ลําดับ

เลขที่ใบรับรอง

ชื่อผูขอใบรับรอง

ชื่อสถานที่ผลิต

ที่อยู

เลขที่ 48/15 ถ. ทาเมือง ถ. ทา
เมือง ต. เขานิเวศน อ. เมือง

จังหวัด

รหัสไปร
ษณีย

เลขที่
มผช.

ชื่อ มผช.

รายละเอียดผลิตภัณฑ

วาระ
ประชุมที่

วันที่ออก ใบรับรอง
ใบรับรอง หมดอายุ

85000 '8/2546 ผลิตภัณฑกะลามะพราว

ประเภทที่ใชเปนของ
ตกแตง

85130 '27/2550 ไขเค็ม

ประเภทไขเค็มพอกชนิด
'34-4/2557 4/12/2557 3/12/2560
ดิบ

เลขที่ 28/108 ม. 4 ต. บางริ้น อ.
ระนอง
เมือง

85000 '367/2547 ผลิตภัณฑเปลือกหอย

ผลิตภัณฑเปลือกหอย

'34-4/2557 4/12/2557 3/12/2560

-

เลขที่ 78/86 ถ. ทาเมือง ถ. ทา
เมือง ต. เขานิเวศน อ. เมือง

ระนอง

85000 '623/2547 ผลิตภัณฑประดับมุก

ผลิตภัณฑประดับมุก

'34-4/2557 4/12/2557 3/12/2560

นาง ชุลีพร ชื่นชม

-

เลขที่ 78/86 ถ. ทาเมือง ถ. ทา
เมือง ต. เขานิเวศน อ. เมือง

ระนอง

85000 '567/2547 ผลิตภัณฑเชือกมัด

ผลิตภัณฑเชือกมัด

'34-4/2557 4/12/2557 3/12/2560

'54526-478/9

นาย บุญมี แสนศรีดา

-

เลขที่ 83/2 ม. 5 ต. บางแกว อ.
ระนอง
ละอุน

85130 '9/2546 ไมกวาดดอกหญา

ไมกวาดดอกหญา

'34-4/2557 4/12/2557 3/12/2560

7

'54527-479/9

นาง กาญจนา นาคเริด

-

เลขที่ 15/20 ม. 4 ต. ทรายแดง
ระนอง
อ. เมือง

85130 '9/2546 ไมกวาดดอกหญา

ไมกวาดดอกหญา

'34-4/2557 4/12/2557 3/12/2560

8

'54528-521/45

นาย แยม ทองคํา

-

เลขที่ 48/15 ต. เขานิเวศน อ.
เมือง

85000 '45/2546 สิ่งประดิษฐจากไม

สิ่งประดิษฐจากไม

'34-4/2557 4/12/2557 3/12/2560

9

'55164-658/195

นาง ยอดขวัญ กลาศึก

-

เลขที่ 85/3 ม. 7 ต. ราชกรูด อ.
ระนอง
เมือง

85000 '195/2546 ผลิตภัณฑถักโครเชต

ชนิดเสนดายใยผสม

'34-4/2557 4/12/2557 3/12/2560

รานประเสริฐ
ชางทอง

เลขที่ 40 ถ. เฉลิมพระเกียรติ 6
รอบ ซ. ระนองพัฒนา 1 ถ.
ระนอง
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ ต. เขา
นิเวศน อ. เมือง

85000 '23/2549 ผลิตภัณฑเครื่องเงิน

ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ '34-4/2557 4/12/2557 3/12/2560

1

'54510-428/8

นาย แยม ทองคํา

-

2

'54511-305/27

กลุมสตรีบานบางขุนแพง

กลุมสตรีบานบางขุน เลขที่ 69 ม. 2 ต. บางพระเหนือ
ระนอง
แพง
อ. ละอุน

3

'54512-62/367

นาย เล็ก เผาพันธ

รานเล็กคามุก

4

'54513-151/623

นาง ชุลีพร ชื่นชม

5

'54514-94/567

6

10

'55165-284/23

นาย ประเสริฐ ชวยสถิตย

ระนอง

ระนอง

'34-4/2557 4/12/2557 3/12/2560

โทรศัพท

'55166-28/438

นาย ไพศาล สีน้ําเงิน

ระนอง

85000 '438/2547

ผลิตภัณฑกรอบรูป
วิทยาศาสตร

ผลิตภัณฑกรอบรูป
วิทยาศาสตร

'34-4/2557 4/12/2557 3/12/2560

'55167-14/930

วิสาหกิจชุมชนกลุม
วิสาหกิจชุมชนกลุม
เลขที่ ศูนยสงเสริมอาชีพชุ ม. 2
เซรามิกบานหาดสม
ระนอง
เซรามิกบานหาดสมแปน
ต. หาดสมแปน อ. เมือง
แปน

85000 '930/2556

เครื่องปนดินเผาสโตน
แวร

ประเภทใชงานทั่วไป

'34-4/2557 4/12/2557 3/12/2560

13

'55237-660/195

กลุมวิสาหกิจชุมชนไม
กวาดดอกออวังผักบุง

กลุมวิสาหกิจชุมชน
เลขที่ 43/1 ม. 5 ต. นาคา อ.
ไมกวาดดอกออวัง
สุขสําราญ
ผักบุง

85120 '195/2546 ผลิตภัณฑถักโครเชต

ชนิดเสนดายใยประดิษฐ

'34-4/2557 4/12/2557 3/12/2560

14

'55336-1050/196

นาง สุวรรณา เกื้อบาง

รานกรี๊ดกราด

เลขที่ 41/53 ถ. ทาเมือง ม. 1 ถ.
ระนอง
ทาเมือง ต. เขานิเวศน อ. เมือง

85000 '196/2553 งานประดิษฐจากผา

งานประดิษฐจากผา

'34-4/2557 4/12/2557 3/12/2560

'55489-430/51

วิสาหกิจชุมชนอัน
นาย ดํารงคศักดิ์ ฝอยทอง
ดามันบาติก

เลขที่ 83/11 ถ. สะพานปลา ม.
5 ถ. สะพานปลา ต. บางริ้น อ. ระนอง
เมือง

85000 '51/2557 ผาบาติก

ชนิดเสนใยธรรมชาติ
(ฝาย)

'34-4/2557 4/12/2557 3/12/2560

16

'55490-431/51

วิสาหกิจชุมชนอันดา
มันบาติก

เลขที่ 9/14 ถ. ตลาดภักดี ม. 2
ถ. ตลาดภักดี ต. บางนอน อ.
เมือง

ระนอง

85000 '51/2557 ผาบาติก

ชนิดเสนใยธรรมชาติ
(ฝาย)

'34-4/2557 4/12/2557 3/12/2560

17

'55491-9/1250

นาง ภัทรานิษฐ พูลทรัพย -

เลขที่ 10 ถ. ชาติเฉลิม ถ. ชาติ
เฉลิม ต. เขานิเวศน อ. เมือง

ระนอง

85000

ชนิดเสนใยประดิษฐ

'34-4/2557 4/12/2557 3/12/2560

11

12

15

-

วิสาหกิจชุมชนอัน
ดามันบาติก

เลขที่ 308 ถ. ทาเมือง ถ. ทา
เมือง ต. เขานิเวศน อ. เมือง

ระนอง

'1250/255
กางเกงปาย
4

เลขที่ 83/11 ถ. สะพานปลา ม.
5 ถ. สะพานปลา ต. บางริ้น อ. ระนอง
เมือง

85000 '51/2557 ผาบาติก

ชนิดเสนใยธรรมชาติ
(ฝาย)

'34-4/2557 4/12/2557 3/12/2560

85120 '52/2557 ผามัดยอม

ชนิดเสนใยธรรมชาติ
(ฝาย)

'34-4/2557 4/12/2557 3/12/2560

เลขที่ 212/4 ม. 4 ต. บางริ้น อ.
ระนอง
เมือง

85000 '194/2546 ผลิตภัณฑหินทราย

ชนิดหินทรายเทียม

'35-1/2558 25/2/2558 24/2/2561

-

เลขที่ 301/92 ม. 5 ต. บางริ้น อ.
ระนอง
เมือง

85000 '9/2546 ไมกวาดดอกหญา

ไมกวาดดอกหญา

'35-1/2558 25/2/2558 24/2/2561

กลุมตัดเย็บเสื้อผา
สําเร็จรูป

กลุมตัดเย็บเสื้อผา
สําเร็จรูป

เลขที่ 146 ม. 6 ต. น้ําจืด อ.
กระบุรี

85110 '836/2554 เสื้อผาสําเร็จรูปชาย

เสื้อ (เสนใยประดิษฐ)

'35-1/2558 25/2/2558 24/2/2561

'55956-507/9

กลุมทําไมกวาดดอกออ

กลุมทําไมกวาดดอก เลขที่ 45/2 ม. 2 ต. กะเปอร อ.
ระนอง
ออ
กะเปอร

85120 '9/2546 ไมกวาดดอกหญา

ไมกวาดดอกหญา

'35-1/2558 25/2/2558 24/2/2561

24

'56006-508/9

นางสาว สุภาวิกา ศิลาวุธ -

เลขที่ 84/6 ม. 7 ซ. ปมน้ํา
ลําเลียง ต. ลําเลียง อ. กระบุรี

ระนอง

85110 '9/2546 ไมกวาดดอกหญา

ไมกวาดดอกหญา

'35-1/2558 25/2/2558 24/2/2561

25

'56007-667/195

กลุมอาชีพไหมพรม

เลขที่ 61 ม. 10 ต. กะเปอร อ.
กะเปอร

ระนอง

85120 '195/2546 ผลิตภัณฑถักโครเชต

ชนิดเสนดายใยประดิษฐ

'35-1/2558 25/2/2558 24/2/2561 0-2354-8330

26

'56392-53/1120

วิสาหกิจชุมชนกลุม
วิสาหกิจชุมชนกลุม
เซรามิกบานหาดสม ม. 2 ต. หาดสมแปน อ. เมือง
เซรามิกบานหาดสมแปน
แปน

ระนอง

85000

27

'56568-685/195

กลุมทอผาบานโตนกลอย

ระนอง

85120 '195/2546 ผลิตภัณฑถักโครเชต

18

'55492-432/51

นาย ดํารงคศักดิ์ ฝอยทอง รานระนองบาติก

19

'55493-131/52

วิสาหกิจชุมชนกลุม
สตรีสัมพันธ

วิสาหกิจชุมชนกลุม เลขที่ 6/8 ม. 3 ต. กําพวน อ.
สตรีสัมพันธ
สุขสําราญ

20

'55814-59/194

นาย สุขสันต ลิ่มศิลา

-

21

'55815-506/9

นาง เอื้อม ไกรลาศ

22

'55869-433/836

23

กลุมอาชีพไหมพรม

กลุมทอผาบานโตน
กลอย

เลขที่ 16 ม. 6 ซ. ดาวเรือง ต.
กําพวน อ. สุขสําราญ

ระนอง

ระนอง

'1120/255 ผลิตภัณฑเซรามิกประ
6
ดิษฐ

ผลิตภัณฑเซรามิกประดิษฐ '35-1/2558 25/2/2558 24/2/2561

ชนิดเสนดายใยประดิษฐ

'36-2/2558 28/5/2558 27/5/2561

'56813-65/367

วิสาหกิจชุมชนมุกอมร
ศิลป

วิสาหกิจชุมชนมุก
อมรศิลป

เลขที่ 48/2 ถ. ชลระอุ (บอน้ํา
รอน) ถ. ชลระอุ (บอน้ํารอน)
ต. เขานิเวศน อ. เมือง

ระนอง

85000 '367/2547 ผลิตภัณฑเปลือกหอย

ผลิตภัณฑเปลือกหอย

'36-2/2558 28/5/2558 27/5/2561

29

'56814-161/623

วิสาหกิจชุมชนมุกอมร
ศิลป

วิสาหกิจชุมชนมุก
อมรศิลป

เลขที่ 1/8 ถ. ชลระอุ (บอน้ํา
รอน) ถ. ชลระอุ (บอน้ํารอน)
ต. เขานิเวศน อ. เมือง

ระนอง

85000 '623/2547 ผลิตภัณฑประดับมุก

ผลิตภัณฑประดับมุก

'36-2/2558 28/5/2558 27/5/2561

30

'56870-34/150

นาย วรเศรษฐ เรียง
รุงโรจน

31

'56965-147/385

กลุมผลิตภัณฑผาและ
เครื่องแตงกายมุสลิม

กลุมผลิตภัณฑผาและ ม. 4 ซ. บานภูเขาทอง ต. กํา
เครื่องแตงกายมุสลิม พวน อ. สุขสําราญ

32

'57117-66/367

นาง พึงพิศ เนียมรัตน

รานระนองซีเชลล

33

'57122-138/410

นางสาว ศรัณรัตน ยอด
สุนีย

34

'57125-522/9

วิสาหกิจชุมชนกลุมไม
กวาดดอกออบานหวย
นายรอย

วิสาหกิจชุมชนกลุม
เลขที่ 11/32 ม. 1 ต. บางแกว อ.
ไมกวาดดอกออบาน
ระนอง
ละอุน
หวยนายรอย

85130 '9/2546 ไมกวาดดอกหญา

ไมกวาดดอกหญา

'36-2/2558 28/5/2558 27/5/2561

35

'57352-528/9

กลุมจักสานบางพระใต

กลุมจักสานบางพระ เลขที่ 8 ม. 1 ต. บางพระใต อ.
ระนอง
ใต
ละอุน

85130 '9/2546 ไมกวาดดอกหญา

ไมกวาดดอกหญา

'37-3/2558 21/7/2558 20/7/2561

36

'57353-67/367

นาย หลัง นิสัย

-

เลขที่ 54/190 ม. 5 ต. บางริ้น อ.
ระนอง
เมือง

85000 '367/2547 ผลิตภัณฑเปลือกหอย

ผลิตภัณฑเปลือกหอย

'37-3/2558 21/7/2558 20/7/2561

37

'57356-695/195

กลุมอาชีพเทศบาลเมือง กลุมอาชีพเทศบาล
ระนอง
เมืองระนอง

เลขที่ ศูนยผูสูงอายุ ต. เขา
นิเวศน อ. เมือง

85000 '195/2546 ผลิตภัณฑถักโครเชต

ชนิดเสนดายใยประดิษฐ

'37-3/2558 21/7/2558 20/7/2561

28

เลขที่ 10/35 ม. 1 ต. บางริ้น อ.
ระนอง
เมือง

เลขที่ 89/45 ม. 2 ต. บางนอน
อ. เมือง

85000 '150/2553 หมูปรุงรสพรอมบริโภค หมูสวรรค

'36-2/2558 28/5/2558 27/5/2561

ระนอง

85120 '385/2557 ผาคลุมผมสตรี

แบบสําเร็จรูป ชนิดเสน
ใยประดิษฐ

'36-2/2558 28/5/2558 27/5/2561

ระนอง

85000 '367/2547 ผลิตภัณฑเปลือกหอย

ผลิตภัณฑเปลือกหอย

'36-2/2558 28/5/2558 27/5/2561

เลขที่ 5/35 ถ. สะพานปลา ถ.
ระนอง
สะพานปลา ต. บางริ้น อ. เมือง

ระนอง

85000 '410/2557

ผลิตภัณฑประดิษฐจาก ผลิตภัณฑประดิษฐจาก
เศษไม
เศษไม

'36-2/2558 28/5/2558 27/5/2561

38

'57357-696/195

นาง สุจินดา วิภาดาพิสุทธิ์ -

เลขที่ 226/2 ถ. ทาเมือง ถ. ทา
เมือง ต. เขานิเวศน อ. เมือง

ระนอง

85000 '195/2546 ผลิตภัณฑถักโครเชต

ชนิดเสนดายใยประดิษฐ

'37-3/2558 21/7/2558 20/7/2561

39

'57358-163/623

นาย เกียรติศักดิ์ หงสหาญ รานไขมุกรักษะวาริน

เลขที่ 1/6 ถ. ชลระอุ ถ. ชลระอุ
ระนอง
ต. เขานิเวศน อ. เมือง

85000 '623/2547 ผลิตภัณฑประดับมุก

ผลิตภัณฑประดับมุก

'37-3/2558 21/7/2558 20/7/2561

40

'57782-641/421

นาง ชุลีพร ชื่นชม

-

เลขที่ 78/86 ถ. ทาเมือง ถ. ทา
เมือง ต. เขานิเวศน อ. เมือง

ระนอง

85000 '421/2547 เครื่องประดับหินสี

เครื่องประดับหินสี

'37-3/2558 21/7/2558 20/7/2561

41

'58008-644/421

กลุมอาชีพ ส.ก.ต.
สายพินลูกปด

กลุมอาชีพ ส.ก.ต.
สายพินลูกปด

เลขที่ 17/5 ม. 4 ซ. หวยทอม ต.
ระนอง
ลําเลียง อ. กระบุรี

85110 '421/2547 เครื่องประดับหินสี

เครื่องประดับหินสี

'37-3/2558 21/7/2558 20/7/2561

'58016-717/195

วิสาหกิจชุมชนกลุม
วิสาหกิจชุมชนกลุมสตรี
เลขที่ 4/10 ม. 1 ต. นาคา อ.
สตรีถักโครเชตบาน
ถักโครเชตบานบางมัน
สุขสําราญ
บางมัน

85120 '195/2546 ผลิตภัณฑถักโครเชต

ชนิดเสนดายใยประดิษฐ

'37-3/2558 21/7/2558 20/7/2561

43

'58022-112/353

กลุมอาชีพผลิตภัณฑ
รองเทาบานชาคลี

เลขที่ 69 ถ. เพชรเกษม ม. 1 ซ.
กลุมอาชีพผลิตภัณฑ
หาดทนายความ ถ. เพชรเกษม ระนอง
รองเทาบานชาคลี
ต. บางหิน อ. กะเปอร

85120 '353/2547 ผลิตภัณฑเชือกไนลอน ผลิตภัณฑเชือกไนลอน

'37-3/2558 21/7/2558 20/7/2561

44

'58229-546/9

วิสาหกิจชุมชนกลุม
บานบางสังตี

วิสาหกิจชุมชนกลุม เลขที่ 136/1 ม. 3 ต. หาดสม
บานบางสังตี
แปน อ. เมือง

85000 '9/2546 ไมกวาดดอกหญา

ไมกวาดดอกหญา

'37-3/2558 21/8/2558 20/8/2561

85000 '195/2546 ผลิตภัณฑถักโครเชต

ชนิดเสนดายใยประดิษฐ

'37-3/2558 21/8/2558 20/8/2561

42

45

'58251-726/195

นาง มณีรัตน เพิ่มผล

-

ระนอง

ระนอง

เลขที่ 172/6 ถ. สะพานปลา ซ.
โรงพยาบาลอันดามัน ถ.
ระนอง
สะพานปลา ต. เขานิเวศน อ.
เมือง

กลุมแมบาน
เกษตรกรพืช
สมุนไพรพื้นบาน

เลขที่ 47/1 ม. 7 ต. บานนา อ.
กะเปอร

ระนอง

85120

-

เลขที่ 50/55 ถ. ทาเมือง ถ. ทา
เมือง ต. เขานิเวศน อ. เมือง

ระนอง

46

'61819-30/1350

กลุมแมบานเกษตรกร
พืชสมุนไพรพื้นบาน

47

'63013-118/567

นาง กนกวรรณ นิมิตร
พันธกุล

48

'59189-746/195

นาง ศาริณี ดิษฐประดับ -

49

'59201-557/9

50

'1350/255
ผลิตภัณฑขัดผิว
4

ชนิดของแข็ง

'45-5/2559 21/6/2559 14/9/2561

85000 '567/2547 ผลิตภัณฑเชือกมัด

ผลิตภัณฑเชือกมัด

'48-8/2559 25/10/2559 18/9/2561

เลขที่ 15/1 ม. 5 ต. เชี่ยวเหลียง
ระนอง
อ. กะเปอร

85120 '195/2546 ผลิตภัณฑถักโครเชต

ชนิดเสนดายใยประดิษฐ

'39-5/2558 21/10/2558 20/10/2561

นาง อุดม ลออวงศไพศาล -

เลขที่ 105 ม. 3 ต. หาดสมแปน
ระนอง
อ. เมือง

85000 '9/2546 ไมกวาดดอกหญา

ไมกวาดดอกหญา

'39-5/2558 21/10/2558 20/10/2561

'59202-491/259

นาย อดิศักดิ์ ขาวผอง

-

เลขที่ 53 ม. 1 ต. เกาะพยาม อ.
ระนอง
เมือง

85000 '259/2553

น้ํามันนวดตัว
สําหรับสปา

น้ํามันมะพราวสําหรับสปา '39-5/2558 21/10/2558 20/10/2561

51

'59286-2537/25

กลุมสิ่งประดิษฐของที่
ระลึกจากดินขาว

กลุมสิ่งประดิษฐ
ของที่ระลึกจากดิน
ขาว

ถ. จัดสรรพัฒนา ม. 1 ถ.
จัดสรรพัฒนา ต. บางริ้น อ.
เมือง

85000 '25/2546

ดอกไมประดิษฐจาก
วัสดุแปรรูป

ดอกไมประดิษฐจากดิน
ขาว

52

'59288-102/94

กลุมสบูสมุนไพรตําบล กลุมสบูสมุนไพร
หาดสมแปน
ตําบลหาดสมแปน

เลขที่ 108 ม. 2 ต. หาดสมแปน
ระนอง
อ. เมือง

85000 '94/2552 สบูกอน

นาง นารีรัตน ตะโฉ

เลขที่ 218/12 ถ. เพชรเกษม ม.
2 ถ. เพชรเกษม ต. หงาว อ.
ระนอง
เมือง

เมล็ดมะมวงหิมพานตอบ
เนย เมล็ดมะมวงหิม
'41-1/2559 18/1/2559 17/1/2562 0-7782-3745
85000 '684/2547 เมล็ดมะมวงหิมพานตอบ
พานตอบเกลือ และเมล็ด
มะมวงหิมพานตแบบเผา

53

'60119-40/684

-

ระนอง

'39-5/2558 21/10/2558 20/10/2561 0-7783-5371

สบูกอนน้ําแรผสมเปลือก
'39-5/2558 21/10/2558 20/10/2561
มังคุด

เมล็ดมะมวงหิมพานตอบ
เนย เมล็ดมะมวงหิม
85000 '684/2547 เมล็ดมะมวงหิมพานตอบ
'41-1/2559 18/1/2559 17/1/2562 0-7781-0323
พานตอบเกลือ และเมล็ด
มะมวงหิมพานตแบบเผา

54

'60120-41/684

วิสาหกิจชุมชนกลุมกา
หยูเผา

วิสาหกิจชุมชนกลุม เลขที่ 55/5 ม. 1 ต. หงาว อ.
กาหยูเผา
เมือง

55

'60318-761/195

นาง ทองพูล ศุภลักษณ

-

เลขที่ 67 ม. 5 ต. บางพระเหนือ
ระนอง
อ. ละอุน

85130 '195/2546 ผลิตภัณฑถักโครเชต

ชนิดเสนดายใยประดิษฐ

'41-1/2559 18/1/2559 17/1/2562 8-3394-0386

56

'60319-187/115

วิสาหกิจชุมชนกลุม
เตาสอวารุณี

วิสาหกิจชุมชนกลุม
เตาสอวารุณี

เลขที่ 77/28 ถ. ทาเมือง ซ. ภักดี
ถ. ทาเมือง ต. เขานิเวศน อ. ระนอง
เมือง

85000 '115/2555 ขนมเปยะ

ขนมเตาสอไสหวาน

'41-1/2559 18/1/2559 17/1/2562 0-7782-2876

57

'60515-171/623

นาย ธิระวัฒน สมหวัง

-

เลขที่ 19 ม. 2 ต. บางหิน อ.
กะเปอร

ระนอง

85120 '623/2547 ผลิตภัณฑประดับมุก

ผลิตภัณฑประดับมุก

'42-2/2559 26/2/2559 25/2/2562

58

'60593-1173/835

วิสาหกิจชุมชนกลุม
ผลิตภัณฑทํามือ

วิสาหกิจชุมชนกลุม เลขที่ ศูนย OTOP จังหวัดร ม.
ระนอง
ผลิตภัณฑทํามือ
1 ต. บางริ้น อ. เมือง

85000 '835/2554 เสื้อผาสําเร็จรูปหญิง

กระโปรง (เสนใย
ประดิษฐ)

'42-2/2559 26/2/2559 25/2/2562 8-9469-7031

59

'60919-1182/196

นางสาว ฐายิกา ขอสันติ
กุล

เลขที่ 132/25 ถ. ทาเมือง ซ.
สหพันธ ถ. ทาเมือง ต. เขา
นิเวศน อ. เมือง

ระนอง

85000 '196/2553 งานประดิษฐจากผา

งานประดิษฐจากผา

'43-3/2559 21/4/2559 20/4/2562 0-7783-4217

60

'60921-671/45

นาย สมหมาย ทิพยบุญ
ทอง

-

เลขที่ 62/17 ม. 1 ต. หงาว อ.
เมือง

ระนอง

85000 '45/2557

ผลิตภัณฑประดิษฐจาก
ประเภทใชงานทั่วไป
ไม

'43-3/2559 21/4/2559 20/4/2562

61

'60922-464/193

นางสาว ฐายิกา ขอสันติ
กุล

เลขที่ 132/25 ถ. ทาเมือง ซ.
สหพันธ ถ. ทาเมือง ต. เขา
นิเวศน อ. เมือง

ระนอง

85000 '193/2558

ผลิตภัณฑประดิษฐจาก ผลิตภัณฑประดิษฐจาก
ลูกปด
ลูกปด

'43-3/2559 21/4/2559 20/4/2562 2-7783-4217

62

'61442-578/9

กลุมไมกวาดดอกออ
บานสองแพรก

กลุมไมกวาดดอกออ เลขที่ 787 ม. 7 ต. ลําเลียง อ.
บานสองแพรก
กระบุรี

ระนอง

85110 '9/2546 ไมกวาดดอกหญา

ระนอง

ไมกวาดดอกหญา

'44-4/2559 24/5/2559 23/5/2562 8-5472-4070

เลขที่ 83/11 ถ. สะพานปลา ม.
5 ถ. สะพานปลา ต. บางริ้น อ. ระนอง
เมือง

85000 '611/2558 ผลิตภัณฑผาบาติก

แบบใชงานที่สัมผัสกับ
รางกาย (เสนใยธรรมชาติ '45-5/2559 21/6/2559 20/6/2562
(ฝาย))

85000 '417/2558 กระเปาผา

กระเปาผา

63

'61789-93/611

นาย ดํารงคศักดิ์ ฝอยทอง รานระนองบาติก

64

'62016-1112/417

วิสาหกิจชุมชนกลุม
ผลิตภัณฑทํามือ

วิสาหกิจชุมชนกลุม เลขที่ 10 ถ. ชาติเฉลิม ม. 2 ถ.
ระนอง
ผลิตภัณฑทํามือ
ชาติเฉลิม ต. เขานิเวศน อ. เมือง

65

'62270-483/193

กลุมลูกปดประดิษฐ

กลุมลูกปดประดิษฐ

เลขที่ 182/15 ม. 4 ต. บางริ้น อ.
ระนอง
เมือง

85000 '193/2558

ผลิตภัณฑประดิษฐจาก ผลิตภัณฑประดิษฐจาก
ลูกปด
ลูกปด

'46-6/2559

2/8/2559

1/8/2562

66

'62271-611/412

กลุมแมบานชุมชนคน
เชี่ยวเหลียง

กลุมแมบานชุมชน
คนเชี่ยวเหลียง

เลขที่ 32/26 ม. 7 ต. เชี่ยวเหลียง
ระนอง
อ. กะเปอร

85120 '412/2558

ผลิตภัณฑประดิษฐจาก ผลิตภัณฑประดิษฐจาก
เศษผา
เศษผา

'46-6/2559

2/8/2559

1/8/2562

67

'62273-484/193

นาง ชุลีพร ชื่นชม

-

เลขที่ 78/86 ถ. ทาเมือง ถ. ทา
เมือง ต. เขานิเวศน อ. เมือง

ระนอง

85000 '193/2558

ผลิตภัณฑประดิษฐจาก ผลิตภัณฑประดิษฐจาก
ลูกปด
ลูกปด

'46-6/2559

2/8/2559

1/8/2562

68

'62279-612/412

นาย สิทธิชัย งามสวน

-

เลขที่ 29/16 ม. 1 ต. บางริ้น อ.
ระนอง
เมือง

85000 '412/2558

ผลิตภัณฑประดิษฐจาก ผลิตภัณฑประดิษฐจาก
เศษผา
เศษผา

'46-6/2559

2/8/2559

1/8/2562

69

'62416-802/195

กลุมงานฝมือบานบาง
นอน

กลุมงานฝมือบาน
บางนอน

เลขที่ 41/28 ม. 1 ต. บางนอน
อ. เมือง

ระนอง

85000 '195/2546 ผลิตภัณฑถักโครเชต

ชนิดเสนดายใยประดิษฐ

'46-6/2559

2/8/2559

1/8/2562

70

'63012-275/130

วิสาหกิจชุมชนสตรี
สหกรณบานบางกุง

วิสาหกิจชุมชนสตรี เลขที่ 125 ม. 6 ต. น้ําจืด อ.
สหกรณบานบางกุง กระบุรี

ระนอง

85110 '130/2556 น้ําพริกปนแหง

น้ําพริกนรก

'48-8/2559 25/10/2559 24/10/2562

'63286-142/52

กลุมผูผลิตผาบาติก
กลุมผูผลิตผาบาติกและ
เลขที่ 86 ม. 5 ต. บางริ้น อ.
และตัดเย็บตําบลบาง
ตัดเย็บตําบลบางริ้น
เมือง
ริ้น

ระนอง

85000 '52/2557 ผามัดยอม

ชนิดเสนใยธรรมชาติ
(ฝาย)

'48-8/2559 25/10/2559 24/10/2562 8-9971-3753

71

'45-5/2559 21/6/2559 20/6/2562

เลขที่ 69 ถ. เพชรเกษม ม. 1 ซ.
กลุมอาชีพผลิตภัณฑ
หาดทนายความ ถ. เพชรเกษม ระนอง
รองเทาบานชาคลี
ต. บางหิน อ. กะเปอร

72

'63651-221/206

กลุมอาชีพผลิตภัณฑ
รองเทาบานชาคลี

73

'63652-500/193

นาง อรชุมา ซอนเพชร

-

เลขที่ 139/8 ม. 1 ต. บางริ้น อ.
ระนอง
เมือง

85000 '193/2558

ผลิตภัณฑประดิษฐจาก ผลิตภัณฑประดิษฐจาก
ลูกปด
ลูกปด

'48-8/2559 25/10/2559 24/10/2562

74

'63653-501/193

นาง ปยพร ขําสม

-

เลขที่ 127/5 ม. 1 ต. หงาว อ.
เมือง

85000 '193/2558

ผลิตภัณฑประดิษฐจาก ผลิตภัณฑประดิษฐจาก
ลูกปด
ลูกปด

'48-8/2559 25/10/2559 24/10/2562

'63654-288/665

วิสาหกิจชุมชนกลุม
สมุนไพรสตรีบานสอง
แพรกขวา

วิสาหกิจชุมชนกลุม
เลขที่ 117/2 ม. 8 ต. ลําเลียง อ.
สมุนไพรสตรีบาน
ระนอง
กระบุรี
สองแพรกขวา

85110 '665/2553 สบูกอนกลีเซอรีน

สบูกอนกลีเซอรีนผสม
น้ําผึ้งและมะนาว

'48-8/2559 25/10/2559 24/10/2562

'63655-964/1

วิสาหกิจชุมชนขนม
วิสาหกิจชุมชนขนม
เลขที่ 169 ม. 3 ต. ปากจั่น อ.
ทองมวนทองสุกซา
กระบุรี
ทองมวนทองสุกซารีฟา
รีฟา

85110 '1/2552 ขนมไทย

ขนมทองมวน รสกุง
กระเทียมพริกไทย

'48-8/2559 25/10/2559 24/10/2562

'64229-659/412

วิสาหกิจชุมชนกลุม
สงเสริมอาชีพไมกวาด
ดอกออ

วิสาหกิจชุมชนกลุม
เลขที่ 84 ม. 9 ซ. แพรกขวา ต.
สงเสริมอาชีพไม
ระนอง
น้ําจืด อ. กระบุรี
กวาดดอกออ

85110 '412/2558

78

'64254-633/9

วิสาหกิจชุมชนกลุม
สงเสริมอาชีพไมกวาด
ดอกออ

วิสาหกิจชุมชนกลุม
เลขที่ 84 ม. 9 ต. น้ําจืด อ. กระ
สงเสริมอาชีพไม
ระนอง
บุรี
กวาดดอกออ

85110 '9/2546 ไมกวาดดอกหญา

ไมกวาดดอกหญา

'50-1/2560 25/1/2560 24/1/2563

79

'64255-10/352

นาง วันดี สารณียกิจ

-

85110 '352/2559 ผลิตภัณฑจากตนจาก

ผลิตภัณฑจากตนจาก

'50-1/2560 25/1/2560 24/1/2563

75

76

77

เลขที่ 146 ม. 5 ต. น้ําจืด อ.
กระบุรี

ระนอง

ระนอง

ระนอง

85120 '206/2546 รองเทาหนัง

รองเทาหนัง

ผลิตภัณฑประดิษฐจาก ผลิตภัณฑประดิษฐจาก
เศษผา
เศษผา

'48-8/2559 25/10/2559 24/10/2562

'50-1/2560 25/1/2560 24/1/2563

-

เลขที่ 139/8 ม. 1 ต. บางริ้น อ.
ระนอง
เมือง

85000 '385/2557 ผาคลุมผมสตรี

แบบสําเร็จรูป (เสนใย
ผสม)

'50-1/2560 25/1/2560 24/1/2563

'64589-1196/417

นางสาว บัณฑิกา
จันทรางกูร

-

เลขที่ 292/26 ถ. เรืองราษฎร ถ.
เรืองราษฎร ต. เขานิเวศน อ. ระนอง
เมือง

85000 '417/2558 กระเปาผา

กระเปาผา

'51-2/2560 22/2/2560 21/2/2563

82

'64742-184/623

นาง กัลยา ลาภวงศ
ประเสริฐ

-

เลขที่ 4/5 ม. 1 ต. บางนอน อ.
เมือง

ระนอง

85000 '623/2547 ผลิตภัณฑประดับมุก

ผลิตภัณฑประดับมุก

'51-2/2560 22/2/2560 21/2/2563

83

'64743-849/195

กลุมรักษโครเชต

กลุมรักษโครเชต

เลขที่ 37 ม. 6 ต. กําพวน อ.
สุขสําราญ

ระนอง

85120 '195/2546 ผลิตภัณฑถักโครเชต

ชนิดเสนดายใยประดิษฐ

'51-2/2560 22/2/2560 21/2/2563

84

'64850-43/684

นาย สมภพ สายทอง

-

เลขที่ 309 ม. 4 ต. บางริ้น อ.
เมือง

ระนอง

85000 '684/2547 เมล็ดมะมวงหิมพานตอบ

เมล็ดมะมวงหิมพานตอบ
'52-3/2560 21/4/2560 20/4/2563
เกลือ

85

'1-1/312(รน)

วิสาหกิจชุมชนกลุมกุ
ยเฮียงของฝาก

เลขที่ 51/10 ถ. สะพานปลา ม.
วิสาหกิจชุมชนกลุม
4 ถ. สะพานปลา ต. บางริ้น อ. ระนอง
กุยเฮียงของฝาก
เมือง

85000 '312/2549 ปลาเค็ม

ปลาเสียดเค็ม

'รน
1-1/2560

1/5/2560 30/4/2563

86

'2-1/7(รน)

กลุมทอเสื่อกก

กลุมทอเสื่อกก

เลขที่ 21 ต. ในวงเหนือ อ. ละ
ระนอง
อุน

85130 '7/2559 ผลิตภัณฑจากกก

เสื่อกก

'รน
1-1/2560

1/5/2560 30/4/2563

87

'3-1/623(รน)

นาง ภัทรานิษฐ พูลทรัพย

เลขที่ 10/42 ถ. ชาติเฉลิม ถ.
ระนอง
ชาติเฉลิม ต. เขานิเวศน อ. เมือง

85000 '623/2547 ผลิตภัณฑประดับมุก

ผลิตภัณฑประดับมุก

'รน
1-1/2560

1/5/2560 30/4/2563

88

'4-1/417(รน)

นาง สุวรรณา เกื้อบาง

เลขที่ 13/56 ม. 1 ซ. 13 ต. บาง
ระนอง
ริ้น อ. เมือง

85000 '417/2558 กระเปาผา

กระเปาผา

'รน
1-1/2560

1/5/2560 30/4/2563

85110 '1/2552 ขนมไทย

ขนมทองมวนรสใบเตย
ขนมทองมวนรสเผืก
ขนมทองมวนรสฟกทอง 'รน
ขนมทองมวนรสกลวย 1-1/2560
หอม และขนมทองมวน
รสเม็ดมะมวงหิพานต

1/5/2560 30/4/2563

80

'64287-161/385

นาง อรชุมา ซอนเพชร

81

89

'5-1/1(รน)

วิสาหกิจชุมชนขนม
วิสาหกิจชุมชนขนม
เลขที่ 169 ม. 3 ต. ปากจั่น อ.
ทองมวนทองสุกซา
ทองมวนทองสุกซารีฟา
กระบุรี
รีฟา

ระนอง

90

'10-2/367(รน)

นาย ศุภกร นิสัย

รานศุภกรโมบาย

เลขที่ 90 ม. 1 ต. ปากน้ํา อ.
เมือง

ระนอง

85000 '367/2547 ผลิตภัณฑเปลือกหอย

ผลิตภัณฑเปลือกหอย

'รน
2-2/2560

26/7/2560 25/7/2563

เลขที่ 78/86 ถ. ทาเมือง ซ.
ตรอกชายโสด ถ. ทาเมือง ต.
เขานิเวศน อ. เมือง

ระนอง

85000 '196/2553 งานประดิษฐจากผา

งานประดิษฐจากผา

'รน
2-2/2560

26/7/2560 25/7/2563

91

'11-1/196(รน)

นาง ชุลีพร ชื่นชม

-

92

'12-1/25(รน)

กลุมณัฎฐนันทแฮนด
เมดผาใยบัว

กลุมณัฎฐนันทแฮนด เลขที่ 31/3 ม. 5 ต. บางใหญ อ.
ระนอง
เมดผาใยบัว
กระบุรี

85110 '25/2546

ดอกไมประดิษฐจาก
วัสดุแปรรูป

ดอกไมประดิษฐจากวัสดุ 'รน
แปรรูป
2-2/2560

26/7/2560 25/7/2563

93

'13-1/24(รน)

นาง จิตฤทัย ทองปทม

เลขที่ 15/56 ม. 1 ต. บางริ้น อ.
ระนอง
เมือง

85000 '24/2546

ดอกไมประดิษฐจาก
วัสดุธรรมชาติ

ดอกไมประดิษฐจากใบ
ยางพารา

'รน
2-2/2560

26/7/2560 25/7/2563

94

'14-2/417(รน)

กลุมผูผลิตผาบาติก
กลุมผูผลิตผาบาติกและ
เลขที่ 86 ม. 5 ต. บางริ้น อ.
และตัดเย็บตําบลบาง
ตัดเย็บตําบลบางริ้น
เมือง
ริ้น

85000 '417/2558 กระเปาผา

กระเปาผา

'รน
2-2/2560

26/7/2560 25/7/2563

95

'6-2/623(รน)

นาย อนุวัฒน อุมาบล

นายอนุวัฒน อุมาบล

เลขที่ 62/51 ม. 1 ต. เขานิเวศน
ระนอง
อ. เมือง

85000 '623/2547 ผลิตภัณฑประดับมุก

ผลิตภัณฑประดับมุก

'รน
2-2/2560

26/7/2560 25/7/2563

96

'7-1/367(รน)

นาย ทรงพล สิทธิ
โชควรการ

-

เลขที่ 71/2 ม. 1 ต. บางริ้น อ.
เมือง

ระนอง

85000 '367/2547 ผลิตภัณฑเปลือกหอย

ผลิตภัณฑเปลือกหอย

'รน
2-2/2560

26/7/2560 25/7/2563

97

'8-1/195(รน)

กลุมหัตกรรมบานบาง
มัน 70

กลุมหัตกรรมบาน
บางมัน 70

เลขที่ 10/1 ม. 1 ต. นาคา อ.
กะเปอร

ระนอง

85120 '195/2546 ผลิตภัณฑถักโครเชต

กระเปาถักโครเชต

'รน
2-2/2560

26/7/2560 25/7/2563

98

'9-1/412(รน)

กลุมหัตถกรรมบานบาง กลุมหัตถกรรมบาน เลขที่ 10/1 ม. 1 ต. นาคา อ.
มัน 70
บางมัน 70
กะเปอร

ระนอง

85120 '412/2558

ผลิตภัณฑประดิษฐจาก
พรมเอนกประสงค
เศษผา

'รน
2-2/2560

26/7/2560 25/7/2563

99

'15-1/205(รน)

นางสาว นิตยา ราชภูติ

'รน
3-3/2560

25/9/2560 24/9/2563

อะเบาทอะแบ็ค
ดอทคอม

ระนอง

เลขที่ 37/144 ถ. ทาเมือง ถ. ทา
ระนอง
เมือง ต. เขานิเวศน อ. เมือง

85000 '205/2559 กระเปาหนังเทียม

กระเปาหนังเทียม

100

'16-1/592(รน)

นางสาว นิตยา ราชภูติ

อะเบาทอะแบ็ค
ดอทคอม

เลขที่ 37/144 ถ. ทาเมือง ถ. ทา
ระนอง
เมือง ต. เขานิเวศน อ. เมือง

85000 '592/2559 กระเปาหนังแท

กระเปาหนังแท

'รน
3-3/2560

25/9/2560 24/9/2563

ระนอง

85000 '417/2558 กระเปาผา

กระเปาผา

'รน
3-3/2560

25/9/2560 24/9/2563

ระนอง

85000 '592/2559 กระเปาหนังแท

กระเปาหนังแท

'รน
3-3/2560

25/9/2560 24/9/2563

เลขที่ 61 ม. 3 ต. หงาว อ. เมือง ระนอง

85000 '613/2547 ที่นอนปกนิก

ที่นอนปกนิก

'รน
3-3/2560

25/9/2560 24/9/2563

101

'17-3/417(รน)

นาง ชุลีพร ชื่นชม

เลขที่ 78/86 ถ. ทาเมือง ซ.
ตรอกชายโสด ถ. ทาเมือง ต.
เขานิเวศน อ. เมือง

102

'18-2/592(รน)

นาง อุทุมพร นาคกุล

เลขที่ 1/38 ม. 2 ต. เกาะพยาม
อ. เมือง

103

'19-1/613(รน)

นาย อารีย สุขการี

104

'20-2/196(รน)

นางสาว เกริดา แกวหนู รานกิ๊ฟซาส

เลขที่ 13/56 ม. 1 ซ. 13 ต. บาง
ระนอง
ริ้น อ. เมือง

85000 '196/2553 งานประดิษฐจากผา

งานประดิษฐจากผา

'รน
3-3/2560

25/9/2560 24/9/2563

105

'21-1/115(รน)

วิสาหกิจชุมชนกลุม
เตาสอวารุณี

วิสาหกิจชุมชนกลุม
เตาสอวารุณี

เลขที่ 77/28 ถ. ทาเมือง ซ. ภักดี
ถ. ทาเมือง ต. เขานิเวศน อ. ระนอง
เมือง

85000 '115/2555 ขนมเปยะ

ขนมเปยะ

'รน
3-3/2560

25/9/2560 24/9/2563 0-7782-2876

106

'22-1/789(รน)

กลุมบุบผาผาปกเมือง
ระนอง

กลุมบุบผาผาปก
เมืองระนอง

เลขที่ 169 ม. 4 ต. บางนอน อ.
ระนอง
เมือง

85000 '789/2558

107

'23-4/417(รน)

กลุมบุบผาผาปกเมือง
ระนอง

กลุมบุบผาผาปก
เมืองระนอง

เลขที่ 169 ม. 4 ต. บางนอน อ.
ระนอง
เมือง

85000 '417/2558 กระเปาผา

108

'24-1/595(รน)

นางสาว พวงพรรณ ธน
ชาติบรรจง

เลขที่ 248 ม. 5 ต. บางริ้น อ.
เมือง

85000 '595/2559

109

'25-1/352(รน)

นาง ประไพ นรสิงห

ดีนาเฟอรนิเจอร

-

ระนอง

เลขที่ 6 ม. 5 ต. น้ําจืด อ. กระบุรี ระนอง

ผลิตภัณฑปกเลื่อมและ ผลิตภัณฑปกเหลือมและ 'รน
ลูกปด
ลูกปด
3-3/2560

25/9/2560 24/9/2563

'รน
3-3/2560

25/9/2560 24/9/2563

'รน
3-3/2560

25/9/2560 24/9/2563

'รน
3-3/2560

25/9/2560 24/9/2563

กระเปาผา

ผลิตภัณฑประดิษฐจาก
พวงกุญแจหนังแท
หนังแท

85110 '352/2559 ผลิตภัณฑจากตนจาก

ผลิตภัณฑจากตนจาก

