รายชื่อผู้ประกอบการ
งานแสดงและจาหน่ายสินค้า “ตลาดนัดชายแดน เชื่อมโยงการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน” (Amnatcharoen ASEAN Trade Link 2018)
ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2561 ณ สนามหน้าที่ว่าการอาเภอเมืองอานาจเจริญ จังหวัดอานาจเจริญ
ลำดับ
1
2
3

ชื่อกลุ่ม/สถำนประกอบกำร

ผู้ประสำนงำน

บจก.เจ.แทรเวล

คุณสำธิต ยอดดำเนิน

ร้องเท้ำวำสนำชูส์

น.ส.วำสนำ แก้วลอดหล้ำ

ร้ำนสีดำษ (Zidaz)

4

กลุ่มสตรีบ้ำนเสียว
วิสำหกิจชุมชนกลุ่มสตรีสหกรณ์
5
บ้ำนโพนแพรวำ

นำยธนวัฒน์ แก้วเคน

ที่อยู่

จังหวัด
กำญจนบุรี

4 ม.5 ต.สงเปลือย อ.นำมน
122 ม.2 ต.โพนงำม อ.กมลำไสย

คุณยวนใจ โยปัดทุ

กำฬสินธุ์

โทรศัพท์

ผลิตภัณฑ์/สินค้ำ

081 9811180

บริษัททัวร์และท่องเที่ยว

083 0471377

ร้องเท้ำหนังชำย
ผ้ำขำวม้ำ ผ้ำฝ้ำย ผลิตภัณฑ์
แปรรูปจำกผ้ำ

กำฬสินธุ์

081 9649194

กำฬสินธุ์

081-6424375

นำงประคอง จันทะมำตย์

กำฬสินธุ์

081-9757624

ร้ำนแม่ทรแพรวำ
7 แม่ปรำณี วีระทูล

ร้ำนแม่ทรแพรวำ
แม่ปรำณี วีระทูล

กำฬสินธุ์
กำฬสินธุ์

092-9044783
098-8084392

8 กลุ่มสมุนไพรหมู่บ้ำนงูจงอำง

นำยอำคม แข็งแรง

6

9

กลุ่มแปรรูปขนมไทย อ.เปือยน้อย
10 ร้ำนขนมไทยเศรษฐีเรือนทอง
11 สยำมโคนม
12
13
14

นำงเพ็ญศรี สินอยู่
ณัฐรภำ สุวรรณเสน
นำงสำววรินทร เกิดผำ

145 ม.6 บ.โคกสง่ำ ต.ทรำยมูล
อ.นำพอง จ.ขอนแก่น 40140
181 ม.7 อ.เปือยน้อย
จ.
ขอนแก่น 40340

087-8316240

ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น

087-2285979
094-5274856
095-5989415

จันทบุรี

ของใช้ ตกแต่ง ที่ระลึก
ของใช้ ตกแต่ง ที่ระลึก

พื้นที่
หมำยเลข
ปรุงอำหำร
คูหำ
157
158

ผ้ำ เครื่องแต่งกำย
เครื่องนุ่งห่ม
ผ้ำ เครื่องแต่งกำย
เครื่องนุ่งห่ม
ประเภทผ้ำเครื่องแต่งกำย
ผ้ำ เครื่องแต่งกำย
ผ้ำไหมแพรวำ
เครื่องนุ่งห่ม
ผ้ำ เครื่องแต่งกำย
ขำยผ้ำไหมแพรวำ, ผ้ำไหมมัดหมี่ ชุเครื
ดภู่อไทงนุ่งห่ม
น้ำพริก อำหำรพื้นเมือง
อำหำร

9
199

น้ำมันว่ำน ยำหม่อง ยำแก้ปวด/
สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร
คลำยเส้น

139

63
7
8

198
89
197

081-8633820

ขนมกะหรี่ปั๊บ
อำหำร
ขำยขนมไทย
อำหำร
นมอัดเม็ด
อำหำร
ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภำพ หัวเชื้อปุ๋ย
ของใช้ ตกแต่ง ที่ระลึก
ชีวภำพ

กลุ่มเกษตรกรชีวภำพสอยดำว

พิชิต หมื่นประเสริฐดี

ร้ำนรำฟำ

นำงจรรยพร. หลิ่มบุญงำม

จันทบุรี

081-3832766

สเปร์ย แก้ปวดเมื่อย

ของใช้ ตกแต่ง ที่ระลึก

172

นส.บรรณธร สุทธิสหัส
นำงอนัญญำ เนตรลือชำ

จันทบุรี
จันทบุรี

095-3924653
086-8287366

แว่นสำยตำ
เครื่องประดับ

ของใช้ ตกแต่ง ที่ระลึก
เครื่องประดับ

170
20

ร้ำน นก ฟ้ำมีตำกำรแว่น
15 อนัญญำ จิวเวอรี่

140/1 ม.1 ต.ทรำยขำว อ.สอยดำว

ขอนแก่น

ประเภทสินค้ำ

182

ลำดับ

ชื่อกลุ่ม/สถำนประกอบกำร

16 ต้นก่อหลวง โครงกำรพัฒนำ
เครือข่ำยผู้สูงอำยุจันทบุรี
Farm outlet เกษตรชุมชน/ไร่ศรี
17
ทอง
18
19
20
21
22

สันติ ทิพยวรกำรกูร

25 ม.7 ต.เกวียนหัก อ.ขลุง

นำงวรันธร ศรีทองคำ (กำหลง)

Biz Club ฉะเชิงเทรำ

Biz Club ฉะเชิงเทรำ

Blackdiamond

น.ส.ณฤดี ช่วยแก้ว

พลอยเงินชลบุรี

วำรีญำ ศรีหมวด

55/147 ม.3 ต.บำงตีนเป็ด อ.เมือง
57/3 ม.1 ต.หนองกะขะ อ.พำน
ทอง

EVO Madrid

วันเพ็ญ ทรัพย์ประเสริฐ

158/67 ต.ทุ่งสุชลำ อ.ศรีลำชำ

Biz Club ชลบุรี

วรำค์พร สมุนไพร
จรรยำ ปรึกษำจิ้งหรีด
ภิรมย์ สังข์นวม

กล่มสตรีสหกรณ์บ้ำนประชำสำมัคคี นำยสุนทร แจ้งทอง
คุณสุรพงษ์ ณรงน้อย
28 บ.ชำยน้อยฟูด จำกัด
จรวย ขิบเคลือ่ น
29 กำแฟเขำทะลุ จ.ชุมพร
30

รุ่งรดำคอสเมติคส์
31 ชำอู่หลง
SRP SIAM HERBAL CO LTD.

32 ม.9 ต.หน้ำเมือง อ.เมือง

50 ถ.สถำวร อ.บ้ำนบึง

รุ่งรดำคอสเมติคส์
ปฑิตำ น้อยโครต
ณิชำทิพย์ กุลจรัสทรัพย์

128 ม.8 หนองตูม อ.ภูเขียว

449/1 ม.4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่
สรวย

โทรศัพท์

ผลิตภัณฑ์/สินค้ำ

ประเภทสินค้ำ

พื้นที่
หมำยเลข
ปรุงอำหำร
คูหำ

สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร

140

085-6977366

ยำสีฟันข่อย แชมพูสมุนไพร
โลชั่นสมุนไพร น้ำมันนวด
สมุนไพร
ขำยผลไม้สด เช่น ทุเรียน เงำะ
ลองกอง

อำหำร

105

081 8350939

น้ำหอมสมุนไพร

สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร

173

081 - 9013425

สมุนไพรแปรรูป

สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร

174

ฉะเชิงเทรำ

084 3096213

ผลไม้โบรำณ ลูกหยี

อำหำร

106

ชลบุรี

089 6038045

เครื่องประดับ

เครื่องประดับ

19

ชลบุรี

087 9418015

สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร

149

ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี

087-5354207
086 1323879
081-4356862

สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร
อำหำร
อำหำร

150
166
165

ชลบุรี

081-1526126
089 5854802
061-5455996
096-5622580

อำหำร
ผ้ำ เครื่องแต่งกำย
เครื่องนุ่งห่ม
อำหำร
อำหำร

167

ชัยภูมิ
ชุมพร
ชุมพร

สบู่ ครีมบำรุงผิวจำกสมุนไพร
สมุนไพลพอกหน้ำ/ครีมสมุน
ไพล/สบู่สมุนไพล
น้ำพริกชนิดต่ำงๆ
อำหำรทะเลแปรรูป
เม็ดมะม่วงหิมพำนต์ดิบ และ
แปรรูป
ผ้ำ เครื่องแต่งกำย
เครื่องนุ่งห่ม
ขนมคบเคี้ยว ตรำชำยน้อย
กำแฟสำเร็จรูป ตรำ เขำทะล

จันทบุรี

ฉะเชิงเทรำ
ฉะเชิงเทรำ

ขนมบ้ำนนรมน

27

จังหวัด

จันทบุรี

นำยธนภณ เข็มกลัดทอง

Biz Club ชลบุรี
24 น้ำพริกแม่รัศมี
25 Biz Club ชลบุรี

32

ที่อยู่

P. N. GROUP

23

26

ผู้ประสำนงำน

08-19335002

5
177
178

เชียงรำย

089 2321740
089 0475110
081 7902471

ชำอู่หลง

เครื่องดื่ม

151
196

เชียงใหม่

094-2892552

เครื่องสำอำง HAIR& SKIN CA

ของใช้ ตกแต่ง ที่ระลึก

175

เชียงรำย

เครื่องสำอำงค์สมุนไพร

สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร

ลำดับ

ชื่อกลุ่ม/สถำนประกอบกำร

33

ทิวำ ศรียำบ
34 นำงสำววันดี บุบผำ
35
36
37
38
39

44
45
46
47
48

โทรศัพท์
089-9525227
081-5441714

เรณูผ้ำฝ้ำย

เรณู พวงคำ

เชียงใหม่

081-1112372

น้ำมันเหลืองตรำพระพรหม

คุณณัฐพกรณ์ ฐำกุลอธิวัฒน์

ตรำด

086-5598384

คุณอัญญำ จิวเวอรี่

คุณประสบชัย ทองธรรมชำติ

ตรำด

NUNLONG

จำลอง ใจเที่ยงแท้

MEMO เสื้อปักมือ

คุณสรรเสริญ ทองคง
นำงทองทิพย์ วงศ์หนำยโถธ
นำงพนิดำ จันฤำไชย

บริษัท spv sweet home จำกัด

นำยสมพร ทองสุทธิ์

บริษัท ลัคกี้บ๊อกซ์สล็อตแมชชีน
พิณแคน กรุ๊ป
สมมำตรขนมเปี๊ยะ
บริษัท โครำชำ จำกัด
แม่สมควร
อัญชดำพร ปลำส้ม

น.ส กมลกำนต์ ดีล้วน
นำงสำยพิณ พงษ์สมร
น.ส.สมมำตร พลครบุรี
นำยภูมิพัฒน์ ทวีโชติพำณิชย์
คุณพิชญำ
พนิดำ จันฤำไชย

49 วิสำหกิจชุมชนกลุ่มสตรีพัฒนำบ้ำน
ห้วยไม้ซอด(ข้ำวเม่ำแม่บัวไข)
นำงอุดมทรัพย์ สุวงศ์
50

จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงใหม่

กลุ่มมะพร้ำวเผำบ้ำนน้อยเจริญ
41 พนิดำปล้ำส้ม

43

ที่อยู่

ทิวำ ศรียำบ
ร้ำนไส้อั่วป้ำตุ๋ย จ.เชียงใหม่

40

42

ผู้ประสำนงำน

แกะสลักพระ

นำงวันดี มีบุญ

28 ม.11 บ.น้อยเจริญ ต.พุ่มแก
อ.นำแก
243 ม.4 ต.ท่ำบ่อ อ.ศรีสงครำม
81 ม.16 ต.รังกำใหญ่ อ.พิมำย

616 ม.10 อ.ปักธงชัย
อ.
255 ม.4 ต.บึงกำฬ อ.บึงกำฬ

ผลิตภัณฑ์/สินค้ำ

ประเภทสินค้ำ

พื้นที่
หมำยเลข
ปรุงอำหำร
คูหำ

ของตกแต่งบ้ำนจำกผ้ำฝ้ำยปัก ผ้ำ เครื่องแต่งกำย
ลำยด้วยมือ
นุง่ ห่ม
จำหน่ำยใส้อั่ว แคปหมู น้ำพริก อำหำร
ผ้ำ เครื่องแต่งกำย
เสื้อผ้ำสำเร็จรูปผ้ำฝ้ำย
นุ่งห่ม

62
98
4
176

092-9928791

น้ำมันเหลือง ยำหม่อง ยำเขียว ของใช้ ตกแต่ง ที่ระลึก
เครืองเงินประดับ เครืองประดับ
พลอย
เครือ่ งประดับ

นครปฐม

095-1644757

รองเท้ำหนังแท้ตรำ NARONG

171

นครปฐม

086 -3320450

เสื้อปักมือ
น้ำมะพร้ำว มะพร้อมเผำ กล้วย
ฉำบ ขนมนำงเล็ด
ปล้ำสม ปลำร้ำ ปลำแห้ง

ของใช้ ตกแต่ง ที่ระลึก
ผ้ำ เครื่องแต่งกำย
เครื่องนุ่งห่ม
อำหำร
อำหำร

186
193

นครพนม
นครพนม

098 2416230
080 177 0693

นครรำชสีมำ

080 0435160

นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ
นครสวรรค์
บึงกำฬ

089-8645049
089-6262543
085 1568146
091-0198905
095 998 5650
080 1770693

เลขที่ 63 หมู่ 9 บ.ห้วยไม้ซอด ต.
ปำกคำด อ.เมืองปำกคำด

บึงกำฬ

064 5836946

63/1 ม.5 ต.ท่ำม่วง อ.สตึก

บุรีรัมย์

098 6098467

เบำะที่นั่ง ที่นอน

ของใช้ ตกแต่ง ที่ระลึก

ประเภทธุรกิจตู้น้ำหยอดเหรียญ
กำแฟ ไวน์
ขนมเปี๊ยะ
ประเภทธุรกิจหมี่พร้อมปรุง
หมูฝอย หมูสวรรค์ กุนเชียง
ปลำส้ม ส้มปลำ
ข้ำวเม่ำสด ข้ำวเม่ำกระยำสำรท
ข้ำวเม่ำสมุนไพร ข้ำวแต๋นน้ำ
แตงโม
แกะสลักพระ เครื่องประดับจำ
กระดูกสัตว์

ของใช้ ตกแต่ง ที่ระลึก
เครืองดื่ม

21

26

P

82

P

185
188
88
100
99
192

P

195

อำหำร
อำหำร
อำหำร
อำหำร
อำหำร
ของใช้ ตกแต่ง ที่ระลึก

30

ลำดับ
51

ชื่อกลุ่ม/สถำนประกอบกำร
พัฒนำอำชีพผลิตภัณฑ์จำกไม้

52

อุษำผ้ำไทย
53 กลุ่มแต๋นภูเขำไฟ
54

สุมิตรำดีไซด์

55

สุธำสินีบูติค
56 บ้ำนมำรวยเพื่อสุขภำพ
57

น้ำพริกจันทรำกำนต์
58 Biz Club ปัตตำนี
59
60
61

ร้ำนชูสำยเบญจรงค์

อ.ประโคนชัย

จังหวัด

โทรศัพท์

บุรีรัมย์

084 8168428

บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
9/197 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี

นำงสุธำสินี รัศมีอมรพัญ
63/4 ม.12 ต.คูคต อ.ลำลูกกำ
คุณมำรวย กำรุณ
นำงสำวจันทรำกำนต์ รวยสิน
จักรวำล
79/1 ม.11 ต.ไม้เด็ด อ.เมือง
นำยธันวิช ปิวิถะ

นำงมะลิ ชมเมือง

ร้ำนทองม้วนแม่เล็ก
66 ร้ำน สุคันทำ
67

นำยตะวัน เสนำธรรม

กลุ่มรังนกอำรียำ
เจียมจิต ไหมฝ้ำย

ที่อยู่

นำงอุษำ ทุมนำหำด
นำงพุฒิ หำญชนะ

นำยวินัย ยินดีวิทย์

เอกบำติก
63 ร้ำนพนำวัลย์

65

นำยเทศ ไกรสุข

กลุ่มมีดอรัญญิกวินัย รวยเจริญ

62

64

ผู้ประสำนงำน

086 -257 4902
082-145 3788

ผลิตภัณฑ์/สินค้ำ
ไม้ตะเกียบ และผลิตภัณฑ์จำกไม้
จำหน่ำยผ้ำซิ่น
ข้ำวแต๋น

พื้นที่
หมำยเลข
ปรุงอำหำร
คูหำ

ของใช้ ตกแต่ง ที่ระลึก

80

ผ้ำ เครื่องแต่งกำย
เครื่องนุ่งห่ม
อำหำร

27
90

ปทุมธำนี 062 5564646
ประจวบคีรีขันธุ์ 087-3483099

ผ้ำ เครื่องแต่งกำย
เครื่องนุ่งห่ม
ผ้ำ เครื่องแต่งกำย
เครื่องนุ่งห่ม
กระโปรงแสล็กทำงำน
ไวน์หม่อน น้ำลูกหม่อน เบอรี่ น้ำฟัเครื
กข้ำอวงดื่ม

16
107

ปรำจีนบุรี
ปัตตำนี

น้ำพริกปรุงสำเร็จ
อำหำร
อำหำรทะเลแปรรูปเพื่อสุขภำพ อำหำร

168
200

ปทุมธำนี

061 5695563

088-1335788
080-8120632

162/3 ม.7 ต.ท่ำช้ำง อ.นครหลวง พระนครศรีอยุธยำ082-1999870
089 0219880
312/2 หมู่ที่ 5 ต.พยอม อ.วังน้อย พระนครศรีอยุธยำ 097 3424243

กำงเกงลำลองสภำพสตรี

มีดอรัญญิก

พะเยำ

081-1112372

ผ้ำทอไทยลื้อ

สุริยะมิตร โปทำ
นำงอัมพร โคตะสำ

พะเยำ

081-1112372

จำหน่ำยผ้ำบำติก

นำยสมเกียร ชูสำย

เพชรบุรี

080-4503966

น.ส. จิตรลดำ เก่งทอง
นำงจุฑำรัตน์ ตั้งพำนิชย์

เพชรบุรี
เพชรบุรี

090-974576
081-8526557

เพชรบุรี

081-9958317

พิจิตร

095-6304652

81

เครื่องดื่ม

108

ผ้ำ เครื่องแต่งกำย
นุ่งห่ม
ผ้ำ เครื่องแต่งกำย
นุ่งห่ม

13

อำหำร

14
109

ของใช้ ตกแต่ง ที่ระลึก

32

ส้มโอขำว/แตงกวำ
ผลิตภัณฑ์ เบญจรงค์
ผลิตภัณท์ ทองม้วน /ขอพื้นที่
ปรุง นิดหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ข้ำวตัง
ผลิตภันฑ์ ขนมหวำนเมืองเพชร
/ขอพื้นที่อบขนม

15

ของใช้ ตกแต่ง ที่ระลึก

เครื่องดื่มน้ำรังนก

เจียมจิต หอมนำง

กลุ่มขนมหวำนเมืองเพชรแม่สมำน นำง สมำน กลิ่นนำคธนกร

ประเภทสินค้ำ

อำหำร
อำหำร

P

128
130

อำหำร

P

129

ลำดับ
68
69
70

ชื่อกลุ่ม/สถำนประกอบกำร

คุณอนุชิต เหมืองอุ่น

แพร่

081-4031054

อวิกำม้อฮ่อม

อวิกำ จิ่นจอน

แพร่

091-0720248

คุณณหัย ศรีภูมินทร์
คุณปฐมำภรณ์ แนวหลำน

แพร่
แพร่

094-6086161
082-3693953

สมุนไพร
อำหำร

กลุ่มฟื้นฟูเกษตรกรบ้ำนแพง

ห้องเสื้อ kunnine (คุณนำย)

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ำสตรีบ้ำนซ่ง
78 Biz Club มุกดำหำร
79 ขนมไทย แม่อำด
กลุ่มแปรรูปปผลิตภัณฑ์จักสำนจำก
80
ไม้ไผ่

84

ประเภทสินค้ำ

อนุชิตตัดเย็บสำเร็จรูป

77

83

ผลิตภัณฑ์/สินค้ำ

084-3161791

กลุ่มหวำยเยำวชน
75 Biz Club มุกดำหำร

82

โทรศัพท์

เพชรบุรี

74

81

จังหวัด

กลุ่มวิสำหกิจชุมชนเตำตำลบ้ำนหม้อ นำย จำรัส มีลิ

บ้ำนสมุนไพรภูพฤกษำ89
72 ร้ำนกิ๋นลำตำม่วน

76

ที่อยู่

ผลิตภัณฑ์ วุ้นน้ำตำลสด น้ำตำล
สด น้ำตำลปึก
อำหำร
ผ้ำ เครื่องแต่งกำย
ผ้ำเครื่องแต่งกำย
เครื่องนุ่งห่ม
ผ้ำหม้อห่ม เสื้อผ้ำสำเร็จรูป
ผ้ำ เครื่องแต่งกำย
ผ้ำม้อฮ่อม
เครื่องนุ่งห่ม

71

73

ผู้ประสำนงำน

กลุ่มอำชีพเย็บเบำะรองนั่ง
แจ่วบองแม่โอ
กลุ่มน้ำพริกแม่ตุ่ม
ขนมเปี๊ยะแม่สุจิตรำ

นำงวำสนำ บูรณะ

35 ม.1 ต.แพง อ.โกสุมพิสัย

มหำสำรคำม 086 8551911

น.ส.สุจิตรำ ไชยคำภำ
นำงธนันพัชญ์ ปรียำกุลพัฒน์

64 ม.10 ต.ลำดพัฒนำ อ.เมือง

มหำสำรคำม 086 3314038
มุกดำหำร
081-8240689

นำงธมลวรรณ ศรีประสงค์

26/7 ถ.วิวิธสุรกำร ต.มุกดำหำร
อ.เมือง

นำงสำวรัศมีพัน หำญอำจ
นำงสำวณัฐขมนต์ ชินธนำกิจไพศำล
คุณรัศมี บุญแจ้ง
70/128 อ.เมือง จ.มุกดำหำร
34 ม.8 ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.
นำยคำมูล ชูรัตน์
ยโสธร
19/2 ต.หนองเรือ อ.เมือง จ.
นำงจินดำ กว้ำงขวำง
ยโสธร 35000
538 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.
น.ส.ศิรภักศร ศรีวิเศษ
ยโสธร
104 ม.4 ต.ตำดทอง อ.เมือง จ.
น.ส.ระวีวรรณ สำรำญสุข
ยโสธร
110/1 ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมำศ จ.
นำยสุริยำ ครุธจู
สุโขทัย

มุกดำหำร

087-4249230

มุกดำหำร
มุกดำหำร
มุกดำหำร

086-3976436
091-6821345
082-4639652

สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร
อำหำร
เสื่อกก

เฟอร์นิเจอร์หวำย
หินมงคล
จำหน่ำย/สินค้ำแปรรูปจำกผ้ำ
ไทย/ผ้ำฝ้ำย

ของใช้ ตกแต่ง ที่ระลึก
ของใช้ ตกแต่ง ที่ระลึก
เครื่องประดับ
ผ้ำ เครื่องแต่งกำย
เครื่องนุ่งห่ม
ผ้ำ เครื่องแต่งกำย
เครื่องนุ่งห่ม
สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร
อำหำร

พื้นที่
หมำยเลข
ปรุงอำหำร
คูหำ
131
28
40
152
96
79
17
22
6

ยโสธร

099-2039806

เสื้อผ้ำสำเร็จรูป
สมุนไพร /เมจิก เฮริบ์
อำหำร/ของหวำน
กระติบข้ำว/ที่นึ่งข้ำวในหม้อหุง
ของใช้ ตกแต่ง ที่ระลึก
ข้ำว

ยโสธร

063-0679173

หมอนดอกไม้

ยโสธร

092-5720222

น้ำพริก

อำหำร

117

ยโสธร

089-1587647

น้ำพริก

อำหำร

118

ยโสธร

087-0796905

ขนมเปี๊ยะ

อำหำร

111

ของใช้ ตกแต่ง ที่ระลึก

10
161
97
18
31

ลำดับ

ชื่อกลุ่ม/สถำนประกอบกำร

85 ไร่ภูลดำ
86

Biz Club ยะลำ
87 Biz Club ยะลำ
88 กลุ่มน้ำอ้อยคั้นสด
89
90

ผู้ประสำนงำน
ไร่ภูลดำ
นำงรอฮำยำ สำมะแอ
สุไรดำ มะหะมะสุลง
นำยนรินทร์ ศรีวิเศษ

กลุ่มแปรรูปผ้ำบ้ำนหนองสองห้อง

นำยปุระชัย จันทร์อ่อน

บริษัท ภวดี แฮปปี้เนส จำกัด

นำงชนันต์พร อุทธิศิลป์

93

ไพรัตน์เครื่องประดับหินสี

คุณไพรัตน์ ปรีชำประเสริฐ

บ้ำนเทวินทร์สมุนไพร

นำงอภิญญำ ตระกูลเทวินทร์

บ้ำนเทวินทร์สมุนไพร

บ้ำนเทวินทร์สมุนไพร

94

สมุนไพรบ้ำนจันทรำ
95 Biz Club ระยอง
96
97
98
99
100

จังหวัด

โทรศัพท์

ผลิตภัณฑ์/สินค้ำ

ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ

ยโสธร

084 698710

อำหำร

ต.บ้ำนบำก อ.ศรีสมเด็จ

ยะลำ
ยะลำ
ร้อยเอ็ด

089-5953828
062-2366364
093-3897755

ผ้ำปำเตะเพ้นท์ และผ้ำบำติด
ลูกหยีแปรรูป
น้ำอ้อยสด น้ำอ้อยก้อน

อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

088-5114518

เสื้อเชิ้ตบุรุษ

133/100 ต.ทับมำ อ.เมือง
28/1 ม.5 มำบเหลำชะโอน ต.
ชำกพง อ.แกลง

91

92

ที่อยู่

นำยวสันต์ จันทร์ครำ
นำยมนตรี นำมสง่ำ

Biz Club ระยอง

คุณกฤษญำณี สังข์ทอง

84 กิจเจริญ เซรำมิก ลำปำง

คุณดลยฤทฺธิ์

ระยอง

086 3945952

ระยอง
081 9611894

12/4 ม.6 ต.บ้ำนฉำง อ.บ้ำนฉำง

ระยอง
ระยอง

28/1 ม.5 ต.ชำกพง อ.แกลง

ลำปำง

087 5969334

ประเภทสินค้ำ
อำหำร
ผ้ำ เครื่องแต่งกำย
เครื่องนุ่งห่ม
อำหำร
เครื่องดื่ม
ผ้ำ เครื่องแต่งกำย
เครื่องนุ่งห่ม

ชุดเครื่องนอนกันไรฝุ่น

ของใช้ ตกแต่ง ที่ระลึก

เครื่องประดับหินสี
เครื่องประดับ
อำทิ สร้อยคอ ข้อมือ แหวน
ต่ำงหู

เครื่องประดับ

โลชั่นสมุนไพร เครื่องสำอำง

สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร

087-596-9334

จำหน่ำยสมุนไพร

ระยอง

087 2027281
081 9671894
815-728560

ระยอง

081-5728560

สมุนไพรชำ,ทุเรียนทอด,ผลไม้
อำหำร
แปรรูป
สินค้ำอุปโภค บริโภค
อำหำร
สินค้ำที่ขำยทุเรียนทอด+ผลไม้
แปรรูป+ชำวสมุย
อำหำร

ระยอง

ลำปำง

088 5812860

เซรำมิก

สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร

ของใช้ ตกแต่ง ที่ระลึก

พื้นที่
หมำยเลข
ปรุงอำหำร
คูหำ
156
39
187
189
25
169

23
162
163
114
115
116
29

กลุ่มทอผ้ำบ้ำนสันติภำพ

นำยชำติ เสริมเหลำ

109 ม.6 ต.โนนป่ำซำง อ.ผำขำว

เลย

062-1981963

เสื้อผ้ำทอ,ชุดเดรส,ผ้ำพิมพ์ลำย

ผ้ำ เครื่องแต่งกำย
เครื่องนุ่งห่ม

เล็กฟำร์ม

นำยอรรถพล สำลีพันธุ์

5 ม.6 ต.นำแขม อ.เมือง

เลย

084-3888166

เห็ดหลินจือสกัด ชนิดแคปซูล

สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร

179

ศรีสะเกษ

098-3727138

จำหน่ำยกระเป๋ำหนังเทียม

ของใช้ ตกแต่ง ที่ระลึก

160

กระเป๋ำหนังเทียม

11

ลำดับ

ชื่อกลุ่ม/สถำนประกอบกำร

101

บจก.KMYดีเวลลอปเม้นท
102 กลุ่มน้ำลูกสำรอง
103 นำงสำวจักรีรัตน์ จิตรสำรำญ
104

นันท์นภัสชุดชั้นใน

ผู้ประสำนงำน

ที่อยู่

นำยจำเนียร นนทะวงษ์
กลุ่มน้ำลูกสำรอง
นำงสำวจักรีรัตน์ จิตรสำรำญ 1025/2 ต.เมืองใต้ อ.เมือง
130 ม.18 ต.เมืองจันทร์ อ.เมือง
นำงสำวนันท์นภัส เมืองจันทร์ จันทร์

109
110
111
112

113 นงนุชสมุนไพร
114

Biz Club สมุทรสงครำม

115

089-9969405

ชุดชั้นใน,ชุดกระชับ

ศรีสะเกษ

063-0758259

138

สกลนคร
สกลนคร

082-8248429
081-6618186

สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร
สมุนไพรแปรรูป
มูลใส้เดือน น้ำหมักมูลใส้เดือน
ของใช้ ตกแต่ง ที่ระลึก
ปุ๋ย
เครืกอข้งดื
เหล้ำอุ ไวส์ หมำกเม่ำ น้ำหม่อน น้ำฟั
ำว่มน้ำผึ้ง ตรำไอ่คำ

64 ม.6 ต.แมดนำท่ม อ.โคกศรี
นำยกำไสย พรหมสำขำ ณ สกล สุพรรณ
นำงสำวลดำวัลย์ สมุห์เสนีโต
วิชำญ สำยัญ
สัสนำ ไชยกุล
มำเรียม ไชยกุล

สกลนคร
สงขลำ
สตูล
สตูล
สตูล

089-9410341
099-3956351
084-3002984
089-0752537
089-4653510

น้ำเม่ำ ไวน์เม่ำ
เครื่องประดับ ไข่มุก
เครืองประดับมุก
ชำชัก+โรตี
ข้ำวแกงปักใต้

เครื่องดื่ม
เครื่องประดับ
เครื่องประดับ
อำหำร
อำหำร

180
33
36
91
87

นำงนงนุช ผลเต็ม

สมุทรปรำกำร

089-4556935

แชมพูสมุนไพร

สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร

83/3 ม.3 ต.กุดบำก อ.กุดบำก

ของใช้ ตกแต่ง ที่ระลึก
เครื่องดื่ม
เครื่องประดับ
ผ้ำ เครื่องแต่งกำย
เครื่องนุ่งห่ม

พื้นที่
หมำยเลข
ปรุงอำหำร
คูหำ

ศรีสะเกษ

094- 909 2326
080-2093539

จำหน่ำยน้ำตำลมะพร้ำว ดอก
อำหำร
เกลือ
ถุงมืออุตสำหกรรมและ อุปกรณ์
ควำมปลอดภัย
ของใช้ ตกแต่ง ที่ระลึก
พิซซ่ำ/ใช้ปลั๊กไฟ
อำหำร

สระแก้ว

092-2483219

ขนมไทย

840 ม.1 ต.ตำพระยำ อ.ตำพระยำ

สระแก้ว

085-2398821

6/1 ม.3 ต.น้ำขุ่ม อ.ศรีนคร

สุโขทัย

095-5625516

ธัญพืชแปรรูป
กำงเกงผ้ำ Cotton ขำสั้น ขำ 3
ส่วน ขำ 5 ส่วน

สมุทรสงครำม

นำงสำวปภำวรินท์ ดีรักชำติ
นำยสุรเชษฐ์ สรงสระแก้ว
นำงสมจิตร บุญคง

117

ร้ำนเรือนขนมไทย

369/306 หมู่บ้ำนอื้ออำทร ถนน
นำงสำวจรรยำ ทองไพรวรรณ สุวรรณศร อ.เมือง

กลุ่มบ้ำนธรรมชำติวิถี

นำงสำวกัญญณัฃ ยอดมณี

กลุ่มตัดเย็บผ้ำบ้ำนน้ำขุม

นำยวรจักร จันทร์สุข

119

ประเภทสินค้ำ

รองเท่ำจำกโรงงำนผู้ผลิตเอง
น้ำสำรอง
เครื่องประดับที่ทำจำกหินสี

บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด
116 มิสเตอร์ พิซซ่ำ เฟรซ

118

ผลิตภัณฑ์/สินค้ำ

063-7084574
081-8772028
062-3370442

กลุ่มสมุนไพรป่ำชุมชนโนนใหญ่
นำยทองจันทร์ วงค์สุโพธิ์
กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตมูลใส้เดือน เพื่อ
106
เกษตรอินทรีย์
นำยพสิษฐ์ สลักคำ
นำยกฤษฎำ พัชรเนตร
107 รัฐพงษ์ ธัญพืช สำโท แอน ไวน์
วิสำหกิจชุมชนบ้ำนโคกนำดี
ลัดดำวัลย์ ไข่มุกทอง
มุกอัญดำมัน
นูริตำ โรตำชำชัก
ครัวมำเรียม ข้ำวหมกแกงใต้

โทรศัพท์

ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ

105

108

จังหวัด

สมุทรสำคร
สมุทรสำคร

098-118-2517

159
85
34
64

183
190

164
132
184
86

อำหำร

94

อำหำร
ผ้ำ เครื่องแต่งกำย
เครื่องนุ่งห่ม

154
12

ลำดับ
120

ชื่อกลุ่ม/สถำนประกอบกำร
Triple young

121

บจก.พี.ที.เอ็น.(ประเทศไทย)
122 Biz Club สุรินทร์
123

บ้ำนของช้ำง
124 Biz Club สุรินทร์
125

Biz Club สุรินทร์
126 เขย่ำสยำม Siam shake
127
128
129
130
131
132
133
134

ผู้ประสำนงำน

ที่อยู่

จังหวัด

สุรินทร์
นำงสำวรุจิปภำพิณ กำนต์ฤดีศุรธี
609/20 ม.17 ต.นอกเมือง อ.เมือง
นำงจำรวี ทองเกลี้ยง
จ.สุรินทร์ 32000
สุรินทร์
กวิณฑกำนต์ รังษีมณีรัตน์ (มินทร์)
สุรินทร์
149 ม.13 ต.กระโพ อ.ท่ำตูม จ.
นำยสุนทร สนโสก
สุรินทร์
สุรินทร์
นำงสำวบุษรำภำ บุษปรีดำพงษ์
สุรินทร์
นำงมำลี เกษอินทร์
คุณศศิรัศมี เทียมสุวรรณ์

สุรินทร์
หนองคำย

รัศมีผ้ำทอง

คุณกฤษดิ์บดิณทร์ จินตนำวรำรักษ์

หนองคำย

เสื่อกกนำหมอม้ำ

นำยสุระสิทธิ์ นวดข้ำว

Biz Club อำนำจเจริญ

นำงเกษร วงศ์ภูดร

กลุ่มพัฒนำผลิตภัณฑ์บ้ำนคำพระ.ไม้มงคล.
นำงศรีสมพำน ภิรมย์
กลุ่มจิกดู่สร้ำงสรรผลิตภัณฑ์ผ้ำ

นำงกันณิกำ ศรีภูมิ

กระเป๋ำผ้ำ

นำงธัญรัตน์ ผลำวงค์

กระเป๋ำหนังพนำ

นำงอุไร บัวลำ

กลุ่มวิไลหมอนขิด
กลุ่มวิสำหกิจชุมชนแปรรูปเครื่อง
135
หนัง

นำงสำวธัญดำ. ธรรมโรจน์
น.ส.ชัญญำนุช บุญนูน

อำนำจเจริญ
อำนำจเจริญ
อำนำจเจริญ
อำนำจเจริญ
อำนำจเจริญ
อำนำจเจริญ
อำนำจเจริญ
อำนำจเจริญ

โทรศัพท์
080-9966691

ผลิตภัณฑ์/สินค้ำ

ประเภทสินค้ำ

สบู่ เซรั่มบำรุงหน้ำ เซรั่มปลูกผม ของใช้ ตกแต่ง ที่ระลึก

086-2655802
099-8944722

กำแฟเพื่อสุขภำพ
สินค้ำ เครื่องประดับหินสี

082-8998590

เครื่องประดับจำกกระดูกสัตว์

เครื่องดื่ม
เครืองประดับ
เครื่องประดับ

099-4624236
กระเป๋ำผ้ำไหม สร้อยคอจำกหินสี-เครื่องประดับเงิเครื
น ่องประดับ
ผ้ำ เครื่องแต่งกำย
เครื่องนุ่งห่ม
089-8474568
มำลีผ้ำไหม
062-3595661
ประเภท:เครื่องดื่ม
เครื่องดื่ม
ผ้ำ เครื่องแต่งกำย
086-9922532
ประเภท: จำหน่ำยผ้ำฝ้ำยแปรรูป เครื่องนุ่งห่ม
087-8751014 ประเภทของใช้ (เสื่อกก) นำหมอม้ำ ของใช้ ตกแต่ง ที่ระลึก
083-7385089
084-8368807

จำหน่ำยผ้ำม่ำนสำเร็จรูป

พื้นที่
หมำยเลข
ปรุงอำหำร
คูหำ
48
191
46
35
47
37
95
38
53

ของใช้ ตกแต่ง ที่ระลึก

65

กำไล.แหวน.ชุดกำแฟ.แก้วไวน์ ของใช้ ตกแต่ง ที่ระลึก

68

098-1141792

สินค้ำของใช้ของที่ระลึก

ของใช้ ตกแต่ง ที่ระลึก

54

084-9619379

สินค้ำ กระเป๋ำผ้ำ เสื้อผ้ำฝ้ำ

ของใช้ ตกแต่ง ที่ระลึก

66

081-3517852

สินค้ำ กระเป๋ำหนัง

ของใช้ ตกแต่ง ที่ระลึก

67

087-4400144

หนอนขิต

ของใช้ ตกแต่ง ที่ระลึก

56

061-5450964

จำหน่ำย รองเท้ำหนัง

ของใช้ ตกแต่ง ที่ระลึก

55

ลำดับ

ชื่อกลุ่ม/สถำนประกอบกำร

ผู้ประสำนงำน

ที่อยู่

136

Biz Club อำนำจเจริญ
นำงสำวปิยะมำศ บัวแก้ว
วิสำหกิจชุมชนแปรรูปหมอนขวำน
137
ลำยขิด ม.4
นำงทรงศร บุญมำ
138

กลุ่มแม่บ้ำนทอเสื่อกกยกลำย
139 กลุ่มแปรรูปสิ่งประดิษฐ์ไม้
140 กลุ่มเยำวชนรุ่นที่2
141
142
143
144
145
146
147
148

กลุ่มสตรีพัฒนำอำชีพบ้ำนโสกสว่ำง นำงวันทำ บุญทศ

อำนำจเจริญ
27 4 คำพระ หัวตะพำน

ของใช้ ตกแต่ง ที่ระลึก

69

089 5786690

หมอนขวำน ที่นอน เบำะรองนั่ง ของใช้ ตกแต่ง ที่ระลึก

70

40 2 คำพระ หัวตะพำน
37 2 คำพระ หัวตะพำน

อำนำจเจริญ
อำนำจเจริญ

088 3634899
084 9096268

เครื่องจักสำน ข้อง ตระกร้ำ
กระเป๋ำ

ของใช้ ตกแต่ง ที่ระลึก
ของใช้ ตกแต่ง ที่ระลึก

48 5 หัวตะพำน หัวตะพำน

อำนำจเจริญ

ของใช้ ตกแต่ง ที่ระลึก

58

ป้ำยอักษรไม้

ของใช้ ตกแต่ง ที่ระลึก

41

กระจกส่องเงำป้ำยอักษรไม้

ของใช้ ตกแต่ง ที่ระลึก

42

หมอนสำมเหลี่ยม

ของใช้ ตกแต่ง ที่ระลึก

78

รองเท้ำยำงรถยนต์

ของใช้ ตกแต่ง ที่ระลึก

43

นำงวิไล ผ่องแผ้ว

นำงวิไล ผ่องแผ้ว

55 10 ห้วยไร่ เมือง

กลุ่มรองเท้ำยำงรถยนต์

นำยวีระ สำรทอง

93 1 ป่ำก่อ ชำนุมำน

นำงสะอำด มณีสำย

สินค้ำสมำชิกบิสคลับ

57
60
59

121 5 น้ำปลีก เมือง

กลุมทอผ้ำตำดใหญ่

090-5928614

ของใช้ ตกแต่ง ที่ระลึก

นำงกมลวรรณ บัวลำ

นำยเจนจบ ศีรษะตระกูล
น.ส.เดือนฉำย มำระแสง
นำยธีรพงษ์ กันธิยำ

พื้นที่
หมำยเลข
ปรุงอำหำร
คูหำ

เสื่อกก แจกัน บ้ำนจำลอง

กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่

บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สำขำอำนำจเจริญ คุณแสงเดือน สังข์บุญลือ

ประเภทสินค้ำ

085 6324023

38 4 น้ำปลีก เมือง

บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สำขำอำนำจเจริญ คุณแสงเดือน สังข์บุญลือ

ผลิตภัณฑ์/สินค้ำ

อำนำจเจริญ

นำยมนู พรรณรัตน์

บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สำขำอำนำจเจริญ คุณแสงเดือน สังข์บุญลือ

อำนำจเจริญ

โทรศัพท์

36 2 คำพระ หัวตะพำน

นำยมนู พรรณรัตน์

149 หจก.ลุงเจนภูย่ำนำง
150 บ้ำนหินงำม
151 ตั้ม ซิลเวอร์
152

นำยบุญเพ็ง ไชยมำตร
นำงสุภำวรรณ จำรุจิตร
นำงคำภำ ไชยมำตร

จังหวัด

ผ้ำขำวม้ำ กระเป๋ำผ้ำขำวม้ำ

อำนำจเจริญ
อำนำจเจริญ
อำนำจเจริญ
อำนำจเจริญ

084 8336082

ถ.ชยำงกูร อ.เมือง

อำนำจเจริญ

094 4801519

สินค้ำอุปโภค บริโภค

ของใช้ ตกแต่ง ที่ระลึก

1

ถ.ชยำงกูร อ.เมือง

อำนำจเจริญ

95 4801519

สินค้ำอุปโภค บริโภค

ของใช้ ตกแต่ง ที่ระลึก

2

ถ.ชยำงกูร อ.เมือง

อำนำจเจริญ

96 4801519

สินค้ำอุปโภค บริโภค

ของใช้ ตกแต่ง ที่ระลึก

14 ต.รัตนวำรี อ.หัวตะพำน

อำนำจเจริญ 098-6740613
อำนำจเจริญ 861-632748
อำนำจเจริญ
087 0883398
อำนำจเจริญ

084-3691545

น้ำย่ำนำง
เครืองประดับเงิน
แหวนหิน
กลุ่มทอผ้ำพื นเมืองตำดใหญ่

เครื่องดื่ม
เครื่องประดับ
เครื่องประดับ
ผ้ำ เครื่องแต่งกำย
เครื่องนุ่งห่ม

3
83
72
73
77

ลำดับ

ชื่อกลุ่ม/สถำนประกอบกำร

153

กลุ่มทอผ้ำและแปรรูปผลิตภัณฑ์
จำกผ้ำ

นำงบัวสอน อัปกำญนจ์

เปรี้ยวผ้ำไทย

นำงสำวจรรยำ สิงหำ

154
155

กลุ่มสตรีสหกรณ์
156 ลัดดำสมุนไพร
157 บริษัทเอมอรไทยสปำจำกัด
158

ร้ำน สกินพลัส บิ้วตี้
159 นำงสุรภำ พงษ์พิลำ
160 หจก.ไหมอีรี่อำนำจเจริญ
161

ร้ำนขนมชิตะ.
162 กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้ำนนำผำง
163

หจก.ส.สตีฟออร์แกนิคฟำร์ม
164 Biz Club อำนำจเจริญ
165 โชคขนมปั้นขลิบ
166
167
168
169

แจ่วบองกวิสรำ

ผู้ประสำนงำน

นำงสุริยัน พระสุนิน
นำงลัดดำ แจ่มใส
นำงเอมอร พิมเสน

ที่อยู่

อำนำจเจริญ
อำนำจเจริญ
39 ม.2 ต.คำพระ อ.หัวตะพำน

นำงจินดำหรำ วำจิตร
นำงสุรภำ พงษ์พิลำ
หจก.ไหมอีรี่อำนำจเจริญ

แม่พิกุลหมูทอด

นำงพิกุล ช้ำงรักษำ

170
ปทุมทิพย์

นำยสุขึมพันธ์ พูลเพิ่ม

75

สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร
สบุ่ ครีมกันแดด โลชั่นทำตัว
ปลำทูหอมสมุนไพร
อำหำร
แปรรูปผลิตภัณฑ์ และดักแด้อบกรอบปรุ
ผ้ำ เครืง่อรส
งแต่งกำย นุ่งห่ม
สินค้ำ ขนมเปียะ ขนมปั้นขลิบ
น้ำตำลโตนด
อำหำร
ข้ำวอินทรีย์
อำหำร
ผลผลิตเกษตรอินทรีย์และ
อำหำรปรุงสุก
อำหำร
น้ำพริกตรำแม่มะลิวัลย์
อำหำร
ขนมปั้มขลิบ
อำหำร
แจ่วบอง มะตูมตำกแห้ง
มะขำมเปียก
อำหำร

45
141
61

084 5469343

อำนำจเจริญ
อำนำจเจริญ

089-0902254
082-3746770

093-1638136
อำนำจเจริญ 065-6291561
อำนำจเจริญ 093-5055150
088-4814159

อำนำจเจริญ 094-3652761
248 ม.5 ต.บุ่ง อ.เมือง
250/5 ม.7 ต.หมำกแข้ง อ.เมือง
145 ม.8 บ้ำนสมบูรณ์ ต.โพนแพง
อ.ม่วงสำมสิบ จ.อุบลรำชธำนี
34140

อำนำจเจริญ
อุดรธำนี

ผ้ำ เครื่องแต่งกำย
เครื่องนุ่งห่ม
ผ้ำ เครื่องแต่งกำย
เครื่องนุ่งห่ม

เสื้ผผ้ำสำเร็จรูป กระเป๋ำ
กระเป๋ำ เสื้อผ้ำสำเร็จรูป ผ้ำและ ผ้ำ เครื่องแต่งกำย
เครืองแต่งกำย
เครื่องนุ่งห่ม
เครื่องสำอำงค์สมุนไพร
สมุนไพรทีไ่ ม่ใช่อำหำร
สมุนไพรแปรรูป
สมุนไพรทีไ่ ม่ใช่อำหำร

อำนำจเจริญ

อำนำจเจริญ

พื้นที่
หมำยเลข
ปรุงอำหำร
คูหำ

093-5568547

อำนำจเจริญ

นำงอนุธิดำ มุ่งหมำย

ประเภทสินค้ำ

ผ้ำทอและ ผลิตภัณฑ์จำกผ้ำ

087-0421975
อำนำจเจริญ 096-9422389

นำยสถิตย์ ม่วงกรุง
นำงนงนุช ศรีแก้ว
นำงจีรวรรณ บุบผำชำต

ผลิตภัณฑ์/สินค้ำ

096-1561613

อำนำจเจริญ

นำงศุภสุตำ สำระพันธ
นำงสำวเวียงพงศ์ แสงทอง

นำงจำปี สุรักษ์

โทรศัพท์

อำนำจเจริญ 089-7151999
อำนำจเจริญ 095-9563929
อำนำจเจริญ
089-8432167

กลุ่มแปรรูปอำหำรและเครื่อดื่มบ้ำน
นำงชุมพร บุญสนอง
โพนขวำว
สวนนำมูนสตรอเบอรี่

จังหวัด

093 3204541
084 4209605
098 2948545

อุบลรำชธำนี 082-1004668

76

74
71
44

92
112
101
142
93
143

ส้มตำ คอหมูย่ำง อำหำรปรุงสุก
อำหำร
และน้ำดื่ม
สตรอเบอร์รี่ , ต้นพันธ์,มะละกอ
อำหำร
ฮอลแลน
อำหำรแปรรูป

อำหำร

แชมพู ครีมนวดผม เจลแต่งทรง ของใช้ ตกแต่ง ที่ระลึก
ผม สบู่

113
181
P

194

145

ลำดับ

ชื่อกลุ่ม/สถำนประกอบกำร

171

กลุ่มวิสำหกิจชุมชนผลิตรองเท้ำ
บ้ำนสำโรงใต้

นำยไพบูลย์ ชุมอำจ

44 ม.4 ต.สำโรง อ.ตำลสุม

ส่งเสริมอำชืพบ้ำนหนองหลัก

พิศมัย จันทร์เขียว

27 หมุ่9 ต.ล่ำบก อ.ม่วงสำมสิบ

172

ผู้ประสำนงำน

173

น้ำผักผลไม้น้ำนมสดแปรรูปสิรินธำร น.ส.รัชฐ์ชนก ไกรยวงษ์
นำงเตรียมใจ เผ่ำพันธ์
174 นำโชค
175
176
177
178

ลำนตำผ้ำไทย

ลำนตำผ้ำไทย

เรือนมงคล

นำยชญตย์ เสื้อเชิ้ต

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ำบ้ำนนำคำใหญ่

รัตนำ คำแฝง

นภำผ้ำฝ้ำย

นภำผ้ำฝ้ำย

179

สมุนไพรพลูคำวตอง
180 โรงงำนน้ำปลำแสงไทยน้ำทิพย์

185

วิสำหกิจชุมชนศรีอุดมก้ำวหน้ำ
186 พ่ออู๊ด ซำลำเปำพิบูล

ต.วำริน อ.วำริน

รัญจวน ถำวรยุติกำรต์
ชำลำเปำร้ำนอรดี
อรทัย หนูตอ
รัตติยำภรณ์ ดอนสิงห์

56 ซ.ชยำงกูร 34 ถ.ชยำงกูร ต.ใน
เมือง จ.อุบลรำชธำนี 34000
163ม.9ต.โพธิ๋ไทรอ.พิบุลต
225.ม.8.ต.ปทุม.อ.เมือง
54 ม.2 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม

นำยณรงค์ พิลำรัตน์
นำงสมควร เจริญศักดิ์

จังหวัด

โทรศัพท์

อุบลรำชธำนี 099-0561018

ผลิตภัณฑ์/สินค้ำ
รองเท้ำ

ประเภทสินค้ำ
ของใช้ ตกแต่ง ที่ระลึก

ของใช้ ตกแต่ง ที่ระลึก
ผ้ำห่ม-พรมเช็ดเท้ำ-กระเป่ำผ้ำ
น้ำผลไม้ น้ำนมสดแปรรูป ขนม
12 ถนนสุรพล ต.ในเมือง อ.เมือง อุบลรำชธำนี 099-0204789
ของฝำก
เครื่องดื่ม
อุบลรำชธำนี
621510548 เครืองประดับ
เครื่องประดับ
095 6058114
ผ้ำ เครื่องแต่งกำย
75 ถ.ยุทธภันณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง อุบลรำชธำนี 081 6325443
ผ้ำฝ้ำยแปรรูป เด็กและผู้ใหญ่
เครื่องนุ่งห่ม
ผ้ำ เครื่องแต่งกำย
อุบลรำชธำนี 094-2914694
จำหน่ำยเสื้อเชิ๊ต เสื้อทำงำน
เครื่องนุ่งห่ม
ผ้ำ เครื่องแต่งกำย
อุบลรำชธำนี 081-4319602
จำหน่ำยเสื้อผ้ำสำเร็จรูป
เครื่องนุ่งห่ม
ผ้ำ เครื่องแต่งกำย
อุบลรำชธำนี 087-3032608
จำหน่ำยผ้ำฝ้ำย
เครื่องนุ่งห่ม

วิชุดำ ทิพย์สิงห์
พรรณ เลือกสรร

181
ปลำส้มรัญจวน
182 ชำลำเปำร้ำนอรดี
183 อรทัยไก่จ้อ
184 ปลำส้มโขงเจียม

ที่อยู่

อุบลรำชธำนี 084 0331241

อุบลรำชธำนี 090-0458687
อุบลรำชธำนี 081 9999616

อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี
อุบลรำชธำนี

086-7218069
094 905215
091 7321410
086 6464180
086-9832933
085-3218435

จำหน่ำยสมุนไพร
น้ำปลำผสม ตรำ รสเด็ด

สมุนไพรที่ไม่ใช่อำหำร
อำหำร

ปลำส้มทุกชนิด กุ้งจ่อม ปลำ
แก้วแห้ง ปลำร้ำปลำนิล
อำหำร
ซำลำเปำ
อำหำร
อำหำร
ไก่จ้อ.จ้อรวมทะเล.แหนมปลำ.ไส้กรอกปลำ.ไส้
อั่ว.ปูจ๋ำ
อำหำร
ปลำส้ม แจ่วบอง
แก่นตะวัน มันเทศ ข้ำวโพดข้ำว
อำหำร
เหนียวสีม่วง พันธุ์ มข.
จำหน่ำยซำลำเปำ
อำหำร

พื้นที่
หมำยเลข
ปรุงอำหำร
คูหำ
147
146
84
24
52
49
50
51
137
144

153
102
103
104
155
110

