
คำสั่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ที่ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยฐานเศรษฐกิจ BCG 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เพื่อให้การดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยฐานเศรษฐกิจ 

BCG มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง ลงวันที' ๑๒ 

กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรือง รับสมัครหัวหน้าโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วย  

ฐานเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระหว่างวันที ่๑๒ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้ส้ินสุดลงแล้ว จึงแต่งต้ังหัวหน้าโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ  

สังคมฐานรากหลังโควิดด้วยฐานเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดังมีรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้ โดยมีหน้าที ่

บริหารจัดการโครงการ ดังต่อไปนี้

๑. ตรวจสอบงบประมาณและเสนอขออนุมัติโครงการฯ ในตำบลที่รับผิดขอบ ต่อผู้ช่วย 

อธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดที่ตำบลตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ

๒. ลงนามยืมเงินทดรองจ่ายจากสาขาวิทยบริการฯ เพื่อดำเนินโครงการตามแผนงบประมาณที ่

กำหนดไว้โดยปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการยืมเงินรองจ่าย พ.ศ. 

๒๕๕๒

๓. ดำเนินกิจกรรมของโครงการตามรายละเอียดโครงการ

๔. ลงนามในฐานะผู้ว่าจ้างในข้อตกลงการจ้างตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๕. กำกับ ตรวจสอบ สนับสนุน การทำงาน และกิจกรรม ของทีมตำบล ให้เป็นไปตามข้อตกลง 

การจ้าง

๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการอำนวยการหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จ

สั่ง ณ วันที่ V10 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจรณ เขษฐสุมน)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง



จังหวัด
ตำบล/ 

งบประมาณรวม
โครงการ หัวหน้าโครงการ หัวหน้าโครงการ/สมาชิก

ลพบุรี พุคา

๕๐๕,๐๐๐.-

ไข่เค็มนายก นายภาสกร เรืองวานิช น.ส.เพ็ญพิชญา จริตพันธ์

พริกแกง 

สมุนไพรพุคา
รศ. ปิยะ ศักดึ้เจริญ

นายภักคนันต์ เลื่องปัญญาวงศ ์

น.ส.เพ็ญพิชญา จริตพันธ์

ชอนม่วง

๕๐๕,๐๐๐.-

กล้วยหอมฟรี

ชดราย
รศ. ปิยะ ศักดี้เจริญ

ผศ. อัญชล ีเอกภักดีวัฒนกุล 

น.ส.เพ็ญพ็ชญา จริตพันธ์

กล้วยหอมทอด 

สุญญากาศ
รศ. ปิยะ ศกด็เจริญ

ผศ. อัญชล ีเอกภักดีวัฒนกุล 

น.ส.เพ็ญพิชญา จริตพันธ์

สนามแจง

๕๐๕,๐๐๐.-

ข้าวสารบ้านทุ่ง นายภาสกร เรืองวานิช น.ส.เพ็ญพิชญา จริตพันธ์

ไข่เค็มดินสอ

พอง
นายภาสกร เรืองวานิช น.ส.เพ็ญพิชญา จริตพันธ์

นครนายก เกาะโพธี้

๓๙๕,๕๐๐.-

ปลาร้าปลาดู
น.ส.ปิยะมาศ สื่อสวัสดิ ้

วณิชย์

ผศ. วาสนา บุตรโพธ 

ผศ.กิตติศักดิ ้เชื้ออาษา 

นางวิมลศร ีแก่นจันทร์

ไม้กวาดดอก 

หญ้า
ผศ. วาสนา บุตรโพธี้

นางสาวปิยะมาศ สื่อสวัสด็วณิชย์ 

ผศ.กิตติศักดี ้เชื้ออาษา 

นางวิมลศร ีแก่นจันทร์

โคกกรวด

๓๙๕,๕๐๐.-

กล้วยแปรรูป น.ส.เกสรี พงษ์สังข์
ผศ.กิตติศักดิ้ เชื้ออาษา 

นางวิมลศร ีแก่นจันทร์

ขนมทองม้วน น.ส.เกสรี พงษ์สังข์
ผศ.กิตติศักดี ้เชื้ออาษา 

นางวิมลศร ีแก่นจันทร์

บุรีรัมย์ ห้วยราช

๕๐๕,๐๐๐.-

หมี่กรอบหม ู

เส้น
นายภัทร ์หาสาสน์ศรี

นายกฤษฎา พรหมเวค 

รศ. ปรัชญา ชุ่มนาเสียว 

นาง นุ่มนวล วิชาสวัสดิ้

ผ้าไหมบ้าน

พลวง
นายกฤษฎา พรหมเวค

นายภัทร์ หาสาสน์ศร ี

รศ. ปรัชญา ชุ่มนาเสียว 

นาง นุ่มนวล วิชาสวัสดิ้

สามแวง

๕๐๕,๐๐๐.-

ขนมดอกจอก 

บ้านสามแวง
นายปรมต วรรณบวร

รศ. ปรัชญา ชุ่มนาเสียว 

นาง นุ่มนวล วิชาสวัสด้ี

ข้าวแตนหรรษา นายประหยัด เลวัน
รศ. ปรัชญา ชุ่มนาเสียว 

นาง นุ่มนวล วิชาสวัสดี้



จังหวัด
ตำบล/ 

งบประมาณรวม
โครงการ หัวหน้าโครงการ หัวหน้าโครงการ/สมาซิก

บุรีรัมย์ บ้านตะโก

๕๐๕,๐๐๐.-

ขนมกระยา 

สารทขนมไทย 

พื้นบ้าน

นายภัทร ์หาสาสน์ศรี
รศ. ปรัชญา ชุ่มนาเสียว 

นาง นุ่มนวล วิชาสวัสดํ่

สดาย ุ

เฟอร์นิเจอร ์

ตำบลบ้านตะโก

รศ. ปรัชญา ชุ่มนาเลียว นาง นุ่มนวล วิชาสวัสดึ๋

ห้วยราชา

๕๐๕,๐๐๐.-

ฉาบกล้วย ห้วย

ราชา
นายกฤษฎา พรหมเวค

รศ. ปรัชญา ชุ่มนาเสียว 

นาง นุ่มนวล วิชาสวัสดี้

สไบละออ นายกฤษฎา พรหมเวค
รศ. ปรัชญา ชุ่มนาเสียว 

นาง นุ่มนวล วิชาสวัสด็

ศรีสะเกษ หนองครก

๕๐๕,๐๐๐.-

กระเป๋าผ้าแส่ว น.ส.วรินทร กังวานทิพย์
ผศ.สัจจรัตน ์เรืองกาญจน์กุล 

น.ส.สิริกัญญา โพธิวัฒน์

พรมเช็ดเท้า 

จากเศษผ้า
น.ส.วรินทร กังวานทิพย์

ผศ.สัจจรัตน์ เรืองกาญจน์กุล 

น.ส.สิริกัญญา โพธิวัฒน์

หนองไผ่

๕๐๕,๐๐๐.-

สานไผ่
ผศ. สัจจวัตน ์เรือง 

กาญจน์กุล
น.ส.สิริกัญญา โพธิวัฒน์

หนองไผ่ 

แคบหมู

ผศ. สัจจวัตน ์เรือง 

กาญจน์กุล
น.ส.สิริกัญญา โพธิวัฒน์

คู่

๕๐๕,๐๐๐.-

ไม้กวาดใยตาล 

สู่การตลาดยุค 

ใหม่

น.ส.วรุณสิริ พรพจน์ธน 

มาศ

ผศ.กฤษดา พิศลยบุตร 

ผศ.สัจจรัตน ์เรืองกาญจน์กุล 

น.ส.สิริกัญญา โพธิวัฒน์

เย็บปัก... 

อนุรักษ ์

วัฒนธรรม"คูย"

ผศ.กฤษดา พิศลยบุตร

น.ส.วรุณสิร ิพรพจน์ธนมาศ 

ผศ.สัจจรัตน์ เรืองกาญจน์กุล 

น.ส.สิริกัญญา โพธิวัฒน์

ชัยภูมิ บ้านชวน

๓๙๕,๕๐๐.-

เมี่ยงคำเมล็ด

มะขามงอก By 

แม่มาลี

ผศ. เอกสิทธี้ สนามทอง น.ส.สุภมาส ธรรมโสภารัตน์

ชวน เฮิร์บ 

กระชายขาวผง 

100%

ผศ. เอกสิทธี๋ สนามทอง น.ส.สุภมาส ธรรมโสภารัตน์



จังหวัด
ตำบล/ 

งบประมาณรวม
โครงการ หัวหน้าโครงการ หัวหน้าโครงการ/สมาชิก

ชัยภูมิ บ้านเพชร

แหล่งท่องเที่ยว 

ร้านอาหาร ร้าน 

นํ้า คาเห่เต่าง ๆ 

ในชุมชน

น.ส.เจษณี บุตรดำ
ผศ.เอกสิทธี ้สนามทอง

น.ส.สุภมาส ธรรมโสภารัตน์

๓๙๕,๕๐๐.-
สินค้าจาก

ชุมชนในตำบล
น.ส.เจษณี บุตรดำ

ผศ.เอกสิทธิ ๋สนามทอง

น.ส.สุภมาส ธรรมโสภารัตน์

หัวทะเล

ท่องเที่ยวเชิง 

เศรษฐกิจ โคก 

หนองนาโมเดล 

หัวทะเล

นายวรรธนคม เมฆ

สุวรรณ

ผศ.เอกสิทธึ ๋สนามทอง

น.ส.สุภมาส ธรรมโสภารัตน์

๕๐๕,๐๐๐.-
ปลาส้ม ByAtม, 

จอม

นายวรรธนคม เมฆ 

สุวรรณ

ผศ.เอกสิทธ สนามทอง

น.ส.สุภมาส ธรรมโสภารัตน์

โคกเริงรมย์ ปลาร้าบอง นายภูริเดช พาหุยุทธ์
ผศ.เอกสิทธี ้สนามทอง 

น.ส.สุภมาส ธรรมโสภารัตน์

๓๙๕,๕๐๐.-

การท่องเที่ยว 

เชิงเกษตรสวน 

อินทผลัม

นายภูริเดช พาหุยุทธ์
ผศ.เอกสิทธี้ สนามทอง 

น.ส.สุภมาส ธรรมโสภารัตน์

อำนาจเจริญ ไก่คำ

นํ้าพริกสมุนไพร 

พันล้าน โคก 

ค่ายไก่คำ

ผศ. ธีระนันท์ วิชัยดิษฐ
ผศ.สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญนาย

วาสนา ทองแลง

๕๐๕,๐๐๐.-
ตามลายรอย 

ไหม ไก,คำ
นาง เยาวรัช ทองเสริม

ผศ.สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ 

นายวาสนา ทองแลง

ดงบัง สีสันผ้าชิด ผศ. นภสมน นิจรันดร์
ผศ.สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ 

นายวาสนา ทองแลง

๕๐๕,๐๐๐.-
จักสาน 

สร้างสรรค์
นายสิรภพ วงศ์ลภัส

ผศ.สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ 

นายวาสนา ทองแลง

โคกกลาง

เมล็ดมะม่วงหิม 

พานต์ บ้าน

คุณชาย

ผศ. ภัทระ ลิมป้ศิระ

น.ส.ฐานียถัลยณ์ ชัยพัฒน ์

ผศ.สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ

นายวาสนา ทองแลง

๕๐๕,๐๐๐.-

ทอถักพรมเช็ด 

เท้า ชาวโคก

กลาง

น.ส.ฐานียกัลยณ์ 

ชัยพ้ฒน์

ผศ.ภัทระ ลิมป๋ศิระ

ผศ.สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ 

นายวาสนา ทองแลง

เ^



จังหวัด
ตำบล/ 

งบประมาณรวม
โครงการ หัวหน้าโครงการ หัวหน้าโครงการ/สมาชิก

หนองบัวลำภู หนองภัยศูนย์

๕๐๕,๐๐๐.-

ปลาร้าบอง 

หนองภัยศูนย์
นายกฤติธื ศรีเกตุ น.ส.วัลเพ็ญ ปลัดกอง

ขนมนางเล็ด 

หนองภัยศูนย์
นายกฤติธี ศรีเกตุ น.ส.วัลเพ็ญ ปลัดกอง

หนองสวรรค์

๕๐๕,๐๐๐.-

ผ้าพื้นเมืองชิตย

กดอก
นายประสิทธิ้ บุญไทย

นายกฤดิธี ศรีเกตุ 

น.ส.วัลเพ็ญ ปลัดกอง

มะม่วงดองแช ่

อิ่ม
นายประสิทธิ้ บุญไทย

นายกฤดิธี ศรีเกตุ 

น.ส.วัลเพ็ญ ปลัดกอง

ทรายทอง

๕๐๕,๐๐๐.-

กระดิบข้าวย้อม 

สีธรรมขาดิ

ผศ. นิธิเดช คูหาทอง 

สัมฤทธิ้

นายกฤติธี ศรีเกตุ 

น.ส.วัลเพ็ญ ปลัดกอง

กล่องกระดาษ 

ทิชชูย้อมสี 

ธรรมชาติ

ผศ. นิธิเดช คูหาทอง 

สัมฤทธี้

นายกฤติธี ศรีเกตุ 

น.ส.วัลเพ็ญ ปลัดกอง

ขอนแก่น บ้านไผ่

๓๙๕,๕๐๐.-

ปลาร้าแดด 

เดียวโนน 

ละม่อม

ผศ. เดมีย ์ระเบียบโลก
น.ส.เยาวพรรณ ทิมทอง 

นางศรุตญา ชินรัตน์

ปลาร้าบองไผ่บ 

องไพร

ผศ. ชนะวงศ์ หงษ์ 

สุวรรณ

น.ส.เยาวพรรณ ทิมทอง 

นายทิฆัมพร ภูพันนา 

นางศรุตญา ชินรัตน์

แคนเหนือ

๓๙๕,๕๐๐.-

โครงการชาใบ 

ขี้เหล็ก
น.ส.ปรางใส เที่ยงตรง

น.ส.เยาวพรรณ ทิมทอง 

นางศรุตญา ชินรัตน์

โครงการ

สมุนไพรแช่เท้า
น.ส.ธนชพร พุ่มภชาติ

น.ส.เยาวพรรณ ทิมทอง 

นางศรุตญา ชินรัตน์

หินตั้ง

๓๙๕,๕๐๐.-

นํ้าพริกจิ้งหรีด 

สมุนไพร
น.ส.เยาวพรรณ ทิมทอง นางศรุตญา ชินรัตน์

ข้าวแตนหินต้ัง ผศ. เกษม ชูรัตน์
น.ส.เยาวพรรณ ทิมทอง 

นางศรุตญา ชินรัตน์

หนองนํ้าใส

๕๐๕,๐๐๐.-

นาโนแบ็ก
น.ส.เสาวลักษณ ์โคตร 

สุวรรณ

น.ส.เยาวพรรณ ทิมทอง 

นางศรุตญา ชินรัตน์

สาดสำโรง
น.ส.ภาณิชาพัชย์ ชิน 

ภาสนันท์

ผศ.เกษม ชูรัตน ์

น.ส.เยาวพรรณ ทิมทอง 

นางศรุตญา ชินรัตน์



จังหวัด
ตำบล/ 

งบประมาณรวม
โครงการ หัวหน้าโครงการ หัวหน้าโครงการ/สมาชิก

ขอนแก่น หัวหนอง
แป้งขนมจีนพา 

เพลิน

น.ส.พรรณทิพา จันทร ์

เพ็ง

น.ส.เยาวพรรณ ทิมทอง 

นางศรุตญา ชินรัตน์

๓๙๕,๕๐๐.-

ปลาล้ม

Huanong

Socity

น.ส.ผกามาศ รัตนบุษย์
น.ส.เยาวพรรณ ทิมทอง 

นางศรุตญา ชินรัตน์

เชียงใหม่ สันโป่ง
สมุนไพร 

รัญจวนจิต
น.ส.นิศาชล โทแก้ว

น.ส.อนุ สุราช 

ดร.สุรเชษฐ์ โซวเกียรติรุ่ง 

นายพณกฤษ อุดมกิตติ

๕๐๕,๐๐๐.-
สานต่อไม่รอ 

แล้วนะ
น.ส.นิศาชล โทแก้ว

น.ส.อนุ สุราช 

ดร.ดารณ ีพลอยจ่ัน

นายพณกฤษ อุดมกิตติ

น.ส.กัญจน์ชริน เจริญเดช 

ดร.สุรเชษฐ์โซวเกียรติรุ่ง

ยั้งเมิน ผ้าทอกะเหรี่ยง นายพณกฤษ อุดมกิตติ

น.ส.ทิพชญา พึ่งชาญชัยกุล 

ดร.ดารณ ีพลอยจ่ัน

น.ส.นิศาชล โทแก้ว

น.ส.กัญจน์ชริน เจริญเดช 

ดร.สุรเชษฐ์ โชวเกียรติรุ่ง

๕๐๕,๐๐๐.- ขิงผง นายพณกฤษ อุดมกิตติ

น.ส.ปิยะบุช เงินคล้าย 

น.ส.กัญจน์ชริน เจริญเดช 

ดร.สุรเชษฐ์ โชวเกียรติรุ่ง

แม่แฝก
ข้าวเกรียบ

ชะอม
น.ส.ดารณี พลอยจ่ัน

น.ส.นันทพร พุ่มมณี 

น.ส.นิศาชล โทแก้ว 

นายพณกฤษ อุดมกิตต ิ

น.ส.กัญจน์ชริน เจริญเดช 

ดร.สุรเชษฐ์ โชวเกียรติรุ่ง

๓๙๕,๕๐๐.-

กาดชุมชนวิถ ี

เกษตรหนองมะ 

จับ

น.ส.ดารณี พลอยจ่ัน

น.ส.นันทพร พุ่มมณ ี

น.ส.นิศาชล โทแก้ว 

น.ส.กัญจน์ชริน เจริญเดช 

นายพณกฤษ อุดมกิตต ิ

ดร.สุรเชษฐ์ โซวเกียรติรุ่ง

1



จังหวัด
ตำบล/ 

งบประมาณรวม
โครงการ หัวหน้าโครงการ หัวหน้าโครงการ/สมาชิก

แพร่ ป่าแมต

๕๐๕,๐๐๐.-

นํ้าพริกชุมชน 

นํ้าพริกลาบ(ป้า 

จี้/พรรณพร)

รศ. ภูซิษย ์สว่างสุข

นายภพณภัทร ทองแย้ม 

น.ส.ทอแสง หงษ์คำ 

นายฐิติพงศ์ วงศ์เสน

มณีวรรณหมู 

กระจก
นายภพณภัทร ทองแย้ม

รศ. ภูซิษย ์สว่างสุข 

น.ส.ทอแสง หงษ์คำ 

นายฐิติพงศ์ วงศ์เสน

หัวฝาย

๕๐๕,๐๐๐.-

ข้าวแตนนํ้า 

แตงโม “ต้อง 

ตา”

นายวรงค ์ภู่ระหงษ์
น.ส.ทอแสง หงษ๎คำ 

นายฐิติพงศ์ วงศ์เสน

หมูสะดุ้งแดด 

บ้านช่องลม
น.ส.ทอแสง หงษ์คำ

นายวรงค์ ภู่ระหงษ์ 

นายฐดึพงศ ์วงศ์เสน

อุทัยธานี หาดทนง

๕๐๕,๐๐๐.-

กรรไกรตัดกิ่งไม้
น.ส.พัชราภรณ ์พรหมม ิ

นทร์
นางสุรีย์นารถ บัวแก้ว

หาดทนงโฮมส 

เตย์

น.ส.พัชราภรณ ์พรหมมิ 

นทร์

นายพ็สสลัลฌ์ ธำรงศ์วรกุล 

นางสุรีย์นารถ บัวแก้ว

เพชรบูรณ์ ตาลเดี่ยว

๕๐๕,๐๐๐.-

มีดพร้า ตาล 

เดี่ยว
นายชาตร ีนิลนํ้าเพชร

นายโกวิทย ์น้อยโคตร 

นางลักขณา ยงไสว

มีดแคมป๋ปิง นายชาตร ีนิลนาเพชร
นายโกวิทย ์น้อยโคตร 

นางลักขณา ยงไสว

บ้านไร่

๕๐๕,๐๐๐.-

ข้าวโป่งไทบ้าน 

ไห่

นายพีสสลัลฌ ์ธำรงค์วร 

กุล

นายโกวิทย ์น้อยโคตร 

นางลักขณา ยงไสว

มา เลาะ ไห่
นายพีสสลัลฌ ์ธำรงศ์วร 

กุล

นายโกวิทย ์น้อยโคตร 

นางลักขณา ยงไสว

บ้านเนิน

๕๐๕,๐๐๐.-

ชะลอม น.ส.อัญชล ีวิมลศิลป็
นายโกวิทย ์น้อยโคตร 

นางลักขณา ยงไสว

แก้วนํ้าไม้ไผ' น.ส.อัญชล ีวิมลศิลป้
นายโกวิทย ์น้อยโคตร 

นางลักขณา ยงไสว

นาแซง

๕๐๕,๐๐๐.-

ตานอม ไม ้

กวาดทำมือ
นายนิสสรณ์ บำเพ็ญ

นายโกวิทย ์น้อยโคตร 

นางลักขณา ยงไสว

นานาโครเชตํ นายนิสสรณ์ บำเพ็ญ
นายโกวิทย ์น้อยโคตร 

นางลักขณา ยงไสว



จังหวัด
ตำบล/ 

งบประมาณรวม
โครงการ หัวหน้าโครงการ หัวหน้าโครงการ/สมาชิก

เพชรบูรณ์ วังบาล

๕๐๕,๐๐๐.-

เน็กไท น.ส.พิมพ์ชนก โพธิปัสสา
นายโกวิทย ์น้อยโคตร 

นางลักขณา ยงไสว

สายคล้อง 

อเนกประสงค์
น.ส.พิมพ์ชนก โพธิปัสสา

นายโกวิทย ์น้อยโคตร 

นางลักขณา ยงไสว

ตาดกลอย

๕๐๕,๐๐๐.-

กลอยเส้นทอด

กรอบ
นายนิคม เจียรจินดา

นายโกวิทย ์น้อยโคตร 

นางลักขณา ยงไสว

แป้งกลอย 

อเนกประสงค์
นายนิคม เจียรจินดา

นายโกวิทย ์น้อยโคตร 

นางลักขณา ยงไสว

กาญจนบุรี บ่อพลอย

๕๐๕,๐๐๐.-

กกราชินีแฮนด์

เมด

นายชาคริต สกุล 

อิสริยาภรณ์

น.ส.สมฉว ีคิริโสภณา

นางตวงทอง ลาภเจริญทรัพย ์

น.ส.รัสวรรณ อดิศัยภารดี 

นายนันทภัค ไม้หอม

ผ้าทอรีเมค
นายชาคริต สกุล 

อิสริยาภรณ์

น.ส.สมฉวี คิริโสภณา 

นางตวงทอง ลาภเจริญทรัพย ์

น.ส.รัสวรรณ อดิศัยภารดี 

นายนันทภัค ไม้หอม

นครศรีธรรม

ราช
บ้านเกาะ

๕๐๕,๐๐๐.-

ไม้กวาดดอกหญ้า นายกิตต ิชุณหศรีวงศ์ นางอาภรณ ์ทองแย้ม

สบู่เห็ดหลินจือ ผศ. สินดา บุหงาเรือง
นายเอนก ประติษฐารมณ์ 

นางอาภรณ ์ทองแย้ม

สามตำบล

๕๐๕,๐๐๐.-

ไข่เค็มสามวัง นายภาสกร เรืองวานิช
น.ส.เทมือนแพร รัตนศิร ิ

นางอาภรณ ์ทองแย้ม

นํ้ากะทิคั้นสามวัง
นายเอนก ประติษฐา 

รมณ์

นายกิตติ ชุณหศรีวงศ ์

นางอาภรณ ์ทองแย้ม

ท้ายสำเภา

๕๐๕,๐๐๐.-

ผ้าบาดิก 

สำเภาทอง
ผศ. อรไท ชั้วเจริญ

น.ส.วไลพร อาจารีวัฒนา 

นางอาภรณ ์ทองแย้ม

กล้วยฉาบแม ่

สำรวย
ผศ. อรไท ชั้วเจริญ

น.ส.วไลพร อาจารีวัฒนา 

นางอาภรณ ์ทองแย้ม



จังหวัด
ตำบล/ 

งบประมาณรวม
โครงการ หัวหน้าโครงการ หัวหน้าโครงการ/สมาชิก

นครศรีธรรม 

ราช
ข้างซ้าย

พัฒนาผลิตภัณฑ ์

จักสานสู ่

มาตรฐานเซิง 

พาณิชย์

น.ส.เหมือนแพร รัตนคิริ
น.ส.กนกวรรณ ทองตำลึง 

นางอาภรณ ์ทองแย้ม

๕๐๕,๐๐๐.-

ข้าวอินทรีย์สืบ 

สานวิถีภูมิปัญญา 

ข้างซ้าย

น.ส.กนกวรรณ ทอง 

ตำลึง

น.ส.อรชุลี นิราศรพ 

นางอาภรณ ์ทองแย้ม

พังงา บางทอง

พัฒนาผลิตภัณฑ ์

กล้วยฉาบบ้าน 

ใหญ ่ณ บางทอง

รศ. ขนบพันธ ุเอี่ยม 

โอภาส

นายนรพล จินันท์เดชผศ.ไม้ สงวน 

สกุลน.ส.กมลทิพย ์ถิรสัตยวงศ์

๕๐๕,๐๐๐.-

พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

เครื่องแกงปักบ์ใต้ 

บ้านนาใน @ บาง

ทอง

รศ. ขนบพันธ ุเอี่ยม 

โอภาส

นายนรพล จินันท์เดช 

ผศ.ไม ้สงวนสกุล 

น.ส.กมลทิพย ์ถิรสัตยวงศ์

สงขลา คลองลู่ตะเภา
พาขนมเปียกปูนสู ่

ออนไลน์
ผศ. กิจจา ฉลาดพจนพร

รศ.สมพล ทุ่งหว้า 

น.ส.ฐิตารีย์ ชุมคง

๓๙๕,๕๐๐.-

พัฒนากุยช่ายสู่ 

การสร้างรายได้ 

อย่างยั่งยืน

ผศ. กิจจา ฉลาดพจนพร
รศ.สมพล ทุ่งหว้า 

น.ส.ฐิตารีย์ ชุมคง

ฉลุง กล้วยฉาบหลุง รศ. สมพล ทุ่งหว้า น.ส.ฐิตารีย์ ชุมคง

๕๐๕,๐๐๐.- นํ้าผ้ึงโพรงฉลุง รศ. สมพล ทุ่งหว้า น.ส.ฐิตารีย์ ชุมคง

ทุ่งใหญ่

เครื่องแกง 

สมุนไพรตำมือ 

บ้านทุ่งงาย

น.ส.เขมิสรา กุลมาตย์

รศ.วนิดา ฉัตรวิราคม 

รศ.สมพล ทุ่งหว้า 

น.ส.ฐิตารีย์ ชุมคง

๓๙๕,๕๐๐.-

ท่องเที่ยวนํ้าตก 

โตนหญ้าปล้อง 

สายนํ้ากลางหุบ 

เขาในหมู่บ้าน

น.ส.สมกมล รักวีรธรรม
รศ.สมพล ทุ่งหว้า 

น.ส.ฐิตารีย์ ชุมคง

—'



จังหวัด
ตำบล/ 

งบประมาณรวม
โครงการ หัวหน้าโครงการ หัวหน้าโครงการ/สมาชิก

สงขลา ท่าข้าม
ขนมทองม้วนเห็ด

แครง
น.ส.นันทพร พุ่มมณี

นายปรเมษฐ์ บุญนำคิริกิจ 

ดร.ดารณ ีพลอยจ่ัน

รศ.สมพล ทุ่งหว้า

น.ส.ฐิตารีย์ ชุมคง

๓๙๕,๕0๐.-
การเพาะเห็ดแค

รง
น.ส.นันทพร พุ่มมณี

นายปรเมษฐ์ บุญนำคิริกิจ 

ดร.ดารณ ีพลอยจ่ัน

รศ.สมพล ทุ่งหว้า

น.ส.ฐิตารีย์ ชุมคง

พะตง

ท่องเที่ยว ชุมชน 

พะตงหมู่บ้านเล็ก 

กลางหุบเขา

นายธรรมคักด ค'วยเทศ
รศ.สมพล ทุ่งหว้า 

น.ส.ฐิตารีย ์ชุมคง

๓๙๕,๕๐๐.-

จักสาน เส้น 

พลาสติกบ้าน

คลองตง

นายธรรมคักต็ ค่วยเทศ
รศ.สมพล ทุ่งหว้า 

น.ส.ฐิตารีย ์ชุมคง

คลองหอยโข่ง

คลองจำไหร

Paradise 

ท่องเที่ยว 

สร้างสรรค ์

สวรรค์บนดิน

น.ส.สุธีคา อมรประภา 

วัฒน์

น.ส.ณัฐกานต ์ภูมิโคกรักษ์ 

รศ.สมพล ทุ่งหว้า

น.ส.ฐิตารีย ์ชุมคง

๕๐๕,๐๐๐.-

เครื่องแกงปักษ์ใต ้

สร้างรายได้ให้ 

ชุมชนคลองหอย 

โข่ง

น.ส.สุธีคา อมรประภา 

วัฒน์

น.ส.ณัฐกานต์ ภูมิโคกรักษ์ 

รศ.สมพล ทุ่งหว้า

น.ส.ฐิตารีย์ ชุมคง

คลองหลา

ข้าวเหนียวกวน 

รสชาดหวาน 

อร่อยสตรีบ้าน 

โหนด

นายธีรพล เถื่อนแพ
รศ.สมพล ทุ่งหว้า 

น.ส.ฐตารีย์ ชุมคง

๓๙๕,๕๐๐.-
กระเป๋าบ้านๆ จัก 

สานช่างแก้ว
นายธีรพล เถื่อนแพ

รศ.สมพล ทุ่งหว้า 

น.ส.ฐิตารีย์ ชุมคง



จังหวัด
ตำบล/ 

งบประมาณรวม
โครงการ หัวหน้าโครงการ หัวหน้าโครงการ/สมาซิก

ตรัง วังวน

๓๙๕,๕๐๐.-

งอบใบจาก นาง ปฐิมาพร ล้อมลาย นางจงรักษ์ เสือชัวน

โคมไฟก้านจาก นาง ปฐิมาพร ล้อมลาย นางจงรักษ์ เสืออ้วน

นาหมื่นศรี

๓๙๕,๕๐๐.-

โครงการข้าวเพื่อ 

สุขภาพจากข้าว 

เบายอดม่วง

นายสุทธิพงษ์ มากุล
นางปฐิมาพร ล้อมลาย 

นางจงรักษ์ เสือชัวน

โครงการข้าวเบา 

ยอดม่วงชงพร้อม 

ดื่ม

นายสุทธิพงษ์ มากุล
นางปฐิมาพร ล้อมลาย 

นางจงรักษ์ เสืออ้วน


