รายชือ่ ผูผ้ ่านการคัดเลือกเข้าร่วมงาน "SACICT เพลิน Craft" ครัง้ ที่ 2
ระหว่างวันที่ 15-21 กันยายน 2563
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชัน้ 1 โซนลิฟต์แก้ว

ชือ่ -นามสกุล
หัสยา ปรีชารัตน์
พิรุณ ศรีเอีย่ มสะอาด
ปกรณ์ กุลทอง

ชือ่ แบรนด์/ชือ่ ร้าน

จังหวัด

ไทยเบญจรงค์

ชลบุรี

PIROON jewelry

กรุงเทพ

sanfan

กรุงเทพฯ

ประเภทผลิตภัณฑ์
เครือ่ งปัน้ เซรามิค เบญจรงค์
เครือ่ งเคลือบ
เครือ่ งปัน้ เซรามิค เบญจรงค์
เครือ่ งเคลือบ
งานปัน้ ดิน ย่อส่วนทาเป็น
เครือ่ งประดับ ของทีร่ ะลึก
เครือ่ งปัน้ เซรามิค เบญจรงค์
เครือ่ งเคลือบ

จิระพงษ์ เดชรัตน์

Ceraphon Jewelry

อยุธยา

พีระศักดิ์ หนูเพชร

โหนดทิง้

สงขลา

งานจักสาน

วาสนา สายมา

Vassana

เชียงใหม่

งานจักสาน

ไขแสง ร่มโพธิท์ อง

Khaisaeng Handmade

ปทุมธานี

งานไม้ ไม้แกะสลัก ไม้แปรรูป,
งานแฮนด์เมด

เมตตา เสนานนท์

ขันลงหินบ้านบุบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร

งานเครือ่ งเงิน เครือ่ งทอง

บุญชัย แก่บ้าน

Boonchai kaeban

นครปฐม

งานเครือ่ งเงิน เครือ่ งทอง

บ้านป้าฉิวทองโบราณเพชรบุรี

เพชรบุรี

งานเครือ่ งเงิน เครือ่ งทอง

นครศรีธรรมราช

งานเครือ่ งเงิน เครือ่ งทอง

กรุงเทพฯ

เครือ่ งประดับงานปักไทย

สิริลักษณ์ ศรีทองคา
นางสุดใจ นุกูล

กลุม่ ลายไทยเครือ่ งถมนคร

ปิโยรส บัวเหลือง

บัวเหลืองปักไทย

นิม่ นวลขาว

เสือ่ กกบ้านนาหมอม้า

อานาจเจริญ

ผลิตภัณฑ์จากกก

นายอภิชาต วรวุฒิวมิ ล

บ้านกระดาษสวย
Beautiful Quilling

ชลบุรี

งานกระดาษ ตอกกระดาษ
ฉลุกระดาษ

ภูษณิศา ร่มรุกข์

SAI SUAY SHOP

กรุงเทพฯ

ผ้าไทยกับหนังแท้

กทม.

งานผ้าไหม, งานจักสาน,
งานโลหะอืน่ (ทองเหลือง ทองแดง
พิวเตอร์)
งานผ้าฝ้าย

เบญญาภา ทักษ์ปรัชญากุล

นายจันทร์คา ปูเ่ ป็ด
สุชฎา คล่องนักรบ
กิตญากรณ์ จันทะมาตย์
รพิ ทิมอุดม

247 Studio

กลุม่ ทอผ้ากะเหรีย่ งบ้านหล่ายแก้ว เชียงใหม่
MAKA

นนทบุรี

งานผ้าฝ้าย

โพนแพรวา

กาฬสินธุ์

งานผ้าไหม

นครราชสีมา

งานผ้าไหม

DETAIL
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ชือ่ -นามสกุล
นางอนงค์ บุระวงศ์

ชือ่ แบรนด์/ชือ่ ร้าน

จังหวัด

ประเภทผลิตภัณฑ์

ครามมิง่ มุก

มุกดาหาร

งานผ้าฝ้าย

พิระ ประเสริฐก้านตง

พิระอินดิโก้คราม

สกลนคร

งานผ้าฝ้าย

ทองสิริ ปุกแก้ว

ทองสิริผ้าคราม

สกลนคร

งานผ้าฝ้าย

ณิศาชณ บุปผาสังข์

นิศาชล

หนองคาย

งานผ้าฝ้าย

วัลยา สุภาพ

Uyu aya

แม่ฮ่องสอน

งานผ้าฝ้าย

รุง่ อรุณ ยารังฝัน้

Run Ga Run

เชียงใหม่

งานผ้าฝ้าย, งานผ้าแปรรูป อืน่ ๆ
(ใยกัญชง ใยสับปะรด ฯลฯ)

ธนกานต์. พันธุส์ ุข

COTTON STUDIO

ลาปาง

งานผ้าฝ้าย

อนุธดิ า หงษ์สิบเจ็ด

Little Loom Things

แพร่

งานผ้าฝ้าย

กีรณุช สุทธิพันธุ์

ปอณบาติก (กลุม่ เส้นสายลายเทียณ) กรุงเทพฯ

งานผ้าไหม, งานผ้าฝ้าย,
งานผ้าแปรรูป อืน่ ๆ (ใยกัญชง
ใยสับปะรด ฯลฯ)

อภิกษณา เตชะวีรภัทร

GEMIO

กรุงเทพมหานคร

งานผ้าฝ้าย

มัลลิกา สงเคราะห์

มัลลิกา

สุพรรณบุรี

งานผ้าฝ้าย, ตุก๊ ตาผ้าแฮนด์เมด

นาง อรพินท์ บัวเย็น

RAKSIDTA
(รักษิตตา กระเป๋าและงานผ้า)

เชียงใหม่

งานผ้าฝ้าย

อุบลราชธานี

งานผ้าฝ้าย

SK Chiangmai

เชียงใหม่

งานผ้าแปรรูป อืน่ ๆ (ใยกัญชง ใย
สับปะรด ฯลฯ)

Lanchaang

ลาปาง

งานผ้าฝ้าย, งานผ้าแปรรูป อืน่ ๆ
(ใยกัญชง ใยสับปะรด ฯลฯ)

ภูษาผ้าลายอย่าง

เพชรบุรี

งานผ้าไหม, งานผ้าฝ้าย

พินผ้าฝ้าย

เชียงใหม่

งานผ้าแปรรูป อืน่ ๆ (ใยกัญชง
ใยสับปะรด ฯลฯ)

กรุงเทพมหานคร

งานผ้าฝ้าย

นางสาวปิยรัตน์ ภาคศิริ
รัชนี โครานา
พลอยไพลิน วงศ์แก้ว
ธนิต พุม่ ไสว
จุฬาลักษณ์ สุขเกษม
ณพงศ์ แสงแก้ว

Racha

AHOY
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ชือ่ -นามสกุล

ชือ่ แบรนด์/ชือ่ ร้าน

จังหวัด

ประเภทผลิตภัณฑ์

พนิดา สมบูรณ์

PANIDAR

กรุงเทพฯ

งานโลหะอืน่ (ทองเหลือง ทองแดง
พิวเตอร์)

ธฏิภัข สันติธคิ ุณ

CHICKAWA

เชียงใหม่

งานผ้าฝ้าย, ของตกแต่ง
เครือ่ งประดับจากผ้า

รายชือ่ สารอง
ชือ่ -นามสกุล
สิรินทร์ ยงพัฒนาสิน

ชือ่ แบรนด์/ชือ่ ร้าน

จังหวัด

MALAPINN

กรุงเทพมหานคร

อนุภา. มณีจันทร์

ดลมณี/DONN

ราชบุรี

พิชฎา โพธิไพโรจน์

ทามือ (TUMMUE)

นนทบุรี

จิราภรณ์ เหลืองพันธ์

Masa Clothing

กรุงเทพมหานคร

จิดาภา โฉมทองดี

Copse Studio

สมุทรปราการ

ประเภทผลิตภัณฑ์
งานกระดาษ ตอกกระดาษ ฉลุ
กระดาษ
งานผ้าแปรรูป อืน่ ๆ (ใยกัญชง
ใยสับปะรด ฯลฯ)
งานผ้าฝ้าย, งานผ้าแปรรูป อืน่ ๆ
(ใยกัญชง ใยสับปะรด ฯลฯ), งาน
จักสาน
งานผ้าลินินผ้าฝ้าย
และงานปักมือ
เครือ่ งปัน้ เซรามิค เบญจรงค์
เครือ่ งเคลือบ, งานเครือ่ งหนัง
(รองเท้าสาน)

หมายเหตุ :
1. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม ถือเป็นทีส่ นิ้ สุด
2. หากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ามีผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่ตรงตามทีแ่ จ้งไว้ในการสมัครหรือที่ ศ .ศ.ป.
พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสมทีจ่ ะเข้าร่วมงานไม่วา่ กรณีใด ๆ ศ.ศ.ป. ขอสงวนสิทธิทจี่ ะสรรหา ผูเ้ ข้าร่วมงาน
รายใหม่ เพือ่ ทดแทน
3. การจัดสรรคูหา และ/หรือ ปรับขยายพืน้ ทีส่ าหรับจัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของผูป้ ระกอบการ
แต่ละรายอยูใ่ นดุลยพินิจของ ศ.ศ.ป.
4. ผูป้ ระกอบการทีไ่ ม่ได้รับการคัดเลือก คณะกรรมการฯ จะจัดลาดับก่อนหลังตามการสมัครไว้เป็น Waiting Lists เพือ่ เป็น
สารอง
สาหรับกรณีผไู้ ด้รับคัดเลือกไม่เข้าร่วมงาน ซึง่ Waiting Lists ดังกล่าวจะถือเป็นสิน้ สุด
5. หากผูไ้ ด้รับการคัดเลือก ไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ ศ.ศ.ป. ขอสงวนสิทธิใ์ นการพิจารณาเข้าร่วมงานกับ ศ.ศ.ป. ในครัง้ ต่อไป
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการตลาด สายงานพัฒนาการตลาด
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์ 035-367054-9 ต่อ คุณรดาธร (ต่อ 1313) คุณกนกอร (ต่อ 1318)
E-Mail: marketing1@sacict.or.th
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