกะพง {GAP} กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย ทว ีศรภีุมมา 0966640118

6202000074-0003 อนุมัตแิลว้ ขา้วสารปิ�นเกษตร (นํ�าตาลตํ�า) วสิาหกจิชมุชนกลุม่ฅนรักษ์แม่ ไทรงาม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาย ชนิวัฒน ์ผ่องใส
6202000044-0001 อนุมัตแิลว้ ขา้วสารหอมมะล ิ105 สหกรณ์การเกษตรไทรงาม จํากัด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง ธนัญญา ไชยนันทน์ 0898588695
6202000044-0002 อนุมัตแิลว้ ขา้วสารหอมใบเตย สหกรณ์การเกษตรไทรงาม จํากัด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง ธนัญญา ไชยนันทน์ 0898588695
6201000002-0006 อนุมัตแิลว้ ขา้วหมาก นางปราณี จะนต กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ปราณี จะนต 0850147049
6208000009-0001 อนุมัตแิลว้ ขา้วหมากสมุนไพร ขา้วหมากสมุนไพร ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นางสาว ชาภัทรสร ทองบุญโท 0815327495
6207000021-0001 อนุมัตแิลว้ ขา้วหลาม ขนมยายเผนิ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง เผนิ น่วมวงษ์ 0846881800
6211000055-0001 อนุมัตแิลว้ ขา้วหลาม นายสอาด สขุเจรญิ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาย สอาด สขุเจรญิ 0891948685

6204000017-0001 อนุมัตแิลว้ ขา้วหลามขา้วไรซเ์บอรี�
วสิาหกจิชมุชนเกษตรอนิทรยีแ์ละการ
แปรรูป กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง มาตกิา ศรวีรรณะ 0973975545

6202000053-0013 อนุมัตแิลว้ ขา้วหอมชากังราว วสิาหกจิชมุชนกลุม่แปลงนาสะอาด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย ทฤษฎ ีเพชรมะล ิ 0818888540
6207000019-0001 อนุมัตแิลว้ ขา้วหอมนลิ กลุม่แปรรูปขา้วบา้นตะเคยีนงาม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ละออ เกตแุกว้ 0872032376

6207000024-0002 อนุมัตแิลว้ ขา้วหอมนลิ
วสิากจิชมุชนกลุม่เกษตรอนิทรยีข์วัญ
ประชาตําบลประชาสขุสนัต์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย ตณิณ์ ศรงีาม 0899077032

6210000032-0001
ไม่ผ่าน(ระบุ
เหตผุล) ขา้วหอมบงึสามัคคี

วสิาหกจิชมุชนสถาบันการเงนิ ต.บงึ
สามัคคี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาย วริุทห ์ศริพิันธ์ 0813795767

6203000081-0003 อนุมัตแิลว้ ขา้วหอมปทุม นางพมิพว์มิล นโนทัย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง พมิพว์มิล มโนทัย 0939208404
6209000012-0003 อนุมัตแิลว้ ขา้วหอมมะล ิ กลุม่ขา้วบา้นใหม่เรงิกะพง {GAP} กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาย ทว ีศรภีุมมา 0966640118
6202000043-0002 อนุมัตแิลว้ ขา้วหอมมะล ิ กลุม่พันธุข์า้วดปีทุมธานไีทรงาม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นางสาว ณัฐากาญจน ์คงสบิ 0851575196

6207000024-0003 อนุมัตแิลว้ ขา้วหอมมะล ิ
วสิากจิชมุชนกลุม่เกษตรอนิทรยีข์วัญ
ประชาตําบลประชาสขุสนัต์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย ตณิณ์ ศรงีาม 0899077032

6207000019-0003 อนุมัตแิลว้ ขา้วหอมมะล ิ กลุม่แปรรูปขา้วบา้นตะเคยีนงาม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ละออ เกตแุกว้ 0872032376
6209000069-0004 อนุมัตแิลว้ ขา้วหอมมะล ิ ขา้วลงุสมานมติร จันหอม ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาย สมานมติร จันหอม
6205000089-0001 อนุมัตแิลว้ ขา้วหอมมะล ิ105

วสิาหกจิชมุชนเกษตรทฤษฎใีหม่บา้น
แม่วรรณ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นางสาววรรณคด ีโชตริัสสะ 085-876220

6202000044-0010 อนุมัตแิลว้ ขา้วหอมมะล ิ105 สหกรณ์การเกษตรไทรงาม จํากัด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นาง ธนัญญา ไชยนันทน์ 0898588695
6203000032-0001 อนุมัตแิลว้ ขา้วหอมมะลพิอเพยีง ขา้วหอมมะลพิอเพยีง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย ประสทิธิ0 พรายสงัขฺ ์ 0932251991

6202000074-0001 อนุมัตแิลว้ ขา้วหอมมะลมิ่วง วสิาหกจิชมุชนกลุม่ฅนรักษ์แม ่ไทรงาม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาย ชนิวัฒน ์ผ่องใส
6202000074-0004 อนุมัตแิลว้ ขา้วหอมเลื�องลอื (สแีดง วสิาหกจิชมุชนกลุม่ฅนรักษ์แม่ ไทรงาม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาย ชนิวัฒน ์ผ่องใส
6210000033-0002

ไม่ผ่าน(ระบุ
เหตผุล) ขา้วหอมแม่ยาย กลุม่นํ�าหมักชวีภาพ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาย อํานาจ สขุกัลยา 0899604820

6206000032-0004 อนุมัตแิลว้ ขา้วอบกรอบ
กลุม่แปรรูปขา้วกลอ้งไรซเ์บอรร์ี� ออ
แกนคิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง มลวิรรณ ดสิกุล 0878472066



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6205000033-0001 อนุมัตแิลว้ ขา้วเกรยีบกลว้ยไข่

วสิาหกจิชมุชนกลุม่เกษตรกลว้ยไข ่

ตําบลท่าพุทรา
ผูผ้ลติวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม 2561 นางสาว ดวงฤทัย เงนิยวง 0823932748

6206000044-0001 อนุมัตแิลว้ ขา้วเกรยีบปลา ขา้วเกรยีบปลาเพ็ญนภา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว เตอืนใจ แสดงชม 0892241696
6201000116-0001 อนุมัตแิลว้ ขา้วเกรยีบปากหมอ้ อาหารไทย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว น.ส.ยุพนิ ชา้งลอย 0846207471
6206000058-0001 อนุมัตแิลว้ ขา้วเกรยีบผลไมท้อด กลุม่แปรรูป บา้นบางลาด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว วาสนา หงษ์ยนต์
6207000008-0001 อนุมัตแิลว้ ขา้วเกรยีบสมุนไพรแกว้มังกร

วสิาหกจิชมุชนขา้วเกรยีบสมุนไพรใบ
หม่อน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง บุญยัง ศรสีขุ 0873062199

6207000008-0004 อนุมัตแิลว้ ขา้วเกรยีบสมุนไพรใบหม่อน
วสิาหกจิชมุชนขา้วเกรยีบสมุนไพรใบ
หม่อน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง บุญยัง ศรสีขุ 0873062199

6207000008-0006 อนุมัตแิลว้
ขา้วเกรยีบสมุนไพรใบหม่อน 

ดอกอัญชญั
วสิาหกจิชมุชนขา้วเกรยีบสมุนไพรใบ
หม่อน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน นาง บุญยัง ศรสีขุ 0873062199

6208000020-0001 อนุมัตแิลว้ ขา้วเกรยีบเห็ด กลุม่ขา้วเกรยีบเห็ด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาย ธรีพงษ์ ลําไพเราะ 0911505498
6204000025-0001 อนุมัตแิลว้ ขา้วเกษตรอนิทรยี์ ขา้วเกษตรอนิทรยี์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง เบญจมาศ จุลจันทร์ 0622786194
6202000044-0011 อนุมัตแิลว้ ขา้วเจา้ลมืเมยี สหกรณ์การเกษตรไทรงาม จํากัด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นาง ธนัญญา ไชยนันทน์ 0898588695
6201000019-0003 อนุมัตแิลว้ ขา้วเม่าหมี� นาง ธาน ีเนยีมอ่อน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ธาน ีเนยีมอ่อน 0861194303
6201000003-0002 อนุมัตแิลว้ ขา้วเม่าหมี�ชาววัง นางฐาปน ีจันศร ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง ฐาปน ีจันศร 0824090010
6201000002-0007 อนุมัตแิลว้ ขา้วเม่าหมี�สมุนไพร นางปราณี จะนต กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ปราณี จะนต 0850147049
6201000134-0003 อนุมัตแิลว้ ขา้วเหนยีว5สหีนา้หมูห่อใบตอง อาหารไทย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย ธนายุทธ จุมวุฒสิ ิ 0892723318
6201000134-0001 อนุมัตแิลว้ ขา้วเหนยีว5สหี่อใบเตย อาหารไทย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย ธนายุทธ จุมวุฒสิ ิ 0892723318

6207000024-0007 อนุมัตแิลว้ ขา้วเหนยีวกํ�า
วสิากจิชมุชนกลุม่เกษตรอนิทรยีข์วัญ
ประชาตําบลประชาสขุสนัต์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย ตณิณ์ ศรงีาม 0899077032

6202000044-0012 อนุมัตแิลว้ ขา้วเหนยีวลมืผัว สหกรณ์การเกษตรไทรงาม จํากัด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นาง ธนัญญา ไชยนันทน์ 0898588695
6201000133-0002 อนุมัตแิลว้ ขา้วเหนยีวเห็ด 5 รส อาหารจากเห็ดนางฟ้า ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว น.ส.ณพัฐอร เกษมี 0869317008
6201000013-0002 อนุมัตแิลว้ ขา้วเหนยีวแดง แม่แกว้ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง เฮยีง สลียั 055717011
6207000061-0002 อนุมัตแิลว้ ขา้วแตน กลุม่แม่บา้นประชาสขุสนัต์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง แวว หลา้หาญ 0964133843
6207000016-0021 อนุมัตแิลว้ ขา้วแตน กลุม่อาชพีแม่บา้นโนนใน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2564 นาง บุญนาค เจนจบ 0846228299

6203000020-0001 อนุมัตแิลว้ ขา้วแตนนางเล็ดนํ�าแตงโม
ขา้วแตนนํ�าแตงโมบา้นท่◌งุแกว้นา
ขวัญ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 0871942173

6201000010-0001 อนุมัตแิลว้ ขา้วแตนนํ�าแตงโม นางบุญยนื ขวัญมั�น ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง บุญยนื ขวัญมั�น 0872096988
6203000044-0001 อนุมัตแิลว้ ขา้วแตน๋ (นางเล็ด) กลุม่ทําขา้วแตน๋บา้นสามัคคธีรรม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง ดาว ตบิบุง้ 0968401832

6209000082-0001 อนุมัตแิลว้ ขา้วแตน๋เพชรปางศลิาทอง
กลุม่แปรรูปผลผลติทางการเกษตร
บา้นใหม่เรงิกะพง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2564 นางจริาพร ศรภีุมมา

6206000044-0002 อนุมัตแิลว้ ขา้วโพดคั�ว ขา้วเกรยีบปลาเพ็ญนภา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว เตอืนใจ แสดงชม 0892241696

6202000067-0005 อนุมัตแิลว้ ขา้วโพดหวานอบกรอบ
ไร่สขุสําราญ (นางสาวนันทพร สขุ
สําราญ) ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นางสาว นันทพร สขุสําราญ 0922735780

6201000035-0015 อนุมัตแิลว้
ขา้วไรซเ์บอรรี�และธัญพชือบกรอบ
ผสมกลว้ยไข่ กลุม่ผลติภัณฑแ์ปรรูปขา้วสรอ้ยสวุรรณ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2559 นาย คณศิร ตาลาน 0819628226

6209000069-0005 อนุมัตแิลว้ ขา้วไรซเ์บอรี� ขา้วลงุสมานมติร จันหอม ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาย สมานมติร จันหอม
6204000046-0001 อนุมัตแิลว้ ขา้วไรซเ์บอรี� 3 ป เกษตร 3 ป กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาย ประภัสร ์อ่อนฤทธิ0 0891935959

6202000018-0001 อนุมัตแิลว้ ขา้วไรซเ์บอรี� ตราถงัทอง
วสิาหกจิชมุชนกลุม่เกษตรอนิทรยี ์หมู่
 7 บา้นโปร่งตะคลอง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย อนุกูล คชัพงษ์

6201000035-0012 อนุมัตแิลว้ ขา้วไรซเ์บอรี�อบกรอบ กลุม่ผลติภัณฑแ์ปรรูปขา้วสรอ้ยสวุรรณ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย คณศิร ตาลาน 0819628226
6207000019-0002 อนุมัตแิลว้ ขา้วไรซเ์บอรร์ี� กลุม่แปรรูปขา้วบา้นตะเคยีนงาม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ละออ เกตแุกว้ 0872032376
6205000015-0001 อนุมัตแิลว้ ขา้วไรซเ์บอรร์ี� เพชรนลินิ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาย พมิพา อ่อนนอ้ย 0810454153
6202000044-0013 อนุมัตแิลว้ ขา้วไรซเ์บอรร์ี� สหกรณ์การเกษตรไทรงาม จํากัด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นาง ธนัญญา ไชยนันทน์ 0898588695

6211000042-0003 อนุมัตแิลว้ ขา้วไรซเ์บอรร์ี�
นางรจนา เพชรรัตน ์(ขา้วสารบา้น
หนองเตาอฐิ) ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง รจนา เพชรรัตน์ 0833903950



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6204000008-0001 อนุมัตแิลว้ ขา้วไรซเ์บอรร์ี�

กลุม่เกษตรนอ้มเกลา้ขา้วอิ�มทพิย์
บา้นหนองขาม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ทวทีรัพย๋ 0 กาหา 0824021907

6202000053-0005 อนุมัตแิลว้ ขา้วไรซเ์บอรร์ี� วสิาหกจิชมุชนกลุม่แปลงนาสะอาด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย ทฤษฎ ีเพชรมะล ิ 0818888540

6207000032-0001 อนุมัตแิลว้ ขา้วไรซเ์บอรร์ี�
กลุม่วสิาหกจิชมุชนกลุม่ผูผ้ลติปุ๋ ย
อนิทรยีต์ําบลหนองหลวง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย วเิชยีร บดรีัฐ 0878450863

6202000044-0014 อนุมัตแิลว้ ขา้วไรซเ์บอรร์ี�งอก สหกรณ์การเกษตรไทรงาม จํากัด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นาง ธนัญญา ไชยนันทน์ 0898588695

6204000067-0001 อนุมัตแิลว้ ขา้วไรซเ์บอรร์ี�ปลอดสารพษิ เบ็ญจา
วสิาหกจิชมุชนเกษตรอนิทรยี ์PGS 
อําเภอขาณุวรลกัษบุรี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2564 นายพเิชษ@ุ ์วศิรธีปิกรณ์ 0820031677

6207000024-0001 อนุมัตแิลว้ ขา้วไรทเ์บอรล์ ี�
วสิากจิชมุชนกลุม่เกษตรอนิทรยีข์วัญ
ประชาตําบลประชาสขุสนัต์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย ตณิณ์ ศรงีาม 0899077032

6209000017-0001 อนุมัตแิลว้ ขา้วไรเบอรร์ี
กลุม่ขา้วปลอดสารพษิบา้นไผ่ยาว
สามัคคี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย วเิชยีร ◌◌ุขุนุพลิกึ

6211000029-0001 อนุมัตแิลว้ ฃุดสนาม กลุม่ผลติภันฑจ์ากไมบ้า้นโกสมัพี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาย จําเนยีร ทูลสา่ย 0878485745
6208000006-0003 อนุมัตแิลว้ ครก ลกูกลงึไพรวรรณ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย สงวน พรเวยีง 0835979134
6201000025-0004 อนุมัตแิลว้ ครมีกันแดดพญาไพร พญาไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางสาวศรสิา ชาญเช่ี�ยว 055712977,
6204000027-0015 อนุมัตแิลว้ ครมีนวดผม บา้นสมุนไพรกล ิ�นสคุนธ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นางสาว กัญญภัสสร ์ชาคง 0842098938
6201000232-0005 อนุมัตแิลว้ ครมีนวดผม มะกรูด100% บา้นพอเพยีง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง วรัตทยา ศรชยั 0837057897
6201000025-0020 อนุมัตแิลว้ ครมีนวดผมพญาไพร พญาไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางสาวศรสิา ชาญเช่ี�ยว 055712977,

6203000021-0005 อนุมัตแิลว้
ครมีนวดผมว่านหางจรเขแ้ละดอก
อัญชนั นํ�ายาเอนกประสงคช์วีภาพ(ป๊อก) ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง บุญชอบ โมกทอง 0606796576

6203000106-0001 อนุมัตแิลว้ ครมีนวดสมุนไพร สมุนไพรมาดามเบญ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2565 นางสาวเบญจรัตน ์มโนมัย 0955682190
6201000233-0002 อนุมัตแิลว้ ครมีนวดสมุนไพร การะเกษ การะเกษ เฮอรเ์บลิ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาย ณฐวัฒน ์การเกษ 0825747969

6201000161-0003
ไม่ผ่าน(ระบุ
เหตผุล) ครมีนวดเรยีงผาเถาเอนอ่อน บา้นแสงทองสมุนไพร ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นางสาว สรุัตญา แสงทอง 0930029687

6201000161-0006
ไม่ผ่าน(ระบุ
เหตผุล) ครมีนวดเลยีงผาเถาเอนอ่อน บา้นแสงทองสมุนไพร ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นางสาว สรุัตญา แสงทอง 0930029687

6201000161-0004
ไม่ผ่าน(ระบุ
เหตผุล) ครมีนวดเสลดพังพอนมะลสิด บา้นแสงทองสมุนไพร ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นางสาว สรุัตญา แสงทอง 0930029687

6201000232-0006 อนุมัตแิลว้ ครมีบํารุงผวิ นํ�านมขา้ว บา้นพอเพยีง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง วรัตทยา ศรชยั 0837057897
6201000025-0006 อนุมัตแิลว้ ครมีพอกหนา้เปลอืกกลว้ยไขส่กัด พญาไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2559 นางสาวศรสิา ชาญเช่ี�ยว 055712977,
6201000025-0001 อนุมัตแิลว้ ครมียอดพญาไพร 8.1 พญาไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางสาวศรสิา ชาญเช่ี�ยว 055712977,
6201000025-0002 อนุมัตแิลว้ ครมียอดพญาไพร 8.2 พญาไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางสาวศรสิา ชาญเช่ี�ยว 055712977,
6201000025-0003 อนุมัตแิลว้ ครมียอดพญาไพร 8.3 พญาไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางสาวศรสิา ชาญเช่ี�ยว 055712977,
6204000027-0010 อนุมัตแิลว้ ครมีหมักผมสมุนไพร บา้นสมุนไพรกล ิ�นสคุนธ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นางสาว กัญญภัสสร ์ชาคง 0842098938
6211000027-0002 อนุมัตแิลว้ ครมีอาบนํ�า กล◌่มุสตรพีัฒนาหม่อนไหมร่วมใจ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง ประหยัด ศรพีรมมา 0955793064
6204000032-0004 อนุมัตแิลว้ ครมีอาบนํ�าสมุนไพรดจีัง D-Jung Herbal ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาย ปานเทพ ทองประดษิฐ์ 0824059595

6201000268-0007 อนุมัตแิลว้ ครมีอาบนํ�าแร่พระร่วง
วสิาหกจิชมุชนไบรท์-อัพนํ�าแร่เมอืง
กําแพงเพชร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นาง เอื�อมพร โชคชว่ยอํานวย 0966465962

6201000046-0023 อนุมัตแิลว้ ครมีเสลดพังพอน สมุนไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาย ภาคภูม ิชว่งบัญญตั ิ 0831669591

6201000081-0002 อนุมัตแิลว้
ครูขมิ�นรักษ์ไทย ผา้ไทยโจงกระเบน
สําเร็จรูป ครูขมิ�นภูมปิัญญารักษ์ไทย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง อัจฉรา แสงจันทร์ 0819727223

6202000053-0017 อนุมัตแิลว้ คลนีซิ�งออยล์ วสิาหกจิชมุชนกลุม่แปลงนาสะอาด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2564 นาย ทฤษฎ ีเพชรมะล ิ 0818888540
6201000132-0004 อนุมัตแิลว้ คอหมูย่าง ผลติภัณฑอ์าหารย่าง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว น.ส.บุญศร ีตงุโย 0622723022

6202000053-0011 อนุมัตแิลว้ คกุกี� ขา้วทับทมิชมุแพ วสิาหกจิชมุชนกลุม่แปลงนาสะอาด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย ทฤษฎ ีเพชรมะล ิ 0818888540
6201000236-0003 อนุมัตแิลว้ คกุกี�กลว้ยตาก เอ แอน พ ีฟดูส์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นางสาว อรรณพร พุดตาลดง 0610713030



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6201000035-0003 อนุมัตแิลว้ คกุกี�ขา้วไรซเ์บอรี� กลุม่ผลติภัณฑแ์ปรรูปขา้วสรอ้ยสวุรรณ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย คณศิร ตาลาน 0819628226
6201000133-0001 อนุมัตแิลว้ คกุกี�เห็ดธัญพชื อาหารจากเห็ดนางฟ้า ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว น.ส.ณพัฐอร เกษมี 0869317008
6211000065-0001 อนุมัตแิลว้ คณุนชิา ปลาลา้ตม้สกุ คณุนชิา (ปลาลา้ตม้สกุ) ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 คณุนชิา (ปลาลา้ตม้สกุ) 0830686885
6201000096-0001 อนุมัตแิลว้ คุก๊กี�กระยาสารท รา้นบา้นขนมเมอืงกําแพง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาง โมนา ชยักฤตทองกุล 0948427894
6205000004-0004 อนุมัตแิลว้ คุก๊กี�เนย กลุม่ขา้วกลอ้งบา้นทุ่งหันตรา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง สมบูรณ์ บัวแพง 0811408060
6202000019-0004 อนุมัตแิลว้ คุก๊กี�ใสส้บัปะรด กลุม่นํ�าสกัดสมุนไพรบา้นแม่ยื�อ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นางสาว ศศลิดา ปานทองคํา 0921965452

6201000180-0001 อนุมัตแิลว้ ฆอ้งตั �งโตะ๊
หมู่บา้นOTOPเพื�อการท่องเที�ยวบา้น
วังพระธาตุ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง สําอางค ์สวุรรณวรวกิจิ 0895659965

6201000177-0001 อนุมัตแิลว้ ฆอ้งพวงกุญแจ
หมู่บา้นOTOPเพื�อการท่องเที�ยวบา้น
วังพระธาตุ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง ลมโชย กอบธัญกจิ 0895659965

6207000052-0002 อนุมัตแิลว้ ฆอ้งมอญ สองกะรัตลายไทย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาย กานตภ์ัช ภญิโญรัตนสกุล 0894007017

6201000179-0001 อนุมัตแิลว้ ฆอ้งเศษไม ้(พวงกุญแจ)
หมู่บา้นOTOPเพื�อการท่องเที�ยวบา้น
วังพระธาตุ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง พสิมัย รอดวงษ์ 0895659965

6206000013-0008 อนุมัตแิลว้ งาชา้งหนิอ่อน กลุม่แกะสลกัหนิอ่อนพรานกระตา่ย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง นพลกัษณ์ ตั �งนธิธินพงศ์ 0624462935
6206000004-0015 อนุมัตแิลว้ งาชา้งหนิอ่อน พลอยหนิอ่อน ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง ธนพร พลอาจ 0819739939
6206000030-0001 อนุมัตแิลว้ งาชา้งหนิอ่อน กล◌่มุหนิอ่อนเมอืงพรานงานกลงึ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย วชริพงศ ์ตั �งนธิธินพงศ์ 0913847559
6211000001-0003 อนุมัตแิลว้ งาดํา งาขาวคั�ว กลุม่แม่บา้นเกาะพมิูลพัฒนา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง สนอง พุ่มนอ้ย 055745116

6205000058-0001 อนุมัตแิลว้ จมูกขา้วกลอ้ง
กลุม่ผลติแปรรูปและจําหน่ายจมูกขา้ว
กลอ้ง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 ทักษกมล มาลยั 0638384600

6202000032-0002 อนุมัตแิลว้
จมูกขา้วกลอ้ง 5 สายพันธ◌์ ุผงพรอ้ม
ดื�มชง

กลุม่อาชพีสหกรณ์แปรรูปและถนอม
อาหาร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง ธนัญญา ไชยนันทน์ 0898588695

6202000044-0015 อนุมัตแิลว้ จมูกขา้วกลอ้งงอกธัญพชื 5 สายพันธุ์ สหกรณ์การเกษตรไทรงาม จํากัด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นาง ธนัญญา ไชยนันทน์ 0898588695

6201000078-0002 อนุมัตแิลว้ จมูกขา้วกลอ้งปทุมเทพ จมูกขา้ว ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นางสาว น.ส .พัชราวด ีวงษ์ศรวีชิยั 0896386117

6201000078-0001 อนุมัตแิลว้ จมูกขา้วกลอ้งไรซเ์บอรร์ี� จมูกขา้ว ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นางสาว น.ส .พัชราวด ีวงษ์ศรวีชิยั 0896386117

6201000035-0011 อนุมัตแิลว้ จมูกขา้วผงพรอ้มชง กลุม่ผลติภัณฑแ์ปรรูปขา้วสรอ้ยสวุรรณ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย คณศิร ตาลาน 0819628226

6208000055-0001 อนุมัตแิลว้ จักรสานไมไ้ผ่ บา้นนวัตวถิบีา้นศรสีกุณา กลุม่จักรสาน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาย บุญจา ประดษิฐจ์า 0848227507
6211000049-0001 อนุมัตแิลว้ จักสานจากไมไ้ผ่ นางเฉลมิ แพรเขยีว ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง เฉลมิ แพรเขยีว 0869262335
6205000038-0001 อนุมัตแิลว้ จักสานไมไ้ผ่ จักสานไทดํา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง หวัน แซ่วี 0818869718
6204000033-0002 อนุมัตแิลว้ จักสานไมไ้ผ่ กลุม่จักสานบา้นทรัพยเ์จรญิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง คําพา คําแพง 0848162564
6209000045-0002 อนุมัตแิลว้ จันอับฟัก กลุม่สมัมาชพีบา้นอุดมทรัพย์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง มะลวิรรณ บางทับ
6211000064-0003 อนุมัตแิลว้ จานกลมกาบหมาก  ขนาด 6 นิ�ว ไร่ศรพพิัฒน์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นายศรพพิัฒน ์ ปิยะบุญสทิธิ0 0924296959
6211000064-0005 อนุมัตแิลว้ จานกลมกาบหมาก ขนาด 10 นิ�ว ไร่ศรพพิัฒน์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นายศรพพิัฒน ์ ปิยะบุญสทิธิ0 0924296959
6211000064-0004 อนุมัตแิลว้ จานกลมกาบหมาก ขนาด 8 นิ�ว ไร่ศรพพิัฒน์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นายศรพพิัฒน ์ ปิยะบุญสทิธิ0 0924296959
6203000087-0003 อนุมัตแิลว้ จานสงัคโลก สวุรรณ์สงัคโลก ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นายทนิกร  ทองสวุรรณ์
6203000101-0001 อนุมัตแิลว้ จานใบโกโก ้ บจก.สวองแฟคเจอริ�ง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2565 ว่าที� ร.ต. หญงิ พรนภิา แกว้สาธร 0940989385
6209000025-0001 อนุมัตแิลว้ จําปี สวัสด ิ0พูล จําปี สวัสด ิ0พูน ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง จําปี สวัสด ิ0พูน 0860470164
6207000075-0001 อนุมัตแิลว้ จิ�งหรดี กลุม่เลี�ยงจิ�งหรดี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2564 นาง บุษบา  เชื�อหงษ์ 0875204396
6201000128-0001 อนุมัตแิลว้ จบีทอง จบีทอง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง กรรณกิาร ์วัฒนธรรม 0641363112
6205000060-0004 อนุมัตแิลว้ จแีอนดจ์ ีลกัซช์วัรี�คอฟฟี�สครับ เกรซแอนดก์ู๊ด ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาย กติตชิยั รัตนะวราหะ 0818861688
6205000060-0010 อนุมัตแิลว้ จแีอนดจ์ ีเนชลัรัล บเีอชเอโฟมมูส เกรซแอนดก์ู๊ด ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว นาย กติตชิยั รัตนะวราหะ 0818861688



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6205000060-0009 อนุมัตแิลว้ จแีอนดจ์ ีเนเชอรัล โททัลเเครค์รมี เกรซแอนดก์ู๊ด ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว นาย กติตชิยั รัตนะวราหะ 0818861688
6205000060-0003 อนุมัตแิลว้ จแีอนดจ์ ีเนเชอรัลส ์บยีอนเซรั�ม เกรซแอนดก์ู๊ด ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาย กติตชิยั รัตนะวราหะ 0818861688

6205000060-0008 อนุมัตแิลว้ จแีอนดจ์ ีเนเชอรัลส ์บเีอชเอโฟมมูส เกรซแอนดก์ู๊ด ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาย กติตชิยั รัตนะวราหะ 0818861688
6205000060-0006 อนุมัตแิลว้ จแีอนดจ์ ีเนเชอรัลส ์เคลนซิ�งเจล เกรซแอนดก์ู๊ด ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาย กติตชิยั รัตนะวราหะ 0818861688

6205000060-0007 อนุมัตแิลว้ จแีอนดจ์ ีเนเชอรัลส ์โททัลเเครค์รมี เกรซแอนดก์ู๊ด ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาย กติตชิยั รัตนะวราหะ 0818861688

6205000060-0002 อนุมัตแิลว้
จแีอนดจ์ ีเนเชอรัลส ์โฮมเมดคอนดชินั
เนอร์ เกรซแอนดก์ู๊ด ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาย กติตชิยั รัตนะวราหะ 0818861688

6205000060-0001 อนุมัตแิลว้ จแีอนดจ์ ีเนเชอรัลส ์โฮมเมดแชมพู เกรซแอนดก์ู๊ด ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาย กติตชิยั รัตนะวราหะ 0818861688
6205000060-0005 อนุมัตแิลว้ จแีอนดจ์ ีไรซเ์บอรี�สครับโซพ เกรซแอนดก์ู๊ด ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาย กติตชิยั รัตนะวราหะ 0818861688
6205000060-0011 อนุมัตแิลว้ จแีอนดจ์เีนเชอรัลส ์เคลนซิ�งเจล เกรซแอนดก์ู๊ด ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2565 นาย กติตชิยั รัตนะวราหะ 0818861688

6205000060-0012 อนุมัตแิลว้
จแีอนดจ์เีนเชอรัลส ์โพรโพลสิ พลสั 

ฮันนี� โซพ เกรซแอนดก์ู๊ด ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2565 นาย กติตชิยั รัตนะวราหะ 0818861688

6205000060-0013 อนุมัตแิลว้
จแีอนดจ์เีนเชอรัลส ์โพรโพลสิ พลสั 

เมาทส์เปรย์ เกรซแอนดก์ู๊ด ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2565 นาย กติตชิยั รัตนะวราหะ 0818861688
6201000047-0008 อนุมัตแิลว้ จี�ทองคําไหมทองลอ้มดอกพกิุล เพชรพลอยเจมส์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นาง อารยี ์ต ิ�วทอง 0894610078
6201000054-0004 อนุมัตแิลว้ จี�เงนิประดบัพลอย พลอยเจมส ์น.ส.อนุรยี ์ต ิ�วทอง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นางสาว น.ส.อนุรยี ์ต ิ�วทอง 0894612210
6204000053-0001 อนุมัตแิลว้ จุ๊ฟจุ๊ฟชฟิฟ่อน นางสาวจนิตนา กันพันธ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นางสาว จนิตนา กันพันธ์ 0931867280
6207000062-0003 อนุมัตแิลว้ จ่อมเห็ดเจ กลุม่สมุนไพรฮุย้ซนิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2564 นางสาว ชญัญรัช ทาแกง 0814093945
6207000068-0001 อนุมัตแิลว้ ชลอมเล็ก กลุม่จักสานบา้นปรอืพันไถ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นกหวดี ศรมีูล 0875274934
6203000022-0009 อนุมัตแิลว้ ชะลอม กล◌่มุจักสานสขุ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง ลดัดาวัลย ์เทพมงค์ 0806277707

6209000041-0007 อนุมัตแิลว้ ชะลอม
กลุม่สนิคา้แม่บา้นบา้นตากฟ้า
(สมัมาชพี) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง วาสนา ผุยนวล

6209000074-0003 อนุมัตแิลว้ ชะลอม จักสานบา้นหนองหนิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นางสาวนงคค์าร  คําหงษ์
6203000022-0005 อนุมัตแิลว้ ชะลอมแบบฝาปิด กล◌่มุจักสานสขุ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง ลดัดาวัลย ์เทพมงค์ 0806277707
6211000028-0004 อนุมัตแิลว้ ชั �นวาของ ไมไ้ขว ้ผลติภันฑจ์ากเศษไม ้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 น.ส.กนกภรณ์ พวงมณีนาด 0819622376

6207000038-0003 อนุมัตแิลว้ ชั �นวางของ ผลติภัณฑแ์ปรรูปจากไมล้งัไมพ้าเลส ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว กัญจนธ์ศรณ์ สงัขท์อง 0873074997
6211000028-0001 อนุมัตแิลว้ ชั �นวางของถว้ยชาม ไมไ้ขว ้ผลติภันฑจ์ากเศษไม ้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 น.ส.กนกภรณ์ พวงมณีนาด 0819622376
6211000011-0003 อนุมัตแิลว้ ชั �นวางของเอนกประสงค์ ส ิ�งประดษิฐจ์ากเศษไม ้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย ถนอม วัชรนันทวศิาล 0892704042
6201000079-0005 อนุมัตแิลว้ ชั �นวางจาน ศรรีวยทรัพยเ์ฟอรน์เิจอร์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาย เดช ศรทีองหลาง 0828811834
6211000029-0003 อนุมัตแิลว้ ชั �นวางนํ�าปลา (เล็ก) กลุม่ผลติภันฑจ์ากไมบ้า้นโกสมัพี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาย จําเนยีร ทูลสา่ย 0878485745
6208000019-0002 อนุมัตแิลว้ ชั �นวางเครื�องครัว เฟอรน์เิจอรบ์า้นศรสีกุณา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นางสาว สมบูรณ์ สใีส 0806301062
6211000011-0002 อนุมัตแิลว้ ชั �นวางเครื�องดื�ม ส ิ�งประดษิฐจ์ากเศษไม ้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย ถนอม วัชรนันทวศิาล 0892704042
6211000028-0003 อนุมัตแิลว้ ชั �นเขา้มุม ไมไ้ขว ้ผลติภันฑจ์ากเศษไม ้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 น.ส.กนกภรณ์ พวงมณีนาด 0819622376
6201000079-0008 อนุมัตแิลว้ ชั �นใสข่อง ศรรีวยทรัพยเ์ฟอรน์เิจอร์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย เดช ศรทีองหลาง 0828811834
6201000322-0001 อนุมัตแิลว้ ชา อารมณ์ดี กลุม่เกษตรกรสระแกว้เพื�อการผลติ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2564 นายชชัวัสส ์สภุางคส์วัสด ิ0
6201000046-0006 อนุมัตแิลว้ ชากระเทยีมโทนดอกคําฝอย สมุนไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาย ภาคภูม ิชว่งบัญญตั ิ 0831669591
6201000251-0002 อนุมัตแิลว้ ชากลว้ย บา้นกลว้ย 6250 ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นางสาว อัญชลพีร แสงเอี�ยม 0902742976

6201000035-0005 อนุมัตแิลว้ ชาขา้วนลิกาฬ กลุม่ผลติภัณฑแ์ปรรูปขา้วสรอ้ยสวุรรณ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย คณศิร ตาลาน 0819628226
6201000046-0002 อนุมัตแิลว้ ชาตานกกรด สมุนไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาย ภาคภูม ิชว่งบัญญตั ิ 0831669591
6202000045-0001 อนุมัตแิลว้ ชาถั�วดาวอนิคา นางสาวสาวติร ีโคตะมูล ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว
6201000046-0024 อนุมัตแิลว้ ชาบํารุงธาตไุฟ สมุนไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาย ภาคภูม ิชว่งบัญญตั ิ 0831669591
6201000072-0002 อนุมัตแิลว้ ชาประดงไฟ สมุนไพร ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง พูนสขุ ภาคี 0814330537
6201000046-0030 อนุมัตแิลว้ ชาปลาไหลเผอืก สมุนไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาย ภาคภูม ิชว่งบัญญตั ิ 0831669591



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6201000072-0003 อนุมัตแิลว้ ชาปลาไหลเผอืก สมุนไพร ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง พูนสขุ ภาคี 0814330537

6205000069-0004 อนุมัตแิลว้ ชาปลกีลว้ยไข่
วสิาหกจิชมุชนเกษตรกรบา้นปรกึ
มะกรูด ตําบลท่าพุทรา

ผูผ้ลติวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม 2563 นางสาวสกุัญญา จันทะเกตุ

6201000046-0004 อนุมัตแิลว้ ชาผักคราดหัวแหวนหดื สมุนไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาย ภาคภูม ิชว่งบัญญตั ิ 0831669591
6201000300-0001 อนุมัตแิลว้ ชาผักเชยีงดาว บา้นสวนทพิย์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2564 นายธรีะ ภัคคี
6201000046-0016 อนุมัตแิลว้ ชาฟักขา้ว สมุนไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาย ภาคภูม ิชว่งบัญญตั ิ 0831669591
6201000072-0004 อนุมัตแิลว้ ชาฟักขา้ว สมุนไพร ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง พูนสขุ ภาคี 0814330537
6208000034-0004 อนุมัตแิลว้ ชาฟ้าทะลายโจร จักสานบา้นสามจบ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2564 นาง ศวิัชญา จันทราภริมย์ 0638657214
6211000051-0001 อนุมัตแิลว้ ชามกะลา น.ส.ดารารัตน ์แอ่นดอย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง ดารารัตน ์แอ่นดอย 0891948685
6211000064-0002 อนุมัตแิลว้ ชามกาบหมาก ขนาด 8 นิ�ว ไร่ศรพพิัฒน์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นายศรพพิัฒน ์ ปิยะบุญสทิธิ0 0924296959
6201000167-0002 อนุมัตแิลว้ ชามะนาวพรอ้มดื�มเลม่อนเท็น นายนพพล จันตรานุช กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาย นพพล จันตรานุช 0881633805

6207000008-0005 อนุมัตแิลว้ ชามะนาวสมุนไพร (180
วสิาหกจิชมุชนขา้วเกรยีบสมุนไพรใบ
หม่อน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง บุญยัง ศรสีขุ 0873062199

6201000046-0018 อนุมัตแิลว้ ชามะแวง้นก สมุนไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาย ภาคภูม ิชว่งบัญญตั ิ 0831669591
6201000046-0031 อนุมัตแิลว้ ชารางจดื สมุนไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาย ภาคภูม ิชว่งบัญญตั ิ 0831669591
6201000072-0005 อนุมัตแิลว้ ชารางจดื สมุนไพร ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง พูนสขุ ภาคี 0814330537
6201000046-0019 อนุมัตแิลว้ ชาว่านชกัมดลกุ(ตวัเมยี) สมุนไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาย ภาคภูม ิชว่งบัญญตั ิ 0831669591
6201000046-0007 อนุมัตแิลว้ ชาว่านชกัมดลกู(ตวัผู)้ สมุนไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาย ภาคภูม ิชว่งบัญญตั ิ 0831669591

6203000073-0001 อนุมัตแิลว้ ชาสมุนไพร
กลุม่วสิาหกจิชมุชน สวนเกษตร
พชืผักปลอดภัย ม.28 บา้นคลองดว้น กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นางสาว วาสนา แกว้ชา 0979791190

6204000044-0002 อนุมัตแิลว้ ชาสมุนไพรดาวอนิคาโฟรด์ี นางสาวอัญชญั เรอืงมั�น ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นางสาว อัญชญั เรอืงมั�น 0655879242

6204000044-0001 อนุมัตแิลว้ ชาสมุนไพรพี�อัญชญักับนอ้งตอ้ยต ิ�ง นางสาวอัญชญั เรอืงมั�น ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นางสาว อัญชญั เรอืงมั�น 0655879242
6202000044-0016 อนุมัตแิลว้ ชาสมี่วงตามผัว สหกรณ์การเกษตรไทรงาม จํากัด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นาง ธนัญญา ไชยนันทน์ 0898588695

6202000032-0001 อนุมัตแิลว้ ชาสมี่วงตามผัว
กลุม่อาชพีสหกรณ์แปรรูปและถนอม
อาหาร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง ธนัญญา ไชยนันทน์ 0898588695

6201000046-0003 อนุมัตแิลว้ ชาหนุมานประสานกาย สมุนไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาย ภาคภูม ิชว่งบัญญตั ิ 0831669591
6201000046-0015 อนุมัตแิลว้ ชาหมาหมุ่ยเพชร สมุนไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาย ภาคภูม ิชว่งบัญญตั ิ 0831669591
6201000046-0017 อนุมัตแิลว้ ชาหัวปลกีลว้ยไข่ สมุนไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาย ภาคภูม ิชว่งบัญญตั ิ 0831669591
6201000046-0014 อนุมัตแิลว้ ชาอัคคทีวาร สมุนไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาย ภาคภูม ิชว่งบัญญตั ิ 0831669591

6205000069-0003 อนุมัตแิลว้ ชาเกสรกลว้ยไข่
วสิาหกจิชมุชนเกษตรกรบา้นปรกึ
มะกรูด ตําบลท่าพุทรา

ผูผ้ลติวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม 2563 นางสาวสกุัญญา จันทะเกตุ

6206000028-0010 อนุมัตแิลว้ ชาเขยีว มุมไหมบา้นกอ้ย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว กัลยากร เณรพัตร 0845960805
6201000285-0003 อนุมัตแิลว้ ชาเขยีวนํ�าผึ�งมะนาว Manow ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 น.ส.มะลวิัลย ์ปานฤทธิ0 0894435812
6209000021-0003 อนุมัตแิลว้ ชาเย็น นํ�าหวานลงุจํานงค์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาย จํานงค ์เกดิกรุง 0832818030
6206000028-0008 อนุมัตแิลว้ ชาเย็น มุมไหมบา้นกอ้ย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว กัลยากร เณรพัตร 0845960805
6201000046-0001 อนุมัตแิลว้ ชาแกว้หา้ราก สมุนไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาย ภาคภูม ิชว่งบัญญตั ิ 0831669591
6201000046-0032 อนุมัตแิลว้ ชาโปร่งฟ้า สมุนไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาย ภาคภูม ิชว่งบัญญตั ิ 0831669591
6205000039-0003 อนุมัตแิลว้ ชาใบเตยตระไครห้อม กลุม่แม่บา้นไทดํา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว ฉลวย ชยัสงคราม 0831530604
6201000046-0013 อนุมัตแิลว้ ชาไหมขา้วโพด สมุนไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาย ภาคภูม ิชว่งบัญญตั ิ 0831669591

6202000067-0003 อนุมัตแิลว้ ชาไหมขา้วโพดหวานสแีดง (พรอ้มดื�ม)
ไร่สขุสําราญ (นางสาวนันทพร สขุ
สําราญ) ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นางสาว นันทพร สขุสําราญ 0922735780

6202000067-0004 อนุมัตแิลว้
ชาไหมขา้วโพดหวานสแีดง(ราชนิี
ทับทมิสยาม) พนอ้มชง

ไร่สขุสําราญ (นางสาวนันทพร สขุ
สําราญ) ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นางสาว นันทพร สขุสําราญ 0922735780

6201000063-0003 อนุมัตแิลว้ ชงิชา้จากรากไมป้ระดู่ วรลกัษณ์เฟอรน์เิจอร์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย พหภพ นุชชง 0848725154
6201000079-0014 อนุมัตแิลว้ ชงิชา้ไมส้กั ศรรีวยทรัพยเ์ฟอรน์เิจอร์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย เดช ศรทีองหลาง 0828811834
6201000251-0007 อนุมัตแิลว้ ชฟิฟ่อน บา้นกลว้ย 6250 ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นางสาว อัญชลพีร แสงเอี�ยม 0902742976



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6201000169-0001 อนุมัตแิลว้ ชื�นนาว

กลุม่แปลงใหญม่ะนาวนคิมทุ่งโพธิ0
ทะเล1 กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาย สมยศ ฉํ�าหลวง 0954278804

6207000069-0003 อนุมัตแิลว้ ชดุกาแฟ
กลุม่ผลติภัณฑจ์ากกะลามะพรา้วบา้น
ใหม่สามัคคี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาย จเร อนินา 0902245909

6207000006-0009 อนุมัตแิลว้ ชดุผา้ภูไทสขีาว กลุม่ทอผา้บา้นเกศกาสร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง บุญเลี�ยง ทองคํา 0822252917

6201000055-0001 อนุมัตแิลว้ ชดุพระเครื�องของดเีมอืงกําแพงเพชร
สมชายอนุรักษณ์ศลิปะพระ
กําแพงเพชร ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาย สมชาย ผลมา 0869299912

6211000008-0004 อนุมัตแิลว้ ชดุพานพุ่ม พรมเช็ดเทา้จากเศษผา้บา้นโกสมัพี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง จุไรรัตน ์ขนัทับทมิ 0831625810

6209000043-0003 อนุมัตแิลว้ ชดุรองชาม+แกว้จากเสื�อกก
กลุม่แม่บา้นบา้นใหม่วงศเ์ขาทอง
(สมัมาชพี) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว ปิยะนุช ป๊อกงาม

6211000029-0005 อนุมัตแิลว้ ชดุรับแขก กลุม่ผลติภันฑจ์ากไมบ้า้นโกสมัพี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาย จําเนยีร ทูลสา่ย 0878485745
6208000019-0001 อนุมัตแิลว้ ชดุรับแขก เฟอรน์เิจอรบ์า้นศรสีกุณา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นางสาว สมบูรณ์ สใีส 0806301062
6208000031-0001 อนุมัตแิลว้ ชดุรับแขกคลาสสคิ เฟอรน์เิจอรบ์า้นหนองนกชมุใต ้ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย ชยัเนตร แพงดี 0807899564
6208000031-0002 อนุมัตแิลว้ ชดุรับแขกรูปวงรี เฟอรน์เิจอรบ์า้นหนองนกชมุใต ้ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย ชยัเนตร แพงดี 0807899564
6203000022-0015 อนุมัตแิลว้ ชดุสํารับกับขา้ว กล◌่มุจักสานสขุ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน นาง ลดัดาวัลย ์เทพมงค์ 0806277707
6203000022-0006 อนุมัตแิลว้ ชดุสํารับขา้ว กล◌่มุจักสานสขุ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง ลดัดาวัลย ์เทพมงค์ 0806277707

6204000009-0006 อนุมัตแิลว้ ชดุเครื�องประดบัจากหนิสี
กลุม่นักธุรกจินอ้ย โรงเรยีนปางมะคา่
วทิยาคม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง เนาวรัตน ์ชา้งนอ้ย 0852445514

6205000067-0003 อนุมัตแิลว้ ชดุเดรสลาวครั�ง
ศนูยว์ัฒนธรรมลาวครั�งบา้นโคง้วไิล 

หมู่ที� 13 บา้นหนองตาเถร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นางสาวพรสดุา กุลนาดา
6203000008-0003 อนุมัตแิลว้ ชดุเด็ก กลุม่ผา้ปักชาวเขา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ไหนเจยีว แซ่ลี 0875749055

6206000002-0003 อนุมัตแิลว้ ชดุเด็กชาย-หญงิ กลุม่สง่เสรมิอาชพีบา้นคลองสําราญ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางสาว กุหลาบ เกตนุาค 0824003290

6211000008-0005 อนุมัตแิลว้ ชดุเทยีรแพร พรมเช็ดเทา้จากเศษผา้บา้นโกสมัพี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง จุไรรัตน ์ขนัทับทมิ 0831625810
6208000027-0001 อนุมัตแิลว้ ชดุเสื�อผา้สําเร็จรูป กลุม่เย็บเสื�อผา้บา้นบงึสําราญนอ้ย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง อุมลวรรณ จันทรส์ม 0873610027
6205000037-0001 อนุมัตแิลว้ ชดุเสื�อผา้ไทดํา กลุม่ผลติภัณฑจ์ากผา้ไทดํา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง อนงค ์มะลลิา 0818869716
6201000029-0002 อนุมัตแิลว้ ชดุโตะ๊รับแขก รากไม ้ นางชนากานต ์จําปีทอง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง ชนากานต ์จําปีทอง 0895662159
6201000079-0001 อนุมัตแิลว้ ชดุโตะ๊อาหาร ศรรีวยทรัพยเ์ฟอรน์เิจอร์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาย เดช ศรทีองหลาง 0828811834
6206000004-0018 อนุมัตแิลว้ ชดุโตะ๊เกา้อี�หนิอ่อน พลอยหนิอ่อน ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง ธนพร พลอาจ 0819739939
6203000045-0003 อนุมัตแิลว้ ชดุโตะ๊ไมเ้ทยีม ปูนปั�นไมเ้ทยีม กําแพงเพชร ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นายเกษม แสงเมอืง 0848132346
6211000029-0004 อนุมัตแิลว้ ชุดุโตะ๊เอนกประสงค์ กลุม่ผลติภันฑจ์ากไมบ้า้นโกสมัพี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาย จําเนยีร ทูลสา่ย 0878485745

6203000101-0002 อนุมัตแิลว้ ช็อคโกแลตทาขนมปัง บจก.สวองแฟคเจอริ�ง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2565 ว่าที� ร.ต. หญงิ พรนภิา แกว้สาธร 0940989385

6203000101-0003 อนุมัตแิลว้ ช็อคโกแลตบาร์ บจก.สวองแฟคเจอริ�ง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2565 ว่าที� ร.ต. หญงิ พรนภิา แกว้สาธร 0940989385

6205000013-0005 อนุมัตแิลว้ ชอ่ดอกไมจ้ากสบู่แกะสลกั
กลุม่ผลติภัณฑแ์กะสลกัสบู่โรงเรยีน
บา้นชา้งคบั กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นางสาว นภากูล ธาตุ 0913890542

6201000088-0002 อนุมัตแิลว้ ชอ่ดอกไมเ้ปลอืกขา้วโพด กลุม่กระทงทรงธรรม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง วันเพ็ญ กรัดภบิาล 0828783669
6208000007-0003 อนุมัตแิลว้ ชา้ง กลุม่หัตถกรรมเป่าแกว้บา้นโนนจั�น กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย ณรงค ์แสงอะโน 0813613591
6206000004-0001 อนุมัตแิลว้ ชา้งหนิอ่อน พลอยหนิอ่อน ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง ธนพร พลอาจ 0819739939
6206000029-0003 อนุมัตแิลว้ ชา้งแกะสลกัหนิอ่อน วังชมพูหนิอ่อน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย ธรีวุฒ ิเกตวุงษ์ 0836376533
6206000028-0007 อนุมัตแิลว้ ชา้งใบบุญ มุมไหมบา้นกอ้ย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว กัลยากร เณรพัตร 0845960805

6202000082-0001 อนุมัตแิลว้ ชา้วไรซเ์บอรร์ี�เพื�อสขุภาพ
วสิาหกจิชมุชนกล◌่มุฅนรักษ์แม่
ตําบลพานทอง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นางสาวภคมน พมิพา

6203000049-0002 อนุมัตแิลว้ ซอ-ซงึ กลุม่ผูส้งุอายุบา้นเพชรนยิม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 บุญผาย อนิตะ๊พา 0801596411



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6203000100-0001 อนุมัตแิลว้ ซอสปูนา วสิาหกจิชมุชนแปรรูปปูนาบา้นไร่อุดม

ผูผ้ลติวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม 2565 นายวโิรจน ์แกว้แสงทอง 0615829748

6203000101-0004 อนุมัตแิลว้ ซอสหมักเนื�อ บจก.สวองแฟคเจอริ�ง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2565 ว่าที� ร.ต. หญงิ พรนภิา แกว้สาธร 0940989385

6207000008-0002 อนุมัตแิลว้ ซาลาเปาสมุนไพรรวมรส
วสิาหกจิชมุชนขา้วเกรยีบสมุนไพรใบ
หม่อน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง บุญยัง ศรสีขุ 0873062199

6207000016-0001 อนุมัตแิลว้ ซาลาเปาแฟนซี กลุม่อาชพีแม่บา้นโนนใน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง บุญนาค เจนจบ 0846228299
6203000023-0001 อนุมัตแิลว้ ซาโยเต ้ กล◌่มุปลกูซาโยเต ้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย สนุทร จันทรค์รีรี่◌งุ 0898586427
6209000075-0003 อนุมัตแิลว้ ซิ�นตนีจก "ขอเจา้ฟ้านครชากังราว" ผา้ซิ�นตนีจก ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นางณชิารยี ์ชาโสรส
6209000075-0002 อนุมัตแิลว้ ซิ�นตนีจก "ขอเจา้ฟ้านครชากังราว" ผา้ซิ�นตนีจก ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นางณชิารยี ์ชาโสรส
6209000075-0004 อนุมัตแิลว้ ซิ�นตนีจก "รวงทองนครปางศลิา" ผา้ซิ�นตนีจก ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นางณชิารยี ์ชาโสรส
6209000075-0005 อนุมัตแิลว้

ซิ�นตนีจก "หัวใจเจา้ฟ้าปางศลิาณิ
ชารยี"์ ผา้ซิ�นตนีจก ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นางณชิารยี ์ชาโสรส

6211000003-0001 อนุมัตแิลว้ ซิ,ด ซ๊าด นํ�าปลาหวาน นางสตรรีัตน ์ชอูนิทร์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง สตรรีัตน ์ชอูนิทร์ 0891156849
6206000033-0001 อนุมัตแิลว้ ซุปเปอรอ์ังโล่ นายสมนกึ บดรีัฐ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาย สมนกึ บดรีัฐ 0906814355
6204000002-0001 อนุมัตแิลว้ ซุม้ศาลาไม ้ กลุม่อาชพีทําส ิ�งประดษิฐจ์ากไม ้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย ถงุเงนิ คําตะ 0848951249
6201000033-0001 อนุมัตแิลว้ ณัฐภรณ์กระยาสารท กระยาสารทณัฐภรณ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง ณัฐภรณ์ กจิจา 0862043051
6211000040-0001 อนุมัตแิลว้ ดอกจอก กลุม่สมัมาชพีชมุชนบา้นมอเสอืดุ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว ชลนภิา อนิถกึ 0925508798
6211000022-0004 อนุมัตแิลว้ ดอกบัวเปลอืกขา้วโพดดบักล ิ�น นางวริัตน ์ทวนธง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง วริัตน ์ทวนธง 0872001017
6203000084-0005 อนุมัตแิลว้ ดอกผา้เปียวแตง่เสื�อ นางสาวสําราญ ศรขํา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นางสาว สําราญ ศรขํา 0874861089
6207000014-0002 อนุมัตแิลว้ ดอกมะล ิ กลุม่กระเป๋าไฉไล กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง นัชนันท ์แจ่มจอ้ย 0895676171

6201000070-0001 อนุมัตแิลว้ ดอกแกว้เครื�องดื�มเพื�อสขุภาพ เครื�องดื�มเพื�อสขุภาพตราหมอทองใบ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาย ทองใบ จันทรพ์สิยั 0812722216
6203000084-0006 อนุมัตแิลว้ ดอกแปดแตง่หนา้หมอน/เสื�อ นางสาวสําราญ ศรขํา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นางสาว สําราญ ศรขํา 0874861089
6201000076-0002 อนุมัตแิลว้ ดอกไม ้ ดอกไม ้กระทง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง วนดิา หาดบุตร 0822228007
6208000010-0001 อนุมัตแิลว้ ดอกไมจ้ันทน์ กลุม่ดอกไมจ้ันทนแ์ม่บา้นสามจบ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ประจนิ เพ็งแจ่ม 0838160965
6208000024-0001 อนุมัตแิลว้ ดอกไมจ้ันทน์ กลุม่ดอกไมป้ระดษิฐ์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง วงเดอืน พรมกัณฑ์ 0844903473

6203000005-0002 อนุมัตแิลว้ ดอกไมจ้ันทน์
กลุม่ผลติภัณฑง์านฝีมอืบา้นหนองนํ�า
ขุน่ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ภัณทริา วนิจิสร 0812974082

6201000273-0001 อนุมัตแิลว้ ดอกไมจ้ันทนแ์ฟนซี ไทยพรรณ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง นปภา สรุยิะลงักา 0947425010
6207000040-0001 อนุมัตแิลว้ ดอกไมจ้ัันทน์ ดอกไมป้ระดษิฐ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง สายใจ ทองวัด 0827185692
6206000027-0002 อนุมัตแิลว้ ดอกไมจ้ากผา้ใยบัว ไมไ้ทยดอกไมป้ระดษิฐ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นางสาว ศริริัตน ์โพธบิัลลงัค์ 090696495
6203000017-0003 อนุมัตแิลว้ ดอกไมจ้ากผา้ใยบัว นานาดอกไมป้ระดษิฐ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง สําเนยีง ชื�นเรอืง 0898589259
6203000061-0001 อนุมัตแิลว้ ดอกไมจ้ากผา้ใยบัว นางนอ้ย ปิยะวงค์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง นอ้ย ปิยะวงค์ 0810464548
6203000017-0002 อนุมัตแิลว้ ดอกไมจ้ากระดาษสา นานาดอกไมป้ระดษิฐ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง สําเนยีง ชื�นเรอืง 0898589259
6206000015-0001 อนุมัตแิลว้ ดอกไมด้นิไทยประดษิฐ์ กลุม่ทําบายศรี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ไฉไล แพรใจ 0643567999
6201000030-0002 อนุมัตแิลว้ ดอกไมป้ระดษิฐ์ เตอืนคนงึ ดอกไมป้ระดษิฐ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง เตอืนคนงึ ราชา 0848957900
6205000049-0001 อนุมัตแิลว้ ดอกไมป้ระดษิฐ์ กลุม่ดอกไมป้ระดษิฐ์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง ราตร ีอ่อนสงิห์ 0642350287

6211000041-0003 อนุมัตแิลว้ ดอกไมป้ระดษิฐ์
กลุม่สมัมาชพีกระทงเปลอืกขา้วโพด
บา้นลานดอกไมต้ก ม.1 ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง มาล ีสถาพร 0823930515

6204000011-0003 อนุมัตแิลว้ ดอกไมป้ระดษิฐ์ กลุม่อาชพีบา้นโรงสบู กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง อรุณ เพ็งสบื 0879438470

6203000005-0001 อนุมัตแิลว้ ดอกไมป้ระดษิฐจ์ากขวด
กลุม่ผลติภัณฑง์านฝีมอืบา้นหนองนํ�า
ขุน่ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ภัณทริา วนิจิสร 0812974082

6211000012-0002 อนุมัตแิลว้ ดอกไมป้ระดษิฐจ์ากผา้ ดอกไมป้ระดษิฐจ์ากผา้ใยบัว ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง สวุภัทร พันธส์มพงษ์ 0890832075
6209000011-0001 อนุมัตแิลว้ ดอกไมป้ระดษิฐจ์ากผา้ ดอกไมป้ระดษิฐบ์า้นมอแสงทอง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ถาวร ชเูจรญิ 0856013685
6206000027-0004 อนุมัตแิลว้ ดอกไมป้ระดษิฐจ์ากผา้อัดกลบี ไมไ้ทยดอกไมป้ระดษิฐ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นางสาว ศริริัตน ์โพธบิัลลงัค์ 090696495

6211000002-0010 อนุมัตแิลว้ ดอกไมป้ระดษิฐจ์ากเปลอืกขา้วโพด กลุม่อาชพีหมู ่9 บา้นลานเพชร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง ทวปี เอมศริ ิ 0862067040



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6211000001-0001 อนุมัตแิลว้ ดอกไมป้ระดษิฐจ์ากเปลอืกขา้วโพด กลุม่แม่บา้นเกาะพมิูลพัฒนา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง สนอง พุ่มนอ้ย 055745116
6211000025-0005 อนุมัตแิลว้ ดอกไมป้ระดษิฐต์ดิรากไม ้ กลุม่ประดษิฐข์องใชจ้ากเศษไม ้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง เข็มขดั สรุนิรัตน์ 0878389162
6203000090-0005 อนุมัตแิลว้ ดกัฝันรูปสตัว์ ตน้กลา้ซูวเีนยี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นางสาวนวพร  พรานสอน 0994549396
6201000068-0001 อนุมัตแิลว้ ดนิกลว้ยไขเ่มอืงกําแพงเพชร ดนิกลว้ยไชก่ําแพงเพชร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย วฑิูรย ์คําจรงิ
6207000033-0002 อนุมัตแิลว้ ดนิดนีายใหญ่ นโิลบลฟารม์เห็ดบา้นบงึทับแรต ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว นโิลบล เฉื�อยทอง 0836278859
6204000060-0001 อนุมัตแิลว้ ดนิแร่ชรนิทรท์พิย์ กลุม่ผลติภัณฑจ์ากแร่ธรรมชาต ิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นายเกยีรตศิกัด ิ0 พรหมสําโรง 061353946
6201000057-0001 อนุมัตแิลว้ ดชีคลนี (นํ�ายาลา้งจาน) SKM Cleanning Wax ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นางสาว วรรณณีย ์เปี�ยทา 0831643412
6209000008-0018 อนุมัตแิลว้ ดา้มปากกาไมก้วาด กลุม่อาชพีบา้นหนองหนิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2564 นางสาว ชลธชิา วรนาม 0833309602
6208000014-0001 อนุมัตแิลว้ ตระกรา้ กลุม่ตระกรา้ หมู2่ หนองนกชมุ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง เพ็ญศร ีแหไธสง 0857287367
6201000019-0002 อนุมัตแิลว้ ตระกรา้ นาง ธาน ีเนยีมอ่อน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ธาน ีเนยีมอ่อน 0861194303
6209000046-0012 อนุมัตแิลว้ ตระกรา้จักสาน กลุม่แม่บา้นปางมะละกอ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง พเยาว ์มณีเขยีว
6209000043-0001 อนุมัตแิลว้ ตระกรา้จากปอพลาสตกิ

กลุม่แม่บา้นบา้นใหม่วงศเ์ขาทอง
(สมัมาชพี) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว ปิยะนุช ป๊อกงาม

6209000041-0002 อนุมัตแิลว้ ตระกรา้จากเชอืกปอแกว้
กลุม่สนิคา้แม่บา้นบา้นตากฟ้า
(สมัมาชพี) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง วาสนา ผุยนวล

6209000047-0001 อนุมัตแิลว้ ตระกรา้จากเชอืกยางพารา กลุม่สมัมาชพีบา้นหนองหนิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง สายพนิ แสงคําราง
6208000030-0001 อนุมัตแิลว้ ตระกรา้ถกั กลุม่ถกัตระกรา้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง บุญม ีทนีาคะ 0828825479
6201000220-0002 อนุมัตแิลว้ ตระกรา้เชอืกถกั นางสาวสมศร ีนําพา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นางสาว สมศร ีนําพา 0848846944
6210000023-0001 อนุมัตแิลว้ ตระกรา้เชอืกถกั นางสาวสาหร่าย ยิ�งยงเมธี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นางสาว สาหร่าย ยิ�งยงเมธี 0930517142
6202000077-0001 อนุมัตแิลว้ ตระกรา้เชอืกมัดฟาง กลุม่สมัมาชพีบา้นศรวีไิล กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง ปราณี บุญฤทธิ0
6207000068-0011 อนุมัตแิลว้ ตระฆอ้ง กลุม่จักสานบา้นปรอืพันไถ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นกหวดี ศรมีูล 0875274934
6201000071-0001 อนุมัตแิลว้ ตะกรา้ ตระกรา้ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง ณัฐชา ทองคุม้ 0869309401
6209000015-0001 อนุมัตแิลว้ ตะกรา้ กลุม่สานตะกรา้บา้นตากฟ้า กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง นวลจันทร ์คนัภูเขยีว 0836238652
6203000022-0008 อนุมัตแิลว้ ตะกรา้ กล◌่มุจักสานสขุ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง ลดัดาวัลย ์เทพมงค์ 0806277707
6206000057-0001 อนุมัตแิลว้ ตะกรา้ กลุม่จักสาน บา้นบางลาด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง เลี�ย พลศร
6201000069-0001 อนุมัตแิลว้ ตะกรา้ ผลติภัณฑฝ์ีมอืชมุชนบา้นอ่างหนิ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง สายฝน ดาษดื�น 0899375283
6210000024-0001 อนุมัตแิลว้ ตะกรา้จักสาน นายศร ีดามี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาย ศร ีดามี 0876625116

6205000033-0003 อนุมัตแิลว้ ตะกรา้จักสานจากกาบกลว้ยไข่
วสิาหกจิชมุชนกลุม่เกษตรกลว้ยไข ่

ตําบลท่าพุทรา
ผูผ้ลติวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม 2561 นางสาว ดวงฤทัย เงนิยวง 0823932748

6203000003-0006 อนุมัตแิลว้ ตะกรา้จากเชอืกยางพาร กลุม่ถกัสานตะกรา้จากยางพารา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง วาสนา เพชรไทย 0872055841
6203000015-0001 อนุมัตแิลว้ ตะกรา้ตาเหลว กลุม่จักสานไมไ้ผ่ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ธนภรณ์ เที�ยงตรง
6202000007-0003 อนุมัตแิลว้ ตะกรา้ถกั กลุม่อาชพีสานเปลญวน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง วาสนา พยับ 0819726458
6209000030-0004 อนุมัตแิลว้ ตะกรา้ถกัเชอืกร่ม กลุผ่ลติภัณฑเ์ชอืกร่ม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง กุสมุา ขนัชารี 0814750774

6203000003-0003 อนุมัตแิลว้ ตะกรา้ทรงคณุหญงิจากเชอืกยางพารา กลุม่ถกัสานตะกรา้จากยางพารา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง วาสนา เพชรไทย 0872055841

6206000006-0001 อนุมัตแิลว้ ตะกรา้นอ้งหมานอ้งแมว กล◌่มุอาชพีจักสานบา้นคลองหว้ยยั �ง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง กรกนก ยมจันทร์ 0827741986
6209000006-0003 อนุมัตแิลว้ ตะกรา้ปอพลาสตกิ กลุม่อาชพีแม่บา้นมอเจรญิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางสาว ดวงกมล ทองม่วง 0878043969

6206000006-0005 อนุมัตแิลว้ ตะกรา้ปอพลาสตกิ กล◌่มุอาชพีจักสานบา้นคลองหว้ยยั �ง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง กรกนก ยมจันทร์ 0827741986
6204000051-0001 อนุมัตแิลว้ ตะกรา้ปอฟาง กลุม่จักสานปอฟาง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาย วนิัย คชฤทธิ0 0819714737
6204000011-0002 อนุมัตแิลว้ ตะกรา้ปอแกว้ กลุม่อาชพีบา้นโรงสบู กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง อรุณ เพ็งสบื 0879438470
6202000014-0001 อนุมัตแิลว้ ตะกรา้ผูกดว้ยเชอืก กลุม่ตะกรา้ถกั กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง จําเนยีร ทพิรักษ์ 0845737391
6203000092-0002 อนุมัตแิลว้ ตะกรา้ฝาปิด นางอําพร วงคห์าญ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นางอําพร วงคห์าญ
6204000033-0001 อนุมัตแิลว้ ตะกรา้พลาสตกิ กลุม่จักสานบา้นทรัพยเ์จรญิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง คําพา คําแพง 0848162564
6203000027-0001 อนุมัตแิลว้ ตะกรา้ยางพารา บุษบันผลติภัณฑข์องใช ้ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว บุษบัน สานเมนทา 0871460668
6203000015-0002 อนุมัตแิลว้ ตะกรา้ลายดอก กลุม่จักสานไมไ้ผ่ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ธนภรณ์ เที�ยงตรง



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6209000074-0002 อนุมัตแิลว้ ตะกรา้ลายพกิุล จักสานบา้นหนองหนิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นางสาวนงคค์าร  คําหงษ์
6206000078-0001 อนุมัตแิลว้ ตะกรา้สานจากเสน้พลาสตกิ กลุม่จักสานบา้นคยุประดู่ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นางสาวเอื�องอารยี ์อนิกรัด 0612240484

6201000107-0002 อนุมัตแิลว้ ตะกรา้สานดว้ยสลากกนิแบ่งรัฐบาล งานฝีมอื สานตะกรา้ พรมเช็ดเทา้ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว น.ส.มรกต สรรคา้ 055722815

6206000040-0001 อนุมัตแิลว้
ตะกรา้สานดว้ยเสน้พลาสตกิและ
งานเคคพูาท

ตะกรา้สานดว้ยเสน้พลาสตกิและ
งานเคคพูาท ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว คคันางค ์เกตวุงษ์ 0946314035

6210000034-0001
ไม่ผ่าน(ระบุ
เหตผุล) ตะกรา้สานผักตบชวา นางเป๊าะ การะภักดี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง เป๊าะ การะภักดี 0869282479

6201000221-0007 อนุมัตแิลว้ ตะกรา้สานไมไ้ผ่
บา้นนวัตวถิกีลุม่ศลิปาชพีบา้นจอม
แขวน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นางสาว วนัชพร ศรสีมบัต ิ 0956234147

6203000003-0005 อนุมัตแิลว้ ตะกรา้อเนกประสงค์ กลุม่ถกัสานตะกรา้จากยางพารา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง วาสนา เพชรไทย 0872055841
6203000022-0002 อนุมัตแิลว้ ตะกรา้อเนกประสงค(์แบบมหีูจับ) กล◌่มุจักสานสขุ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง ลดัดาวัลย ์เทพมงค์ 0806277707

6203000022-0003 อนุมัตแิลว้ ตะกรา้อเนกประสงค(์แบบไม่มหีูจับ) กล◌่มุจักสานสขุ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง ลดัดาวัลย ์เทพมงค์ 0806277707
6207000043-0002 อนุมัตแิลว้ ตะกรา้เชอืกพลาสตกิ กลุม่สมัมาชพีบา้นบงึมาลยน์อ้ย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง ลดัดา เผื�อนทมิ 0622838969
6201000102-0001 อนุมัตแิลว้ ตะกรา้เชอืกฟาง กลุม่จักสานตะกรา้ดว้ยเชอืกฟาง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง ดวงใจ หมากสขุ 0625815465
6201000067-0003 อนุมัตแิลว้ ตะกรา้เชอืกฟาง กระเป๋าเชอืกร่ม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง สวทิ สงัเกตกุาร 0814280148
6205000012-0001 อนุมัตแิลว้ ตะกรา้เชอืกฟาง กลุม่ถกัตะกรา้เชอืกฟาง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง สมศร ีชาวอบทม 0895687390
6204000033-0003 อนุมัตแิลว้ ตะกรา้เชอืกมัดฟาง กลุม่จักสานบา้นทรัพยเ์จรญิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง คําพา คําแพง 0848162564
6206000025-0001 อนุมัตแิลว้ ตะกรา้เชอืกมัดฟาง กลุม่ตะกรา้จากเชอืกมัดฟาง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ดวงตา แสงนาค 0824109794

6203000001-0003 อนุมัตแิลว้ ตะกรา้เชอืกยางพารา กลุม่จักสานเชอืกมัดฟางบา้นมอมะคา่ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ชอ่ง สลีํามาศ 0873148760

6203000018-0002 อนุมัตแิลว้ ตะกรา้เชอืกยางพารา กลุม่ถกักระเป๋าตะกรา้บา้นคลองไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง แนว ตะ๊นางอย 0852699596
6203000011-0001 อนุมัตแิลว้ ตะกรา้เชอืกยางพารา กลุม่จักสานตะกรา้บา้นศรดีอนชยั กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง จันทรเ์พ็ญ สขุรัตน์ 0946138729
6201000168-0003 อนุมัตแิลว้ ตะกรา้เชอืกร่ม กลุม่สรา้งชวีติใหม่ใหส้ตรี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง กนษิฐา เทยีมเพชร 0846219150
6203000011-0002 อนุมัตแิลว้ ตะกรา้เสน้พลาสตกิ กลุม่จักสานตะกรา้บา้นศรดีอนชยั กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง จันทรเ์พ็ญ สขุรัตน์ 0946138729
6203000022-0007 อนุมัตแิลว้ ตะกรา้แขวนประดบั กล◌่มุจักสานสขุ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง ลดัดาวัลย ์เทพมงค์ 0806277707
6211000014-0003 อนุมัตแิลว้ ตะกรา้ใสข่อง กลุม่แกะสลกัไม ้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ภัทรภร ธรีะธาดา 0879435034
6203000092-0001 อนุมัตแิลว้ ตะกรา้ใสข่อง นางอําพร วงคห์าญ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นางอําพร วงคห์าญ
6203000022-0004 อนุมัตแิลว้ ตะกรา้ใสผ่ลไม ้ กล◌่มุจักสานสขุ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง ลดัดาวัลย ์เทพมงค์ 0806277707
6209000071-0001 อนุมัตแิลว้ ตะกรา้ไมไ้ผ่ กลุม่จักสานบา้นหนองหนิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นางนงคราญ  คําหงษ์
6210000035-0001 อนุมัตแิลว้ ตะกรา้ไมไ้ผ่ นายนพิล ภูวชิติ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาย นพิล ภูวชิติ 0948418878
6206000054-0005 อนุมัตแิลว้ ตะกรา้ไมไ้ผ่ กลุม่จักสานไมไ้ผ่ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาย สขุ เรยีนพศิ
6208000034-0001 อนุมัตแิลว้ ตะขอ้ง จักสานบา้นสามจบ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง ศวิัชญา จันทราภริมย์ 0638657214
6203000042-0001 อนุมัตแิลว้ ตะขอ้ง กลุม่จักสานบา้นท่าชา้ง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาย นเรศ สงวนศลิป์ 0863369995
6203000022-0011 อนุมัตแิลว้ ตะแกง กล◌่มุจักสานสขุ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง ลดัดาวัลย ์เทพมงค์ 0806277707
6207000068-0007 อนุมัตแิลว้ ตะแกรง กลุม่จักสานบา้นปรอืพันไถ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นกหวดี ศรมีูล 0875274934
6207000046-0001 อนุมัตแิลว้ ตะไครต้ากแหง้ กลุม่ตะไครบ้า้นทรายทอง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง ประทปี รักถงึ 0921966067

6205000089-0003 อนุมัตแิลว้ ตะไครต้ากแหง้
วสิาหกจิชมุชนเกษตรทฤษฎใีหม่บา้น
แม่วรรณ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นางสาววรรณคด ีโชตริัสสะ 085-876220

6201000285-0002 อนุมัตแิลว้ ตะไครน้ํ�าผึ�งมะนาว Manow ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 น.ส.มะลวิัลย ์ปานฤทธิ0 0894435812
6210000030-0001 อนุมัตแิลว้ ตดัเย็บผา้ไทย นางลําพอง เมาเกตุ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง ลําพอง เมาเกตุ 0913944673
6201000132-0003 อนุมัตแิลว้ ตบัย่าง ผลติภัณฑอ์าหารย่าง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว น.ส.บุญศร ีตงุโย 0622723022
6201000069-0003 อนุมัตแิลว้ ตวัตอ่ ผลติภัณฑฝ์ีมอืชมุชนบา้นอ่างหนิ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง สายฝน ดาษดื�น 0899375283

6206000050-0001 อนุมัตแิลว้ ตําตงัคน์ํ�าพรกิปลาย่าง นํ�าพรกิตําตงัค์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นางสาว วลยัลกัษณ ์คลา้ยใจตรง 0910284261
6207000006-0004 อนุมัตแิลว้ ตนีซิ�น กลุม่ทอผา้บา้นเกศกาสร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง บุญเลี�ยง ทองคํา 0822252917
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6205000038-0003 อนุมัตแิลว้ ตุม้นก ตุม้หนู จักสานไทดํา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง หวัน แซ่วี 0818869718
6206000028-0006 อนุมัตแิลว้ ตุก๊ตาคูร่ัก มุมไหมบา้นกอ้ย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2559 นางสาว กัลยากร เณรพัตร 0845960805
6203000061-0002 อนุมัตแิลว้ ตุก๊ตาชนเผ่า นางนอ้ย ปิยะวงค์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง นอ้ย ปิยะวงค์ 0810464548
6203000090-0004 อนุมัตแิลว้ ตุก๊ตาชา้งไทย ตน้กลา้ซูวเีนยี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นางสาวนวพร  พรานสอน 0994549396

6207000002-0006 อนุมัตแิลว้ ตุก๊ตาตั �งโชว์
กลุม่ผลติภัณฑใ์บหญา้แฝกบา้น
หนองมะเกาะ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ดอกไม ้พระกองดี 0998411344

6206000028-0004 อนุมัตแิลว้ ตุก๊ตานอ้งกระเหรี�ยง มุมไหมบา้นกอ้ย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นางสาว กัลยากร เณรพัตร 0845960805
6206000028-0003 อนุมัตแิลว้ ตุก๊ตานอ้งธัญญา่ มุมไหมบา้นกอ้ย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นางสาว กัลยากร เณรพัตร 0845960805
6203000002-0006 อนุมัตแิลว้ ตุก๊ตามวยเล็ก ตุก๊ตาเรซนิ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาง ซง กอสมัพันธ์
6201000157-0002 อนุมัตแิลว้ ตุก๊ตาหมี ผา้ขาวมา้ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย สเุมธ ศลิธรรม 0831621259

6203000033-0007 อนุมัตแิลว้ ตุก๊ตาออมสนิ
ผลติภัณฑจ์ากกะลามะพรา้ว หมู ่22 
ตําบลคลองนํ�าไหล ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาย ศรหีมื�น เถาตะมะ 0868421494

6206000028-0002 อนุมัตแิลว้ ตุก๊ตาเด็กไทย มุมไหมบา้นกอ้ย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นางสาว กัลยากร เณรพัตร 0845960805
6201000034-0001 อนุมัตแิลว้ ตุก๊ตาโครเชต์ นางสาวนํ�าออ้ย คงผ่อง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นางสาว นํ�าออ้ย คงผ่อง 0810365963
6205000037-0004 อนุมัตแิลว้ ตุก๊ตาไทดํา กลุม่ผลติภัณฑจ์ากผา้ไทดํา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง อนงค ์มะลลิา 0818869716
6201000220-0001 อนุมัตแิลว้ ตุก๊ตาไหมพรม นางสาวสมศร ีนําพา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นางสาว สมศร ีนําพา 0848846944
6201000163-0001 อนุมัตแิลว้ ตุก๊ตาไหมพรม ตุก๊ตาไหมพรม 2560 น.ส.ศรนีวล พรมภักดี 0979522259
6201000002-0013 อนุมัตแิลว้ ตุน๋ดาว นางปราณี จะนต กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง ปราณี จะนต 0850147049
6207000071-0003 อนุมัตแิลว้ ตูก้ับขา้ว เฟอรน์เิจอรไ์ม ้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาย นพินธ ์สงิหล์ี 0867856829
6211000038-0001 อนุมัตแิลว้ ตูผ้า้บานสไลด์ สปารค์ Rubber Gun ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย ณัฐวุฒ ิมาวันนา 0872117108
6208000019-0010 อนุมัตแิลว้ ตูเ้สื�อผา้ เฟอรน์เิจอรบ์า้นศรสีกุณา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว สมบูรณ์ สใีส 0806301062

6211000013-0001 อนุมัตแิลว้ ตูเ้สื�อผา้บานเลื�อน
กลุม่วสิาหกจิชทุชนจัดทําบา้นและทํา
สิ�งประดษิฐจากไมส้วนป่า กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย ธวัชชยั พงษ์สาร 055556114

6201000164-0001 อนุมัตแิลว้ ตอ่เงนิตอ่ทองจากกะลามะพรา้ว สิ�งประดษิฐจ์ากวัสดธุรรมชาต ิ 2560 นางสาว จันทพิย ์น่วมพรม 0846220125
6211000029-0009 อนุมัตแิลว้ ตา่ง กลุม่ผลติภันฑจ์ากไมบ้า้นโกสมัพี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาย จําเนยีร ทูลสา่ย 0878485745
6201000047-0011 อนุมัตแิลว้ ตา่งหูทองคําประดบัพลอย เพชรพลอยเจมส์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นาง อารยี ์ต ิ�วทอง 0894610078
6201000047-0004 อนุมัตแิลว้ ตา่งหูทองคําประดบัเพชร เพชรพลอยเจมส์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง อารยี ์ต ิ�วทอง 0894610078
6201000047-0012 อนุมัตแิลว้ ตา่งหูทองคําเตา่รา้ง เพชรพลอยเจมส์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นาง อารยี ์ต ิ�วทอง 0894610078
6201000047-0001 อนุมัตแิลว้ ตา่งหูทองประดบัพลอย เพชรพลอยเจมส์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง อารยี ์ต ิ�วทอง 0894610078

6201000221-0010 อนุมัตแิลว้ ตา่งหูลายอิ�วเมี�ยน
บา้นนวัตวถิกีลุม่ศลิปาชพีบา้นจอม
แขวน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นางสาว วนัชพร ศรสีมบัต ิ 0956234147

6211000010-0003 อนุมัตแิลว้ ตา่งหูหนิสี เจครสิตลั กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางสาว ทัศนว์รรณ กรบีเทศ 083361939
6201000054-0002 อนุมัตแิลว้ ตา่งหูเงนิประดบัพลอย พลอยเจมส ์น.ส.อนุรยี ์ต ิ�วทอง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นางสาว น.ส.อนุรยี ์ต ิ�วทอง 0894612210
6201000054-0009 อนุมัตแิลว้ ตา่งหูเงนิเตา่รา้ง พลอยเจมส ์น.ส.อนุรยี ์ต ิ�วทอง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นางสาว น.ส.อนุรยี ์ต ิ�วทอง 0894612210
6201000012-0001 อนุมัตแิลว้ ตน้กลว้ยไขจ่ําลอง นายดรุณ ชชูื�น ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาย ดรุณ ชชูื�น 055721479
6208000007-0002 อนุมัตแิลว้ ตน้บอนไซ กลุม่หัตถกรรมเป่าแกว้บา้นโนนจั�น กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย ณรงค ์แสงอะโน 0813613591
6202000094-0001 อนุมัตแิลว้ ตน้เฉาก๊วยอบแหง้ นางประดษิฐ ์แกว้บุญเรอืง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2565 นางประดษิฐ ์แกว้บุญเรอืง 0810452289
6202000040-0001 อนุมัตแิลว้ ตน้โพธิ0เงนิ-โพธิ0ทอง ตน้โพธิ0เงนิ-โพธิ0ทอง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาง ระยะ นพทา้ว 0875251899

6207000005-0003 อนุมัตแิลว้ ตน้ไมม้งคลจิ;ว (159)
กลุม่ตน้ไมม้งคลชมุชนย่อยโนนตาก
แดด ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง บุญเตมิ อนิเลี�ยง 0873197401

6207000005-0002 อนุมัตแิลว้ ตน้ไมม้งคลเล็ก
กลุม่ตน้ไมม้งคลชมุชนย่อยโนนตาก
แดด ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง บุญเตมิ อนิเลี�ยง 0873197401

6207000005-0001 อนุมัตแิลว้ ตน้ไมม้งคลใหญ่
กลุม่ตน้ไมม้งคลชมุชนย่อยโนนตาก
แดด ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง บุญเตมิ อนิเลี�ยง 0873197401

6206000028-0001 อนุมัตแิลว้ ต◌๊กุตาซานตาครอส มุมไหมบา้นกอ้ย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นางสาว กัลยากร เณรพัตร 0845960805
6201000077-0003 อนุมัตแิลว้ ถั�วกวน อัญชลขีองฝาก ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นางสาว อัญชล ีชยัวงศ์ 0815340390
6201000020-0001 อนุมัตแิลว้ ถั�วกวน สมหวัง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง สมหวัง คงมั�น 0814756453
6207000016-0019 อนุมัตแิลว้ ถั�วทอดกลอย กลุม่อาชพีแม่บา้นโนนใน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง บุญนาค เจนจบ 0846228299
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6204000001-0010 อนุมัตแิลว้ ถั�วลสิงเคลอืบงา

วสิาหกจิชมุชนกลุม่แม่บา้นเกษตรกร
บงึเสอืเตน้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง สนุทร ทองดี 0899072052

6201000121-0003 อนุมัตแิลว้ ถั�วแป-ขนมตม้แฟนซี ขนมไทยประยุกต์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว น.ส.กาญจนา เขื�อบุญมี 0647434261

6207000038-0002 อนุมัตแิลว้ ถาดไม ้ ผลติภัณฑแ์ปรรูปจากไมล้งัไมพ้าเลส ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว กัญจนธ์ศรณ์ สงัขท์อง 0873074997
6201000021-0005 อนุมัตแิลว้ ถงุจากกระดาษตน้กลอ้ง นางสาวลกัษณาวด ีมาลนิกีุล ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นางสาว ลกัษณาวด ีมาลนิกีุล 0840481797
6208000040-0001 อนุมัตแิลว้ ถงุถกั กลุม่ถงุถกั หมู่ที� 9 ตําบลทุ่งทราย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง ดาวรุ่ง กุลบุตร 0908657244
6208000021-0001 อนุมัตแิลว้ ถงุถกั กลุม่ถงุถกั กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย สําราญ ทําชอบ 0896715182

6208000076-0002 อนุมัตแิลว้ ถงุถกัจากดา้ยไนลอ่น
ศนูยพ์ัฒนาคณุภาพชวีติและสง่เสรมิ
อาชพีผูส้งูอายุตําบลทุ่งทราย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาย สงวน พรเวยีง 0914683502

6201000052-0002 อนุมัตแิลว้ ถงุผา้ปักลาย คอฟฟี�  แอนด ์ท-ีเช ิ,ต ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง นํ�าฝน รัตนสรอ้ย
6201000052-0003 อนุมัตแิลว้ ถงุผา้ลายเขยีนมอื คอฟฟี�  แอนด ์ท-ีเช ิ,ต ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง นํ�าฝน รัตนสรอ้ย
6201000117-0003 อนุมัตแิลว้ ถงุผา้สกรนี ณ กําแพงเพชร ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย นทิัศน ์รัตนสรอ้ย
6205000089-0004 อนุมัตแิลว้ ถงุหอมสมุนไพร

วสิาหกจิชมุชนเกษตรทฤษฎใีหม่บา้น
แม่วรรณ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นางสาววรรณคด ีโชตริัสสะ 085-876220

6203000092-0004 อนุมัตแิลว้ ถงุใสแ่กว้ นางอําพร วงคห์าญ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นางอําพร วงคห์าญ
6202000023-0001 อนุมัตแิลว้ ถา่นอัดไบโอนคิ สามพี�นอ้งถา่นอัดแท่ง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาย สถาพร สุม่ศรี 0881741943
6203000089-0001 อนุมัตแิลว้ ถา่นไมไ้ผ่อัดแท่ง สขุพันธ์ ถา่นไมไ้ผ่อัดแท่ง สขุพันธ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นายเสรมิศกัด ิ0  กอสมัพันธ์ 0932683568
6211000064-0001 อนุมัตแิลว้ ถว้ยกาบหมาก  ขนาด 4 นิ�ว ไร่ศรพพิัฒน์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นายศรพพิัฒน ์ ปิยะบุญสทิธิ0 0924296959
6207000016-0015 อนุมัตแิลว้ ทองจบี กลุม่อาชพีแม่บา้นโนนใน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง บุญนาค เจนจบ 0846228299

6207000044-0002 อนุมัตแิลว้ ทองพับ
วสิาหกจิชมุชนกลุม่แม่บา้นงานฝีมอื
บา้นกา้วเจรญิพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง ชนาภา นาเจรญิ 0944243230

6201000166-0001 อนุมัตแิลว้ ทองมว้น ทองมว้น 2560 นาง สคุนธ ์อนิทรส์ําเภา 0805049791

6207000044-0001 อนุมัตแิลว้ ทองมว้น
วสิาหกจิชมุชนกลุม่แม่บา้นงานฝีมอื
บา้นกา้วเจรญิพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง ชนาภา นาเจรญิ 0944243230

6206000005-0001 อนุมัตแิลว้ ทองมว้น
กลุม่ทองมว้นกลว้ยฉาบบา้นทุ่งรวง
ทอง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย นเิวศ ไพโรจน์ 0862012657

6207000053-0001 อนุมัตแิลว้ ทองมว้น กลุม่ทองมว้นเลศิรส กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง สอาด จุย้ตา่ย 0881506223

6201000044-0003 อนุมัตแิลว้ ทองมว้นกรอบ กลุม่สตรอีาสาพัฒนาบา้นหนองหลวง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ชนาพร พันธข์ะวงษ์ 0899066056

6211000042-0006 อนุมัตแิลว้ ทองมว้นกรอบจากขา้วไรเ้บอรร์ี�
นางรจนา เพชรรัตน ์(ขา้วสารบา้น
หนองเตาอฐิ) ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง รจนา เพชรรัตน์ 0833903950

6201000203-0001 อนุมัตแิลว้ ทองมว้นกลว้ยหอม
บา้นนวัตวถิบีา้นท่าไมแ้ดงใต ้

ทองมว้นกลว้ยหอม ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง วนดิา ปินตา 0841796390

6205000033-0005 อนุมัตแิลว้ ทองมว้นกลว้ยไข่
วสิาหกจิชมุชนกลุม่เกษตรกลว้ยไข ่

ตําบลท่าพุทรา
ผูผ้ลติวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม 2561 นางสาว ดวงฤทัย เงนิยวง 0823932748

6211000073-0002 อนุมัตแิลว้ ทองมว้นบา้นลานดอกไมต้ก นางปราณี   ศลิป์ศร ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นางปราณี  ศลิป์ศร 0918835729
6211000073-0001 อนุมัตแิลว้ ทองมว้นบา้นลานดอกไมต้ก นางปราณี   ศลิป์ศร ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นางปราณี  ศลิป์ศร 0918835729
6207000061-0003 อนุมัตแิลว้ ทองมว้นสด กลุม่แม่บา้นประชาสขุสนัต์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง แวว หลา้หาญ 0964133843
6207000016-0016 อนุมัตแิลว้ ทองมว้นสด กลุม่อาชพีแม่บา้นโนนใน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง บุญนาค เจนจบ 0846228299
6206000049-0001 อนุมัตแิลว้ ทองมว้นสดจมูกขา้วเพชรวเิศษ ทองมว้นสดจมูกขา้วเพชรวเิศษ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย ว่าที� ร.ต. อดศิร เพชรควง 0629499826

6211000042-0005 อนุมัตแิลว้ ทองมว้นสดจากขา้วไรซเ์บอรร์ี�
นางรจนา เพชรรัตน ์(ขา้วสารบา้น
หนองเตาอฐิ) ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง รจนา เพชรรัตน์ 0833903950

6201000298-0001 อนุมัตแิลว้ ทองเต็ม
ชมรมวชิาชพีอุตสาหกรรมเกษตร 
วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
กําแพงเพชร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นางสาววันทนยี ์ สทีา 0610713030



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6201000086-0002 อนุมัตแิลว้ ทอดมันปลากราย ครัวคณุยุพา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาง ยุพา บุญมากประเสรฐิ 0932583252
6201000170-0007 อนุมัตแิลว้ ทอดมันปลาอนิทรยี์ ผลติภัณฑแ์ปรรูปนํ�าพรกิ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาย อานุภาพ แกว้มหาวงษ์ 0807397494
6207000062-0005 อนุมัตแิลว้ ทอดมันสมุนไพรเจ กลุม่สมุนไพรฮุย้ซนิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2564 นางสาว ชญัญรัช ทาแกง 0814093945

6201000035-0010 อนุมัตแิลว้ ทอฟฟี�ไรซเ์บอรี� กลุม่ผลติภัณฑแ์ปรรูปขา้วสรอ้ยสวุรรณ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย คณศิร ตาลาน 0819628226

6208000072-0001 อนุมัตแิลว้ ทอเสื�อกก
บา้นนวัตวถิบีา้นบงึสําราญ กลุม่ทอ
เสื�อกก กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง สายพนิ วงษ์อนิตา 0890189743

6201000054-0008 อนุมัตแิลว้ ทับทรวงดนุลายลงยาสี พลอยเจมส ์น.ส.อนุรยี ์ต ิ�วทอง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นางสาว น.ส.อนุรยี ์ต ิ�วทอง 0894612210

6203000033-0006 อนุมัตแิลว้ ทัพพี
ผลติภัณฑจ์ากกะลามะพรา้ว หมู ่22 
ตําบลคลองนํ�าไหล ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาย ศรหีมื�น เถาตะมะ 0868421494

6210000012-0002 อนุมัตแิลว้ ทัพพี
ลงุทองหนาของประดษิฐจ์ากเศษไม ้

เศษกะลา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาย ทองหนา บาคาน 0930517142

6208000045-0001 อนุมัตแิลว้ ทําพวงกุญแจ-ของชําร่วย
บา้นนวัตวถิบีา้นดงเจรญิ พวงกุญแจ
และของที�ระลกึ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง บัวบาน ดวงประชนั 0833898060

6201000296-0002 อนุมัตแิลว้ ที�ครอบผา้ไตร จปิาถะ by วลกัษณ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 เสาวลกัษณ์  สายยวง 0932583252

6203000005-0003 อนุมัตแิลว้ ที�ตั �งถงันํ�าดื�ม
กลุม่ผลติภัณฑง์านฝีมอืบา้นหนองนํ�า
ขุน่ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ภัณทริา วนิจิสร 0812974082

6201000215-0003 อนุมัตแิลว้ ที�ตดิตูเ้ย็น บา้นนวัตวถิบีา้นนครชมุ อารยีา ปานจนี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว อารยีา ปานจนี
6201000001-0010 อนุมัตแิลว้ ที�นอนเพื�อสขุภาพ บรษิัท โอพเีอสซ ีเฮลท ์จํากัด

ผูผ้ลติวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม 2562 นาย สวกฤต ปัญญาเรอืง 0985651692

6204000005-0001 อนุมัตแิลว้ ที�ผูกผา้ นางเบญจมาพร เมฆปรดีาวงศ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง เบญจมาพร เมฆปรดีาวงศ์ 055771722
6207000022-0005 อนุมัตแิลว้ ที�รองนั�ง กลุม่เพลนิจติร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง สมจติร โชตพิ่วง 0821653157
6203000012-0005 อนุมัตแิลว้ ที�รองแกว้ รัชวรรณพาณชิย์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นางสาว รัชวรรณ มโนมัย 0884280501
6202000022-0006 อนุมัตแิลว้ ที�รองแกว้ กลุม่ทอเสื�อกก กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง คําปอน ชยัธรรม 0844917631

6206000006-0002 อนุมัตแิลว้ ที�รองแกว้ รองจาน กล◌่มุอาชพีจักสานบา้นคลองหว้ยยั �ง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง กรกนก ยมจันทร์ 0827741986
6203000059-0005 อนุมัตแิลว้ ที�วางโทรศพัทไ์มไ้ผ่ กลุม่ผลติภัณฑจ์ากไมไ้ผ่ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นางสาว ปราณี เปรมเสถยีร 0869391445
6207000012-0004 อนุมัตแิลว้ ที�หอ้ยโทรศพัทพ์วงกุ วาสนาครสิตลั กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง วาสนา จั�นเพชร 0862123445
6203000002-0005 อนุมัตแิลว้ ที�เขี�ยบุหรี� ตุก๊ตาเรซนิ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาง ซง กอสมัพันธ์
6201000004-0001 อนุมัตแิลว้ ที�เสยีบปากกานก อภชิาต ิกะลาดไีซน์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาย อภชิาต ิอยู่สขุสวัสด ิ0 0846216635

6207000002-0003 อนุมัตแิลว้ ที�เสยีบปากกาเอนกประสงค์
กลุม่ผลติภัณฑใ์บหญา้แฝกบา้น
หนองมะเกาะ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ดอกไม ้พระกองดี 0998411344

6201000004-0003 อนุมัตแิลว้ ที�ใสก่ระดาษทชิชู่ อภชิาต ิกะลาดไีซน์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาย อภชิาต ิอยู่สขุสวัสด ิ0 0846216635
6211000029-0010 อนุมัตแิลว้ ที�ใสก่ระถางตน้ไม ้ กลุม่ผลติภันฑจ์ากไมบ้า้นโกสมัพี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาย จําเนยีร ทูลสา่ย 0878485745
6201000004-0005 อนุมัตแิลว้ ที�ใสข่องรูปคน อภชิาต ิกะลาดไีซน์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาย อภชิาต ิอยู่สขุสวัสด ิ0 0846216635
6201000046-0028 อนุมัตแิลว้ ธรณีสณัฑะฆาต สมุนไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาย ภาคภูม ิชว่งบัญญตั ิ 0831669591
6201000162-0001 อนุมัตแิลว้ ธูปหอมตระกูลดี ธูปหอมตระกูลดี 2560 นาง ปวณีา ดเีลศิ 0900789642
6206000004-0010 อนุมัตแิลว้ นกคุม้หนิอ่อน พลอยหนิอ่อน ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง ธนพร พลอาจ 0819739939

6206000008-0001 อนุมัตแิลว้ นกคุม้ไมแ้กะสลกั
กลุม่หัตถกรรมไมแ้กะสลกับา้นใหม่
โพธิ0พัฒนา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย สม วุ่นพวง 0872126402

6206000011-0003 อนุมัตแิลว้ นกฮูก กลุม่หัตถกรรมบา้นเรอืนไทย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย สมบูรณ์ ไชยรังษี 0895679144
6206000029-0005 อนุมัตแิลว้ นกฮูกรับปรญิญา วังชมพูหนิอ่อน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2559 นาย ธรีวุฒ ิเกตวุงษ์ 0836376533
6206000011-0005 อนุมัตแิลว้ นกเงอืก กลุม่หัตถกรรมบา้นเรอืนไทย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย สมบูรณ์ ไชยรังษี 0895679144
6209000021-0002 อนุมัตแิลว้ นมเย็น นํ�าหวานลงุจํานงค์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาย จํานงค ์เกดิกรุง 0832818030
6206000010-0002 อนุมัตแิลว้ นางกวักมหาลาภ ดอกรักหนิอ่อน ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2559 นาย ดอกรัก เกตวุงษ์ 0872070814
6209000031-0001 อนุมัตแิลว้ นางสาวพัชราพร ศริวิ ิ น.สพัชราพร ศริวิ ิ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว พัชราพร ศริวิ ิ 0893963859
6203000002-0002 อนุมัตแิลว้ นางแบบไห ตุก๊ตาเรซนิ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาง ซง กอสมัพันธ์
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6211000072-0002 อนุมัตแิลว้ นางโชตมิา  วงศว์ทิยานันท์

กลุม่วสิาหกจิชมุชนแปรรูปผลติภัณฑ์
สวนเกษตร 3 ต กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2564 นางโซตมิา วงศว์ทิยานันท์ 0949142389

6207000052-0005 อนุมัตแิลว้ นาตะโพน สองกะรัตลายไทย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาย กานตภ์ัช ภญิโญรัตนสกุล 0894007017

6207000038-0001 อนุมัตแิลว้ นาฬกิา ผลติภัณฑแ์ปรรูปจากไมล้งัไมพ้าเลส ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว กัญจนธ์ศรณ์ สงัขท์อง 0873074997
6211000024-0007 อนุมัตแิลว้ นาฬกิา กลุม่กระทรงเปลอืกขา้วโพด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว สนุติา เกษร 0912933301

6204000009-0003 อนุมัตแิลว้ นาฬกิาเม็ดมะคา่
กลุม่นักธุรกจินอ้ย โรงเรยีนปางมะคา่
วทิยาคม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง เนาวรัตน ์ชา้งนอ้ย 0852445514

6202000072-0001 อนุมัตแิลว้ นํา◌ม้ันสมุนไพร
กลุม่อนุรักษ์สมุนไพรชมุชน ม.1 ต.
หนองไมก้อง (รา้นสมุนไพรโก ้
กําแพงเพชร) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาย เอนก สมคดิ 086201690

6201000062-0006 อนุมัตแิลว้ นํา◌ย้าลา้งหอ้งนํ�า กฤตธนา เคมภีัณฑ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาย กฤตธนา มหาบุญพาชยั 0845055956
6206000074-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�ากระชายนํ�าผึ�งมะนาว by wasi นํ�าสมุนไพร by Wasi ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นางสาววาศนิี ิครีรีมย์ 096-774892
6201000081-0009 อนุมัตแิลว้ นํ�ากระชายผสมนํ�าผึ�งมะนาว ครูขมิ�นภูมปิัญญารักษ์ไทย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นาง อัจฉรา แสงจันทร์ 0819727223
6206000065-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�ากระเจี,ยบ นํ�าสมุนไพรบุ๋ม ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง วนดิา ไพโรจน์
6209000062-0003

ไม่ผ่าน(ระบุ
เหตผุล) นํ�ากระเจี,ยบ กลุม่สตรปีางเหนอื 2562

6201000058-0005 อนุมัตแิลว้ นํ�ากระเจี,ยบ นอ้งไอวรนิทร์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง สมร เสนยีว์งศ ์ณ อยุธยา 0884202094
6204000042-0004 อนุมัตแิลว้ นํ�ากระเจี,ยบ กลุม่เครื�องดื�มลาวาบา้นใหม่ธงชยั กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง สรุนิทร ์โหงฉมิ 0857297307

6204000026-0003 อนุมัตแิลว้ นํ�ากระเจี,ยบ ดอกอัญชญั
วสิาหกจิชมุชนปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง โฉมยงค ์รักษาแดน 0934951259

6201000035-0016 อนุมัตแิลว้ นํ�ากลว้ยไขพ่รอ้มดื�ม กลุม่ผลติภัณฑแ์ปรรูปขา้วสรอ้ยสวุรรณ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นาย คณศิร ตาลาน 0819628226

6201000259-0001
ไม่ผ่าน(ระบุ
เหตผุล) นํ�าจับเลี�ยง นํ�าจับเลี�ยง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง กมลวรรณ ใหญผ่ึ�ง 0812082292

6201000003-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าจิ�มรสเด็ด สตูรนํ�ามะขาม นางฐาปน ีจันศร ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง ฐาปน ีจันศร 0824090010
6201000262-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าจิ�มสกุี� สตูรไหหลํา เจยีงเฮง สกุี� 2452 ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาย สนุทร กัลยาพรพทิักษ์ 0857295359
6205000057-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าจิ�มแม่กมิฮวย แม่กมิฮวย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง สํารวย วโิรจน์ 0878420038
6201000081-0009 อนุมัตแิลว้ นํ�าจม้เมี�ยงคํากระชาย ครูขมิ�นภูมปิัญญารักษ์ไทย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นาง อัจฉรา แสงจันทร์ 0819727223
6204000042-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าชามะนาว กลุม่เครื�องดื�มลาวาบา้นใหม่ธงชยั กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง สรุนิทร ์โหงฉมิ 0857297307

6210000003-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�าดื�ม 1,000 cc สหกรณ์การเกษตรบงึสามัคค ีจํากัด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง จติรมาส ลอืชยั 055733171

6210000003-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าดื�ม 20 ลติร สหกรณ์การเกษตรบงึสามัคค ีจํากัด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง จติรมาส ลอืชยั 055733171

6210000003-0005 อนุมัตแิลว้ นํ�าดื�ม 220 cc สหกรณ์การเกษตรบงึสามัคค ีจํากัด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง จติรมาส ลอืชยั 055733171

6210000003-0004 อนุมัตแิลว้ นํ�าดื�ม 600 cc สหกรณ์การเกษตรบงึสามัคค ีจํากัด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง จติรมาส ลอืชยั 055733171

6210000003-0003 อนุมัตแิลว้ นํ�าดื�ม 900 cc สหกรณ์การเกษตรบงึสามัคค ีจํากัด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง จติรมาส ลอืชยั 055733171
6203000045-0004 อนุมัตแิลว้ นํ�าตกหนิเทยีม-ไมเ้ทยีม ปูนปั�นไมเ้ทยีม กําแพงเพชร ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นายเกษม แสงเมอืง 0848132346
6201000025-0026 อนุมัตแิลว้ นํ�าตบจากสารสกัดเปลอืกกลว้ยไข่ พญาไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นางสาวศรสิา ชาญเช่ี�ยว 055712977,
6201000058-0003 อนุมัตแิลว้ นํ�าตะลงิปิง นอ้งไอวรนิทร์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง สมร เสนยีว์งศ ์ณ อยุธยา 0884202094
6201000058-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�าตะไคร ้ นอ้งไอวรนิทร์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง สมร เสนยีว์งศ ์ณ อยุธยา 0884202094
6201000081-0009 อนุมัตแิลว้ นํ�าตะไครห้อม ครูขมิ�นภูมปิัญญารักษ์ไทย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นาง อัจฉรา แสงจันทร์ 0819727223

6204000017-0003 อนุมัตแิลว้ นํ�าตาลนํ�าออ้ย
วสิาหกจิชมุชนเกษตรอนิทรยีแ์ละการ
แปรรูป กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นาง มาตกิา ศรวีรรณะ 0973975545
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6208000068-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าตาลออ้ย

บา้นนวัตวถิบีา้นบงึสําราญ กลุม่
นํ�าตาลออ้ย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง สําราญ คดิการ 0872042314

6202000067-0001 อนุมัตแิลว้
นํ�านมขา้วโพดหวานสแีดง (ราชนิี
ทับทมิสยาม)

ไร่สขุสําราญ (นางสาวนันทพร สขุ
สําราญ) ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นางสาว นันทพร สขุสําราญ 0922735780

6205000059-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�านมธัญพชื
กลุม่ผูผ้ลติและแปรรูปสมุนไพร
อนิทรยีบ์า้นแม่ลาด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง ณัฐธดิา สขุกุล 0646953800

6202000082-0004 อนุมัตแิลว้ นํ�าบว้นปากสมุนไพร
วสิาหกจิชมุชนกล◌่มุฅนรักษ์แม่
ตําบลพานทอง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นางสาวภคมน พมิพา

6201000089-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าปรุงรสสําเร็จรูปลาปาญา่ นํ�าปรุงรสสําเร็จรูปลาปาญา่ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาย คณานนต ์ทองงิ�ว 081972611

6203000100-0010 อนุมัตแิลว้ นํ�าปลาปูนา วสิาหกจิชมุชนแปรรูปปูนาบา้นไร่อุดม
ผูผ้ลติวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม 2565 นายวโิรจน ์แกว้แสงทอง 0615829748

6201000293-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าปลารา้ ตราแม่เลี�ยง สตูรฝาทอง โรงงานนํ�าปลารา้แม่เลี�ยง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นางสาวศริณิัฏฐ ์วรพัฒนภาวติ 0932583252
6201000293-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�าปลารา้ ตราแม่เลี�ยง สตูรเขม้ขน้ โรงงานนํ�าปลารา้แม่เลี�ยง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นางสาวศริณิัฏฐ ์วรพัฒนภาวติ 0932583252
6209000056-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าปลารา้บรรจุขวด นางหนูแดง ครูทองอนิทร์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง หนูแดง ครูทองอนิทร์
6209000078-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าปลารา้ปรุงสกุ (สตูรนัว)

กลุม่ผลติภัณฑแ์ปรรูปอาหารบา้นใหม่
เรงิกะพง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นายพเิชษฐ ์ขวันวงค์

6203000100-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�าปลารา้ปูนา วสิาหกจิชมุชนแปรรูปปูนาบา้นไร่อุดม
ผูผ้ลติวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม 2565 นายวโิรจน ์แกว้แสงทอง 0615829748

6204000059-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าปลารา้แม่สดุใจ นํ�าปลารา้แม่สดุใจ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง สดุใจ รอดชวีะ 0851657650

6202000095-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าปลาหวานสตูรอหีนึ�ง
นางสาวสรณ์สริ ิเมฆฉาย (นํ�าพรกิอี
หนึ�ง) ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2565 นางสาวสรณ์สริ ิเมฆฉาย 0619592826

6203000100-0011 อนุมัตแิลว้ นํ�าปูกะปิปูนา วสิาหกจิชมุชนแปรรูปปูนาบา้นไร่อุดม
ผูผ้ลติวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม 2565 นายวโิรจน ์แกว้แสงทอง 0615829748

6203000030-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าปู๋  ดทีคีลองปิ�นโต กล◌่มุเกษตรพัฒนาแบบยั�งยนืหมู ่21 กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย คําหลา้ วงคค์ณุา 0848148268
6208000080-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าผลไม ้ บา้นนวัตวถิบีา้นบงึสําราญ นํ�าผลไม ้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง ต ิ;ว ศรพีรมมา 0810456810
6201000231-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าผัดไท หมวยอสีาน ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นางสาว ศภุรดา เส็งพานชิ 0918366503

6201000216-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าผัดไทสําเร็จรูป
บา้นนวัตวถิบีา้นนครชมุ นางทพิยร์ัตน ์

อนิทร ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง ทพิยร์ัตน ์อนิทร
6201000025-0009 อนุมัตแิลว้ นํ�าผวิกายหอม พญาไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นางสาวศรสิา ชาญเช่ี�ยว 055712977,
6209000045-0003 อนุมัตแิลว้ นํ�าผึ�งดองมะนาว กลุม่สมัมาชพีบา้นอุดมทรัพย์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง มะลวิรรณ บางทับ
6201000285-0004 อนุมัตแิลว้ นํ�าผึ�งมะนาว Manow ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 น.ส.มะลวิัลย ์ปานฤทธิ0 0894435812

6209000043-0005 อนุมัตแิลว้ นํ�าฝาง
กลุม่แม่บา้นบา้นใหม่วงศเ์ขาทอง
(สมัมาชพี) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว ปิยะนุช ป๊อกงาม

6209000063-0004
ไม่ผ่าน(ระบุ
เหตผุล) นํ�าฝางกระเจี,ยบ บา้นไร่กระเจี,ยบนอ้ย 2562

6205000070-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าฝางสมุนไพร กลุม่สตรบีา้นหนองผักหนาม ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นางอิ,ด ครุฑอุ่น
6201000025-0023 อนุมัตแิลว้ นํ�าพญาไพรใสสวย พญาไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางสาวศรสิา ชาญเช่ี�ยว 055712977,
6210000008-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิ ป้าอรหมี�กรอบ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง บังอร สาสะกุล 0819620907

6205000079-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิ ๓ ภพ ชมรม W.H.Group (W.เฮ็ด.Group) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563
โรงเรยีนบา้นวังหันนํ�าดงึ หมู่ที� 5 
ตําบลวังแขม

6201000251-0004 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิกลว้ย บา้นกลว้ย 6250 ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นางสาว อัญชลพีร แสงเอี�ยม 0902742976

6205000033-0009 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิกลว้ยไข่
วสิาหกจิชมุชนกลุม่เกษตรกลว้ยไข ่

ตําบลท่าพุทรา
ผูผ้ลติวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม 2563 นางสาว ดวงฤทัย เงนิยวง 0823932748

6201000210-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิกะปิเผา
บา้นนวัตวถิบีา้นท่าไมแ้ดงใต ้นํ�าพรกิ
กะปิเผา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง พมิพใ์จ พงษ์เสอื

6204000042-0008 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิกากหมู กลุม่เครื�องดื�มลาวาบา้นใหม่ธงชยั กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2564 นาง สรุนิทร ์โหงฉมิ 0857297307



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6209000008-0011

ไม่ผ่าน(ระบุ
เหตผุล) นํ�าพรกิกากหมู กลุม่อาชพีบา้นหนองหนิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว ชลธชิา วรนาม 0833309602

6211000066-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิกากหมู บา้นนํ�าพรกิทํามอื วรีพันธ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 น.ส.วภิาพันธ ์   คงนสิยั 0984569881
6201000196-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิกําแพงพัง หมู่บา้นOTOPเพื�อการท่องเที�ยว กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว สํารวย อุปจ๊ะ 0895659965
6206000066-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิกุง้ นํ�าพรกิทุ่งขมิ�น กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง บุญตา บดรีัฐ 0942021660

6201000214-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิกุง้
บา้นนวัตวถิบีา้นนครชมุ กลุม่นํ�าพรกิ
คณุยาย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง ออมสนิ สรุาภา

6203000100-0003 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิกุง้หอมปูนา วสิาหกจิชมุชนแปรรูปปูนาบา้นไร่อุดม
ผูผ้ลติวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม 2565 นายวโิรจน ์แกว้แสงทอง 0615829748

6205000025-0009 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิกุง้เสยีบ บุญเชดิโภชนาโตะ๊จนี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นาย ศภุัช บุญสง่ศริ ิ 0637966422
6206000076-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิคั�วเมอืงพราน นํ�าพรกิคั�วเมอืงพาน ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2565 นางสาวจันทรศ์ลิาพร สะสม 084-501956

6201000216-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิคั�วแม่ยง้
บา้นนวัตวถิบีา้นนครชมุ นางทพิยร์ัตน ์

อนิทร ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง ทพิยร์ัตน ์อนิทร
6203000071-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิดํา นางสาวอัจฉรา ต◌้นุแดง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นางสาว อัจฉรา ตุน้แดง 0802784195
6205000004-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิตาแดง กลุม่ขา้วกลอ้งบา้นทุ่งหันตรา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง สมบูรณ์ บัวแพง 0811408060
6211000006-0006 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิตาแดง นางทวปี ทาแลบ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง ทวปี ทาแลบ 0872017147
6204000059-0003 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิตาแดง นํ�าปลารา้แม่สดุใจ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง สดุใจ รอดชวีะ 0851657650
6210000040-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิตาแดง นํ�าพรกิบา้นดง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2565 นายสทิธชิยั วรชนิา 0830909992
6202000054-0003 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิตาแดง นางสาวลําภ ูบุญชว่ย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว ลําภู บุญชว่ย 0857354322
6205000025-0005 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิตาแดง บุญเชดิโภชนาโตะ๊จนี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นาย ศภุัช บุญสง่ศริ ิ 0637966422
6207000036-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิตาแดง (กระปุกใหญ)่ นํ�าพรกิแม่สรุดา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง สรุดา พัชระธรีกุล 0823953814
6201000272-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิตาแดง บรรจง นางบรรจง โพธิ0ยอด ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง บรรจง โพธิ0ยอด 0862116659

6203000100-0004 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิตาแดงปูนาแหง้ วสิาหกจิชมุชนแปรรูปปูนาบา้นไร่อุดม
ผูผ้ลติวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม 2565 นายวโิรจน ์แกว้แสงทอง 0615829748

6206000001-0006 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิตาแดงเห็ดโคนดอง นํ�าพรกิ "นายพราน" ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2559 นางสาว ปัฏฐยา โอฟรติ 0812865435

6205000084-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกินรกกุง้ วสิาหกจิชมุชนสง่เสรมิอาชพีวังไทร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นางกชพรรณ อยู่สุม่ 092-639562
6201000170-0004 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกินรกกุง้ ผลติภัณฑแ์ปรรูปนํ�าพรกิ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาย อานุภาพ แกว้มหาวงษ์ 0807397494
6201000272-0007 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกินรกกุง้ บรรจง นางบรรจง โพธิ0ยอด ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง บรรจง โพธิ0ยอด 0862116659

6205000084-0003 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกินรกปลาดกุฟู วสิาหกจิชมุชนสง่เสรมิอาชพีวังไทร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นางกชพรรณ อยู่สุม่ 092-639562
6201000272-0003 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกินรกปลาย่าง บรรจง นางบรรจง โพธิ0ยอด ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง บรรจง โพธิ0ยอด 0862116659

6205000084-0004 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกินรกปลาแหง้ วสิาหกจิชมุชนสง่เสรมิอาชพีวังไทร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นางกชพรรณ อยู่สุม่ 092-639562

6203000100-0005 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกินรกปูนา วสิาหกจิชมุชนแปรรูปปูนาบา้นไร่อุดม
ผูผ้ลติวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม 2565 นายวโิรจน ์แกว้แสงทอง 0615829748

6205000074-0003 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกินรกปูนา สมโชคฟารม์ปูนา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นางกรวรรณ ชาววังฆอ้ง
6201000170-0006 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกินรกแมงดา ผลติภัณฑแ์ปรรูปนํ�าพรกิ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาย อานุภาพ แกว้มหาวงษ์ 0807397494
6204000071-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกินรกแมงดา นางธัญญภรณ์ อนิทรศ์วร ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2565 นางธัญญภรณ์ อนิทรศ์วร 0622470271
6204000056-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกินํ�ายอ้ย นายวชิชา วาสนวัฒนาจรัส ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาย วชิชา วาสนวัฒนาจรัส 0810454295
6205000025-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิบุญเชดิโภชนา บุญเชดิโภชนาโตะ๊จนี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย ศภุัช บุญสง่ศริ ิ 0637966422
6204000020-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิบา้นทุ่งสลกัจันทร์ กลุม่อาชพีบา้นทุ่งสลกัจันทร์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง เฉลยีว อิ�มวงค์ 0845789316

6201000131-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิบา้นโพธิ0พัฒนา
กลุม่พัฒนาอาชพีบา้นโพธิ0พัฒนา
(บา้นสมัมาชพี) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง ประสงค ์คําสอาด 0636547308

6211000001-0005 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิปลากอบฟู กลุม่แม่บา้นเกาะพมิูลพัฒนา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2564 นาง สนอง พุ่มนอ้ย 055745116
6201000170-0003 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิปลาชอ่น ผลติภัณฑแ์ปรรูปนํ�าพรกิ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาย อานุภาพ แกว้มหาวงษ์ 0807397494
6205000025-0011 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิปลาดกุฟู บุญเชดิโภชนาโตะ๊จนี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นาย ศภุัช บุญสง่ศริ ิ 0637966422



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6209000060-0002

ไม่ผ่าน(ระบุ
เหตผุล) นํ�าพรกิปลาดกุฟู กลุม่สตร ีหมู่ที� 13 บา้นใหม่เรงิกะพง 2562

6211000066-0003 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิปลาดกุฟู บา้นนํ�าพรกิทํามอื วรีพันธ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 น.ส.วภิาพันธ ์   คงนสิยั 0984569881
6207000050-0003 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิปลาย่าง กลุม่สมัมาชพีชมุชนโนนตากแดด ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง สวุรรณา สงักา 0913971330

6208000070-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิปลาย่าง
บา้นนวัตวถิบีา้นบงึสําราญ กลุม่
นํ�าพรกิปลาย่าง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง ลําไพ ประทุมมา 0613296513

6210000040-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิปลาย่าง นํ�าพรกิบา้นดง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2565 นายสทิธชิยั วรชนิา 0830909992
6203000039-0004 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิปลาย่าง กลุม่นํ�าพรกิบา้นท่าชา้ง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นพิาพันธ ์ทองคงหาญ 0942094695
6204000071-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิปลาย่าง นางธัญญภรณ์ อนิทรศ์วร ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2565 นางธัญญภรณ์ อนิทรศ์วร 0622470271
6206000066-0003 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิปลาย่าง นํ�าพรกิทุ่งขมิ�น กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง บุญตา บดรีัฐ 0942021660

6201000214-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิปลาย่าง
บา้นนวัตวถิบีา้นนครชมุ กลุม่นํ�าพรกิ
คณุยาย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง ออมสนิ สรุาภา

6211000002-0012 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิปลาย่าง กลุม่อาชพีหมู ่9 บา้นลานเพชร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง ทวปี เอมศริ ิ 0862067040
6207000041-0004 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิปลาย่าง นํ�าพรกิคณุยาย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง เฉลา บุญเลศิ 0913948868
6208000018-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิปลาย่าง กลุม่ถนอมอาหารบา้นศรสีกุณา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นางสาว สมุาล ีโพธแิพทย์ 0878443656

6209000041-0004
ไม่ผ่าน(ระบุ
เหตผุล) นํ�าพรกิปลาย่าง

กลุม่สนิคา้แม่บา้นบา้นตากฟ้า
(สมัมาชพี) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง วาสนา ผุยนวล

6211000006-0004 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิปลาย่าง นางทวปี ทาแลบ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง ทวปี ทาแลบ 0872017147

6209000044-0012 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิปลาย่าง กลุม่แม่บา้นคลองปลาสรอ้ยสมัมาชพี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง บุญเรยีน เดนิพะยอม
6207000056-0004 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิปลาย่าง กลุม่แม่บา้นเกศกาสร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง สงบ วงกอด 0875204396
6205000025-0008 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิปลาย่าง บุญเชดิโภชนาโตะ๊จนี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นาย ศภุัช บุญสง่ศริ ิ 0637966422
6202000030-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิปลาย่าง นางอุทัย ปิ�นวงษ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาง อุทัย ปิ�นวงษ์ 0888152393
6204000038-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิปลาย่าง กลุม่นํ�าพรกิบา้นแสนตอ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง บัวไหล ลกึลํ�า 0652291596
6207000041-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิปลารา้ นํ�าพรกิคณุยาย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง เฉลา บุญเลศิ 0913948868

6204000041-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิปลารา้ กลุม่ผลติภัณฑช์มุชนบา้นใหม่ธงชยั กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว เสมอ บัวสวุรรณ 0932873120
6205000025-0007 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิปลารา้ บุญเชดิโภชนาโตะ๊จนี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นาย ศภุัช บุญสง่ศริ ิ 0637966422
6207000056-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิปลารา้ กลุม่แม่บา้นเกศกาสร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง สงบ วงกอด 0875204396
6209000026-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิปลารา้ K&E Gardens กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง กาญจนา เอวสิตนั 0980595459
6202000048-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิปลารา้ นํ�าพรกิชากังราว ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว ณัฐรกิา ศริพิันธ์ 0970060021
6201000278-0003 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิปลารา้ คณุเพ็ญศรี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นางเพ็ญศร ีนอ้ยศรี 0824894850
6207000050-0005 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิปลารา้ กลุม่สมัมาชพีชมุชนโนนตากแดด ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง สวุรรณา สงักา 0913971330
6205000004-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิปลารา้ กลุม่ขา้วกลอ้งบา้นทุ่งหันตรา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง สมบูรณ์ บัวแพง 0811408060
6201000272-0005 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิปลารา้ บรรง นางบรรจง โพธิ0ยอด ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง บรรจง โพธิ0ยอด 0862116659

6209000043-0009 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิปลารา้คั�วสกุ
กลุม่แม่บา้นบา้นใหม่วงศเ์ขาทอง
(สมัมาชพี) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว ปิยะนุช ป๊อกงาม

6207000041-0003 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิปลารา้บ่อง นํ�าพรกิคณุยาย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง เฉลา บุญเลศิ 0913948868
6202000084-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิปลารา้ผัด กลุม่สมัมาชพีบา้นพานทอง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2564 นางกาญจนา เตา๋ทอง 0645242549

6209000060-0001
ไม่ผ่าน(ระบุ
เหตผุล) นํ�าพรกิปลารา้ผัด กลุม่สตร ีหมู่ที� 13 บา้นใหม่เรงิกะพง 2562

6201000272-0004 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิปลารา้ผัด บรรจง นางบรรจง โพธิ0ยอด ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง บรรจง โพธิ0ยอด 0862116659

6209000064-0001
ไม่ผ่าน(ระบุ
เหตผุล) นํ�าพรกิปลารา้ผัวหลง กลุม่ปลารา้สตูรผัวหลงบา้นซับใหญ่ 2562

6203000100-0006 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิปลารา้มันปู วสิาหกจิชมุชนแปรรูปปูนาบา้นไร่อุดม
ผูผ้ลติวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม 2565 นายวโิรจน ์แกว้แสงทอง 0615829748

6207000036-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิปลารา้สบั (กระปุกเล็ก) นํ�าพรกิแม่สรุดา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง สรุดา พัชระธรีกุล 0823953814
6204000062-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิปลารา้หมูผัดทรงเครื�อง นํ�าพรกิครูโต๋ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นางนํ�าเพ็ชร บัวสําลี 098-89569



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6205000059-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิปลารา้เจ

กลุม่ผูผ้ลติและแปรรูปสมุนไพร
อนิทรยีบ์า้นแม่ลาด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง ณัฐธดิา สขุกุล 0646953800

6207000062-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิปลารา้เจ กลุม่สมุนไพรฮุย้ซนิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2564 นางสาว ชญัญรัช ทาแกง 0814093945
6206000001-0005 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิปลาสรอ้ยย่าง นํ�าพรกิ "นายพราน" ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2559 นางสาว ปัฏฐยา โอฟรติ 0812865435
6201000170-0008 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิปลาหวาน ผลติภัณฑแ์ปรรูปนํ�าพรกิ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาย อานุภาพ แกว้มหาวงษ์ 0807397494
6209000054-0003 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิผัด นางราตร ีจันทยา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง ราตร ีจันทยา 0988054011
6201000278-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิผัด คณุเพ็ญศรี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นางเพ็ญศร ีนอ้ยศรี 0824894850
6207000041-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิผัดป่า นํ�าพรกิคณุยาย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง เฉลา บุญเลศิ 0913948868

6209000060-0003
ไม่ผ่าน(ระบุ
เหตผุล) นํ�าพรกิผัดหมู กลุม่สตร ีหมู่ที� 13 บา้นใหม่เรงิกะพง 2562

6203000063-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิผัดหมู นายอนุสรณ ์เกตสุวุรรณ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาย อนุสรณ์ เกตสุวุรรณ 0814023340

6209000043-0008 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิผัดหมู
กลุม่แม่บา้นบา้นใหม่วงศเ์ขาทอง
(สมัมาชพี) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว ปิยะนุช ป๊อกงาม

6211000002-0014 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิผัดหมู กลุม่อาชพีหมู ่9 บา้นลานเพชร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ทวปี เอมศริ ิ 0862067040

6201000214-0003 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิผัดหมู
บา้นนวัตวถิบีา้นนครชมุ กลุม่นํ�าพรกิ
คณุยาย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง ออมสนิ สรุาภา

6201000188-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิผัดหมู
บา้นนวัตวถิบีา้นโคกหมอ้ นางสมพศิ 

แซ่ตั �ง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง สมพศิ แซ่ตั �ง 0841811614
6207000056-0003 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิผัดแคบหมู กลุม่แม่บา้นเกศกาสร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง สงบ วงกอด 0875204396
6207000011-0004 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิผัดแคบหมู กลุม่มะพรา้วเสวยบา้นทรายทอง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย สมจติ มะลพิรม 0896400673
6201000049-0003 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิพ่ออนงค ์กุง้ สรุพงษ์ คลา้ยคลี� นํ�าพรกิพ่ออนงค์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาย สรุพงษ์ คลา้ยคลี� 0897078015
6201000049-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิพ่ออนงค ์ตาแดง สรุพงษ์ คลา้ยคลี� นํ�าพรกิพ่ออนงค์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาย สรุพงษ์ คลา้ยคลี� 0897078015
6201000049-0004 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิพ่ออนงค ์ปลาย่าง สรุพงษ์ คลา้ยคลี� นํ�าพรกิพ่ออนงค์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาย สรุพงษ์ คลา้ยคลี� 0897078015
6201000049-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิพ่ออนงค ์ปลารา้ผัด สรุพงษ์ คลา้ยคลี� นํ�าพรกิพ่ออนงค์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาย สรุพงษ์ คลา้ยคลี� 0897078015
6201000049-0006 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิพ่ออนงค ์ผัดหมู สรุพงษ์ คลา้ยคลี� นํ�าพรกิพ่ออนงค์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาย สรุพงษ์ คลา้ยคลี� 0897078015
6201000049-0005 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิพ่ออนงค ์แมงดา สรุพงษ์ คลา้ยคลี� นํ�าพรกิพ่ออนงค์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาย สรุพงษ์ คลา้ยคลี� 0897078015

6211000030-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิมะขามปลาย่าง นางจนิดา แกว้มณ ี(นํ�าพรกิของแม)่ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาง จนิดา แกว้มณี 0897067108

6211000030-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิมะขามปลาย่างเผ็ดนอ้ย นางจนิดา แกว้มณ ี(นํ�าพรกิของแม)่ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาง จนิดา แกว้มณี 0897067108

6209000044-0005
ไม่ผ่าน(ระบุ
เหตผุล) นํ�าพรกิมะขามปลาสรอ้ยย่าง กลุม่แม่บา้นคลองปลาสรอ้ยสมัมาชพี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง บุญเรยีน เดนิพะยอม

6203000039-0003 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิมะแขว่น กลุม่นํ�าพรกิบา้นท่าชา้ง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นพิาพันธ ์ทองคงหาญ 0942094695

6203000100-0012 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิมันปูนา วสิาหกจิชมุชนแปรรูปปูนาบา้นไร่อุดม
ผูผ้ลติวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม 2565 นายวโิรจน ์แกว้แสงทอง 0615829748

6201000044-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิยายลําดวน กลุม่สตรอีาสาพัฒนาบา้นหนองหลวง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ชนาพร พันธข์ะวงษ์ 0899066056
6211000006-0003 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิลาบ นางทวปี ทาแลบ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง ทวปี ทาแลบ 0872017147
6206000001-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิลาบ นํ�าพรกิ "นายพราน" ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นางสาว ปัฏฐยา โอฟรติ 0812865435
6205000087-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิลมือิ�ม นํ�าพรกิลมือิ�ม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นางนงเยาว ์แรงเขตรการณ์ 0616258441

6203000100-0007 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิสวรรคป์ูนา วสิาหกจิชมุชนแปรรูปปูนาบา้นไร่อุดม
ผูผ้ลติวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม 2565 นายวโิรจน ์แกว้แสงทอง 0615829748

6210000025-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิสําเร็จรูป นางเสมา อน้พา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง เสมา อน้พา 0876625116
6211000066-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิหนังไก่กรอบ บา้นนํ�าพรกิทํามอื วรีพันธ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 น.ส.วภิาพันธ ์   คงนสิยั 0984569881
6207000057-0003 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิหนุ่ม กลุม่แปรรุปอาหาร (สมัมาชพี) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง อําไพฑูรย ์ขนัลอ้ม 0871527943
6201000007-0003 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิหนุ่ม รา้นแม่อุทัย (นางสาวรําพงึ จันทร) ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นางสาว รําพงึ จันทร 0969293170
6203000039-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิหมู กลุม่นํ�าพรกิบา้นท่าชา้ง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นพิาพันธ ์ทองคงหาญ 0942094695
6207000050-0004 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิหมู กลุม่สมัมาชพีชมุชนโนนตากแดด ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง สวุรรณา สงักา 0913971330



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6207000062-0004 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิหมูกรอบเจ กลุม่สมุนไพรฮุย้ซนิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2564 นางสาว ชญัญรัช ทาแกง 0814093945

6203000029-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิหมูผัด
กลุม่แปรรูปผลติภัณฑอ์าหารจากเนื��อ
สกุร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นางสาว จดิาภา แกว้เพชร 0817219901

6207000041-0005 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิหมูผัด นํ�าพรกิคณุยาย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง เฉลา บุญเลศิ 0913948868
6207000036-0003 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิหมูสบั (ขวดกลาง) นํ�าพรกิแม่สรุดา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง สรุดา พัชระธรีกุล 0823953814

6211000030-0004 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิหมูสบัผัดตะไคร ้ นางจนิดา แกว้มณ ี(นํ�าพรกิของแม)่ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาง จนิดา แกว้มณี 0897067108

6211000030-0005 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิหมูสบัผัดมะขาม นางจนิดา แกว้มณ ี(นํ�าพรกิของแม)่ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาง จนิดา แกว้มณี 0897067108

6205000036-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิเจ
กลุม่สง่เสรมิและพัฒนาอาชพีบา้นโคง้
วไิล กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาย ตน้ พกิุลทอง 0815969387

6202000056-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิเผา นางประมวล อันดา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง ประมวล ลนัดา 0845763680
6202000048-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิเผา นํ�าพรกิชากังราว ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว ณัฐรกิา ศริพิันธ์ 0970060021
6202000084-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิเผา กลุม่สมัมาชพีบา้นพานทอง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2564 นางกาญจนา เตา๋ทอง 0645242549
6201000272-0006 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิเผา บรรจง นางบรรจง โพธิ0ยอด ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง บรรจง โพธิ0ยอด 0862116659
6201000170-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิเผากุง้ ผลติภัณฑแ์ปรรูปนํ�าพรกิ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาย อานุภาพ แกว้มหาวงษ์ 0807397494
6203000039-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิเผาตาแดง กลุม่นํ�าพรกิบา้นท่าชา้ง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นพิาพันธ ์ทองคงหาญ 0942094695
6208000018-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิเผาปลาย่าง กลุม่ถนอมอาหารบา้นศรสีกุณา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นางสาว สมุาล ีโพธแิพทย์ 0878443656
6201000170-0005 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิเผาปลาย่าง ผลติภัณฑแ์ปรรูปนํ�าพรกิ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาย อานุภาพ แกว้มหาวงษ์ 0807397494
6201000170-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิเผาปลาสลดิ ผลติภัณฑแ์ปรรูปนํ�าพรกิ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาย อานุภาพ แกว้มหาวงษ์ 0807397494

6203000100-0013 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิเผาปูนา วสิาหกจิชมุชนแปรรูปปูนาบา้นไร่อุดม
ผูผ้ลติวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม 2565 นายวโิรจน ์แกว้แสงทอง 0615829748

6203000100-0009 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิเผาปูนาปลาย่างมันปู วสิาหกจิชมุชนแปรรูปปูนาบา้นไร่อุดม
ผูผ้ลติวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม 2565 นายวโิรจน ์แกว้แสงทอง 0615829748

6205000074-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิเผามันปู สมโชคฟารม์ปูนา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นางกรวรรณ ชาววังฆอ้ง
6205000029-0003 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิเผาสมุนไพร

กลุม่เยาวชนคนรักษ์สมุนไพรและแปร
รูป ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย สรุนิทอน บ่อถํ�า 0895647915

6209000081-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิเผาหมูสบั กลุม่นํ�าพรกิเผาหมูสบั กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นางลดัดา ทา้วทา
6204000071-0003 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิเผาหมูสบั นางธัญญภรณ์ อนิทรศ์วร ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2565 นางธัญญภรณ์ อนิทรศ์วร 0622470271
6204000047-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิเผาหมู่สบัแม่ลําดวน นางลําดวน โกษา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง ลําดวน โกษา 0895628443
6205000062-0004 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิเผาไขเ่ค็ม เลอชยาไขเ่ค็ม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นางสาว ณัฐกานต ์พงษ์สวุรรณ์ 0948292959
6205000083-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิเห็ด ร่มบุญฟารม์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นายณพรรษ สาวะหะ
6202000005-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิแกง กลุม่พรกิแกงแม่บา้นหนองทอง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง จรยิา น่วมวงศ์ 0877342741
6202000029-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิแกง นางประไพ ยมยอด ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาง ประไพ ยมยอด 0819378213
6211000075-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิแกง สมัมาชพีชมุชนบา้นท่าคณู กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นางนงคค์าน  ถตีปิรวิัตร์ 0871987696
6205000052-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิแกง นํ�าพรกิแกงแม่ลําเพย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง ลําเพย กมล 0846239516
6202000061-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิแกง นํ�าพรกิแกงแม่นงคราญ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง นงคราญ พมิพา 0862017190
6205000020-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิแกง บา้นพรกิแกง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง กมลทพิย ์จันดาแกว้ 0898592255
6204000022-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิแกง กลุม่อาชพีบา้นเกาะตาล กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นางสาว มาลยั สภุาปิตานนท์ 0836281093

6201000145-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิแกงปางเจรญิ
นํ�าพรกิแกงบา้นปางเจรญิ (บา้น
สมัมาชพี) ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย กติพิงษ์ โกดคา้งพลู 0800302519

6206000001-0003 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิแกงสม้ นํ�าพรกิ "นายพราน" ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นางสาว ปัฏฐยา โอฟรติ 0812865435
6211000006-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิแกงสม้ นางทวปี ทาแลบ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง ทวปี ทาแลบ 0872017147
6202000056-0003 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิแกงสม้ นางประมวล อันดา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง ประมวล ลนัดา 0845763680
6202000001-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิแกงเผ็ด กลุม่สตรแีปรรูปนํ�าพรกิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง จติรา ทาประสทิธิ0 0871959516
6202000056-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิแกงเผ็ด นางประมวล อันดา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง ประมวล ลนัดา 0845763680
6202000015-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิแกงเผ็ด กลุม่นํ�าพรกิแกง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง มาลยั นลิาพันธ์ 0897087616



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6209000041-0009 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิแกงเผ็ด

กลุม่สนิคา้แม่บา้นบา้นตากฟ้า
(สมัมาชพี) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง วาสนา ผุยนวล

6204000010-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิแกงเผ็ด นางปิยาภรณ์ มานอ่อน ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง ปิยาภรณ์ มานอ่อน 0818865749
6206000001-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิแกงเผ็ด นํ�าพรกิ "นายพราน" ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นางสาว ปัฏฐยา โอฟรติ 0812865435
6211000006-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิแกงเผ็ด นางทวปี ทาแลบ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง ทวปี ทาแลบ 0872017147
6201000278-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิแกงเผ็ด คณุเพ็ญศรี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นางเพ็ญศร ีนอ้ยศรี 0824894850
6205000004-0006 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิแกงเผ็ด กลุม่ขา้วกลอ้งบา้นทุ่งหันตรา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง สมบูรณ์ บัวแพง 0811408060
6206000066-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิแคบหมู นํ�าพรกิทุ่งขมิ�น กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง บุญตา บดรีัฐ 0942021660
6201000125-0003 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิแคบหมู แคปหมูกุนซอื ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย สว่าง แมลงภู่ 0913868541
6209000057-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิแคบหมูซาตาน นายธงชยั โยไธสง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นายธงชยั โยไธสง 0910679753
6205000025-0010 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิแคปหมู บุญเชดิโภชนาโตะ๊จนี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นาย ศภุัช บุญสง่ศริ ิ 0637966422
6203000062-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิแปลงสี� นายชยัรัตน ์วรอนิทร์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาย ชยัรัตน ์วรอนิทร์ 0620317258
6208000018-0003 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิแมงดา กลุม่ถนอมอาหารบา้นศรสีกุณา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นางสาว สมุาล ีโพธแิพทย์ 0878443656
6204000012-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิแมงดา กลุม่สตร ีม.3 บา้นคลองสะพานชา้ง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง โสดา จตรุทศิ 0861192543
6210000040-0003 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิแมงดา นํ�าพรกิบา้นดง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2565 นายสทิธชิยั วรชนิา 0830909992

6208000084-0001
ไม่ผ่าน(ระบุ
เหตผุล) นํ�าพรกิแมงดา นํ�าพรกิตาโทน ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นางเจกติา หมื�นภมไพร 0642235515

6211000006-0005 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิแมงดา นางทวปี ทาแลบ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง ทวปี ทาแลบ 0872017147
6202000054-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิแมงดา นางสาวลําภ ูบุญชว่ย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว ลําภู บุญชว่ย 0857354322
6209000008-0009 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิแมงดา กลุม่อาชพีบา้นหนองหนิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว ชลธชิา วรนาม 0833309602
6201000272-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิแมงดา บรรจง นางบรรจง โพธิ0ยอด ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง บรรจง โพธิ0ยอด 0862116659

6211000030-0003 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิแมงดาปลาย่าง นางจนิดา แกว้มณ ี(นํ�าพรกิของแม)่ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาง จนิดา แกว้มณี 0897067108
6205000025-0006 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิแมงดาปลาย่าง บุญเชดิโภชนาโตะ๊จนี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นาย ศภุัช บุญสง่ศริ ิ 0637966422

6203000100-0008 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิแมงดาปูนา วสิาหกจิชมุชนแปรรูปปูนาบา้นไร่อุดม
ผูผ้ลติวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม 2565 นายวโิรจน ์แกว้แสงทอง 0615829748

6202000095-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิแหง้กุง้เคย
นางสาวสรณ์สริ ิเมฆฉาย (นํ�าพรกิอี
หนึ�ง) ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2565 นางสาวสรณ์สริ ิเมฆฉาย 0619592826

6202000095-0003 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิแหง้ปลาจิ�งจั �ง
นางสาวสรณ์สริ ิเมฆฉาย (นํ�าพรกิอี
หนึ�ง) ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2565 นางสาวสรณ์สริ ิเมฆฉาย 0619592826

6209000046-0004 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิโนะกเิตะ กลุม่แม่บา้นปางมะละกอ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง พเยาว ์มณีเขยีว
6205000031-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าพรกิโฮมเมดเป่าปาก นํ�าพรกิโฮมเมดเป่าปาก ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นางสาว ธัญญนิภัส อภวิัฒนศ์ริสขุ 0613241683
6201000002-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าฟักขา้ว นางปราณี จะนต กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ปราณี จะนต 0850147049
6201000058-0009 อนุมัตแิลว้ นํ�ามะขาม นอ้งไอวรนิทร์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง สมร เสนยีว์งศ ์ณ อยุธยา 0884202094
6207000060-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�ามะขามป้อม กลุม่แปรรุปอาหาร บา้นเกศกาสร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว ปิยะนุช โกสุม่ 0828812119
6201000291-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�ามะขามพรอ้มดื�ม นายปรชีากจิ แสงสงัข์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นายปรชีากจิ แสงสงัข์ 0897543653
6201000058-0010 อนุมัตแิลว้ นํ�ามะตมู นอ้งไอวรนิทร์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง สมร เสนยีว์งศ ์ณ อยุธยา 0884202094
6206000065-0004 อนุมัตแิลว้ นํ�ามะตมู นํ�าสมุนไพรบุ๋ม ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง วนดิา ไพโรจน์
6208000041-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�ามะนาว มะนาว หมู่ที� 7 ตําบลถาวรวัฒนา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง ต ิ;ว ศรพีรมมา 0810456810
6204000042-0005 อนุมัตแิลว้ นํ�ามะนาว กลุม่เครื�องดื�มลาวาบา้นใหม่ธงชยั กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง สรุนิทร ์โหงฉมิ 0857297307
6201000151-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�ามะนาวนํ�าผึ�งโซดา สวนสทุนิ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว ประนัฐดา สว่างวงค์ 0819724277
6205000055-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�ามะนาวผสมนํ�าผึ�ง ทวน สงิหล์อ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาย ทวน สงิหล์อ 0851220890
6210000036-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�ามะนาวผสมนํ�าผึ�งครูแพร นางสาวเพลนิพศิ อนิทรจ์ันทร์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง เพลนิพศิ อนิทรจ์ันทร์ 0872070142
6201000167-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�ามะนาวพรอ้มดื�มเลม่อนเท็น นายนพพล จันตรานุช กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาย นพพล จันตรานุช 0881633805
6204000042-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�ามะพรา้ว กลุม่เครื�องดื�มลาวาบา้นใหม่ธงชยั กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง สรุนิทร ์โหงฉมิ 0857297307
6201000081-0009 อนุมัตแิลว้ นํ�ามะม่วงหาวมะนาวโห่ ครูขมิ�นภูมปิัญญารักษ์ไทย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นาง อัจฉรา แสงจันทร์ 0819727223



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6207000008-0008 อนุมัตแิลว้ นํ�ามะม่วงหาวมะนาวโห่

วสิาหกจิชมุชนขา้วเกรยีบสมุนไพรใบ
หม่อน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นาง บุญยัง ศรสีขุ 0873062199

6207000008-0010 อนุมัตแิลว้ นํ�ามะม่วงหาวมะนาวโห่เขม้ขน้
วสิาหกจิชมุชนขา้วเกรยีบสมุนไพรใบ
หม่อน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นาง บุญยัง ศรสีขุ 0873062199

6204000027-0016 อนุมัตแิลว้ นํ�ามันขงิ บา้นสมุนไพรกล ิ�นสคุนธ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นางสาว กัญญภัสสร ์ชาคง 0842098938
6203000050-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�ามันนวดสมุนไพร กลุม่สมุนไพรบา้นเพชรนยิม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาย จําเรญิ นวลพุ่ม 0862082657

6203000073-0003 อนุมัตแิลว้ นํ�ามันนวดสมุนไพรหญา้เอ็นยดื
กลุม่วสิาหกจิชมุชน สวนเกษตร
พชืผักปลอดภัย ม.28 บา้นคลองดว้น กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นางสาว วาสนา แกว้ชา 0979791190

6201000286-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�ามันมหาจักร น.ส.พมิพ ์สเีขยีว ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 น.ส.พมิพ ์สเีขยีว 0810364299
6204000027-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�ามันมะพรา้ว บา้นสมุนไพรกล ิ�นสคุนธ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นางสาว กัญญภัสสร ์ชาคง 0842098938
6203000095-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�ามันมะพรา้วสกัดเย็น นาง สายชล คําผาด ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นาง สายชล คําผาด
6202000080-0003 อนุมัตแิลว้ นํ�ามันมะพรา้วสกัดเย็น ทะชนั  สขุสม ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นายทชนั  สขุสม
6203000082-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�ามันมะพรา้วสกัดเย็น นางอรพนิ นลิเกษม ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง อรพนิ นลิเกษม 0896419368
6204000040-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�ามันมิ�น กลุม่ผลติภัณฑเ์กษตรเพื�อชมุชน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาย สํารวย ทวทีรัพย์ 0898251258

6202000053-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�ามันรํา วสิาหกจิชมุชนกลุม่แปลงนาสะอาด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย ทฤษฎ ีเพชรมะล ิ 0818888540

6202000053-0015 อนุมัตแิลว้ นํ�ามันรําขา้วทบิทมิชมุแพ วสิาหกจิชมุชนกลุม่แปลงนาสะอาด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2564 นาย ทฤษฎ ีเพชรมะล ิ 0818888540
6201000329-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�ามันสกัดฟ้าทะลายโจร กลุม่เกษตรกรสระแกว้เพื�อการผลติ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2564 นายชชัวัสส ์สภุางคส์วัสด ิ0 062-661699

6206000067-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�ามันหอมระเหยจากตะไครห้อม
กลุม่วสิาหกจิชมุชนผลติอาหารสนิคา้
เกษตรปลอดภัย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นางสมเวส เพชรทูล

6203000021-0008 อนุมัตแิลว้ นํ�ามันหอมระเหยตะไครห้อม นํ�ายาเอนกประสงคช์วีภาพ(ป๊อก) ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง บุญชอบ โมกทอง 0606796576
6203000021-0009 อนุมัตแิลว้ นํ�ามันหอมระเหยมิ�น นํ�ายาเอนกประสงคช์วีภาพ(ป๊อก) ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง บุญชอบ โมกทอง 0606796576
6204000027-0011 อนุมัตแิลว้ นํ�ามันหอมแดง บา้นสมุนไพรกล ิ�นสคุนธ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นางสาว กัญญภัสสร ์ชาคง 0842098938
6201000286-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�ามันเขยีว น.ส.พมิพ ์สเีขยีว ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 น.ส.พมิพ ์สเีขยีว 0810364299
6203000088-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�ามันเขยีว/นํ�ามันเหลอืง/ยาหม่อง นํ�ามันเขยีวบา้นไร่อุดม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นางปิ�นประภา พงษ์อนิทรว์งษ์ 0850997744
6201000161-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�ามันเขยีวมะลสิด บา้นแสงทองสมุนไพร ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว สรุัตญา แสงทอง 0930029687
6201000158-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�ามันเขยีวหมอสงิหโ์ต สงิหโ์ตสมุนไพรไทย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย สงวน สงิหโ์ต 0814330537
6201000161-0005 อนุมัตแิลว้ นํ�ามันเขยีวเสลดพังพอนมะลสิด บา้นแสงทองสมุนไพร ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นางสาว สรุัตญา แสงทอง 0930029687
6201000161-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�ามันเขยีวแป๊ะยิ�ม บา้นแสงทองสมุนไพร ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นางสาว สรุัตญา แสงทอง 0930029687

6201000303-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�ามันเทพอําพัน
ศนูยเ์รยีนรูภู้มปิัญญาไทยหมอ
พื�นบา้นอโรคยาหัตถก์ร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นายสทิธพิันธุ ์ดมีี 0831669591

6205000089-0005 อนุมัตแิลว้ นํ�ามันเมล็ดมะรุมสกัดเย็น
วสิาหกจิชมุชนเกษตรทฤษฎใีหม่บา้น
แม่วรรณ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นางสาววรรณคด ีโชตริัสสะ 085-876220

6208000028-0003 อนุมัตแิลว้ นํ�ามันเหลอืง นํ�ามันเขยีว สมุนไพรบา้นสามจบ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นางสาว อรวรรณ โพธิ0เงนิ 0815598395

6208000077-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�ามันไพร
กลุม่สมุนไพรบา้นหนองนกชมุ ม.2 ต.
ทุ่งทราย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง รจนา ไทรทอง 0844941985

6208000043-0003 อนุมัตแิลว้ นํ�ามันไพล สมุนไพรบําบัด บา้นสามจบ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง สงัขว์าล โตอนันต์ 0970293080
6203000080-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�ามันไพล นายสรุะชยั สงิหช์ารี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาย สรุะชยั สงิหช์ารี 0891094623

6204000043-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�ามันไพล
กลุม่ศนูยพ์ัฒนาคณุภาพชวีติและ
สง่เสรมิอาชพีผูส้งูอายุ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาย ตุย๋ คนัศร 0862161907

6201000141-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�ามันไพล หมู ่3 นครชมุ สมุนไพร หมู ่3 นครชมุ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง รัชฏาพร ทองธรรมชาต ิ 0810435301

6207000008-0003 อนุมัตแิลว้ นํ�ามัลหม่อน (มัลเบอรร์ ี(Mulberry))
วสิาหกจิชมุชนขา้วเกรยีบสมุนไพรใบ
หม่อน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2559 นาง บุญยัง ศรสีขุ 0873062199

6204000048-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�ามัลเบอรี� สภุัตตรา นามมนตรี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นางสาว สภุัตตรา นามมนตรี 0924080535
6207000057-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�ามัลเบอรร์ี� กลุม่แปรรุปอาหาร (สมัมาชพี) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง อําไพฑูรย ์ขนัลอ้ม 0871527943



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6204000026-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�ามัลเบอรร์ี�

วสิาหกจิชมุชนปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง โฉมยงค ์รักษาแดน 0934951259

6207000060-0003 อนุมัตแิลว้ นํ�ามัลเบอรร์ี� กลุม่แปรรุปอาหาร บา้นเกศกาสร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว ปิยะนุช โกสุม่ 0828812119
6201000062-0010 อนุมัตแิลว้ นํ�ายาขจัดคราบเลอืด กฤตธนา เคมภีัณฑ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาย กฤตธนา มหาบุญพาชยั 0845055956
6201000062-0009 อนุมัตแิลว้ นํ�ายาขจัดส ิ�งอุดตนัในท่อ กฤตธนา เคมภีัณฑ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาย กฤตธนา มหาบุญพาชยั 0845055956
6209000068-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�ายาซักผา้ นางสาวขนษิฐา พ่วงสาย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นางสาว ขนษิฐา พ่วงสาย
6204000027-0007 อนุมัตแิลว้ นํ�ายาซักผา้ บา้นสมุนไพรกล ิ�นสคุนธ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นางสาว กัญญภัสสร ์ชาคง 0842098938

6207000023-0004 อนุมัตแิลว้ นํ�ายาซักผา้
วสิาหกจิชมุชนคนรักษ์แม่ตําบลหนอง
หลวง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาย สมพงษ์ เชยชม 0810395319

6203000021-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�ายาซักผา้นํ�ามักมะละกอ นํ�ายาเอนกประสงคช์วีภาพ(ป๊อก) ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง บุญชอบ โมกทอง 0606796576
6201000062-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�ายาดกัฝุ่ น กฤตธนา เคมภีัณฑ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาย กฤตธนา มหาบุญพาชยั 0845055956
6201000062-0005 อนุมัตแิลว้ นํ�ายาทาลอ้ดํา กฤตธนา เคมภีัณฑ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาย กฤตธนา มหาบุญพาชยั 0845055956
6204000040-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�ายาบว้นปาก กลุม่ผลติภัณฑเ์กษตรเพื�อชมุชน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาย สํารวย ทวทีรัพย์ 0898251258

6205000084-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�ายาบว้นปากอบเชย วสิาหกจิชมุชนสง่เสรมิอาชพีวังไทร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นางกชพรรณ อยู่สุม่ 092-639562

6206000007-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�ายาปรับผา้นุ่ม
กลุม่ผูผ้ลตินํ�ายาเอนกประสงคบ์า้น
ลั�นทุ่ง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง หนูมณ ีมสีขุ

6204000027-0008 อนุมัตแิลว้ นํ�ายาปรับผา้นุ่ม บา้นสมุนไพรกล ิ�นสคุนธ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว กัญญภัสสร ์ชาคง 0842098938
6204000011-0005 อนุมัตแิลว้ นํ�ายาปรับผา้นุ่ม กลุม่อาชพีบา้นโรงสบู กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง อรุณ เพ็งสบื 0879438470

6208000039-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�ายาปรับผา้นุ่ม
นํ�ายาเอนกประสงค ์หมู่ที� 7ตําบลถาวร
วัฒนา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง ปวณีา ศรพีรมมา 0645232311

6209000068-0003 อนุมัตแิลว้ นํ�ายาปรับผา้นุ่ม นางสาวขนษิฐา พ่วงสาย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นางสาว ขนษิฐา พ่วงสาย
6201000104-0003 อนุมัตแิลว้ นํ�ายาปรับผา้นุ่มปูเป้ ปูเป้ซัก อบ รดี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว น.ส.มาล ีจอมผา จอมผา 0626951994
6203000021-0003 อนุมัตแิลว้ นํ�ายาปรับผา้น่◌มุกล ิ�นดาวนี� นํ�ายาเอนกประสงคช์วีภาพ(ป๊อก) ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง บุญชอบ โมกทอง 0606796576

6201000268-0003 อนุมัตแิลว้ นํ�ายาลา้งจาน
วสิาหกจิชมุชนไบรท์-อัพนํ�าแร่เมอืง
กําแพงเพชร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง เอื�อมพร โชคชว่ยอํานวย 0966465962

6208000039-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�ายาลา้งจาน
นํ�ายาเอนกประสงค ์หมู่ที� 7ตําบลถาวร
วัฒนา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง ปวณีา ศรพีรมมา 0645232311

6201000062-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�ายาลา้งจาน กฤตธนา เคมภีัณฑ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาย กฤตธนา มหาบุญพาชยั 0845055956
6209000023-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�ายาลา้งจาน นางทองคํา อนิทพุก ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาง ทองคํา อนิทพุก 0868647258
6207000030-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�ายาลา้งจาน กลุม่ทํานํ�ายาเอนกประสงค์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง มาเลยีม พรมมี 0613806968
6208000032-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�ายาลา้งจาน กลุม่ทํานํ�ายาลา้งจาน ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง ทัศน ีเกาะนํ�าใส 0881577058
6209000068-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�ายาลา้งจาน นางสาวขนษิฐา พ่วงสาย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นางสาว ขนษิฐา พ่วงสาย
6204000055-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�ายาลา้งจาน

กลุม่นํ�ายาอเนกประสงคบ์า้นปากดง
พัฒนา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง ขนัทอง สขุมุ 0805145526

6201000115-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�ายาลา้งจาน
วสิาหกจิชมุชนศนูยส์ง่เสรมิและผลติ
เมล็ดพันธุข์า้วชมุชนบา้นทุ่งโพธิ0ทะเล
กลาง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย ธวัช เอี�ยมวงศ์ 0862050091

6204000011-0004 อนุมัตแิลว้ นํ�ายาลา้งจาน กลุม่อาชพีบา้นโรงสบู กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง อรุณ เพ็งสบื 0879438470

6206000007-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�ายาลา้งจาน
กลุม่ผูผ้ลตินํ�ายาเอนกประสงคบ์า้น
ลั�นทุ่ง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง หนูมณ ีมสีขุ

6205000068-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�ายาลา้งจาน รุจคิลนี รุจคิลนี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นายรุจพิัชร ์พงษ์หริัญวุฒกิร
6203000021-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�ายาลา้งจานนํ�าหมักมะเฟือง นํ�ายาเอนกประสงคช์วีภาพ(ป๊อก) ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง บุญชอบ โมกทอง 0606796576
6206000037-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�ายาลา้งจานยายลนิสตูรธรรมชาต ิ นางมะลนิ สงสนั�น ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง มะลนิ สงสนั�น 0870612102
6204000027-0006 อนุมัตแิลว้ นํ�ายาลา้งจานสมุนไพร บา้นสมุนไพรกล ิ�นสคุนธ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นางสาว กัญญภัสสร ์ชาคง 0842098938
6201000062-0007 อนุมัตแิลว้ นํ�ายาลา้งรถเคลอืบสี กฤตธนา เคมภีัณฑ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาย กฤตธนา มหาบุญพาชยั 0845055956
6201000057-0007 อนุมัตแิลว้ นํ�ายาเก็บฝุ่ นละออง SKM Cleanning Wax ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นางสาว วรรณณีย ์เปี�ยทา 0831643412



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6201000062-0004 อนุมัตแิลว้ นํ�ายาเคลอืบเงาเฟอรน์เิจอร์ กฤตธนา เคมภีัณฑ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาย กฤตธนา มหาบุญพาชยั 0845055956
6201000062-0008 อนุมัตแิลว้ นํ�ายาเช็ดกระจก กฤตธนา เคมภีัณฑ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาย กฤตธนา มหาบุญพาชยั 0845055956
6201000292-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�ายาเอนกประสงค์ บา้นปลายนา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นางระวพิันธ◌์ ุสขุเกษม 0932583252

6201000127-0001 อนุมัตแิลว้
นํ�ายาเอนกประสงคจ์ากมะนาว(นํ�ายา
ลา้งจาน)

กลุม่สมาชกิในชมุชนนคิมทุ่งโพธิ0
ทะเล(1) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย เสถยีร นกึรักษ์ 08+6215781

6202000078-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�ายําและนํ�าจิ�ม น.ส.สนุสิา พมิเทศ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 น.ส.สนุสิา พมิเทศ
6201000058-0007 อนุมัตแิลว้ นํ�าย่านาง นอ้งไอวรนิทร์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง สมร เสนยีว์งศ ์ณ อยุธยา 0884202094
6205000062-0003 อนุมัตแิลว้ นํ�ายอ้ยไขเ่ค็ม เลอชยาไขเ่ค็ม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นางสาว ณัฐกานต ์พงษ์สวุรรณ์ 0948292959
6201000058-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าว่านหางจรเข ้ นอ้งไอวรนิทร์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง สมร เสนยีว์งศ ์ณ อยุธยา 0884202094
6202000065-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�าสกัดสมุนไพร กลุม่แปรรูปสมุนไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว ภคมน พมิพา 0821710348
6202000019-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าสกัดสมุนไพร กลุม่นํ�าสกัดสมุนไพรบา้นแม่ยื�อ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางสาว ศศลิดา ปานทองคํา 0921965452

6202000033-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�าสกัดสมุนไพร
กลุม่สมุนไพรไทยพื�นบา้น อบต.ไทร
งาม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง สมบัต ิชาตริักษ์ 055791140

6202000091-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าสกัดสมุนไพร 7 ชนดิ
ชมรมผูส้งูอายุไทรเพิ�มสขุ อบต.ไทร
งาม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นายวันชยั พุทธลํา 0986747197

6202000091-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�าสกัดสมุนไพรใบเตย
ชมรมผูส้งูอายุไทรเพิ�มสขุ อบต.ไทร
งาม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นายวันชยั พุทธลํา 0986747197

6201000248-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�าสตอเบอรรี� นางสาวจติตพิัฒน ์แกว้ขํา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นางสาว จติตพิัฒน ์แกว้ขํา
6201000273-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�าสมุนไพร ไทยพรรณ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นาง นปภา สรุยิะลงักา 0947425010
6211000053-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าสมุนไพร นางขวัญหลา้ ทองอนิทร์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง ขวัญหลา้ ทองอนิทร์ 0828802980

6209000062-0002
ไม่ผ่าน(ระบุ
เหตผุล) นํ�าสมุนไพรตะไครใ้บเตย กลุม่สตรปีางเหนอื 2562

6201000025-0018 อนุมัตแิลว้ นํ�าสมุนไพรผมพญาไพร พญาไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางสาวศรสิา ชาญเช่ี�ยว 055712977,
6201000025-0019 อนุมัตแิลว้ นํ�าสมุนไพรผวิชุม่ชื�น พญาไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางสาวศรสิา ชาญเช่ี�ยว 055712977,

6209000062-0004
ไม่ผ่าน(ระบุ
เหตผุล) นํ�าสมุนไพรเก๊กฮวย กลุม่สตรปีางเหนอื 2562

6201000006-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�าสมุนไพรเฉาก๊วย(กล ิ�นเก๊กฮวย) บรษิัทเฉาก๊วยชากังราวจํากัด
ผูผ้ลติวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม 2560 นางสาว สวุนติย ์สวุรรณโรจน์ 055854821

6203000072-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าสมุนไพรใบเตย กลุม่สตรหีมู9่ บา้นคลองเตย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง ไพร ตาสวุรรณ์ 0800942765

6209000044-0009 อนุมัตแิลว้ นํ�าสมุนไพรใบเตยว่านหางจระเข ้ กลุม่แม่บา้นคลองปลาสรอ้ยสมัมาชพี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง บุญเรยีน เดนิพะยอม
6205000085-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าสม้ควันไม ้ มารนี ฟารม์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นายสนอง อยู่สุม่ 0877356921
6211000076-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าสม้ควันไม ้ สวนลองทําแล กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นางพรินันท ์สนัทัด 085-542851

6207000009-0004 อนุมัตแิลว้ นํ�าสม้ควันไม ้
วสิาหกจิชมุชนกลุม่ฟื�นฟเูศรษฐกจิ
บา้นวงฆอ้ง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย สธุรรม แสงเพชร 0812809984

6202000011-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าสม้ควันไม ้ กลุม่อาชพีบา้นหนองไมแ้ดง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง พรปวณี์ เกดิโต 0871086046
6205000014-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าสม้เกร็ดหมิะ P&P นํ�าสม้เกร็ดหมิะ P&P ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาย กฤษณะ ขนุพลิกึ 0869173111
6211000007-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าสม้เกล็ดหมิะเทยีน นํ�าสม้เกล็ดหมิะเทยีนทอง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง มลเทยีน มมทศรี 0871979528
6209000046-0006 อนุมัตแิลว้ นํ�าหมักชวีภาพ กลุม่แม่บา้นปางมะละกอ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง พเยาว ์มณีเขยีว
6210000033-0001

ไม่ผ่าน(ระบุ
เหตผุล) นํ�าหมักชวีภาพ กลุม่นํ�าหมักชวีภาพ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาย อํานาจ สขุกัลยา 0899604820

6202000059-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าหมักชวีภาพ (Enzyme Ionic Plasma) Green True (เขยีว จรงิ) กรนีทรู ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2559 นาย ณภัค ตั �งเขตการ 0812845292

6201000104-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�าหอมฉดีผา้ปูเป้ ปูเป้ซัก อบ รดี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว น.ส.มาล ีจอมผา จอมผา 0626951994
6205000014-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�าองุ่นเกร็ดหมิะ P&P นํ�าสม้เกร็ดหมิะ P&P ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาย กฤษณะ ขนุพลิกึ 0869173111
6201000058-0004 อนุมัตแิลว้ นํ�าอัญชนั นอ้งไอวรนิทร์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง สมร เสนยีว์งศ ์ณ อยุธยา 0884202094
6201000081-0009 อนุมัตแิลว้ นํ�าอัญชนันํ�าผึ�งมะนาว ครูขมิ�นภูมปิัญญารักษ์ไทย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นาง อัจฉรา แสงจันทร์ 0819727223



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6201000151-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�าอัญชนัมะนาวนํ�าผึ�ง สวนสทุนิ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว ประนัฐดา สว่างวงค์ 0819724277
6206000065-0003 อนุมัตแิลว้ นํ�าอัญชนัใบเตย นํ�าสมุนไพรบุ๋ม ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง วนดิา ไพโรจน์
6204000064-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าอนิทผลมัผลสด สวนอนิทผลมับา้นเชดิตะวัน ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นางชนติา คชฤทธิ0 0818887322

6204000017-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�าออ้ย ออแกรน์คิ
วสิาหกจิชมุชนเกษตรอนิทรยีแ์ละการ
แปรรูป กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง มาตกิา ศรวีรรณะ 0973975545

6202000075-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าออ้ยคั �นสด นํ�าออ้ยคั �นสดมหาชยั ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาย ไสว กองสมบัต ิ 0852700976
6202000081-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าออ้ยคั �นสด นายณริุจภ ์ แดงใหญ่ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นายณริุจภ ื แดงใหญ่
6203000091-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าออ้ยคั �นสด จากออ้ยอนิทรยี์ สวนป่าโชคชยั ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นางดวงกมล การะภักดี
6201000093-0003 อนุมัตแิลว้ นํ�าออ้ยสด ผลไมแ้ปรรูป ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นางสาว น.ส.พัชภรณ์ ครุฑจู 0901494456
6204000054-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าออ้ยสวทีตี�ฟารม์ นางถวลิ แกว้บัวดี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง ถวลิ แกว้บัวดี 0892382773
6201000058-0006 อนุมัตแิลว้ นํ�าเก็กฮวย นอ้งไอวรนิทร์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง สมร เสนยีว์งศ ์ณ อยุธยา 0884202094
6206000065-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าเก๊กฮวย นํ�าสมุนไพรบุ๋ม ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง วนดิา ไพโรจน์
6201000081-0009 อนุมัตแิลว้ นํ�าเก๊กฮวย ครูขมิ�นภูมปิัญญารักษ์ไทย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นาง อัจฉรา แสงจันทร์ 0819727223

6203000007-0004 อนุมัตแิลว้ นํ�าเตา้เงนิ
กลุม่หัตถกรรมเครื�องเงนิชาวเขาบา้น
คลองเตย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาย มงคล ตั �งมงคลกจิการ 0857296282

6204000042-0003 อนุมัตแิลว้ นํ�าเผอืก กลุม่เครื�องดื�มลาวาบา้นใหม่ธงชยั กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง สรุนิทร ์โหงฉมิ 0857297307
6203000071-0002 อนุมัตแิลว้ นํ�าเสาวรส นางสาวอัจฉรา ต◌้นุแดง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นางสาว อัจฉรา ตุน้แดง 0802784195
6201000248-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าเสาวรส นางสาวจติตพิัฒน ์แกว้ขํา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นางสาว จติตพิัฒน ์แกว้ขํา
6209000053-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าเสาวรส ไซรับ สงัวาลย ์จารุภาพ นํ�าเสาวรส ไซรับ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง สงัวาลย ์จารุภาพ
6207000033-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าเห็ดหูหนู นโิลบลฟารม์เห็ดบา้นบงึทับแรต ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว นโิลบล เฉื�อยทอง 0836278859
6201000058-0008 อนุมัตแิลว้ นํ�าใบบัวบก นอ้งไอวรนิทร์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง สมร เสนยีว์งศ ์ณ อยุธยา 0884202094
6201000081-0009 อนุมัตแิลว้ นํ�าใบย่านางสดนําผึ�งผสมมะนาว ครูขมิ�นภูมปิัญญารักษ์ไทย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นาง อัจฉรา แสงจันทร์ 0819727223
6205000034-0001 อนุมัตแิลว้ นํ�าไผ่ สมใจ ทาจวง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง สมใจ ทาจวง 0917837371
6207000057-0002 อนุมัตแิลว้ บัลเบอรรี�เบอรรี�ลอยแกว้ กลุม่แปรรุปอาหาร (สมัมาชพี) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง อําไพฑูรย ์ขนัลอ้ม 0871527943
6206000004-0011 อนุมัตแิลว้ บาตรพระหนิอ่อน พลอยหนิอ่อน ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง ธนพร พลอาจ 0819739939

6207000069-0002 อนุมัตแิลว้ บาตรใสข่า้ว
กลุม่ผลติภัณฑจ์ากกะลามะพรา้วบา้น
ใหม่สามัคคี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาย จเร อนินา 0902245909

6201000025-0011 อนุมัตแิลว้ บานาน่าฟตุแคร์ พญาไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นางสาวศรสิา ชาญเช่ี�ยว 055712977,
6201000025-0008 อนุมัตแิลว้ บานาน่าเซรั�มครมี พญาไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นางสาวศรสิา ชาญเช่ี�ยว 055712977,
6206000015-0003 อนุมัตแิลว้ บายศรจีากผา้ กลุม่ทําบายศรี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ไฉไล แพรใจ 0643567999
6206000015-0002 อนุมัตแิลว้ บายศรจีากใบตอง กลุม่ทําบายศรี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ไฉไล แพรใจ 0643567999

6211000008-0006 อนุมัตแิลว้ บายศรปีากชาม พรมเช็ดเทา้จากเศษผา้บา้นโกสมัพี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง จุไรรัตน ์ขนัทับทมิ 0831625810
6201000124-0001 อนุมัตแิลว้ บายศรผีา้ บายศรผีา้ พานขมาธูป-เทยีนแพ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย ศปิปภาส คําแสน 0805182949

6211000008-0007 อนุมัตแิลว้ บายศรพีรมเทพ พรมเช็ดเทา้จากเศษผา้บา้นโกสมัพี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง จุไรรัตน ์ขนัทับทมิ 0831625810

6201000176-0001 อนุมัตแิลว้ บายศรใีบตอง
หมู่บา้นOTOPเพื�อการท่องเที�ยวบา้น
วังพระธาตุ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว นวยิา ดวงรัตนภ์ากร 0895659965

6201000114-0001 อนุมัตแิลว้ บารบ์คีวิ จัมโบ ้ บารบ์คีวิ จัมโบ ้ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว น.ส.ศมุารนิ พูลเพิ�ม 0637313236
6201000084-0001 อนุมัตแิลว้ บารบ์คีวิหมู กัญญาภรณ์ สขีํา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นางสาว กัญญาภรณ์ สขีํา 0869391433
6201000084-0002 อนุมัตแิลว้ บารบ์คีวิเห็ดย่าง กัญญาภรณ์ สขีํา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นางสาว กัญญาภรณ์ สขีํา 0869391433
6211000022-0005 อนุมัตแิลว้ บุหงาสง่กล ิ�นหอม นางวริัตน ์ทวนธง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง วริัตน ์ทวนธง 0872001017
6211000043-0001 อนุมัตแิลว้ บา้นศลิาแลงคอฟฟี�(กาแฟคั�ว) ไร่กาแฟบา้นศลิาแลง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย สวุทิย ์สาครธัญวทิย์ 0818838063

6201000187-0001 อนุมัตแิลว้ บา้นออมสนิเรอืนไทย
บา้นนวัตวถิบีา้นโคกหมอ้ นายเพชร มี
ศรี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาย เพชร มศีรี 0953065000

6206000011-0008 อนุมัตแิลว้ บา้นเรอืนไทย กลุม่หัตถกรรมบา้นเรอืนไทย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย สมบูรณ์ ไชยรังษี 0895679144
6206000041-0001 อนุมัตแิลว้ ปลอกที�นอน เพยีงใจไทยสปา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง อารรีัตน ์จัดเสอื 0944856715
6206000041-0002 อนุมัตแิลว้ ปลอกหมอน เพยีงใจไทยสปา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง อารรีัตน ์จัดเสอื 0944856715



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6202000022-0005 อนุมัตแิลว้ ปลอกหมอนตน้กก กลุม่ทอเสื�อกก กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง คําปอน ชยัธรรม 0844917631
6206000041-0003 อนุมัตแิลว้ ปลอกเบาะ เพยีงใจไทยสปา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง อารรีัตน ์จัดเสอื 0944856715
6201000040-0002 อนุมัตแิลว้ ปลาชอ่นแดดเดยีว หมูสวรรคแ์ม่อําพร ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง อําพร ทรงภักดี 0801463650
6204000019-0001 อนุมัตแิลว้ ปลาชอ่นแดดเดยีว วสิาหกจิชมุชนบา้นดงประดา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย สวุรรณ บุตรดา 0810415257

6205000086-0001 อนุมัตแิลว้ ปลาชอ่นแดดเดยีวบา้นแม่ลาดใหญ่ ปลาชอ่นแดดเดยีวบา้นแม่ลาดใหญ่ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นางสาวสกุัญญา พลิกึ 093-715109
6206000020-0003 อนุมัตแิลว้ ปลาซวิแกว้ ลงุเสอืบา้นนอก กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางสาว ถนอมจติร ์เสอืดว้ง 0806705580
6206000020-0006 อนุมัตแิลว้ ปลาซวิแกว้ 3 รส ลงุเสอืบา้นนอก กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางสาว ถนอมจติร ์เสอืดว้ง 0806705580

6208000035-0002 อนุมัตแิลว้ ปลาดกุรา้
กลุม่แปรรูปปลา หมู่ที� 10 ตําบลถาวร
วัฒนา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย สมจติร ชมดี 0834893510

6206000043-0001 อนุมัตแิลว้ ปลาดกุแดดเดยีว กลุม่เลี�ยงปลาดกุบา้นคยุป่ารัง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย กําจร เขยีวสทีอง 0857295345

6201000218-0001 อนุมัตแิลว้ ปลาตะเพยีนสาน
บา้นนวัตวถิบีา้นนครชมุ มณีสนิ ี

ประพันธว์รคณุ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง มณีสนิ ีประพันธว์รคณุ
6202000079-0005 อนุมัตแิลว้ ปลาทูตม้เค็ม นายเพชร ทวนีันท์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาย เพชร ทวนีันท์ 0831370879
6202000079-0004 อนุมัตแิลว้ ปลาทูนึ�ง นายเพชร ทวนีันท์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาย เพชร ทวนีันท์ 0831370879
6201000323-0002 อนุมัตแิลว้ ปลานลิแร่แดดเดยีว เจ๊โวยวาย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2564 นางใกลรุ้่ง กระธน
6202000079-0002 อนุมัตแิลว้ ปลามัน นายเพชร ทวนีันท์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาย เพชร ทวนีันท์ 0831370879
6206000052-0003 อนุมัตแิลว้ ปลารา้ กลุม่เขานางทองวังปลา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง ลําจวน เมฆี 0818874323

6208000037-0001 อนุมัตแิลว้ ปลารา้ กลุม่แปรรูปปลา หมู่ที� 2 ตําบลทุ่งทอง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง หนูเทยีม จําปาบุรี 0848161410
6211000002-0011 อนุมัตแิลว้ ปลารา้ กลุม่อาชพีหมู ่9 บา้นลานเพชร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง ทวปี เอมศริ ิ 0862067040
6205000054-0001 อนุมัตแิลว้ ปลารา้-ปลาสม้ กลุม่ปลารา้ - ปลาสม้อสีาน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง สดุใจ พงษ์ก่อสรา้ง 055884097

6209000067-0003
ไม่ผ่าน(ระบุ
เหตผุล) ปลารา้ตาแดง กลุม่นํ�าพรกิบา้นปางเหนอื 2562

6202000061-0003 อนุมัตแิลว้ ปลารา้ทรงเครื�อง นํ�าพรกิแกงแม่นงคราญ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง นงคราญ พมิพา 0862017190

6209000041-0001 อนุมัตแิลว้ ปลารา้ทรงเครื�อง
กลุม่สนิคา้แม่บา้นบา้นตากฟ้า
(สมัมาชพี) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง วาสนา ผุยนวล

6202000054-0001 อนุมัตแิลว้ ปลารา้สบั นางสาวลําภ ูบุญชว่ย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว ลําภู บุญชว่ย 0857354322
6209000046-0008 อนุมัตแิลว้ ปลารา้สบัทรงเครื�อง กลุม่แม่บา้นปางมะละกอ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง พเยาว ์มณีเขยีว
6204000059-0002 อนุมัตแิลว้ ปลารา้สบัทรงเครื�องผัดสกุ นํ�าปลารา้แม่สดุใจ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง สดุใจ รอดชวีะ 0851657650

6205000018-0001 อนุมัตแิลว้ ปลารา้ออรแ์กนกิ
กลุม่อาชพีปลารา้ออรแ์กนกิ บา้น
คลองเจรญิ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย บุญช ูเอี�ยมสอาด 0613783262

6209000085-0001 อนุมัตแิลว้ ปลารา้แซบบา้นมอแสงทอง ปลารา้วแซบบา้นมอแสงทอง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2564 นางจันทร ์ แสนโดด 087-209135

6208000049-0001 อนุมัตแิลว้ ปลารา้แปรรูป
บา้นนวัตวถิบีา้นดงเจรญิ กลุม่ทําปลา
รา้แปรรูป กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง ปิ�น อนิธจิักร 0654854320

6201000324-0001 อนุมัตแิลว้ ปลาสม้ เจ๊โวยวาย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2564 นางใกลรุ้่ง กระธน
6208000035-0003 อนุมัตแิลว้ ปลาสม้

กลุม่แปรรูปปลา หมู่ที� 10 ตําบลถาวร
วัฒนา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย สมจติร ชมดี 0834893510

6206000048-0001 อนุมัตแิลว้ ปลาสม้ ปลาสม้บา้นวังตะก ูหมู ่11 ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง อําพร วงคอ์นิตา 0930431788
6209000019-0001 อนุมัตแิลว้ ปลาสม้ นางชลลดิา สทุธพิงษ์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางชลลดิา สทุธพิงษ์
6202000055-0001 อนุมัตแิลว้ ปลาสม้ ปลาขนุเดช ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว รัตนา สง่าชาต ิ 0846719433
6208000059-0001 อนุมัตแิลว้ ปลาสม้ บา้นนวัตวถิบีา้นบงึสําราญ ปลาสม้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง สําล ีล ิ�นทอง 0818765837
6201000282-0001 อนุมัตแิลว้ ปลาสม้ ปลาสม้ฟ้าใส ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นางลําพรวน อนันตศ์ริ ิ 0932583252
6209000007-0001 อนุมัตแิลว้ ปลาสม้ กลุม่ปลาสม้บา้นปางสามัคคี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย เบจวรรณ ขวัญเพ็ง 0837648944
6206000052-0002 อนุมัตแิลว้ ปลาสม้ กลุม่เขานางทองวังปลา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง ลําจวน เมฆี 0818874323

6209000058-0001
ไม่ผ่าน(ระบุ
เหตผุล) ปลาสม้ ปลานลิ ปลาสม้ ปลานลิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง ลดัดา ทา้วทา 0956357642

6201000113-0001 อนุมัตแิลว้ ปลาสม้ธนวัฒน์ แหนมหม ูหมูสม้ ธนวัฒน์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย ไชยยา มโีต 0831632918



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6206000046-0001 อนุมัตแิลว้ ปลาสม้ไรก้า้ง ปลาสม้ไรก้า้ง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย อุดม ปิ�นมณี 0951161555
6205000024-0001 อนุมัตแิลว้ ปลาสม้ไรก้า้ง มาบคลา้ปลารา้อร่อย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย เสมอ ยอดสทุธิ 0967626205
6206000004-0006 อนุมัตแิลว้ ปลาหนิอ่อน พลอยหนิอ่อน ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง ธนพร พลอาจ 0819739939
6206000020-0002 อนุมัตแิลว้ ปลาเกร็ดขาว 3 รส ลงุเสอืบา้นนอก กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางสาว ถนอมจติร ์เสอืดว้ง 0806705580
6202000079-0003 อนุมัตแิลว้ ปลาเค็ม นายเพชร ทวนีันท์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาย เพชร ทวนีันท์ 0831370879
6207000062-0006 อนุมัตแิลว้ ปลาเค็มเจ กลุม่สมุนไพรฮุย้ซนิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2564 นางสาว ชญัญรัช ทาแกง 0814093945
6206000020-0007 อนุมัตแิลว้ ปลาเห็ดโคนทุบ ลงุเสอืบา้นนอก กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางสาว ถนอมจติร ์เสอืดว้ง 0806705580
6206000020-0005 อนุมัตแิลว้ ปลาแกว้ 3 รส ลงุเสอืบา้นนอก กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางสาว ถนอมจติร ์เสอืดว้ง 0806705580
6206000020-0001 อนุมัตแิลว้ ปลาแกว้กรอบ ลงุเสอืบา้นนอก กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางสาว ถนอมจติร ์เสอืดว้ง 0806705580
6210000026-0001 อนุมัตแิลว้ ปลาแดดเดยีว นางบุญเปรี�ยม พวงทอง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง บุญเปรี�ยม พวงทอง 0876625116

6208000035-0001 อนุมัตแิลว้ ปลาแดดเดยีว
กลุม่แปรรูปปลา หมู่ที� 10 ตําบลถาวร
วัฒนา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย สมจติร ชมดี 0834893510

6205000041-0003 อนุมัตแิลว้ ปลาแดดเดยีว อาหารแปรรูป บา้นเกาะลําใย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง ภัณฑริา ทองคุม้ 0980401532
6206000052-0001 อนุมัตแิลว้ ปลาแดดเดยีว กลุม่เขานางทองวังปลา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง ลําจวน เมฆี 0818874323

6208000067-0001 อนุมัตแิลว้ ปลาแดดเดยีว
บา้นนวัตวถิบีา้นบงึสําราญ ปลาแดด
เดยีว กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง ต ิ;ว ศรพีรมมา 0810456810

6205000021-0001 อนุมัตแิลว้ ปลาแดดเดยีวแม่สมัฤทธิ0 ปลาแดดเดยีวแม่สมัฤทธิ0 ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย วสนัต ์สวุรรณประทปี 0979191694
6201000294-0002 อนุมัตแิลว้ ปั�นดนิ นางมณีสนิ ีประพันธว์รคณุ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นางมณีสนิ ีประพันธว์รคณุ
6207000016-0011 อนุมัตแิลว้ ปั�นสบิ กลุม่อาชพีแม่บา้นโนนใน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง บุญนาค เจนจบ 0846228299
6209000009-0001 อนุมัตแิลว้ ปาท่องโก๋สงัขยา ปาท่องโก๋สงัขยา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาย ประดษิฐ ์ภูพานเงนิ 0848977354

6202000033-0005 อนุมัตแิลว้ ปามนวดตวัสมุนไพร
กลุม่สมุนไพรไทยพื�นบา้น อบต.ไทร
งาม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง สมบัต ิชาตริักษ์ 055791140

6205000013-0004 อนุมัตแิลว้ ปีรามดิ สมุนไพรไลยุ่ง
กลุม่ผลติภัณฑแ์กะสลกัสบู่โรงเรยีน
บา้นชา้งคบั กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นางสาว นภากูล ธาตุ 0913890542

6206000004-0003 อนุมัตแิลว้ ปี� เชี�ยะหนิอ่อน พลอยหนิอ่อน ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง ธนพร พลอาจ 0819739939

6206000013-0001 อนุมัตแิลว้ ปี� เซี�ยะหนิอ่อน กลุม่แกะสลกัหนิอ่อนพรานกระตา่ย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง นพลกัษณ์ ตั �งนธิธินพงศ์ 0624462935
6206000029-0001 อนุมัตแิลว้ ปี� เซี�ยะแกะสลกัหนิอ่อน วังชมพูหนิอ่อน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย ธรีวุฒ ิเกตวุงษ์ 0836376533
6206000029-0004 อนุมัตแิลว้ ปี� เซี,ยะประทานพร วังชมพูหนิอ่อน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2559 นาย ธรีวุฒ ิเกตวุงษ์ 0836376533
6211000038-0003 อนุมัตแิลว้ ปืนยางวง สปารค์ Rubber Gun ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย ณัฐวุฒ ิมาวันนา 0872117108

6205000036-0009 อนุมัตแิลว้ ปุ๋ ยนํ�าชวีภาพ
กลุม่สง่เสรมิและพัฒนาอาชพีบา้นโคง้
วไิล กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาย ตน้ พกิุลทอง 0815969387

6207000009-0003 อนุมัตแิลว้ ปุ๋ ยนํ�าชวีภาพ
วสิาหกจิชมุชนกลุม่ฟื�นฟเูศรษฐกจิ
บา้นวงฆอ้ง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย สธุรรม แสงเพชร 0812809984

6207000009-0001 อนุมัตแิลว้ ปุ๋ ยอนิทรยีอ์ัดเม็ด
วสิาหกจิชมุชนกลุม่ฟื�นฟเูศรษฐกจิ
บา้นวงฆอ้ง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย สธุรรม แสงเพชร 0812809984

6203000100-0014 อนุมัตแิลว้ ปูดองนํ�าปลากวน วสิาหกจิชมุชนแปรรูปปูนาบา้นไร่อุดม
ผูผ้ลติวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม 2565 นายวโิรจน ์แกว้แสงทอง 0615829748

6209000040-0001 อนุมัตแิลว้ ปูนปั�นลายไม ้ กลุุม่ปูนปั�นลายไมค้ลองปลาสรอ้ย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาย ดเิรก พวงเงนิ
6205000074-0001 อนุมัตแิลว้ ปูนาสามรส สมโชคฟารม์ปูนา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นางกรวรรณ ชาววังฆอ้ง
6201000090-0002 อนุมัตแิลว้ ป้าต ิ;มขนมไขส่ตูรโบราณ นางสาวมาลยั มาเครอื ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว น.ส.มาลยั มาเครอื 0839532670

6201000212-0001 อนุมัตแิลว้ ป้ายชื�อมงคล
บา้นนวัตวถิบีา้นท่าไมแ้ดงใต ้ป้ายชื�อ
มงคล ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง ศรินิุช ผ่องแผ่ว

ไม่ผ่าน(ระบุ
เหตผุล) ผงผักเคลออรแ์กนคิ

บรษิัทโอเมกา 3.6.9 แอนด ์ไลโคปีน 

จํากัด ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2565 นางบัณณธร  วจิติรพัชราภรณ์ 0810364299

6201000148-0003 อนุมัตแิลว้ ผงผักเคลออรแ์กนคิ
บรษิัทโอเมกา 3-6-9 แอนด ์ไลโคปีน 

จํากัด ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2554 นางบัณณธร   วจิติรพัชราภรณ์ 0810364229
6202000087-0001 อนุมัตแิลว้ ผงผัดขา้วสําเร็จรูป นางแจ่มจรัส ลกัษณจุล ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2565 นางแจ่มจรัส ลกัษณจุล 0929598909



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6201000236-0002 อนุมัตแิลว้ ผงแป้งกลว้ยออรแ์กนคิ เอ แอน พ ีฟดูส์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นางสาว อรรณพร พุดตาลดง 0610713030

6203000101-0005 อนุมัตแิลว้ ผงโกโก ้100% สวอง สอี่อน บจก.สวองแฟคเจอริ�ง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2565 ว่าที� ร.ต. หญงิ พรนภิา แกว้สาธร 0940989385

6203000101-0006 อนุมัตแิลว้ ผงโกโก ้100% สวอง สเีขม้ บจก.สวองแฟคเจอริ�ง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2565 ว่าที� ร.ต. หญงิ พรนภิา แกว้สาธร 0940989385

6205000036-0010 อนุมัตแิลว้ ผลติภัณฑข์า้วปลอดภัย
กลุม่สง่เสรมิและพัฒนาอาชพีบา้นโคง้
วไิล กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาย ตน้ พกิุลทอง 0815969387

6205000046-0001 อนุมัตแิลว้ ผลติภัณฑข์า้วปลอดภัย กลุม่โรงสชีมุชนบา้นหนองจอกพัฒนา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาย เสร ีพันธภ์ูมิ 0949404312
6205000050-0001 อนุมัตแิลว้ ผลติภัณฑจ์ักสานตะกรา้และถกัแห กลุม่ตะกรา้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง ยุพนิ ลมไธสง 0810371686
6204000003-0001 อนุมัตแิลว้ ผลติภัณฑจ์ักสานเสน้พลาสตกิ กลุม่สานพลาสตกิบา้นสอ่งตาแล กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ราตร ีเจรญิรส 0920348022
6205000038-0002 อนุมัตแิลว้ ผลติภัณฑจ์ากกา้นมะพรา้ว จักสานไทดํา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง หวัน แซ่วี 0818869718

6201000028-0002 อนุมัตแิลว้ ผลติภัณฑจ์ากขี�เลื�อย ชชูก
บา้นนวัตวถิบีา้นโคกหมอ้ นายคมสนั 

วรรณะ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาย คมสนัต ์วรรณะ 0872112676

6201000028-0001 อนุมัตแิลว้ ผลติภัณฑจ์ากขี�เลื�อย มังกร
บา้นนวัตวถิบีา้นโคกหมอ้ นายคมสนั 

วรรณะ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาย คมสนัต ์วรรณะ 0872112676

6205000036-0002 อนุมัตแิลว้ ผลติภัณฑจ์ากผักตบชวา
กลุม่สง่เสรมิและพัฒนาอาชพีบา้นโคง้
วไิล กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาย ตน้ พกิุลทอง 0815969387

6201000157-0001 อนุมัตแิลว้ ผลติภัณฑจ์ากผา้ขาวมา้ ผา้ขาวมา้ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย สเุมธ ศลิธรรม 0831621259

6211000001-0004 อนุมัตแิลว้
ผลติภัณฑจ์ากเปลอืกขา้วโพด (นกยุง
ตวัจิ;ว) กลุม่แม่บา้นเกาะพมิูลพัฒนา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง สนอง พุ่มนอ้ย 055745116

6201000027-0002 อนุมัตแิลว้ ผลติภัณฑจ์ากเศษไม ้ คนสขุภาพดี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง อรษา อนิอา้ย
6201000294-0003 อนุมัตแิลว้ ผลติภัณฑจ์ากไมไ้ผ่ นางมณีสนิ ีประพันธว์รคณุ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นางมณีสนิ ีประพันธว์รคณุ
6205000043-0001 อนุมัตแิลว้ ผลติภัณฑจ์ากไมไ้ผ่ กลุม่อาชพีบา้นทอ้งคุง้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง เบญจมาศ มณีนก 0631827990

6205000036-0003 อนุมัตแิลว้ ผลติภัณฑจ์ากไมไ้ผ่
กลุม่สง่เสรมิและพัฒนาอาชพีบา้นโคง้
วไิล กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาย ตน้ พกิุลทอง 0815969387

6201000221-0006 อนุมัตแิลว้ ผลติภัณฑจ์ากไมไ้ผ่(กระบอกนํ�า)
บา้นนวัตวถิกีลุม่ศลิปาชพีบา้นจอม
แขวน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นางสาว วนัชพร ศรสีมบัต ิ 0956234147

6201000165-0001 อนุมัตแิลว้ ผลติภัณฑซ์ักผา้ หจก.ไลคค์ลนี เคมคีอล 2560 นางสาว นภิาพร หนูวงษ์ 0869311637

6204000013-0002 อนุมัตแิลว้ ผลติภัณฑซ์ักผา้
วสิาหกจิชมุชนผลติภัณฑน์ํ�ายา
เอนกประสงค์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางสาว กําไล บัวคลี� 0825142271

6201000104-0001 อนุมัตแิลว้ ผลติภัณฑซ์ักผา้สตูรขจับคราบ ปูเป้ ปูเป้ซัก อบ รดี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว น.ส.มาล ีจอมผา จอมผา 0626951994
6206000079-0001 อนุมัตแิลว้ ผลติภัณฑด์บัไลก่ล ิ�นแมลง สวนเกษตรบา้นในโวง้ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2565 นางจํารอง เมธบีวร 0631635369

6205000036-0005 อนุมัตแิลว้ ผลติภัณฑถ์กัแห
กลุม่สง่เสรมิและพัฒนาอาชพีบา้นโคง้
วไิล กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาย ตน้ พกิุลทอง 0815969387

6201000165-0003 อนุมัตแิลว้ ผลติภัณฑท์ําความสะอาดพื�น หจก.ไลคค์ลนี เคมคีอล 2560 นางสาว นภิาพร หนูวงษ์ 0869311637

6204000013-0003 อนุมัตแิลว้
ผลติภัณฑท์ําความสะอาดพื�นชนดิ
เหลว

วสิาหกจิชมุชนผลติภัณฑน์ํ�ายา
เอนกประสงค์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางสาว กําไล บัวคลี� 0825142271

6201000165-0004 อนุมัตแิลว้ ผลติภัณฑป์รับผา้นุ่ม หจก.ไลคค์ลนี เคมคีอล 2560 นางสาว นภิาพร หนูวงษ์ 0869311637
6205000044-0001 อนุมัตแิลว้ ผลติภัณฑร์ไีซเคลิวัสดเุหลอืใช ้ กลุม่รไีซเคลิวัสดเุหลอืใช ้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางลลติา แสนหลา้ 0808413435

6204000013-0001 อนุมัตแิลว้ ผลติภัณฑล์า้งจาน
วสิาหกจิชมุชนผลติภัณฑน์ํ�ายา
เอนกประสงค์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางสาว กําไล บัวคลี� 0825142271

6201000165-0002 อนุมัตแิลว้ ผลติภัณฑล์า้งจาน หจก.ไลคค์ลนี เคมคีอล 2560 นางสาว นภิาพร หนูวงษ์ 0869311637
6201000026-0010 อนุมัตแิลว้ ผลติภัณฑเ์ครื�องเงนิ หมูไทยศรโียธนิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง สริลิกัษณ์ เลา่ณศรโียธนิ 055710065
6205000048-0001 อนุมัตแิลว้ ผลติภัณฑเ์สื�อกกทอมอื เสื�อกกทอมอื กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว นภิากร สมเวยีง 0967534225

6205000047-0001 อนุมัตแิลว้
ผลติภัณฑแ์ปรรูปจากสตัว ์(ปลาแดด
เดยีว/หม)ู กลุม่อาหาร-ขนมไทย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง จันทรเ์พ็ญ ศรคีําพา 0896403148



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6205000071-0005 อนุมัตแิลว้ ผลติภัณฑแ์ปรรูปผา้ สง่เสรมิอาชพี บา้นเกาะแตง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นางนทิรา รุ่งหมี
6205000051-0001 อนุมัตแิลว้ ผลติภัณฑแ์ปรรูปผา้ทอ กลุม่แปรรูปผา้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว ประทปี แสงอรุณ 0612789252
6205000078-0002 อนุมัตแิลว้ ผลติภัณฑแ์ปรรูปผา้ทอ กลุม่ทอผา้บา้นอ่างทอง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นางพมิพร์ะวนิ เตรนะกาโย
6203000017-0004 อนุมัตแิลว้ ผลไมจ้ากผา้ใยบัว(การบูร) นานาดอกไมป้ระดษิฐ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง สําเนยีง ชื�นเรอืง 0898589259

6211000072-0001 อนุมัตแิลว้ ผลไมส้ด
กลุม่วสิาหกจิชมุชนแปรรูปผลติภัณฑ์
สวนเกษตร 3 ต กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2564 นางโซตมิา วงศว์ทิยานันท์ 0949142389

6208000057-0001 อนุมัตแิลว้ ผลไมแ้ชอ่ิ�ม บา้นนวัตวถิบีา้นศรสีกุณา ผลไมแ้ชอ่ิ�ม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง ลออง เรอืนทอง 0896700245
6203000017-0005 อนุมัตแิลว้ ผลไมใ้ยบัวกล ิ�นการบูร นานาดอกไมป้ระดษิฐ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว นาง สําเนยีง ชื�นเรอืง 0898589259
6206000004-0012 อนุมัตแิลว้ ผอบหนิอ่อน พลอยหนิอ่อน ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง ธนพร พลอาจ 0819739939

6209000042-0003
ไม่ผ่าน(ระบุ
เหตผุล) ผักชลีอ้ม ผักชายา กลุม่แยมผลไมบ้า้นใหม่วงศเ์ขาทอง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นางสาว โสภดิา รนิไทสง

6201000189-0001
ไม่ผ่าน(ระบุ
เหตผุล) ผักปลอดภัย

บา้นนวัตวถิบีา้นโคกหมอ้ นางลําไพ 

สามสงูเนนิ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง ลําไพ สามสงูเนนิ 0871978683

6209000043-0004 อนุมัตแิลว้ ผักปลอดสารพษิ
กลุม่แม่บา้นบา้นใหม่วงศเ์ขาทอง
(สมัมาชพี) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว ปิยะนุช ป๊อกงาม

6209000044-0014 อนุมัตแิลว้ ผักปลอดสารพษิ กลุม่แม่บา้นคลองปลาสรอ้ยสมัมาชพี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง บุญเรยีน เดนิพะยอม
6202000069-0001 อนุมัตแิลว้ ผักอบแหง้ (ผักกวางตุง้) นางวรรณา ธรามานชิย์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางวรรณา ธรามานชิย์
6207000048-0001 อนุมัตแิลว้ ผักไฮโดรโปนกิส์ กลุม่ผักปลอดสารพษิบา้นบงึมาลย์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นางสาว สณุสิา เชื�อบุญมี 0817012047
6201000082-0001 อนุมัตแิลว้ ผัดไทยกระทงทอง นางทพิรัตน ์อนิทร ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาง ทพิยร์ัตน ์อนิทร 0817070162
6201000134-0002 อนุมัตแิลว้ ผัดไทยห่อใบตอง อาหารไทย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย ธนายุทธ จุมวุฒสิ ิ 0892723318
6201000081-0006 อนุมัตแิลว้ ผัดไทยโบราณ ครูขมิ�นภูมปิัญญารักษ์ไทย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง อัจฉรา แสงจันทร์ 0819727223

6201000094-0001 อนุมัตแิลว้ ผัดไทยโบราณกําแพงเพชร ผัดไทยโบราณกําแพงเพชร (ชากังราว) ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นางสาว เสาวลกัษณ์ ปันกอ 0839922060
6201000018-0001 อนุมัตแิลว้ ผเีสื�อเชอืกกลว้ยฝั�น กลุม่เชอืกกลว้ยฝั�นแปรรูป กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง จันตา ไชยศลิป์ 0848156900
6201000075-0001 อนุมัตแิลว้ ผนืถกัปูโตะ๊ ผลติภัณฑง์านโครเชท์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นางสาว ณัฏฐาวด ีราชา 0806816844

6201000182-0001 อนุมัตแิลว้ ผา้กันเปื�อนปักมอื (ไหมพรม)
หมู่บา้นOTOPเพื�อการท่องเที�ยวบา้น
วังพระธาตุ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว สขุศร ีสทิธิ 0810458550

6208000001-0003 อนุมัตแิลว้ ผา้ขาวมา้ กลุม่ผา้ทอมอืเสน้ดา้ยประดษิฐ์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นางสาว พรทพิย ์ลาขมุเหล็ก 0894368672
6202000009-0002 อนุมัตแิลว้ ผา้ขาวมา้ กลุม่ทอผา้ไหม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ลําดวน ภูบังไม ้ 0878328251

6207000034-0002 อนุมัตแิลว้ ผา้ขาวมา้
กลุม่มัดหมี�ไหมประดษิฐท์อมอืบา้น
ประชาสขุสนัต์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง สภุาพ เสนนอก 0931965917

6207000004-0004 อนุมัตแิลว้ ผา้ขาวมา้ กลุม่ทอผา้บา้นประดูง่าม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง สงัวาลย ์สดีาหลง 0877293660

6203000004-0002 อนุมัตแิลว้ ผา้ขาวมา้
กลุม่สตรทีอผา้พื�นเมอืงยอ้มสี
ธรรมชาตบิา้นชยัมงคล กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางแสงจันทร ์แปงปางใส 0895078099

6203000078-0001 อนุมัตแิลว้ ผา้ขาวมา้ ผา้ทอยอ้มสธีรรมชาตบิา้นสขุสําราญ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง บัวลา ทพิยศ์รรีาช 0892684342
6207000006-0002 อนุมัตแิลว้ ผา้ขาวมา้ กลุม่ทอผา้บา้นเกศกาสร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง บุญเลี�ยง ทองคํา 0822252917
6205000007-0001 อนุมัตแิลว้ ผา้ขาวมา้ กลุม่ทอผา้บา้นหนองจอกพัฒนา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง วริส สอนนอก 0872088847
6204000035-0001 อนุมัตแิลว้ ผา้ขาวมา้ กลุม่ผลติภัณฑจ์ากผา้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง กุหลาบ หอมหวล 0849214772
6210000004-0001 อนุมัตแิลว้ ผา้ขาวมา้ กลุม่สตรแีม่บา้นทอผา้บา้นวังเจา้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง สาคร ลมีา 0812816792
6208000079-0002 อนุมัตแิลว้ ผา้ขาวมา้ กลุม่ทอผา้ไหมบา้นบงึหลม่ หมู1่0 กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง ดอกไม ้นวดไธสง 0821775869
6203000043-0003 อนุมัตแิลว้ ผา้ขาวมา้ กลุม่สตรทีอผา้ไทดํา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง สรุนิทร ์บุญนาค 0815328273
6206000003-0002 อนุมัตแิลว้ ผา้ขาวมา้ กลุม่ทอผา้ลานไผ่ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ดอกไม ้พลเคน 0896425692
6207000051-0002 อนุมัตแิลว้ ผา้ขาวมา้ กลุม่ทอผา้บา้นหนองกรด 2560 นางสาว ดอกไม ้สหีว้ย 0644629770

6209000041-0014 อนุมัตแิลว้ ผา้ขาวมา้
กลุม่สนิคา้แม่บา้นบา้นตากฟ้า
(สมัมาชพี) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน นาง วาสนา ผุยนวล



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6209000041-0012 อนุมัตแิลว้ ผา้ขาวมา้

กลุม่สนิคา้แม่บา้นบา้นตากฟ้า
(สมัมาชพี) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง วาสนา ผุยนวล

6201000288-0001 อนุมัตแิลว้ ผา้ขาวมา้ทอมอื กลุม่ทอผา้บา้นใหม่ศรอีุบล กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นางประสนิ เชื�อนนท์ 0848957900

6208000054-0001 อนุมัตแิลว้ ผา้ขาวมา้ทอมอื
บา้นนวัตวถิบีา้นศรสีกุณา ผา้ขาวมา้
ทอมอื กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว ยุพนิ มะลสิาน 0616136524

6203000004-0001 อนุมัตแิลว้ ผา้คลมุไหลยอ้มสธีรรมชาต ิ
กลุม่สตรทีอผา้พื�นเมอืงยอ้มสี
ธรรมชาตบิา้นชยัมงคล กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางแสงจันทร ์แปงปางใส 0895078099

6205000007-0002 อนุมัตแิลว้ ผา้คลมุไหล่ กลุม่ทอผา้บา้นหนองจอกพัฒนา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง วริส สอนนอก 0872088847

6201000221-0009 อนุมัตแิลว้ ผา้คลมุไหล่
บา้นนวัตวถิกีลุม่ศลิปาชพีบา้นจอม
แขวน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นางสาว วนัชพร ศรสีมบัต ิ 0956234147

6203000078-0004 อนุมัตแิลว้ ผา้คลมุไหล่ ผา้ทอยอ้มสธีรรมชาตบิา้นสขุสําราญ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง บัวลา ทพิยศ์รรีาช 0892684342
6206000003-0004 อนุมัตแิลว้ ผา้คลมุไหล่ กลุม่ทอผา้ลานไผ่ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง ดอกไม ้พลเคน 0896425692
6203000069-0004 อนุมัตแิลว้ ผา้คลมุไหล่ ผา้ทอมอืวุง้กะสงั ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง น่อลทึ ูหัวบอื 0802784195
6202000009-0003 อนุมัตแิลว้ ผา้คลมุไหล่ กลุม่ทอผา้ไหม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ลําดวน ภูบังไม ้ 0878328251

6209000043-0010 อนุมัตแิลว้ ผา้คลมุไหลย่อ้มสธีรรมชาต ิ
กลุม่แม่บา้นบา้นใหม่วงศเ์ขาทอง
(สมัมาชพี) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว ปิยะนุช ป๊อกงาม

6207000007-0002 อนุมัตแิลว้ ผา้ซิ�น กลุม่ทอผา้บา้นคลองเจรญิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นายกันตนิันท ์โคตรสมบัต ิ 0945080917

6203000004-0003 อนุมัตแิลว้ ผา้ซิ�น
กลุม่สตรทีอผา้พื�นเมอืงยอ้มสี
ธรรมชาตบิา้นชยัมงคล กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางแสงจันทร ์แปงปางใส 0895078099

6207000034-0004 อนุมัตแิลว้ ผา้ซิ�น
กลุม่มัดหมี�ไหมประดษิฐท์อมอืบา้น
ประชาสขุสนัต์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง สภุาพ เสนนอก 0931965917

6207000004-0001 อนุมัตแิลว้ ผา้ซิ�น กลุม่ทอผา้บา้นประดูง่าม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง สงัวาลย ์สดีาหลง 0877293660
6203000043-0002 อนุมัตแิลว้ ผา้ซิ�น กลุม่สตรทีอผา้ไทดํา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง สรุนิทร ์บุญนาค 0815328273
6209000075-0001 อนุมัตแิลว้ ผา้ซิ�นตนีจก ผา้ซิ�นตนีจก ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นางณชิารยี ์ชาโสรส
6204000065-0001 อนุมัตแิลว้ ผา้ซิ�นตนีจก

วสิาหกจิชมุชนกลุม่ทอผา้ทอเสื�อบา้น
เขาพรกิไทย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2564 นางซ่อนกล ิ�น ชนปิยาทร 0881525411

6204000031-0001 อนุมัตแิลว้ ผา้ซิ�นตนีจก กลุม่อาชพีทอผา้ซิ�นตนีจก กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาวณัฐกาญ สอนเครอื 0635197446
6207000006-0001 อนุมัตแิลว้ ผา้ซิ�นมัดหมี� กลุม่ทอผา้บา้นเกศกาสร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง บุญเลี�ยง ทองคํา 0822252917
6210000004-0002 อนุมัตแิลว้ ผา้ตดัเสื�อ กลุม่สตรแีม่บา้นทอผา้บา้นวังเจา้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง สาคร ลมีา 0812816792

6208000074-0006
ยกเลกิ
ผลติภัณฑ์ ผา้ถงุ หัตถกรรมประดษิฐเ์ย็บผา้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง ศวินาถ ผวิเกษแกว้ 0817274025

6203000069-0001 อนุมัตแิลว้ ผา้ถงุ ผา้ทอมอืวุง้กะสงั ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง น่อลทึ ูหัวบอื 0802784195

6205000067-0002 อนุมัตแิลว้ ผา้ถงุลาวครั�ง
ศนูยว์ัฒนธรรมลาวครั�งบา้นโคง้วไิล 

หมู่ที� 13 บา้นหนองตาเถร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นางสาวพรสดุา กุลนาดา
6208000079-0001 อนุมัตแิลว้ ผา้ถงุไหม กลุม่ทอผา้ไหมบา้นบงึหลม่ หมู1่0 กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง ดอกไม ้นวดไธสง 0821775869
6207000022-0004 อนุมัตแิลว้ ผา้ถพูื�นจากเศษผา้ กลุม่เพลนิจติร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง สมจติร โชตพิ่วง 0821653157

6209000041-0006 อนุมัตแิลว้ ผา้ทอ
กลุม่สนิคา้แม่บา้นบา้นตากฟ้า
(สมัมาชพี) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง วาสนา ผุยนวล

6210000022-0001 อนุมัตแิลว้ ผา้ทอ (ผา้พันคอ) นางสาวประคอง วชิยั ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นางสาว ประคอง วชิยั 0913944673

6203000038-0002 อนุมัตแิลว้ ผา้ทอกระเหรี�ยงปกาเกอะญอ
กล◌่มุผา้ทอกระเหรี�ยงบา้นสามัคคี
ธรรม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว นํ�าทพิย ์ไนตรี 0612033010

6203000048-0002 อนุมัตแิลว้ ผา้ทอกระเหรี�ยเอนกประสงค์
กลุม่สตรทีอผา้กระเหรี�ยงบา้นเพชร
นยิม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง มแึทะแฮ นานอ้ง 0967560162

6201000112-0008 อนุมัตแิลว้ ผา้ทอขาวมา้ ทอผา้ขาวมา้และแปรรูป(ธรณ์ดไีซร)์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นางสาว ธโยธร ลายทอง 0860361826
6209000038-0001 อนุมัตแิลว้ ผา้ทอตนีจกยกดอก กลุม่ทอผา้ตนีจกยกดอก กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง อุไร พรมเมตตา
6205000006-0002 อนุมัตแิลว้ ผา้ทอบา้นป่าเหยีง กลุม่แม่บา้นบา้นป่าเหยีง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง มลลิา เทยีงปา 0932203323
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6205000078-0001 อนุมัตแิลว้ ผา้ทอมอื กลุม่ทอผา้บา้นอ่างทอง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นางพมิพร์ะวนิ เตรนะกาโย
6208000063-0001 อนุมัตแิลว้ ผา้ทอมอื-ผา้ไหม

บา้นนวัตวถิบีา้นบงึสําราญ ผา้ทอมอื-
ผา้ไหม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง ชมอ้ย ธัญญผล 0813870183

6201000150-0001 อนุมัตแิลว้ ผา้ทอมอืหมักศลิาแลง กลุม่ทอผา้ศลิาแลงบา้นวังตะเคยีน ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง คําปิว จันดี 0810425330
6201000150-0002 อนุมัตแิลว้ ผา้ทอหมักศลิาแลงสเีขม้ กลุม่ทอผา้ศลิาแลงบา้นวังตะเคยีน ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง คําปิว จันดี 0810425330
6203000056-0001 อนุมัตแิลว้ ผา้ทอเอนกประสงคช์นเผ่ามง้ กลุม่ผูท้อผา้ใยกัญชงบา้นป่าคา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง เปา แซ่มา้
6204000050-0002 อนุมัตแิลว้ ผา้ทอใยกลว้ยไข่ กลุม่ทอผา้มัดหมี�บา้นหนองแสง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นาง พัทธนันท ์พูลสวัสด ิ0 0829072786
6203000043-0001 อนุมัตแิลว้ ผา้ทอไทดํา กลุม่สตรทีอผา้ไทดํา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง สรุนิทร ์บุญนาค 0815328273
6201000026-0013 อนุมัตแิลว้ ผา้ปัก หมูไทยศรโียธนิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง สริลิกัษณ์ เลา่ณศรโียธนิ 055710065
6203000008-0001 อนุมัตแิลว้ ผา้ปัก กลุม่ผา้ปักชาวเขา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ไหนเจยีว แซ่ลี 0875749055
6209000037-0007 อนุมัตแิลว้ ผา้ปัก กลุม่กระเป่าผา้ปักอุดมทรัพย์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง กรอยใจ คชฤทธิ0
6203000009-0009 อนุมัตแิลว้ ผา้ปัก ผา้ปักชาวเขา ( เหมยจอ้ย แซ่จ๋าว ) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน นาง เหมยจอ้ย แซ่จ๋าว 0896314368

6201000221-0001 อนุมัตแิลว้ ผา้ปักชนเผ่าโบราณ เผ่าเมี�ยน
บา้นนวัตวถิกีลุม่ศลิปาชพีบา้นจอม
แขวน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว วนัชพร ศรสีมบัต ิ 0956234147

6203000010-0016 อนุมัตแิลว้ ผา้ปักชาวเขา
กลุม่ผา้ปักชาวเขา (เหมยเซ็ง อยู่
สภุาพ) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง เหมยเซ็ง อยู่สภุาพ 0816743028

6203000009-0008 อนุมัตแิลว้ ผา้ปักชาวเขา ผา้ปักชาวเขา ( เหมยจอ้ย แซ่จ๋าว ) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง เหมยจอ้ย แซ่จ๋าว 0896314368

6205000036-0008 อนุมัตแิลว้ ผา้ปักชาวเขา
กลุม่สง่เสรมิและพัฒนาอาชพีบา้นโคง้
วไิล กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาย ตน้ พกิุลทอง 0815969387

6203000012-0004 อนุมัตแิลว้ ผา้ปักชาวเขา รัชวรรณพาณชิย์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นางสาว รัชวรรณ มโนมัย 0884280501

6203000010-0014 อนุมัตแิลว้ ผา้ปักชาวเขา (กระเป๋า)
กลุม่ผา้ปักชาวเขา (เหมยเซ็ง อยู่
สภุาพ) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง เหมยเซ็ง อยู่สภุาพ 0816743028

6203000010-0004 อนุมัตแิลว้ ผา้ปักชาวเขา (กระเป๋า1)
กลุม่ผา้ปักชาวเขา (เหมยเซ็ง อยู่
สภุาพ) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง เหมยเซ็ง อยู่สภุาพ 0816743028

6203000010-0005 อนุมัตแิลว้ ผา้ปักชาวเขา (กระเป๋า2)
กลุม่ผา้ปักชาวเขา (เหมยเซ็ง อยู่
สภุาพ) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง เหมยเซ็ง อยู่สภุาพ 0816743028

6203000010-0006 อนุมัตแิลว้ ผา้ปักชาวเขา (กระเป๋าขนาดเล็ก)
กลุม่ผา้ปักชาวเขา (เหมยเซ็ง อยู่
สภุาพ) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง เหมยเซ็ง อยู่สภุาพ 0816743028

6203000010-0008 อนุมัตแิลว้ ผา้ปักชาวเขา (กระเป๋าขนาดใหญ)่
กลุม่ผา้ปักชาวเขา (เหมยเซ็ง อยู่
สภุาพ) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง เหมยเซ็ง อยู่สภุาพ 0816743028

6203000010-0017 อนุมัตแิลว้ ผา้ปักชาวเขา (กระเป๋าคาดเอว)
กลุม่ผา้ปักชาวเขา (เหมยเซ็ง อยู่
สภุาพ) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง เหมยเซ็ง อยู่สภุาพ 0816743028

6203000010-0007 อนุมัตแิลว้ ผา้ปักชาวเขา (ชดุเด็ก1)
กลุม่ผา้ปักชาวเขา (เหมยเซ็ง อยู่
สภุาพ) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง เหมยเซ็ง อยู่สภุาพ 0816743028

6203000010-0013 อนุมัตแิลว้ ผา้ปักชาวเขา (หมวก)
กลุม่ผา้ปักชาวเขา (เหมยเซ็ง อยู่
สภุาพ) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง เหมยเซ็ง อยู่สภุาพ 0816743028

6203000010-0012 อนุมัตแิลว้ ผา้ปักชาวเขา (เข็มขดั)
กลุม่ผา้ปักชาวเขา (เหมยเซ็ง อยู่
สภุาพ) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง เหมยเซ็ง อยู่สภุาพ 0816743028

6203000010-0015 อนุมัตแิลว้ ผา้ปักชาวเขา (เสื�อกั,ก)
กลุม่ผา้ปักชาวเขา (เหมยเซ็ง อยู่
สภุาพ) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง เหมยเซ็ง อยู่สภุาพ 0816743028

6203000010-0003 อนุมัตแิลว้ ผา้ปักชาวเขา (เสื�อกั,ก1)
กลุม่ผา้ปักชาวเขา (เหมยเซ็ง อยู่
สภุาพ) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง เหมยเซ็ง อยู่สภุาพ 0816743028

6203000010-0001 อนุมัตแิลว้ ผา้ปักชาวเขา(กระโปรง)
กลุม่ผา้ปักชาวเขา (เหมยเซ็ง อยู่
สภุาพ) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง เหมยเซ็ง อยู่สภุาพ 0816743028

6203000010-0002 อนุมัตแิลว้ ผา้ปักชาวเขา(ชดุเด็ก)
กลุม่ผา้ปักชาวเขา (เหมยเซ็ง อยู่
สภุาพ) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง เหมยเซ็ง อยู่สภุาพ 0816743028

6203000010-0009 อนุมัตแิลว้ ผา้ปักชาวเขา(ชดุเด็ก2)
กลุม่ผา้ปักชาวเขา (เหมยเซ็ง อยู่
สภุาพ) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง เหมยเซ็ง อยู่สภุาพ 0816743028



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6203000010-0010 อนุมัตแิลว้ ผา้ปักชาวเขา(ชดุเด็ก3)

กลุม่ผา้ปักชาวเขา (เหมยเซ็ง อยู่
สภุาพ) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง เหมยเซ็ง อยู่สภุาพ 0816743028

6203000010-0011 อนุมัตแิลว้ ผา้ปักชาวเขา(ชดุเด็ก4)
กลุม่ผา้ปักชาวเขา (เหมยเซ็ง อยู่
สภุาพ) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง เหมยเซ็ง อยู่สภุาพ 0816743028

6203000065-0001 อนุมัตแิลว้ ผา้ปักลาหู่ กลุม่ผา้ปักลาหู่บา้นแปลงสี� ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง จริา ปิตเิดชาพัทธ 0988163005
6201000065-0001 อนุมัตแิลว้ ผา้ปุที�นอน นางสวุรรณา ชมุภู ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง สวุรรณา ชมภู 0840041694
6209000059-0001 อนุมัตแิลว้ ผา้ฝ้ายทอมอืโบราณตนีจก กลุม่ผา้ฝ้ายทอมอืโบราณตนีจก กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง วชิญาดา ไซม่อน
6205000077-0001 อนุมัตแิลว้ ผา้ฝ้ายมัดหมี�ทอมอื กลุม่สมัมาชพีผา้ทอมอื บา้นสามแยก กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นางตุน่ ซาเทพ
6205000045-0001 อนุมัตแิลว้ ผา้ฝ้ายมัดหมี�ทอมอื กลุม่ผา้มัดหมี�ทอมอื กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง ราตร ีบัวหลวง 0895642134
6209000039-0001 อนุมัตแิลว้ ผา้ฝ้ายแกรมไหม กลุม่ทอผา้ (ผา้ฝ้ายแกรมไหม) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาย สทุธพิงษ์ ตอ่วาส 0868884089
6209000046-0005 อนุมัตแิลว้ ผา้พันคอ กลุม่แม่บา้นปางมะละกอ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง พเยาว ์มณีเขยีว
6207000034-0005 อนุมัตแิลว้ ผา้พันคอ

กลุม่มัดหมี�ไหมประดษิฐท์อมอืบา้น
ประชาสขุสนัต์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง สภุาพ เสนนอก 0931965917

6203000004-0005 อนุมัตแิลว้ ผา้พันคอ
กลุม่สตรทีอผา้พื�นเมอืงยอ้มสี
ธรรมชาตบิา้นชยัมงคล กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางแสงจันทร ์แปงปางใส 0895078099

6203000001-0005 อนุมัตแิลว้ ผา้พันคอ กลุม่จักสานเชอืกมัดฟางบา้นมอมะคา่ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ชอ่ง สลีํามาศ 0873148760
6207000004-0002 อนุมัตแิลว้ ผา้พันคอ กลุม่ทอผา้บา้นประดูง่าม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง สงัวาลย ์สดีาหลง 0877293660

6203000078-0003 อนุมัตแิลว้ ผา้พันคอ ผา้ทอยอ้มสธีรรมชาตบิา้นสขุสําราญ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง บัวลา ทพิยศ์รรีาช 0892684342

6209000041-0005 อนุมัตแิลว้ ผา้พันคอผา้ขาวมา้
กลุม่สนิคา้แม่บา้นบา้นตากฟ้า
(สมัมาชพี) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง วาสนา ผุยนวล

6208000001-0004 อนุมัตแิลว้ ผา้พื�น กลุม่ผา้ทอมอืเสน้ดา้ยประดษิฐ์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นางสาว พรทพิย ์ลาขมุเหล็ก 0894368672
6204000050-0001 อนุมัตแิลว้ ผา้มัดหมี� กลุม่ทอผา้มัดหมี�บา้นหนองแสง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง พัทธนันท ์พูลสวัสด ิ0 0829072786
6202000009-0001 อนุมัตแิลว้ ผา้มัดหมี� กลุม่ทอผา้ไหม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ลําดวน ภูบังไม ้ 0878328251
6208000001-0001 อนุมัตแิลว้ ผา้มัดหมี� กลุม่ผา้ทอมอืเสน้ดา้ยประดษิฐ์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นางสาว พรทพิย ์ลาขมุเหล็ก 0894368672
6207000007-0005 อนุมัตแิลว้ ผา้รองนั�ง กลุม่ทอผา้บา้นคลองเจรญิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นายกันตนิันท ์โคตรสมบัต ิ 0945080917

6203000004-0006 อนุมัตแิลว้ ผา้ลายขดัพื�นฐาน
กลุม่สตรทีอผา้พื�นเมอืงยอ้มสี
ธรรมชาตบิา้นชยัมงคล กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางแสงจันทร ์แปงปางใส 0895078099

6201000032-0001 อนุมัตแิลว้ ผา้ลายดอกพกิุลทอง กลุม่ทอผา้ไหมแกว้พัฒนา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง บุญจันทร ์ใจเถนิ 0848156900
6204000035-0002 อนุมัตแิลว้ ผา้สไบ กลุม่ผลติภัณฑจ์ากผา้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง กุหลาบ หอมหวล 0849214772

6208000074-0002
ยกเลกิ
ผลติภัณฑ์ ผา้สไบ หัตถกรรมประดษิฐเ์ย็บผา้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง ศวินาถ ผวิเกษแกว้ 0817274025

6207000006-0003 อนุมัตแิลว้ ผา้สไบ กลุม่ทอผา้บา้นเกศกาสร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง บุญเลี�ยง ทองคํา 0822252917
6207000004-0006 อนุมัตแิลว้ ผา้ห่ม กลุม่ทอผา้บา้นประดูง่าม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง สงัวาลย ์สดีาหลง 0877293660
6207000006-0005 อนุมัตแิลว้ ผา้ห่มผา้ฝ้าย กลุม่ทอผา้บา้นเกศกาสร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง บุญเลี�ยง ทองคํา 0822252917
6207000003-0001 อนุมัตแิลว้ ผา้ห่มผา้สําลี กลุม่ผลติภัณฑจ์ากผา้ห่มสําลี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง วันเพ็ญ ดอนเรอืนไพร 0862124603
6207000010-0001 อนุมัตแิลว้ ผา้ห่มผา้สําลี กลุม่จัดเย็บผา้ห่มบา้นฟากทุ่ง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง รัชนวีรรณ สงขยั 0833006885
6207000007-0003 อนุมัตแิลว้ ผา้ห่มลายไทย กลุม่ทอผา้บา้นคลองเจรญิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นายกันตนิันท ์โคตรสมบัต ิ 0945080917

6203000078-0002 อนุมัตแิลว้ ผา้อเนกประสงค์ ผา้ทอยอ้มสธีรรมชาตบิา้นสขุสําราญ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง บัวลา ทพิยศ์รรีาช 0892684342
6207000007-0006 อนุมัตแิลว้ ผา้เช็ดมอื กลุม่ทอผา้บา้นคลองเจรญิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นายกันตนิันท ์โคตรสมบัต ิ 0945080917
6207000007-0007 อนุมัตแิลว้ ผา้เช็ดหนา้ กลุม่ทอผา้บา้นคลองเจรญิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นายกันตนิันท ์โคตรสมบัต ิ 0945080917
6207000006-0010 อนุมัตแิลว้ ผา้เช็ดหนา้ผา้ฝ้ายรูปเกศกาสร กลุม่ทอผา้บา้นเกศกาสร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง บุญเลี�ยง ทองคํา 0822252917

6203000004-0004 อนุมัตแิลว้ ผา้เอนกประสงค์
กลุม่สตรทีอผา้พื�นเมอืงยอ้มสี
ธรรมชาตบิา้นชยัมงคล กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางแสงจันทร ์แปงปางใส 0895078099

6207000006-0006 อนุมัตแิลว้ ผา้โสร่ง กลุม่ทอผา้บา้นเกศกาสร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง บุญเลี�ยง ทองคํา 0822252917



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6208000001-0002 อนุมัตแิลว้ ผา้โสร่ง กลุม่ผา้ทอมอืเสน้ดา้ยประดษิฐ์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นางสาว พรทพิย ์ลาขมุเหล็ก 0894368672

6207000034-0001 อนุมัตแิลว้ ผา้โสลง่
กลุม่มัดหมี�ไหมประดษิฐท์อมอืบา้น
ประชาสขุสนัต์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง สภุาพ เสนนอก 0931965917

6207000007-0001 อนุมัตแิลว้ ผา้โสลง่ กลุม่ทอผา้บา้นคลองเจรญิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นายกันตนิันท ์โคตรสมบัต ิ 0945080917
6207000004-0005 อนุมัตแิลว้ ผา้โสลง่ กลุม่ทอผา้บา้นประดูง่าม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง สงัวาลย ์สดีาหลง 0877293660

6201000219-0001 อนุมัตแิลว้ ผา้ไทยลายนครชมุ
บา้นนวัตวถิบีา้นนครชมุ แปรรูปผา้
ไทยนครชมุ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาย จรัล พทิักษ์โยธากุล 0953358887

6202000086-0001 อนุมัตแิลว้ ผา้ไหม/ผา้ฝ้าย มัดหมี� กลุม่ทอผา้บา้นสมบูรณ์พัฒนา ม.9 กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นางสวโรจน ์เลนิไธสง 0946286759
6207000006-0008 อนุมัตแิลว้ ผา้ไหมทอมอื กลุม่ทอผา้บา้นเกศกาสร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง บุญเลี�ยง ทองคํา 0822252917
6207000051-0001 อนุมัตแิลว้ ผา้ไหมทอมอื กลุม่ทอผา้บา้นหนองกรด 2560 นางสาว ดอกไม ้สหีว้ย 0644629770
6206000003-0001 อนุมัตแิลว้ ผา้ไหมมัดหมี� กลุม่ทอผา้ลานไผ่ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ดอกไม ้พลเคน 0896425692
6202000008-0001 อนุมัตแิลว้ ผา้ไหมมัดหมี� กลุม่ทอผา้ไหมโนนใหญพ่ัฒนา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง บัวสอน เหมอืยไธสง 0872040325
6202000066-0001 อนุมัตแิลว้ ผา้ไหมมัดหมี� นางมะลวิรรณ เที�ยงบุญ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง มะลวิรรณ เที�ยงบุญ
6209000002-0001 อนุมัตแิลว้ ผา้ไหมมัดหมี�ทอมอื กลุม่ผา้ไหมทอมอื กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง กองนาง กองเกดิ 0815348190
6211000061-0001 อนุมัตแิลว้ ฝรังสด ไร่ลงุลองหลงัเขา เจา้ของขายเอง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาย ณพชรพงศ ์จันทะประภา 0897051521
6205000016-0001 อนุมัตแิลว้ ฝรั�งสด เทพประทานจันทรห์อมฝรั�งแชบ่๊วย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย เทพประทาน จันทรห์อม 0872060543
6205000016-0002 อนุมัตแิลว้ ฝรั�งแชบ่๊วย เทพประทานจันทรห์อมฝรั�งแชบ่๊วย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย เทพประทาน จันทรห์อม 0872060543
6201000093-0001 อนุมัตแิลว้ ฝรั�งแชบ่๊วย ผลไมแ้ปรรูป ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นางสาว น.ส.พัชภรณ์ ครุฑจู 0901494456
6211000061-0003 อนุมัตแิลว้ ฝรั�งแชบ่๊วย ไร่ลงุลองหลงัเขา เจา้ของขายเอง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาย ณพชรพงศ ์จันทะประภา 0897051521

6202000050-0001 อนุมัตแิลว้ ฝรั�งแชบ่๊วย กลุม่แปรรูปผลผลไมบ้า้นตอรัง หมู5่ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย อุบล แดงนา 0992936728

6202000051-0001 อนุมัตแิลว้ ฝรั�งแชบ่๊วย กลุม่อาชพีแปรรูปผลไมบ้า้นโปร่งอริัญ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย บุตรดา กันนะลาด 0932570933
6206000024-0001 อนุมัตแิลว้ ฝอยทองกรอบ นางณัฐฐกิานต ์ถมทอง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง ณัฐฐกิานต ์ถมทอง 0904601922
6209000006-0001 อนุมัตแิลว้ พรมถพูื�น กลุม่อาชพีแม่บา้นมอเจรญิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางสาว ดวงกมล ทองม่วง 0878043969
6207000035-0002 อนุมัตแิลว้ พรมปูชกัโครก กลุม่แม่บา้นไร่โป่งเป้า กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นางสาว วณีา ศรชียั 0824010307
6203000006-0003 อนุมัตแิลว้ พรมปูนอน กลุม่ทอพรมเช็ดเทา้บา้นแปลงสี� กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง มาลยั เกตสุวุรรณ์ 0862177212
6203000006-0002 อนุมัตแิลว้ พรมปูนั�ง กลุม่ทอพรมเช็ดเทา้บา้นแปลงสี� กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง มาลยั เกตสุวุรรณ์ 0862177212
6205000063-0001 อนุมัตแิลว้ พรมอเนกประสงค์ กลุม่หัตถกรรมบา้นคลองยาง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นางพนาลยั ขนุทอง 0850549096

6205000042-0001 อนุมัตแิลว้ พรมอเนกประสงค์
กลุม่พรมเช็ดเทา้อเนกประสงค ์ตําบล
ท่าพุทรา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง ดวงจันทร ์นาคบาตร 0918543238

6204000041-0001 อนุมัตแิลว้ พรมเช็ดเทา้ กลุม่ผลติภัณฑช์มุชนบา้นใหม่ธงชยั กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว เสมอ บัวสวุรรณ 0932873120
6207000054-0001 อนุมัตแิลว้ พรมเช็ดเทา้ กลุม่อาชพีแม่บา้นบงึพระนางทอง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง รุ่งกาญน ์ยอดแกว้ 0896409615
6207000022-0001 อนุมัตแิลว้ พรมเช็ดเทา้ กลุม่เพลนิจติร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง สมจติร โชตพิ่วง 0821653157
6202000003-0001 อนุมัตแิลว้ พรมเช็ดเทา้ กลุม่ทอพรมเช็ดเทา้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง บุญเรอืง กล ิ�นทอง 0879945406
6207000035-0004 อนุมัตแิลว้ พรมเช็ดเทา้ กลุม่แม่บา้นไร่โป่งเป้า กลุม่ผูผ้ลติชมุชน นางสาว วณีา ศรชียั 0824010307
6209000072-0002 อนุมัตแิลว้ พรมเช็ดเทา้ นางเวยีงจันทร ์ โพธิ0ศรี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นางเวยีงจันทร ์ โพธิ0ศรี
6206000068-0001 อนุมัตแิลว้ พรมเช็ดเทา้ กลุม่อาชพีบา้นหนองหนิเตาปูน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นาง เกศรนิ เพ็ชรรักษ์
6201000107-0001 อนุมัตแิลว้ พรมเช็ดเทา้ งานฝีมอื สานตะกรา้ พรมเช็ดเทา้ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว น.ส.มรกต สรรคา้ 055722815

6208000076-0001 อนุมัตแิลว้ พรมเช็ดเทา้
ศนูยพ์ัฒนาคณุภาพชวีติและสง่เสรมิ
อาชพีผูส้งูอายุตําบลทุ่งทราย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาย สงวน พรเวยีง 0914683502

6210000019-0001 อนุมัตแิลว้ พรมเช็ดเทา้ กลุม่ทอพรมเช็ดเทา้บา้นบงึบา้นพัฒนา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว วราภรณ์ ทศหลา้ 0813797605
6202000002-0001 อนุมัตแิลว้ พรมเช็ดเทา้ กลุม่ทอพรมเช็ดเทา้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ไสวรนิ ชาวบา้นสงิห์ 0872114579

6210000013-0001 อนุมัตแิลว้ พรมเช็ดเทา้
กลุม่พรมเช็ดเทา้บา้นคลองเจรญิสขุ
พัฒนา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ล ิ�นจี� แก่นกสกิาร 0824075992



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6209000006-0004 อนุมัตแิลว้ พรมเช็ดเทา้ กลุม่อาชพีแม่บา้นมอเจรญิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางสาว ดวงกมล ทองม่วง 0878043969
6207000015-0001 อนุมัตแิลว้ พรมเช็ดเทา้ กอ้ยพรมเช็ดเทา้ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง บุญม ีรักงาม 0878395960
6203000025-0002 อนุมัตแิลว้ พรมเช็ดเทา้ กล◌่มุสมัมาชพีบา้นคลองไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย ทอง อุตถา 0979210733
6203000019-0001 อนุมัตแิลว้ พรมเช็ดเทา้ พรมเช็ดเทา้บา้นคลองไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง ออน เขื�อนสอน 0979210733
6208000004-0001 อนุมัตแิลว้ พรมเช็ดเทา้ กลุม่ทอพรมเช็ดเทา้บา้นศรสีกุณา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย สพุัฒน ์แกว้คนูอก 0817696815
6202000013-0001 อนุมัตแิลว้ พรมเช็ดเทา้ กลุม่พรมเช็ดเทา้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางสาว เรณู วันเชยีง 0851303292
6203000006-0001 อนุมัตแิลว้ พรมเช็ดเทา้ กลุม่ทอพรมเช็ดเทา้บา้นแปลงสี� กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง มาลยั เกตสุวุรรณ์ 0862177212

6209000041-0003
ไม่ผ่าน(ระบุ
เหตผุล) พรมเช็ดเทา้

กลุม่สนิคา้แม่บา้นบา้นตากฟ้า
(สมัมาชพี) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง วาสนา ผุยนวล

6211000050-0002 อนุมัตแิลว้ พรมเช็ดเทา้ น.ส.ธมลวรรณ ไทยตน้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว ธมลวรรณ ไทยตน้ 0861760173
6207000003-0002 อนุมัตแิลว้ พรมเช็ดเทา้จากผา้ห่มสําลี กลุม่ผลติภัณฑจ์ากผา้ห่มสําลี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง วันเพ็ญ ดอนเรอืนไพร 0862124603

6202000033-0004 อนุมัตแิลว้ พรมเช็ดเทา้จากเศษผา้
กลุม่สมุนไพรไทยพื�นบา้น อบต.ไทร
งาม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง สมบัต ิชาตริักษ์ 055791140

6203000006-0004 อนุมัตแิลว้ พรมเช็ดเทา้ยกดอก กลุม่ทอพรมเช็ดเทา้บา้นแปลงสี� กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง มาลยั เกตสุวุรรณ์ 0862177212

6211000008-0001 อนุมัตแิลว้ พรมเช็ดเทา้รูปกระตา่ย พรมเช็ดเทา้จากเศษผา้บา้นโกสมัพี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง จุไรรัตน ์ขนัทับทมิ 0831625810

6211000008-0003 อนุมัตแิลว้ พรมเช็ดเทา้รูปดอกไม ้ พรมเช็ดเทา้จากเศษผา้บา้นโกสมัพี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง จุไรรัตน ์ขนัทับทมิ 0831625810

6211000026-0002 อนุมัตแิลว้ พรมเช็ดเทา้รูปทรงกลม
นางผกามาศ อนิทรค์ํา (พรมเช็ดเทา้
ผา้สําล)ี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาง ผกามาศ อนิทรค์ํา 0815343593

6211000008-0002 อนุมัตแิลว้ พรมเช็ดเทา้รูปปลา พรมเช็ดเทา้จากเศษผา้บา้นโกสมัพี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง จุไรรัตน ์ขนัทับทมิ 0831625810
6207000035-0003 อนุมัตแิลว้ พรมเช็ดเทา้รูปปลา กลุม่แม่บา้นไร่โป่งเป้า กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นางสาว วณีา ศรชียั 0824010307

6211000026-0001 อนุมัตแิลว้ พรมเช็ดเทา้รูปสี�เหลี�ยม
นางผกามาศ อนิทรค์ํา (พรมเช็ดเทา้
ผา้สําล)ี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาง ผกามาศ อนิทรค์ํา 0815343593

6211000008-0010 อนุมัตแิลว้ พรมเช็ดเทา้รูปสี�เหลี�ยมเล็ก พรมเช็ดเทา้จากเศษผา้บา้นโกสมัพี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง จุไรรัตน ์ขนัทับทมิ 0831625810

6211000026-0003 อนุมัตแิลว้ พรมเช็ดเทา้รูปหมแีพนดา้
นางผกามาศ อนิทรค์ํา (พรมเช็ดเทา้
ผา้สําล)ี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาง ผกามาศ อนิทรค์ํา 0815343593

6211000008-0009 อนุมัตแิลว้ พรมเช็ดเทา้รูปหัวใจ พรมเช็ดเทา้จากเศษผา้บา้นโกสมัพี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง จุไรรัตน ์ขนัทับทมิ 0831625810
6207000035-0001 อนุมัตแิลว้ พรมเช็ดเทา้ลายดอกไม ้ กลุม่แม่บา้นไร่โป่งเป้า กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นางสาว วณีา ศรชียั 0824010307

6201000073-0001 อนุมัตแิลว้ พรมเช็ดเทา้แฟนซี
กลุม่แม่บา้นโนนโกเย็บผา้ดว้ยจักร
อุตสาหกรรม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง สมจติร จงเกษการณ์ 085410363

6211000008-0008 อนุมัตแิลว้ พรมเชด้เทา้รูปแตงโม พรมเช็ดเทา้จากเศษผา้บา้นโกสมัพี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง จุไรรัตน ์ขนัทับทมิ 0831625810

6209000043-0007 อนุมัตแิลว้ พรมเอนกประสงคย์กลาย
กลุม่แม่บา้นบา้นใหม่วงศเ์ขาทอง
(สมัมาชพี) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว ปิยะนุช ป๊อกงาม

6201000073-0002 อนุมัตแิลว้ พรมเอนกประสงคโ์ยคะ
กลุม่แม่บา้นโนนโกเย็บผา้ดว้ยจักร
อุตสาหกรรม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง สมจติร จงเกษการณ์ 085410363

6203000006-0005 อนุมัตแิลว้ พรมโยคะ กลุม่ทอพรมเช็ดเทา้บา้นแปลงสี� กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง มาลยั เกตสุวุรรณ์ 0862177212
6203000087-0001 อนุมัตแิลว้ พระพฆิเนศ สวุรรณ์สงัคโลก ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นายทนิกร  ทองสวุรรณ์
6203000002-0003 อนุมัตแิลว้ พระพฒิเนศ ตุก๊ตาเรซนิ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาง ซง กอสมัพันธ์
6206000004-0008 อนุมัตแิลว้ พระพุทธรูปหนิอ่อน พลอยหนิอ่อน ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง ธนพร พลอาจ 0819739939
6206000038-0002 อนุมัตแิลว้ พระศลิาแลง ภูศลิาแลง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว นุชจร ีแจ่มใส 0877294641

6206000013-0002 อนุมัตแิลว้ พระหนิอ่อนกลอ่งกระจก กลุม่แกะสลกัหนิอ่อนพรานกระตา่ย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง นพลกัษณ์ ตั �งนธิธินพงศ์ 0624462935



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6202000053-0007 อนุมัตแิลว้ พราว (ครมีกันแดด) วสิาหกจิชมุชนกลุม่แปลงนาสะอาด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาย ทฤษฎ ีเพชรมะล ิ 0818888540
6205000020-0002 อนุมัตแิลว้ พรกิลาบ บา้นพรกิแกง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง กมลทพิย ์จันดาแกว้ 0898592255
6202000061-0002 อนุมัตแิลว้ พรกิลาบ นํ�าพรกิแกงแม่นงคราญ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง นงคราญ พมิพา 0862017190
6204000022-0003 อนุมัตแิลว้ พรกิลาบ กลุม่อาชพีบา้นเกาะตาล กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นางสาว มาลยั สภุาปิตานนท์ 0836281093
6210000006-0001 อนุมัตแิลว้ พรกิแกง กลุม่สตรทีําพรกิแกงบา้นโพธิ0เอน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ตุก๊ตา สพุรธรรมา 0810466810
6206000022-0001 อนุมัตแิลว้ พรกิแกง นํ�าพรกิแกงบา้นหนองโสน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง พยงค ์เกตนุาค 0827693677
6210000027-0001 อนุมัตแิลว้ พรกิแกง นางสอน แพงแกว้ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง สอน แพงแกว้ 0898605436

6208000083-0001 อนุมัตแิลว้ พรกิแกง
กลุม่อาชพีบา้นคลองปลารา้ ม.9 ต.
ถาวรวัฒนา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาย ธงชยั เงนิแถม 0956081327

6209000067-0002
ไม่ผ่าน(ระบุ
เหตผุล) พรกิแกงสม้ กลุม่นํ�าพรกิบา้นปางเหนอื 2562

6206000001-0004 อนุมัตแิลว้ พรกิแกงเขยีวหวาน นํ�าพรกิ "นายพราน" ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นางสาว ปัฏฐยา โอฟรติ 0812865435
6205000020-0003 อนุมัตแิลว้ พรกิแกงเขยีวหวาน บา้นพรกิแกง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2565 นาง กมลทพิย ์จันดาแกว้ 0898592255
6204000021-0001 อนุมัตแิลว้ พรกิแกงเผ็ด กลุม่อาชพีบา้นหนองปลอ้ง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง บานชื�น บุญชดิ 0631143893
6202000084-0003 อนุมัตแิลว้ พรกิแกงเผ็ด กลุม่สมัมาชพีบา้นพานทอง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2564 นางกาญจนา เตา๋ทอง 0645242549
6205000064-0001 อนุมัตแิลว้ พรกิแกงเผ็ด กลุม่นํ�าพรกิแกงบา้นวังไทร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง เสน่ห ์หมื�นศร 0842347534

6202000091-0003 อนุมัตแิลว้ พรกิแกงเผ็ด
ชมรมผูส้งูอายุไทรเพิ�มสขุ อบต.ไทร
งาม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นายวันชยั พุทธลํา 0986747197

6209000067-0001
ไม่ผ่าน(ระบุ
เหตผุล) พรกิแกงเผ็ด กลุม่นํ�าพรกิบา้นปางเหนอื 2562

6208000018-0004 อนุมัตแิลว้ พรกิแกงเผ็ด กลุม่ถนอมอาหารบา้นศรสีกุณา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นางสาว สมุาล ีโพธแิพทย์ 0878443656
6208000025-0001 อนุมัตแิลว้ พรกิแกงเผ็ด กลุม่พรกิแกง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง ศรนิทร โสวงษ์ 0624429816
6209000003-0001 อนุมัตแิลว้ พรกิแกงเผด้ กลุม่แม่บา้นบา้นเพชรมงคล กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง แขก ขนัแข็ง
6210000007-0002 อนุมัตแิลว้ พวกมาลยัไหมพรม

วสิาหกจิชมุชนกลุม่ถกักระเป๋าเชอืกร่ม
(โครเชต)์บา้นวัดใหม่ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ปราณี ใจไธสง 0839524410

6210000029-0001 อนุมัตแิลว้ พวงกัญแจเครื�องหนัง นางสาวลดัดา ทองเวยีงจันทร์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นางสาว ลดัดา ทองเวยีงจันทร์ 0899604820

6208000060-0001 อนุมัตแิลว้ พวงกุญแจ บา้นนวัตวถิบีา้นบงึสําราญ พวงกุญแจ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง ไกรอัมพร อาสานอก 0899596998
6203000012-0002 อนุมัตแิลว้ พวงกุญแจ รัชวรรณพาณชิย์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นางสาว รัชวรรณ มโนมัย 0884280501
6209000008-0007 อนุมัตแิลว้ พวงกุญแจ กลุม่อาชพีบา้นหนองหนิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว ชลธชิา วรนาม 0833309602

6211000041-0002 อนุมัตแิลว้ พวงกุญแจ
กลุม่สมัมาชพีกระทงเปลอืกขา้วโพด
บา้นลานดอกไมต้ก ม.1 ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง มาล ีสถาพร 0823930515

6201000221-0005 อนุมัตแิลว้ พวงกุญแจ
บา้นนวัตวถิกีลุม่ศลิปาชพีบา้นจอม
แขวน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นางสาว วนัชพร ศรสีมบัต ิ 0956234147

6207000002-0007 อนุมัตแิลว้ พวงกุญแจกลว้ยไข่
กลุม่ผลติภัณฑใ์บหญา้แฝกบา้น
หนองมะเกาะ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ดอกไม ้พระกองดี 0998411344

6209000037-0004 อนุมัตแิลว้ พวงกุญแจการต์นูชาวเมี�ยน กลุม่กระเป่าผา้ปักอุดมทรัพย์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง กรอยใจ คชฤทธิ0
6202000052-0002 อนุมัตแิลว้ พวงกุญแจจากตน้คลา้ วสิาหกจิชมุชนกลุม่จักสานบา้นบ่อแกว้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง บัวเรยีน บุบผาชาต ิ 0931593867
6201000117-0001 อนุมัตแิลว้ พวงกุญแจจากเศษผา้ ณ กําแพงเพชร ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย นทิัศน ์รัตนสรอ้ย
6209000043-0002

ไม่ผ่าน(ระบุ
เหตผุล) พวงกุญแจจากเสื�อกก

กลุม่แม่บา้นบา้นใหม่วงศเ์ขาทอง
(สมัมาชพี) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นางสาว ปิยะนุช ป๊อกงาม

6201000215-0001 อนุมัตแิลว้ พวงกุญแจดอกขี�เหล็ก บา้นนวัตวถิบีา้นนครชมุ อารยีา ปานจนี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว อารยีา ปานจนี
6201000051-0001 อนุมัตแิลว้ พวงกุญแจตุก๊ตา ลดาวัลย ์เกตธุรีะกุล ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง ลดาวัลย ์เกตธุรีะกุล 0946210419
6203000070-0001 อนุมัตแิลว้ พวงกุญแจตุก๊ตา นางสาวจันทรท์พิย ์หัวบอื ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นางสาว จันทรท์พิย ์หัวบอื 0802784195
6209000046-0009 อนุมัตแิลว้ พวงกุญแจตุก๊ตาชนเผ่า กลุม่แม่บา้นปางมะละกอ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง พเยาว ์มณีเขยีว



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6207000002-0004 อนุมัตแิลว้ พวงกุญแจรูปสตัวต์า่ง

กลุม่ผลติภัณฑใ์บหญา้แฝกบา้น
หนองมะเกาะ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ดอกไม ้พระกองดี 0998411344

6203000090-0002 อนุมัตแิลว้ พวงกุญแจสตัว์ ตน้กลา้ซูวเีนยี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นางสาวนวพร  พรานสอน 0994549396
6210000001-0002 อนุมัตแิลว้ พวงกุญแจหนัง กลุม่แกะสลกัหนังมรดกหัตถศลิป์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาย ธนกร สวุรรณ 0876625116

6209000008-0013
ไม่ผ่าน(ระบุ
เหตผุล) พวงกุญแจหมวกหนองหนิ กลุม่อาชพีบา้นหนองหนิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นางสาว ชลธชิา วรนาม 0833309602

6203000077-0001 อนุมัตแิลว้ พวงกุญแจอิ�วเมี�ยน นางมันออน แซ่ฟุ้ง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง มันออน แซ่ฟุ้ง 0881736143

6204000009-0002 อนุมัตแิลว้ พวงกุญแจเม็ดมะคา่
กลุม่นักธุรกจินอ้ย โรงเรยีนปางมะคา่
วทิยาคม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง เนาวรัตน ์ชา้งนอ้ย 0852445514

6208000073-0001 อนุมัตแิลว้ พวงกุญแจเสื�อ
บา้นนวัตวถิบีา้นศรสีกุณา พวงกุญแจ
เสื�อ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง ลําพูน วงษ์ละคร 0933741425

6205000039-0002 อนุมัตแิลว้ พวงกุญแจไทดํา กลุม่แม่บา้นไทดํา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว ฉลวย ชยัสงคราม 0831530604
6203000084-0004 อนุมัตแิลว้ พวงกุญแจไทดํา นางสาวสําราญ ศรขํา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นางสาว สําราญ ศรขํา 0874861089

6209000008-0012
ไม่ผ่าน(ระบุ
เหตผุล) พวงกุญแจไมก้วาด กลุม่อาชพีบา้นหนองหนิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นางสาว ชลธชิา วรนาม 0833309602

6201000022-0001 อนุมัตแิลว้ พวงกุญแจไมก้วาดดอกหญา้
กลุม่แม่บา้นโนนโกจัดทําไมก้วาด
ดอกหญา้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางสาว จริาภรณ์ บางยิ�ม 0818875397

6209000044-0008 อนุมัตแิลว้ พวงกุญแจไมม้งคล กลุม่แม่บา้นคลองปลาสรอ้ยสมัมาชพี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง บุญเรยีน เดนิพะยอม
6201000269-0001 อนุมัตแิลว้ พวงมาลยัจากกระดาษทชิชหูอม พวงมาลยัจากกระดาษทชิชหูอม ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง คณศิร อนิทรโ์พธิ0 0968541274
6201000263-0001 อนุมัตแิลว้ พวงมาลยัจากทชิชหูอม นางสมหวัง นุ่มทอง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง สมหวัง นุ่มทอง 0872074004
6206000027-0001 อนุมัตแิลว้ พวงมาลยัตุม้เล็กผา้ใยบัว ไมไ้ทยดอกไมป้ระดษิฐ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นางสาว ศริริัตน ์โพธบิัลลงัค์ 090696495

6201000299-0001 อนุมัตแิลว้ พวงมาลยัพระกรวจิติร
พวงมาลยัพระกรวจิติรวทิยาลยัเกษตร
และเทคโนโลยกีําแพงเพชร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 บุญญาพร กําแพงโสภา 0610713030

6201000178-0001 อนุมัตแิลว้ พวงมาลยัรบิบิ�น
หมู่บา้นOTOPเพื�อการท่องเที�ยวบา้น
วังพระธาตุ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง สชุาดา ยอดแตง 0895659965

6201000067-0002 อนุมัตแิลว้ พวงมาลยัไหมพรม กระเป๋าเชอืกร่ม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง สวทิ สงัเกตกุาร 0814280148
6207000068-0008 อนุมัตแิลว้ พัด กลุม่จักสานบา้นปรอืพันไถ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นกหวดี ศรมีูล 0875274934
6204000037-0001 อนุมัตแิลว้ พัด จักสานบา้นแสนตอ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง ลดัดาวัลย ์เกดิลาภ 0652291596
6203000022-0010 อนุมัตแิลว้ พัดสาน กล◌่มุจักสานสขุ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง ลดัดาวัลย ์เทพมงค์ 0806277707

6201000207-0001 อนุมัตแิลว้ พัดไม่ไผ่ บา้นนวัตวถิบีา้นท่าไมแ้ดงใต ้พัดไมไ้ผ่ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาย ประวัตร พนัส 0643533185
6202000077-0002 อนุมัตแิลว้ พัดไมไ้ผ่ กลุม่สมัมาชพีบา้นศรวีไิล กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง ปราณี บุญฤทธิ0
6204000012-0003 อนุมัตแิลว้ พัดไมไ้ผ่ กลุม่สตร ีม.3 บา้นคลองสะพานชา้ง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง โสดา จตรุทศิ 0861192543
6201000124-0002 อนุมัตแิลว้ พานขมาธูป-เทยีนแพ บายศรผีา้ พานขมาธูป-เทยีนแพ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย ศปิปภาส คําแสน 0805182949
6203000003-0008 อนุมัตแิลว้ พานจากเชอืกยางพารา กลุม่ถกัสานตะกรา้จากยางพารา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง วาสนา เพชรไทย 0872055841

6201000195-0001 อนุมัตแิลว้ พมิพพ์ระกําแพงปางลลีาเม็ดขนุน
บา้นนวัตวถิชีมุชนวัดกะโลทัย นายลํา
เทยีน ศรเีพ็ญ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาย ลําเทยีน ศรเีพ็ญ 0633633266

6201000195-0002 อนุมัตแิลว้ พมิพพ์ระซุม้กอ
บา้นนวัตวถิชีมุชนวัดกะโลทัย นายลํา
เทยีน ศรเีพ็ญ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาย ลําเทยีน ศรเีพ็ญ 0633633266

6206000072-0002 อนุมัตแิลว้ พมิเสนนํ�า สมัมาชพีบา้นหนองทราย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นางสงัวร สมอนาค
6206000069-0002 อนุมัตแิลว้ พมิเสนนํ�า นายกอ้งกาจ ขา่ยทอง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นายกอ้งกาจ ขา่ยทอง
6208000028-0002 อนุมัตแิลว้ พมิเสนนํ�า สมุนไพรบา้นสามจบ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นางสาว อรวรรณ โพธิ0เงนิ 0815598395
6201000141-0003 อนุมัตแิลว้ พมิเสนนํ�า หมู ่3 นครชมุ สมุนไพร หมู ่3 นครชมุ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง รัชฏาพร ทองธรรมชาต ิ 0810435301
6201000046-0012 อนุมัตแิลว้ พมิเสนนํ�าสมุนไพร สมุนไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาย ภาคภูม ิชว่งบัญญตั ิ 0831669591
6206000019-0001 อนุมัตแิลว้ พุทรากวน นางสาวสงกรานต ์ดําทรัพย์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางสาว สงกรานต ์ดําทรัพย์ 0867379215
6201000013-0003 อนุมัตแิลว้ พุทรากวน แม่แกว้ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง เฮยีง สลียั 055717011



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6204000039-0006 อนุมัตแิลว้ พุทรากวน กลุม่แปรรูปผลติภัณฑบ์า้นแสนตอ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว สมมาต ปะฉมิะ 0652291596
6201000020-0002 อนุมัตแิลว้ พุทรากวน สมหวัง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง สมหวัง คงมั�น 0814756453
6210000020-0001 อนุมัตแิลว้ พุทรากวน กลุม่พุทรากวนบา้นวังวัด ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง ประเสรฐิ ฤทธิ0คง 0521758031
6204000042-0006 อนุมัตแิลว้ พุทราเชื�อม กลุม่เครื�องดื�มลาวาบา้นใหม่ธงชยั กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นาง สรุนิทร ์โหงฉมิ 0857297307
6208000006-0005 อนุมัตแิลว้ พุ่มผา้ป่า ลกูกลงึไพรวรรณ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย สงวน พรเวยีง 0835979134

6211000048-0001 อนุมัตแิลว้ ฟอรน์เิจอรจ์ากเศษไม ้(ชั �นวางของ) นายลําพงึ แสงจันทร์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาย ลําพงึ แสงจันทร์ 0862117079
6207000016-0010 อนุมัตแิลว้ ฟักทองกรอบ กลุม่อาชพีแม่บา้นโนนใน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง บุญนาค เจนจบ 0846228299
6209000087-0001 อนุมัตแิลว้ ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรฤทธิ0เย็น ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นางสาวพรทพิย ์ ปัญญามิ�ง 0940133037
6201000322-0001 อนุมัตแิลว้ ฟ้าทะลายโจร กลุม่เกษตรกรสระแกว้เพื�อการผลติ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2564 นายชชัวัสส ์สภุางคส์วัสด ิ0
6210000001-0004 อนุมัตแิลว้ ภาพหนังแกะสลักั กลุม่แกะสลกัหนังมรดกหัตถศลิป์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย ธนกร สวุรรณ 0876625116
6201000120-0001 อนุมัตแิลว้ มหาชยัไอศครมีมะพรา้วอ่อน มหาชยัไอศรมีมะพรา้วอ่อน ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย ศราวุฒ ิยี�โพ 0616411930
6201000013-0004 อนุมัตแิลว้ มะขามแกว้4รส แม่แกว้ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง เฮยีง สลียั 055717011

6209000044-0013 อนุมัตแิลว้ มะขามแปรรูป กลุม่แม่บา้นคลองปลาสรอ้ยสมัมาชพี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง บุญเรยีน เดนิพะยอม
6204000006-0001 อนุมัตแิลว้ มะนาว

วสิาหกจิชมุชนกลุม่เกษตรยั�งยนืปาง
มะคา่ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย ประเสรฐิ มสีขุ 0816045323

6209000045-0001 อนุมัตแิลว้ มะนาว สามรส กลุม่สมัมาชพีบา้นอุดมทรัพย์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง มะลวิรรณ บางทับ
6208000041-0002 อนุมัตแิลว้ มะนาวดอง มะนาว หมู่ที� 7 ตําบลถาวรวัฒนา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง ต ิ;ว ศรพีรมมา 0810456810
6209000045-0004 อนุมัตแิลว้ มะนาวดองสตูรนํ�าผึ�ง กลุม่สมัมาชพีบา้นอุดมทรัพย์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง มะลวิรรณ บางทับ
6204000006-0002 อนุมัตแิลว้ มะนาวดองสตูรโบราณ

วสิาหกจิชมุชนกลุม่เกษตรยั�งยนืปาง
มะคา่ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย ประเสรฐิ มสีขุ 0816045323

6201000151-0004 อนุมัตแิลว้ มะนาวแป้นรําไพ สวนสทุนิ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว ประนัฐดา สว่างวงค์ 0819724277

6201000035-0009 อนุมัตแิลว้ มะนาวในนํ�าผึ�ง กลุม่ผลติภัณฑแ์ปรรูปขา้วสรอ้ยสวุรรณ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย คณศิร ตาลาน 0819628226
6201000087-0001 อนุมัตแิลว้ มะปรางลอยแกว้ บา้นยิ�งเจรญิ มะปรางลอยแกว้ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นางสาว ศริาภรณ์ ชยัวงศ์ 0881627720
6206000019-0003 อนุมัตแิลว้ มะพรา้วกวน นางสาวสงกรานต ์ดําทรัพย์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางสาว สงกรานต ์ดําทรัพย์ 0867379215

6204000001-0003 อนุมัตแิลว้ มะพรา้วเสวย
วสิาหกจิชมุชนกลุม่แม่บา้นเกษตรกร
บงึเสอืเตน้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง สนุทร ทองดี 0899072052

6201000019-0001 อนุมัตแิลว้ มะพรา้วเสวย นาง ธาน ีเนยีมอ่อน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ธาน ีเนยีมอ่อน 0861194303

6206000012-0001 อนุมัตแิลว้ มะพรา้วเสวย
กลุม่เศรษฐกจิชมุชนอําเภอพราน
กระตา่ย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางสาว พมิพพ์ร สวุรรณเจรญิ 0845928050

6201000077-0002 อนุมัตแิลว้ มะพรา้วเสวย อัญชลขีองฝาก ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นางสาว อัญชล ีชยัวงศ์ 0815340390

6205000069-0002 อนุมัตแิลว้ มะพรา้วเสวย
วสิาหกจิชมุชนเกษตรกรบา้นปรกึ
มะกรูด ตําบลท่าพุทรา

ผูผ้ลติวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม 2563 นางสาวสกุัญญา จันทะเกตุ

6207000011-0002 อนุมัตแิลว้ มะพรา้วเสวย (กระปุก) กลุม่มะพรา้วเสวยบา้นทรายทอง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย สมจติ มะลพิรม 0896400673
6211000002-0001 อนุมัตแิลว้ มะพรา้วเสวย (มะพรา้วท๊อฟฟี�) กลุม่อาชพีหมู ่9 บา้นลานเพชร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ทวปี เอมศริ ิ 0862067040
6201000020-0003 อนุมัตแิลว้ มะพรา้วเสวยสมหวัง สมหวัง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง สมหวัง คงมั�น 0814756453
6206000053-0002 อนุมัตแิลว้ มะพรา้วแกว้ กล◌่มุแปรรูปผลไมเ้ขานางทอง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง ดวงใจ รัสมี 0980071949
6207000011-0003 อนุมัตแิลว้ มะพรา้วแกว้ กลุม่มะพรา้วเสวยบา้นทรายทอง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย สมจติ มะลพิรม 0896400673

6211000004-0001 อนุมัตแิลว้ มะม่วง สกุ และดบิ
นางสภุารติา กอ้นจันทรเ์ทศ (สวนสรุี
รัตน)์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง สภุาวติา กอ้นจันทรเ์ทศ 0897044800

6204000039-0005 อนุมัตแิลว้ มะม่วงกวน กลุม่แปรรูปผลติภัณฑบ์า้นแสนตอ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว สมมาต ปะฉมิะ 0652291596

6204000001-0002 อนุมัตแิลว้ มะม่วงกวน
วสิาหกจิชมุชนกลุม่แม่บา้นเกษตรกร
บงึเสอืเตน้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง สนุทร ทองดี 0899072052

6201000005-0003 อนุมัตแิลว้ มะม่วงกวนตองแกว้
กลุม่แม่บา้นเกษตรกรเกาะนํ�าโจน
สามัคคี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางสาว รุ่งนภา ไหววจิติร 0810455548



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6211000016-0001 อนุมัตแิลว้ มะม่วงสกุ-ดบิ

น.ส.ยอดขวัญ อันเพยี (สวนมะม่วง- 
สกุดบิ) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางสาว ยอดขวัญ อันเพยี 0816887229

6211000015-0001 อนุมัตแิลว้ มะม่วงสกุ-ดบิ นางมรีพัฒน ์ศกัด ิ0เสอื (สวนมะม่วง) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง มรีพัฒน ์ศกัด ิ0เสอื 089702576

6201000202-0001 อนุมัตแิลว้ มะม่วงหาวแชอ่ิ�ม
บา้นนวัตวถิชีมุชนวัดกะโลทัย น.ส.
สนุทร ีทะสนุทร ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นางสาว สนุทร ีทะสนุธร 0966514793

6205000089-0006 อนุมัตแิลว้ มะม่วงอบแหง้
วสิาหกจิชมุชนเกษตรทฤษฎใีหม่บา้น
แม่วรรณ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นางสาววรรณคด ีโชตริัสสะ 085-876220

6201000093-0002 อนุมัตแิลว้ มะม่วงแชบ่๊วย ผลไมแ้ปรรูป ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นางสาว น.ส.พัชภรณ์ ครุฑจู 0901494456

6208000062-0001 อนุมัตแิลว้ มะม่วงแชอ่ิ�ม
บา้นนวัตวถิบีา้นบงึสําราญ กลุม่ผลไม ้
แปรรูป กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง ต ิ;ว ศรพีรมมา 0818765837

6209000046-0002 อนุมัตแิลว้ มะม่วงแชอ่ิ�ม กลุม่แม่บา้นปางมะละกอ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง พเยาว ์มณีเขยีว
6208000050-0001 อนุมัตแิลว้ มะยมเชื�อม

บา้นนวัตวถิบีา้นดงเจรญิ กลุม่ผลไม ้
แปรรูป กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง ประหยัด มูลบุตร 0857257672

6202000069-0002 อนุมัตแิลว้ มะเขอืเทศเชื�อมอบแหง้ (พันธุเ์ชอรี�) นางวรรณา ธรามานชิย์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางวรรณา ธรามานชิย์
6207000011-0007 อนุมัตแิลว้ มะเฟืองกวน กลุม่มะพรา้วเสวยบา้นทรายทอง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย สมจติ มะลพิรม 0896400673
6203000097-0001 อนุมัตแิลว้ มังกรขา้วเปลอืก นาย วรพล จําปัน ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นาย วรพล จําปัน
6209000044-0003

ไม่ผ่าน(ระบุ
เหตผุล) มัน 2 สหาย กลุม่แม่บา้นคลองปลาสรอ้ยสมัมาชพี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง บุญเรยีน เดนิพะยอม

6211000040-0005 อนุมัตแิลว้ มันฉาบหวาน กลุม่สมัมาชพีชมุชนบา้นมอเสอืดุ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว ชลนภิา อนิถกึ 0925508798

6209000065-0001
ไม่ผ่าน(ระบุ
เหตผุล) มันทอด สนีวน เนนิพลบั 2562

6206000036-0001 อนุมัตแิลว้ มันฝรั�งปีนเกลยีว มันปีนเกลยีว ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว ฐติริัตน ์ถาวร 0980046488
6209000001-0003 อนุมัตแิลว้ มันรังนก นางชลดิา สทุธพิงษ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาง ชลดิา สทุธพิงษ์ 0897068595

6209000044-0015 อนุมัตแิลว้ มันอบเนย กลุม่แม่บา้นคลองปลาสรอ้ยสมัมาชพี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง บุญเรยีน เดนิพะยอม
6209000001-0002 อนุมัตแิลว้ มันอบเนย นางชลดิา สทุธพิงษ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาง ชลดิา สทุธพิงษ์ 0897068595
6202000062-0001 อนุมัตแิลว้ มันเทศทอดกรอบ บรษิัท รากแกว้ สหพัฒนา จํากัด ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย จติกร ทพิยโ์ชต ิ 055791066
6204000028-0001 อนุมัตแิลว้ มัลเบอรี� สวนสามตน้ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาย สนัธาร ศลิารักษ์ 0896417527
6201000297-0001 อนุมัตแิลว้ มัลเบอรร์ี�นมสด ไร่เพาะรัก  มัลเบอรร์ี�แกนคิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 วรรณโชต ิ ทามา 093889302
6201000297-0002 อนุมัตแิลว้ มัลเบอรร์ี�พรอ้มดื�ม ไร่เพาะรัก  มัลเบอรร์ี�แกนคิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 วรรณโชต ิ ทามา 093889302
6201000297-0003 อนุมัตแิลว้ มัลเบอรร์ี�สตูรเขม้ขน้ ไร่เพาะรัก  มัลเบอรร์ี�แกนคิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 วรรณโชต ิ ทามา 093889302
6203000085-0001 อนุมัตแิลว้ มาทชเ์บอรี� นํ�าหม่อน เบอรี�ศกัด ิ0 ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาย สมหวัง มาโต 0966132398
6209000052-0002 อนุมัตแิลว้ มาลยัประดษิฐม์ะลแิยม้ สจุนินา บุง้หวาย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นางสาว สจุนินา บุง้หวาย
6206000028-0005 อนุมัตแิลว้ มาลยัไหมพรม มุมไหมบา้นกอ้ย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2559 นางสาว กัลยากร เณรพัตร 0845960805

6207000025-0004 อนุมัตแิลว้ มาลาพลอ้ย กลุม่แม่บา้นงานฝีมอืบา้นกา้วเจรญิพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย นางพลอย  โพธิ0เงนิ ศรสีขุ 0865891809
6205000056-0001 อนุมัตแิลว้ มาโตะมันทอดกรอบ นายสรุนิทร ์พชิยั ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาย สรุนิทร ์พชิยั 0816740426
6205000056-0002 อนุมัตแิลว้ มาโตะมันสําปะหลงัเสน้ตรง นายสรุนิทร ์พชิยั ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาย สรุนิทร ์พชิยั 0816740426
6209000073-0001 อนุมัตแิลว้ มดี นายเยยี  วาทเจรญิ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นายเยยี  วาทเจรญิ
6205000005-0001 อนุมัตแิลว้ มุง้ กลุม่ทํามุง้แม่บา้นวังแขม ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาย พชิยั ยศวชิยั 0898578316
6208000007-0001 อนุมัตแิลว้ มา้บนิ กลุม่หัตถกรรมเป่าแกว้บา้นโนนจั�น กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย ณรงค ์แสงอะโน 0813613591
6206000004-0019 อนุมัตแิลว้ มา้หนิอ่อน พลอยหนิอ่อน ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง ธนพร พลอาจ 0819739939

6206000013-0003 อนุมัตแิลว้ มา้หนิอ่อน กลุม่แกะสลกัหนิอ่อนพรานกระตา่ย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง นพลกัษณ์ ตั �งนธิธินพงศ์ 0624462935
6203000084-0003 อนุมัตแิลว้ ยางรัดผมไทดํา นางสาวสําราญ ศรขํา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นางสาว สําราญ ศรขํา 0874861089
6206000069-0003 อนุมัตแิลว้ ยาดมสมุนไพร นายกอ้งกาจ ขา่ยทอง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นายกอ้งกาจ ขา่ยทอง
6203000080-0001 อนุมัตแิลว้ ยาดมสมุนไพร นายสรุะชยั สงิหช์ารี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาย สรุะชยั สงิหช์ารี 0891094623



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6207000049-0001 อนุมัตแิลว้ ยาสฟีัน ยาสฟีันอภชิาต ิ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย อภชิาต ิแซ่เลา้ 0896394789
6205000019-0001 อนุมัตแิลว้ ยาสฟีันมดีี ยาสฟีันมดีี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย ณรงค ์โสพันธ์ 0917151284
6203000083-0001 อนุมัตแิลว้ ยาหม่อง หทัยรัชญ ์วทิยาภา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นางสาว หทัยรัชญ ์วทิยาภา 0860992198
6207000030-0002 อนุมัตแิลว้ ยาหม่อง กลุม่ทํานํ�ายาเอนกประสงค์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง มาเลยีม พรมมี 0613806968
6208000043-0002 อนุมัตแิลว้ ยาหม่อง สมุนไพรบําบัด บา้นสามจบ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง สงัขว์าล โตอนันต์ 0970293080
6206000069-0001 อนุมัตแิลว้ ยาหม่อง นายกอ้งกาจ ขา่ยทอง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นายกอ้งกาจ ขา่ยทอง
6209000087-0002 อนุมัตแิลว้ ยาหม่อง สมุนไพรฤทธิ0เย็น ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นางสาวพรทพิย ์ ปัญญามิ�ง 0940133037

6208000077-0003 อนุมัตแิลว้ ยาหม่อง
กลุม่สมุนไพรบา้นหนองนกชมุ ม.2 ต.
ทุ่งทราย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง รจนา ไทรทอง 0844941985

6208000058-0002 อนุมัตแิลว้ ยาหม่อง
บา้นนวัตวถิบีา้นบงึสําราญ ลกูประคบ
สมุนไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว สดุตา มะลวิัลย์ 0821828728

6208000051-0001 อนุมัตแิลว้ ยาหม่อง บา้นนวัตวถิบีา้นดงเจรญิ ยาหม่อง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง หน ูศรสีมศกัด ิ0 0613055298
6201000043-0002 อนุมัตแิลว้ ยาหม่องนํ�า ชมรมแพทยแ์ผนไทย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง อําไพ สขุนอ้ย 0931635946

6202000093-0002 อนุมัตแิลว้ ยาหม่องนํ�า ชมรมโรงเรยีนผูส้งูอายุไทรงามปันสขุ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นางนงคราญ พมิพา 0862017190
6204000016-0001 อนุมัตแิลว้ ยาหม่องนํ�าสมุนไพรตราปู่ ย่า ยาหม่องนํ�าสมุนไพรตราปู่ ย่า ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย วรวรรธน ์บวรวชิยัดษิฐ์ 0895625550
6209000046-0003 อนุมัตแิลว้ ยาหม่องพมิเสนนํ�า กลุม่แม่บา้นปางมะละกอ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง พเยาว ์มณีเขยีว
6208000034-0004 อนุมัตแิลว้ ยาหม่องสมุนไพร จักสานบา้นสามจบ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2564 นาง ศวิัชญา จันทราภริมย์ 0638657214

6204000043-0001 อนุมัตแิลว้ ยาหม่องสมุนไพร
กลุม่ศนูยพ์ัฒนาคณุภาพชวีติและ
สง่เสรมิอาชพีผูส้งูอายุ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาย ตุย๋ คนัศร 0862161907

6204000027-0005 อนุมัตแิลว้ ยาหม่องสมุนไพร บา้นสมุนไพรกล ิ�นสคุนธ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นางสาว กัญญภัสสร ์ชาคง 0842098938
6207000031-0002 อนุมัตแิลว้ ยาหม่องสมุนไพร กลุม่นวดแผนไทยบา้นหนองหลวง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง ประจวบ ทพิยส์คุนธ์ 0869282909

6209000044-0002 อนุมัตแิลว้ ยาหม่องสมุนไพร (สตัตะศรัทธา) กลุม่แม่บา้นคลองปลาสรอ้ยสมัมาชพี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง บุญเรยีน เดนิพะยอม
6206000072-0001 อนุมัตแิลว้ ยาหม่องสมุนไพรสด สมัมาชพีบา้นหนองทราย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นางสงัวร สมอนาค
6207000037-0001 อนุมัตแิลว้ ยาหม่องสมุนไพรสตูรรอ้น กลุม่สมุนไพรบา้นหนองปากดง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง ลําเพย พลอาจ 0821649424

6203000073-0010 อนุมัตแิลว้ ยาหม่องหญเ้าเอ็นยดื
กลุม่วสิาหกจิชมุชน สวนเกษตร
พชืผักปลอดภัย ม.28 บา้นคลองดว้น กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นางสาว วาสนา แกว้ชา 0979791190

6203000080-0003 อนุมัตแิลว้ ยาหม่องไพร นายสรุะชยั สงิหช์ารี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาย สรุะชยั สงิหช์ารี 0891094623
6201000141-0002 อนุมัตแิลว้ ยาหม่องไพรสด หมู3่ นครชมุ สมุนไพร หมู ่3 นครชมุ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง รัชฏาพร ทองธรรมชาต ิ 0810435301
6207000037-0002 อนุมัตแิลว้ ยาเหลอืงสมุนไพร กลุม่สมุนไพรบา้นหนองปากดง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง ลําเพย พลอาจ 0821649424
6201000003-0006 อนุมัตแิลว้ ยําขนมจนี นางฐาปน ีจันศร ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2565 นาง ฐาปน ีจันศร 0824090010
6201000080-0003 อนุมัตแิลว้ ยําขนมจนีปลาดกุฟู อาหารปรุง ไพรัตน์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว น.ส.ไพรัตน ์บุพศริ ิ 0815348446

6201000109-0005 อนุมัตแิลว้ ยําคอหมูย่าง อาหารประเภทยํา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560
นางสาว น.ส.ณัฐณชิาช ์โพธิ0
ประจักษ์ 0805166942

6201000109-0004 อนุมัตแิลว้ ยําปูมา้ทรงเครื�อง อาหารประเภทยํา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560
นางสาว น.ส.ณัฐณชิาช ์โพธิ0
ประจักษ์ 0805166942

6201000081-0004 อนุมัตแิลว้ ยําผลไมั ครูขมิ�นภูมปิัญญารักษ์ไทย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง อัจฉรา แสงจันทร์ 0819727223

6201000109-0001 อนุมัตแิลว้ ยํามะม่วงกรอบ อาหารประเภทยํา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560
นางสาว น.ส.ณัฐณชิาช ์โพธิ0
ประจักษ์ 0805166942

6201000080-0002 อนุมัตแิลว้ ยํามะม่วงปลากรอบ อาหารปรุง ไพรัตน์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว น.ส.ไพรัตน ์บุพศริ ิ 0815348446

6201000109-0007 อนุมัตแิลว้ ยําหมูกรอบ อาหารประเภทยํา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560
นางสาว น.ส.ณัฐณชิาช ์โพธิ0
ประจักษ์ 0805166942

6201000109-0006 อนุมัตแิลว้ ยําไก่กรอบ อาหารประเภทยํา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560
นางสาว น.ส.ณัฐณชิาช ์โพธิ0
ประจักษ์ 0805166942

6201000292-0001 อนุมัตแิลว้ ยสีฟีันสมุนไพร บา้นปลายนา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นางระวพิันธ◌์ ุสขุเกษม 0932583252
6209000032-0001 อนุมัตแิลว้ ยุวด ีวุน้เคก้ ยุวด ีวุน้เคก้ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย ประจักร ์ร่มโพธิ0 0619012855



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6206000003-0003 อนุมัตแิลว้ ย่าม กลุม่ทอผา้ลานไผ่ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง ดอกไม ้พลเคน 0896425692

6203000038-0001 อนุมัตแิลว้ ย่ามกระเหรี�ยงปกาเกอะญอ
กล◌่มุผา้ทอกระเหรี�ยงบา้นสามัคคี
ธรรม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว นํ�าทพิย ์ไนตรี 0612033010

6209000037-0006 อนุมัตแิลว้ ย่ามผา้ปัก กลุม่กระเป่าผา้ปักอุดมทรัพย์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง กรอยใจ คชฤทธิ0
6205000081-0001 อนุมัตแิลว้ รหัสหอม (นํ�าอบไทย) รหัสหอม (เครื�องหอมไทย) ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นายกวนิ มณีพราย
6201000168-0002 อนุมัตแิลว้ รองเทา้เชอืกร่ม กลุม่สรา้งชวีติใหม่ใหส้ตรี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง กนษิฐา เทยีมเพชร 0846219150

6207000065-0002 อนุมัตแิลว้ รองเทา้แม่ใหญท่ํามอือคีอมเมริซ์ กลุม่วนิเซนเกษตรอนิทรยีแ์ละแปรรูป กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2564 นาง หนูวัน กองทองนอก 0989822422
6207000052-0001 อนุมัตแิลว้ ระนาด สองกะรัตลายไทย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาย กานตภ์ัช ภญิโญรัตนสกุล 0894007017

6205000002-0001 อนุมัตแิลว้ รากไมช้ดุรับแขก กลุม่วสิาหกจิชมุชนผลติภัณฑร์ากไม ้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย พทิยา ประสงคส์ขุ 0872070589

6201000070-0002 อนุมัตแิลว้ รางแดงเครื�องดื�มเพื�อสขุภาพ เครื�องดื�มเพื�อสขุภาพตราหมอทองใบ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาย ทองใบ จันทรพ์สิยั 0812722216
6201000014-0002 อนุมัตแิลว้ ราชาเฉาก๊วย เครื�องดื�มเย็น กาแฟ กลุม่แม่บา้นชาววัง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย สมยศ ลอืพัฒธมิา 0881747410
6201000014-0001 อนุมัตแิลว้ ราชาเฉาก๊วย เครื�องดื�มเย็น ชานม กลุม่แม่บา้นชาววัง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย สมยศ ลอืพัฒธมิา 0881747410

6201000014-0003 อนุมัตแิลว้ ราชาเฉาก๊วย เครื�องดื�มเย็น ชาเขยีว กลุม่แม่บา้นชาววัง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย สมยศ ลอืพัฒธมิา 0881747410
6201000014-0004 อนุมัตแิลว้ ราชาเฉาก๋วย กลุม่แม่บา้นชาววัง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย สมยศ ลอืพัฒธมิา 0881747410
6208000019-0005 อนุมัตแิลว้ ราวตากผา้ เฟอรน์เิจอรบ์า้นศรสีกุณา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว สมบูรณ์ สใีส 0806301062

6205000011-0003 อนุมัตแิลว้ ราวตากผา้ไมม้ลีอ้
กลุม่วสิาหกจิชมุชนผลติภัณฑร์ากไม ้
บา้นเนนิพลบั กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย นุกูล ประสมผล 0812837297

6201000129-0001 อนุมัตแิลว้
ลอดชอ่งไทยใบเตยสดแม่ชะออ้น 

สตูรโบราณ
ลอดชอ่งไทยใบเตยสดแม่ชะออ้นสตูร
โบราณ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย ไพโรจน ์พนมวาสน์ 0948929418

6211000064-0007 อนุมัตแิลว้ ลําใยลอยแกว้ไร่ศรพพิัฒน์ ไร่ศรพพิัฒน์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นายศรพพิัฒน ์ ปิยะบุญสทิธิ0 0924296959

6202000053-0004 อนุมัตแิลว้ ลปิปาลม์ ผสมนํ�ามันรําขา้ว วสิาหกจิชมุชนกลุม่แปลงนาสะอาด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย ทฤษฎ ีเพชรมะล ิ 0818888540
6207000070-0004 อนุมัตแิลว้ ลกูกําเพื�อสขุภาพ บา้นศรสีม้โมเดล กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นางสาว พรลภัส สรอ้ยศอ 0991651236
6207000074-0001 อนุมัตแิลว้ ลกูช ิ�น ลกูช ิ�นป้ากําไล กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2564 นางกําไร  ยอดโยม 0872094608
6201000325-0001 อนุมัตแิลว้ ลกูช ิ�นตราเพชร (เนื�อ) ลกูช ิ�นตราเพชร ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นางสายพนิ เกดิโต 0814330537
6201000325-0001 อนุมัตแิลว้ ลกูช ิ�นตราเพชร(หม)ู ลกูช ิ�นตราเพชร ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นางสายพนิ เกดิโต 0814330537
6206000023-0001 อนุมัตแิลว้ ลกูช ิ�นวังควง ลกูช ิ�นวังควง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาย ยํ�า มณีเขยีว 0857362384
6202000047-0001 อนุมัตแิลว้ ลกูช ิ�นหนองปืนแตก นายสําราญ โตปรางค์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย สําราญ โตปรางค์ 0827200167
6209000088-0001 อนุมัตแิลว้ ลกูช ิ�นหมูบัวลอย ภัชว ีพาณชิย์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2565 นางภัชร ี วุฒวิัย 0894138669

6210000005-0002 อนุมัตแิลว้ ลกูช ิ�นหมูวังชะโอน ลกูช ิ�นวังชะโอน
ผูผ้ลติวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม 2557 นาย จันทรล์า อายุพัฒน์ 0899604820

6209000088-0002 อนุมัตแิลว้ ลกูช ิ�นเนื�อ KC ภัชว ีพาณชิย์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2565 นางภัชร ี วุฒวิัย 0894138669

6210000005-0001 อนุมัตแิลว้ ลกูช ิ�นเนื�อวังชะโอน ลกูช ิ�นวังชะโอน
ผูผ้ลติวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม 2557 นาย จันทรล์า อายุพัฒน์ 0899604820

6209000088-0003 อนุมัตแิลว้ ลกูช ิ�นเอ็นหม ูFC ภัชว ีพาณชิย์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2565 นางภัชร ี วุฒวิัย 0894138669
6209000088-0004 อนุมัตแิลว้ ลกูช ิ�นเอ็นหม ูKC ภัชว ีพาณชิย์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2565 นางภัชร ี วุฒวิัย 0894138669
6209000088-0005 อนุมัตแิลว้ ลกูช ิ�นเอ็นเนื�อ FC ภัชว ีพาณชิย์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2565 นางภัชร ี วุฒวิัย 0894138669

6201000121-0001 อนุมัตแิลว้ ลกูชบุเป็ดนอ้ย ขนมไทยประยุกต์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว น.ส.กาญจนา เขื�อบุญมี 0647434261
6211000054-0001 อนุมัตแิลว้ ลกูประคบ นายวทิยา หาญมนตรี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาย วทิยา หาญมนตรี 0891948685
6203000094-0001 อนุมัตแิลว้ ลกูประคบ น.ส.รําพรรณ สนธกิรรม์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 น.ส.รําพรรณ สนธกิรรม์ 0972670973
6208000028-0001 อนุมัตแิลว้ ลกูประคบ สมุนไพรบา้นสามจบ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นางสาว อรวรรณ โพธิ0เงนิ 0815598395
6201000097-0001 อนุมัตแิลว้ ลกูประคบผกาสมุนไพรฟ้า สมุนไพร ลกูประคบ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาง ผาทพิ มชีื�อ 0848846944
6208000034-0004 อนุมัตแิลว้ ลกูประคบสมุนไพร จักสานบา้นสามจบ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2564 นาง ศวิัชญา จันทราภริมย์ 0638657214



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6201000198-0001 อนุมัตแิลว้ ลกูประคบสมุนไพร

บา้นนวัตวถิชีมุชนวัดกะโลทัย นางสุ
กัญญา สทุธชิาต ิ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง สกุัญญา สทุธชิาต ิ 0810360206

6202000033-0001 อนุมัตแิลว้ ลกูประคบสมุนไพร
กลุม่สมุนไพรไทยพื�นบา้น อบต.ไทร
งาม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง สมบัต ิชาตริักษ์ 055791140

6201000046-0011 อนุมัตแิลว้ ลกูประคบสมุนไพร สมุนไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาย ภาคภูม ิชว่งบัญญตั ิ 0831669591
6208000043-0001 อนุมัตแิลว้ ลกูประคบสมุนไพร สมุนไพรบําบัด บา้นสามจบ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง สงัขว์าล โตอนันต์ 0970293080
6207000031-0001 อนุมัตแิลว้ ลกูประคบสมุนไพร กลุม่นวดแผนไทยบา้นหนองหลวง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง ประจวบ ทพิยส์คุนธ์ 0869282909

6202000091-0004 อนุมัตแิลว้ ลกูประคบสมุนไพร
ชมรมผูส้งูอายุไทรเพิ�มสขุ อบต.ไทร
งาม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นายวันชยั พุทธลํา 0986747197

6205000089-0007 อนุมัตแิลว้ ลกูประคบสมุนไพร
วสิาหกจิชมุชนเกษตรทฤษฎใีหม่บา้น
แม่วรรณ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นางสาววรรณคด ีโชตริัสสะ 085-876220

6208000058-0001 อนุมัตแิลว้ ลกูประคบสมุนไพร
บา้นนวัตวถิบีา้นบงึสําราญ ลกูประคบ
สมุนไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว สดุตา มะลวิัลย์ 0821828728

6206000009-0002 อนุมัตแิลว้ ลกูประคบสมุนไพร กลุม่สมุนไพรบา้นคลองหว้ยยั �ง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ผ่องศร ียอดมา
6203000050-0001 อนุมัตแิลว้ ลกูประคบสมุนไพร กลุม่สมุนไพรบา้นเพชรนยิม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาย จําเรญิ นวลพุ่ม 0862082657

6208000066-0002 อนุมัตแิลว้ ลกูประคบสมุนไพร
บา้นนวัตวถิบีา้นศรสีกุณา ผลติภัณฑ์
สมุนไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว สําล ีเศษสวุรรณ 0910326778

6202000065-0001 อนุมัตแิลว้ ลกูประคบสมุนไพร กลุม่แปรรูปสมุนไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว ภคมน พมิพา 0821710348
6201000072-0001 อนุมัตแิลว้ ลกูประคบสมุนไพร สมุนไพร ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง พูนสขุ ภาคี 0814330537

6208000077-0001 อนุมัตแิลว้ ลกูประคบสมุนไพร
กลุม่สมุนไพรบา้นหนองนกชมุ ม.2 ต.
ทุ่งทราย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง รจนา ไทรทอง 0844941985

6201000091-0001 อนุมัตแิลว้ ลกูปัดและหนิสี ลกูปัดและหนิสี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาง วราภรณ์ ศริมิงคลรัตน์ 0850521516
6208000082-0003 อนุมัตแิลว้ วอเตอรเ์ครส(ชาเพื�อสขุภาพ) วอเตอรเ์ครส ม.13 ต.ทุ่งทราย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง หนึ�งฤทัย เฮงตระกูล 0870075015
6208000082-0002 อนุมัตแิลว้ วอเตอรเ์ครส(ชาแหง้เพื�อสขุภาพ) วอเตอรเ์ครส ม.13 ต.ทุ่งทราย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง หนึ�งฤทัย เฮงตระกูล 0870075015
6208000082-0001 อนุมัตแิลว้ วอเตอรเ์ครส(ผักปลอดสาร) วอเตอรเ์ครส ม.13 ต.ทุ่งทราย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง หนึ�งฤทัย เฮงตระกูล 0870075015
6208000082-0004 อนุมัตแิลว้ วอเตอรเ์ครส(สบู่เพื�อสขุภาพ) วอเตอรเ์ครส ม.13 ต.ทุ่งทราย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง หนึ�งฤทัย เฮงตระกูล 0870075015
6206000031-0001 อนุมัตแิลว้ วัสดปุรับปรุงดนิจากมูลสตัว์ วัสดปุรับปรุงดนิจากมูลสตัว์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาย สเุมธ ศลิธรรม 0831621259
6206000031-0002 อนุมัตแิลว้ วัสดปุลกูตน้ไม ้ วัสดปุรับปรุงดนิจากมูลสตัว์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย สเุมธ ศลิธรรม 0831621259

6201000121-0002 อนุมัตแิลว้ วุน้กะทเิป็ดนอ้ย ขนมไทยประยุกต์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว น.ส.กาญจนา เขื�อบุญมี 0647434261

6209000044-0007
ไม่ผ่าน(ระบุ
เหตผุล) วุน้ว่านหางจระเขก้ล ิ�นใบเตย กลุม่แม่บา้นคลองปลาสรอ้ยสมัมาชพี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง บุญเรยีน เดนิพะยอม

6209000035-0001 อนุมัตแิลว้ ว่าที� ร.ต. วรพล พานทอง ว่าที� ร.ต.วรพล พานทอง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย ว่าที� ร.ต. วรพล พานทอง 0856156369

6201000201-0001 อนุมัตแิลว้ ว่าวกระดาษ
บา้นนวัตวถิชีมุชนวัดกะโลทัย นาง
ณัฏฐา สนทิมาก ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง ณัฏฐา สนทิมาก 0814330537

6211000025-0006 อนุมัตแิลว้ ศาลพระภูมทิรงไทย กลุม่ประดษิฐข์องใชจ้ากเศษไม ้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง เข็มขดั สรุนิรัตน์ 0878389162
6211000023-0001 อนุมัตแิลว้ ศาลพระภูมทิรงไทย นายเชน เรอืนคู่ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาย เชน เรอืนภู่ 0888144772
6206000071-0001 อนุมัตแิลว้ ศาลพระภูมหินิอ่อน แกะสลกัหนิอ่อนบา้นเดน่กระบาก กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นางเดอืนเพ็ญ เพชรออ้น
6206000004-0020 อนุมัตแิลว้ ศาลเจา้จนีหนิอ่อน พลอยหนิอ่อน ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง ธนพร พลอาจ 0819739939

6206000013-0007 อนุมัตแิลว้ ศาลเจา้ที�หนิอ่อน 15 กลุม่แกะสลกัหนิอ่อนพรานกระตา่ย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง นพลกัษณ์ ตั �งนธิธินพงศ์ 0624462935
6205000082-0001 อนุมัตแิลว้ สครับคณุนาย บา้นคณุนาย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นางนุจรยี ์คอรท์ลอืเคอ
6209000044-0004

ไม่ผ่าน(ระบุ
เหตผุล) สครัปมะขาม กลุม่แม่บา้นคลองปลาสรอ้ยสมัมาชพี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง บุญเรยีน เดนิพะยอม

6211000027-0001 อนุมัตแิลว้ สบุ๋ กล◌่มุสตรพีัฒนาหม่อนไหมร่วมใจ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง ประหยัด ศรพีรมมา 0955793064

6208000066-0001 อนุมัตแิลว้ สบู่
บา้นนวัตวถิบีา้นศรสีกุณา ผลติภัณฑ์
สมุนไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว สําล ีเศษสวุรรณ 0910326778



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6201000268-0006 อนุมัตแิลว้

สบู่ Tea Tree Oil ผสมดอกดาวเรอืง
สกัด

วสิาหกจิชมุชนไบรท์-อัพนํ�าแร่เมอืง
กําแพงเพชร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นาง เอื�อมพร โชคชว่ยอํานวย 0966465962

6201000097-0002 อนุมัตแิลว้ สบู่ ผกาสมุนไพรฟ้า สมุนไพร ลกูประคบ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาง ผาทพิ มชีื�อ 0848846944

6202000053-0003 อนุมัตแิลว้ สบู ่ผสมนํ�ามันรําขา้ว วสิาหกจิชมุชนกลุม่แปลงนาสะอาด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย ทฤษฎ ีเพชรมะล ิ 0818888540
6201000251-0001 อนุมัตแิลว้ สบู่กลว้ย บา้นกลว้ย 6250 ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นางสาว อัญชลพีร แสงเอี�ยม 0902742976
6206000062-0001 อนุมัตแิลว้ สบู่กากกาแฟ คณุยายกาแฟ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นางสาว ปรารถนา แจ่มใส 0617791887

6201000108-0001 อนุมัตแิลว้ สบู่กากกาแฟ By Ql หจก.คณุนายสะอาด 2015 ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว น.ส.วรินิทรธ์ร มั�นประกอบ 0823947918
6207000073-0001 อนุมัตแิลว้ สบู่กาแฟ สบู่กาแฟ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2564 นางสาวพชิญานันท ์ ศรสีวัสด ิ0 0855166156

6207000072-0001 อนุมัตแิลว้ สบู่กาแฟนํ�าผึ�ง กลุม่สตรทีําสบู่กาแฟนํ�าผึ�งบา้นจันทมาิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นางสาว พญิานันท ์ศรสีวัสด ิ0 0855166156

6204000066-0001 อนุมัตแิลว้ สบู่ตําลงึนํ�าผึ�ง นศิาชล  รักเกษตรกรรม ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นางสาวนศิาชล  รักเกษตรกรรม 0623846692
6207000062-0001 อนุมัตแิลว้ สบู่ทนาคา กลุม่สมุนไพรฮุย้ซนิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว ชญัญรัช ทาแกง 0814093945

6205000089-0008 อนุมัตแิลว้ สบู่ธาตดุนิ
วสิาหกจิชมุชนเกษตรทฤษฎใีหม่บา้น
แม่วรรณ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นางสาววรรณคด ีโชตริัสสะ 085-876220

6205000089-0009 อนุมัตแิลว้ สบู่ธาตนุํ�า
วสิาหกจิชมุชนเกษตรทฤษฎใีหม่บา้น
แม่วรรณ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นางสาววรรณคด ีโชตริัสสะ 085-876220

6205000089-0010 อนุมัตแิลว้ สบู่ธาตลุม
วสิาหกจิชมุชนเกษตรทฤษฎใีหม่บา้น
แม่วรรณ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นางสาววรรณคด ีโชตริัสสะ 085-876220

6205000089-0011 อนุมัตแิลว้ สบู่ธาตไุฟ
วสิาหกจิชมุชนเกษตรทฤษฎใีหม่บา้น
แม่วรรณ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นางสาววรรณคด ีโชตริัสสะ 085-876220

6203000098-0001 อนุมัตแิลว้ สบู่นงเยาว์
นงเยาวส์มุนไพร นางสาว สภุญิญา 

จนิดาพงษ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นางสาว สภุญิญา จนิดาพงษ์ 0885785455
6201000147-0003 อนุมัตแิลว้ สบู่นรศิรา สบู่เหลวนรศิรา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว นรศิรา ปานฤทธิ0 0954946593

6201000115-0003 อนุมัตแิลว้ สบู่นํ�าผึ�งมะนาว
วสิาหกจิชมุชนศนูยส์ง่เสรมิและผลติ
เมล็ดพันธุข์า้วชมุชนบา้นทุ่งโพธิ0ทะเล
กลาง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย ธวัช เอี�ยมวงศ์ 0862050091

6207000039-0003 อนุมัตแิลว้ สบู่นํ�ามันธรรมชาตสิตูรมะขามนํ�าผึ�ง สมุนไพรบา้นพัตถมาศ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว สมุติตา หัตถมาศ 0622933533

6207000039-0001 อนุมัตแิลว้ สบู่นํ�ามันธรรมชาตสิตูรมะเขอืเทศนํ�าผึ�ง สมุนไพรบา้นพัตถมาศ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว สมุติตา หัตถมาศ 0622933533
6207000039-0002 อนุมัตแิลว้ สบู่นํ�ามันธรรมชาตสิตูรรังไหมนํ�าผึ�ง สมุนไพรบา้นพัตถมาศ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว สมุติตา หัตถมาศ 0622933533

6201000268-0008 อนุมัตแิลว้ สบู่นํ�าแร่
วสิาหกจิชมุชนไบรท์-อัพนํ�าแร่เมอืง
กําแพงเพชร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2564 นาง เอื�อมพร โชคชว่ยอํานวย 0966465962

6204000027-0001 อนุมัตแิลว้ สบู่ฟองเมอืกหอยทาก บา้นสมุนไพรกล ิ�นสคุนธ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นางสาว กัญญภัสสร ์ชาคง 0842098938
6204000027-0004 อนุมัตแิลว้ สบู่ลา้งมอื บา้นสมุนไพรกล ิ�นสคุนธ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นางสาว กัญญภัสสร ์ชาคง 0842098938
6202000088-0001 อนุมัตแิลว้ สบู่สมันไพรกัญชา นายวันชยั พุทธลํา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2565 นายวันชยั พุทธลํา 0946365902
6203000080-0004 อนุมัตแิลว้ สบู่สมุนไพร นายสรุะชยั สงิหช์ารี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาย สรุะชยั สงิหช์ารี 0891094623
6204000034-0003 อนุมัตแิลว้ สบู่สมุนไพร กลุม่ผลติภัณฑง์านฝีมอื กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง จําเนยีร นุ่มมศีรี 0955411425

6203000073-0006 อนุมัตแิลว้ สบู่สมุนไพร
กลุม่วสิาหกจิชมุชน สวนเกษตร
พชืผักปลอดภัย ม.28 บา้นคลองดว้น กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นางสาว วาสนา แกว้ชา 0979791190

6202000019-0002 อนุมัตแิลว้ สบู่สมุนไพร กลุม่นํ�าสกัดสมุนไพรบา้นแม่ยื�อ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางสาว ศศลิดา ปานทองคํา 0921965452

6205000029-0002 อนุมัตแิลว้ สบู่สมุนไพร
กลุม่เยาวชนคนรักษ์สมุนไพรและแปร
รูป ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย สรุนิทอน บ่อถํ�า 0895647915

6206000059-0001 อนุมัตแิลว้ สบู่สมุนไพร (สบู่พันปี)
กลุม่ผูส้งูอายุเทศบาลตําบลพราน
กระตา่ย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง เพ็ญศร ีพูนกิ�มแกว้ 0872072014



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6203000106-0002 อนุมัตแิลว้ สบู่สมุนไพร Organic สมุนไพรมาดามเบญ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2565 นางสาวเบญจรัตน ์มโนมัย 0955682190
6203000082-0003 อนุมัตแิลว้ สบู่สมุนไพร สตูรขมิ�น นางอรพนิ นลิเกษม ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง อรพนิ นลิเกษม 0896419368
6203000082-0002 อนุมัตแิลว้ สบู่สมุนไพร สตูรมะเฟือง นางอรพนิ นลิเกษม ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง อรพนิ นลิเกษม 0896419368
6204000032-0001 อนุมัตแิลว้ สบู่สมุนไพรดจีัง D-Jung Herbal ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาย ปานเทพ ทองประดษิฐ์ 0824059595
6202000083-0001 อนุมัตแิลว้ สบู่สมุนไพรพรสวรรค์ นายสมพร เปี�ยมสขุ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นายสมพร เปี�ยมสขุ
6203000096-0001 อนุมัตแิลว้ สบู่สมุนไพรมะขามขมิ�น น.ส.ใบบัว รอดเฉลมิ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 น.ส.ใบบัว รอดเฉลมิ
6201000025-0005 อนุมัตแิลว้ สบู่สารสกัดเปลอืกกลว้ยไข่ พญาไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2559 นางสาวศรสิา ชาญเช่ี�ยว 055712977,
6209000034-0001 อนุมัตแิลว้ สบู่องุ่นดํา นายไกรศร บุญเสรมิ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาย ไกรสร บุญเสรมิ
6204000015-0001 อนุมัตแิลว้ สบู่อมร สบู่อมร ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง อมรตรเีพชร สกุลเดช 0895680928

6201000268-0002
ยกเลกิ
ผลติภัณฑ์ สบู่ออแกรนคิ ไบรท์-อัพ

วสิาหกจิชมุชนไบรท์-อัพนํ�าแร่เมอืง
กําแพงเพชร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง เอื�อมพร โชคชว่ยอํานวย 0966465962

6203000081-0001 อนุมัตแิลว้ สบู่อะโวคาโด นางพมิพว์มิล นโนทัย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง พมิพว์มิล มโนทัย 0939208404
6206000073-0001 อนุมัตแิลว้ สบู่เกี�ยวกอ้ยSoap สบู่สมุนไพร "เกี�ยวกอ้ยSoap" กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2564 นางสาวโสภติา เพชรวงษ์ 093-238840
6201000025-0022 อนุมัตแิลว้ สบู่เสมุนไพรพญาไพ พญาไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางสาวศรสิา ชาญเช่ี�ยว 055712977,
6204000027-0013 อนุมัตแิลว้ สบู่เหลว บา้นสมุนไพรกล ิ�นสคุนธ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว กัญญภัสสร ์ชาคง 0842098938
6201000025-0010 อนุมัตแิลว้ สบู่เหลวกลว้ยไข่ พญาไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นางสาวศรสิา ชาญเช่ี�ยว 055712977,
6201000147-0002 อนุมัตแิลว้ สบู่เหลวนรศิราสตูรสครับกาแฟ สบู่เหลวนรศิรา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว นรศิรา ปานฤทธิ0 0954946593
6201000147-0001 อนุมัตแิลว้ สบู่เหลวนรศิราสตูรออรจินิอล สบู่เหลวนรศิรา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว นรศิรา ปานฤทธิ0 0954946593
6201000062-0003 อนุมัตแิลว้ สบู่เหลวลา้งมอื กฤตธนา เคมภีัณฑ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาย กฤตธนา มหาบุญพาชยั 0845055956

6205000089-0012 อนุมัตแิลว้ สบู่เอนเนอรจ์ี�รเีฟรชช ิ�ง
วสิาหกจิชมุชนเกษตรทฤษฎใีหม่บา้น
แม่วรรณ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นางสาววรรณคด ีโชตริัสสะ 085-876220

6209000087-0003 อนุมัตแิลว้ สบู่แกผ้ดผื�น สมุนไพรฤทธิ0เย็น ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นางสาวพรทพิย ์ ปัญญามิ�ง 0940133037

6203000101-0007 อนุมัตแิลว้ สบู่โกโก ้สวอง บจก.สวองแฟคเจอริ�ง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2565 ว่าที� ร.ต. หญงิ พรนภิา แกว้สาธร 0940989385
6201000041-0001 อนุมัตแิลว้ สบ่◌สูมุนไพรนํ�าผึ�งทองคํา นางผาทพิ มชีื�อ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง ผาทพิ มชีื�อ 0848846944
6203000021-0006 อนุมัตแิลว้ สบ่◌เูหลวมะขาวเปียกและขมิ�นชนั นํ�ายาเอนกประสงคช์วีภาพ(ป๊อก) ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง บุญชอบ โมกทอง 0606796576
6209000087-0004 อนุมัตแิลว้ สปามะขาม สมุนไพรฤทธิ0เย็น ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นางสาวพรทพิย ์ ปัญญามิ�ง 0940133037

6201000221-0002 อนุมัตแิลว้ สมุดปกโน๊ต(ผา้ปัก)
บา้นนวัตวถิกีลุม่ศลิปาชพีบา้นจอม
แขวน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นางสาว วนัชพร ศรสีมบัต ิ 0956234147

6205000040-0002 อนุมัตแิลว้ สมุนไพร 9 เซยีน นางสนทิ นาคบาตร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง สนทิ นาคบาตร 0871905784
6201000322-0001 อนุมัตแิลว้ สมุนไพรกระชายขาว กลุม่เกษตรกรสระแกว้เพื�อการผลติ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2564 นายชชัวัสส ์สภุางคส์วัสด ิ0
6204000040-0003 อนุมัตแิลว้ สมุนไพรกําจัดแมลง กลุม่ผลติภัณฑเ์กษตรเพื�อชมุชน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาย สํารวย ทวทีรัพย์ 0898251258
6201000046-0029 อนุมัตแิลว้ สมุนไพรขมิ�นชนั สมุนไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาย ภาคภูม ิชว่งบัญญตั ิ 0831669591
6201000025-0021 อนุมัตแิลว้ สมุนไพรขดัฟอกผวิพญาไพร พญาไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางสาวศรสิา ชาญเช่ี�ยว 055712977,
6201000043-0003 อนุมัตแิลว้ สมุนไพรชงดื�มขงิ ชมรมแพทยแ์ผนไทย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง อําไพ สขุนอ้ย 0931635946
6201000043-0001 อนุมัตแิลว้ สมุนไพรชงดื�มรางจดื ชมรมแพทยแ์ผนไทย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง อําไพ สขุนอ้ย 0931635946
6201000046-0021 อนุมัตแิลว้ สมุนไพรตรานกกรด สมุนไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาย ภาคภูม ิชว่งบัญญตั ิ 0831669591
6201000046-0025 อนุมัตแิลว้ สมุนไพรบอระเพ็ด สมุนไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาย ภาคภูม ิชว่งบัญญตั ิ 0831669591
6201000046-0009 อนุมัตแิลว้ สมุนไพรบํารุงธาตไุฟ สมุนไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย ภาคภูม ิชว่งบัญญตั ิ 0831669591
6202000080-0001 อนุมัตแิลว้ สมุนไพรบํารุงเซล ทะชนั  สขุสม ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นายทชนั  สขุสม
6201000046-0005 อนุมัตแิลว้ สมุนไพรประสะไพล สมุนไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาย ภาคภูม ิชว่งบัญญตั ิ 0831669591
6201000046-0008 อนุมัตแิลว้ สมุนไพรปลาไหลเผอืก สมุนไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาย ภาคภูม ิชว่งบัญญตั ิ 0831669591

6211000033-0003 อนุมัตแิลว้ สมุนไพรผง
กลุม่วสิาหกจิชมุชนกระทงและ
สมุนไพร บา้นคลองคลา้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง น่าน ทรัพยพ์ูล 0828836799

6204000036-0001 อนุมัตแิลว้ สมุนไพรพื�นบา้น กลุม่สมุนไพรพื�นบา้น กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง ระวงิ บุญดี 0652291596
6204000032-0002 อนุมัตแิลว้ สมุนไพรมาสคห์นา้ดจีัง D-Jung Herbal ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาย ปานเทพ ทองประดษิฐ์ 0824059595
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6202000072-0002 อนุมัตแิลว้ สมุนไพรรดิสดีวง
กลุม่อนุรักษ์สมุนไพรชมุชน ม.1 ต.
หนองไมก้อง (รา้นสมุนไพรโก ้
กําแพงเพชร) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาย เอนก สมคดิ 086201690

6201000041-0002 อนุมัตแิลว้ สมุนไพรลกูประคบ นางผาทพิ มชีื�อ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง ผาทพิ มชีื�อ 0848846944
6201000046-0026 อนุมัตแิลว้ สมุนไพรว่านชกัมดลกูเพชร สมุนไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาย ภาคภูม ิชว่งบัญญตั ิ 0831669591

6202000072-0004 อนุมัตแิลว้ สมุนไพรสดูดม
กลุม่อนุรักษ์สมุนไพรชมุชน ม.1 ต.
หนองไมก้อง (รา้นสมุนไพรโก ้
กําแพงเพชร) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาย เอนก สมคดิ 086201690

6202000091-0005 อนุมัตแิลว้ สมุนไพรสดูดม
ชมรมผูส้งูอายุไทรเพิ�มสขุ อบต.ไทร
งาม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นายวันชยั พุทธลํา 0986747197

6201000046-0022 อนุมัตแิลว้ สมุนไพรหนุมานประสานกาย สมุนไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาย ภาคภูม ิชว่งบัญญตั ิ 0831669591
6201000046-0020 อนุมัตแิลว้ สมุนไพรหมาหมุ่ยเพชร สมุนไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาย ภาคภูม ิชว่งบัญญตั ิ 0831669591

6202000072-0003 อนุมัตแิลว้ สมุนไพรแกค้นั
กลุม่อนุรักษ์สมุนไพรชมุชน ม.1 ต.
หนองไมก้อง (รา้นสมุนไพรโก ้
กําแพงเพชร) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาย เอนก สมคดิ 086201690

6201000046-0027 อนุมัตแิลว้ สมุนไพรแกว้หัวราก สมุนไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาย ภาคภูม ิชว่งบัญญตั ิ 0831669591

6205000089-0013 อนุมัตแิลว้ สมุนไพรแชเ่ทา้
วสิาหกจิชมุชนเกษตรทฤษฎใีหม่บา้น
แม่วรรณ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นางสาววรรณคด ีโชตริัสสะ 085-876220

6202000082-0003 อนุมัตแิลว้ สมุนไพรแปรรูปลกูประคบ
วสิาหกจิชมุชนกล◌่มุฅนรักษ์แม่
ตําบลพานทอง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นางสาวภคมน พมิพา

6209000080-0001 อนุมัตแิลว้ สมุนไพรไทยบา้นคลองปลาสรอ้ย นายสวุรรณ คําแกว้ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นายสวุรรณ คําแกว้
6201000027-0001 อนุมัตแิลว้ สมุนไพรไลแ่มลง คนสขุภาพดี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง อรษา อนิอา้ย
6201000046-0010 อนุมัตแิลว้ สมุนไพรไหมขา้วโพด สมุนไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาย ภาคภูม ิชว่งบัญญตั ิ 0831669591
6207000012-0002 อนุมัตแิลว้ สรอ้ยขอ้มอื วาสนาครสิตลั กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง วาสนา จั�นเพชร 0862123445
6209000036-0001 อนุมัตแิลว้ สรอ้ยขอ้มอืมงคล มณีมงคลมอเจรญิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางดวงกมล ทองม่วง 0814091752
6211000010-0001 อนุมัตแิลว้ สรอ้ยครสิตลั เจครสิตลั กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางสาว ทัศนว์รรณ กรบีเทศ 083361939
6207000012-0001 อนุมัตแิลว้ สรอ้ยคอ วาสนาครสิตลั กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง วาสนา จั�นเพชร 0862123445
6204000005-0003 อนุมัตแิลว้ สรอ้ยคอดบีุก นางเบญจมาพร เมฆปรดีาวงศ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2559 นาง เบญจมาพร เมฆปรดีาวงศ์ 055771722

6201000047-0009 อนุมัตแิลว้
สรอ้ยคอทองคําประดบัเพชรพรอ้ม
หอ้ยจี� เพชรพลอยเจมส์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นาง อารยี ์ต ิ�วทอง 0894610078

6201000054-0005 อนุมัตแิลว้ สรอ้ยคอเงนิประดบัพลอย พลอยเจมส ์น.ส.อนุรยี ์ต ิ�วทอง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นางสาว น.ส.อนุรยี ์ต ิ�วทอง 0894612210

6201000194-0002 อนุมัตแิลว้ สรอ้ยลกูปัดครสิตลั
หมู่บา้นOTOPเพื�อการท่องเที�ยวบา้น
วังพระธาตุ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง จรรยา ครรีศีรี 0895659965

6201000194-0001 อนุมัตแิลว้ สรอ้ยลกูปัดหนิสี
หมู่บา้นOTOPเพื�อการท่องเที�ยวบา้น
วังพระธาตุ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง จรรยา ครรีศีรี 0895659965

6201000160-0001 อนุมัตแิลว้ สลกัไมส้ลกัใจบา้นนํ�าโทง้ สลกัไม ้สลกัใจ บา้นนํ�าโทง้ 2560 นายถาวร ชุม่เย็น 0907151950

6201000109-0002 อนุมัตแิลว้ สลดัผักผลไมส้ด อาหารประเภทยํา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560
นางสาว น.ส.ณัฐณชิาช ์โพธิ0
ประจักษ์ 0805166942

6203000101-0008 อนุมัตแิลว้ สวองโกโก ้3 อนิ 1 บจก.สวองแฟคเจอริ�ง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2565 ว่าที� ร.ต. หญงิ พรนภิา แกว้สาธร 0940989385

6209000027-0002 อนุมัตแิลว้
สหกรณ์ผูเ้ลี�ยงโคขนุในเขตปฎริูป
ที�ดนิปางศลิาทองจํากัด

สหกรณ์ผูเ้ลี�ยงโคขนุในเขตปฏริูป
ที�ดนิปางศลิาทองจํากัด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย ทวชิ อนิโห ้ 0823312432

6209000027-0001 อนุมัตแิลว้
สหกรณ์ผูเ้ลี�ยงโคขนุในเขตปฏริูป
ที�ดนิปางศลิาทองจํากัด

สหกรณ์ผูเ้ลี�ยงโคขนุในเขตปฏริูป
ที�ดนิปางศลิาทองจํากัด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย ทวชิ อนิโห ้ 0823312432

6205000072-0003 อนุมัตแิลว้ สอิ�งนํ�าพรกิกากหมู สอิ�งโฮมเมด ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นายวเิชษฐ ์มชียั
6205000072-0002 อนุมัตแิลว้ สอิ�งนํ�าพรกิเผาปลาย่าง สอิ�งโฮมเมด ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นายวเิชษฐ ์มชียั
6205000072-0001 อนุมัตแิลว้ สอิ�งแจ่วบองผัดทรงเครื�อง สอิ�งโฮมเมด ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นายวเิชษฐ ์มชียั
6203000022-0013 อนุมัตแิลว้ สะหวงิ กล◌่มุจักสานสขุ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง ลดัดาวัลย ์เทพมงค์ 0806277707



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6209000041-0008 อนุมัตแิลว้ สบัปะรดกวน

กลุม่สนิคา้แม่บา้นบา้นตากฟ้า
(สมัมาชพี) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง วาสนา ผุยนวล

6205000089-0014 อนุมัตแิลว้ สบัปะรดอบแหง้
วสิาหกจิชมุชนเกษตรทฤษฎใีหม่บา้น
แม่วรรณ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นางสาววรรณคด ีโชตริัสสะ 085-876220

6201000116-0002 อนุมัตแิลว้ สาคไูสห้มู อาหารไทย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว น.ส.ยุพนิ ชา้งลอย 0846207471

6201000211-0001 อนุมัตแิลว้ สานปลาตะเพยีน
บา้นนวัตวถิบีา้นท่าไมแ้ดงใต ้สาน
ปลาตะเพยีน ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง รัญญา พงษ์เสอื

6201000079-0004 อนุมัตแิลว้ สามเกลอ ศรรีวยทรัพยเ์ฟอรน์เิจอร์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาย เดช ศรทีองหลาง 0828811834

6207000002-0005 อนุมัตแิลว้ สายหอ้ยโทรศพัทจ์ากใบ
กลุม่ผลติภัณฑใ์บหญา้แฝกบา้น
หนองมะเกาะ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ดอกไม ้พระกองดี 0998411344

6207000009-0002 อนุมัตแิลว้ สารไลแ่มลง
วสิาหกจิชมุชนกลุม่ฟื�นฟเูศรษฐกจิ
บา้นวงฆอ้ง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย สธุรรม แสงเพชร 0812809984

6206000014-0001 อนุมัตแิลว้ สงิโตจนี กลุม่หัตกรรมหนิอ่อนบา้นนาป่าแดง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาย นพดล ทวนธง 0839557511
6206000004-0004 อนุมัตแิลว้ สงิโตหนิอ่อน พลอยหนิอ่อน ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง ธนพร พลอาจ 0819739939
6206000010-0003 อนุมัตแิลว้ สงิโตหนิอ่อน ดอกรักหนิอ่อน ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาย ดอกรัก เกตวุงษ์ 0872070814
6201000016-0001 อนุมัตแิลว้ สิ�งประดษิฐจ์ากเศษไม ้ ส ิ�งประดษิฐจ์ากเศษไม ้ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นางสาว น.สสมจติร ขนุเทยีน 081727609

6201000146-0001 อนุมัตแิลว้ สิ�งประดษิฐว์ัสดผุสม(มดงาน)
กลุม่ผลติภัณฑป์ระดษิฐว์ัสดผุสม (มด
งาน) ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย ศราวุฒ ิสพุะนัต 0933766458

6207000068-0009 อนุมัตแิลว้ สุม่ กลุม่จักสานบา้นปรอืพันไถ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นกหวดี ศรมีูล 0875274934
6206000057-0002 อนุมัตแิลว้ สุม่ กลุม่จักสาน บา้นบางลาด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง เลี�ย พลศร
6208000034-0002 อนุมัตแิลว้ สุม่ปลา จักสานบา้นสามจบ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง ศวิัชญา จันทราภริมย์ 0638657214
6206000054-0003 อนุมัตแิลว้ สุม่ไก่ กลุม่จักสานไมไ้ผ่ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาย สขุ เรยีนพศิ
6208000034-0003 อนุมัตแิลว้ สุม่ไก่ จักสานบา้นสามจบ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง ศวิัชญา จันทราภริมย์ 0638657214
6204000012-0006 อนุมัตแิลว้ สุม่ไก่ กลุม่สตร ีม.3 บา้นคลองสะพานชา้ง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง โสดา จตรุทศิ 0861192543

6201000268-0001 อนุมัตแิลว้ สเปยไ์ลม่ด แมลงวัน แมลงวี� ไบรท์-อัพ
วสิาหกจิชมุชนไบรท์-อัพนํ�าแร่เมอืง
กําแพงเพชร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง เอื�อมพร โชคชว่ยอํานวย 0966465962

6201000232-0004 อนุมัตแิลว้ สเปรยฉ์กีกันยุง บา้นพอเพยีง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง วรัตทยา ศรชยั 0837057897

6203000073-0004 อนุมัตแิลว้ สเปรยน์ํ�ามันนวดสมุนไพรหญา้เอ็นยดื
กลุม่วสิาหกจิชมุชน สวนเกษตร
พชืผักปลอดภัย ม.28 บา้นคลองดว้น กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นางสาว วาสนา แกว้ชา 0979791190

6202000019-0003 อนุมัตแิลว้ สเปรยน์ํ�าสกัดสมุนไพร กลุม่นํ�าสกัดสมุนไพรบา้นแม่ยื�อ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นางสาว ศศลิดา ปานทองคํา 0921965452

6202000033-0003 อนุมัตแิลว้ สเปรยน์ํ�าสกัดสมุนไพร
กลุม่สมุนไพรไทยพื�นบา้น อบต.ไทร
งาม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง สมบัต ิชาตริักษ์ 055791140

6204000060-0002 อนุมัตแิลว้ สเปรยห์นา้นํ�าแร่ กลุม่ผลติภัณฑจ์ากแร่ธรรมชาต ิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นายเกยีรตศิกัด ิ0 พรหมสําโรง 061353946

6206000067-0002 อนุมัตแิลว้ สเปรยไ์ลยุ่งจากตะไครห้อม
กลุม่วสิาหกจิชมุชนผลติอาหารสนิคา้
เกษตรปลอดภัย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2552 นางสมเวส เพชรทูล

6204000027-0003 อนุมัตแิลว้ สเปรย์สมุนไพรกันยุงและแมลง บา้นสมุนไพรกล ิ�นสคุนธ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว กัญญภัสสร ์ชาคง 0842098938
6203000090-0006 อนุมัตแิลว้ สไปซี� ตน้กลา้ซูวเีนยี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นางสาวนวพร  พรานสอน 0994549396
6204000018-0001 อนุมัตแิลว้ สม้แผ่นใบทอง บา้นสานงามดี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง วสรุัตน ์จริเศรษฐพงศ์ 0918384469
6201000119-0001 อนุมัตแิลว้ สม้โอแกะใสก่ลอ่งพรอ้มขาย สม้โอคณุยาย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง วไิล ทรัพยประภา 0855010297

6210000012-0003 อนุมัตแิลว้ หนังสต ิ,ก
ลงุทองหนาของประดษิฐจ์ากเศษไม ้

เศษกะลา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาย ทองหนา บาคาน 0930517142
6204000057-0001 อนุมัตแิลว้ หนังสต ิ,ก นางจันทรธ์นา ทองพันชั�ง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง จันทรธ์นา ทองพันชั�ง 0848147220
6206000064-0001 อนุมัตแิลว้ หนังสต ิ,กทรงชา้ง นายมานะ ขอนทอง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาย มานะ ขอนทอง 0992181975
6206000064-0004 อนุมัตแิลว้ หนังสต ิ,กทรงนางเงอืก นายมานะ ขอนทอง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาย มานะ ขอนทอง 0992181975
6206000064-0002 อนุมัตแิลว้ หนังสต ิ,กทรงหัวควาย นายมานะ ขอนทอง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาย มานะ ขอนทอง 0992181975
6206000064-0003 อนุมัตแิลว้ หนังสต ิ,กทรงเสอืดํา นายมานะ ขอนทอง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาย มานะ ขอนทอง 0992181975



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6208000023-0003 อนุมัตแิลว้ หนุมานคลกุฝุ่ น กลุม่ปลารา้บา้นบงึสําราญนอ้ย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย ฉัตรธร พรดอนก่อ 0910265126
6208000023-0002 อนุมัตแิลว้ หนุมานทรงเครื�อง กลุม่ปลารา้บา้นบงึสําราญนอ้ย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย ฉัตรธร พรดอนก่อ 0910265126
6208000023-0004 อนุมัตแิลว้ หนุมานท่องไพร กลุม่ปลารา้บา้นบงึสําราญนอ้ย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย ฉัตรธร พรดอนก่อ 0910265126
6208000023-0006 อนุมัตแิลว้ หนุมานปรุงรส กลุม่ปลารา้บา้นบงึสําราญนอ้ย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย ฉัตรธร พรดอนก่อ 0910265126
6208000023-0001 อนุมัตแิลว้ หนุมานสรงนํ�า กลุม่ปลารา้บา้นบงึสําราญนอ้ย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย ฉัตรธร พรดอนก่อ 0910265126
6208000023-0005 อนุมัตแิลว้ หนุมานแตง่องค์ กลุม่ปลารา้บา้นบงึสําราญนอ้ย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย ฉัตรธร พรดอนก่อ 0910265126

6209000042-0004
ไม่ผ่าน(ระบุ
เหตผุล) หน่อไมด้อง กลุม่แยมผลไมบ้า้นใหม่วงศเ์ขาทอง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นางสาว โสภดิา รนิไทสง

6206000058-0005 อนุมัตแิลว้ หน่อไมด้อง กลุม่แปรรูป บา้นบางลาด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว วาสนา หงษ์ยนต์
6209000076-0001 อนุมัตแิลว้ หน่อไมด้อง นางเนตรญา ศกัด ิ0สม ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นางเนตรญา ศกัด ิ0สม
6202000058-0001 อนุมัตแิลว้ หน่อไมด้อง รวมใจปลกูไผ่เงนิลา้น กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นางสาว วันศร ีสลีาน 0860181237
6209000077-0001 อนุมัตแิลว้ หน่อไมด้อง นางประพมิพ ์กรพรม ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นางประพมิพ ์กรพรม
6202000058-0003 อนุมัตแิลว้ หน่อไมส้ด รวมใจปลกูไผ่เงนิลา้น กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นางสาว วันศร ีสลีาน 0860181237
6206000058-0004 อนุมัตแิลว้ หน่อไมอ้ัด กลุม่แปรรูป บา้นบางลาด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว วาสนา หงษ์ยนต์
6202000058-0002 อนุมัตแิลว้ หน่อไมอ้ัด รวมใจปลกูไผ่เงนิลา้น กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นางสาว วันศร ีสลีาน 0860181237
6209000086-0001 อนุมัตแิลว้ หนา้กากอนามัยผา้ฝ้าย นดิ ขนุทรง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นางสาวนดิ ขนุทรง 095-282918

6207000013-0001 อนุมัตแิลว้ หมวก
กลุม่เครอืขา่ยนันทนาการผลติภัณฑ์
โครเซตส์ารพันประโยชน์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางสาว วันทนา จันคง 0904548131

6209000008-0006 อนุมัตแิลว้ หมวก กลุม่อาชพีบา้นหนองหนิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว ชลธชิา วรนาม 0833309602
6203000054-0005 อนุมัตแิลว้ หมวกชนเผ่ามง้ กลุม่ผา้ปักชาวเขาบา้นป่าคา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง บรา กติตยิังกุล
6201000067-0005 อนุมัตแิลว้ หมวกถกั กระเป๋าเชอืกร่ม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง สวทิ สงัเกตกุาร 0814280148
6209000030-0003 อนุมัตแิลว้ หมวกถกัเชอืกร่ม กลุผ่ลติภัณฑเ์ชอืกร่ม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง กุสมุา ขนัชารี 0814750774
6205000001-0001 อนุมัตแิลว้ หมวกปีก กลุม่หมวกสานบา้นเกาะลําใย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง บุญทัน วชิาพร 0810412913
6209000086-0002 อนุมัตแิลว้ หมวกผา้ฝ้ายพมิพล์าย นดิ ขนุทรง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นางสาวนดิ ขนุทรง 095-282918

6204000009-0005 อนุมัตแิลว้ หมวกผา้ลกูไม ้
กลุม่นักธุรกจินอ้ย โรงเรยีนปางมะคา่
วทิยาคม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง เนาวรัตน ์ชา้งนอ้ย 0852445514

6203000024-0001 อนุมัตแิลว้ หมวกพลาสตกิ กล◌่มุทําหมวก หม่◌ ู2 คลองนํ�าไหล กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง สงัวาลย ์ทอดเสยีง 0875737162
6205000001-0002 อนุมัตแิลว้ หมวกพับ กลุม่หมวกสานบา้นเกาะลําใย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง บุญทัน วชิาพร 0810412913

6204000058-0002 อนุมัตแิลว้ หมวกสาน
กลุม่แม่บา้นเศรษฐกจิพอเพยีง เครื�อง
หอมจันทรศ์รสีริสิคุนธ์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นาง หน่อย จันทรศ์รี 0801151542

6209000005-0003 อนุมัตแิลว้ หมวกสาน หมวกถกั กลุม่ทําหมวกบา้นไผ่ยาวสามัคคี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง สมพร ฉมิมา 0824053944
6209000004-0002 อนุมัตแิลว้ หมวกสานจากพลาสตกิ กลุม่ทําหมวกบา้นเรงิกระพง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง พรพณา ตอินิ 0816046213

6203000024-0002 อนุมัตแิลว้ หมวกใบลาน กล◌่มุทําหมวก หม่◌ ู2 คลองนํ�าไหล กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง สงัวาลย ์ทอดเสยีง 0875737162
6203000051-0001 อนุมัตแิลว้ หมวกไมไ้ผ่สาน กลุม่จักสานไมไ้ผ่เพชรนยิม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 บุญเรอืน บัวนพ 0872027401

6206000017-0001 อนุมัตแิลว้ หมอน
วสิาหกจิชมุชนกลุม่เย็บผา้เครื�องนอน
ยางพาราเขาครีสี

ผูผ้ลติวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม 2557 นาง บังเอญิ จัดเสอื 0878400173

6201000001-0008 อนุมัตแิลว้ หมอน บรษิัท โอพเีอสซ ีเฮลท ์จํากัด
ผูผ้ลติวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม 2562 นาย สวกฤต ปัญญาเรอืง 0985651692

6207000029-0002 อนุมัตแิลว้ หมอนขดิ นางเตาะ นาดี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง เตาะ นาดี 0904583891
6207000022-0003 อนุมัตแิลว้ หมอนขดิ กลุม่เพลนิจติร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง สมจติร โชตพิ่วง 0821653157
6201000038-0002 อนุมัตแิลว้ หมอนขา้งนุ่น นาง พมิพร ปรางคศ์รทีอง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง พมิพร ปรางคศ์รทีอง 0870443366

6204000026-0001 อนุมัตแิลว้ หมอนยางพารา
วสิาหกจิชมุชนปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง โฉมยงค ์รักษาแดน 0934951259

6207000070-0001 อนุมัตแิลว้ หมอนสม๊อค บา้นศรสีม้โมเดล กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นางสาว พรลภัส สรอ้ยศอ 0991651236
6201000038-0001 อนุมัตแิลว้ หมอนหนุนนุ่น นาง พมิพร ปรางคศ์รทีอง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง พมิพร ปรางคศ์รทีอง 0870443366
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6206000012-0003 อนุมัตแิลว้ หมอนหนุนใยสงัเคราะห์

กลุม่เศรษฐกจิชมุชนอําเภอพราน
กระตา่ย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางสาว พมิพพ์ร สวุรรณเจรญิ 0845928050

6201000221-0003 อนุมัตแิลว้ หมอนองิ
บา้นนวัตวถิกีลุม่ศลิปาชพีบา้นจอม
แขวน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นางสาว วนัชพร ศรสีมบัต ิ 0956234147

6207000025-0003 อนุมัตแิลว้ หมอนเคยีงคู่ กลุม่แม่บา้นงานฝีมอืบา้นกา้วเจรญิพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย นางพลอย  โพธิ0เงนิ ศรสีขุ 0865891809

6209000008-0004 อนุมัตแิลว้ หมอนและที�รองนอนสําหรับเปลญวน กลุม่อาชพีบา้นหนองหนิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว ชลธชิา วรนาม 0833309602
6205000037-0002 อนุมัตแิลว้ หมอนไทดํา กลุม่ผลติภัณฑจ์ากผา้ไทดํา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง อนงค ์มะลลิา 0818869716
6201000003-0004 อนุมัตแิลว้ หมี�กรอกสม้ซ่า นางฐาปน ีจันศร ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง ฐาปน ีจันศร 0824090010
6210000008-0001 อนุมัตแิลว้ หมี�กรอบ ป้าอรหมี�กรอบ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง บังอร สาสะกุล 0819620907
6209000046-0010 อนุมัตแิลว้ หมี�กรอบ กลุม่แม่บา้นปางมะละกอ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง พเยาว ์มณีเขยีว
6205000084-0005 อนุมัตแิลว้ หมี�กรอบสามรส วสิาหกจิชมุชนสง่เสรมิอาชพีวังไทร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นางกชพรรณ อยู่สุม่ 092-639562
6201000122-0001 อนุมัตแิลว้ หมูคลกุพรกิ (มะหลา่) หมูคลกุพรกิ(มะหลา่) ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว น.ส.อารรีัตน ์บัวเสอื
6201000095-0001 อนุมัตแิลว้ หมูทอด ปุ้ยหมูทอดกระเทยีม ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นางสาว บุญรัตน ์พุทธวงศ์ 0881447859

6201000098-0001 อนุมัตแิลว้ หมูทอดสมุนไพร เจ๊วันดหีมูทอดสมุนไพรสตูรพรกิแกง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นางสาว วลิาวัลย ์มศีรสีวัสด ิ0 0887050114
6201000026-0008 อนุมัตแิลว้ หมูทุบ หมูไทยศรโียธนิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง สริลิกัษณ์ เลา่ณศรโียธนิ 055710065

6201000208-0001 อนุมัตแิลว้ หมูฝอย บา้นนวัตวถิบีา้นท่าไมแ้ดงใต ้หมูฝอย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง พนติา มากกุญชร
6201000044-0002 อนุมัตแิลว้ หมูฝอย กลุม่สตรอีาสาพัฒนาบา้นหนองหลวง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ชนาพร พันธข์ะวงษ์ 0899066056
6201000026-0009 อนุมัตแิลว้ หมูฝอย หมูไทยศรโียธนิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง สริลิกัษณ์ เลา่ณศรโียธนิ 055710065
6201000172-0001 อนุมัตแิลว้ หมูฝอย นางสดุาพร บุญตา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง สดุาพร บุญตา 0642439752
6201000134-0005 อนุมัตแิลว้ หมูฝอย อาหารไทย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาย ธนายุทธ จุมวุฒสิ ิ 0892723318

6203000029-0002 อนุมัตแิลว้ หมูฝอย
กลุม่แปรรูปผลติภัณฑอ์าหารจากเนื��อ
สกุร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นางสาว จดิาภา แกว้เพชร 0817219901

6201000011-0001 อนุมัตแิลว้ หมูฝอยแม่จําเนยีร หมูฝอยแม่จําเนยีร ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง จําเนยีร คําอนิทร์ 0827677398
6201000325-0001 อนุมัตแิลว้ หมูยอเพชร ลกูช ิ�นตราเพชร ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นางสายพนิ เกดิโต 0814330537
6201000134-0004 อนุมัตแิลว้ หมูสวรรค์ อาหารไทย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาย ธนายุทธ จุมวุฒสิ ิ 0892723318
6201000026-0006 อนุมัตแิลว้ หมูสวรรค์ หมูไทยศรโียธนิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง สริลิกัษณ์ เลา่ณศรโียธนิ 055710065
6201000040-0001 อนุมัตแิลว้ หมูสวรรค์ หมูสวรรคแ์ม่อําพร ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง อําพร ทรงภักดี 0801463650
6205000025-0002 อนุมัตแิลว้ หมูสวรรค์ บุญเชดิโภชนาโตะ๊จนี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาย ศภุัช บุญสง่ศริ ิ 0637966422
6201000172-0002 อนุมัตแิลว้ หมูสวรรค์ นางสดุาพร บุญตา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง สดุาพร บุญตา 0642439752
6201000257-0002 อนุมัตแิลว้ หมูสวรรค์ นางสาวชบาไพร ระววีรรณ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นางสาว ชบาไพร ระววีรรณ
6201000011-0002 อนุมัตแิลว้ หมูสวรรคแ์ม่จําเนยีน หมูฝอยแม่จําเนยีร ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง จําเนยีร คําอนิทร์ 0827677398
6211000044-0002 อนุมัตแิลว้ หมูสม้ หมูสม้แม่สายทอง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นาง ทอง ยาดี 0931950611
6201000323-0001 อนุมัตแิลว้ หมูสม้ เจ๊โวยวาย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2564 นางใกลรุ้่ง กระธน
6201000113-0002 อนุมัตแิลว้ หมูสม้ธนวัฒน์ แหนมหม ูหมูสม้ ธนวัฒน์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย ไชยยา มโีต 0831632918
6201000026-0014 อนุมัตแิลว้ หมูหยอง หมูไทยศรโียธนิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง สริลิกัษณ์ เลา่ณศรโียธนิ 055710065

6203000029-0003 อนุมัตแิลว้ หมูหวาน
กลุม่แปรรูปผลติภัณฑอ์าหารจากเนื��อ
สกุร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นางสาว จดิาภา แกว้เพชร 0817219901

6201000026-0015 อนุมัตแิลว้ หมูอบกรอบไรม้ัน หมูไทยศรโียธนิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง สริลิกัษณ์ เลา่ณศรโียธนิ 055710065
6201000257-0001 อนุมัตแิลว้ หมูเสน้ นางสาวชบาไพร ระววีรรณ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นางสาว ชบาไพร ระววีรรณ
6201000324-0001 อนุมัตแิลว้ หมูแดดเดยีว เจ๊โวยวาย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2564 นางใกลรุ้่ง กระธน
6203000036-0003 อนุมัตแิลว้ หมูแดดเดยีว แม่หลวงผลติภัณฑแ์ปรรูปจากหมู ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง สมพร พรมมาบุญ 0814748143
6201000134-0006 อนุมัตแิลว้ หมูแดดเดยีว อาหารไทย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาย ธนายุทธ จุมวุฒสิ ิ 0892723318



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6202000091-0006 อนุมัตแิลว้ หม่องนํ�าสมุนไพร

ชมรมผูส้งูอายุไทรเพิ�มสขุ อบต.ไทร
งาม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นายวันชยั พุทธลํา 0986747197

6202000091-0007 อนุมัตแิลว้ หม่องบาลม์
ชมรมผูส้งูอายุไทรเพิ�มสขุ อบต.ไทร
งาม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นายวันชยั พุทธลํา 0986747197

6203000022-0001 อนุมัตแิลว้ หวดนึ�งขา้ว กล◌่มุจักสานสขุ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง ลดัดาวัลย ์เทพมงค์ 0806277707
6206000054-0002 อนุมัตแิลว้ หวดนึ�งขา้ว กลุม่จักสานไมไ้ผ่ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาย สขุ เรยีนพศิ
6201000221-0008 อนุมัตแิลว้ หวายดอง

บา้นนวัตวถิกีลุม่ศลิปาชพีบา้นจอม
แขวน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นางสาว วนัชพร ศรสีมบัต ิ 0956234147

6209000052-0001 อนุมัตแิลว้ หวปีระดบัผมลายมาลยั สจุนินา บุง้หวาย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นางสาว สจุนินา บุง้หวาย
6201000083-0001 อนุมัตแิลว้ หอยครกชาววัง ขนมครกชาววัง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาย วโิรจน ์แสงจันทร์ 0819729312
6201000081-0005 อนุมัตแิลว้ หอยทอดโบราณ ครูขมิ�นภูมปิัญญารักษ์ไทย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง อัจฉรา แสงจันทร์ 0819727223
6202000034-0001 อนุมัตแิลว้ หัตถกรรมแกว้ นายสคุมัภรี ์ภูพาวรรณ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาย สคุมัภรี ์ภูพาวรรณ 0920310946
6202000026-0001 อนุมัตแิลว้ หัตถกรรมแกว้ นายสคุมภรี ์ภูพาวรรณ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาย สคุมัภรี ์ภูพาวรรณ 0920310946
6201000079-0002 อนุมัตแิลว้ หัวขอน ศรรีวยทรัพยเ์ฟอรน์เิจอร์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาย เดช ศรทีองหลาง 0828811834
6204000005-0002 อนุมัตแิลว้ หัวไมเ้ทา้ดบีุก นางเบญจมาพร เมฆปรดีาวงศ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง เบญจมาพร เมฆปรดีาวงศ์ 055771722
6203000003-0001 อนุมัตแิลว้ หาบจากเชอืกยางพารา กลุม่ถกัสานตะกรา้จากยางพารา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง วาสนา เพชรไทย 0872055841
6201000090-0004 อนุมัตแิลว้ หนิมงคล  ป้าต ิ;ม นางสาวมาลยั มาเครอื ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นางสาว น.ส.มาลยั มาเครอื 0839532670
6206000038-0001 อนุมัตแิลว้ หนิศลิาแลง ภูศลิาแลง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว นุชจร ีแจ่มใส 0877294641
6201000086-0001 อนุมัตแิลว้ ห่อหมกปลากราย ครัวคณุยุพา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาง ยุพา บุญมากประเสรฐิ 0932583252

6211000034-0001 อนุมัตแิลว้ องุ่นไรเ้มล็ดปลอดสาร สวนองุ่นเพชรชมภู(นางสมใจ ชา้งโต) ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง สมใจ ชา้งโต 0942945507
6206000039-0001 อนุมัตแิลว้ ออม ออม กลว้ยฉาบ วชิญาพร แมลงภู่ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง วชิญาพร แมลงภู่ 0947537929
6211000025-0001 อนุมัตแิลว้ ออมสนิทรงไทย กลุม่ประดษิฐข์องใชจ้ากเศษไม ้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง เข็มขดั สรุนิรัตน์ 0878389162

6201000148-0001 อนุมัตแิลว้ ออรแ์กนอยดน์ํ�ามันโอเมกา3,6,9
บรษิัทโอเมกา 3-6-9 แอนด ์ไลโคปีน 

จํากัด ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางบัณณธร   วจิติรพัชราภรณ์ 0810364229
6201000285-0001 อนุมัตแิลว้ อัญชนัผสมนํ�าผึ�งมะนาว Manow ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 น.ส.มะลวิัลย ์ปานฤทธิ0 0894435812
6202000022-0004 อนุมัตแิลว้ อาสนะสงฆจ์ากตน้กก กลุม่ทอเสื�อกก กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง คําปอน ชยัธรรม 0844917631
6206000042-0001 อนุมัตแิลว้ อุ ๊ปลาสม้ อุ ๊ปลาสม้ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย เฉลมิพล จะโรรัมย์ 0876780587
6203000045-0002 อนุมัตแิลว้ อ่างลา้งหนา้ตอไมเ้ทียีม ปูนปั�นไมเ้ทยีม กําแพงเพชร ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นายเกษม แสงเมอืง 0848132346
6206000030-0002 อนุมัตแิลว้ อ่างหนิอ่อน กล◌่มุหนิอ่อนเมอืงพรานงานกลงึ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย วชริพงศ ์ตั �งนธิธินพงศ์ 0913847559
6201000290-0001 อนุมัตแิลว้ ออ้ยอร่อย ออ้ยอร่อย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นายกรธัช มหบุญพาชยั
6203000021-0007 อนุมัตแิลว้ ฮอรโ์มนพชืจากฉไีสเ้ดอืนดนิ นํ�ายาเอนกประสงคช์วีภาพ(ป๊อก) ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง บุญชอบ โมกทอง 0606796576
6202000017-0001 อนุมัตแิลว้ ฮอรโ์มนสมุนไพร นายสมบัต ิอิ�มเอม ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาย สมบัต ิอิ�มเอม
6201000196-0001 อนุมัตแิลว้ เกวยีนไม(้ของที�ระลกึ) หมู่บา้นOTOPเพื�อการท่องเที�ยว กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว สํารวย อุปจ๊ะ 0895659965
6208000031-0003 อนุมัตแิลว้ เกา้อี� เฟอรน์เิจอรบ์า้นหนองนกชมุใต ้ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย ชยัเนตร แพงดี 0807899564
6211000014-0002 อนุมัตแิลว้ เกา้อี� กลุม่แกะสลกัไม ้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ภัทรภร ธรีะธาดา 0879435034

6205000011-0001 อนุมัตแิลว้ เกา้อี�
กลุม่วสิาหกจิชมุชนผลติภัณฑร์ากไม ้
บา้นเนนิพลบั กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย นุกูล ประสมผล 0812837297

6208000019-0004 อนุมัตแิลว้ เกา้อี� เฟอรน์เิจอรบ์า้นศรสีกุณา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นางสาว สมบูรณ์ สใีส 0806301062
6211000025-0002 อนุมัตแิลว้ เกา้อี� กลุม่ประดษิฐข์องใชจ้ากเศษไม ้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง เข็มขดั สรุนิรัตน์ 0878389162
6210000002-0002 อนุมัตแิลว้ เกา้อี� 3s ชา่งใจเฟอรน์เิจอร์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย นพรัตน ์วงษสว่าง 0898605436
6201000063-0004 อนุมัตแิลว้ เกา้อี�ทรงกลม วรลกัษณ์เฟอรน์เิจอร์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย พหภพ นุชชง 0848725154
6201000079-0012 อนุมัตแิลว้ เกา้อี�นั�งซักผา้ ศรรีวยทรัพยเ์ฟอรน์เิจอร์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย เดช ศรทีองหลาง 0828811834
6201000029-0001 อนุมัตแิลว้ เกา้อี�นั�งยาว นางชนากานต ์จําปีทอง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง ชนากานต ์จําปีทอง 0895662159

6201000206-0001 อนุมัตแิลว้ เกา้อี�นั�งไม ้
บา้นนวัตวถิบีา้นท่าไมแ้ดงใต ้เกา้อี�นั�ง
ไม ้ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง ขวัญจติร ธรรมใจ

6211000029-0007 อนุมัตแิลว้ เกา้อี�พนักพงิ กลุม่ผลติภันฑจ์ากไมบ้า้นโกสมัพี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาย จําเนยีร ทูลสา่ย 0878485745
6203000064-0001 อนุมัตแิลว้ เกา้อี�หวาย กลุม่เกา้อี�หวาย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาย เจยีม แซ่ซี 0907468225



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6211000029-0008 อนุมัตแิลว้ เกา้อี�หัวโลน้ กลุม่ผลติภันฑจ์ากไมบ้า้นโกสมัพี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาย จําเนยีร ทูลสา่ย 0878485745
6211000011-0001 อนุมัตแิลว้ เกา้อี�หัวโลน้ ส ิ�งประดษิฐจ์ากเศษไม ้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย ถนอม วัชรนันทวศิาล 0892704042
6201000063-0002 อนุมัตแิลว้ เกา้อี�เล็กทรงกลม วรลกัษณ์เฟอรน์เิจอร์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย พหภพ นุชชง 0848725154
6207000078-0003 อนุมัตแิลว้ เกา้อี�ไมแ้ปรรูป กล◌่มุแปรรูปไมบ้า้นคยุมะม่วง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2565 นายกติตพิงษ์ เจนจบ 087-740056
6203000059-0002 อนุมัตแิลว้ เกา้อี�ไมไ้ผ่แบบยาว กลุม่ผลติภัณฑจ์ากไมไ้ผ่ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นางสาว ปราณี เปรมเสถยีร 0869391445
6203000059-0001 อนุมัตแิลว้ เกา้อี�ไมไ้ผ่แบบเดี�ยว กลุม่ผลติภัณฑจ์ากไมไ้ผ่ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นางสาว ปราณี เปรมเสถยีร 0869391445
6201000079-0007 อนุมัตแิลว้ เขยีง ศรรีวยทรัพยเ์ฟอรน์เิจอร์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย เดช ศรทีองหลาง 0828811834

6204000004-0001 อนุมัตแิลว้ เขยีงไมม้ะขาม
วสิาหกจิชมุชนผลติภัณฑจ์ากไมบ้า้น
บงึกอก กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย สมจติร มหานนท์ 0898563780

6201000047-0007 อนุมัตแิลว้ เข็มกลดัทองคําประดบัเพชรพลอย เพชรพลอยเจมส์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นาง อารยี ์ต ิ�วทอง 0894610078

6203000007-0001 อนุมัตแิลว้ เข็มขดั
กลุม่หัตถกรรมเครื�องเงนิชาวเขาบา้น
คลองเตย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย มงคล ตั �งมงคลกจิการ 0857296282

6205000022-0001 อนุมัตแิลว้ เขง่จักสานไมไ้ผ่
กลุม่เยาวชนจักสานไมไ้ผ่โรงเรยีน
หนองปรอืประชาสรรค์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง วัฒนารัตน ์ไรเกษ 0821770740

6203000007-0006 อนุมัตแิลว้ เครี�องเงนิกําไลโบราณ
กลุม่หัตถกรรมเครื�องเงนิชาวเขาบา้น
คลองเตย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย มงคล ตั �งมงคลกจิการ 0857296282

6205000009-0001 อนุมัตแิลว้ เครื�องจักสาน นายเสนาะ ทองแจ่ม ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาย เสนาะ ทองแจ่ม 0804552561
6206000045-0002 อนุมัตแิลว้ เครื�องจักสานจากไมไ้ผ่ กลุม่จักสานบา้นนาป่าแดง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นาย สมหมาย พลอาจ 0877321559

6204000008-0002 อนุมัตแิลว้ เครื�องจักสานไมไ้ผ่
กลุม่เกษตรนอ้มเกลา้ขา้วอิ�มทพิย์
บา้นหนองขาม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง ทวทีรัพย๋ 0 กาหา 0824021907

6203000073-0009 อนุมัตแิลว้ เครื�องดื�มชากระชาย
กลุม่วสิาหกจิชมุชน สวนเกษตร
พชืผักปลอดภัย ม.28 บา้นคลองดว้น กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นางสาว วาสนา แกว้ชา 0979791190

อนุมัตแิลว้ เครื�องดื�มชาว่านรางจดื
กลุม่วสิาหกจิชมุชน สวนเกษตร
พชืผักปลอดภัย ม.28 บา้นคลองดว้น กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นางสาว วาสนา แกว้ชา 0979791190

6203000073-0008 อนุมัตแิลว้ เครื�องดื�มชาสมุนไพรโดไ่ม่รูล้ม้
กลุม่วสิาหกจิชมุชน สวนเกษตร
พชืผักปลอดภัย ม.28 บา้นคลองดว้น กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นางสาว วาสนา แกว้ชา 0979791190

6203000073-0005 อนุมัตแิลว้ เครื�องดื�มชาหญา้เอ็นยดื
กลุม่วสิาหกจิชมุชน สวนเกษตร
พชืผักปลอดภัย ม.28 บา้นคลองดว้น กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นางสาว วาสนา แกว้ชา 0979791190

6206000017-0002 อนุมัตแิลว้ เครื�องนอน
วสิาหกจิชมุชนกลุม่เย็บผา้เครื�องนอน
ยางพาราเขาครีสี

ผูผ้ลติวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม 2557 นาง บังเอญิ จัดเสอื 0878400173

6206000017-0004 อนุมัตแิลว้ เครื�องนอนพารา
วสิาหกจิชมุชนกลุม่เย็บผา้เครื�องนอน
ยางพาราเขาครีสี

ผูผ้ลติวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม นาง บังเอญิ จัดเสอื 0878400173

6210000009-0002 อนุมัตแิลว้ เครื�องประดบัครสิตลั
สอา้นเครื�องประดบั กระเป๋าสาน
พลาสตกิ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นางสาว สอา้น เอี�ยมบาง 0895653270

6201000026-0011 อนุมัตแิลว้ เครื�องประดบัชบุทอง หมูไทยศรโียธนิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง สริลิกัษณ์ เลา่ณศรโียธนิ 055710065
6203000074-0001 อนุมัตแิลว้ เครื�องประดบัลกูปัดและครสิตลัมุก นายวศนิ อยู่สภุาพ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาย วศนิ อยู่สภุาพ 0896435844
6201000026-0012 อนุมัตแิลว้ เครื�องประดบัหนิสี หมูไทยศรโียธนิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง สริลิกัษณ์ เลา่ณศรโียธนิ 055710065

6204000009-0001 อนุมัตแิลว้ เครื�องประดบัเม็ดมะคา่
กลุม่นักธุรกจินอ้ย โรงเรยีนปางมะคา่
วทิยาคม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง เนาวรัตน ์ชา้งนอ้ย 0852445514

6201000081-0003 อนุมัตแิลว้ เครื�องประดบัไทยโบราณ ครูขมิ�นภูมปิัญญารักษ์ไทย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง อัจฉรา แสงจันทร์ 0819727223
6207000070-0003 อนุมัตแิลว้ เครื�องปั�นดนิเผาทรงโบราณ บา้นศรสีม้โมเดล กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นางสาว พรลภัส สรอ้ยศอ 0991651236

6204000058-0001 อนุมัตแิลว้ เครื�องหอมจันทรศ์รสีริสิคุนธ์
กลุม่แม่บา้นเศรษฐกจิพอเพยีง เครื�อง
หอมจันทรศ์รสีริสิคุนธ์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง หน่อย จันทรศ์รี 0801151542



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6203000007-0005 อนุมัตแิลว้ เครื�องเงนิสรอ้ยคอ

กลุม่หัตถกรรมเครื�องเงนิชาวเขาบา้น
คลองเตย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย มงคล ตั �งมงคลกจิการ 0857296282

6204000007-0001 อนุมัตแิลว้ เครื�องเบญจรงค์ นางสาวสริวิรรณ ชอ่อังชญั ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง สริวิรรณ ชอ่อังชญั 0881721230
6201000057-0004 อนุมัตแิลว้ เคลอืบเงายาง SKM Cleanning Wax ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นางสาว วรรณณีย ์เปี�ยทา 0831643412
6201000057-0006 อนุมัตแิลว้ เคลอืบเงาสรีถ SKM Cleanning Wax ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นางสาว วรรณณีย ์เปี�ยทา 0831643412
6201000057-0005 อนุมัตแิลว้ เคลอืบเงาเบาะ SKM Cleanning Wax ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นางสาว วรรณณีย ์เปี�ยทา 0831643412

6209000063-0001
ไม่ผ่าน(ระบุ
เหตผุล) เคก้กลว้ยหอม บา้นไร่กระเจี,ยบนอ้ย 2562

6205000066-0006 อนุมัตแิลว้ เคก้กลว้ยหอม นํ�าหวานเบเกอรี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นางสาวสมรักษ์ เงนิเมอืง
6206000075-0001 อนุมัตแิลว้ เคก้กลว้ยหอมทอง นัดเบเกอรี� ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2565 นางสาวรัตนช์ณัฏฐ ์โพธิ0โชต ิ 0656698294
6205000066-0004 อนุมัตแิลว้ เคก้กลว้ยไข่ นํ�าหวานเบเกอรี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นางสาวสมรักษ์ เงนิเมอืง
6205000066-0005 อนุมัตแิลว้ เคก้ฝอยทองลาวา นํ�าหวานเบเกอรี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นางสาวสมรักษ์ เงนิเมอืง
6205000066-0002 อนุมัตแิลว้ เคก้ไขไ่ตห้วัน นํ�าหวานเบเกอรี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นางสาวสมรักษ์ เงนิเมอืง
6201000096-0002 อนุมัตแิลว้ เคก๊กระยาสารทกลว้ยไข่ รา้นบา้นขนมเมอืงกําแพง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาง โมนา ชยักฤตทองกุล 0948427894
6207000016-0020 อนุมัตแิลว้ เคก๊กลว้ยหอม กลุม่อาชพีแม่บา้นโนนใน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง บุญนาค เจนจบ 0846228299
6206000004-0007 อนุมัตแิลว้ เจดยีห์นิอ่อน พลอยหนิอ่อน ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง ธนพร พลอาจ 0819739939
6204000027-0009 อนุมัตแิลว้ เจลลา้งหนา้ บา้นสมุนไพรกล ิ�นสคุนธ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นางสาว กัญญภัสสร ์ชาคง 0842098938
6209000001-0005 อนุมัตแิลว้ เจี,ยบ แคคตสั นางชลดิา สทุธพิงษ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง ชลดิา สทุธพิงษ์ 0897068595

6201000050-0001 อนุมัตแิลว้
เฉาก๊วยกําแพงเพชร(แม่ปิง)ตราชา้ง
ทรงเครื�อง เฉาก๊วยกําแพงเพชร(แม่ปิง) ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาย กฤษณะ ปรางทอง 0816054224

6201000006-0003 อนุมัตแิลว้ เฉาก๊วยนมสด ชากังราว บรษิัทเฉาก๊วยชากังราวจํากัด
ผูผ้ลติวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม 2557 นางสาว สวุนติย ์สวุรรณโรจน์ 055854821

6201000106-0001 อนุมัตแิลว้ เฉาก๊วยนมสด สตูรเวยโ์ปรตนี รา้นผลติภัณฑด์ดี ี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว น.ส บุญธารกิา แกว้โต 0869349857

6201000006-0001 อนุมัตแิลว้ เฉาก๊วยผงชงดื�ม บรษิัทเฉาก๊วยชากังราวจํากัด
ผูผ้ลติวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม 2557 นางสาว สวุนติย ์สวุรรณโรจน์ 055854821

6201000006-0004 อนุมัตแิลว้ เฉาก๊วยสําเร็จรูปในนํ�าเชื�อม บรษิัทเฉาก๊วยชากังราวจํากัด
ผูผ้ลติวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม 2557 นางสาว สวุนติย ์สวุรรณโรจน์ 055854821

6201000222-0001 อนุมัตแิลว้ เฉาก๊วยหนบึหนับ บรษิัท ราชาพาณชิย ์ฟู๊ ด จํากัด ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาย วศิรุต สอืพัฒธมิา 0866757433
6201000014-0005 อนุมัตแิลว้ เฉาก๋วยหวานในตวั กลุม่แม่บา้นชาววัง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย สมยศ ลอืพัฒธมิา 0881747410
6201000330-0001 อนุมัตแิลว้ เชฟกบแดดเดยีว ทรงวทิย ์สวุรรณลขิดิ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 ทรงวทิย ์สวุรรณลขิดิ 0959019917

6201000009-0002 อนุมัตแิลว้ เชงิเทยีนปักเทยีน กลุม่วสิาหกอจเฟอรน์เิจอรป์ระดบัมุก กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย สทุธิ0ธนพงษ์ คะชาชยั 0861846595
6201000018-0002 อนุมัตแิลว้ เชอืกกลว้ยฝั�น กลุม่เชอืกกลว้ยฝั�นแปรรูป กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง จันตา ไชยศลิป์ 0848156900
6203000106-0003 อนุมัตแิลว้ เซรั�มบํารุงผมสมุนไพร สมุนไพรมาดามเบญ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2565 นางสาวเบญจรัตน ์มโนมัย 0955682190
6201000232-0007 อนุมัตแิลว้ เซรั�มฟักขา้ว บา้นพอเพยีง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง วรัตทยา ศรชยั 0837057897
6206000011-0002 อนุมัตแิลว้ เด็กโบราณ กลุม่หัตถกรรมบา้นเรอืนไทย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย สมบูรณ์ ไชยรังษี 0895679144
6206000011-0004 อนุมัตแิลว้ เด็กโบราณสองพี�นอ้ง กลุม่หัตถกรรมบา้นเรอืนไทย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาย สมบูรณ์ ไชยรังษี 0895679144
6208000044-0001 อนุมัตแิลว้ เตาปิ�งย่าง กลุม่เตาปิ�งย่าง บา้นบงึสําราญนอ้ย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาย พงศกร สสีงิห์ 0882952908
6211000038-0002 อนุมัตแิลว้ เตยีง สปารค์ Rubber Gun ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย ณัฐวุฒ ิมาวันนา 0872117108
6208000019-0008 อนุมัตแิลว้ เตยีงนอน เฟอรน์เิจอรบ์า้นศรสีกุณา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว สมบูรณ์ สใีส 0806301062
6201000079-0011 อนุมัตแิลว้ เตยีงนอนไม ้ ศรรีวยทรัพยเ์ฟอรน์เิจอร์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย เดช ศรทีองหลาง 0828811834
6201000079-0003 อนุมัตแิลว้ เตยีงเย็น ศรรีวยทรัพยเ์ฟอรน์เิจอร์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาย เดช ศรทีองหลาง 0828811834
6203000087-0002 อนุมัตแิลว้ เตา่มังกร สวุรรณ์สงัคโลก ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นายทนิกร  ทองสวุรรณ์
6206000004-0005 อนุมัตแิลว้ เตา่หนิอ่อน พลอยหนิอ่อน ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง ธนพร พลอาจ 0819739939
6206000029-0002 อนุมัตแิลว้ เตา่แกะสลกัหนิอ่อน วังชมพูหนิอ่อน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย ธรีวุฒ ิเกตวุงษ์ 0836376533
6205000066-0007 อนุมัตแิลว้ เตา้หูน้มสด นํ�าหวานเบเกอรี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นางสาวสมรักษ์ เงนิเมอืง
6201000048-0001 อนุมัตแิลว้ เตา้ฮวยชากังราว Kimly เตา้ฮวยชากังราว ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง ทัศนยี ์อลงกต 055712977,
6211000022-0003 อนุมัตแิลว้ เตา้ฮวยนมสด นางวริัตน ์ทวนธง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง วริัตน ์ทวนธง 0872001017



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6201000061-0001 อนุมัตแิลว้ เตา้ฮวยนมสด อร่อยเหาะ เตา้ฮวยนมสดอร่อยเหาะ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นางสาว ปัณณัชญา แพงวงษ์ 0805043135

6201000264-0001
ไม่ผ่าน(ระบุ
เหตผุล) เตา้ฮวยนมสดมะพรา้วอ่อน คลงัสบิสองอร่อย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาย ชงิชยั วบิูลสนุทรางกูบ 0841784285

6201000048-0002 อนุมัตแิลว้ เตา้ฮวยหมิะชากังราว Kimly เตา้ฮวยชากังราว ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง ทัศนยี ์อลงกต 055712977,
6204000045-0001 อนุมัตแิลว้ เทพาธูปกันยุง กรกนก สาระคณุ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นางสาว กรกนก สาระคณุ 0967744900

6203000101-0009 อนุมัตแิลว้ เนยโกโก ้cocoa butter บจก.สวองแฟคเจอริ�ง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2565 ว่าที� ร.ต. หญงิ พรนภิา แกว้สาธร 0940989385
6201000026-0007 อนุมัตแิลว้ เนื�อสวรรค์ หมูไทยศรโียธนิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง สริลิกัษณ์ เลา่ณศรโียธนิ 055710065
6201000328-0001 อนุมัตแิลว้ เนื�อเสยีบไม ้ คณุนติยา จันภูเขยีว ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นติยา จันภูเขยีว 0819711803
6201000328-0002 อนุมัตแิลว้ เนื�อแดดเดยีว คณุนติยา จันภูเขยีว ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นติยา จันภูเขยีว 0819711803

6201000001-0003 อนุมัตแิลว้ เบาะนั�งกายวภิาค บรษิัท โอพเีอสซ ีเฮลท ์จํากัด
ผูผ้ลติวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม 2557 นาย สวกฤต ปัญญาเรอืง 0985651692

6201000001-0005 อนุมัตแิลว้ เบาะนั�งสมาธิ บรษิัท โอพเีอสซ ีเฮลท ์จํากัด
ผูผ้ลติวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม 2557 นาย สวกฤต ปัญญาเรอืง 0985651692

6206000017-0003 อนุมัตแิลว้ เบาะรองนั�ง
วสิาหกจิชมุชนกลุม่เย็บผา้เครื�องนอน
ยางพาราเขาครีสี

ผูผ้ลติวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม 2557 นาง บังเอญิ จัดเสอื 0878400173

6201000001-0004 อนุมัตแิลว้ เบาะรองนั�งรถยนต์ บรษิัท โอพเีอสซ ีเฮลท ์จํากัด
ผูผ้ลติวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม 2557 นาย สวกฤต ปัญญาเรอืง 0985651692

6201000001-0002 อนุมัตแิลว้ เบาะรองนั�งเกา้อี� บรษิัท โอพเีอสซ ีเฮลท ์จํากัด
ผูผ้ลติวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม 2557 นาย สวกฤต ปัญญาเรอืง 0985651692

6201000001-0001 อนุมัตแิลว้ เบาะรองนั�งเพื�อสขุภาพ บรษิัท โอพเีอสซ ีเฮลท ์จํากัด
ผูผ้ลติวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม 2557 นาย สวกฤต ปัญญาเรอืง 0985651692

6207000022-0006 อนุมัตแิลว้ เบาะรองพื�น กลุม่เพลนิจติร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง สมจติร โชตพิ่วง 0821653157
6211000012-0001 อนุมัตแิลว้ เปลญวน ดอกไมป้ระดษิฐจ์ากผา้ใยบัว ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง สวุภัทร พันธส์มพงษ์ 0890832075

6202000035-0002 อนุมัตแิลว้ เปลญวน
กลุม่สง่เสรมิอาชพีไมก้วาด-สานเปล 

ม.8 ต.พานทอง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาย บัญญตั ิทะวลิา 0862023504

6211000009-0003 อนุมัตแิลว้ เปลญวน
กลุม่ตดัเย็บเสื�อผา้ ชดุชั �นใน บา้น
คลองแตงโม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง ระเบยีบ บุญแมะ 0818867855

6202000010-0003 อนุมัตแิลว้ เปลญวน นางระพ ีเมณฑก์ูล ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง ระพ ีเมณฑก์ูล 0846880661
6202000021-0003 อนุมัตแิลว้ เปลญวน กลุม่ไมก้วาด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง พนิณภา นาคไธสง 0821617782
6202000007-0002 อนุมัตแิลว้ เปลญวน กลุม่อาชพีสานเปลญวน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง วาสนา พยับ 0819726458
6202000060-0001 อนุมัตแิลว้ เปลญวน กลุม่อาชพีเปลญวน ม.8 ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง สายัน แกว้กุมาร 055791311

6201000185-0001 อนุมัตแิลว้ เปลญวน
บา้นนวัตวถิบีา้นโคกหมอ้ นางสาว
อําไพ วงคจ์่า กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว อําไพ วงคจ์่า 0947561506

6203000059-0003 อนุมัตแิลว้ เปลนอน กลุม่ผลติภัณฑจ์ากไมไ้ผ่ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นางสาว ปราณี เปรมเสถยีร 0869391445
6203000027-0002 อนุมัตแิลว้ เปลยวญ บุษบันผลติภัณฑข์องใช ้ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว บุษบัน สานเมนทา 0871460668
6207000063-0001 อนุมัตแิลว้ เปลยวน กลุม่แม่บา้นบงึมาลย์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว จติร ีไมแ้ดง 0926574237
6209000008-0001 อนุมัตแิลว้ เปลยวน กลุม่อาชพีบา้นหนองหนิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นางสาว ชลธชิา วรนาม 0833309602
6201000119-0002 อนุมัตแิลว้ เปลอืกสม้โอเชื�อม สม้โอคณุยาย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง วไิล ทรัพยประภา 0855010297
6209000051-0001 อนุมัตแิลว้ เปียกปูนกระทสิด นางสาวชนัญธร มังโส ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นางสาว ชนัญธร มังโส
6201000056-0001 อนุมัตแิลว้ เป่าแกว้ 12 ราศี สงกรานต ์เป่าแกว้ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาย สงกรานต ์อ่อนบรรจง 0979530437
6203000037-0004 อนุมัตแิลว้ เผอืกฉาบหวาน รา้นนอ้งขา้วเผอืกหอม ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง ปิยะณัฐ ทองดอนใหม่ 0942094087
6203000037-0005 อนุมัตแิลว้ เผอืกฉาบเค็ม รา้นนอ้งขา้วเผอืกหอม ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง ปิยะณัฐ ทองดอนใหม่ 0942094087

6204000001-0011 อนุมัตแิลว้ เผอืกทอด
วสิาหกจิชมุชนกลุม่แม่บา้นเกษตรกร
บงึเสอืเตน้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง สนุทร ทองดี 0899072052

6209000044-0010 อนุมัตแิลว้ เผอืกอบเนย กลุม่แม่บา้นคลองปลาสรอ้ยสมัมาชพี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง บุญเรยีน เดนิพะยอม
6202000085-0002 อนุมัตแิลว้ เผอืกอบเนย นางสาวฐติาภร หอกุล ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นางสาวฐติาภร หอกุล



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6209000001-0004 อนุมัตแิลว้ เผอืกอบเนย นางชลดิา สทุธพิงษ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาง ชลดิา สทุธพิงษ์ 0897068595
6207000016-0008 อนุมัตแิลว้ เผอืกเสน้ กลุม่อาชพีแม่บา้นโนนใน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง บุญนาค เจนจบ 0846228299
6207000016-0007 อนุมัตแิลว้ เผอืกแผ่น กลุม่อาชพีแม่บา้นโนนใน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง บุญนาค เจนจบ 0846228299

6201000268-0004 อนุมัตแิลว้ เพชรศลิาครมีนวด
วสิาหกจิชมุชนไบรท์-อัพนํ�าแร่เมอืง
กําแพงเพชร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นาง เอื�อมพร โชคชว่ยอํานวย 0966465962

6201000138-0002 อนุมัตแิลว้ เพชรไสก้รอกวุน้เสน้ ผลติภัณฑไ์สก้รอกหม,ูวุน้เสน้ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย ก่อพงศ ์เอี�ยมวจิารณ์ 0882813307
6201000138-0001 อนุมัตแิลว้ เพชรไสก้รอกหมู ผลติภัณฑไ์สก้รอกหม,ูวุน้เสน้ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย ก่อพงศ ์เอี�ยมวจิารณ์ 0882813307

6201000031-0004 อนุมัตแิลว้ เมธารนิ ชาโกโก ้ บรษิัทเมธารนิพูนทรัพย ์999 จักํา◌ดั ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2565 นาย รวโีรจน ์สนัตวิัฒนาพร 0969352462

6201000031-0005 อนุมัตแิลว้ เมธารนิเมล็ดโกโกอ้บแหง้ บรษิัทเมธารนิพูนทรัพย ์999 จักํา◌ดั ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2565 นาย รวโีรจน ์สนัตวิัฒนาพร 0969352462

6201000031-0002 อนุมัตแิลว้ เมธารนิโกโกน้บิส์ บรษิัทเมธารนิพูนทรัพย ์999 จักํา◌ดั ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2565 นาย รวโีรจน ์สนัตวิัฒนาพร 0969352462

6201000031-0003 อนุมัตแิลว้ เมธารนิโกโกเ้พาวเดอร์ บรษิัทเมธารนิพูนทรัพย ์999 จักํา◌ดั ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2565 นาย รวโีรจน ์สนัตวิัฒนาพร 0969352462

6203000101-0010 อนุมัตแิลว้ เมล็ดโกโก ้(ดบิ) บจก.สวองแฟคเจอริ�ง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2565 ว่าที� ร.ต. หญงิ พรนภิา แกว้สาธร 0940989385
6206000035-0001 อนุมัตแิลว้ เมลอ่นชากังราว นายวรเทพ ศภุกจิเจรญิ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย วรเทพ ศภุกจิเจรญิ 0827896194
6206000053-0007 อนุมัตแิลว้ เมี�ยงกรอบ กล◌่มุแปรรูปผลไมเ้ขานางทอง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง ดวงใจ รัสมี 0980071949
6201000085-0001 อนุมัตแิลว้ เมี�ยงคํา น.ส.ลดัดา สขีํา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นางสาว ลดัดา สขีํา
6201000081-0009 อนุมัตแิลว้ เมี�ยงคํากระชาย ครูขมิ�นภูมปิัญญารักษ์ไทย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นาง อัจฉรา แสงจันทร์ 0819727223
6201000130-0001 อนุมัตแิลว้ เมี�ยงคําป้าใจ เมี�ยงคําป้าใจ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง สมใจ ชยัชนะ 0947516867
6201000003-0005 อนุมัตแิลว้ เมี�ยงคําศลิาแลง นางฐาปน ีจันศร ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง ฐาปน ีจันศร 0824090010
6207000070-0002 อนุมัตแิลว้ เมี�ยงคําสด บา้นศรสีม้โมเดล กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นางสาว พรลภัส สรอ้ยศอ 0991651236

6204000001-0006 อนุมัตแิลว้ เมี�ยงมะพรา้ว
วสิาหกจิชมุชนกลุม่แม่บา้นเกษตรกร
บงึเสอืเตน้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง สนุทร ทองดี 0899072052

6201000217-0001 อนุมัตแิลว้ เมี�ยงมะพรา้วคั�ว บา้นนวัตวถิบีา้นนครชมุ เมี�ยงแม่ผล ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาย พูลลาภ ดฤีทธิ0
6206000034-0001 อนุมัตแิลว้ เมี�ยงแม่กาหลง เมี�ยงแม่กาหลง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง นยิารนิทร ์เรอืงรักษ์ชน 0930422742
6204000038-0001 อนุมัตแิลว้ เมี�ยงโบราณ กลุม่นํ�าพรกิบา้นแสนตอ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง บัวไหล ลกึลํ�า 0652291596

6203000107-0001 อนุมัตแิลว้ เยลลี� Sugar cane syrup วสิาหกจิชมุชนสวนพ่อพอเพยีง
ผูผ้ลติวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม 2565 นางวันเพ็ญ สงิหส์รอ้ย 0953271199

6201000155-0001 อนุมัตแิลว้ เย็บผา้ เย็บผา้บา้นหนองปิ�งไก่(บา้นสมัมาชพี) ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง ทัศนว์รรณ สตุา๋ 0857459066

6208000069-0001 อนุมัตแิลว้ เย็บผา้ทอประดษิฐ์
บา้นนวัตวถิบีา้นบงึสําราญ กลุม่เย็บ
ผา้ทอประดษิฐ์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง สมยศ นาคํา 0895515229

6201000204-0001 อนุมัตแิลว้ เรอืไมโ้มเดล
บา้นนวัตวถิบีา้นท่าไมแ้ดงใต ้เรอืไม ้
โมเดล ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง สหภพ นุชชะ 0842676338

6202000049-0001 อนุมัตแิลว้ เสอืกกยกลาย กลุม่ทอเสื�อกก บา้นทุ่งว่าน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง บัวทพิย ์ศรตีระกาล 0907465196
6207000029-0001 อนุมัตแิลว้ เสื�อกก นางเตาะ นาดี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาง เตาะ นาดี 0904583891
6206000055-0001 อนุมัตแิลว้ เสื�อกก กลุม่ทอเสื�อกก กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง หนูแพน วรรณุลยั 0847537786
6202000022-0001 อนุมัตแิลว้ เสื�อกก กลุม่ทอเสื�อกก กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง คําปอน ชยัธรรม 0844917631
6202000096-0001 อนุมัตแิลว้ เสื�อกก กลุม่ทอเสอืกกบา้นทุ่งพัฒนา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นางสาวไขมุ่ก บุญอุม้ 0936058967
6209000008-0003 อนุมัตแิลว้ เสื�อกก กลุม่อาชพีบา้นหนองหนิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว ชลธชิา วรนาม 0833309602
6202000004-0001 อนุมัตแิลว้ เสื�อกก กลุม่ทอเสื�อพื�นบา้นลานกระดี� กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง บุญเรอืน ววิะโค 0860068784
6207000004-0003 อนุมัตแิลว้ เสื�อกก กลุม่ทอผา้บา้นประดูง่าม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง สงัวาลย ์สดีาหลง 0877293660
6201000229-0001 อนุมัตแิลว้ เสื�อกก นางพยอม มเิล ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง พยอม มเิล 0644131197
6209000014-0001 อนุมัตแิลว้ เสื�อกก กลุม่ทอเสื�อบา้นตากฟ้าพัฒนา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง วาสนา ผุยนวล 0813247554



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6208000047-0001 อนุมัตแิลว้ เสื�อกก

บา้นนวัตวถิบีา้นดงเจรญิ กลุม่ทอเสื�อ
กก กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง กรชวัล บุญทา 0625217717

6209000004-0001 อนุมัตแิลว้ เสื�อกก กลุม่ทําหมวกบา้นเรงิกระพง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง พรพณา ตอินิ 0816046213
6208000078-0001 อนุมัตแิลว้ เสื�อกก กลุม่ทอเสื�อบา้นบงึหลม่ หมู1่0 กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง ลออง แกว้คนูอก 0801189691
6205000006-0001 อนุมัตแิลว้ เสื�อกกบา้นป่าเหยีง กลุม่แม่บา้นบา้นป่าเหยีง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง มลลิา เทยีงปา 0932203323
6202000064-0001 อนุมัตแิลว้ เสื�อกกยกลาย กลุม่ทอเสื�อกก ม.3 ต.พานทอง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง ยุพนิ นักพรานบุญ 0929801106
6207000022-0002 อนุมัตแิลว้ เสื�อทอพื�นบา้น กลุม่เพลนิจติร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง สมจติร โชตพิ่วง 0821653157
6208000003-0001 อนุมัตแิลว้ เสื�อพับ กลุม่ทอเสื�อกกบา้นหนองนกชมุ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง สบุัน พุธสม 0844941985
6208000005-0002 อนุมัตแิลว้ เสื�อพับ(ขนาดเล็ก) กลุม่ทอเสื�อกกบา้นศรสีกุณา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ลําพูน วงษ์ละคร 0811788567
6208000005-0001 อนุมัตแิลว้ เสื�อพับ(ขนาดใหญ)่ กลุม่ทอเสื�อกกบา้นศรสีกุณา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ลําพูน วงษ์ละคร 0811788567
6208000003-0002 อนุมัตแิลว้ เสื�อมว้น กลุม่ทอเสื�อกกบา้นหนองนกชมุ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง สบุัน พุธสม 0844941985

6206000006-0003 อนุมัตแิลว้ เสื�อรําแพน กล◌่มุอาชพีจักสานบา้นคลองหว้ยยั �ง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง กรกนก ยมจันทร์ 0827741986

6207000025-0001 อนุมัตแิลว้ เสื�อลายขดิ กลุม่แม่บา้นงานฝีมอืบา้นกา้วเจรญิพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย นางพลอย  โพธิ0เงนิ ศรสีขุ 0865891809
6204000034-0001 อนุมัตแิลว้ เสื�อลายไทย กลุม่ผลติภัณฑง์านฝีมอื กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง จําเนยีร นุ่มมศีรี 0955411425
6210000010-0001 อนุมัตแิลว้ เสื�อไหล สภุาพรทอเสื�อ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง สภุาพร สมดวงศรี 0912827729
6208000026-0001 อนุมัตแิลว้ เสื��อพับเอนกประสงค์ กลุม่ทอเสื�อ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง วงเดอืน พรมกัณฑ์ 0624429816

6208000002-0004 อนุมัตแิลว้ เสื�อ
กลุม่ตดัเย็บเสื�อผา้สําเร็จรูปบา้นศรี
สกุณา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง จรรยา พันธุมา 0860881046

6203000008-0004 อนุมัตแิลว้ เสื�อ กลุม่ผา้ปักชาวเขา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ไหนเจยีว แซ่ลี 0875749055

6201000182-0003 อนุมัตแิลว้ เสื�อกระเชา้คอถกั
หมู่บา้นOTOPเพื�อการท่องเที�ยวบา้น
วังพระธาตุ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นางสาว สขุศร ีสทิธิ 0810458550

6203000048-0001 อนุมัตแิลว้ เสื�อกระเหรยีง
กลุม่สตรทีอผา้กระเหรี�ยงบา้นเพชร
นยิม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง มแึทะแฮ นานอ้ง 0967560162

6203000041-0001 อนุมัตแิลว้ เสื�อกอ้ม ฟ้าอําไพ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นางลําไพร บัวบาน 0873090178
6203000009-0005 อนุมัตแิลว้ เสื�อคลมุผา้ปักชาวเขา ผา้ปักชาวเขา ( เหมยจอ้ย แซ่จ๋าว ) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง เหมยจอ้ย แซ่จ๋าว 0896314368

6211000009-0004 อนุมัตแิลว้ เสื�อคอกระเชา้
กลุม่ตดัเย็บเสื�อผา้ ชดุชั �นใน บา้น
คลองแตงโม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ระเบยีบ บุญแมะ 0818867855

6205000067-0006 อนุมัตแิลว้ เสื�อชายดน้ตะเข็บ
ศนูยว์ัฒนธรรมลาวครั�งบา้นโคง้วไิล 

หมู่ที� 13 บา้นหนองตาเถร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นางสาวพรสดุา กุลนาดา
6201000067-0004 อนุมัตแิลว้ เสื�อถกั กระเป๋าเชอืกร่ม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง สวทิ สงัเกตกุาร 0814280148

6206000002-0001 อนุมัตแิลว้ เสื�อบุรุษ กลุม่สง่เสรมิอาชพีบา้นคลองสําราญ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางสาว กุหลาบ เกตนุาค 0824003290
6203000069-0005 อนุมัตแิลว้ เสื�อบุรุษ ผา้ทอมอืวุง้กะสงั ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง น่อลทึ ูหัวบอื 0802784195
6203000054-0002 อนุมัตแิลว้ เสื�อบุรุษชนเผ่ามง้ กลุม่ผา้ปักชาวเขาบา้นป่าคา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง บรา กติตยิังกุล
6203000038-0003 อนุมัตแิลว้ เสื�อปกาเกอะญา (บุรุส-สตร)ี

กล◌่มุผา้ทอกระเหรี�ยงบา้นสามัคคี
ธรรม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว นํ�าทพิย ์ไนตรี 0612033010

6203000009-0003 อนุมัตแิลว้ เสื�อผูใ้หญ่ ผา้ปักชาวเขา ( เหมยจอ้ย แซ่จ๋าว ) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง เหมยจอ้ย แซ่จ๋าว 0896314368
6203000067-0001 อนุมัตแิลว้ เสื�อผา้ชาวเขา(ลาหู)่ กลุม่ทําชดุลาหู่ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นางสาว อารษิา แซ่ศลิ 0806814757

6208000052-0001 อนุมัตแิลว้ เสื�อผา้ประดษิฐ์
บา้นนวัตวถิบีา้นดงเจรญิ ตดัเย็บ
เสื�อผา้ประดษิฐ์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง ศภุภาวด ีเกษี 0646895521

6203000012-0003 อนุมัตแิลว้ เสื�อผา้ผูใ้หญ่ รัชวรรณพาณชิย์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นางสาว รัชวรรณ มโนมัย 0884280501
6206000021-0001 อนุมัตแิลว้ เสื�อผา้สําเร็จรูป กลุม่ตดัเย็บเสื�อผา้บา้นหนองโสน กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางสาว นันทวัน ศรบีุญยงค์ 0911453869

6208000002-0001 อนุมัตแิลว้ เสื�อผา้สําเร็จรูป(ชดุเดรส)
กลุม่ตดัเย็บเสื�อผา้สําเร็จรูปบา้นศรี
สกุณา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง จรรยา พันธุมา 0860881046

6201000090-0001 อนุมัตแิลว้ เสื�อผา้สนุัข นางสาวมาลยั มาเครอื ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นางสาว น.ส.มาลยั มาเครอื 0839532670
6206000047-0001 อนุมัตแิลว้ เสื�อผา้เกศรนิทร์ กลุม่ตดัเย็บเสื�อผา้เกศรนิทร์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง เกศรนิทร ์ลบีาง 0848182828



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6203000009-0002 อนุมัตแิลว้ เสื�อผา้เด็ก ผา้ปักชาวเขา ( เหมยจอ้ย แซ่จ๋าว ) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง เหมยจอ้ย แซ่จ๋าว 0896314368
6201000037-0001 อนุมัตแิลว้ เสื�อผา้เด็ก เสื�อผา้เด็ก ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง ยุพนิ อนิตะ๊ศรี 0906792993
6203000012-0001 อนุมัตแิลว้ เสื�อผา้เด็ก รัชวรรณพาณชิย์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นางสาว รัชวรรณ มโนมัย 0884280501
6209000057-0001 อนุมัตแิลว้ เสื�อพื�นเมอืง นายธงชยั โยไธสง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นายธงชยั โยไธสง 0910679753
6205000062-0002 อนุมัตแิลว้ เสื�อมัดยอ้มเลอชยา เลอชยาไขเ่ค็ม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นางสาว ณัฐกานต ์พงษ์สวุรรณ์ 0948292959

6211000009-0005 อนุมัตแิลว้ เสื�อยกทรง
กลุม่ตดัเย็บเสื�อผา้ ชดุชั �นใน บา้น
คลองแตงโม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ระเบยีบ บุญแมะ 0818867855

6201000092-0004 อนุมัตแิลว้ เสื�อยดืคอกลม ผลติภัณฑต์ดัเย็บเครื�องแตง่กาย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาย พรวเิชยีร ชเูฉลมิ 0881528302
6201000092-0002 อนุมัตแิลว้ เสื�อยดืคอโปโล ผลติภัณฑต์ดัเย็บเครื�องแตง่กาย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาย พรวเิชยีร ชเูฉลมิ 0881528302
6201000117-0002 อนุมัตแิลว้ เสื�อยดืผา้พมิพม์อื ณ กําแพงเพชร ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย นทิัศน ์รัตนสรอ้ย
6209000037-0002 อนุมัตแิลว้ เสื�อลายผา้ปัก กลุม่กระเป่าผา้ปักอุดมทรัพย์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง กรอยใจ คชฤทธิ0
6201000052-0001 อนุมัตแิลว้ เสื�อสกรนี คอฟฟี�  แอนด ์ท-ีเช ิ,ต ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง นํ�าฝน รัตนสรอ้ย
6203000069-0002 อนุมัตแิลว้ เสื�อสตรี ผา้ทอมอืวุง้กะสงั ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง น่อลทึ ูหัวบอื 0802784195

6206000002-0002 อนุมัตแิลว้ เสื�อสตรี กลุม่สง่เสรมิอาชพีบา้นคลองสําราญ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางสาว กุหลาบ เกตนุาค 0824003290
6203000054-0001 อนุมัตแิลว้ เสื�อสตรชีนเผ่ามง้ กลุม่ผา้ปักชาวเขาบา้นป่าคา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง บรา กติตยิังกุล
6205000067-0004 อนุมัตแิลว้ เสื�อหญงิประยุกต์

ศนูยว์ัฒนธรรมลาวครั�งบา้นโคง้วไิล 

หมู่ที� 13 บา้นหนองตาเถร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นางสาวพรสดุา กุลนาดา
6211000009-0001 อนุมัตแิลว้ เสื�อหา้ตะเข็บแบบมกีระดมุ

กลุม่ตดัเย็บเสื�อผา้ ชดุชั �นใน บา้น
คลองแตงโม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ระเบยีบ บุญแมะ 0818867855

6208000074-0001 อนุมัตแิลว้ เสื�ออนุรักษ์ลาวครั�ง หัตถกรรมประดษิฐเ์ย็บผา้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง ศวินาถ ผวิเกษแกว้ 0817274025

6205000067-0005 อนุมัตแิลว้ เสื�อแม่หญงิลาวครั�ง
ศนูยว์ัฒนธรรมลาวครั�งบา้นโคง้วไิล 

หมู่ที� 13 บา้นหนองตาเถร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นางสาวพรสดุา กุลนาดา
6211000009-0002 อนุมัตแิลว้ เสื�อไทยทรงดํา

กลุม่ตดัเย็บเสื�อผา้ ชดุชั �นใน บา้น
คลองแตงโม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง ระเบยีบ บุญแมะ 0818867855

6202000053-0008 อนุมัตแิลว้ เสน้ก๋วยเตี;ยว วสิาหกจิชมุชนกลุม่แปลงนาสะอาด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย ทฤษฎ ีเพชรมะล ิ 0818888540
6203000079-0001 อนุมัตแิลว้ เหรยีญหว่านทาน นางฉลวน กองสนิ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง ฉลวน กองสนิ 0630453166
6205000027-0001 อนุมัตแิลว้ เหรยีญหว่านทาน กลุม่รบิบิ�นแฟนตาซบีา้นวังยาง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง กัญญา นยิมชน 0831614130
6202000006-0001 อนุมัตแิลว้ เห็ดนางฟ้าสด กลุม่เพาะเห็ดบา้นศรวีไิล กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง พมิพ ์คําบรรลอื 0895622996
6211000005-0001 อนุมัตแิลว้ เห็ดสด กลุม่เพาะเห็ด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ประสบพร จงสวัสด ิ0 0815340854
6201000066-0001 อนุมัตแิลว้ เห็ดสวรรค์ คนรักเห็ด ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง อําไพ ออ้ยนลิ 0961351151

6209000066-0002
ไม่ผ่าน(ระบุ
เหตผุล) เห็ดหลนิจอื นายศกุรพ์อรรถ บุตรเสน่ห์ 2562

6209000066-0001
ไม่ผ่าน(ระบุ
เหตผุล) เห็ดหลนืจอื นายศกุรพ์อรรถ บุตรเสน่ห์ 2562

6201000226-0001 อนุมัตแิลว้ เห็ดอบกรอบ รสตม้ยํา ฟารม์เห็ดไฮเทคนาโน ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นางสาว สพุัฒตา คําภู 0918394444
6201000226-0002 อนุมัตแิลว้ เห็ดอบกรอบ รสเผ็ดนอ้ย ฟารม์เห็ดไฮเทคนาโน ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นางสาว สพุัฒตา คําภู 0918394444
6205000066-0003 อนุมัตแิลว้ เอเเครส์ นํ�าหวานเบเกอรี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นางสาวสมรักษ์ เงนิเมอืง
6202000073-0001 อนุมัตแิลว้ เอ็กซต์รา้ เลดี� (สบู่ขดัผวิหนา้ - ขดัผวิ นางชลดิา เพ็งลํา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นางชลดิา เพ็งลํา
6201000081-0007 อนุมัตแิลว้ แก ครูขมิ�นภูมปิัญญารักษ์ไทย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง อัจฉรา แสงจันทร์ 0819727223

6201000081-0008 อนุมัตแิลว้ แกงเขยีนหวานกลว้ยไขเ่มอืงกําแพง ครูขมิ�นภูมปิัญญารักษ์ไทย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง อัจฉรา แสงจันทร์ 0819727223
6201000081-0001 อนุมัตแิลว้ แกงเขยีวหวานปลากราย ครูขมิ�นภูมปิัญญารักษ์ไทย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาง อัจฉรา แสงจันทร์ 0819727223

6205000013-0002 อนุมัตแิลว้ แกะสลกัสบู่ของชําร่วย
กลุม่ผลติภัณฑแ์กะสลกัสบู่โรงเรยีน
บา้นชา้งคบั กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นางสาว นภากูล ธาตุ 0913890542



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6205000013-0003 อนุมัตแิลว้ แกะสลกัสบู่ตกแตง่ในแกว้ทรงสงู

กลุม่ผลติภัณฑแ์กะสลกัสบู่โรงเรยีน
บา้นชา้งคบั กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นางสาว นภากูล ธาตุ 0913890542

6205000013-0001 อนุมัตแิลว้
แกะสลกัสบู่เป็นดอกไมป้ระดบัตอไม ้
ในกลอ่งแกว้

กลุม่ผลติภัณฑแ์กะสลกัสบู่โรงเรยีน
บา้นชา้งคบั กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นางสาว นภากูล ธาตุ 0913890542

6203000033-0005 อนุมัตแิลว้ แกว้
ผลติภัณฑจ์ากกะลามะพรา้ว หมู ่22 
ตําบลคลองนํ�าไหล ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาย ศรหีมื�น เถาตะมะ 0868421494

6207000069-0005 อนุมัตแิลว้ แกว้กาแฟ
กลุม่ผลติภัณฑจ์ากกะลามะพรา้วบา้น
ใหม่สามัคคี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาย จเร อนินา 0902245909

6203000033-0004 อนุมัตแิลว้ แกว้กาแฟมหีู
ผลติภัณฑจ์ากกะลามะพรา้ว หมู ่22 
ตําบลคลองนํ�าไหล ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาย ศรหีมื�น เถาตะมะ 0868421494

6204000007-0002 อนุมัตแิลว้ แกว้กาแฟเบญจรงค์ นางสาวสริวิรรณ ชอ่อังชญั ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง สริวิรรณ ชอ่อังชญั 0881721230

6207000069-0004 อนุมัตแิลว้ แกว้ไวน์
กลุม่ผลติภัณฑจ์ากกะลามะพรา้วบา้น
ใหม่สามัคคี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาย จเร อนินา 0902245909

6203000036-0001 อนุมัตแิลว้ แคบหมู แม่หลวงผลติภัณฑแ์ปรรูปจากหมู ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง สมพร พรมมาบุญ 0814748143
6211000006-0007 อนุมัตแิลว้ แคบหมู นางทวปี ทาแลบ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง ทวปี ทาแลบ 0872017147
6211000002-0013 อนุมัตแิลว้ แคบหมู กลุม่อาชพีหมู ่9 บา้นลานเพชร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ทวปี เอมศริ ิ 0862067040
6201000086-0003 อนุมัตแิลว้ แคบหมูกําแพงเพชร ครัวคณุยุพา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง ยุพา บุญมากประเสรฐิ 0932583252

6207000002-0001 อนุมัตแิลว้ แจกัน
กลุม่ผลติภัณฑใ์บหญา้แฝกบา้น
หนองมะเกาะ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ดอกไม ้พระกองดี 0998411344

6208000006-0001 อนุมัตแิลว้ แจกัน ลกูกลงึไพรวรรณ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย สงวน พรเวยีง 0835979134
6203000002-0004 อนุมัตแิลว้ แจกันลายมังกรคู่ ตุก๊ตาเรซนิ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาง ซง กอสมัพันธ์
6206000013-0009 อนุมัตแิลว้ แจกันหนิอ่อน กลุม่แกะสลกัหนิอ่อนพรานกระตา่ย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง นพลกัษณ์ ตั �งนธิธินพงศ์ 0624462935
6206000004-0013 อนุมัตแิลว้ แจกันหนิอ่อน พลอยหนิอ่อน ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง ธนพร พลอาจ 0819739939
6206000004-0014 อนุมัตแิลว้ แจกันเกลยีวหนิอ่อน พลอยหนิอ่อน ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง ธนพร พลอาจ 0819739939
6203000047-0001 อนุมัตแิลว้ แจ่วบอง นํ�าพรกิพรจรัส บา้นเพชรนยิม ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง พรจรัส แป้นทัพ 0932547805
6210000040-0004 อนุมัตแิลว้ แจ่วบอง นํ�าพรกิบา้นดง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2565 นายสทิธชิยั วรชนิา 0830909992
6210000040-0005 อนุมัตแิลว้ แจ่วบองแมงดา นํ�าพรกิบา้นดง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2565 นายสทิธชิยั วรชนิา 0830909992
6207000056-0002 อนุมัตแิลว้ แจ๋วบอง กลุม่แม่บา้นเกศกาสร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง สงบ วงกอด 0875204396
6209000023-0001 อนุมัตแิลว้ แชมพู นางทองคํา อนิทพุก ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาง ทองคํา อนิทพุก 0868647258
6211000027-0003 อนุมัตแิลว้ แชมพู กล◌่มุสตรพีัฒนาหม่อนไหมร่วมใจ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง ประหยัด ศรพีรมมา 0955793064
6201000232-0002 อนุมัตแิลว้ แชมพู ออแกลนคิ สมุนไพร 7 ชนดิ บา้นพอเพยีง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง วรัตทยา ศรชยั 0837057897
6201000265-0001 อนุมัตแิลว้ แชมพู อัญชนั สรุยี ์มาเครอื ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง สรุยี ์มาเครอื 0965984538
6201000232-0001 อนุมัตแิลว้ แชมพูขา้วหอมไรซเ์บอรี� บา้นพอเพยีง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง วรัตทยา ศรชยั 0837057897

6201000268-0005 อนุมัตแิลว้ แชมพูดอกอัญชนันํ�าแร่พระร่วง
วสิาหกจิชมุชนไบรท์-อัพนํ�าแร่เมอืง
กําแพงเพชร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นาง เอื�อมพร โชคชว่ยอํานวย 0966465962

6204000032-0003 อนุมัตแิลว้ แชมพูธรรมชาตดิจีัง D-Jung Herbal ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาย ปานเทพ ทองประดษิฐ์ 0824059595

6209000063-0003
ไม่ผ่าน(ระบุ
เหตผุล) แชมพูนํ�าแร่มะขามนํ�ามันมะพรา้ว บา้นไร่กระเจี,ยบนอ้ย 2562

6209000063-0002
ไม่ผ่าน(ระบุ
เหตผุล) แชมพูนํ�าแร่อัญชนัมะกรูด บา้นไร่กระเจี,ยบนอ้ย 2562

6203000021-0004 อนุมัตแิลว้ แชมพูมะกรูด นํ�ายาเอนกประสงคช์วีภาพ(ป๊อก) ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง บุญชอบ โมกทอง 0606796576
6204000034-0004 อนุมัตแิลว้ แชมพูสมุนไพร กลุม่ผลติภัณฑง์านฝีมอื กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง จําเนยีร นุ่มมศีรี 0955411425

6205000029-0001 อนุมัตแิลว้ แชมพูสมุนไพร
กลุม่เยาวชนคนรักษ์สมุนไพรและแปร
รูป ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย สรุนิทอน บ่อถํ�า 0895647915

6203000106-0004 อนุมัตแิลว้ แชมพูสมุนไพร สมุนไพรมาดามเบญ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2565 นางสาวเบญจรัตน ์มโนมัย 0955682190
6204000027-0012 อนุมัตแิลว้ แชมพูสมุนไพร บา้นสมุนไพรกล ิ�นสคุนธ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นางสาว กัญญภัสสร ์ชาคง 0842098938
6201000233-0001 อนุมัตแิลว้ แชมพูสมุนไพร การะเกษ การะเกษ เฮอรเ์บลิ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาย ณฐวัฒน ์การเกษ 0825747969



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6201000025-0017 อนุมัตแิลว้ แชมพูสมุนไพรพญาไพร พญาไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางสาวศรสิา ชาญเช่ี�ยว 055712977,
6202000080-0002 อนุมัตแิลว้ แชมพูสมุนไพรมะกรูด ทะชนั  สขุสม ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นายทชนั  สขุสม
6201000232-0003 อนุมัตแิลว้ แชมพูสระผมมะกรุด บา้นพอเพยีง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง วรัตทยา ศรชยั 0837057897
6209000055-0001 อนุมัตแิลว้ แชมพูและครมีนวดผม สมุนไพร น.ส. ปัณฑช์นติ ประสทิธกิสกิร ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 น.ส. ปัณฑช์นติ ประสทิธกิสกิร 0941427768

6201000109-0003 อนุมัตแิลว้ แซนวสิณัฐณชิาช์ อาหารประเภทยํา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560
นางสาว น.ส.ณัฐณชิาช ์โพธิ0
ประจักษ์ 0805166942

6202000024-0001 อนุมัตแิลว้ แตงโมสเีหลอืง นายเอกชยั ปัญญานนท์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาย เอกชยั ปัญญานนท์ 0857333103
6208000006-0004 อนุมัตแิลว้ แท่นนั�ง ลกูกลงึไพรวรรณ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย สงวน พรเวยีง 0835979134

6201000287-0001 อนุมัตแิลว้ แปรรูปหน่อไมไ้ผ่บงหวานเพชรนํ�าผึ�ง
วสิาหกจิชมุชนกลุม่ผลติหน่อไมบ้ง
หวานเพชรนํ�าผึ�ง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นายพสษิฐธ์น  หลวงไกรราช

6201000251-0003 อนุมัตแิลว้ แป้งกลว้ย บา้นกลว้ย 6250 ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นางสาว อัญชลพีร แสงเอี�ยม 0902742976

6204000006-0004 อนุมัตแิลว้ แป้งกลว้ย
วสิาหกจิชมุชนกลุม่เกษตรยั�งยนืปาง
มะคา่ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นาย ประเสรฐิ มสีขุ 0816045323

6205000033-0008 อนุมัตแิลว้ แป้งกลว้ยไข่
วสิาหกจิชมุชนกลุม่เกษตรกลว้ยไข ่

ตําบลท่าพุทรา
ผูผ้ลติวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม 2563 นางสาว ดวงฤทัย เงนิยวง 0823932748

6201000110-0001 อนุมัตแิลว้ แป้งขา้วหมาก แป้งขา้วหมาก ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง พรรณี ทองสอี่อน 0837642614

6204000014-0004 อนุมัตแิลว้ แป้งขา้วไรซเ์บอรี� วสิาหกจิชมุชนผลพลอยพอเพยีงพลสั กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง กนกกรณ์ ทองพันชั�ง 0922733125

6204000014-0003 อนุมัตแิลว้ แป้งนํ�าออ้ย วสิาหกจิชมุชนผลพลอยพอเพยีงพลสั กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง กนกกรณ์ ทองพันชั�ง 0922733125
6211000011-0004 อนุมัตแิลว้ แผงตั �งเดี�ยว ส ิ�งประดษิฐจ์ากเศษไม ้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย ถนอม วัชรนันทวศิาล 0892704042
6207000052-0004 อนุมัตแิลว้ แผงเปิงมาง สองกะรัตลายไทย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาย กานตภ์ัช ภญิโญรัตนสกุล 0894007017

6201000001-0007 อนุมัตแิลว้ แผ่นกรองฝุ่ นพัดลม บรษิัท โอพเีอสซ ีเฮลท ์จํากัด
ผูผ้ลติวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม 2557 นาย สวกฤต ปัญญาเรอืง 0985651692

6201000001-0006 อนุมัตแิลว้ แผ่นนวดเทา้ บรษิัท โอพเีอสซ ีเฮลท ์จํากัด
ผูผ้ลติวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม 2557 นาย สวกฤต ปัญญาเรอืง 0985651692

6201000001-0009 อนุมัตแิลว้ แผ่นรองซับ บรษิัท โอพเีอสซ ีเฮลท ์จํากัด
ผูผ้ลติวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม 2562 นาย สวกฤต ปัญญาเรอืง 0985651692

6209000072-0001 อนุมัตแิลว้ แพรวา ขนมดอกจอก นางเวยีงจันทร ์ โพธิ0ศรี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นางเวยีงจันทร ์ โพธิ0ศรี
6206000010-0001 อนุมัตแิลว้ แมวกวักนําโชค ดอกรักหนิอ่อน ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2559 นาย ดอกรัก เกตวุงษ์ 0872070814

6201000111-0001 อนุมัตแิลว้ แม่เฉลยีวกระยาสารท
แม่เฉลยีวกระยาสารทไตรตรงึษ์(วัง
พระธาต)ุ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง เฉลยีว อนิเทยีน 0877306303

6205000034-0002 อนุมัตแิลว้ แม่ไพรหน่อไมด้อง สมใจ ทาจวง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง สมใจ ทาจวง 0917837371

6209000042-0002 อนุมัตแิลว้ แยมกระเจี,ยบ กลุม่แยมผลไมบ้า้นใหม่วงศเ์ขาทอง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว โสภดิา รนิไทสง
6210000039-0001 อนุมัตแิลว้ แยมกลว้ย นายสานติย ์จติตน์ุพงศ์

ผูผ้ลติวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม 2562 นายสานติย ์จติตน์ุพงศ์ 0804501888

6203000073-0002 อนุมัตแิลว้ แยมมัลเบอรี� (หม่อน)
กลุม่วสิาหกจิชมุชน สวนเกษตร
พชืผักปลอดภัย ม.28 บา้นคลองดว้น กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นางสาว วาสนา แกว้ชา 0979791190

6209000042-0001 อนุมัตแิลว้ แยมเสาวรส กลุม่แยมผลไมบ้า้นใหม่วงศเ์ขาทอง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว โสภดิา รนิไทสง
6207000068-0004 อนุมัตแิลว้ แห กลุม่จักสานบา้นปรอืพันไถ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นกหวดี ศรมีูล 0875274934
6205000025-0003 อนุมัตแิลว้ แหนมกระดกูอ่อน บุญเชดิโภชนาโตะ๊จนี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาย ศภุัช บุญสง่ศริ ิ 0637966422
6203000013-0001 อนุมัตแิลว้ แหนมหมู กลุม่ทําแหนมบา้นศรดีอนชยั กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง จันทรด์ ีพทิักษ์ 0881663394
6208000029-0001 อนุมัตแิลว้ แหนมหมู กลุม่สง่เสรมิอาชพีบา้นทรัพยเ์จรญิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง ปิ�นพวง กรเกดิ 0807894360
6203000034-0001 อนุมัตแิลว้ แหนมหมู แหนมหมูฟองคํา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง ฟองคํา ทยิานัน
6203000036-0004 อนุมัตแิลว้ แหนมหมู แม่หลวงผลติภัณฑแ์ปรรูปจากหมู ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง สมพร พรมมาบุญ 0814748143



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6208000061-0001 อนุมัตแิลว้ แหนมหมู บา้นนวัตวถิบีา้นศรสีกุณา แหนมหมู กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง สมุาล ีโพธแิพทย์ 0878443656
6201000026-0004 อนุมัตแิลว้ แหนมหมู หมูไทยศรโียธนิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง สริลิกัษณ์ เลา่ณศรโียธนิ 055710065
6201000026-0005 อนุมัตแิลว้ แหนมหมูกระดกูอ่อน หมูไทยศรโียธนิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง สริลิกัษณ์ เลา่ณศรโียธนิ 055710065
6201000113-0003 อนุมัตแิลว้ แหนมหมูธนวัฒน์ แหนมหม ูหมูสม้ ธนวัฒน์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย ไชยยา มโีต 0831632918
6201000100-0001 อนุมัตแิลว้ แหนมหมูโบราณลงุแตงโมพี�ช ื�น แหนมหมูโบราณลงุแตงโมศรชีื�น ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาง โสภาคย ์การภักดี 0850496409
6205000083-0001 อนุมัตแิลว้ แหนมเห็ด ร่มบุญฟารม์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2564 นายณพรรษ สาวะหะ
6201000066-0002 อนุมัตแิลว้ แหนมเห็ด คนรักเห็ด ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง อําไพ ออ้ยนลิ 0961351151
6206000058-0002 อนุมัตแิลว้ แหนมเห็ดนางฟ้า กลุม่แปรรูป บา้นบางลาด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว วาสนา หงษ์ยนต์
6207000012-0003 อนุมัตแิลว้ แหวน วาสนาครสิตลั กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง วาสนา จั�นเพชร 0862123445
6201000047-0010 อนุมัตแิลว้ แหวนดอกพกิุลสตับงกช เพชรพลอยเจมส์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นาง อารยี ์ต ิ�วทอง 0894610078
6201000047-0006 อนุมัตแิลว้ แหวนทองคําดอกพกิุล เพชรพลอยเจมส์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นาง อารยี ์ต ิ�วทอง 0894610078
6201000047-0003 อนุมัตแิลว้ แหวนทองประดบัพลอย เพชรพลอยเจมส์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง อารยี ์ต ิ�วทอง 0894610078
6201000047-0002 อนุมัตแิลว้ แหวนทองประดบัเพชร เพชรพลอยเจมส์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง อารยี ์ต ิ�วทอง 0894610078
6201000047-0005 อนุมัตแิลว้ แหวนทองประดบัเพชรพลอย เพชรพลอยเจมส์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง อารยี ์ต ิ�วทอง 0894610078
6211000010-0002 อนุมัตแิลว้ แหวนหนิสี เจครสิตลั กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางสาว ทัศนว์รรณ กรบีเทศ 083361939

6203000007-0003 อนุมัตแิลว้ แหวนเงนิ
กลุม่หัตถกรรมเครื�องเงนิชาวเขาบา้น
คลองเตย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาย มงคล ตั �งมงคลกจิการ 0857296282

6201000054-0001 อนุมัตแิลว้ แหวนเงนิประดบัพลอย พลอยเจมส ์น.ส.อนุรยี ์ต ิ�วทอง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นางสาว น.ส.อนุรยี ์ต ิ�วทอง 0894612210

6203000101-0011 อนุมัตแิลว้ โกโกน้ปิส์ บจก.สวองแฟคเจอริ�ง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2565 ว่าที� ร.ต. หญงิ พรนภิา แกว้สาธร 0940989385

6203000101-0012 อนุมัตแิลว้ โกโกบ้าร์ บจก.สวองแฟคเจอริ�ง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2565 ว่าที� ร.ต. หญงิ พรนภิา แกว้สาธร 0940989385

6203000101-0014 อนุมัตแิลว้ โกโกแ้มส บจก.สวองแฟคเจอริ�ง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2565 ว่าที� ร.ต. หญงิ พรนภิา แกว้สาธร 0940989385

6203000101-0013 อนุมัตแิลว้ โกโกแ้มส บจก.สวองแฟคเจอริ�ง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2565 ว่าที� ร.ต. หญงิ พรนภิา แกว้สาธร 0940989385
6201000021-0004 อนุมัตแิลว้ โคมไฟจากกระดาษ นางสาวลกัษณาวด ีมาลนิกีุล ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นางสาว ลกัษณาวด ีมาลนิกีุล 0840481797
6206000011-0006 อนุมัตแิลว้ โคมไฟดอกไม ้ กลุม่หัตถกรรมบา้นเรอืนไทย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย สมบูรณ์ ไชยรังษี 0895679144

6203000033-0002 อนุมัตแิลว้ โคมไฟตั �ง
ผลติภัณฑจ์ากกะลามะพรา้ว หมู ่22 
ตําบลคลองนํ�าไหล ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย ศรหีมื�น เถาตะมะ 0868421494

6201000218-0002 อนุมัตแิลว้ โคมไฟผา้ดบิ
บา้นนวัตวถิบีา้นนครชมุ มณีสนิ ี

ประพันธว์รคณุ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง มณีสนิ ีประพันธว์รคณุ
6201000012-0002 อนุมัตแิลว้ โคมไฟฟ้ากะลามะพรา้ว นายดรุณ ชชูื�น ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาย ดรุณ ชชูื�น 055721479
6210000001-0001 อนุมัตแิลว้ โคมไฟภาพหนังแกะสลกั กลุม่แกะสลกัหนังมรดกหัตถศลิป์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2559 นาย ธนกร สวุรรณ 0876625116
6206000011-0007 อนุมัตแิลว้ โคมไฟแขวน กลุม่หัตถกรรมบา้นเรอืนไทย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย สมบูรณ์ ไชยรังษี 0895679144

6203000033-0003 อนุมัตแิลว้ โคมไฟแขวนขา้งฝา
ผลติภัณฑจ์ากกะลามะพรา้ว หมู ่22 
ตําบลคลองนํ�าไหล ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย ศรหีมื�น เถาตะมะ 0868421494

6201000251-0005 อนุมัตแิลว้ โจ๊กกลว้ย บา้นกลว้ย 6250 ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นางสาว อัญชลพีร แสงเอี�ยม 0902742976
6202000012-0001 อนุมัตแิลว้ โซฟามังกร เฟอรน์เิจอรไ์ม ้ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาย สมพล ตาทพิย์ 0874291211
6203000058-0001 อนุมัตแิลว้ โซฟามังกร กลุม่หัตกรรมพื�นบา้น กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาย จํานงค ์แสนคํา 0895632112
6208000019-0003 อนุมัตแิลว้ โซฟาหัวขอน เฟอรน์เิจอรบ์า้นศรสีกุณา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นางสาว สมบูรณ์ สใีส 0806301062
6201000079-0013 อนุมัตแิลว้ โซฟาไมม้ะคะ่ ศรรีวยทรัพยเ์ฟอรน์เิจอร์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย เดช ศรทีองหลาง 0828811834
6203000003-0007 อนุมัตแิลว้ โตกจากเชอืกยางพารา กลุม่ถกัสานตะกรา้จากยางพารา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง วาสนา เพชรไทย 0872055841
6207000071-0001 อนุมัตแิลว้ โตะ้ชดุรี เฟอรน์เิจอรไ์ม ้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาย นพินธ ์สงิหล์ี 0867856829
6207000064-0001 อนุมัตแิลว้ โตะ้ชดุรี เฟอรน์เิจอรไ์มบ้า้นคลองเจรญิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 อยู ่แยม้ยิ�ม 0640073674
6207000071-0002 อนุมัตแิลว้ โตะ้อาหารกลม เฟอรน์เิจอรไ์ม ้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาย นพินธ ์สงิหล์ี 0867856829
6208000006-0002 อนุมัตแิลว้ โตะ๊ ลกูกลงึไพรวรรณ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย สงวน พรเวยีง 0835979134



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6201000063-0001 อนุมัตแิลว้ โตะ๊ วรลกัษณ์เฟอรน์เิจอร์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาย พหภพ นุชชง 0848725154
6201000079-0010 อนุมัตแิลว้ โตะ๊กลม ศรรีวยทรัพยเ์ฟอรน์เิจอร์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย เดช ศรทีองหลาง 0828811834
6208000019-0006 อนุมัตแิลว้ โตะ๊กลม เฟอรน์เิจอรบ์า้นศรสีกุณา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว สมบูรณ์ สใีส 0806301062
6211000025-0003 อนุมัตแิลว้ โตะ๊กลมวางของ กลุม่ประดษิฐข์องใชจ้ากเศษไม ้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง เข็มขดั สรุนิรัตน์ 0878389162
6201000079-0006 อนุมัตแิลว้ โตะ๊กลาง ศรรีวยทรัพยเ์ฟอรน์เิจอร์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาย เดช ศรทีองหลาง 0828811834

6205000011-0002 อนุมัตแิลว้ โตะ๊กลางรากไมธ้รรมชาต ิ
กลุม่วสิาหกจิชมุชนผลติภัณฑร์ากไม ้
บา้นเนนิพลบั กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย นุกูล ประสมผล 0812837297

6211000028-0002 อนุมัตแิลว้ โตะ๊ชดุแบบกลม ไมไ้ขว ้ผลติภันฑจ์ากเศษไม ้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 น.ส.กนกภรณ์ พวงมณีนาด 0819622376
6211000028-0005 อนุมัตแิลว้ โตะ๊ชดุแบบเหลี�ยม ไมไ้ขว ้ผลติภันฑจ์ากเศษไม ้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 น.ส.กนกภรณ์ พวงมณีนาด 0819622376
6211000029-0006 อนุมัตแิลว้ โตะ๊นั�งยาว กลุม่ผลติภันฑจ์ากไมบ้า้นโกสมัพี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาย จําเนยีร ทูลสา่ย 0878485745
6201000079-0015 อนุมัตแิลว้ โตะ๊นั�งหมู่ไมม้ะคะ่ ศรรีวยทรัพยเ์ฟอรน์เิจอร์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย เดช ศรทีองหลาง 0828811834
6208000019-0009 อนุมัตแิลว้ โตะ๊รากไม ้ เฟอรน์เิจอรบ์า้นศรสีกุณา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว สมบูรณ์ สใีส 0806301062
6201000079-0009 อนุมัตแิลว้ โตะ๊หมู่บูชา ศรรีวยทรัพยเ์ฟอรน์เิจอร์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย เดช ศรทีองหลาง 0828811834

6201000191-0001 อนุมัตแิลว้ โตะ๊หมู่บูชา
บา้นนวัตวถิบีา้นโคกหมอ้ นายเพชร มี
ศรี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาย เพชร มศีรี 0953065000

6206000013-0005 อนุมัตแิลว้ โตะ๊หมู่บูชา กลุม่แกะสลกัหนิอ่อนพรานกระตา่ย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง นพลกัษณ์ ตั �งนธิธินพงศ์ 0624462935
6206000004-0017 อนุมัตแิลว้ โตะ๊หมู่บูชา 7 หนิอ่อน พลอยหนิอ่อน ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง ธนพร พลอาจ 0819739939
6206000004-0016 อนุมัตแิลว้ โตะ๊หมู่บูชา 9 หนิอ่อน พลอยหนิอ่อน ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง ธนพร พลอาจ 0819739939
6210000002-0001 อนุมัตแิลว้ โตะ๊อาหาร ชา่งใจเฟอรน์เิจอร์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย นพรัตน ์วงษสว่าง 0898605436
6208000019-0007 อนุมัตแิลว้ โตะ๊อาหาร เฟอรน์เิจอรบ์า้นศรสีกุณา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว สมบูรณ์ สใีส 0806301062
6207000078-0005 อนุมัตแิลว้ โตะ๊ไมแ้ปรรูป กล◌่มุแปรรูปไมบ้า้นคยุมะม่วง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2565 นายกติตพิงษ์ เจนจบ 087-740056
6204000027-0014 อนุมัตแิลว้ โทนเนอรก์ุหลาบ บา้นสมุนไพรกล ิ�นสคุนธ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นางสาว กัญญภัสสร ์ชาคง 0842098938

6201000148-0002 อนุมัตแิลว้ โปรตนีผงและโอเมกา้ผสม
บรษิัทโอเมกา 3-6-9 แอนด ์ไลโคปีน 

จํากัด ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางบัณณธร   วจิติรพัชราภรณ์ 0810364229
6201000116-0003 อนุมัตแิลว้ โป๊งเหน่ง อาหารไทย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว น.ส.ยุพนิ ชา้งลอย 0846207471

6201000115-0001 อนุมัตแิลว้
โฟมลา้ง(หนา้นํ�าผึ�งมะนาวว่านหาง
จรเข)้

วสิาหกจิชมุชนศนูยส์ง่เสรมิและผลติ
เมล็ดพันธุข์า้วชมุชนบา้นทุ่งโพธิ0ทะเล
กลาง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย ธวัช เอี�ยมวงศ์ 0862050091

6201000057-0003 อนุมัตแิลว้ โฟมลา้งรถ SKM Cleanning Wax ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นางสาว วรรณณีย ์เปี�ยทา 0831643412
6203000090-0003 อนุมัตแิลว้ โมบายสตัว์ ตน้กลา้ซูวเีนยี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นางสาวนวพร  พรานสอน 0994549396
6203000049-0001 อนุมัตแิลว้ โมบายแมลงผึ�ง กลุม่ผูส้งุอายุบา้นเพชรนยิม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 บุญผาย อนิตะ๊พา 0801596411
6211000027-0004 อนุมัตแิลว้ โลชั�น กล◌่มุสตรพีัฒนาหม่อนไหมร่วมใจ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง ประหยัด ศรพีรมมา 0955793064

6203000073-0007 อนุมัตแิลว้ โลชั�นสมุนไพรหญา้เอ็นยดื
กลุม่วสิาหกจิชมุชน สวนเกษตร
พชืผักปลอดภัย ม.28 บา้นคลองดว้น กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นางสาว วาสนา แกว้ชา 0979791190

6201000025-0007 อนุมัตแิลว้ โลชั�นเปลอืกกลว้ยไข่ พญาไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นางสาวศรสิา ชาญเช่ี�ยว 055712977,

6201000035-0013 อนุมัตแิลว้
โอไรซพ์ลสั(เครื�องดื�มขา้ว5สายพันธ์
สําเร็จรูปชนดิผงพรอ้มชง) กลุม่ผลติภัณฑแ์ปรรูปขา้วสรอ้ยสวุรรณ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย คณศิร ตาลาน 0819628226

6201000035-0014 อนุมัตแิลว้
โอไรซว์ัน(เครื�องดื�มขา้วไรซเ์บอรี�
สําเร็จรูปพรอ้มชง กลุม่ผลติภัณฑแ์ปรรูปขา้วสรอ้ยสวุรรณ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย คณศิร ตาลาน 0819628226

6206000004-0009 อนุมัตแิลว้ โอ่งหนิอ่อน พลอยหนิอ่อน ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง ธนพร พลอาจ 0819739939

6207000002-0002 อนุมัตแิลว้ ใบพัด
กลุม่ผลติภัณฑใ์บหญา้แฝกบา้น
หนองมะเกาะ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ดอกไม ้พระกองดี 0998411344

6205000089-0002 อนุมัตแิลว้ ใบมะกรูดตากแหง้
วสิาหกจิชมุชนเกษตรทฤษฎใีหม่บา้น
แม่วรรณ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นางสาววรรณคด ีโชตริัสสะ 085-876220

6211000002-0015 อนุมัตแิลว้ ใสเ้มี�ยงโบราณ กลุม่อาชพีหมู ่9 บา้นลานเพชร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ทวปี เอมศริ ิ 0862067040
6208000007-0004 อนุมัตแิลว้ ไก่ กลุม่หัตถกรรมเป่าแกว้บา้นโนนจั�น กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย ณรงค ์แสงอะโน 0813613591



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6201000098-0002 อนุมัตแิลว้ ไก่ทอดสมุนไพร เจ๊วันดหีมูทอดสมุนไพรสตูรพรกิแกง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นางสาว วลิาวัลย ์มศีรสีวัสด ิ0 0887050114

6201000260-0001
ไม่ผ่าน(ระบุ
เหตผุล) ไก่ย่าง นายไพบูลย ์หอมกลิ�น กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาย ไพบูลย ์หอมกลิ�น 0943262372

6205000073-0004 อนุมัตแิลว้ ไขล่กูรอก กลุม่สมัมาชพีบา้นวังหนิขนมไทย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นางสมใจ ชาตะนาวนิ
6205000084-0006 อนุมัตแิลว้ ไขเ่ค็ม วสิาหกจิชมุชนสง่เสรมิอาชพีวังไทร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นางกชพรรณ อยู่สุม่ 092-639562

6201000111-0002 อนุมัตแิลว้ ไขเ่ค็ม
แม่เฉลยีวกระยาสารทไตรตรงึษ์(วัง
พระธาต)ุ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง เฉลยีว อนิเทยีน 0877306303

6209000062-0001
ไม่ผ่าน(ระบุ
เหตผุล) ไขเ่ค็ม กลุม่สตรปีางเหนอื 2562

6202000079-0001 อนุมัตแิลว้ ไขเ่ค็ม นายเพชร ทวนีันท์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาย เพชร ทวนีันท์ 0831370879
6206000016-0001 อนุมัตแิลว้ ไขเ่ค็ม กลุม่แปรรูปอาหาร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ไฉไล แพรใจ 0643567999
6209000046-0001 อนุมัตแิลว้ ไขเ่ค็ม กลุม่แม่บา้นปางมะละกอ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง พเยาว ์มณีเขยีว
6205000088-0001 อนุมัตแิลว้ ไขเ่ค็ม ฅนไขเ่ค็ม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นายไพฑูรย ์เดี�ยววาณชิ 063-876446
6205000071-0004 อนุมัตแิลว้ ไขเ่ค็ม บา้นเกาะแตง สง่เสรมิอาชพี บา้นเกาะแตง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นางนทิรา รุ่งหมี
6205000004-0005 อนุมัตแิลว้ ไขเ่ค็มจอมปลวกแม่จงบา้นทุ่งหันตรา กลุม่ขา้วกลอ้งบา้นทุ่งหันตรา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง สมบูรณ์ บัวแพง 0811408060
6205000062-0001 อนุมัตแิลว้ ไขเ่ค็มชาเกษรกลว้ยไข่ เลอชยาไขเ่ค็ม กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นางสาว ณัฐกานต ์พงษ์สวุรรณ์ 0948292959
6205000032-0001 อนุมัตแิลว้ ไขเ่ค็มดอกกรรณกิาร์ ไขเ่ค็มสมุนไพร ดอกกรรณกิาร์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นางสาว นัตรร์ศิร นันทสกุลวงษ์ 0966673799

6209000044-0001 อนุมัตแิลว้ ไขเ่ค็มดนิสอพอง กลุม่แม่บา้นคลองปลาสรอ้ยสมัมาชพี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง บุญเรยีน เดนิพะยอม
6201000002-0012 อนุมัตแิลว้ ไขเ่ค็มผงรสตํ�ายํา นางปราณี จะนต กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง ปราณี จะนต 0850147049
6201000002-0011 อนุมัตแิลว้ ไขเ่ค็มผงรสบารบ์คีวิ นางปราณี จะนต กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง ปราณี จะนต 0850147049
6201000002-0010 อนุมัตแิลว้ ไขเ่ค็มผงรสวาซาบิ นางปราณี จะนต กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง ปราณี จะนต 0850147049
6201000002-0009 อนุมัตแิลว้ ไขเ่ค็มผลรสชสี นางปราณี จะนต กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง ปราณี จะนต 0850147049
6202000071-0001 อนุมัตแิลว้ ไขเ่ค็มสมุนไพร กลุม่สมัมาชพีบา้นหนองไมแ้ดง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว สมัย เมอืงแกว้ 0861191322
6207000045-0001 อนุมัตแิลว้ ไขเ่ค็มสมุนไพร กลุม่สมัมาชพีบา้นปลกัไมด้ํา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง สมถวลิ คํากฤษ์ 0954202167
6201000002-0002 อนุมัตแิลว้ ไขเ่ค็มสมุนไพร นางปราณี จะนต กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ปราณี จะนต 0850147049

6205000036-0006 อนุมัตแิลว้ ไขเ่ค็มสมุนไพร
กลุม่สง่เสรมิและพัฒนาอาชพีบา้นโคง้
วไิล กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาย ตน้ พกิุลทอง 0815969387

6205000043-0002 อนุมัตแิลว้ ไขเ่ค็มสมุนไพร กลุม่อาชพีบา้นทอ้งคุง้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง เบญจมาศ มณีนก 0631827990

6201000190-0001 อนุมัตแิลว้ ไขเ่ค็มสภุาวรรณ
บา้นนวัตวถิบีา้นโคกหมอ้ น.ส.สภุา
วรรณ ผงสงูเนนิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว สภุาวรรณ ผงสงูเนนิ 0851045319

6209000044-0006
ไม่ผ่าน(ระบุ
เหตผุล) ไขเ่ค็มออนเซ็น กลุม่แม่บา้นคลองปลาสรอ้ยสมัมาชพี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาง บุญเรยีน เดนิพะยอม

6208000071-0001 อนุมัตแิลว้ ไขเ่ค็มโนนจั�น กลุม่ไขเ่ค็มโนนจั�น กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง อัญชษิฐา ชตัเตอรฟ์ิลด์ 0622939623
6201000139-0001 อนุมัตแิลว้ ไขเ่ค็มโอ่งดนิ ไขเ่ค็มโอ่งดนิ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาย ชชัวัสส ์สภุางคส์วัสด ิ0 0918412474
6201000002-0005 อนุมัตแิลว้ ไขเ่ค็มไขเ่ป็ด (สกุ) ตราเจ๊นอ้ง นางปราณี จะนต กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง ปราณี จะนต 0850147049
6201000002-0003 อนุมัตแิลว้ ไขเ่ค็มไขเ่ป็ด(ดบิ)ตราเจ๊นอ้ง นางปราณี จะนต กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2559 นาง ปราณี จะนต 0850147049
6201000002-0004 อนุมัตแิลว้ ไขเ่ค็มไขไ่ก่  (สกุ) ตราเจ็นอ้ง นางปราณี จะนต กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2559 นาง ปราณี จะนต 0850147049
6201000002-0008 อนุมัตแิลว้ ไขเ่ค็มไรซเ์บอรี� นางปราณี จะนต กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง ปราณี จะนต 0850147049
6202000079-0006 อนุมัตแิลว้ ไขเ่ยี�ยวมา้ นายเพชร ทวนีันท์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาย เพชร ทวนีันท์ 0831370879

6203000107-0002 อนุมัตแิลว้ ไซรัปนํ�าออ้ย วสิาหกจิชมุชนสวนพ่อพอเพยีง
ผูผ้ลติวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม 2565 นางวันเพ็ญ สงิหส์รอ้ย 0953271199

6211000064-0006 อนุมัตแิลว้ ไซรร์ับนํ�าออ้ย (นํ�าเชื�อมออ้ย) ไร่ศรพพิัฒน์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นายศรพพิัฒน ์ ปิยะบุญสทิธิ0 0924296959
6201000295-0001 อนุมัตแิลว้ ไดมอนดม์ลิล์ ไดมอนดม์ลิล์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 น.ส.เพชรรัตน ์กจิสงิห์ 0932583252
6209000008-0015 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาด กลุม่อาชพีบา้นหนองหนิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน นางสาว ชลธชิา วรนาม 0833309602



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6210000038-0001

ไม่ผ่าน(ระบุ
เหตผุล) ไมก้วาด นายชาญ หน่อสรุวิงศ์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาย ชาญ หน่อสรุวิงศ์ 0895652271

6210000037-0001
ไม่ผ่าน(ระบุ
เหตผุล) ไมก้วาด นายพรไพร ดวงใจสดชื�น กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาย พรไพร ดวงใจสดชื�น 0613688981

6202000035-0001 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาด
กลุม่สง่เสรมิอาชพีไมก้วาด-สานเปล 

ม.8 ต.พานทอง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาย บัญญตั ิทะวลิา 0862023504
6203000022-0014 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาด กล◌่มุจักสานสขุ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง ลดัดาวัลย ์เทพมงค์ 0806277707
6209000073-0002 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาด นายเยยี  วาทเจรญิ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นายเยยี  วาทเจรญิ
6201000036-0001 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาด นายสมาน ศรตีะลา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาย สมาน ศรตีะลา 0806816844
6207000028-0002 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดกา้นมะพรา้ว กลุม่สมัมาชพีบา้นโนนสมอ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง ดลญา โมทะนี 0805138282
6207000050-0001 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดกา้นมะพรา้ว กลุม่สมัมาชพีชมุชนโนนตากแดด ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง สวุรรณา สงักา 0913971330
6209000008-0017 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดจิ;ว กลุม่อาชพีบา้นหนองหนิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2564 นางสาว ชลธชิา วรนาม 0833309602
6201000289-0001 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดดอกหญา้ นางพรทพิย ์ตอสี ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2563 นางพรทพิย ์ตอสี 0895336743
6207000020-0001 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดดอกหญา้ ไมก้วาดดดอกหญา้ป้าลํายง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง ลํายง เกตแุกว้ 0879432669

6210000018-0001 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดดอกหญา้
กลุม่ไมก้วาดดอกหญา้สมัมาชพีชมุชน
 บา้นหนองคลา้ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว กนจิฐา เดชพระ 0932618961

6203000075-0001 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดดอกหญา้ นายด ีดวดสงู ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาย ด ีดวดสงู 0877896504
6201000159-0001 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดดอกหญา้ กลุม่ทําไมก้วาดบา้นโพธิ0สวัสด ิ0 2560 นายเชดิ นครจันทร์ 0843802555

6209000010-0001 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดดอกหญา้
กลุม่สตรทีําไมก้วาดดอกหญา้บา้น
ปางมะนาว กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง โสภติ ปานนอ้ย 0900571732

6203000066-0001 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดดอกหญา้ กลุม่ทําไมก้วาดลาหู่ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาย ตอง แซ่ซี 0878400036
6201000224-0001 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดดอกหญา้ กลุม่สง่เสรมิอาชพีบา้นดอนพัฒนา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง รพพีรรณ สวุรรณรนิทร์ 0979232849

6205000036-0007 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดดอกหญา้
กลุม่สง่เสรมิและพัฒนาอาชพีบา้นโคง้
วไิล กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาย ตน้ พกิุลทอง 0815969387

6204000012-0002 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดดอกหญา้ กลุม่สตร ีม.3 บา้นคลองสะพานชา้ง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง โสดา จตรุทศิ 0861192543
6202000021-0001 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดดอกหญา้ กลุม่ไมก้วาด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง พนิณภา นาคไธสง 0821617782
6206000045-0001 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดดอกหญา้ กลุม่จักสานบา้นนาป่าแดง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย สมหมาย พลอาจ 0877321559
6205000076-0001 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดดอกหญา้ กลุม่สง่เสรมิอาชพีบา้นแม่ลาดนอ้ย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นางจําเนยีร เถื�อนดํา
6209000008-0014 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดดอกหญา้ กลุม่อาชพีบา้นหนองหนิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางสาว ชลธชิา วรนาม 0833309602
6207000028-0001 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดดอกหญา้ กลุม่สมัมาชพีบา้นโนนสมอ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง ดลญา โมทะนี 0805138282
6207000043-0001 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดดอกหญา้ กลุม่สมัมาชพีบา้นบงึมาลยน์อ้ย ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง ลดัดา เผื�อนทมิ 0622838969
6209000005-0001 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดดอกหญา้ กลุม่ทําหมวกบา้นไผ่ยาวสามัคคี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง สมพร ฉมิมา 0824053944
6207000001-0001 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดดอกหญา้ กลุม่ทําไมก้วาดบา้นทุ่งโพธิ0เงนิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย สงวน บุญศริ ิ 085-142134
6207000045-0002 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดดอกหญา้ กลุม่สมัมาชพีบา้นปลกัไมด้ํา กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง สมถวลิ คํากฤษ์ 0954202167

6205000003-0001 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดดอกหญา้
กลุม่ทําไมก้วาดดอกหญา้ บา้นแม่
ลาดนอ้ย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง จําเนยีร เถื�อนดํา 0898569660

6202000010-0001 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดดอกหญา้ นางระพ ีเมณฑก์ูล ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง ระพ ีเมณฑก์ูล 0846880661
6209000046-0007 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดดอกหญา้ กลุม่แม่บา้นปางมะละกอ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง พเยาว ์มณีเขยีว
6205000010-0001 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดดอกหญา้ กลุม่ไมก้วาดดอกหญา้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง จําปี ซาเวยีง 0846220608
6207000066-0001 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดดอกหญา้ กลุม่ไมก้วาดบา้นประชาสขุสนัต์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาย อุทัย หลา้หาญ 0849513826

6203000030-0002 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดดอกหญา้ กล◌่มุเกษตรพัฒนาแบบยั�งยนืหมู ่21 กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นาย คําหลา้ วงคค์ณุา 0848148268
6209000006-0002 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดดอกหญา้ กลุม่อาชพีแม่บา้นมอเจรญิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางสาว ดวงกมล ทองม่วง 0878043969
6201000230-0001 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดดอกหญา้ นางบุญโช มณีนก ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาง บุญโช มณีนก 0852728400
6205000030-0001 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดดอกหญา้ กลุม่ทําไมก้วาดบา้นโนนดมุ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย มนัส พันธฮ์วบ 0862085783
6203000025-0001 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดดอกหญา้ กล◌่มุสมัมาชพีบา้นคลองไพร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาย ทอง อุตถา 0979210733
6203000026-0001 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดดอกหญา้ กล◌่มุทําไมก้วาดบา้นบงึหลม่ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นาง นฤมล สง่สมัพันธว์งค์



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6201000186-0001 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดดอกหญา้

บา้นนวัตวถิบีา้นโคกหมอ้ นางจันทร ์
เสอืสงูเนนิ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง จันทร ์เสอืสงูเนนิ 0972182137

6206000056-0001 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดดอกหญา้ กลุม่ไมก้วาด บา้นบางลาด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง ดาลดั ถาวร 0839578191
6207000050-0002 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดดอกหญา้ กลุม่สมัมาชพีชมุชนโนนตากแดด ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง สวุรรณา สงักา 0913971330
6204000063-0001 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดดอกหญา้ กลุม่ทําไมก้วาดบา้นดอนสมบูรณ์ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นางวริรีัตน ์ใจแสน 0881483394
6201000154-0001 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดดอกหญา้(บา้นสมัมาชพี) ไมก้วาดดอกหญา้(บา้นสมัมาชพี) ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง พุทธชาด พันจะรัต 0857459066

6201000022-0003 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดดอกหญา้ดา้มปากกา
กลุม่แม่บา้นโนนโกจัดทําไมก้วาด
ดอกหญา้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นางสาว จริาภรณ์ บางยิ�ม 0818875397

6201000022-0002 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดดอกหญา้เอนกประสงค์
กลุม่แม่บา้นโนนโกจัดทําไมก้วาด
ดอกหญา้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นางสาว จริาภรณ์ บางยิ�ม 0818875397

6201000022-0004 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดดอกหหญา้
กลุม่แม่บา้นโนนโกจัดทําไมก้วาด
ดอกหญา้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางสาว จริาภรณ์ บางยิ�ม 0818875397

6205000035-0002 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดตรง ป้าเเร่ไมก้วาด ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาย จริวัฒน ์เกตกุัน 0830736570

6201000022-0006 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดตน้หญา้ดา้มไมก้วาด
กลุม่แม่บา้นโนนโกจัดทําไมก้วาด
ดอกหญา้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นางสาว จริาภรณ์ บางยิ�ม 0818875397

6203000102-0001 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดทางมะพรา้ว กลุม่อาชพีทําไมก้วาดทางมะพรา้ว กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2565 นายสชุาต ิคําบุญมา 0931750389
6207000068-0010 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดทางมะพรา้ว กลุม่จักสานบา้นปรอืพันไถ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2562 นกหวดี ศรมีูล 0875274934
6209000005-0002 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดทางมะพรา้ว กลุม่ทําหมวกบา้นไผ่ยาวสามัคคี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง สมพร ฉมิมา 0824053944
6209000008-0016 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดทางมะพรา้ว กลุม่อาชพีบา้นหนองหนิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2564 นางสาว ชลธชิา วรนาม 0833309602

6209000049-0002 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดทางมะพรา้ว
กลุม่ไมก้วาด,ไมก้วาดทางมะพรา้ว 
(น.ส.สมศร ีทะสะวะด)ี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว สมศร ีทะสะวะดี

6206000056-0002 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดทางมะพรา้ว กลุม่ไมก้วาด บา้นบางลาด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง ดาลดั ถาวร 0839578191

6202000036-0001 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดทางมะพรา้ว วสิาหกจิกลุม่ไมก้วาดแข็งบ่อแกว้ ม.5 กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นางสาว อรอุมา อุบลศรี 0822288507
6202000010-0002 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดทางมะพรา้ว นางระพ ีเมณฑก์ูล ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง ระพ ีเมณฑก์ูล 0846880661
6202000021-0002 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดทางมะพรา้ว กลุม่ไมก้วาด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง พนิณภา นาคไธสง 0821617782
6207000058-0001 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดปัดฝุ่ นขนาดเล็ก กลุม่ไมก้วาด(สมัมาชพี) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาย ลั�ง คงสขุ 0979323888

6201000022-0005 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดสนามเอนกประสงค์
กลุม่แม่บา้นโนนโกจัดทําไมก้วาด
ดอกหญา้ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2563 นางสาว จริาภรณ์ บางยิ�ม 0818875397

6202000021-0004 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดหยากไย่ กลุม่ไมก้วาด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง พนิณภา นาคไธสง 0821617782
6205000035-0001 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดหางงอ ป้าเเร่ไมก้วาด ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาย จริวัฒน ์เกตกุัน 0830736570

6202000036-0002 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดอ่อน วสิาหกจิกลุม่ไมก้วาดแข็งบ่อแกว้ ม.5 กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นางสาว อรอุมา อุบลศรี 0822288507

6209000049-0001 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดอ่อน
กลุม่ไมก้วาด,ไมก้วาดทางมะพรา้ว 
(น.ส.สมศร ีทะสะวะด)ี กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว สมศร ีทะสะวะดี

6201000039-0001 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดอ่อน กลุม่แม่บา้นหนองไผ่ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง นายประเสรฐิ พริ�มไธสง 0810411860

6202000041-0001 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดอ่อน
กลุม่ออมทรัพยไ์มก้วาดอ่อน แกว้สระ
 ม.8 กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง เปรมทพิย ์นาระกูล 0857332544

6202000036-0003 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดแข็ง วสิาหกจิกลุม่ไมก้วาดแข็งบ่อแกว้ ม.5 กลุม่ผูผ้ลติชมุชน นางสาว อรอุมา อุบลศรี 0822288507

6202000035-0003 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดแข็ง
กลุม่สง่เสรมิอาชพีไมก้วาด-สานเปล 

ม.8 ต.พานทอง กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาย บัญญตั ิทะวลิา 0862023504

6202000041-0002 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดแข็ง
กลุม่ออมทรัพยไ์มก้วาดอ่อน แกว้สระ
 ม.8 กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2558 นาง เปรมทพิย ์นาระกูล 0857332544

6209000008-0002 อนุมัตแิลว้ ไมก้วาดไอยรา กลุม่อาชพีบา้นหนองหนิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2560 นางสาว ชลธชิา วรนาม 0833309602
6206000027-0003 อนุมัตแิลว้ ไมต้ดิพนังสําหรับแขวนกุญแจ ไมไ้ทยดอกไมป้ระดษิฐ์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นางสาว ศริริัตน ์โพธบิัลลงัค์ 090696495



รหสัผลติภณัฑ์ สถานะผลติภณัฑ์ชื�อผลติภณัฑ์ ชื�อกลุม่/องคก์ร/กจิการ ประเภทผูป้ระกอบการ ปีท ี�ลงทะเบยีน ชื�อประธานกลุม่/เจา้ของกจิการ โทรศพัทม์อืถอื
6202000021-0005 อนุมัตแิลว้ ไมถ้พูื�น กลุม่ไมก้วาด กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง พนิณภา นาคไธสง 0821617782
6201000004-0002 อนุมัตแิลว้ ไมเ้กาหลงั อภชิาต ิกะลาดไีซน์ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2558 นาย อภชิาต ิอยู่สขุสวัสด ิ0 0846216635

6201000009-0001 อนุมัตแิลว้ ไมเ้ทา้คํ�ายัน กลุม่วสิาหกอจเฟอรน์เิจอรป์ระดบัมุก กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาย สทุธิ0ธนพงษ์ คะชาชยั 0861846595

6202000067-0002 อนุมัตแิลว้ ไวนข์า้วโพดหวานราชนนิทีับทมิสยาม
ไร่สขุสําราญ (นางสาวนันทพร สขุ
สําราญ) ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นางสาว นันทพร สขุสําราญ 0922735780

6203000107-0003 อนุมัตแิลว้ ไวนน์ํ�าออ้ย 0.350 ลติร วสิาหกจิชมุชนสวนพ่อพอเพยีง
ผูผ้ลติวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม 2565 นางวันเพ็ญ สงิหส์รอ้ย 0953271199

6203000107-0004 อนุมัตแิลว้ ไวนน์ํ�าออ้ย 0.700 ลติร วสิาหกจิชมุชนสวนพ่อพอเพยีง
ผูผ้ลติวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม 2565 นางวันเพ็ญ สงิหส์รอ้ย 0953271199

6209000041-0013 อนุมัตแิลว้ ไวนส์บัปะรด
กลุม่สนิคา้แม่บา้นบา้นตากฟ้า
(สมัมาชพี) กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง วาสนา ผุยนวล

6201000132-0001 อนุมัตแิลว้ ไสก้รอกย่าง ผลติภัณฑอ์าหารย่าง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว น.ส.บุญศร ีตงุโย 0622723022

6201000327-0001 อนุมัตแิลว้ ไสก้รอกลาบ 3 วถิ ี วสิาหกจิชมุชนตําบลท่าขนุราม
ผูผ้ลติวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม 2564 นางสงัวาลย ์คงเนยีม 0881621948

6201000327-0002 อนุมัตแิลว้ ไสก้รอกลาบอสีาน วสิาหกจิชมุชนตําบลท่าขนุราม
ผูผ้ลติวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม 2564 นางสงัวาลย ์คงเนยีม 0881621948

6201000026-0003 อนุมัตแิลว้ ไสก้รอกสมุนไพร หมูไทยศรโียธนิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง สริลิกัษณ์ เลา่ณศรโียธนิ 055710065

6206000012-0002 อนุมัตแิลว้ ไสก้รอกหมู
กลุม่เศรษฐกจิชมุชนอําเภอพราน
กระตา่ย กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นางสาว พมิพพ์ร สวุรรณเจรญิ 0845928050

6201000042-0001 อนุมัตแิลว้ ไสก้รอกหมู นางบังอร โหมดเทศ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาง บังอร โหมดเทศ 0869257168

6201000031-0001 อนุมัตแิลว้ ไสก้รอกหมูยิ�ม ส.ธารนิ บรษิัทเมธารนิพูนทรัพย ์999 จักํา◌ดั ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นาย รวโีรจน ์สนัตวิัฒนาพร 0969352462

6201000137-0001 อนุมัตแิลว้ ไสก้รอกหมูวุน้เสน้ลงุแดง ไสก้รอกลงุแดง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว น.ส.ประทุม เพชรเทยีม 0933766458
6201000026-0001 อนุมัตแิลว้ ไสก้รอกอสีาน หมูไทยศรโียธนิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง สริลิกัษณ์ เลา่ณศรโียธนิ 055710065

6201000197-0001 อนุมัตแิลว้ ไสป้ลาไหล
บา้นนวัตวถิชีมุชนวัดกะโลทัย นาง
วภิาดา ธรรมะมั�นคง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง วภิาดา ธรรมะมั�นคง 0889052156

6201000132-0002 อนุมัตแิลว้ ไสย้่าง ผลติภัณฑอ์าหารย่าง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว น.ส.บุญศร ีตงุโย 0622723022
6201000026-0002 อนุมัตแิลว้ ไสอ้ั�ว หมูไทยศรโียธนิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2557 นาง สริลิกัษณ์ เลา่ณศรโียธนิ 055710065

6201000327-0003 อนุมัตแิลว้ ไสอ้ั�วท่าขนุราม วสิาหกจิชมุชนตําบลท่าขนุราม
ผูผ้ลติวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม 2564 นางสงัวาลย ์คงเนยีม 0881621948

6201000086-0004 อนุมัตแิลว้ ไสอ้ั�วปลา ครัวคณุยุพา ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นาง ยุพา บุญมากประเสรฐิ 0932583252
6201000132-0005 อนุมัตแิลว้ ไสอ้ั�วย่าง ผลติภัณฑอ์าหารย่าง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว น.ส.บุญศร ีตงุโย 0622723022

6201000327-0004 อนุมัตแิลว้ ไสอ้ั�วลาบเหนอื วสิาหกจิชมุชนตําบลท่าขนุราม
ผูผ้ลติวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม 2564 นางสงัวาลย ์คงเนยีม 0881621948

6203000036-0002 อนุมัตแิลว้ ไสอ้ั�วหมู แม่หลวงผลติภัณฑแ์ปรรูปจากหมู ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาง สมพร พรมมาบุญ 0814748143

6201000137-0002 อนุมัตแิลว้ ไสอ้ั�วหมูลงุแดง ไสก้รอกลงุแดง ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2560 นางสาว น.ส.ประทุม เพชรเทยีม 0933766458
6205000040-0001 อนุมัตแิลว้ ไสเ้มี�ยง นางสนทิ นาคบาตร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง สนทิ นาคบาตร 0871905784
6205000040-0003 อนุมัตแิลว้ ไสเ้มี�ยงกลว้ยไขส่มุนไพร นางสนทิ นาคบาตร กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นาง สนทิ นาคบาตร 0871905784

6211000059-0001 อนุมัตแิลว้ ไอศกรมีรุง้กานต์
รุง้ ไอศกรมีกะทสิด (นายจําเนยีร 
เพ็ชรครุฑ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นาย จําเนยีร เพ็ชรครุุฑ 0834457981

6203000046-0001
ไม่ผ่าน(ระบุ
เหตผุล) ไอศครมีกระทสิด ไอศครมีกระทสิด บา้นเพชรนยิม ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2561 นาย วันชยั เพชรเจรญิ 0972588279

6205000065-0001 อนุมัตแิลว้ ไอศครมีกะทิ สจุติรา ตา่งประเทศ ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2562 นางสาว สจุติรา ตา่งประเทศ 0931312040
6209000008-0008 อนุมัตแิลว้ ◌น้ํ�าพรกิปลารา้ กลุม่อาชพีบา้นหนองหนิ กลุม่ผูผ้ลติชมุชน 2561 นางสาว ชลธชิา วรนาม 0833309602
6201000057-0002 อนุมัตแิลว้ ◌N์ice (นํ�ายาถพูื�น) SKM Cleanning Wax ผูผ้ลติชมุชนที�เป็นเจา้ของรายเดยีว 2557 นางสาว วรรณณีย ์เปี�ยทา 0831643412


