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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  การปฏิบัติงานในพ้ืนที่เพ่ือ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ บริการข้อมูล การให้ค าปรึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องแก่
ประชาชนในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ โดยผ่านทางโทรศัพท์อย่างสม่ าเสมอตั้งแต่ได้มีการก่อตั้งเป็นสถาบันเทคโนโลยี        
ราชมงคลจนถึงการเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและให้บริการค าปรึกษาและข้อมูลทางเทคโนโลยี 
 1.2.2 เพ่ือเป็นตัวกลางและประสานการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างเครือข่าย 
 1.2.3 เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงานและสนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  ในพ้ืนทีจ่ังหวัดสมุทรสาคร และสมุทรสงคราม 

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) แป้งกล้วยและผลิตภัณฑ์อาหาร 
  (2) การพัฒนาคุณภาพผ้าและผลิตภัณฑ์ 
  (3) การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร 
  (4) ผลิตภัณฑ์จากแป้งเผือก 
  2.4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของคลินิกเทคโนโลยี 
  2.5 ประสานการด าเนินงานร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวม 5 ศูนย์ 

คือ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โชติเวช พณิชยการพระนคร พระนครเหนือ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
   



 

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

8 – 13 มกราคม 2555 จัดนิทรรศการและฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาและสร้างเสริมอาชีพใน "งานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของไทยประจ าปี 2554” จ านวน 26 หลักสูตร โดยจัดร่วมกับงาน BOI FAIR 2011 ภายใต้หัวข้อหลักในการ
จัดงาน “โลกสดใส ไทยยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย”  ณ ฮอลล์ 9 อิมแพค เมืองทองธานี  มีผู้สนใจเข้ารับ
การฝึกอบรม จ านวน 1,548 คน 

9 – 10 กุมภาพันธ์ 2555 เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ การใช้งานระบบคลินิกเทคโนโลยีออนไลน์ ณ ส านัก    
สงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

10 – 11 มีนาคม 2555 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องน้ าตาลมะพร้าวของชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม โดยถ่ายทอด
เทคโนโลยีการท าผลิตภัณฑ์จากน้ าตาลมะพร้าว 4 รายการ ได้แก่ วุ้นกะทิ วุ้นผลไม้ วุ้นไข่ และวุ้นกรอบ ณ ต าบลท่า
คา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 34 คน 

17 – 23 มีนาคม 2555 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการ       
บูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชนเรื่องหมู่บ้านเผือกหอมและข้าวเจ้า โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าแป้งเผือก คุ้กกี้
แป้งเผือก ค้างคาวเผือก เผือกกรอบทรงเครื่อง หม้อแกงเผือก สังขยาเผือก ข้าวกรอบทรงเครื่อง  หมี่กรอบสมุนไพร 
การออกแบบและจัดท า  บรรจุภัณฑ์ และการจัดตกแต่งผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์และภาชนะ ณ ต าบลหรเทพ ต าบล
โคกใหญ่ และต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 64 คน 

31 มีนาคม – 5 เมษายน 2555 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการ   
การพัฒนาอาหารพืน้บ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้โครงการบูรณาการการมีส่วน
ร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าอาหาร
พ้ืนบ้านประเภทแกง ประเภทต้ม ประเภททอด ประเภทเครื่องจิ้ม ประเภทเส้น  อาหารพ้ืนบ้านจากพืชผักสมุนไพร 
และการค านวณคุณค่าทางโภชนาการ ณ กลุ่มชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือและบ้านห้วยทรายใต้ เทศบาลเมืองชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 65 คน 

5 เมษายน 2555 เข้าร่วมจัดแสดงตัวอย่างสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรร ระดับ 4 -5 ดาว   
ในพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือ เรื่องการยกระดับสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์สู่สากล  ระหว่าง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับกระทรวงอุตสาหกรรม  ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารพระจอมเกล้า ส านักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเลือกจัดแสดงตัวอย่างสินค้าของกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านองค์รักษ์ และ 

กลุ่มแม่บ้านเยาวชนบ้านห้วยสาริกา 
31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2555 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยี

โครงการ การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์จากสับปะรดเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าผลิตภัณฑ์
น้ าเชื่อมสับปะรด สับปะรดแช่อ่ิมอบแห้ง กะหรี่พัพฟ์สับปะรด และพายทอดไส้สับปะรด  การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด การตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารจากสับปะรดและแนวทางในการจัดท า  แผนธุรกิจ



 

ฉบับประยุกต์ให้เหมาะสมกับเศรษฐกิจของชุมชน ณ กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ เทศบาลเมืองชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 75 คน 

29 มิถุนายน – 1 กรกฏาคม 2555 เดินทางสู่พื้นที่เป้าหมายเพ่ือด าเนินการโครงการ ให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลเทคโนโลยี โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะไส้สมุนไพร และการออกแบบบรรจุภัณฑ์รวมถึงการ        
จัดนิทรรศการผลงานส าเร็จ ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรราชสถิตย์ อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง มีผู้สนใจเข้ารับการ
ฝึกอบรม จ านวน 70 คน 

23 – 28 มิถุนายน 2555 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการ การเพ่ิม
มูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยเพ่ือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (ปีที่ 2) โดยการอบรมเชิงปฎิบัติการและให้ค าปรึกษา
แนะน าระบบการผลิตโดยใช้หลักเกณฑ์วิธีที่ดี ในการผลิตว่าด้วยสุขลักษณะทั่วไป (GMP) ซึ่งด าเนินการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการท าขนมพายชั้น แป้งกล้วย และ ชิฟฟอนแป้งกล้วย ณ กลุ่มแม่บ้าน - เยาวชน บ้านห้วยสาลิกา ต าบล
หนองหญ้าปล้อง อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 70 คน 

6 – 9 กรกฏาคม 2555 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการ หมู่บ้าน
เผือกหอม (ปีที่ 3) โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการท ากระดาษจากฟางข้าว บรรจุภัณฑ์จากกระดาษฟางข้าวส าหรับบรรจุ
ผลิตภัณฑ์จากเผือกและข้าว เส้นใยจากใยเผือกเหลือใช้ ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์และสิ่งทอจากเส้นใยเผือก            
และการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์เผือกหอมและข้าวเจ้า ณ ชุมชนต าบลหรเทพ ต าบลโคกใหญ่ ต าบลตลาดน้อย อ าเภอ
บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 40 คน 

14 – 21 สิงหาคม 2555 เดินทางสู่พ้ืนที่เป้าหมายเพ่ือด าเนินการโครงการ การส ารวจ ข้อมูลสินค้า        
หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพ่ือพัฒนาสู่สากล ภายใต้การด าเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยส ารวจข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 4-5 ดาว ตามบัญชีการคัดสรรปี 2553      
เพ่ือรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และน าเสนอแนวคิดในการพัฒนาโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีรายผลิตภัณฑ์ 
ณ  พ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มขนมไทยโบราณ กลุ่มสตรีและเยาวชน สหกรณ์ประมง   
บางจะเกร็ง-บางแก้ว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดาหลา กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดไทรสร้างสรรค์ กลุ่มสตรี
บ้านโพธิ์งาม และกลุ่มนายคงเดช ทองเรือง 

25 – 26 สิงหาคม 2555 เดินทางสู่พ้ืนที่เป้าหมายเพ่ือด าเนินการโครงการ การส ารวจ ข้อมูลสินค้า        
หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพ่ือพัฒนาสู่สากล ภายใต้การด าเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยส ารวจข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 4-5 ดาว ตามบัญชีการคัดสรรปี 2553      
เพ่ือรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และน าเสนอแนวคิดในการพัฒนาโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีรายผลิตภัณฑ์ 
ณ  พ้ืนที่จังหวัดอ่างทอง จ านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านองค์รักษ์ กลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย และ  
กลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตไผ่หวาน 

1 – 4 กันยายน 2555 เข้าร่วมประชุม รวมพลคน อสวท. ประจ าปี 2555 ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 16 – 17 กันยายน 2555 เข้าร่วมลงพ้ืนที่ส ารวจ เก็บข้อมูล และให้ค าปรึกษาเบื้องต้น จ านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มผู้ผลิตลูกปัดโบราณ กลุ่มเตยปาหนันในโครงการพระราชด าริ บ้านปากคลอง และกลุ่มเตยปาหนัน บ้านร่าหมาด      
ต าบลเกาะกลาง อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 

 



 

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) 

100 348 1. จ านวนโครงการ (โครงการ) 1 เรื่อง 1 เรื่อง 

2. จ านวนผู้รับบริการข้อมูลเทคโนโลยี  
(คน) 

100 1,588 
2. จ านวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(คน) 

100 1,936 

3. ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ (ร้อยละ) 

30.00 89.00 
3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
ด้านกระบวนการให้บริการ (ร้อยละ) 

85.00 87.80 

4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
(ร้อยละ) 

80.00 90.20 
4. ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ (ร้อยละ) 

84.00 89.00 

5. ระดับความส าเร็จในการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัด ด้วย วทน. ระดับ 3 ระดับ 3 

5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
วิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ 
(ร้อยละ) 

78.00 90.20 

 
6. การใช้จ่ายงบประมาณ ใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 250,000 บาท 
      (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 
7. ปัญหา อุปสรรค  - 
 
8. ข้อเสนอแนะ   การด าเนินการของโครงการนี้ เป็นโครงการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ซึ่ง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การสนับสนุนงบประมาณตามโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาและหน่วยงานระดับ
คณะในสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ โดยเน้นการให้บริการค าปรึกษาและข้อมูลทางเทคโนโลยีแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป เป็นตัวกลาง
และประสานการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างเครือข่าย เป็นศูนย์ประสานงานและสนับสนุนงานด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม นอกจากนี้ยังเป็นหน่วยประสานงาน ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีในสังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้ง 5 ศูนย์ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงควรให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม
โครงการลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 โครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประสบความส าเร็จ เพราะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ตามโครงการคลินิกเทคโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอกราบ
ขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ
ผู้อ านวยการคลินิกเทคโนโลยี และผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟ่ืองฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการ
วิชาการ รองผู้อ านวยการคลินิกเทคโนโลยี ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของโครงการนี้จนส าเร็จลุล่วง และ
ขอบคุณ เจ้าหน้าที่ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ให้ความร่วมมือในการท างาน รวมทั้งมีส่วนร่วมใน
ความส าเร็จของโครงการนี้ 
 
         ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          จุฑามาศ  พีรพัชระ 
               ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี 
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บทท่ี 1 
รายละเอียดโครงการ 

 
1. ข้อเสนอโครงการ 
 
 
                      
 
 

1.   ชื่อสถาบันการศึกษาที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย   :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  
          ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.   ชื่อโครงการ   :  โครงการให้ค 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:  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 านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีภารกิจในการจัดการศึกษารวมทั้งการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย การให้บริการวิชาการ
และวิชาชีพแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้คณะต่างๆ ดังนี้ 

10. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
11. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
12. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
13. คณะบริหารธุรกิจ 
14. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
15. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
16. คณะศิลปศาสตร์ 
17. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
18. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

mailto:duangsu@rmutp.ac.th


 

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  จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ

ท าแป้งเผือกและผลิตภัณฑ์ ณ วัดหนองนางปุ๋ย ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
- 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2552  จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในงานวันนักประดิษฐ์ และวันนักประดิษฐ์

นานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2552 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 
- 8 – 10 มีนาคม 2552  จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนผู้รับการถ่ายทอด

ในโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 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 า
สมุนไพรแปรรูป ณ ชุมชนศรีบุญยืนพัฒนา เขตบางซื่อ 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 
 - 8 - 23 สิงหาคม 2552  จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี 2552 ณ คูหางานวิจัย 
ของ มทร.พระนคร ฮอลล์ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี 

- 8 - 23 สิงหาคม 2552  จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีร่วมกับคลินิกเทคโนโลยีกระทรวง วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี 2552  ณ ฮอลล์ศูนย์การแสดงสินค้าและ
การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี 



 

 - 29 กันยายน – 3 ตุลาคม 2552  จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีและร่วมกับวิทยากรเสวนา หัวข้อ 
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพ้ืนเมือง ในงานกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี7 ตุลาคม 2552 ณ โรงเรียนพิมายวิทยา อ าเภอ       
พิมาย 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 ประเภท

อาหารแปรรูป ถนอมอาหาร สมุนไพร เครื่องจักร สิ่งประดิษฐ์ เอกสารอบรม อาหาร เครื่องดื่ม 
- 1 มกราคม – 30 สิงหาคม 2553  จัดท าสื่อเผยแพร่คลินิกเทคโนโลยี คือ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ และเสื้อ

ยืดคลินิกเทคโนโลยี 
- 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2553  ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยี ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2553 ณ 

ฮอลล์ 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
- 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  จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการ
หมู่บ้านเผือกหอม ณ วัดหนองนางปุ๋ย ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 

- 18 กรกฎาคม  2553  ฝึกอบรมหลักสูตรการแปรรูปอาหาร ภายใต้กิจกรรมสร้างอาชีพ/ฝึกอาชีพ เสริม
รายได้ ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและส านัก
นายกรัฐมนตรี ตามแผนเสริมสร้างความผาสุก ณ ศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ชั้น 6 และห้องโถงทางเชื่อม ชั้น 1 อาคาร
พระจอมเกล้า ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- 23 – 27 กรกฎาคม 2553  จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการ       
การสร้างมูลค่าเพ่ิมป่านศรนารายณ์เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 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 าเภอชะอ 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 านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์         
และเทคโนโลยี และรับการศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการภายใต้การด าเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ประจ าปี พ.ศ. 2553 
ระดับดีเยี่ยม  มีคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายในพ้ืนที่ภาคกลาง ตะวันออก และใต้ จ านวนประมาณ 50 หน่วยงาน       
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ส านักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มทร.พระนคร โดยอธิการบดี มทร.พระนคร และรองอธิการบดี
ด้านวิจัยและบริการวิชาการ มีกิจกรรมการบรรยายหัวข้อ รูปแบบการด าเนินงาน รูปแบบการให้บริการ รูปแบบ    
การบริหารงานงบประมาณ รูปแบบการเผยแพร่เทคโนโลยี/การประชาสัมพันธ์ และปัจจัยการสนับสนุนใน          
การด าเนินงานคลินิกเทคโนโลยี และเยี่ยมชมการด าเนินงานของศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี
ชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์

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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร 

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 

การน าเสนอโครงการบริการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี จึงเป็นโครงการที่จั ดท าขึ้นโดยการ
รวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอด ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ/เจ้าของเทคโนโลยี และให้บริการ ณ จุดบริการของ
มหาวิทยาลัย การบริการผ่านทางโทรศัพท์ และผ่านทางเว็บไซต์ รวมทั้งการจัดท าสื่อเพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 

 

7.   วัตถุประสงค ์  : 1) เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและให้บริการค าปรึกษาและข้อมูลทางเทคโนโลยี  
   2) เพ่ือเป็นตัวกลางและประสานการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีร่วมกันระหว่าง
เครือข่าย  
   3) เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงานและสนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
       ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร และสมุทรสงคราม 

4) เพ่ือเป็นหน่วยประสานงาน ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี              
ราชมงคลพระนคร ทั้ง 5 ศูนย์ 

 (ค ำอธิบำย  : โปรดระบุ วตัถุประสงค์หลกัข้อใด ข้อหนึ่งหรือทั้ง 3 ข้อข้ำงต้น และหำกมีวตัถุประสงค์มำกกว่ำนี้โปรดระบุเพิม่เติม) 
 

8.   กลุ่มเป้าหมาย   :   กลุ่มผู้สนใจเทคโนโลยี วิสาหกิจชุมชน OTOP ผู้ประกอบการ SMEs จ านวน 200 คน   
ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี*   สระบุรี* 
*  พ้ืนที่ของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ปี  2553  เป็นการให้ค าปรึกษาต่อเนื่อง 

 (ค ำอธิบำย : โปรดระบุ พื้นที่จังหวดัทีให้บริกำร ) 
  

9.   พื้นที่ด าเนินการ   :  กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี*   สระบุรี* 
*  พ้ืนที่ของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ปี  2553  เป็นการให้ค าปรึกษาต่อเนื่อง 

 (อธิบำย : โปรดระบุ จังหวดัทีส่ถำบนัฯทีเ่ป็นคลินิกฯตั้งอยู่และจังหวดัทีม่อบหมำยให้รบัผดิชอบ (ถ้ำม)ี 
 

10.  ระยะเวลาด าเนินการ   : วันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555  
 



 

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

  เรื่องท่ีจะให้บริการ โปรดระบุ ให้บริการข้อมูล ค าปรึกษา และวิจัยต่อยอด
ในเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 

            การรวมรวบข้อมูลผลงานวิจัยและพัฒนาภายในคลินิกฯ 
            การส ารวจความต้องการทางเทคโนโลยีและจัดท าข้อมูลความต้องการ 
  กิจกรรม  2)  การประสานงานและบริหารจัดการเครือข่าย 

 การประสานงานภายในสถาบันการศึกษาและกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานคลินิกเทคโนโลย ี

  การบริหารจัดการทางด้านการเงิน งบประมาณ การติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผล 

  กิจกรรม  3)  การประสานงานและสนับสนุนการด าเนินงานพัฒนาจังหวัดด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็น PCSO      

 ระดับ 1: ตั้งคณะท างานฯ 
 ระดับ 2: มีการประชุมร่วมกันไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ป ี  
 ระดับ 3: ได้แผน,   
 ระดับ 4: มีแผนงาน/โครงการของ วท. อยู่ในแผนพัฒนาจังหวัด 
 ระดับ 5: จัดท าค าของบประมาณฯ และได้รับการจัดสรร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 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 100 คน แบบใบสมัครของส ำนักงำนปลัด
กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ 

2. จ านวนผู้รับบริการข้อมูลเทคโนโลยี   100 คน 

3. ร้อยละการน าไปใช้ประโยชน์ของผู้รับบริการฯ  
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 30  

แบบประเมินผลตำมแบบฟอร์ม
ของส ำนักงำน
กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ 

4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 80 

5. ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ด้วย วทน. ระดับ 3 
ระดับ 1 - 5 ดูในคู่มือกำร
ด ำเนินงำนฯ ปี 55 

 
 
 
 
 

กิจกรรม 
2554 2555 

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. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผน
ด าเนินงาน 

            5,000 

2.รวบรวมและจัดท าข้อมูลเทคโนโลยี
และข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 

            70,000 

3.รวบรวมข้อมูลและจัดท าเอกสารและ
สื่อเผยแพร ่

            30,000 

4.ด าเนินการให้ค าปรึกษาบริการข้อมูล 
สาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยี เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ และประสานงานศูนย์
คลินิกเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 

            125,000 

5.ประเมินและติดตามผล             10,000 

6.วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผล             10,000 

แผนงาน(ปริมำณงำนผลผลิตที่จะจัดส่ง
ในแต่ละไตรมำส) 

5,000 100,000 62,500 82,500 250,000 



 

13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  (ผลกระทบ : ที่เกิดโดยตรงกับผู้รับบริการและประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ให้บริการ)   

(โปรดใส่เครื่องหมาย    และระบุผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการมากที่สุดเพียงข้อเดียว) 

   ทางเศรษฐกิจ   โปรดอธิบาย ผู้รับบริการใช้ข้อมูลจากค าปรึกษาเป็นแนวทางในการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ช่วยให้สามารถเพ่ิมคุณภาพผลิตภัณฑ์อันส่งผลต่อการเพ่ิมรายได้ของชุมชน 

   ทางสังคม   โปรดอธิบาย ผู้รับบริการใช้ข้อมูลจากค าปรึกษาเพ่ือพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ของชุมชนอันส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต    

           

14.  งบประมาณขอรับการสนับสนุน   จ านวน 250,000 บาท มีรายการดังนี้ 
1. ค่าตอบแทน  - 
2. ค่าใช้สอย          105,000 บาท 

1. ค่าจ้างรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอดและข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ (เหมาจ่าย) 30,000 บาท 
2. ค่าจ้างเหมารถรับจ้างในการเดินทางให้บริการข้อมูลและให้ค าปรึกษา  30,000 บาท 
   สาธิต และถ่ายทอดเทคโนโลยี (1 คัน   10 วัน   3,000 บาท) 
3. ค่าท่ีพักคณะท างานให้บริการข้อมูลและให้ค าปรึกษาสาธิต   9,000 บาท                                    
   และถ่ายทอดเทคโนโลยี (5 คน   3 คืน   600 บาท) 
4. ค่าอาหารกลางวันของคณะท างาน วิทยากร และผู้รับบริการข้อมูล  18,000 บาท 

 สาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยี (40 คน   3 มื้อ   150 บาท) 
5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ของคณะท างาน วิทยากร และผู้รับบริการข้อมูล 6,000 บาท 

       สาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยี (40 คน   6 มื้อ   25 บาท) 
6. ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะท างานให้บริการข้อมูลและให้ค าปรึกษา   12,000 บาท               
   (5 คน   10 วัน   240 บาท) 

3. ค่าวัสดุ         145,000 บาท 
7. ค่าจัดท าสื่อเผยแพร่คลินิกเทคโนโลยี      70,000 บาท 
8. ค่าวัสดุจัดนิทรรศการ       25,000 บาท 
9. ค่าวัสดุสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยี      50,000 บาท 

      รวม 250,000 บาท 
                                                                                 (สองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)  
หมายเหตุ   :   ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 

15.  การติดตาม ประเมินผลและรายงานผล   :  
รายงานความก้าวหน้า ปีละ 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 3 เมษายน 2555 ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 

2555 และครั้งที่ 3 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2555 ในระบบติดตามโครงการคลินิกเทคโนโลยีออนไลน์ (Clinic Monitor 
Online: CMO) พร้อมส่งข้อมูลใบสมัคร แบบประเมิน แบบติดตาม ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ก าหนด
และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ภายใน 30 วันหลังสิ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้ หากไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ จะด าเนินการมีหนังสือแจ้งส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้ทราบภายใน 30 วันก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 พร้อมกันเงินเลื่อมปีในระบบงบประมาณของสถาบันฯ 
 



 

16.  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ   :  
 ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมและมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จะระบุว่าได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งยินดีให้ความร่วมมือเข้าร่วมจัดแสดงผลงานคลินิกเทคโนโลยีใน
งานนิทรรศการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
17.  ความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบ และผู้ร่วมรับผิดชอบ   :  

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ร่วมรับผิดชอบ ที่มีรายนามข้างต้น ได้อ่านข้อความข้างต้นแล้วมีความเข้าใจ และยินดีที่จะ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อเสนอโครงการ และเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่ปรากฏอยู่ในคู่มือด าเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยถ่องแท้ จึงลงนามยืนยันการด าเนินงานไว้ท้ายโครงการนี้แล้ว 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ลงชื่อ....................................................................ผู้รับผิดชอบหลัก  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ 

ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 

 



 

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 จัด

สัมมนาทางวิชาการ จดหมายข่าว มทร.พระนคร จุลสาร มทร.พระนคร รายงานประจ าปีงานวิจัยและบริการวิชาการ 
รายงานประจ าปี สถาบันวิ จั ยและพัฒนา  มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร และเว็บ ไซต์ 
http://www.clinictech.rmutp.ac.th  

 
 
 
 
 
 

 



 

3. รายช่ือผู้รับบริการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี โครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี จ านวน 
1,936 คน  ข้อมูลดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

0001 นางสาวพวงผกา  ศรีพันธ ์
59/1201 หมู่ 2  
ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา  
จังหวัดปทุมธาน ี12130 

0 2995 6188 
08 9120 8438 

การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0002 นางสาวนันทรัตน์  มหาสวัสดิ ์
92/153 หมู่บ้านสินทรัพย์นคร  
แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 10220 

08 9798 2189 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0003 นายสุพัฒน ์ ใต้เวชศาสตร ์
355-357 ต าบลสวนดอก  
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 52100 

08 6654 1640 
 

การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0004 นางสาวกฤติมา  จรรยาเพศ 
51585 ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

0 5422 2355 
08 7408 9697 

การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0005 นายสุทัศน์  อู่ศรีจันทร ์
225 เจริญนคร 14 แขวงคลองต้นไทร 
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 

0 2437 1946 
08 1513 6972 

การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0006 นางชุติมา  สกุลศรีชัย 
242 ถนนติวานนท์ 43 อ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 11000 

0 2580 8591 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0007 นายเตชิต  เร็วเรียบ 
10/3 หมู่ 3 ต าบลบาปรัง อ าเภอเมือง 
จังหวัดพังงา 82000 

08 3260 4561 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0008 นางญฎาพร  อัศวเดชาชาญ 

14/773 หมู่บ้านบัวทองธานี  
ต าบลบางบัวทองทอง  
อ าเภอบางบวัทอง  
จังหวัดนนทบุรี 11110 

0 2925 9550 
08 7346 5059 

การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0009 
เด็กชายธนิน  เขมาปทุมศักดิ ์
 

37/4 หมู่ 7 ศิรภาพ พหลโยธิน  
ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานี 12120 

0 2516 1683 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0010 นางสาวแพรวพร  เตชาธาราทิพย ์
160 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน 
เขตวังใหม ่กรุงเทพฯ 10330 

0 2216 4268 
08 0596 4445 

การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0011 นางสาวนงนุช  ค้าปัญญะเจริญ 
39/4 หมู่ 7 ศิรภาพ พหลโยธิน  
ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 12120 

0 2516 1683 
 

การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0012 นางพัชรินทร์  ภู่อภิสิทธ์ิ 
24 ซอยรัชดาภิเษก แขวงบางซื่อ  
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

0 2587 8119 
08 7717 3309 

การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0013 นางทัศนีย์  มหาสุคนธ ์
37/4 หมู่ 7 ต าบลคลองหนึ่ง  
อ าเภอคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานี 12120 

0 2516 3378 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0014 เด็กหญิงภาวินี  เมขาปทุมศักดิ ์
37/4 หมู่ 7 ต าบลคลองหนึ่ง  
อ าเภอคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานี 12120 

0 25161683 
08 5918 5220 

การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0015 นางวิวาวรรณ์  จันดาประเสริฐ 
10 ลาดพร้าว 92 แขวงพลับพลา  
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 

08 3995 4800 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

0016 เด็กหญิงจลุจินดา  จินดาประเสริฐ 
10 ลาดพร้าว 92 แขวงพลับพลา  
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 

0 2573 1728 
08 2789 6966 

การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0017 นางสาวศศิรตัน์  ฉุยฉาย 
2 ซอยร่วมรักษา  
ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

0 2275 2794 
08 6368 1589 

การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0018 นางสาวศรสีุนันท์  หุ่นสุวรรณ 
15/5 ซอยแจ้งวัฒนะ 14  
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  
กรุงเทพฯ 10210 

0 2573 1728 
08 1926 5226 

การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0019 นางสาวพุทธิฌา  เกตุเจริญ 
15/5 ซอยแจ้งวัฒนะ 14  
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  
กรุงเทพฯ 10210 

08 9799 7878 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0020 นางอัญชลี  ชิดเช้ือวงศ์ 
31/3 หมู่ 1 ถนนมิตรไมตรี  
แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก 
กรุงเทพฯ 10530  

0 2988 6571 
08 1651 9895 

การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0021 นางดุษฎี  งามเงิน 
39/3 สุขุมวิท 27 เขตวัฒนา  
กรุงเทพฯ 10110 

- 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0022 นายปวริน  พูนกุล 
39/3 ซอย 27 ถนนสุขุมวิท  
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

- 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0023 เด็กหญิงกนกอร  สายพิณ 
35/244 หมู่ 1 ซอยร่วมสุข 3/8  
ถนนติวานนท์ ต าบลบ้านใหม่  
อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

08 1441 3983 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0024 นายสารณะ  การเทียร 
52/1 ต าบลท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง 
จังหวัดลพบุรี 10240 

08 5067 4196 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0025 นางธนอร  สุธรรมพร 
65/127 หมู่ 5 ถนนปทุม-บางประอิน 
ต าบลล าโพ อ าเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 11110 

08 6613 7573 
08 6539 0234 

การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0026 นางสาวพรรณิศา  สตัยารัฐ 
75/47 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญา
ไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

08 1592 7186 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0027 นางจันตรา  ปุยวรรณ ี

16 หมู่ 18 ซอยแก้วเงินทอง 27 
ถนนจรัญสนิทวงศ์ 35  
แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน  
กรุงเทพฯ 10120 

08 4756 7227 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0028 เด็กชายปรีชาชาญ  สุธรรมพร 
65/127 หมู่ 5 ถนนปทุม-บางประอิน 
ต าบลล าโพ อ าเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 11110 

08 3788 3945 
08 6613 7573 

การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0029 นางสาวชวนี  ทิตอร่าม 
261 ถนนพะเนียง แขวงวัดโสมนัส  
เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 

08 7714 1518 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0030 นางชาตยา  อนันต์ธราทรัพย ์
71/706 หมู่ 4  
ต าบลท่าต าหนัก อ าเภอนครชัยศร ี
จังหวัดนครปฐม 73120 

0 3433 9640 
08 9039 2313 

การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

 
 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
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เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

0031 นางสาวศศิวิมล  ใจสนทา 
69 หมู่ 3 ต าบลปากเกรด็  
อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

0 2583 7897 
08 2489 8993 

การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0032 นางบังอร  สายพิน 
35/249 หมู่ 1 ซอยร่วมสุข 3/8  
ถนนติวานนท์ ต าบลบ้านใหม่  
อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

08 9129 0561 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0033 นางราตรี  มหิทธิมหาวงศ์ 
212/75 หมุ่บ้านนนทรีเพลส  
ต าบลบางไผ่ อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11100 

0 2496 1150 
08 1968 4109 

การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0034 เด็กหญิงณิชกมล  มหิทธิมหาวงศ ์
212/75 หมู่บ้านนนทรีเพลส  
ต าบลบางไผ่ อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11100 

0 2496 1150 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0035 นางปรานอม  นิรัตติวงศารณ ์
529/26 หมู่บ้านอารียาบุษบา 
ลาดพร้าว 130 แขวงวังทองหลาง  
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

0 2158 2264 
08 6529 2042 

การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0036 นายศุภพัฒน์  นิรัตติวงศารณ ์
529/26 หมู่บ้านอารียาบุษบา 
ลาดพร้าว 130 แขวงวังทองหลาง  
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

0 2158 2264 
08 3857 9746 

การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0037 นางสาวอรวิภา  อนิวรรตน์ชน 
381/4 ซอยอรุณอมรินทร์ 21  
ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช  
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 

08 1420 3369 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0038 นางสาวชลิสา  ไชยพัฒนะพฤกษ์ 
319 อาคารจัตุรัสสแควร์ แขวงพญา
ไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10130 

0 2462 0154 
08 5119 1786 

การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0039 นางพูนทรัพย์  ศรีชู 
11/4 หมู่ 7 ต าบลท่าหิน  
อ าเภอสพิงพระ จังหวัดสงขลา 90190 

0 7459 0546 
08 1275 7156 

การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0040 นางสาวธนกร  อังกุลด ี
7/31 ต าบลคลองหนึ่ง  
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

08 6989 0636 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0041 นางสาวรัตตินันท์  วุฒิศรีนิษฐ์ 
126/1787 ต าบลปากเกร็ด อ าเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

- 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0042 นางสาวประศสัยา  รตันธวัช 
306 ซอยลาดพร้าว 71  
ถนนประดิษฐ์ธรรมนญู  
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

0 2539 4806 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0043 นางกฤษณา  จันทร์เกิน 
164/5 ถนนสามัคคีชัย ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบรูณ ์67000 

0 5672 1910 
08 9959 6194 

การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0044 นายธนะ  จันทร์เกิน 
164/5 ถนนสามัคคีชัย ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 

08 1962 1094 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0045 นางสาวนิภาดา  โพธ์ิทอง 
700/1 หมู่ 1 ต าบลคลองบ าหรุ  
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบรุี 20000 

- 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0046 นางสาวนิจจารยี์  สุพัจน์ 
44 หมู่ 10 ต าบลดงมลูเหล็ก  
อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบรูณ ์67000 

08 9089 9301 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0047 นางกนกกร  อรัญวงศ ์
24/51 หมู่ 2 ต าบลเชิงเนิน  
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 21008 

08 9449 0977 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 
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0048 เด็กชายพิธัชชัย  อรัญวงศ ์
24/51 หมู่ 2 ต าบลเชิงเนิน  
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 21008 

0 3886 4107 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0049 นายสุรเสกข์  อรัญวงศ ์
24/51 หมู่ 2 ต าบลเชิงเนิน  
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 21008 

08 1944 7830 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0050 นายชัยนริทร์  เอกสริิพิพัฒนกุล 
126/926 ต าบลปากเกร็ด  
อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 1734 9119 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0051 นางสาวมินตรา  จัตุรสั 
34/831 แขวงดอนเมือง  
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 

08 9138 3539 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0052 เด็กชายสกล  อัจกุลด ี - 08 6989 0636 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0053 นางสาวพรชนก  ต้นปราญ 
171/2474 แขวงคลองถนน  
เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 

08 6101 3331 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0054 นางสาวปรีตญิา  นิยมราษฎร ์
48 สุมาลีแมนช่ัน แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

08 5489 8723 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0055 นายเสน่ห์  โกสุมา 
19 หมู่ 8 ต าบลหัวไผ่  
อ าเภอเมือง จังหวัดสิงหบรุี 16000 

08 1384 7520 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0056 นางนาตยา  ภาหงาย 
ต าบลมะเขือแจ้ อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าพูน 51000 

08 6196 5220 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0057 นายธนานนท์  มอญเน 
112 ต าบลประเวศ  
อ าเภอประเวศ กรุงเทพฯ 10250 

08 6085 4403 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0058 นางสาวโสภา  ลวดทรง 
90/142 หมู่ 5 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 
อ าเภอกระทุ่มแบน  
จังหวัดสมุทรสาคร 74130 

08 5022 9829 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0059 นางสาวพจวรรณ  ชโลธร 
301 หมู่ 3 ต าบลท่านัด  
อ าเภอด าเนินสะดวก  
จังหวัดราชบุรี 70130 

08 1010 8418 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0060 นายธนาวุธ  ศรีสุข 
86/25 หมู่ 8 แขวงหนองแขม  
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 

- 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0061 นายวิวิทย์  แสงทองพินิจ 
117 ม.7 ถนนเทพารักษ์  
ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

0 2720 9270 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0062 Ms.Chizoru  Kitada 
117 m.7 Teparak Rd. 
Samutprakan 

- 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0063 นางสาวชนิดาภา  ศรเีหมือน 
ปวีณาแมนชั่น ต าบลบางเขน  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

08 9687 6565 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0064 นายพิธมุตม์  ฉวีจันทร ์
503 หมู่บ้านเสรีอ่อนนุช ซอย 70/1 
แขวงประเวศ เขตประเวศ  
กรุงเทพฯ10250 

0 2321 5269 
08 7000 7722 

การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0065 นางสุวรรณา  พานิชญาคน 1607/13 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 08 1908 7077 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 
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0066 นางประภสัสร  วิเศษบรสิุทธ์ิ 
43/131 ซอยวัดก าแพง  
ถนนพิบูลสงคราม ต าบลบางเขน  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

0 2966 5646 
08 9682 0678 

การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0067 นายประเสริฐ  วิเศษบริสุทธ์ิ 
43/131 ซอยวัดก าแพง  
ถนนพิบูลสงคราม ต าบลบางเขน  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

0 2966 5646 
08 1833 7463 

การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0068 นางอัญชนา  พิสัยมัญ 
7/154 หมู่บ้านสินทวีพาร์ค  
ต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง  
จังหวัดระยอง 21130 

0 3860 2705 
08 1807 5342 

การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0069 เด็กชายณศสิ  วิเศษบรสิุทธ์ิ 
43/131 ซอยวัดก าแพง  
ถนนพิบูลสงคราม ต าบลบางเขน  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

0 2966 5646 
08 9682 0678 

การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0070 นางศิริเพ็ญ  เลศิเพียรเพา 
599/126 หมู่บ้านกลางกรุงสาทร  
ซอย 7 แขวงช่องนนทรี 

08 3221 5999 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0071 นายสุร  กิจไพบูลย์วัฒน์ 
144/7 ต าบลบางเขน อ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุร ี11000 

08 5517 7361 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0072 นางสุกัญญา  สมบูรณ ์
144/7 ถนนกรุงเทพฯ-นนท์  
ต าบลบางเขน อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000 

0 2529 2490 
08 8757 3001 

การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0073 นางรัชนีพรรณ  ตั้งชวาล 
11/9 ประดิษฐ์พัฒน์ 20  
แขวงสามเสนใน กรุงเทพฯ 10400 

0 2277 8504 
08 9121 0913 

การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0074 นางพัชรศิร  พิชญาญณ ์
201/198 แขวงตลาดบางเขน  
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

08 6620 2102 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0075 นายรุ่งโรจน์  เธยีรทอง 
700/124 หมู่ 1 ต าบลบ้านเก่า  
อ าเภอพันทอง จังหวัดชลบุรี 20000 

08 1907 7081 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0076 นางสาวสุภาภรณ์  หงษ์ศิริไพบูลย ์
โรงเรียนชาญเวทย์ศึกษา  
เขตสาทร กรุงเทพฯ 

08 1454 7358 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0077 นางสาวอาพันชนิดา  ปานเจรญิ 
20/12 หมู่ 7 ซอยราษฎร์พัฒนา  
แขวงสะพานสูง เขตบึงกุ่ม  
กรุงเทพฯ 10240 

0 2517 3550 
08 0080 9212 

การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0078 นายธัญญ์ธณัฐฎร์  สืบสะอาด 
49 ลาดพร้าว 97 แขวงคลองเจ้าหลวง 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10210 

08 9151 8174 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0079 นายนัฐวุฒิ  หิรัญรักษ ์
378/4 ลาดพร้าว 132 แขวงคลองจั่น 
เขตบางกะป ิกรุงเทพฯ 

08 0772 9626 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0080 นางสาวรัตติกาล  ก้อนกงไกว 
ดินแดงแมนช่ัน แขวงดินแดง  
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

08 0060 3115 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0081 นางสาวทิวาพร  ชัยมงคล 
47 ซอยประชาอุทิศ33 แยก 7  
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ  
กรุงเทพฯ 10140 

0 2427 9726 
08 7505 4732 

การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0082 นายธีระ  ศิวะไพบูลย์วัฒน์ 
2/31 ถนนอินทรพิทักษ์ แขวงท่าเรือ 
กรุงเทพฯ 

0 2772 8106 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 
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0083 นายเจรญิพงษ์  กานดา 
มหาวิทยาลยัมหิดล แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

0 2206 2000 
08 1612 9930 

การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0084 นางสาวชัญญภคั  สิรกลุ 
40/2487 หมุ่บ้านประชานิเวศน์ 3 
ต าบลท่าทราย อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000 

08 6979 3529 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0085 นางกรุณา  ทวีสุขเสถียร 
79/74 หมู่ 2 แขวงบางชัน  
เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 

08 4072 7291 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0086 นางสาวกฤติมา  จรรยาเพศ 
51585 ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

0 2906 2569 
08 4072 7291 

การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0087 นางรุจิระ  วันโทน 
1/85 หมู่ 2 ต าบลบางเขน  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

08 1906 0280 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0088 นางสาวรุ่งชาตรี  กิจไชสง 
2 ต าบลแวงดง อ าเภอวางสสีุราช 
จังหวัดมหาสารคาม 44210 

08 4107 8583 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0089 นางสาวปวีณา  ช้างเจรญิ 
47/2 หมู่ 7 ถนนบางกรวยไทรน้อย 
ต าบลบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 11110 

08 3491 3675 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0090 นางสาวพรนภา  ปาวานะศร ี
114/1 หมู่ 1 ต าบลคลองมะเดื่อ 
อ าเภอกระทุ่มแบน  
จังหวัดสมุครสาคร 74110 

08 3912 5953 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0091 นางสาววันวิสา  ขุมทอง 
39/3 หมู่ 1 แขวงบางเชือกหนัง  
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 

08 2982 7955 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ดว้ยกระดาษเดโคพาจ 

0092 นางสาววิมลพรรณ  สุทาทิพธ์พิมาน 
20/14 หมู่ 9 ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุร ี11000 

0 2526 2030 
08 3608 9551 

การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0093 นางสาวตรรีัตน์  ทนานทอง 
18/6 หมู่ 13 แขวงศาลาธรรมสพน ์
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 

08 3012 3946 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0094 นางสาวธิดารตัน์  เอี่ยมผดุงชัย 
855 เพชรเกษม 79 แขวงหนองแขม 
เขตหนองเขม กรุงเทพฯ 10160 

08 6603 7401 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0095 นางสาววิภาดา  มีแม 
77/280 หมู่ 5  
หมู่บ้านวิเศษสุขนคร อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุครสาคร 74000 

08 6527 2542 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0096 นางสาวรัษฎาภรค์  เชยธิยา 
51/50 หมู่ 5 ถนนก านันแม้น  
ซอยก านันแม้น 32 แขวงบางขุนเทียน 
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

08 0934 8903 
08 0242 7951 

การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0097 นางบุนนาค  เจือบุญ 
29/3 หมู่ 8 บึงสามพัน อ าเภอบึงสาม
พัน จังหวัดเพชรบุรี 67160 

0 5673 2281 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0098 นางสาวภัทราวรี์  เจือบุญ 
29/3 หมู่ 8 บึงสามพัน อ าเภอบึงสาม
พัน จังหวัดเพชรบุรี 67160 

0 5673 2281 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0099 นางสาวอรทัย  เด่นศร ี
106 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยา
บาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

- 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 

0100 นายสมรรถนะ  นาคสะน ี
608 ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

08 5677 0480 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์เครื่องใช้
ด้วยกระดาษเดโคพาจ 
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0101 นางสาวสุมนา  ช่อไสว 
5/807 หมู่ 10  
ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

0 2503 6651 
08 6744 2395 

การท าหมอนเอนกประสงค์จาก
ผ้าไทย 

0102 นางสาวมาตรี  ทิพย์โอสถ 
472/95 หมู่บ้านประภาวรรณแลนด์ 
ซอยราษฎร์อุทิศ58 แขวงแสนแสบ 
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 

08 0990 0510 
การท าหมอนเอนกประสงค์จาก
ผ้าไทย 

0103 นางบังอร  สายพิณ 
35/244 หมู่ 1 ซอยร่วมสุข 3/8  
ถนนติวานนท์ ต าบลบ้านใหม่  
อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

08 9129 0561 
การท าหมอนเอนกประสงค์จาก
ผ้าไทย 

0104 นายฉัฐวัชร์  พฤกษบูรณ์โกศล 
630 ซอยเจรญินคร 14  
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน  
กรุงเทพฯ 10600 

08 1438 8116 
การท าหมอนเอนกประสงค์จาก
ผ้าไทย 

0105 นายอุเทน  แสงหิรัญ 
7/31 หมู่ 18  
ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานี 12120 

08 6989 0636 
การท าหมอนเอนกประสงค์จาก
ผ้าไทย 

0106 นางวิภา  เจียรภัทร 
39/47 หมู่ 7 ถนนบางบอน 3 แขวง
หลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 
10160 

0 2806 6581 
08 4116 6899 

การท าหมอนเอนกประสงค์จาก
ผ้าไทย 

0107 นางสาวเสาวลี  นามวงศ ์
111/14 แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

08 7991 2683 
การท าหมอนเอนกประสงค์จาก
ผ้าไทย 

0108 นางสาวจารุวรรณ  แสนสวาส 
118 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 

08 9008 5980 
การท าหมอนเอนกประสงค์จาก
ผ้าไทย 

0109 นางสาวลัดดา  วรเลิศพิจารณ ์
221 หมู่ 4 แขวงบางมด เขตทุ่งคร ุ
กรุงเทพฯ 10140 

0 2462 7373 
การท าหมอนเอนกประสงค์จาก
ผ้าไทย 

0110 นางสาวพัชรี  ขาวดี 
52 แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 10220 

08 9815 2365 
การท าหมอนเอนกประสงค์จาก
ผ้าไทย 

0111 นางสาวเมธานิตย์  จันทรา 
50/32 หมู่ 3 หมู่บ้านเสนาวิเวศน์ 
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขต
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 

0 2907 0849 
08 6301 0969 

การท าหมอนเอนกประสงค์จาก
ผ้าไทย 

0112 นางสมใจ  อุไรกลุ 
248 ถนนตีทอง  
แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 12000 

0 2223 5981 
08 1406 8995 

การท าหมอนเอนกประสงค์จาก
ผ้าไทย 

0113 นางสาวถุงเงิน  จันทร์ศร ี
75/10 ซอยเสนานิคม 1  
ต าบลจรเข้บัว อ าเภอลาดพร้าว 
กรุงเทพฯ 10230 

08 6363 7039 
การท าหมอนเอนกประสงค์จาก
ผ้าไทย 

0114 นายสมใจ  ไตรรัตนานสุรณ ์
361/6 ต าบลบางคอแหลม  
อ าเภอบางคอแหลม  
กรุงเทพฯ 10120 

0 2291 6123 
08 6981 8095 

การท าหมอนเอนกประสงค์จาก
ผ้าไทย 

0115 นายดิษกร  ก าเนิดค า 

207 หมู่บ้านจรัลวิลล่า4  
ถนนจรัญสนิทวงศ์ 13  
แขวงบางแวก เขตภาษีเจรญิ 
กรุงเทพฯ 10160 

0 2410 6094 
08 3812 4422 

การท าหมอนเอนกประสงค์จาก
ผ้าไทย 
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0116 นายศราวุธ  อุ่นทรเดชสาร 
126/97 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ  
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10600 

0 2427 6984 
08 8970 1491 

การท าหมอนเอนกประสงค์จาก
ผ้าไทย 

0117 นางสาวอภิญญา  ยิของ 
10/153 หมู่ 10 แขวงบางแค  
เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 

08 7328 4477 
การท าหมอนเอนกประสงค์จาก
ผ้าไทย 

0118 นางสาวอรจิรา  สุขาแก้ว 
204 เจริญนคร 46 แขวงบางล าพูล่าง 
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 

08 5337 9090 
การท าหมอนเอนกประสงค์จาก
ผ้าไทย 

0119 นายพงศธร  พิมพลศิษฐ์ 
943/56 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี 
กรุงเทพฯ 10600 

08 5161 8111 
การท าหมอนเอนกประสงค์จาก
ผ้าไทย 

0120 นายเรวัต  ครรไลรักษ ์
40/7 หมู่ 9 ต าบลบางพูด  
อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 7064 7370 
การท าหมอนเอนกประสงค์จาก
ผ้าไทย 

0121 นางสาวปริมา  ดลิกวงศ ์
13 ถนนจรัญฯ 13 แขวงคูหาสวรรค ์
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 

08 8009 9503 
การท าหมอนเอนกประสงค์จาก
ผ้าไทย 

0122 นางสาวศิริรตัน์  ปิ่นแก้ว 
53 ซอยเอกชัย แขวงบางบอน  
เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 

0 2898 7756 
08 7628 8249 

การท าหมอนเอนกประสงค์จาก
ผ้าไทย 

0123 นางสาวทิพย์ไพลิน  คังกัน 
54/40 หมู่ 2 ต าบลไร่ขิง  
อ าเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม 73210 

08 8954 2122 
การท าหมอนเอนกประสงค์จาก
ผ้าไทย 

0124 นางสาวฐิติชญาฐ์  อัญกรเตชสิทธ์ิ 
188 ซอยหรรษา 1 แขวงหนองแขม  
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 

0 2812 3299 
08 8954 0802 

การท าหมอนเอนกประสงค์จาก
ผ้าไทย 

0125 นางรุ้งกาญจน์  อนันตกุลนธ ี
516/277 หมู่บ้านศุภวรรณ 5  
ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนอื 
เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 

08 5132 0532 
การท าหมอนเอนกประสงค์จาก
ผ้าไทย 

0126 นางสาวสกณุา  พงษ์สุวรรณ 
13/126 ซอยเกษตร 5  
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี ่ 
กรุงเทพฯ 10210 

0 2573 1862 
08 1443 6682 

การท าหมอนเอนกประสงค์จาก
ผ้าไทย 

0127 นางสาวสุนทรี  ข าวิสยั 
90/234 หมู่ 9 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 
ต าบลกระทุ่มคุม้ อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 73220 

08 7409 9871 
การท าหมอนเอนกประสงค์จาก
ผ้าไทย 

0128 นางสาวสุภาพร  คร้ามวงษ ์
25/265 หมู่ 6 ต าบลบางตลาด  
อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

0 2962 0332 
08 9547 8259 

การท าหมอนเอนกประสงค์จาก
ผ้าไทย 

0129 นางสาววรวรรณ  ลรีะพงษ์กุล 
21/37 แขวงเทพศิรินทร์  
เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 

08 9106 6657 
การท าหมอนเอนกประสงค์จาก
ผ้าไทย 

0130 นางสาวลดาวลัย์  เกตจันทร ์
106/2 แขวงวัดพระยาไกร  
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10230 

08 2076 7188 
การท าหมอนเอนกประสงค์จาก
ผ้าไทย 

0131 นางพรทิพย์  สุวรรณด ี
77/522 ต าบลบ้านใหม่  
อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

0 2961 5033 
08 0341 9965 

การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 

0132 นายประยรู  จวงจันทร ์
96/439 หมู่ 2 ฟลอร่าวิลสุวินทวงศ์ 
แขวงล าผักชี เขตหนองจอก  
กรุงเทพฯ 10530 

08 1807 2637 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 
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0133 นางสมใจ  อุไรกลุ 
248 แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 12000 

0 2223 5981 
08 1406 8995 

การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 

0134 นางสนทยา  เทพสงวน 
1626 หมู่ 3  
ต าบลท้ายบา้นใหม่ อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุครปราการ 10280 

0 2389 4550 
08 1584 4565 

การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 

0135 นางรุ้งกาญจน์  อนันตกุลนธ ี
516/277 ถนนเพชรเกษม  
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค 
กรุงเทพฯ 10160 

08 5132 0532 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 

0136 นางสาวเพ็ญศรี  ปานเมฆ 
53/1363 หมู่บ้านมิตรประชา  
ต าบลบ้านใหม ่อ าเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 9965 9595 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 

0137 นายธรรมปราณ  ชันศุลยากร 
516/277 ถนนเพชรเกษม  
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค 
กรุงเทพฯ 10160 

08 5132 0532 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 

0138 นางรุ่งนภา  เภตรา 
ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมือง  
จังหวัดปทุมธานี 12000 

08 8871 3518 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 

0139 นางสาวศรณัรัตน์  นันทโชติพิทักษ์ 
900/37 แขวงสามเสนนอก  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

08 1432 5478 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 

0140 นายวิศรา  อุ่นค า 
3/24424 หมู่ 3  
ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน 
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 

0 2565 5340 
08 4660 7809 

การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 

0141 นายสมชาติ  บญุทว ี
76/31 ต าบลบ้านใหม่  
อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

0 2583 3847 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 

0142 นางสาวภีรยา  บุญทว ี
76/31 ต าบลบ้านใหม่  
อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

0 2583 9378 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 

0143 นางสาวภัสวนันท์  ฟองเฟื่องฟ้า - 08 1466 7785 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 

0144 นางสาวดวงพร  เกตุแก้ว 
36 ซอยประเสริฐมนูกิจแยก 1  
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว  
กรุงเทพฯ 10230 

0 2907 4852 
08 9512 8692 

การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 

0145 นางนงนภัส  วายภาพ 
46/130 หมู่ 1 ต าบลบางเขน  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ี

08 5908 1256 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 

0146 นางเพ็ญนภา  ณัฐวุฒิ 
โรงพยาบาลนครปฐม  
ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม 73000 

08 1981 8487 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 

0147 นายอารัช  วรปรัชญา 
47 หมู่ 6 ต าบลพนัสนิคม  
อ าเภอพนัสนิคม จังหวดัชลบุรี 20140 

08 5144 2646 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 

0148 นางธิดารัตน์  ปะทับเก 
97 หมู่ 19 แขวงลาดยาว เขตจตัุจกัร 
กรุงเทพฯ 

0 2468 4516 
08 7699 5422 

การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 
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0149 นางสาวภัทราวรี์  เนียมเปรม 
29/3 หมู่ 8  
ต าบลบึงสามพัน อ าเภอบึงสามพนั  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160 

0 5673 2289 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 

0150 นางบุญนาค  เนียมเปรม 
29/3 หมู่ 8  
ต าบลบึงสามพัน อ าเภอบึงสามพนั  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160 

05 6732 2289 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 

0151 นางสาวธิดารตัน์  ทวีวัฒน์มงคล 
112/109 แขวงอนุเสาวรีย์  
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 

0 2972 3680 
08 9133 2002 

การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 

0152 นายสนิท  ปรีนคร 
9/4 หมู่ 6 ต าบลตลาดขวญั  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

0 2526 9594 
08 5177 6233 

การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 

0153 นางสาวมัลลิกา  พรหมพจนา 
49/1200 ต าบลบางตลาด  
อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

0 2583 8568 
08 1612 9356 

การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 

0154 นางสาวศุภรา  โอรส 
126/1944 ถนนติวานนท์  
ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 9108 0764 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 

0155 นายเกียรติศักดิ์  บุตรเหมือน 
94/1 48 วิลล์ ซอยพหลโยธิน 48 
ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน  
กรุงเทพฯ 10260 

08 4535 0888 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 

0156 นางประนอม  วงศ์สวัสดิ์กุล 
29/2 หมู่ 7 ต าบลระแหง  
อ าเภอลาดหลมุแก้ว  
จังหวัดปทุมธานี 12140 

0 2599 2515 
08 1837 8530 

การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 

0157 นางวิไล  ใช้อยู่ทอง 
9/333 ต าบลบางพูด  
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุร ี

08 1206 1158 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 

0158 นางพนาวัลย์  หมั่นมาก 
41/8 แขวงช่องนนทรี  
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

0 2312 7343 
08 6562 4128 

การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 

0159 นางอรดี  ทัศญาณ 
70/1 ร้านนาราแว้ง ต าบลแว้ง  
อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160 

0 7369 5048 
08 9488 2114 

การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 

0160 นายอารีย์  วรปรัชญา 
47 หมู่ 6 อ าเภอพนัสนิคม  
จังหวัดลพบุรี 20140 

08 5149 2646 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 

0161 นางสาวเพ็ชรน้อย  สุวรรณรัตน ์
29/57 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

0 2733 1841 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 

0162 นางสาวจิรวรรณ  พันท้าว 
29/77 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10200 

- 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 

0163 นางสาวธนภร  บุญชื่น 
14/8 หมู่ 8 แขวงสะพานสูง  
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 

0 2372 2594 
08 1811 8295 

การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 

0164 นางสาวสุพิชญา  ชมสาคร 
14/8 หมู่ 8 แขวงสะพานสูง  
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 

0 2372 2594 
08 3231 3295 

การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 

0165 นางสาวนันพิน  ศรีประยูร 
55/15 ต าบลโตกขาม อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสาคร 74000 

0 3442 4045 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 

0166 นางสุกัญญา  กิจไพบูลยร์ัตน ์
144/7 ต าบลบางเขน อ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุร ี

0 2525 2490 
08 8757 3001 

การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 
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0167 นางสาวเสาวลักษณ์  ไทยวาบ 
11 ซอยอินทามระ 16 ตรอกสุทธิสาร 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 

08 1733 3535 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 

0168 นางสาวธนันท์ธร  แผลงศร 
21/20 ถนนรางน้ า แขวงพญาไท  
เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

0 2245 1275 
08 6105 2089 

การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 

0169 นายลือพงษ์  ลือณกร 
109/44 ซอยฉลองกรุง 53  
ถนนฉลองกรุง แขวงล าประทิว  
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10320 

08 6857 8864 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 

0170 นายธีระ  กิจไพบลูย์รตัน ์
42/21 ถนนอินทรพิทักษ์  
แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี  
กรุงเทพฯ 10600 

0 2525 2490 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 

0171 นายสุร  กิจไพบูลยร์ัตน ์
144/7 ต าบลบางเขน อ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 11000 

0 2525 2490 
08 5517 7361 

การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 

0172 นายจรสั  วัชรเนตร 
124/15 แขวงบ้านช่างหล่อ  
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 

08 6833 0966 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 

0173 นายสมชาย  จงชุติโชคชัย 
41/93 ถนนพหลโยธิน  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 

08 5664 9456 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 

0174 นางสาวสุฑา 
111/42 แขวงบางทราย  
เขตบางขุนนนท์ กรุงเทพฯ 

0 2456 3793 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 

0175 นางศิริมา  ศิรสิรรหิรญั 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
กรุงเทพ 

0 2383 2098 
08 1903 7685 

การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 

0176 นางอรอุมา  ภักเนกนก 
179 ซอยจรัญ 62 แขวงบางยี่ขัน  
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 

08 1668 9258 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 

0177 นางสาวดลพร  ปรุงแต่ง 
4/45 หมู่ 2 ซอยแสงจันทร์  
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

08 6159 2335 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 

0178 นางสาวราถนา  สงวนชม 
165/45 หมู่ 3 ต าบลบางเสร่  
อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250 

- 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 

0179 นางสาวอรทัย  เด่นศร ี
106 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยา
บาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

- 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 

0180 นางกัญญา  สงวนชม 1101 อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุร ี 08 7602 7107 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 

0181 นายปัญญวัฒน์  อะนันรมัย ์
302/336 ถนนพระราม 6  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 

08 9487 6579 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 

0182 นางสาวฐิตาพร  รัศมีพิริยาพิจติร 
302-104 แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

08 9453 4325 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 

0183 นายภิษณุ  ฉายาเศวเกษร 

153/1355 ถนนติวานนท์  
หมู่บ้านมิตรประชา ต าบลบา้นใหม่ 
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 
11120 

0 2961 9093 
08 2023 0903 

การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 
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0184 นางสาวพณิตพิชา  แซ่อุง 
1382/5 ซอยชานเมือง 10  
แขวงดินแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพฯ 10400 

0 2246 9955 
08 7554 1046 

การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 

0185 ด.ญ.กลุนันท์  สุคงคารัตนุกลู 
1382/5 แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400 

0 2246 9955 
08 0442 8780 

การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 

0186 นางปิยะวดี  สุคงคารตันกุล 
1382/5 ซอยชานเมือง 10  
แขวงดินแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพฯ 10400 

0 2246 9955 
08 7012 6487 

การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 

0187 นายสมพล  ประสิทธิธีรกุล 
40/532 ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืง 
จังหวัดนนทบุรี 11000 

08 4139 3161 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 

0188 นางสาวธนกร  อังกุลด ี
7/31 ต าบลคลองหนึ่ง  
อ าเภอคคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

08 6989 0636 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 

0189 นางสาวสมวิควร  แซ่ปึง 
987/800 ถนนเตชะวณิช  
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 

08 9765 0947 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 

0190 นางนราสิริ  เธียรโอภาส 40/202 แขวงหัวหมาก กรุงเทพฯ 08 1401 5790 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 

0191 นางธนภร  ประพฤติออม 

104/289 หมู่ 6  
ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล  
ต าบลพันท้ายนรสิงห์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสาคร 

08 4123 7344 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 

0192 ด.ญ.เขมมิกา  พลอยด ี
บ้านพฤกษา 29/1  
ต าบลพันท้ายนรสิงห ์อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสาคร 74000 

08 1984 7469 
การท ากะหรี่ปับ๊ไส้เหด็และ
แหนมเห็ด 

0193 นางสาวกรรณิการณ์  ธรรมสวสัดิ ์
39 แขวงบางแวก เขตภาษีเจรญิ 
กรุงเทพฯ 10160 

0 2410 5723 
08 8404 8064 

การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

0194 นางสาวชยาทิพย์  จิระมงคล 
297 แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 10110 

08 7142 6725 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

0195 นางสาวชุติมา  อนิวรรตน์ธน 
381/4 ซอยอรณุอัมรินทร์ 21  
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 

08 9497 4400 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

0196 นายพิสิษฐ์  จังไพบูลย ์ แขวงสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
0 2300 3365 
08 5058 7512 

การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

0197 นางสาววารี  เตชาธาราทิพย ์
160 จุฬา 50 ถนนพระราม 4 แขวง
ปทุมวัน เขตวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330 

0 2216 4268 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

0198 นางประนอม  วงศ์สวัสดิ์กุล 
29/2 หมู่ 7  
ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว  
จังหวัดปทุมธานี 12140 

0 2599 2515 
08 1837 8530 

การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

0199 นางสาววอุบล  มะณีส ี
6/438  ซอยคู้บอน 27  
ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง  
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 

08 1643 0741 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

0200 นางสาวดวงขวัญ  ทวีวิชิรา 
1485/3 ถนนเทพคุณากร  
ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 

08 9118 5122 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 
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0201 นางสาวทัศนีย์  คล่องแคล่ว 
ถนนติวานนท์ 38 ต าบลท่าทราย 
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

08 9016 9733 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

0202 นางสาวชุติกาญจน์  ศิรมิังกร 
2115/67-70 หอพักหญิง KRP  
ซอยรามค าแหง แขวงหัวหมาก  
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

08 3173 2448 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

0203 นางสาวปวีณา  คล่องแคล่ว 
96/2 หมู่ 3 ต าบลทุ่งใส อ าเภอสิชล 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120 

08 2282 4775 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

0204 นางสาวศิริวรรณ  นราสรสรรค ์
566/131 ถนนสาธุประดิษฐ์ 44  
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
กรุงเทพฯ 10120 

08 5803 7703 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

0205 นางสาวถุงเงิน  จันทร์ศร ี
75/10 ซอยเสนานิคม 1 เขต
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 

08 6363 7039 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

0206 นางสาวน้ าอ้อย  พานทอง 
69/11 หมู่ 3  
ต าบลศาลากลาง อ าเภอบางกรวย  
จังหวัดนนทบุรี 11130 

08 2985 0103 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

0207 นายธรุทร์  นิมิตไพฑูรย ์ 76 เพชรเกษม 58 กรุงเทพฯ 10160 
0 2455 4617 
08 1247 1160 

การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

0208 นายชิณกัญ  ภรณภ์ู่ศร ี
6/54 ซอยรามค าแหง 40  
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  
กรุงเทพฯ 10240 

08 9120 5552 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

0209 นายตรรีัช  ภรณภ์ู่ศร ี
6/54 ซอยรามค าแหง 40  
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  
กรุงเทพฯ 10240 

08 9120 5552 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

0210 นางสาวพเยาว์  เอี่ยมผดุงชาต ิ
361/6 แขวงบางคอแหลม  
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 

0 2291 6123 
08 5910 5477 

การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

0211 นางณัฐวรา  ศุภธารา 
24/180 หมู่บ้านอยู่เจริญ  
แขวงสนามบินน้ า เขตดอนเมือง 
กรุงเทพฯ 

0 2533 5641 
08 4110 0225 

การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

0212 นายจักรศลุย์  ทิฎามา 
170/23 ติวานนท์ 41 ต าบลท่าทราย 
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

08 1375 6356 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

0213 นางสาวกมลมาศ  เวสา 
444 ถนนจรัญสนิทวงศ์  
แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลัด 
กรุงเทพฯ 10700 

0 2881 9423 
08 0262 9730 

การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

0214 นางสาวศิวาลัย  ความด ี
687 ซอยพระราม2 แขวงแสมด า  
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 

08 8458 2669 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

0215 นางสาวณัฎฐ์นรี  คล้ายทอง 
167 ซอยสมเด้จเจ้าพระยา 17  
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน 
กรุงเทพฯ 10600 

0 2438 2762 
08 9530 1474 

การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

0216 นางสาวกัญยาลักษณ์  รุ่งประเสรฐิ 
116 ถนนรามอินทรา 67 แยก 4  
แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว 
กรุงเทพฯ 10230 

08 3186 6566 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 
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0217 นางสาวพัชรี  มหิธิธรรมอร 
56 ถนนจันทร์ แขวงทุ่งวัดดอน  
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

0 2678 3528 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

0218 นางสาวเมธานิตย์  จันทรางศ ์
50/32 หมู่ 3 หมู่บ้านเสนานิเวศน ์
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว  
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 

0 2907 0849 
08 6301 0969 

การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

0219 นางสาวจตุพร  จ าลองพิมพ์ 
39 หมู่ 3 ต าบลหนองควายโช  
อ าเภอหนองแซง จังหวัดสระบุร ี
18170 

0 3639 9118 
08 0150 3300 

การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

0220 นางสาวจันทิมา  ศรีเตียเพ็ชร 
99/7 หมู่ 5 ต าบลวัดตมู อ าเภอ
อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
13000 

- 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

0221 นางสาวอรวิภา  อนิวรรตนิชน 
381/4 ซอยอรุณอมรินทร์  
ต าบลศริิราช แขวงบางกอกน้อย  
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 

08 1420 3369 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

0222 นางสาวภัสวนันท์  ฟองเฟื่องฟ้า 
173/11 ซอยอมร แขวงช่องนนทรี 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

08 1466 7785 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

0223 นางสาวศรณัรัตน์  นันทโชติพิทักษ์ 
900/37 แขวงสามเสนนอก  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

08 1432 5478 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

0224 นางบุนนาค  เนียมเปรม 
29/3 หมู่ 7  
ต าบลบึงสามพัน อ าเภอบึงสามพนั 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120 

0 5673 2289 
การท าผลิตภณัฑเ์ครื่องหอมจาก
ผ้าไทย 

0225 นางพรพรรณ  รัชนานุสรณ ์
675/16 หมู่ 5 ต าบลนาเกลือ  
อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 

08 1683 3107 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0226 นางสาวยุพดี  สัตตะรุจาวงษ ์
1300/3 ซอยสุขุมวิท 50  
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 

0 2742 7499 
08 1827 1995 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0227 นางสาวสุนทรี  พฤกธิสาร 
ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุร ี

08 5154 8065 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0228 นางสาวมลศณิ  ศรีนอบน้อม 
ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุร ี

08 5154 8065 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0229 นางสาวเขมิกา  วรธรรม 
22/55 นันท์นลินปาร์คโฮม หมู่ 8 
แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก 
กรุงเทพฯ 10530 

0 2346 3163 
08 7362 4242 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0230 นายดลวรรณ  เลิศสุวรรณวงศ ์
22/55 นันท์นลินปาร์คโฮม หมู่ 8 
แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก 
กรุงเทพฯ 10530 

0 2346 3163 
08 7362 2424 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0231 นางสาวรัตตินันท์  วุฒิศรีนิษฐ์ 
126/1782 ต าบลปากเกร็ด  
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุร ี

08 5218 9559 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0232 นายโกศล  ค าพิทักษ์ 
233/132 ถนนสรณคมน์ แขวงสีกนั 
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 

08 6125 2779 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 
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0233 นายปัญญพัฒน์  กล่อมจิต 
199/33 ซอยดวงมณี 16  
ถนนงามวงศ์วาน แขวงบางเขน  
เขตเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

0 2951 7850 
08 6776 8792 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0234 พลต ารวจเอกประภาส  ธรรมนันท์ 
658 ถนนประชาช่ืน แขวงลาดยาว 
เขตจัตุจักร กรุงเทพฯ 17000 

08 4131 2581 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0235 นางกนกวรรณ  จินะณรงค ์
112 ซอยพหลโยธิน 53  
แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 10220 

08 9789 1205 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0236 นางสาวภัคชนน์  นาคพรหม 
55/623 ซอย 22 หมู่บ้านปาริชาต ิ
ต าบลบางคูวัด อ าเภอเมือง  
จังหวัดปทุมธานี 12000 

08 5357 0854 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0237 นางยมลพร  เมืองโครต 
55/678 หมู่บ้านปาริชาต ซอย 23 
ถนน 345 ต าบลบางคูวัต อ าเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธานี 12000 

0 2977 1397 
08 1905 6366 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0238 นายอมร  ตันศริิโรจน์ - - 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0239 นางสุนัช  สราญนาร 
27 หมู่ 5 ต าบลหนองหัวโพ  
อ าเภอหนองแยง  
จังหวัดสระบุรี 18170 

- 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0240 นายสมชาติ  บญุทว ี
76/31 ต าบลบ้านใหม่  
อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 3122 2365 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0241 นางสุกัญญา  นาคประเสริฐ 27/1 อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร ์ 08 7798 1542 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0242 นางสาวสุภาพร  เพิ่งมงคลเดช 
268 หมู่ 10 แขวงบางประกอก  
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 

0 2422 2488 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0243 นางสาวชัญญมน  กาญจนาคม 
31851 ซอยศาลาเจ้า ถนนแจ้งวัฒนะ 
ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 7113 7835 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0244 นายสมศักดิ์  ใหญ่สถติย ์
70/6 หมู่ 6 ซอย 1 ต าบลวิชิต  
อ าเภอเมือง จังหวัดภเูก็ต 83000 

08 1483 7556 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0245 นางสาวปราณี  แซ่อี ๊
184 หมู่ 11 ต าบลหันคา อ าเภอหนัคา 
จังหวัดชัยนาถ 17130 

0 5645 1343 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0246 นางสาวอรัญญา  จิรพันธ์ 
20 หมู่ 9 ต าบลนากระตาม  
อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140 

08 7283 8706 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0247 นายวิโรจน์  อัศวเดชาชาญ 
319/2 ซอยนาคบ ารุง ถนนบ ารุงเมือง 
แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบ 
กรุงเทพฯ 10100 

0 2223 3214 
08 1441 5161 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0248 นายธีรยุทธ  นพกุลสถิตย ์
90/22 ม.8 ถนนรัตนาธิเบศร์  
ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000 

08 9614 8283 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 
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0249 นางเกษกนก  แย้มลักษณเลิศ 
70/1 แขวงอรุณอมรินทร์  
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 

08 6812 7522 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0250 นางสุพัตรา  สมทรัพย ์

53/1243 ซอยราชพฤกษ์ 14  
ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลบางตลาด 
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 
10110 

08 5119 8078 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0251 นายเจรญิ  พลเทพ 
32 หมู่ 5 บ้านหนองแวง  
ต าบลหนองแว้ง อ าเภอบ้านใหม่ 
จังหวัดบุรีรมัย์ 31120 

08 1266 8058 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0252 นางสาวณัฐกานต์  เลิศอ าไพพร 
79 หมู่ 19 ถนนพุทธมนฑลสาย 2 
แขวงท่าศาลา เขตทวีวัฒนา  
กรุงเทพฯ10170 

0 2887 2434 
08 6555 0615 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0253 นางสาวสมหมาย  ส าเรญิสถิตย ์
129/13 หมู่ 5 ต าบลบางกรวย  
อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
11130 

08 1439 1222 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0254 นางสาวณัฐวดี  หวังวรประเสริฐ 
41/4 หมู่ 3 ต าบลบางพูด  
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 
11120 

08 6890 9361 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0255 นางสาวสุริวรรณ์  เริงรัศม ี
90/163 ถนนวิภาวดี แขวงจอมพล 
เขตจัตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

08 7505 9017 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0256 นายอภิรักษ์  รัตนฝูก 
133 ม.5 ต าบลหนองแวก  
อ าเภอบ้านใหม่ชัยพจน ์ 
จังหวัดบุรีรมัย์ 31120 

08 9584 4145 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0257 เด็กหญิงศริิ  หนูม ี
สภ.พระอินทร์ราชา 98/7 หมู่ 9  
ต าบลเชียงรากน้อย อ าเภอบางประอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180 

08 6660 5740 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0258 นายประยรู  จองจันทร ์
96/439 หมู่ 2 แขวงล าผักชี  
เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 

08 1807 2637 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0259 นางสาวศรณัรัตน์  นันทโชติพิทักษ์ 
900/37 แขวงสามเสนนอก  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

08 1895 5850 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0260 นางสุนีย์  หงษ์น้อย 
11/4 แขวงคลองกุ่ม เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 

08 6895 5850 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0261 นายทวีชัย  บุญรอด 
ต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษ  
จังหวัดอ่างทอง 

- 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0262 นายสุระชาติ  ธาราวงษ ์
395 หมู่ 7 ต าบลนาง้ิว  
อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

08 5453 8020 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0263 นายส าเนยีง  หงษ์น้อย 
11/4 แขวงคลองกุ่ม เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 

- 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0264 นายพรประเสริฐ  คงปุญ 
39 ซอย 16 ถนนทะเลหลวง  
ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง  
จังหวัดสงขลา 90000 

08 1623 8070 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 
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0265 นายจีระศักดิ์  เพียรเจรญิ 
177/307 การเคหะสงขลา  
อ าเภอเมียง จังหวัดสงขลา 90000 

0 2432 2154 
08 9197 2933 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0266 นางขวัญตา  ปูรณาสุคนธ ์ - 08 6826 9600 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0267 นายนพดล  วรธรรม 
12/55 ถนนคู้ซ้าย แขวงคู้คลองส้ม 
เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 

08 5993 2857 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0268 นางสาวณัฐธินันท์  แก้วค า 
114/5 ถนนศรีอยุธยา  
แขวงวชิรพยาบาล เขตดสุิต  
กรุงเทพฯ 10300 

- 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0269 นางจินตนา  จิตต์ศรีหรา 
34/81 ถนนประชาช่ืน  
ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

0 2744 4633 
08 1584 4981 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0270 นางสุพร  อภัยรตัน ์
34/711 หมู่ 5 แขวงสีกัน  
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 

08 9480 9934 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0271 นายวิศรุต  ผ่องโชค  
509 ลาดพร้าว 62 แขวงวังทองหลาง 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

0 2538 7116 
08 9111 9435 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0272 นายศตวรรษ  ศัตร ู
51 หมู่ 3 ต าบลสระบัว อ าเภอแดนดง 
จังหวัดบุรีรมัย์ 31150 

08 8359 4812 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0273 นางเพ็ญพิน  แซ่เหลี่ยว ต าบลบางแค อ าเภอบางแค กรุงเทพฯ 08 9614 2210 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0274 จังหวัดส.ต าบลวิชัย  ด ารงเชื้อ 
151/36 หมู่ 7  
ต าบลเชียงรากน้อย อ าเภอบางประอิน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180 

08 6507 6003 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0275 นางนภาพร  อารีย์พงษ์กุล 
15/5 แจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

08 1341 3434 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0276 นางสาวศุราวรรณ  วงศ์สถาพร 
แขวงบางซื่อ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
10800 

0 2587 8402 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0277 นายสมชาย  สมบัตดิ ี
507/540 ถนนสาธุประดิษฐ์  
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพฯ 10120 

08 9128 8425 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0278 นางอัจฉรา  อุดมฟ้องค ์
6/52 แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400 

08 2342 8568 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0279 นางยุพา  นาคทอง 
13/236 ต าบลบ้านใหม่  
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 
11120 

08 9498 4923 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0280 นายประดิษฐ์  สุนทรวิกานนท์ 
797/170 ซอยสุทธิพร แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

0 2247 8511 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0281 นางประภา  สุวรรณ 
34 สุขุมวิท 93 แขวงบางจาก 
กรุงเทพฯ 10250 

- 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0282 นายสพสุ  สาทเกิดกมร 
53/1355 ถนนติวานนท์  
ต าบลบ้านใหม ่อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 2023 0903 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

0283 นายไพฑูรย  สวมสูง 
16/30 ถนนรามค าแหง 174  
แขวงมีนบุรี เขตมีนบรุ ี 
กรุงเทพฯ 10510 

08 1312 3550 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0284 นางสาวทัศนี  แซ่เอี้ยว 
35/15 ต าบลบางเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 

08 7809 9450 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0285 นางสาวรุจิรตัน์  ลายสักษณ ์
126/1622 เคหะนนทบุรี  
ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุร ี11120 

08 0657 1585 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0286 นายสกล  ยิ่งอารยี ์
ศูนย์การค้ารามอินทรา ก.ม.2   
แขวงอนุสาวรีย ์แขวงบางเขน 
กรุงเทพฯ 10200 

08 1303 0184 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0287 นางสาวศุภาพร  สมาน 
507/540 แขวงช่องนนทรี  
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

08 9128 8425 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0288 นางอัจรา  จุลมณีวงศ์ 
6/52 แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400 

08 2342 8565 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0289 นางยุพา  นาคทอง 
13/236 ต าบลบ้านใหม่  
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี
11120 

08 9498 4923 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0290 นายปราช  สุทรานนท์ 
797/170 แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400 

08 1174 3566 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0291 นางประภา  สุวรรณา 
34 แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพฯ 10250 

- 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0292 นายภิษณุ  ลากิตตพร 
53/1355 ต าบลล้านใหม่  
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี
11120 

08 2023 0903 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0293 นายไพฑูรย์  สวมสุข 
16/30 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 
กรุงเทพฯ 10510 

08 1312 3550 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0294 นางสาวทัศนีย์  แซ่เอี่ยว 
35/15 ต าบลบางเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 7809 9450 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0295 นางรุจิรัตน์  ลายลัชร ์
126/1622 ต าบลปากเกร็ด  
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 
11120 

- 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0296 นางสาวชมพู่  บริหาร 
172 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 
10510 

08 7970 3525 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0297 นางอัมพร  เมืองยอด 
30/277 แขวงบางซื่อ เขตบางซือ 
กรุงเทพฯ 

08 5035 7436 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0298 นายริน  เมืองยอด 
30/277 แขวงบางซื่อ เขตบางซือ 
กรุงเทพฯ 

08 4891 3033 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0299 นายจ ารญู  อยู่สมบรูณ ์
1325/28 ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

08 1450 8260 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0300 นางรสสุคนธ์  มั่นคง 
39/44 หมู่ 3 ต าบลบางกร่าง  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ี

- 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

0301 นางสาวอิสรา  คัมภิรานนท์ 
39/44 หมู่ 3 ต าบลบางกร่าง  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ี

- 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0302 นายเนติพงษ์  คัมภิรานนท์ 
39/44 หมู่ 3 ต าบลบางกร่าง  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ี

- 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0303 นายเฉลมิ  มุ่งเจียกกลาง 
84/79 หมู่ 1 ต าบลบางกร่าง  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ี

- 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0304 นางสาวอังคณา  อ่วมพัด 
50/21 หมู่ 7 ต าบลบางกระสอ  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  

08 1543 2578 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0305 นายวีรยุทธ  มูลเพิ่ม 
1/1 ต าบลโคกส าโรง อ าเภอโคกส าโรง 
จังหวัดลพบุรี 15120 

08 7664 9462 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0306 นางสาววงพรรณ  เมนะรตัน ์
45/41 หมู่ 4 ต าบลท่าทราย  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

08 9818 9097 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0307 นางศิริพร  กะระโสภณ 
345/30 หมู่ 2 ต าบลบางบัวทอง 
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
11110 

08 6896 7202 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0308 นางสาววาทินี  ประสงค์เงิน 
54 หมู่ 4 ต าบลนางบวช  
อ าเภอเดมิบางนางบวช  
จังหวัดสุพรรณบรุี 72120 

- 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0309 นางสาวณัฐริกา  กงสะภ ุ
66/7 หมู่ 2 ต าบลบางเขน  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

- 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0310 นางสาวพรพิมล  ศักดา 
95/129 หมู่ 5 ต าบลบางรักน้อย 
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

- 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0311 นายธีรภัทร  กีรติผจญ 
14 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพฯ 

- 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0312 นางหนึ่งฤทัย  เหมศาสตร ์
14 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพฯ 

- 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0313 นายวินุชา  มโหธร 
80/333 แขวงนครไชยศรี เขตดสุติ 
กรุงเทพฯ 10300 

- 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0314 นางอวิกา  มโหธร 
80/333 แขวงนครไชยศรี เขตดสุติ 
กรุงเทพฯ 10300 

- 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0315 นางบุญน า  สุวรรณวงศ ์
64/33 หมู ่1 ต าบลบางกร่าง  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

08 1859 2072 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0316 นางสาวกานต์ธีรา  ศรีสุวรมนตร ี
259/9 ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา 30000 

- 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0317 นายณภัทร  วรรณห้วย 
124/22 หมู ่6 ต าบลในเมือง  
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 

- 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0318 นายนิครอง  แสนสมีน 
ต าบลบ้านขาม อ าเภอน้ าพอง  
จังหวัดขอนแก่น 

- 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0319 นางสาวปัญจพร  เหลืองวงศ์ไพศาล 
อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 

- 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0320 นางสาวจิราภา  หมอนด ี
64/18 หมู ่1 ต าบลบางกร่าง  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

08 1859 2072 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
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ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

0321 นางสาวจิราภรณ์  มุ้นค้า 
64/18 หมู ่1 ต าบลบางกร่าง  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

08 1859 2077 
 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0322 นายเฉลมิ  มุ่งเจียกกลาง 
64/31 หมู ่1 ต าบลบางกร่าง  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

- 
 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0323 เด็กหญิงสรรษมน  บุญก าเนดิ 
88/79 หมู่ 1 ต าบลบางกร่าง  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

08 1859 2077 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0324 นางสาวสุนันทา  สายสนั่น ณ อยธุยา 
115/697 หมู่บ้านเมืองประชา  
ต าบลบางคูวัด อ าเภอเมือง  
จังหวัดปทุมธานี 12000 

 
08 9609 8993 

 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0325 นางรุ่งนภา  เภตรา 
19 หมู ่3 ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธานี 12000 

08 8871 3518 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0326 
 
นางสาวทิพย์  เนรมิตฤทธ์ิ 
 

119/2 หมู่บ้านเดอะเทอเรส  
ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ี11000 

 
08 1927 2758 

 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0327 
 
นางดวงเนตร  วรวงศ์เธอ 
 

2/243 หมู ่7 ต าบลบางพูด 
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี
11120 

0 2583 1897 
08 4943 7711 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0328 นายคมกริช  ศรีจันทร์เคน 
ตึก C9 หมู่บ้านเมืองทองธานี 7/06 
ช้ัน 7 ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุร ี11120 

08 2530 5145 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0329 นายธนธรณ์  คงชล 
9/3 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 
10140 

0 2873 8163 
08 1899 0117 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0330 นางสาวสมศรี  เทสาขวัญสถิตย ์
129/13 หมู ่5 ต าบลบางกรวย  
อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
11130 

 
0 2446 1792 

 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0331 
 
นางสาวชลธิชา  หนูเรืองงาม 
 

32 ซอยอินทามระ 53  
ถนนประชาสุข แขวงดินแดง  
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

0 2277 0164 
08 1255 0877 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0332 นางนวลจันทร์  เทพศุภรัศมีกุล 
23 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 
10510 

08 6884 4635 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0333 นายดิเรก  อ่ าบ ารุง 
28/16 หมู่บูรพา 12 แขวงสีกัน  
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10810 

0 2928 6877 
084-368-8803 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0334 นางสาวหทัยรัตน์  เดินแขง 
28/16 หมู่บ้านบรูพา 12 แขวงสีกัน  
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10810 

08 4368 2138 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0335 นางอมร  มีพาณิชย ์
72/1 ถนนราชพฤกษ  
หมู่บ้านกฤษดานคร อ าเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

0 2981 7834 
08 1751 4286 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0336 
 
นางวภัค  มารีอนุ้กภร 
 

99/124 ถนนพุทธมณฑลสาย 2  
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค 
กรุงเทพฯ 10160 

0 2413 4551 
08 1611 8355 

 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

 
 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

0337 นางจิตติมา  มารีอนุเกภร 
99/124 ถนนพุทธมณฑลสาย 2  
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค 
กรุงเทพฯ 10160 

0 2413 4551 
08 1611 8355 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0338 นางสาวไพลิน  จติเจรญิสมุทร 
69/486 หมู่บ้านฉัตรเกสวลัลา  
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 
10230 

 
08 6518 7253 

 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0339 
 
นายจ านงค์  ช่างเพ็ง 
 

100/697 หมู่ 5 ต าบลบางรักพัฒนา 
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
11110 

08 4679 7414 
 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0340 
 
นางสุพัตรา  โสตกิวิไลพงศ ์
 

408 ถนนเพชรเกษม 92/2  
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค  
กรุงเทพฯ 10160 

 
08 9155 9143 

 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0341 
 
นางสาววาริน  เครือคล้าย 
 

2/146 หมู่บ้านรังสิยา ต าบลบางพูด  
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 
11120 

 
- 
 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0342 
 
นางสาวปริสุทธ์ิ  รตันพิพัฒน์ 
 

39/168 หมู3่ ต าบลบางพูด 
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 
11120 

0 2584 2023 
08 5862 0758 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0343 
 
นายสุรพงษ์  ตุงคะรักษ์ 
 

59 ถนนลาดพร้าววังหิน  
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพฯ 10230 

0 2539 3478 
08 1812 9944 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0344 นายศักดิ์ดา  จันทร์ปา่ 
279 หมู ่3 ต าบลโชคชัย อ าเภอโชค
ชัย จังหวัดนครราชสมีา 30190 

08 6583 5149 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0345 นางสาวณิชพิณณ์  วัฒนากุลสวสัดิ์ 
39/1 หมู่บ้านเนามริิโฮม  
ถนนสุขาภิบาล 5 เขตคลองสามวา 
กรุงเทพฯ 10510 

 
08 4495 6791 

 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0346 นางปาริชาติ  ถิตติยานรุักษ ์
44 หมู ่2 ถนนเพชรเกษม ต าบลไร่ส้ม 
อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบรุี 76000 

08 1926 4077 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0347 
 
นายจตุพล  สุวทิตย ์
 

77/301 หมู่บ้านนันทิชา 2  
ต าบลไทรน้อย อ าเภอไทรน้อย  
จังหวัดนนทบุรี 11150 

0 2931 5920 
08 4881 7399 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0348 นางสาวกรองกาญจน์  เจริญพิทยา 
93/73 AP อพาร์ทเม้น  
ซอยลาดพร้าว 87 เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพฯ 10310 

 
- 
 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0349 
 
นางสาวพัชยา  เจริญพิทยา 
 

93/73 AP อพาร์ทเม้น  
ซอยลาดพร้าว87 เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพฯ 10310 

 
08 9673 7122 

 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0350 
 
นางสุภาพร  นับวันด ี
 

149/37 หมู ่6 หมู่บ้านลลิตสุดา  
ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมือง  
จังหวัดสุรินทร์ 32000 

 
08 1548 5177 

 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0351 นางสาวทิพยวรรณ  แสงส ี
592 หมู ่2 ต าบลท้ายบ้าน อ าเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

08 1454 2024 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

0352 นางสาวพาฝัน  ปิ่นทอง 
312/62 บ้านพระยาภิรมณ์ ซอยเสือ
ใหญ่ เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 

08 6054 1733 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0353 นางสาวปัญญาวันทน์  กันทะยู่ 
48/227 หมู่บ้านบุญทริก หมู่ 5  
อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
12150 

0 2592 3941 
08 1844 4232 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0354 นางสาววาพันธนิต  ปานเจรญิ 
20/12 หมู่ 7 ถนนรามค าแหง  
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
กรุงเทพฯ 10240 

0 2517 3550 
08 0080 9212 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0355 นายกนก  ผลม ี
59 หมู ่7 ต าบลโคกเจริญ  
อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุร ี

08 9150 1518 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0356 
 
นางเอนก  สายทน 
 

34/149 หมู่บ้านบางมดแลนด ์
ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุร ี

 
- 
 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0357 นางฟ้ารุ่ง  รักประทม 
32/13 หมู่ 3 ต าบลไทรใหญ ่
อ าเภอไทรน้อย จังหวดันนทบุรี 
11150 

 
08 6012 0590 

 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0358 นางสาวบพิตร  ผลถวิล 304 ซอย 3 เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 08 5099 7256 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0359 นางดาว  ผงตะด ุ
ต าบลตะดุ อ าเภอปักธงชัย  
จังหวัดนครราชสีมา 

08 9947 4112 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0360 นางสาววราวรรณ  พีรวรพงศ์ 
41-43 ถนนท่าเรือ เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110 

0 2240 0727 
08 9981 6288 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0361 นางสาววันเพ็ญ  สริิยงสวัสดิ ์
5/49 หมู่บ้านลลลิกรีนวลิล์  
ถนนศรีนครินทร์ อ าเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 9689 5465 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0362 นายสุรพล  ชาญประภาส 
1003/18 ถนนลาดพร้าว  
แขวงจันทรเกษม เขตจตจุักร  
กรุงเทพฯ 10900 

08 9145 2461 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0363 นางสาวพุทธิฌา  เกตุนริทร 
15/5 ซอยแจ้งวัฒนะ 14  
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 

0 2573 1728 
08 9799 7578 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0364 นายสุรพร  ชาญประภาส 
1003/18-20 ถนนลาดพรา้ว  
แขวงเพชรเกษม เขตจตุจักร  
กรุงเทพฯ 10900 

0 2938 2938 
08 6514 5141 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0365 นายธนวัฒน์  ผิวเหลือง 
398/1 หมู ่2 ต าบลฉลุง อ าเภอเมอืง 
จังหวัดสตลู 91140 

08 9598 5072 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0366 นางสมพร  จรญูสมิทธ์ 
95/215 หมู ่5 ต าบลปากเกร็ด  
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 
11120 

0 2583 6590 
08 4673 5290 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0367 นางสาวชุติมา  จรญูสมิทธ ์
95/215 หมู ่5 ต าบลปากเกร็ด  
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 
11120 

0 2583 6590 
08 1874 7282 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

0368 นายเชาวลิต  จันทร์วิจติร 
102/14 หมู ่3 ต าบลบางเมืองใหม่ 
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
10270 

0 2753 8408 
08 1919 3568 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0369 นายดุลยวิทย์  นาคอุไรรัตน ์
30 ซอยลาดปลาเค้า 41  
แขวงจระเข้บัว เขตลาดพรา้ว 
กรุงเทพฯ 10230 

0 2940 4567 
08 5829 0909 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0370 นายเสนีย์  หาญศิรินันทชัย 
657/143 หมู่บ้านปรีชา 3  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  
กรุงเทพฯ 10250 

08 1414 3226 
08 4534 2246 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0371 นางเสาวนีย์  ภูส่กุล 
135/18 ถนนพระราม 5  
แขวงนครไชยศรี เขตดุสติ  
กรุงเทพฯ 10300 

0 2241 0110 
08 7906 9500 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0372 นายสมเกียรติ  วันทยะกูล 
145/111 หมู่ 8 เศรณลีากูน  
ต าบลบางรักพัฒนา อ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

0 2597 5753 
08 6450 7724 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0373 นายศุภชัย  หล่อพัฒนากูร 
53/117 ถนนติวานนท์ปากเกรด็ 46 
ต าบลบ้าน-ใหม่ อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 1170 0601 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0374 นางยุพิน  คงไพรสันต ์
33/7 หมู่ 6 ต าบลคลองโยง  
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

- 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0375 นางธิดารัตน์  คงไพรสันต ์
132 จรัญสนิทวงศ์ 35  
แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน  
กรุงเทพฯ 10270 

0 2865 6332 
08 9114 0459 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0376 นางพัชรา  ทองเปลว 
59/472 หมู่บ้านรินทร์ทอง  
ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา  
จังหวัดปทุมธาน1ี2130 

0 2995 5568 
08 1484 7896 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0377 นางสาวธิปตีย์  พึ่งอุตสาหะ 
72/98 หมู ่3  
ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

0 2961 9130 
08 7613 8484 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0378 นายนนท์  จันทร์แดง 
56/9 หมู่ 8 ถนนติวานนท์  
ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

0 2964 6022 
08 2340 2101 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0379 นายประธาน  เปล่งวิทยา 
331 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมด า 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 

0 2892 7946 
08 1813 4766 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0380 นายรภสัสรณ์  หาญกุล 
142/103 หมู่ 7 ถนนบางนาตราด 
ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 1181 8313 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0381 นางสาวขริยา  แช่กอ 
1105/41 ซอยจเรรัตน์ แขวงราชเทวี 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

- 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0382 นางพรนภา  เจรญิสุข 
1230 เชิงสะพานพระโขนง  
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10110 

0 2390 2593 
08 9161 2500 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

0383 นางสาวนภารตัน์  ศุภชัยศักดิ ์
102/11 ถนนราชบรรดา  
ต าบลสนามจันทร์ อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครปฐม 73000 

08 3839 5267 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0384 นายศราวุธ  วิวบุญดา 
15/244 เมืองทองธานี  
ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 9171 7701 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0385 นางสาวปริสา  รัตน์พิทักษ์กุล 
39/168 ต าบลบางพูด  
อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

0 2584 2023 
08 1112 9520 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0385 นางสาววิชญาพร  ปุนนา 
88/13 หมู ่5 หมู่บ้านเฟื่องสุข 3  
ถนนปทมุ - บางปะอิน ต าบลล าโพ  
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

08 1924 5912 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0387 นางนิธิมา  เอื้ออ าพล 
68/47 หมู ่5 แขวงคลองกุ่ม เขตบึง
กุ่ม กรุงเทพฯ 10240 

08 1719 0287 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0388 นางสาวสุมล  จิตเวภ 
16 ซอยรามค าแหง 9  
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพฯ 10310 

- 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0389 เด็กหญิงรตันพร  ขจรเดขนาชา 
92/341 โครงการ 3 เมืองเอก  
ต าบลหลักหก อ าเภอเมือง  
จังหวัดปทุมธานี 12000 

0 2929 4520 
08 0983 1371 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0390 นายปุลวัชร  ผ่อนเจริญ 
ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

0 2311 9032 
082-090-9367 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0391 นายธรรมรักษ์  น้อยพรม 
ต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ 10550 

08 3708 7173 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0392 นางสาวกานต์นภสั  ตรสีกุลสุข 
42/142 หมู ่5 ต าบลไร่ขิง  
อ าเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม 73210 

08 7555 0877 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0393 นางสายใจ  แซ่อ่อง 
1575/13 แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

0 2778 1057 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0394 นายธงธรรค์  บุษยภพ 
55/887 หมู ่5 ต าบลบางคูวัด  
อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

0 2962 6011 
08 4641 9491 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0395 นายอนุเทพ  เมธวัช 
468/97 แขวงสามวาตะวันตก  
เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 

08 1844 1357 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0396 นางสาวรุ่งกานต์  จิตรบรรเทา 
25/480 ซอย 24 ถนนแจ้งวัฒนะ  
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี
11120 

0 2583 5925 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0397 นายสหสัชัย  พุดด้วง 
916/78 หมู ่5 ต าบลบึง  
อ าเภอศรรีาชา จังหวัดชลบุรี 20230 

089 253 1191 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0398 นางสาวธีราพร  พุดด้วง 
916/78 หมู ่5 ต าบลบึง  
อ าเภอศรรีาชา จังหวัดชลบุรี 20230 

08 9988 9526 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 
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0399 นางสาวอนงค์  จากุเสนารงค ์
152/37 หมู่บ้านพลสัซิตี้พาร์ค  
แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพฯ 10250 

0 2185 6044 
08 3749 8404 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0400 นางสาวนงนุช  จารุเสนารงค์ 
17 พัฒนาการ 66 แขวงประเวศ  
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 

0 2321 4511 
08 7706 5783 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0401 นางวรรณี  วงศ์สุทธิเลิศ 
15 หมู ่12 ซอยอุดมสุข 40  
ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบางนา  
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10200 

0 2393 8448 
08 7694 9822 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0402 นางสาวชัชฏา  จิระพันธ์ุ 
1032 ซอยสกลชัย 6  
ถนนจรัญสนิทวงศ์ 75 แขวงบางพลัด 
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 

081 933 6955 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0403 นางสาวศิรพรรณ  เตรียมชัยนนท ์
22/258 แขวงแสมด า  
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 

0 2898 5630 
08 3805 9103 

การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0404 นางสาวสุนารี  เที่ยงอยู ่
168 ถนนศิริพงษ์ แขวงส าราญราษฏร์ 
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

- 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0405 นางสาวนันทพร  จันทนโอ 
99/63 หมู่ที่ 3 ต าบลบางรักน้อย 
อ าเภอเมืองนนทบุร ีจังหวัดนนทบุรี 

- 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0406 นายพฤติญา  ฉินทกานนท ์
390 ถนนราชวิถี แขวงดุสิต เขตดสุิต 
กรุงเทพฯ 10300 

08 9683 7181 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0407 นายณัฐภคั  ฉินทกานนท ์
390 ถนนราชวิถี แขวงดุสิต เขตดสุิต 
กรุงเทพฯ 10300 

- 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0408 นางสาวพชรวรรณ  อัตโสภณวัฒนา 
211/222 ต าบลบางไผ่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 11000 

08 3007 0221 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0409 นางสาวมณรีัตน์  เนื่องขันต ี
408/15  ถนนพระราม 5   
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ 
กรุงเทพฯ 

08 6976 3158 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0410 นางสาวศุภลักษณ์  ชิตอรณุ  
21 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล 
เขตดสุิต กรุงเทพฯ 10300 

08 9004 2234 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0411 นางมยุรี  แก้วค า 
114/5 ถนนศรีอยุธยา  
แขวงวชิรพยาบาล เขตดสุิต กรุงเทพฯ 
10300 

08 6990 2074 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0412 เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วค า 
114/5 ถนนศรีอยุธยา  
แขวงวชิรพยาบาล เขตดสุิต กรุงเทพฯ 
10300 

08 1341 6394 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0413 เด็กหญิงวริศรา  ปัทวี 
114/5 ถนนศรีอยุธยา  
แขวงวชิรพยาบาล เขตดสุิต กรุงเทพฯ 
10300 

- 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0414 นางสาวสันศนีย์  เบ่งศร ี
104 ถนนศรีอยุธยา  
แขวงวชิรพยาบาล เขตดสุิต กรุงเทพฯ 
10300 

- 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0415 นางสาวนริศรา  รัมมะนพ 
133/61 ต าบลปลายบาง อ าเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุร ี

08 3132 7087 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 
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0416 นายกิตติพงษ์  หงส์วิไล 
133/61 ต าบลปลายบาง อ าเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุร ี

08 3546 8917 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0417 นางสาวศิรินทิพย ์ กุลจิตรตร ี
1468 ประชาสงเคราะห์ กรุงเทพฯ 
10400 

08 8465 6630 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0418 นางสาวณัฐธยาน ์ ทองสุข 
255/238 เขตดินแดง กรุงเทพฯ  
10400 

08 7500 5616 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0419 นายทวีศักดิ ์ เลาหเธียรประธาน 85 เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 08 4087 9324 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0420 นางรังสิมา  ชิดทองปาน 28/25 เขตดสุิต กรุงเทพฯ 10300 08 4906 7569 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0421 นายสุภัทรศักดิ ์ ค าสามารถ 
399/35 เขตดินแดง กรุงเทพฯ  
10400 

- 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0422 นายธันวา  โพธิ์นคร 311/2 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 - 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0423 นายบดีพล  ภัทรปรัชญา 455 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300 - 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0424 นายปรายุทธ  งอนา 
113/2 เขตพระนคร กรุงเทพฯ  
10200 

- 
การเพาะเห็ด ในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า 

0424 นายสกล  ยิ่งอารีย ์
ศูนย์การค้ารามอินทรา ก.ม.2  
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน  
กรุงเทพฯ 10200 

0 2522 1951 
08 1303 0184 

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0425 นางภัสจนันท์  ฟองเฟื่องฟ้า 
173/11 ซอยอมร แขวงนางลิ้นจี่  
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10180 

- 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0426 นายฉัตรภัทร  วงศ์ค า 
183 ติวานนท์ 54 ต าบลท่าทราย 
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

08 1406 3434 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0427 นายภูดิท  บวรธรรมรักษ์ 
1/190 หมู ่3 ถนนสุขาภิบาล 5  
แขวงออเงิน เขตสายไหม  
กรุงเทพฯ 10220 

08 1558 9468 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0428 นางสาวธารลิน ี เอื้ออารักษ์ 
8/9 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพฯ 10120 

08 1628 2818 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0429 นางนิธิมา  เอื้ออ าพน 
69/9-11 ถนนรามอินทรา ก.ม.4  
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  
กรุงเทพฯ  10220 

0 2509 3856 
08 1719 0287 

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0430 นางวาสนา  เลิศพิบูลกิต 
41 สุขุมวิท 105 แขวงบางนา  
แขวงบางนา กรุงเทพฯ 10260 

0 2398 5398 
08 9775 9433 

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0431 นางสาวสุภาวด ี กถาพิสิฐ 
ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกรด็ 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

- 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0432 นางสาวหทัยรัตน ์ เดินแปง 
28/16 หมู่บูรพา 12 แขวงสีกัน  
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 

08 4368 2138 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0433 นายสาวก  อ่ าบ ารุง 
28/16 หมู่บูรพา 12 แขวงสีกัน  
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 

08 4368 8903 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 
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0434 นายสุธีรพัฒน ์ พุทธชุ 
20 หมู ่9 ต าบลนากระตาม  
อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 

08 3636 2221 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0435 นายพิชัยรัตน ์ ส่องศรี 
10 เพชรเกษม 19 แยก 4  
แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพฯ 10160 

08 5348 9194 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0436 นางน้ าเพ็ญ  จ่าวกมล 
51/72 หมู ่7 ต าบลบางกระสอ  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ี11000 

08 1252 8232 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0437 นายพิษณ ุ เวสินะวัฒน์ 
41/4 หมู่ 8 ต าบลบางพูด  
อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุร ี11120 

08 7714 8548 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0438 นางสาวชลธิชา  หนูเรืองงาม 
32 ซอยอินทามระ 53 แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

08 1285 0877 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0439 นางสมศร ี เหล่าขวัญภิรมย ์
129/13 หมู ่5 ต าบลบางสวย  
อ าเภอบางกรวย  
จังหวัดนนทบุรี 11130 

0 2446 1792 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0440 นายพิพล  ภูชิสะ 
18 ถนนบริพัตร แขวงบ้านบาตร  
เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 

0 2223 6627 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0441 นายสมบตั ิ สมศักดิ ์
174 ถนนกรุงเทพ - นนทบุรี  
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
กรุงเทพฯ 10800 

08 9175 4980 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0442 นางสาวสุดาวรรณ  ฤทธิเนียม 
165 หมู่ 1 ต าบลชุมพล  
อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 
93000 

08 6695 1746 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0443 นายภูวดล  อ่วมสอาด 
293/100 แขวงลบางซื่อ เขตบางซื่อ 
กรุงเทพฯ 10800 

0 2918 6934 
08 3542 5518 

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0444 นางสาวอารีพร  เมืองรัก 
319/2 หมู ่2 แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

08 1325 6651 
0 2918 6934 

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0445 นายสรรณพ  นาคสน ี
16/180 แขวงตลาดบางเขน  
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

08 1141 5694 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0446 นายสิทธิชัย  จันทคร ุ
24/29 หมู ่7 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพฯ 10260 

08 1349 7091 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0447 นายธรรมศาสตร ์ จันทรัตน ์
608 ถนนราชด าเนิน ต าบลในเมือง  
อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
80000 

08 5697 0480 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0448 นายมานพ  เหล็กไหล 
204/7 หมู ่6 ซอยสุข ี1 ต าบลบางพูน  
อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

08 9144 1228 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0449 นางสาววรวด ี ฉายชานันท์ 
204/7 หมู ่6 ซอยสุขี 1 ต าบลบางพูน  
อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

08 6574 9733 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0450 นางดรุณ ี พงษ์มะลิวัลย ์
749 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 

08 1699 8601 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0451 นางสาวสุรยี์ญา  วัฒนชัย 
39/751 แขวงสามวาตะวันออก  
เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 

08 1922 5414 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 
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0452 นางสาวเดือนเพญ็  พวงธรรม 
123หมู3่ ต าบลสะแก อ าเภอสตึก  
จังหวัดบุรีรมัย์ 31150 

08 9144 1228 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0453 นางสาวนวรัตน ์ แววพลอยงาม 
19 แขวงวัดโสมนสั เขตป้อมปราบ 
กรุงเทพฯ 10100 

0 2628 0168 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0454 นางพรพรรณ  รัชนานุสรณ ์
675/16 หมู ่5 ถนนพัทยา-นาเกลอื 
ต าบลนาเกลือ อ าเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี 20150 

0 38420 211 
08 1683 3107 

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0455 นางสาวภัทริดา  จันทร์วิจิตร 
102/14 หมู ่3 ต าบลบางเมืองใหม่ 
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
10270 

08 0234 4329 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0456 นางสาวนันทพร  จันทนโอ 
99/63 หมู่ที่ 3 ต าบลบางรักน้อย 
อ าเภอเมืองนนทบุร ีจังหวัดนนทบุรี 

- 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0457 นางสาวสุนารี  เที่ยงอยู ่
168 ถนนศิริพงษ์ แขวงส าราญราษฏร์ 
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

- 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0458 นางสาวสันศนีย์  เบ่งศร ี
104 ถนนศรีอยุธยา  
แขวงวชิรพยาบาล เขตดสุิต กรุงเทพฯ 
10300 

- 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0459 นางลลิตา  ทักษณา 
22 ซอยสามัคค ี40 ต าบลท่าทราย 
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

08 4145 6484 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0460 นายดลวรรณน ์ เลิศสุวรรณวงษ ์
22/55 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก 
กรุงเทพฯ 10570 

08 7362 2424 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0461 นางสาวเขมิกา  วรธรรม 
22/55 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก 
กรุงเทพฯ 10570 

08 7362 4242 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0462 นางสาวศุมาลิน  อินนุพัฒน์ 
31/64 หมู ่7 ต าบลบางคูรัด  
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
11110 

08 9922 5576 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0463 นางสาวจินตนา  เพียรพิจิตร 
604 ซอยชานเมือง แขวงดินแดง  
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

0 2245 281 
08 6993 6980 

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0464 นางสาวสุมนา  ช่อไสว 
5/807 หมู ่10  
ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

0 2503 6651 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0465 นางประภา  สุวรรณทูร 
34 แขวงดินแดง เขตบางจาก 
กรุงเทพฯ 10260 

0 2716 2716 
08 9009 4507 

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0466 นางสาววารณุ ี วรขจิต 
1221 ลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา  
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

08 5485 5586 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0467 นางนันทา  สุขเจริญ 
10/70 แจ้งวัฒนะ  
ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกรด็ 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

0 2573 9934 
08 1821 9615 

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0468 นายสมชาย  มารุ่งโรจน ์
50/512 ซอย B8  
ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 1372 2326 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 
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0469 นายสุรชัย  อินทรารักษ์ 
59 ซอยจันทร์ 43 แยก 22-3 
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพฯ 10120 

0 2212 1321 
08 6059 4747 

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0470 นายสุรชัย  อินทรารักษ์ 
59 ซอยจันทร์ 43 แยก 22-3  
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพฯ 10120 

0 2212 1321 
08 6059 4747 

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0471 นางสาวปราณ ี แซ่น ี
184 หมู ่11 ต าบลหันตา อ าเภอหนัคา 
จังหวัดชัยนาท 17130 

0 5645 1343 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0472 นางสาวศรัญรัตน์  นันทโชติพิทักษ์ 
900/37 แขวงสามเสนนอก  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

- 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0473 นางสุนีย์  หงช้อย 
11/4 แขวงคลองกุ่ม เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 

08 6895  5850 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0474 นายส าเนยีง  หงช้อย 
11/4 แขวงคลองกุ่ม เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 

- 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0475 นายมานพ  เหล็กไหล 
204/7 หมู ่6 ซอยสุขขี 1  
ต าบลบางพูน อ าเภอเมือง  
จังหวัดปทุมธานี 12000 

0 2507 3123 
089 144 1228 

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0476 นางสาววรวดี  ฉายชานันท์ 
204/7 หมู ่6 ซอยสุขขี 1  
ต าบลบางพูน อ าเภอเมือง  
จังหวัดปทุมธานี 12000 

0 2561-3123 
086-574-9733 

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0477 นางสุกัญญา  นาคประเสริฐ 
27/1 ต าบลบะ อ าเภอพาตูม  
จังหวัดสุรินทร ์

087-798-1542 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0478 นายวิโรจน์  อัศวเดชาชาญ 
319/2 ซอยนาคบ ารุง ถนนบ ารุงเมือง 
แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบ 
กรุงเทพฯ 10100 

- 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0479 นางสาวสุภาพร  เพิ่มมงคลเดช 
268 หมู ่10 แขวงบางประกอก  
เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 

0 2427-2488 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0480 นางสาวสิริกร  พุทธิพงศ์การัณย ์
2/205 หมู่บ้านรังสิยา  
ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

0 2692-7114 
087-113-7835 

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0481 นายธีระยุทธ  นพกุลสถิตย ์
90/22 หมู่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร ์17
ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000 

089-614-8283 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0482 นางสาวสมหมาย  เหลือขวัญสถติย์ 
129/13 หมู ่5 ต าบลบางกรวย  
อ าเภอบางกรวย  
จังหวัดนนทบุรี 11130 

0 2446-1792 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0483 นางชนยา  พูลภักด ี
1186 ซอยยังพัฒนา 2 ถนนสุทธิสาร 
แขวงดินแดง อ าเภอดินแดง  
กรุงเทพฯ 10400 

0 2277-2215 
081-918-4100 

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0484 นางเพาพรา  ตันบริภณัฑ ์
53/1243 ซอยราชพฤกษ์ 14  
ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

0 2503-1075 
080-086-2787 

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 
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0485 นางขวัญตา  ปูรณะสุคน 
53/208 หมู ่3 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี

- 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0486 นายค านึง  เพิ่มพูน 
129 หมู ่5 ต าบลปากเกร็ด  
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 
11120 

081-806-7208 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0487 นายวัชรินทร ์ มิระสิงห ์
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
10900 

08 1885 2201 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0488 นางพิมพา  นิพิฐกุล 
34/1 หมู่ 3 แขวงบางตลาด  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10900 

08 1885 2201 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0489 นางสาวเพ็ญศร ี ทองอยู ่
49/1 หมู่ 5 ต าบลบางแม่นาง  
อ าเภอบางใหญ ่จังหวัดนนทบุรี 
11110 

08 0206 7901 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0490 นายอาทิตย ์ โมระนิธิสวสัดิ ์
98/10 หมู่ 6 ต าบลบางกระสอ  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

08 1139 8643 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0491 นายโกศล  ค าพิทักษ์ 
233/132 ถนนสรณคมน์ แขวงสีกนั  
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 

08 6125 2779 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0492 นายสมชาย  สมบัตมิ ี
507/540 ถนนสาธุประดิษฐ์  
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพฯ 10120 

08 9128 8425 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0493 นายปัญญา  อาณาประโยชน์ 
237/337 ถนนเอกชัย  
ต าบลมหาชัย อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรสาคร 74000 

- 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0494 นางอัจฉรา  จุลมณีวงศ์ 
6/52 ถนนดินแดง แขวงดินแดง  
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

08 2342 8565 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0495 นางรุ่งลาวัลย์  รื่นญาณ 
69/3 หมู่ 1 แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

0 2982 4296 
08 4128 8952 

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0496 นางสาวอุไรวรรณ  ค าภูแสน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร  
แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 10220 

08 1935 8192 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0497 นางสาววีรดา  ส่งเสรมิสกลุ 
102/165 หมู่บ้านรุ่งเรืองธาน ี 
ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

0 2964 6642 
08 1668 2779 

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0498 นางธิดารัตน ์ คงไพรรัตน ์
132 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 35  
แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพฯ 

0 2865 6332 
08 9114 0459 

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0499 นางพัชรา  ทองเปลว 
59/472 หมู่บ้านธินกรทอง 
 ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา  
จังหวัดปทุมธานี 12130 

0 2995 5568 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0500 นางสาวมธุภาณ ี ใจเกรียงไกร สทอภ. เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 0 2141 4585 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

 
 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

0501 นางสุจิรา  สละชีพ 
166 หมู่บ้านอนันตส์ุขสันตร์ุ่น 18 
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 10220 

081 439 2149 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0502 นางจันทนา  ภู่ไพบูล 
59-144 ถนนแจ้งวัฒนะ 
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 

0 2573 2416 
08 5117 0784 

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0503 นางสุนีย์  ธ ารงกุลหาญ 
5/1925 ต าบลบางตลาด 
อ าเภอปากเกรด็ 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

0 2503 6953 
08 1677 0776 

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0504 นางสาวมาณี  จิรบันดาลสุข 
309/227 ถนนพัฒนาการ ซอย 57/1 
แขวงประเวศ เขตประเวศ 
กรุงเทพฯ 10250 

08 1657 8518 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0505 นายพฤกษ์  เดชก าแหง 
71/12 ซอยเสนานิเวศน์ 119/6 
แขวงจระเข้บัว เขตลาดพรา้ว 
กรุงเทพฯ 10230 

0 2553 2371 
08 6988 9980 

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0506 นายสุรพร  ชาญประภาส 
1003/18-20 ถนนลาดพร้าว 
แขวงจันเกษม เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 

0 2938 2938 
08 6514 5141 

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0507 นางนวลจันทร ์ เทพศุภรัศมีกุล 
23 แขวงมีนบุรี เขตมีนบรุ ี
กรุงเทพฯ  10510 

0 2919 0180 
08 6884 4635 

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0508 นายสามารต  ไชยมงคล 
24 หมู ่5 ต าบลลุมพลี อ าเภออยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 

08 0930 4321 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0509 นายณัฐพล  อรณุเดช 
88 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 

08 1347 5257 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0510 นายบูรณ์ชัย  วิโรจน์รังสรรค ์
27/224 หมู่บ้านสุขสันต ์
แขวงหลักสอง เขตบางแค 
กรุงเทพฯ 10160 

0 2803 5785 
08 7080 0613 

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0511 นางสาวสุนันท ์ ช่องเจริญ 
18 ซอยรามค าแหง 9 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพฯ 10310 

- 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0512 นายสุชาติ  สมดังหวัง 
84 อิสรภาพ 12 แขวงสมเด็จฯ 
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 

08 6990 0062 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0513 นายพิศิษฐ์พล  กลิ่นบัวแก้ว 
101/70 ต าบลบางพูด  
อ าเภอปากเกรด็ 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

- 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0514 นางนลินธรณ์  วิจิตรวรศักดิ ์
73/4 หมู ่6 ซอยสขุสวสัดิ์ 76  
ต าบลบางจาก อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

0 2817 7451 
08 1616 4731 

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0515 นายเอกพล  ศิริเชาวนิชการ 
73/4 หมู ่6 ซอยสขุสวสัดิ์ 76  
ต าบลบางจาก อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

0 2817 7451 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

 
 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

0516 นางสาวอัญชุลี  โอรส 
126/1944 หมู่ 5 ถนนติวานนท์  
ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

0 2964 0807 
08 9108 0764 

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0517 นางสาววชิราภรณ์  สมสุข 
5/357 ถนนแจ้งวัฒนะ  
ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 5948 6711 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0518 นางกชกนก  จิตแสงธรรม 
349/401 หมู่ 9 หมู่บ้านมหามงคล  
แขวงบางไผ่ เขตบางแค  
กรุงเทพฯ 10160 

08 9104 3983 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0519 นางอรพรรณ  พรสีมา 
67/669 หมู่บ้านชวนช่ืน  
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  
กรุงเทพฯ 10210 

0 2574 1947 
08 6893 9192 

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0520 นายพีระยุทธ  ภิรมยส์ุภัคสกุล 
66/31 ต าบลบางเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 1844 4800 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0521 นายสุรชัย  พรสุขเกษม 
477 ซอยสายน้ าทิพย์ถนนสุขุมวิท 
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 10110 

0 2258 8569 
08 1657 0450 

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0522 นางสาวอนงค์  จากุเสนารงค ์
152/37 หมู่บ้านพลสัซิตี้พาร์ค  
แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพฯ 10250 

0 2185 6044 
08 3749 8404 

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0523 นายศราวุธ  วิรบุญชอ 
15/244 เมืองทองธานี ต าบลบ้านใหม่ 
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 
11120 

0 2981 3301 
08 9171 7701 

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0524 นางสุรีพร  เพชรไพบูลย ์
19/11 หมู่ 5 ถนนรังสิตปทุมธาน ี
ต าบลบางพูน อ าเภอเมือง  
จังหวัดปทุมธาน ี

08 1831 9695 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0525 นางสาวศิริพร  หวังปรีชาชาญ 
105/52 ถนนบรมราชชนนี  
แขวงบางพลัด เขตบางบ าหรุ 
กรุงเทพฯ 10700 

08 1485 9060 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0526 นางเบญจพร  ปราการสถติย ์
519/60 หมู ่6 ประชาอุทิศ  
แขวงทุ่งครุ เขตทุง่ครุ กรุงเทพฯ 

- 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0527 นางสาวกาญจนา  หิรณัยการ 
313/6  ซอยโรงเรียนอ ามาตย์เก่า 
ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ 
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

0 2224 5728 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0528 นายอนวศ  สายทอง 
หมู่บ้านบางมดแลนด์ ต าบลบางตลาด 
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุร ี

- 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0529 นายเอกสิทธิ ์
371 แขวงแสมด า เขตบางขุนนนท์ 
กรุงเทพฯ 10150 

08 1813 4766 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0530 นางสาวเซียนจู้  แซด่ ี
258-31 ถนนลาดพร้าว แขวงจตุจกัร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

0 2511 0713 
08 1827 1463 

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0531 นางสาวเอื้อเอ็นดู  พงศกรนภดล 
137 หมู ่3 ต าบลหนองอ้อ  
อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุร ี

08 1812 2181 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
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โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

0532 นายจิรันธนิน  เกิดจั่น 
44/11 ซอยอินทมระ 23  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 

082-387-6767 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0533 นายธีรายุทธ  นพกุลสถติย ์
90-22 หมู่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร ์17
ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000 

08 9614 8283 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0534 นายสุรพล  ชาญประภาส 
1003/18 ถนนลาดพร้าว  
แขวงจันทรเกษม เขตจตจุักร 
กรุงเทพฯ 10900 

08 9145 2461 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0535 นางสาวนภวรรณ์  มลีักษณะ 
134 ถนนพหลโยธิน 44  
แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร  
กรุงเทพฯ 10900 

0 2579 8096 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0536 นางอมรพันธ์ุ  หล่อคงสุข 

50 หมุ่บ้านสีวลี 2   
ถนนรังสิต - นครนายก  
ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบรุี 
จังหวัดปทุมธาน ี12130 

0 2974 2321 
08 1598 9459 

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0537 นายพูนศักดิ์  เทพศุภรังษิกุล 
23 รามอินทรา 109 แขวงมีนบุรี  
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 

08 1700 7190 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0538 นายวารินทร์  สุจินตวงษ์ 
17 ซอยสามัคคี ต าบลท่าทราย  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

0 2580 8790 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0539 นายวีระพันธ์  เพียซ้าย 
24/103 ซอยคุณหญิงพหล  
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  
กรุงเทพฯ 10900 

0 2513 6747 
08 4463 5378 

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0540 นางสาววันจันทร์  จรสัสญัญากลุ 
865 แขวงเจริญกรุง เขตสัมพันธวงศ์ 
กรุงเทพฯ 10100 

08 1819 7644 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0541 Ms.Liyu  Zhoe 
104/399 หมู่บ้านพระปิ่น 5  
แขวงบางบอน เขตบางบอน  
กรุงเทพฯ 10150 

0 2894-7507 
08 1651 7601 

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0542 นายอติ  อาภานันทกุล 
300 ซอยลาดพร้าว 109  
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ  
กรุงเทพฯ 10240 

0 2377 3737 
08 4909 0440 

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0543 นายไพฑูร  จงจิตสันต ์
77/6 ซอยอนุมานราชธน ถนนสุรวงศ์ 
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก  
กรุงเทพฯ 10500 

0 2238 3210 
08 9994 8194 

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0544 นางประสพ  จ าเนยีรศร ี
310/862 หมู่ 3 ถนนสรงประภา 14 
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง  
กรุงเทพฯ 10210 

0 2566 2640 
08 6545 6924 

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0545 นางจีรดา  พีสะระ 69-18 หมู่ 10 กรุงเทพฯ 10230 
0 2944 0968 
08 1742 5310 

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0546 นางชูศรี  ผลเกิด 
59/37 หมู ่3 ถนนแจ้งวัฒนะ  
ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกรด็ 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

0 2573 1386 
08 1989 1649 

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 
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0547 นายสมชาย  เสรมิทรัพย ์
189/5 หมู ่3 หมู่บ้านเพชรธาน ี 
ต าบลบางศรีเมือง อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000 

08 1629 1876 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0548 นางสาวธัญลักษณ์  ช่องเจริญ 

272 หมู ่2 ซอยสุขสวสัดิ์ 30  
ต าบลบางประกอก  
อ าเภอราษฏรบูรณะ กรุงเทพฯ 
10140 

0 2427 4698 
086 836 9366 

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0549 นางขนิษฐา  ป้องเทิง 
ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุร ี

08 5916 5868 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0550 นางสาวสมยั  แซ่เชียง 
250/10  หมู่บ้านพงษ์เพชรวิลล่า  
ต าบลทุ่งสองห้อง อ าเภอหลักสี่ 
กรุงเทพฯ 10210 

0 2574 5334 
08 9488 3704 

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0551 นางสาวอุษยา  รัตนหพันธ ์
99/3 หมู่ 7 ต าบลบางเดื่อ อ าเภอ
เมือง จังหวัดปทุมธานี 

08 1906 9797 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0552 นางนลินธรณ์  วิจิตรวรศักดิ ์
73/4 หมู่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 76  
ถนนสุขสวัสดิ ์อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

0 2817 7451-4 
08 1616 4731 

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0553 นางอุไรรัตน์  วรเชษฐ ์
203/4 ซอยมิตรไมตรี ประชาอุทิศ 54 
ต าบลทุ่งครุ อ าเภอทุ่งครุ  
กรุงเทพฯ  10140 

08 6626 3903 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน  
(ไฮโดรโปรนิกส์) 

0554 นายพิชสุตม ์ ฉวีรวันทร์ 
70/1 ซอย 28 แขวงประเวศ  
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 

0 2321 6269 การท าลูกประคบสมุนไพร 

0555 นายศุภมรรค  ดาราเจริญ - 08 9010 0432 การท าลูกประคบสมุนไพร 

0556 นายวิฑูรย ์ จงสวัสดิ์ทิศา 
อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
11140 

- การท าลูกประคบสมุนไพร 

0557 นายธนานนท์  มอญปาน 
112 แขวงประเวศ เขตประเวศ 
กรุงเทพฯ 10250 

08 6085 4403 การท าลูกประคบสมุนไพร 

0558 นางธนภรณ ์ คงชล 
9/3 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ  
10140 

08 1899 0117 การท าลูกประคบสมุนไพร 

0559 นางสาวพวงผกา  ศรีพันธุ ์
59/201 หมู ่2  
ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา  
จังหวัดปทุมธาน ี12130 

08 9120 8438 การท าลูกประคบสมุนไพร 

0560 นางสาวชนิดา  อินทะเสน 
8/39 หมู่ 6 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพฯ 10170 

0 2889 7607 การท าลูกประคบสมุนไพร 

0561 นางสาวสุธานุช  ชนะชาญมงคล 
120/155 แขวงบ้านช่างหล่อ  
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 

0 2412 4694 
08 19105717 

การท าลูกประคบสมุนไพร 

0562 นางสาวเสาวลักษณ ์ ไทยวาธ ี
11ซอยออินทรา 16 เขตสุทธิสาร 
แขวงพญาไท กรุงเทพฯ 

08 1733 3535 การท าลูกประคบสมุนไพร 

0563 นางสุพัตรา  โสตติวไิลพงศ ์
408 ซอยเพชรเกษม 92/2  
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค 
กรุงเทพฯ 10160 

08 9755 9143 การท าลูกประคบสมุนไพร 
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0564 นางจิรัชธาน ี แสงสว่าง 
1 ซอยลาดปลาเค้า 38 ถนนลาดปลา
เค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพรา้ว  
กรุงเทพฯ 10230 

08 5169 3902 การท าลูกประคบสมุนไพร 

0565 นางสาวไพลิน  จิตอรัญสมุทร 
69/486 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุม่ 
กรุงเทพฯ 10230 

08 6518 7253 การท าลูกประคบสมุนไพร 

0566 นายเจรญิ  สุรยีวัตรธนา 
110/61 ถนนจรัญสนิทวงศ์  
แขวงบางกอกน้อย เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพฯ 10700 

08 1491 7507 การท าลูกประคบสมุนไพร 

0567 นางนิภาวด ี เวโรจน ์
9/19 ซอยพหลโยธิน 9  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 31400 

08 1340 3016 การท าลูกประคบสมุนไพร 

0568 นางสาวณฤด ี คงกิจภากรณ ์
9/19 ซอยพหลโยธิน 9  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 31400 

08 0587 9927 การท าลูกประคบสมุนไพร 

0569 นางมาลิน ี ค ามณ ี
40 ถนนคลังอาวุธ ต าบลขามใหญ ่
อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
34000 

0 2375 7054 
08 4038 7178 

การท าลูกประคบสมุนไพร 

0570 นางสาวนลิน ี ภาติกะวัยวัฒน ์
90 ถนนอรุณอมรินทร์  
แขวงบางกอกใหญ่ เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพฯ 10600 

0 2472 3224 การท าลูกประคบสมุนไพร 

0571 นางสาวนิรมาน  วงศ์ธนะชัย 
546 หมู่เสนาวิลล่าแฮปปี้แลนด์  
แขวงคลองตัน เขตบางกะปิ  
กรุงเทพฯ 10240 

08 4975 2447 การท าลูกประคบสมุนไพร 

0572 นางกฤตชภา  สุวรรณราช 
147 ถนนหลวง  
ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  
จังหวัดอุบลราชธานี 34000 

08 9432 5375 การท าลูกประคบสมุนไพร 

0573 นายสมพล  ประสิทธิช่อกุล 
40/532 ต าบลท่าพระ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 11000 

08 4139 3161 การท าลูกประคบสมุนไพร 

0574 นางสมพร  โรจน์ภคกลุ 
1/7 ซอยเทศา 2 ถนนเทศา  
ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม 

- การท าลูกประคบสมุนไพร 

0575 นางวันด ี เสือแก้ว 
93/83 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพฯ 10150 

08 4711 5677 การท าลูกประคบสมุนไพร 

0576 นางจินตนา  จิตต์ศรัทธา 
ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

0 2574 463 การท าลูกประคบสมุนไพร 

0577 นายธนาภา  เดียแล 
31/149 ต าบลบางตลาด  
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุร ี

0 2984 5598 การท าลูกประคบสมุนไพร 

0578 นายภิษณ ุ เก้าแสง 
53/1355 ถนนติวานนท์  
ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 2023 0903 การท าลูกประคบสมุนไพร 
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0579 นางสมจิตร  ชักน า 
58 หมู่สินสุข แขวงรามอินทรา  
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 

08 9983 3853 การท าลูกประคบสมุนไพร 

0580 นางสาวชลธิดา  เกตุเจรญิ 
153 หมู ่6 ต าบลพัฒนานิคม  
อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร ี

0 3649 1215 การท าลูกประคบสมุนไพร 

0581 นางนพพร  อัศวเดชาชาญ 
90/162 ซอยทรงสะอาดหมู่อยูเ่จริญ
ถนนวิภาวด ีแขวงจอมพล เขตจตจุักร 
กรุงเทพฯ 10900 

08 7510 5152 การท าลูกประคบสมุนไพร 

0582 นางสาวรัตนา  รอดบุญ 
102/148 สรงประภา18 แขวงสีกัน 
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 

0 2928 8034 
08 1481 6703 

การท าลูกประคบสมุนไพร 

0583 นางสาวชลทิชา  หริ่งช้าง 
66 หมู ่4 อ าเภอไทรน้อย  
จังหวัดนนทบุร ี

0 2597 8005 การท าลูกประคบสมุนไพร 

0584 นางภัสจนันท์  ฟองเฟื่องฟ้า 
173/11 ซอยอมร แขวงนางลิ้นจี่  
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

08 1466 7785 การท าลูกประคบสมุนไพร 

0585 นายถนธมสิน  หว่อง 
173/11 ซอยอมร แขวงยานนาวา  
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

- การท าลูกประคบสมุนไพร 

0586 นางสาวณัฎฐน ี คงสกุลทรัพย ์
129 ถนนพหลโยธิน  
ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบรุี 
จังหวัดปทุมธานี 12130 

- การท าลูกประคบสมุนไพร 

0587 นางสาวเพชรมณ ี ไวโรจน์กิจ 
984/29-30 ถนนเพชรบุรี  
แขวงราชเทวี เขตราชเทวี  
กรุงเทพฯ 10400 

08 1731 6222 การท าลูกประคบสมุนไพร 

0588 นางสาวกัลยา  จงภัคดีตระกูล 
165 ตากสิน 28 แขวงบุคคโล  
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 

08 9125 6892 การท าลูกประคบสมุนไพร 

0589 นายวิษณ ุ ฉายเกิดแสง 
53/1355 หมู่มิตรประชา  
ต าบลบ้านใหม ่อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 2023 0903 การท าลูกประคบสมุนไพร 

0590 นางนิรมล  ใจสว่าง 
69 หมู่ 3 ซอยสุขาประชาสรรดิ ์1 
ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 1753 9231 การท าลูกประคบสมุนไพร 

0591 นายศตวรรษ  ศัตร ู
51 หมู ่3 บ้านหนองแคน  
ต าบลสระบัว อ าเภอแดนดง  
จังหวัดบุรีรมัย์ 31150 

08 8359 4812 การท าลูกประคบสมุนไพร 

0592 นายวิศรุต  ผ่องโชค 
509 ลาดพรา้ว 62 แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

0 2538 7116 การท าลูกประคบสมุนไพร 

0593 นางบุษราวัลย ์ อินทรพลาเดช 
314/40 ถนนศรีอยุธยา  
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ี 
กรุงเทพฯ 10400 

0 2354 4648 การท าลูกประคบสมุนไพร 

0594 นางสาวภาตไพ  ลืมมาล 
670/347 ถนนอโศก-ดินแดง  
แขวงดินแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพฯ 10400 

08 1557 7015 การท าลูกประคบสมุนไพร 

 
 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
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ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

0595 นางจันทนา  สุวรรณแสง 

38/60 หมู่เมืองแก้ว ก.ม.7  
ถนนบางนาตราด   
ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 1803 8751 การท าลูกประคบสมุนไพร 

0596 นางสาวภัสสรา  เพียรราม 
839 วิสุทธินิเวศน์ แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 

08 4538 1334 การท าลูกประคบสมุนไพร 

0597 MissSamantha  Wright P.O.Box 6146 Meyersdal 1447 - การท าลูกประคบสมุนไพร 
0598 นางสาวยุพา  วิริยาเทพาทิพย ์ 874/3 เขตดสุิต กรุงเทพฯ 08 6884 3652 การท าลูกประคบสมุนไพร 

0599 นางสาวบุปอร  ถาวรพร 
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพฯ 10230 

0 2539 6478 
08 1496 7829 

การท าลูกประคบสมุนไพร 

0600 นายสง่า  ภู่สกลุ 
135/18 ถนนนครไชยศรี เขตดสุิต 
กรุงเทพฯ 10300 

08 1415 3195 การท าลูกประคบสมุนไพร 

0601 นางสาววชิราภรณ ์ สมสุข 
5/357 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลบางพูด 
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุร ี

- การท าลูกประคบสมุนไพร 

0602 นายประดิษฐ ์ ตรีพัฒสุวรรณ 
211 แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี 
กรุงเทพฯ 10600 

08 7123 9227 การท าลูกประคบสมุนไพร 

0603 นางอัญชลี  พยาเศส 
101 ประชานิเวศ 3 ต าบลท่าทราย 
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

0 2589 7396 การท าลูกประคบสมุนไพร 

0604 นางทศตร ี ศีลเตช 
113 วัดประดิษฐ์ราม แขวงหิรญัรจุี 
เขตธนบุร ีกรุงเทพฯ 10600 

08 1403 2191 การท าลูกประคบสมุนไพร 

0605 นางสาวเขมิกา  บวรธรรม 
22/55 หมู ่8 แขวงคู้ฝั่งเหนือ  
เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10930 

08 7362 4242 การท าลูกประคบสมุนไพร 

0606 นางสาวปวีณา  ฟองจ าเริญ 
99/158 หมู ่2 ต าบลบางกระทึก 
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
73210 

08 7936 2919 การท าลูกประคบสมุนไพร 

0607 นางสาวสมศร ี เหล่าขวัญสถติย ์
129/13 หมู ่5 ซอยสมปรารถนา 
ต าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี 11130 

0 2446 1792 การท าลูกประคบสมุนไพร 

0608 นายอาทิตย ์ โมธานิธสวัสดิ ์
98/10 หมู่ 6 ต าบลบางกระพอ  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ี11000 

08 1139 8643 การท าลูกประคบสมุนไพร 

0609 นายสมชาย  จงชุติโชคชัย 
41/93 ถนนพหลฯ แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

08 5664 9456 การท าลูกประคบสมุนไพร 

0610 นางเจริญด ี แพรมณ ี
195/22-23 หมู ่1  
ต าบลปากคลองตลาด  
จังหวัดสมุทรปราการ 10290 

0 2425 8506 
08 9667 7514 

การท าลูกประคบสมุนไพร 

0611 นายธรัตถ ์ เอกชนสิทธิ ์
93/2 หมู่ 7 ต าบลห้วยหมา้ย  
อ าเภอสอง จังหวัดแพร ่

08 6052 6275 การท าลูกประคบสมุนไพร 

0612 นางเยาวภา  วัฒนชาติ 
200/40 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพฯ 10210 

- การท าลูกประคบสมุนไพร 

0613 นางสาววิภาว ี กิจจาประวรรต ์
200/41 หมู ่1 แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

0 2574 3747 การท าลูกประคบสมุนไพร 
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0614 นางสุดาพร  ประทุมรตัน ์
52/382 เมืองทองธานี ต าบลบางพูด 
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 

08 1444 7813 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0615 นางสาวเมธานิตย ์ จันทรางศ ุ
50/32 หมู ่3 ถนนพหลโยธิน  
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพฯ 

08 6301 0969 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0616 นางวรรณด ี วงศ์สุทธิเลิศ 
15 หมู ่12 ซอยอุดมสุข ถนนสุขมุวิท 
แขวงบางนา เขตบางนา  
กรุงเทพฯ 10260 

08 7694 9822 
0 2216 4574 

การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0617 นางสาวมัลลิกา  นามพงพนา 
49/1200 ต าบลบางตลาด  
อ าเภอ ปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

0 2964 9279 
08 1612 9356 

การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0618 นางสาวเพชร  ไวโรจน์กิจ 
984/29-30 ถนนพระราม 8  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

0 2216 4574 
08 1731 6222 

การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0619 นางสาวสิริกร  พุทธิพงศ์การัณย ์
2/205 หมู่รังสิยา ต าบลบางพูด 
อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 7113 7835 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0620 นางอมร  มีพาณิชย ์
72/1 ซอย 11 ต าบลบางตลาด  
อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 1751 4286 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0621 นางสาวณัฎวด ี หวังวรประเสริฐ 
41/4 หมู่ 8 ซอยเทพวิมาน  
ถนนติวานนท์ ต าบลบางพูด  
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนทบุรี 11120 

08 6890 9361 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0622 นางมาล ี เหมกติติวัฒน ์
141 หมู่เสนานิคม ถนนแอปปี้แลนด์ 
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ  
กรุงเทพฯ 10240 

0 2375 3934 
08 6505 7866 

การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0623 นางพรทิพย์  พรสุขเกษม 
477 ซอยสายน้ าทิพย ์ 
ต าบลสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน  
ขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

08 1941 2090 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0624 นายธวัชชัย  พรสุขเกษม 
477 ซอยสายน้ าทิพย์  
ต าบลสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

- 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0625 นายวิศรุต  ผ่องโชค 
509 ลาดพรา้ว 62 เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพฯ 10310 

08 9111 9435 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0626 นายศตวรรษ  ศัตร ู
51 หมู ่3 บ้านหนองแดน  
ต าบลสระบัว อ าเภอแดนดง  
จังหวัดบุรีรมัย์ 31150 

08 8359 4812 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0627 นางอัจฉรา  จุลมณีวงศ์ 
6/52 ถนนดินแดง แขวงดินแดง  
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10310 

08 2342 8565 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 
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0628 นางสาวราตรีพร  ลีวมงคล 
670/347 ถนนอโศก - ดินแดง  
แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10310 

08 1557 7075 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0629 นางสาวปัญญาวันทย์  กันทะช ู
48/227 ต าบลลาดสวาย  
อ าเภอล าลูกกา  
จังหวัดปทุมธาน ี12150 

08 1844 4232 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0630 นางสาวธนพร  วนาธนสุวรรณ 
48/227 ต าบลลาดสวาย  
อ าเภอล าลูกกา  
จังหวัดปทุมธาน ี12150 

08 1643 6529 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0631 นางสาวนัคถนา  รักษาทรัพย ์
มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร  
แขวงอนุเสาวรีย ์เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 10220 

08 6779 7609 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0632 นางสาวปวีณา  ฟองจ ารัต 
99/158 หมู ่2 ต าบลบางกระทึก 
อ าเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม 73210 

08 7936 2919 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0633 นางเยาวภา  วัฒนชาติ 
200/40 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพฯ 10210 

0 2574 5332 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0634 นางสาววิภาว ี ชาลาประวรรตน ์
200/40 หมู ่1 แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

0 2574 3747 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0635 นางสาวชัญญา  วิทยสินธนา 
250/10  แจ้งวัฒนะ 14  
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 

0 2574 5334 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0636 นางสาวณัฐวด ี หวังวรประเสริฐ 
41/4 หมู่ 8 ถนนติวานนท์  
ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุร ี

08 6890 9361 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0637 นายพีรวัส  พัชระบวร 
353/429  ถนนทัศนปทุม  
ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครพนม 48000 

08 7813 9579 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0638 นายวิศิษฐ ์ อินทวัลย์ 
142/6 ต าบลบางรักน้อย อ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุร ี11000 

08 7553 8345 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0639 นายสุพัฒน ์ ใต้เวชศาสตร ์
355-357 ต าบลสวนดอก อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 52100 

08 6654 1640 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0640 นายพรประสิทธ์  คงบุญ 
39 ซอย 16 ถนนทะเลหลวง  
ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง  
จังหวัดสงขลา 90000 

08 1623 8070 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0641 นายจีระศักดิ ์ เพียรเจรญิ 
177/307 หมู่ 9 ต าบลเขารูปช่าง 
จังหวัดสงขลา 90000 

0 7432 3034 
08 9197 2933 

การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 
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0642 นางสาวสมศร ี เหล่าขวัญสถติย ์

129/13 หมู ่5  
ถนนบางกรวย - ไทรน้อย  
ต าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี 11130 

0 2446 1792 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0643 นายประยรู  จวงจันทร ์
96/439 หมู ่2 ฟลอล่าวิลล์  
แขวงล าผักชี เขตหนองจอก  
กรุงเทพฯ 10330 

08 1807 2637 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0644 นางสาวสมหมาย  เหล่าขวัญสถิตย์ 
80/8 ถนนสุรศักดิ์สงวน ต าบลศรี
ราชา อ าเภอศรรีาชา 20110 

08 1439 1222 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0645 นายศราวุธ  วิทยดา 
15/244 ต าบลบ้านใหม่  
อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุร ี11120 

0 2981 3302 
08 9171 7701 

การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0646 นายธงธรรศ  บุษยาศ 
55/887 หมู ่5 ต าบลบางคูวัต  
อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

0 2962 6011 
08 9960 9254 

การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0647 นางสายสณุ ี ไชยหงษา 
4 หมู่ 9 ต าบลแร่ อ าเภอพังโคน  
จังหวัดสกลนคร 

08 7222 5256 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0648 นายวินัย  อุทัยวรวิทย ์
135/259 หมู่ 4 ต าบลตลาดขวญั  
อ าเภอตลาดขวัญ จังหวัดนนทบุร ี

08 1453 2536 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0649 นางสาวเพ็ญศร ี ปานเมฆ 
53/1363 หมู่ 3  
ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 9165 9595 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0650 นางสาวชุลีพร  มงคลอัศวรัตน ์
13/435 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 

0 2512 5356 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0651 นายสิทธิภัทร  วังเสฎธ ี - 08 7989 8188 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0652 นางสาวจุฑามาศ  รอดวิวัฒน์ 
229/11 แขวงบางจาก เขตบางไชยา 
กรุงเทพฯ 10200 

08 6381 7158 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0653 นางชลิดา  ทองอุน่ 
78/177 หมู ่9 ต าบลละหาร  
อ าเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี 

08 1533 8289 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0654 นางสาวศรารัตน ์ กิติวงศ์ไพศาล 
448 ถนนเทอดไท 33 แขวงบุคคโล 
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 

0 2476 8095 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 
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0655 นางสาวกาญจนา  ธนิตรมย ์
77/85 ถนนลาดพร้าว ซอย 3  
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  
กรุงเทพฯ 10900 

08 5149 8895 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0656 นางสาวสุวรรณา  อินทรมโน 
95/39 หมู ่10  
ต าบลบางม่วง อ าเภอบางใหญ่  
จังหวัดนนทบุร ี11140 

0 2903 8016 
08 5256 5668 

การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0657 นางสาวเพาพงา  ดันปริภณัฑ ์
53/1243 ซอยราชพฤกษ์ 14  
ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 7014 9979 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0658 นางสุพัตรา  สมารัทธ์ 
53/1243 ซอยราชพฤกษ์ 14  
ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 5119 8078 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0659 นายธนารา  เดี๊ยแลร ์
34/149  ต าบลบางตลาด  
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุร ี

0 2984 5596 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0660 นางพัชริน  พรมสุภา 
852/17 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ 
กรุงเทพฯ 10800 

08 4788 4292 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0661 นางชลลดา  วงศ์เชื้อ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ แขวงทุ่งพญา
ไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

0 2914 2606 
08 7045 4978 

การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0662 นางจริน  นิลใบ 
170 ถนนเพชรบุรี แขวงราชเทวี  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

0 2215 6095 
08 1973 2553 

การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0663 นางสาววราภรณ ์ นิลใบ 
170 ถนนเพชรบุรี แขวงราชเทวี  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

0 2215 6095 
08 1060 5032 

การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0664 นางสาวอ าพันชนิต  ปานเจริญ 
20/12 หมู ่7 ซอยราษฎร์พัฒนา  
แขวงสะพานสูง เขตบึงกุ่ม  
กรุงเทพฯ 10200 

08 0080 9212 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0665 นางสาวสุภาวด ี กถาพิสิฐ 
ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 6064 4406 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0666 นายนที  หอธรรม 
14/25 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

08 9962 5229 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0667 นายประวิทย ์ จริยาวัฒนกุล 
55/183 หมู ่7 ถนนเกษตรนวมินทร์  
แขวงคลองกุ่ม เขตคลองกุ่ม  
กรุงเทพฯ 10230 

08 5324 4530 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0668 นายเสนีย ์ หาญศิรินันทชัย 
657/143 ซอย 4 พัฒนาการ 48  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ 10250 

08 1414 3226 
08 4534 2246 

การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 
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0669 นางฒภัชนันท์  สนรักษา 
91/2 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง 
กรุงเทพฯ 10150 

- 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0670 นางอุรุพร  เกตุแก้ว 
32/11 ซอยเจริญรัก  
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน 
กรุงเทพฯ 10600 

08 4456 4411 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0671 นายอาทิตย ์ โมระนิสวสัต ์
98/10 หมู ่6 ต าบลบางกระสอ  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ี11000 

08 1139 8643 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0672 นางภิชสุภัค  สุริยนต ์
33 ซอยเจริญนคร แขวงบางล าภลู่าง  
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 

08 6569 7790 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0673 นางสาวรุ่งจันทร ์ เฉลิมวิรัช 
306 ซอยดวงตะวัน ต าบลตลาดนอ้ย 
อ าเภอสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 

0 2233 8854 
08 9485 9755 

การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0674 นายสมพร  ร้อยบาง 
1031 ถนนสมเดจ็พระเจ้าตากสิน  
แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี  
กรุงเทพฯ 10600 

08 2498 1793 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0675 นางละมัย  จริยาวิสุทธ์ 
55/887 ถนน 345 ต าบลบางคูวัต 
อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

08 4641 1991 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0676 นางสาวชนานาฎ  บุญประดิษฐ์ 
69/1 ซอยอักษรลักษณ ์2 ถนน
สุขุมวิท ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 1801 6171 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0677 นางสาวกชกร  ต้นเจรญิ 
139/137 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 10220 

08 9499 7357 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0678 นางสาววนิดา  ประสพศีล 
71 เจรญินคร 10 แขวงคลองสาน 
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 

08 1448 4475 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0679 นางสาวเพ็ญพิน  แซ่เหลี่ยม 
แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 
10160 

08 9614 2210 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0680 นางสาวไพลิน  อัตเจรญิ 
69/486 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุม่ 
กรุงเทพฯ 10230 

08 6518 7253 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0681 นางสาวภัทรภร  กาญจนภูม ิ
389 แขวงบางมด เขตจอมทอง 
กรุงเทพฯ 10150 

08 8091 7404 
0 2451 8575 

การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0682 นางสาวสุวรรณ ี งามไพลิน 
134/26 แขวงบางกอกใหญ่ 
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 

- 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

0683 นางชลดา  ประดิษฐ์พง 
114/45 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 

08 9204 4711 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0684 นายชัยโรจน ์ วิจิตรวรศักดิ ์
73/4 หมู่ 6 สุขสวสัดิ ์76  
ต าบลบางจาก อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

08 1616 1641 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0685 นางมาริสา  วนาศิร ิ
9/98 ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุร ี11120 

08 5021 9891 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0686 นางวันทนา  จิตต์นุกลุศิร ิ
325 เจริญราษฎร์ 2 แยก 1  
แขวงทุ่งวัดดอน กรุงเทพฯ 10120 

08 4003 5898 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0687 นางติณณภพ  จิตต์นุกลุศิร ิ
325 เจริญราษฎร์ 2 แยก 1  
แขวงทุ่งวัดดอน กรุงเทพฯ 10120 

08 0989 3981 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0688 นายปราณพร  หลงสีดา 
75/6 หมู่ 9 ต าบลวัดชลอ  
อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุร ี
11130 

08 4118 5335 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0689 นางสาวกาญจนา  กาญจนาคงษา 
81/1 หมู่ 9 ต าบลวัดชลอ  
อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุร ี
11130 

08 4118 5335 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0690 นางสาววาริน  เครือคล้าย 
21/146 ต าบลบางพูด  
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุร ี
11120 

- 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0691 นายกุลยศ  เรืองคงเกียรต ิ
143/47 แขวงวัดท่าพระ  
เขตบางกอกใหญ ่กรุงเทพฯ 19600 

0 2465 6507 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0692 นางสาวราตรีพร  สีมงคล 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 
10000 

08 1557 7015 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0693 นางสาวปนัดดา  แมนพดุง 
37/106 แขวงบางเขน เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 10220 

08 6704 6672 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0694 นายทิตพาศ  บุญน า 
1895/51 พหลโยธิน แขวงจตุจักร  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

08 7504 6159 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0695 นางสาวเอมอมร  ตั้งจิตอารีย ์
2 ซอยอัจฉรา ถนนสุทธิสาร  
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 

08 0934 7452 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0696 นางสาวผสุด ี เฉลมิวณิชย์กลุ 
134/52 หมู่บ้านบุราสิรสินามบินน้ า 
ต าบลท่า - ทราย อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000 

08 9921 1858 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
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เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

0697 นางติณณะจิตต ์ ณกลุศร ี
325 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาธร 
กรุงเทพฯ 10120 

08 0989 3981 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0698 นายปราณ  หลงสติ 
75/6 ต าบลวัดชลอ อ าเภอบางกรวย  
จังหวัดนนทบุรี 11130 

08 4118 5335 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0699 นางสาวกาญจนา  กาญจนคงคา 
81/1 หมู่ 9 ต าบลวัดชลอ  
อ าเภอบางกรวย  
จังหวัดนนทบุร ี11130 

08 4118 5335 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0700 นางสาววาริน  เครือคล้าย 
21/146 ต าบลบางพูด  
อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุร ี11120 

- 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0701 นางสาวกุลยศ  เรืองเกียรต ิ
143/47 อ าเภอบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพฯ 19600 

0 2465 6507 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0702 นางเอมอร  ตั้งจิตอารีย ์
2 สามเสนนอก แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

08 0093 4745 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0703 นางชะเอม  หมอยาด ี
ต าบลบางกรา่ง อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000 

08 1859 2077 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0704 นางสมาพร  บุญก าเนิด 
84/79 หมู ่1 ต าบลบางกร่าง  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ี11000 

08 6998 6267 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0705 นางสาวอัจรา  โพธิ์ร่าหงษ์ 
84/79 หมู ่1 ต าบลบางกร่าง  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ี11000 

08 6998 6267 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0706 นายภาวีวัฒน์  หิรัญอัครวงศ ์
84/79 หมู ่1 ต าบลบางกร่าง  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ี11000 

08 1859 2077 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0707 นายอิ่ม  หมอยาด ี
64/18 หมู ่1 ต าบลบางกร่าง  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

08 9038 8857 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0708 นางบุญน า  สุวรรณวงศ ์
64/18 หมู ่1 ต าบลบางกร่าง  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

08 9038 8857 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0709 นางสมพร  อ่อนจันทึก 
19/3 หมู่ 1 ต าบลพันท้ายฯ  
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
74000 

08 4103 2566 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0710 นายสุทัศน์  อู่ศรีจันทร ์
225 เจริญนคร 14 แขวงคลองต้นไทร 
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 

0 2437 1946 
08 1513 6972 

การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 
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0711 นางชุติมา  สกุลศรีชัย 
242 ถนนติวานนท์ 43 อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000 

0 2580 8591 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0712 นายเตชิต  เร็วเรียบ 
10/3 หมู่ 3 ต าบลบาปรัง อ าเภอเมือง  
จังหวัดพังงา 82000 

08 3260 4561 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0713 นางญฎาพร  อัศวเดชาชาญ 
14/773 หมู่บัวทองธานี  
ต าบลบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 11110 

08 7346 5059 
การผลิตน้ ามันมะพรา้วบรสิุทธ์ิ
แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑจ์าก
น้ ามันมะพรา้ว 

0714 นางสาวเพ็ญศรี  ปานเมฆ 
53/1363  หมู่บ้านมิตรประชา  
ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 9165 9595 การท าสบูส่มุนไพร 

0715 นายปัญญวัฒน ์ อะนันรมัย ์
302/336 ซอยเรวดี 1 ถนนพระราม 6 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 

08 9487 6579 การท าสบูส่มุนไพร 

0716 นางพิมพ์ใจ  ค าพิทักษ์ 
92 ถนนสรณะคมน์ แขวงสีกัน  
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 

08 6703 0850 การท าสบูส่มุนไพร 

0717 นายปัญญพัฒน์  กล่อมจิต 
199/33 หมู่บ้านพนักงานธนาคาร
ทหารไทย ต าบลบางเขน อ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 11000 

0 2951 7850 
08 6776 8792 

การท าสบูส่มุนไพร 

0718 นางจันตรา  ปุยมณ ี

16 หมู ่18 ซอยแก้วเงินทอง  
ถนนจรัญสนิทวงศ์ 35  
แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน  
กรุงเทพฯ 10170 

08 4756 7227 การท าสบูส่มุนไพร 

0719 นางวาสนา  เลิศพิบูลย์ด ี
41 สุขุมวิท 105 แขวงบางนา  
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

0 2393 5074 
0 2398 5398 

การท าสบูส่มุนไพร 

0720 นางน้ าเพ็ญ  สาวกมล 
51/92  หมู ่7 ต าบลบางกรวย  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

08 1252 8232 การท าสบูส่มุนไพร 

0721 นางสาวสุภาวดี  กถาพิสิฐ 
บ้านบุญโต ต าบลคลองเกลือ  
อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 6064 4406 การท าสบูส่มุนไพร 

0722 นายนที  หอธรรม 
14/25 การเคหะคลองจั่น  
ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น  
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

08 9962 5449 การท าสบูส่มุนไพร 

0723 นางสาวเชอรินทร์  ลิมวภิูรตัน ์
10/11 ถนนพหลโยธิน แขวง
อนุสาวรีย์เขตบางเขน กรุงเทพฯ 
10220 

0 2522 1107 
08 9817 8585 

การท าสบูส่มุนไพร 

0724 นายเสนีย์  หาญปรินันทชัย 
(93)657/143 หมู่บ้านปรีชา 3 
โครงการ 6 แขวงสวนหลวง  
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

08 1414 3226 
08 4534 2246 

การท าสบูส่มุนไพร 
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0725 นายสกุลคุณ  มีบญุ 
112/116 หมู่บ้านคณาทรัพย์  
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา 
กรุงเทพฯ 10510 

0 2540 2024 
08 1908 6642 

การท าสบูส่มุนไพร 

0726 นายธีระยุทธ  นพกุลสถิตย ์
90/22 หมู ่8 ถนนรัตนาธิเบศร์ 17 
ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000 

08 9614 8283 การท าสบูส่มุนไพร 

0727 นางสาวรุ่งจันทร์  เฉลมิวิริยะ 
306 ซอยดวงตะวัน แขวงตลาดนอ้ย 
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 

0 2233 8854 
08 9485 9755 

การท าสบูส่มุนไพร 

0728 นางภิชสุภัค  สรุิยนต ์
33 ซอยเจริญนคร 30/2  
ถนนเจริญนคร แขวงบางล าภูล่าง  
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 

08 6569 7790 การท าสบูส่มุนไพร 

0729 นางณภัชนันท ์ กันรักษา 
91/2 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง 
กรุงเทพฯ 10150 

- การท าสบูส่มุนไพร 

0730 นางอุรุพร  เกตุแก้ว 
32/11 ซอยเจริญรัถ 16/1  
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน 
กรุงเทพฯ 10600 

08 4456 4411 การท าสบูส่มุนไพร 

0731 นางสาวมานิษา  เหล็กไหล 
200/2 หมู ่6 ต าบลบางพูน  
อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

0 2567 2541 
08 4020 0938 

การท าสบูส่มุนไพร 

0732 นางกนกวรรณ  จินะณรงค ์
112 ซอยพหลโยธิน 53  
ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ฯ  
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 

0 2972 9678 
08 9789 1205 

การท าสบูส่มุนไพร 

0733 นางธนภรณ์  คงชล 
9/3 หมู่ 3 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพฯ 10140 

0 2873 8163 
08 1899 0117 

การท าสบูส่มุนไพร 

0734 นางสุพัตรา  โสตติวไิลพงศ ์
408 เพชรเกษม 92/2   
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค 
กรุงเทพฯ 10160 

08 9155 9143 การท าสบูส่มุนไพร 

0735 นางสาวสณุีรัตน์  ศรีธนะ 
อบต.จระเข้มาก ต าบลจระเข้มาก  
อ าเภอประโคนชัย  
จังหวัดบุรีรมัย์ 31140 

08 0173 5539 การท าสบูส่มุนไพร 

0736 นางเบ็ญจวรรณ  มาลีเนตร 
110/1 หมู ่1 ต าบลแก่งกระจาน  
อ าเภอแก่งกระจาน  
จังหวัดเพชรบุรี 76170 

08 9550 0809 การท าสบูส่มุนไพร 

0737 นายณัฎฐินภนต ์ พลชาติช าน ิ
121/433 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 10120 

08 6317 2537 การท าสบูส่มุนไพร 

0738 นางสาวชุติมา  ศิริเชาวนิชการ 
73/4 หมู่ 6 ต าบลบางจาก  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

08 1846 4553 การท าสบูส่มุนไพร 

0739 นายธวัชชัย  ศิริเชาวนิชการ 
73/4 หมู่ 6 ต าบลบางจาก  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

08 1616 1641 การท าสบูส่มุนไพร 
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0740 นายสมศักดิ ์ ไกรเถาว ์
73/4 หมู่ 6 ต าบลบางจาก  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

08 0592 2525 การท าสบูส่มุนไพร 

0741 นางสาวอุไรรัตน ์ วรเชษฐ์ 
73/4 หมู่ 6 ต าบลบางจาก  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

0 2817 7451 การท าสบูส่มุนไพร 

0742 นางสาวดาราวรรณ  ใจยะค า 
73/4 หมู่ 6 ต าบลบางจาก  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

08 6979 1548 การท าสบูส่มุนไพร 

0743 นายสมพงษ ์ เวินแสงจันทร ์
73/4 หมู่ 6 ต าบลบางจาก  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

08 8330 3056 การท าสบูส่มุนไพร 

0744 นางสาวธนกร  สร้อยสิงห ์
178 หมู ่3 แขวงมีนบุรี เขตธนบุร ี
กรุงเทพฯ 10510 

08 7994 8515 การท าสบูส่มุนไพร 

0745 นางอรดี  ทัศญาณ 
70/1 ร้านนาราแว้ง ต าบลแว้ง  
อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160 

08 9488 2114 
0 7369 5048 

การท าสบูส่มุนไพร 

0746 เด็กชายณศสิ  วิเศษบริสุทธ์ิ 
43/131 ซอยวัดก าแพง  
ถนนพิบูลสงคราม ต าบลบางเขน 
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

08 9682 0678 การท าสบูส่มุนไพร 

0747 นางศิริเพ็ญ  เลิศเพียรเพา 
599/126 หมู่กลางกรุงสาทร  
ซอย 7 แขวงช่องนนทรี  
เขตช่องนนทรี กรุงเทพฯ 

08 3221 5999 การท าสบูส่มุนไพร 

0748 นายสุร  กิจไพบูลย์วัฒน์ 
144/7 ต าบลบางเขน อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุร ี11000 

08 5517 7361 
0 2525 2490 

การท าสบูส่มุนไพร 

0749 นางสุกัญญา  สมบูรณ ์
144/7 ถนนกรุงเทพฯ - นนท์  
ต าบลบางเขน อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000 

08 8757 3001 
0 2529 2490 

การท าสบูส่มุนไพร 

0750 นางรัชนีพรรณ  ตั้งชวาล 
11/9 ประดิษฐ์พัฒน์ 20  
แขวงสามเสนใน กรุงเทพฯ 10400 

08 9121 0913 
0 2278 5041 

การท าสบูส่มุนไพร 

0751 นางสุดาพร  ประทุมรตัน ์
52/382  ต าบลบางพูด  
อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

0 2583 1984 
08 1444 7813 

การท าสบูส่มุนไพร 

0752 นางถนอมจิตต์  เบญจดล 
48/9 ถนนจรัญสนิทวงศ ์ 
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 

08 9177 3727 การท าสบูส่มุนไพร 

0753 นางถนอมสิน  หว่อง 
175/10 ซอยสมร แขวงยานนาวา  
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

08 9177 1818 การท าสบูส่มุนไพร 

0754 นางสาวณัฏฐินี  คงสกลุทรัพย ์
129 ถนนพหลโยธิน  
ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบรุี 
จังหวัดปทุมธานี 12130 

08 6503 7002 การท าสบูส่มุนไพร 

0755 นางสาวสมหมาย  เหล่าจรัญสถิตย์ 
129/13 หมู ่5 ซอยสมปรารถนา 
ต าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี 11130 

0 2446 1792 
08 1439 1222 

การท าสบูส่มุนไพร 
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0756 นางสาวสมศรี  เเหล่าจรัญสถิตย ์
129/13 หมู ่5 ซอยสมปราถนา  
ต าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี 11130 

0 2446 1792 การท าสบูส่มุนไพร 

0757 นางสาวชุติมา  จรญูสมิทธิ ์
95/215 หมู ่5 ต าบลปากเกร็ด  
อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

0 2583 6590 
08 1874 7282 

การท าสบูส่มุนไพร 

0758 นายธวัชชัย  กิ่งรุ้งเพชร 
173 หมู ่1 ถนนพหลโยธิน  
ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบรุี 
จังหวัดปทุมธานี 12130 

0 2992 1131 
08 1924 2060 

การท าสบูส่มุนไพร 

0759 นางสาวอุไรวรรณ  ค าภูแสน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร  
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน  
กรุงเทพฯ 10220 

08 1935 8192 การท าสบูส่มุนไพร 

0760 นางสาวนัคกนท  รักษาทรัพย ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน  
กรุงเทพฯ 10220 

08 6779 7609 การท าสบูส่มุนไพร 

0761 นางสาวราตรีพร  ลิม้มงคล - 081-557 7015 การท าสบูส่มุนไพร 

0762 นางสาวปวีณา  ฟองจ าเรญิ 
99/159 หมู ่2 ต าบลบางกระทึก 
อ าเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม 73210 

08 7936 2919 การท าสบูส่มุนไพร 

0763 นางเจริญดี  แพรมณ ี
195/22-23 หมู ่1 ถนนสุขสวสัดิ์ 
อ าเภอพระสมุทรเจดีย์  
จังหวัดสมุทรปราการ 10290 

0 2425 8506 
08 9667 7514 

การท าสบูส่มุนไพร 

0764 นายพีรวัส  พัชระบวร 
353/429 ถนนทัศนปทุม  
ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครพนม 48000 

- การท าสบูส่มุนไพร 

0765 นางสาวมานิษา  เหล็กไหล 
200/2 หมู ่6 ต าบลบางพูน  
อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

08 4020 0938 การท าสบูส่มุนไพร 

0766 นางสาวสมปรารถนา  วินิจฉัย 
46 ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11100 

08 0059 9852 
0 2580 2474 

การท าสบูส่มุนไพร 

0767 นางสาวสัมฤทธิ์  กาญจนจติร 
99/48 ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมอืง  
จังหวัดนนทบุรี 11100 

08 7995 4145 
0 2526 7248 

การท าสบูส่มุนไพร 

0768 นางสาวอารียา  บุตรฤทธิ์ 
89/12 ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมอืง  
จังหวัดนนทบุรี 11100 

08 7582 1215 
0 2968 4225 

การท าสบูส่มุนไพร 

0769 นางสาวลมยั  จริยวิสุทธ์ิ 
55/887 ต าบลบางคูวดั อ าเภอเมอืง 
ปทุมธานี 12000 

08 1444 7813 
0 2583 1984 

การท าสบูส่มุนไพร 

0770 นางนวลอัมพร  เทพมุตรมีีกุล 
23 แขวงมีนบุรี เขตมีนบรุี กรุงเทพฯ 
10510 

08 6884 4635 การท าสบูส่มุนไพร 

0771 นางค ามวล  รัตนเพชร - - การท าสบูส่มุนไพร 

0772 นางเบญจวรรณ  มาลีเนตร 
110/1 หมู ่1 ต าบลแก่งกระจาน 
อ าเภอแก่งกระจาน  
จังหวัดเพชรบุรี 76170 

08 9550 0609 การท าสบูส่มุนไพร 
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0773 นายธนานนท์  ชนากร 
112 แขวงประเวศ เขตประเวศ 
กรุงเทพฯ 10250 

- การท าสบูส่มุนไพร 

0774 นายเลิศชัย  พรมพิทักษ์ 
268/1 หมู ่12 อ าเภอสนามชัยเขต  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160 

08 4710 0680 การท าสบูส่มุนไพร 

0775 นายเทียรสิร ิ ธีระชาติแพทย ์
81/113 แขวงจอมพล เขตจตจุักร 
กรุงเทพฯ 10900 

08 9366 1912 การท าสบูส่มุนไพร 

0776 นางสาวยุพา  วิริยะแพพาณิชย์กุล 
874/3 แขวงนครไชยศรี เขตดสุิต 
กรุงเทพฯ 10300 

- การท าสบูส่มุนไพร 

0777 นายกฤษฎา  ฉายเกิดแสง 
53/1355 ต าบลบ้านบาตร  
อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

082-023-0903 การท าสบูส่มุนไพร 

0778 นางธนภรณ ์ คงชล 
9/3 หมู่ 3 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพฯ 10140 

081-899-0117 การท าสบูส่มุนไพร 

0779 นางนพดล  ทองเนียม 
2/84 แขวงบางเขน เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 10220 

086-777-8363 การท าสบูส่มุนไพร 

0780 นางสาวพัชรินทร ์ ลาภพิทักษ์พงศ ์
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี  
กรุงเทพฯ 10400 

082-336-1040 การท าสบูส่มุนไพร 

0781 นางสาวฐตาพร  รัศมีพิริยะพิจิตร 
302/104 แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 

- 
การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0782 นายปัญญวัฒน์  อะนันรมัย ์
302/336 ซอยเรวดี 1 ถนนพระราม 6 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 

08 9487 6579 
การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0783 นายวิศิษฏ์  เอื้อสุภกิจ 

125/348 หมู่บ้านสายลมซอย 11 
ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลปากเกร็ด 
อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 4813 3511 
การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0784 นางบวรภัค  รักษาชาศ 
75 ชาคริตอพาร์ทเม้นท์  
ต าบลท่าทราย อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 10110 

08 6507 8173 
การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0785 นางสาวประภาศรี  นนตะพันธ์ 
24/29 ต าบลท่าทราย อ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 10110 

08 6772 3761 
การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0786 นางสาวปัญญาวันทน์  จันทรจู้ 
48/227 หมู่บ้านบุญยทริก หมู ่5 
ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12150 

0 2592 3941 
08 1844 4232 

การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0787 นางสาวธนพร  วนาธนสุวรรณ 
48/227 หมู่บ้านบุญยทริก หมู ่5 
ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12150 

0 2592 3941 
08 1844 4232 

การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0788 นางอรพรรณ  พรสีมา 
27/669 หมู่บ้านชวนช่ืน  
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  
กรุงเทพฯ 10210 

0 2574 1947 
08 6893 9192 

การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0789 นางขนิษฐา  ป้องเทิง 
99/184 หมู ่5 ต าบลบางตลาด  
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุร ี

08 5916 5868 
การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 
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0790 นางสาวชมภูนุช  ไชยโชค 
199 ซอยร่วมจติร 2 แขวงนครไชยศรี 
เขตดสุิต กรุงเทพฯ 10300 

08 4641 8928 
การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0791 นายธีระยุทธ  นพสกลุสถิตย ์
90/22 หมู่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ 17 
ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี 11000 

08 9614 8283 
การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0792 นายประยรู  จองจันทร 
96/439 แขวงล าผักชี เขตหนองจอก 
กรุงเทพฯ 10530 

- 
การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0793 นายธนดล  เขมพร 
50/483 เมืองทองธานี  
ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

0 2503 3286 
08 9488 9165 

การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0794 นายศราวุธ  วังบุญดง 
15/294 เมืองทองธานี  
ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

0 2981 3307 
08 9171 7701 

การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0795 นายนิพนธ ์ ภู่อภิสิทธ์ิ 
24 ซอยรัชดาภิเษก 68 แขวงบางซื่อ 
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

0 2587 8119 
08 0556 5441 

การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0796 นางค ามวล  รัตนเพ็ชร 
53/1363 หมู่ 3 หมู่บ้านมิตรประชา 
ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

089 165 9595 
การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0797 นายพรประสิทธ์ิ  ค าปุระ 
39 ซอย 16 ถนนทะเลหลวง  
ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง  
จังหวัดสงขลา 90000 

08 1623 8070 
การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0798 นายวีระศักดิ์  เพียรเจริญ 
177/307 การเคหะสงขลา  
ต าบลเขารูปรา่ง อ าเภอเมือง  
จังหวัดสงขลา 90000 

0 7432 3034 
08 9197 2973 

การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0799 นายเอกชัย  สินอมรจรัส - 08 9131 3028 
การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0800 นางสาวอรทัย  เด่นศร ี
106 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยา
บาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

- 
การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0801 นายสมชาย  จงชุติโชคชัย 
41/93 ถนนพหลโยธิน  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 

08 5664 9456 
การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0802 นางสาวชีวรรณ  ธนะนิเทศน์ 167 ซอยสาทร 19 กรุงเทพฯ 10120 0 2211 9178 
การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0803 นางสาวสุมล  ช่องเจริญ 
18 ซอยรามค าแหง 9  
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพฯ 10310 

- 
การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0804 นางรัชนีภรณ์  คุปริศ 
15 หมู ่2 ต าบลบา้นทุ่ม อ าเภอเมอืง 
จังหวัดขอนแก่น 

08 1872 4157 
การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0805 นางสาวดวงพร  มงคลอัศวรตัน ์
13/4 ถนนรัชดา แขวงลาดยาว  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

0 2939 1280 
การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 
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0806 นางสุพัตรา  สมทรัพย ์

53/1243 ซอยราชพฤกษ์ 14  
ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลบางตลาด 
อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

0 2503 1075 
08 5119 8078 

 

การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0807 นางสาวเพาพงา  ตันบริภณัฑ ์

53/1243 ซอยราชพฤกษ ์14  
ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลบางตลาด 
อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 7014 9979 
 

การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0808 นายบูลย์ชัย  วิโรจน์รังสรรค ์
27/244 หมู่ 7 แขวงหลักสอง  
เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 

0 2803 5785 
การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0809 นางสาวจรีรตัน ์ ทองลัทธิ 
27/244 หมู ่7 แขวงหลักสอง  
เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 

0 2803 5785 
การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0810 นางสาวณัฐชยา  สุจริตกลุ 
894 ต าบลบางพูน อ าเภอเมือง  
จังหวัดปทุมธานี 10150 

08 6980 6386 
การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0811 นางสาววรวรรณ  ลีระพงษ์กุล 
21/37 แขวงเทพศิรินทร์  
เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 

08 9106 6657 
การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0812 นางรัชนีภรณ ์ คุประนันท์ 
53/1243 ต าบลบางตลาด  
อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุร ี11120 

08 5119 8078 
การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0813 นางนรินทร์  แซ่อึ่ง 
1923 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

0 2579 1186 
08 1830 2014 

การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0814 นางนันทา  สุนเจริญ 
10/70 ถนนแจ้งวัฒนะ  
ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกรด็ 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

0 2573 9934 
08 1821 9615 

การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0815 นางสาวอรวรรณ  เสือพันธ ์
77/175 ต าบลบ้านใหม ่ 
อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

075-644 046 
08 1970 6803 

การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0816 นายเฉลมิ  วรรณชูชัย 
131/285 หมู่บ้านสิชล หมู ่4   
ต าบลพยอม อ าเภอวังน้อย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

08 5514 9740 
การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0817 นายพรรณะ  บุญช่วย 
78/21 หมู่บ้านสุภาพร ต าบลบางเตย 
อ าเภอสามโคก จังหวัดปุทมธาน ี

08 1479 4849 
การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0818 นางสาวรัตนาภรณ์  กิจสนาโยธิน 
6 ถนนนัญเกษม อ าเภอเมือง  
จังหวัดสุโขทัย 64000 

08 5542 6803 
การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0819 นางประไพพรรณ  แซเ่ตียง 
145/144 ถนนสุขุมวิท 105 ลาซาล 1 
แขวงบางนา เขตบางนา  
กรุงเทพฯ 10260 

08 1557 5434 
การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0820 นางสาววันทนี  มาล ี
99/267 หมู่บ้านอยู่เจริญ ซอยภาวนา 
แขวงสุนทรเกษม เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 

0 2541 9048 
08 6082 8339 

การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 
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0821 นางวรรณวิมล  เขื่อนวัง 
32/198 หมู่บ้านทาวน์พลสัเอ็กซ์
ประชาช่ืน ต าบลท่าทราย อ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 11000 

08 9996 6133 
การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0822 นางสิริพร  โพธิ์งามวงศ ์
35/191 ซอยร่วมสุข ถนนติวานนท ์
ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมือง  
จังหวัดปทุมธานี 12000 

0 2961 6830 
การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0823 นางสาวราตรีพร  สีวมงคล - 08 1537 7015 
การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0824 นางจรจรลั  แสงสว่าง 
36 หมู ่1 ต าบลหนองบ้อนแดง 
อ าเภอบ้านบัว จังหวัดชลบรุี 20170 

08 4599 9522 
การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0825 จ.ส.ต.ดุสติ  อภิธรรมวงศ์ 
191/38 เคหะคลอง 16 ต าบลรังสิต  
อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 

0 2577 6766 
08 1420 1563 

การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0826 นางสาวละเอียด  วงศ์นันนนท์ 
1/107 หมู่บ้านเมืองทองธานี C6 
ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 5082 2530 
การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0827 นางสมฤดี  ธรรมวรรธน 
1806/41 ถนนบรรทัดทอง  
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน  
กรุงเทพฯ 10336 

0 2214 1398 
08 4434 8877 

การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0828 นางรัชนีพร  ลีลาวิไลลักษณ ์
63/1ซอยชัยวัฒน์ ถนนวุฒากาศ  
แขวงบางค้อ เขตจอมทอง  
กรุงเทพฯ 10150 

08 1711 4497 
การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0829 นางสาวปรถ  รัตนพิทักษ์กุล 
39/168 หมู ่3 ต าบลบางพูด  
อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

0 2584 2023 
08 4112 9520 

การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0830 นางสาวยุพา  นาคทอง 
13/236 อาคาร 14 ป็อปปูล่าคอนโด 
ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 9498 4923 
การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0831 นางอมรพันธ์ุ  หล่อคงสุข 

54 หมู่บ้านสีวลี 2  
ถนนรังสิต - นครนายก  
ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบรุี 
จังหวัดปทุมธาน ี12130 

0 2974 2321 
08 1598 9459 

การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0832 นางเสาวพัร  ศิริศรีพังก ์
11/38 ซอยพหลโยธิน 32  
แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร  
กรุงเทพฯ 10900 

0 2561 1383 
08 4432 2554 

การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0833 นางสาววงเดือน  ชุ่มศร ี
33/39 ถนนเรียบคลองประปา  
ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 1484 3596 
การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0834 นางเสาวรช  สายสร้อย 
101/30 ต าบลโสนลอย  
อ าเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 11110 

0 2924 2642 
การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 
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0835 นางวันด ี เสือแก้ว 
93/83  ถนนบางขุนเทียนชายทะเล
แขวงท่าข้าม  เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพฯ 10150 

0 2879 3783 
08 7711 5677 

การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0836 นายดนัย  สังสิทธิ 
315/151  ถนนสาธุประดิษฐ์ ซอย19 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

0 2674 1988 
08 1834 2828 

การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0837 นางสาวอรรณี  เจียมสุรจิตต ิ
112/124  ต าบลตลาดขวญั  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

085 169 6920 
การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0838 นางปัณฑ์ชนิต  ณายเีนตร 
17/225  ถนนปทุม-กรุงเทพ  
ต าบลบางปรอท อ าเภอเมือง  
จังหวัดปทุมธานี 12000 

08 6023 1329 
การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0839 นางนิภา  คล้ายประสิทธิพร 
35 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา  
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 

08 9499 4492 
การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0840 นางสาวนงเยาว์  เฮือนเหลือก 
145/31 หมู ่9 ต าบลคูคต  
อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธาน ี

08 6978 2556 
การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0841 นางสาวสุพร  ถังทางเกว 
3/2 หมู่ 2 ต าบลบางบ่อ  
อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
10560 

0 2708 4304 
การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0842 นางสาวธีสรินทร์  ลงก่า 
2/5 อินทมระ 29 แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10300 

08 6711 2622 
การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0843 นางสาวตาราไต  ใจกลา้ 
กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง 
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน  
กรุงเทพฯ 10330 

0 2205-1292 
08 8536 0033 

การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0844 นางพรทิพย์  ค าภัก 
9/329 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 10220 

0 2971 6726 
08 0252 3437 

การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0845 Douglas Aguilar  (ดักกลาส อากลิา) - 08 9666 1953 
การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0846 นางเรวดี  อากิลา 
122 ซอยจรัญสนิทวงศ์ฯ 69  
ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด  
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 

0 2435 5687 
08 1684 7775 

การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0847 นางสาวศรินวิภา  พนมชัยสว่าง 
211/283 หมู่ 9 ต าบลบางกระสอ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

0 2950 6612 
การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0848 นางนพวรรณ  พิมพ์โคตร 
142/24 ถนนเสรไีทย แขวงคลองจั่น  
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

0 2733 7737 
08 6889 7023 

การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0849 นางธัญญรัตน  โรจนวรกรู 
139/66 ซอยคู้บอน 27 แยก 25 
กรุงเทพฯ 

0 2945 3819 
08 1413 1437 

การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0850 นายภูดิท  บวรธรรมรักษ ์
165/1 หมู ่3 ถนนสุขาภิบาล 5  
แขวงออเงิน เขตสายไหม  
กรุงเทพฯ 10220 

08 1558 9468 
การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0851 นางสาววารณุ  วรขจต 
129 ถนนพหลโยธิน  
ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบรุี 
จังหวัดปทุมธานี 12130 

- 
การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 
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0852 นางสาวปานวาด  ผดุงศิลป ์
33 ต าบลท่าทราย อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 10110 

08 3542 3844 
การท าน้ าข้าวกล้องงอก 
ไอศกรีมน้ าข้าวกล้องงอก 

0853 นายสุวิชญ ์ สุทธิ 
14/148 หมู่บ้านวิสุฒน์ อเวนิว  
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม 
กรุงเทพฯ 10160 

08 4907 7667 
การสกรีนเสื้อ  
Science T-Shirts 

0854 นางสาวอรพันชนิดา  ปานเจรญิ 
20/12 หมู่ 7 ซอยราษฎร์พัฒนา  
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
กรุงเทพฯ 10240 

08 0080 9212 
การสกรีนเสื้อ  
Science T-Shirts 

0855 นางสาวเมธานิตย ์ จันมราศ ุ
50/32 หมู ่3 หมู่บ้านเสนานิเวศน ์
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว  
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 

08 6301 0969 
การสกรีนเสื้อ 
Science T-Shirts 

0856 นางสาวฐตาพร  รัศมีพิริยพิจติร 
302/104 แขวงสามเสนใน เขตพญา
ไท กรุงเทพฯ 

- 
การสกรีนเสื้อ 
Science T-Shirts 

0857 นางสาวมาตร ี ทิพย์โอสถ 
472-95 หมู่บ้านประภาวรรณแลนด์  
ซอยราษฎร์อุทิศ58 แขวงแสนแสบ  
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 

08 0990 0510 
การสกรีนเสื้อ 
Science T-Shirts 

0858 นายธรวัฒ ิ หิรัญรัตน ์
378/4 ลาดพร้าว 132 แขวงคลองจั่น 
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 

08 0772 9626 
การสกรีนเสื้อ 
Science T-Shirts 

0859 
นายธัญญ์ธณัฐฎร ์ สืบสะอาด ณ 
ละเอียด 

49 ลาดพร้าว 97 ถนนลาดพร้าว  
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพฯ 10210 

08 9151 8174 
การสกรีนเสื้อ 
Science T-Shirts 

0860 นางสุพร  อภัยรตัน ์
34/711 หมู ่5 แขวงสีกัน  
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 

08 9480 9934 
การสกรีนเสื้อ 
Science T-Shirts 

0861 นายเชดา  ต้นประดู ่
38/174 ซอยรามอินทรา 55/8  
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  
กรุงเทพฯ 10220 

08 8887 6404 
การสกรีนเสื้อ 
Science T-Shirts 

0862 นางสาวพรชนา  ต้นประดู ่
171/2474 แขวงคลองถนน  
เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 

08 6101 3331 
การสกรีนเสื้อ 
Science T-Shirts 

0863 นางสาวพรรณิศา  สัตยารัฐ 
171/2474 แขวงคลองถนน 
เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 

08 1592 7186 
การสกรีนเสื้อ 
Science T-Shirts 

0864 นายศราวุฒิ  อยู่ควง 4 แขวงวัดอรุณ กรุงเทพฯ 10600 08 9159 9318 
การสกรีนเสื้อ 
Science T-Shirts 

0865 นางสาวอัญชล ี โอรส 
126/1944 หมู่ 5 ถนนติวานนท์  
ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 6614 5846 
การสกรีนเสื้อ 
Science T-Shirts 

0866 นายธนากร  ศิกระจา่งเพชร 
39/54 หมู ่6 ต าบลบางพูด  
อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุร ี11120 

08 6899 6077 
การสกรีนเสื้อ 
Science T-Shirts 

0867 นางสาวอรอนงค์  มติศักดิ ์
ลุมพินีคอนโดวลิล์ รามอินทรา ซอย 3  
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 

08 3917 9598 
การสกรีนเสื้อ 
Science T-Shirts 

0868 นางดวงเนตร  วรวงศ์เธอ 
2/243 ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุร ี11120 

08 4943 7711 
การสกรีนเสื้อ 
Science T-Shirts 
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0869 นางสุมาล ี แสงอุไรย ์
126/628-629 เคหะนนท์  
ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 6461 8965 
การสกรีนเสื้อ 
Science T-Shirts 

0870 

 
นายพิษณ ุ เวชรัตนะวัฒน์ 

41/4 หมู่8 ซอยเทพวิมาน  
ถนนติวานนท์ ต าบลบางพูด  
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 
11120 

08 7714 8548 
การสกรีนเสื้อ 
Science T-Shirts 

0871 นายสุพัฒน์พงศ์  พ่วงแสง 
29/77 ซอยเสรีไทย 5 แขวงคลองจัน  
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

08 9255 2868 
การสกรีนเสื้อ 
Science T-Shirts 

0872 
 
นางนาตยา  ชาติยานนท์ 

115/20 หมู ่1 หมู่บ้านนันทนา  
ต าบลบางครูัด อ าเภอเมือง  
จังหวัดปทุมธานี 12000 

 
08 9000 7112 

การสกรีนเสื้อ 
Science T-Shirts 

0873 นายธวัชชัย  พรสุกรม 
477 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

08 1657 0450 
การสกรีนเสื้อ 
Science T-Shirts 

0874 นายสมชาต ิ บุญทว ี
76/31 ต าบลบ้านใหม่  
อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุร ี11120 

 
08 3122 2365 

การสกรีนเสื้อ 
Science T-Shirts 

0875 นางจันทนา  สุวรรณแสง 
38/60 หมู่เมืองแก้ว  
ถนนบางนาตราด อ าเภอบางพล ี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

 
08 1803 8751 

การสกรีนเสื้อ 
Science T-Shirts 

0876 นางสาวณัฐสิณ ี เลขารุ่งพิสฎิ 
162 แขวงวังบูรพา เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 

- 
การสกรีนเสื้อ 
Science T-Shirts 

0877 นางสุนิสากร  ธารารังสรรค ์
29/52 ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมอืง  
จังหวัดนนทบุร ี11000 

- 
การสกรีนเสื้อ 
Science T-Shirts 

0878 นางศศิวิมล  ศรีสินรุ่งเรือง 
134/1324 ถนนนนทบุรี  
ต าบลท่าทราย อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000 

0 2192 0230 
การสกรีนเสื้อ 
Science T-Shirts 

0879 นางสมศร ี จันทร์สุวรรณ 
28 หมู ่1 ต าบลหนองผักนาก  
อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบรุ ี
72130 

08 4073 6323 
การสกรีนเสื้อ 
Science T-Shirts 

0880 นายธนชัย  อิ่นเทศ 
509 ลาดพรา้ว 62 แขวงวังทองหลาง 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 

08 9111 9435 
การสกรีนเสื้อ 
Science T-Shirts 

0881 นายพิเชษฐ์  แก้วเจริญผล 
51 หมู่ 3 ต าบลสระบัว อ าเภอแดนดง  
จังหวัดบุรีรมัย์ 31150 

08 8359 4818 
การสกรีนเสื้อ 
Science T-Shirts 

0882 นายธนนนท์  มงญปาน 
112 หมู่บ้านเสรี แขวงประเวศ  
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 

- 
การสกรีนเสื้อ 
Science T-Shirts 

0883 นายเลิศชัย  พรมพิทักษ์ 
26811 หมู่ 12 อ าเภอสนามชัยเขต 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160 

08 4710 0680 
การสกรีนเสื้อ 
Science T-Shirts 

0884 นายเทียรสิร ิ ธีระชาติแพทย ์
81/113 ลาดพรา้ว 15 แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

08 9366 1912 
การสกรีนเสื้อ 
Science T-Shirts 

 
 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

0885 นางธ าอร  สุธรรมพร 
65/127 หมู ่5 หมู่บ้านเฟื่องสุข 2 
ต าบลล าโพ อ าเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 11110 

08 6539 0234 
08 6613 7573 

การประดิษฐ์กระเป๋าจากผ้าด้วย
เทคนิคออริกาม ิ

0886 นางสาวพัฒนจรินทร์  สวนแก้วมณ ี
711 ถนนจักรพงษ์ (บางล าภู)  
แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 

09 040 29628 
การประดิษฐ์กระเป๋าจากผ้าด้วย
เทคนิคออริกาม ิ

0887 นางธนรรปสร  สืบสันติพงษ ์
679/18 หมู ่6 ต าบลวังทอง  
อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

08 1962 7784 
การประดิษฐ์กระเป๋าจากผ้าด้วย
เทคนิคออริกาม ิ

0888 นางสาวอรุณี  จงวรกลุ - 08 9466 7788 
การประดิษฐ์กระเป๋าจากผ้าด้วย
เทคนิคออริกาม ิ

0889 นางอิสรียา  รอดไพ 
33/16 หมู ่10 ถนนรัตนาธิเบศร ์
อ าเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 11110 

0 2926 6372 
08 2571 7738 

การประดิษฐ์กระเป๋าจากผ้าด้วย
เทคนิคออริกาม ิ

0890 นางวิภา  พรมจันทร ์
70/14 หมู ่2 ถนนฉิมพลี แขวงฉิมพลี 
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 

08 1346 5081 
การประดิษฐ์กระเป๋าจากผ้าด้วย
เทคนิคออริกาม ิ

0891 นางน้ าเพ็ญ  จ่างกมล 
51/92 หมู ่7 ต าบลบางกรวย  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

0 2969 1998 
08 12528232 

การประดิษฐ์กระเป๋าจากผ้าด้วย
เทคนิคออริกาม ิ

0892 นางสาวศิริอร  หวังปรีชาชาญ 
105/52 ถนนบรมราชชนนี  
แขวงบางพลัด เขตบางบ าหรุ 
กรุงเทพฯ 10700 

08 1485 9060 
การประดิษฐ์กระเป๋าจากผ้าด้วย
เทคนิคออริกาม ิ

0893 นางสาวฐิติพันธ ์ ทองอิสสระ 
5/852 หมู่บ้านประชาช่ืน ซอย 7 
ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 9792 0930 
การประดิษฐ์กระเป๋าจากผ้าด้วย
เทคนิคออริกาม ิ

0894 นางสาวอรอรรณ  เสือพันธ ์
77/175 ต าบลบ้านใหม ่ 
อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 12000 

0 7560 0046 
08 1970 6803 

การประดิษฐ์กระเป๋าจากผ้าด้วย
เทคนิคออริกาม ิ

0895 นางราตรีพร  ลิ้มมงคล 
670 แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400 

08 1557 7015 
การประดิษฐ์กระเป๋าจากผ้าด้วย
เทคนิคออริกาม ิ

0896 นางสุดาวรรณ  ฤทธิเนียม 
165 ต าบลชุมพล อ าเภอศรีนครินทร์ 
จังหวัดพัทลุง 93000 

- 
การประดิษฐ์กระเป๋าจากผ้าด้วย
เทคนิคออริกาม ิ

0897 นางสาวรัตนภรณ์  กิจสนาโยธิน 
6 นิกรเกษม อ าเภอเมือง  
จังหวัดสุโขทัย 64000 

08 5542 6803 
การประดิษฐ์กระเป๋าจากผ้าด้วย
เทคนิคออริกาม ิ

0898 นางประไพพรรณ  แซเ่ตียง 
145/144 ถนนสุขุมวิท 105 ลาซาล 1 
แขวงบางนา เขตบางนา  
กรุงเทพฯ  10260 

08 1557 5434 
การประดิษฐ์กระเป๋าจากผ้าด้วย
เทคนิคออริกาม ิ

0899 นางสาววันทน ี บาลี 
99/267 หมู่บ้านอยู่เจริญ  
ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

0 2541 9048 
08 6082 8339 

การประดิษฐ์กระเป๋าจากผ้าด้วย
เทคนิคออริกาม ิ

0900 นางนัดดา  มีค า 
18/528 อาคาร T2 เมืองทองธาน ี
ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

0 2981 2347 
การประดิษฐ์กระเป๋าจากผ้าด้วย
เทคนิคออริกาม ิ

 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

0901 นางสุดาพร  ประทุมรตัน ์
52/382 เมืองทองธานี  
ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

0 2583 1984 
08 1444 7813 

การประดิษฐ์กระเป๋าจากผ้าด้วย
เทคนิคออริกาม ิ

0902 นายสุทัศน์  อู่ศิริจันทร ์
225 เจริญนคร 14 ถนนเจริญนคร 
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน 
กรุงเทพฯ 10600 

0 2437 1946 
08 1513 6972 

การประดิษฐ์กระเป๋าจากผ้าด้วย
เทคนิคออริกาม ิ

0903 นางกัญญา  ศรีนวลชาต ิ
ส านักงานส่งเสริมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6  
เขตราชเทวี กรุงเทพ 

08 7717 2549 
การประดิษฐ์กระเป๋าจากผ้าด้วย
เทคนิคออริกาม ิ

0904 นางดารนี  ศุภธีรารักษ ์
ส านักงานส่งเสริมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6  
เขตราชเทวี กรุงเทพ 

- 
การประดิษฐ์กระเป๋าจากผ้าด้วย
เทคนิคออริกาม ิ

0905 นางสาวศิริวรรณ  สุขสวัสดิ ์
94 หมู ่6 ต าบลท่ามิหร า อ าเภอเมือง 
จังหวัดพัทลุง 97000 

- 
การประดิษฐ์กระเป๋าจากผ้าด้วย
เทคนิคออริกาม ิ

0906 นางสาวมณฑา  บ าเพ็ญวราภรณ ์
812/33 ประชาช่ืน 26 แขวงวงศ์สว่าง 
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

0 2587 5100 
การประดิษฐ์กระเป๋าจากผ้าด้วย
เทคนิคออริกาม ิ

0907 นางญฐาพร  อัศวเดชาชาญ 
14/773 หมู่บ้านบัวทองธานี หมู ่13 
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
11110 

0 2925 9550 
08 7346 5059 

การประดิษฐ์กระเป๋าจากผ้าด้วย
เทคนิคออริกาม ิ

0908 นางสาวสุจติรา  เจริญสุข 
164/2 หมู ่3 เมืองนนท์ 4 ต าบลคูคต 
อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธาน ี

0 2991 1763 
การประดิษฐ์กระเป๋าจากผ้าด้วย
เทคนิคออริกาม ิ

0909 นางวันดี  เสือแก้ว 
93/83 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล 
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพฯ 10150 

0 2849 3783 
08 7711 5677 

การประดิษฐ์กระเป๋าจากผ้าด้วย
เทคนิคออริกาม ิ

0910 นางชุติมา  สกุลศรีชัย 
242 ติวานนท์ 43 อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000 

0 2580 8591 
การประดิษฐ์กระเป๋าจากผ้าด้วย
เทคนิคออริกาม ิ

0911 นางสาวชลารตัน ์ รัตนขันติชัย 
180/437 แขวงราษฎร์บูรณะ  
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 

08 1927 0767 
การประดิษฐ์กระเป๋าจากผ้าด้วย
เทคนิคออริกาม ิ

0912 นางสาวทิพย์วัลย ์ ลีระพงษ์กุล 
21/37 แขวงเทพศิรินทร์  
เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 

08 9106 6657 
การประดิษฐ์กระเป๋าจากผ้าด้วย
เทคนิคออริกาม ิ

0913 นางนิรมล  ใจสว่าง 
69 หมู3่ ต าบลปากเกรด็  
อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุร ี11120 

08 1753 9231 
การประดิษฐ์กระเป๋าจากผ้าด้วย
เทคนิคออริกาม ิ

0914 นางญฎาพร  อัศวเดชาชาญ 
14/773 ต าบลบางบัวทอง  
อ าเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 11110 

08 7346 5059 
การประดิษฐ์กระเป๋าจากผ้าด้วย
เทคนิคออริกาม ิ

0915 นางธนอร  สุธรรมพร 
65/127 หมู ่5 ถนนปทุม-บางประอิน  
ต าบลล าโพ อ าเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 11110 

08 6613 7573 
08 6539 0234 

การท าผลิตภณัฑ์จากผักตบชวา 

0916 นางสาวสุนันทา  สายสนั่น ณ อยธุยา 
155/697 หมู่บ้านเมืองประชาต าบล
บางคูวัด อ าเภอเมือง  
จังหวัดปทุมธานี 12000 

08 9609 8993 การท าผลิตภณัฑ์จากผักตบชวา 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

0917 นางสาวสมนา  ช่อไสว 
9/807 หมู่ 10 ต าบลบางตลาด 
อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 6744 2395 การท าผลิตภณัฑ์จากผักตบชวา 

0918 นางสาวสนิต  ปรีชาน้อย 
105/52 ถนนบรมราชชนนี  
แขวงบางพลัด เขตบางบ าหรุ 
กรุงเทพฯ 10700 

08 1485 9060 การท าผลิตภณัฑ์จากผักตบชวา 

0919 นางลลิตา  ทักษณา 
22 ซอยสามัคคี 40 ต าบลท่าทราย  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

08 4145 4684 การท าผลิตภณัฑ์จากผักตบชวา 

0920 นางสาวณัฐกาญจน ์ พันธิมากรกิจ 
1023 เพชรเกษม 94  
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค 
กรุงเทพฯ 

08 9157 6981 การท าผลิตภณัฑ์จากผักตบชวา 

0921 นางสาวชมภูนุช  ไชยโชค 
199 ซอยร่วมจติร 2 แขวงนครไชยศรี 
เขตดสุิต กรุงเทพฯ 10300 

08 4641 8988 การท าผลิตภณัฑ์จากผักตบชวา 

0922 นางชลิดา  ทองอ่อน 
78/177 ต าบลละหาร  
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

- การท าผลิตภณัฑ์จากผักตบชวา 

0923 นางสาววรวรรณ  ลีรพงษ์กุล 
21/37 ถนนพลับพลาไชย  
แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบ 
กรุงเทพฯ 10100 

08 9106 6657 การท าผลิตภณัฑ์จากผักตบชวา 

0924 นายสรพัฒน์  นันชะนะ 
104 หมู่ 8 อ าเภอปลาปาก  
จังหวัดนครพนม 48160 

08 5653 6197 การท าผลิตภณัฑ์จากผักตบชวา 

0925 นายธีรยุทธ  นพกุลสถิตย ์
90/22 หมู ่8 ถนนรัตนาธิเบศร์ 17 
ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000 

08 9614 8283 การท าผลิตภณัฑ์จากผักตบชวา 

0926 นางสาวมยุร ี ตั้งธนานุวัฒน ์
99/247 หมู ่3 ซอยเอกชัย 36  
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 

08 3131 4611 การท าผลิตภณัฑ์จากผักตบชวา 

0927 นางสาวสมล  ช่องเจริญ 
18 ซอยรามค าแหง 9  
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพฯ 10310 

- การท าผลิตภณัฑ์จากผักตบชวา 

0928 นางพัสตร์มน  ตันติพวงชัย 
2508/188 ถนนดินแดง แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

08 9129 7065 การท าผลิตภณัฑ์จากผักตบชวา 

0929 นางสาวสุนทร ี เฉลิมขาวศร ี
100/125 ถนนติวานนท์ ต าบลบางพูด 
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 
11120 

08 9456 3764 การท าผลิตภณัฑ์จากผักตบชวา 

0930 นางรัชนีกร  คุปริน 
11 หมู ่2 ต าบลบา้นทุ่ม  
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

08 1872 4157 การท าผลิตภณัฑ์จากผักตบชวา 

0931 นางสาวรัตนา  ศรีบุญเรืองฤทธิ ์
149 อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10100 

08 6974 3395 การท าผลิตภณัฑ์จากผักตบชวา 

0932 นางนงลักษณ ์ ดีเสมอ 
107/308 ถนนรัตนาธิเบศร์  
ต าบลบางรักพัฒนา อ าเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 11110 

08 5668 9121 การท าผลิตภณัฑ์จากผักตบชวา 

 
 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

0933 นางศิริวรรณ  ยุคันตพรพงษ ์
126/208 ซอยวัชรพล  
แขวงรามอินทรา เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 10230 

0 2945 5485 การท าผลิตภณัฑ์จากผักตบชวา 

0934 นางสาวมณฑา  บ าเพ็ญวราการณ ์
812/33 ประชาช่ืน 26 แขวงวงศ์สว่าง 
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

0 2589 5100 การท าผลิตภณัฑ์จากผักตบชวา 

0935 นางนิตยา  วรวราชัย 
52 หมู ่3 ต าบลล าไทร อ าเภอวังนอ้ย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10170 

08 9661 1202 การท าผลิตภณัฑ์จากผักตบชวา 

0936 นางสุภาพร  ประทุมรตัน ์
52/382 เมืองทองธานี ต าบลบางพูด 
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 
11120 

08 1444 7813 การท าผลิตภณัฑ์จากผักตบชวา 

0937 นางสาวพัฒนจรินทร์  สอนแก้วมณ ี
7/1 ถนนจักรพงษ์ (บางล าพู)  
แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 

08 6770 5196 การท าผลิตภณัฑ์จากผักตบชวา 

0938 นางสุหร่ายมาศ  เสนากาญจน ์
21/51 ชินเขต 2/2 งามวงศ์วาน 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 
10210 

08 1258 0952 การท าผลิตภณัฑ์จากผักตบชวา 

0939 นายเผชิญโชค  เสนากาญจน ์
21/51 ชินเขต 2/2 งามวงศ์วาน 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 
10210 

08 1584 9856 การท าผลิตภณัฑ์จากผักตบชวา 

0940 นางสาวชลารตัน ์ รัตนขันติชัย 
180/437 แขวงราษฎร์บูรณะ  
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 

08 1927 0767 การท าผลิตภณัฑ์จากผักตบชวา 

0941 นางสาวทิพย์วัลย ์ ลีระพงษ์กุล 
21/37 แขวงเทพศิรินทร์  
เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 

08 9106 6657 การท าผลิตภณัฑ์จากผักตบชวา 

0942 นางลัดดาวลัย ์ ลีระพงษ์กุล 
79/115 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10120 

08 7924 9264 การท าผลิตภณัฑ์จากผักตบชวา 

0943 นางสาวสิรินธร  หวังปรีชา 
05/52 แขวงบางพลัด เขตบางบ าหรุ 
กรุงเทพฯ 10700 

081-485-9060 การท าผลิตภณัฑ์จากผักตบชวา 

0944 นางจริยา  สุชัดดานนท์ 
ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

081-913-4896 การท าผลิตภณัฑ์จากผักตบชวา 

0945 นางสุพัตรา  โสตกิวิไลพงศ ์
408 ถนนเพชรเกษม 92/2  
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค 
กรุงเทพฯ 10160 

08 9155 9143 การท าน้ ายาล้างจาน 

0946 นายสกุลคุณ  มีบญุ 
112/116  หมู่บ้านคณาทรัพย ์ 
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา 
กรุงเทพฯ 10510 

0 2540 2024 
08 1908 6642 

การท าน้ ายาล้างจาน 

0947 นางสาวชลิดา  ทองยุ่น 
ต าบลละหาร อ าเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุร ี11000 

08 1553 8389 การท าน้ ายาล้างจาน 

0948 นางมาลัย  เหรียญเจรญิ 
3/126 ป็อปปูล่าคอนโด  
เมืองทองธานี C7 ต าบลบางพูด 
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุร ี

08 5901 3722 การท าน้ ายาล้างจาน 

 
 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
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เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

0949 นางจริยา  สุขัดดานนท ์
ชุมชนบ้านใหม่สมานฉันท์ 8  
เมืองทองธาน ีต าบลบ้านใหม่ อ าเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุี 11120 

08 1931 4896 การท าน้ ายาล้างจาน 

0950 นายสายณัห์  พันชะนะ 
104 หมู ่8 บ้านนาดอกไม้  
ต าบลกุตาไก้ อ าเภอปลาปาก  
จังหวัดนครพนม 48160 

08 5653 6197 การท าน้ ายาล้างจาน 

0951 นางสาวมยุรี  ตั้งชนานุวัฒน์ 
99/247 หมู่ 3 หมู่บ้านโสสุนคร 
ซอยเอกชัย 36 กรุงเทพฯ 10150 

08 3131 4011 การท าน้ ายาล้างจาน 

0952 นางกนกวรรณ  จินะณรงค ์
112 ซอยพหลโยธิน 53  
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน  
กรุงเทพฯ 10220 

0 2972 9678 
08 9789 1205 

การท าน้ ายาล้างจาน 

0953 นางนาตยา  ชาติยานนท์ 
115/20 หมู ่1 ต าบลบางคูวัด 
อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

0 2976 0497 
08 9000 7112 

การท าน้ ายาล้างจาน 

0954 นางสาวละเอียด  วงศ์นันตินนท์ 
1/107 หมู่บ้านเมืองทองธานี อาคาร 
C6 ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 5082 2330 การท าน้ ายาล้างจาน 

0955 นายนที  หอธรรม 
14/25 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

08 9962 5449 การท าน้ ายาล้างจาน 

0956 นางสุมลลักษณ์  วงศ์ภัทรกลุ 
19/5 หมู่ 4 แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 

- การท าน้ ายาล้างจาน 

0957 นางสาวชลอจิตร  เล็กมณีโชต 
1/117 ซอยวิภาวดี 25  
ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

0 2589 2368 การท าน้ ายาล้างจาน 

0958 นางสาวลักษมี  อุทัยรุ่งภากร 
19/18 ท่าทราย ประชาช่ืน  
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  
กรุงเทพฯ 10210 

- การท าน้ ายาล้างจาน 

0959 นางสาวอุษณีย์  ตระการกิจวิชิต 
339/113 ซอยอชิรธรรม 19  
ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 

0 2747 8933 
08 5554 4295 

การท าน้ ายาล้างจาน 

0960 นางสาวอุษยา  รัตนอุทัย 
99/3 หมู่ 7 ซอยวัดใหญ่ฟ้า  
ต าบลบางเดื่อ อ าเภอเมือง  
จังหวัดปทุมธานี 12000 

08 1906 9797 การท าน้ ายาล้างจาน 

0961 นางชาลิสา  ผาติทิต 
187 หมู ่9 ถนนสุขสวัสดิ์ 76  
ซอย 2 อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

08 1314 4688 การท าน้ ายาล้างจาน 

0962 นางจิรวรรณ  ทองเล็ก 
248 ซอยนาทอง 3 แขวงดินแดง  
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

0 2274 6204 
08 6771 0013 

การท าน้ ายาล้างจาน 

0963 นางดรุณ ี พงษ์มะลิวัลย ์
749 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 

08 1699 8601 การท าน้ ายาล้างจาน 

0964 นางสาวธันยธร  ไกรนารา 
1/112 แขวงสีลม เขตสาธร กรุงเทพฯ 
10200 

- การท าน้ ายาล้างจาน 

 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
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0965 นางสาวทิพย์มนต ์ ไกรเปีย 
10/15 แขวงคอลงชักพระ เขตตลิง่ชัน 
กรุงเทพฯ 10170 

0 2629 4084 การท าน้ ายาล้างจาน 

0966 นายวรวิทย ์ กนิษฐนาคา 
22/6 แขวงบางคอแหลม  
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 

08 1871 9200 การท าน้ ายาล้างจาน 

0967 นางสาวสุนสิา  จัทนา 
26/35 แขวงส าโรงใต้ เขตส าโรง 
กรุงเทพฯ 10130 

- การท าน้ ายาล้างจาน 

0968 นางกรรณิการ์  พรมจติร 
12/283 แขวงบางปะกอก  
เขตราชบูรณะ กรุงเทพฯ 10150 

- การท าน้ ายาล้างจาน 

0969 นายศาสตรา  ศีลเตช 
9/18 แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพฯ 10150  

- การท าน้ ายาล้างจาน 

0970 นางสาวกฤตาณัฐ  จิรด ารงชัยวัติ 
2564/17 แขวงปากคลอง  
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 

- การท าน้ ายาล้างจาน 

0971 นางสาวสุดารัตน ์ จิตสุวรรณ 
30/7 แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 

- การท าน้ ายาล้างจาน 

0972 นางสาวจินตนา  ธรรมโชต ิ
1561 แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 10220 

- การท าน้ ายาล้างจาน 

0973 นายชัยวัฒน์  วัฒธน 
14 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

- การท าน้ ายาล้างจาน 

0974 นางสาวกันยา  โชคธนาชัยกุล 
143 แขวงบางบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพฯ 10250 

- การท าน้ ายาล้างจาน 

0975 นายปัญญวัฒน์  อะนันรมัย ์
302/336 ซอยเรวดี 1 ถนนพระราม 6 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 

08 9487 6579 การท าน้ ายาล้างจาน 

0976 นางนิธิมา  เอื้ออ านวย 
68/47 หมู ่5 แขวงคลองกุ่ม เขตบึง
กุ่ม กรุงเทพฯ 10240 

08 1719 0287 การท าน้ ายาล้างจาน 

0977 นางสาวพัชรี  พรหมมณ ี
55/632 ซอย 22 หมู่บ้านปาริชาต ิ
ต าบลบางคูวัด อ าเภอเมือง  
จังหวัดปทุมธาน ี

08 7830 2157 การท าน้ ายาล้างจาน 

0978 นางจันทนา  ปัญญาธรรม 
1/774 ซอย 37 หมู่บ้านสหกรณ์  
ถนนเสรไีทย 57 แขวงคลองกุ่ม  
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 

08 6533 3145 การท าน้ ายาล้างจาน 

0979 นางสาวทัศนีย์  วรรณนรากลุ 
35/192 หมู ่1 ซอยร่วมสุข  
ถนนติวานนท์ ต าบลบ้านใหม่  
อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

0 2961 6577 การท าน้ ายาล้างจาน 

0980 นางสาวธัญลักษณ์  ว่องเจริญ 
272 หมู่ 2 ซอยสุขสวสัดิ์ 30  
แขวงบางประกอก เขตราษฏร์บูรณะ 
กรุงเทพฯ 10140 

08 6836 9366 การท าน้ ายาล้างจาน 

0981 นายศราวุธ  วิวบุญคง 
15/244 เมืองทองธาน ีต าบลบ้านใหม่ 
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 
11120 

0 2981 3301 
08 5171 7701 

การท าน้ ายาล้างจาน 
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0982 นายภิษณุ  ฉายาแก้วเกษร 

53/1355 ถนนติวานนท์  
หมู่บ้านมิตรประชา ต าบลบา้นใหม่ 
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 
11120 

0 2961 9093 
08 2023 0903 

การท าน้ ายาล้างจาน 

0983 นายประชา  สุนทรวตัตน ์
707/170 ซอยสุทธิสาร แขวงดินแดง  
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

0 2244 8157 
08 1174 3566 

การท าน้ ายาล้างจาน 

0984 นายปณตพร  ศรีพุ่ม 
85/107 ซอยติวานนท์ 1  
ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุร ี

0 2527 5731 
08 6049 1219 

การท าน้ ายาล้างจาน 

0985 นางนิภา  ยอดยศศักดิ ์
50/668 แขวงออเงิน เขตสายไหม 
กรุงเทพฯ 10220 

0 2928 7604 
08 1949 4810 

การท าน้ ายาล้างจาน 

0986 นางสาวกชกร  ตันเจรญิ 
139/137 หมู่ 5 แขวงท่าแร้ง  
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 

08 9499 7357 การท าน้ ายาล้างจาน 

0987 นางสาวเพาพงา  ตันบริภณัฑ ์

53/1243 ซอยราชพฤกษ์ 14  
ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลบางตลาด 
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 
11120 

08 7014 9979 การท าน้ ายาล้างจาน 

0988 นางสุพัตรา  สมทรัพย ์

53/1243 ซอยราชพฤกษ์ 14  
ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลบางตลาด 
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 
11120 

0 2503 1075 
08 5119 8078 

การท าน้ ายาล้างจาน 

0989 นางธัญรัศม์  บัวนาค 
16/157 ซอยนิเวศน์ 4  
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 

0 2982 5908 
08 1458 0989 

การท าน้ ายาล้างจาน 

0990 นางอริสรา  อุตะมา 
36/136 สหกรณ์ 3 ติวานนท์  
ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

0 2583 1831 
08 5909 3669 

การท าน้ ายาล้างจาน 

0991 นางณัฐธยา  บุญเพ็ง 
126/597 หมู่บ้านเคหะ ต าบลบางพูด 
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 
11120 

0 2964 1660 
08 6567 8965 

การท าน้ ายาล้างจาน 

0992 นายสมภพ  แซ่ตี ้
27/9 ถนนหลวง แขวงบ้านมาตร 
เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 

0 2221 5431 การท าน้ ายาล้างจาน 

0993 นางสุภักดิต์รา  คงสกลุทรัพย ์
129 ถนนพหลโยธิน  
ต าบลประชาธิปัตย ์อ าเภอธัญบรุี 
จังหวัดปทุมธาน ี

08 6535 8833 การท าน้ ายาล้างจาน 

0994 นางพันธ์จิตต์  เกตุละออ 
61/61 หมู่บ้านศริิทรัพย์  
ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกรด็ 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

0 2981 7518 
08 1556 7483 

การท าน้ ายาล้างจาน 

0995 นางนลินทรณ์  วิจิตรวรศักดิ ์
73/4 หมู่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 76  
ต าบลบางจาก อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10170 

0 2817 7451 การท าน้ ายาล้างจาน 

0996 นางสาวปานทิพย ์ ผดุงศิลป ์
33 ต าบลท่าทราย อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 10110 

08 3542 3844 การท าน้ ายาล้างจาน 
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0997 นางสาวบุญจริา  อ่อนน้อม 
502/133 หมู่ 1 แขวงสีกัน  
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 

08 4012 9900 การท าน้ ายาล้างจาน 

0998 นางประนอม  สภุเมธีร ์
124/27 หมู ่6 ต าบลในเมือง  
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 

08 8472 3815 การท าน้ ายาล้างจาน 

0999 นางสิริวัน  วรรณห้วย 
124/22 หมู ่6 ต าบลในเมือง  
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 

- การท าน้ ายาล้างจาน 

1000 นางอวิกา  มโหธร 
80/333 แขวงนครไชยศรี เขตดสุติ
กรุงเทพฯ 10300 

- การท าน้ ายาล้างจาน 

1001 นายวนิุชา  มโหธร 
80/333 แขวงนครไชยศรี เขตดสุติ 
กรุงเทพฯ 10300 

- การท าน้ ายาล้างจาน 

1002 นางสาวกานต์ธีรา  ศรีสุวรมนตร ี
259/970 ต าบลในเมือง อ าเภอเมอืง 
จังหวัดนครราชสีมา 30000 

- การท าน้ ายาล้างจาน 

1003 นางสาวผณินทร  รัตนพงษ์บัณฑิต 
19/3 หมู่ 1 ต าบลพันท้าย อ าเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 

- การท าน้ ายาล้างจาน 

1004 นางสาวจิรวรรณ  พันท้าว 
1561 แขวงหัวหมาก เขตบางกะป ิ
กรุงเทพฯ 10240 

- การท าน้ ายาล้างจาน 

1005 นางศิริพิงค ์ ตื้อยศ 
102/8 หมู ่6 ถนนวัชรพล  
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  
กรุงเทพฯ 10220 

08 8247 4557 การท าเต้าหู้นมสด เต้าฮวยผลไม ้

1006 นางอาภากร  บวรธรรมรักษ ์
102/8 หมู ่6 ถนนวัชรพล  
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  
กรุงเทพฯ 10220 

08 3838 4669 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1007 นายสรวิศ  เกษมสุข - - 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1008 นางดวงเนตร  วรวงศ์เธอ 
2/243 หมู ่7 ต าบลบางพูด  
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุร ี

0 2583 1897 
08 4943 711 

การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1009 นางนวลจันทร ์ เทพศุภรังษ์กุล 
23 แขวงมีนบุรี เขตมีนบรุี กรุงเทพฯ 
10510 

08 6884 4635 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1010 นางสาวประภาศ  นนตะพันธ์ 
24/29 ต าบลท่าทราย อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุร ี10120 

08 6772 3761 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1011 นางบวรภัค  รักษาชาต ิ
75 ชาตริคอพาร์ทเมนท์  
ต าบลท่าทราย อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 10110 

08 6507 8173 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1012 นางกนกรัตน ์ อุดมณ ์
6/52 ถนนดินแดง แขวงดินแดง  
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

08 2342 8565 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1013 นางสาวเชอรินทร ์ ลิมสิคูวัฒน ์
10/11 ถนนพหลโยธิน แขวง
อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 
10220 

0 2552 1107 
08 9817 8585 

การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1014 นางจันทนา  สุวรรณแสง 
38/60 หมู่บ้านเมืองแก้ว  
ถนนบางนาตราด อ าเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 1803 8751 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้
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1015 นายเสนีย ์ หาญศิรินันทชัย 
657/143 หมู่บ้านปรีชา 3 โครงการ 6  
ซอย4 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ 10290 

08 4534 2246 
08 1414 3226 

การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1016 นางอรพรรณ  พรสีมา 
67/669 หมู่บ้านชวนช่ืน  
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  
กรุงเทพฯ 10210 

08 6893 9192 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1017 นางสาวฐิติพันธ ์ ทองอิสสระ 
5/852 หมู่บ้านประชาช่ืน  
ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 9792 0930 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1018 นางยุพา  มารยาท 
38/19 หมู ่1 หมู่บ้านพรพิมาน  
ต าบลรังสิต อ าเภอธัญบุรี  
จังหวัดปทุมธานี 12110 

08 4645 1012 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1019 นางสาวพิมประภา  โกศลพันธ ์
125/2 ถนนกรุงเทพฯ - นนท์  
ต าบลบางเขน อ าเภอบางเขน  
จังหวัดนนทบุรี 11000 

08 6571 2341 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1020 นายเสถียร  เกตสุุริยยงค ์
19/408 คลองหลวง ต าบลคลอง 5  
จังหวัดปทุมธาน ี

- 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1021 นายพงษ์พัฒน์  ส่งศร ี
509 ลาดพรา้ว 62 แขวงวังทองหลาง 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 

08 9111 9435 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1022 นายปรีชา  จ ารสับุญสม 
59 หมู ่3 บ้านหนองแดน  
ต าบลสระบัว อ าเภอแดนดง  
จังหวัดบุรีรมัย์ 31150 

08 8359 4812 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1023 นายพีรยุทธ ์ ภิรมย์สรุัชสกุล 
66/32  ถนนเทพารักษ์  
ต าบลบางเมือง อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10240 

08 2844 4800 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1024 นายสุพัฒน์พงค์  พ่วงแสง 
29/77 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจัน่ 
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10200 

08 9015 3899 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1025 นายศราวุธ  วัดหุยคง 
15/244  ต าบลบ้านใหม่  
อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 5171 7701 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1026 นายพิษณ ุ เวชริดนะวัศร ์
41/4 หมู่ 8 ต าบลบางพูด  
อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุร ี11120 

08 7714 8548 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1027 นางสาวละเอียด  วงศ์ธนัชตินนท์ 
1/107 ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุร ี11120 

08 5082 2330 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1028 นางสาวสุรยี์ภรณ ์ เวชวิทยาขลัง 
1 ซอยพหลโยธิน 48 แขวงอนุเสาวรีย์ 
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 

08 5404 5434 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1029 นางปณตพร  ศรีพุ่ม 
85/107 ซอยติวานนท์  
ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 12000 

08 6049 1219 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1030 นางสาวอัจฉรา  สันติรณรงค ์
107/100 หมู่ประภาวรรณโฮม  
ร่มเกล้า กรุงเทพฯ 

08 4115 6212 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้
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1031 นางสาวอริยยา  สันติรณรงค ์
107/100 หมู่ประภาวรรณโฮม  
ร่มเกล้า กรุงเทพฯ 

08 4115 6212 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1032 นางสาวสิริพร  สันตริณรงค ์
107/100 หมู่ประภาวรรณโฮม  
ร่มเกล้า กรุงเทพฯ 

0 2943 2067 
08 4115 6212 

การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1033 นางสาวเสาวลักษณ ์ ผ่านค า - - 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1034 นายภิษณ ุ ฉายเกิดเกษร 
53/1355  ต าบลบ้านใหม่  
อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 1023 0903 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1035 นายธวัชชัย  พรสุขเกษม 
477 ต าบลคลองตัน อ าเภอคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110 

08 1657 0405 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1036 นางสุจินดา  รังสิกรรพุม 
190 แขวงวังทองหลาง  
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

08 6773 3003 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1037 นางรัศม ี หม่อมบ่าว 
264 แขวงวังทองหลาง 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

08 6066 8137 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1038 นางสาวเดือนเพญ็  พวงธรรม 
123 หมู ่2 ต าบลสะแก อ าเภอสตกึ 
จังหวัดบุรีรมัย์ 31150 

08 9423 7020 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1039 นางสาวจารุวรรณ  ลีระพงษ์กุล 
21/37 แขวงเทพศิรินทร์  
เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 

08 9746 9882 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1040 นายนพดล  เกียรติคุม้กัน 
299 ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธาน ี12130 

0 2523 7290 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1041 นางสาววรวรรณ  ลีรพงษ์กุล 
21/37 แขวงเทพศิรินทร์  
เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 

08 9106 6657 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1042 นางสาวศิรลิักษณ ์ หุ่นดี 
1/4 หมู่ 3 ต าบลบ้านกลาง  
อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

08 4755 7547 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1043 นางสาวศศิวิมล  ใจสว่าง 
69 หมู ่3 ต าบลปากเกรด็  
อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุร ี11120 

08 1753 9231 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1044 นางยุพา  นาคทอง 
13/236 อาคาร 14 ป็อปปูล่าคอนโด  
ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 9498 4923 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1045 นางสาวกันยา  ศศิบุตร 
137 ลาดพรา้ว 91 แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

08 1823 9316 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1046 นายสมชาย  มารุ่งโรจน ์
50/512 ซอย B8 เมืองทองธานี  
ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 1372 2326 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1047 นายเอกลักษณ์  ฉันธนาทัศ 
7 ซอยเอกชัย 81 ถนนเอกชัย  
แขวงบางบอน เขตบางบอน  
กรุงเทพฯ  10150 

0 2415 5653 
08 1984 3682 

การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1048 นางสาวราตรี  มหิธิมหาวงศ ์
212/75 หมู่บ้านนนทบุรีเพลส หมู ่1 
ต าบลบางไผ่ อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11100 

0 2496 1130 
08 1968 4109 

การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้
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1049 นางสาวธัญย์นิชา  เจรญิภรูิพัฒน์ 

2/83 หมู่ 4 หมู่บ้านศิขรินทร์  
ถนนบางกรวย-ไทรน้อย  
ต าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี 11130 

0 2879 4113 
08 3136 9663 

การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1050 นางยมลพร  เมืองโคตร 
55/678 หมู่บ้านปาริชาต ถนน 345 
ต าบลบางคูวัด อ าเภอเมือง  
จังหวัดปทุมธานี 12000 

0 2977 1397 
08 1909 6366 

การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1051 นางฉันทนา  บุญรักกิจ 
75/239 หมู่ 3 ต าบลบางตลาด  
อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

0 2583 3795 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1052 นางอรุณี  จงวรากุล 
179/50 เขตยานนาวา  
กรุงเทพฯ 10120 

08 9466 7788 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1053 นางสาวณัฏฐินี  คงสกลุทรัพย ์
129 ถนนพหลโยธิน  
ต าบลประชาธิปัตย ์อ าเภอธัญบรุี 
จังหวัดปทุมธานี 12130 

08 6503 7002 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1054 นางนรินทร์  แซ่อึ่ง 
1923 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

0 2579 1186 
08 1830 2014 

การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1055 นางปราณี  หรั่งช้าง 
66 หมู ่4 ต าบลราษฏร์นิยม  
อ าเภอไทรน้อย  
จังหวัดนนทบุรี 11150 

0 2597-8005 
08 5066 7416 

การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1056 นางวิภา  พรมจันทร ์
70/14 หมู ่2 ถนนฉิมพลี แขวงฉิมพลี 
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 

08 1346 5081 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1057 นางสุนันทา  ศรีสันตสิุข 
122/78 หมู ่3 หมู่บ้านริเวอร์โฮม 
ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

0 2583 3801 
08 7085 9123 

การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1058 นางวาสนา  เลิศพิบูลย์กิจ 
41 สุขุมวิท 105 ลาซาล ต าบลบางนา 
อ าเภอบางนา กรุงเทพฯ 10260 

0 2398 5398 
08 9775 9433 

การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1059 นางรัตนา  สุดสงวน 
75/239 หมู ่3 ต าบลบางตลาด  
อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

0 2583 3795 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1060 นางยุพา  นาคทอง 
13/236 อาคาร 14 ป็อปปูล่าคอนโด 
ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 9498 4923 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1061 นางสาวกันยา  ศศิบุตร 
137 ลาดพรา้ว 91 แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

08 1823 9316 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1062 นายสมชาย  มารุ่งโรจน ์
50/512 ซอย B8 เมืองทองธานี  
ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 1372 2326 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1063 นายเอกลักษณ์  ฉันธนาทัศ 
7 ซอยเอกชัย 81 ถนนเอกชัย  
แขวงบางบอน เขตบางบอน  
กรุงเทพฯ 10150 

0 2415 5653 
08 1984 3682 

การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
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ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
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โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1064 นางอมรรัตน ์ รัตมาศาสน 
57/47 ซอย T9 แจ้งวัฒนะ  
ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 6110 9017 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1065 นายภาณุวัฒน์  ธรรมยโิยง 
84 หมู ่5 ถนนแจ้งวัฒนะ  
ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 1928 2747 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1066 นางสาวพรนภา  โคจรนา 
120 ต าบลท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง 
จังหวัดลพบุร ี

- 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1067 นางพรรณทิพย์  ธรรมเสมอ 
120 ต าบลท่าหลวง อ าเภอท่าหลวง 
จังหวัดลพบุร ี

- 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1068 นายพรรณะ  บุญสม 
78/21 หมู่บ้านสุภาพร ต าบลบางเตย 
อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธาน ี

08 1479 4849 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1069 นางสาวภัทรปภา  โต๊ะจงมล 
69/149 อาคารไพรารียวดี A  
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  
กรุงเทพฯ 20170 

08 1309 0677 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1070 นางนัดดา  มีค า 
18/528 อาคาร T2 เมืองทองธาน ี
ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

0 2981 2347 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1071 นางสาวจินตนา  สุวรรณรัตน ์
29/57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจัน่ 
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

- 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1072 นางสาวอัจจนา  เลิศภูวิวัฒน ์
39/221 คอนโดแฟมมลิี่คอมเพล็กซ์ 
กรุงเทพฯ 10400 

08 6940 4441 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1073 นางธนาภา  เดี๊ยแก้ว 
34/149 ต าบลบางตลาด  
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 

0 2984 5595 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1074 นางยุพิน  ศรีมาลานนท์ 
78/177 หมู ่9 ต าบลละหาร  
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

- 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1075 นางเบญจพร  ผาญาลาง 
78/177 หมู ่9 ต าบลละหาร 
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

- 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1076 นางพันธ์จิตต์  เกตุละออ 
61/61 หมู่บ้านศริิทรัพย์  
ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกรด็ 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

0 2981 7518 
08 1556 7483 

การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1077 นางพิมพ์ใจ  ค าพิทักษ์ 
92 ถนนสรนคมณ์ ต าบลสีกัน  
เขตดอนเมืองกรุงเทพฯ 10210 

08 6703 0550 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1078 นางสาวรุ่งทิวา  ดิสภานุวัฒน์ 
833 สีลม 17 บางรัก  
กรุงเทพฯ 10500 

0 2235 1854 
08 7072 2944 

การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1079 นางสาววรนุช  อัสสมงคล 
99/11 หมู ่3 อ าเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุร ี11120 

08 2700 8537 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1080 นางชัยยุทธ  พรหมชนะ 
76 ซอยรามค าแหง แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 

08 4723 1301 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1081 นางสาวกัญญา  พนาสุภน 
41 ซอยยาสูบ 2 ถนนวิภาวดีรังสติ 
แขวงจอมพล เขตจตุจักร  
กรุงเทพฯ  10900 

08 5112 7052 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
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1082 นายธีระยุทธ  นพกุลสถิตย ์
90/22 หมู ่8 ถนนรัตนาธิเบศร์ 17 
ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000 

08 9614 8283 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1083 นายจ ารสั  จโนภาส 
35 สุขุมวิท 64 แขวงบางจาก  
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 

08 6524 7321 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1084 นางสาวณัฐวดี  จโนภาส 
35 สุขุมวิท 64 แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 

08 6524 7321 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1085 นางรุ่งนภา  ลิ้มปิยินทรากูล 90/334 หมู ่5 จังหวัดนนทบุร ี 08 8976 3685 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1086 นางสุธาทิพย ์ ไชยบุตร 
170/1 แขวงวัดพระยาไกร  
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 

08 1551 2803 
0 2291 1475 

การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1087 นายธนิตพล  พงษ์สุเทพ 
124 แขวงบ้านบาตร เขตบ้านบาตร 
กรุงเทพฯ 10100 

0 2223 1418 
การท าเต้าหู้นมสด  
เต้าฮวยผลไม ้

1088 นางสาววรรณา  พรหมพจนาท 
49/1200 ซอยคุ้มแทน  
ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 3839 6208 การท าซาลาเปาแป้งข้าวกล้อง 

1089 นางวิไล  ใช้อยู่ทอง 
9/333 ถนนป๊อปปูล่า ต าบลปากเกร็ด 
อ าเภอบางพูด จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 1206 1158 การท าซาลาเปาแป้งข้าวกล้อง 

1090 นางสมใจ  อุไรกลุ 
248 แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 

08 1406 8995 การท าซาลาเปาแป้งข้าวกล้อง 

1091 นางสาวถุงเงิน  จันทร์ศร ี
75/1 ซอยเสนานิคม1 แขวงจรเข้บัว 
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 

08 9794 6007 การท าซาลาเปาแป้งข้าวกล้อง 

1092 นายธยา  ใช้อยู่ทอง 
65/248 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง 
กรุงเทพฯ 

08 1439 4800 การท าซาลาเปาแป้งข้าวกล้อง 

1093 นางสาววาสนา  เลิศพิบูลยศ์ิร ิ
41 แขวงบางนา เขตบางนา  
กรุงเทพฯ 10260 

08 9775 9433 การท าซาลาเปาแป้งข้าวกล้อง 

1094 นางอรดี  ทัศญาณ 
70/1-70/5 หมู ่2 ต าบลแว้ง  
อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

08 9488 2114 การท าซาลาเปาแป้งข้าวกล้อง 

1095 นางสาวชลธิชา  หนูเรืองงาม 
32 ถนนประชาสุข แขวงดินแดง  
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

08 1285 0877 การท าซาลาเปาแป้งข้าวกล้อง 

1096 นางอุรา  ตรีตรง 
6/1 หมู่ 4 ต าบลสิชล อ าเภอสิชล 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

08 3447 5339 การท าซาลาเปาแป้งข้าวกล้อง 

1097 นางวัจพิรา  จุลมณีวงศ์ 
6/52 แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10450 

- การท าซาลาเปาแป้งข้าวกล้อง 

1098 นางสาวกรองกาญจน์  เจริญพิทยา 
93/73 ถนนลาดพร้าว 87 แยก 1  
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

08 6585 5512 การท าซาลาเปาแป้งข้าวกล้อง 

1099 นางสาวพัชยา  เจริญพิทยา 
93/73 ถนนลาดพร้าว 87 แยก 1 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

08 9633 7122 การท าซาลาเปาแป้งข้าวกล้อง 

1100 นางสาวประภัสสร  รัศมีบรรจงกิจ 
9/126 สราญสริ-ิวงแหวนประชาอุทิศ 
เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

08 0949 3838 การท าซาลาเปาแป้งข้าวกล้อง 
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1101 นางอรเนตร  สิทธะเมธา 
29/66 หมู ่11 ต าบลบางพึ่ง  
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

08 9450 2277 การท าซาลาเปาแป้งข้าวกล้อง 

1102 นางปราณ ี หรั่งช้าง 
66 หมู ่4 ต าบลราษฎร์นิยม  
อ าเภอไทรน้อย  
จังหวัดนนทบุร ี11150 

0 2597 8005 
08 5066 7416 

การท าซาลาเปาแป้งข้าวกล้อง 

1103 นางสาวพัชรี  พรหมมณ ี
55/132 ซอย 22 ต าบลบางคูวัด 
อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

08 7830 4157 การท าซาลาเปาแป้งข้าวกล้อง 

1104 นางสาวปิยฉัตร  ธนาพิพัฒนกุล 
49/1200 ต าบลบางตลาด  
อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุร ี11120 

08 3839 6208 การท าซาลาเปาแป้งข้าวกล้อง 

1105 นายธนากร  เดี๊ยแสง 
34/149 ต าบลบางตลาด  
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุร ี

0 2984-5595 การท าซาลาเปาแป้งข้าวกล้อง 

1106 นางสาวอมรรตัน์  รัตนาศาสนประไพ 
57/47 ซอย 19 แจ้งวัฒนะ  
ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุร ี

08 6110 9017 การท าซาลาเปาแป้งข้าวกล้อง 

1107 นางสาวพรนภา  โคจรนา 
170 ต าบลท่าหลวง  
อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุร ี

- การท าซาลาเปาแป้งข้าวกล้อง 

1108 นางชลิดา  ทองอุ่น 
78/177 ต าบลละหาร  
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

- การท าซาลาเปาแป้งข้าวกล้อง 

1109 นางพรรณทิพย ์ ธรรมเสมอ 
120 ต าบลท่าหลวง  
อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุร ี

- การท าซาลาเปาแป้งข้าวกล้อง 

1110 นางมาล ี เหมกติติวัฒน ์
141 หมู่บ้านเสนาวิลล์  
ถนนแฮปปี้แลนด์ แขวงคลองจั่น  
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

08 6505 7866 การท าซาลาเปาแป้งข้าวกล้อง 

1111 นางสาวค ามวล  รัตนเพ็ชร 
53/9363 หมู่ 3 หมู่มิตรประชา  
ต าบลบ้านใหม ่อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุร ี

08 9165 9595 การท าซาลาเปาแป้งข้าวกล้อง 

1112 นางสาวอารีย ์ รัตนศุภกิจ 
68/947 ถนนรัตนาธิเบศร์ 28  
ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 10100 

08 7325 4242 การท าซาลาเปาแป้งข้าวกล้อง 

1113 นางศิริเพ็ญ  สายธน ู
554 ถนนประชาราษฎร์ 1  
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
กรุงเทพฯ 10800 

0 2587 9423 
08 1781 3592 

การท าซาลาเปาแป้งข้าวกล้อง 

1114 นางสาวธรรศณพรรณ  เรืองบุรพา 
618 ถนนเทศบาลด าริ ต าบลหน้า
เมือง อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
25000 

08 9018 6664 การท าซาลาเปาแป้งข้าวกล้อง 

1115 นายพีระพล  ศุภธารา 
24/180 แขวงสนามบินน้ า  
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 

0 2587 9423 
08 1612 9863 

การท าซาลาเปาแป้งข้าวกล้อง 

1116 นางสาวทิพย์วัลย ์ ลีรพงษ์กุล 
21/37 แขวงเทพศิรินทร์  
เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 

08 5044 0925 การท าซาลาเปาแป้งข้าวกล้อง 
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1117 นางลัดดาวลัย ์ ลีรพงษ์กุล 
79/155 แขวงหัวหมาก เขตบางกระปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

08 7924 9264 การท าซาลาเปาแป้งข้าวกล้อง 

1118 นายสรวิศ  เกษมสุข - 08 3449 5663 การท าขนมไดฟูกุ 

1119 นางสาววรรณา  พรหมพจนารถ 
49/1200 หมู่บ้านสวสัดิการกรุงเทพฯ  
ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

0 2964 9279 
03839 6208 

การท าขนมไดฟูกุ 

1120 นางสาวปริยา  นาคะเสง่ียม 
800/38 หมู ่12 ต าบลคูคต  
อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธาน ี

0 2990 0513 
08 1206 1532 

การท าขนมไดฟูกุ 

1121 นางประนอม  วงศ์สวัสดิ์กุล 
29/2 หมู่ 6 ต าบลระแหง  
อ าเภอลาดหลมุแก้ว  
จังหวัดปทุมธานี 12140 

0 2599 2515 
081 837 8530 

การท าขนมไดฟูกุ 

1122 นางสาวกมลวรรณ  สรานุกลู 
1/175 ซอย 7 เคหะชุมชนรามอินทรา 
ก.ม.4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 10220 

0 2509 2691 การท าขนมไดฟูกุ 

1123 นางสาวถุงเงิน  จันทร์ศร ี
75/10 ซอยเสนานิคม 1 แขวงจรเข้บัว 
เขตลาดพร้าวกรุงเทพฯ 10230 

0 2578-1138 
08 9794 6007 

การท าขนมไดฟูกุ 

1124 นางสาวธัญญมน  กาญจนาคม 
31/51 ซอยศาลเจ้า ถนนแจ้งวัฒนะ 
ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

0 2573 7152 
08 7113 7835 

การท าขนมไดฟูกุ 

1125 นางจิรัชชนี  แสงสว่าง 
1 ซอยลาดพร้าว 38 ถนนลาดปลาเค้า 
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว  
กรุงเทพฯ 10230 

0 2570 6861 
08 5169 3902 

การท าขนมไดฟูกุ 

1126 นายรชต  ต้นประดู ่
38/174 ซอยอินทมาระ 55/8  
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  
กรุงเทพฯ 10220 

0 2155 1971 
08 8887 6404 

การท าขนมไดฟูกุ 

1127 นางนันทา  สุขเจริญ 
10/70 แจ้งวัฒนะ 35  
ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกรด็ 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

0 2573 9934 
08 1821 9615 

การท าขนมไดฟูกุ 

1128 นางสาวปิยฉัตร  ธนาพิพัฒนกุล 
49/1200 ต าบลบางตลาด  
อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

0 2964 9279 
08 3839 6208 

การท าขนมไดฟูกุ 

1129 นางสาวศุภรตัน์  กิติวงศ์ไพศาล 
448 ซอยบางสะแกใน แขวงบุคคโล 
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 

0 2476 8095 การท าขนมไดฟูกุ 

1130 นางสาวอารีย์  รัตนศุภกิจ 
68/947 ซอยรัตนาธเิบศน์ 28  
ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 10100 

08 7325 4242 การท าขนมไดฟูกุ 

1131 นางศิริเพ็ญ  สายธน ู
554 ซอยเขมาเนรมติร  
ถนนประชาราษฏณ์ 1 แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

0 2587 9423 
08 1781 3592 

การท าขนมไดฟูกุ 
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1132 นางสาวไข่มุกค์  แจงสกลุ 

35/270 หมู่บ้านยิ่งงายนิเวศน์  
ถนนประชาช่ืน ต าบลบางตลาด  
อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 9485 6252 การท าขนมไดฟูกุ 

1133 นางติณณภพ  จิตต์นุกลุศิร ิ
325 เจริญราษฏร์ 2 แยก 1 g-9 
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

0 2211 0466 การท าขนมไดฟูกุ 

1134 นางวันทนา  จิตต์นุกุลศิร ิ
325 เจริญราษฏร์ 2 แยก 1 เขตสาทร 
กรุงเทพฯ 10120 

0 2211 0466 การท าขนมไดฟูกุ 

1135 นายกล้า  คุงกล 
118/8 หมู่บ้านมณีจันทร์  
ต าบลบางคูวัด อ าเภอเมือง  
จังหวัดปทุมธานี 12000 

0 2997 3582 
08 9788 0303 

การท าขนมไดฟูกุ 

1136 นางสาวฐิติพันธ์  ทองอิสสระ 
5/852 หมู่บ้านประชาช่ืน ซอย 7 
ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

089-792 0930 การท าขนมไดฟูกุ 

1137 นางชุติมา  สกุลศรีชัย 
242 ถนนติวานนท์ 43 ต าบลท่าทราย 
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

0 2580 8591 
08 9490 1657 

การท าขนมไดฟูกุ 

1138 นางสาวกชกร  ตันเจรญิ 
189/137 หมู่5 แขวงท่าแร้ง  
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 

08 9499 7357 การท าขนมไดฟูกุ 

1139 นางสาวดวงพร  มงคลอัศวริศ 
13/43 ซอยอาภาภิรมย์ แขวงลาดยาว 
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 

0 2939 1283 การท าขนมไดฟูกุ 

1140 นางสาววรรณี  เจียมสุรจิตต ์
112/124 ต าบลตลาดขวญั  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

08 5169 6920 การท าขนมไดฟูกุ 

1141 นางสาววนิดา  ประสพศีล 
71 เจรญินคร 10 เขตคลองสาน 
กรุงเทพฯ 10600 

- การท าขนมไดฟูกุ 

1142 นายสงวน  เรืองศิร ิ
193 หมู ่2 ต าบลสารภ ี 
อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

0 5342 0568 
08 1993 2108 

การท าขนมไดฟูกุ 

1143 นางสาวดาราจิตต์  อรณัยะปาล 
1640 ซอยเขมาเนรมิตร  
คลองประชาราษฏร ์แขวงบางซื่อ 
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

08 6641 1391 การท าขนมไดฟูกุ 

1144 นางสาวสุทธิณ ี ชุมนุมพร 
102/4 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกัร  
กรุงเพทฯ 10600 

- การท าขนมไดฟูกุ 

1145 นางสาววธัญญา  โหตระไวศยะ 
ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุร ี

08 6780 7043 การท าขนมไดฟูกุ 

1146 นายธนวิทย ์ ยื่งเจริญ 
ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุร ี

08 6780 7043 การท าขนมไดฟูกุ 

1147 นายโชคชัย  โล่หร์ัตนวิไล 
28/64 หมู ่2 ต าบลคลองสาน 
 อ าเภอคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานี 10120 

0 2504 0586 การท าขนมไดฟูกุ 

1148 นางสาวกมลวรรณ  สรานุกลู 
1/175 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 10200 

0 2509 2961 
การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 

1149 นางธนสร  สืบสันติพงษ ์
678/19 หมู ่6 ต าบลวังทอง  
อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

08 1962 7784 
การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 
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1150 นางยมลพร  เมืองโครต 
55/678 หมู่ปาริชาติ ซอย 23  
ถนน 345 ต าบลบางคูวัด อ าเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธานี 12000 

08 1909 6366 
การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 

1151 นางยุพา  นาคทอง 
17/236 ต าบลบ้านใหม่  
อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 9498 4923 
การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 

1152 นางสาวมณฑา  บ าเพ็ญวราภรณ ์
812/33 ประชาช่ืน 26 แขวงวงศ์สว่าง 
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

0 2589 5100 
การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 

1153 นายธีระยุทธ  นพกุลสถิตย ์
90/22 หมู ่8 ถนนรัตนาธิเบศร ์17 
ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000 

08 9614 8283 
การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 

1154 นายธนาภา  เดี๊ยแลร ์
34/149 ต าบลบางตลาด อ าเภอปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี 

0 2984 5595 
การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 

1155 นางพิมพ์ใจ  ค าพิทักษ์ 
92 ถนนสรณคมน์ แขวงสีกัน  
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 

08 6703 0850 
การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 

1156 นางสาวสุนันทา  สายสนั่น ณ อยธุยา 
145/627 หมู่บ้านเมืองประชา  
ต าบลบางคูวัด อ าเภอเมือง  
จังหวัดปทุมธานี 12000 

08 9609 8993 
การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 

1157 นางสาวกัญญา  พนาสุภน 
41 ซอยยาสูบ 2 ถนนวิภาวดีรังสติ 
แขวงจอมพล เขตจตุจักร  
กรุงเทพฯ 10900 

08 5112 7052 
การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 

1158 นางสาวนงเยาว ์ เฮือนหลีดรา 
145/31 หมู ่9 ต าบลคูคต  
อ าเภอล าลูกกา  
จังหวัดปทุมธาน ี12130 

08 69787 2556 
การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 

1159 นางอริสรา  อุตะมา 
36/136 ต าบลบางพูด  
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุร ี

08 5909 3669 
การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 

1160 นางสาวนภัส  รัตนอารีกลุ 
126/597 หมู่บ้านเคหะนนทบุรี  
ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 6567 8965 
การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 

1161 นางสาวณัฐชยา  บุญเพ็ง 
126/567 ต าบลปากเกร็ด  
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุร ี

08 6567 8965 
การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 

1162 นายปิยกานต ์ ธาตุมาศ 
79/1479 ต าบลบางตลาด  
อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุร ี11120 

08 5958 7174 
การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 

1163 นางสาวกนกพร  พิพิธกุล 
39/85 หมู ่2 ต าบลบางพูด  
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุร ี

0 2963 0137 
การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 

1164 นางยุพินธ์ุ  ศรีมาลานนท์ 
ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุร ี

0 2950 1342 
การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 

1165 นางสาวเบญจพร  ผลาหาร 
120/11 ต าบลบางกระสอ  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ี

0 2950 1342 
08 6555 8042 

การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 

1166 นางสาวเจือ  ค าเพชร 
ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000 

0 2527 5810 
การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 
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1167 นายสมชาย  วรชุติโชคชัย 
41/93  ถนนพหลฯ เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 

08 5664 9456 
การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 

1168 นางสาวเพาพงา  ตันบริภณัฑ ์
53/1243  ซอยราชพฤกษ์ 14  
ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

087-014-9979 
การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 

1169 นางสาวพิมประภา  โกศลพันธ ์
1215/2 ถนนกรุงเทพฯ - นนท์  
ต าบลบางเขน อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000 

0 2525-0098 
086-571-2341 

การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 

1170 นายสมชัย  พงษาสุรารักษ์ 
1/125 ซอยเฉลิมพระเกียรต ิ9  
ซอย 22 แยก 12 แขวงหนองบอน  
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 

081-869-0225 
การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 

1171 นางสาวอรชร  พันทิวาทศมาศ 
302 หมู ่1 อ าเภอนาคี  
จังหวัดปราจีนบรุี 25220 

081-532-0456 
การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 

1172 นางสุธาทิพย์  ไชยบุตร 
170/1 ต าบลวดัพระยาไกร  
อ าเภอบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 

08 1551 2803 
การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 

1173 นางสาวเบญจวรรณ  อินทรภู ่
62/355 ต าบลบางแม่นาง  
อ าเภอบางใหญ ่ 
จังหวัดนนทบุรี 11140 

08 1840 5729 
การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 

1174 นายญาณวุฑ  นัทนาเนตร ์
419/312 ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

0 2394 4148 
การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 

1175 นางสาวสมศรี  ก่ าเสน 
50/1 ต าบลสวนจติรลดา อ าเภอดสุิต 
กรุงเทพฯ 10400 

- 
การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 

1176 นางเอมอร  โกศลชุตเิดช 
242/3 ต าบลบางซื่อ อ าเภอบางซอื 
กรุงเทพฯ 10800 

08 9696 9811 
การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 

1177 นางสาวกนกพร  พิพัชกุล 
39/85 หมู่ 2 ต าบลบางพูด  
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 

0 2963 0137 
การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 

1178 นายวิไล  ใช้อยู่ทอง 
65/248 ถนนประชาอุทิศ ต าบลสกีัน 
อ าเภอดอนเมือง กรุงเทพฯ 

- 
การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 

1179 นางสุพร  อภัยรตัน ์
34/711 ต าบลสีกัน อ าเภอดอนเมอืง 
กรุงเทพฯ10210 

08 9480 9934 
การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 

1180 นางสมใจ  อุไรกลุ 
248 ต าบลวังบูรพา อ าเภอพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 

0 2223 5981 
08 1406 8995 

การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 

1181 นางสาวกนกพร  พิพิธกุล 
39/85 หมู่ 2 ต าบลบางพูด  
อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 4076 1792 
การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 

1182 นางอุรา  ตรีตรง 
6/1 หมู่ 4 ต าบลสิชล อ าเภอสิชล 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- 
การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 

1183 นายกนก  ผลม ี
59 หมู ่7 ต าบลโคกเจริญ  
อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุร ี

08 9150 1418 
การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 

1184 นายวรธน  จิตรแสงธรรม 
349/401 หมู่บ้านมหามงคล  
ถนนพุทธมณฑลสาย2 แขวงบางไผ ่ 
เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 

08 4701 5559 
การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 
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1185 นางสาวจินตนา  สุวรรณรัตน ์
29/57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจัน่ 
เขตบางกะป ิกรุงเทพฯ 10240 

- 
การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 

1186 นางสาวรนธีนา  วงศ์ตันตินพา 
1/107 หมู่บ้านเมืองทองธานี  
ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุร ี

08 5082 2330 
การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 

1187 นางมาล ี เหมกติติวัฒน ์
141 หมู่บ้านเสนาวิลล่า  
ถนนแฮปปี้แลนด ์แขวงคลองจั่น  
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

08 6505 7866 
การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 

1188 นางสาวปวีณา  ศรีไมรา 
145 หมู ่11 ต าบลหันคา อ าเภอหนัคา 
จังหวัดชัยนาท 19130 

0 5645 2190 
การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 

1189 นายพิมล  ภูริธีระสัจจะ 
18 แขวงพัฒนาการ เขตป้อมปราบ 
กรุงเทพฯ 10100 

08 5058 8449 
การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 

1190 นางสาวพิชญา  นพมาก 
492/1 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ 
เขตปทุมธาน ีกรุงเทพฯ 10330 

- 
การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 

1191 นางนวลจันทร ์ เทพศุภรังษ์กุล 
23 แขวงมีนบุรี เขตมีนบรุี กรุงเทพฯ 
10510 

08 6884 4635 
การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 

1192 นางกฤษ  กุลวัฒน ์
65/41 หมู ่5 ถนนนวมินทร์  
ต าบลคลองกุ่ม อ าเภอบึงกุ่ม 
กรุงเทพฯ 

08 5073 6309 
การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 

1193 นายธนาภา  เดี๊ยแลร ์
34/149 ต าบลบางตลาด  
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุร ี

0 2984 5595 
การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 

1194 นายอ านาจ  เรืองสุขสุด 
29/334 ต าบลคลองหลวง  
อ าเภอคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานี 12120 

08 7647 9671 
การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 

1195 นางสาวเปียทิพย ์ สุวรรณภัช - 08 5115 0583 
การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 

1196 นางปณตาพร  ศรีพุ่ม 
85/107 ซอยติวานนท์ 1  
ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000 

08 6049 1219 
การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 

1197 นางยุพา  วิริยพาณิชกุล 
82/71 ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมอืง 
จังหวัดนนทบุร ี11000 

- 
การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 

1198 นางสาวชลทิชา  หรั่งช้าง 
66 หมู ่4 ต าบลราษฎร์นิยม  
อ าเภอไทรน้อย  
จังหวัดนนทบุร ี11150 

08 5066 7416 
การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 

1199 นางนงนภัส  วายุภาพ 
46/130 หมู ่1 ถนนประชาช่ืน  
ต าบลบางเขน อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000 

0 2589 3857 
การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 

1200 นายสมชาย  เลียจรัส 
แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี  
กรุงเทพฯ 10600 

08 6790 2968 
การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 

1201 นางสาวอัญชล ี แซ่เล็ก 
8/1-10 ถนนพหลโยธิน 30  
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

08 6669 0484 
การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 
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1202 นางสาวจุรียภ์รณ ์ เวชวิทยาขลัง 
1 ซอยพหลโยธิน 48 แขวงอนุเสาวรีย์ 
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 

08 5404 5434 
การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 

1203 นางกรกนก  ศรีมโภชน ์
234 หมู ่8 ต าบลผักบุ้ง อ าเภอภูเขียว 
จังหวัดชัยภูมิ 36110 

08 6044 1567 
การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 

1204 นายภิษณ ุ ฉายาแก้วเกษร 
53/1355 ถนนติวานนท์  
ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

0 2961 9093 
08 2023 0703 

การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 

1205 นางนิภาวด ี เวโรจน ์
9/19 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

08 1340 3016 
การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 

1206 นางธราวล ี เวโรจน์ 
9/19 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 

- 
การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 

1207 นางรัศม ี หม่อมบ่าว 
264 ต าบลวังทองหลาง  
อ าเภอวังหลวง กรุงเทพฯ 10310 

08 6046 8137 
การท าสาคู ไส้หมู ธัญพืช และ
ผัก 

1208 นางสาวอัญชุล ี โอรส 
126/1944 หมู่ 5 ถนนติวานนท์  
ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 6614 5846 
การท าบลูเบอรี่  
สตรอเบอรี่ชีสพาย 

1209 นางราตร ี มหิทธิมหาวงศ์ 
212/75 หมู่บ้านนนทรีเพลส หมู ่1  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

08 1968 4109 
การท าบลูเบอรี่  
สตรอเบอรี่ชีสพาย 

1210 นางสาวธัญย์นิชา  เจรญิภรูีพัฒน์ 
2/83 หมู่ 4 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย 
ต าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี 11130 

0 2879 4113 
08 3136 9663 

การท าบลูเบอรี่  
สตรอเบอรี่ชีสพาย 

1211 นางประนอม  วงศ์สวัสดิ์กุล 
29/2 หมู่ 6 ต าบลระแหง  
อ าเภอลาดหลมุแก้ว  
จังหวัดปทุมธานี 12140 

08 1837 8530 
การท าบลูเบอรี่  
สตรอเบอรี่ชีสพาย 

1212 นางชลธิชา  ชาญช่างทหาร 
52/38 หมู ่8 ต าบลบางกระสอ  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ี11000 

08 8639 7412 
การท าบลูเบอรี่  
สตรอเบอรี่ชีสพาย 

1213 นางสุนันทา  ศรีสันตสิุข 
123/78 หมู ่3 หมู่ริเวอรโ์ฮม  
ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 7085 9123 
การท าบลูเบอรี่  
สตรอเบอรี่ชีสพาย 

1214 นางสาวชัญญมน  กาญจนาคม 
31/51 ซอยศาลเจ้า ถนนแจ้งวัฒนะ 
ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 7113 7835 
การท าบลูเบอรี่  
สตรอเบอรี่ชีสพาย 

1215 นางนันทนา  บุยรักกิจ 
75/239 หมู ่3 ต าบลบางตลาด  
อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

0 2583 3795 
การท าบลูเบอรี่  
สตรอเบอรี่ชีสพาย 

1216 นางรัตนา  สุดสงวน 
75/239 หมู ่3 ต าบลบางตลาด  
อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

0 2583 3795 
การท าบลูเบอรี่  
สตรอเบอรี่ชีสพาย 

1217 นางสาวกนกพร  พิพิธกุล 
39/85 หมู ่2 ต าบลบางพูด  
อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 4076 1792 
การท าบลูเบอรี่  
สตรอเบอรี่ชีสพาย 
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1218 นางจิรัชธาน ี แสงสว่าง 
1 ซอยลาดพร้าว 38 ถนนลาดปลาเค้า 
แขวงจระเข้บัว เขตลาดพรา้ว
กรุงเทพฯ 10230 

0 2570 6861 
08 5169 3902 

การท าบลูเบอรี่  
สตรอเบอรี่ชีสพาย 

1219 นางสาวณัฎวด ี หวังวรประเสริฐ 

41/4 หมู่ 8 ซอยเทพวิมาน  
ถนนติวานนนท ์ต าบลบางพูด  
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 
11120 

0 2583 3060 
08 6890 9361 

การท าบลูเบอรี่  
สตรอเบอรี่ชีสพาย 

1220 นางสาวราตรีพร  ลิ้มมงคล 
670/347 อ าเภอดินแดง กรุงเทพฯ  
10400 

08 1557 7015 
การท าบลูเบอรี่  
สตรอเบอรี่ชีสพาย 

1221 นางสาววันยา  ศศิบุตร 
137 ลาดพรา้ว 91 ต าบลวังทองหลาง 
อ าเภอวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

08 1823 9316 
การท าบลูเบอรี่  
สตรอเบอรี่ชีสพาย 

1222 นางวิไล  ใช้อยู่ทอง 
9/333 ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุร ี

08 1206 1158 
การท าบลูเบอรี่  
สตรอเบอรี่ชีสพาย 

1223 นางสาวภัทรปภา  โต๊ะจงมล 
69/149 ต าบลหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ  20170 

08 1309 0677 
การท าบลูเบอรี่  
สตรอเบอรี่ชีสพาย 

1224 นางสาวรัตนาภณ  สมราญโยธิน 
6 ถนนนิกรเกษม อ าเภอเมือง  
จังหวัด สุโขทัย 64000 

08 5542 6803 
การท าบลูเบอรี่  
สตรอเบอรี่ชีสพาย 

1225 นางสาวไข่มุกค ์ แจวสกุล 
35/270 ถนนประชาช่ืน  
ต าบลบางตลาด อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 9485 6252 
การท าบลูเบอรี่  
สตรอเบอรี่ชีสพาย 

1226 นางปริยา  เชี่ยวชาญ 
97/84 ถนนราษฎร์พัฒนา 25  
ต าบลสะพานสูง อ าเภอสะพานสูง 
กรุงเทพฯ 10240 

08 6985 2599 
การท าบลูเบอรี่  
สตรอเบอรี่ชีสพาย 

1227 นางสาวอัจจนา  เลิศภูวิวัฒน ์
39/221 คอนโดแฟมลิี่คอมเพล็กซ ์
กรุงเทพฯ 10400 

08 6940 4449 
การท าบลูเบอรี่  
สตรอเบอรี่ชีสพาย 

1228 นางสาวชลอจิตร  เล็กมณีโชต ิ
1/117 ซอยวิภาวด ี25  
ถนนวิภาวดีรังสติ ต าบลทุ่งสองห้อง 
อ าเภอหลักสี ่กรุงเทพฯ 10210 

0 2589 2368 
การท าบลูเบอรี่  
สตรอเบอรี่ชีสพาย 

1229 นางอาภากร  หลายทวีวัฒน ์

99/633 หมู ่4 ซอย 3/15  
หมู่สีวลีสุมรรณภมู ิถนนกิ่งแก้ว  
อ าเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

08 6097 1802 
การท าบลูเบอรี่  
สตรอเบอรี่ชีสพาย 

1230 นางสาวสุจติรา  เจริญสุข 
364/2 หมู ่3 ต าบลคคูต  
อ าเภอล าลูกกา  
จังหวัดปทุมธาน ี12130 

0 2991 1763 
การท าบลูเบอรี่  
สตรอเบอรี่ชีสพาย 

1231 นางสาวนิภาพร  พันภักดี 
99/66 หมู่ไทยสมุทร  
ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 8504 1093 
การท าบลูเบอรี่  
สตรอเบอรี่ชีสพาย 

1232 นายนิพนธ ์ ภู่อภิสิทธ์ิ 
124 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางซือ่  
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10820 

08 0556 5441 
การท าบลูเบอรี่  
สตรอเบอรี่ชีสพาย 
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1233 นางสาวสุริวรรณ  เริงรัศม ี
90/163 ซอยทรงสะอาด  
ถนนวิภาวดี แขวงจอมพล เขตจตจุักร 
กรุงเทพฯ 10900 

08 7505 9017 
การท าบลูเบอรี่  
สตรอเบอรี่ชีสพาย 

1234 นางกฤษณา  กุลวัฒน ์
65/41 หมู ่5 แขวงคลองกุ่ม เขตบึง
กุ่ม แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพฯ 

08 5073 6309 
การท าบลูเบอรี่  
สตรอเบอรี่ชีสพาย 

1235 นางอมรพันธ์  หล่อคงสุข 
56 ถนนรังสิต - นครนายก  
ต าบลประชาธิปัตย ์อ าเภอธัญบรุี 
จังหวัดปทุมธานี 10130 

0 2974 2321 
08 1598 9459 

การท าบลูเบอรี่  
สตรอเบอรี่ชีสพาย 

1236 นางญาณภคั  กันทะขู ้
48/227 หมู่ 5 ต าบลลาดสวาย  
อ าเภอล าลูกกา  
จังหวัดปทุมธานี 12150 

08 4786 2972 
การท าบลูเบอรี่  
สตรอเบอรี่ชีสพาย 

1237 นางสาวปราณ ี แซ่พี ้
700/2 หมู ่1 ต าบลหันคน  
อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130 

0 5645 1343 
การท าบลูเบอรี่  
สตรอเบอรี่ชีสพาย 

1238 นางสาวอัญชุลี  โอรส 
126/1944 หมู่ 5 ถนนติวานนท์ 
ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุร1ี1120 

0 2964 0807 
08 9108 0764 

การท าเชอร์เบทผลไม ้

1239 นางสาววชิราภรณ์  สมสุข 
5/357 ถนนแจ้งวัฒนะ  
ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 5948 6711 การท าเชอร์เบทผลไม ้

1240 นางกชกนก  จิตแสงธรรม 
349/401 หมู่ 9 หมู่บ้านมหามงคล 
แขวงบางไผ่ เขตบางแค  
กรุงเทพฯ 10160 

08 9104 3983 การท าเชอร์เบทผลไม ้

1241 นางอรพรรณ  พรสีมา 
67/669 หมู่บ้านชวนช่ืน  
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  
กรุงเทพฯ 10210 

0 2574 1947 
08 6893 9192 

การท าเชอร์เบทผลไม ้

1242 นายพีระยุทธ  ภิรมยส์ุภัคสกุล 
66/31 ต าบลบางเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

08 1844 4800 การท าเชอร์เบทผลไม ้

1243 นายสุรชัย  พรสุขเกษม 
477 ซอยสายน้ าทิพย์ ถนนสุขุมวทิ 
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย  
กรุงเทพฯ 10110 

0 2258 8569 
08 1657 0450 

การท าเชอร์เบทผลไม ้

1244 นางสาวราพัทร - 08 1557 7018 การท าเชอร์เบทผลไม ้

1245 นางสาวจินตนา  สุวรรณรัตน ์
29/57 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจัน่ 
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

- การท าเชอร์เบทผลไม ้

1246 นายศตวรรษ  ศัตร ู
51 หมู ่3 ต าบลสระบัว อ าเภอแดนดง 
จังหวัดบุรีรมัย์ 31150 

08 8359 4812 การท าเชอร์เบทผลไม ้

1247 นายวิศรุต  ผ่องโชค 
509 ลาดพรา้ว 62 ต าบลวังทองหลาง 
อ าเภอวังทองหลาง กรุงเทพฯ  10310 

0 2538 7116 
08 9111 9435 

การท าเชอร์เบทผลไม ้

1248 นางสาวสุกัญญา  จิตสุทธิรักษ ์
185/2 หมู ่9 ต าบลบางเตย  
อ าเภอสามโคก  
จังหวัดปทุมธานี 12160 

0 2977 2342 
08 1141 2350 

การท าเชอร์เบทผลไม ้
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1249 นางสาวแสงเดือน  ลอยมา 
59/416 หมู ่6 ต าบลลาสวน  
อ าเภอล าลูกกา  
จังหวัดปทุมธานี 12150 

08 9897 1381 การท าเชอร์เบทผลไม ้

1250 นางสาวกัญญารัตน์  ประกอบวณชิกุล 
2/361 ซอย 5 ถนนพหลโยธิน 40  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

08 1476 5922 การท าเชอร์เบทผลไม ้

1251 นางสาวณัฐชยา  บุญเพ็ง 
126/597 หมู่บ้านเคหะนนทบุร ี 
ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุร ี

0 2964 1660 
08 6567 8965 

การท าเชอร์เบทผลไม ้

1252 นางอริสรา  อุตะมา 
36/136 ต าบลบางพูด  
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 

08 5909 3669 การท าเชอร์เบทผลไม ้

1253 นางสาวนภัส  รตันอารีกลุ 
126/597 ต าบลปากเกร็ด  
อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 6567 8965 การท าเชอร์เบทผลไม ้

1254 นางสาวอังคณา  ปรีชาเมตตา 
15/15 ถนนจรัญสนิทวงศ์  
อ าเภอบางกอกใหญ ่ 
กรุงเทพฯ 10600 

- การท าเชอร์เบทผลไม ้

1255 นายธนิตพล  พงษ์สุเทพ 
124 แขวงบ้านบาตร เขตบ้านบาตร 
กรุงเทพฯ 10100 

0 2223 1418 การท าเชอร์เบทผลไม ้

1256 นางสาวจารุวรรณ  ลีระพงษ์กุล 
21/37 แขวงเทพศิรินทร์  
เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 

08 9746 9882 การท าเชอร์เบทผลไม ้

1257 นางสาวจันทร ์
30/35 หมู ่2 ต าบลคลองสาม  
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี

08 3904 1382 การท าเชอร์เบทผลไม ้

1258 นางสาวพิมพ์พลอย  วงศ์ประมวลผล 
326/34 แขวงสวนจิตรลดา เขตดสุิต 
กรุงเทพฯ 10300 

- การท าเชอร์เบทผลไม ้

1259 นายเทอดศักดิ ์ วิโรจน์กิจเจริญ 
10 ต าบลท่าทราย อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000 

08 7817 3331 การท าเชอร์เบทผลไม ้

1260 นางสาวสิริพร  รันตรินนค ์ 107/100 แขวงเขตร่มเกล้า กรุงเทพฯ 08 4115 6212 การท าเชอร์เบทผลไม ้

1261 นางนพคุณ  ทองเนียม 
2/84 แขวงบางเขน เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 10220 

08 6777 8363 การท าเชอร์เบทผลไม ้

1262 นางสาวนาวี  สมภพร ์
2 หมู่ 5 ต าบลนาแก อ าเภอชาวัง  
จังหวัดหนองบัวล าพ ู37000 

082-105 1981 การท าเชอร์เบทผลไม ้

1263 นางสาวจงเดือน  ชุ่มศร ี
11/38 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 

08 1484 3596 การท าเชอร์เบทผลไม ้

1264 นางเสาวนิต  ศิริศรมังส ์
11/38 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 

08 4432 2554 การท าเชอร์เบทผลไม ้

1265 นางสาวสุภคั  วิรุชนการุณ 
186/283 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 
กรุงเทพฯ 10510 

08 1375 5589 การท าเชอร์เบทผลไม ้

1266 นางสาวพชรวรรณ  จารุมิอินท 
88/71 แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 10220 

0 2551 4464 การท าเชอร์เบทผลไม ้

1267 นางนงนุช  พลเหิม 
234/122 แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง
กรุงเทพฯ 10210 

0 2929 7664 การท าเชอร์เบทผลไม ้
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1268 นางสาวสินีนาฏ  ค าทูน 
18/513 หมู1่  หมู่บ้านเปี่ยมสุข  
ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 6994 5920 การท าโดนัทแฟนซ ี

1269 นายธนา  ใช้อยู่ทอง 
65/248  แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
กรุงเทพฯ 

- การท าโดนัทแฟนซ ี

1270 ดร.นิชรี  นิลนนท ์ - - การท าโดนัทแฟนซ ี
1271 ดร.จินดารัตน์  โตสกลุงาม - - การท าโดนัทแฟนซ ี

1272 นางศุภลิกา  พรหมพจนาภา 
49/1200  ต าบลบางตลาด   
อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

0 2583 8568 
08 1612 9356 

การท าโดนัทแฟนซ ี

1273 นางสาวมาตรี  ทิพย์โอสถ 
472-95 หมู่บ้านประภาวรรณแลนด์ 
แขวงแสนแสบ เขตมีนบรุี  
กรุงเทพฯ 10510 

08 0990 0510 การท าโดนัทแฟนซ ี

1274 นางสาวถุงเงิน  จันทร์ศร ี
75/10 ซอยเสนานิคม 1 แขวงจรเข้บัว 
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 

0 2578 1138 
08 9794 6007 

การท าโดนัทแฟนซ ี 

1275 นางสาวภัคชนน  ยอดพรหม 
55/623 ซอย 22 หมู่บ้านปาริชาติ
ต าบลบางคูวัด อ าเภอเมือง  
จังหวัดปทุมธาน ี12000 

08 5357 0854 การท าโดนัทแฟนซ ี

1276 นายกนก  ผลม ี
ต าบลโคกเจริญ อ าเภอโคกเจริญ  
จังหวัดลพบุร ี

08 9150 1918 การท าโดนัทแฟนซ ี

1277 นางจาร ี บัวช่ืน 
118/3 หมู ่5 ต าบลอ่างทอง  
อ าเภอเกาะสมุย  
จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84140 

0 7723 6208 
08 9469 1266 

การท าโดนัทแฟนซ ี

1278 นางกชกนก  จิตแสงธรรม 
349/401 หมู่ 9 หมู่บ้านมหามงคล 
แขวงบางไผ่ เขตบางแค  
กรุงเทพฯ 10160 

08 9104 3983 การท าโดนัทแฟนซ ี

1279 นายวรธน  จิตแสงธรรม 
349/401 หมู่ 9 หมู่บ้านมหามงคล 
แขวงบางไผ่ เขตบางแค  
กรุงเทพฯ 10160 

08 4701 5559 การท าโดนัทแฟนซ ี

1280 นายเฉลมิ  วรรณชูชัย 
131/285 หมู่บ้านสิชล  
ต าบลพยอม อ าเภอวังน้อย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

- การท าโดนัทแฟนซ ี

1281 นางวิภา  พรมจันทร ์
70/14 หมู ่2 ถนนฉิมพลี แขวงฉิมพลี 
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 

08 1346 5081 การท าโดนัทแฟนซ ี

1282 นางสาวทิพยวรรณ  ธัญญวัฒนกลุ 
182-184 ถนนศรีกุญชร  
อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140 

08 7061 6199 การท าโดนัทแฟนซ ี

1283 นางสาวอุษณีย์  ตระการกิจวิชต 
339/113 ซอยอยู่ธรรม 19  
ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก  
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ10260 

0 2747 8933 
08 5554 4295 

การท าโดนัทแฟนซ ี

1284 นางนาตยา  ชาติยานนท์ 
115/20 หมู ่1 หมู่บ้านนันทนา 9  
ซอย6 ต าบลบางคูวัด อ าเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธานี 12000 

0 2976 0416 
08 9000 7112 

การท าโดนัทแฟนซ ี



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1285 นางสาวชลอสิกร  เล็กมณีโชต ิ
1/117 ซอยวิภาวด ี15 ถนนวิภาวดรีงัสิต 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  
กรุงเทพฯ 10210 

0 2589 2368 การท าโดนัทแฟนซ ี

1286 นางสาวนิภาพร  พันภักด ี
99/66 หมู่บ้านไทยสมุทร  
ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุร ี

08 8504 1093 การท าโดนัทแฟนซ ี

1287 นายพีรยุทธ  ภิรมย์สภุัคสกลุ 
66/32 ถนนเทพารักษ์ ต าบลบางเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
10270 

08 2844 4800 การท าโดนัทแฟนซ ี

1288 นางสาวประภาตา  ทักษณา 
22 ซอยสามัคคี 40 ต าบลท่าทราย
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

0 2573 4606 
08 4145 4684 

การท าโดนัทแฟนซ ี

1289 นางขวัญตา  พิพัฒน์ฐิติกร 
100 ซอยติวานนท์ 35 ต าบลท่าทราย 
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

08 9683 8735 การท าโดนัทแฟนซ ี

1290 นางสาวสิริพร  สันตริณณรงค ์
107/100 หมู่บ้านประภาวรรณโฮม 
(ร่มเกลา้) กรุงเทพฯ 

08 4115 6212 การท าโดนัทแฟนซ ี 

1291 นางสาวเรือ  ค าเพชร 
ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุร ี11000 

0 2527 5810 การท าโดนัทแฟนซ ี

1292 นางสาวกาญจน์  เสวบุตร - - การท าโดนัทแฟนซ ี

1293 นางสาวพัชรี  ขาวดี 
52 ซอยพหลโยธิน 57 แยก 4  
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน  
กรุงเทพฯ 10220 

08 9815 2365 การท าโดนัทแฟนซ ี

1294 นางสาวพัชรา  ขาวดี 
52 ซอยพหลโยธิน 57 แยก 4  
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน  
กรุงเทพฯ 10220 

08 6979 6199 การท าโดนัทแฟนซ ี

1295 นางปรวีสพรรณ  บวรรัชฏาไพสิฐ 
35/26 องครักษ์ 13 ถนนสามเสน  
เขตดสุิต กรุงเทพฯ 10300 

0 2669 0748 
08 1279 8370 

การท าโดนัทแฟนซ ี

1296 นางสาวนิภาพร  โสวภา 
2/259 หมู ่7 ต าบลปากเกรด็  
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 
11120 

08 7988 8936 การท าโดนัทแฟนซ ี

1297 นางสาวเดือนเพญ็  พวงธรรม 
123 หมู ่2 ต าบลสะแก อ าเภอสตกึ  
จังหวัดบุรีรมัย์ 31150 

08 9423 7020 การท าโดนัทแฟนซ ี

1298 นางสาวธนัญญา  พรรณโอรส 
4/92 หมู่ 2 ต าบลบ้านใหม่  
อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

08 1742 6036 การท าโดนัทแฟนซ ี

1299 นางสาวศิรลิักษณ ์ หุ่นดี 
1/4 หมู่ 3 ต าบลบ้านกลาง  
อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

08 4755 7547 
0 2979 6920 

การท าโดนัทแฟนซ ี

1300 นางสาวพชรวรรณ  อัตโสภณวัฒนา 
211/222 ต าบลบางไผ่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 11000 

08 3607 0221 
08 5486 1080 

การท าโดนัทแฟนซ ี

1301 นายอารีย์  วรปรัชญา 
47 หมู ่8 ต าบลบา้นต้า  
อ าเภอพนัสนิคม จังหวดัชลบุรี 20140 

08 5149 2646 
08 5146 2646 

การท าน้ าสลัดเพื่อสุขภาพ 

1302 นางธนอร  สุธรรมพร 
65/127 หมู ่5 หมู่บ้านเฟื่องสุข 2  
ต าบลส าโรง อ าเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 11110 

08 6539 0234 
08 6613 7573 

การท าน้ าสลัดเพื่อสุขภาพ 
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1303 นางสาวพัฒนสุรินทร์  สวนแก้วมณ ี
7/1 ถนนจักรพงษ์ (บางล าภูล่าง) 
แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 

- การท าน้ าสลัดเพื่อสุขภาพ 

1304 นางธนรรปสร  สืบสันติพงษ ์
679/18 หมู ่6 ต าบลวังทอง  
อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

- การท าน้ าสลัดเพื่อสุขภาพ 

1305 นางสาวอรุณี  จงวากุล 
179/50 ซอยอมร แขวงยานนาวา 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

08 9466 7788 การท าน้ าสลัดเพื่อสุขภาพ 

1306 นางสาวสุภาวดี  ศรีมาโน 
52/95 ต าบลหัวอมร  
อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ  
จังหวัดสระบุรี 18000 

0 3631 8580 
08 7769 7020 

การท าน้ าสลัดเพื่อสุขภาพ 

1307 นางสุรีพร  เพชรไพบูลย ์
19/11 หมู ่5 ถนนรังสิต - ปทุมธานี 
ต าบลบางพูน อ าเภอเมือง  
จังหวัดปทุมธาน ี

0 2958 8620 
08 1831 9695 

การท าน้ าสลัดเพื่อสุขภาพ 

1308 นางสาวสมศรี  เหล่าขวัญสถติย ์
129/13 หมู ่5 ซอยสมปราถนา  
ต าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี 11130 

0 2446 1792 การท าน้ าสลัดเพื่อสุขภาพ 

1309 นายชาญวิทย ์ ตรีเนตร 
767/33 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 

- การท าน้ าสลัดเพื่อสุขภาพ 

1310 นางมันทนา  บุยรักกิจ 
75/239 หมู ่3 ต าบลบางตลาด  
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 
11120 

0 2583 3795 การท าน้ าสลัดเพื่อสุขภาพ 

1311 นางอมร  มีพาณิชย ์

72/1 ซอย 11 ถนนราชพฤกษ์  
หมู่บ้านกฤษฎานคร ต าบลบางตลาด 
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 
11120 

0 2981 7834 
08 1751 4286 

การท าน้ าสลัดเพื่อสุขภาพ 

1312 นางรัตนา  สุดสงวน 
75/239 หมู ่3 ต าบลบางตลาด  
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 
11120 

0 2583 3795 การท าน้ าสลัดเพื่อสุขภาพ 

1313 นางบุษราวัลย์  อินทรพลาเดชา 
314/40 ถนนศรีอยุธยา  
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  
กรุงเทพฯ 10400 

0 2354 4648 การท าน้ าสลัดเพื่อสุขภาพ 

1314 นางนิธิมา  เอื้ออ าธน 
68/47 หมู ่5 แขวงคลองกุ่ม เขตบึง
กุ่ม กรุงเทพฯ 10240 

08 1719 0287 การท าน้ าสลัดเพื่อสุขภาพ 

1315 นางสาวนวลจันทร์  ภู่ศริิวัฒน ์
62/78 ต าบลบางเขน อ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 11000 

- การท าน้ าสลัดเพื่อสุขภาพ 

1316 นางสาววันยา  ศศิบุตร 
137 ลาดพรา้ว 91 แขวงวังทองหลาง 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

08 1823 9316 การท าน้ าสลัดเพื่อสุขภาพ 

1317 นางสาวสมหมาย  เหล่าขวัญสถิตย์ 
129/13 หมู ่5 ซอยสมปรารถนา  
ต าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี 11130 

- การท าน้ าสลัดเพื่อสุขภาพ 

1318 นางสาวรุ่งจันทร์  เฉลมิวิริยะ 
306 ซอยดวงตะวัน แขวงตลาดนอ้ย  
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 

0 2233 8854 
08 9485 9755 

การท าน้ าสลัดเพื่อสุขภาพ 
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1319 นางภิชสุภัค  สรุิยนต ์
33 ซอยเจริญนคร 30/2  
ถนนเจริญนคร แขวงบางล าภลู่าง  
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 

08 6567 7790 การท าน้ าสลัดเพื่อสุขภาพ 

1320 นายก้อง  ดุลกูลย ์
128/8 หมู่บ้านมณีรินทร์เลคแอนด์
พาร์ค ต าบลบางคูวัด อ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

0 2997 3582 
08 9788 0303 

การท าน้ าสลัดเพื่อสุขภาพ 

1321 นางสาวฐิติพันธ์  ทองอิสสระ 
5/852 หมู่บ้านประชาช่ืน 8.7  
ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 9792 0930 การท าน้ าสลัดเพื่อสุขภาพ 

1322 นางสาวสุรญัญา  จติศุทธิรักษ ์
185/2 หมู ่9 ต าบลบางเตย  
อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 
12160 

0 2977 2342 
08 1141 2350 

การท าน้ าสลัดเพื่อสุขภาพ 

1323 นางสาวอุษณีย์  ตระการกิจวิชิต 
339/113 ซอยวชิรธรรม 19  
ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 

0 2747 8933 
08 5554 4295 

การท าน้ าสลัดเพื่อสุขภาพ 

1324 นางสาวยุพด ี เชาว์ชัยพร 
604/22B หมู่บ้านเพชรเกษม 2  
แขวงบางแค เขตบางแค  
กรุงเทพฯ 10160 

0 2454 4797 การท าน้ าสลัดเพื่อสุขภาพ 

1325 นายวิสูตร  เจรญิศิลกาฬ - 08 6892 7902 การท าน้ าสลัดเพื่อสุขภาพ 

1326 นางสาวสุรยี์ญา  วัฒนธงชัย 
39/751 แขวงสามวาตะวันออก  
เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 

08 1922 4514 การท าน้ าสลัดเพื่อสุขภาพ 

1327 นางสาวเบญจวรรณ  อินทรภู ่
62/355 ต าบลบางแม่นาง  
อ าเภอบางใหญ ่จังหวัดนนทบุรี 
11140 

08 1840 5729 การท าน้ าสลัดเพื่อสุขภาพ 

1328 นายโชคชัย  โล่หร์ัตนวิไล 
28/64 หมู ่2 ต าบลคลองสาน  
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
10120 

0 2504 0586 การท าน้ าสลัดเพื่อสุขภาพ 

1329 นางสาวณัฐชยา  สุจริตกลุ 
894 ต าบลบางพูน อ าเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธานี 10150 

08 6980 6386 การท าน้ าสลัดเพื่อสุขภาพ 

1330 นายสุเมศ  หงษ์สุขพันธุ ์
894 ต าบลบางพูน อ าเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธานี 10150 

08 9667 3050 การท าน้ าสลัดเพื่อสุขภาพ 

1331 ดร.นิชรี  นิลนนท ์ - - การท าซูชิสไตลไ์ทย 
1332 ดร.จินดารัตน์  โตสกลุธรรม - - การท าซูชิสไตลไ์ทย 

1333 นางสาวสุนันทา  สายสนั่น ณ อยธุยา 
115/697 หมู่บ้านเมืองประชา  
ต าบลบางคูวดั อ าเภอเมือง  
จังหวัดปทุมธานี 12000 

08 9609 8993 การท าซูชิสไตลไ์ทย 

1334 นางสาวศุภรา  โอรส 
126/1944 หมู่ 5 ถนนติวานนท์  
ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุร ี11120 

0 2964 0807 
08 9108 0764 

การท าซูชิสไตลไ์ทย 

1335 นางพิมพ์ใจ  ค าพิทักษ์ 
92 ถนนสรณคมน์ ต าบลสีกัน  
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 

08 6703 0850 การท าซูชิสไตลไ์ทย 
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ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1336 นางสาวนภกานต ์ เพชรไพบูลย ์
19/11 หมู ่5 ถนนรังสิต - ปทุมธานี 
ต าบลบางพูน อ าเภอเมือง                   
จังหวัดปทุมธานี 12000 

0 2958-8620 
08 180 24903 

การท าซูชิสไตลไ์ทย 

1337 พ.อ าเภอหญิงจารุวรรณ  ธนเนตร 
125/26 หมู่บ้านสภุาพันท์  
ต าบลบางรัก อ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 11110 

0 2922 9130 
08 1726 7580 

การท าซูชิสไตลไ์ทย 

1338 นางสาวปริสา  รัตนพิทักษ์กุล 
39/168 หมู ่1 ต าบลบางพูด  
อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

0 2584 2023 
08 4112 9520 

การท าซูชิสไตลไ์ทย 

1339 นายรชต  ต้นประดู ่
38/174 ซอยรามอินทรา 55/8  
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ   

0 2155 1971 
08 88876404 

การท าซูชิสไตลไ์ทย 

1340 นางสาววชิราภรณ์  สมสุข 
5/357 ถนนแจ้งวัฒนะ  
ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 5948 6711 การท าซูชิสไตลไ์ทย 

1341 นางสาวปญญตา  ถู่วรรณภูกร 
ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร ์
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 

08 1425 8364 การท าซูชิสไตลไ์ทย 

1342 นางกรกนก  จิตแสงธรรม 
349/401 หมู่ 9 หมู่บ้านมหามงคล 
แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 

08 9104 3983 การท าซูชิสไตลไ์ทย 

1343 นายวรธน  จิตแสงธรรม 
349/401 หมู่ 9 หมู่บ้านมหามงคล 
แขวงบางไผ่ เขตบางแค  
กรุงเทพฯ 10160 

08 4701 5559 การท าซูชิสไตลไ์ทย 

1344 นางสาวจุฑามาศ  รอดสวสัดิ ์
229/11 สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 

08 6381 7158 การท าซูชิสไตลไ์ทย 

1345 นางสาวพรนภา  โคจรนา 
170 ต าบลท่าหลวง  
อ าเภอท่าหลวง จังหวัดปทุมธาน ี

- การท าซูชิสไตลไ์ทย 

1346 นางประไพพรรณ  แซเ่ตี๊ยะ 
145/144 ถนนสุขุมวิท 105  
แขวงบางนา เขตบางนา  
กรุงเทพฯ 10260 

08 1557 8434 การท าซูชิสไตลไ์ทย 

1347 นางนิภา  คลังประสิทธิพร 
314 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพฯ 11000 

08 9499 4492 การท าซูชิสไตลไ์ทย 

1348 นางรุ่งทิวา  ดิสภานุวัฒน์ 
833 ถนนสีลม ซอย 17 แขวงบางรัก 
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

0 2235 1854 การท าซูชิสไตลไ์ทย 

1349 นางสาวนงเยาว ์ เฮือนเหลือก 
145/31 หมู ่9 ต าบลคูคต  
อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
12130 

08 6978 2556 การท าซูชิสไตลไ์ทย 

1350 นางสาวศุภรศัมิ์  เขตสาล ี
102/195 หมู่บ้านรุ่งเรืองธานี ซอย 9 
ปากเกร็ด อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 9781 8080 การท าซูชิสไตลไ์ทย 

1351 นายกาญจนะ  ชินวัชรกุล 
102/195 หมู่บ้านรุ่งเรืองธานี  
ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุร ี11120 

08 6633 3680 การท าซูชิสไตลไ์ทย 
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1352 นางวงเดือน  ชุ่มศรี 
11/38 พหลโยธิน 32 เสนานิคม  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

08 1484 3596 การท าซูชิสไตลไ์ทย 

1353 นางนงนุช  พลเหิม 
234/122 หมู่บ้านสืบวงศ์  
ต าบลทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง  
กรุงเทพฯ 10210 

0 2929 7664 การท าซูชิสไตลไ์ทย 

1354 นางสุกัญญา  ดวงไพศาล 
18 ถนนประชาราษฏร์ ซอย 4  
ต าบลเมือง อ าเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย 64110 

0 5564 3463 
08 7523 7212 

การท าซูชิสไตลไ์ทย 

1355 นางสาวเปียทิพ  สุวรรณไสว - 08 5115 0583 การท าซูชิสไตลไ์ทย 

1356 นางปณตพร  ศรีพุม่ 
85/107 ถนนติวานนท์ 1  
ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุร ี

08 6049 1219 การท าซูชิสไตลไ์ทย 

1357 นางวนิดา  สุขพร 
78 ซอยประชานุกลู 3 ซอย1  
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ  
กรุงเทพฯ 10800 

0 2587 5843 
08 4453 7926 

การท าซูชิสไตลไ์ทย 

1358 นางสาวศุรวีร์  สุขพร 
78 ซอยประชานุกลู 3 ซอย 1  
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ  
กรุงเทพฯ 10800 

0 2587 5843 
08 3435 4950 

การท าซูชิสไตลไ์ทย 

1359 นางปริยา  เชี่ยวชาญ 
97/84 ถนนราษฏรฺพัฒนา 25 
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
กรุงเทพฯ 10240 

08 6985 2599 การท าซูชิสไตลไ์ทย 

1360 นางสาวกัณฐิกา  ภัทรเมศร ์
607/70 แขวงบางโก่ง  
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 

0 2191 0632 การท าซูชิสไตลไ์ทย 

1361 นางกนกรัตน์  จุลมณีวงศ ์
6/52 แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 

08 2342 8565 การท าซูชิสไตลไ์ทย 

1362 นายพฤติญา  ฉินทกานนท ์
390 ถนนราชวิถี แขวงดุสิต เขตดสุิต 
กรุงเทพฯ 10300 

08 9683 7181 การท าซูชิสไตลไ์ทย 

1363 นางสาวพิณทนิช  ฉินทกานนท ์
390 ถนนราชวิถี แขวงดุสิต เขตดสุิต 
กรุงเทพฯ 10300 

- การท าซูชิสไตลไ์ทย 

1364 นางสาวนริศรา  รัมมะนพ 
133/61 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 33 
ต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุร ี

08 3132 7087 การท าซูชิสไตลไ์ทย 

1365 นางสาวมณรีัตน์  เนื่องขันต ี
408/15  ถนนพระราม 5   
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ  
กรุงเทพมหานคร 

08 6976 3158 การท าซูชิสไตลไ์ทย 

1366 นางสาวสันศนีย์  เบ่งศร ี
104 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยา
บาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

- การท าซูชิสไตลไ์ทย 

1367 นางสาวสุภาวดี  ศรีมะโน 
52/95 ต าบลห้วยพง  
อ าเภอเฉลมิพระเกียรติ  
จังหวัดสระบุรี 18000 

0 3636 9456 
08 7769 7020 

การท าเยลลีส่มุนไพร 

1368 นางศรีอุพล  จงเจริญรัตน ์
112/59 เรวดี 10 ถนนติวานนท์ 
จังหวัดนนทบุรี 11000 

- การท าเยลลีส่มุนไพร 
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1369 นางสาววนาภรณ์  ชัยกูล 
2991/33 ลาดพร้าว ซอย 101/3  
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

0 2370 3095 
08 1428 7887 

การท าเยลลีส่มุนไพร 

1370 นางสาวนวลจันทร์  ภู่ศริิวัฒนา 
42/78 ต าบลบางเพ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 11000 

08 1695 5135 การท าเยลลีส่มุนไพร 

1371 นางสาวจุฑามาศ  รอดสวสัดิ ์
229/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพฯ 10240 

08 6381 7158 การท าเยลลีส่มุนไพร 

1372 นางสาวพิมพประภา  โกศลพันธ ์
125/2 ซอยทับทิม  
ถนนกรุงเทพฯ-นนท์ ต าบลบางเขน 
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

0 2525 0098 
08 6571 2341 

การท าเยลลีส่มุนไพร 

1373 นางนัดดา  มีค า 
18/528 อาคาร T2 เมืองทองธาน ี
ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

0 2981 2347 การท าเยลลีส่มุนไพร 

1374 นางสาวไข่มุกค์  แจงสุข 

35/270 หมู่บ้านยิ่งสายนิเวศน์  
ถนนประชาช่ืน ต าบลบางตลาด 
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 
11120 

08 9485 6252 การท าเยลลีส่มุนไพร 

1375 นายธวัชชัย  ทาสุนทรบศ 
477 ซอยสายน้ าทิพย์ ถนนสุขมุวิท  
แขวงคลองตนั เขตคลองเตย  
กรุงเทพฯ 10110 

0 2258 8569 
08 1657 0450 

การท าเยลลีส่มุนไพร 

1376 นางปริยา  เชี่ยวชาญ 
97/84 ถนนราษฏร์พัฒนา 25  
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
กรุงเทพฯ 10240 

0 2729 0581 
08 6985 2599 

การท าเยลลีส่มุนไพร 

1377 นางธัญรัศม์  บัวนาค 
16/157 ซอยนิเวศน์ 4 ถนนแจ้ง
วัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพฯ 

0 2982 5908 
08 1458 0989 

การท าเยลลีส่มุนไพร 

1378 นางสาวจินตนา  จันทรวงศ ์
74/78 หมู ่5 ถนนรัตนาธิเบศร์  
ต าบลทุ่งคร ุอ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 9782 3367 การท าเยลลีส่มุนไพร 

1379 นางสาวกัญญารัตน์  ประกอบวณชิกุล 
2/361ซอย 5 ถนนพหลโยธิน 40  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10700 

08 1476 5922 การท าเยลลีส่มุนไพร 

1380 นางนงนุช  พลเหิม 
234/122 หมู่บ้านสิววงศ์ แขวงทุ่งสี
กัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 

0 2929 7664 การท าเยลลีส่มุนไพร 

1381 นางสุกัญญา  ดวงไพศาล 
18 ถนนประชาราษฏร์ ซอย 4  
ต าบลเมือง อ าเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย 64110 

0 5564 3463 
08 7523 7212 

การท าเยลลีส่มุนไพร 

1382 นางนิภาวดี  เวโรจน ์
9/19 ซอยพหลโยธิน 9 ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
กรุงเทพฯ 10400 

08 1340 3016 การท าเยลลีส่มุนไพร 

1383 นางสาวณฤดี  คงกิจภาภรณ ์
9/19 ซอยพหลโยธิน 9 ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
กรุงเทพฯ 10400 

08 0587 9927 การท าเยลลีส่มุนไพร 
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1384 นางสาวนิรมาน  วงศ์ธนะชัย 
546 หมู่บ้านเสนาวิลล่า  
ถนนแฮปปี้แลนด์ แขวงคลองจั่น  
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

0 2375 3122 
08 4975 2447 

การท าเยลลีส่มุนไพร 

1385 นางมาลินี  ค ามณ ี
40 หมู ่11 ถนนคลังอาวุธ  
ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมือง  
จังหวัดอุบลราชธานี 34000 

0 2375 7054 
08 4038 7178 

การท าเยลลีส่มุนไพร 

1386 นางสาวเพ็งทิพย์  สุวรรณไสว - 08 5115 0983 การท าเยลลีส่มุนไพร 

1387 นางสาวอารีย์  เลียบทอง 
112/1 ซอยสะพานเตย แขวงสี่พระยา  
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

08 1829 0822 การท าเยลลีส่มุนไพร 

1388 นางสาวกันยา  ศศิบุตร 
137 ลาดพรา้ว 91 แขวงวังทองหลาง 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

08 1823 9316 การท าเยลลีส่มุนไพร 

1389 นางมาลินี  นรารตัน ์
54/3 ซอย 93 ถนนลาดพร้าว  
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์  
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

0 2932 3679 
08 1488 0062 

การท าเยลลีส่มุนไพร 

1390 นายสมชาย  เลี่ยงสวสัดิ ์
แขวงลาดพลู เขตธนบุรี  
กรุงเทพฯ 10400 

08 6790 2968 การท าเยลลีส่มุนไพร 

1391 นางสาวนวรัตน์  เกียวมาศ 
112 ซอยพหลโยธิน 53  
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน  
กรุงเทพฯ 10220 

08 9789 1205 การท าเยลลีส่มุนไพร 

1392 นายสมชาย  จงชุติโชคชัย 
41/93 ถนนพหลโยธิน  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 

08 5664 9456 การท าเยลลีส่มุนไพร 

1393 นางสาวแก้วกาญจน์  เมืองพิน 
31/18  หมู ่2 อ าเภอบ้านนา  
ต าบลจะนะ จังหวัดสงขลา 90130 

08 6692 9447 การท าเยลลีส่มุนไพร 

1394 นางสาวไปรษร์ัตน์  ทองข าด ี
44/4 หมู่ 8 ต าบลคลองพน  
อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 
81170 

0 7565 0220 
08 7891 3071 

การท าเยลลีส่มุนไพร 

1395 นางสาวศุภรา  โอรส 
126/1944 ต าบลปากเกร็ด  
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุร ี
11120 

0 2964 0807 
08 9108 0764 

การท าเยลลีส่มุนไพร 

1396 นางกชกนก  จิตแสงธรรม 
349/401 หมู่ 9 หมู่บ้านมหามงคล 
แขวงบางไผ่ เขตบางแค  
กรุงเทพฯ 10160 

08 9104 3983 การท าเยลลีส่มุนไพร 

1397 นายภิษณุ  ฉายาแก้วเกษร 
53/355  ถนนติวานนท์  
ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

0 2961 9093 
08 2023 0903 

การท าเยลลีส่มุนไพร 

1398 นางสาวดวงพร  ชุติมณีวงษ ์
10/52  แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10950 

0 2939 1082 การท าเยลลีส่มุนไพร 

1399 นายสุรชา  ทองมณ ี
7/22 หมู่ 2 แขวงออเงิน เขตสายไหม 
กรุงเทพฯ 10220 

08 4657 1039 การท าเยลลีส่มุนไพร 

1400 นางสาวกนกพร  หงษ์ทอง 
1860/8  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงพญาไท เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 

- การท าเยลลีส่มุนไพร 
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1401 นางโสภา  ทองมณ ี
7/22 หมู่ 2 แขวงออเงิน เขตสายไหม 
กรุงเทพฯ 10220 

08 7120 1637 การท าเยลลีส่มุนไพร 

1402 นางสาวณฤดี  คงกิจภากรณ ์
9/19 ซอยพหลโยธิน 9  
ถนนพหลโยฤธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

08 0587 9927 การท าเยลลีส่มุนไพร 

1403 นางมาลินี  นรารตัน ์
54/3 ลาดพร้าว 93  
ต าบลคลองเจ้าคณุสิงห์  
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

0 2932 3679 
08 9505 8812 

การท าเยลลีส่มุนไพร 

1404 นางนิภาวดี  เวโรจน ์
9/19  ซอยพหลโยธิน 9  
ถนนพหลโยฤธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

08 1340 3016 การท าเยลลีส่มุนไพร 

1405 นางสาวนวรัตน ์ เกี้ยวบศ 
112  ซอยพหลโยธิน 55  
กรุงเทพฯ 10220 

08 9789 1205 การท าเยลลีส่มุนไพร 

1406 นายชาตรี  งามวาสนนท์ 
134/205  ประชาราษฏร์ 1  
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

08 1666 9710 การท าเยลลีส่มุนไพร 

1407 นางสาวมัลลิกา  พรหมพจนา 
49/1200  หมู่บ้านสวัสดิการกทม. 
ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

0 2583 8568 
08 1612 9356 

การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ 

1408 นางสุมาลี  แสงอุไรย ์

126/628-629  เคหะนนท์  
ถนนสุขาประชาสรร ต าบลปากเกร็ด 
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 
11120 

0 2584 2622 
08 6461 8965 

การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ 

1409 นางยมลพร  เมืองโคตร 
55/678  หมู่บ้านปาริชาติ ซอย 23 
ต าบลบางคูวัด อ าเภอเมือง  
จังหวัดปทุมธานี 12000 

08 1909 6366 การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ 

1410 น.อ.หญิงจารุวรรณ ธนเนตร 
125/26  หมู่บ้านสุภาพินท์  
ต าบลบางรักพัฒนา อ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 11110 

0 2922 9134 
08 1726 7580 

การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ 

1411 นางสาวพัชรี  พรหมมณ ี
55-632  ซอย 22 ต าบลบางคูวัด 
อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธาน ี

08 7830 2157 การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ 

1412 นางสาวรุ่งจันทร์  เฉลมิวิชัย 
306 ซอยดวงตะวัน แขวงตลาดนอ้ย 
เขตสมัพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 

0 2233 8854 
08 9485 9755 

การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ 

1413 นางภัชสุภัค  สรุิยนต ์
33 ซอยเจริญนคร 30/2  
ถนนเจริญนคร แขวงบางล าภลู่าง  
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 

08 6569 7790 การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ 

1414 นางสาวแสงเดือน  ลอยมา 
59/416  หมู่ 6  ต าบลลาดสวาย  
อ าเภอล าลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 
12150 

08 9897 1381 การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ 

1415 นางญาณภคั  กันทะจู ้
118/227 หมู่ 5  ต าบลลาดสวาย  
อ าเภอล าลกูกา จังหวัดปทุมธานี 
12150 

0 2592 3941 
08 6786 2972 

การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ 
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1416 นางวรรณวิมล  เขื่อนวัง 
หมู่บ้านทาวน์พลสัเอ็กซ์ประชาช่ืน 
58/20  ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืง 
จังหวัดนนทบุรี 11000 

08 9996 6133 การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ 

1417 นางปิยกานต ์ ธาตุมาศ 
79/1479  ต าบลบางตลาด  
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 

08 5958 7174 การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ 

1418 นายจุมพฎ  พรหมสาล ี - 08 1580 9760 การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ 

1419 นางสาวภรลี  บุญประคอง 
10 ซอยรังรักษ์ใต้ 2 ประชานิเวศน์ 1  
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  
กรุงเทพฯ 10900 

0 2589 5586 
08 4055 2536 

การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ 

1420 นางสาวสุดารัตน์  องค์วิเศษไพบลูย์ 
2044/59 ถนนจันทร์ แขวงช่องนนทรี  
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

0 2880 0755 
08 7678 8976 

การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ 

1421 นายไพฑูร  จงจิตสันต ์
38/14 ซอยประตูชัย ถนนสุริวงศ ์
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก  
กรุงเทพฯ 10500 

0 2234 1234 
08 9994 8194 

การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ 

1422 นางสาวณัฐชยา  บุญเพ็ง 
126/597 หมู่บ้านเคหะนนทบุร ี 
ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุร ี

0 2964 1660 
08 6567 8965 

การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ 

1423 นางอริสรา  อุตะมา 
36/130 หมู ่9 สหกรณ์ 3  
ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

0 2571 0082 
08 5909 3669 

การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ 

1424 นางศิริเพ็ย  สายธน ู
554 ซอยเขมาเนรมติร  
ถนนประชาราษฏร์ 1 แขวงบางซื่อ 
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

0 2587 9423 
08 1781 3592 

การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ 

1425 นางสาวพิมพ์พลอย  วงศ์ประมวลผล 
บริษัทศูนย์การได้ยินดีเมด  
แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสติ  
กรุงเทพฯ 10300 

08 9191 5600 การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ 

1426 นางสาวอัจฉรา  สันติรณณรงค ์
109/100 หมู่บ้านประภาวรรณโฮม 
ร่มเกล้า กรุงเทพฯ 

08 4115 6212 การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ 

1427 นางวนิดา  สุขพร 
78 ซอยประชานุกลู 3 ซอย1  
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ  
กรุงเทพฯ 10800 

0 2587 5843 
08 4453 7926 

การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ 

1428 นางสาวศุรวีร์  สุขพร 
78 ซอยประชานุกลู 3 ซอย 1  
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ  
กรุงเทพฯ 10800 

0 2587 5843 
08 3435 4950 

การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ 

1429 นางสาวพิชญา  นนนท 
492/1 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

0 2207 6355 การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ 

1430 นางสาวกัณฐิภา  ภัญเมฆวงศ ์
607/70 ซอยวัดจันทร์ใน แขวงบาง
โค่ง เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 
10120 

0 2291 0672 การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ 

1431 นางสาวฐิติพันธ ์ ทองอิสสระ 
5/852 หมู่บ้านประชาช่ืน ซอย 7 
แขวงบางตลาด เขตปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 9792 0930 การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ 
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1432 นางวารุณี  จงวรกุล 
178/11 ซอยอมร แขวงยานนาวา 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

08 9170 2737 การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ 

1433 นางรุ่งทิวา  ดิสภานุวัฒน์ 
833 ซอยสีลม 17 แขวงบางรัก 
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

0 2235 1854 
08 7072 2944 

การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ 

1434 นายคณติ  อยู่สมบรูณ ์
91/1 แขวงอรุณอมรินทร์  
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 

08 9613 3520 การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ 

1435 นางสาววรวิมล  ใจสว่าง 
69 หมู ่3 ต าบลปากเกรด็  
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 
11120 

081 753 9231 การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ 

1436 นางสาวชมภู่  บริหาร 
18/4 ต าบลมีนบรุี  
อ าเภอมีนบุรี กรุงเทพฯ 

- การท าคานาเป้หนา้ต่างๆ 

1437 นายศราวุฒิ  อยู่ควง 
4 แขวงปรกอรุณ 5  
เขตวัดอรณุ กรุงเทพฯ 10500 

08 9159 9318 การท าวาฟเฟิลไสต้่างๆ 

1438 นางสาวเพชรมณี  ไรโรจนกิจ 
984/29-30 ถนนพระราม 6  
แขวงเพชรบุรี เขตราชเทวี  
กรุงเทพฯ  10400 

0 2216 4574 
08 1731 6222 

การท าวาฟเฟิลไสต้่างๆ 

1439 นายวิศิษฏ์  เอื้อสุดกิจ 
125/348 หมู่บ้านสายลม ซอย 11 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงปากเกร็ด  
เขตปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 4813 3511 การท าวาฟเฟิลไสต้่างๆ 

1440 นางสาวอรอนงค์  มติศักดิ ์
ลุมพินีคอนโดวลิล์ ซอย 3  
แขวงบางเขน เขตบางเขน  
กรุงเทพฯ 10220 

08 3917 9598 การท าวาฟเฟิลไสต้่างๆ 

1441 นางยมลพร  เมืองโคตร 
35/678 หมู่บา้นปาริชาต ซอย 23  
ต าบลบางคูวดั อ าเภอเมือง  
จังหวัดปทุมธานี 12000 

08 1909 6366 การท าวาฟเฟิลไสต้่างๆ 

1442 นางสาวภัคชนน  ยอดพรหม 
55/623 ซอย 22 หมู่บา้นปาริชาต ิ 
ต าบลบางคูวดั อ าเภอเมือง  
จังหวัดปทุมธานี 12000 

08 5357 0854 การท าวาฟเฟิลไสต้่างๆ 

1443 นางลลิตา  ทักษณา 
22 ซอยสามัคคี 40 ต าบลท่าทราย  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

0 2573 4606 
08 4145 4684 

การท าวาฟเฟิลไสต้่างๆ 

1444 นางสาวราตรีพร  ลิม้มงคล 
670/347 แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400 

08 1557 7015 การท าวาฟเฟิลไสต้่างๆ 

1445 นางจาวี  บัวช่ืน 
118/3 หมู ่5 ต าบลอ่างทอง  
อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสรุาษฏร์ธานี 
84140 

0 7723 6208 
08 9469 1266 

การท าวาฟเฟิลไสต้่างๆ 

1446 นายเอกลักษณ์  อันธนาภัย 
7 ซอยเอกชัย 81 ถนนเอกชัย  
แขวงบางบอน เขตบางบอน  
กรุงเทพฯ 10150 

0 2415 5653 
08 1984 5687 

การท าวาฟเฟิลไสต้่างๆ 

1447 นายทินวัฒน ์ พุชิว 
25-27 ถนนเทศบาล 4 ต าบลหนองแค 
อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
18140 

08 6128 3017 การท าวาฟเฟิลไสต้่างๆ 
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1448 นางทิพยวรรณ  ธัญญวัฒนกุล 
182-184 ถนนศรีกุญชร  
อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140 

08 7961 6199 การท าวาฟเฟิลไสต้่างๆ 

1449 นายสุทัศน์  อู่ศิริจันทร 
225 เจริญนคร 14 ถนนเจริญนคร 
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน 
กรุงเทพฯ 10600 

0 2437 1946 
081-513-6972 

การท าวาฟเฟิลไสต้่างๆ 

1450 นางพนิดา แสงทอง - - การท าวาฟเฟิลไสต้่างๆ 

1451 นางสาวแสงเดือน  ลอยมา 
59/416 หมู ่6 ต าบลลาดสวาย  
อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
12150 

08 9897 1381 การท าวาฟเฟิลไสต้่างๆ 

1452 นายธีรญา  รุ่งรัฐเพทย ์
ฟ้ารังสิต ต าบลบึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี 12130 

0 2957 7692 
08 1989 1252 

การท าวาฟเฟิลไสต้่างๆ 

1453 นางญฐาพร  อัศวเดชาชาญ 
14/773  หมู่บ้านบัวทองธานี  
ต าบลบางบัวทอง  อ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี  11110 

0 2925 9550 
08 7346 5059 

การท าวาฟเฟิลไสต้่างๆ 

1454 นางสาววรนุช  อัสสมงคล 
99/11  หมู ่3  ต าบลปากเกร็ด  
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 
11120 

08 2700 8537 การท าวาฟเฟิลไสต้่างๆ 

1455 นางขวัญตา  พิพัฒน์ฐภัทร 
100  ซอยติวานนท์ 35 ต าบลท่าทราย 
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

08 9683 8735 การท าวาฟเฟิลไสต้่างๆ 

1456 นางสาวขวัญใจ  ธรรมสุรยิะ 
45  ถนนสุขุมวิท 89/1 แขวงบางจาก  
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 

0 2311 4486 
08 4660 4789 

การท าวาฟเฟิลไสต้่างๆ 

1457 นางสาวกัญญารัตน์  ประกอบวณชิกุล 
2/361  ซอย 5 ถนนพหลโยธิน 40  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

08 1476 5922 การท าวาฟเฟิลไสต้่างๆ 

1458 นางสาวมัลลิกา  พรหมพจนา 
49/200  ต าบลบางพลดั  
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 

08 1612 9356 การท าวาฟเฟิลไสต้่างๆ 

1459 นางธนาภา  เดียแส ้
34/149  ต าบลบางตลาด  
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 

- การท าวาฟเฟิลไสต้่างๆ 

1460 นางสุพัตรา  สมทรัพย ์

53/1243  ซอยราชพฤกษ์ 14  
ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลบางตลาด 
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 
11120 

0 2503 7075 
08 5119 8078 

การท าวาฟเฟิลไสต้่างๆ 

1461 นายอัครินทร์  ไชยสุวรรณ 
264 หมู ่3 บ้านยาง ต าบลหนองบอน  
อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรีัมย์ 
31140 

08 0163 7904 การท าวาฟเฟิลไสต้่างๆ 

1462 นางปรวีย์พรรณ  บวรรตันไพสิทธ์ิ - - การท าวาฟเฟิลไสต้่างๆ 

1463 นางสาวขวัญใจ  ธรรมสุรยิะ 
45 แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพฯ 10260 

084 660 7489 การท าวาฟเฟิลไสต้่างๆ 

1464 นายธีรญา  รุ่งรัฐแพทย์ 
ต าบลบางยีโ่ถ อ าเภอธัญบรุี  
จังหวัดปทุมธานี 12130 

08 1989 152 การท าวาฟเฟิลไสต้่างๆ 

1465 นางสุธาทิพย ์ ไชยบุตร 
170/1 แขวงวัดพระยาไกร  
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 

08 1551 2803 
0 2391 1475 

การท าวาฟเฟิลไสต้่างๆ 

 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1466 นายธนิตพล  พงษ์สุเทพ 
124 แขวงบ้านบาตร เขตบ้านบาตร 
กรุงเทพฯ 10100 

0 2223 1418 การท าวาฟเฟิลไสต้่างๆ 

1467 นางสาวเบญญาภ  วโรดมวิทยา 
27 แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพฯ  10250 

08 1818 7154 การท าวาฟเฟิลไสต้่างๆ 

1468 นางสาวศรีจติ  แก้วทอง 
27 แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพฯ 10250 

08 1818 7154 การท าวาฟเฟิลไสต้่างๆ 

1469 นางวิไล  ใช้อยู่ทอง 
9/333 ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุร ี

08 1206 1158 การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง 

1470 นางสาวเพ็ญศรี  ปานเมฆ 
53/1363 หมู่มิตรประชา  
ต าบลบ้านใหม ่อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 9165 9595 การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง 

1471 นางสาวอรอนงค์  มติศักดิ ์
ลุมพินีคอนโดวลิล์ รามอินทรา ซอย 3  
แขวงบางเขน กรุงเทพฯ 10220 

08 3917 9598 การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง 

1472 นางสุนันทา  ศรีสันตสิุข 
123/78 หมู่บ้านรเิวอร์โฮม  
ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

0 2583 3801 
08 7085 9123 

การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง 

1473 นางสาววนาภรณ์  ชัยกูล 
2991/33  ซอย 101/3 วิสุทธานี 
แขวงลาดพร้าว เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

0 2370 3095 
08 1428 7887 

การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง 

1474 นางชลิตา  ทองอุ่น 
78/177  ต าบลละหาร  
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

- การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง 

1475 นายพิษณุ  เวชรัตนะวัฒน์ 
41/4  หมู ่8 ต าบลบางพูด  
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 
11120 

0 2583 3060 
08 7714 8548 

การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง 

1476 นางสาวสุจติรา  เจริญสุข 
364/2  หมู ่3 เมืองนนท์ 4 ต าบลคูคต  
อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
12130 

0 2991 1763 การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง 

1477 นางยุพิน  ศรีมาลานนท์ 
78/177  หมู่ 9 ต าบลละหาร   
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

0 2950 1342 การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง 

1478 นางเบญรพร  ผาญาลาร 
78/177  หมู่ 9 ต าบลละหาร  
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

- การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง 

1479 นางสาวปวีณา  ศรเีมรา 
145  หมู่ 11 ต าบลหันหันตรา  
อ าเภอหันตรา จังหวัดชัยนาท 17130 

0 5645 2190 การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง 

1480 นางสาวขวัญใจ  ธรรมสุรยิะ 
45 ถนนสุขุมวิท 89/1 แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 

0 2311 4486 
08 4660 4789 

การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง 

1481 นายเทอดศักดิ์  วิโรจน์กิจเจริญ 
10  ซอยประชานิเวศร์ 3 ซอย 13 
ต าบลท่าทราย อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000 

0 2997 6146 
08 7817 3331 

การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง 

1482 นางมาลี  เหมพิตติวัฒน ์
141 หมู่บ้านเสนาวิลล่า ซอย 7  
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ  
กรุงเทพฯ 10240 

0 2375 3934 
08 6505 7866 

การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง 

 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1483 นางกฤษดา  กุลวัฒน ์
65/41 หมู ่5 ถนนนวมินทร์  
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 

08 5073 6309 การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง 

1484 นางยุพา  นาคทอง 37/6 อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี - การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง 

1485 นางสมใจ  สมใจศรูกุล 
248 ถนนตีกอง แขวงวังบูรพาภิรมย ์
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

08 1406 8995 การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง 

1486 นางสาวเพาพงา  ตันบริภณัฑ ์
53/1243 ซอยราชพฤกษ์ 14  
ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 7014 9979 การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง 

1487 นางสุพัตรา  สมทรัพย ์
53/1243  ซอยราชพฤกษ์ 14  
ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

0 2503 7075 
08 5119 8078 

การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง 

1488 นางนพพร  อัศวกิจวานิช 
90/162 ซอยพระราม 9 ถนนวิภาวด ี
หมู่บ้านอยูเ่จรญิ แขวงจอมพล  
เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 

08 7510 5152 การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง 

1489 นางดวงเนตร  วรวงศ์เธอ 
2/243 หมู ่7 ต าบลบางพูด  
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 
11120 

0 2583 1897 
08 4943 7711 

การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง 

1490 นางวรรณี  วงศ์สุทธิเลิศ 
15 หมู ่12 ซอยอุดมสุข 40  
ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

0 2393 8448 
08 7694 9822 

การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง 

1491 นางจงรักษ์  เลิศลักษณาพร 
9/504  หมู ่8 ถนนประชาอุทิศ 129 
อ าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

08 1741 1558 การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง 

1492 นายช่วย  พู่พุฒิเจริญชัย 
2508/732  แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400 

081 155 7932 การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง 

1493 นางแน่งน้อย  สิงห์วิจารณ ์
23/41  ซอยชินเขต 1/41  
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  
กรุงเทพฯ 10210 

08 1591 2581 
08 6045 0357 

การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง 

1494 นางอนงค์  สายทอง 
34/149  ต าบลบางตลาด  
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุร ี

0 2984 5595 การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง 

1495 นางสาวกฤศณัฏธิ  กีรติอมรศิร ิ
7/22 หมู่2 หมู่บ้านประยรูทอง  
แขวงออเงิน เขตสายไหม  
กรุงเทพฯ 10220 

08 1808 9010 การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง 

1496 นายสุวิบูลย์  กวีกิจมาโนชญ ์
80/16 หมู ่4 หมู่บ้านเอซีเฮ้าส์ 4  
ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา  
จังหวัดปทุมธาน ี12150 

0 2993 4888 
08 9133 4888 

การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง 

1497 นางสาวยุพดี  เชาว์ชัยพร 
604/223 หมู่บ้านเพชรเกษม 2  
แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 
10160 

0 2454 4797 การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง 

1498 นางสาวจารุวรรณ  ลีรพงษ์กุล 
21/37 แขวงวัดเทพศิรินทร์  
เขตป้อมปราบ  กรุงเทพฯ 10100 

0 2223 4462 การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง 

 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1499 นางสาวอัญชลี  ธนาศิริวัฒนา 
กระทรวงวิทยาศาสตร์  
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  
กรุงเทพฯ 10400 

0 2530 4440 
089143 5492 

การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง 

1500 นางพนิดา  แสงทอง 
59 ลาดพร้าว 122 ถนนลาดพร้าว 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพฯ 10210 

- การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง 

1501 นายสุทัศน์  อู่ศิริจันทร ์ - - การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง 

1502 นางสาววรรณา  สิงห์พันธุ์ลเดช 
119  ซอยนาวา (ตึกแถว)  
แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร  
กรุงเทพฯ 10200 

0 2221 7499 
08 6789 4122 

การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง 

1503 นางสาวพิมลรัตน์  ทรัพย์อนันต์ชัย 
744/33  ซอยพญานาค  
แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 

0 2611 1475 
08 9982 1456 

การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง 

1504 นางสาวธรรศณพรรณ  เรืองบูรพา 
618 ถนนเทศบาลด าริ ต าบลหน้า
เมือง อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
25000 

08 9018 6664 การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง 

1505 นางเสาวนิช  ศิริศรีบังล ์
11/38 พหลโยธิน 32 เสนานิคม 
แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10400 

08 4432 2554 การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง 

1506 นายวิศิษฏ์  เอื้อสุดกิจ 
3/1 หมู่บ้านสีวลี แขวงปากเกร็ด  
เขตปากเกรด็ กรุงเทพฯ 11210 

08 4611 7802 การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง 

1507 นางชาลิสา  ผาติทิต 
187 หมู ่9 ถนนสุขสวัสดิ์ 76  
ต าบลบางจาก อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 

08 1314 4688 การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง 

1508 นายทรงธรรม  วานิชทรง 
5/17 หมู่ 5 ต าบลบางกระสอ  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

08 7001 3922 
08 4089 8886 

การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง 

1509 นางวิไล  ใช้ทองอยู่ 
9/333  ถนนป็อบปูล่า ต าบลบางพูด 
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุร ี

08 1206 1158 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะ 
แป้งเผือก 

1510 นายธยา  ใช้ทองอยู่ 
65/248  แขวงสีกัน  
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 

081-439-4800 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะ 
แป้งเผือก 

1511 นางสาวศุภรา  โอรส 
126/1944  หมู ่5 ถนนติวานนท์ 
ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

0 2964-0807 
089-108-0764 

การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะ 
แป้งเผือก 

1512 นางสาวเมธานิตย์  จันทราวศ ุ
50/32 หมู ่3 หมู่บ้านเสนานิเวศน ์
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว  
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 

0 2907-0849 
086-301-0969 

การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะ 
แป้งเผือก 

1513 นางสมใจ  สมใจอุไรกุล 
248  ถนนตีทอง แขวงวังบูรพาภิรมย์ 
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

081-406-8995 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะ 
แป้งเผือก 

1514 นางสาวณรีนุช  สุวรรณรตัน ์
119/113  หมู่บ้านศุภาลัย  
ต าบลบางขแยง  อ าเภอเมือง  
จังหวัดปทุมธาน ี

084-813-3511 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะ 
แป้งเผือก 
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1515 นางสุมาลี  แสงอุไรย ์

126/628-629  เคหะนนท์  
ถนนสุขาประชาสรรค ์ต าบลปากเกร็ด 
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 
11120 

0 2584-2622 
086-461-8965 

การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะ 
แป้งเผือก 

1516 นางศรีอุบล  จงเจรญิรตัน ์
112/59  ต าบลตลาดขวญั  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ี11000 

0 2588-3739 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะ 
แป้งเผือก 

1517 นายวิโรจน ์ อัศวเดชาชาญ 
319/2  ซอยนาคบ ารุง ถนนบ ารุง
เมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อม
ปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 

0 2223-3214 
081-441-5161 

การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะ 
แป้งเผือก 

1518 นางนาตยา  ชาติยานนท์ 
45/20  หมู ่1 หมู่บ้านนันทนา 9 
ต าบลบางคูวัด อ าเภอเมือง  
จังหวัดปทุมธานี 12000 

0 2976-0416 
089-000-7112 

การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะ 
แป้งเผือก 

1519 นางสาวเซี่ยนจู้  แซ่คู ้
258/31  ถนนลาดพร้าว เขตจตุจกัร 
กรุงเทพฯ 10900 

0 2511-0773 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะ 
แป้งเผือก 

1520 นายภาณุวัฒน์  ธรรมยยิง 
840  หมู่ 5  ถนนแจ้งวัฒนะ  
ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

081-928-2747 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะ 
แป้งเผือก 

1521 นางสาวจุฑามาศ  รอดสวสัดิ ์
229/11  สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 

086-381-7158 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะ 
แป้งเผือก 

1522 นางสาวศุภรตัน์  กิติวงศ์ไพศาล 
448  ซอยบางสะแกใน ถนนเทอดไท 
33 ต าบลบุคคโล อ าเภอธนบุรี 
กรุงเทพฯ 10600 

0 2476-8095 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะ 
แป้งเผือก 

1523 นางชลิตา  ทองอุ่น 
78/117  ต าบลละหาร  
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

- 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะ 
แป้งเผือก 

1524 นางศิริวรรณ  ขาวด ี
22/5 หมู่ 8 ต าบลบางกระสอ  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

0 2965 6593 
08 3899 4847 

การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะ 
แป้งเผือก 

1525 นายธวัชชัย  พรสุขเกษม 
477 ซอยสายน้ าทิพย์ ถนนสุขุมวทิ 
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย  
กรุงเทพฯ 10110 

0 2258 8569 
08 1657 0450 

การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะ 
แป้งเผือก 

1526 นางยุพิน  ศรีมาลานนท์ 
78/177 หมู่ 9 ต าบลละหาร  
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

- 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะ 
แป้งเผือก 

1527 นางเบญจพร  ผาญาลาร 
78/177  หมู่ 9  ต าบลละหาร  
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

- 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะ 
แป้งเผือก 

1528 นางญาณภคั  กันทะจู ้
48/227 หมู ่5 ต าบลลาดสวาย  
อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
12150 

0 2592 3941 
08 6786 2972 

การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะ 
แป้งเผือก 

1529 นางวรรณวิมล  เขื่อนวัง 
หมู่บ้านทาวน์พลสัเอ็กซ์ประชาช่ืน  
ซอยสามัคคี 58/20 ต าบลท่าทราย 
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

08 9996 6133 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะ 
แป้งเผือก 

1530 นางสาวกัญญา  พนาสภน 
41 ซอยยาสูบ 2 ถนนวิภาวดีรังสติ 
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
10900 

08 5112 7052 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะ 
แป้งเผือก 
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1531 นางสาวจินตนา  จันทรวงศ ์
74/78  หมู ่5 ถนนรัตนธิเบศร์  
ต าบลท่าอิฐ อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 

08 9782 3367 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะ 
แป้งเผือก 

1532 นางสาวปวีณา  ศรโีมรา 
145  หมู่ 11 ต าบลหันคา  
อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130 

0 5645 2190 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะ 
แป้งเผือก 

1533 นางสาวเพ็ญศรี  ปานเมฆ 
53/1363  หมู่ 3 ต าบลบ้านใหม่ 
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุร ี

08 9165 9595 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะ 
แป้งเผือก 

1534 นางอุรา  ตรีตรง 
67/1 หมู่ 4 ต าบลสิชล อ าเภอสิชล 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะ 
แป้งเผือก 

1535 นางสาวธรรศณพรรณ  เรืองบูรพา 
618 ถนนเทศบาลด าริ ต าบลหน้า
เมือง อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
25000 

08 9018 6664 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะ 
แป้งเผือก 

1536 นางมาล ี เหมกติติวัฒน ์
141 หมู่เสนาวิลล่า ซอย 7  
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ  
กรุงเทพฯ 10240 

0 2375 3934 
08 6505 7866 

การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะ 
แป้งเผือก 

1537 นายเทอดศักดิ์  วิโรจน์กิจเจริญ 
10  ซอยประชานิเวศน์ 3 ซอย 13 
ต าบลท่าทราย อ าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000 

0 2997 6146 
08 7817 3331 

การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะ 
แป้งเผือก 

1538 นางเสาวนิช  ศิริศรีบังก ์
11/38  พหลโยธิน 32 เสนานิคม  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10100 

08 4432 2554 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะ 
แป้งเผือก 

1539 นางวงเดือน  ชุ่มศรี 
11/38  เสนานิคม เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ   

08 1484 3596 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะ 
แป้งเผือก 

1540 นางสาวสุนีย์  ปิยะเกต ุ
38  อินทามระ 53 แขวงดินแดง  
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

0 2693 9410 
08 9490 0141 

การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะ 
แป้งเผือก 

1541 นางธนาภา  เดี๊ยแสร 
34/149  ต าบลบางตลาด  
อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 

- 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะ 
แป้งเผือก 

1542 นายอ านวย  เรืองสุนสดุ 
SP คอนโด 29/334 ต าบลคลองหลวง 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
12120 

08 7647 9671 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะ 
แป้งเผือก 

1543 นางสาวอารีย์  เลียนทอง 
112/1 ซอยสะพานเตี้ย แขวงสี่พระยา 
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

- 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะ 
แป้งเผือก 

1544 นางสาวสุจติรา  เจริญสุข 
364/2 หมู ่3 เปียนนท์ 4 ต าบลคคูต 
อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
12130 

0 2991 1763 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะ 
แป้งเผือก 

1545 นายนพดล  เกียรติคุม้กัน 
299  ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอ
ธัญบุร ีจังหวัดปทุมธานี 12130 

0 2523 7290 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะ 
แป้งเผือก 

1546 นางสาวจันทร ์
30/35 หมู ่2  ต าบลคลองสาน  
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี

08 3904 1382 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะ 
แป้งเผือก 

1547 นางสาวสุภาวด ี พลไพรสรรพ ์
61  ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  
จังหวัดขอนแก่น 40000 

08 4441 5161 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะ 
แป้งเผือก 

1548 นางสาวนันพิน  ศรีประยูร 
55/15  ต าบลโตกขาม อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสาคร 74000 

0 3442 4045 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะ 
แป้งเผือก 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1549 นางวัฒนา  นกขุนทอง 
1330/15  ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
 

การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1550 
นายบุญช ู โชติกจ ารญู 
 

1325/3  ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

032 442 086 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1551 นายทองอินทร ์ ภู่เทศ 
17  ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1552 นางลัคคาพร  ทิมมาล 
1316/6  ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 7663 1044 
 

การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1553 นางบุญช่วย  มีคง 
1337/3  ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 1192 2083 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1554 นางสาวญาณิกา  พรายศร ี
1312/2  ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 4998 2949 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1555 นายยงยุทธ  พวงบุษบา 
17  ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1556 นายอนันต์  ทิมหล 
1401/122  ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 6169 1703 
 

การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1557 นางเพ็ญศรี  พานทอง 
1100/8  ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1558 นายบุญแท้  บรรทัดเที่ยง 
1116 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1559 นางอารี  แก้วหาญ 
1119/16 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

032 442 340 การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1560 นางส่วน  นามพุดซา 
1142/13 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 9741 2123 การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1561 นางเหวี่ยน  สวัสด ี
1292/1 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1562 นางเม้า  ค าผา 
1286 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1563 นางเจือ  น่วมทอง 
1092 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1564 นางอ าพร  มิ่งประเสริฐ 
1200 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
 

การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1565 นางพาน  เทิดศักดิ์ธนกุล 
1141/2 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 6804 7041 การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1566 นางวิเชียร  ตุ้มทอง 
1184/2 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
 

การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี
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1567 นางพิว  ลูกอินทร ์
1231/1 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
 

การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1568 นางเมี้ยน  จุ้ยทอง 
1197/1 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1569 นางสาลี่  พุ่มเพ็ชร 
17 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า  
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1570 นางจรรยา  สว่างจติติ ์
1131/2 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1571 นางพัว  กลิ่นงาม 
1141 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1572 นางณัฐพร  สุระเสน 
1119/22 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

032 508 288 การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1573 นางฉ่าย  มีเงิน 
798/8 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1574 นายเต็ม  แก้วหาญ 
1119/16 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1575 นายแก่น  สว่างจิตติ ์
1131/2 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 1137 4150 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1576 พตท.ปรัชญา  แล้งถันชัย 
17 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1577 นางทับทิม  พานิช 
1131/2 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

032 442 136 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1578 นายหยด  จุ้ยทอง 
1197 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1579 นายผั่น  อยู่สบาย 
1/43 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 4386 6649 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1580 นายบุญเลิศ  นิ่มนวล 
1206 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 1976 8122 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1581 นางสาวมาลยั  การินตา 
31 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 6884 4204 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1582 นางจุนารีรัตน์  นวลละออง 
17 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 1373 8191 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1583 นางสาวเอิบ  บัวทอง 
1188/7 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1584 นางแฉล้ม  ชูก าลัง 
1180/2 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี
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1585 นางประเวศ  ปิ่นเนียม 
31 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1586 นางประเทือง  หนูเทียน 
324 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1587 นายพิภพ  ฉิมทอง 
1245 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1588 นางเสาวณี  คงเจริญ 
690/4 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1589 นางวารุณี  สงวนวรพงศ ์
598/41 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 9150 0995 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1590 นางส้มแป้น  สิงห์เสือ 
1100/1 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1591 นางสาวนิด  เกิดทรัพย ์
832 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 9742 1692 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1592 นายเปีย  งามคลา้ย 
77 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1593 นางพรังเพรา  มีศิร ิ
1119/2 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 9837 8772 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1594 นางสาวดวงดาว  นกแก้ว 
1416/19 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 4893 1041 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1595 นางสาววรรณวิไล  แตงอ่อน 
1261 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 5841 3321 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1596 นางชวนพิศ  เจริญเกียรติรัศม ี
1206/6 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
 

การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1597 นางสาวทรงศิริ  ติ่งทอง 
1318/8 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 9548 4204 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1598 นางสาวไพเราะ  นามจดั 
1123 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

032 508 122 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1599 นางวิภาดา  คงกระพันธ ์
664/2 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

032 472 230 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1600 นายปัญญา  คงกระพันธ ์
664/2 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 6802 8300 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1601 นางสังวาลย์  ปานยิ้ม 
1255/1 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 3807 0980 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1602 นางวันเพ็ญ  จั่นทับทิม 
1259/4 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี
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1603 นางสาวภิกิต  เทพภเูขียว 
847 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 3222 0920 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1604 นางมาลิณี  น้อยสะอาด 
1/38  ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 7407 6007 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1605 นางโสรส  รัศม ี
1180/3 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 5834 3065 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1606 นางมณฑนา  หอมคง 
690/1 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 4166 6320 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1607 นางสาวประยูร  พุ่มจันทร ์
315/1 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 1009 8695 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1608 นางสุนีย์  สาล ี
1201 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 6061 2655 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1609 นางสาวเพ็ญ  ท่วมสา 
282 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

032 433 217 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1610 นางกลอย  ขวัญแสน 
1210 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1611 นายอรุณ  มติรด ี
1202/2 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 9550 3249 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1612 นางลพ  มิตรด ี
1119/50 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 0938 1480 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1613 นางประยงค์  บุญปก 
1383/2 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 9543 4226 
การท าอาหารพื้นบ้านจังหวดั
เพชรบุร ี

1614 นางส ารี  พลสันต ์
19/5 หมู่ 8 ต าบลตลาดน้อย  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

036 300 027 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

1615 นางกุหลาบ  เอี่ยมเจริญ 
98/1 หมู่ 8 ต าบลตลาดน้อย  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

08 9082 0828 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

1616 นางจุฑารัตน์  เพ็งรุ่ง 
51/1 หมู่ 8 หมู่บ้านโคกมะขาม  
ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

036 724 633 
08 1745 3234 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์
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1617 นางชลอ  สิงน์เกือน 
46/3 หมู่ 4 ต าบลตลาดน้อย  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

08 7982 3680 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

1618 นางสาวสุรยี์รัตน์  ราเจริญ   
41 หมู่ 8 หมู่บ้านโคกมะขาม  
ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 6112 6978 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

1619 นางชลอ  กองสาสน 
27/1 หมู่ 8 ต าบลตลาดน้อย  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

036 300 024 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

1620 นางวันเพ็ญ  สุขพลับพลา 
24/1 หมู่ 8 หมู่บ้านโคกมะขาม  
ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 6135 4732 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

1621 นางสาวสมยัพร  เทพนาม 
77 หมู่ 6 หมู่บ้านโคกขวิด  
ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

036 723 066 
08 0019 5726 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

1622 นางสุรางค์  คชสาร 
123/1 หมู่ 8 ต าบลตลาดน้อย  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

08 0666 8059 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

1623 นางอาภาภรณ์  เม้าอุดม 
24 หมู่ 8 ต าบลตลาดน้อย  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

- 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1624 นางส ารวย  บรรจงศิร ิ
19/3 หมู่ 8 ต าบลตลาดน้อย  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

- 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

1625 นางญาดา  แซ่จอง 
63/40 หมู่ 5 ต าบลตลาดน้อย  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

08 1571 6041 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

1626 นางสาวพยูร  บุญคง 
120/2 หมู่ 8 ต าบลตลาดน้อย  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

08 1757 1441 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

1627 นางมานบ  ตั้งสิรสิุวรรณ 
45/1 หมู่ 8 ต าบลตลาดน้อย  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

- 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

1628 นางฉลวย  สามงามเหล็ก 
15/3 หมู่ 8 หมู่บ้านโคกมะขาม  
ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

- 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

1629 นางส าเนียง  ศรีนุช 
65/1 หมู่ 8 ต าบลตลาดน้อย  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

08 5247 5318 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

1630 นางสาวส ารวย  แตงอ่อน 
55 หมู่ 5 หมู่บ้านโคกกระเดื่อง  
ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 9080 9830 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1631 นางมลฑา  น้อยวงษ ์
10 หมู่ 6 ต าบลตลาดน้อย  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

036 300 667 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

1632 นางสาวสุธีก  ธนาคุน 
82/2 หมู่ 2 หมู่บ้านโคกกระแตง 
ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 9830 6165 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

1633 นางบังเอิญ  ขันอินทร์ 
105 หมู่ 4 หมู่บ้านดอนส าโรง  
ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 9240 8942 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

1634 นางสาวบุญสบื  บุญคง 
41 หมู่ 8 หมู่บ้านโคกมะขาม  
ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 6136 7427 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

1635 นางสุธิศา  คชสาร 
124 หมู่ 8 หมู่บ้านโคกมะขาม  
ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 9809 0230 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

1636 นางสาวจันทวัน  สายสุวรรณ 
29/1 หมู่ 8 ต าบลตลาดน้อย  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

08 9203 0138 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

1637 นางวาสนา  เที่ยงตรง 
25/6 หมู่ 7 ต าบลตลาดน้อย  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

08 5973 1941 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1638 นางสมควร  พงษ์ปาน 
62 หมู่ 8 ต าบลตลาดน้อย  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

08 9540 0357 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

1639 นางพัชรี  ไวยคะณ ี
1 หมู่ 10 ต าบลบ้านหมอ  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

036 201 178 
08 6130 7923 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

1640 นางลัดดา  ศรสีง่า 
111 หมู่ 10 ต าบลบ้านหมอ  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

08 0020 3871 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

1641 นางศรีอรุณ  บุญนยิม 
32/2 หมู่ 6 ต าบลบ้านหมอ  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

08 9752 6061 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

1642 นางวงค์ศรี  พูลพงษ ์
82/450 หมู่บ้านปูนซิเมนตไ์ทย  
ซอย 21 ถนนประชาช่ืน แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กทม. 

036 283 736 
08 9152 8167 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

1643 นางสาวปานทิพย์  ช่ืนพงษา 
105/3 หมู่ 2 หมู่บ้านตลาดน้อย  
ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 9540 9225 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

1644 นางสาวนภัสญานี  ดวงค า 
69 หมู่ 8 ต าบลบ้านหมอ  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

08 1296 8150 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1645 นางวีรยา  เพ็ชรมณ ี
32/2 หมู่ 6 ต าบลบ้านหมอ  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

08 2966 5202 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

1646 นางสาวตะวัน  เพ็ชร์มณ ี
57 หมู่ 6 ต าบลบ้านหมอ  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

09 0114 8041 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

1647 นางนงคราญ  เชาวนเมธา 
15 หมู่ 2 ต าบลบางโขมด  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

036 396 317 
08 1944 5719 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

1648 นางสาวนัยนา  ศฤงมารชัย 
44 หมู่ 6 ต าบลท่าหลวง อ าเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130 

08 9237 4591 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

1649 นางอุไร  มะสีพันธ ์
38 หมู่ 8 ต าบลบางโขมด  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

08 0120 9275 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

1650 นางโกสุม  แย้มโอษฐ์ 
202 หมู่ 12 ต าบลบ้านหมอ  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

- 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

1651 นางพัชราภรณ์  เรืองฤทธิ ์
98 หมู่ 12 หมู่บ้านร่มเย็น  
ต าบลบ้านหมอ อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 5198 5033 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1652 นางจารุณี  เนตรหาญ 
1 หมู่ 12 ต าบลบ้านหมอ  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

036 267 834 
08 7692 9040 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

1653 นางสาวอุดมลักษณ์  คุ้มพิทักษ์ 
105 หมู่ 2 ต าบลตลาดน้อย  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

- 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

1654 นางชลอ  สรรพสิทธิ 
441/11 หมู่ 12 ต าบลบ้านหมอ 
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

036 202 386 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

1655 นางสาวยุพิน  คูณกลาง 

31 หมู่ 10 ชุมชนสวนพัฒนพงษ์  
ซอยเทศบาล 8 ต าบลบ้านหมอ  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

08 2683 1739 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

1656 นางสาวประภาพันธ์  คูณกลาง 
126 หมู่ 10 ต าบลบ้านหมอ  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

08 5405 3569 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

1657 นางธัญกมล  ธรรมวงค์ 
132 หมู่ 1 ต าบลบ้านหมอ  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

- 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

1658 นางรัตนา  คูณกลาง 
31 หมู่ 10 ต าบลบ้านหมอ  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

08 3837 1150 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1659 นางบุญธรรม  ผู้พัฒน ์
195 หมู่ 11 ต าบลบ้านหมอ  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

- 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

1660 นางนฤมล  อ่ าวงษ ์
82 หมู่ 4 ต าบลบ้านหมอ  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

08 1292 6326 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

1661 นางสาวบรรจง  วงษ์ข า 
50/1 หมู่ 6 ต าบลโคกใหญ่  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

08 7118 4171 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

1662 นางสมพร  สงมะเริง 
10/1 หมู่ 6 ต าบลโคกใหญ่  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

08 9809 2156 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

1663 นางสมบูรณ์  ค าพะญา 
124 หมู่ 2 ต าบลบ้านหมอ  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

- 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

1664 นางสาวอุษา  จุลวรรณ 
บ้านพักส านักงานเกษตร  
ต าบลบางโขมด อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

- 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

1665 นางสาวนงพงา  อินทุเวศ 
131 หมู่ 3 ต าบลบ้านหมอ  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

036 204 305 
08 9902 7358 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1666 นางสมมาตร  รู้ท านอง 
กศน.อ าเภอบ้านหมอ ต าบลบ้านหมอ 
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

036 201 393 
08 5190 6292 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

1667 นางสาวมาลี  นรสิงห ์

โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ  
(พัฒนาราษฏร์) หมู่ 12  
ต าบลบ้านหมอ อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

036 201 080 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

1668 นางมะลิ  หุ่นหล่อ 

โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ  
(พัฒนาราษฏร์) หมู่ 12  
ต าบลบ้านหมอ อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

036 201 080 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

1669 นางปฐมรัตน์  สดุสาระ 

โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ  
(พัฒนาราษฏร์) หมู่ 12  
ต าบลบ้านหมอ อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

036 201 080 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

1670 นางสุนันท์  ทองสันต์ 
27 หมู่ 6 ต าบลโคกใหญ่  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

08 4702 5337 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

1671 นางสาววาสนา  จ ารสัพงษ ์
52 หมู่ 5 ต าบลตลาดน้อย  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

036 723 094 
08 9183 1092 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

1672 นายธีรวรรธ  พัฒชนะ 
ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 8461 9620 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1673 นายวิศนุ  จูเจรญิ 
28 หมู่ 6 ต าบลตลาดน้อย  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

08 9538 8803 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

1674 นางสาวฉลวย  มีฤทธ์ิ 
39 หมู่ 5 ต าบลตลาดน้อย  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

036 300 085 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

1675 นางสาวลักขณา  อิ่มเกต ุ
3 หมู่ 2 ต าบลตลาดน้อย  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

08 9346 2778 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

1676 นางอังคณา  ส าเภา 
บ้านโคกกระเดื่อง ต าบลตลาดน้อย 
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

08 2233 1327 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

1677 นายนรินทร์  ส าเภา 
บ้านโคกกระเดื่อง ต าบลตลาดน้อย 
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

08 0430 1293 

การท าขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบ 
เปี๊ยะทานตะวัน  
เปี๊ยะกระต่ายไส้เผือก  
เม็ดขนุนเผือก เมี่ยงค าเผือก
เสวย การออกแบบและจดัท า
บรรจภุัณฑ ์

1678 นางพเยาว์  เมทนีชวลิต 
43/3 หมู่ 4 ต าบลท่าคา  
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

0 3476 6257 
การท าวุ้นกะทิ วุ้นผลไม้ วุ้นไข่ 
และวุ้นกรอบ 

1679 นางสาวพยุง  น าประดิษฐ ์
9/3 หมู่ 5 ต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

08 9413 6220 
การท าวุ้นกะทิ วุ้นผลไม้ วุ้นไข่ 
และวุ้นกรอบ 

1680 นางสาวปราณี  น าประดิษฐ ์
9/3 หมู่ 5 ต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

0 3476 6014 
08 9035 2003 

การท าวุ้นกะทิ วุ้นผลไม้ วุ้นไข่ 
และวุ้นกรอบ 

1681 นางสาวสุภรณ์  เจริญผล 
23 หมู่ 5 ต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

- 
การท าวุ้นกะทิ วุ้นผลไม้ วุ้นไข่ 
และวุ้นกรอบ 

1682 นายสาธิต  คุ้มโต 
21/3 หมู่ 5 ต าบลท่าคา  
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

- 
การท าวุ้นกะทิ วุ้นผลไม้ วุ้นไข่ 
และวุ้นกรอบ 

1683 นางสาวสมใจ  สว่างแจ้ง 
21/3 หมู่ 5 ต าบลท่าคา  
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

- 
การท าวุ้นกะทิ วุ้นผลไม้ วุ้นไข่ 
และวุ้นกรอบ 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1684 นางสาวสีนวล  คงชีพ 
99 หมู่ 5 ถนนไทยวิถี ต าบลลาดใหญ่ 
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

09 0624 6740 
การท าวุ้นกะทิ วุ้นผลไม้ วุ้นไข่ 
และวุ้นกรอบ 

1685 นางสาวส าเภา  จันทร์คง 
46 หมู่ 5 ต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

0 3476 6012 
การท าวุ้นกะทิ วุ้นผลไม้ วุ้นไข่ 
และวุ้นกรอบ 

1686 นางสาวกาญจนรัตน์  น าประดิษฐ์ 
46/4 หมู่ 4 ต าบลท่าคา อ าเภออมัพ
วา จังหวัดสมุทรสงคราม 

08 6756 5097 
การท าวุ้นกะทิ วุ้นผลไม้ วุ้นไข่ 
และวุ้นกรอบ 

1687 นายอภิรเดชณ์  น าประดิษฐ์ 
46/4 หมู่ 4 ต าบลท่าคา  
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

08 2624 1585 
การท าวุ้นกะทิ วุ้นผลไม้ วุ้นไข่ 
และวุ้นกรอบ 

1688 นางสาวผล  จันทร์คง 
46 หมู่ 5 ต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

0 3476 6012 
การท าวุ้นกะทิ วุ้นผลไม้ วุ้นไข่ 
และวุ้นกรอบ 

1689 นางสาวบุญสม  จันทร์คง 
53 หมู่ 5 ต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

- 
การท าวุ้นกะทิ วุ้นผลไม้ วุ้นไข่ 
และวุ้นกรอบ 

1690 นางสาวสุดใจ  พูลพ่วง 
23 หมู่ 5 ต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

0 3476 6279 
การท าวุ้นกะทิ วุ้นผลไม้ วุ้นไข่ 
และวุ้นกรอบ 

1691 นางสาวเสาวนา  ตาไล 
149/1 หมู่ 9 ต าบลปังกู  
อ าเภอประโดนชัย จังหวัดบรุีรัมย ์

08 2372 7273 
การท าวุ้นกะทิ วุ้นผลไม้ วุ้นไข่ 
และวุ้นกรอบ 

1692 เด็กหญิงณิชกานต์  หงษา 
21/5 หมู่ 5 ต าบลท่าคา  
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

- 
การท าวุ้นกะทิ วุ้นผลไม้ วุ้นไข่ 
และวุ้นกรอบ 

1693 นางสาวนงนุช  สุขทว ี
40/1 หมู่ 5 ต าบลท่าคา  
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

08 2296 8488 
การท าวุ้นกะทิ วุ้นผลไม้ วุ้นไข่ 
และวุ้นกรอบ 

1694 นายวีระยุทธ์  อี้โค้ว 
12 หมู่ 3 ต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

08 2722 2232 
การท าวุ้นกะทิ วุ้นผลไม้ วุ้นไข่ 
และวุ้นกรอบ 

1695 นางสาวพเยาว์  น าประดิษฐ ์
11/2 หมู่ 4 ต าบลท่าคา  
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

- 
การท าวุ้นกะทิ วุ้นผลไม้ วุ้นไข่ 
และวุ้นกรอบ 

1696 นายเปี๊ยก  ประจักษ์จิตร 
9/3 หมู่ 5 ต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

- 
การท าวุ้นกะทิ วุ้นผลไม้ วุ้นไข่ 
และวุ้นกรอบ 

1697 นายนิยม  ลิ้มกลุ 
23/5 หมู่ 4 ต าบลท่าคา  
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

- 
การท าวุ้นกะทิ วุ้นผลไม้ วุ้นไข่ 
และวุ้นกรอบ 

1698 นางพุ่ม  ลิ้มประเสริฐ 
12/3 หมู่ 4 ต าบลท่าคา  
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

08 5254 9149 
การท าวุ้นกะทิ วุ้นผลไม้ วุ้นไข่ 
และวุ้นกรอบ 

1699 นางสาวสุภาภรณ์  ลิ้มประเสริฐ 
12/4 หมู่ 4 ต าบลท่าคา  
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

08 5254 9149 
การท าวุ้นกะทิ วุ้นผลไม้ วุ้นไข่ 
และวุ้นกรอบ 

1700 เด็กหญิงปนัดดา  บุญสวัสดิ ์
56/6 หมู่ 4 ต าบลท่าคา  
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

08 6518 1441 
การท าวุ้นกะทิ วุ้นผลไม้ วุ้นไข่ 
และวุ้นกรอบ 

1701 เด็กหญิงดจุศิตา  ศรัทธาผล 
32/1 หมู่ 4 ต าบลท่าคา  
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

08 0580 2711 
การท าวุ้นกะทิ วุ้นผลไม้ วุ้นไข่ 
และวุ้นกรอบ 

1702 นายนิพล  บังแสง 
35/1 หมู่ 4 ต าบลท่าคา  
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

0 3476 6141 
การท าวุ้นกะทิ วุ้นผลไม้ วุ้นไข่ 
และวุ้นกรอบ 

1703 นางสาววรรณา  อี้โค้ว 
12 หมู่ 3 ต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

08 1018 4487 
การท าวุ้นกะทิ วุ้นผลไม้ วุ้นไข่ 
และวุ้นกรอบ 

 
 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
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1704 นางสาวอาทิตยา  น าประดิษฐ์ 
70/16 หมู่ 9 ถนน ส ส บางแพ  
ต าบลบ้านปรก อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

0 3471 2299 
08 7762 6209 

การท าวุ้นกะทิ วุ้นผลไม้ วุ้นไข่ 
และวุ้นกรอบ 

1705 นางสาววิลัย  นาคฉาย 
42 หมู่ 4 ต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

08 7101 0787 
การท าวุ้นกะทิ วุ้นผลไม้ วุ้นไข่ 
และวุ้นกรอบ 

1706 นางสาวธนิดา  ศิรดาโชติการ 
24/1 หมู่ 3 ต าบลท่าคา  
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

- 
การท าวุ้นกะทิ วุ้นผลไม้ วุ้นไข่ 
และวุ้นกรอบ 

1707 นางสาวรัชดา  กาญจนบรรจง 
11/1 หมู่ 4 ต าบลทา่คา  
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

08 7170 9877 
การท าวุ้นกะทิ วุ้นผลไม้ วุ้นไข่ 
และวุ้นกรอบ 

1708 นายโสภา  เอี่ยมกลัด 
54 หมู่ 5 ต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

08 7162 0476 
การท าวุ้นกะทิ วุ้นผลไม้ วุ้นไข่ 
และวุ้นกรอบ 

1709 นางสาวอัชลาวัลย์ จ าหรัจรัศ 
56/3 หมู่ 4 ต าบลท่าคา  
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

08 9743 2749 
การท าวุ้นกะทิ วุ้นผลไม้ วุ้นไข่ 
และวุ้นกรอบ 

1710 นางสุภาพร  เกี่ยมหู ้
60 หมู่ 4 ต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

08 1763 3117 
การท าวุ้นกะทิ วุ้นผลไม้ วุ้นไข่ 
และวุ้นกรอบ 

1711 นางจรินทร์  แผนคู ้
14 หมู่ 3 ต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

08 9218 4035 
การท าวุ้นกะทิ วุ้นผลไม้ วุ้นไข่ 
และวุ้นกรอบ 

1712 นายส ารวย  สุขทวี 
41/1 หมู่ 5 ต าบลจอมปลวก  
อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

08 3559 6042 
การท าวุ้นกะทิ วุ้นผลไม้ วุ้นไข่ 
และวุ้นกรอบ 

1713 นางสาวปานทิพย์  ลิ้มมหาชนะชัย 
35/4 หมู่ 6 ต าบลลาดใหม่  
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

0 3475 6543 
08 9836 4912 

การท าวุ้นกะทิ วุ้นผลไม้ วุ้นไข่ 
และวุ้นกรอบ 

1714 นางอารี  แก้วหาญ 
1119/16 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

0 3244 2380 
 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1715 
นางสาวร าพันธ์  เทียนหอม 
 

1364/6 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 6517 1781 
 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1716 นางณัฐพร  สุระเสน 
1119/22 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 0658 3443 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1717 
 
นางทับทิม  พานิช 
 

1131/3 ถนนชมนิเวศน์ ต าบลชะอ า 
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 76120 

 
- 
 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1718 นางสาวสินินาฎ  สินสมุทรไท 
1364/6 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 6517 1781 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1719 นางสาวจอมขวัญ  บุญปก 
1383/3 ถนนจอมขวัญ ต าบลชะอ า 
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 9413 2776 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1720 นางมณี  รักศิลป ์
1346/15 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 7932 0996 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1721 นางสาวอนงค์  เทพารักษ์ 
1371/2 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

0 3244 2244 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1722 นางละออง  พรายศร ี
1334/1 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1723 นางสิริวรรณ  ทานา 
988/25 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 1161 6130 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1724 นางสาวทรงศิริ  ติ่งทอง 
1318/8 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 9548 4204 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1725 นางเมตตา  มติรด ี
1312/8 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 6752 0192 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1726 นางฉ่าย  มีเงิน 
1125/9 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1727 นางศรินทิพย ์ นิลน้ าเพชร 
1315/31 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1728 นางทุเรียน  ขวัญเนตร 
1363 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 5196 8871 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

 
 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1729 นางส้มแป้น  เลือดแดง 
1336/1 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1730 นายอนันท์  วิหค 
1401/122 ถนนสามพระยา  
ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า  
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 6169 1703 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1731 นางจรรยา  สว่างจติต ์ 1131/2  ถนนชมนิเวศน์ ต าบลชะอ า 
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 1137 4156 
 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1732 นางสาวญาณิกา  พรายศร ี
1321/2  ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1733 นางวรรเพ็ญ  รักษ์นุยาพงศ ์
1091/3  ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

0 3244 2245 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1734 นายแก่น  สว่างจิตต ์ 1131/2  ถนนชมนิเวศน์ ต าบลชะอ า 
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 1137 4150 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1735 นางบุญชู  โชติกจ ารูญ 
1325/3  ถนนจอมพล ต าบลชะอ า  
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 9546 2722 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1736 นายอนันต์  ทินบาล 
1316/6  ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

0 3244 2145 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1737 นางลัคคาพร  ทินบาล 
1316/6  ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

0 3244 2145 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1738 นายผั่น  อยู่สบาย 
1/43  ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 4386 6649 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

 
 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1739 นางสาวกัญตมิาศ  ทองสาย 
129/1 หมู่ 2 ต าบลชะอ า อ าเภอ
ชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 7019 1162 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1740 นางสาวอรุณ  แตงพลับ 
1313/1 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1741 นางอรุณี  แดงผจญ 
17 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1742 นางพาน  เทิดศักดิ์ธนกุล 
1142/2 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1743 นางเม้า  ค าผา 
1286 ถนนจอมพล ต าบลชะอ า  
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1744 นางเหวี่ยน  สวัสด ี
1292/1 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1745 นางเล็ก  เกตุทอง 
1134/1 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 6620 0897 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1746 นางบุญช่วย  มีคง 
1337/3 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 1192 2083 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1747 นายหยด  จุ้ยทอง 
1197/1 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1748 นางทรัพย ์ มากม ี
1388/1 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 5821 9761 
 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

 
 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1749 นางบุญล้อม  พลจันทร ์
1316/2 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1750 นางวัฒนา  นกขุนทอง 
1330/15 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1751 นางสาวศิริพร  รอดสิน 
36/3 หมู่ 9 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 9173 6307 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1752 นางสาววิลาวัลย์  พลจันทร ์
1343  ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

0 3279 2041 
08 1329 2841 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1753 นายสวัด  จันทร์แจม่ 
ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 7048 8966 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1754 นายยงยุทธ  พวงบุปผา 
ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 0652 6824 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1755 นางจ ารัญ  แตงพลับ 
131/2 ถนนจอมพล  ต าบลชะอ า  
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1756 นายทองมี  จันทร์แจ่ม 
1350/5 ถนนเขตวนา ต าบลชะอ า  
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 9742 1692 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1757 นายณรงค์  ช่ืนเมือง 
1380 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1758 นางภพพร  ทาตีบ 
1380/1  ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 0947 1010 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

 
 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
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เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1759 นายอิ้น  วงศ์เณร 66/97 ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 

08 1485 9210 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1760 นางชอบ  วงศ์เณร 666/97 ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหนิ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์77110 

08 1485 9210 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1761 นางทองย้อย  สงคราม 
100/34 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1762 นางใจ  สงคราม 
102 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1763 นางผวน  เรืองทิพย์ 
60/1 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1764 นางบุษกร  คงค า 
48/7 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1765 นางทองอินทร์  ภู่เทศ 
1316 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 0432 8399 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1766 นางสายใจ  มหาหิง 
1315/1 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 3818 5919 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1767 นางประคอง  แจ่มใส 
ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1768 นางวราลักษณ์  ข างาม 
ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 1245 5641 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

 
 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1769 นางรัมภา  จ าลองราช 
719/62 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

0 3247 0052 
08 9794 5038 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1770 นางสาวณัฐศติา  เป็นศิร ิ
61/2 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 9182 6919 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1771 นางสาวมาลยั  การินตา 688/8 ถนนเพชรเกษม ต าบลชะอ า 
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 76120 

0 3247 3477 
08 6884 4204 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1772 นายประเวศ  ปิ่นเนียม 
324 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

0 3247 0423 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1773 นางจุนารีรัตน์  นวลละออง 
ส านักงานเทศบาลเมืองชะอ า  
ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า  
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 1373 8191 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1774 นางจ าเนียร  คงมุ่งค้า 
ร้านฟลุ๊ค ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 9208 0580 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1775 นางฉอ้อน  สงวนชม 
38/3 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

0 3243 4471 
08 1587 5315 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1776 นางสาวทัศนีย์  ไม้แก้ว 
ส านักงานเทศบาลเมืองชะอ า  
ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

0 3247 0477 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1777 นางสาวพัชรี  คุณนัทชา 
ส านักงานเทศบาลเมืองชะอ า 
ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

0 3447 0477 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1778 นางสุพัตรา  ขวัญมา 
ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 3597 7228 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

 
 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1779 นางอัมพร  จันทร์แจ่ม 
ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 5959 4730 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1780 นางสุข  จันทร์หอม 
1399/4 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า  
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 9451 1404 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1781 นางสาวปริยาภัตร  ภัทรสารโสภณ 
1312/2 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า  
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 4317 2890 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1782 นางสาวนฤมล  สิทธ์ิแยม้ 1286/6 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 9818 9869 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1783 นางสาวลดัดา  ค าผา 
1286 ถนนจอมพล ต าบลชะอ า 
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 76120 

- 
 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1784 นางสาวจิตวิทย์  พลจันทร ์
1343 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า  
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 1329 2841 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1785 นางสาวพิมพ์พิมล  พันธ์มอญ 
1308/7 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า  
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 7489 1844 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1786 นางสุวรรณี  หล าร่ าไป 
1346 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

0 8701 5853 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1787 นางเผื่อ  ใหญ่ท้วม 1330/4 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 7832 1204 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1788 นางสาวศิริกัญญา  มากพงศ ์
1318/8 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 76120 

08 2681 8197 

การท ากะหรี่พัพฟ์สับปะรด พาย
ทอดไสส้ับปะรด น้ าเชื่อม
สับปะรด เต้าหู้นมสด (สาคู -
สับปะรด) เต้าฮวยฟรตุสลัด 

1789 นางภัทราภรณ์  บุญธรรม 
29/1 หมู่ 2 ต าบลราชสิทย์  
อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะไส้
สมุนไพรและออกแบบ 
บรรจภุัณฑ ์



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1790 นางบุญเรือน  เรยีนงาม 21 หมู่ 2 ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะไส้
สมุนไพรและออกแบบ 
บรรจภุัณฑ ์

1791 นางเพ็ญศรี  สิงห์พยัคฆ ์ 26 หมู่ 2 ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะไส้
สมุนไพรและออกแบบ 
บรรจภุัณฑ ์

1792 นางสาวปราณี  เขมะชิต 
4/1 หมู่ 2 ต าบลราชสถิตย์  
อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140 

08 1940 7657 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะไส้
สมุนไพรและออกแบบ 
บรรจภุัณฑ ์

1793 นางสาวมาลี  เกตุหอม 
41/2 หมู่ 2 ต าบลราชสถติย์  
อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140 

08 3559 2007 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะไส้
สมุนไพรและออกแบบ 
บรรจภุัณฑ ์

1794 นางสุรีย์  เอี่ยมอร่าม 
23/1 หมู่ 2 ต าบลราชสถติย์  
อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะไส้
สมุนไพรและออกแบบ 
บรรจภุัณฑ ์

1795 นางชุติมา  ทองทรัพย ์ 16 หมู่ 3 ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

08 2232 8616 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะไส้
สมุนไพรและออกแบบ 
บรรจภุัณฑ ์

1796 นางเป้า  เพ็งนิล 13 หมู่ 2 ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะไส้
สมุนไพรและออกแบบ 
บรรจภุัณฑ ์

1797 นางบุญลือ  ภู่ขาว 
22/2 หมู่ 2 ต าบลราชสถติย์  
อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140 

08 7018 4393 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะไส้
สมุนไพรและออกแบบ 
บรรจภุัณฑ ์

1798 นางพเยาว์  สายพิมพ ์ 42 หมู่ 3 ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะไส้
สมุนไพรและออกแบบ 
บรรจภุัณฑ ์

1799 นางสาวลัยลา  มหิงสุพรรณ ์ 11 หมู่ 1 ต าบลชะไว อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

0 3564 1368 
0 8908 3249 

การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะไส้
สมุนไพรและออกแบบ 
บรรจภุัณฑ ์

1800 นางสาวบุญเทือง  เกตุหอม 41 หมู่ 2 ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะไส้
สมุนไพรและออกแบบ 
บรรจภุัณฑ ์

1801 นางประทุม  พวงพันธ ์ 1 หมู่ 2 ต าบลราชสถติย์ อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะไส้
สมุนไพรและออกแบบ 
บรรจภุัณฑ ์

1802 นางทองค า  เมืองงาม 35 หมู่ 2 ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

0 3564 7425 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะไส้
สมุนไพรและออกแบบ 
บรรจภุัณฑ ์

1803 นางสาวผกาทิพย์  ทับสิงห์ครา 24 หมู่ 2 ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

08 6801 3465 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะไส้
สมุนไพรและออกแบบ 
บรรจภุัณฑ ์



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
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เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1804 นางเพชรสุข  มหิงสุพรรณ 28 หมู่ 1 ต าบลชะไว อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

0 3564 1121 
08 6904 2834 

การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะไส้
สมุนไพรและออกแบบ 
บรรจภุัณฑ ์

1805 นางสาวศรีเวียง  ดิษผล 
6/1 หมู่ 2 ต าบลราชสถิตย์  
อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะไส้
สมุนไพรและออกแบบ 
บรรจภุัณฑ ์

1806 นางทิวาพร  อ่วมอารี 3 หมู่ 2 ต าบลราชสถติย์ อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

08 5370 1833 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะไส้
สมุนไพรและออกแบบ 
บรรจภุัณฑ ์

1807 นางสาวบุปผา  ภู่ขาว 22 หมู่ 2 ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

08 9741 4288 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะไส้
สมุนไพรและออกแบบ 
บรรจภุัณฑ ์

1808 นางสาวสมพงษ ์ เกตุหอม 41 หมู่ 2 ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

08 7409 3772 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะไส้
สมุนไพรและออกแบบ 
บรรจภุัณฑ ์

1809 นางเยาวลักษณ์  ศริิทหาร 29 หมู่ 2 ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

08 9038 2546 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะไส้
สมุนไพรและออกแบบ 
บรรจภุัณฑ ์

1810 นางสุวรรณี  ข าเอี่ยม 13 หมู่ 2 ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะไส้
สมุนไพรและออกแบบ 
บรรจภุัณฑ ์

1811 นางสาวเรณู  ภู่ขาว 22 หมู่ 2 ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

08 1629 0192 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะไส้
สมุนไพรและออกแบบ 
บรรจภุัณฑ ์

1812 นางอัชนา  โครตชฌน์ 
11/4 หมู่ 3 ต าบลราชสถติย์  
อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140 

08 7122 9099 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะไส้
สมุนไพรและออกแบบ 
บรรจภุัณฑ ์

1813 นางสาวทัศนีย ์ ทองศักดิ์ 
40 หมู่ 5 ต าบลตลาดกรวด  
อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14100 

0 3567 2525 
08 9531 1575 

การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะไส้
สมุนไพรและออกแบบ 
บรรจภุัณฑ ์

1814 นายอ านวย  เดชสอน 
48 หมู่ 1 ต าบลสามง่าม  
อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
14100 

08 9698 3371 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะไส้
สมุนไพรและออกแบบ 
บรรจภุัณฑ ์

1815 นายชลอ  พงษ์ชุบ 
107 หมู่ 6 ต าบลวังน้ าเย็น  
อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 
14100 

08 1994 9883 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะไส้
สมุนไพรและออกแบบ 
บรรจภุัณฑ ์

1816 นางจินตนา  ปิ่นสุวรรณ ์ 88 หมู่ 5 ต าบลบางซ้าย จังหวัด
อ่างทอง 14140 

08 5197 9052 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะไส้
สมุนไพรและออกแบบ 
บรรจภุัณฑ ์

1817 นายประมวล  ปุงมาศ 85/1 หมู่ 1 ต าบลไผ่จ าศลี อ าเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14120 

0 3561 1143 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะไส้
สมุนไพรและออกแบบ 
บรรจภุัณฑ ์
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1818 นางสุกัญญา  ภู่ขาว 22 หมู่ 2 ต าบลราชสถิตย์ อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะไส้
สมุนไพรและออกแบบ 
บรรจภุัณฑ ์

1819 นายองอาจ  ฤทธิ์ดอน 
139/4  ต าบลบ้านพราน  
อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 
14140 

08 6524 3977 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะไส้
สมุนไพรและออกแบบ 
บรรจภุัณฑ ์

1820 นางนวลละออง  คล้ายทอง 
19/1 หมู่ 7 ต าบลราชสถติย์  
อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140 

08 9485 4722 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะไส้
สมุนไพรและออกแบบ 
บรรจภุัณฑ ์

1821 นางสนิท  เทพทอง 
34 หมู่ 3  ต าบลราชสถิตย์  
อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140 

- 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะไส้
สมุนไพรและออกแบบ 
บรรจภุัณฑ ์

1822 นางอัจฉรา  ศรีบรรพต 
37 หมู่ 3  ต าบลราชสถิตย์  
อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140 

08 9401 7220 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะไส้
สมุนไพรและออกแบบ 
บรรจภุัณฑ ์

1823 นางสมพักตร์  ศริิเลศิ 
194/1 หมู่ 1 ต าบลจรเขร้้อง  
อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140 

0 3564 1142 
08 1851 2265 

การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะไส้
สมุนไพรและออกแบบ 
บรรจภุัณฑ ์

1824 นางสง่า  เชื้ออินทร์ 6 หมู่ 4 ต าบลเทวราช อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

08 9801 7310 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะไส้
สมุนไพรและออกแบบ 
บรรจภุัณฑ ์

1825 นางสาวอ านวย  วีระกุล 22 หมู่ 2 ต าบลเทวราช อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

0 3564 7317 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะไส้
สมุนไพรและออกแบบ 
บรรจภุัณฑ ์

1826 นางยุพิน  โมราทอง 21 หมู่ 2 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

0 3564 7112 
08 1991 4298 

การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะไส้
สมุนไพรและออกแบบ 
บรรจภุัณฑ ์

1827 นางประเสริฐ  ฤกษ์สมโภช 48 หมู่ 3 ต าบลชัยฤทธิ์ อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

0 3560 2648 
08 9913 4905 

การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะไส้
สมุนไพรและออกแบบ 
บรรจภุัณฑ ์

1828 นางสมบูรณ์  เชาว์ไว 19/3 หมู่ 7 ต าบลไชโย อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 14140 

08 1758 0849 
การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะไส้
สมุนไพรและออกแบบ 
บรรจภุัณฑ ์

1829 นางวิจิตตรา  ใจทน 
28 หมู่ 2 ต าบลท่าตะคร้อ  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 7171 7382 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1830 นางสาวสุนันท์  เปลีย่นส ี

4 หมู่ 11 หมู่บ้านห้วยสาริกา  
ต าบลหนองหญา้ปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 
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1831 นางสาวนิตยา  แก้วสมัคร 
190 หมู่ 11 ต าบลหนองหญ้าปลอ้ง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 6049 6006 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1832 นางนาริสา  สรีุ้ง 

30 หมู่ 11 หมู่บ้านห้วยสาริกา  
ต าบลหนองหญา้ปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 1194 6864 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1833 นางวัลยา  อุยเหินนภา 
24 หมู่ 11 ต าบลหนองหญ้าปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 1726 5499 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1834 นางสาววรรณา  คลังเงิน 

71/2 11 หมู่บ้านห้วยสาริกา  
ต าบลหนองหญา้ปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 2099 6059 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1835 นางสาวสุวิมล  สวัสดิ์มงคล 

36/4 หมู่ 3 หมู่บ้านยางน้ ากลัดใต ้ 
ต าบลยางน้ ากลัดใต้  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 2589 2117 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1836 นายธีระ  ทองกลอง 

14 หมู่ 3 หมู่บ้านลิ้นช้าง  
ต าบลยางน้ ากลัดเหนือ  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 8924 9719 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1837 นางสาวนลินภสัร์  นนท์ธนาเสถียร 

19 หมู่ 11 หมู่บ้านห้วยสาริกา  
ต าบลหนองหญา้ปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 7157 5304 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1838 นางสุขุมาษ  เติมศักดิ ์

131/1 หมู่ 11 หมู่บ้านห้วยสาริกา  
ต าบลหนองหญา้ปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

032 494 186 
08 9057 8857 

การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1839 นางเน็กไอ้  ห้วยหงษ์ทอง 

68/8 หมู่ 11 หมู่บ้านห้วยสาริกา  
ต าบลหนองหญา้ปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1840 นายเสง่ียม  รักไทย 

13/12 หมู่ 11 หมู่บ้านห้วยสาริกา  
ต าบลหนองหญา้ปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

032 494 233 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1841 นางจันทร์เพ็ญ  สมิทธิวิโรจน ์
98 หมู่ 2 หมู่บ้านวังตะโก  
ต าบลวังตะโก อ าเภอเมือง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 
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1842 นางสาววัชรินทร์  รักไทย 

131/2 หมู่ 11 หมู่บ้านห้วยสาริกา  
ต าบลหนองหญา้ปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1843 นางนิตร  รักษาด ี
67/8 หมู่ 11 ต าบลหนองหญ้าปลอ้ง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 1016 6828 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1844 นางศรี  รักไทย 

184 หมู่ 11 หมู่บ้านห้วยสาริกา  
ต าบลหนองหญา้ปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1845 นางวรรดี  รักไทย 

131/25 หมู่ 11 หมู่บ้านห้วยสารกิา  
ต าบลหนองหญา้ปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1846 นางสาววลัยลักษณ์  เตมิศักดิ ์

131/1 หมู่ 11 หมู่บ้านห้วยสาริกา  
ต าบลหนองหญา้ปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

032 494 186 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1847 นายไพศาล  กล้วยหงษ์ทอง 
68/8 หมู่ 11 ต าบลหนองหญ้าปลอ้ง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 5292 0490 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1848 นางวรรณา  ทองทา 
30 หมู่ 2 หมู่บ้านห้วยท่าช้าง  
ต าบลห้วยท่าช้าง อ าเภอเขาย้อย 
จังหวัดเพชรบุรี 76140 

08 6045 6577 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1850 นางสาวอรวรรณ  ปันเปียง 

113 หมู่ 10 หมู่บ้านสระสีมุ่ม  
ต าบลหนองหญา้ปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 3312 5952 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1851 นางสาวประนอม  สิงห์โห 

49 หมู่ 10 หมู่บ้านสระสี่มุม  
ต าบลหนองหญา้ปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 5428 8917 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1852 นางสาวณัฐพร  ไตรญาณ 

347/6 หมู่ 10 หมู่บ้านสระสี่มุม  
ต าบลหนองหญา้ปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 3309 9844 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1853 นางดวงเดือน  คงอยู ่

59 หมู่ 10 หมู่บ้านสระสี่มุม  
ต าบลหนองหญา้ปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 3309 9844 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1854 นางสาย  กลิ่นแก้ว 
10/1 หมู่ 11 ต าบลหนองหญ้าปลอ้ง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1855 นางปิ่นแก้ว  ทองทา 

68/8 หมู่ 11 หมู่บ้านห้วยสาริกา  
ต าบลหนองหญา้ปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1856 นางอ านวย  สามศรีโพธิ์แก้ว 

17 หมู่ 11 หมู่บ้านห้วยสาริกา  
ต าบลหนองหญา้ปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

032 494 186 
08 1248 1820 

การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1857 นางสาวคะนึงนุช  แซ่หล ี

185 หมู่ 11 หมู่บ้านห้วยสาริกา  
ต าบลหนองหญา้ปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

032 494 376 
08 1942 8370 

การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1858 นางสาววิธรา  โพธิ์ค า 

54 หมู่ 1 หมู่บ้านทุ่งกระต่าย  
ต าบลยางน้ ากลัดเหนือ  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 5219 7256 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1859 นางวรรณา  อังคสุทธิพงษ ์

159 หมู่ 5 หมู่บ้านจะโปรง  
ต าบลหนองหญา้ปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1860 เด็กหญิงดวงกมล  ทาทอง 

24/2 หมู่ 3 หมู่บ้านพุพลู  
ต าบลยางน้ ากลัดใต้  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1861 เด็กหญิงนิรมล  คองอินทร ์

41 หมู่ 3 หมู่บ้านพุพลู  
ต าบลยางน้ ากลัดใต้  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1862 เด็กชายขจรพงศ์  เสนห่์ติบัง 

62 หมู่ 3 หมู่บ้านพุพลู  
ต าบลยางน้ ากลัดใต้  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1863 เด็กชายรัฐภูมิ  วัฒนากร 

67/5 หมู่ 11 หมู่บ้านห้วยสาริกา  
ต าบลหนองหญา้ปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1864 เด็กชายทวีสุข  พวงใหญ่ 

29 หมู่ 4 หมู่บ้านพุพลู  
ต าบลยางน้ ากลัดใต้  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1865 เด็กชายพิธิวัต  ดาวเรือง 

28 หมู่ 3 หมู่บ้านพุพลู  
ต าบลยางน้ ากลัดใต้  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1866 เด็กชายชินบุตร  สาลลิา 

25 หมู่ 4 หมู่บ้านพุพลู  
ต าบลยางน้ ากลัดใต้  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1867 เด็กชายอรรถชัย  กิ่งไก ่

76 หมู่ 4 หมู่บ้านพุพลู  
ต าบลยางน้ ากลัดใต้  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1868 เด็กชายพีรพล  กลิ่นอุบล   

15 หมู่ 3 หมู่บ้านพุพลู  
ต าบลยางน้ ากลัดใต้  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1869 นางสาวสุปราณี  คุ้มภัย 

49 หมู่ 10 หมู่บ้านสระสี่มุม  
ต าบลหนองหญา้ปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 5428 8917 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1870 นางศิริวรรณ  วัฒนากร 
68 หมู่ 11 ต าบลหนองหญ้าปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 1995 3917 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1871 นางสาวศิริรตัน์  แจ้งเรือง 
101/2 หมู่ 3 ต าบลไรโ่คก  
อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบรุี 
76150 

032 446 880 
08 6550 6934 

การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1872 นางสาวปราณี  สาจติร 
148/1 หมู่ 5 ต าบลหนองหญ้าปลอ้ง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 1009 4776 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1873 นางอรทัย  ทิมทอง 
160 หมู่ 5 ต าบลหนองหญ้าปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 7104 8147 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1874 นางสาวอนงค์นาฏ  ช่ืนกมล 
239 หมู่ 5 ต าบลหนองหญ้าปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัด
เพชรบุรี 76160 

08 6104 6566 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1875 นางสาวสังวร  บัวงาม 
17 หมู่ 3 ต าบลหนองหญ้าปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 9146 1900 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1876 นางสาวสังวาลย์  บัวงาม 
17 หมู่ 3 ต าบลหนองหญ้าปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1877 นางสาวอมรา  ทับทิม 
11 หมู่ 5 ต าบลหนองหญ้าปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

032 494 229 
08 7170 2426 

การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1878 นายเจือ  ทิมเพชร 
77 หมู่ 5 ต าบลหนองหญ้าปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1879 นางสาวจันทร์แรม  สงค า 
63 หมู่ 5 ต าบลหนองหญ้าปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 1018 4878 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1880 นางฤทัย  แดงสกุล 
85 หมู่ 5 ต าบลหนองหญ้าปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 5703 4057 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1881 นางสาวจรัญ  บญุธรรม 
20 หมู่ 5 ต าบลหนองหญ้าปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 7047 2350 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1882 นางชลิตา  สนองเดช 
210 หมู่ 3 ต าบลหนองหญ้าปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 5216 9624 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1883 นางสาวจิตรบรรจง  ศรีเคลือบ 
10 หมู่ 9 ต าบลหนองหญ้าปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 2814 8708 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1884 นางสาวสณุิสา  เกดิผล 
31 หมู่ 11 ต าบลหนองหญ้าปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 3970 5376 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1885 นางสาวจันทิมา  คลังเงิน 
69/5 หมู่ 11 ต าบลหนองหญ้าปลอ้ง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 5837 6183 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1886 นางบุญมี  วัฒนากร 
14 หมู่ 11 ต าบลหนองหญ้าปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

032 494 375 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1887 นางอุบล  สมิงนรา 
153 หมู่ 4 ต าบลหนองหญ้าปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 6129 6665 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1888 นางวัชรี  แคล่วคล่อง 
131/1 หมู่ 11 ต าบลหนองหญ้าปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 9547 2930 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1889 นางสาวเกตมณี  ทับทิม 
85 หมู่ 5 ต าบลหนองหญ้าปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 7270 2426 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1890 นายกัชพล  ทองทา 
29 หมู่ 3 ต าบลหนองหญ้าปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

032 494 143 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1891 นางสาวล าเจียก  ศรีบัวลอย 
ต าบลหนองหญา้ปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 9517 7038 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1892 นายอนันต์  กองอินทร ์
21/1 หมู่ 4 ต าบลหนองหญ้าปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1893 นายพีระกร  ดอกแดง 
79 หมู่ 3 ต าบลหนองหญ้าปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 5827 8490 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1894 นางสาวศุทรหทัย  จิตร์ถนอม 
85/1 หมู่ 4 ต าบลหนองหญ้าปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

032 494 338 
08 6176 4796 

การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1895 นางสาวสุภาภรณ์  ทะวิน 
32 หมู่ 1 ต าบลหนองหญ้าปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 7163 2648 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1896 นางสาวสุชาดา  โพธิ์แก้ว 
19 หมู่ 4 ต าบลหนองหญ้าปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 8453 3277 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1897 นางสุวรรณ  ประกอบกิจ 
34 หมู่ 5 ต าบลหนองหญ้าปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

- 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1898 นางสมร  สุจติรา 
34 หมู่ 5 ต าบลหนองหญ้าปล้อง  
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 76160 

08 4571 7835 
การท าขนมพายช้ัน แป้งกล้วย
และชิฟฟอนแป้งกล้วย 

1899 นางอ าไพ  วงษ์ข า 
62 หมู่ 6 ต าบลโคกใหญ่  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

08 2357 0142 

การท าบรรจุภณัฑ์จากกระดาษ
ฟางข้าว  
งานประดิษฐ์และสิ่งทอจากเส้น
ใยเผือกเหลือใช้ และการตลาด
ส าหรับผลติภณัฑ์เผือกหอมและ
ข้าวเจ้า 

1900 นางสาวนงนุช  สังข์เว 
53/1 หมู่ 6 ต าบลโคกใหญ่  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

08 9343 6399 

การท าบรรจุภณัฑ์จากกระดาษ
ฟางข้าว  
งานประดิษฐ์และสิ่งทอจากเส้น
ใยเผือกเหลือใช้ และการตลาด
ส าหรับผลติภณัฑ์เผือกหอมและ
ข้าวเจ้า 

1901 นางสาวสายฝน  คชรัตน ์
25 หมู่ 3 ต าบลโคกใหญ่  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

08 4881 1722 

การท าบรรจุภณัฑ์จากกระดาษ
ฟางข้าว  
งานประดิษฐ์และสิ่งทอจากเส้น
ใยเผือกเหลือใช้ และการตลาด
ส าหรับผลติภณัฑ์เผือกหอมและ
ข้าวเจ้า 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1902 นางศุภักษร  บุญพา 
24 หมู่ 3 ต าบลหรเทพ  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

08 2522 3346 

การท าบรรจุภณัฑ์จากกระดาษ
ฟางข้าว  
งานประดิษฐ์และสิ่งทอจากเส้น
ใยเผือกเหลือใช้ และการตลาด
ส าหรับผลติภณัฑ์เผือกหอมและ
ข้าวเจ้า 

1903 นางชวนชม  แตงอ่อน 
18 หมู่ 6 ต าบลโคกใหญ่  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

08 4707 6269 

การท าบรรจุภณัฑ์จากกระดาษ
ฟางข้าว  
งานประดิษฐ์และสิ่งทอจากเส้น
ใยเผือกเหลือใช้ และการตลาด
ส าหรับผลติภณัฑ์เผือกหอมและ
ข้าวเจ้า 

1904 นางส ารวย  บุญวิเศษ 
15 หมู่ 6 ต าบลโคกใหญ่  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

08 0106 4872 

การท าบรรจุภณัฑ์จากกระดาษ
ฟางข้าว  
งานประดิษฐ์และสิ่งทอจากเส้น
ใยเผือกเหลือใช้ และการตลาด
ส าหรับผลติภณัฑ์เผือกหอมและ
ข้าวเจ้า 

1905 นางสาวบรรจง  วงษ์ข า 
50/1 หมู่ 6 ต าบลโคกใหญ่  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

08 7118 4171 

การท าบรรจุภณัฑ์จากกระดาษ
ฟางข้าว  
งานประดิษฐ์และสิ่งทอจากเส้น
ใยเผือกเหลือใช้ และการตลาด
ส าหรับผลติภณัฑ์เผือกหอมและ
ข้าวเจ้า 

1906 นางสุดาวรรณ  ด าน้อย 
6/1 หมู่ 5 ต าบลโคกใหญ่  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

08 9409 1784 

การท าบรรจุภณัฑ์จากกระดาษ
ฟางข้าว  
งานประดิษฐ์และสิ่งทอจากเส้น
ใยเผือกเหลือใช้ และการตลาด
ส าหรับผลติภณัฑ์เผือกหอมและ
ข้าวเจ้า 

1907 นางขวัญชนก  ม่วงทอง 
4/2 หมู่ 6 ต าบลโคกใหญ่  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

08 5967 5953 

การท าบรรจุภณัฑ์จากกระดาษ
ฟางข้าว  
งานประดิษฐ์และสิ่งทอจากเส้น
ใยเผือกเหลือใช้ และการตลาด
ส าหรับผลติภณัฑ์เผือกหอมและ
ข้าวเจ้า 

1908 นางสาวละออง  ประสงค ์
14 หมู่ 5 ต าบลโคกใหญ ่
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

08 6132 1275 

การท าบรรจุภณัฑ์จากกระดาษ
ฟางข้าว  
งานประดิษฐ์และสิ่งทอจากเส้น
ใยเผือกเหลือใช้ และการตลาด
ส าหรับผลติภณัฑ์เผือกหอมและ
ข้าวเจ้า 

 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1909 นางวันเพลิน  คล้ายเกต ุ
34/1 หมู่ 6 ต าบลโคกใหญ่  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

08 1779 5489 

การท าบรรจุภณัฑ์จากกระดาษ
ฟางข้าว  
งานประดิษฐ์และสิ่งทอจากเส้น
ใยเผือกเหลือใช้ และการตลาด
ส าหรับผลติภณัฑ์เผือกหอมและ
ข้าวเจ้า 

1910 นางสาวสุรตัน์  ทองส าราญ 
27 หมู่ 6 ต าบลโคกใหญ่  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

08 4908 0164 

การท าบรรจุภณัฑ์จากกระดาษ
ฟางข้าว  
งานประดิษฐ์และสิ่งทอจากเส้น
ใยเผือกเหลือใช้ และการตลาด
ส าหรับผลติภณัฑ์เผือกหอมและ
ข้าวเจ้า 

1911 นางสาวนงพงา  อินทุเวศ 
131 หมู่ 3 ต าบลบ้านหมอ  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

036 201305 
08 9902 7358 

การท าบรรจุภณัฑ์จากกระดาษ
ฟางข้าว  
งานประดิษฐ์และสิ่งทอจากเส้น
ใยเผือกเหลือใช้ และการตลาด
ส าหรับผลติภณัฑ์เผือกหอมและ
ข้าวเจ้า 

1912 นางสมมาตร  รู้ท านอง 
กศน.อ าเภอบ้านหมอ ต าบลบ้านหมอ  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

08 5190 6292 

การท าบรรจุภณัฑ์จากกระดาษ
ฟางข้าว  
งานประดิษฐ์และสิ่งทอจากเส้น
ใยเผือกเหลือใช้ และการตลาด
ส าหรับผลติภณัฑ์เผือกหอมและ
ข้าวเจ้า 

1913 นางสาววาสนา  จ ารสัพงษ ์
52 หมู่ 5 ต าบลตลาดน้อย  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

08 9183 1092 

การท าบรรจุภณัฑ์จากกระดาษ
ฟางข้าว  
งานประดิษฐ์และสิ่งทอจากเส้น
ใยเผือกเหลือใช้ และการตลาด
ส าหรับผลติภณัฑ์เผือกหอมและ
ข้าวเจ้า 

1914 นายธีรวรรธ  พัฒชนะ 
ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ  
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 8461 9620 

การท าบรรจุภณัฑ์จากกระดาษ
ฟางข้าว  
งานประดิษฐ์และสิ่งทอจากเส้น
ใยเผือกเหลือใช้ และการตลาด
ส าหรับผลติภณัฑ์เผือกหอมและ
ข้าวเจ้า 

1915 นายวิศนุ  จูเจรญิ 
28 หมู่ 6 ต าบลตลาดน้อย  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

08 9538 8803 

การท าบรรจุภณัฑ์จากกระดาษ
ฟางข้าว  
งานประดิษฐ์และสิ่งทอจากเส้น
ใยเผือกเหลือใช้ และการตลาด
ส าหรับผลติภณัฑ์เผือกหอมและ
ข้าวเจ้า 

 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1916 นางสาวฉลวย  มีฤทธ์ิ 
39 หมู่ 5 ต าบลตลาดน้อย  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

036 300 085 

การท าบรรจุภณัฑ์จากกระดาษ
ฟางข้าว  
งานประดิษฐ์และสิ่งทอจากเส้น
ใยเผือกเหลือใช้ และการตลาด
ส าหรับผลติภณัฑ์เผือกหอมและ
ข้าวเจ้า 

1917 นางอังคณา  ส าเภา 
บ้านโคกกระเดื่อง ต าบลตลาดน้อย  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

08 2233 1327 

การท าบรรจุภณัฑ์จากกระดาษ
ฟางข้าว  
งานประดิษฐ์และสิ่งทอจากเส้น
ใยเผือกเหลือใช้ และการตลาด
ส าหรับผลติภณัฑ์เผือกหอมและ
ข้าวเจ้า 

1918 นายอุษา  ส าเภา 
บ้านโคกกระเดื่อง ต าบลตลาดน้อย  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

08 0430 1293 

การท าบรรจุภณัฑ์จากกระดาษ
ฟางข้าว  
งานประดิษฐ์และสิ่งทอจากเส้น
ใยเผือกเหลือใช้ และการตลาด
ส าหรับผลติภณัฑ์เผือกหอมและ
ข้าวเจ้า 

1919 นางสุนันต์  ทองสันต ์
27/6 ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ  
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 4702 5337 

การท าบรรจุภณัฑ์จากกระดาษ
ฟางข้าว  
งานประดิษฐ์และสิ่งทอจากเส้น
ใยเผือกเหลือใช้ และการตลาด
ส าหรับผลติภณัฑ์เผือกหอมและ
ข้าวเจ้า 

1920 นางสาวลักขณา  อิ่มเกต ุ
3 หมู่ 2 ต าบลตลาดน้อย  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

08 9346 2778 

การท าบรรจุภณัฑ์จากกระดาษ
ฟางข้าว  
งานประดิษฐ์และสิ่งทอจากเส้น
ใยเผือกเหลือใช้ และการตลาด
ส าหรับผลติภณัฑ์เผือกหอมและ
ข้าวเจ้า 

1921 นางรัตนาภรณ์  สติะยัง 
ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบา้นหมอ  
จังหวัดสระบุรี 18130 

08 9081 4146 

การท าบรรจุภณัฑ์จากกระดาษ
ฟางข้าว  
งานประดิษฐ์และสิ่งทอจากเส้น
ใยเผือกเหลือใช้ และการตลาด
ส าหรับผลติภณัฑ์เผือกหอมและ
ข้าวเจ้า 

1922 นางสมพร  สงมะเริง 
10/1 หมู่ 6 ต าบลโคกใหญ่  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

- 

การท าบรรจุภณัฑ์จากกระดาษ
ฟางข้าว  
งานประดิษฐ์และสิ่งทอจากเส้น
ใยเผือกเหลือใช้ และการตลาด
ส าหรับผลติภณัฑ์เผือกหอมและ
ข้าวเจ้า 

 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1923 นางสุกัญญา  ทองประธาน 
10/1 หมู่ 6 ต าบลโคกใหญ่  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

08 1587 1948 

การท าบรรจุภณัฑ์จากกระดาษ
ฟางข้าว  
งานประดิษฐ์และสิ่งทอจากเส้น
ใยเผือกเหลือใช้ และการตลาด
ส าหรับผลติภณัฑ์เผือกหอมและ
ข้าวเจ้า 

1924 นางสาวพรทิพย์  ดาวมณ ี
10 หมู่ 1 ต าบลโคกใหญ่  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

08 0109 9473 

การท าบรรจุภณัฑ์จากกระดาษ
ฟางข้าว  
งานประดิษฐ์และสิ่งทอจากเส้น
ใยเผือกเหลือใช้ และการตลาด
ส าหรับผลติภณัฑ์เผือกหอมและ
ข้าวเจ้า 

1925 นางสายชล  ศรีบญุช่วย   
14 หมู่ 6 ต าบลโคกใหญ่  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

08 1290 5671 

การท าบรรจุภณัฑ์จากกระดาษ
ฟางข้าว  
งานประดิษฐ์และสิ่งทอจากเส้น
ใยเผือกเหลือใช้ และการตลาด
ส าหรับผลติภณัฑ์เผือกหอมและ
ข้าวเจ้า 

1926 นางประไพ  จ าเนยีรศร ี
16 หมู่ 6 ต าบลโคกใหญ่  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

- 

การท าบรรจุภณัฑ์จากกระดาษ
ฟางข้าว  
งานประดิษฐ์และสิ่งทอจากเส้น
ใยเผือกเหลือใช้ และการตลาด
ส าหรับผลติภณัฑ์เผือกหอมและ
ข้าวเจ้า 

1927 นายชัย  ย่นมรรคา 
20 หมู่ 1 ต าบลโคกใหญ่  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

- 

การท าบรรจุภณัฑ์จากกระดาษ
ฟางข้าว  
งานประดิษฐ์และสิ่งทอจากเส้น
ใยเผือกเหลือใช้ และการตลาด
ส าหรับผลติภณัฑ์เผือกหอมและ
ข้าวเจ้า 

1928 นายมนู  ด ามณ ี
55/1 ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ  
จังหวัดสระบุรี 18130 

- 

การท าบรรจุภณัฑ์จากกระดาษ
ฟางข้าว  
งานประดิษฐ์และสิ่งทอจากเส้น
ใยเผือกเหลือใช้ และการตลาด
ส าหรับผลติภณัฑ์เผือกหอมและ
ข้าวเจ้า 

1929 นางสาวมาลี  นรสิงห ์

โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ  
(พัฒนาราษฎร์) หมู่ 12  
ต าบลบ้านหมอ อ าเภอบ้านหมอ  
จังหวัดสระบุรี 18130 

036 201080 

การท าบรรจุภณัฑ์จากกระดาษ
ฟางข้าว  
งานประดิษฐ์และสิ่งทอจากเส้น
ใยเผือกเหลือใช้ และการตลาด
ส าหรับผลติภณัฑ์เผือกหอมและ
ข้าวเจ้า 

 



 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

เทคโนโลยีที่ได้รับบริการ 

1930 นางมะลิ  หุ่นหล่อ 

โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ  
(พัฒนาราษฎร์) หมู่ 12  
ต าบลบ้านหมอ อ าเภอบ้านหมอ  
จังหวัดสระบุรี 18130 

036 201080 

การท าบรรจุภณัฑ์จากกระดาษ
ฟางข้าว  
งานประดิษฐ์และสิ่งทอจากเส้น
ใยเผือกเหลือใช้ และการตลาด
ส าหรับผลติภณัฑ์เผือกหอมและ
ข้าวเจ้า 

1931 นางปฐมรัตน์  สดุสาระ 

โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ  
(พัฒนาราษฎร์) หมู่ 12  
ต าบลบ้านหมอ อ าเภอบ้านหมอ  
จังหวัดสระบุรี 18130 

036 201080 

การท าบรรจุภณัฑ์จากกระดาษ
ฟางข้าว  
งานประดิษฐ์และสิ่งทอจากเส้น
ใยเผือกเหลือใช้ และการตลาด
ส าหรับผลติภณัฑ์เผือกหอมและ
ข้าวเจ้า 

1932 นายสมนึก  ด ามณ ี
49 หมู่ 1 ต าบลโคกใหญ่  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
18130 

- 

การท าบรรจุภณัฑ์จากกระดาษ
ฟางข้าว  
งานประดิษฐ์และสิ่งทอจากเส้น
ใยเผือกเหลือใช้ และการตลาด
ส าหรับผลติภณัฑ์เผือกหอมและ
ข้าวเจ้า 

1933 นายเฉลมิ  บุญริ้ว 
ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบา้นหมอ 
จังหวัดสระบุรี 18130 

- 

การท าบรรจุภณัฑ์จากกระดาษ
ฟางข้าว  
งานประดิษฐ์และสิ่งทอจากเส้น
ใยเผือกเหลือใช้ และการตลาด
ส าหรับผลติภณัฑ์เผือกหอมและ
ข้าวเจ้า 

1934 นายสีนวล  ใจสุขด ี
18 หมู่ 1 ต าบลหรเทพ  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุร ี

- 

การท าบรรจุภณัฑ์จากกระดาษ
ฟางข้าว  
งานประดิษฐ์และสิ่งทอจากเส้น
ใยเผือกเหลือใช้ และการตลาด
ส าหรับผลติภณัฑ์เผือกหอมและ
ข้าวเจ้า 

1935 นางสาวยุพิน  ด้วงทอง 
10 หมู่ 2 ต าบลหรเทพ  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุร ี

- 

การท าบรรจุภณัฑ์จากกระดาษ
ฟางข้าว  
งานประดิษฐ์และสิ่งทอจากเส้น
ใยเผือกเหลือใช้ และการตลาด
ส าหรับผลติภณัฑ์เผือกหอมและ
ข้าวเจ้า 

1936 นางสุภาวดี  เทียนทอง 
24 หมู่ 2 ต าบลหรเทพ  
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุร ี

- 

การท าบรรจุภณัฑ์จากกระดาษ
ฟางข้าว  
งานประดิษฐ์และสิ่งทอจากเส้น
ใยเผือกเหลือใช้ และการตลาด
ส าหรับผลติภณัฑ์เผือกหอมและ
ข้าวเจ้า 



 

บทท่ี 3 
ผลการประเมิน 

 
การประเมินผล 
1. ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

จากการวิเคราะห์ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัย
และพัฒนา ในระดับมากท่ีสุดในด้านข้อมูล โดยข้อมูลมีความถูกต้อง ตรงความต้องการ ค่าเฉลี่ย 4.59 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ โดยให้บริการด้วยความสุภาพ เต็มใจ ยินดี ค่าเฉลี่ย 4.56 และด้านภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการ
วิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ ค่าเฉลี่ย 4.51 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์คลินิก
เทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา ในระดับมากในด้านข้อมูล ได้รับความรู้เพ่ิมขึ้น และข้อมูลที่ได้รับมีประโยชน์ 
ค่าเฉลี่ย 4.47 และ 4.45 

 

แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.59 

4.56 

4.51 

4.47 
4.45 

4.35

4.4

4.45

4.5

4.55

4.6

4.65

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

ข้อมูลมีความถุกต้อง ตรงความ
ต้องการ 
เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสุภาพ 
เต็มใจ ยินดี 
ภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการ
วิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ 
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 

ข้อมูลที่ได้รับมีประโยชน์ 



 

     

    ตารางที ่2 แสดงค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อโครงการให้ค าปรึกษา                     N=1,936 

การให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง ร้อน 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 

 
 

918 

 
 

47.42 

 
 

831 

 
 

42.92 

 
 

129 

 
 

6.66 

 
 

58 

 
 

3.00 

 
 
0 

 
 

0.00 

 
 

100.00 

4.27 
 

4.35 

มาก 
 

มาก 
1.2 การให้บริการมีขั้นตอน ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน 

972 50.21 748 38.64 196 10.12 19 0.98 1 0.05 100.00 4.38 มาก 

1.3 การให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว 755 39.00 726 37.50 337 17.41 106 5.47 12 0.62 100.00 4.09 มาก 
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
2.1 ให้บริการด้วยความสุภาพ เตม็ใจ 
ยินด ี

 
1165 

 
60.18 

 
687 

 
35.49 

 
81 

 
4.18 

 
3 

 
0.15 

 
0 

 
0.00 

 
100.00 

 
4.56 

 
มากที่สุด 

2.2 ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว 834 43.08 779 40.24 240 12.40 75 3.87 8 0.41 100.00 4.22 มาก 
2.3 ให้บริการตอบข้อซักถามปัญหาได้
น่าเชื่อถือ 

934 48.24 725 37.45 193 9.97 84 4.34 0 0.00 100.00 4.30 มาก 

3. ด้านข้อมูล 
3.1 ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 

 
1066 

 
55.06 

 
720 

 
37.19 

 
141 

 
7.28 

 
7 

 
0.36 

 
2 

 
0.11 

 
100.00 

 
4.47 

 
มาก 

3.2 ข้อมูลมีความถูกต้องตรงความ
ต้องการ 

1253 64.72 581 30.01 102 5.27 0 0.00 0 0.00 100.00 4.59 มากที่สุด 

3.3 ข้อมูลที่ได้รับมีประโยชน ์ 1026 53.00 777 40.13 119 6.15 13 0.67 1 0.05 100.00 4.45 มาก 
4. ภาพรวมความพึงพอใจของผู้รบับริการ
วิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ 

1092 56.40 754 38.95 84 4.34 6 0.31 0 0.00 100.00 4.51 มากที่สุด 

รวม 10,015 51.73 7,328 37.85 1,622 8.38 371 1.92 24 0.12 100.00 4.39 มาก 
 

161 



 

2. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ผู้รับบริการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 94.47 ข้อมูลตามตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 แสดงค่าร้อยละจ าแนกตามความสามารถในการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์   N=1,936 

ความสามารถในการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

1,829 
107 

94.47 
5.53 

รวม 1,936 100 
 

3. ช่องทางการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ผู้รับบริการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเพ่ิมรายได้ จ านวน 774 คน คิดเป็นร้อยละ 42.32 ด้าน
ลดรายจ่าย จ านวน 509 คน คิดเป็นร้อยละ 27.83 ด้านคุณภาพชีวิต จ านวน 427 คน คิดเป็นร้อยละ 23.35 และด้าน
แก้ปัญหาเทคโนโลยี จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 6.51 ข้อมูลตามตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 ค่าร้อยละจ าแนกตามลักษณะการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์             N=1,829 

ความสามารถในการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพ่ิมรายได ้
2. ลดรายจ่าย 
3. คุณภาพชีวิต 
4. แก้ปัญหาเทคโนโลยี 

774 
509 
427 
119 

42.32 
27.83 
23.35 
6.51 

รวม 1,829 100 
 

4. การให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีในกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
4.1 โครงการ การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์จากสับปะรดเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 
1. บทน า  

1.1 ความเป็นมา  
สับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศซึ่งปลูกได้ในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะเขตพ้ืนที่ภาคกลาง

ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งสร้างรายได้แก่เกษตรกรในระดับหนึ่ง แต่ปัญหา
ของพืชเศรษฐกิจชนิดนี้ ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกรเช่นเดียวกัน จากการเปิดเผยของนายอนันต์  
ลีลา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยแพร่ในข่าวทั่วไปของหนังสือพิมพ์บ้านเมืองฉบับวันพฤหัสบดีที่              
14 กรกฎาคม 2554 (http://www.ryt9.com/s/bmnd/1191522)  ความว่า ในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 
เป็นช่วงที่มีผลผลิตสับปะรดออกสู่ตลาดเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้ราคาสับปะรดลดลง ซึ่งได้มีการแก้ปัญหาทั้งระยะสั้น
และระยะยาว โดยก าหนดให้โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปของสับปะรดให้มากที่สุด และขณะเดียวกันจะกระจายช่วง
ระยะเวลาการปลูกของเกษตรกรไม่ให้มีการปลูกในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งสาเหตุที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่ท าให้
สับปะรดล้นตลาด จ าหน่ายไม่ได้ คือ เกษตรกรตัดสับปะรดดิบที่ไม่มีคุณภาพส่งโรงงานและตลาด ซึ่งเป็นการซ้ าเติมให้
ราคาสับปะรดตกต่ าลงมากยิ่งขึ้น 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) ได้
พัฒนางานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อาหารจากสับปะรด ภายใต้แผนงานวิจัยเรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพผลิตภัณฑ์อาหาร ของใช้ในครัวเรือน และป่านศรนารายณ์ส าหรับกลุ่มสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จ ากัด 



 

โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง โดยมีเป้าหมายในการเพ่ิมผลิตภัณฑ์จากสับปะรดนอกเหนือจากสับปะรดกวน 
และเป็นการใช้วัตถุดิบที่บกพร่องจากการปลูก คือ สับปะรดที่ไม่ได้ขนาด ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์หลายชนิด อาทิ น้ าเชื่อม
สับปะรด สับปะรดแช่อ่ิมอบแห้ง กะหรี่พัพฟ์สับปะรด พายทอดไส้สับปะรด และด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีใ น
กลุ่มเป้าหมายบางส่วน 
 ปัจจุบัน มีกลุ่มแม่บ้านที่แสดงความต้องการและขอความช่วยเหลือจากศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สวพ. คือ กลุ่ม
แม่บ้านชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ ร่วมกับ กลุ่มชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ กลุ่มขนมหวานหนองคาง และกลุ่มแม่บ้าน
ชุมชนบ้านสระ น าโดยนางสาววิลาวัลย์  พลจันทร์ พักอยู่บ้านเลขที่ 1343 ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
ซึ่งเป็น สมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การดูแลและให้ค าปรึกษาแนะน าโดย ศูนย์คลินิก
เทคโนโลยี สวพ. และนางจุนารีรัตน์  นวลละออง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี โดยกลุ่มชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ ได้มีการรวมกลุ่ม ชื่อ “กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านห้วยทรายใต้” เคยขอเข้าร่วม
รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าผลิตภัณฑ์อาหารประเภทน้ าพริก และการท าผลิตภัณฑ์ขนมอบในปี 2553 และ 
2554 ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนพื้นที่การประกอบอาชีพของกลุ่มเป็นสถานที่ผลิตและศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร
จากโครงการชุมชนพอเพียง มีความต้องการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลสับปะรดที่ดิบหรือสุกไม่ได้ที่ สุกเกินไป
หรือเน่าเสียบางส่วน สับปะรดไม่ได้ขนาด สับปะรดที่มีแกนใหญ่เกินไป ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด 
 การด าเนินโครงการ “การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์จากสับปะรดเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน” จะเป็นโครงการที่ ให้
ความรู้ ให้ค าปรึกษาแนะน าอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสับปะรดที่ล้นตลาดและเกิดความ
บกพร่องในกระบวนการปลูก รวมทั้งการแนะน าให้มีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม การตลาดที่สอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1.2.1 เ พ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าผลิตภัณฑ์น้ า เชื่ อมสับปะรด สับปะรดแช่ อ่ิมอบแห้ ง                

กะหรี่พัพฟ์สับปะรด และพายทอดไส้สับปะรด 
1.2.2 เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด 

 1.2.3  เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้การตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารจากสับปะรดและแนวทางในการจัดท า
แผนธุรกิจฉบับประยุกต์ให้เหมาะสมกับเศรษฐกิจของชุมชน 

 

2. วิธีด าเนินการ  
 2.1 การบรรยายประกอบการสาธิตให้เห็นวิธีการปฏิบัติ 
 2.2 การลงมือฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตามวิธีการเดียวกันกับการสาธิต 
 2.3 การประเมินผลการฝึกปฏิบัติโดยการสังเกตและการประเมินผลงานส าเร็จของทุกกลุ่ม 
 2.4 การจัดแสดงผลงานส าเร็จของผู้เข้ารับการอบรมโดยแบ่งเป็นกลุ่มตามกลุ่มที่ฝึกปฏิบัติ 
 2.5 การประเมินผลขณะอบรม เป็นการประเมินระดับผลผลิตใช้วิธีการสังเกตกระบวนการท างานและฝึก

ปฏิบัติ รวมทั้งการประเมินผลงานส าเร็จของกลุ่มทีฝึกปฏิบัติโดยใช้แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติ        
3 ขั้นตอน คือ ขั้นก่อนอบรม ขั้นระหว่างอบรม และข้ันผลงานส าเร็จ 

 2.6 ติดตามผล เป็นการติดตามผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ จากการฝึกอบรม ใช้แบบติดตามผล ควบคู่กับ
การศึกษาข้อมูลในพื้นท่ีและการโทรศัพท์ถึงผู้รับการอบรมโดยตรง 

 
 
 
 
 
 
 



 

3. ผลการด าเนินการ 
เมษายน – พฤษภาคม 2555  ติดต่อและประสานงานกับกลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ ร่วมกับกลุ่มชุมชนบ้าน
ห้วยทรายเหนือ น าโดยนางสาววิลาวัลย์  พลจันทร์ สมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การดูแล
และให้ค าปรึกษาแนะน าโดย ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา และนางจุนารีรัตน์  นวลละออง 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  
31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2555  ด าเนินโครงการการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์จากสับปะรดเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าผลิตภัณฑ์น้ าเชื่อมสับปะรด  สับปะรดแช่อ่ิมอบแห้ง กะหรี่พัพฟ์
สับปะรด และพายทอดไส้สับปะรด ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด 
ถ่ายทอดองค์ความรู้การตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารจากสับปะรด และแนวทางในการจัดท าแผนธุรกิจฉบับประยุกต์ให้
เหมาะสมกับเศรษฐกิจของชุมชน  ณ  กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ เทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมี
สมาชิกชุมชนบ้านห้วยทรายใต้และกลุ่มชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ เทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วม
โครงการจ านวน  75 คน ส าหรับความพึงพอใจต่อโครงการพบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจร้อยละ 85.80  
โดยพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.29 
กรกฎาคม – กันยายน 2555  ติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์พบว่า มีผู้ส าเร็จการฝึกอบรม จ านวน 67 คน  จาก 
75 คน หรือร้อยละ 89.33 น าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ โดยน าไปใช้ประโยชน์ ในครัวเรือน ร้อยละ 
72.41 ใช้ประโยชน์ในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ ร้อยละ 27.59 และสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการ
เข้ารับการฝึกอบรมกับทาง  ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ไปพัฒนาต่อยอดเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เป็นการเพ่ิมรายได้และยกระดับความเป็นอยู่ของตนและชุนชนให้มี
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  
 
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 75 1. จ านวนโครงการ (โครงการ) 1 1 
2. ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยมีีความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 85 

85.80 
2. จ านวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
(คน) 

60 75 

3. ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยมีีการน าไปใช้
ประโยชน์ (ร้อยละ) 

ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 

89.33 
3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้าน
กระบวนการให้บริการ (ร้อยละ) 

ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 85 

85.80 

4. จ านวนสถานประกอบการที่น าผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ (แห่ง/ราย) 

2 2 
4. ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 80 

89.33 

 
5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวชิาชีพ
ต่อประโยชน์จากการบริการ (ร้อยละ) 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 86 

87.40 

  

5. การใช้จ่ายงบประมาณ ใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน  250,000  บาท 
    (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
     

6. ปัญหา อุปสรรค  - 
 
 
 
 



 

7. ข้อเสนอแนะ    
 ชุมชนมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับดีมาก สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการฝึกอบรมกับ
ทางศูนยค์ลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไปพัฒนาต่อยอดเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ท าให้มีรายได้เสริมเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น  2,000 – 3000 บาทต่อเดือน      
ซึ่งสามารถน ามาลดรายจ่ายในครอบครัวและยกระดับความเป็นอยู่ของตนและกลุ่มชุนชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น    
แต่ในช่วงที่ผ่านมาราคาสับปะรดเพ่ิมสูงขึ้น ท าให้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสับปะรดชะลอตัวลงไป ทางกลุ่มได้
แก้ปัญหาโดยการเก็บสต็อกไส้สับปะรดกวนไว้ส่วนหนึ่ง เพ่ือไม่ให้สินค้าขาดตลาด ถือได้ว่าเป็นกลุ่มเข้มแข็ง และควร
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและการด าเนินกิจกรรมต่อเนื่องในปีต่อไป 
                                                                                                        
8. ภาพกิจกรรมโครงการ การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากสับปะรดเพื่อเศรษฐกิจชุมชน 
 

                   
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.2 โครงการ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (ปีท่ี 2) 
1. บทน า 
 1.1 ความเป็นมา 

กลุ่มแม่บ้านเยาวชน กศน. บ้านห้วยสาลิกา ต าบลหนองหญ้าปล้อง อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 
มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 80 คน ได้จัดตั้งกลุ่มเมื่อเดือน มีนาคม 2543 เริ่มด าเนินงานในกลุ่มเมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2543 
โดยเริ่มต้นจากการระดมหุ้น ๆ ละ 10 บาท จ านวน 780 หุ้น ในการรวมกลุ่มกันนี้ได้จัดท าผลิตภัณฑ์กล้วยทอดกรอบ 
(จากกล้วยน้ าว้า) ได้แก่ กล้วยม้วนรสเผ็ดพริกไทย กล้วยม้วนโอวัลติน กล้วยม้วนรสโกโก้ กล้วยม้วนรสไม่เผ็ด กล้ว ย
เส้นอบเนย กล้วยเส้นเค็ม กล้วยม้วนเค็ม กล้วยกรอบเค็ม น าไปฝากจ าหน่ายในงานนิทรรศการและงานประจ าปีของ
จังหวัด ปัจจุบันจ าหน่ายประจ าอยู่ที่ ซุ้มจ าหน่ายใน Outlet ของ Flynow โดยบรรจุผลิตภัณฑ์ในถุงพลาสติกทรงสูง
และปิดด้วยสติกเกอร์ ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์แบบดั้งเดิมท่ีใช้อยู่และปัจจุบันยังไม่ได้มีการพัฒนา 

ในกระบวนการท ากล้วยม้วน เริ่มต้นจากการน ากล้วยมาปอกเปลือกแช่น้ าเกลือ ไสเป็นแผ่นบาง แล้วน ามา
ม้วน หลังจากนั้นจึงท าการทอด ปรุงรสและบรรจุ ซึ่งพบว่า ในขั้นตอนการม้วน จะมีเศษกล้วยน้ าว้าเหลือทิ้งเป็น
จ านวนมากและไม่ได้ใช้ประโยชน์ ทางกลุ่มจึงต้องการใช้ประโยชน์จากเศษกล้วยเหล่านี้เพ่ือพัฒนาเป็นกล้วยผงหรือ
แป้งกล้วย และน าไปใช้ประโยชน์ในการท าขนมอบ ซึ่งมีอุปกรณ์การท าของกลุ่มอยู่แล้ว 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณให้ด าเนินโครงการ “การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยเพ่ือใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์แก่กลุ่มแม่บ้านเยาวชน กศน.บ้านห้วยสาลิกา” เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าแป้งกล้วยหรือ
กล้วยผงจากส่วนเหลือใช้ของการท ากล้วยม้วน แล้วพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ เป็นการเพ่ิมรายการของ
ผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น จนปัจจุบัน ทางกลุ่มดังกล่าวได้ขยายเครือข่ายการท า
ผลิตภัณฑ์แป้งกล้วยและส่งให้หน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการใช้ หรือหน่วยงานที่แสดงความประสงค์ขอซื้อไปพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่อไป 

อย่างไรก็ตาม พบว่า ในการด าเนินการในกลุ่มแม่บ้านเยาวชน กศน. ที่มีการขายเครือข่ายในเชิงปริมาณ     
ยังต้องมีการพัฒนาในเชิงคุณภาพต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้ คือ 

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่จากแป้งกล้วยหรือกล้วยผง นอกเหนือจากที่เคยได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีไปแล้วโดยเฉพาะประเภทของอาหารว่างและขนมไทย เนื่องจากมีกลุ่มผู้รักสุขภาพจากโรงพยาบาลศิริราช
ติดต่อให้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างและขนมไทยจากแป้งกล้วยเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพของสมาชิก 

2. การจัดท าแผนการตลาด/แผนธุรกิจของกล้วยหรือกล้วยผงหรือผลิตภัณฑ์จากกล้วยที่สามารถใช้
ประกอบการท าธุรกิจได้จริงโดยวิธีการจัดท าแผนธุรกิจและการประชาสัมพันธ์ให้มีการขับเคลื่อนตัวสินค้าไปสู่ผู้บริโภค 

3. การพัฒนาคุณภาพกระบวนการผลิตโดยใช้หลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิตว่าด้วยสุขลักษณะทั่วไป (GMP)   
การน าเสนอโครงการ “การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยเพ่ือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ปีที่ 2” 

นอกจากจะสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัตถุดิบเหลือใช้หรือเหลือทิ้งให้เป็นตัวสินค้าที่จ าหน่ายได้ในปัจจุบันแล้ว      
ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งในกระบวนการผลิตของชุมชน ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งในเชิงปริมาณและ  
เชิงคุณภาพ ส่งผลให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1.2.1 เพ่ืออบรมเชิงปฏิบัติการท าผลิตภัณฑ์อาหารประเภทอาหารว่างและขนมไทย 
1.2.2 เพื่อให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการท าแผนธุรกิจและช่องทางการจ าหน่ายผ่านระบบสารสนเทศ 



 

1.2.3 เพ่ืออบรมเชิงปฏิบัติการและให้ค าปรึกษาแนะน าระบบการผลิตโดยใช้หลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการ 
ผลิตว่าด้วยสุขลักษณะทั่วไป (GMP) 
 

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 อบรมเชิงปฏิบัติการท าผลิตภัณฑ์อาหารประเภทอาหารว่างและขนมไทย 
  2.4.2 ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการท าแผนธุรกิจและช่องทางการจ าหน่ายผ่านระบบสารสนเทศ 

2.4.3 อบรมเชิงปฏิบัติการและให้ค าปรึกษาแนะน าระบบการผลิตโดยใช้หลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิต
ว่าด้วยสุขลักษณะทั่วไป (GMP) 

2.4.4 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าขนมพายชั้นแป้งกล้วย 
2.4.5 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าชิฟฟอนแป้งกล้วย  

2.5 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากรและคณะท างาน 
2.6 ติดตามผลการใช้ประโยชน์หลังการฝึกอบรม 
 

3. ผลการด าเนินการ 
เมษายน – พฤษภาคม 2555  ติดต่อและประสานงานกับ นางสุขุมาษ เติมศักดิ์ ประธานกลุ่มแม่บ้านเยาวชน กศน. 
บ้านห้วยสาลิกา อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 
23 - 28 มิถุนายน 2555  สู่พ้ืนที่เป้าหมาย ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรองค์ความรู้เกี่ยวกับการท าผลิตภัณฑ์อาหารว่างและขนมไทยจากแป้งกล้วย/กล้วยผง ระบบการผลิตโดยใช้
หลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิตว่าด้วยสุขลักษณะทั่วไป (GMP) และการจัดท าแผนธุรกิจและช่องทางการจ าหน่าย      
โดยวิทยากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ  นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์  
นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร  นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบของการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ณ กลุ่มแม่บ้านเยาวชน กศน. บ้านห้วยสาลิกา ต าบลหนองหญ้าปล้อง อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัด
เพชรบุรี จัดท าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย ได้แก่ ขนมพายชั้นแป้งกล้วย และ ชิฟฟอนแป้งกล้วย มีผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมจากชุมชนบ้านห้วยสาลิกา ต าบลหนองหญ้าปล้อง อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี  จ านวน 70 คน 
ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 95.80 คิดเป็นค่าเฉลี่ย 
4.79 และมีความพึงพอใจต่อโครงการ ร้อยละ 90.40  โดยพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.52 
8 – 10 กันยายน 2555  ติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์พบว่า มีผู้ส าเร็จการฝึกอบรม จ านวน 62 คน หรือร้อยละ 
88.57 น าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ โดยใช้ประโยชน์ในครอบครัว ร้อยละ 77.42 ผู้ฝึกอบรมน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ ร้อยละ 20.97 และ ผู้ฝึกอบรมน าความรู้ไปใช้ประโยชน์เมื่อมี
โอกาส ร้อยละ 1.61 
 
 
 
 
 
 



 

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 70 1. จ านวนโครงการ (โครงการ) 1 1 
2. ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความพึง
พอใจ (ร้อยละ) 

85 90.40 2. จ านวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(คน) 

60 70 

3. ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีการน าไปใช้
ประโยชน์ (ร้อยละ) 

80 93.80 3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
กระบวนการให้บริการ 

85.00 90.40 

4 .  จ า น ว น ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ที่ น า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (แห่ง/ราย) 

2 2 4. ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

84.00 93.80 

 5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาชีพ
ต่อประโยชน์จากการบริการ (ร้อยละ) 

78.00 88.60 
 

5. การใช้จ่ายงบประมาณ ใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 250,000 บาท 
    (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
 

6. ปัญหา อุปสรรค   -  
     

7. ข้อเสนอแนะ   การด า เ นิ น ง านของ โคร งการนี้  เ ป็ น โ ครงการต่ อ เนื่ อ ง เป็ นปี ที่  2  ซึ่ ง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การสนับสนุนงบประมาณ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาและหน่วยงานระดับคณะในสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ โดยเน้นการน าผลงานวิจัย 
และการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมาย อาทิ ชุมชน วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และภาคอุตสาหกรรม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมอาชีพ เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึ งควร
ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมโครงการลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องไม่ต่ ากว่า 3-5 ปี ในแต่ละชุมชน 
 

8. ภาพกิจกรรมโครงการ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (ปีท่ี 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.3 โครงการหมู่บ้านเผือกหอม (ปีท่ี 3) 
1. บทน า 
 1.1 ความเป็นมา    

ชุมชนต าบลหรเทพ ต าบลโคกใหญ่ ต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี มีอาชีพทางการเกษตร 
ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป ในชุมชนสามต าบล ดังกล่าว มีความเหมาะสมในการเป็นหมู่บ้านเผือกหอม เนื่องจากชุมชนมี
อาชีพในการเพาะปลูกเผือก จากข้อมูล พบว่า ต าบลหรเทพ มีเกษตรกร จ านวน 53 ราย เพาะปลูกเผือกในพ้ืนที่ 644 
ไร่ ต าบลโคกใหญ่ มีเกษตรกร 51 ราย เพาะปลูกเผือก จ านวน 807 ไร่ และต าบลตลาดน้อย มีเกษตรกร 65 ราย 
เพาะปลูกเผือก จ านวน 780 ไร่  ปัจจุบันมีการด าเนินการโดยเพาะปลูกเผือกสลับกับ การท านาข้าว ซึ่งพิจารณาตาม
ความเหมาะสมและด้านการตลาดของเผือกและข้าวเป็นส่วนประกอบ พ้ืนที่ของชุมชนดังกล่าว มีระบบสาธารณูปโภค
ที่เอ้ืออ านวยต่อการท านาเผือกสลับกับการท านาข้าว กล่าวคือ มีปริมาณน้ าที่เหมาะสมและสมบูรณ์ตลอดปี ประกอบ
กับเกษตรกรมีศักยภาพในการท านาเผือกและนาข้าว โดยผลผลิตของนาเผือก ได้จ าหน่ายเป็นหัวสด แบ่งเป็นเกรด 1  
เกรด 2 และเกรด 3 และส่วนที่มีความบกพร่อง คือ เน่าเสียบางส่วน เรียกว่า เผือกปาด  ปัจจุบันส่งขายในตลาดสด
และน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารบางส่วน ส าหรับผลผลิตข้าว จ าหน่ายส่งใน 2 ลักษณะ คือ ผลิตส่ง กรมการ
ข้าว และเกษตรกรทั่วไป เพ่ือท าเป็นเมล็ดพันธุ์ และอีกลักษณะหนึ่งคือ จ าหน่ายเมล็ดข้าวแก่ประชาชนทั่วไป ในการ
ท านาเผือกประกอบกับนาข้าว รวมทั้งการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารบางส่วน อยู่ในความสนับสนุนของหน่วยงานใน
ท้องถิ่น อาทิ องค์การบริหารส่วนต าบลหรเทพ ตลาดน้อย ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านหมอ การศึกษานอกโรงเรียน
ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ ส านักงานพัฒนาชุมชน อ าเภอบ้านหมอ  
          ในเดือน มีนาคม 2552 ทางคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ลงพ้ืนที่ ดังกล่าว 
เพ่ือด าเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าแป้งเผือกและผลิตภัณฑ์ ซึ่งในขณะนั้ น ได้มีการประชุมเพ่ือหารือ    
แนวทางการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเผือก ซึ่งประกอบด้วยผู้น าท้องถิ่นและผู้น า
ชุมชน จึงพบปัญหาและแนวทางในการพัฒนาชุมชนเพ่ือให้มีศักยภาพและเป็นตัวอย่างของชุมชนต้นแบบ โดยชุมชน
ต้องการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากเผือก ข้าว การท าบรรจุภัณฑ์ การตลาดผลิตภัณฑ์ 
รวมทั้งเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ช่วยลดเวลาและลดต้นทุนการท าผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวด้วย 

จากความพร้อมและศักยภาพของชุมชนต าบลหรเทพ ต าบลโคกใหญ่ และต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงขอเสนอกลุ่มดังกล่าวให้เป็นหมู่บ้าน
เผือกหอม ภายใต้โครงการ “หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน        
ตามนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งเน้นในการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาของชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น 

ในปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2553 คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร            
โดยศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณของโครงการหมู่บ้ านเผือกหอม 
จ านวน 215,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
ผลการด าเนินงานโครงการหมู่บ้านเผือกหอมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
          พฤษภาคม 2553 ติดต่อประสานงานกับ นางนงคราญ เชาวนเมธา ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี และเดินทางส ารวจพื้นที่ เพ่ือเตรียมปฏิบัติงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
          มิถุนายน 2553  รับสมัคร/คัดเลือก และจัดท าทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 150 คน 



 

          8-12 กรกฎาคม 2553  เดินทางสู้พ้ืนที่เป้าหมายเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี ในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรหลักสูตรกรท าบัญชีในครัวเรือน การท าอาหารจากแป้งเผือก และการจัดนิทรรศการหมู่บ้านเผือกหอม         
โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะบริหารธุรกิจ คือ  ผศ.บุญธรรม พรเจริญ  ผศ.กรวสา จันทวงศ์วิไล และ     
ผศ.ล าไย มากเจริญ  และวิทยากรภายนอก คือ นายปัญญากร คงสมจิตต์  มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมจ านวน 50 คน  
ณ โรงเรียนวัดหนองนางปุ๋ย ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยกิจกรรมการฝึกอบรมประกอบด้วย    
การท าบัญชีในครัวเรือน การท าเผือกกรอบทรงเครื่อง ขนมเปี๊ยะหิมะเผือก ซาลาเปาไส้เผือก กะหรี่พัฟพ์ไส้เผือก   
การจัดนิทรรศการหมู่บ้านเผือกหอมและแสดงผลงานผู้ส าเร็จการอบรม   
          31 ก.ค. - 1 ส.ค. 53  จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน  ณ หมู่บ้านข้าวหอมนิลวัดกุ่มทอง อ าเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอ่างทอง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  40 คน 
          4 กันยายน 2553 เผยแพร่ข้อมูลโครงการหมู่บ้านเผือกหอมผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก         
ช่อง 5 ในรายการ ปล.รักเมืองไทย 

ในปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2554 คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                   
โดยศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณต่อเนื่องในโครงการฯ ดังกล่าว 
จ านวน 203,000 บาท (สองแสนสามพันบาทถ้วน) โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
ผลการด าเนินงานโครงการหมู่บ้านเผือกหอมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 พฤษภาคม 2554 ติดต่อประสานงานกับ นางนงคราญ เชาวนเมธา ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี และเดินทางส ารวจพื้นที่ เพ่ือเตรียมปฏิบัติงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

มิถุนายน 2554  รับสมัคร/คัดเลือก และจัดท าทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 100 คน 
          26 - 31 กรกฎาคม 2554 เดินทางสู้ พ้ืนที่ เป้าหมายเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี ในรูปแบบการอบรม               
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าว กระดาษจากฟางข้าว และบรรจุภัณฑ์จากกระดาษจาก
ฟางข้าว  มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมจ านวน 40 คน ณ วัดโคกใหญ่  ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
โดยกิจกรรมการฝึกอบรมประกอบด้วยการท าผลิตภัณฑ์จากข้าวเจ้า ได้แก่ การท าหมี่กรอบข้าวเจ้าสมุนไพร ข้าวแกง
อบแห้ง  และการใช้ประโยชน์จากฟางข้าว ได้แก่ การท ากระดาษจากฟางข้าว การท าบรรจุภัณฑ์จากกระดาษฟางข้าว 
และการจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ส าเร็จของโครงการ   

13 กันยายน 2554 น าตัวแทนสมาชิกของหมู่บ้านจ านวน 40 คน เดินทางเพ่ือศึกษาดูงานของชุมชนต้นแบบ
การท ากระดาษและผลิตภัณฑ์จากฟางข้าว คือ ชุมชนกลุ่มการผลิตกระดาษ อ าเภอวิเศษชัยชาญ และชุมชนกลุ่ม
หัตถกรรม อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 

 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพ่ือเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีขีดความสามารถเป็นหมู่บ้านต้นแบบผลิตภัณฑ์
จากเผือกหอม 

1.2.2 เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนและพัฒนา 
คุณภาพชีวิต 

1.2.3 เพ่ือให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้และบูรณการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย และชุมชนในท้องถิ่น 

 
 



 

2. วิธีด าเนินการ 
2.1 จัดท าข้อเสนอโครงการ เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณและการด าเนินการในโครงการหมู่บ้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ วท. ประจ าปีงบประมาณ 2554 
  2.2 ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานของแต่ละกิจกรรม 
  2.3 ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานตามแผน 
  2.4 รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ทุก 3 เดือน 
  2.5 สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
  

3. ผลการด าเนินงาน 
6 - 9 กรกฎาคม 2555 เดินทางสู่พ้ืนที่เป้าหมายเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตรการท าผลิตภัณฑ์สิ่งทอและงานประดิษฐ์จากเส้นใยเผือกเผือก กระดาษจากเส้นใยเผือก และบรรจุภัณฑ์จาก
กระดาษเส้นใยเผือก โดยวิทยากรได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ  อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี  
อาจารย์นฤพน ไพศาลตันติวงศ์  นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร  และนางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน มีผู้สนใจเข้ารับการ
ฝึกอบรมจ านวน 150 คน ณ วัดโคกใหญ่  ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยกิจกรรมการฝึกอบรม
ประกอบด้วยการท าผลิตภัณฑ์จากเผือก ได้แก่ การท าเส้นใยจากใยเผือกเหลือใช้ การท าผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์และ
สิ่งทอจากเส้นใยเผือก การตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์เผือกหอมและข้าวเจ้า และการจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ส าเร็จขอ ง
โครงการ การประเมินผลการฝึกอบรม พบว่า ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 95.00 คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 4.75 และมีความพึงพอใจต่อโครงการ ร้อยละ 91.00 โดยพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.55 

 19 – 21 กันยายน 2555 จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ิมเติม โดยถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การท ากระดาษจากเส้นใยเผือก และการท าผลิตภัณฑ์จากกระดาษเส้นใยเผือก ณ กลุ่มการผลิตกระดาษ อ าเภอวิเศษ
ชัยชาญ  และกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านองครักษ์ อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง มีผู้สนใจเข้ารับการศึกษาดูงานและ
ฝึกอบรม จ านวน 40 คน  
 

4. สรุปผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายของผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ 

(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ของโครงการ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

1. จ านวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (คน) 100 150 1.จ านวนโครงการ (โครงการ) 1 1 
2. เทคโนโลยีที่ถ่ายทอด 3 เทคโนโลย ี 2.จ านวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (คน) 100 150 
3. ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความพึง

พอใจ (ร้อยละ) 
80 88.60 

3.ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
กระบวนการให้บริการ 

85 88.60 

 4.ผู้รับบริการน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์            
(ร้อยละ) 

80 83.70 

5.ความพึงพอใจของผู้รับบริการวชิาชีพต่อ
ประโยชน์จากการบริการ (ร้อยละ) 

80 90.60 

 
5. การใช้จ่ายงบประมาณ ใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน  230,000 บาท 
    (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
6. ปัญหา อุปสรรค  - 
  
 



 

 7. ข้อเสนอแนะ  การด าเนินการของโครงการนี้ เป็นโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้โครงการหมู่บ้านแม่
ข่าย ว และ ท  ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การสนับสนุนงบประมาณตามโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาและหน่วยงานระดับคณะในสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ โดยเน้นการน าผลงานวิจัย 
และการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่หมู่บ้านเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลักดันให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบผลิตภัณฑ์จาก
เผือกหอมของหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บูรณาการองค์ความรู้และบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย และชุมชนในท้องถิ่น ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงควรให้การสนับสนุน
การด าเนินกิจกรรมโครงการลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องไม่ต่ ากว่า 3-5 ปี ในแต่ละชุมชน 
 
8. กิจกรรม โครงการหมู่บ้านเผือกหอม (ปีท่ี 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. การให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีในกิจกรรมการสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 29 มิถุนายน – 1 กรกฏาคม 2555 เดินทางสู่พ้ืนที่เป้าหมายเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตรการท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะไส้สมุนไพร และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการจัดนิทรรศการ
ผลงานส าเร็จของผลิตภัณฑ์ ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรราชสถิตย์ อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง มีผู้สนใจเข้ารับการ
ฝึกอบรม จ านวน 70 คน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. การให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีในกิจกรรมการจัดนิทรรศการต่างๆ 
6.1 จัดแสดงผลงานคลินิกเทคโนโลยีในโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและสร้างเสริมอาชีพใน "งานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของไทยประจ าปี 2554”   

จัดนิทรรศการผลงานคลินิกเทคโนโลยีและฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาและสร้างเสริมอาชีพใน "งานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของไทยประจ าปี 2554” โดยจัดร่วมกับงาน BOI FAIR 2011 ภายใต้หัวข้อหลักในการจัดงาน “โลกสดใส 
ไทยยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย” จ านวน 26 หลักสูตร ได้แก่ การตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ด้วยกระดาษ
เดโคพาจ , กะหรี่ปั๊บไส้เห็ดและแหนมเห็ด , ขนมไดฟูกุ , ขนมเปี๊ยะบัวหิมะแป้งเผือก , คานาเป้หน้าต่างๆ , เชอร์     
เบทผลไม้ , ซาลาเปาแป้งข้าวกล้อง , ซูชิสไตล์ไทย , โดนัทแฟนซี , น้ าข้าวกล้องงอก ไอศกรีมข้าวกล้องงอก , น้ ายา
ล้างจาน สบู่สมุนไพร ลูกประคบสมุนไพร , น้ าสลัดเพ่ือสุขภาพ , บลูเบอรี่ชีสพาย สตรอเบอรี่ชีสพาย , ผลิตภัณฑ์     
เครื่องหอมจากผ้าไทย , ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา , เผือกกรอบทรงเครื่อง , เยลลี่สมุนไพร-ผลไม้ , วอฟเฟิลไส้ต่างๆ  
สาคูไส้หมู ไส้ธัญพืช และผัก , หมอนเอนกประสงค์จากผ้าไทย , เต้าหู้นมสด เต้าฮวยผลไม้ , เพาะเห็ดในถุง ในท่อนไม้ 
ในตะกร้า , ผลิตน้ ามันมะพร้าวบริสุทธิ์แบบบีบเย็นและผลิตภัณฑ์จากน้ ามันมะพร้าว , สกรีนเสื้อ Science T-Shirts  
ประดิษฐ์กระเป๋าจากผ้าด้วยเทคนิคออริกามิ และ ปลูกพืชไม่ใช้ดิน (ไฮโดรโปรนิกส์)  เมื่อวันที่ 8–13 มกราคม 2555  
ณ ฮอลล์ 9 อิมแพค เมืองทองธานี  

 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 จัดแสดงผลงานคลินิกเทคโนโลยีในโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องน้ าตาล
มะพร้าวของชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม 
 จัดนิทรรศการผลงานคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องน้ าตาลมะพร้าวของชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการท า
ผลิตภัณฑ์จากน้ าตาลมะพร้าว 4 รายการ ได้แก่ วุ้นกะทิ วุ้นผลไม้ วุ้นไข่ และวุ้นกรอบ ณ ต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2555  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6.3 จัดแสดงผลงานคลินิกเทคโนโลยีในโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชนเรื่องหมู่บ้านเผือกหอมและ
ข้าวเจ้า 
 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการ บูรณาการการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเรื่องหมู่บ้านเผือกหอมและข้าวเจ้า โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าแป้งเผือก คุ้กกี้แป้งเผือก ค้างคาวเผือก  เผือก
กรอบทรงเครื่อง หม้อแกงเผือก สังขยาเผือก ข้าวกรอบทรงเครื่อง  หมี่กรอบสมุนไพร การออกแบบและจัดท าบรรจุ
ภัณฑ์ และการจัดตกแต่งผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์และภาชนะ เมื่อวันที่ 17-23 มีนาคม 2555  ณ ต าบลหรเทพ ต าบล
โคกใหญ่ และต าบลตลาดน้อย อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4 จัดแสดงผลงานคลินิกเทคโนโลยีในโครงการ   การพัฒนาอาหารพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 จัดนิทรรศการคลินิกเทคโนโลยีในระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการ การพัฒนาอาหารพ้ืนบ้านจังหวัด
เพชรบุรีแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าอาหารพ้ืนบ้านประเภทแกง  ประเภทต้ม 
ประเภททอด ประเภทเครื่องจิ้ม ประเภทเส้น  อาหารพ้ืนบ้านจากพืชผักสมุนไพร และการค านวณคุณค่าทาง
โภชนาการ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม – 5 เมษายน 2555ณ กลุ่มชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือและบ้านห้วยทรายใต้ เทศบาล
เมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6.5 จัดแสดงผลงานคลินิกเทคโนโลยีในพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือ เรื่องการยกระดับสินค้าหนึ่งต าบล    
หนึ่งผลิตภัณฑ์สู่สากล ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับกระทรวงอุตสาหกรรม 

 เข้าร่วมแสดงผลงานคลินิกเทคโนโลยี ในพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือ เรื่องการยกระดับสินค้าหนึ่งต าบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์สู่สากล ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับกระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้จัดแสดงตัวอย่าง
สินค้าของกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านองค์รักษ์ และ กลุ่มแม่บ้านเยาวชนบ้านห้วยสาริกา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555    
ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยื 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. การให้ค าปรึกษาและส ารวจข้อมูลเทคโนโลยี 
7.1 โครงการ การส ารวจข้อมูลสินค้า หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัฯฑ์ (OTOP) เพื่อพัฒนาสู่สากล ภายใต้การ
ด าเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
1. บทน า 
 1.1 ความเป็นมา 
 สืบเนื่องจากการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) มีความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม โดยลง
นามในท าบันทึกความร่วมมือไปเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 โดยมีวัตถุประสงค์ของความร่วมมือ ทางด้านวิชาการและ
เทคโนโลยี ด้านการพัฒนาสินค้าฯ ให้ได้มาตรฐานสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศด้านส่งเสริมการตลาดและ
ช่องทางการจ าหน่าย ด้านเงินทุนและเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน และด้านการส่งเสริมให้สามารถด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน  
ในส่วนความรับผิดชอบของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้แก่ การส ารวจข้อมูลสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) 
ในพ้ืนที่ต่างๆ พร้อมวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการเพ่ือการยกระดับการผลิตและพัฒนาสินค้าด้วยเทคโนโลยี  ซึ่ง 
วท. มีหน่วยงานและสถาบันการศึกษาท่ีเป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายทั่วประเทศ จะส ารวจข้อมูล และสนับสนุนองค์
ความรู้ วิชาการและบุคลากร และกระทรวงอุตสาหกรรม จะสนับสนุนด้านงบประมาณ นั้น ในเบื้องต้น วท.โดยส านัก
ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ (สส.สป.วท.) จึงได้สนับสนุนงบประมาณให้
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด าเนินการส ารวจข้อมูล OTOP เพ่ือให้บรรลุความร่วมมือ
ดังกล่าว 
 
 1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 เพ่ือส ารวจข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP (ระดับ 4 – 5 ตามบัญชีการคัดสรรปี 2553) 

 1.2.2 เพ่ือรวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และน าเสนอแนวคิดในการพัฒนาโดยใช้ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี รายผลิตภัณฑ์ 

 
2. วิธีด าเนินการ 
 2.1 คัดเลือก OTOP 4 – 5 ดาว ในบัญชีคัดสรรปี 2553 
 2.2 ส ารวจข้อมูลในพื้นท่ี 
 2.3 รวบรวม วิเคราะห์ 

2.4 จัดส่งรายงานการส ารวจพร้อม ร่างข้อเสนอโครงการตามแบบ สสว.100 พร้อมไฟล์เอกสาร รูปภาพ 
ภาพนิ่ง วีดีโอ 

 
3. ผลการด าเนินงาน 
 14 - 21 สิงหาคม 2555 เดินทางสู่พ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือส ารวจข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 4-5 
ดาว ตามบัญชีการคัดสรรปี 2553 และเพ่ือรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และน าเสนอแนวคิดในการพัฒนาโดย
ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีรายผลิตภัณฑ์ จ านวน 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มขนมไทยโบราณ กลุ่มสตรีและเยาวชน สหกรณ์
ประมงบางจะเกร็ง-บางแก้ว วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดาหลา กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดไทรสร้างสรรค์ 
กลุ่มสตรีบ้านโพธิ์งาม และกลุ่มนายคงเดช ทองเรือง 
 25 - 26 สิงหาคม 2555 เดินทางสู่พ้ืนที่จังหวัดอ่างทอง เพ่ือส ารวจข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 4-5 ดาว 
ตามบัญชีการคัดสรรปี 2553 และเพ่ือรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และน าเสนอแนวคิดในการพัฒนาโดยใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีรายผลิตภัณฑ์ จ านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านองค์รักษ์ กลุ่มสตรีสหกรณ์   
เกษไชโย และกลุ่มวิสาหกิจ ผู้ผลิตไผ่หวาน 
 
 



 

4. สรุปผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายของผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ 
รายการ จ านวน/หน่วยนบั ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ 

1. จ านวนข้อมูลผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์
ตามเป้าหมาย 

10 แห่ง 10 แห่ง 

2. ข้อมูลผู้ประกอบการ/ผลิตภัณฑ์ ที่
มีศักยภาพในการพัฒนาโดยใช้ วทน. 
(ร้อยละ) 

80.00 100.00 

 
5. การใช้จ่ายงบประมาณ ใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน  100,000 บาท 
    (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
6. ปัญหา อุปสรรค  - 
  
 
7. ข้อเสนอแนะ   - 
 
8. กิจกรรม โครงการ การส ารวจข้อมูลสินค้า หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัฯฑ์ (OTOP) เพื่อพัฒนาสู่สากล ภายใต้การ
ด าเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 
       

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 
 
 
 



 

7.2 การส ารวจจังหวัดกระบ่ีตามประเด็นโจทย์การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกลุ่มจังหวัด
ภาคใต ้

ร่วมลงพ้ืนที่ส ารวจ เก็บข้อมูล และให้ค าปรึกษา ตามประเด็นปัญหาและความต้องการของชุมชน จากการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) กับจังหวัด /กลุ่มจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ในความรับผิดชอบของส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  น าโดยคุณสุวิมล อินทะแสน ผู้อ านวยการส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยี และ  
คุณเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2555  ณ จังหวัดกระบี่  โดยลงพ้ืนที่กลุ่มผู้ผลิต
ลูกปัดโบราณ  กลุ่มเตยปาหนันในโครงการพระราชด าริ บ้านปากคลอง  และกลุ่มเตยปาหนัน บ้านร่าหมาด ต าบล
เกาะกลาง อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เพ่ือส ารวจ เก็บข้อมูล และให้ค าปรึกษาเบื้องต้น 

   
 

 
  
  

       
 
    

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

1 แบบบันทึกข้อมูล 
2 แบบวัดความพึงพอใจ 
3 แบบติดตามประเมินผล 
4 ค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
5 เอกสารฝึกอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 แบบบันทึกข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 แบบวัดความพึงพอใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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 =  …………………… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 เอกสารฝึกอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ ให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 
 

       (งบประมาณสนับสนุนตามโครงการคลนิกิเทคโนโลย ีประจ าปีงบประมาณ 2555) 

 

    หลักสูตร     ขนมเปี๊ยะหิมะสมุนไพร 

 

    วทิยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ 

      นายปัญญากร คงสมจิตต์ 

      นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร 

      นางสาวเจนจริา บ.ป.สูงเนนิ 

     

    
 

 

 

 

ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

ศูนย์คลินกิเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

399 ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300 

โทรศัพท์  0 2281 0492  โทรสาร  0 2282 0423 

www.clinictech.rmutp.ac.th 

http://www.clinictech.rmutp.ac.th/


 

 

ขนมเปี๊ยะหิมะ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จุฑำมำศ  พีรพัชระ 

อำจำรย์ปัญญำกร  คงสมจิตต์ 
  

ส่วนผสม 
1. น้ าตาลทราย   100 กรัม 
2. แบะแซ   170 กรัม 
3. น้ าเปล่า   150 กรัม 
4. แป้งขนมโก๋ร่อน  170 กรัม 
5. เนยขาว    70 กรัม 
6. นมข้นหวาน    50 กรัม 
7. สีม่วงออร์คิด 
8. น้ าหอมกลิ่นเผือก  

วิธีท า 
1. ต้มน้ า น้ าตาลทราย แบะแซ จนกระทั่งเดือดทั่วดี ลักษณะเป็นน้ าเชื่อมใส ยกลงพักไว้จนกระทั่งอุ่นจน

เกือบเย็น  
2. ผสมแป้งขนมโก๋กับน้ าเชื่อมที่เตรียมไว้  คนผสมพอเข้ากัน โดยตะกร้อมือ หรือเครื่องผสม (หัวใบไม้) พอ

ส่วนผสมให้เข้ากันดี เติมเนยขาว และนมข้นหวาน พักไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง  
3. ตัดแบ่งและบรรจุไส้และปั้นขึ้นรูป หรืออัดใส่พิมพ์ขนมเปี๊ยะตามต้องการ  

 
หมายเหตุ  

การผสมสี  
   - ถ้าต้องการผสมทั้งหมดเป็นสีเดียวกัน สามารถผสมสีในน้ าเชื่อมได้ตามชอบ  

- ถ้าต้องการท าหลายสีในแป้งสูตรเดียว  ก็สามารถน าแป้งที่พักไว้มาแบ่งผสมสีได้ตามต้องการ  
 

 * น้ าหนักรวม      660 -700  กรัม       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ไส้เผือกแปะก๊วย 
 

ส่วนผสม  
 ไส้เผือกกวน    1000 กรัม 
 แปะก๊วยเชื่อมหั่นชิ้น     200 กรัม  
วิธีท า 
 ผสมไส้เผือกกวน และแปะก๊วยเชื่อมหั่นชิ้น คลุกเคล้าเข้าด้วยกัน 
  
หมายเหตุ : อาจใช้แปะก๊วยทั้งเม็ด อาจสอดไส้แปะก๊วยในไส้เผือกกวนที่ ปั้นก้อนกลมไว้แล้วก็ได้  
 
 

ไส้สมุนไพร 
 

ส่วนผสม 
1. ต าลึงเขียวแช่อิ่มหั่นชิ้นเล็ก  300 กรัม 
2. มะกรูดปอกเปลือกแช่อ่ิมหั่นชิ้นเล็ก 300 กรัม 
3. มะตูมเชื่อมหั่นชิ้นเล็ก   200 กรัม 
4. ผิวส้มโอเชื่อม   100 กรัม  
5. อัลมอนด์หั่น ¼ เม็ดอบกรอบ  250 กรัม  
6. เมล็ดแตงโมแกะ อบกรอบ  50 กรัม 
7. เกลือป่น      ½ ช้อนชา  
8. แป้งขนมโก๋ร่อน            100-150กรัม 
9. น้ าต้มสุก 

 
วิธีท า  

1. ผสมสมุนไพรแช่อ่ิม อัลมอนด์ เมล็ดแตงโม เกลือป่น คลุกเคล้าเข้าด้วยกัน   
2. ผสมแป้งขนมโก๋ คลุกเคล้าให้ทั่วดี ถ้าผลไม้มีน้ าเชื่อมมากอาจต้องเติมแป้งขนมโก๋เพ่ิมหากผลไม้แห้งเกินไป 

อาจต้องเติมน้ าต้มสุก คลุกเคล้าให้เข้ากัน ชั่งน้ าหนักแล้วปั้นเป้นก้อนให้แน่น ห่อแป้งตามต้องการตามต้องการ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


