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บทสรุปผู้บริหาร 
โครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
1. บทน า 
 1.1 ความเป็นมา    
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา มีภารกิจในการจัดการศึกษารวมทั้งการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย การให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้คณะต่างๆ ดังนี้ 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
4. คณะบริหารธุรกิจ 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
7. คณะศิลปศาสตร์ 
8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

 ผลงานวิจัยของคณะต่าง ๆ ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบของการจัดนิทรรศการ การปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ บริการข้อมูล การให้ค าปรึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
แก่ประชาชนในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ โดยผ่านทางโทรศัพท์อย่างสม่ าเสมอตั้งแต่ได้มีการก่อตั้งเป็นสถาบันเทค โนโลยี        
ราชมงคลจนถึงการเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและให้บริการค าปรึกษาและข้อมูลทางเทคโนโลยี 
 1.2.2 เพ่ือเป็นตัวกลางและประสานการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างเครือข่าย 
 1.2.3 เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงานและสนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และจังหวัดอ่างทอง 

1.2.4 เพ่ือเป็นหน่วยประสานงาน ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล        
พระนคร ทั้ง 5 ศูนย์ 

2. วิธีด าเนินการ 
   2.1 จัดท าข้อมูลเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอด 
   2.2 ให้บริการข้อมูลเทคโนโลยี และสาธิตเทคโนโลยี 
   2.3 ให้ค าปรึกษาเทคโนโลยีเพ่ิมเติมแก่ผู้ที่เคยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปแล้วหรือผู้รับบริการใหม่ ได้แก่ 
  (1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป 
  (2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษเหลือทิ้งจากธรรมชาติ 
  (3) การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร 
  (4) ผลิตภัณฑ์จากเผือก 
  2.4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของคลินิกเทคโนโลยี 
  2.5 ประสานการด าเนินงานร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวม 5 ศูนย์ 

คือ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โชติเวช พณิชยการพระนคร พระนครเหนือ และสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

(1) 
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3. การประเมินและติดตามผล 
   3.1 เตรียมเอกสารการประเมินและติดตามผล 
   3.2 ส่งแบบประเมินและติดตามผลถึงกลุ่มเป้าหมาย 
   3.3 วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
 
4. ผลการด าเนินการ 

25 – 28 ตุลาคม 2555 จัดนิทรรศการและฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาและสร้างเสริมอาชีพใน "งานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของไทยประจ าปี 2555” จ านวน 25 หลักสูตร ณ ห้อง GH 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
กรุงเทพฯ มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 1,240 คน 

25 – 28 ตุลาคม 2555 จัดนิทรรศการผลงานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้านเผือกหอม 
จังหวัดสระบุรี แสดงผลงานผลิตภัณฑ์จากกระดาษเส้นใยเผือก และจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารจากเผือก ได้แก่ 
เผือกทอดกรอบทรงเครื่อง และขนมเปี๊ยะบัวหิมะไส้เผือก ภายในนิทรรศการงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย 
ประจ าปี 2555 ณ ห้อง EH 101-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ 

24 – 29 ธันวาคม 2555 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการ        
การพัฒนาอาหารพ้ืนบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต (ปีที่ 2) ภายใต้โครงการ บูรณาการ
การมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ท าอาหารและขนมพ้ืนบ้าน ได้แก่ แกงมะรุม ต้มกะทิสายบัวปลาทู แกงเทโพ น้ าพริกกะปิ แกงฟักทอง ปลาอินทรีแดด
เดียว แกงขี้เหล็ก แกงส้มหน่อไม้ดองปูม้า ข้าวเหนียวหน้าลูกตาล / หน้าปลาแห้ง ขนมตาล ขนมโค  ข้ามหลาม และ
ขนมกล้วย มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 70 คน 

22 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2556 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการ 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยเพ่ือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าผลิตภัณฑ์จาก
น้ าตาลมะพร้าว 4 รายการ ได้แก่ วุ้นกะทิ วุ้นผลไม้ วุ้นไข่ และวุ้นกรอบ ณ ต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 34 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงระหว่างวันที่ 22 – 24 
กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้อง 651 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์คลินิก
เทคโนโลยีโชติเวช ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท ากล้วยไม้ป่าเหลืองจันทบูรณ์ กล้วยไม้ป่าไทยในกล่องสวย และช่อโบ
เก้กล้วยไม้ป่าไทย ช่วงระหว่างวันที่ 25 – 28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ กลุ่มบ้านสวนเบเกอรี่ ต าบลยายแพง อ าเภอบาง
คนที จังหวัดสมุทรสงคราม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าแป้งกล้วย คุกกี้กล้วยกรอบ โดนัทแป้งกล้วย และพายชั้นแป้ง
กล้วยไส้ต่างๆ  และช่วงระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2556 ณ กลุ่มแม่บ้านชุมชนปอยฝ้าย และกลุ่มแม่บ้านชุมชนพูล
สุข ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ในการท าเต้าหู้นม
สด การท าเต้าหู้นมสด เต้าฮวยผลไม้ และการท าเยลลี่ผลไม้ มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น จ านวน 98 คน 

13 มีนาคม 2556 เข้าร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี  ด าเนินโครงการ
อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โดยคัดเลือกบุคคลที่เป็นตัวแทน
กลุ่ม/อาชีพในพ้ืนที่ จ านวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมสรรหาสมาชิก อสวท. ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

(2) 
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13 – 19 มีนาคม 2556 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการ การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม โดย
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าน้ าพริกตาแดงอีสาน น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัดพริกขิงหมูกรอบ -ไข่เค็มสมุนไพร น้ าพริก
สมุนไพร และน้ าพริกมะขาม ณ กลุ่มแม่บ้านสหกรณ์บางช้าง ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม     
มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 70 คน 

15 – 16 กรกฏาคม 2556 จัดนิทรรศการและฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาและสร้างเสริมอาชีพในงานการประชุม
วิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 และ การประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
ราชมงคล ครั้งที่ 4 โดยจัดนิทรรศการผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา และถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าผลิตภัณฑ์
นาฬิกาจากกระดาษผักตบชวา ณ ศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล
เวิลด์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 25 คน 

31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2556 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยี
โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมมูลค่าสับปะรดเป็นน้ าส้มสายชู และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม โดยถ่ายทอด
เทคโนโลยีการท าผลิตภัณฑ์น้ าผลไม้พร้อมดื่ม น้ าสับปะรดพร้อมดื่ม และแยมสับปะรด ณ กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้าน   
ห้วยทรายใต้ เทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 74 คน 

5 – 10 สิงหาคม 2556 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการ          
การพัฒนาคุณภาพสมุนไพรแปรรูปของกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย จังหวัดอ่างทอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต โดย
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าสมุนไพรแปรรูป การท ามะกรูดเชื่อม ต าลึงเชื่อม เขียวไข่กาแช่อ่ิม บอระเพ็ดแช่อ่ิม และ   
การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ณ กลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย ต าบลไชโย อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง มีผู้สนใจ
เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 85 คน 

25 – 27 สิงหาคม 2556 เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจ าปี 
2556 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และบทบาทในการแพร่กระจายและถ่ายทอดเทคโนโลยี  รับฟังข้อคิดเห็น ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานร่วมกันของเครือข่ายฯ น าเสนอแนวทางการด าเนินกิจกรรมการส่งเสริม
ด้าน วทน. ของเครือข่ายความร่วมมือฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้าง
ความสัมพันธ์ในการท างานร่วมกันที่ดีระหว่าง เครือข่ายฯ ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี 

28 – 30 สิงหาคม 2556 การส ารวจข้อมูลความต้องการเทคโนโลยี ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือสนับสนุนโครงการ OTOP หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ
เทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี และเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการเสนอขอ
งบประมาณที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ณ ส านักงานเทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี และส านักงาน
เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    

5 – 6 กันยายน 2556 เข้าร่วมกิจกรรมเติมความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (วทน.) ให้กับอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพ่ือเติม
ความรู้และสร้างขีดความสามารถด้าน วทน. ให้สมาชิก อสวท. มีความเข้าใจหลักการและได้รับความรู้ใหม่ทางด้าน 
วทน. เพ่ือพัฒนาตนเอง สามารถสื่อสารและท างานร่วมกับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภ าพ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์
ประเด็นปัญหา/ความต้องการและแสวงหาช่องทางและแหล่งเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาแก่ชุมชน ณ โรงแรมฟอรัม 
พาร์ค จังหวัดกรุงเทพมหานคร  

(3) 
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5. สรุปผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายของผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ 
ผลผลติ/ผลลัพธ์ของโครงการ 

(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
ผลผลติ/ผลลัพธ์ของโครงการ 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร) 

ผลผลติ/ผลลัพธ์ของโครงการ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลผลติ/ผลลัพธ์ของโครงการ เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1. จ านวนผุ้รับบริการค าปรึกษาทาง
เทคโนโลยี (คน) 

100 335 1. จ านวนโครงการ (โครงการ) 1 1 

2. จ านวนผู้รับบริการข้อมูลเทคโนโลยี  
(คน) 

150 1,327 
2. จ านวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(คน) 

250 1,662 

3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
(ร้อยละ) 

80.00 90.00 
3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
ด้านกระบวนการให้บริการ (ร้อยละ) 

86.00 88.20 

4. จ านวนเทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอดฯ 
ที่น าเข้าระบบ (เรื่อง) 

10 10 
4. ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ (ร้อยละ) 

85.00 93.80 

5. จ านวนประเด็นความต้องการ/
ความคาดหวั ง  ของผู้ รั บบริ ก า ร 
(ประเด็น) 

5 9 
5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
วิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ 
(ร้อยละ) 

79.00 90.00 

 
6. การใช้จ่ายงบประมาณ ใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 300,000 บาท 
      (สามแสนบาทถ้วน) 
7. ปัญหา อุปสรรค  - 
 
8. ข้อเสนอแนะ   การด าเนินการของโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ซึ่ง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การสนับสนุนงบประมาณตามโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาและหน่วยงานระดับ
คณะในสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ โดยเน้นการให้บริการค าปรึกษาและข้อมูลทางเทคโนโลยีแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป เป็นตัวกลาง
และประสานการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างเครือข่าย เป็นศูนย์ประสานงานและสนับสนุนงานด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม นอกจากนี้ยังเป็นหน่วยประสานงาน ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีในสังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้ง 5 ศูนย์ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงควรให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม
โครงการลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) 



7 
 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 โครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประสบความส าเร็จ เพราะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ตามโครงการคลินิกเทคโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอกราบ
ขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ
ผู้อ านวยการคลินิกเทคโนโลยี และผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟ่ืองฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการ
วิชาการ รองผู้อ านวยการคลินิกเทคโนโลยี ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของโครงการนี้จนส าเร็จลุล่วง และ
ขอบคุณ เจ้าหน้าที่ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ให้ความร่วมมือในการท างาน รวมทั้งมีส่วนร่วมใน
ความส าเร็จของโครงการนี้ 
 
         ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          จุฑามาศ  พีรพัชระ 
               ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(5) 
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สารบัญ 
 

เรื่อง           หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร           (1) 
กิตติกรรมประกาศ           (5) 
สารบัญเรื่อง           (6) 
สารบัญตาราง           (7) 
บทที่ 1  รายละเอียดโครงการ          1 

1 ข้อเสนอโครงการ           1 
บทที่ 2  การด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี        13 
 1 คณะกรรมการด าเนินงาน         13 
 2 กิจกรรมและวิธีด าเนินการ การให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี    13 
 3 รายชื่อผู้รับบริการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี     14 
บทที่ 3 ผลการประเมินระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยี      128 
 1 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ       128   
 2 การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์       130  
 3 ช่องทางการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์      130 
 4 การให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีในกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี  130 
 5 การให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีในกิจกรรมการสาธิตและ   138 
    ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 6 การให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีในกิจกรรมการจัดนิทรรศการต่างๆ  139 
 7 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคลินิกเทคโนโลยี     142 
 8. ส ารวจประเด็นความต้องการ/ความคาดหวัง      146 
ภาคผนวก           147 

 1 แบบบันทึกข้อมูล          
 2 แบบวัดความพึงพอใจ         
 3 เอกสารที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน       
 4 เอกสารฝึกอบรม          
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สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี           หน้า 
1     รายชื่อผู้รับบริการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี     14   
2     แสดงค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี  129  
3  แสดงค่าร้อยละจ าแนกตามความสามารถในการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์    130 
4   แสดงค่าร้อยละจ าแนกตามลักษณะการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์     130 
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บทท่ี 1 
รายละเอียดโครงการ 

 
1. ข้อเสนอโครงการ 
 

 

                      

 

1.   ชื่อสถาบันการศึกษาที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย   :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  
         ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

2.   ชื่อโครงการ   :  ให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 
 

3.   ผู้รับผิดชอบและหรือผู้ร่วมรับผิดชอบ   :  ที่ปรึกษา 
รองศาสตราจารย์ดวงสุดา เตโชติรส ผู้อ านวยการคลินิกเทคโนโลยี 
โทรศัพท์ :  0 2282 3845, 08 1832 7932   
โทรสาร :  0 2280 0435 
E-mail: duangsu@rmutp.ac.th 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลย ี
โทรศัพท์ :  0 2282 9009-15 ต่อ 6099, 08 1927 2050 
โทรสาร :  0 2282 0423 
E-mail:  chuta.p@rmutp.ac.th,yinn.chuta@gmail.com     

 

4.   ความสอดคล้องกับแผนงาน    :      การบริการให้ค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี    

 

5.   ลักษณะโครงการ   :  โปรดใส่เครื่องหมาย    ใน   ที่ต้องการ 

    5.1   เป็นโครงการต่อเนื่อง (เริ่มด าเนินการปี 2550) 
    5.2   เป็นโครงการใหม่ โดยเป็นโครงการที่ด าเนินเป็นปีแรก 

 

6.   หลักการและเหตุผล   :  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา มีภารกิจในการจัดการศึกษารวมทั้งการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย การให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้คณะต่างๆ ดังนี้ 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
4. คณะบริหารธุรกิจ 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2556 
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6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
7. คณะศิลปศาสตร์ 
8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
ผลงานวิจัยของคณะต่าง ๆ ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบของการจัดนิทรรศการ  การปฏิบัติงานใน

พ้ืนที่เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ บริการข้อมูล การให้ค าปรึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
แก่ประชาชนในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ โดยผ่านทางโทรศัพท์อย่างสม่ าเสมอตั้งแต่ได้มีการก่อตั้งเป็นสถาบันเทคโนโลยี         
ราชมงคลจนถึงการเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

ผลการด าเนินงานในปี 2552 
รวบรวมเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอด 83 เทคโนโลยี 
1 มกราคม – 31 กรกฎาคม 2552 ให้บริการข้อมูลเทคโนโลยีแก่ผู้รับบริการ 452 คน ประเภทอาหาร              

แปรรูป ถนอมอาหาร สมุนไพร เครื่องจักร สิ่งประดิษฐ์ เอกสารอบรม อาหาร เครื่องดื่ม 
  1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2552 จัดท าเอกสารข้อมูลเทคโนโลยีและรายงานคลินิกเทคโนโลยีประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2548-2552 (ครบรอบ 5 ปี) จ านวน 500 เล่ม 

ผลการด าเนินการการเข้าร่วมกิจกรรมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเครือข่ายอ่ืน 
31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2552 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยีการท า

แป้งเผือกและผลิตภัณฑ์ ณ วัดหนองนางปุ๋ย ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
2 – 5 กุมภาพันธ์ 2552 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในงานวันนักประดิษฐ์ และวันนักประดิษฐ์นานาชาติ 

ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2552 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 
8 – 10 มีนาคม 2552 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนผู้รับการถ่ายทอดใน

โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 ณ 
โรงแรมลองบีชชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

15 – 19 มีนาคม 2552 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากกล้วยของชุมชนจังหวัดราชบุรีเพ่ือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ณ โรงเรียนวัดหัวโพ ต าบลหัวโพ                 
อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 
  11 – 13 พฤษภาคม 2552 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าสมุนไพร
แปรรูป ณ ชุมชนศรีบุญยืนพัฒนา เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 

14 – 17 พฤษภาคม 2552 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าสมุนไพร
แปรรูป ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรดาวเรือง อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

20 มิถุนายน 2552 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีระหว่างด าเนินกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ของชุมชน                 
ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมการสารวัตรทหารบก 
  23 – 27 กรกฎาคม 2552 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนา
คุณภาพผ้าและผลิตภัณฑ์ ณ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าบางโคกสว่าง ต าบลสีออ อ าเภอ กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
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 8-23 สิงหาคม 2552 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี 2552 ณ คูหางานวิจัย                
ของมทร.พระนคร ฮอลล์ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี 

8-23 สิงหาคม 2552 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีร่วมกับคลินิกเทคโนโลยีกระทรวง วิทยาศาสตร์          
และเทคโนโลยีในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี 2552 ณ ฮอลล์ศูนย์การแสดงสินค้าและ
การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี 
 29 กันยายน – 3 ตุลาคม 2552 จัดนิทรรศการคลินิก เทคโนโลยีและร่วมกับวิทยากรเสวนา                   
หัวข้อ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพ้ืนเมือง ในงานกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี7 ตุลาคม 2552 ณ โรงเรียนพิมายวิทยา 
อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาเพื่อพัฒนาปัญญาในสังคม ระหว่างวันที่ 29 กันยายน– 7 ตุลาคม 2552 
 1 – 4 ตุลาคม 2552 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจ าปี 2552 
(TechnoMart-Innomart 2009) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

 

ผลการด าเนินงานในปี 2553 
22 – 24 พฤศจิกายน 2552 จัดนิทรรศการงานบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมกับ

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 
1 มกราคม – 30 สิงหาคม 2553 ให้บริการข้อมูลเทคโนโลยีแก่ผู้รับบริการ จ านวน 432 คน ประเภทอาหาร

แปรรูป ถนอมอาหาร สมุนไพร เครื่องจักร สิ่งประดิษฐ์ เอกสารอบรม อาหาร เครื่องดื่ม 
1 มกราคม – 30 สิงหาคม 2553 จัดท าสื่อเผยแพร่คลินิกเทคโนโลยี คือ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ และเสื้อยืด

คลินิกเทคโนโลยี 
2 - 5 กุมภาพันธ์ 2553 ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยี ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2553 ณ ฮอลล์ 

9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุร ี
26 - 29 พฤษภาคม 2553 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของสมาชิก อสวท.  อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการแข่งขัน จังหวัดเพชรบุรี 

22 - 25 มิถุนายน 2553 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีและฝึกอบรม 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการร้อย
ลูกปัด และ หลักสูตรการออกแบบผ้าบาติก ในโครงการจัดนิทรรศการกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้ของชุมชน 
จังหวัดชุมพร ณ ศูนย์บริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดาราศาสตร์  ภายใต้โครงการ
พระราชด าริ พ้ืนที่หนองใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

8 – 12 กรกฎาคม 2553 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการหมู่บ้าน
เผือกหอม ณ วัดหนองนางปุ๋ย ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 

18 กรกฎาคม 2553 ฝึกอบรมหลักสูตรการแปรรูปอาหาร ภายใต้กิจกรรมสร้างอาชีพ/ฝึกอาชีพ เสริมรายได้ 
ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและส านักนายกรัฐมนตรี ตาม
แผนเสริมสร้างความผาสุก ณ ศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ชั้น 6 และห้องโถงทางเชื่อม ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า 
ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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23 – 27 กรกฎาคม 2553 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการ       
การสร้างมูลค่าเพ่ิมป่านศรนารายณ์เพ่ือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ณ สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จ ากัด ต าบลเขาใหญ่ 
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

7 - 22 สิงหาคม 2553 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีร่วมกับคลินิกเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี 2553 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม             
ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

4 กันยายน 2553 เผยแพร่ข้อมูลโครงการหมู่บ้านเผือกหอมผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5      
ในรายการ ปล.รักเมืองไทย 

4 – 5 กันยายน 2553 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีระหว่างการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์การเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมการสารวัตรทหารบก (ปีที่ 2) ณ กรมการสารวัตรทหารบก กรุงเทพฯ 

 

ผลการด าเนินงานในปี 2554 
16 – 20 ตุลาคม 2553 เข้าร่วมกิจกรรมในงานวันเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจ าปี 2553 
21 - 25 มกราคม 2554 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการ การ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาดชุมชนอ า เภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขัน มีผู้เข้าร่วมอบรม 

27 มกราคม 2554 เข้าร่วมแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ชุมชน ในงานแถลงข่าว สื่อพ้ืนบ้านสื่อสารนิวเคลียร์ 
ภายใต้กิจกรรมเวทีชุมชนปรมาณูเพ่ือสันติ รู้จักเชื่อมั่น กับส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (Getting to know Me 
Better) โดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล เป็นประธาน ศูนย์
คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัย จัดแสดงผลงานจากกลุ่มชุมชนเทศบาลเมืองชะอ า ได้แก่ ผลิตภัณฑ์น้ าพริกกลุ่มผู้สูงอายุ
ห้วยทรายเหนือและผลิตภัณฑ์กล้วยทอดกรอบชุมชนบ้านสระ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
กรุงเทพฯ 

30 มกราคม 2554 เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือสร้างอาชีพ ในโครงการน าวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตในชุมชนกรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการ “ไทยนี้...รัก
สงบ” ในพ้ืนที่เขตบางเขน ณ สมาคมหมู่บ้านสวัสดิการทหารบกพัฒนา ซอยอยู่เย็น รามอินทรา 34 เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร ได้จัดการฝึกอบรม จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ โดนัทแป้งกล้วย เต้าฮวยฟรุตสลัด และบลูเบอรี่ชีส
พาย โดยวิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
หลักสูตรละ 50 คน 

กุมภาพันธ์ 2554 จัดท าสื่อเผยแพร่คลินิกเทคโนโลยี คือ กุญแจสู่ความส าเร็จของคลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร 
12-17 มีนาคม 2554 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการ การเพ่ิม

มูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ณ จังหวัดเพชรบุรี 
21 มีนาคม 2554 เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ คลินิกเทคโนโลยีออนไลน์ 
22 และ 29 มีนาคม 2554 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง การใช้งานระบบคลินิกเทคโนโลยีออนไลน์             

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2554 ณ ส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และรับการศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการภายใต้การด าเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ประจ าปี พ.ศ. 2553 
ระดับดีเยี่ยม มีคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายในพ้ืนที่ภาคกลาง ตะวันออก และใต้ จ านวนประมาณ 50 หน่วยงาน        
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ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ส านักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มทร.พระนคร โดยอธิการบดี มทร.พระนคร และรองอธิการบดี
ด้านวิจัยและบริการวิชาการ มีกิจกรรมการบรรยายหัวข้อ รูปแบบการด าเนินงาน รูปแบบการให้บริการ รูปแบบการ
บริหารงานงบประมาณ รูปแบบการเผยแพร่เทคโนโลยี/การประชาสัมพันธ์ และปัจจัยการสนับสนุนในการด าเนินงาน
คลินิกเทคโนโลยี และเยี่ยมชมการด าเนินงานของศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

26 มีนาคม 2554 เข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและ
บรรจุภัณฑ์ต่อยอดงานวิจัยและการแปรรูปกล้วยเชิงพาณิชย์ แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยโสมจันทร์ โดยความ
รับผิดชอบของศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช โดยอบรมหลักสูตรการท าขนมเปี๊ยะทอดจากแป้งกล้วย ณ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปกล้วยโสมจันทร์ อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จ านวน 50 คน 

9 – 11 พฤษภาคม 2554 ได้เดินทางสู่พ้ืนที่เป้าหมายเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี ในรูปแบบการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมจ านวน 35 คน ณ กลุ่มแม่บ้านห้วยทรายใต้ 
ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี โดยกิจกรรมการฝึกอบรมประกอบด้วย การท าขนมปังไส้ต่าง ๆ การท าขนม
ปังลูกเกด การท าเค้กชิฟฟ่อนใบเตย และการท าแยมโรล 

27 – 30 กรกฎาคม 2554 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการ
หมู่บ้านเผือกหอม ณ อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 

30 – 31 กรกฎาคม 2554 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี 
๒๕๕๔ เรื่อง การสร้างเครือข่ายหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

23 – 24 สิงหาคม 2554 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยี ในงานนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์            
มทร.พระนคร ครั้งที่ 2 และกระประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.พระนคร ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
ราชมงคลพระนคร 

5 – 9 กันยายน 2554 เข้าร่วมประชุม รวมพลคน อสวท. ประจ าปี 2554 ณ จังหวัดตรัง 
24 – 25 กันยายน 2554 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการจัดกิจกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมการสารวัตรทหารบก ณ กรมการสารวัตร
ทหารบก ถนนพระรามท่ี 6 กรุงเทพฯ 

 

ผลการด าเนินงานในปี 2555 
8-13 มกราคม 2555 จัดโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาและสร้างเสริมอาชีพจ านวน 26 หลักสูตร ในงาน

เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยประจ าปี 2554 โดยจัดร่วมกับงาน BOI FAIR 2011 ภายใต้หัวข้อหลักในการจัดงาน 
“โลกสดใส ไทยยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย” เพ่ือเผยแพร่ผลงานของคลินิกเทคโนโลยี ในการน าความรู้
และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์และเพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย               
ณ ฮอลล์ 9 อิมแพค เมืองทองธานี มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จ านวน 1547 คน โดยผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ
ต่อโครงการ 84.49 

10-11 มีนาคม 2555 จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี จากผลงานวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเรื่องน้ าตาลมะพร้าวของชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา จังหวัดมุทรสงคราม 
โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าผลิตภัณฑ์จากน้ าตาลมะพร้าว(น้ าตาลสด) 4 รายการ ได้แก่ วุ้นกะทิ วุ้นผลไม้ วุ้นไข่ 
และวุ้นกรอบ มีสมาชิกชุมชนจากอ าเภออัมพวาและอ าเภอเมืองเข้าร่วมโครงการจ านวน 37 คน ซึ่งพบว่าผู้เข้าร่วม

โครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.44 กิจกรรม 
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17-23 มีนาคม 2555 ด าเนินโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชนเรื่องหมู่บ้านเผือกหอมและข้าวเจ้า 
โดยความร่วมมือของชุมชนต าบลหรเทพ ต าบลโคกใหญ่ และต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยมี
การมอบเครื่องสไลด์เผือกให้แก่กลุ่มแปรรูปเผือกหอม ต าบลหรเทพ ไว้ส าหรับผลิตเผือกทอดกรอบที่ช่วยเพ่ิมผลผลิต 
ซึ่งสนับสนุนการท าเครื่องสไลด์เผือกนี้โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึงมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการนี้จ านวน 
64 คน 

31 มีนาคม - 5 เมษายน 2555 ส ารวจพ้ืนที่ และถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการการพัฒนาอาหารพ้ืนบ้าน
จังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้โครงการ บูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง 
อาหารพ้ืนบ้าน ถ่ายทอดเทคโนโลยี การประกอบอาหารพ้ืนบ้าน และให้ความรู้ด้านประโยชน์และคุณค่าทาง
โภชนาการของอาหารพ้ืนบ้าน จังหวัดเพชรบุรี ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าอาหารพ้ืนบ้านประเภทแกง 
ประเภทต้ม ประเภททอด ประเภทเครื่องจิ้ม ประเภทเส้น อาหารพ้ืนบ้านจากพืชผักสมุนไพร และการค านวณคุณค่า
ทางโภชนาการ ณ กลุ่มชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือและกลุ่มชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ เทศบาลเมืองชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี  

2 – 4 พฤษภาคม 2555 ด าเนินการติดตามประเมินผล และถ่ายทอดเทคโนโลยี (เพ่ิมเติม) โครงการการ
พัฒนาอาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้โครงการ บูรณาการการมีส่วนร่วม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง อาหารพื้นบ้าน ถ่ายทอดเทคโนโลยี การประกอบอาหารพ้ืนบ้าน และให้ความรู้ด้านประโยชน์
และคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพ้ืนบ้าน จังหวัดเพชรบุรี ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าอาหารพ้ืนบ้าน
ประเภทแกง ประเภทต้ม ประเภททอด ประเภทเครื่องจิ้ม ประเภทเส้น อาหารพ้ืนบ้านจากพืชผักสมุนไพร และการ
ค านวณคุณค่าทางโภชนาการ ณ กลุ่มชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือและกลุ่มชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ เทศบาลเมืองชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี ณ กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ เทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีสมาชิกชุมชนบ้าน
ห้วยทรายใต้ และกลุ่มชุมชน บ้านห้วยทรายเหนือ เทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2555 ด าเนินโครงการการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์จากสับปะรดเพ่ือเศรษฐกิจ
ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าผลิตภัณฑ์น้ าเชื่อมสับปะรด สับปะรดแช่อ่ิมอบแห้ง กะ
หรี่พัพฟ์สับปะรด และพายทอดไส้สับปะรด ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แต่ละ
ชนิด ถ่ายทอดองค์ความรู้การตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารจากสับปะรดและแนวทางในการจัดท าแผนธุรกิจฉบับ
ประยุกต์ ให้เหมาะสมกับเศรษฐกิจของชุมชน 

13-15 มิถุนายน 2555 ด าเนินการติดตามประเมินผล และถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการบูรณาการการมีส่วน
ร่วมของชุมชนเรื่องหมู่บ้านเผือกหอมและข้าวเจ้า โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนต าบลหรเทพ ต าบลโคกใหญ่ และต าบล
ตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ตามนโยบายของ
รัฐบาลที่มุ่งเน้นการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาของชุมชน รวมทั้งการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นซึ่งบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาเบเกอรี่ สัมมนาอุตสาหกรรมการ
บริการอาหาร และงานวิจัยเกี่ยวกับเผือกหอม ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบไส้เผือก 
ขนมเปี๊ยะทานตะวันไส้เผือก ขนมเปี๊ยะกระต่าย ไส้เผือก เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือกเสวย การออกแบบและจัดท า
บรรจุภัณฑ์และการจัดตกแต่งผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์และภาชนะ ณ อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
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23 – 28 มิถุนายน 2555 ลงพ้ืนที่เพ่ือด าเนินโครงการการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยเพ่ือใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (ปีที่ 2) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออบรมเชิงปฎิบัติการ การท าผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารว่างและ
ขนมไทย ให้ความรู้และฝึกปฎิบัติการท าแผนธุรกิจและช่องทางการจ าหน่ายผ่านระบบสารสนเทศ อบรมเชิงปฎิบัติการ
และให้ค าปรึกษาแนะน าระบบการผลิตโดยใช้หลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิตว่าด้วยสุขลักษณะทั่วไป (GMP) ซึ่ง
ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าขนมพายชั้น แป้งกล้วย และ ชิฟฟอนแป้งกล้วย แก่กลุ่มแม่บ้าน – เยาวชนบ้าน
ห้วยสาลิกา และกลุ่มชุมชนใกล้เคียง ณ กลุ่มแม่บ้าน - เยาวชน บ้านห้วยสาลิกา ต าบลหนองหญ้าปล้อง อ าเภอหนอง
หญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 

29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2555 ด าเนินโครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะไส้สมุนไพร และการออกแบบบรรจุภัณฑ์รวมถึงการจัดนิทรรศการผลงานส าเร็จ  
ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ราชสถิตย์ อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 

29 มิถุนายน 2555 ด าเนินการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์
ความรู้ (Knowledge Based OTOP : KBO) โดยผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ พีรพัชระ ผูอ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา และผูจัดการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เขารวมประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาแผนการสนับสนุนและแนวทางการพัฒนากลุมผูผลิตผูประกอบการ OTOP ของจังหวัดอางทอง เมื่อวันศุกรที่ 
29 มิถุนายน 2555 ณ หองประชุมปาโมก ศาลากลางจังหวัดอางทอง มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการผลิตภัณฑ OTOP อยางมีระบบ เสริมสรางโอกาสและขีดความสามารถในการพัฒนาลิตภัณฑและการตลาดของ
ผลิตภัณฑ OTOP หัวขอการประชุมเพ่ือทบทวนประกาศแตงตั้งคณะกรรมการเครือขายองคความรู (Knowledge 
Based OTOP : KBO) จังหวัดอางทอง การน าเสนอความตองการและปญหากลุมผูประกอบการ OTOP จ านวน 29 
กลุม 7 อ าเภอ ในจังหวัดอางทอง และการเสนอแผนปฎิบัติงานของสวนราชการจังหวัดอางทอง รวมถึงการลงนาม
ความรวมมือ (MOU) ระหวาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ จังหวัดอางทอง  

6 - 9 กรกฎาคม 2555 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมโครงการหมู่บ้านเผือกหอมปีที่ 3 
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร น าวิทยากรและเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินโครงการ
หมู่บ้านเผือกหอม ปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีขีดความสามารถเป็นหมู่บ้าน
ต้นแบบผลิตภัณฑ์จากเผือกหอม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เกิดการบูรณาการองค์ความรู้และบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย และชุมชนในท้องถิ่น ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการท ากระดาษจากฟางข้าว บรรจุ
ภัณฑ์จากกระดาษฟางข้าวส าหรับบรรจุผลิตภัณฑ์จากเผือกและข้าว เส้นใยจากใยเผือกเหลือใช้ผลิ ตภัณฑ์ งาน
ประดิษฐ์และสิ่งทอจากเส้นใยเผือก และการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์เผือกหอมและข้าวเจ้า ระหว่างวันที่ 6 – 9 
กรกฏาคม 2555 ณ ชุมชนต าบลหรเทพ ต าบลโคกใหญ่ ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี มีสมาชิก
ของชุมชนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 40 คน 

31 กรกฎาคม 2555 การท าบันทึกขอตกลงความรวมมือสนับสนุนโครงการ OTOP ระหวางจังหวัดอางทอง 
กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยผู ชวยศาสตราจารยเฟองฟา เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เขารวมพิธีลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือสนับสนุนโครงการ OTOP 
ระหวางจังหวัดอางทอง กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
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บริหารจัดการผลิตภัณฑ OTOP อยางมีระบบ เพ่ือเสริมสรางโอกาสและขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑและ
การตลาดของผลิตภัณฑ OTOP และเพ่ือใหชุมชนสามารถใชทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นในการเพ่ิมมูลคาของผลิต
ภัณฑ OTOP ของจังหวัดอางทอง ภายในงานไดจัดใหมีการคัดเลือกคณะกรรมการเครือขาย OTOP ตามประเภทผลิต
ภัณฑระดับจังหวัด การเสนอความตองการพัฒนาศักยภาพของกลุม จ านวน 95 กลุม ตอมหาวิทยาลัย การน าเสนอ
บรรจุภัณฑที่ไดรับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยแลวใหกลุมไดรวมพิจารณา 29 กลุม การโฆษณาและประชาสัมพันธ
ผลิตภัณฑ OTOP จ านวน 66 กลมุ ณ หองประชุมวิเศษชัยชาญ ศาลากลางจังหวัดอางทอง 

9 - 11 สิงหาคม 2555 จัดนิทรรศการในกิจกรรมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ“การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและภูมิปญญาทองถิ่นอาเซียน”ครั้งที่ 1 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ จังหวัดเชียงใหม โดยผูชวยศาสตราจารย
จุฑามาศ พีรพัชระ และไดรับรางวัลการน าเสนอภาคบรรยายดีเดน และรวมจัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูบาน ชุมชน แบบมีสวนรวม 84 หมูบาน ชุมชน เฉลิมพระเกียรติ 3 โครงการ คือ              
หมูบานปานศรนารายณ : โครงการตามพระราชประสงคหุบกะพง ต าบลเขาใหญ อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ชุมชน
น้ําพริกบานหวยทรายเหนือ เทศบาลเมืองชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี และบานผักตบชวา อ าเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไดน าหมูบานปานศรนารายณ : โครงการตามพระราชประสงคน าเสนอในหอง Show 
& Share มีการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี เรื่อง การท าผลิตภัณฑจากผักตบชวา มีผูสนใจเขารวมกิจกรรมการ          
ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดังกลาวเปนอยางมาก และน าผลงานเรื่องเลางานวิจัยและ100 เรียงเรื่องเล่า
งานวิจัย รวมเผยแพรภายในงานดวย 

14 - 21 สิงหาคม 2555 ให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลในโครงการการส ารวจขอมูลสินคา หนึ่งต าบล              
หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) เพ่ือพัฒนาสูสากล ภายใตการด าเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี             
ราชมงคลพระนคร ระหวางวันที่ 14 - 21 สิงหาคม 2555 ณ พ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงครามจ านวน 6 กลุม ไดแก             
กลมุขนมไทยโบราณ กลุมสตรีและเยาวชน สหกรณประมง บางจะเกร็ง-บางแกว วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร
ดาหลา กลุมแมบานเกษตรกรวัดไทรสรางสรรค กลุมสตรีบานโพธิ์งาม และกลุมนายคงเดช ทองเรือง เพ่ือส ารวจขอมูล
ผลิตภัณฑ OTOP ระดับ 4-5 ดาว ตามบัญชีการคัดสรรป 2553 และเพ่ือรวบรวมวิเคราะหขอมูลผลิตภัณฑ                 
และน าเสนอแนวคิดในการพัฒนาโดยใชวิทยาศาสตรเทคโนโลยีรายผลิตภัณฑ 

25 - 26 สิงหาคม 2555 ให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีในโครงการการส ารวจข้อมูลสินค้า                   
หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพ่ือพัฒนาสู่สากล ภายใต้การด าเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2555 ณ พ้ืนที่จังหวัดอ่างทอง จ านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านองค์รักษ์ กลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย และกลุ่มวิสาหกิจ ผู้ผลิตไผ่ หวาน เพ่ือส ารวจข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 4-5 ดาว ตามบัญชีการคัดสรรปี 2553 และเพ่ือรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์                
และน าเสนอแนวคิดในการพัฒนาโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รายผลิตภัณฑ์ 

1 – 4 กันยายน 2555 เข้าร่วมโครงการประชุมรวมพล อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ครั้งที่ 6) โดยมีเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา และสมาชิก อสวท. ได้แก่           
นางจุนารีรัตน์  นวลละออง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชะอ า และนางวิลาวัลย์  พลจันทร์ประธาน
กลุ่มแม่บ้านห้วยทรายใต้เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีหัวข้อการบรรยาย เรื่อง การสื่อสาร
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) โดยนายธนากร พละชัย  รองผู้อ านวยการองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) การนาเสนอกิจกรรมของโครงการ อสวท. ปีที่ผ่านมาและปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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โดย นางสุวิมล อินทะแสน ผู้อ านวยการส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีและนายเอกพงศ์มุสิกะเจริญ นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญการ และการศึกษาดูงานหมู่บ้าน ว และ ท ขาวเหลือง 11 ต าบลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย                
จังหวัดกาฬสินธุ์  ในการปลูกข้าวต้นเดี่ยว การเพาะเห็ด การผลิตไบโอก๊าซส าหรับชุมชน ฯลฯ รวมทั้งการศึกษาดูงาน
การผลิตผ้าไหมแพรวา การย้อมสีด้วยวัสดุธรรมชาติ การสาวไหม การปลูกม่อนเลี้ยงไหม ณ ต าบลหนองช้าง อ าเภอ
สามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

การน าเสนอโครงการบริการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี จึงเป็นโครงการที่จัดท าขึ้นโดยการ
รวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอด ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ/เจ้าของเทคโนโลยี และให้บริการ ณ จุดบริการของ
มหาวิทยาลัย การบริการผ่านทางโทรศัพท์ และผ่านทางเว็บไซต์ รวมทั้งการจัดท าสื่อเพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
 (ค ำอธิบำยชี้แจงเหตุผลควำมจ ำเป็นที่ต้องด ำเนินโครงกำรดังกล่ำว) 
 

7.   วัตถุประสงค ์  : 1) เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและให้บริการค าปรึกษาและข้อมูลทางเทคโนโลยี  
2) เพ่ือเป็นตัวกลางและประสานการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างเครือข่าย  

   3) เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงานและสนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
       ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร และจังหวัดอ่างทอง 

4) เพ่ือเป็นหน่วยประสานงาน ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี              
ราชมงคลพระนคร ทั้ง 5 ศูนย์ 

 

8.   กลุ่มเป้าหมาย   :   กลุ่มผู้สนใจเทคโนโลยี วิสาหกิจชุมชน OTOP ผู้ประกอบการ SMEs จ านวน 250 คน   
ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม* เพชรบุรี* สระบุรี* อ่างทอง* 
* พื้นที่ของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ปี 2555 เป็นการให้ค าปรึกษาต่อเนื่อง 

  

9.   พื้นที่ด าเนินการ   : กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม* เพชรบุรี* สระบุรี* อ่างทอง* 
* พื้นที่ของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ปี 2555 เป็นการให้ค าปรึกษาต่อเนื่อง 

 

10.  ระยะเวลาด าเนินการ   : วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556  
 

11.  การด าเนินโครงการ   :              
 11.1 กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน ประกอบด้วย   
  กิจกรรม  1)  การให้บริการค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี 
            ช่องทางหรือวิธีการ 
        ทางโทรศัพท์  เบอร ์0 2281 0492 
            ช่วงเวลาที่ให้บริการเวลา 8.30.น. ถึงเวลา 18.30 น. (เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์) 
            ชื่อเจ้าหน้าที่ประจ าที่ให้บริการ  นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร  
         นางสาวดวงฤทัย  แก้วค า 
        การบริการนอกสถานที่  4-5 ครั้งในแต่ละปี 

 เรื่องที่จะให้บริการ ให้บริการข้อมูล ค าปรึกษา ถ่ายทอดเทคโนโลยี               
และวิ จัยต่อยอดในเทคโนโลยีที่ เกี่ ยวข้องกับความเชี่ ยวชาญของ
มหาวิทยาลัย เช่น ด้านคหกรรมศาสตร์ การบริหารจัดการธุรกิจ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สื่อสารมวลชน อุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  
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            การรวมรวบข้อมูลผลงานวิจัยและพัฒนาภายในคลินิกฯ 
            การส ารวจความต้องการทางเทคโนโลยีและจัดท าข้อมูลความต้องการ 

กิจกรรม  2)  การประสานงานและบริหารจัดการเครือข่าย 
 การประสานงานภายในสถาบันการศึกษาและกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯที่เกี่ยวข้อง

กับการด าเนินงานคลินิกเทคโนโลย ี
 การบริหารจัดการทางด้านการเงิน งบประมาณ การติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 

  กิจกรรม  3) การประสานงานและสนับสนุนการด าเนินงานพัฒนาจังหวัดด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็น PCSO และศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าภูมิภาค 
 

 11.2 แผนการด าเนินงาน ( ตามตารางด้านล่าง) 
  (น ากิจกรรมที่จะด าเนินงานใน ข้อ 11.1 มาใส่ไว้ในแผนว่าจะด าเนินการเมื่อไร ใช้เงินเท่าใด) 

12.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ 
 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ 
ค่าเป้าหมาย  
(หน่วยนับ) 

ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ 

1. จ านวนผู้รับบริการค าปรึกษาทางเทคโนโลยี (คน) 100 คน แบบใบสมัครของส ำนักงำนปลัด
กระทรวงวิทยำศำสตรฯ์ 2. จ านวนผู้รับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (คน)  150 คน 

3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
ไม่ร้อยกว่า
ร้อยละ 80 

แบบวัดควำมพึงพอใจและ
ประเมินผลตำมแบบฟอร์มของ
ส ำนักงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ 

4. จ านวนเทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอดฯ ที่น าเข้าระบบ (เรื่อง) 10 เรื่อง 
แบบฟอร์มเทคโนโลยีพร้อม
ถ่ำยทอดฯ 

5. จ านวนประเด็นความต้องการ/ความคาดหวัง ของผู้รับบริการ (ประเด็น) 5 ประเด็น  

กิจกรรม 
2555 2556 

รวมเงิน 
(บาท) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

แผนงาน 

1. ประชุมผู้ เกี่ยวข้องเพื่อวางแผน
ด าเนินงาน 

            6,000 

2. รวบรวมและจัดท าข้อมูลเทคโนโลยี
และข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 

            80,000 

3. รวบรวมข้อมูลและจัดท าเอกสาร
และสื่อเผยแพร ่

            60,000 

4. ด าเนินการให้ค าปรึกษาบริการ
ข้อมูล สาธิต ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และประสานงาน
ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 

            134,000 

5. ประเมินและติดตามผล             10,000 

6. วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผล             10,000 

แผนงาน (ปริมำณงำนผลผลิตที่จะจัดส่ง
ในแต่ละไตรมำส) 

จ านวนผู้รับบริการ 
50 คน 

จ านวนผู้รับบริการ 
50 คน 

จ านวนผู้รับบริการ
100 คน 

จ านวนผู้รับบริการ 
50 คน 

300,000 
    250,000 
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13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  (ผลกระทบ : ที่เกิดโดยตรงกับผู้รับบริการและประชาชนที่อยู่ในพื้นท่ีให้บริการ)   
(โปรดใส่เครื่องหมาย    และระบุผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการมากที่สุดเพียงข้อเดียว) 

   ทางเศรษฐกิจ   โปรดอธิบาย   ผู้รับบริการใช้ข้อมูลจากค าปรึกษาเป็นแนวทางในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์
ช่วยให้สามารถเพ่ิมคุณภาพผลิตภัณฑ์อันส่งผลต่อการเพ่ิมรายได้ของ
ชุมชน 

   ทางสังคม   โปรดอธิบาย  ผู้รับบริการใช้ข้อมูลจากค าปรึกษาเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์
ของชุมชนอันส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต              

 
 

14.  งบประมาณขอรับการสนับสนุน   จ านวน 300,000 บาท มีรายการดังนี้  
(ค ำอธิบำย : ให้แจกแจงรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยที่จะใช้ในกำรด ำเนินโครงกำรทุกขัน้ตอนเปน็งบตัวคูณ [รำคำต่อหน่วย:  จ ำนวนคน/คร้ัง/วัน/
ชิ้น] โดยใช้ระเบียบและอัตรำของทำงรำชกำร  ตำมตัวอย่ำงดำ้นล่ำง) 

1. ค่าใช้สอย          186,300 บาท 
1. ค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดาช่วยงานวุฒิปริญญาตรี     96,000 บาท 

(1 คน   8 เดือน   12,000 บาท) 
2. ค่าจ้างเหมารถรับจ้างในการเดินทางให้บริการข้อมูลและให้ค าปรึกษา  30,000 บาท 
   สาธิต และถ่ายทอดเทคโนโลยี (1 คัน   10 วัน   3,000 บาท) 
3. ค่าท่ีพักคณะท างานให้บริการข้อมูลและให้ค าปรึกษาสาธิต   10,500 บาท                                    
   และถ่ายทอดเทคโนโลยี (5 คน   3 คืน   700 บาท) 
4. ค่าอาหารกลางวันของผู้รับบริการข้อมูล     27,000 บาท 

 สาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยี (60 คน   3 มื้อ   150 บาท) 
5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของผู้รับบริการข้อมูล    10,800 บาท 

       สาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยี (60 คน   6 มื้อ   30 บาท) 
6. ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะท างานให้บริการข้อมูลและให้ค าปรึกษา   12,000 บาท               
    (5 คน   10 วัน   240 บาท) 

2. ค่าวัสดุ         113,700 บาท 
7. ค่าจัดท าสื่อเผยแพร่คลินิกเทคโนโลยี      80,000 บาท 
8. ค่าวัสดุจัดนิทรรศการ       10,000 บาท 
9. ค่าวัสดุสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยี      23,700 บาท 

      รวม 300,000 บาท 
                                                                                  (สามแสนบาทถ้วน)  
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15.  การติดตาม ประเมินผลและรายงานผล   :  
รายงานความก้าวหน้ากับส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยรายงานผลการด าเนินงานและจัดส่ง

ข้อมูลตามแบบฟอร์มฯ ที่ก าหนด เป็นรายไตรมาส รวมไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง/ปี โดยรายงานในระบบติดตามโครงการ
คลินิกเทคโนโลยีออนไลน์ (Clinic Monitor Online : CMO) ที่เวบไซต์ www.clinictech.most.go.th และรายงาน
ฉบับสมบูรณ์พร้อมไฟล์เอกสาร ภายใน 45 วัน หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 

 

16.  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ   :   
ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมและมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จะระบุว่าได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก

ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมทั้ง ยินดีให้ความร่วมมือเข้าร่วมจัดแสดงผลงานคลินิก
เทคโนโลยี ในงานนิทรรศการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

 

 
 
                      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

      

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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บทท่ี 2 
การด าเนินการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลย ี

 
1. คณะกรรมการด าเนินงาน 
 1.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ  
 1.2  นางสาวชนิดา   ประจักษ์จิตร   
 1.3  นางสาวเจนจิรา     บ.ป.สูงเนิน    

1.4  นางสาวหนึ่งฤทัย   แก้วค า   
1.5  นางสาวดวงฤทัย   แก้วค า    

  
2. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ การให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 

 2.1 การให้บริการค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี 
 2.1.1 ให้บริการค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีทางโทรศัพท์ 
 2.1.2 ให้บริการค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีนอกสถานที่ 
 2.1.3 ให้บริการค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีทางเว็บไซต์คลินิกเทคโนโลยี ของกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี และเว็บไซต์คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 2.1.4 การรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัยและพัฒนาภายในคลินิกเทคโนโลยีระดับมหาวิทยาลัยและระดับศูนย์ 
 2.1.5 การส ารวจความต้องการทางเทคโนโลยี 

2.2 การประสานงานและบริหารจัดการภายในสถาบันการศึกษาท่ีเป็นคลินิกฯ และระหว่างเครือข่าย 
 2.2.1 การประสานงานในการเสนอของบประมาณประจ าปีของคลินิกเทคโนโลยี 
 2.2.2 การประสานงานในเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนฯ ระหว่างคลินิกเทคโนโลยี

และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2.2.3 การติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนของคลินิกเทคโนโลยี 
 2.2.4 การประสานและอ านวยความสะดวกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานคลินิกเทคโนโลยี ภายในพ้ืนที่

จังหวัด 
2.3 การติดตาม ประเมินผล และรายงานผล ในส่วนการด าเนินงาน 
2.4 ประสานการด าเนินงานร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวม 5 ศูนย์ 

คือ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โชติเวช พณิชยการพระนคร พระนครเหนือ และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.5 การเผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอดผ่านทางโครงการ จัดแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์        

จัดสัมมนาทางวิชาการ จดหมายข่าว มทร.พระนคร จุลสาร มทร.พระนคร รายงานประจ าปีงานวิจัยและบริการ
วิชาการ รายงานประจ าปีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพ ระนคร และเว็บไซต์ 
http://www.clinictech.rmutp.ac.th  
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3. รายช่ือผู้รับบริการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี โครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี จ านวน 
1,662 คน  ข้อมูลดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

0001 นางอรพรรณ  อยูร่่วม 
7 หมู่ 2 แขวงบางนา  
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

08 5553 5258 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0002 นายสรวุฒิ  ศิรสิวัสดิ์ศิลป์ 
41/108  ต าบลบางกระสอ  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

08 6569 5115 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0003 นางสาววารางคณา  มานะสกุล 
6 แขวงดินแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพมหานคร 10400 

08 1425 6846 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0004 นางสาวฐิตารยี์  โรจนจรัสไชย 
59/79 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร 10230 

08 9230 5660 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0005 นางสาวพัฒน์นรี  วรกิตติ์นิธิกุล 
88/348 หมู่ 4  
แขวงมหาสวัสดิ์ เขตพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 73170 

08 1985 6794 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0006 นางสาวประภาพัฒน์  คีร ี
65/15 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 10230 

08 6377 4713 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0007 นางบุปผา  พัฒนาสวัสดิ ์
64/6 หมู่ 1 
ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทปราการ 10540 

08 4546 4636 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0008 นางสาวน้ าพลอย  เสริมศลีธรรม 
481 แขวงคลองมหานาค  
เขตป้อมปราบ  
กรุงเทพมหานคร 10100 

08 5045 0708 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0009 นางสาวสุกัญญา  เรืองวณิชจติร 
59/345 หมู ่6  
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10170 

08 1829 5664 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0010 นางนวิยา  วิศรุตไพฑรูย ์
110/179 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10510 

08 6310 2121 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0011 นางจันทร์เพ็ญ  อ่าวจินดา 
19 แขวงสามเสน เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 10200 

08 2525 5438 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0012 นางณิชมนกานต์  แก้วคงสุข 
323 (ช้ัน35) แขวงบางรัก  
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

08 9798 5921 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0013 นายจิรโชค  มติธนวริุฬห ์
999/166 หมู่ 6  
ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ 10270 

08 3028 6555 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0014 นางสุณี  เสริมศลีธรรม 
481 แขวงคลองมหานาค  
เขตป้อมปราบ  
กรุงเทพมหานคร 10100 

08 6831 0389 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0015 นางสาวพชรวรรณ  ทวีรักษ์ 
59/5 หมู่ 6  
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10170 

08 9487 6264 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 
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0016 นางวันด ี สุขวิจิตร ์
558/58 แขวงบางคอแหลม  
เขตบางคอแหลม  
กรุงเทพมหานคร 10120 

08 4754 2295 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0017 นางสุวิภา  บัวเทียนทอง 
67/104 หมู่ 5  
ต าบลบางเมือง อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 9689 8433 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0018 นางสาวชนาธิป  คุ้มแก้ว 
119 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 

08 9444 5485 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0019 นางน้อมลักษณ์  ครองสกลุสุข 
138/299 เขตราชเทวี  
กรุงเทพมหานคร 10400 

08 9200 4312 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0020 นางนิตยา  พัฒนรัตน ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี 0 2333 3912 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0021 นางดารนี  ศุภธีรารักษ ์
89/52  
ต าบลพลับพลา อ าเภอปากเกรด็ 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 1350 8594 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0022 นางสาวรุจิรา  ขันติมนต ์
22/236 หมู ่5  
ต าบลบางสีทอง อ าเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุร ี11130 

08 6059 4568 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0023 นางสาวณัฐกานต ์ กมลจรัสโสภา 
369/17  
แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบ 
กรุงเทพมหานคร 10100 

08 3542 9608 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0024 นางสาวสาริสา  บุญเนตร 
1566/191 หมู่ 6  
ต าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี 11130 

08 1442 4846 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0025 นางสาวจุฑามาศ  อินทราพันธ์ 
315/83 หมู่ 2 แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

08 7734 5907 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0026 นางสาววรวรรณ  ลรีพงษ์กุล 
21/37  
แขวงวัดเทพศิรินทร ์เขตป้อมปราบ 
กรุงเทพมหานคร 10100 

08 9106 6657 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0027 นางสาวทิพย์วัลย์  ลรีพงษ์กุล 
21/37  
แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบ 
กรุงเทพมหานคร 10100 

08 5044 0925 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0028 นายอาทิตย์  ด ารงค์ศร ี
4/906 แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 10220 

08 5509 9349 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0029 นางสาวดวิษา  ศรีสภุาพ 
99/316  
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 10240 

08 5172 7379 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0030 นางสาวเพ็ญพิมล  ประทุมเสน 
86 แขวงจิตตลดา เขตดุสติ 
กรุงเทพมหานคร 10300 

08 9985 2501 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0031 นางสาวอังคณา  หลินศุวนนท์ 
618 แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600 

08 1874 0013 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 
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0032 นางพรรณี  พลอยจันทร์กุล 
47/382 แขวงสามวาตะวันออก  
เขตคลองสามวา  
กรุงเทพมหานคร 10560 

08 1089 9681 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0033 นางนพวรรณ  ด้วงเจริญ 
21 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110 

08 3046 8546 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0034 นางเปรมกมล  ใจเที่ยงแท้ 
309/232-233 หมู่ 11  
ต าบลบางพลีใหญ ่อ าเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 7687 2820 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0035 นางสาวนุชนาฏ โรจนส์วัสดิ์ถาวร 
1076-8 หมู่ 12 แขวงบางนา  
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

08 1239 9116 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0036 นางสาวจินตนา  โชติวีระกุล 
122/95 แขวงบางอ้อ เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร 10150 

08 6512 1419 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0037 นางสาวจารุวรรณ  ธนเนตร 
125/26 ต าบลบางรักพัฒนา  
อ าเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 11110 

08 1726 7580 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0038 นางสาวพราวพรรณ  รัตยาภากลุ 
1659/9 แขวงยานนาวา เขตสาธร 
กรุงเทพมหานคร 10120 

08 9114 3866 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0039 นางสาวสุดาวรรณ  ฤทธิเนียม 
165 หมู่ 1  
ต าบลชุมพล อ าเภอศรีนครินทร ์ 
จังหวัดพัทลุง 93000 

08 6695 1746 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0040 นางสาวสุชานุช  ชนะชาญมงคล 
120/155  
แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 10700 

08 1910 5717 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0041 นางสาวพรชนก  ต้นประดู ่
171/2474 แขวงคลองถนน  
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 

08 6101 3331 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0042 นางสาวชมบงกช  บัวเทียนทอง 
139/13 หมู่ 12  
ต าบลบางพลีใหญ ่อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 7979 437 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0043 นางวันทนา  บุญเพชร 
323 (ช้ัน35) แขวงบางรัก เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500 

08 9798 5921 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0044 นางสาวรัตนากร  ลี้เกื้อกูล 
109/546 หมู่ 11  
ต าบลบางใหญ่ อ าเภอบางพล ี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 3892 630 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0045 นางสุภรณ ์ ลี้เกื้อกูล 
109/546 หมู่ 11 
ต าบลบางใหญ่ อ าเภอบางพล ี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 3892 630 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0046 นายกฤษฎา  ถวัลย์เศรษฐ ์
67/104 หมู่ 5  
ต าบลบางเมือง อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 5100 5854 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0047 นางสาวสิตานัน  ระคณา 
46 แขวงสุขุมวิท เขตบางจาก
กรุงเทพมหานคร 10260 

08 1551 9797 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 
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0048 นางสาววราพร  ชาญชัยฤทธิ์ 
318 หมู่ 1 ต าบลในคลองบางปลากด 
อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์ 
จังหวัดสมุทรปราการ 

08 1002 9063 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0049 นางปริยา  เชี่ยวชาญ 
97/84 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร 10240 

08 6985 2599 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0050 นางนิภาพรรณ  เฮงพัฒนา 
17/285 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
กรุงเทพมหานคร 10140 

08 4719 7469 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0051 นางสาวสิริวรรณ  ภัคปกรณ ์
729 แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250 

0 2322 0484 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0052 นางสาวโสภา  วอสันเทียะ 
52 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160 

08 6323 3532 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0053 นางสาวอัญชล ี งอยผาลา 
524 แขวงลาดพร้าว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900 

08 6190 3300 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0054 นางสาวนริศรา  รัมนพ 
133/61 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 33 
ต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุร ี

- 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0055 นางสุวพร  ชุ่มศร ี
133/260  
ต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี 11130 

08 9205 6659 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0056 นายสุพัฒน์พงศ์  พ่วงแสง 
29/77 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 

0 2378 1010 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0057 นางสาววนิดา  รังสิกรรพุม 
190 แขวงสะพานสอง  
เขตวังทองหลาง  
กรุงเทพมหานคร 10310 

08 6773 3003 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0058 นางสาวพรรธนมน  โสฬศ 
91/404 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร 10130 

08 5163 6551 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0059 นางสาวอินทิรา  มาฆพัฒนสิน 
บุรีทานแมนช่ัน  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250 

08 4485 4924 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0060 นางสาวอุสุมา  นาคนิคาม 
กรมวิทยาศาสตร์ เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400 

08 5912 4506 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0061 นางอมรรัตน ์ อนันต์วราพงศ์ 
52/18 แขวงวัดทุ่งดอน เขตสาธร 
กรุงเทพมหานคร 10120 

08 1555 5180 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0062 นางกลชยา  พงษ์แสวง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีกรุงเทพ  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร 
กรุงเทพมหานคร 10120 

08 5153 6335 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0063 นางสาวอัมพุช  อุดมทรัพย ์
82/12  
ต าบลเสาธงหิน อ าเภอบางใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี 11140 

08 7696 7792 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0064 นางสิริปราง  เกษมสัน 
145/4 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 9916 0105 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 
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0065 นางสาวณัฐสุดา  เหมือนขจร 
64/62 หมู่ 1  
ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 0995 2441 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0066 นางสาวศิรลิักษณ์  โคตรสมบัต ิ
29 แขวงนครไชยศรี เขตดสุิต 
กรุงเทพมหานคร 10300 

08 4766 4350 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0067 เด็กหญิงเจกติาน์  สาระวาร ี
109/546  
ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

0 2750 6829 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0068 เด็กหญิงปุญชญา  สาระวาร ี
139/13 หมู่ 12  
ต าบลบางพลี อ าเภอบางพล ี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 7979 4370 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0069 นางสาวหทัยชนก  พ่ึงยนต์ 
173/131 ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 

08 1880 2501 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0070 นางสาวจารุวรรณ  มะเดื่อ 
91/4 หมู่ 6  
ต าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี 11130 

08 5489 9802 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0071 นายอานันท์  ศิลป์สรรวิทย ์
57 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 10160 

09 0665 3586 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0072 นางพรรณลดา  ผูเ้จรญิ 
125/1 หมู่ 3  
ต าบลสวนหลวง อ าเภอกระทุ่มแบน  
จังหวัดสมุทรสาคร 74110 

08 6989 7527 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0073 นางญาดา  สุวรรณ 
889/15 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานคร 10140 

08 3982 1967 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0074 นางยุพิน  จวรรณตูม 
351/30 ต าบลท่าตะเพา  
อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000 

08 1894 6642 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0075 นางสาวเกษร  เตมิศิริกลุ 
64 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรกั 
กรุงเทพมหานคร 10500 

08 5140 9595 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0076 นางวลัยพร  บัณฑติธรรม 
1/74 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120 

08 5060 4543 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0077 นางมุกดา  กิมยา 
1/124 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานคร 10140 

08 8099 2252 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0078 นางสาวคริษฐา  ชูสิงห์ 
116 หมู่ 1 ต าบลบางบอน  
อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 

08 3968 0889 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0079 นางปัทมา  ชูส้วน 
116 หมู่ 1 ต าบลบางบอน  
อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 

08 6689 8789 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0080 นางสาวนิตยา  ศิริภาวรันต ์
131/39 แขวงวังบูรพา เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 10300 

0 2222 3919 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0081 นางสาวอุพาพรรณ  นุชชาต 
11/2 หมู่ 13 ต าบลหลักสาม อ าเภอ
บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120 

08 4800 7330 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0082 นางสาวศิริวรรณ  สุธากุลวิรัฐ 
12/1 หมู่ 8 ต าบลนาป่า อ าเภอเมอืง 
จังหวัดชลบุรี 20000 

08 6838 7369 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 
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0083 นางมยุร ี แก้วค า 
114/5 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสติ 
กรุงเทพมหานคร 10300 

08 6990 2074 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0084 นางสาวศิริพร  เต็งรัง 
50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

08 4076 2021 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0085 นางสาววิมลวรรณ  วัฒนวิจิตร 
50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

08 1919 6945 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0086 นางสาวศทิยญาภัช  สุชาเจรญิสุข 
29/52 หมู่ 1 ต าบลตลาดขวัญ  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

08 6747 0340 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0087 เด็กชายกิตติชัย  พงษ์แสวง เขตสาธร กรุงเทพมหานคร 10120 08 5153 6335 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0088 นางสาวรุ่งตะวัน  อภินันท์ 
49/90 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร 10150 

08 3788 1669 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0089 นางยุพิน  รัตติเจษฎา 
6/13 หมู่ 3 ต าบลหนองทวย  
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 

08 7118 3979 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0090 นางสุมิตรา  ชวเลขยางกูล 
19/150 หมู่ 17  
ต าบลบางพลีใหญ ่อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 1458 9338 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0091 นางสาวอภิญญา  มานะโรจน ์
168 แขวงวชิรพยาบาล เขตดสุิต 
กรุงเทพมหานคร 10300 

08 1913 2854 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0092 นางประภสัสร  มฤคสนธ ิ
ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพล ี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 1754 4842 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0093 นางพเยาว ์ ทองก้อน 
210/76 หมู่ 11  
ต าบลบางพล ีอ าเภอบางใหญ ่ 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 6785 4080 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0094 นางเตชินี  ผ่องบุรุษ 
19/146 หมู่ 17  
ต าบลบางพลี อ าเภอบางใหญ่  
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

0 2750 3310 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0095 นางสาวมาลิน ี ร่มโพธิ์ไทร 
201/121  
ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 9480 1451 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0096 นางพยงค ์ ศาลเมีย 
201/223  
ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 5134 0042 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0097 นางปราวรินทร ์ มะมีผ่อง 
201/53 หมู่ 11  
ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 9824 6739 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0098 นางสาวอุทุมพร  วงศ์นนท์ 
922/9 ต าบลคอหงษ์  
อ าเภอหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา 90110 

08 9897 0327 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0099 นายคณติ  อยู่สมบรูณ ์
19/19  
แขวงอรุณอัมรินทร ์เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 10300 

08 9613 3520 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 
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0100 นายประเสริฐ  จันทร์แสง 
317/8 หมู่ 6  
ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 30000 

08 8716 3239 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วย
กระดาษเดคูพาจ 

0101 นางอัจฉรา  นฤมิตพันธ์เจรญิ 
56 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 

0 2259 7300 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 

0102 นางเสาวลักษณ ์ นฤมิตพันธ์เจริญ 
56 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 

0 2259 7300 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 

0103 นางสาวช่อทิพย ์ ศิขาเมฑ 
188/299 หมู่ 3 ต าบลเสม็ด  
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 

08 1924 0761 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 

0104 นายชาญชัย  ตันติแก้วฟ้า 
48 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 

08 6670 6819 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 

0105 นายธนบด ี รุจิโรจนานนท ์
48/6-9  
ต าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี 11130 

08 6328 6702 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 

0106 นางจินตนา  ต้นกก 
99 หมู่ 4  
ต าบลบางพลีน้อย อ าเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ 10560 

08 9008 8242 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 

0107 นางสาวสุธิดา  แสงบุญน า 
82 แขวงบางพลัด เขตบางพลดั 
กรุงเทพมหานคร 10700 

08 1444 0254 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 

0108 นายธนสุธา  อังโชติพันธุ ์
6/14 หมู่ 11  
ต าบลคลองหลวง อ าเภอคลองสาน 
จังหวัดปทุมธานี 12120 

08 2003 1333 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 

0109 นางสุชาดา  อุ่นเทศ 
400/13 
ต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 

08 8856 5923 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 

0110 นางสาวจารุวรรณ  มะเดื่อ 
91/4 หมู่ 6  
ต าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี 11130 

08 5489 9802 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 

0111 นายสุพัฒน ์ ใต้เวชศาสตร ์
355-357 ต าบลทิพย์ช้าง  
อ าเภอเมือง จงัหวัดล าปาง 

08 6654 1640 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 

0112 นางไพลินพรรณ  รัตยาภากลุ 
97/16 หมู่ 5 แขวงบางบอน  
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

08 7039 9479 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 

0113 นางนงลักษณ ์ สงวนพงษ ์
8/355 หมู่ 8  
ต าบลท้ายบา้นใหม ่อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 

08 3139 0157 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 

0114 นางสาวชลธิชา  หนูเรืองงาม 
12 แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 

08 1285 0877 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 

0115 นายนเรศ  ซิ้มเจรญิ 
90/225 หมู่ 8 ต าบลบางคร ุ 
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

08 9481 2060 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
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ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

0116 นางศศิธร  ซิ้มเจริญ 
90/225 หมู่ 8 ต าบลบางคร ุ 
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

08 9481 2060 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 

0117 นางสาวสิตานัน  ระคณา 
45 แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร 10260 

08 1551 9797 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 

0118 นางนัดดา  อังสุโวทัย 
209 หมู่ 2 อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 6656 7841 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 

0119 นางสาวสมศร ี ก่ าแสน 
75/47 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400 

0 2333 3892 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 

0120 นางเอมอร  โกศลชุตเิดช 
75/47 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400 

0 2333 3892 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 

0121 นางเรณ ู ดิเรกชัยวัฒน์ 
63/910 
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 10400 

08 7506 7001 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 

0122 นายสวาท  เทพพิทักษ์ 
51 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 

08 3920 1987 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 

0123 นางสาวนันทพร  เทพพิทักษ์ 
51 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 

08 3920 1987 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 

0124 นางประภสัรา  ก าธรกิตติกุล 
11/11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 

08 9132 8522 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 

0125 นางวารี  ปิ่นทอง 
38 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร 10160 

08 9496 2394 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 

0126 นางสีดา  แซ่เลี่ยว 
38 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร 10160 

08 9496 2394 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 

0127 นางภารด ี อ าไพสุทธิพงษ ์
68/122 หมู่ 10 แขวงบางขุนเทียน  
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 

08 9117 5550 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 

0128 นางสาวเลอลักษณ ์ ชวาลาวร 
301/5 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 

08 1428 4168 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 

0129 นางวันเพ็ญ  ศรีวไลฤทธิ ์
45/25 แขวงประเวศ เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10250 

08 9490 8906 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 

0130 นางกนกพร  ยงศิลปชัย 
67/139 แขวงบางขุนเทียน  
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 

08 4033 3789 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 

0131 นางรับพร  ภักดิ์แจ่มใส 
3 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250 

08 9776 1518 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 

0132 นางวรรณธนา พฤษวงศ์ 
39 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ  
กรุงเทพมหานคร 10140 

0 2815 9421 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 

0133 นางรวยสุข  ศรีธเนศ 
450/159 แขวงเพชรบุรี เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400 

08 6700 0558 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 

0134 นางสมจิต  ตาปนานนท์ 
64/127  
ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 9699 1237 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
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ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

0135 นางสาววิชาดา  พิพัฒธนะเดช 
64/163 หมู่ 1  
ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 6633 4001 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 

0136 นางวิไล  พุ่มปรีดา 
64/73  
ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพล ี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 9789 2877 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 

0137 นางสาวพรทิพย ์ ศรีพัฒนกิจจา 
64/231  
ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 5492 5797 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 

0138 นางทอง  ศรีพัฒนกิจจา 
64/190  
ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพล ี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 1927 9953 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 

0139 นางเสาวนีย ์ สันจิราวัฒนพงศ์ 
9/14 หมู่ 9  
ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ  
จังหวัดสมุทรปราการ 10560 

08 1917 2574 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 

0140 นางการี  ปิ่นทองหล่อ 
38 แขวงบางแตเหนือ เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร 10160 

08 9496 2394 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 

0141 นายสุเมฆ  วรธนาคม 
89/93 หมู่ 10  
ต าบลบางเมืองใหม่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

0 2753 0406 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 

0142 นางสาวจรสัศร ี เมืองงามสมบูรณ ์
12 หมู่ 4 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร 10170 

08 1301 3280 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 

0143 นายอานันท์  ศิลป์สรรวิทย ์
57 แขวงบ้านด้วน เขตภาษีเจรญิ 
กรุงเทพมหานคร 10160 

09 0665 3586 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 

0144 นายคณติ  อยู่สมบรูณ ์
19/19  
แขวงอรุณอัมรินทร ์เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 10300 

08 9613 03520 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 

0145 นางสาวอุทุมพร  วงศ์นนท์ 
922/9 ต าบลคอหงษ์ อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 90110 

08 9897 0327 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 

0146 นางปราวรินทร ์ มะมีผ่อง 
210/53 หมู่ 11  
ต าบลบางพลีใหญ ่อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 9824 6739 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 

0147 นางพยงค ์ ศาสเมีย 
201/223  
ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพล ี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 5134 0042 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 

0148 นางสาวมาล ี ร่มโพธิ์ไทร 
201/121  
ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 9482 1451 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 

0149 นางเตชิน ี ผ่องบุรุษ 
19/146 หมู่ 17  
ต าบลบางพลีใหญ ่อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

0 2750 3301 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 
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เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

0150 นางพเยาว ์ ทองก้อน 
201/76 หมู่ 11  
ต าบลบางพลีใหญ ่อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 6785 4080 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 

0151 นางประภสัสร  มฤคสนธ ิ
ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพล ี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 1754 4842 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 

0152 นางสุมิตรา  ชวเลขยางกูล 
19/150 หมู่ 17  
ต าบลบางพลีใหญ ่อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 1458 9338 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 

0153 นางยุพิน  รัตติเจษฎา 
6/13 หมู่ 3 ต าบลหนองทวย  
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 

08 1458 9338 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 

0154 นางสาวรุ่งตะวัน  อภินันท ์
49/90 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร 10150 

08 7118 3979 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 

0155 เด็กชายกิตติชัย  พงษ์แสวง เขตสาธร กรุงเทพมหานคร 10120 08 6747 0304 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 

0156 นางสาวศทิยญาภัช  สุชาเจรญิสุข 
29/52 หมู่ 1 ต าบลตลาดขวัญ  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

08 5153 6335 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 

0157 นางสาววิมลวรรณ  วัฒนวิจิตร 
50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

08 1919 6945 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 

0158 นางสาววนิดา  รังสิกรรพุม 
190 แขวงสะพานสอง 
 เขตวังทองหลาง  
กรุงเทพมหานคร 10310 

08 6773 3003 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 

0159 นางสาวพรรธนมน  โสฬศ 
91/404 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร 10130 

08 5163 6551 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 

0160 นางสาวอินทิรา  มาฆพัฒนสิน 
บุรีทานแมนช่ัน  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250 

08 4485 4924 
การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง / 
ขนมเปี๊ยะบัวหมิะแป้งเผือก 

0161 นางปริศนา  ทัดเทียม 
20/42 หมู่ 6 ต าบลพลูตาหลวง  
อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบรุี 20180 

08 4020 5372 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 

0162 นายประเสริฐ  จันทร์แสง 
317/8 หมู่ 6  
ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 30000 

08 8716 3239 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 

0163 นางสาวจันทร์ทิพย ์ อังคณานุชาต ิ
477/7 แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 

08 6309 2005 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 

0164 นางสาวศิริกรพร  แก้วศรีงาม 
341 หมู่ 2  
ต าบลสามเรือน อ าเภอบางประอนิ  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 

08 1780 2178 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 

0165 นายธีรชัย  รุ่งเจรญิวัฒนา 
580/5 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800 

08 5967 0053 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 
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หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

0166 นายธรพล  ตนัยตติย 
59/219 หมู่ 4  
ต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 73110 

08 8010 5088 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 

0167 นางสาวพัชรียา  เสถียรบุตร 
96/1 หมู่ 3  
ต าบลบางกอบัว อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10120 

08 6343 7470 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 

0168 นายกีรต ิ ลีฬหารัตน ์
5/2186  
ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 5667 7470 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 

0169 นางสาวปรไพ  ฤทธิเดช 
85 ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง  
จังหวัดปราจีนบรุี 25000 

09 1238 6055 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 

0170 นางสาวมณ ี วันทาภูม ิ
37 หมู่ 4 ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดปราจีนบรุี 25000 

09 1238 6055 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 

0171 นางสาวฉัตรวลัย  บรรจงกิจ 
99/10 แยก 5 แขวงอนุเสาวรีย ์ 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 

08 5319 3498 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 

0172 นางสาวธัชชา  ขจรวีระธรรม 
46/179 แยก 43 แขวงอนุเสาวรีย ์ 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 

08 5319 3498 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 

0173 นางสุจิรา  วงศ์ธารทิพย์ 
536/7 แขวงคลองตันเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 10110 

08 9989 1647 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 

0174 นางวันเพ็ญ  ศรีสุภาพ 
99/316  
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 10240 

08 9481 8819 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 

0175 นางสาวมนัญชยา  หอฉัตรนุกุล 
250/61 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

08 3160 8403 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 

0176 นางสาวน้ าทิพย ์ จองศิริ 
โรงพยาบาลแพร่ อ าเภอเมือง  
จังหวัดแพร ่54000 

08 9851 2751 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 

0177 นายธนพล  ตนัยตติย 
59/219 หมู่ 4 ต าบลกระทุ่มล้ม  
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
73110 

08 8010 5088 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 

0178 นางสุชาดา  อุ่นเทศ 
400/13  
ต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 

08 8856 5923 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 

0179 นางกัญญา  ศรีนวลชาต ิ
102/339 แยก 10 แขวงท่าแร้ง  
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 

0 2945 3573 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 
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0180 นางมยุร ี แก้วค า 
114/5 แขวงวชิรพยาบาล  
เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร 10300 

08 6990 2074 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 

0181 นางสาวสิตานัน  ระคณา 
45 แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร 10260 

08 1551 9797 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 

0182 นางเยาวเรศ  เลิศลือชาชัย 
7 แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร 10220 

08 1805 3492 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 

0183 นางนิภา  วิริยะพิพัฒน์ 
43 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800 

08 1620 0889 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 

0184 นางสาวภารดี  ภัทรโชคชัย 
310/1004 แขวงสีกัน เขตดอนเมอืง 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210 

08 1485 9392 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 

0185 นางสาวรุจิรา  ภิญโญโสภศ 
5/1343 หมู่ 10  
ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 4676 2733 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 

0186 นางสาวอัมพร  ช่ืนภักดีกิจ 
668 แขวงคลองจั่น เขตบางกะป ิ
กรุงเทพมหานคร 

08 5134 2025 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 

0187 นางสุปวีณ ์ โพธิ์เจริญ 
64/40  
ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 1253 7004 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 

0188 นางอารมณ ์ วรนาคม 
89/93 หมู่ 10  
ต าบลบางเมืองใหม่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 8679 8435 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 

0189 นางดาฎ ี ฤกษ์มงคลเดช 
16/40 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 

08 5153 0014 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 

0190 นายวัฒนา  ป้อมสมบรูณ ์
1/163 หมู่ 2  
ต าบลบ้านสวน อ าเภอเมือง  
จังหวัดชลบุรี 20000 

08 1781 4117 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 

0191 นางสาวน้ าพลอย  เสริมศลีธรรม 
481  
แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบ 
กรุงเทพมหานคร 10100 

08 5045 0708 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 

0192 นางอรพรรณ  อยูร่่วม 
7 หมู่ 2 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 

08 5553 5258 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 

0193 นายสรวุฒิ  ศิรสิวัสดิ์ศิลป์ 
41/108  ต าบลบางกระสอ  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

08 6569 5115 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 
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0194 นางสาววารางคณา  มานะสกุล 
6 แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 

08 1425 6846 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 

0195 นางสาวฐิตารยี์  โรจนจรัสไชย 
59/79 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร 10230 

08 9230 5660 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 

0196 นางสาวพัฒน์นรี  วรกิตติ์นิธิกุล 
88/348 หมู่ 4  
ต าบลมหาสวสัดิ ์อ าเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 73170 

08 1985 6794 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 

0197 นางสาวประภาพัฒน์  คีร ี
65/15 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 10230 

08 6377 4713 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 

0198 นางบุปผา  พัฒนาสวัสดิ ์
64/6 หมู่ 1  
ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 4546 4636 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 

0199 นางสาวสุกัญญา  เรืองวณิชจติร 
59/345 หมู่บ้าน 6  
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10170 

08 1829 5664 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 

0200 นางนวิยา  วิศรุตไพฑรูย ์
110/179 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10510 

08 6310 2121 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 

0201 นางจันทร์เพ็ญ  อ่าวจินดา 
19 แขวงสามเสน เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 10200 

08 2525 5438 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 

0202 นางณิชมนกานต์  แก้วคงสุข 
323 (ช้ัน35) แขวงบางรัก  
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

08 9798 5921 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 

0203 นายจิรโชค  มติธนวิรุฬห ์
999/166 หมู่ 6  
ต าบลเทพารักษ ์อ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ 10270 

08 3028 6555 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 

0204 นางสาวชนาธิป  คุ้มแก้ว 
119 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 

08 9444 5485 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 

0205 นางน้อมลักษณ์  ครองสกลุสุข 
138/299 เขตราชเทวี  
กรุงเทพมหานคร 10400 

08 9200 4312 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 

0206 นางนิตยา  พัฒนรัตน ์
ส านักติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แขวงทุ่งพญาไท 
เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 

0 2333 3912 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 

0207 นางดารน ี ศุภธีรารักษ ์
89/52  
ต าบลพลับพลา อ าเภอปากเกรด็ 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 1350 8594 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 
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0208 นางสุณี  เสริมศลีธรรม 
481  
แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบ 
กรุงเทพมหานคร 10100 

08 6831 0389 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 

0209 นางสาวพชรวรรณ  ทวีรักษ์ 
59/5 หมู่ 6  
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10170 

08 9487 6264 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 

0210 นางวันดี  สุขวิจิตร ์
558/58  
แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพมหานคร 10120 

08 4754 2295 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 

0211 นางสุวิภา  บัวเทียนทอง 
67/104 หมู่ 5  
ต าบลบางเมือง อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 9689 8433 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 

0212 นางสาววรวรรณ  ลรีพงษ์กุล 
21/37  
แขวงวัดเทพศิรินทร ์เขตป้อมปราบ 
กรุงเทพมหานคร 10100 

08 9106 6657 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 

0213 นางสาวทิพย์วัลย์  ลรีพงษ์กุล 
21/37  
แขวงวัดเทพศิรินทร ์เขตป้อมปราบ 
กรุงเทพมหานคร 10100 

08 5044 0925 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 

0214 นางสาวเพ็ญพิมล  ประทุมเสน 
86 แขวงจิตตลดา เขตดุสติ 
กรุงเทพมหานคร 10300 

08 9985 2501 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 

0215 นางสาวอังคณา  หลินศุวนนท์ 
618 แขวงคลองสาน เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร 10600 

08 1874 0013 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 

0216 นางพรรณี  พลอยจันทร์กุล 
47/382 แขวงสามวาตะวันออก  
เขตคลองสามวา  
กรุงเทพมหานคร 10560 

08 1089 9681 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 

0217 นางสาวรุจิรา  ขันติมนต ์
22/236 หมู ่5  
ต าบลบางสีทอง อ าเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี 11130 

08 6059 4568 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 

0218 นางสาวณัฐกานต ์ กมลจรัสโสภา 
369/17  
แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบ 
กรุงเทพมหานคร 10100 

08 3542 9608 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 

0219 นางสาวสาริสา  บุญเนตร 
1566/191 หมู่ 6  
ต าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี 11130 

08 1442 4846 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 

0220 นางสาวจุฑามาศ  อินทราพันธ์ 
315/83 หมู่ 2 แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

08 7734 5907 
การท ากระทงทองไสต้่างๆ    
(ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า) / บลูเบอรี่
ชีสพาย สตอรเ์บอรี่ชีสพาย 

0221 นางสาวนงนุช  เครือสนิท 
939 แขวงคลองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร 10520 

08 7393 8975 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 
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0222 นางนัยนา  เครือสนิท 
939 แขวงคลองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร 10520 

08 7393 8975 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 

0223 นางสาววิริยา  สกุลทองไพศาล 
49/4 หมู่ 9  
ต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ 10550 

08 2459 9716 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 

0224 นางจิตรา  จันทร์แสง 
317 หมู่ 6  
ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 30000 

08 1074 7622 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 

0225 นายชัยวัฒน์  จ าปาทอง 
92 ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  
จังหวัดอุบลราชธานี 34000 

08 6463 4361 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 

0226 นางสาวมันตาภรณ ์ ดิษสถาพร 
22/9 แขวงบางแคเหนือ  
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 

08 9789 7477 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 

0227 นางสุพัตรา  เหลี่ยมวรางกูร 
767/33 แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

08 6564 7673 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 

0228 นางปิยธิดา  ตรีเดช 
767/33 แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

08 6564 7673 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 

0229 นางสาวดาวนภา  ดวงมาลย ์
86/54 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 

08 55169 8145 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 

0230 นายธนบด ี รุจิโรจนานนท ์
48/6-9 หมู่ 8 แขวงบางกรวย  
เขตบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 

08 6328 6702 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 

0231 นางสาวคณติา  อาษา 
31/272 หมู่ 2 ต าบลทับมา  
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 

08 4717 8132 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 

0232 นางสาวทิพย์วัลย ์ ลีรพงษ์กุล 
21/37  
แขวงวัดเทพศิรินทร ์เขตป้อมปราบ 
กรุงเทพมหานคร 10100 

08 5044 0925 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 

0233 นางอัญชลี  ธนาสิริวัฒนา 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี
กรุงเทพมหานคร 10220 

08 9143 5492 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 

0234 นางวรรณา  สัตยเทวา 
1925 หมู่ 1  
ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 1445 4651 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 

0235 นางพรทิพย์  สิทธิเขตต์การ 
64/5 หมู่ 1  
ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพล ี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

0 2316 2967 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 

0236 นางสมใจ  เหมือนขจร 
64/62 หมู่ 1 ต าบลราชาเทวะ  
อ าเภอบางพล ีจังหวัดสมุทรปราการ 

0 2316 2238 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 

0237 นางสาวชมภูนุช  ไชยโชค 
199 แขวงนครไชยศรี เขตดสุิต 
กรุงเทพมหานคร 10300 

08 4641 8988 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 

0238 นางสาวสิตานัน  ระคณา 
45 แขวงสุขุมวิท เขตบางจาก 
กรุงเทพมหานคร 10260 

08 1551 9797 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 

0239 นางสาวพรพิมล  นันทานุกูล 
1375 หมู่ 4 ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 1620 0039 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 
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0240 นางสาวจุฑามาศ  อินทราพันธ์ 
315/83 หมู่ 2  
ต าบลทุ่งสองห้อง อ าเภอหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 10210 

08 7734 5907 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 

0241 นางประกายแก้ว  ศุภอักษา 
10 ต าบลสะบารัง อ าเภอเมือง  
จังหวัดปัตตาน ี94000 

08 7333 3000 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 

0242 นางสาวนวลบวร  ข าเจริญ 
445 แขวงประเวศ เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10250 

08 1274 4140 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 

0243 นางสาวกรปภา  มั่งสมบูรณ ์
192/131  
แขวงบางหว้า เขตภาษีเจรญิ 
กรุงเทพมหานคร 10160 

08 6320 6681 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 

0244 นางสาวสินีนาฎ  วงศ์มั่นคงสิน 
63/910  
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 10240 

08 1440 1868 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 

0245 นางพิกุล  ช้างเจริญ 
64/78 หมู่ 1 แขวงราชาเทวะ  
เขตบางพล ีกรุงเทพมหานคร 10540 

08 6314 7727 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 

0246 นางสาวมันตาภรณ ์ ดิษสถาพร 
41174 หมู่ 6 แขวงบางแคเหนือ  
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 

08 9789 7477 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 

0247 เด็กหญิงพรนภัส  แก้วสุวรรณ ์
62/16 หมู่ 3 แขวงท่าแร้ง  
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 

08 9104 5077 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 

0248 นายพันธกิจ  ดวงมาลย ์
86/54 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 

08 7563 6526 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 

0249 นางสาวดวงนภา  ดวงมาลย ์
86/54 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 

08 5169 8145 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 

0250 นายภัครพงษ ์ ขวยเขิน 
146/4 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

09 0407 3004 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 

0251 นางฐิติวรดา เล้าเจริญชัยพาณิชย ์
140/32  
แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 10700 

08 9496 5972 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 

0252 นายส ารวย  แสงจันทร ์
99/4 ต าบลบางพลีน้อย อ าเภอบาง
บ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 1134 3507 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 

0253 นางสาวสมจติร  ชวนชม 
134 ต าบลพระประโทน  
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

08 9165 4033 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 

0254 นางสาวปรณิุต  สุจารีย ์
ส านักบริหารงานวิจัยจุฬาลงกรณ ์ 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

08 9204 5504 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 

0255 นางสาวไปรยา  ชวาลาวร 
301/54 แขวงรามค าแหง 68  
เขตบางกะป ิกรุงเทพมหานคร 10240 

0 2376 2500 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 

0256 นายอวัสดา  รัตติเจษฎา 
6/13 หมู่ 3 ต าบลหนองหอย  
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 

08 4221 5387 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 

0257 นางสาวบุษกร  ผ่องบุรุษ 
19/146 หมู่ 17  
ต าบลบางพลีใหญ ่อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 5838 2087 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 
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0258 นายดวงพร  ผ่องบุรุษ 
19/146 หมู่ 17  
ต าบลบางพลีใหญ ่อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 7339 2947 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 

0259 นางสาวพัชมล  นรมาตร ์
แขวงบางนา เขตบางนา  
กรุงเทพมหานคร 10260 

08 0779 8038 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 

0260 เด็กหญิงพรรษา  นรมาตร ์
แขวงบางนา เขตบางนา  
กรุงเทพมหานคร 10260 

08 7019 6301 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 

0261 นางปราวรินทร์  มะมีผ่อง 
201/53 หมู่ 11  
ต าบลบางพลีใหญ ่อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 9824 6739 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 

0262 นางสาวอุทุมพร  วงศ์นนท์ 
922/9 ต าบลคอหงษ์  
อ าเภอหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา 90110 

08 9897 0327 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 

0263 นายคณติ  อยู่สมบรูณ ์
19/19  
แขวงอรุณอัมรินทร ์เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 10300 

08 9613 3520 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 

0264 นายประเสริฐ  จันทร์แสง 
317/8 หมู่ 6  
ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 30000 

08 8716 3239 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 

0265 นางสาวอภิญญา  มานะโรจน ์
168 แขวงวชิรพยาบาล  
เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร 10300 

08 1913 2854 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 

0266 นางประภสัสร  มฤคสนธ ิ
ต าบลบางพลีใหญ ่อ าเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 1754 4842 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 

0267 นางพเยาว ์ ทองก้อน 
210/76 หมู่ 11  
ต าบลบางพลีใหญ ่อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 6785 4080 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 

0268 นางสาวหทัยชนก  พ่ึงยนต์ 
173/131 ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 

08 1880 2501 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 

0269 นางสาวจารุวรรณ  มะเดื่อ 
91/4 หมู่ 6  
ต าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี 11130 

08 5489 9802 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 

0270 นายอานันท์  ศิลป์สรรวิทย ์
57 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 10160 

09 0665 3586 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 

0271 นางพรรณลดา  ผูเ้จรญิ 
125/1 หมู่ 3 ต าบลสวนหลวง  
อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

08 6989 7527 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 

0272 นางญาดา  สุวรรณ 
889/15 แขวงบางมด  
เขตทุ่งคร ุกรุงเทพมหานคร 10140 

08 3982 1967 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 

0273 นางยุพิน  วรรณตมู 
351/30 ต าบลท่าตะเพา  
อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000 

08 1894 6642 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 

0274 นางสาวเกษร  เตมิศิริกลุ 
64 แขวงมหาพฤฒาราม  
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

08 5140 9595 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 
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0275 นางกลชยา  พงษ์แสวง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
กรุงเทพแขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร 
กรุงเทพมหานคร 10120 

08 5153 6335 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 

0276 นางสาวอัมพุช  อุดมทรัพย ์
82/12  
ต าบลเสาธงหิน อ าเภอบางใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี 11140 

08 7696 7792 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 

0277 นางสิริปราง  เกษมสัน 
145/4 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 9916 0105 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 

0278 นางสาวณัฐสุดา  เหมือนขจร 
64/62 หมู่ 1  
ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 0995 2441 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 

0279 นางสาวศิรลิักษณ์  โคตรสมบัต ิ
29 แขวงนครไชยศรี เขตดสุิต 
กรุงเทพมหานคร 10300 

08 4766 4350 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 

0280 เด็กหญิงเจกติาน์  สาระวาร ี
109/546  
ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

0 2750 6829 
การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ /  
น้ าสลดัเพื่อสุขภาพ 

0281 นางสุชาดา  อุ่นเทศ 
400/13  
ต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 

08 8856 5923 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0282 น.ส.ยุพพจนี  นฤมิตพันธ์เจริญด ี
596 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110 

0 2259 7300 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0283 นางสาวอรพิน  นฤมิตพันธ์เจรญิ 
596 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 

0 2259 7300 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0284 นางสาวจิตรา  จันทร์แสง 
317 หมู่ 6  
ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 30000 

08 1074 7622 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0285 นางนงนุช  เครือสนิท 
939 เขตลาดกระบัง  
กรุงเทพมหานคร 10820 

08 7393 8975 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0286 นางสาวจันทร์ทิพย์  อังณานุชาต ิ
477/7 แขวงดินแดง  
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

08 6309 2005 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0287 นางพัฒน์นรี  วรกิตติ์นิธิกุล 
88/348 หมู่ 4  
ต าบลมหาวัสดิ ์อ าเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 73170 

08 1985 6794 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0288 นางบุปผา  พัฒนาสวัสดิ ์
64/6 หมู่ 1  
ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 4546 4636 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0289 นางสาวพัชรียา  เสถียรบุตร 
96/1 หมู่ 3  
ต าบลบางกอบัว อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

08 6343 4416 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0290 นายชาญชัย  ตันติแก้วฟ้า 
48 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 

08 6670 6819 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 



32 
 

 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

0291 นางณัฐการต ์ กมลจรสัโสภนา 
369/17  
แขวงป้อมปราบฯ เขตป้อมปราบฯ 
กรุงเทพมหานคร 10100 

08 3542 9608 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0292 นางสาวสาริสา  บุญเนตร 
1566/191 หมู่ 6  
ต าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี 11130 

08 1442 4846 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0293 นางสาวเปรมกมล  ใจเที่ยงแท้ 
309/232-2 หมู่ 11  
ต าบลบางพลีใหญ ่อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 7687 2822 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0294 นางนงลักษณ ์ สงวนพงษ ์
8/355 หมู่ 8  
ต าบลท้ายบา้นเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 

08 3139 0157 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0295 นางสาวณัฐชา  เจรญิทวีทรัพย ์
38 หมู ่2  
ต าบลบางหัวเสือ อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

08 4659 1740 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0296 นางสาวชลธิชา  หนูเรืองงาม 
12 แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 

08 1285 0877 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0297 นางปฐมาวด ี วาเลนไทน์ 
351  
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 

08 1933 6335 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0298 นางศศิธร  ซิ้มเจริญ 
90/225  
ต าบลบางครุ อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

08 9481 2060 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0299 นายปริยวิศว์  วงษ์จันทร์ 
31/2 หมู่ 6  
ต าบลสนามไชย อ าเภอนายายอาม 
จังหวัดจันทบุรี 22170 

0 3941 7196 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0300 นางกนกธร  วงษ์จันทร์ 
31/2 หมู่ 6  
ต าบลสนามไชย อ าเภอนายายอาม 
จังหวัดจันทบุรี 22170 

0 3941 7196 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0301 นางสวาท  เทพพิทักษ์ 
182/364 ต าบลมะขามเตี้ย  
อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษธานี 10400 

08 3920 1987 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0302 นางสาวณฐพร  เทพพิทักษ์ 
51 แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

08 3920 1987 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0303 นางโสภา  วอสันเทียะ 
369/17 แขวงเจริญกรุง  
เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 

08 3542 9680 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0304 นางบุญผ่อง  ละอองวรรณ 
327/4 ต าบลท่าตะเพา  
อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000 

0 7750 6773 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0305 นางสาวสุใจ  คงคุณากุล 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี
กรุงเทพมหานคร 10900 

08 1989 7927 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0306 นางสาวอัญชล ี ธนะศิริวัฒนา 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี
กรุงเทพมหานคร 10900 

- 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 



33 
 

 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

0307 นางสาวอัมพร  ช่ืนภักดีกิจ 
668 แขวงคลองจั่น เขตบางกะป ิ
กรุงเทพมหานคร 10240 

08 5134 2028 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0308 นางสาวรุจิรา  ภิญโญโสภณ 
5/1343 หมู่ 10  
ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 1676 2733 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0309 นางเสาวนีย ์ สันจิรารตันพงศ์ 
9/114 หมู่ 9  
ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ  
จังหวัดสมุทรปราการ 10560 

08 1917 2574 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0310 นางอารมณ ์ วรธนาคม 
89/93 หมู่ 10  
ต าบลบางเมืองใหม่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 8679 8435 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0311 นางสาวพราวพรรณ  รัตยาภากลุ 
1659/9 แขวงยานนาวา  
เขตสาธร กรุงเทพมหานคร 10120 

08 9114 3866 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0312 นางสาววาณ ี นนทิวรรธก 
599/26 ต าบลส าโรงเหนือ  
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

08 5812 3937 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0313 นางสาวพรพรร  วรรณพิทักษ์ 
21/539 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 

08 1617 8775 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0314 นางวนิดา  ลักษณาปญัญากลุ 
44/170 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร 10150 

08 9773 0430 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0315 นางประภาศร ี อุปริพุทธิพงศ์ 
12 แขวงวัดทุ่งดอน เขตสาธร 
กรุงเทพมหานคร 10120 

08 9508 7359 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0316 น.ส.ธันยธรร์  ธนกิจลาภอนันท์ 
124 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 

08 3757 4793 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0317 นางสาวณสุธา  สัตยเทวา 
1925 หมู่ 1 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 9127 7166 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0318 นางสาวณัฐสรัญ  เอี่ยมเงิน 
585 ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

09 0656 5276 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0319 นางสาวพิณทิพย์  จันทร์เทพ 
43 หมู่ 10 ต าบลต านน  
อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

08 1959 5854 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0320 นางสาวเอมอร  ลูนไทสง 
3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 

08 1837 7823 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0321 นางผกามาศ  ยอดเพชร 
210/120 หมู่ 11  
ต าบลบางพลีใหญ ่อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 9428 1451 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0322 นางสาวปาริชาด  มณีผ่อง 
210/52 หมู่ 11  
ต าบลบางพลีใหญ ่อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

0 2750 8245 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0323 นางสมจิตต์  บัวบอม 
134 ต าบลพระประโทน  
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

08 9165 4033 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0324 นายวินัย  อุทัยวรวิทย ์
135/259 หมู่ 4 ต าบลตลาดขวญั 
อ าเภอตลาดขวัญ จังหวัดนนทบุร ี

08 1453 2536 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 
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0325 น.ส.จรสัศร ี เมืองงามสมบรูณ ์
12 หมู่ 4 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร 10170 

08 1301 5288 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0326 นางสาวนัดดา  กวีรัตนกิจ 
16/116 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 

08 1803 1891 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0327 นางสาวพรกมล  จารุกานนท ์
22/584 ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 9495 1313 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0328 นางกัญญดา  ปิติสุตระกูล 
450/207 หมู่ 1  
ต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10150 

08 9988 7448 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0329 นางวันเพ็ญ  ศรีวิไลฤทธิ ์
45/29 แขวงประเวศ เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10250 

08 9450 8906 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0330 นายเอก  สิทธิพันธุ ์
113 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 

0 2399 3514 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0331 นางสาวรวมพร  หาญทังกุล 
86/113  
แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร 10150 

0 2873 2880 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0332 นางวลัยพร  บัณฑติธรรม 
1/74 แขวงช่องนนทรี เขตยาวนาวา 
กรุงเทพหานคร 10120 

08 5060 4543 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0333 นางสาวสุปวณี ์ โพธิ์เจรญิ 
64/40 แขวงราชาเทวะ เขตบางพล ี
กรุงเทพมหานคร 10540 

08 1253 7004 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0334 นางสาววรรณ ี ภักดเีกษม 
58-60 หมู่ 4  
ต าบลท่ากระดาน อ าเภอศรสีวัสดิ ์
จังหวัดกาญจนบรุี 71250 

08 6097 4895 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0335 นางสาวจตุนนท์  วงศ์พานิช 
122/9 ต าบลคอหงษ์  
อ าเภอคอหงษ ์จังหวัดสงขลา 90110 

08 1897 0327 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0336 นางพรทิพย์  วิโรจน์ศักดิ์เสร ี
321/1 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอก
น้อย กรุงเทพมหานคร 10700 

08 3995 7860 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0337 นางสาวมณ ี จิรบันดาลสุข 
309/227 แขวงประเวศ เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10250 

08 1657 8518 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0338 นางสาววรินพร  กลั่นกลิ่น 
20 ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม ่50200 

08 7501 3307 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0339 นางสาวปารวีย ์ กุณะแสงค า 
11/8 หมู่ 5 ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืง 
จังหวัดเชียงใหม่ 50200 

08 4607 6408 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0340 นางสาวิไลลักษณ ์ ยะเวียง 
11/8 หมู่ 5 ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืง 
จังหวัดเชียงใหม่ 50200 

08 4614 4689 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0341 นายเลอพงษ ์ ชาญจิรภรณ ์
137 หมู่ 8 ต าบลดอนยายหอม  
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

08 4914 0424 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0342 นางสาวสมกมล  สมบัติใหม ่
69 หมู่ 1 ต าบลทาขุมเงิน 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 51170 

08 2188 6736 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0343 นายอิศรายุทธ  เวียงทอง 
37 ต าบลป่าตัน อ าเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม ่50300 

08 71919447 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 
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0344 นางสาวสู่เสร ี สีประเสริฐ 
644 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร 10240 

08 5832 9920 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0345 นางเตชิน ี ผ่องบุรุษ 
19/146 หมู่ 17  
ต าบลบางพลีใหญ ่อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 7339 2947 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0346 เด็กหญิงพรรษา  นรมาตร ์
109 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 

08 7019 6301 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0347 นางเพ็ญทิพย์  เลิศเจริญนันท์ 
100/3 หมู่ 6  
ต าบลพันท้ายนรสิงห ์อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 74000 

08 7713 2253 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0348 นายวัฒนา  ป้อมสมบรูณ ์
1/163 หมู่ 2 ต าบลบา้นสวน  
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 

08 1781 4117 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0349 นายธีรยุทธ  นพกุลสถิตย ์
90/22 หมู่ 8 ต าบลบางกระสอ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

- 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0350 นางกนกรัตน ์ จุลมณีวงศ ์
6/52 แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10450 

08 2342 5565 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0351 นางสาวศุภาร ี วงษ์ทองดี 
64/8 ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืง  
จังหวัดนนทบุรี 11000 

08 1828 9261 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0352 นางเรณ ู ดิเรกชัยวัฒน์ 
63/910  
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 10240 

0 2517 3937 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0353 นางสาวทิพย์วัลย ์ ลีรพงษ์กุล 
21/37  
แขวงวัดเทพศิรินทร ์เขตป้อมปราบ 
กรุงเทพมหานคร 10100 

08 5044 0925 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0354 นางสาวไพเราะ  ประมวลทรัพย ์
8 แขวงประจวบศิริ เขตเมือง  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 

08 5076 3155 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0355 นางอุรุพร  เกตุแก้ว 
32/11 ซอยเจริญรัก  
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร 10600 

08 4456 4411 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0356 นางวงเดือน  กาญจนโรจน ์
แขวงสู้ศึก เขตเมือง  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 

08 9965 3758 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0357 นายศุภโรจน ์ เตชะบรรเจิด 
2140/277 แขวงหัวหมาก  
เขตบางกะป ิกรุงเทพมหานคร 10240 

08 9667 6277 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0358 นายสุพัฒน ์ ใต้เวชศาสตร ์
355-357 แขวงทิพย์ช้าง เขตเมือง 
จังหวัดล าปาง 52100 

08 6654 1640 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0359 นางพรทิพย์  สิทธิเขตต์การ 
64/5 หมู่ 1 แขวงราชาเทวะ เขตบาง
พลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

0 2316 2967 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0360 นางสมใจ  เหมือนขจร 
64/62 หมู่ 1 แขวงราชาเทวะ  
เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

0 2316 2238 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0361 นางสุดา  รัตยาภากลุ 
1659/9 หมู5่ แขวงหนองบอน  
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 

08 7039 9479 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 
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เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

0362 นายเสนีย ์ หาญศิรินันทชัย 
657/143 ซอย 4 พัฒนาการ 48  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250 

08 1414 3226 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0363 นางสาวสมใจ  จึงสถาปัตย์ชัย 
38 หมู่ 2  
แขวงบางหัวเสือ เขตพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

08 1582 1740 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0364 นางประนอม  เครือวัลย ์ แขวงแม่กา เขตเมือง จังหวัดพะเยา 08 4008 1699 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0365 นายสิริวัฒน ์ บุญชัยศร ี แขวงแม่กา เขตเมือง จังหวัดพะเยา 08 6431 3302 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0366 นายภัครพงษ ์ ขวยเขิล 
145/4 หมู่ 7 แขวงบางโฉลง  
เขตบางโฉลง จังหวัดสมุทรปราการ 

0 9040 7004 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0367 นางบุญเทพ  ชัยรักวงศ์ 
41 แขวงประเวศ  
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

- 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0368 นางสาวหทัยกาญจน ์ จอมจักร ์
825/437 หมู่ 1 แขวงทุ่งครุ  
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 

08 1490 0077 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0369 นายพรศักดิ ์ สมมาตรย ์
154 หมู่ 1  
ต าบลโคงยาง อ าเภอเหนือคลอง 
จังหวัดกระบี่ 81130 

08 3239 8390 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0370 นางสาวณัฐสุดา  เหมือนขจร 
84/62 หมู่ 1  
ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพล ี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 0995 2441 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0371 นายธนัญ  เจรญิทวีทรัพย ์
38 หมู ่2 ต าบลวดับางหัวเสือ  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

0 2756 7714 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0372 นายสุวิทูร  วรกุลอมรรัตน ์
138 แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร 10260 

08 1090 9349 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0373 นางนภสร  ปิยชาติ 
1200 แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร 10260 

08 5153 4346 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0374 นายสุชาต ิ เลิศจรรยากลุ 
59 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 

08 3233 1427 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0375 นางสาวนนทพร  สอนศิลป์ชัย 
134 ต าบลพระประโทน  
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

09 0628 1902 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0376 นายวัชรพล  สงวนพงษ ์
8/355 หมู่ 8  
ต าบลท้ายบา้นใหม ่อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 

08 3182 0157 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0377 นางพรทิพย์  ปี่ละออ 
488/86 หมู่ 14 ต าบลศลิา  
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 

08 3362 0807 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0378 นางสาวเพาพงา  ดันปริภณัฑ ์
53/1243 ซอยราชพฤกษ์ 14  
ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 7014 9979 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 
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0379 นางฒภัชนันท์  สนรักษา 
91/2 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร 10150 

- 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0380 นายประเสริฐ  จันทร์แสง 
317/8 หมู่ 6  
ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 30000 

08 8716 3239 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็ /  
แหนมเห็ด 

0381 นางพรทิพย์  ปี่ละออ 
488/86 หมู่ 14 ต าบลศลิา  
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 

08 3362 0807 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 

0382 นางจิตรา  จันทร์แสง 
317 หมู่ 6  
ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 30000 

08 1074 7622 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 

0383 นางสาวพรพรรณ  สมบูรณ์รัมย ์
เขตบางกอกน้อย  
กรุงเทพมหานคร 10700 

08 1074 7622 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 

0384 นายประเสริฐ  จันทร์แสง 
317/8 หมู่ 6  
ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 30000 

08 8716 3239 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 

0385 นางสุดา  รัตยาภากลุ 
1659/9 หมู ่5 แขวงหนองบอน  
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 

08 7039 9479 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 

0386 นางสาวพราวพรรณ  รัตยาภากลุ 
1659/9 แขวงยานนาวา เขตสาธร 
กรุงเทพมหานคร 10250 

08 9114 3866 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 

0387 นางสาวสมใจ  จึงสถาปัตย์ชัย 
38 หมู่ 2  
ต าบลบางหัวเสือ อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

08 1582 1740 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 

0388 นางประนอม  เครือวัลย ์
ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง  
จังหวัดพะเยา 

08 4008 1699 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 

0389 นายสิริวัฒน ์ บุญชัยศร ี
ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง  
จังหวัดพะเยา 

08 6431 3302 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 

0390 นายภัครพงษ ์ ขวยเขิล 
145/4 หมู่ 7  
ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางโฉลง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

0 9040 7004 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 

0391 นายสุวิทูร  วรกุลอมรรัตน ์
138 แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร 10260 

08 1090 9349 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 

0392 นางนภสร  ปิยชาติ 
1200 แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร 10260 

08 5153 4346 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 

0393 นายสุชาต ิ เลิศจรรยากลุ 
59 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 

08 3233 1427 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 

0394 นางสาวนนทพร  สอนศิลป์ชัย 
134 ต าบลพระประโทน  
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

09 0628 1902 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 

0395 นายวัชรพล  สงวนพงษ ์
8/355 หมู่ 8 ต าบลท้ายบ้านใหม ่
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  

08 3182 0157 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 

0396 นางสาวหทัยกาญจน ์ จอมจักร ์
825/437 หมู่ 1 แขวงทุ่งครุ  
เขตทุ่งคร ุกรุงเทพมหานคร 10140 

08 1490 0077 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 
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0397 นางบุญเทพ  ชัยรักวงศ์ 
41 แขวงประเวศ  
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

- 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 

0398 นายพรศักดิ ์ สมมาตรย ์
154 หมู่ 1 ต าบลโคงยาง อ าเภอเหนือ
คลอง จังหวัดกระบี่ 81130 

08 3239 8390 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 

0399 นางสาวณัฐสุดา  เหมือนขจร 
84/62 หมู่ 1  
ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพล ี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 0995 2441 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 

0400 นายธนัญ  เจรญิทวีทรัพย ์
38 หมู่ 2 ต าบลวดับางหัวเสือ  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

0 2756 7714 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 

0401 นางเตชิน ี ผ่องบุรุษ 
19/146 หมู่ 17  
ต าบลบางพลีใหญ ่อ าเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 7339 2947 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 

0402 เด็กหญิงพรรษา  นรมาตร ์
109 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 

08 7019 6301 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 

0403 นางเพ็ญทิพย์  เลิศเจริญนันท์ 
100/3 หมู่ 6  
ต าบลพันท้ายนรสิงห ์อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 74000 

08 7713 2253 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 

0404 นายวัฒนา  ป้อมสมบรูณ ์
1/163 หมู่ 2 ต าบลบา้นสวน  
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบรุี 20000 

08 1781 4117 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 

0405 นายธีรยุทธ  นพกุลสถิตย ์
90/22 หมู่ 8 ต าบลบางกระสอ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

- 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 

0406 นางสาวศุภาร ี วงษ์ทองดี 
64/8 ต าบลบางกระสอ  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

08 1828 9261 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 

0407 นางเรณ ู ดิเรกชัยวัฒน์ 
63/910 แขวงสะพานสูง เขตสะพาน
สูง กรุงเทพมหานคร 10240 

0 2517 3937 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 

0408 นางกนกรัตน ์ จุลมณีวงศ ์
6/52 แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10450 

08 2342 5565 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 

0409 นางสาวทิพย์วัลย ์ ลีรพงษ์กุล 
21/37  
แขวงวัดเทพศิรินทร ์เขตป้อมปราบ 
กรุงเทพมหานคร 10100 

08 5044 0925 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 

0410 นางสาวกุลฤด ี ศรีสมบรูณานนท ์
39/33-34 แขวงบางนา  
เขตบางนา กรุงทพมหานคร 10260 

0 2398 9456 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 

0411 นางสมจิตต ์ บัวบอม 
134 ต าบลพระประโทน  
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

08 9165 4033 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 

0412 น.ส.จรสัศร ี เมืองงามสมบรูณ ์
12 หมู่ 4 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร 10170 

08 1301 5288 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 

0413 นางสาวนัดดา  กวีรัตนกิจ 
16/116 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 

08 1803 1891 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 

0414 นางวันเพ็ญ  ศรีวิไลฤทธิ ์
45/29 แขวงประเวศ เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10250 

08 9450 8906 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 
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หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

0415 นางสาวพรกมล  จารุกานนท ์
22/584 ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 9495 1313 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 

0416 นางกัญญดา  ปิติสุตระกูล 
450/207 หมู่ 1  
ต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10150 

08 9988 7448 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 

0417 นายเอก  สิทธิพันธุ ์
113 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 

0 2399 3514 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 

0418 นางสาวรวมพร  หาญทังกุล 
86/113 แขวงบางขุนเทียน  
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 

0 2873 2880 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 

0419 นางวลัยพร  บัณฑติธรรม 
1/74 แขวงช่องนนทรี เขตยาวนาวา 
กรุงเทพหานคร 10120 

08 5060 4543 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 

0420 นางสาววิริยา  สกุลทองไพศาล 
49/4 หมู่ 9  
ต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ 10550 

08 2459 9716 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 

0421 นางปัทยา  ชูสิงห์ 
116 หมู่ 1 ต าบลบางบอน  
อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง 

08 6689 8780 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 

0422 นางสาวสณุ ี เสริมศลีธรรม 
481  
แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบ 
กรุงเทพมหานคร 10100 

08 6831 0389 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 

0423 นางสุพัตรา  สมารัทธ์ 
53/1243 ซอยราชพฤกษ์ 14  
ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 5119 8078 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 

0424 นายกีรต ิ ลีฬหารัตน ์
5/2186  
ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 5667 7470 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 

0425 นางสาวสุกัญญา  เรืองวณิชจิตร 
59/345 เขตบางขุนเทียน  
กรุงเทพมหานคร 10150 

08 1829 5664 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 

0426 นางสาวสมฤด ี ค้าคล่อง 
120 หมู่ 18 ต าบลโบสถ ์อ าเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา 30110 

08 0599 9793 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 

0427 นางสาวไพเราะ  ประมวลทรัพย ์
8 ต าบลประจวบศิริ อ าเภอเมือง  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 

08 5076 3155 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 

0428 นางผกามาศ  ยอดเพชร 
210/120 หมู่ 11  
ต าบลบางพลีใหญ ่อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 9428 1451 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 

0429 นางสิตานัน  ระคณา 
45 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 

- 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 

0430 นางสาวฐิตารยี ์ โรจนจรัสไชย 
59/79 หมู่ 6 แขวงคลองกุ่ม  
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 

08 9230 5660 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 

0431 นางสาวปาริชาด  มณีผ่อง 
210/52 หมู่ 11  
ต าบลบางพลีใหญ ่อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

0 2750 8245 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 
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โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

0432 นางสุพัตรา  เหลี่ยมวรางกูล 
767/33 แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร 10400 

08 6564 7673 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 

0433 นายสมจติต ์ ชวนชม 
134 ต าบลพระประโทน  
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

08 9165 4033 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 

0434 นายธรพล  ตนัยตติย 
59/219 หมู่ 4  
ต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 73110 

08 8010 5088 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 

0435 นางปิยดา  ตรีเดช 
767/33 แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

08 6564 7673 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 

0436 นางสาวไปรยา  ชวาลาวร 
30/54 แขวงรามค าแหง 68  
เขตบางกะป ิกรุงเทพมหานคร 10240 

08 1428 4168 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 

0437 นางสาวเลอลักษณ ์ ชานากร 
301/54 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 

08 1428 4168 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 

0438 นางสาววราพร  ทวีพูล 
89/330 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 10210 

0 2948 0088 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 

0439 นางสายสณุ ี ไชยหงษา 
4 หมู่ 9 ต าบลแร่  
อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 

08 7222 5256 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 

0440 นายวินัย  อุทัยวรวิทย ์
135/259 หมุ่ 4 ต าบลตลาดขวญั 
อ าเภอตลาดขวัญ จังหวีดนนทบุร ี

08 1453 2536 
การท าน้ าพริกปลานิล / 
ซาลาเปาไส้ปลานลิ 

0441 นางสาววิริยา  สกุลทองไพศาล 
49/4 หมู่ 9  
ต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ 10550 

08 2459 9716 การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 

0442 นางสาวจิรัฐา  สิงห์คาร 
157 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 10160 

08 1454 3029 การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 

0443 นางจิตรา  จันทร์แสง 
317 หมู่ 6  
ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 30000 

08 1074 7622 การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 

0444 นายประเสริฐ  จันทร์แสง 
317 หมู่ 6  
ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 30000 

08 8716 3239 การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 

0445 นายกีรต ิ ลีฬหารัตน ์
5/2186  
ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 5667 7470 การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 

0446 นางสาวสุกัญญา  เรืองวณิชจิตร 
59/345 เขตบางขุนเทียน  
กรุงเทพมหานคร 10150 

08 1829 5664 การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 

0447 นางสาวสมฤด ี ค้าคล่อง 
120 หมู่ 18 ต าบลโบสถ์ อ าเภอพมิาย 
จังหวัดนครราชสีมา 30110 

08 0599 9793 การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 

0448 นางสาวไพเราะ  ประมวลทรัพย ์
8 ต าบลประจวบศิริ อ าเภอเมือง  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 

08 5076 3155 การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 

0449 นางสุชาดา  อุ่นเทศ 
400/13 ต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัว
หิน จังหวัดประจวบครีีขันธ์ 77110 

08 8856 5923 การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 
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0450 นางวงเดือน  กาญจนโรจน ์
ต าบลสู้ศึก อ าเภอเมือง  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 

08 9965 3758 การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 

0451 นายศุภโรจน ์ เตชะบรรเจิด 
2140/277 แขวงหัวหมาก  
เขตบางกะป ิกรุงเทพมหานคร 10240 

08 9667 6277 การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 

0452 นายสุพัฒน ์ ใต้เวชศาสตร ์
355-357 ต าบลทิพย์ช้าง  
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 52100 

08 6654 1640 การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 

0453 นางพรทิพย์  สิทธิเขตต์การ 
64/5 หมู่ 1  
ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

0 2316 2967 การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 

0454 นางสมใจ  เหมือนขจร 
64/62 หมู่ 1 ต าบลราชาเทวะ  
อ าเภอบางพล ีจังหวัดสมุทรปราการ 

0 2316 2238 การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 

0455 Ms.Suppasira Chruakanchana 
8 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาธร 
กรุงเทพมหานคร 10120 

08 4343 0550 การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 

0456 น.ส.จรสัศร ี เมืองงามสมบรูณ ์
12 หมู่ 4 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร 10170 

08 1301 5288 การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 

0457 นางสาวนัดดา  กวีรัตนกิจ 
16/116 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 

08 1803 1891 การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 

0458 นางสาวพรกมล  จารุกานนท ์
22/584 ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุททรปราการ 10540 

08 9495 1313 การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 

0459 นางกัญญดา  ปิติสุตระกูล 
450/207 หมู่ 1  
ต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10150 

08 9988 7448 การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 

0460 นางวันเพ็ญ  ศรีวิไลฤทธิ ์
45/29 แขวงประเวศ เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10250 

08 9450 8906 การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 

0461 นายเอก  สิทธิพันธุ ์
113 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 

0 2399 3514 การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 

0462 นางสาวรวมพร  หาญทังกุล 
86/113 แขวงบางขุนเทียน  
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 

0 2873 2880 การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 

0463 นางวลัยพร  บัณฑติธรรม 
1/74 แขวงช่องนนทรี เขตยาวนาวา 
กรุงเทพหานคร 10120 

08 5060 4543 การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 

0464 นางสาวสุปวณี ์ โพธิ์เจรญิ 
64/40 แขวงราชาเทวะ เขตบางพล ี
กรุงเทพมหานคร 10540 

08 1253 7004 การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 

0465 นางสาววรรณ ี ภักดเีกษม 
58-60 หมู่ 4  
ต าบลท่ากระดาน อ าเภอศรสีวัสดิ ์
จังหวัดกาญจนบรุี 71250 

08 6097 4895 การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 

0466 นางสาวจตุนนท์  วงศ์พานิช 
122/9 ต าบลคอหงษ์ อ าเภอคอหงษ ์
จังหวัดสงขลา 90110 

08 1897 0327 การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 

0467 นางพรทิพย์  วิโรจน์ศักดิ์เสร ี
321/1 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอก
น้อย กรุงเทพมหานคร 10700 

08 3995 7860 การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 

0468 นางสาวมณ ี จิรบันดาลสุข 
309/227 แขวงประเวศ เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10250 

08 1657 8518 การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 
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0469 นางสาวภารด ี อ าไพฤทธิ์พงศ์ 
4/4 หมู่ 4 แขวงบางขุนเทียน  
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 

08 9117 5550 การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 

0470 นางปัทยา  ชูสิงห์ 
116 หมู่ 1 ต าบลบางบอน  
อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง 

08 6689 8780 การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 

0471 นางสิตานัน  ระคณา 
45 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 

- การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 

0472 นางผกามาศ  ยอดเพชร 
210/120 หมู่ 11  
ต าบลบางพลีใหญ ่อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 9428 1451 การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 

0473 นางสาวปาริชาด  มณีผ่อง 
210/52 หมู่ 11  
ต าบลบางพลีใหญ ่อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

0 2750 8245 การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 

0474 นางสมจิตต ์ บัวบอม 
134 ต าบลพระประโทน  
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

08 9165 4033 การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 

0475 น.ส.ยุพพจน ี นฤมิตพันธ์เจริญด ี
596 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 

0 2259 7300 การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 

0476 นางนงนุช  เครือสนิท 
939 เขตลาดกระบัง  
กรุงเทพมหานคร 10820 

08 7393 8975 การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 

0477 นางสาวอรพิน  นฤมิตพันธ์เจรญิ 
596 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 

0 2259 7300 การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 

0478 นางสาวจิตรา  จันทร์แสง 
317 หมู่ 6  
ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 30000 

08 1074 7622 การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 

0479 นางสาวพรพรรณ  สมบูรณ์รัมย ์
เขตบางกอกน้อย  
กรุงเทพมหานคร 10700 

08 1074 7622 การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 

0480 นางสาวจันทร์ทิพย ์ อังณานุชาต ิ
477/7 แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 

08 6309 2005 การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 

0481 นางพัฒน์นรี  วรกิตติ์นิธิกุล 
88/348 หมู่ 4  
ต าบลมหาวัสดิ ์อ าเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 73170 

08 1985 6794 การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 

0482 นางบุปผา  พัฒนาสวัสดิ ์
64/6 หมู่ 1  
ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 4546 4636 การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 

0483 นางสาวพัชรียา  เสถียรบุตร 
96/1 หมู่ 3  
ต าบลบางกอบัว อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

08 6343 4416 การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 

0484 นายชาญชัย  ตันติแก้วฟ้า 
48 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 

08 6670 6819 การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 

0485 นางณัฐการต์  กมลจรสัโสภนา 
369/17  
แขวงป้อมปราบฯ เขตป้อมปราบฯ 
กรุงเทพมหานคร 10100 

08 3542 9608 การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 
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0486 นางมยุรี  แก้วค า 
114/5 แขวงวชิรพยาบาล  
เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร 10300 

08 6990 2074 การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 

0487 นางสาวเปรมกมล  ใจเที่ยงแท้ 
309/232-2 หมู่ 11  
ต าบลบางพลีใหญ ่อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 7687 2822 การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 

0488 นางนงลักษณ ์ สงวนพงษ ์
8/355 หมู่ 8  
ต าบลท้ายบา้นเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 

08 3139 0157 การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 

0489 นางสาวณัฐชา  เจรญิทวีทรัพย ์
38 หมู ่2  
ต าบลบางหัวเสือ อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

08 4659 1740 การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 

0490 นางบุญผ่อง  ละอองวรรณ 
327/4 ต าบลท่าตะเพา  
อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000 

0 7750 6773 การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 

0491 นางศศิธร  ซิ้มเจริญ 
90/225  
ต าบลบางครุ อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

08 9481 2060 การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 

0492 นางสาวสุใจ  คงคุณากุล 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10900 

08 1989 7927 การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 

0493 นางสาวชลธิชา  หนูเรืองงาม 
12 แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 

08 1285 0877 การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 

0494 นางปฐมาวด ี วาเลนไทน์ 
351  
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 

08 1933 6335 การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 

0495 นายปริยวิศว์  วงษ์จันทร์ 
31/2 หมู่ 6 ต าบลสนามไชย  
อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุร ี
22170 

0 3941 7196 การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 

0496 นางกนกธร  วงษ์จันทร์ 
31/2 หมู่ 6  
ต าบลสนามไชย อ าเภอนายายอาม 
จังหวัดจันทบุรี 22170 

0 3941 7196 การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 

0497 นางสวาท  เทพพิทักษ์ 
182/364 ต าบลมะขามเตี้ย  
อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษธานี 10400 

08 3920 1987 การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 

0498 นางสาวณฐพร  เทพพิทักษ์ 
51 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 

08 3920 1987 การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 

0499 นางโสภา  วอสันเทียะ 
369/17 แขวงเจริญกรุง  
เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 

08 3542 968 การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 

0500 นางสาวอัญชล ี ธนะศิริวัฒนา 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี
กรุงเทพมหานคร 10900 

- การท าน้ าพริกกุ้ง / หมฝูอย 

0501 นางสาววรินพร  กลั่นกลิ่น 
20 ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ่50200 

08 7501 3307 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 

0502 นางสาวปารวีย ์ กุณะแสงค า 
11/8 หมู่ 5 ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืง 
จังหวัดเชียงใหม่ 50200 

08 4607 6408 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 
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0503 นางสาวิไลลักษณ ์ ยะเวียง 
11/8 หมู่ 5 ต าบลสุเทพ  
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 

08 4614 4689 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 

0504 นายเลอพงษ ์ ชาญจิรภรณ ์
137 หมู่ 8 ต าบลดอนยายหอม 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

08 4914 0424 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 

0505 นางสาวสมกมล  สมบัติใหม ่
69 หมู่ 1 ต าบลทาขุมเงิน 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 51170 

08 2188 6736 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 

0506 นายอิศรายุทธ  เวียงทอง 
37 ต าบลป่าตัน อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ่50300 

08 71919447 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 

0507 นางสาวสู่เสร ี สีประเสริฐ 
644 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร 10240 

08 5832 9920 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 

0508 นางจิตรา  จันทร์แสง 
317 หมู่ 6  
ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 30000 

08 1074 7622 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 

0509 นางพรพรรณ  สมบูรณร์ัมย ์
เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 10700 

08 1074 7622 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 

0510 นายประเสริฐ  จันทร์แสง 
317 หมู่ 6  
ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 30000 

08 8716 3239 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 

0511 นางสาวฐิตารยี ์ โรจนจรัสไชย 
59/79 หมู่ 6 แขวงคลองกุ่ม 
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 

08 9230 5660 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 

0512 นายสมจติต์  ชวนชม 
134 ต าบลพระประโทน  
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

08 9165 4033 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 

0513 นายธรพล  ตนัยตติย 
59/219 หมู่ 4  
ต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 73110 

08 8010 5088 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 

0514 นางสุพัตรา  เหลี่ยมวรางกูล 
767/33 แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

08 6564 7673 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 

0515 นางปิยดา  ตรีเดช 
767/33 แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

08 6564 7673 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 

0516 นางสาวสณุ ี เสริมศลีธรรม 
481 แขวงคลองมหานาค  
เขตป้อมปราบ  
กรุงเทพมหานคร 10100 

08 6831 0389 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 

0517 นางสาวน้ าพลอย  เสริมศลีธรรม 
481 แขวงคลองมหานาค  
เขตป้อมปราบ 
กรุงเทพมหานคร 10100 

08 5045 0708 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 

0518 นางอัมพุช  อุดมทรัพย ์
82/12  
ต าบลเสาธงหิน อ าเภอบางใหญ ่
จังหวัดนนทบุร ี11140 

0 2926 3335 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 

0519 นายวุฒิชัย  ค าสิงห์ 
131 หมู่ 5 ต าบลบางกะดี่  
อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

08 1696 1324 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 
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0520 นางวรรณา  สัตยเทวา 
1925 หมู่ 1 
ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทปราการ 10270 

08 1445 4651 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 

0521 นางสาวเมย ์ สีสมบรูณ ์
3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 

08 4731 8542 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 

0522 นางสาวณิชาภา  แซ่เตื้อง 
3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 

08 3986 8088 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 

0523 นางสาวสุวิมล  เชื้อชาญวงศ ์
62/44 แขวงบางขุนนนท์  
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

08 3986 8088 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 

0524 นางนัดดา  อังสุโวทัย 
209 หมู่ 2  
ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 6567 8411 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 

0525 นายพรศักดิ ์ สมมาตย ์
154 หมู่ 1 ต าบลโคกยาง  
อ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี ่

08 3239 8390 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 

0526 นางสาวสินีนาฎ  วงศ์มั่งคงสิน 
63/910  
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 10240 

08 1440 1868 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 

0527 นางสาวไปรยา  ชวาลาวร 
30/54 แขวงรามค าแหง 68  
เขตบางกะป ิกรุงเทพมหานคร 10240 

08 1428 4168 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 

0528 นางสาวเลอลักษณ ์ ชานากร 
301/54 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 

08 1428 4168 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 

0529 นางศุรีนันท ์ วรสิทธานุกูล 
785 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 10700 

08 6903 9808 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 

0530 นางสาววราพร  ทวีพูล 
89/330 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 10210 

0 2948 0088 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 

0531 นางสมจิตต ์ บัวบอม 
134 ต าบลพระประโทน  
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

08 9165 4033 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 

0532 นายประยรู  จวงจันทร ์
96/439 หมู่ 2 ฟลอล่าวิลล์  
แขวงล าผักชี เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร 10330 

08 1807 2637 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 

0533 น.ส.สมหมาย เหล่าขวัญสถติย ์
80/8 ถนนสุรศักดิ์สงวน  
ต าบลศรีราชา อ าเภอศรีราชา  
จังหวัดชลบุร ี20110 

08 1439 1222 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 

0534 นายศราวุธ  วิทยดา 
15/244 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 

08 9171 7701 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 

0535 นายธงธรรศ  บุษยาศ 
55/887 หมู ่5 ต าบลบางคูวัต  
อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

08 9960 9254 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 

0536 นางสายสณุ ี ไชยหงษา 
4 หมู่ 9 ต าบลแร่  
อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 

08 7222 5256 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 

0537 นายวินัย  อุทัยวรวิทย ์
135/259 หมู่ 4 ต าบลตลาดขวญั  
อ าเภอตลาดขวัญ จังหวัดนนทบุร ี

08 1453 2536 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 
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0538 นางสาวเพ็ญศร ี ปานเมฆ 
53/1363 หมู่ 3  
ต าบลบ้านใหม ่อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 9165 9595 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 

0539 นางสาวชุลีพร  มงคลอัศวรัตน ์
13/435 แขวงลาดยาว  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

0 2512 5356 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 

0540 นางสมใจ  เหมือนขจร 
64/62 หมู่ 1 ต าบลราชาเทวะ  
อ าเภอบางพล ีจังหวัดสมุทรปราการ 

0 2316 2238 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 

0541 นางสาวจุฑามาศ  รอดวิวัฒน์ 
229/11 แขวงบางจาก เขตบางไชยา 
กรุงเทพมหานคร 10200 

08 6381 7158 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 

0542 นางชลิดา  ทองอุ่น 
78/177 หมู่ 9 ต าบลละหาร  
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

08 1533 8289 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 

0543 นางสาวศรารัตน ์ กิติวงศ์ไพศาล 
448 ถนนเทอดไท33 แขวงบุคคโล  
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 

0 2476 8095 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 

0544 นางสาวกาญจนา  ธนิตรมย ์
77/85 ถนนลาดพร้าว ซอย3  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

08 5149 8895 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 

0545 นางสาวสุวรรณา  อินทรมโน 
95/39 หมู่ 10  
ต าบลบางม่วง อ าเภอบางใหญ่  
จังหวัดนนทบุร ี11140 

08 5256 5668 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 

0546 นางสาวเพาพงา  ดันปริภณัฑ ์
53/1243 ซอยราชพฤกษ์ 14  
ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 7014 9979 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 

0547 นางสาวปาริชาด  มณีผ่อง 
210/52 หมู่ 11  
แขวงบางพลีใหญ่ เขตบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

0 2750 8245 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 

0548 นางสุพัตรา  สมารัทธ์ 
53/1243 ซอยราชพฤกษ์ 14  
ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 5119 8078 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 

0549 นายธนารา  เดี๊ยแลร ์
34/149 ต าบลบางตลาด  
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 

0 2984 5596 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 

0550 นางพัชริน  พรมสุภา 
852/17 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800 

08 4788 4292 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 

0551 นางชลลดา  วงศ์เชื้อ 
กระทรวงวิทยาศาสตร ์ 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี
กรุงเทพมหานคร 10400 

08 7045 4978 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 

0552 นางจริน  นิลใบ 
170 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร  10400 

08 1973 2553 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 

0553 นางสาววราภรณ ์ นิลใบ 
170 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400 

08 1060 5032 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 

0554 นางสาวอ าพันชนิต  ปานเจริญ 
20/12 หมู ่7 ซอยราษฎร์พัฒนา  
แขวงสะพานสูง เขตบึงกุ่ม  
กรุงเทพมหานคร 10200 

08 0080 9212 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 
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0555 นางสาวสุภาวด ี กถาพิสิฐ 
ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนททบุรี 11120 

08 6064 4406 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 

0556 นายนที  หอธรรม 
14/25 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 

08 9962 5229 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 

0557 นายประวิทย ์ จริยาวัฒนกุล 
55/183 หมู ่7  
ถนนเกษตรนวมินทร ์เขตคลองกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร 10230 

08 5324 4530 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 

0558 นายเสนีย ์ หาญศิรินันทชัย 
657/143 ซอย 4 พัฒนาการ 48  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250 

08 1414 3226 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 

0559 นางฒภัชนันท์  สนรักษา 
91/2 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร 10150 

- 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 

0560 นางอุรุพร  เกตุแก้ว 
32/11 ซอยเจริญรัก  
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร 10600 

08 4456 4411 
การท าโยเกริต์ข้าวก่ า /  
น้ าข้าวกล้องงอก 

0561 นางสาวสมใจ  ศรีจันทร์นิล 
26/1225 หมู่ 1 ต าบลนาป่า  
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบรุี 20000 

08 1428 3955 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0562 นางสาวธนพร  เชาว์ศิลป ์
100/19 หมู่ 6 ต าบลพลูตาหลวง  
อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบรุี 20180 

08 3230 9252 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0563 นางสาวจิรพร  มาชมภ ู
330 หมู่ 9 ต าบลฝ้ายแก้ว  
อ าเภอภูเวียง จังหวัดน่าน 55000 

08 8261 2729 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0564 นายจรัญ  แก้วดีเลิศ 
79/67 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 10220 

08 3139 6800 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0565 นายประเสริฐ  จันทร์แสง 
317 หมู่ 6 ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 

08 8716 3239 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0566 นายวริทธ์ินันท์  ไมตรีสถิต 
25/171 หมู่ 2  
แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 10150 

08 9486 8990 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0567 นายสุทธิรัตน ์ นุชนาโพธิ ์
13/6 ต าบลบางคลอง อ าเภอเมือง  
จังหวัดพิษณุโลก 65000 

08 6610 3195 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0568 นายพงษทร  จินาสา 
7/2 หมู่ 16  
ต าบลคลองน้ าไหล อ าเภอคลองลาน 
จังหวัดก าแพงเพชร 62180 

08 8150 0891 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0569 นางสาวปนัดดา  ปัญญการ 
305/40 หมู่ 5 ต าบลสุรศักดิ์  
อ าเภอศรรีาชา จังหวัดชลบุรี 20110 

08 4347 2850 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0570 นางสาวสุชิราภรณ ์ นุ้ยคง 
336/36 หมู่ 2  
ต าบลบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 11110 

08 9921 4374 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0571 นายยุทธนา  นุ้ยคง 
336/36 หมู่ 2  
ต าบลบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 11110 

08 9921 4374 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 
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0572 นางสาวชนันรัตน ์ พลเดช 
200 หมู่ 9 ต าบลหนองโพ อ าเภอโพ
ธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 

08 1570 2107 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0573 นางบังอร  ชัยดิเรก 
46/337 หมู่ 5  
ต าบลบางครูัด อ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 11110 

08 3906 8620 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0574 นางทองใบ  คนสันส ี
67 หมู่ 11 ต าบลเนินหอม  
อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 

09 1238 6055 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0575 นางอ้อย  สวนทร 
8/2 หมู่ 9  
ต าบลทานทหาร อ าเภอหนองบัว 
จังหวัดนครสวรรค์ 60110 

09 1238 6055 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0576 นายจรูญ  วรพุฒ 
8/2 หมู่ 9  
ต าบลทานทหาร อ าเภอหนองบัว 
จังหวัดนครสวรรค์ 60110 

09 1238 6055 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0577 นางสาวธนัชชา  ขจรวีระธรรม 
46/179 แยก 43 แขวงอนุเสาวรีย ์ 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 

08 5319 3498 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0578 นางสาวฉัตรวลัย  บรรจงกิจ 
99/10 แยก 5 แขวงอนุเสาวรีย ์ 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 

08 5319 3498 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0579 นางสาวดวงใจ  ประกาวรรณ 
107/16 หมู่ 4  
ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง 21140 

08 6153 8936 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0580 นางอ่อนนุช  ค าภูษา 
107/16 หมู่ 4  
ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง 21140 

08 6153 8936 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0581 นางสาวหทัยชนก  ผลเอนกชัย 
71/17 หมู่ 2 แขวงฉิมพลี  
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 

08 0814 8795 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0582 นายอภิวัฒน ์ ผดุงพัฒน์ 
71/17 หมู่ 2 แขวงฉิมพลี  
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 

08 0814 8795 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0583 นายสุรพงษ ์ รัชตชูเกียรต ิ
558/58 แขวงบางคอแหลม  
เขตบางคอแหลม  
กรุงเทพมหานคร 10120 

08 9137 3100 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0584 นายอธิวัฒน ์ พงษ์เจริญสุข 
243 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10200 

08 7936 1078 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0585 นายธนกร  ศรแก้ว 
748/154 หมู่ 7  
ต าบลบางพลีใหญ ่อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 6074 8332 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0586 นางประเมิน  ขุนรักพรหม 
65 หมู่ 11 ต าบลเนินหอด  
อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 

09 1238 6055 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0587 นางสาวมนัญชยา  หอฉัตรนุกุล 
250/61 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

08 3160 8403 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0588 นายธนะพุฒ  องค์ธนะสุข 
1309 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800 

08 9207 9777 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 
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เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

0589 นายวิสิฎฐ ์ วิเศษจินดาวัฒน ์
203/98 แขวงประชาสงเคราะห ์ 
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

08 6256 1818 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0590 นางสุชาดา  อุ่นเทศ 
400/13  
ต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 

08 8856 5923 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0591 นางสาวอังคณา  มาลยัทอง 
266 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 

08 9787 9120 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0592 นางพรรณ ี พลอยจันทร์กุล 
47/382  
แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสาม
วา กรุงเทพมหานคร 10510 

08 1089 9681 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0593 นางวรลักษณ ์ ดีหอมศีล 
133/248 แขวงหทัยราษฎร์  
เขตมีนบุร ีกรุงเทพมหานคร 10510 

08 9812 6021 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0594 นางเปรมกมล  ใจเที่ยงแท้ 
309/232-2 หมู่ 11  
ต าบลบางพลีใหญ ่อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 7687 2820 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0595 นายสมสกุล  อินทรวิเศษ 
2 แขวงบางนา เขตบางนา  
กรุงเทพมหานคร 10260 

08 9787 9120 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0596 นางสาวพรพิมล  แก้วชูศิลป์ 
1334/32 ต าบลหน้าเมือง  
อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 

08 7144 3377 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0597 นางไพลินพรรณ  รัตยาภากลุ 
97/16 หมุ่ 5 แขวงบางบอน  
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 

08 7039 9479 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0598 นางวรรณา  สัตยเทวา 
1925 หมู่ 1  
ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 1445 4651 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0599 นางสาวเมย ์ สีสมบรูณ ์
3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 

08 4731 8542 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0600 Ms.Suppasira Chruakanchana 
8 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาธร 
กรุงเทพมหานคร 10120 

08 4343 0550 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0601 นางบุญทิพย ์ สันติภาพ 
9/443 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร 10230 

08 1826 8648 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0602 นางสุชาดา  แป้นอินทร์ 
64/1 ต าบลคุ้งกระถิน  
อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุร ี

08 6389 6119 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0603 นายพชร  ค าหอม 
63 หมู่ 5  
ต าบลสัมปทวน อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม 73120 

08 7028 7791 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0604 นางสาวพรกมล  จารุกานนท ์
22/584 ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 9495 1313 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0605 นางอ าไพ  ทนเถื่อน 
183 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานคร 10140 

08 1355 1218 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0606 นางสาวนัดดา  ทนเถื่อน 
183 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานคร 10140 

08 2992 5481 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 
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โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

0607 นางสุจิรา  วงศ์ธารทิพย์ 
636/7 แขวงคลองตันเหนือ  
เขตวัฒนา กรุงทพมหานคร 10110 

08 9989 1647 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0608 นางกัญญดา  ปิติสุตระกูล 
450/207 หมู่ 1  
ต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 

08 9988 7448 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0609 นายสุวิทย ์ วรกุลอมรรตัน ์
138 แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร 10260 

08 1909 9349 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0610 นางสุวพร  ชุ่มศร ี
133/260 ต าบลปลายบาง อ าเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 

08 9205 6659 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0611 นางสาวนิภาภรณ ์ จันทร์รวม 
13/92 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 

08 5346 2762 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0612 นางวันเพ็ญ  ศรีวิไลฤทธิ ์
45/29 แขวงประเวศ  
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

08 9490 8906 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0613 นางวาณ ี นนท์วรรธา 
599/26  
ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 7000 7437 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0614 นายสุชาต ิ เลิศจรรยากลุ 
59 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 

08 3233 1427 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0615 นางสาวกรองจิต  เนื่องสุข 
93/37 หมู่ 2 แขวงทุ่งครุ  
เขตทุ่งคร ุกรุงเทพมหานคร 10140 

08 6835 7167 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0616 นางสาวอาภรณ ์ สวัสดิ์วงศ ์
19/3 หมู่ 2 ต าบลช่อไม้แก้ว  
อ าเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 

08 6269 8857 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0617 นายธีรยุทธ  นพกุลสถิตย ์
90/221 หมู่ 8 ต าบลบางกระสอ  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

08 9614 8283 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0618 นางทองโพ  คนสันส ี
67 หมู่ 11 ต าบลเนินหอม  
อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230 

- 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0619 นางสาวกิตติธรา  ธรรมมิกะ 
92/7 หมู่ 11 ต าบลตลาดขวัญ  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

08 4123 0771 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0620 นายบูรพา  เรืองทรัพย์เดช 
57 เขตสาธร  
กรุงเทพมหานคร10120 

08 6083 9992 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0621 นางสาวณิชาภา  แซ่เตื้อง 
3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 

08 5473 5580 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0622 นางสาววรรณวินิต  วิชาพร 
156 หมู่ 16  
ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 7494 5954 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0623 นางพิมพ์พิศา  เลขนะสุวรรณ 
525 หมู่ 3  
ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 1556 0060 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0624 นายลือพงษ ์ โพธิ์เจริญ 
64/40 หมู่ 1  
ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพล ี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 1772 2736 
การเพาะเห็ด 
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 
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0625 นางสาวนัทธ์หทัย  อือนอก 
42/1 หมู่ 3  
แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10170 

08 1929 2771 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0626 นายภัทริยาวุฒิ  บุญล้อม 
126/11 หมู่ 11 แขวงตลาดพลู  
เขตธนบุร ีกรุงเทพมหานคร 10160 

08 7059 2517 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0627 นางสาวลักขณา  อาประโยชน์ 
111/133 หมู่ 4  
ต าบลโคกขาม อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 74000 

08 1701 4402 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0628 นายเลอศักดิ ์ เนื่องจ านงค์ 
16/10  
แขวงสะพานสูง เขตวังทองหลาง  
กรุงเทพมหานคร 10310 

08 1409 6571 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0629 นายศิรศิษฎ ์ เนื่องจ านงค์ 
16/10  
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง  
กรุงเทพมหานคร 10310 

08 0011 3088 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0630 นางสาววไลพร  ฤกษธรรมกิจ 236/30 จังหวัดสมุทรปราการ 0 2815 9421 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0631 นางปลื้มจิตร  จรรยาด ารงกุล 
แขวงคลองเตย เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร 10110 

08 3750 0467 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0632 นางสาวล าดวน  ปู่ลาย 
99/233 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 

08 8080 2612 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0633 นายกฤษณะ  ศรสูงเนิน 
14/152 ต าบลบางบัวทอง อ าเภอบาง
บัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

08 4674 9731 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0634 นางสายสุนยี ์ ทองพูนภักดิ์ 
138/4 แขวงรอบเมือง  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

08 1812 0983 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0635 นายศุภโรจน ์ เตชะบรรเจิด 
2140/177 แขวงหัวหมาก  
เขตบางกะป ิกรุงเทพมหานคร 10240 

08 9667 6277 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0636 นางสาวรัชนี  อุ้ยทอง 
ต าบลสลุย อ าเภอท่าแซะ  
จังหวัดชุมพร  

08 1477 0053 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0637 นางสาวเสาวรส  จุลโพธิ ์
แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี  
กรุงเทพมหานคร 10600 

08 6891 7122 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0638 นายวุฒิชัย  ยอดนครจง 
11 หมู่ 15 ต าบลยอดแกง  
อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230 

08 4655 4680 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0639 นางเบญญทิพย์  เลศิเจริญนันท์ 
100/3 หมู่ 6  
ต าบลพันท้านนรสิงห ์อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 74000 

08 7713 2253 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0640 นางเนี้ยว  แซ่หยอง 
368/26  
แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 10160 

- 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0641 นายวิเชียร  บุญชอบ 
368/26  
แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 10160 

08 5839 8706 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 
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0642 นางอัจฉรา  ดุลยณีวงศ ์
6/52 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร 10450 

08 2642 8565 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0643 นางชิน  ศรีวะกุล 
45 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 

08 9984 2111 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0644 นางสาวกุลวด ี ศรีสมบรูณ์นนท์ 
39/33 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 

0 2398 9456 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0645 นายณัทสพลัช  ทิมแป้น 
89/249 หมู่ 5 ต าบลบางพลีใหญ ่
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  

08 6377 7651 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0646 น.ส.ประนอนจิตร  พูนประสิทธ์ิ 
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ  
กรุงเทพมหานคร 10250 

08 4392 6375 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0647 นางนวลละออ  นะคะรังส ุ
43/8 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10250 

08 9986 9329 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0648 นางสาวระดีพร  หงษ์ศรีจันทร ์
ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพล ี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 7089 8832 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0649 นางบัวทิพย ์ ปัสสาวะโท 
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ  
กรุงเทพมหานคร 10250 

08 9488 3156 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0650 นางสาวศศิพร  เคารพไมตร ี
648 แขวงบางแคเหนือ  
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 

08 3065 6076 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0651 นางสาววรรษพร  เคารพไมตร ี
648 แขวงบางแคเหนือ  
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 

08 8623 9014 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0652 นางพิกุล  ใจสูป 
19/7 หมุ่ 6 แขวงบางนา  
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

08 9137 0907 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0653 นางรุ่งทิพย ์ เรียนเขมานิยม 
47/53 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 10240 

08 1751 0082 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0654 นางไพริณ  ศรีสุภาพ 
99/316 แขวงสะพานสูง เขตสะพาน
สูง กรุงเทพมหานคร 10250 

0 2368 1214 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0655 นางสาวปราณี  วิศษลพัฒนพงศ์ 
89 ต าบลนครนอก อ าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา 90000 

08 7291 1655 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0656 นางสุเพ็ญ  ศรีวิรจน์สกลุชัย 
899/37 หมู่ 2  
ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10240 

08 1834 9567 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0657 นางสาวจิตตรา  บุญเอิบ 
114 หมู่ 5 ต าบลลีเปะ  
อ าเภอลีเปะ จังหวัดสุรินทร ์

08 4706 4715 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0658 นางสาวศรินภสัร ์ ตรีสานรัตน ์
91 แขวงบางมด เขตทุ่งคร ุ
กรุงเทพมหานคร 10140 

08 1927 0284 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0659 นางสาวสุรินทร  ชะนะปาโมกข ์
50 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 

08 5340 4212 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0660 นายเฉลมิพล  สมะวรรธนะ 
13 แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10250 

08 5970 0123 
การเพาะเห็ด  
(ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า) 

0661 นางสาวพรทิพย ์ ปิ่นละออ 
488/86 หมู่ 14 ต าบลศลิา  
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 

08 3362 0907 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์
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0662 นางกนกธร  วงษ์จันทร์ 
31/2 หมู่ 6  
ต าบลสนามชัย อ าเภอนายายอาม 
จังหวัดจันทบุรี 22170 

08 2220 4266 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์

0663 นายปริยวิศว์  วงษ์จันทร์ 
31/2 หมู่ 6  
ต าบลสนามชัย อ าเภอนายายอาม 
จังหวัดจันทบุรี 22170 

08 4559 9901 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์

0664 นายสมเกียรต ิ เรืองสุข 
29/16 หมู่ 8  
ต าบลบางเลน อ าเภอบางใหญ ่ 
จังหวัดนนทบุรี 11140 

08 9457 6704 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์

0665 นางสาวศมน  พรหมคณุ 
7/40 หมู่ 14  
ต าบลบางพลีใหญ ่อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 9486 2028 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์

0666 นายพีรพงษ ์ เนียมด ี
83/566 หมู่ 4 ต าบลบางพูน  
อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

08 1838 6060 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์

0667 นางสาวฐิตารยี ์ พิศาลศาสน ์
53/27 หมู่ 3 ต าบลหารแก้ว  
อ าเภอหารดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 

08 7184 1996 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์

0668 นางสาวสุญาณ ี พิศาลศาสน ์
34/3 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10400 

09 0549 2187 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์

0669 นางวิจิตรา  แก้วดีเลิศ 
7967 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 10220 

08 1815 0333 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์

0670 นางสาวสุภญิญา  เสือขวัญ 
257 หมู่ 1  
ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง 21140 

08 6154 6975 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์

0671 นางสาวญิตมิา  อัศวินอุฬารกุล 
51/404  
แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร 10140 

08 1819 0110 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์

0672 นางสาวศิริกรพร  แก้วศรีงาม 
341 หมู่ 2 ต าบลสามเรือน  
อ าเภอบางประอิน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 

08 1780 2178 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์

0673 นางนิภาวรรณ  บุศราวิช 
78/389 ต าบลวิชิต  
อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 

08 6961 1791 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์

0674 นางโสภา  บูรณศลิป ์
3 หมู่ 3  
ต าบลบางเลน อ าเภอบางใหญ ่ 
จังหวัดนนทบุรี 11140 

08 5802 4915 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์

0675 นายพีรพนธ์  บูรณศลิป ์
3 หมู่ 3  
ต าบลบางเลน อ าเภอบางใหญ ่ 
จังหวัดนนทบุรี 11140 

08 5802 4915 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์

0676 นางบุปผา  พัฒนาสวัสดิ ์
64/6 หมู่ 1  
ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพล ี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 4546 4636 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์
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0677 นางปิยดา  มุกช่อง 
107/16 หมู่ 4  
ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง 21140 

08 7433 9833 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์

0678 นางนวิยา  วิศรุตไพฑรูย ์
110/179 แขวงแสนแสบ  
เขตมีนบุร ีกรุงเทพมหานคร 10510 

08 6310 2121 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์

0679 นางกัญญา  นะกองด ี
107/16 หมู่ 4  
ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง 21140 

08 7433 9833 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์

0680 นางวันด ี สุขวิจิตร 
558/58 แขวงบางคอแหลม  
เขตบางคอแหลม  
กรุงเทพมหานคร 10120 

08 4754 2259 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์

0681 นายสมติ  วรมงคล 
15/6 แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร 10260 

08 1815 5220 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์

0682 นางสาวดวิษา  ศรีสภุาพ 
99/316  
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 10240 

08 5172 7379 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์

0683 นางวันเพ็ญ  ศรีสุภาพ 
99/316  
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 10240 

08 9481 8819 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์

0684 น.ส.มณีรตัน ์ กฤตยาประทานพร 
51/285 หมู่ 6  
ต าบลเสาธงหิน อ าเภอบางใหญ ่
จังหวัดนนทบุรี 11140 

08 5324 1733 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์

0685 นางพรรณ ี หลินศุวนนท์ 
620 แขวงลาดหญ้า เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร 10600 

08 1874 0013 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์

0686 นายสุพัฒน ์ ใต้เวชศาสตร ์
355-357 ต าบลทิพย์ช้าง อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 52100 

08 6654 1640 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์

0687 นายพิเชษฐ์  ฤกษ์ศูภสมพล 
1659/9 แขวงยานนาวา เขตสาธร 
กรุงเทพมหานคร 10250 

08 9114 3866 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์

0688 นายคณติา  อาษา 
31/272 หมู่ 2 ต าบลทับมา  
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 

08 4717 8132 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์

0689 นางสาวสินีนาฎ  กาศลังกา 
81 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 10230 

08 1363 1474 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์

0690 นางเยาวเรศ  เลิศลือชาชัย 
7 ต าบลท่าทราย อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000 

08 1805 3492 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์

0691 นางสาวนิภา  วิริยะพิพัฒน์ เขตวิภาวดี กรุงเทพมหานคร 08 1620 0889 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์

0692 นางสาวบุญทิพย์  สันตภิาพ 
9/443 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร 10230 

08 1826 8648 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์

0693 นายมนูญ  แสงเพลิง 
22/26 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 10230 

08 1253 0542 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์

0694 นายณัฐชนน  ปิ่นละออ 
488/86 หมู่ 14 ต าบลศิลา  
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 

08 5452 9973 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์
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0695 นายพชร  ค าหอม 
63 หมู่ 5  
ต าบลสัมปทวน อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม 73120 

08 7028 7791 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์

0696 เด็กชายพนธกร  ปิ่นละออ 
488/86 หมู่ 14 ต าบลศิลา  
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 

08 5452 9973 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์

0697 นายพรศักดิ์  สมมาตย ์
154 หมู่ 1  
ต าบลโคกยาง อ าเภอเหนือคลอง 
จังหวัดกระบี่ 81130 

08 3239 8390 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์

0698 นายพิสิษฐ ์ ลิ่วธนกุล 
1518 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10400 

08 7326 9911 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์

0699 นางเรณ ู ดิเรกชัยวัฒน์ 
63/910  
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 10240 

08 7506 7001 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์

0700 นางสาวกฤติยา  สุวรรณศิลป ์
11 แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร 10240 

08 7506 7001 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์

0701 นางญาดา  สุวรรณ 
877/28 แขวงบางมด เขตทุ่งคร ุ
กรุงเทพมหานคร 10140 

08 9028 9745 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์

0702 นางสาววรรณ ี ภักดเีกษม 
58-60 หมู่ 4  
ต าบลท่ากระดาน อ าเภอศรสีวัสดิ ์
จังหวัดกาญจนบรุี 71250 

08 6097 4895 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์

0703 นางสาวอุทุมพร  วงศ์นนท์ 
922/9 ต าบลคอหงษ์ อ าเภอหาดใหญ ่
จังหวัดสงขลา 90110 

08 9897 5550 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์

0704 นางภารด ี อ าไพสุทธิพงษ ์
68/122 หมู่ 10 บางขุนเทียน  
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 

08 9117 5550 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์

0705 นางสาวไปรยา  ชวาลาวร 
301/54 แขวงรามค าแหง 68  
เขตบางกะป ิกรุงเทพมหานคร 10240 

08 1428 4168 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์

0706 นางสาวสุใจ  คงคุณากุล 
949/10 หมู่ 12 แขวงบางนา  
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

08 1989 7927 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์

0707 นางสาวพรชนก  ต้นประดู ่
71/2474 แขวงคลองถนน  
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 

- การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์

0708 นางสาววิมลศริ ิ ทองแตง เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 08 7846 4356 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์

0709 นายเอก  สิทธิพันธุ ์
113 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 

0 2399 3514 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์

0710 นางสาววิไล  เรืองลิขิตกลุ 
227/101 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 

08 3541 0948 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์

0711 นายนรุตม์ชัย  อร่ามสวสัดิ์กลุ 
35/39  
ค าบลหนองคางพล ูเขตหนองแจง 
กรุงเทพมหานคร 10160 

0 2421 1833 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์

0712 นายอรรถพล  ไผ่หยกงาม 
625/537  
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120 

08 6567 7219 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์
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0713 นางสาวภิราภรณ ์ ก้อนค า 
216/6 หมู่ 3  
ต าบลส าโรง อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

08 6995 6837 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์

0714 นายกมล  ช้างเจริญ 
64/87 ต าบลราชาเทวะ  
อ าเภอบางพล ี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 9993 3822 
การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์

0715 นางสาวศิรลิักษณ ์ กังขา 
314 แขวงบางมด เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร 10150 

08 9169 0321 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์

0716 นางสาวเจนด ี ปิยะวณิชสกลุ 
150 หมู่ 19  
ต าบลบางพึ่ง อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

08 9014 9454 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์

0717 นางสาวเรณ ู ประชันกลาง 
79/281  
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว  
กรุงเทพมหานคร 10230 

08 9991 1983 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์

0718 นางวราภรณ ์ ชีวประเสริฐพร 
1159 แขวงบางประกอก  
เขตราษฎร์บูรณะ  
กรุงเทพมหานคร 10140 

08 6776 2043 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์

0719 นางเพชร  โปร่งวิทยากร 
100 แขวงบางประกอก  
เขตราษฎร์บูรณะ  
กรุงเทพมหานคร 10140 

08 5822 0226 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์

0720 นางสาวนงเยาว์ เฮือนเหลือก 
1159 แขวงบางประกอก  
เขตราษฎร์บูรณะ  
กรุงเทพมหานคร 10140 

08 1495 1560 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส ์

0721 นางสาวนงนุช  เครือสนิท 
939 เขตลาดกระบัง  
กรุงเทพมหานคร 10520 

08 7393 8975 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0722 นายหาญพล  เชาว์ศิลป ์
100/19 หมู่ 6 ต าบลพลูตาหลวง  
อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180 

08 1349 1849 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0723 นางดวงพร  เชาว์ศิลป ์
100/19 หมู่ 6 ต าบลพลูตาหลวง  
อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180 

08 1349 1849 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0724 นางพจณ ี นฤนิตพันธ์เจรญิ 
596 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 

0 2259 7300 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0725 นางอรพิน  นฤนิตพันธ์เจริญ 
596 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 

0 2259 7300 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0726 นางเสาวลักษณ ์ นฤนิตพันธ์เจรญิ 
596 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 

0 2259 7300 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 
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0727 นางอัจฉรา  นฤนิตพันธ์เจริญ 
596 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 

0 2259 7300 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0728 นายจักร ี โปภูก 
1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบงั 
กรุงเทพมหานคร 10520 

08 4992 7675 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0729 นางสาวกรชนก  หลิ่ววรกลุ 
7/10 แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

08 5321 1441 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0730 นางจิตรา  จันทร์แสง 
317 หมู่ 6  
ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 30000 

08 1074 7622 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0731 นางสาวพรพรรณ  สมบูรณ์รัมย ์
เขตบางกอกน้อย  
กรุงเทพมหานคร 10700 

08 1074 7622 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0732 นายประเสริฐ  จันทร์แสง 
317 หมู่ 6  
ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 30000 

08 8716 3239 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0733 นางภาพิมล  คชาทอง 
19/47 หมู่ 5  
ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพล ี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 9771 4579 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0734 นายชัยรัตน ์ จ าปาทอง 
92 ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  
จังหวัดอุบลราชธานี 34000 

08 6463 4361 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0735 นางสุณ ี เสริมศลีธรรม 
481 แขวงคลองมหานาค  
เขตป้อมปราบ  
กรุงเทพมหานคร 10100 

08 6831 0389 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0736 นางน้ าพลอย  เสรมิศีลธรรม 
481 แขวงคลองมหานาค  
เขตป้อมปราบ  
กรุงเทพมหานคร 10100 

08 6831 0389 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0737 นางจันทร์ฉาย  ยุทธยงค ์
202/2 ต าบลกาฬสินธุ์ อ าเภอเมือง  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 

08 5647 2557 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0738 นายธนบด ี รุจิโรจนานนท ์
48/6-9 หมู่ 8 
ต าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี 11130 

08 6328 6702 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0739 นางสาววิชุดา  แป้นอินทร์ 
748/154 หมู่ 7  
ต าบลบางพลีใหญ ่อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 7593 5838 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0740 นายทินัยพร  อนุรักษ์โสภณ 
36 หมู่ 83 แขวงบางพลัด  
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 

08 1420 5177 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 



58 
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เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

0741 นางสาวสุธิดา  แสงบุญน า 
36 หมู่ 83 แขวงบางพลัด  
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 

08 1420 5177 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0742 นางสาวปัณณ์พัฒน ์ จรัสรัตน์กร 
88/127 หมู่ 5  
ต าบลอ้อมน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน  
จังหวัดสมุทรสาคร 74110 

0 5127 4129 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0743 นายณัฎร ์ เชยเล็ก 
88/127 หมู่ 5  
ต าบลอ้อมน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน  
จังหวัดสมุทรสาคร 74110 

0 5127 4129 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0744 นางสาวอังคณา  หลินศุวนนท์ 
618 แขวงคลองสาน เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร 10600 

08 1874 0013 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0745 นายชาญชัย  ตันติแก้วฟ้า 
48 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 

08 6670 6819 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0746 นางสาวพราวพรรณ  รัตยาภากลุ 
1659/9 แขวงยานนาวา เขตสาธร 
กรุงเทพมหานคร 

08 9114 3866 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0747 นางสิตานัน  ระคณา 
45 แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร 10260 

08 1551 9797 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0748 นางนัดดา  อังสุโวทัย 
209 หมู่ 2 อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 6567 8411 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0749 นายจุตติคณุ  หังสเนตร 
90 หมู่ 10 แขวงนวลจันทร์  
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 

08 1553 7923 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0750 นายพชร  ค าหอม 
63 หมู่ 5  
ต าบลสัมปทวน อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม 73120 

08 7028 7791 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0751 นางสาวสินีนาฎ  วงศ์มั่งคงสิน 
63/910 แขวงสะพานสูง  
เขตสะพานสูง  
กรุงเทพมหานคร 10240 

08 1440 1868 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0752 นางสุชาดา  อุ่นเทศ 
400/13  
ต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 

08 8850 5923 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0753 นางมุกดา  ภิมภา 
1/124 แขวงบางมด เขตทุ่งคร ุ
กรุงเทพมหานคร 10140 

08 8099 2252 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0754 นายวัฒนา  ป้อมสมบรูณ ์
1/168 หมู่ 2 ต าบลบา้นสวน  
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบรุี 20000 

08 1781 4117 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 



59 
 

 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่
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เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

0755 นางสาวรุจิรา  ภิญโญโสภร 
5/1343 หมู่ 10  
ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 4674 2733 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0756 นางทิพยา  จิวกิตติศักดิ์กุล 
7 ต าบลเวียงเหนือ อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 52000 

08 4042 9554 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0757 นายธวัชชัย  พลอยนิติกลุ 
47 หมู่ 13 ต าบลสามง่าม  
อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140 

08 5536 8355 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0758 นางฉันทนาถ  เหรียญสมัฤทธ์ิ 
52/18 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานคร 10140 

08 1563 1938 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0759 นางอารมณ ์ วรธนาคม 
89/93 หมู่ 10  
ต าบลบางเมืองใหม่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 8179 8435 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0760 นายไกรสร  ตันบริภณัฑ ์
67/239  
ต าบลคอกกระบือ อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรสาคร 74000 

08 4912 3625 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0761 นางสาวสุดาวรรณ  ฤทธิเนียม 
165 หมู่ 1  
ต าบลชุมพล อ าเภอศรีนครินทร์ 
จังหวัดพัทลุง 93000 

08 6695 1746 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0762 นางวาณ ี นนทิวรรธก 
599/26  
ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 5812 3739 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0763 นางวิภาดา  โผนชนะ 
333/266 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 

08 1869 1120 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0764 นางพรทิพย์  วิโรจน์ศักดิ์เสร ี
32/1 แขวงบางขุนศรี  
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

08 3995 7860 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0765 นางปราวรินทร ์ มณีผ่อง 
201/53 หมู่ 11  
ต าบลบางพลีใหญ ่อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 9824 6739 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0766 นางสาวเอมอร  ลูนไทสง 
3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 

08 1837 7823 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0767 นางสาวพัฒน์นร ี เผ่าศรีเจริญ 
1/121 แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10250 

08 5848 3131 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0768 นางสาวชัญญา  กฤชน้อย 
120/483 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 

08 4007 5570 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 
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0769 นายสืบพงษ ์ ศรีหานาม 
53/1212  
ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 7112 3475 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0770 นางเอื้อมพร  ชินพงศ์ธร 
53 หมู่ 3  
ต าบลบุหลุ อ าเภอตระการพืชผล  
จังหวัดอุบลราชธานี 34130 

08 1790 6172 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0771 นางสาวไอศิศมติฌา  สิทธิศักดิ ์
12 ต าบลรั้วใหญ่ อ าเภอเมือง  
จังหวัดสุพรรณบรุี 72000 

08 9257 8111 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0772 นางทอง  ศรีพัฒนก าจร 
64/190 ต าบลราชาเทวะ  
อ าเภอบางพล ี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 1927 9953 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0773 นางสาวสุกมลรตัน ์ กัณค า 
216/6 หมู่ 3  
ต าบลส าโรง อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

08 3755 6880 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0774 นางสาวศศิธร  คงทอง 
34/1 หมู่ 2 ต าบลคลองหรั่ง  
อ าเภอนาหม่อง จังหวัดสงขลา 90310 

08 6694 3379 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0775 นายสุนันท์  เอกมานนท์ 
636/99 แขวงสะพานสูง  
เขตสะพานสูง  
กรุงเทพมหานคร 10240 

08 1499 3828 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0776 นางสาวนนทพร  สอนศิลป์ชัย 
134 ต าบลพระประโทน อ าเภอเมอืง 
จังหวัดนครปฐม 73000 

09 0628 1902 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0777 นางสาววิไลพร  แซ่เตีย 
27/3 ต าบลหนองหลวง อ าเภอเมอืง 
จังหวัดตาก 63000 

08 7211 8082 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0778 นายนภดล  ลิ้มวัฒนา 
185 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250 

08 9451 0049 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0779 นางเบญจวรรณ  ยิ่งชนะเกียรต ิ
185 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800 

08 4071 5000 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0780 นายนพดล  หอยสังข ์
42/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10250 

08 1848 5145 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0781 นายอภิโชต ิ พงศ์พัฒนานุรักษ ์
9/174 แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 

08 2613 0065 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0782 นางภาณินนุช  หอยสังข ์
42/1 แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 

08 3826 0711 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

0783 นางสาวมณฑาทิพย ์ ใจสุข 
52 หมู่ 6 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 

08 4019 5185 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0784 นางบัวทิพย ์ ปัสสาวะโท 
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ  
กรุงเทพมหานคร 10250 

08 9488 3156 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0785 นางประนอนจิตร  พูนประสิทธ์ิ 
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ  
กรุงเทพมหานคร 10250 

08 4392 6375 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0786 นางสาวศศิพร  เคารพไมตร ี
648 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร 10160 

08 3065 6076 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0787 นางสาววรรษพร  เคารพไมตร ี
648 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร 10160 

08 8623 9014 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0788 นางรุ่งทิพย ์ เรียนเขมานิยม 
47/53 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 10240 

08 1751 0082 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0789 นางพิกุล  ใจสูป 
19/7 หมุ่ 6 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 

08 9137 0907 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0790 นางไพริณ  ศรีสุภาพ 
99/316 แขวงสะพานสูง  
เขตสะพานสูง  
กรุงเทพมหานคร 10250 

0 2368 1214 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0791 นางสาวปราณ ี วิศษลพัฒนพงศ์ 
89 ต าบลนครนอก อ าเภอเมือง  
จังหวัดสงขลา 90000 

08 7291 1655 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0792 นางเนี้ยว  แซ่หยอง 
368/26 แขวงปากคลอง  
เขตภาษีเจริญ  
กรุงเทพมหานคร 10160 

- 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0793 นายวิเชียร  บุญชอบ 
368/26 แขวงปากคลอง  
เขตภาษีเจริญ  
กรุงเทพมหานคร 10160 

08 5839 8706 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0794 นางอัจฉรา  ดุลยณีวงศ ์
6/52 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร 10450 

08 2642 8565 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0795 นางชิน  ศรีวะกุล 
45 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 

08 9984 2111 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0796 นางสาวกุลวด ี ศรีสมบรูณ์นนท์ 
39/33 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 

0 2398 9456 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
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ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

0797 นายณัทสพลัช  ทิมแป้น 
89/249 หมู่ 5  
ต าบลบางพลีใหญ ่อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 6377 7651 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0798 นางนวลละออ  นะคะรังส ุ
43/8 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10250 

08 9986 9329 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0799 นางสาวระดีพร  หงษ์ศรีจันทร ์
ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพล ี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 7089 8832 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0800 นางสุชาดา  แป้นอินทร์ 
64/1 ต าบลคุ้งกระถิน  
อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุร ี

08 6389 6119 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0801 นายพชร  ค าหอม 
63 หมู่ 5 ต าบลสัมปทวน  
อ าเภอนครชัยศร ี 
จังหวัดนครปฐม 73120 

08 7028 7791 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0802 นางสาวพรกมล  จารุกานนท ์
22/584 ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 9495 1313 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0803 นางอ าไพ  ทนเถื่อน 
183 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานคร 10140 

08 1355 1218 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0804 นางสาวนัดดา  ทนเถื่อน 
183 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานคร 10140 

08 2992 5481 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0805 นางกัญญดา  ปิติสุตระกูล 
450/207 หมู่ 1  
ต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 

08 9988 7448 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0806 นางสุจิรา  วงศ์ธารทิพย์ 
636/7 แขวงคลองตันเหนือ  
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

08 9989 1647 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0807 นายสุวิทย์  วรกุลอมรรตัน ์
138 แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร 10260 

08 1909 9349 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0808 นางสุวพร  ชุ่มศร ี
133/260  
ต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี 11130 

08 9205 6659 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0809 นางสาวนิภาภรณ ์ จันทร์รวม 
13/92 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 

08 5346 2762 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0810 นางวาณ ี นนท์วรรธา 
599/26  
ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 7000 7437 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 
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ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

0811 นางวันเพ็ญ  ศรีวิไลฤทธิ ์
45/29 แขวงประเวศ  
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

08 9490 8906 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0812 นายสุชาติ  เลิศจรรยากลุ 
59 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 

08 3233 1427 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0813 นางสาวกรองจิต  เนื่องสุข 
93/37 หมู่ 2 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานคร 10140 

08 6835 7167 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0814 นางสาวอาภรณ ์ สวัสดิ์วงศ ์
19/3 หมู่ 2 ต าบลช่อไม้แก้ว . 
อ าเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 

08 6269 8857 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0815 นายธีรยุทธ  นพกุลสถิตย ์
90/221 หมู่ 8 ต าบลบางกระสอ  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

08 9614 8283 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0816 นางสาวมนัญชยา  หอฉัตรนุกุล 
250/61 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

08 3160 8403 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0817 นายธนะพุฒ  องค์ธนะสุข 
1309 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800 

08 9207 9777 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0818 นายวิสิฎฐ ์ วิเศษจินดาวัฒน ์
203/98 แขวงประชาสงเคราะห ์ 
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

08 6256 1818 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0819 นางสุชาดา  อุ่นเทศ 
400/13  
ต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 

08 8856 5923 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0820 นางสาวอังคณา  มาลยัทอง 
266 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 

08 9787 9120 
การท าน้ ามันมะพร้าวบรสิุทธ์ิ 
(สกัดเย็น) / ผลติภณัฑ์จาก
น้ ามันมะพรา้ว 

0821 นายโสฬศ  เสรีพุกกะณะ 
41 แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร 10260 

08 6374 3439 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0822 นางสาวธัชธมน  มอญตะ 
180 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 10150 

08 6556 1883 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 
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ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

0823 นางสาวภาวิกา  ฉายสกุลวงศ ์
26/27 หมู่ 8 แขวงฉิมพลี  
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10710 

08 1555 2884 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0824 นางสาวสู่เสร ี สีประเสริฐ 
644 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร 10240 

08 5832 9920 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0825 นางสาวจิรัฐา  สิงห์คาร 
157 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 10160 

08 1451 3029 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0826 นางจรัญญา  ไชยเสนา 
102/34  
ต าบลบางรักพัฒนา อ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 11110 

08 0920 2337 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0827 นางสาวชุติมา  มูฮัมหมดั 
49/3 หมู่ 2  
แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร 10530 

08 8493 5747 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0828 นายศรายุธ  เล็กผลิผล 
7/10 แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

08 9664 9559 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0829 นางจิตรา  จันทร์แสง 
317 หมู่ 6  
ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 30000 

08 1074 7622 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0830 นางพรพรรณ  สมบูรณร์ัมย ์
เขตบางกอกน้อย  
กรุงเทพมหานคร 10700 

08 1074 7622 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

0831 นายประเสริฐ  จันทร์แสง 
317 หมู่ 6  
ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 30000 

08 8716 3239 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0832 นางวัลภา  อุศมา 
180 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 10150 

08 2966 6133 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0833 นายปุญฤทธ์ิ  คงสุนทรกิจกุล 
51/404 เขตบางประกอก  
กรุงเทพมหานคร 10140 

08 1836 9650 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0834 นางสาวฐิตารยี ์ โรจนจรัสไชย 
59/79 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร 10230 

08 9230 5660 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0835 นางสาวสมจติต ์ ชวนชม 
134 ต าบลพระประโทน  
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

08 9165 4033 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0836 นางกุลนันท ์ แสนค า 
55/192 แขวงสามวาตะวันออก  
เขตคลองสามวา  
กรุงเทพมหานคร 10510 

08 6902 9312 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0837 นายกีรต ิ สีฬหารัตน ์
5/2186 หมู่ 10  
ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 5667 7470 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0838 นางสาวฉญานิศ  ตรีมุทธาพงศ์ 
53 แขวงส าเหร่ เขตธนบุร ี 
กรุงเทพมหานคร 10600 

08 6415 7374 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

0839 นางสาวสมสวย  เนตรวงศ์ 
91 หมู่ 17 ต าบลเนินหอม  
อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230 

08 1652 6902 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0840 นางประดับ  บุญช ู
96 หมู่ 17 ต าบลเนินหอม  
อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230 

09 1238 6055 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพสูระผม ครมีนวดผม) 

0841 นายอาคม  ชาติเวียง 
96 หมู่ 17 ต าบลเนินหอม  
อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230 

09 1238 6055 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0842 นายสมชาย  ขันทอง 
74 หมู่ 11 ต าบลเนินหอม  
อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230 

09 1238 6055 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0843 นายพรชัย  ฤทธิพา 
153 หมู่ 12 ต าบลเนินหอม  
อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230 

09 1238 6055 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0844 นางสาวสมฤด ี ค้าคล่อง 
120 หมู่ 18 ต าบลโบสถ์ อ าเภอพมิาย 
จังหวัดนครราชสีมา 30110 

08 0599 9793 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0845 นายวรเทพ  บวรจิติกร 
319/41 แขวงอนุเสาวรีย์ชัย  
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 

08 9691 7576 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0846 นายผาณิต  กฤติยรังสรรค ์
7 แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 10200 

08 1455 3727 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

0847 นายบุญรักษ์  สกุลสถาพร 
7 แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 10200 

08 1633 5451 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0848 นายณัฐการต ์ กมลจรสัโสภนา 
369/17 แขวงป้อมปราบ  
เขตป้อมปราบ  
กรุงเทพมหานคร 10100 

08 3542 9608 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0849 นางจารุวรรณ  ลรีพงษ์กุล 
21/37 แขวงวัดเทพศิณินทร์  
เขตป้อมปราบ  
กรุงเทพมหานคร 10100 

08 9746 9882 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0850 นางวราพร  โชติเศรฐ 
110/1 แขวงบางบอน เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร 10150 

08 1815 2779 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0851 นางสุชาดา  อุ่นเทศ 
400/13  
ต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ 77110 

08 8856 5923 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0852 นางสาวเพ็ญ  โรจน์วัฒนกุล 
440/30 แขวงบางโคล่  
เขตบางคอแหลม  
กรุงเทพมหานคร 10120 

08 6904 4638 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0853 นายศุภโรจน ์ เตชะบรรเจิด 
214/277 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 

08 9667 6277 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0854 นายศุภศักดิ ์ วัฒนาสกุลรตัน ์
1/75 หมู่ 5 ต าบลเสม็ด 
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 

08 3118 1851 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

0855 นางชไมพร  มูลสาร 
339/26 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร 10230 

08 1702 2722 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0856 นางสาวพิมพกานต ์ จันทร์กาวี 
155/79 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร 10230 

08 2598 4097 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0857 นายพรพล  เชาว์ศิลป ์ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบรุี 20180 08 1949 1849 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0858 นางปฐมาวด ี วาเลนไทน์ 
351 แขวงวังทองหลาง  
เขตวังทองหลาง  
กรุงเทพมหานคร 10310 

08 1933 6335 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0859 นางรมัยมาศ  จันทร์ขาว 
110/1-4 แขวงประชาช่ืน  
เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร 10210 

08 1304 6248 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0860 นายนเรศ  ซิ้มเจรญิ 
90/225 ต าบลบางครุ  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

08 9481 2060 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0861 นางสิตานัน  ระคณา 
45 แขวงบางจาก เขตพระโชนง 
กรุงเทพมหานคร 10260 

08 1551 9797 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0862 นางอมรรัตน ์ อนันต์วราพงษ์ 
82/18 แขวงทุ่มมหาเมฆ เขตสาธร 
กรุงเทพมหานคร 10120 

08 1555 5180 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

 



69 
 

 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

0863 นางพรทิพย์  สิทธิเขตต์การ 
64/5 หมู่ 1  
ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

0 2316 2967 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0864 นางสมใจ  เหมือนขจร 
64/42 หมู่ 1  
ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

0 2316 2238 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0865 นางสาวชญาดา  ขันติสิทธ์ิ 
41/1 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร 10150 

08 6532 9664 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0866 นายสณัฑลักก ์ บุญล้อม 
71/12 ต าบลโกรกกราก  
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

08 5150 6377 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0867 นายจิตต ิ ท่าไว 
คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร 
กรุงเทพมหานคร 

08 6793 4564 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0868 นางโสภา  วิสันเทียะ 
369/17  
แขวงเจริญกรุง เขตป้อมปราบ  
กรุงเทพมหานคร 10150 

08 3542 9608 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0869 นางมณฑิรา  มาประชา 
234 หมู่ 5  
ต าบลแมร่ าพึง อ าเภอบางสะพาน  
จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ 77140 

08 1858 5355 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0870 นางกนกธร  วงษ์จันทร์ 
31/2 หมู่ 6  
ต าบลสนามไชย อ าเภอนายายอาม 
จังหวัดจันทบุรี 22170 

0 3941 7196 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

0871 นายปริยวิศว์  วงษ์จันทร์ 
31/2 หมู่ 6  
ต าบลสนามไชยอ าเภอนายายอาม 
จังหวัดจันทบุรี 22170 

0 3941 7196 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0872 นางสุริภา  บัวเทียนทอง 
67/104 ต าบลบางเมือง อ าเภอเมอืง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 5100 5854 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0873 เด็กหญิงเจกติาน์  สาระวาร ี
109/546  
ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

0 2750 6829 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0874 เด็กหญิงปุญชญา  สาระวาร ี
139/13 หมู่ 12  
ต าบลบางพลีใหญ ่อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 7979 4370 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0875 นางสาวชมบงกช  บัวเทียนทอง 
139/13 หมู่ 12  
ต าบลบางพลีใหญ ่อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 7979 4370 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0876 นางวารี  ปิ่นทองหล่อ 
38 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร 10160 

08 9496 2394 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0877 นางจรัสศรี  เมืองงามสมบรูณ ์
12 หมู่ 4 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร 10170 

08 1301 5288 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0878 นางน้อย  ตาแสง 
89/220 หมู่ 5  
ต าบลบางพลีใหญ ่อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 5834 0879 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

0879 นางสาววราพร  ทวีพล 
89/330 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 10210 

0 2948 0088 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0880 นางฐิติวรดา  เล้าเจริญชัพพาณิชย ์
140/32  
แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 10700 

08 9496 5872 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0881 นายโชคชัย  กระจ่างวรเนตร 
39/9 หมู่ 9  
ต าบลบางเมือง อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 5259 4312 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0882 นายชวลิต  จองกา 
100/18 ต าบลบางเสาธง  
อ าเภอบางเสาธง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 1823 0664 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0883 นางสาวอัมพร  ช่ืนภักดีกิจ 
668 แขวงคลองจั่น เขตบางกะป ิ
กรุงเทพมหานคร 10240 

08 5134 2028 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0884 นางสาวนาร ี เลิศพันธวงศ์ 
52/17-18 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานคร 10140 

08 1190 6362 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกดัสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0885 นางสาวเลอลักษณ ์ ชวาถาวร 
301/54 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 

08 1428 4168 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0886 นางสาวมัลลิกา  พรหมพรนันท ์
49/1200  
ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 1612 9356 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

0887 นางสุภรณ ์ ลี้เกื้อกุล 
109/546 หมู่ 11  
ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 3892 6304 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0888 นางวรรรธนา  พฤษ์พงศ์ 
39 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ  
กรุงเทพมหานคร 10140 

08 1656 8898 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0889 นางสาวรัตนากร  ลี้เกือกุล 
109/546 หมู่ 11  
ต าบลบางปลาอ าเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 3892 6304 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0890 นางสาวพิมลพันธ ุ แซ่จึง 
19/116 หมู่ 13  
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 10230 

08 6982 4171 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0891 น.ส.กุนาฤด ี ศรีสมบรูรณ์านนท์ 
39/33 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 

0 2398 9456 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0892 นางสาวชัญญา  กฤชน้อย 
102/483 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 

08 4007 5570 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0893 นางสาวมาณ ี จิบันดาลสุข 
309/227 แขวงประเวศ เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10250 

08 1657 8518 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0894 นางสาวนนทพร  สอนศิลป์ชัย 
134 ต าบลพระประโทน อ าเภอเมอืง 
จังหวัดนครปฐม 73000 

09 0628 1902 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

 



73 
 

 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

0895 นางสาวสุปวณี ์ โพธิ์เจรญิ 
64/40 ต าบลราชาเทวะ  
อ าเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 1253 7004 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0896 นางกรรณิกา  สัมมนา 
89/258 หมู่ 5  
ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 2587 9559 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0897 นายมนตร ี เชื้อเงิน 
98/128 หมู่ 5  
ต าบลบางคูเวยีง อ าเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี 11130 

08 5331 4732 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0898 นางสุพัตรา  เหลี่ยมวรางกูร 
18 หมู่ 16  
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 10250 

08 1557 3429 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0899 นางสุณากมล  กิมแป้น 
89/245 หมู่ 5  
ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 5906 3844 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0900 นางมนต์มนา  ศิริโสภร 
408/69 แขวงทุง่ครุ เขตบางบวัทอง 
กรุงเทพมหานคร 10140 

08 3132 5677 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0901 นางสาวนุชนาฎ  โรจนส์วัสดิ์เทวร 
1076 หมู่ 12 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 

08 1239 9116 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0902 นางสาวอุษา  เอี๊ยะหลง 
16/10 ค าบลสะพานสูง เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 10310 

08 1661 3350 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

0903 นางวนิดา  จิรัฐติยางกูร 
47/93 แขวงรามค าแหง  
เขตสะพานสูง  
กรุงเทพมหานคร 10240 

08 1751 0082 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0904 นางพิกุล  ช้างเจริญ 
64/78 หมู่ 1  
ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 6314 7270 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0905 นางธนามาศ  รามวงศ ์
71/5 ต าบลบางรักน้อย  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

08 7310 4232 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0906 นางสาวอรวรรณ  นันต๊ะใจ 
323 หมู่ 1  
ต าบลหลักสาม อ าเภอบ้านแพ้ว 
จังหวัดสมุทรปราการ 74120 

08 0654 4348 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0907 นายจรูญ  วรพุฒ 
ต าบลเนินหอม อ าเภอเมือง 
จังหวัดปราจีนบรุี 25230 

08 6156 5814 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0908 นายชลิต  วุฒิฑนโชติ 
69/11 ต าบลชุมแพ อ าเภอชุมแพ  
จังหวัดขอนแก่น 40130 

08 6833 3602 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0909 นายสุชาต ิ คงทอง 
48/1 หมู่ 1  
ต าบลคลองหรั่ง อ าเภอนาหมอม 
จังหวัดสงขลา 90310 

08 6298 1371 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพสูระผม ครมีนวดผม) 

0910 นางสาวศิรสิุข  ศรีสาคร 
283 แขวงบางมด เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร 10150 

08 1694 1760 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

0911 นางทิพย์วัลย์  สิทิวิไชย 
17/110 แขวงบางมด เขตทุ่งคร ุ
กรุงเทพมหานคร 10140 

08 9057 0377 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0912 นางสาวลัดดา  ปิยทัศส ี
59/229  
แขวงศาลาธรรมสพช เขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10170 

08 5164 2523 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกดัสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0913 นางสาวอมรรตัน ์ ผลประสิทธ์ิรัต 
111/256  
ต าบลบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 11110 

08 5108 5164 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0914 นางสาวจันทพร  อภิสัมพุทธางกูร 
17 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่  
กรุงเทพหมานคร 10600 

0 2472 8121 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0915 นางสาววีนัส  คุเณรทราศัย 
59/66  
แขวงศาลาธรรมสพช เขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10170 

08 4973 0450 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0916 นางศิรินุช  บุษบาวไล 
199 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120 

08 1890 3764 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0917 นางสาวอัมพุช  อุดมทรัพย ์
82/12  
ต าบลบางใหญ่ อ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 11110 

08 7696 7792 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0918 น.ส.วรรณรางค ์ บุรุษชวยากรณ ์
9/665 แขวงลาดพร้าว  
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

08 1677 4746 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 
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โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

0919 นางสาวอาติ๋ว  แซ่ฉั่น 
3/39 แขวงบางมด เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร 10150 

0 2896 0559 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0920 นายธีรยุทธ  นพกุลสถิตย ์
90/221 หมู่ 8 ต าบลบางกระสอ  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

08 9614 8283 

การท าผลิตภณัฑ์ท าความ
สะอาดจากสมุนไพร  
(การสกัดสมุนไพร น้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ 
แชมพูสระผม ครมีนวดผม) 

0921 นายสุธารักษ ์ บุญโชต ิ
579/58 แขวงประชาสันต ิ 
เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310 

08 6327 2069 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0922 นายธงชัย  จันทภาน ี
596 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 

0 2259 7300 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0923 นางสาวสู่เสร ี สีประเสริฐ 
644 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร 10240 

08 5832 9920 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0924 นางสาวจิรัฐา  สิงห์คาร 
157 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 10160 

08 1451 3029 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0925 นายประเสริฐ  จันทร์แสง 
317 หมู่ 6  
ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 30000 

08 8716 3239 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0926 นายปุณฤทธิ ์ คงสุนทรกิจกลุ 
51/404 เขตบางประกอก  
กรุงเทพมหานคร  10140 

08 1836 9650 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0927 นายอัธยา  กาญจนรตัน ์
33/756 หมู่ 4  
ต าบลท่าจีน อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรสาคร 74000 

08 2358 1899 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0928 MR.Boonyong  Chira 136/80 กรุงเทพมหานคร 08 1929 5857 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0929 นายสรรค์ชัย  ชวลิตเอื้ออังกูล 
40/20 หมู่ 1 ต าบลล าพยา  
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 11000 

08 1586 2880 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0930 นายกีต ิ ลีฬหารัตน ์
5/2186  
ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 5667 7470 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0931 นางสุณ ี เสริมศลีธรรม 
481 แขวงคลองมหานาค  
เขตป้อมปราบ  
กรุงเทพมหานคร 10100 

08 6831 0389 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0932 นางสาวน้ าพลอย  เสริมศีธรรม 
481 แขวงคลองมหานาค  
เขตป้อมปราบ  
กรุงเทพมหานคร 10100 

08 5045 0708 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0933 นายอธิวัฒน ์ พงศ์เจริญสุข 
243 แขวงวัดสามพระยา  
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 

08 7936 1078 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 



77 
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เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

0934 นายผาณิต  กฤติยรังสรรค ์
7 แขวงวังบูรพาภิรมณ์ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 10200 

08 1455 3727 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0935 นายบุญรักษ์  สกุลสถาพร 
7 แขวงวังบูรพาภิรมณ์ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 10200 

08 1633 5451 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0936 นายทินัย  อนุรักษ์โสภณ 
82 แขวงบางพลัด เขตบางพลดั 
กรุงเทพมหานคร 10700 

08 1420 5177 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0937 นางวราพร  โชติเศรฐ 
110/1 หมู่ 4 แขวงบางบอน  
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 

08 1815 2779 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0938 นางสาวสินีนาฎ  กาศลังกา 
81 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 10230 

08 1363 1474 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0939 นางอังคณา  หลินศุวนนท์ 
618 แขวงคลองสาน เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร 10600 

08 1874 0013 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0940 นายศุภโรจน ์ เตชะบรรเจิด 
2140/277 แขวงหัวหมาก  
เขตบางกะป ิกรุงเทพมหานคร 10240 

08 9667 6277 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0941 นางไพลินพรรณ  รัตยาภากลุ 
97/16 แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10250 

08 7039 9479 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0942 นางสาวพิมพกานต ์ จันทร์กาวี 
155/79 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร 10230 

08 2598 4097 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0943 นางสาวพรพนาวัลย ์ บุญรมย ์
9/860 ต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 

08 1554 3198 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0944 นางสาวโชติกา  บุญรมย ์
9/860 ต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 

08 1554 3198 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0945 นางสิตานัน  ระคณา 
45 แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร 10260 

08 1551 9797 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0946 นางปฐมาวดี  วาเลนไทน์ 
351 แขวงวังทองหลาง  
เขตวังทองหลาง  
กรุงเทพมหานคร 10310 

08 1933 6335 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0947 นายจิตติ  ท่าไว 
คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลย ี 
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร 
กรุงเทพมหานคร 

08 6793 4564 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0948 นางมณฑิรา  มาประชา 
234 หมู่ 5  
ต าบลแมร่ าพึง อ าเภอบางสะพาน  
จังหวัดประจบคิรีขันธ์ 77140 

08 1858 5355 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0949 นางอภิญญา  พลอยศรีสุข 
159/11 แขวงนครไชยศรี เขตดสุติ 
กรุงเทพมหานคร 10300 

08 1582 1655 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0950 นายปริยวิศว์  วงษ์จันทร ์
31/2 หมู่ 6  
ต าบลสนามไชย อ าเภอนายายอาม 
จังหวัดจันทบุรี 22170 

0 3941 7196 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0951 นางกนกธร  วงษ์จันทร์ 
31/2 หมู่ 6  
ต าบลสนามไชย อ าเภอนายายอาม 
จังหวัดจันทบุรี 22170 

0 3941 7196 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 
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0952 นายบุญชยา  สาระวาร ี
139/13 ต าบลบางพลีใหญ ่ 
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

08 7979 4370 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0953 นางสาวมัลลิกา  พรหมพจนาถ 
49/1200  
ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 3839 6208 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0954 นางสาวสุกัญญา  เรืองวณิชกิจ 
59/345 เขตบางขุนเทียน  
กรุงเทพมหานคร 10150 

08 1829 5664 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0955 นางฐิติวรดา เล้าเจริญชัพพาณิชย ์
140/32 แขวงบ้านช่างหล่อ 
เขตบางกอกน้อย  
กรุงเทพมหานคร 10700 

08 9496 5872 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0956 เด็กหญิงเจกติาน ์ สาระวาร ี
109/546 ต าบลบางปลา อ าเภอบาง
พลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

0 2750 6289 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0957 นางสุวิภา  บัวเทียนทอง 
61/104 ต าบลบางเมือง อ าเภอเมอืง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 5100 5854 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0958 นายกฤษฎา  ถวลัยเศรษฐ ี
67/104 ต าบลบางเมือง อ าเภอเมอืง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 5100 5854 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0959 นางสุภรณ์  ลี้เกื้อกูล 
109/546 หมู่ 11  
ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 3892 6304 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0960 นางสาวรัตนากร  ลี้เกื้อกูล 
109/546 หมู่ 11  
ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

09 0007 9549 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0961 นางสาวชมบงกช  บัวเทียนทอง 
139/13 
ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพล ี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 7979 4370 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0962 นางสาวเลอลักษณ ์ ชวาลากร 
301/54 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 

08 1428 4168 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0963 น.ส.จรสัศร ี เมืองงามสมบรูณ ์
12 หมู่ 4 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร 10170 

08 1301 5288 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0964 นางอารมย์ วรธนาดม 
89/193 หมู่ 10  
ต าบลบางเมืองใหม่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 8679 8435 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0965 นางสาวพิมลพันธ ุ แซ่จึง 
19/116 หมู่ 13  
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 10230 

08 6982 4171 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0966 เด็กหญิงลัคณา  ระคณา 
45 เขตพระโขนง  
กรุงเทพมหานคร 10260 

08 6777 0770 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0967 นางพิกุล  สุขใจ 
52 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 

0 2398 2075 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0968 นางสาววิไลพร  แซ่เตีย 
27/3 ต าบลหนองหลวง  
อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 

08 7211 8082 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 



79 
 

 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

0969 นางเกวล ี เสรีพุกกะณะ 
41 แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร 10260 

08 6312 0979 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0970 นางธนามาศ  รามวงศ ์ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 08 7310 4243 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0971 นางสาวปราณ ี สันตภิาพ 
99/183 แขวงเพชรเกษม เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 10230 

08 1938 6579 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0972 นางวนิดา  วิรัฐยางกูร 
47/93 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 10240 

08 1751 0082 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0973 นางสาวเจนด ี ปิยะวาณิชยส์กุล 
150 หมู่ 19 
ต าบลบางพึ่ง อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

09 0014 9954 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0974 นางสาวศิรสิุข  ศรีสาคร 
283 แขวงบางมด เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร 10150 

08 1694 1760 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0975 นางสาวอรุณรัตน ์ ผลประสิทธิโต 
111/256  
ต าบลบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 11110 

08 5108 5164 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0976 นางสาวศิรลิักษณ ์ กิ่งชา 
314 แขวงบางมด เขตจอมทอง  
กรุงทพมหานคร 10150 

08 9169 0321 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0977 นางมนต์มนา  ศินิโสภา 
408/64 แขวงทุ่งครุ  
เขตบางบัว กรุงเทพมหานคร 

- 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0978 นายมนตร ี เชื่อเงิน 
98/128 หมู่ 5 ต าบลบางกรวย  
อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

08 533 4732 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0979 นางสาวปัณณ์พัฒน ์ จรัสรัตน์กร 
88/127 หมู่ 5  
ต าบลอ้อมน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน  
จังหวัดสมุทรสาคร 74110 

08 5127 4129 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0980 นางเอื้อมพร  ชินพงศ์ธร 
53 หมู่ 3  
ต าบลบุหลุ อ าเภอตระการพืชผล 
จังหวัดอุบลราชธานี 31130 

08 1790 6172 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0981 นางวันด ี สุขวิจิตร 
558/58 แขวงบางคอแหลม  
เขตบางคอแหลม  
กรุงเทพมหานคร 10120 

08 9137 3101 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0982 นางสาวสุรยี ์ เลิศพันธวงศ ์
52/17 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานคร 10140 

0 2872 5537 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0983 นางสาวอรวรรณ  ปรือปรั่ง 
100/884  
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 10230 

08 7686 8520 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0984 นายจิรโชค  มติธนจิรุฬ 
999/166 หมู่ 6  
ต าบลเทพารักษ ์อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 3028 6555 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0985 นายประวิทย ์ เปาวิวัฒน์ 
309/227 แขวงประเวศ เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10250 

08 1442 7850 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 
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0986 นางสาวมาณ ี จิรบันดาลสุข 
309/227 แขวงประเวศ เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10250 

08 1657 8581 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0987 นางจุฑาทิพ  สันติภาพ 
19/214 แขวงจันทรเกษม เขตจตจุักร 
กรุงเทพมหานคร 10230 

08 4760 4848 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0988 นางเตชิน ี ผ่องบุรุษ 
19/146 หมู่ 17  
ต าบลบางพลีใหญ ่อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 7339 2947 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0989 นางเบญญทิพย ์ เลิศเจริญนันท์ 
100/3 หมู่ 10  
ต าบลพันท้ายนรสิงห ์อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสาคร 74000 

08 7713 2253 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0990 นายสังคม  วงษ์ปอก 
47 หมู่ 1 ต าบลดงบัว  
อ าเภอนาดลู จังหวัดมหาสารคาม 

08 0736 9793 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0991 นางสาวอติวีณ ์ บัวเทียนทอง 
3/45 หมู่ 12  
ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพล ี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 7979 4370 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0992 นายไพฑูรย ์ อัตตานุรักษ์ 
99/1553 หมู่ 16  
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 10260 

08 6704 6999 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0993 นางสาวเอมอร  ลูนไทสง 
3 แขวงบางกะปิ เขตหัวหมาก 
กรุงเทพมหานคร 10240 

08 1837 7823 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0994 นายสัญชาน  วัฒนศิรางค์ 
26/98 แขวงบางมด เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร 10150 

08 1407 7567 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0995 นางสาวทิพวรรณ  นรพินิจสกลุ 
185 แขวงรองเมือง  
กรุงเทพมหานคร 10330 

0 2215 1105 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0996 นายสรวิศ  หู้แต้ม 
109/1 หมู่ 4  
ต าบลไผ่หูช้าง อ าเภอบางเลน  
จังหวัดนครปฐม 73130 

08 2495 0543 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0997 นายศุภกฤษ  เปาลิวัฒน ์
309/227 แขวงพัฒนาการ  
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 

08 1657 8518 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0998 นางละมัย  จริยะวสิูทธ์ิ 
55/887 หมู่ 5 ต าบลบางคูวัด  
อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

08 4641 9490 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

0999 นางนารีรัตน ์ วงศ์ธารทิพย์ 
636/7 แขวงคลองตันเหนือ  
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

08 5087 4132 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

1000 นางสาวนันทรัตน ์ มหาสวัสดิ ์
92/153 แขวงอนุเสาวรีย์  
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 

08 9798 2186 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

1001 นางเพ็ญพิมล  ประทุมเสน 
86 แขวงจิตรลดา เขตดุสติ 
กรุงเทพมหานคร 10300 

08 9985 2501 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

1002 นางสาวไพเราะ  ประมวลทรัพย ์
8 ต าบลประจวบศิริ อ าเภอเมือง  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ 77000 

08 5076 3155 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

1003 นางนันท์นภัส สุวรรณวุฒิมิตร 
208 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานคร 10140 

0 2426 3653 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 
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1004 นางดวงเดือน  กาญจนโรจน์ 
ต าบลสู้ศึก อ าเภอเมือง  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์77000 

08 9965 3758 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

1005 นางสาวศิรินันท์  เปี่ยมสิน 
20/2 หมู่ 3 แขวงแสนแสบ  
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10150 

08 9105 4529 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

1006 นางสาวรุจิรา  ภิญโญโสภณ 
5/1343 หมู่ 10  
ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 4676 2733 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

1007 นางปิยธิดา  ตรีเดช 
767/33 แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

08 6564 7673 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

1008 นางเปรมกลม  ใจเที่ยงแท้ 
309/232-2 หมู่ 11  
ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 7687 2820 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

1009 นายสุพัฒน ์ ใต้เวชศาสตร ์
355-357 ต าบลทิพย์ช้าง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 52100 

08 6654 1640 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

1010 นายชาญชัย  ตันติแก้ว 
48 แขวงบางนา เขตบางนา  
กรุงทพมหานคร 10260 

08 6670 6819 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

1011 นางพาณี  สุนทรสุข 
52/503 ต าบลบางตลาด  
อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 5142 9404 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

1012 นางนารี  เลิศพันธวงศ ์
52/17 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานคร 10140 

08 1355 1631 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

1013 นายปนิช  โอบชนธีร์ 
14 ต าบลท่าพ่ีเลี้ยง อ าเภอเมือง  
จังหวัดสุพรรณบรุี 72000 

08 4802 1998 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

1014 นางสาวลัดดา  แสงสาย 
204/40 หมู่ 5  
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร 10520 

08 5916 2560 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

1015 นางสาวเพ็ญพร  มนชยา 
36/16 แขวงบางคอแหลม  
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 

08 9965 7165 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

1016 นางสาวพิณทิพย ์ จันทรเทพ 
43 หมู่ 10 ต าบลต านาน  
อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000 

08 1959 5854 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

1017 นางนฤมล  ตันศราวิพุธ 
274 เขตบางกอกน้อย  
กรุงเทพมหานคร 10700 

08 9761 1160 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

1018 นางสุพร  อภัยรตัน ์
34/711 หมู่ 5  
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร 10210 

08 0480 9943 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

1019 นางมุกดา  ภิมภา 
1/124 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานคร 10140 

08 8099 2252 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

1020 นางสาวอัมพร  ช่ืนภักดิ์ศักดิ ์
668 แขวงคลองจั่น เขตบางกะป ิ
กรุงเทพมหานคร 10240 

08 5134 2021 
การท าผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 
(ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า) 

1021 นางสาวมันตาภรณ ์ ดิษสถาพร 
22/9 หมู่ 6 แขวงบางแคเหนือ  
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 

08 9789 7477 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้
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ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1022 นางจิตรา  จันทร์แสง 
317 หมู่ 6  
ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 30000 

08 1074 7620 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้

1023 นางสาวพรพรรรณ  สมบูรณร์ัมย ์
เขตบางกอกน้อย  
กรุงเทพมหานคร 10700 

08 1074 7622 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้

1024 นางสาวสมจติต ์ ชวนชม 
134 ต าบลพระประโทน  
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

08 9165 4033 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้

1025 นางอรพิณ  โชคสุนทสุทธิ ์
1933 หมู่ 10  
ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 6885 8453 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้

1026 นายอรรถพล  โชคสุนทสุทธิ ์
1933 หมู่ 10  
ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 1617 5273 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้

1027 นายธีระชัย  รุ่งเจริญวัฒนา 
580/5 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800 

08 5967 0053 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้

1028 นายธรพล  ตนัยตติย 
59/219 หมู่ 4  
ต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 73110 

08 8015 5088 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้

1029 นางสาววรากร  จันทร์คลองใหม ่
74/3 แขวงพระยาไกร  
เขตบางคอแหลม  
กรุงเทพมหานคร 10120 

08 4377 2117 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้

1030 นางสาววรรณา  ตรงศิริวิบูลย ์
74/3 แขวงพระยาไกร  
เขตบางคอแหลม  
กรุงเทพมหานคร 10120 

08 5113 0832 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้

1031 นางสุพัตรา  เหลี่ยมวรางกูร 
18 หมู่ 16  
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 10250 

08 1557 3429 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้

1032 นางปิยดา  ตรีเดช 
767/33 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 

08 6564 7673 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้

1033 นางนวิยา  วิศรุตไพฑรูย ์
110/179 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10510 

08 6310 2121 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้

1034 นางสาวประไพ  ฤทธิเดช 
85 ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง  
จังหวัดปราจีนบรุี 25000 

09 1238 6055 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้

1035 นางสาวมณ ี วันทาภูม ิ
37 หมู่ 4 ต าบลหน้าเมือง  
อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 

09 1238 6055 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้

1036 นางสาวฉัตรวลัย  บรรจงกิจ 
99/10 แยก 5 แขวงอนุเสาวรีย์  
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 

08 5319 3498 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้

1037 นางสาวธัชชา  ขจรวีระธรรม 
46/179 แยก 43 แขวงอนุเสาวรีย ์ 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 

08 5319 3498 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้

1038 นางสาวสุวรรณา  ตรงศิริวิบรูณ ์
10 แขวงพระยาไกร เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพมหานคร 10120 

08 5113 0832 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้
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เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1039 นางสาวขนิษฐา  โฆษิตพิมานเวช 
76 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 

08 1544 6941 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้

1040 นางสุจิรา  วงศ์ธารทิพย์ 
536/7 แขวงคลองตันเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 10110 

08 9989 1647 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้

1041 นางสาวมนัญชยา  หอฉัตรนุกูล 
250/61 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

08 3160 8403 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้

1042 นายณัฎฐ ์ เชยเล็ก 
99/16 แขวงบางขุนนนท์  
เขตบางกอกน้อย  
กรุงเทพมหานคร 10700 

08 6606 2767 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้

1043 นางอนพิน  โชคสุนทสุทธิ ์
1933 หมู่ 10  
ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 6886 8543 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้

1044 นางนารีรัตน ์ วงศ์ธารทิพย์ 
636/7 แขวงคลองตันเหนือ  
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

08 5087 4132 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้

1045 นางสาวนันทรัตน ์ มหาสวัสดิ ์
92/153 ต าลบอนุเสาวรยี์ เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 10220 

08 9798 2186 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้

1046 นางเพ็ญพิมล  ประทุมเสน 
86 แขวงจิตรลดา เขตดุสติ 
กรุงเทพมหานคร 10300 

08 9985 2501 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้

1047 นางสาวไพเราะ  ประมวลทรัพย ์
8 ต าบลประจวบศิริ อ าเภอเมือง  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ 77000 

08 5076 3155 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้

1048 นางนันท์นภัส สุวรรณวุฒิมิตร 
208 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานคร 10140 

0 2426 3653 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้

1049 นางดวงเดือน  กาญจนโรจน์ 
ต าบลสู้ศึก อ าเภอเมือง  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 

08 9965 3758 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้

1050 นางสาวศิรินันท์  เปี่ยมสิน 
20/2 หมู่ 3 แขวงแสนแสบ  
เขตมีนบุร ีกรุงเทพมหานคร 10150 

08 9105 4529 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้

1051 นางเปรมกลม  ใจเที่ยงแท้ 
309/232-2 หมู่ 11  
ต าบลบางพลีใหญ ่อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 7687 2820 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้

1052 นายชาญชัย  ตันติแก้ว 
48 แขวงบางนา เขตบางนา  
กรุงทพมหานคร 10260 

08 6670 6819 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้

1053 นางสาวรุจิรา  ภิญโญโสภณ 
5/1343 หมู่ 10  
ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 4676 2733 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้

1054 นายสุพัฒน ์ ใต้เวชศาสตร ์
355-357 ต าบลทิพย์ช้าง  
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 52100 

08 6654 1640 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้

1055 นางนารี  เลิศพันธวงศ ์
52/17 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานคร 10140 

08 1355 1631 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้

1056 นางพาณี  สุนทรสุข 
52/503 ต าบลบางตลาด 
อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 5142 9404 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้
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เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1057 นายปนิช  โอบชนธีร์ 
14 ต าบลท่าพ่ีเลี้ยง อ าเภอเมือง  
จังหวัดสุพรรณบรุี 72000 

08 4802 1998 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้

1058 นางสาวลัดดา  แสงสาย 
204/40 หมู่ 5  
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร 10520 

08 5916 2560 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้

1059 นางสาวเพ็ญพร  มนชยา 
36/16 แขวงบางคอแหลม  
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 

08 9965 7165 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้

1060 นางสาวพิณทิพย ์ จันทรเทพ 
43 หมู่ 10 ต าบลต านาน  
อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000 

08 1959 5854 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้

1061 นางนฤมล  ตันศราวิพุธ 
274 เขตบางกอกน้อย  
กรุงเทพมหานคร 10700 

08 9761 1160 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้

1062 นางสุพร  อภัยรตัน ์
34/711 หมู่ 5  
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร 10210 

08 0480 9943 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้

1063 นางมุกดา  ภิมภา 
1/124 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานคร 10140 

08 8099 2252 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้

1064 นางสาวอัมพร  ช่ืนภักดิ์ศักดิ ์
668 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 

08 5134 2021 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้

1065 นางสาวธัญญาภรณ ์ หงษ์อร่าม 
331 หมู่ 1  
ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 73140 

08 2549 3223 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้

1066 นางบุปผา  พัฒนสวัสดิ ์
64/6 หมู่ 1 ต าบลราชาเทวะ อ าเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 4546 4636 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้

1067 นางสาวธนัชชา  พรหมธรรม 
99/10 เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร  

08 5319 3498 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้

1068 นายสุวิทย ์ พรพินิจสกุล 
185 แขวงรองเมือง เขตรองเมือง 
กรุงเทพมหานคร 10330 

08 1400 1233 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้

1069 นางศิริรัตน ์ จันทโรจวงศ ์
783 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 

09 1087 7488 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้

1070 นายสุวรรณา  ศิริโรจน์สกลุชัย 
899/37 ต าบลเทพารักษ์  
จังหวัดสมุทรปราการ 

08 8186 6442 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้

1071 นางทิพยา  จิงกิตติศักดิ์วง 
7 ต าบลเวียงเหนือ อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าปาง 52000 

08 4042 9554 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้

1072 นางเพ็ญสิน ี เลิศวิเศษมงคล 
6 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 

08 1655 6750 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้

1073 นางวารี  ปิ่นทองหล่อ 
28 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร 10160 

08 9496 2394 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้

1074 นางวรรณธนา  พฤฒิวงศ์ 
39 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานคร 10140 

- 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้

1075 นางสาวศิริพร  พนารินทร ์
69 แขวงบางพลัด เขตบางกอกนอ้ย 
กรุงเทพมหานคร 10700 

08 4469 0077 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้
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1076 นางศจีนา  วรสิทธานุกูล 
785 แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 10700 

08 6903 9808 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้

1077 นางภารด ี อ าไพสุทธิพงษ ์
68/122 หมู่ 10 แขวงบางขุนเทียน  
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 

08 9117 5550 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้

1078 นายภัครพงษ ์ ขวยเขิน 
145/4 ต าบลบางพลี อ าเภอบางโฉลง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 9007 3004 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้

1079 นางพรทิพย์  วิโรจน์ศักดิ์เสร ี
311/1 แขวงบางขุนศรี  
เขตบางกอกน้อย  
กรุงเทพมหานคร 10700 

- 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้

1080 นางสาวสุนิตา  ศรีอุดมพร 
157 แขวงบางล าพูล่าง เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร 10600 

08 9110 5656 
การท าเยลลีผ่ลไม้ /  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม ้

1081 นางสาวนงนุช  เครือสนิท 
939 แขวงคลองสองต้นนุ่น  
เขตลาดกระบัง  
กรุงเทพมหานคร 10520 

08 7393 8975 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

1082 นางจิตรา  จันทร์แสง 
317 หมู่ 6  
ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 30000 

08 1074 7622 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

1083 นางสาวฐฺตารีย ์ โรจนจรัสไชย 
59/79 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร 10230 

08 9230 5660 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

1084 นางสาวณฐมน  ช่ืนด้วง 
75/47 แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 

08 3456 6201 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

1085 นางสาววรวรรณ  ลีรพงษ์กุล 
21/37 แขวงวัดเทพศิรินทร์  
เขตป้อมปราบฯ  
กรุงเทพมหานคร 10100 

08 9106 6657 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

1086 นางวันเพ็ญ  ศรีสุภาพ 
99/316  
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 10240 

08 9481 8819 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

1087 นางสาวจินตนา  โชติวีระกุล 
122/95 แขวงบางอ้อ เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร 10150 

08 6512 1419 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

1088 นางปาริชาต ิ พรหมจันทร ์
3603/234 แขวงประชาสงเคราะห์  
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

08 3549 5442 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

1089 นางสาวฐิติญา  เอกฤทธ์ิวโรดม 
207 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10600 

08 4660 3504 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

1090 นางสาวเพ็ญ  โรจน์วัฒนกุล 
47/382 แขวงสามวาตะวันออก  
เขตคลองสามวา  
กรุงเทพมหานคร 10510 

08 6904 4638 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

1091 นางพรรณ ี พลอยจันทร์กุล 
47/382 แขวงสามวาตะวันออก  
เขตคลองสามวา  
กรุงเทพมหานคร 10510 

08 1089 9681 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

1092 นายศุภศักดิ ์ วัฒนาสกุลรตัน ์
1/75 ต าบลเสม็ด อ าเภอเมือง  
จังหวัดชลบุร ี20000 

08 3118 1851 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 
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1093 นางสาวเมย ์ สีสมบรูณ ์
3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10250 

08 4731 8542 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

1094 นางสาวพรนภสั แก้วสุวรรณ ์
62/16 หมู่ 3 แขวงท่าแร้ง  
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 

08 9104 5023 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

1095 นายพีรยุทธ ์ ภิรมย์สภุัคสกลุ 
66/32 ต าบลบางเมือง อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 2844 4800 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

1096 นางสาววราพร  ขจีผล 
89/330 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 10210 

0 2948 0088 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

1097 นางกัญญดา  ปิติสุตระกูล 
450/207 หมู่ 1  
ต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 

08 9988 7448 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

1098 นางสุวภาพ  ทรัพย์สุทธ ิ
โครงการส่วนพระองค์ สวนจติรลดา  
แขวงจิตรลดา เขตดสุิต 
กรุงเทพมหานคร 

08 1845 1665 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

1099 นางสาวสุจริา  ศราทสาร 
5/1343 หมู่ 10  
ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 2844 4800 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

1100 นางสาวโชติรักษ์  ยิ่งเสร ี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

0 2333 3952 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

1101 นางกรรณิกา  สัมมา 
89/258 หมู่ 5  
ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพล ี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 2587 9559 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

1102 นางสุณากมล  ทิมแป้น 
89/258 หมู่ 5  
ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพล ี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 5906 3844 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

1103 นางวาณ ี นนท์วรรธา 
599/26  
ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 7000 7437 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

1104 นางวรรณธนา  พฤฒิวงศ์ 
39 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ  
กรุงเทพมหานคร 10140 

- 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

1105 นางวารี  ปิ่นทองหล่อ 
28 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร 10160 

08 9496 2394 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

1106 นางสาวศิริพร  พนารินทร ์
69 แขวงบางพลัด เขตบางกอกนอ้ย 
กรุงเทพมหานคร 10700 

08 4469 0077 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

1107 นางศจีนา  วรสิทธานุกูล 
785 แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 10700 

08 6903 9808 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

1108 นางภารด ี อ าไพสุทธิพงษ ์
68/122 หมู่ 10 แขวงบางขุนเทียน  
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 

08 9117 5550 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

1109 นายภัครพงษ ์ ขวยเขิน 
145/4 ต าบลบางพลี อ าเภอบางโฉลง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 9007 3004 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 
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1110 นางพรทิพย์  วิโรจน์ศักดิ์เสร ี
311/1 แขวงบางขุนศรี  
เขตบางกอกน้อย  
กรุงเทพมหานคร 10700 

- 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

1111 นางสาวสุนิตา  ศรีอุดมพร 
157 แขวงบางล าพูล่าง เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร 10600 

08 9110 5656 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

1112 นางอิรัฎฐ ์ สุรกลุวงศ์เลิศ 
59/79 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร 10230 

08 1880 4434 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

1113 นางทิพย์วัลย์  สุทธิวิไชย 
17/110 แขวงบางนา เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานคร 10140 

08 9057 0377 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

1114 นางสาวจิราภรณ ์ ก้อนค า 
216/6 หมู่ 3  
ต าบลส าโรง อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

08 6995 6837 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

1115 นางสุใจ  คงคณากุล 
949/10 หมู่ 12 แขวงบางนา  
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

08 1989 7977 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

1116 นางธารทิพย์  สินเจรญิรุ่ง 
940/220 แขวงอุดมสุข เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 

08 6573 8852 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

1117 นางสาววรรณรางค์ บรุุษวยากรณ ์
9/665 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 10230 

08 1677 4746 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

1118 นางสาวนาร ี สิขรวิทย์ 
2129/53  
ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 9110 8092 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

1119 นางศศิธร  ซื้มเจริญ 
90/225 ต าบลบางครุ  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

08 9110 8701 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

1120 นางสาวพัชรี  ซิ้มเจรญิ 
208 หมู่ 1 ต าบลบางปลากด  
อ าเภอพระสมุทรเจดีย์  
จังหวัดสมุทรปราการ 

08 9110 8701 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

1121 นางนิภาพรรณ  เฮงพัฒนาพงศ ์
17/285 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานคร 10140 

08 4719 7469 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

1122 นางสาวจิรพร  มาชมภ ู
94 หมู่ 2 ต าบลสะเนียน  
อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 

08 8261 2729 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

1123 นางสาวเพียรถนอม  โพธิ์คันรัตน ์
965/3 ต าบลแพรกษา  
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

08 9507 4595 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

1124 นางวลัยพร  บัณฑติธรรม 
1/74 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120 

08 5060 4543 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

1125 นางดุษฎ ี ฤกษ์มงคลเดช 16/40 กรุงเทพมหานคร 10260 08 5153 0014 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

1126 นางสุพร  ศิริรจนส์กุล 
8899/37 หมู่ 2  
ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 2059 5442 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 
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1127 นางสาวสุกมลรตัน ์ ก้อนค า 
216/6 หมู่ 3  
ต าบลส าโรง อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

08 3755 6880 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

1128 น.ส.ธัญญ์พิชชา ชวลิตเอื้ออังกูร 
28/6 ต าบลล าพญา อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครปฐม 73000 

08 2354 5544 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

1129 นางสาวสุวรรณ ี ศรีวิบูลยร์ัตนา 
28/6 ต าบลล าพญา อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครปฐม 73000 

08 2453 4441 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

1130 นางอัจฉรา  จุลมณีวงศ์ 
6/52 แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 

- 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

1131 นางสาวสุปวีย ์ โพธิ์เจริญ 
64/40 ต าบลราชาเทวะ  
อ าเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 1253 7004 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

1132 นางพรทิพย์  สิทธิเขตต์การ 
64/5 หมู่ 1  
ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 4764 2555 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

1133 นางเตชิน ี ผ่องบุรุษ 
19/146 หมู่ 7  
ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 7339 3947 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

1134 นางพเยาว ์ ทองก้อน 
201/76 หมู่ 11  
ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพล ี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 6785 4080 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

1135 นางยุพิน  รัตติเจษฎา 
6/13 หมู่ 3 ต าบลหนองหอย  
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 

08 7183 9979 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

1136 เด็กหญิงอวัสดา  รัตติเจษฎา 
6/13 หมู่ 3 ต าบลหนองหอย  
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 

08 4221 3587 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

1137 นางชลิดา  เหลืองพีระ 
234/147 หมู่ 3  
ต าบลเทพารักษ ์อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 9512 8648 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

1138 นางสมพร  อ่อนเขียว 
99/426 หมู่ 6  
ต าบลบางเมือง อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 1252 5634 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

1139 นางสาวสุภาภรณ ์ ชัยสถาวรวงศ์ 
489 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 

08 1935 4565 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

1140 นางสาวสุรินทร ์ ชะนะปาโมทโข 
50 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 

08 5340 4212 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

1141 นายพนมกร  มิตรแก้ว 
20/29 หมู่ 2 ต าบลบางเขน  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

08 9227 4749 การผลิตภาพนูนต่ า 

1142 นายพนม  ยอดอ่อน 
42/549 ต าบลคคูต อ าเภอล าลูกกา  
จังหวัดปทุมธานี 12130 

08 1355 7833 การผลิตภาพนูนต่ า 

1143 นายสมัคร  นิติวิภาต 
317/8 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120 

08 9045 9102 การผลิตภาพนูนต่ า 



89 
 

 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1144 นางจิตรา  จันทร์แสง 
317 หมู่ 6  
ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 30000 

08 1074 7622 การผลิตภาพนูนต่ า 

1145 นายสุทธิรัตน ์ นุชท่าโพธ์ิ 
13/6 ต าบลบ้านคลอง อ าเภอเมือง  
จังหวัดพิษณุโลก 65000 

08 6100 3195 การผลิตภาพนูนต่ า 

1146 นางภาพิมล  คชาทอง 
19/47 หมู่ 5  
ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 9771 4579 การผลิตภาพนูนต่ า 

1147 นางสาวเสาวรส  สอนศิลป์ชัย 
134 ต าบลพระประโทน  
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

08 5196 1985 การผลิตภาพนูนต่ า 

1148 นายอธิวัฒน ์ พงศ์เจริญสุข 
243 แขวงวัดสามพระยา  
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 

08 7936 1075 การผลิตภาพนูนต่ า 

1149 นายประมวล  สีสิน 
127/22 แขวงคลองกุ่ม  
เขตคลองกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 

08 9869 8849 การผลิตภาพนูนต่ า 

1150 นางสาวจารุวรรณ  ลีรพงษ์กุล 
21/37 แขวงวัดเทพศิรินทร์  
เขตป้อมปราบ  
กรุงเทพมหานคร 10100 

08 9746 9882 การผลิตภาพนูนต่ า 

1151 นางสาวทิพย์วัลย ์ ลีรพงษ์กุล 
21/37 แขวงวัดเทพศิรินทร์  
เขตป้อมปราบ  
กรุงเทพมหานคร 10100 

08 5044 0925 การผลิตภาพนูนต่ า 

1152 นายอาทิตย ์ ด ารงค์ศร ี
4/906 แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 10220 

08 5509 9349 การผลิตภาพนูนต่ า 

1153 นายสุรชัย  คงไพศาลถาวร 
348/42 หมู่ 6  
ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา  
จังหวัดปทุมธานี 12130 

08 3083 9738 การผลิตภาพนูนต่ า 

1154 น.ส.นุชนาฎ  โรจน์สวสัดิ์ถาวร 
1076-8 หมู่ 12 แขวงบางนา  
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

08 1239 9116 การผลิตภาพนูนต่ า 

1155 นางสุดา  รัตนาภากุล 
1659/9 ต าลบางนา เขตสาธร 
กรุงเทพมหานคร 10120 

08 7039 9479 การผลิตภาพนูนต่ า 

1156 นางสาวพรชนก  ต้นประดู ่
71/2474 แขวงคลองถนน  
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 

08 6101 3331 การผลิตภาพนูนต่ า 

1157 นางสิตานัน  ระคณา 
45 แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร 10260 

08 1551 9797 การผลิตภาพนูนต่ า 

1158 นายนเรศ  ซิ้มเจรญิ 
90/225 ต าบลบางครุ  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

08 9481 2060 การผลิตภาพนูนต่ า 

1159 นางปฐมาวด ี วาเลนไทน์ 
351 แขวงวังทองหลาง  
เขตวังทองหลาง  
กรุงเทพมหานคร 10130 

08 1933 6335 การผลิตภาพนูนต่ า 

1160 นางสาวนัยน์ยภัค  ปัญญากาวิน 
171 แขวงตลาดยอด เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 10200 

09 1109 6961 การผลิตภาพนูนต่ า 
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1161 นางสาวคริษฐา  ชูสิงห์ 
116 ต าบลบางนอน อ าเภอเมือง  
จังหวัดระนอง 85000 

08 3768 0889 การผลิตภาพนูนต่ า 

1162 นางสาวปัทมา  ชูสิงห์ 
116 ต าบลบางนอน อ าเภอเมือง  
จังหวัดระนอง 85000 

08 6689 8789 การผลิตภาพนูนต่ า 

1163 นายเอก  สิทธิพันธุ ์
113 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 

0 2399 3514 การผลิตภาพนูนต่ า 

1164 นายสุวิทูร  วรกุลอมรรัตน ์
138 แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร 10260 

08 1909 9347 การผลิตภาพนูนต่ า 

1165 นางสาวชัญญา  กฤชน้อย 
120/483 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 

08 4007 5570 การผลิตภาพนูนต่ า 

1166 นายสุชาต ิ เลิศจรรยากลุ 
58 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 

08 3233 1427 การผลิตภาพนูนต่ า 

1167 นางสาวกุลฤด ี ศรีสมบรูณนนท์ 
39/33-34 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 

0 2398 9456 การผลิตภาพนูนต่ า 

1168 นางสาวดวิษา  ศรีสภุาพ 
99/316 แขวงสะพานสูง  
เขตสะพานสูง  
กรุงเทพมหานคร 10240 

08 5970 0123 การผลิตภาพนูนต่ า 

1169 นายเฉลมิพล  สมะวรรณะ 
13 แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10250 

08 5970 0123 การผลิตภาพนูนต่ า 

1170 นางสาวสุรินทร ์ ชะนะปาโมทโข 
50 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 

08 5340 4212 การผลิตภาพนูนต่ า 

1171 นายยงยุทธ  ตั้งจิตปิยะนนท์ 
1572/2 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 

08 5035 3959 การผลิตภาพนูนต่ า 

1172 นายสุวิทย ์ ศิริกุล 
589 แขวงบางบอน เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร 10150 

08 4464 9260 การผลิตภาพนูนต่ า 

1173 นางสาววิไล  เรืองลิขิตกลุ 
227/101 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10150 

08 3541 0948 การผลิตภาพนูนต่ า 

1174 นางสาววีนัส  คุรณนทราศัย 
59/66 แขวงศาลาธรรมสพ  
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 

08 4973 0450 การผลิตภาพนูนต่ า 

1175 นางสาวจันทพร  อภิสัมพุธารกูร 
17 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร 10600 

0 2472 8121 การผลิตภาพนูนต่ า 

1176 นางสาวจิรัฎฐ ์ สุรกลุวงศ์เลิศ 
3/7 ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุร ี
จังหวัดปทุมธานี 12130 

08 1880 4434 การผลิตภาพนูนต่ า 

1177 นายทวีโชค  ปิงเมือง 
303/4 ต าบลหัวตะเข้ใหญ่  
อ าเภอบางเสาธง  
จังหวัดสมุทรปราการ 

08 5712 3887 การผลิตภาพนูนต่ า 

1178 น.ส.อมรรัตน ์ เชียรพิทักษ์วงศ์ 
127/4 แขวงราษฎร์บรูณะ  
เขตราษฎร์บูรณะ  
กรุงเทพมหานคร 10140 

0 2872 9284 การผลิตภาพนูนต่ า 

1179 นายนิทัศน ์ จริยะวสิูทธ์ิ 
55/887 หมู่ 5 ต าบลบางคูวัต  
อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

08 4641 9491 การผลิตภาพนูนต่ า 
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1180 นายคณติ  อยู่สมบรูณ ์
1/91 แขวงอรุณอัมรินทร์  
เขตบางกอกน้อย  
กรุงเทพมหานคร 10300 

08 9613 3520 การผลิตภาพนูนต่ า 

1181 นางกนกธร  วงษ์จันทร์ 
31/2 หมู่ 6 ต าบลสนามไชย  
อ าเภอนายายอาม เขตจันทบรุี 10250 

08 2220 4266 การผลิตภาพนูนต่ า 

1182 นายอนุพงศ ์ เฟื่องฟุ้ง 
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ  
กรุงเทพมหานคร 10250 

08 6712 8899 การผลิตภาพนูนต่ า 

1183 นางสาวสุชาญา  วงษ์จันทร์ 
40/11 หมู่ 6 ต าบลคลองขุด  
อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120 

08 2220 2260 การผลิตภาพนูนต่ า 

1184 นางศรีรัตน ์ ชะนะปาโมกโข 
50 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 

0 2373 1380 การผลิตภาพนูนต่ า 

1185 นางอาทิตยา  ชลนทีทร 
602 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 

08 1820 0780 การผลิตภาพนูนต่ า 

1186 นายทวีศักดิ ์ ชะนะปาโมกโข 
50 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 

0 2373 1380 การผลิตภาพนูนต่ า 

1187 นายทิมล  ภูอิสระกิจ 
16 เขตป้อมปราบ  
กรุงเทพมหานคร 10100 

0 2223 6027 การผลิตภาพนูนต่ า 

1188 นางสุเพ็ญ  ศิริโรจนส์กุลชัย 
899/73 หมู่ 2  
ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 1834 8562 การผลิตภาพนูนต่ า 

1189 นางนัดดา  อังสุโวทัย 
209 หมู่ 2 ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 6567 8419 การผลิตภาพนูนต่ า 

1190 นางสาวนนทพร  สอนศิลป์ชัย 
134 ต าบลพระประโทน  
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

09 0628 1902 การผลิตภาพนูนต่ า 

1191 นายสุนันท์  เอกฉมานนท ์
63/699 แขวงสะพานสูง  
เขตสะพานสูง  
กรุงเทพมหานคร 10240 

08 1499 3828 การผลิตภาพนูนต่ า 

1192 น.ส.เมระกาญจน ์ บูรณ์ชัยวัฒน์ 
53/34 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 

08 9411 3457 การผลิตภาพนูนต่ า 

1193 นายสัมภาษณ ์ สุวรรณคีร ี
517 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสติ 
กรุงเทพมหานคร 10300 

08 9681 6645 การผลิตภาพนูนต่ า 

1194 นางสาวบุญทิพย ์ สันตภิาพ 
9/443 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร 10230 

08 1826 8648 การผลิตภาพนูนต่ า 

1195 นางสาวสคราญ  ชะนะปาโมกโข 
50 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 

08 7827 9886 การผลิตภาพนูนต่ า 

1196 นายทินัย  อนุรักษ์โสภณ 
82 แขวงบางพลัด เขตบางพลดั 
กรุงเทพมหานคร 10700 

08 1420 5177 การผลิตภาพนูนต่ า 

1197 นางวราพร  โชติเศรฐ 
110/1 หมู่ 4 แขวงบางบอน  
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 

08 1815 2779 การผลิตภาพนูนต่ า 

1198 นางสาวสินีนาฎ  กาศลังกา 
81 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 10230 

08 1363 1474 การผลิตภาพนูนต่ า 
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1199 นางอังคณา  หลินศุวนนท์ 
618 แขวงคลองสาน เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร 10600 

08 1874 0013 การผลิตภาพนูนต่ า 

1200 นายศุภโรจน ์ เตชะบรรเจิด 
2140/277 แขวงหัวหมาก  
เขตบางกะป ิกรุงเทพมหานคร 10240 

08 9667 6277 การผลิตภาพนูนต่ า 

1201 นางไพลินพรรณ  รัตยาภากลุ 
97/16 แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10250 

08 7039 9479 การผลิตภาพนูนต่ า 

1202 นางสาวพิมพกานต ์ จันทร์กาวี 
155/79 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร 10230 

08 2598 4097 การผลิตภาพนูนต่ า 

1203 นางสาวพรพนาวัลย ์ บุญรมย ์
9/860 ต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 

08 1554 3198 การผลิตภาพนูนต่ า 

1204 นายสรรค์ชัย  ชวลิตเอื้ออังกูล 
40/20 หมู่ 1 ต าบลล าพยา  
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 11000 

08 1586 2880 การผลิตภาพนูนต่ า 

1205 นายกีต ิ ลีฬหารัตน ์
5/2186  
ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 5667 7470 การผลิตภาพนูนต่ า 

1206 นางสุณ ี เสริมศลีธรรม 
481 แขวงคลองมหานาค  
เขตป้อมปราบ  
กรุงเทพมหานคร 10100 

08 6831 0389 การผลิตภาพนูนต่ า 

1207 นางสาวน้ าพลอย  เสริมศีธรรม 
481 แขวงคลองมหานาค  
เขตป้อมปราบ  
กรุงเทพมหานคร 10100 

08 5045 0708 การผลิตภาพนูนต่ า 

1208 นายอธิวัฒน ์ พงศ์เจริญสุข 
243 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 10200 

08 7936 1078 การผลิตภาพนูนต่ า 

1209 นายผาณิต  กฤติยรังสรรค ์
7 แขวงวังบูรพาภิรมณ์ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 10200 

08 1455 3727 การผลิตภาพนูนต่ า 

1210 นายธงชัย  จันทภานี 
596 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 

0 2259 7300 การผลิตภาพนูนต่ า 

1211 นายบุญรักษ์  สกุลสถาพร 
7 แขวงวังบูรพาภิรมณ์ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 10200 

08 1633 5451 การผลิตภาพนูนต่ า 

1212 นายสุธารักษ ์ บุญโชต ิ
579/58 แขวงประชาสันติ  
เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310 

08 6327 2069 การผลิตภาพนูนต่ า 

1213 นางสาวสู่เสรี  สีประเสริฐ 
644 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร 10240 

08 5832 9920 การผลิตภาพนูนต่ า 

1214 นางสาวจิรัฐา  สิงห์คาร 
157 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 10160 

08 1451 3029 การผลิตภาพนูนต่ า 

1215 นายประเสริฐ  จันทร์แสง 
317 หมู่ 6  
ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 30000 

08 8716 3239 การผลิตภาพนูนต่ า 

1216 นายปุณฤทธิ์  คงสุนทรกิจกลุ 
51/404 เขตบางประกอก  
กรุงเทพมหานคร 10140 

08 1836 9650 การผลิตภาพนูนต่ า 
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1217 นายอัธยา  กาญจนรตัน ์
33/756 หมู่ 4  
ต าบลท่าจีน อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรสาคร 74000 

08 2358 1899 การผลิตภาพนูนต่ า 

1218 นายปริยวิศว์  วงษ์จันทร ์
31/2 หมู่ 6  
ต าบลสนามไชย อ าเภอนายายอาม 
จังหวัดจันทบุรี 22170 

0 3941 7196 การผลิตภาพนูนต่ า 

1219 นางกนกธร  วงษ์จันทร์ 
31/2 หมู่ 6  
ต าบลสนามไชย อ าเภอนายายอาม 
จังหวัดจันทบุรี 22170 

0 3941 7196 การผลิตภาพนูนต่ า 

1220 นางสาวรัตนากร  ลี้เกื้อกูล 
109/546 หมู่ 11  
ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

09 0007 9549 การผลิตภาพนูนต่ า 

1221 นางสาวชมบงกช  บัวเทียนทอง 
139/13 ต าบลบางพลีใหญ่  
อ าเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 7979 4370 การผลิตภาพนูนต่ า 

1222 นางสาวเลอลักษณ ์ ชวาลากร 
301/54 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 

08 1428 4168 การผลิตภาพนูนต่ า 

1223 น.ส.จรสัศร ี เมืองงามสมบรูณ ์
12 หมู่ 4 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร 10170 

08 1301 5288 การผลิตภาพนูนต่ า 

1224 นางอารมย์ วรธนาดม 
89/193 หมู่ 10  
ต าบลบางเมืองใหม่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 8679 8435 การผลิตภาพนูนต่ า 

1225 นางสาวพิมลพันธ ุ แซ่จึง 
19/116 หมู่ 13  
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 10230 

08 6982 4171 การผลิตภาพนูนต่ า 

1226 เด็กหญิงลัคณา  ระคณา 
45 เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร 10260 

08 6777 0770 การผลิตภาพนูนต่ า 

1227 นางพิกุล  สุขใจ 
52 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 

0 2398 2075 การผลิตภาพนูนต่ า 

1228 นางสาวสุกัญญา  เรืองวณิชกิจ 
59/345 เขตบางขุนเทียน  
กรุงเทพมหานคร 10150 

08 1829 5664 การผลิตภาพนูนต่ า 

1229 นายบุญชยา  สาระวาร ี
139/13 ต าบลบางพลีใหญ่  
อ าเภอบางพล ีจังหวัดสมุทรปราการ 

08 7979 4370 การผลิตภาพนูนต่ า 

1230 นางสาวมัลลิกา  พรหมพจนาถ 
49/1200  
ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 3839 6208 การผลิตภาพนูนต่ า 

1231 นางฐิติวรดา เล้าเจริญชัพพาณิชย ์
140/32  
แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 10700 

08 9496 5872 การผลิตภาพนูนต่ า 

1232 เด็กหญิงเจกติาน ์ สาระวาร ี
109/546 ต าบลบางปลา อ าเภอบาง
พลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

0 2750 6289 การผลิตภาพนูนต่ า 
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1233 นางสุวิภา  บัวเทียนทอง 
61/104 ต าบลบางเมือง อ าเภอเมอืง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 5100 5854 การผลิตภาพนูนต่ า 

1234 นายกฤษฎา  ถวลัยเศรษฐ ี
67/104 ต าบลบางเมือง อ าเภอเมอืง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 5100 5854 การผลิตภาพนูนต่ า 

1235 นางสุภรณ ์ ลี้เกื้อกูล 
109/546 หมู่ 11  
ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 3892 6304 การผลิตภาพนูนต่ า 

1236 นางสาวศิรลิักษณ ์ กิ่งชา 
314 แขวงบางมด เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร 10150 

08 9169 0321 การผลิตภาพนูนต่ า 

1237 นางมนต์มนา  ศินิโสภา 
408/64 แขวงทุ่งครุ  
เขตบางบัว กรุงเทพมหานคร 

- การผลิตภาพนูนต่ า 

1238 นายมนตร ี เชื่อเงิน 
98/128 หมู่ 5 ต าบลบางกรวย  
อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุร ี

08 5331 4732 การผลิตภาพนูนต่ า 

1239 นางสาวปัณณ์พัฒน ์ จรัสรัตน์กร 
88/127 หมู่ 5  
ต าบลอ้อมน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร 74110 

08 5127 4129 การผลิตภาพนูนต่ า 

1240 นางเอื้อมพร  ชินพงศ์ธร 
53 หมู่ 3  
ต าบลบุหลุ อ าเภอตระการพืชผล  
จังหวัดอุบลราชธานี 31130 

08 1790 6172 การผลิตภาพนูนต่ า 

1241 นายแก่น  สว่างจิตต ์
1131/2 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 1137 4150 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1242 นางจรรยา  สว่างจิตต ์
1131/2 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1243 นายประสิทธ์ิ  ศรีจันทร ์
1141/8 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 7763 1210 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1244 นางเหวี่ยน  สวัสด ี
1292/1 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1245 นางเจือ  น่วมทอง 
1092 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1246 นางส่วน  นามพุดซา 
1142/13 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 9741 2123 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1247 นายหยด  จุ้ยทอง 
1197 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1248 นายผั่น  อยู่สบาย 
1/43 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 4386 6649 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1249 นางณัฐพร  สุระเสน 1119/22 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

032 508 288 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1250 นางเม้า  ค าผา 
1286 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี
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1251 นางทิพย์  มิตรด ี
1119/50 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120    

- 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1252 นางสาลี ่ พุ่มเพ็ชร 
17 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า  
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1253 นางดวงเดือน  สาวทรัพย ์
17 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1254 นางเล็ก  พวงบุบผา 
17 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี  76120 

- 
 

การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1255 นางอาร ี แก้วหาญ 
1119/16 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

032 442 340 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1256 นางจุนารีรัตน ์ นวลละออง 
17 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 1373 8191 
 

การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1257 นางสาวมาลยั  การินตา 
31 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 6884 4204 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1258 นายประเวศ  ปิ่นเนียม 
31 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1259 นางสาวธนาทิพย ์ โพทะเล 
1033/14 อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 0261 1958 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1260 นางบุญแท ้ บรรทัดเที่ยง 
1116 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1261 นางเมี้ยน  จุ้ยทอง 
1197/1 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1262 นางสาวเอิบ  บัวทอง 
1188/7 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1263 นางสาวสุดาทิพย ์ ทองหวาน 
50/2 หมู่ 6 ต าบลห้วยทรายเหนือ 
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 3311 2998 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1264 นางฉ่าย  มีเงิน 
798/8 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1265 นางสาวไพเราะ  นามจัด 
1123 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

032 508 122 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1266 นางเชื้อน  สาลี่ 
1201 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1267 นางทับทิม  พานิช 
1131/2 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

032 442 136 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1268 นางพาน  เทิดศักดิ์ธนกลุ 
1141/2 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 6804 7041 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี
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1269 นางองุ่น  หงษ์ทอง   
1194/1 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1270 นางวิเชียร  ตุ้มทอง 
1184/2 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1271 นายเต็ม  แก้วหาญ 
1119/16 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1272 นายตระกูล  เฟื่องแก้ว 
โรงพยาบาลชะอ า ต าบลชะอ า  
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 0223 6107 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1273 นางสาวลัดดา  ต้วมศร ี
โรงพยาบาลชะอ า ต าบลชะอ า  
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 9254 4804 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1274 นางจิรพรรณ  เขียวข า   
โรงพยาบาลชะอ า ต าบลชะอ า  
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 76120 

032 471 809 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1275 นางสาวณัฐศติา  เป็นศิร ิ
31 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 9182 6919 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1276 นางวัฒนา  นกขุนทอง 
1330/15 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1277 นายบุญชู  โชติกจ ารญู   
1325/3 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

032 442 086 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1278 นายยงยุธ  พวงบุษบา 
17 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1279 นางพิว  ลูกอินทร ์
1231/1 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1280 นายบุญเลิศ  นิ่มนวล 
1206 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 1986 7122 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1281 พ.ต.ท.ปรัชญา  แล้งถันชัย 
17 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1282 พ.ต.ท.อุดม  มณเีตมิ 
1134/2 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 7769 0498 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1283 นางสาวทรงศิร ิ ตึงทอง 
1318/8 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 9548 4204 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1284 นางชวนพิศ  เจริญเกียรติรัศม ี
1206/6 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
 

การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1285 นางสาววรรณวิไล  แตงอ่อน 
1261 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 5841 3321 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1286 นางประเทือง  หนูเทียน 
324 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

 



97 
 

 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1287 นายพิภพ  ฉิมทอง 
1245 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1288 นางเสาวณ ี คงเจริญ 
690/4 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1289 นายเปีย  งามคลา้ย 
77 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1290 นางพรังเพรา  มีศิร ิ
1119/2 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 9837 8772 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1291 นายทองอินทร ์ ภู่เทศ 
17 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1292 นายอนันต ์ ทิมหล 
1401/122 ต าบลชะอ า  
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 6169 1703 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1293 นางลัคคาพร  ทินมาล 
1316/6 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 7663 1044 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1294 นายบุญช่วย  มีคง 
1337/3 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 1192 2083 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1295 นางเพ็ญศร ี พานทอง 
1100/8 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1296 นางแฉล้ม  ชูก าลัง 
1180/2 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1297 นางวารุณ ี สงวนวรพงศ์ 
598/41 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 9150 0995 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1298 นางสาวดวงดาว  นกแก้ว 
1416/19 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 4893 1041 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1299 นางสาวนิด  เกิดทรัพย ์
832 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 9742 1692 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1300 นางส้มแป้น  สิงห์เสือ 
1100/1 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1301 นางประยงค ์ บุญปก 
1383/2 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 9543 4226 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1302 นางมาลิณ ี น้อยสะอาด 
1/38  ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 7407 6007 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1303 นางสุนีย์  สาล ี
1201 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 6061 2655 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1304 นางลพ  มิตรด ี
1119/50 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 0938 1480 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี
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ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1305 นายอรุณ  มิตรด ี
1202/2 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 9550 3249 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1306 นางวันเพ็ญ  จันทับทิม 
1259/4 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1307 นางสาวประยูร  พุ่มจันทร์ 
315/1 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 1009 8695 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1308 นางสาวเพ็ญ  ท่วมสา   
282 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

032 433 217 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1309 นางอ าพร  มิ่งประเสริฐ 
1200 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1310 นางพัว  กลิ่นงาม 
1141 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1311 นางจรัญญา  รัตนผลิน 
57/23 หมู่ 3 หมู่บ้านร่มเย็นเอกชัย    
ถนนเอกชัย ต าบลบางน้ าจืด  
อ าเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร 74000 

0 2892 1880 
08 1935 9896 

การท ากล้วยไม้ป่าเหลืองจันทบูร 
/ กล้วยไม้ป่าไทยในกล่องสวย / 
ช่อบูเก้กล้วยไม้ปา่ไทย 

1312 นางสาวจันทนา  บุญวนิชยาเลศิ 
47/2 หมู่ 12  
ต าบลทรงคะนอง อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

0 2463 4882 
08 1918 7044 

การท ากล้วยไม้ป่าเหลืองจันทบูร 
/ กล้วยไม้ป่าไทยในกล่องสวย / 
ช่อบูเก้กล้วยไม้ปา่ไทย 

1313 นางสาวจิราภรณ ์ สืบสายอ้น 
65/186 หมู่ 6 หมู่บ้านมณีวรรณ 
ต าบลละหาร อ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 11110 

0 2964 4883 
08 7915 4285 

การท ากล้วยไม้ป่าเหลืองจันทบูร 
/ กล้วยไม้ป่าไทยในกล่องสวย / 
ช่อบูเก้กล้วยไม้ปา่ไทย 

1314 นางชนันกานต์  ศรีทองพนาบูลย์ 
11 ถนนเพชรเกษม ซอย 2  
ต าบลพระประโทน อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครปฐม 73000 

 
08 9127 9588 

การท ากล้วยไม้ป่าเหลืองจันทบูร 
/ กล้วยไม้ป่าไทยในกล่องสวย / 
ช่อบูเก้กล้วยไม้ปา่ไทย 

1315 นางสาวฎารัชญ ์ วงศ์ธนาโรจน ์
9 ถนนนรสิงห์ ต าบลมหาชัย  
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

08 9415 0779 
08 5221 3966 

การท ากล้วยไม้ป่าเหลืองจันทบูร 
/ กล้วยไม้ป่าไทยในกล่องสวย / 
ช่อบูเก้กล้วยไม้ปา่ไทย 

1316 นางสาวณีรนุช  ปาลีพงศ์พันธ์ 
13 ซอยวชิรธรรมสาธติ 43 
แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร 10260 

0 2746 4757 
08 7672 1485 

การท ากล้วยไม้ป่าเหลืองจันทบูร 
/ กล้วยไม้ป่าไทยในกล่องสวย / 
ช่อบูเก้กล้วยไม้ปา่ไทย 

1317 นางสาวศนันท์ธร  กระแสร์ทิพย ์
82/27 หมู่ 6 ซอยเจริญสุข 
ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 11000 

- 
 

การท ากล้วยไม้ป่าเหลืองจันทบูร 
/ กล้วยไม้ป่าไทยในกล่องสวย / 
ช่อบูเก้กล้วยไม้ปา่ไทย 

1318 นางสาวนภาพร  แสงชัยทวีรักษ์ 
155/5 ถนนราชวิถี 
แขวงวชิรพยาบาล เขตดสุิต 
กรุงเทพมหานคร 10300 

0 2669 7100 
08 9670 0341 

การท ากล้วยไม้ป่าเหลืองจันทบูร 
/ กล้วยไม้ป่าไทยในกล่องสวย / 
ช่อบูเก้กล้วยไม้ปา่ไทย 

1319 นายประจิน  เอมอุทัย 
228/1-2 หมู่ 4 ต าบลหางน้ าสาคร 
อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170 

056 431 521 
08 1284 5408 

การท ากล้วยไม้ป่าเหลืองจันทบูร 
/ กล้วยไม้ป่าไทยในกล่องสวย / 
ช่อบูเก้กล้วยไม้ปา่ไทย 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1320 นางสาวพัชรนันท ์ พลายเพชรน้อย 
55/30 ถนนชัยพฤกษ์  
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

0 2882 1851 
08 3701 6933 

การท ากล้วยไม้ป่าเหลืองจันทบูร 
/ กล้วยไม้ป่าไทยในกล่องสวย / 
ช่อบูเก้กล้วยไม้ปา่ไทย 

1321 นางไพเราะ  โจหิงค์   
133/8 ซอยสามเสน 13 ถนนสามเสน 
แขวงวชิรพยาบาล เขตดสุิต 
กรุงเทพมหานคร 10300 

0 2243 2602 
08 9475 1363 

การท ากล้วยไม้ป่าเหลืองจันทบูร 
/ กล้วยไม้ป่าไทยในกล่องสวย / 
ช่อบูเก้กล้วยไม้ปา่ไทย 

1322 นางสาวมาลสิา  ไชยศิลา 
19/152 หมู่ 5 ซอยพหลโยธิน 54 
แขวงคลองถนน เขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร 10220 

0 2971 2544 
08 1906 7687 

การท ากล้วยไม้ป่าเหลืองจันทบูร 
/ กล้วยไม้ป่าไทยในกล่องสวย / 
ช่อบูเก้กล้วยไม้ปา่ไทย 

1323 นายนรากร  ลิมปิไพศาล 
19/152 หมู่ 5 ซอยพหลโยธิน 54 
แขวงคลองถนน เขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร 10220 

08 7069 3210 
การท ากล้วยไม้ป่าเหลืองจันทบูร 
/ กล้วยไม้ป่าไทยในกล่องสวย / 
ช่อบูเก้กล้วยไม้ปา่ไทย 

1324 นางรุ้งเพ็ชร  วิลาวัณย์วจ ี
23/8 หมู่ 10 ซอยวัดก าแพง 
ถนนพิบูลสงคราม ต าบลตลาดขวัญ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

0 2526 7566 
การท ากล้วยไม้ป่าเหลืองจันทบูร 
/ กล้วยไม้ป่าไทยในกล่องสวย / 
ช่อบูเก้กล้วยไม้ปา่ไทย 

1325 นางสาววงศ์มณ ี ชาติหาญ 
54/17 หมู่บ้านทัดชาวลิล่า 
แขวงสนามบินน้ า เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร 10210 

08 6045 6780 
การท ากล้วยไม้ป่าเหลืองจันทบูร 
/ กล้วยไม้ป่าไทยในกล่องสวย / 
ช่อบูเก้กล้วยไม้ปา่ไทย 

1326 นางสาวศุภรา  เชื้อไทย 
155/4-6 ถนนสุขุมวิท 21 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 

- 
 

การท ากล้วยไม้ป่าเหลืองจันทบูร 
/ กล้วยไม้ป่าไทยในกล่องสวย / 
ช่อบูเก้กล้วยไม้ปา่ไทย 

1327 นางสาวศุมาลิน  อินนุพัฒน์ 
31/64 หมู่บ้านพฤกษาวิลเลจ 5 
ต าบลบางครูัต อ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 11110 

08 2098 4984 
การท ากล้วยไม้ป่าเหลืองจันทบูร 
/ กล้วยไม้ป่าไทยในกล่องสวย / 
ช่อบูเก้กล้วยไม้ปา่ไทย 

1328 นางสาวสมพร  บุญมาเปรม 
18/9 หมู่ 4 ซอยวัดชมภูเวท 
ถนนสนามบินน้ า ต าบลท่าทราย 
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

0 2526 2422 
08 1810 9422 

การท ากล้วยไม้ป่าเหลืองจันทบูร 
/ กล้วยไม้ป่าไทยในกล่องสวย / 
ช่อบูเก้กล้วยไม้ปา่ไทย 

1329 นางสาวสมฤดี  รอดแสงสินธุ ์
40 ถนนเพชรเกษม 48 เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 10160 

08 1342 9446 
การท ากล้วยไม้ป่าเหลืองจันทบูร 
/ กล้วยไม้ป่าไทยในกล่องสวย / 
ช่อบูเก้กล้วยไม้ปา่ไทย 

1330 นางสาวสลิล  ยิ่งศิร ิ
89/6 หมู่ 7  
ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ  
จังหวัดสมุทรปราการ 10560 

0 2175 1058 
08 1373 3055 

การท ากล้วยไม้ป่าเหลืองจันทบูร 
/ กล้วยไม้ป่าไทยในกล่องสวย / 
ช่อบูเก้กล้วยไม้ปา่ไทย 

1331 นางสาวสุทธาอร  เสมถิต ิ
10 ซอยพร้อมศรี 2 
ถนนสุขุมวิท 39 เขตคลองตันเหนอื 
กรุงเทพมหานคร 10110 

08 9811 1989 
การท ากล้วยไม้ป่าเหลืองจันทบูร 
/ กล้วยไม้ป่าไทยในกล่องสวย / 
ช่อบูเก้กล้วยไม้ปา่ไทย 

1332 นางสาวเทพินทร์  เสมถติ ิ
10 ซอยพร้อมศรี 2  
ถนนสุขุมวิท 39 เขตคลองตันเหนอื 
กรุงเทพมหานคร 10110 

08 9811 1989 
การท ากล้วยไม้ป่าเหลืองจันทบูร 
/ กล้วยไม้ป่าไทยในกล่องสวย / 
ช่อบูเก้กล้วยไม้ปา่ไทย 

1333 นางสาวสุจติรา  แสงชัยทวีรักษ์ 
155/5 ถนนราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล 
เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร 10300 

0 2243 3981 
08 0431 2492 

การท ากล้วยไม้ป่าเหลืองจันทบูร 
/ กล้วยไม้ป่าไทยในกล่องสวย / 
ช่อบูเก้กล้วยไม้ปา่ไทย 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
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โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1334 นางสาวสุวรรณา  อุดมเวทยนันท์ 
174 หมู่ 4 ต าบลจันทนิมิต  
อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  

0 3931 3903 
08 9797 1188 

การท ากล้วยไม้ป่าเหลืองจันทบูร 
/ กล้วยไม้ป่าไทยในกล่องสวย / 
ช่อบูเก้กล้วยไม้ปา่ไทย 

1335 นางเพ็ญพิมล  ทุมประเสน 
111/11 ราชด าเนินคอนโดมเินียม 
แขวงวัดโสมนสั เขตป้อมปราบฯ 
กรุงเทพมหานคร 

08 9985 2501 
 

การท ากล้วยไม้ป่าเหลืองจันทบูร 
/ กล้วยไม้ป่าไทยในกล่องสวย / 
ช่อบูเก้กล้วยไม้ปา่ไทย 

1336 นางสาวนันทวัน  บุตรพานิช 
29 หมู่ 5  
ต าบลยายแพง อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 

034 761 321 
08 8438 9016 

การท าแป้งกล้วย / คุกกี้กล้วย
กรอบ / ขนมปังปอนด์แป้ง
กล้วย / โดนัทแป้งกล้วย /  
พายช้ันแป้งกล้วยไสต้่างๆ /  
ทาร์ตแป้งกล้วยไสต้่างๆ 

1337 นางสุวรรณา  เหล็กสกลุ 
1 หมู่ 4  
ต าบลยายแพง อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 

- 
 

การท าแป้งกล้วย / คุกกี้กล้วย
กรอบ / ขนมปังปอนด์แป้ง
กล้วย / โดนัทแป้งกล้วย /  
พายช้ันแป้งกล้วยไสต้่างๆ /  
ทาร์ตแป้งกล้วยไสต้่างๆ 

1338 นางสาวนารินทร ์ จินดาแดง 
15 หมู่ 4  
ต าบลยายแพง อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 

08 8612 9768 

การท าแป้งกล้วย / คุกกี้กล้วย
กรอบ / ขนมปังปอนด์แป้ง
กล้วย / โดนัทแป้งกล้วย /  
พายช้ันแป้งกล้วยไสต้่างๆ /  
ทาร์ตแป้งกล้วยไสต้่างๆ 

1339 เด็กหญิงธนาภรณ ์ ทรัพย์ส าราญ 
31/1หมู่ 5  
ต าบลยายแพง อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 

- 
 

การท าแป้งกล้วย / คุกกี้กล้วย
กรอบ / ขนมปังปอนด์แป้ง
กล้วย / โดนัทแป้งกล้วย /  
พายช้ันแป้งกล้วยไสต้่างๆ /  
ทาร์ตแป้งกล้วยไสต้่างๆ 

1340 นางสาวอรพรรณ  อินทโชติ 
33 หมู่ 5  
ต าบลยายแพง อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 

08 9048 9931 

การท าแป้งกล้วย / คุกกี้กล้วย
กรอบ / ขนมปังปอนด์แป้ง
กล้วย / โดนัทแป้งกล้วย /  
พายช้ันแป้งกล้วยไสต้่างๆ /  
ทาร์ตแป้งกล้วยไสต้่างๆ 

1341 เด็กหญิงปาลิตา  อินทโชติ 
125/105  
ซอยบางแก้ว ต าบลแม่กลอง 
อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  

- 
 

การท าแป้งกล้วย / คุกกี้กล้วย
กรอบ / ขนมปังปอนด์แป้ง
กล้วย / โดนัทแป้งกล้วย /  
พายช้ันแป้งกล้วยไสต้่างๆ /  
ทาร์ตแป้งกล้วยไสต้่างๆ 

1342 นางสาวนฤมล  ขันติสมบูรณ ์
239 หมู่ 10 ต าบลด าเนินสะดวก 
อ าเภอด าเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี 70130 

032 241 163 
08 3925 6757 

การท าแป้งกล้วย / คุกกี้กล้วย
กรอบ / ขนมปังปอนด์แป้ง
กล้วย / โดนัทแป้งกล้วย /  
พายช้ันแป้งกล้วยไสต้่างๆ /  
ทาร์ตแป้งกล้วยไสต้่างๆ 

 



101 
 

 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1343 นางปิยาภรณ ์ เอี่ยมสะอาด 
22/7 หมู่ 2  
ต าบลยายแพง อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 

034 738 124 
08 6511 8351 

การท าแป้งกล้วย / คุกกี้กล้วย
กรอบ / ขนมปังปอนด์แป้ง
กล้วย / โดนัทแป้งกล้วย /  
พายช้ันแป้งกล้วยไสต้่างๆ /  
ทาร์ตแป้งกล้วยไสต้่างๆ 

1344 นางษมาพร  จีนคง 
35 หมู่ 5  
ต าบลยายแพง อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 

09 0785 6395 

การท าแป้งกล้วย / คุกกี้กล้วย
กรอบ / ขนมปังปอนด์แป้ง
กล้วย / โดนัทแป้งกล้วย /  
พายช้ันแป้งกล้วยไสต้่างๆ /  
ทาร์ตแป้งกล้วยไสต้่างๆ 

1345 นางชิด  ภุมรินทร ์
36 หมู่ 5  
ต าบลยายแพง อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 

08 0113 5329 

การท าแป้งกล้วย / คุกกี้กล้วย
กรอบ / ขนมปังปอนด์แป้ง
กล้วย / โดนัทแป้งกล้วย /  
พายช้ันแป้งกล้วยไสต้่างๆ /  
ทาร์ตแป้งกล้วยไสต้่างๆ 

1346 นายสมพงษ ์ ทรัพย์ส าราญ 
31 หมู่ 5  
ต าบลยายแพง อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 

- 
 

การท าแป้งกล้วย / คุกกี้กล้วย
กรอบ / ขนมปังปอนด์แป้ง
กล้วย / โดนัทแป้งกล้วย /  
พายช้ันแป้งกล้วยไสต้่างๆ /  
ทาร์ตแป้งกล้วยไสต้่างๆ 

1347 นางสาวเอื้อน  คี้สุคนธ ์
4 หมู่ 5  
ต าบลยายแพง อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 

08 5383 5642 

การท าแป้งกล้วย / คุกกี้กล้วย
กรอบ / ขนมปังปอนด์แป้ง
กล้วย / โดนัทแป้งกล้วย /  
พายช้ันแป้งกล้วยไสต้่างๆ /  
ทาร์ตแป้งกล้วยไสต้่างๆ 

1348 นางสาวปราณ ี จีนคง 
32 หมู่ 5  
ต าบลยายแพง อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 

- 
 

การท าแป้งกล้วย / คุกกี้กล้วย
กรอบ / ขนมปังปอนด์แป้ง
กล้วย / โดนัทแป้งกล้วย /  
พายช้ันแป้งกล้วยไสต้่างๆ /  
ทาร์ตแป้งกล้วยไสต้่างๆ 

1349 นางสาวสมร  ทินวงศ์ 
11/3 หมู่ 4  
ต าบลปลายโพงพาง อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 

08 1705 5386 

การท าแป้งกล้วย / คุกกี้กล้วย
กรอบ / ขนมปังปอนด์แป้ง
กล้วย / โดนัทแป้งกล้วย /  
พายช้ันแป้งกล้วยไสต้่างๆ /  
ทาร์ตแป้งกล้วยไสต้่างๆ 

1350 นางกาญจนา  ทรัพย์ส าราญ 
31 ต าบลยายแพง อ าเภอบางคนที  
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 

- 
 

การท าแป้งกล้วย / คุกกี้กล้วย
กรอบ / ขนมปังปอนด์แป้ง
กล้วย / โดนัทแป้งกล้วย /  
พายช้ันแป้งกล้วยไสต้่างๆ /  
ทาร์ตแป้งกล้วยไสต้่างๆ 

 



102 
 

 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1351 นางฉอ้อน  ใจอ่อน 
27 หมู่ 5  
ต าบลยายแพง อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120  

- 
 

การท าแป้งกล้วย / คุกกี้กล้วย
กรอบ / ขนมปังปอนด์แป้ง
กล้วย / โดนัทแป้งกล้วย /  
พายช้ันแป้งกล้วยไสต้่างๆ /  
ทาร์ตแป้งกล้วยไสต้่างๆ 

1352 นางสาวกนกพร  ตะมะวิโมกษ์ 
16 หมู่ 5  
ต าบลยายแพง อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 

- 
 

การท าแป้งกล้วย / คุกกี้กล้วย
กรอบ / ขนมปังปอนด์แป้ง
กล้วย / โดนัทแป้งกล้วย /  
พายช้ันแป้งกล้วยไสต้่างๆ /  
ทาร์ตแป้งกล้วยไสต้่างๆ 

1353 นางอ้อมทิพย์  ภูแก้ว 
102/9 หมู่ 12 ต าบลลาดใหญ ่
อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 

08 6173 5774 

การท าแป้งกล้วย / คุกกี้กล้วย
กรอบ / ขนมปังปอนด์แป้ง
กล้วย / โดนัทแป้งกล้วย /  
พายช้ันแป้งกล้วยไสต้่างๆ /  
ทาร์ตแป้งกล้วยไสต้่างๆ 

1354 นางสิริยา  ไทยสมบรูณ ์
9 หมู่ 5  
ต าบลยายแพง อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 

08 1006 7373 

การท าแป้งกล้วย / คุกกี้กล้วย
กรอบ / ขนมปังปอนด์แป้ง
กล้วย / โดนัทแป้งกล้วย /  
พายช้ันแป้งกล้วยไสต้่างๆ /  
ทาร์ตแป้งกล้วยไสต้่างๆ 

1355 นายวัชระ  ศรีสมัฤทธ์ิ 
16/23 หมู่ 1 ต าบลบา้นปรก 
อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 

034 711 456 
08 1307 9723 

การท าแป้งกล้วย / คุกกี้กล้วย
กรอบ / ขนมปังปอนด์แป้ง
กล้วย / โดนัทแป้งกล้วย /  
พายช้ันแป้งกล้วยไสต้่างๆ /  
ทาร์ตแป้งกล้วยไสต้่างๆ 

1356 นางสาวกนกพร  เจรญิสมบัต ิ
57 หมู่ 4  
ต าบลยายแพง อ าเภอบางคนที  
จังหวัดสมุทรสงคราม  

08 5623 5556 

การท าแป้งกล้วย / คุกกี้กล้วย
กรอบ / ขนมปังปอนด์แป้ง
กล้วย / โดนัทแป้งกล้วย /  
พายช้ันแป้งกล้วยไสต้่างๆ /  
ทาร์ตแป้งกล้วยไสต้่างๆ 

1357 นางสาวนฤมล  ทรัพย์ส าราญ 
31 หมู่ 5  
ต าบลยายแพง อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 

034 761 144 
08 4024 9797 

การท าแป้งกล้วย / คุกกี้กล้วย
กรอบ / ขนมปังปอนด์แป้ง
กล้วย / โดนัทแป้งกล้วย /  
พายช้ันแป้งกล้วยไสต้่างๆ /  
ทาร์ตแป้งกล้วยไสต้่างๆ 

1358 นางสมรักษ์  ศิวิลัย 
99/428 หมู่ 6 ต าบลบางเมือง 
อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 

08 6816 7417 

การท าแป้งกล้วย / คุกกี้กล้วย
กรอบ / ขนมปังปอนด์แป้ง
กล้วย / โดนัทแป้งกล้วย /  
พายช้ันแป้งกล้วยไสต้่างๆ /  
ทาร์ตแป้งกล้วยไสต้่างๆ 

 



103 
 

 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1359 นางส้มแป้น  มีสุข 
28 หมู่ 6  
ต าบลกระดังงา อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 

- 
 

การท าแป้งกล้วย / คุกกี้กล้วย
กรอบ / ขนมปังปอนด์แป้ง
กล้วย / โดนัทแป้งกล้วย /  
พายช้ันแป้งกล้วยไสต้่างๆ /  
ทาร์ตแป้งกล้วยไสต้่างๆ 

1360 นางบุญเรือน  พวงบุษบา 
73 หมู่ 7  
ต าบลบางนกแขวก อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 

034 703 149 
08 7022 8831 

การท าแป้งกล้วย / คุกกี้กล้วย
กรอบ / ขนมปังปอนด์แป้ง
กล้วย / โดนัทแป้งกล้วย /  
พายช้ันแป้งกล้วยไสต้่างๆ /  
ทาร์ตแป้งกล้วยไสต้่างๆ 

1361 นางสาวชูจิต  แสงอาทิตย์อุทัย 
8/1 หมู่ 9  
ต าบลโรงหีบ อ าเภอบางคนที  
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 

 
- 
 

การท าแป้งกล้วย / คุกกี้กล้วย
กรอบ / ขนมปังปอนด์แป้ง
กล้วย / โดนัทแป้งกล้วย /  
พายช้ันแป้งกล้วยไสต้่างๆ /  
ทาร์ตแป้งกล้วยไสต้่างๆ 

1362 นางสมจิต  ช่ืนชมภู 
27 หมู่ 2  
ต าบลยายแพง อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 

 
- 
 

การท าแป้งกล้วย / คุกกี้กล้วย
กรอบ / ขนมปังปอนด์แป้ง
กล้วย / โดนัทแป้งกล้วย /  
พายช้ันแป้งกล้วยไสต้่างๆ /  
ทาร์ตแป้งกล้วยไสต้่างๆ 

1363 นางเพ็ญศร ี อินทโชติ 
33 หมู่ 5  
ต าบลยายแพง อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120  

 
- 
 

การท าแป้งกล้วย / คุกกี้กล้วย
กรอบ / ขนมปังปอนด์แป้ง
กล้วย / โดนัทแป้งกล้วย /  
พายช้ันแป้งกล้วยไสต้่างๆ /  
ทาร์ตแป้งกล้วยไสต้่างๆ 

1364 นางสุรีย ์ ศาสตร์ประสิทธ์ิ 
96 หมู่ 5  
ต าบลยายแพง อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 

08 3556 8545 

การท าแป้งกล้วย / คุกกี้กล้วย
กรอบ / ขนมปังปอนด์แป้ง
กล้วย / โดนัทแป้งกล้วย /  
พายช้ันแป้งกล้วยไสต้่างๆ /  
ทาร์ตแป้งกล้วยไสต้่างๆ 

1365 นางพวงพยอม  ทรัพย์ส าราญ 
31 หมู่ 5  
ต าบลยายแพง อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 

034 761 144 

การท าแป้งกล้วย / คุกกี้กล้วย
กรอบ / ขนมปังปอนด์แป้ง
กล้วย / โดนัทแป้งกล้วย /  
พายช้ันแป้งกล้วยไสต้่างๆ /  
ทาร์ตแป้งกล้วยไสต้่างๆ 

1366 นายเกริ่น  อรุณรัตน ์
19 ถนนพูลสุข  
ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 

08 9837 3466 
การท าเต้าหู้นมสด เต้าฮวยผลไม้ 
/ เยลลีผ่ลไม ้

1367 นางสุชาวิณ ี สุขเจริญ 
11/92 ถนนเพชรเกษม ต าบลหัวหิน 
อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ ์

032 511 192 
08 0998 2501 

การท าเต้าหู้นมสด เต้าฮวยผลไม้ 
/ เยลลีผ่ลไม ้
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ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1368 นางสาวรุจี  ด้วงขาว 
69 ถนนเสราคาม  
ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 

032 511 586 
การท าเต้าหู้นมสด เต้าฮวยผลไม้ 
/ เยลลีผ่ลไม ้

1369 นางอุไร  ค าจริง 
26/40 หมู่บ้านเขาน้อย  
ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110  

08 5429 9578 
การท าเต้าหู้นมสด เต้าฮวยผลไม้ 
/ เยลลีผ่ลไม ้

1370 นางรัมภา  จ าลองราช 

กองสวัสดิการสังคม  
เทศบาลเมืองหัวหิน  
ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 

08 9794 5038 
การท าเต้าหู้นมสด เต้าฮวยผลไม้ 
/ เยลลีผ่ลไม ้

1371 นางสาวอรอินทร ์ เฟื่องฟ ู
122/2 ต าบลหนองแก อ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 

08 6375 0222 
การท าเต้าหู้นมสด เต้าฮวยผลไม้ 
/ เยลลีผ่ลไม ้

1372 นางสาวจารุวรรณ  ดีนุ่ม 
148 ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110  

08 2350 4940 
การท าเต้าหู้นมสด เต้าฮวยผลไม้ 
/ เยลลีผ่ลไม ้

1373 นางวัลลภา  บัวทอง 
114 ถนนเพชรเกษม  
ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 

08 4674 4690 
การท าเต้าหู้นมสด เต้าฮวยผลไม้ 
/ เยลลีผ่ลไม ้

1374 นางสาวบุษบา  โชคสุชาต ิ
114 เทศบาลเมืองหัวหิน  
ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 

- 
การท าเต้าหู้นมสด เต้าฮวยผลไม้ 
/ เยลลีผ่ลไม ้

1375 นางบรรจง  ตุ้มสวสัดิ ์
32/56 หมู่บ้านบ่อฝ้าย  
ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 

08 3109 7540 
การท าเต้าหู้นมสด เต้าฮวยผลไม้ 
/ เยลลีผ่ลไม ้

1376 นายสังเวียน  นุ้ยคง 
32/56 ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 

- 
การท าเต้าหู้นมสด เต้าฮวยผลไม้ 
/ เยลลีผ่ลไม ้

1377 นายทนตวรรณ  ดวงแก้ว 

กองสวัสดิการสังคม  
เทศบาลเมืองหัวหิน  
ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 

032 534 499 
08 1014 2526 

การท าเต้าหู้นมสด เต้าฮวยผลไม้ 
/ เยลลีผ่ลไม ้

1378 นางสาวราตร ี ทองเนี่ยง 
120/29 ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหนิ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 

08 3308 9935 
การท าเต้าหู้นมสด เต้าฮวยผลไม้ 
/ เยลลีผ่ลไม ้

1379 นางรักชนก  สิงคิวิรตัน ์
11/8 ถนนเพชรเกษม  
ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 

08 9546 1847 
การท าเต้าหู้นมสด เต้าฮวยผลไม้ 
/ เยลลีผ่ลไม ้

1380 นางสาวเดือนเนตร  คงเจริญ 
4/137 หมู่บ้านกอล์ฟวิว 
ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 

032 535 309 
08 7410 9748 

การท าเต้าหู้นมสด เต้าฮวยผลไม้ 
/ เยลลีผ่ลไม ้

1381 นางสาวนิสากร  พงษ์ไพบูลย ์
7 ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 

08 9665 5048 
การท าเต้าหู้นมสด เต้าฮวยผลไม้ 
/ เยลลีผ่ลไม ้
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เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1382 นางสาวดวงสมร  คล้ายทอง 
33/163 ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหนิ  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110  

032 516 322 
08 1433 1917 

การท าเต้าหู้นมสด เต้าฮวยผลไม้ 
/ เยลลีผ่ลไม ้

1383 นางแนบ  เงินโสภา 
17 ซอยบิณฑบาตร 
ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 

08 9411 3633 
 

การท าเต้าหู้นมสด เต้าฮวยผลไม้ 
/ เยลลีผ่ลไม ้

1384 นางน้อย  รอดมา 
4/6 ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 

032 533 671 
การท าเต้าหู้นมสด เต้าฮวยผลไม้ 
/ เยลลีผ่ลไม ้

1385 นางระพ ี จุติพรชัย 
56/1 ถนนพูลสุข 
ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 

032 530 740 
 

การท าเต้าหู้นมสด เต้าฮวยผลไม้ 
/ เยลลีผ่ลไม ้

1386 นายสนธยา  จุติพรชัย 
56/1 ถนนพูลสุข 
ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 

032 530 740 
08 5409 9567 

การท าเต้าหู้นมสด เต้าฮวยผลไม้ 
/ เยลลีผ่ลไม ้

1387 นางดรุณ ี ใบเกตุ 
13/1 ถนนพูลสุข  
ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 

08 6314 0392 
การท าเต้าหู้นมสด เต้าฮวยผลไม้ 
/ เยลลีผ่ลไม ้

1388 นางสิริมา  สว่างจิต 
17/1 ถนนพูลสุข  
ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 

032 514 074 
การท าเต้าหู้นมสด เต้าฮวยผลไม้ 
/ เยลลีผ่ลไม ้

1389 นางนิตยา  แท่นศิลา 
17 ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 08 1859 8781 

การท าเต้าหู้นมสด เต้าฮวยผลไม้ 
/ เยลลีผ่ลไม ้

1390 นายเชิญ  ใบเกต ุ
13/11 ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 

08 8845 8814 
การท าเต้าหู้นมสด เต้าฮวยผลไม้ 
/ เยลลีผ่ลไม ้

1391 นางชูจิต  อรุณรัตน ์
19 ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 

08 1819 5219 
การท าเต้าหู้นมสด เต้าฮวยผลไม้ 
/ เยลลีผ่ลไม ้

1392 นางสาวพนิดา  ละอองจิต 
114 ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 

09 0180 5878 
การท าเต้าหู้นมสด เต้าฮวยผลไม้ 
/ เยลลีผ่ลไม ้

1393 นางชญาดา  บุญเกิด 
26/100 ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหนิ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 

08 9492 5539 
การท าเต้าหู้นมสด เต้าฮวยผลไม้ 
/ เยลลีผ่ลไม ้

1394 นางเอื้องพร  คณะมะ 
122/2 หมู่บ้านบ่อฝ้าย  
ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110  

08 0660 5553 
การท าเต้าหู้นมสด เต้าฮวยผลไม้ 
/ เยลลีผ่ลไม ้

1395 นางนุชวด ี ด่านขุนจัน 

114 เทศบาลเมืองหัวหิน  
ถนนเพชรเกษม  
ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 

08 6892 3325 
การท าเต้าหู้นมสด เต้าฮวยผลไม้ 
/ เยลลีผ่ลไม ้

1396 นายอุดม  ดวงแข 
39/4 ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย  
ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 

08 1944 8474 
การท าเต้าหู้นมสด เต้าฮวยผลไม้ 
/ เยลลีผ่ลไม ้
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1397 นางนันทนา  ปูลาด 

114 ถนนเพชรเกษม  
เทศบาลเมืองหัวหิน 
ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 

08 2964 2370 
การท าเต้าหู้นมสด เต้าฮวยผลไม้ 
/ เยลลีผ่ลไม ้

1398 นางสมศร ี เฟื่องฟู 
36/144 ซอยหมู่บ้านเขาน้อย 
ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 

08 1192 9151 
การท าเต้าหู้นมสด เต้าฮวยผลไม้ 
/ เยลลีผ่ลไม ้

1399 นางจิราวรรณ  ธารามาศ 
71/2 ถนนเสราคาม 
ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 

032 512 261 
08 6763 8053 

การท าเต้าหู้นมสด เต้าฮวยผลไม้ 
/ เยลลีผ่ลไม ้

1400 นายสุวรรณ  ค าจริง 
26/40 ถนนประชาสามัคคี  
ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 

08 9929 8273 
การท าเต้าหู้นมสด เต้าฮวยผลไม้ 
/ เยลลีผ่ลไม ้

1401 นางสาววิลัยดา  เลืองชวน 
13/1 ถนนพูลสุข 
ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 

08 6314 0392 
การท าเต้าหู้นมสด เต้าฮวยผลไม้ 
/ เยลลีผ่ลไม ้

1402 ร.ต.ต.สอาด  จรรยากลู 
โรงแรมสุขวิไล  
ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 

- 
การท าเต้าหู้นมสด เต้าฮวยผลไม้ 
/ เยลลีผ่ลไม ้

1403 นายวิชาญ  เปรมปร ี
102/1 ต าบลท่าบุญมี  
อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบรุี  

08 9449 8396 
การท าเต้าหู้นมสด เต้าฮวยผลไม้ 
/ เยลลีผ่ลไม ้

1404 นายบุญส่ง  คนรู้ 
25/165 ซอยหมู่บ้านสมอโพรง  
ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 

08 6160 9710 
การท าเต้าหู้นมสด เต้าฮวยผลไม้ 
/ เยลลีผ่ลไม ้

1405 นางแฉล่ม  คนรู ้
25/165 ซอยหมู่บ้านสมอโพรง 
ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 

08 6160 9710 
การท าเต้าหู้นมสด เต้าฮวยผลไม้ 
/ เยลลีผ่ลไม ้

1406 นางส าเนา  สุขเจริญ 
30 ถนนสระสรง  
ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 

032 514 438 
การท าเต้าหู้นมสด เต้าฮวยผลไม้ 
/ เยลลีผ่ลไม ้

1407 นางอันชัน  มากหมู ่
28 ถนนเสราคาม  
ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 

08 5180 9941 
การท าเต้าหู้นมสด เต้าฮวยผลไม้ 
/ เยลลีผ่ลไม ้

1408 นายถาวร  เดชเพชร 

5/17  
ซอยหมู่บ้านทางรถไฟฝั่งตะวันตก 
ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 

08 5803 2862 
การท าเต้าหู้นมสด เต้าฮวยผลไม้ 
/ เยลลีผ่ลไม ้

1409 นางอุษา  เงินด ี
30/4 หมู่ 6  
ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

08 9161 2998 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 
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1410 นางศิริพรรณ  คงกลิ่น 
15/1 หมู่ 5  
ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

08 8856 3421 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1411 นางสาวจาง  สมสกลุ 
11 หมู่ 6  
ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

08 3836 6389 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1412 นางมัลลิกา  เบญจมาศ 
15/1 หมู่ 5  
ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

08 1308 2534 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1413 นางจิตรา  พระคุม้ครอง 
38 หมู่ 9  
ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

- 
 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1414 นางสาวปัณฑติา  แก้วศรีศุภวงศ ์
30/4 หมู่ 6  
ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

08 5945 5209 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1415 นางสมาน  ขันก าเนิด 
18 หมู่ 8  
ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

08 9764 0467 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1416 นางรัว  เณรผึ้ง 
13 หมู่ 8  
ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

08 6041 7403 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1417 นางสุนีย ์ วัฒนพันธ ์
9 หมู่ 8 ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

034 752 340 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1418 นางวรวรรณ  ไพศาลศิริวัฒนา 
383/9 ถนนจรัญสนิทวงศ์  
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร   

08 6886 4790 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1419 นางสาวณัฐฐาพร  หมื่นอินทร ์
11 หมู่ 6  
ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

08 3718 6270 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1420 นางรัตนา  วงศ์ซื่อ 
16/8 หมู่ 6 ต าบลบ้านปรก  
อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  
จังหวัดสมุทรสงคราม  

034 751 075 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1421 นางอุษา  เอมโกษา 
82 หมู่ 7  
ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

- 
 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1422 นางภิรมย ์ ล ายอง 
78 หมู่ 5  
ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

08 3770 3310 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1423 นางเบ็ญจา  วอทอง 
1/1 หมู่ 7  
ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

08 9514 0681 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1424 นางสาวสาคร  ลอยมา 
13 หมู่ 6  
ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

08 6756 3648 
 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1425 นางขจ ี ทองแสงจันทร์ 
80/2 ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

08 3817 8445 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1426 นางร าไพ  มีประเสริฐ 
58 หมู่ 7  
ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110  

- 
 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1427 นางสาวขนิษฐา  ล ายอง 
78 หมู่ 5  
ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

08 9165 9302 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1428 นางสมพร  พุ่มไพบูลย ์
7/8 หมู่ 6  
ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

08 6752 8237 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1429 เด็กหญิงวรญัญา  เงินประเสริฐ 
30/2 หมู่ 9  
ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

034 725 341 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1430 นางกรรณิการ ์ เรืองสงคราม 
79 หมู่ 7  
ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

034 753 215 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1431 นางเฉลียว  ห่วงพวง 
30/2 หมู่ 9  
ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

08 1483 8038 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1432 นางล ายอง  เกิดด ี
3 หมู่ 1 ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

08 5195 3828 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1433 นางสาวเบ็ญจา  แทนศรราม 
31 หมู่ 8  
ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

034 752 364 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1434 นางพรรณทิยาภรณ์  มณทลผลิน 
48 หมู่ 2  
ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

08 0131 7585 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1435 นางสาวส าอางค์  ทองค า 
9 หมู่ 6  
ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

- 
 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1436 นางสาวสอิ้ง  เงินด ี
75 หมู่ 7  
ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

08 6809 6855 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1437 นางดวงพร  ศรีนวล 
2 หมู่ 5  
ต าบลบางพรม อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 

08 1490 6573 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1438 นางพวง  เข็มหน ู
47 หมู่ 9  
ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

08 9665 8630 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1439 นางประทุม  ขันก าเหนิด          
28 หมู่ 8  
ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

034 752 363 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1440 นางยุพา  สนโต 
1 หมู่ 3 ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

034 751 665 
08 1481 2986 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1441 นางขันค า  แก้วทอง 
68 หมู่ 9  
ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

08 1448 7850 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1442 นางสาวจุฬาลักษ ์ สุวรรณโณ 
30 หมู่ 1  
ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

034 751 976 
08 9688 7812 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1443 นางอัญชลี  สุวรรณโณ 
30 หมู่ 1  
ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

08 9796 7143 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1444 นางสาวเสาวณีย ์ ช่ืนใจทัพ 
33/1 หมู่ 2  
ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

08 1714 4679 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1445 นางสาวสมจติร ์ เล็กประเสริฐ 
100/1 หมู่ 9  
ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

- 
 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1446 นางสุวรรณด ี เงินด ี
36 หมู่ 6  
ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

08 3991 1731 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1447 นางจรูญ  ศุกรเศรณ ี
33 หมู่ 2  
ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

08 4157 2466 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1448 นางกล้วยไม ้ คูณขาวเจริญ 
42 หมู่ 4  
ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

- 
 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1449 นางสาวมณฑา  แม้นเขียว 
55 หมู่ 4  
ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

08 7694 4252 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1450 นางสุรินทร์  ข าสะอาด 
1 หมู่ 3 ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

034 751 665 
 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1451 นางวราพร  นามวิเศษ 
57 หมู่ 6  
ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

- 
 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1452 นางช่อทิพย์  เพ็งน ู
1 หมู่ 3 ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

034 751 665 
 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1453 นางกิ่งกาญจน์  ศรีสิทธ์ิ 
27 หมู่ 8  
ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

- 
 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1454 นางสมจิตต ์ จิรถาวรอนันต ์
1 หมู่ 3 ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

034 751 665 
 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1455 นางถนอมศรี  บุญลือ 
6 หมู่ 1 ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

034 752 383 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1456 นางขวัญเรือน  จริตธรรม 
1 หมู่ 3 ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

- 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1457 นางสมพร  สันทัดพร้อม 
 

23 หมู่ 1  
ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

- 
 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1458 นางจิตตราภรณ์  ชุนลิ้ม 
53 หมู่ 2  
ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

- 
 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1459 นางสาวอรพิน  ประชานิยม 
120 หมู่ 3  
ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

08 5128 2618 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1460 นางรัชน ี กล่อมเดช 
154 หมู่ 3  
ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

- 
 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1461 นางโสภา  ชุ่มแสง 
27 หมู่ 4  
ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

- 
 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1462 นางสุนีย ์ ภู่สกลุ 
59 หมู่ 4  
ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110  

034 752 790 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1463 นางเอมอร  โพธิ์ผล ิ
29 หมู่ 4  
ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

034 725 620 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1464 นางสาวนิตย ์ สุขสาคร 
36 หมู่ 5  
ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

034 725 234 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1465 นางน้องนุช  นาคแคล้ว 
74 หมู่ 5  
ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

- 
 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1466 นางลาวัลย์  พันธค าสิงห ์
56 หมู่ 6  
ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

- 
 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1467 นางสมพิศ  ก าศิลปชัย 
12 หมู่ 6  
ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

- 
 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1468 นางบงกช  พงษ์พิทักษ์ 
24 หมู่ 6  
ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

- 
 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1469 นางนลิณ ี สกุลพุ่ม 
32/1 หมู่ 8 ต าบลบางช้าง  
อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

- 
 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1470 นางสายพิณ  เงินด ี
75/1 หมู่ 7  
ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

034 752 108 
08 7902 4366 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1471 นางมะล ิ โสมนัส 
33 หมู่ 4  
ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

034 751 665 
 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1472 นางอุไร  นาคะ 
120 หมู่ 3  
ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

- 
 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1473 นางประกอบ  สุวรรณน้อย 
31 หมู่ 1  
ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

08 1481 2986 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1474 นางสาวกนกกร  สุคนธ ์
30 หมู่ 7  
ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

- 
 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1475 นางพยอม  ฐิติเมธานนท์ 
99 หมู่ 3  
ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

- 
 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1476 นางอุดม  หงษ์ยนต ์
118 หมู่ 3  
ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

034 751 665 
 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1477 นางเอนก  คงนาม 
36 หมู่ 5  
ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

034 725 234 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1478 นางชูศรี  ฤทธิชัย 
6 หมู่ 7  
ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 

- 
 

การท าน้ าพริกตาแดงอีสาน 
น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัด
พริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็ม
สมุนไพร น้ าพริกสมุนไพร และ
น้ าพริกมะขาม 

1479 นางสาวสลิล  ยิ่งศิร ิ
40 ซอย 12 ถนนเสรี 2  
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหาสคร 08 1373 3055 

การท าผลิตภณัฑ์นาฬิกาจาก
กระดาษผักตบชวา 

1480 
นางสาวปภินทิพย์   
เลิศเจริญโชคทว ี

4322-24 ถนนพระราม 4  
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 08 0936 3664 

การท าผลิตภณัฑ์นาฬิกาจาก
กระดาษผักตบชวา 

1481 นางสาวสุทธาอร  เสมถิต ิ 10 ซอยพร้อมศรี 2 ถนนสุขุมวิท 39 
กรุงเทพมหานคร 

- 
การท าผลิตภณัฑ์นาฬิกาจาก
กระดาษผักตบชวา 

1482 นางสาวเทพินทร  เสมถติ ิ 10 ซอยพร้อมศรี 2 ถนนสุขุมวิท 39 
กรุงเทพมหานคร 

- 
การท าผลิตภณัฑ์นาฬิกาจาก
กระดาษผักตบชวา 

1483 นางสาวนลินรตัน์  โครบุษปะ 131/5 ถนนหน้าเมือง ต าบลตลาด 
จังหวัดสุราษฏร์ธาน ี

08 1539 9888 
การท าผลิตภณัฑ์นาฬิกาจาก
กระดาษผักตบชวา 

1484 นางสาวนิศานาถ  สถาปนุกูล 
40 ซอย 12 ถนนเสรี 2  
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

08 1633 2372 
การท าผลิตภณัฑ์นาฬิกาจาก
กระดาษผักตบชวา 

1485 นางจรัญญา  รตันผลิน 
57/23 หมู่ 3 หมู่บ้านร่มเย็นเอกชัย 
ต าบลบางน้ าจดื อ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร 74000 

0 2892 1880 
08 1935 9896 

การท าผลิตภณัฑ์นาฬิกาจาก
กระดาษผักตบชวา 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1486 นางกรรณิการ์  บูรพาพิชิตภัย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระ
นคร คณะศิลปศาสตร ์

08 6326 7615 
การท าผลิตภณัฑ์นาฬิกาจาก
กระดาษผักตบชวา 

1487 นางสาวหทัยรัตน์  ปัทมาวิวัฒน ์
277 เตาปูนแมนช่ัน แขวงบางซื่อ  
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร  

08 1498 5470 
การท าผลิตภณัฑ์นาฬิกาจาก
กระดาษผักตบชวา 

1488 นางสาวจิราภรณ์  สืบสายอ้น 
65/186 หมู่ 5 หมู่บ้านมณีวรรณ์ 
ต าบลละหาร อ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 11110 

0 2964 4883 
08 7915 4285 

การท าผลิตภณัฑ์นาฬิกาจาก
กระดาษผักตบชวา 

1489 นางสาวสุพิศ  รักวณิชย์ 
987 ถนนสามเสน  
ต าบลถนนนครไชยศรี เขตดสุิต 
กรุงเทพมหานคร 10300 

0 2241 5389 
08 1447 1799 

การท าผลิตภณัฑ์นาฬิกาจาก
กระดาษผักตบชวา 

1490 นางศิรินทร์  ตันติพิทักษ์โยชต ิ
1/113 ซอยพหลฯ 21  
ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

0 2967 7615 
08 4126 3399 

การท าผลิตภณัฑ์นาฬิกาจาก
กระดาษผักตบชวา 

1491 นางสาวสมพร  บุญมาเปรม 
18/9 หมู่ 4 ซอยวัดชมพูเวก  
ถนนสนามบินน้ า ต าบลท่าทราย 
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

0 2526 2422 
การท าผลิตภณัฑ์นาฬิกาจาก
กระดาษผักตบชวา 

1492 นางเพ็ญพิมล  ทุมประเสน 

111/11 ราชด าเนินคอนโดมเินียม 
ถนนนครสวรรค์  
แขวงวัดโสมนสัฯ เขตป้อมปราบฯ 
กรุงเทพมหานคร 10100 

08 9985 2501 
การท าผลิตภณัฑ์นาฬิกาจาก
กระดาษผักตบชวา 

1493 นางสาวศนันท์ธร  กระแสร์ทิพย ์
82/27 หมู่ 6 ซอยเจรญิสุข  
ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000 

08 9813 2685 
การท าผลิตภณัฑ์นาฬิกาจาก
กระดาษผักตบชวา 

1494 นางปองขวัญ  เอี่ยมฤกษ์ชัย 
159 ถนนประชาธิปไตย  
แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 10200 

0 2629 3447 
08 9689 2892 

การท าผลิตภณัฑ์นาฬิกาจาก
กระดาษผักตบชวา 

1495 นางสาวภัทริกา  สูงสมบัต ิ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
พระนคร 

08 5935 2107 
การท าผลิตภณัฑ์นาฬิกาจาก
กระดาษผักตบชวา 

1496 นายประจิน  เอมอุทัย 
228/1-2 หมู่ 4 ต าบลหางน้ าสาคร 
อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 17170 

056 431 521 
08 1284 5408 

การท าผลิตภณัฑ์นาฬิกาจาก
กระดาษผักตบชวา 

1497 นางสาวสุวารี  บญุสมเกียรต ิ
94/37 หมู่ 4 ถนนติวานนท์  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  

08 7010 3104 
การท าผลิตภณัฑ์นาฬิกาจาก
กระดาษผักตบชวา 

1498 นางสาวอรุณรัตน์  อ่อนเย็น 
109/2 หมู่ที่ 1  
ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอเวียงสระ 
จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84190 

077 361 593 
08 1978 8939 

การท าผลิตภณัฑ์นาฬิกาจาก
กระดาษผักตบชวา 

1499 นางสาวศิวพร  ไวทยะพิศาล 
302/1 ต าบลสนตุย๋ อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 52000 

054 225 203 
08 7191 3392 

การท าผลิตภณัฑ์นาฬิกาจาก
กระดาษผักตบชวา 

1500 นายธนนารถ  คล้ายด า 
51 ซอยลาดหญ้า 1 ถนนลาดหญา้ 
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร 10160 

0 2861 5946 
08 0550 9488 

การท าผลิตภณัฑ์นาฬิกาจาก
กระดาษผักตบชวา 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1501 นางสาวพัชรนันท์  พลายเพชรน้อย 
30 หมู่ 4  
หมู่บ้านช่อชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน  
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

0 2882 1851 
08 3701 6933 

การท าผลิตภณัฑ์นาฬิกาจาก
กระดาษผักตบชวา 

1502 นางสาวนภาพร  แสงชัยทวีรักษ ์
155/5 ถนนราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล 
เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร 10300 

0 2669 7100 
08 9668 8351 

การท าผลิตภณัฑ์นาฬิกาจาก
กระดาษผักตบชวา 

1503 นางสาวสุจติรา  แสงชัยทวีรักษ ์
155/5 ถนนราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล 
เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร 10300 0 2669 7100 

การท าผลิตภณัฑ์นาฬิกาจาก
กระดาษผักตบชวา 

1504 นางบุญแท ้ บรรทัดเที่ยง 
1116/16 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 1274 3013 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1505 นางศรินทิพย ์ นิลน้ าเพชร 
1315/31 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 5978 2610 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1506 นางจ ารัส  แตงพลับ 
1313/2 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1507 นางสาวญาณิกา  พรายศร ี
1321/2 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า  
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 4998 2949 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1508 นายประเวศ  ปิ่นเนียม 
324 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

032 433 104 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1509 นายอนันต์  ทินบาล 1316/6 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

032 442 145 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1510 นางชอบ  นิ่มลออ 
ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1511 นางบุญล้อม  พลจันทร ์
1361 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1512 นางชิต  พ่วงจีน 
ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1513 นางพวงเพ็ญ  สาล ี
ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1514 นางจวน  พันธ์เทศ 
1346/4 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 6164 1758 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1515 นางณัฐพร  สุระเสน 
1119/22 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 0658 3443 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1516 นางลัดคาพร  ทินบาล 
ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

032 442 145 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1517 นางสาวไพเราะ  นามจัด 
1123 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1518 นางอาร ี แก้วหาญ 
1119/16 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1519 นางแสงโสม  จันทร์แจ่ม 
1350/16 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

09 0442 5743 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1520 นางสาวทุเรียน  ขวัญเนตร 
ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า  
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 5196 8821 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1521 นายบุญช่วย  มีคง 1337/3 ถนนเพชรเกษม ต าบลชะอ า 
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 1192 2083 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1522 นางลัดดาวรรณ  เลอปารค ์
1343/24 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 7450 0998 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1523 นางศาณิญา  สินสมุทรไทย 
1364 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 6517 1781 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1524 นายทองมี  จันทร์แจ่ม 
1350/5 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า  
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1525 นางมณี  รักศิลป ์
1346/15 ถนนเพชรเกษม ต าบลชะอ า  
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 7932 0996 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1526 นางวรรเพ็ญ  รักษ์นุยาพงศ ์ 1091/3  ถนนชมนิเวศน์ ต าบลชะอ า 
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 4055 2902 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1527 นายบุญช ู เปียพอง 
1359/1  ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 6809 8784 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1528 นางเพ็ญศรี  สืบสาย 
1113/3 ถนนชมนิเวศน์ ต าบลชะอ า  
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 3774 3590 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1529 นางเมตตา  มติรด ี 1312/8 ถนนเพชรเกษม ต าบลชะอ า 
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 6752 0192 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1530 นางสุข  จันทร์หอม 1399/4 ถนนเพชรเกษม ต าบลชะอ า 
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 9451 1404 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1531 นางอนันต์  วิหค 
1401/122 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 6169 1713 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1532 นางสาววัฒนา  นกขุนทอง 
1330/15 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1533 นางสาวผวน  เรืองทิพย ์
60/1 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า  
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1534 นางพรรณ ี ยิ้มแย้ม 
1243/2 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 4800 4957 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1535 นางชอบ  วงศ์เณร 
66/97 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 1485 9210 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1536 นายอิ้น  วงศ์เณร 
66/97 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 1485 9210 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 
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เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1537 นางสาวอนงค์  เทพารักษ์ 
1371/2 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
 

การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1538 นางบุษกร  คงค า 
48/7 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 5191 7631 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1539 นางพยอม  โฆษ์สงวน 
1401/41 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 9137 5705 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1540 นางกัตติกามาส  ทองสาย 
129/1 หมู่ 2 ต าบลชะอ า  
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 7019 1162 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1541 นางบุญช ู โชติกจ ารูญ 
1325/3 ถนนจอมพล ต าบลชะอ า  
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 9546 2722 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1542 นางสาวศิริพร  รอดสิน 
343  ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 5568 5286 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1543 นางรัตนาภรณ ์ จันทร์ศิริทอง 
1141/15 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 7049 9125 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1544 นางมาลินี  น้อยสอาด 
1138 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 1442 0911 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1545 นางฉ่าย  มีเงิน 
907 ถนนจอมพล  ต าบลชะอ า  
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1546 นางทัมทิม  พานิช 
1131/3 ถนนเขตวนา ต าบลชะอ า  
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 76120 

032 443 163 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1547 นางทองอินทร ์ ภู่เทศ 
1343 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 0432 8399 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1548 นางจุนารีรัตน์  นวลละออง 
ส านักงานเทศบาลเมืองชะอ า  
ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า  
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 1373 8191 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1549 นายยงยุธ  พวงบุบผา 
ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 

- 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1550 นางสาววิลาวัลย์  พลจันทร ์
1343 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 1329 2841 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1551 นางสาวมาลยั  การินตา 
688/8 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 6884 4204 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1552 นางสาวณัฐศติา  เป็นศิร ิ
61/2 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 9182 6919 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1553 นางสาวชนาพร  น้อยค าศิร ิ
28/9 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 4137 1677 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1554 นางส้มแป้น  เลือดแดง 
1336/1 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
 

การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 
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1555 นางนาย  พรายส ี
1315/3 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1556 นางล าไย  นิลด า 
1350/5 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1557 นายไทย  เกตุทอง 
1350 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1558 นายชยชน  พุทธา 
ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1559 นางสาวพัชรี  กุณฑีทอง 
ส านักงานเทศบาลเมืองชะอ า      
ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 7404 1343 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1560 นางสาวปาริชาต ิ เนียมเงิน 
ส านักงานเทศบาลเมืองชะอ า      
ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 9748 0648 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1561 นางสวณีย ์ ผิวผ่อง โรงเรียนเทศบาล 5 ต าบลชะอ า 
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 9612 8478 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1562 นางจีรภา  เนตรทิพย ์ โรงเรียนเทศบาล 5 ต าบลชะอ า 
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 6100 9462 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1563 นางสาวบุศรา  สวสัด ี 1316/5 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 1795 0371 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1564 นางระยอง  นานุ่ม 
1398/2 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 4084 9622 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1565 นายสงัด  จันทร์แจม่ 
1350/7 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 4048 8966 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1566 นายรัชภูมิ  นกขุนทอง 1432/2 ถนนเขตวนา ต าบลชะอ า 
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 2052 6234 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1567 นางสาวสินินาฏ  สินสมุทรไท 
1364/6 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 6517 1781 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1568 นางสาวทรงศิริ  ติ่งทอง 
1318/8 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 9548 4204 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1569 นางอ าพร  มิ่งประเสริฐ 
1200 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1570 นางทรัพย ์ มากม ี
1388/1 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 5821 9761 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1571 นางสาวกัญตมิาศ  ทองสาย 
129/1 หมู่ 2 ต าบลชะอ า  
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 7019 1162 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 
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1572 นางประยงค ์ บุญปก 
1383/2 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 9543 4226 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1573 นางสาวระยอง  หล าร่ าไป 
1346 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 8701 5853 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1574 นางปทุม  จันทวงค์ 
ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า  
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1575 นางอรุณ ี แดงผจญ 
17 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1576 นางพิชญาภา  นกแก้ว 
1416/19 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 4893 1041 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1577 นางสาวสุกัญญา  นกแก้ว 
1416/19 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 4893 1041 
การท าน้ าส้มสายชู  
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 

1578 นางสาวศรไีทย  เชาว์ไว 
19 หมู่ 7 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1579 นางสาวพัชรา  ลาภเจรญิ 
51/1 หมู่ 4 ต าบลไชยภมูิ อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

08 5259 1363 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1580 นางสาวสมพิศ  ปานด า 
82/2 หมู่ 3 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1581 นางสาวสมบรูณ์  เจตนา 
25/2 หมู่ 2 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1582 นางสาวมาไล  ภู่บ าเพญ็ 
82 หมู่ 3 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

08 4340 8681 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1583 นางประทุม  กระจ่างพันธุ ์
19/5 หมู่ 7 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1584 นางบุญสม  สุขนมิิตร ์
21 หมู่ 2 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1585 นางสาววรรณี  โตเขยีว 
24 หมู่ 2 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

08 1853 0253 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1586 นางประเทือง  ค้าเจรญิ 
19/1 หมู่ 7 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

09 0815 7486 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1587 นางเฉลา  เอี่ยมนิม่ 
98 หมู ่3 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

08 2351 0190 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1588 นางเสง่ียม  สมบูรณ ์
22/1 หมู่ 2 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1589 นางอรอุมา  รอดเจริญ 
3/2 หมู่ 2 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

08 6021 0848 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1590 นางสาวพิมกานต์  เจริญใจ 
47 หมู่ 4 บ้านสามปัญญา ต าบลไชโย  
อ าเภอไชโย จังหวดัอ่างทอง 14140 

035 862 668 
08 3268 5712 
08 9505 9209 

การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1591 นางนงนุช  เจตนา 
25/1 หมู่ 2 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

08 7029 4208 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1592 นางรัชนี  ผดุงศิลป ์
43 หมู่ 2 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

08 6758 5002 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1593 นางสาวเสน่ห์  เกตุหอม 
45 หมู่ 2 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1594 นางสาวจุฑามาศน์  รอดเรือง 
93/1 หมู่ 3 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1595 นางสาวสมบตัิ  เจตนา 
25 หมู่ 2 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1596 นายเกษมสุข  โมราทอง 
21 หมู่ 2 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

08 5194 7687 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1597 นางสาวกลอย  ใจเอื้อ 
1 หมู่ 2 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1598 นางสาวปราณี  เกตุหอม 
45 หมู่ 2 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

08 0664 5679 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1599 นางพนิดา  สมบูรณ ์
22/2 หมู่ 2 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

08 6523 9726 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1600 นางสาวนงค์เยาว์  ปิ่นงาม 
55/1 หมู่ 2 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

08 9862 1466 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1601 นางพยุง  บุญเรือง 
1 หมู่ 2 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1602 นางกอบแก้ว  กระจกเหลี่ยม 
21/1 หมู่ 2 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

08 0106 6112 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชือ่ม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1603 นางสาวสมคดิ  เจตนา 
25 หมู่ 2 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

08 6811 5878 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1604 นางสุรินทร์  งามนุช 
1 หมู่ 2 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

08 4882 5291 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1605 นางสายหยดุ  ติระกาล 
77 หมู่ 2 ต าบลไชยภมูิ อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

08 5830 8977 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1606 นางยุพิน  โมราทอง 
21 หมู่ 2 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

08 1991 4298 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1607 นางชลอ  อินทร์สืบวงษ์ 
3 หมู่ 2 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย  
จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1608 นางสาวคอดียะฮ์  ทรงงาม 
46 หมู่ 1 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย  
จังหวัดอ่างทอง 14140 

08 1357 9877 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1609 นางบัวสอน  สมบูรณ ์
20 หมู่ 2 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย  
จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1610 นางวันทา  พันธุ์ดี 
18/1 หมู่ 2 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย  
จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1611 นางสาวมยุรี  มะพลับทอง 
23 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย  
จังหวัดอ่างทอง 14140 

08 6881 9551 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1612 นางสมเชย  แจ้งกมล 
35 หมู่ 2 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย  
จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1613 นางสาววัชรี  ปิ่นงาม 
55 หมู่ 2 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย  
จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1614 นางทิพวรรณ ์ ทองค า 
6 หมู่ 2 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย  
จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1615 นางทุเรียน  บุญเรือง 
2 หมู่ 2 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย  
จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1616 นางสาวปิยะมาพร  พุ่มจันทร ์
6 หมู่ 2 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย  
จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1617 นางบุญยง  โตเขียว 
24/1 หมู่ 2 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย  
จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1618 นางบุญส่ง  โตเขียว 
7 หมู่ 2 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย  
จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1619 นางสาวพรทิพย์  ทรัพย์เนตร 
30 หมู่ 2 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย  
จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1620 นางพะเยาว์  พรหมเผือก 
48/1 หมู่ 2 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย  
จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1621 นางสาวภรณ์ทิพย์  พรมวงค ์
43/2 หมู่ 2 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย  
จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1622 นางรัชนี  อาศัยผล 
26/1 หมู่ 2 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย  
จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1623 นางสุภาวดี  สุวรรณมณ ี
45 หมู่ 2 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย  
จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1624 นางขวัญใจ  พงษ์พัฒน์ 
9 หมู่ 2 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย  
จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1625 นางศิริวรรณ  เกษสรุิยงค ์
48/2 หมู่ 2 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย  
จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1626 นางสงัด  สมบูรณ ์
22 หมู่ 2 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย  
จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1627 นางส าอางค์  จาดก้อน 
17 หมู่ 2 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย  
จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1628 นางสุริษา  รอดเขยีว 
93/3 หมู่ 3 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย  
จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1629 นางอมรา  ภู่ส าล ี
86/1 หมู่ 3 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย  
จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1630 นางอ้อยทิพย์  ใจหาญ 
26/2 หมู่ 3 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย  
จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1631 นางสาวสมฤดี  แก้วอ่อน 
61/1 หมู่ 3 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย  
จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1632 นางกาญจนา  ลาภเจรญิ 
83 หมู่ 3 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย  
จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1633 นางสาวแต๋ว  ปี่แก้ว 
8/3 หมู่ 3 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย  
จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1634 นางนงนุช  ดอกเทียน 
23 หมู่ 3 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย  
จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1635 นางจรูญ  สุขสอาด 
3 หมู่ 3 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย  
จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1636 นางสาวประเสริฐ  พวงทอง 
58 หมู่ 3 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย  
จังหวัดอ่างทอง 14140 

- การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1637 นางพรทิพย์  ทองน้อย 
15/3 หมู่ 3 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย  
จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1638 นางภัทราภรณ์  บุญธรรม 
29/1 หมู่ 2 ต าบลราชสิทย์  
อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1639 นางบุญเรือน  เรยีนงาม 21 หมู่ 2 ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1640 นางเพ็ญศรี  สิงห์พยัคฆ ์ 26 หมู่ 2 ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1641 นางสาวปราณี  เขมะชิต 
4/1 หมู่ 2 ต าบลราชสถิตย์  
อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140 

08 1940 7657 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1642 นางสาวมาลี  เกตุหอม 
41/2 หมู่ 2 ต าบลราชสถติย์  
อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140 

08 3559 2007 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1643 นางสุรีย์  เอี่ยมอร่าม 
23/1 หมู่ 2 ต าบลราชสถติย์  
อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1644 นางชุติมา  ทองทรัพย ์ 16 หมู่ 3 ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

08 2232 8616 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1645 นางเป้า  เพ็งนิล 13 หมู่ 2 ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1646 นางบุญลือ  ภู่ขาว 
22/2 หมู่ 2 ต าบลราชสถติย์  
อ าเภอไชโย จังหวดัอ่างทอง 14140 

08 7018 4393 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1647 นางพเยาว์  สายพิมพ ์ 42 หมู่ 3 ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1648 นางสาวลัยลา  มหิงสุพรรณ ์ 11 หมู่ 1 ต าบลชะไว อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

0 3564 1368 
0 8908 3249 

การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1649 นางสาวบุญเทือง  เกตุหอม 41 หมู่ 2 ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1650 นางประทุม  พวงพันธ ์ 1 หมู่ 2 ต าบลราชสถติย์ อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1651 นางทองค า  เมืองงาม 35 หมู่ 2 ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

0 3564 7425 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1652 นางสาวผกาทิพย์  ทับสิงห์ครา 24 หมู่ 2 ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

08 6801 3465 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1653 นางเพชรสุข  มหิงสุพรรณ 28 หมู่ 1 ต าบลชะไว อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

0 3564 1121 
08 6904 2834 

การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1654 นางสาวศรีเวียง  ดิษผล 
6/1 หมู่ 2 ต าบลราชสถิตย์  
อ าเภอไชโย จังหวดัอ่างทอง 14140 

- 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1655 นางทิวาพร  อ่วมอารี 3 หมู่ 2 ต าบลราชสถติย์ อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

08 5370 1833 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1656 นางสาวบุปผา  ภู่ขาว 22 หมู่ 2 ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

08 9741 4288 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1657 นางสาวสมพงษ์  เกตุหอม 41 หมู่ 2 ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

08 7409 3772 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1658 นางเยาวลักษณ์  ศริิทหาร 29 หมู่ 2 ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

08 9038 2546 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1659 นางสุวรรณี  ข าเอี่ยม 13 หมู่ 2 ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1660 นางสาวเรณู  ภู่ขาว 22 หมู่ 2 ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

08 1629 0192 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1661 นางอัชนา  โครตชฌน์ 
11/4 หมู่ 3 ต าบลราชสถติย์  
อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140 

08 7122 9099 
การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 

1662 นางสาวทัศนีย์  ทองศักดิ์ 
40 หมู่ 5 ต าบลตลาดกรวด  
อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14100 

0 3567 2525 
08 9531 1575 

การท าสมุนไพรแปรรูป มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม บอระเพ็ดแช่
อิ่ม และเขียวไข่กาแช่อิ่ม 
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บทท่ี 3 
ผลการประเมิน 

 
1. การประเมินผล 

จากการวิเคราะห์ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัย
และพัฒนา ในระดับมากที่สุดในด้านภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ 
ค่าเฉลี่ย 4.71 และด้านข้อมูลมีประโยชน์ และได้รับความรู้เพ่ิมขึ้น ค่าเฉลี่ย 4.56 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา ในระดับมากในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยให้บริการด้วย
ความสุภาพ เต็มใจ ยินดี และด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ โดยให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ค่าเฉลี่ย 
4.47 และ 4.41 

 

แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.41 

4.47 

4.56 

4.47 

4.3

4.35

4.4

4.45

4.5

4.55

4.6

ความพงึพอใจต่อการให้บริการ 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ด้านข้อมูล 

ภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการ
วิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ 
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ตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อโครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี                     N=1,662 

การให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รวม 
% 

ค่าเฉลี่ย 
X 

ระดับ 
ความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ด้านกระบวนการ 
ขั้นตอนการให้บริการ 
1.1 มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 

 
 

882 

 
 

53.07 

 
 

654 

 
 

39.35 

 
 

64 

 
 

3.85 

 
 

42 

 
 

2.53 

 
 

20 

 
 

1.20 

 
 

100.00 

4.41 
 

4.41 

มาก 
 

มาก 
1.2 การให้บริการมีขั้นตอน ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน 

783 47.11 781 46.99 45 2.71 29 1.75 24 1.44 100.00 4.37 มาก 

1.3 การให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว 904 54.39 651 39.17 59 3.55 34 2.05 14 0.84 100.00 4.44 มาก 
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
2.1 ให้บริการด้วยความสุภาพ เตม็ใจ 
ยินด ี

1,015 61.07 598 35.98 28 1.69 17 1.02 4 0.24 100.00 

4.47 
4.57 

มาก 
มากที่สุด 

2.2 ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว 802 48.26 727 43.74 77 4.63 36 2.17 20 1.20 100.00 4.36 มาก 
2.3 ให้บริการตอบข้อซักถามปัญหาได้
น่าเชื่อถือ 

915 55.05 650 39.11 56 3.37 32 1.93 9 0.54 100.00 4.46 มาก 

3. ด้านข้อมูล 
3.1 ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 

 
874 

 
52.59 

 
752 

 
45.25 

 
25 

 
1.50 

 
10 

 
0.60 

 
1 

 
0.06 

 
100.00 

4.56 
4.50 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

3.2 ข้อมูลมีความถูกต้องตรงความ
ต้องการ 

836 50.30 793 47.72 20 1.20 12 0.72 1 0.06 100.00 4.47 มาก 

3.3 ข้อมูลที่ได้รับมีประโยชน ์ 1,182 71.12 458 27.56 16 0.96 5 0.30 1 0.06 100.00 4.69 มากที่สุด 
4. ภาพรวมความพึงพอใจของผู้รบับริการ
วิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ 

1,229 73.95 394 23.71 23 1.38 14 0.84 2 0.12 100.00 4.71 มากที่สุด 

รวม 9,422 56.69 6,458 38.86 413 2.48 231 1.39 96 0.58 100.00 4.50 มากที่สุด 
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2. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ผู้รับบริการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 94.83 ข้อมูลตามตารางที่ 3 
 

 ตารางที่ 3 แสดงค่าร้อยละจ าแนกตามความสามารถในการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์   N=1,662 

ความสามารถในการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

1,576 
86 

94.83 
5.17 

รวม 1,662 100 
 

3. ช่องทางการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ผู้รับบริการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเพ่ิมรายได้ จ านวน 843 คน คิดเป็นร้อยละ 53.49     
ด้านลดรายจ่าย จ านวน 409 คน คิดเป็นร้อยละ 25.95 ด้านคุณภาพชีวิต จ านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 15.86 และ
ด้านแก้ปัญหาเทคโนโลยี จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 4.70 ข้อมูลตามตารางที่ 4  
 
  ตารางที่ 4 ค่าร้อยละจ าแนกตามลักษณะการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์            N=1,576 

ความสามารถในการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพ่ิมรายได ้
2. ลดรายจ่าย 
3. คุณภาพชีวิต 
4. แก้ปัญหาเทคโนโลยี 

843 
409 
250 
74 

53.49 
25.95 
15.86 
4.70 

รวม 1,576 100 
 

4. การให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีในกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
4.1 โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าสับปะรดเป็นน้ าส้มสายชู และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 
1. บทน า  

1.1 ความเป็นมา  
 สับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศซึ่งปลูกได้ในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะเขตพ้ืนที่ภาคกลาง
ตอนล่าง ได้แก่  จังหวัดเพชรบุรี กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งสร้างรายได้แก่เกษตรกรในระดับหนึ่ง แต่ปัญหา
ของพืชเศรษฐกิจชนิดนี้ ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกรเช่นเดียวกัน จากการเปิดเผยของนายอนันต์ 
ลีลา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยแพร่ในข่าวทั่วไปของหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 14 
กรกฎาคม 2554 (http://www.ryt9.com/s/bmnd/1191522) ความว่า ในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน เป็น
ช่วงที่มีผลผลิตสับปะรดออกสู่ตลาดเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้ราคาสับปะรดลดลง ซึ่งได้มีการแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว โดยก าหนดให้โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปของสับปะรดให้มากที่สุด และขณะเดียวกันจะกระจายช่วง
ระยะเวลาการปลูกของเกษตรกรไม่ให้มีการปลูกในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งสาเหตุที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่ท าให้
สับปะรดล้นตลาด จ าหน่ายไม่ได้ คือ เกษตรกรตัดสับปะรดดิบที่ไม่มีคุณภาพส่งโรงงานและตลาด ซึ่งเป็นการซ้ าเติมให้
ราคาสับปะรดตกต่ าลงมากยิ่งขึ้น 

http://www.ryt9.com/s/bmnd/1191522)%20ความ
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 กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ ร่วมกับ กลุ่มชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ กลุ่มขนมหวานหนองคาง และ
กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านสระ น าโดยนางสาววิลาวัลย์  พลจันทร์ พักอยู่บ้านเลขที่ 1343 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็น สมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การดูแลและให้ค าปรึกษาแนะน าโดย 
ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สวพ. และนางจุนารีรัตน์  นวลละออง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี โดยกลุ่มชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ ได้มีการรวมกลุ่ม ชื่อ “กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านห้วยทรายใต้” เคยขอ
เข้าร่วมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าผลิตภัณฑ์อาหารประเภทน้ าพริก และการท าผลิตภัณฑ์ขนมอบในปี 2553 
และ 2554 ปัจจุบัน  ได้รับการสนับสนุนพื้นที่การประกอบอาชีพของกลุ่มเป็นสถานที่ผลิตและศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
อาหารจากโครงการชุมชนพอเพียง มีความต้องการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลสับปะรดที่ดิบหรือสุกไม่ได้ที่ สุก
เกินไปหรือเน่าเสียบางส่วน สับปะรดไม่ได้ขนาด สับปะรดที่มีแกนใหญ่เกินไป ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด  ซึ่งทางศูนย์
คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ภายใต้โครงการ การสร้างมูลค่าเพ่ิมสับปะรดเพ่ือเศรษฐกิจชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งทางกลุ่มได้น าไปใช้
ประโยชน์แล้ว 
 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2556 ทางส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เดินทางสู่พ้ืนที่บ้าน
ห้วยทรายใต้เพ่ือติดตามและประเมินผลกิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการถ่ายทอดเทคโนโลยี(คลินิก
เทคโนโลยี) ประจ าป ี พ.ศ. 2555 ซึ่งพบว่า ทางกลุ่มชุมชนแม่บ้านห้วยทรายใต้ มีความต้องการได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปสับปะรดให้เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอ่ืนๆนอกเหนือจากที่ทางกลุ่มได้ด าเนินการแล้ว 
 การด าเนินโครงการ “ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมมูลค่าสับปะรดเป็นน้ าส้มสายชูและน้ าผลไม้พร้อมดื่ม” จะเป็น
โครงการที่ให้ความรู้ทักษะเชิงปฏิบัติการในการท าน้ าส้มสายชูและน้ าผลไม้พร้อมดื่มจากผลผลิตของชุมชน คือ สับปะรดที่
มีอยู่เป็นจ านวนมากและให้สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ประจ ากลุ่มต่อยอดสู่การประกอบอาชีพเป็นรายได้ของสมาชิกใน
กลุ่มต่อไป 
 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1.2.1 เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าน้ าส้มสายชูและน้ าผลไม้พร้อมดื่มจากสับปะรด 
1.2.2 เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับน้ าส้มสายชูและน้ าผลไม้พร้อมดื่ม

จากสับปะรด 
  

2. วิธีด าเนินการ 
 2.1 การบรรยายประกอบการสาธิตให้เห็นวิธีการปฏิบัติ 
 2.2 การลงมือฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตามวิธีการเดียวกันกับการสาธิต 
 2.3 การประเมินผลการฝึกปฏิบัติโดยการสังเกตและการประเมินผลงานส าเร็จของทุกกลุ่ม 
 2.4 การจัดแสดงผลงานส าเร็จของผู้เข้ารับการอบรมโดยแบ่งเป็นกลุ่มตามกลุ่มที่ฝึกปฏิบัติ 
 2.5 การประเมินผลขณะอบรม เป็นการประเมินระดับผลผลิตใช้วิธี การสังเกตกระบวนการท างานและ       

ฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการประเมินผลงานส าเร็จของกลุ่มทีฝึกปฏิบัติโดยใช้แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติ        
3 ขั้นตอน คือ ขั้นก่อนอบรม ขั้นระหว่างอบรม และข้ันผลงานส าเร็จ 

 2.6 ติดตามผล เป็นการติดตามผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ จากการฝึกอบรม ใช้แบบติดตามผล ควบคู่กับ
การศึกษาข้อมูลในพื้นท่ีและการโทรศัพท์ถึงผู้รับการอบรมโดยตรง 
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3. ผลการด าเนินการ 
มิถุนายน – กรกฏาคม 2556  ติดต่อและประสานงานกับกลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ ร่วมกับกลุ่มชุมชนบ้าน
ห้วยทรายเหนือ น าโดยนางสาววิลาวัลย์  พลจันทร์ สมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การดูแล
และให้ค าปรึกษาแนะน าโดย ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา และนางจุนารีรัตน์  นวลละออง 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  
31 กรกฏาคม – 4 สิงหาคม 2556  ด าเนินโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมมูลค่าสับปะรดเป็นน้ าส้มสายชู 
และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรดเป็น
น้ าส้มสายชู และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์     
แปรรูปแต่ละชนิด ถ่ายทอดองค์ความรู้การตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารจากสับปะรด และแนวทางในการจัดท าแผน
ธุรกิจฉบับประยุกต์ให้เหมาะสมกับเศรษฐกิจของชุมชน  ณ กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ เทศบาลเมืองชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีสมาชิกชุมชนบ้านห้วยทรายใต้และกลุ่มชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ เทศบาลเมืองชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี เข้าร่วมโครงการจ านวน  74  คน ส าหรับความพึงพอใจต่อโครงการพบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 90.00  โดยพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.50 

ติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์พบว่า มีผู้ส าเร็จการฝึกอบรม จ านวน 72 คน จาก 74 คน หรือร้อยละ 
97.29 น าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ โดยน าไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือน ร้อยละ 65.27 ใช้ประโยชน์  ใน
ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ ร้อยละ 27.78 และสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการฝึกอบรมกับ
ทางศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ไปพัฒนาต่อยอดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้มีความ
หลากหลายมากยิ่งข้ึน เป็นการเพ่ิมรายได้และยกระดับความเป็นอยู่ของตน และชุนชนให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น  
 

4. สรุปผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายของผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ 

(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ 

(มหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ของโครงการ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ของโครงการ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

1. จ านวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (คน) 60 74 1. จ านวนโครงการ (โครงการ) 1 1 
2. ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยมีีความพึง
พอใจ (ร้อยละ) 

85 90.60 
2. จ านวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
(คน) 

60 74 

3. ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยมีีการน าไปใช้
ประโยชน์ (ร้อยละ) 

80 97.30 
3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้าน
กระบวนการให้บริการ (ร้อยละ) 

85 90.60 

4. จ านวนสถานประกอบการที่น าผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ (แห่ง/ราย) 

2 2 
4. ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

80 97.30 

5.  สัดส่ วนผลลัพธ์  (รายได้ )  กับจ านวน
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน 

> = 1 1 
5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวชิาชีพ
ต่อประโยชน์จากการบริการ (ร้อยละ) 

86 90.00 

  

5. การใช้จ่ายงบประมาณ ใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน  250,000  บาท 
    (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
     

6. ปัญหา อุปสรรค  - 
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7. ข้อเสนอแนะ     
 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด าเนิน การฝึกอบรม
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสับปะรดเป็นน้ าส้มสายชู และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม ท าให้ชุมชนมีความรู้ความสามารถในการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จึงมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นและมีความหลากหลายยิ่งขึ้น ตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภค  
โดยเฉพาะช่วงที่สับปะรดราคาตกต่ านั้น การแปรรูปสับปะรดเป็นแยมสามารถลดปัญหาสับปะรดเน่าเสียและล้นตลาด
ไว้ได้ส่วนหนึ่ง จากภาพรวมชุมชนสามารถอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง และควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณและการด าเนิน
กิจกรรมต่อเนื่องในปีต่อไป                                                                                                     

8. ภาพกิจกรรมโครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าสับปะรดเป็นน้ าส้มสายชู และน้ าผลไม้พร้อมดื่ม 
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4.2 โครงการ การพัฒนาคุณภาพสมุนไพรแปรรูปของกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย จังหวัดอ่างทอง เพื่อเพิม่ศักยภาพการผลิต 
1. บทน า 
 1.1 ความเป็นมา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นมหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ  รับผิดชอบพันธกิจสี่ด้านในฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาไทย โดยเฉพาะด้านการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งถือเป็นสองภารกิจส าคัญและสร้าง
ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทั้งไทยและต่างประเทศ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2555 มหาวิทยาลัย
ได้มีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพของสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งที่มี
ความส าคัญในเขตพ้ืนที่ภาคกลางตอนล่าง โดยได้รับเชิญจากผู้บริหารท าให้เกิดกิจกรรมที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1 การเข้าร่วมเป็นกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge Based OTOP : KBO) จังหวัดอ่างทอง    
โดยได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ประกอบด้วย  พัฒนาการจังหวัด ประธานกลุ่มชุมชน 29 กลุ่มร่วมกัน
ปรึกษาหารือและเสนอปัญหาและความต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือในการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       
ไปพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2 การท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนโครงการ OTOP ระหว่างจังหวัดอ่างทองและมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการแก่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP โดยมีวัตถุประสงค์
ที่ส าคัญเพ่ือ 1) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ OTOP อย่างเป็นระบบ 2) เสริมสร้างโอกาสและขีด
ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดของผลิตภัณฑ์ OTOP และ 3) เพ่ือให้ชุมชนสามารถใช้ทรัพยากร
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ OTOP โดยมีกลุ่ม OTOP ที่เข้าร่วมโครงการ รวม 95 กลุ่ม 
 กลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย มีที่ตั้ง ณ บ้านเลขที่ 21 หมู่ 2 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง มีสมาชิก
รวม 40 คน ภายใต้การดูแลของประธานกลุ่มคือ นางยุพิน โมราทอง มีการรวมตัวกันตั้งแต่ปี 2535 เดิมมีอาชีพ
แม่บ้าน บางส่วนท างานรับจ้าง เมื่อปี 2535 เริ่มฝึกการท าสมุนไพรแปรรูป ได้แก่ มะเขือเทศเชื่อม มะกรูดเชื่อม ต าลึง
เชื่อม เขียวไข่กาแช่อ่ิม บอระเพ็ดแช่อ่ิม รวมทั้งสมุนไพร อ่ืนๆ โดยเริ่มต้นจากนางรัชนี ผดุงศิลป์ และนางยุพิน       
โมราทอง ที่ฝึกฝนการท าสมุนไพรแปรรูปจนเกิดเป็นองค์ความรู้เฉพาะของท้องถิ่นที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน กลายเป็น
ภูมิปัญญาการแปรรูปสมุนไพรไทยที่ร่วมกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชุมชน กลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย  ใช้ชื่อกลุ่ม
ในทางการค้าว่า “กลุ่มแม่บ้านดงพิกุล” ภูมิปัญญาเหล่านี้ได้รับการถ่ายทอดสืบสานสู่สมาชิกของกลุ่ม จนเกิดแนวคิด
ในการประกอบเป็นอาชีพ โดยเริ่มต้นจ าหน่ายภายในกลุ่มและขยายกิจการภายใต้การดูแลให้ความช่วยเหลือของ
จังหวัดอ่างทอง กรมพัฒนาชุมชน ท าให้มีโอกาสวางสินค้าจ าหน่ายในเขตพ้ืนที่วัดไชโยวรวิหาร งานแสดงสินค้าของ
จังหวัดอ่างทอง และงานแสดงสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่รัฐบาลให้การสนับสนุน 
 จากการส ารวจข้อมูลโดยคณะผู้วิจัยจากศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท าให้ทราบว่า การผลิตสมุนไพรแปรรูป จะแยกผลิตตามความช านาญเฉพาะบุคคล  
โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้ จะประกอบด้วยวัตถุดิบเพียงไม่กี่ชนิด มีวัตถุดิบหลักคือ สมุนไพรและน้ าตาล ซึ่งใช้ในปริมาณ
มากเพ่ือให้สมุนไพรมีความคงตัวและมีลักษณะใสน่ารับประทาน แต่ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า    
ทีต่้องการให้เป็นลักษณะของอาหารเพ่ือสุขภาพ เมื่อได้ผลผลิตมาแล้วจะจ าหน่ายในการตักขายเป็นกิโลกรัม บรรจุใน
ถุงพลาสติกมัดด้วยหนังยางรัดของทั่วไป บางส่วนที่จัดโชว์อยู่หน้าร้านจะบรรจุในถาดโฟมแล้วปิดด้วยพลาสติกปิด
อาหาร ซึ่งท าให้เกิดปัญหาดังนี้ 



135 
 

 

 1. ปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเชื่อมและแช่อ่ิมเป็นผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายเพ่ือให้ผู้บริโภค
รับประทานเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพ และใช้เป็นส่วนประกอบของขนมชนิดอ่ืน มีกลุ่มลูกค้าเฉพาะคือ ผู้มีอายุตั้งแต่   
30 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มอายุที่ต้องการดูแลสุขภาพ แต่เนื่องจากสมุนไพรแปรรูปเหล่านี้ มีรสชาติหวานซึ่งเกิดจากการใช้
ปริมาณสารให้ความหวานหรือน้ าตาลในปริมาณมาก เคยลองลดปริมาณน้ าตาลเพ่ือให้ตรงตามความต้องการ       
ของผู้บริโภค แต่ผลที่ได้คือ ผลิตภัณฑ์เสื่อมเสียง่าย มีอายุการเก็บลดลง 
 2. ปัญหาด้านบรรจุภัณฑ์ ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ในปัจจุบันแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ การตักขายเป็นกรัมหรือ
กิโลกรัม บรรจุใส่ถุงพลาสติกแล้วปิดรัดด้วยหนังยางรัดของ และการบรรจุในถาดโฟมปิดด้วยพลาสติกคลุมอาหาร    
ซึ่งเกิดปัญหาการไหลของน้ าเชื่อมออกมาจากภาชนะบรรจุ ท าให้ต้องเปลี่ยนภาชนะบรรจุบ่อยๆ ส่งผลให้สิ้นเปลือง  
อีกท้ังบรรจุภัณฑ์ในปัจจุบันยังไม่สามารถแสดงเอกลักษณ์ของกลุ่มได้ เนื่องจากไม่มีเครื่องหมายการค้าแสดงให้เห็น 

การน าเสนอโครงการ “การพัฒนาคุณภาพสมุนไพรแปรรูปของกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย จังหวัดอ่างทอง 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต” จึงเป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิตสมุนไพรแปรรูป   
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือช่วยยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้มีศักยภาพด้วยการช่วยให้ชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผนวกด้วยองค์ความรู้สมัยใหม่ของมหาวิทยาลัย เพ่ือยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ เป็นการตอบโจทย์ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดอ่างทองในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย ถือเป็นล าดับความส าคัญในล าดับที่ 3 และ 4 ซึ่งมีเป้าประสงค์ในการเพ่ิม
รายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาสให้แก่ประชาชน เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและการผลิตอาหาร
ปลอดภัยส าหรับการบริโภคและการจ าหน่าย และยังเป็นการด าเนินงานที่แสดงความมุ่งมั่น  ในการพัฒนาศักยภาพ
สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดอ่างทอง ตามข้อตกลงการลงนามความร่วมมือ ระหว่างจังหวัดอ่างทองและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอีกด้วย 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1.2.1 เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าสมุนไพรแปรรูปที่ลดปริมาณน้ าตาลและตอบโจทย์ของอาหาร

 เพ่ือสุขภาพ เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค 
1.2.2 เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่แก้ปัญหาการไหลของน้ าเชื่อมในผลิตภัณฑ์และช่วยสร้างเอกลักษณ์

 ของกลุ่ม 
1.2.3 เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดวางและน าเสนอสินค้าชุมชนในศูนย์จ าหน่ายบริเวณวัดไชโย

วรวิหาร 
 

2. วิธีด าเนินการ 
 2.1 ติดต่อประสานงานกับกลุ่มชุมชนเพื่อส ารวจข้อมูล ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

2.2 ท าหนังสือถึงกลุ่ม เพ่ือขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

 2.3 เตรียมสื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (วิทยากร เอกสาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก) 
 2.4 ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

2.4.1 บรรยายและฝึกปฏิบัติการท าสมุนไพรแปรรูป การท ามะกรูดเชื่อม ต าลึงเชื่อม เขียวไข่กา     
แช่อิ่ม บอระเพ็ดแช่อิ่ม 

2.4.2 บรรยายและฝึกปฏิบัติการท าสมุนไพรแปรรูปที่ปรับสูตรและกรรมวิธีการผลิต การท ามะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม เขียวไข่กาแช่อ่ิม บอระเพ็ดแช่อิ่ม 

2.4.3 ฝึกปฏิบัติการท าสมุนไพรแปรรูปที่ปรับสูตรและกรรมวิธีการผลิต การท ามะกรูดเชื่อม ต าลึง
เชื่อม เขียวไข่กาแช่อิ่ม บอระเพ็ดแช่อิ่ม 
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2.4.4 บรรยายและฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การท ามะกรูดเชื่อม ต าลึงเชื่ อม 
เขียวไข่กาแช่อ่ิม บอระเพ็ดแช่อิ่ม 

2.5 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากรและคณะท างาน 
2.6 ติดตามผลการใช้ประโยชน์หลังการฝึกอบรม 
 

3. ผลการด าเนินการ 
มิถุนายน – กรกฏาคม 2556  ติดต่อและประสานงานกับ นางยุพิน  โมราทอง ประธานกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย 
ต าบลไชโย อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง  
5 - 8 สิงหาคม 2556  เดินทางสู่พ้ืนที่เป้าหมาย ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรเทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย คือ มะกรูดเชื่อม 
ต าลึงเชื่อม และบอระเพ็ดแช่อ่ิม โดยใช้วิธีการปรับกรดให้ต่ าลงและโดยใช้กระบวนการถนอมอาหารหลายวิธีร่วมกัน 
เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์มะกรูดเชื่อม ต าลึงเชื่อม เขียวไข่กาแช่อ่ิม และบอระเพ็ดแช่อิ่ม สามารถผลิตได้โดยลดปริมาณน้ าตาล
ในสูตร การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เป็นการออกแบบด้านโครงสร้างและด้านกราฟิกของบรรจุภัณฑ์ที่ช่วย
แก้ปัญหาการไหลเยิ้มของน้ าเชื่อมของผลิตภัณฑ์ช่วยสื่อถึงเอกลักษณ์ของกลุ่ม รวมทั้งการออกแบบการจัดวางสินค้าที่
ช่วยเพิ่มความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ และดึงดูดความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการ โดยวิทยากรของสถาบันวิจัย
และพัฒนา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ  นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์  นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร  
นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คือ           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์ โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป ได้แก่ มะกรูด
เชื่อม ต าลึงเชื่อม เขียวไข่กาแช่อ่ิม บอระเพ็ดแช่อ่ิม และปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์  ณ กลุ่มสตรี
สหกรณ์เกษไชโย ต าบลไชโย อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 85 คน ผลการประเมิน
ความพึงพอใจพบว่า  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 93.40 คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.67 และมี
ความพึงพอใจต่อโครงการ ร้อยละ 91.20  โดยพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.56  
9 – 10 สิงหาคม 2556  ให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดวางและน าเสนอสินค้าชุมชนในศูนย์จ าหน่ายสินค้าชุมชนวัดไชโย
วรวิหาร ต าบลไชโย อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 
24 – 25 กันยายน 2556  ติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถเพ่ิมรายได้ จ านวน 
83 คน หรือร้อยละ 97.65 เฉลี่ยต่อเดือนเป็นจ านวนเงิน 5,235.29 บาท เมื่อน าไปเทียบกับต้นทุนโครงการต่อคน 
ค านวณผลตอบแทนโครงการ คิดเป็น 21.36 เท่า และน าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ โดยใช้ประโยชน์ใน
ครอบครัว ร้อยละ 34.94 ผู้ฝึกอบรมน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ ร้อยละ 
48.19 และ ผู้ฝึกอบรมน าความรู้ไปใช้ในที่ท างาน ร้อยละ 7.23 
 

4. สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ 

(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ของโครงการ 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ของโครงการ 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1. จ านวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (คน) 60 85 1. จ านวนโครงการ (โครงการ) 1 1 
2. ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความ     พึง
พอใจ (ร้อยละ) 

85.00 91.20 
2. จ านวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(คน) 

60 85 

3. ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีการน าไปใช้
ประโยชน์ (ร้อยละ) 

80.00 93.60 
3.  ความพึ งพอใจของผู้ รั บบริการ ใน
กระบวนการให้บริการ 

86.00 91.20 

4. จ านวนสถานประกอบการท่ีน าผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ (แห่ง/ราย) 

2 2 
4. ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

85.00 93.60 

5 .  สั ดส่ วนผลลัพ ธ์  ( ร า ย ได้ )  กั บจ านวน
งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุน 

> = 1 1 
5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาชีพต่อ
ประโยชน์จากการบริการ (ร้อยละ) 

79.00 91.20 
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5. การใช้จ่ายงบประมาณ  ใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 250,000 บาท 
    (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
 

6. ปัญหา อุปสรรค   -  
     
7. ข้อเสนอแนะ   การด าเนินงานของโครงการนี้  เป็นโครงการซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ให้การสนับสนุนงบประมาณ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้สถาบันวิจัยและ
พัฒนาและหน่วยงานระดับคณะในสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ โดยเน้นการน าผลงานวิจัย และการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมาย อาทิ ชุมชน วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม         
และภาคอุตสาหกรรม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือส่งเสริม
อาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรให้การสนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมโครงการลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องไม่ต่ ากว่า 3-5 ปี ในแต่ละชุมชน 
 

8. ภาพกิจกรรมโครงการ การพัฒนาคุณภาพสมุนไพรแปรรูปของกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย จังหวัดอ่างทอง       
เพื่อเพิม่ศักยภาพการผลิต 
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5. การให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีในกิจกรรมการสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 15 - 16 กรกฏาคม 2556 ถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัย เรื่องผลิตภัณฑ์
จากผักตบชวา ในงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการ
นานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรการท าผลิตภัณฑ์นาฬิกาจากกระดาษผักตบชวา รวมถึงการจัดนิทรรศการผลงานส าเร็จของผลิตภัณฑ์       
ณ ศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ    
มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 25 คน 
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6. การให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีในกิจกรรมการจัดนิทรรศการต่างๆ 
6.1 จัดแสดงผลงานคลินิกเทคโนโลยีในโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและสร้างเสริมอาชีพใน "งานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของไทยประจ าปี 2555”   
 จัดนิทรรศการผลงานคลินิกเทคโนโลยีและฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาและสร้างเสริมอาชีพใน "งานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของไทยประจ าปี 2555” จ านวน 25 หลักสูตร ได้แก่ การตกแต่งผลิตภัณฑ์ด้วยกระดาษเดคูพาจ  การท าเผือก

กรอบทรงเครื่อง  ขนมเปี๊ยะบัวหิมะแป้งเผือก  กระทงทองไส้ต่างๆ (ไส้ไก่ ไส้ปลาทูน่า)  บลูเบอรี่ชีสพาย สตอร์เบอรี่ชีสพาย  
คานาเป้หน้าต่างๆ  น้ าสลัดเพื่อสุขภาพ  กะหรี่ปั๊บไส้เห็ด  แหนมเห็ด  น้ าพริกปลานิล  ซาลาเปาไส้ปลานิล  น้ าพริกกุ้ง      
หมูฝอย โยเกิร์ตข้าวก่ า  น้ าข้าวกล้องงอก  เพาะเห็ด (ถุงพลาสติก ขอนไม้ ตะกร้า)  ปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์  น้ ามันมะพร้าว
บริสุทธิ์ (สกัดเย็น)  ผลิตภัณฑ์จากน้ ามันมะพร้าว  ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดจากสมุนไพร (การสกัดสมุนไพรน้ ายาซักผ้า 
น้ ายาล้างจาน เจลล้างมือ สบู่ แชมพูสระผม ครีมนวดผม)  ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร (ยาดม ยาหม่อง พิมเสนน้ า)  เยลลี่ผลไม้  
เต้าฮวยนมสด เต้าฮวยผลไม้  ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมจากผ้าไทย  และการผลิตภาพนูนต่ า เมื่อวันที่ 25–28 ตุลาคม 2555 
ณ ห้อง GH 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  

 
 
 
 
 
 
 

6.2 จัดแสดงผลงานคลินิกเทคโนโลยีในโครงการ การพัฒนาอาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต (ปีท่ี 2) ภายใต้โครงการ บูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 จัดนิทรรศการผลงานคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการ การพัฒนาอาหารพ้ืนบ้าน
จังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต (ปีที่ 2) ภายใต้โครงการ บูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าอาหารและขนมพ้ืนบ้าน 
ได้แก่ แกงมะรุม ต้มกะทิสายบัวปลาทู แกงเทโพ น้ าพริกกะปิ แกงฟักทอง ปลาอินทรีแดดเดียว แกงขี้เหล็ก แกงส้ม
หน่อไม้ดองปูม้า ข้าวเหนียวหน้าลูกตาล / หน้าปลาแห้ง ขนมตาล ขนมโค ข้ามหลาม และขนมกล้วย ณ กลุ่มน้ าพริก
ผู้สูงอายุบ้านห้วยทรายเหนือ เทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 24-29 ธันวาคม 2555  
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6.3 จัดแสดงผลงานคลินิกเทคโนโลยีในโครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์  
 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
ผลงานวิจัยเพ่ือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการท ากล้วยไม้ป่าเหลืองจันทบูร กล้วยไม้ป่าไทยใน
กล่องสวย และช่อบูเก้กล้วยไม้ป่าไทย เมื่อวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2556 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าแป้งกล้วย คุ้กกี้กล้วยกรอบ 
โดนัทแป้งกล้วย และพายชั้นแป้งกล้วยไส้ต่างๆ เมื่อวันที่ 25 – 28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ กลุ่มบ้านสวนเบเกอรี่ ต าบล
ยายแพง อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าเต้าหู้นมสด การท าเต้าหู้นมสด เต้าฮวย
ผลไม้ และการท าเยลลี่ผลไม้ เมื่อวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2556  ณ กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ่อฝ้าย และกลุ่มแม่บ้านชุมชนพูล
สุข ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4 จัดแสดงผลงานคลินิกเทคโนโลยีในโครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม 
 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม  โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ท าน้ าพริกตาแดงอีสาน น้ าพริกคั่วปลา น้ าพริกผัดพริกขิงหมูกรอบ – ไข่เค็มสมุนไพร น้ าพริกสมุนไพรและน้ าพริก
มะขาม คุกกี้ชนิดกด และ คุก้ก้ีชนิดปั้น เมื่อวันที่ 13-19 มีนาคม 2556 ณ กลุ่มแม่บ้านสหกรณ์บางช้าง ต าบลบางช้าง 
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
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6.5 จัดแสดงผลงานคลินิกเทคโนโลยีในนิทรรศการผลงานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจ าปี 2555 

 เข้าร่วมแสดงผลงานคลินิกเทคโนโลยี ในนิทรรศการผลงานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หมู่บ้านเผือกหอม จังหวัดสระบุรี ในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจ าปี 2555 โดยได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์
จากกระดาษเส้นใยเผือก และจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารจากเผือก ได้แก่ เผือกทอดกรอบทรงเครื่อง และขนม
เปี๊ยะบัวหิมะไส้เผือก เมื่อวันที่ 25-28 ตุลาคม 2555 ณ ห้อง EH 101-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
กรุงเทพฯ 
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7. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคลินิกเทคโนโลยี 
7.1 การติดตามและประเมินผลกิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี          
(คลินิกเทคโนโลยี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ จังหวัดเพชรบุรี 
 รับการติดตามและประเมินผล การเก็บข้อมูล และสัมภาษณ์กลุ่มผู้ รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย          
ในโครงการคลินิกเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและ
พัฒนา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์จาก
สับปะรดเพื่อเศรษฐกิจชุมชน และโครงการการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยเพ่ือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2556 ณ กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ เทศบาลเมืองชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
และกลุ่มแม่บ้านเยาวชนบ้านห้วยสาลิกา ต าบลหนองหญ้าปล้อง อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 
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7.2 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) 
 คัดเลือกบุคคลที่เป็นตัวแทนกลุ่ม/อาชีพในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จ านวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมสรรหา
สมาชิก อสวท. ในโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3 เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี 2556 
 เข้าร่วมจัดนิทรรสการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี 2556 น าเสนอผลงาน 
จ านวน 26 ผลงาน จาก 5 คณะ คือ คระครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ      
เมื่อวันที่ 6-21 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  
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7.4 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนโครงการ OTOP หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ จังหวัดสิงห์บุรี  
 ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนโครงการ OTOP หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ณ ศาลากลางจังหวัด
สิงห์บุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.5 เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556 (Thailand Research Expo 2013) 
 เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556 Thailand Research Expo 2013          
มีผลงานร่วมน าเสนอภายในงาน จ านวน 14 ผลงาน จากสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น พร้อมด้วยการสาธิต     
การท าขนมโค ขนมเปี๊ยะบัวหิมะ เผือกกรอบทรงเครื่อง บัวลอยเผือก เม็ดขนุนเผือก การแกะสลักผักและผลไม้ และ
การแกะสลักสบู่ เมื่อวันที่ 23-27 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
เซ็นทรัลเวิลด์ 
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7.6 เข้าร่วมประชุมคลินิกเทคโนโลยี และรับโล่พร้อมเกียรติบัตรรางวัลหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ าปี 2556 ในงานประชุมเครือข่ายความร่วมมือการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตรในผลงาน 1) โล่และเกียรติบัตรยกย่อง 
“หมู่บ้านเผือกหอม” เป็นหมู่บ้านต้นแบบระดับแม่ข่าย ที่น าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์    
ในการประกอบอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต และมีการขยายผลไปสู่หมู่บ้านใกล้เคียง 2) เกียรติบัตรยกย่อง สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน และความร่วมมืออันดียิ่งใน
การน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน และ เข้าร่วมรับฟังและวิพากษ์แผนฯ      
ผลการศึกษาการจัดท าแผนการด าเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559) ในการประชุม
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจ าปี 2556 เมื่อวันที่ 25-27 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรม
ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 

7.7 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนโครงการ OTOP หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับเทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  และเทศบาลเมืองหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนโครงการ OTOP หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับเทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี และเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2556 ณ ส านักงานเทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี และส านักงาน
เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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7.8 เข้าร่วมกิจกรรมเติมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้กับอาสาสมัคร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลนี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 เข้าร่วมกิจกรรมเติมความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ให้กับ
อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในฐานะคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย 
อสวท. ในเขตภาคกลาง/ตะวันออก เพ่ือเติมความรู้และสร้างขีดความความสามารถด้าน วทน. ให้สมาชิก อสวท.      
มีความเข้าใจหลักการและได้รับความรู้ใหม่ทางด้าน วทน. เพ่ือพัฒนาตนเอง สามารถสื่อสารและท างานร่วมกับชุมชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหา/ความต้องการและแสวงหาช่องทางและแหล่ง
เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาแก่ชุมชน เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2556 ณ โรงแรมฟอรัม พาร์ค กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 

8. ส ารวจประเด็นความต้องการ/ความคาดหวัง  
 1. ความต้องการลดต้นทุนการผลิต แก้ไขปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ า 
 2. ส่งเสริมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 
 3. ความต้องการการส่งเสริมทางการตลาด การจัดตั้งศูนย์จัดจ าหน่ายสินค้า 
 4. ความต้องการเครื่องมือในการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแพรวา 
 5. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย สวยงาม ของผลิตภัณฑ์ 
 6. การฝึกแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายเป็นที่ต้องการของตลาด 
 7. การประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานของรัฐที่ต่อเนื่องจริงจัง 
 8. การเพ่ิมศักยภาพการผลิต และมูลค่าสินค้า 
 9. ความต้องการการมีอาชีพเสริม มีงานท า สร้างรายได้อย่างพอเพียงต่อการด ารงชีวิต 
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ภาคผนวก 
 

1 แบบบันทึกข้อมูล 
2 แบบวัดความพึงพอใจ 
3 แบบติดตามประเมินผล 
4 ค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
5 เอกสารฝึกอบรม 
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1 แบบบันทึกข้อมูล 
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2 แบบวัดความพึงพอใจ 
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แบบวัดความพึงพอใจ 

 
 

เพ่ือประโยชน์การวัดความพึงพอใจและการปรับปรุงการให้บริการค าปรึกษา ข้อมูลเทคโนโลยี และเผยแพร่ 
ของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย  จึงใคร่ขอให้ท่านให้ความเห็นตามที่เป็นจริง  

 
ชื่อ         นามสกุล        
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  (เพ่ือประโยชน์ในการให้บริการ) 
ท่านเคยใช้บริการของคลิกเทคโนโลยี          
ค าถาม              
วัน/เดือน/ปี (ของค าถาม)            

5. ท่านคาดว่าสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ 
1  ใช้ประโยชน์ได้ (ตอบข้อ 6 ด้วย) 2  ใช้ประโยชน์ไม่ได้ (ไม่ต้องตอบข้อ 6) 

6. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในลักษณะ 
1  เพ่ิมรายได้    2  ลดรายจ่าย 
3  คุณภาพชีวิต     4  แก้ปัญหาเทคโนโลยี   

 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 1. ท่านมีความพึงพอใจในค าถามต่อไปนี้เพียงใด 

1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
1.1 มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย       
1.2 การให้บริการขั้นตอน ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน       
1.3 การให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว       

2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
2.1 ให้บริการด้วยความสุภาพ เต็มใจ ยินดี       
2.2 ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว       
2.3 ให้บริการตอบข้อซักถามปัญหาได้น่าเชื่อถือ       

3. ด้านข้อมูล    
3.1 ได้รับความรู้เพ่ิมขึ้น      
3.2 ข้อมูลมีความถูกต้องตรงความต้องการ      
3.3 ข้อมูลที่ได้รับมีประโยชน์      

4. ภาพรวมความพึงพอใจในการให้บริการ      

IDProject   =  …………………… 

IDPersonal =  …………………… 
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3 แบบติดตามประเมินผล 
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4 เอกสารฝึกอบรม 
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นาฬิกาจากกระดาษผักตบชวา 

 
วิทยำกร 

อำจำรย์สัมภำษณ์  สุวรรณคีรี 
อำจำรย์นฤพน  ไพศำลตันติวงศ์ 

 
ขั้นตอนที่ 1 ตัดแผ่นไม้ขนาด 8 × 12 นิ้ว หนา 1 เซ็นติเมตร 
ขั้นตอนที่ 2  หุ้มด้วยกระดาษผักตบชวา การหุ้มใช้กาวลาเท็กซ์ทาบนแผ่นไม้ เทคนิคการทากาวลาเท็กซ์ ให้ทาทั้ง

 แผ่นไม้ และแผ่นกระดาษผักตบชวา ทาให้ทั่วแผ่น ไม่ทากาวลาเท็กซ์มากเกินไป ติดด้านหน้าและ ห่อ
ไปด้านหลัง แล้วปิดชิ้นหลัง 

ขั้นตอนที่ 3 การประกอบดอกไม้ประดิษฐ์อัดกลีบดอก น าก้านลวดมาพันกับเกสรด้วยด้าย แล้วน ากลีบดอกแรก
  พันทบตามด้วยกลีบดอกท่ี 2 และ 3 เท่ากันเป็นช่ออ่อน จ านวน 1 ดอก ถ้าเป็นดอกไม้บาน ก็พันทบ
  เพ่ิมลงไป เป็นชั้นที่ 2 และ ชั้นที่ 3 โดยวางช่องระหว่างดอกต่อดอก ก็จะได้ดอกไม้บานขนาดใหญ่ 
  น าฟลอร่าเทปไปพันก้านลวดติดด้วยใบไม้ โดยมีขั้นตอนดังนี้   
  - การประดิษฐ์กลีบดอกและการประกอบดอกไม้ น ากระดาษผักตบชวากลีบส าเร็จ จัดเป็นกลีบ

ดอกไม้ตามต้องการ น าไปอัดกลีบด้วยเครื่องอัดกลีบ ท าการย้อมสี และชุบน้ ายางพารา 
  - น ากลีบที่ย้อมสีและชุบน้ ายางพาราแล้วมาประกอบเป็นดอกไม้ ซึ่งประกอบเข้ากับเกสรก้านดอก

และใบประกอบเป็นช่อดอก  
  - น าช่อดอกยึดติดกับกรอบรูป โดยใช้ปืนกาวยึดติดกับแผ่นไม้ 
ขั้นตอนที่ 4  ยึดติดนาฬิกาเข้ากับแผ่นไม้ การยึดติดให้เจาะรูขนาดดอกสว่าน 2 มิลลิเมตร เพ่ือติดตั้งเข็มนาฬิกา
  และติดตั้งตัวเลขด้วยกาวยูฮู 
ขั้นตอนที่ 5  ติดตั้งขาตั้งและห่วงส าหรับแขวน การยึดติดขาตั้งกับแผ่นไม้ด้านหลังให้ใช้ขาตั้งเบอร์ 4 ยึดด้วยสกรู
  ก่อนการติดตั้ง ต้องหาต าแหน่งของรูเจาะ และใช้เหล็กน าศูนย์ตอกที่แผ่นไม้ การหาต าแหน่งรูเจาะ
  ให้ปลายของตาตั้งมีความยาวเท่ากับขอบของกรอบรูป และขาตั้งต้องอยู่กึ่งกลาง การยึดห่วงส าหรับ
  แขวน ให้วัดขนาดของห่วงให้อยู่กึ่งกลาง หากห่วงไม่อยู่กึ่งกลาง เมื่อน าไปยึดติดกับผนัง จะท าให้    
  กรอบรูปเอียง 
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