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กำหนดกำรอบรมเชิงปฎิบัติกำรกิจกรรมสร้ำงแบรนด์ New Branding for Young OTOP Premium
โครงกำรส่งเสริมกำรตลำดผลิตภัณฑ์ผ้ำและเครื่องแต่งกำย Young OTOP Premium
ระหว่ำงวันที่ 23 – 25 พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ โดยผ่ำนระบบ ZOOM Cloud Meeting
-------------------------------------------------------------------วันอังคำรที่ 23 พฤศจิกำยน 2564
เวลำ
08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น.
กล่าวรายงาน โดย นายวรงค์ แสงเมือง
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
09.1๕– 09.๓๐ น.
กล่าวเปิดงาน โดย นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุม
(ถ่ายภาพร่วมกัน) ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting
09.30 – 19.45 น.
กิจกรรมที่ ๑ อบรมเชิงปฏิบัติกำร อธิบำยควำมเป็นมำของโครงกำร
และควำมเป็นมำตั้งแต่ต้นจนจบโครงกำร
โดยอาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสาราญ คณะที่ปรึกษาโครงการ
09.45 – 10.00 น.
การสร้างแรงบรรดาลใจ แบรนด์ไทยสู้ แบรนด์โลก
โดยคุณวทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา นักออกแบบแบรนด์วทานิกา
09.45 – 12.00 น.
กิจกรรมที่ 2 หัวข้อแนวทางการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับผลิตภัณฑ์ Young OTOP Premium
โดยอาจารย์อานวย เลิศรุ่งพาณิชย์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่ม
1๒.00 – 1๓.00 น.
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
1๓.00 – 16.00 น.
กิจกรรมที่ ๒ หัวข้อแนวทางการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับผลิตภัณฑ์ Young OTOP Premium
โดยอาจารย์อานวย เลิศรุ่งพาณิชย์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่ม
1๖.00 น.
สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายภาพรวมกัน
********************************************
หมายเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมตามแต่สถานการณ์ปัจจุบัน
การแต่งการชุดผ้าไทย
พักรับประทำนอำหำรว่ำง 10.30 น. (ช่วงเช้ำ ) และ 14.30 น. (ช่วงบ่ำย)

วันพุธที่ 24 พฤศจิกำยน 2564
เวลำ
08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น.
กิจกรรมที่ 2 หัวข้อการสร้างแบรนด์ขั้นพื้นฐานด้วยตนเอง
New Branding for Young OTOP Premium
โดย อาจารย์ ดร.ฐิศิรักน์ โปตะวณิช
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ขั้นพื้นฐานด้วยตนเอง
10.45 – 11.00 น.
การสร้างแรงบรรดาลใจ แบรนด์ไทยสู้ แบรนด์โลก
โดยนายธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการย์ รองประธานกรรมการและที่ปรึกษา
โครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย
11.00 - 12.00 น.
กิจกรรมที่ 2 หัวข้อการสร้างแบรนด์ขั้นพื้นฐานด้วยตนเอง
New Branding for Young OTOP Premium
โดย อาจารย์ ดร.ฐิศิรักน์ โปตะวณิช
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ขั้นพื้นฐานด้วยตนเอง
1๒.00 – 1๓.00 น.
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
1๓.00 – 16.00 น.
กิจกรรมที่ 2 หัวข้อการสร้างแบรนด์ขั้นพื้นฐานด้วยตนเอง
New Branding for Young OTOP Premium
โดย อาจารย์ ดร.ฐิศิรักน์ โปตะวณิช
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ขั้นพื้นฐานด้วยตนเอง
16.00 น.
สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายภาพรวมกัน
********************************************
หมายเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมตามแต่สถานการณ์ปัจจุบัน
การแต่งการชุดผ้าไทย
พักรับประทำนอำหำรว่ำง 10.30 น. (ช่วงเช้ำ ) และ 14.30 น. (ช่วงบ่ำย)
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วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกำยน 2564
เวลำ
08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.๑๕ – 10.30 น.
กิจกรรมที่ 2 หัวข้อการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ศรีกุลวงศ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
10.45 – 11.00 น.
การสร้างแรงบรรดาลใจ แบรนด์ไทยสู้ แบรนด์โลก
โดยนายกุลวิทย์ เลาสุขศรี บรรณาธิการ Vogue
Thailand และที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่สนุก
11.00 - 12.00 น.
กิจกรรมที่ 2 หัวข้อการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ศรีกุลวงศ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
1๒.00 – 1๓.00 น.
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
1๓.00 – 16.00 น.
กิจกรรมที่ 2 หัวข้อการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง
อาจารย์อานวย เลิศรุ่งพาณิชย์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสร้างมูลค่าเพิ่ม
16.00 น.
สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายภาพรวมกัน
********************************************
หมายเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมตามแต่สถานการณ์ปัจจุบัน
การแต่งการชุดผ้าไทย
พักรับประทำนอำหำรว่ำง 10.30 น. (ช่วงเช้ำ ) และ 14.30 น. (ช่วงบ่ำย)
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ขอเชิญเข้ าร่ วมกิจกรรมผ่ านทางระบบ ZOOM
Topic : อบรมเชิงปฏิบตั ิโครงกิจกรรมสร้ างแบรนด์ New Branding for Young OTOP วันที่ 23-25 พ.ย.64
Time: Nov 23, 2021 08:30 AM Bangkok
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/4793470889?pwd=cGZxYXBhNFFqR3ArYXl3WTBXaFhNZz09
Meeting ID : 479 347 0889
Passcode : 266698
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รายชือ
่ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสร ิมการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าและเครอื่ งแต่งกาย Young OTOP Premium
ที่

ชือ
่ - สกุล

กลุ่ม

ที่อยู่

จังหวัด

เบอร์โทร

กาญจนบุร ี

082-2022235

1

นางสาวนันทินา เชียงทอง

ร้านโชคกิตติผ้าขาวม้าหนองขาว

4/1 หมู่ที่ 5 ตาบลหนองขาว อาเภอท่าม่วง

2

นางจักรวรรดิวัตร ปร ีจารัส

กลุม
่ ผ้าทอลายมงคลมนตราธิกาญจน์

29 หมู่ที่ 13 ตาบลห้ วยโพธิ์ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ ์

095-6694493

3

นางยุพิน วร ิวรรณ

กลุ่มยุพิน ผ้าไหมแพรวา

94 หมู่ที่ 2 ตาบลโพน อาเภอคาม่วง

กาฬสินธุ ์

098-6808929

4

นางสาวจันทิวา ยนยุบล

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหม

184 หมู่ที่ 5 ตาบลหนองช้าง อาเภอสามชัย

กาฬสินธุ ์

064-9826574

5

นายธนวัฒน์ แก้วเคน

สีดาษ Zidaz

122 หมู่ที่ 2 ตาบลโพนงาม อาเภอกมลาไสย

กาฬสินธุ ์

081-9649194

6

นายเจษฎาพร แดนกาไสย

กลุ่มไหมสมเด็จ

104 หมู่ที่ 6 ตาบลศร ีสมเด็จ อาเภอสมเด็จ

กาฬสินธุ ์

095-169-0043

7

นางพิมวดี จันทะมาตย์

ผ้าไหมแพรวาแม่ประคอง

205 หมู่ที่ 8 ตาบลโพน อาเภอคาม่วง

กาฬสินธุ ์

085-4490487

8

นายพณิชพล คาภูษา

ผ้าไหมแพรวาแม่ประคอง

205 หมู่ที่ 8 ตาบลโพน อาเภอคาม่วง

กาฬสินธุ ์

083-3779151

9

นางสาวปัทมา วงษ์ศิลป์

ผ้าไหมไทยดอนจาน

55 หมู่ที่ 3 ตาบลสะอาดไชยศร ี อาเภอดอนจาน

กาฬสินธุ ์

098-2210646

10 นางสาวกุลวดี ศร ีบัว

กลุ่มชุมชนภูไทคา

94 หมู่ท2
ี่ ตาบลโพน อาเภอคาม่วง

กาฬสินธุ ์

095-7863633

11 นางสาวกมลวรรณ ประยงค์

กลุ่มร้านดูดีผ้าไทย

555/195 ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น

ขอนแก่น

063-3958220

12 นายสุระชัย นาสูงชน

ร้านเมืองไหม

186 หมู่ที่ 1 ตาบลชนบท อาเภอชนบท

ขอนแก่น

095-1923626

13 นางสาวพิมพ์นารา จันชานิธ ิ

ร้านมงคลไหมไทย

93/1 หมู่ที่ 2 ตาบลชนท อาเภอชนบท

ขอนแก่น

091-0366249

14 นางสาวบุณยว ีร์ ชุดสว่าง

กลุ่มเครอื่ งประดับจิวเวลรที่ า่ ช้าง

75/5 หมู่ที่ 12 ตาบลท่าช้าง อาเภอเมืองจันทบุร ี

จันทบุร ี

084-6538068

15 นางสาวสิรภัทร ไชยหนองหว้า PMK พลอยมั่งคั่ง

431/11-12 หมู่ที่ 14 ตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมืองจันทบุร ี

จันทบุร ี

099-2841235

16 นางสาวธาราเพชร ขวัญชืน
่

Pearl Diamond

108 หมู่ที่ 10 ตาบลบางเสร่ อาเภอสัตหีบ

ชลบุร ี

081-4669619

17 นายเนติพงศ์ กระแสโสม

กลุ่มกลุ่มอาชีพทอเสื่อกก

6 หมู่ที่ 7 ตาบลโคกเร ิงรมย์ อาเภอบาเหน็จณรงค์

ชัยภูมิ

093-3197178

18 นางสาวอัจฉราภรณ์ รุง่ เรอื่ งศร ี ลาดวนช่างแก้ว

89 หมู่ที่ 6 ตาบลเว ียงเหนือ อาเภอเว ียงชัย

เชียงราย

083-5789569

19 นางสาวณัฐธิดา คาเง ิน

กลุ่มว ิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์

3 หมู่ที่ 12 ตาบลดอนศิลา อาเภอเว ียงชัย

เชียงราย

088-2674469

20 นางสาวจิตรวรรณ ขัติกุล

Herhemp - เฮอเฮมพ์

9 หมู่ที่ 4 ตาบลร้องวัวแดง อาเภอสันกาแพง

เชียงใหม่

061-7040880

21 นางสาว ณัฐชา ปัญพฤกษ์

Hom Studio

9 ถนนพัฒนาช้างเผือก อาเภอเมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่

061-7923003

รายชือ
่ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสร ิมการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าและเครอื่ งแต่งกาย Young OTOP Premium
ที่

ชือ
่ - สกุล

กลุ่ม

ที่อยู่

จังหวัด

เบอร์โทร

22 นางสาวดุจกมล จันทรเกษม

TAI NATIVE

290/60 หมู่ที่ 4 ตาบลหนองผึ้ง อาเภอสารภี

เชียงใหม่

091-8517713

23 นางสาวกนกภรณ์ ขันตี

ดวงเดือน

38 หมู่ที่ 2 ตาบลตลาดขวัญ อาเภอดอยสะเก็ด

เชียงใหม่

096-3155876

24 นางสาวชัญสุธดา เทพวรรณ์

มนคราฟท์

139 หมู่ที่ 10 ตาบลลวงเหนือ อาเภอดอยสะเก็ด

เชียงใหม่

094-7465969

25 นางสาวจุฬา พรรณเชษฐ์

ร้าน KhunJack Thailand

278-280 ตาบลช้างม่อย อาเภอเมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่

096-3545664

26 นางสาวเบญจวรรณ บัวคลี่

ว ิสาหกิจชุมชนโครเชต์บ้านป่ามะม่วง

76 หมู่ 1 ตาบลป่ามะม่วง อาเภอเมืองตาก

ตาก

084-5518268

27 นางสาวธัญพิชชา ศร ีนนท์

Pang Hom Handmade

635/1 ตาบลหั วเดียด อาเภอเมืองตาก

ตาก

064-2433548

675/3 ตาบลแม่สอด อาเภอแม่สอด

ตาก

082-0463946

28 นางสาวศรัณยา นภาวรรณกุล ชุดอัญมณีคีตศิลป์
29 นางสาวไพลิน โสมนัส

หมากขะม้า

155 หมู่ที่ 7 ตาบลหินตั้ ง อาเภอเมืองนครนายก

นครนายก

098-8287927

30 นางสาวว ิภาดา ด่านเจ้าแดง

ว ิภาดา ด่านเจ้าแดง

97 หมู่ที่ 5 ตาบลธาตุพนมเหนือ อาเภอธาตุพนม

นครพนม

065-9872568

31 นายภาสกร พิทก
ั ษ์

กลุ่มภาสกร ไหมไทย

64 หมู่ที่ 3 ตาบลวังไม้แดง อาเภอประทาย

นครราชสีมา

098-3374655

32 นายอานันท์ ทิมอุดม

ดีเทล

243 หมู่ที่ 9 ตาบลสุรนาร ี อาเภอเมืองนครราชสีมา

นครราชสีมา

095-8825953

33 นางสาวกมลทิพย์ คชผล

บาติกสาเภาทอง

38/2 หมู่ที่ 10 ตาบลท้ายสาเภา อาเภอพระพรหม

34 นางสาวว ิมนพ์ภา โพธิว ิจิตร

ว ิมพ์ดีไซน์

47/61 หมู่ที่ 7 ตาบลเสาธงหิ น อาเภอบางใหญ่

35 นายอภิรต
ั น์ รัตนศิลา

ผ้าซิน
่ เมืองน่าน

36 นางสาวทิพสุดา แผ่นทอง

นครศร ีธรรมราช 093-7145072
นนทบุร ี

081-9308157

64 หมู่ที่ 3 ตาบลกองควาย อาเภอเมืองน่าน

น่าน

085-1065436

Wiratkram ว ิรัตน์ผ้าคราม

134 หมู่ 6 บ้านดงสาร ตาบลซาง อาเภอเซกา

บึงกาฬ

098-5674668

37 นายอิทธิกร อินทร ีแสง

สองมือพิมพ์

105 หมู่ที่ 2 ตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ

บึงกาฬ

084-4569534

38 นายลาพอง วรรณทอง

สไบนาง

105 หมู่ที่ 5 ตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ

บึงกาฬ

099-6253021

39 นายธีรวัฒน์ อิ่มทรัพย์

ใบทอง

110/6 บ.ศร ีว ิชัย ตาบลป่าแฝก อาเภอพรเจร ิญ

บึงกาฬ

089-0535975

40 นางสาวสุพัตรา แสงกองมี

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสะง้อ

91 หมู่ที่ 2 ตาบล หอคา อาเภอ เมืองบึงกาฬ

บึงกาฬ

083-3573456

41 นางสาวตุลาพร ปัดถา

กลุ่มทอผ้าโพธิพ
์ ัฒนา

298 หมู่ที่ 13 ตาบลนาโพธิ์ อาเภอนาโพธิ์

บุร ีรัมย์

062-3263922

42 นายพีระพงษ์ ลาหนองแคน

AMATAR

97 หมู่ที่ 11 ตาบลลานางรอง อาเภอโนนดินแดง

บุร ีรัมย์

089-3947579

รายชือ
่ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสร ิมการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าและเครอื่ งแต่งกาย Young OTOP Premium
ที่

ชือ
่ - สกุล

กลุ่ม

ที่อยู่

จังหวัด

เบอร์โทร

43 นายวัชเรส สุระพล

เครอื่ งประดับจักสานไม้ไผ่

94/1 หมู่ที่ 6 ตาบลแคนดง อาเภอแคนดง

บุร ีรัมย์

095-619-2384

44 นายธิรเดช กลายไพร

กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านทุ่งสว่าง

101 หมู่ที่ 7 ตาบลสูงเนิน อาเภอกระสัง

บุร ีรัมย์

093-4546390

45 นางสาวทอตะวัน ออมไธสง

กลุ่มทอตะวัน

119/6 หมู่ที่ 1 ตาบลนาโพธิ์ อาเภอนาโพธิ์

บุร ีรัมย์

098-8968908

46 นายไกระว ิน ออมไธสง

กลุ่มฟื้ มไหมบ้านแม่

9/2 หมู่ที่ 1 ตาบลนาโพธิ์ อาเภอนาโพธิ์

บุร ีรัมย์

081-9764619

47 นางสาวสุมาลี ตุใยรัมย์

สตร ีถาวรผ้าไทย

178 หมู่ที่ 9 ตาบลหนองขมาร อาเภอคูเมือง

บุร ีรัมย์

082-2302203

48 นางสาวศุภาพัชญ์ เพียวงศ์

วันทนาไหมไทย

61 หมู่ที่ 3 ตาบลบ้านยาง อาเภอพุทไธสง

บุร ีรัมย์

063-4123642

49 นางสาวพิมพ์ชนก วรโชติจริ พงศ์

ว ิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิต

10/1 หมู่ที่ 1 ตาบลกระแชง อาเภอสามโคก

ปทุมธานี

094-4386587

50 นายรัฐพล ทองดี

กลุ่ม KRAMPHON(ครามพล)

1 หมู่ที่ 4 ตาบลสะพานหิ น อาเภอนาคี

ปราจีนบุร ี

062-4638040

51 นายธนพล โสมทรัพย์

กลุ่มสตร ีทอผ้าบ้านใหม่พัฒนา

92 หมู่ที่ 9 ตาบลสาพันตา อาเภอนาดี

ปราจีนบุร ี

095-5503963

52 นางสาวอานีซะห์ ซาเฮาะ

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าและผ้าคลุม

179/2 หมู่ที่ 1 ตาบลมะนังดาลา อาเภอสายบุร ี

ปัตตานี

064-9678735

9/1 หมู่ที่ 9 ตาบลตรัง อาเภอมายอ

ปัตตานี

093-6212362

53 นางสาวเยาวลักษณ์ แก้วสีทอง กลุ่มสตร ีทอผ้าบ้านตรัง
54 นางนูรอลิษา กาเซะ

กลุ่มสตร ีซัมบีลัน

95 หมู่ที่ 4 ตาบลเมาะมมาว ี อาเภอยะรัง

ปัตตานี

088-7852756

55 นางสาวฟาร ีดา กล้าณรงค์

ว ิสาหกิจชุมชน BARAHOM BARZAAR

48/3 หมู่ที่ 1 ตาบลบาราโหม อาเภอเมืองปัตตานี

ปัตตานี

093-5802702

56 นางสาวปวร ิศา หงษ์โต

กลุ่มว ิสาหกิจชุมชน ยาร ิง บาติก

1 หมู่ที่ 1 ตาบลหนองแรด อาเภอยะร ิง

ปัตตานี

094-9961946

57 นางสาววลีพร ผงบุญตา

กลุ่มWalee Marbling Art

83/1 หมู่ที่ 3 ตาบลปากท่า อาเภอท่าเร ือ

58 นายยุทธพล ซุน
่ เซ่ง

ศิวะนาฏกนกไทย

172 หมู่ที่ 8 ตาบลโตนดด้วน อาเภอควนขนุน

59 นางสาวนิษฐิกานต์ พรพ่วง

ผ้าขาวม้าร้อยสีภายใต้

60 นายว ีรพล วันเสน

พระนครศร ีอยุธยา 087-6051289

พัทลุง

098-0857698

36/6 หมู่ที่ 4 ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมืองพิษณุโลก

พิษณุโลก

088-7845141

กลุ่มกลุ่มหัตกรรมทอผ้าขิตวัดโฆษา

3/2 หมู่ที่ 10 ตาบลห้ วยไร่ อาเภอหล่มสัก

เพชรบูรณ์

084-4904910

61 นายพงศธร อ่อนลาน

ผ้ามัดย้อม ผ้าทอไทหล่ม

124 หมู่ที่ 3 ตาบลบ้านเนิน อาเภอหล่มสัก

เพชรบูรณ์

088-2915659

62 นางสาว ณัฐร ิกา จินสกุลแก้ว

รัชนีกรณ์ผ้าทอตีนจก

20/1 หมู่ที่ 3 ตาบลหั วทุ่ง อาเภอลอง

แพร่

086-1813579

63 นายอนุกูล บอนดอนกิจ

กลุ่มสร้างสรรค์หมู่บ้านพอเพียง

283 หมู่ที่ 7 ตาบลบ่อใหญ่ อาเภอบรบือ

มหาสารคาม

063-6212143

รายชือ
่ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสร ิมการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าและเครอื่ งแต่งกาย Young OTOP Premium
ที่

ชือ
่ - สกุล

กลุ่ม

ที่อยู่

จังหวัด

เบอร์โทร

64 นางสาวอัชฌา ปร ีชญาว ิชัยกุล

ผ้าทอกะเหรยี่ งย้อมสีธรรมชาติ

64 หมู่ที่ 2 ตาบลผาบ่อง อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน

061-3215021

65 นางสาวสุภิสรา ชุมแวงวา

ว ิสาหกิจชุมร้านครูสมศร ี

333 หมู่ที่ 3 ตาบลปางหมู อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน

089-9522171

66 นางสาวนฤมล หนันติ๊

่ งสอน
กลุ่มสตร ีตัดเย็บเสื้อผ้า ตาบลจองคา 142 หมู่ที่ 4 ตาบลหมอกจาแป่ อาเภอเมืองแม่ฮอ

แม่ฮ่องสอน

082-1959459

67 นางสาวปราณี ขยันใหญ่ย่งิ

กลุ่มสตร ีทอผ้าบ้านดง

126/1 หมู่ที่ 5 ตาบลห้ วยห้ อม อาเภอแม่ลาน้อย

แม่ฮ่องสอน

084-9489127

68 นายทรงพล บงกชรุง่ ว ิจิตร

กาไลดอกบัวตอง

154/1 หมู่ที่ 3 ตาบลแม่สะเร ียง

แม่ฮ่องสอน

084-8769300

244 หมู่ที่ 4 ตาบลปางหมู อาเภอเมืองแม่ฮอ
่ งสอน

แม่ฮ่องสอน

085-6142492

ยโสธร

080-0999139

ยะลา

086-6939622

5/320 หมู่ที่ 5 ตาบลพลา อาเภอบ้านฉาง

ระยอง

094-9743049

9 หมู่ที่ 1 ตาบลเจ็ดเสมียน อาเภอโพธาราม

ราชบุร ี

080-6516571

69 นางสาวพรสวรรค์ กิตติ์ธนโฆสิต ตุ๊กตาชาติพันธุ/์ ตุ๊กตาแฮนเมด
70 นางสาววรรณพร อินทร์พิมพ์

กลุ่มสัมมาชีพสตร ีทอผ้าบ้านฟ้าห่ วน

71 นายดุลฟิรตร ี เจ๊ะมะ

กลุ่มThedeepshops / Addelkraf 5 ซอย 15 ถนนผังเมือง 4 ตาบลสะเตง อาเภอเมืองยะลา

72 นางสาวพิชชาภา พวงอ้อ

แอล.พิ.เอ.ผ้าไทย (กลุม
่ ตั ดเย็บเสื้อผ้า
สาเร็จรูปลีลาฝ้าย)

73 นางสาวอรไพลิน ธรรมกิจจานนท์ ว ิสาหกิจชุมชนเจ็ดเสมียนโฮมสเตย์

102 หมู่ที่ 8 ตาบลฟ้าห่วน อาเภอค้อวัง

74 นางสาวฑิฆัมพร ยอดสมใจ

Jewelry ผ้าขาวม้า

163/1 หมู่ที่ 5 ตาบล ดอนทราย อาเภอปากท่อ

ราชบุร ี

092-8087344

75 นายศราวุฒิ รักษาพล

อิมปานิ ผ้าขาวม้า

36 หมู่ที่ 4 ตาบล หน้าเมือง อาเภอเมืองราชบุร ี

ราชบุร ี

065-7254393

76 นางสาวเปมิกา เพียเฮียง

ผ้าทอทว ีต

212 หมู่ที่ 1 ตาบลท่าดินดา อาเภอชัยบาดาล

ลพบุร ี

061-1599795

77 นายจิรยุทธ จันนันโท

รจนาผ้าไทย

1 หมู่ที่ 14 ตาบลห้ วยยาบ อาเภอบ้านธิ

ลาพูน

094-6088540

78 นางสาวภูร ี แก้วบัวดี

ผ่องผิวผ้าฝ้าย

64 หมู่ที่ 16 ตาบลห้ วยยาบ อาเภอบ้านธิ

ลาพูน

085-6260762

79 นางสาวศศิว ิมล สุมา

ศศิว ิมิล ผ้าไหมยกดอกลาพูน

30/1 หมู่ที่ 12 ตาบลตะเคียนปม อาเภอทุง่ หัวช้าง

ลาพูน

064-6306771

80 นายศรัณย์ สรรประเสร ิฐ

PIMPILA

116 หมู่ที่ 1 ตาบลศร ีฐาน อาเภอภูกระดึง

เลย

086-7638887

81 นางสาวไวร ิญญ์ ม้าทอง

Mantra crafts

25/17 ตาบลกุดป่อง อาเภอเมืองเลย

เลย

099-0959540

82 นางสาวทัศนีย์ พุทโทธา

กลุ่มทอผ้าฝ้ายอินทร ีย์บ้านกกบก

20 หมู่ที่ 5 ตาบลหนองงวิ้ อาเภอวังสะพุง

เลย

062-9151462

83 นายภาณุว ิชญ์ สารวงษ์

ผ้าทอมูนมังแม่ บ้านโนนสว่าง

100 หมู่ที่ 3 ตาบลปากปวน อาเภอวังสะพุง

เลย

082-3002092

รายชือ
่ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสร ิมการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าและเครอื่ งแต่งกาย Young OTOP Premium
ที่

ชือ
่ - สกุล

กลุ่ม

ที่อยู่

จังหวัด

เบอร์โทร

84 นายพีรพงษ์ เกษกุล

กลุ่มว ิสาหกิจชุมชนผ้าไหมวัยรุน
่

111 หมู่ที่ 14 ตาบลสาโรงปราสาท อาเภอปรางค์กู่

ศร ีษะเกษ

064-6579969

85 นางชนิษฐา ศร ีปากดี

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านดอนเชียงยืน

19 หมู่ที่ 7 ตาบลโพนสูง อาเภอสว่างแดนดิน

สกลนคร

097-3011946

86 นายศิร ิวัฒน์ ไขลามเมา

กลุ่มทอผ้า บ้านกุดสิก

101 หมู่ที่ 9 บ้านกุดสิก ตาบลนาคา อาเภอวานรนิวาส

สกลนคร

094-5835126

87 นายรัฐนันท์ ขอนยาง

ครามนินจา

29 หมู่ที่ 10 ตาบลฮางโฮ่ง อาเภอเมืองสกลนคร

สกลนคร

081-2611411

88 นางสาวดลนภา วันดี

กลุ่มทอเสื่อกกและแปรรูป

315 หมู่ที่ 4 ตาบลดงมะไฟ อาเภอเมืองสกลนคร

สกลนคร

098-9909638

89 นายกิตติพงษ์ ลีพรม

สตร ีทอผ้าย้อมครามบ้านโพนก่อ

17 หมู่ที่ 6 ตาบลท่าก้อน อาเภออากาศอานวย

สกลนคร

098-8042813

90 นายเร ืองศักดิ์ อินทรสิทธิ์

ผ้าครามงามเมืองสกล

163 หมู่ที่ 4 ตาบล คาตากล้า อาเภอคาตากล้า

สกลนคร

093-9157144

91 นายสุทธิพงศ์ ธรรมโชติ

ขวางหวันมัดย้อม

143/1 หมู่ที่ 2 ตาบลเขามีเกียรติ อาเภอสะเดา

สงขลา

095-0130010

49 หมู่ที่ 11 ตาบลท่าช้าง อาเภอบางกล่า

สงขลา

095-0131096

สตูล

062-614 2644

92 นางสาวสิวาภรณ์ โส๊ะเบ็ญอาหลี นางสาวสิวาภรณ์ โส๊ะเบ็ญอาหลี
93 นายว ิทวัส แซ่ยอ
่ ง

สตูลบาติก (satun batik)

32/27 ตาบลพิมาน อาเภอเมืองสตูล

94 นางสาวกัญญพัชร พิพิธทอง

ร้าน PIPIT

ทีอ
่ ยู่ 88/5 หมู่ที่ 2 ตาบลท่าชัย อาเภอศร ีสัชนาลัย

สุโขทัย

061-773-9933

95 นางสาวพรรณนิภา พ้นภัย

คาปัน ผ้าทอ

171 หมู่ที่ 3 ตาบลบ้านตึก อาเภอศร ีสัชนาลัย

สุโขทัย

082-3943441

96 นางสาวเสาวนีย์ คงมา

Twenty6.jewelry

340/3 หมู่ที่ 10 ตาบลท่าชัย อาเภอศร ีสัชนาลัย

สุโขทัย

083-6268166

97 นางสาวมัสว ี ใจโต

ว ิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง

19 หมู่ที่ 5 ตาบลเนินมะปรางค์ อาเภอสองพี่น้อง

สุพรรณบุร ี

087-0919084

98 นายธณภัทร จันตะ

จันตะผ้าไหมทอมือ

34 หมู่ที่ 13 ตาบลตร ึม อาเภอศีขรภูมิ

สุร ินทร์

097-3244749

99 นายสมคิด เพชรใส

ทอผ้าไหมบ้านหมื่นชัย

13/2 หมู่ที่ 6 ตาบลกระเทียม อาเภอสังขะ

สุร ินทร์

094-7274245

100 นางสาวสรชนก สุกันหา

สรชนก ผ้าไหมผ้าฝ้าย

83 หมู่ที่ 12 ตาบลป่าไม้งาม อาเภอเมืองหนองบัวลาภู

หนองบัวลาภู

061-5495623

101 นายพชร ทรัพย์เสียร

กลุ่มจิตรกรรมไทยบาติก

292 หมู่ 5 ตาบลป่าโมก อาเภอป่าโมก

อ่างทอง

090-9978526

102 นายธวัชชัย คาสิงห์

ธ มณโฑ

299/199 หมู่ 5 ตาบลหมูม่น อาเภอเมืองอุดรธานี

อุดรธานี

088-3095029

103 นายวร ิศพล สีเทียม

วร ิศพลผ้าซิน
่ ตีนจก

1/2 หมู่ที่ 2 ตาบลน้าอ่าง อาเภอตรอน

อุตรดิตถ์

097-9494719

104 นางสาวว ิมาพร ว ิรัชกุล

พรหมรัตน์

105 หมู่ที่ 6 ตาบลทุ่งยั้ง อาเภอลับแล

อุตรดิตถ์

083-8341635

รายชือ
่ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสร ิมการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าและเครอื่ งแต่งกาย Young OTOP Premium
ที่

ชือ
่ - สกุล

105 นายปฏิญญา ปฤษณา

กลุ่ม
ผ้าซิน
่ ตีนจกลายนาคล้อมหงส์

106 นางสาวนันท์ณภัส กมลสิร ินันทิตา saisumbai

ที่อยู่

จังหวัด

เบอร์โทร

55/1 หมู่ที่ 1 ตาบลน้าอ่าง อาเภอตรวน

อุตรดิตถ์

097-9494719

48 หมู่ที่ 1 ตาบลห้ วยแห้ ง อาเภอบ้านไร่

อุทย
ั ธานี

085-2693356

107 นายประณัฐวุฒิ ศร ีเดช

กลุ่มทอผ้าบ้านภูจวง

19 หมู่ที่ 15 ตาบลทัพหลวง อาเภอบ้านไร่

อุทย
ั ธานี

088-9589273

108 นางสาวเปรมประภา ศร ีเดช

กลุ่มทอผ้าบ้านภูจวง

19 หมู่ที่ 15 ตาบลทัพหลวง อาเภอบ้านไร่

อุทย
ั ธานี

064-7809484

109 นางสาวว ิญาณัจฉรา บารมี

ผลิตแปรรูปและจาหน่ายผ้าทอพื้นบ้าน 121 หมู่ที่ 1 ตาบลห้ วยแห้ ง อาเภอบ้านไร่

อุทย
ั ธานี

082-1464877

110 นายภรรควัฐ ศร ีเดช

กลุ่มทอผ้าบ้านภูจวง

19 หมู่ที่ 15 ตาบลทัพหลวง อาเภอบ้านไร่

อุทย
ั ธานี

089-9599460

111 นางสาวยลดา ภูร ิผล

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองผาทั่ง

32 หมู่ที่ 2 ตาบลห้ วยแห้ ง อาเภอบ้านไร่

อุทย
ั ธานี

089-2709683

