ข้อมูลใบสมัครคูปองวิทย์เพื่อโอทอปสัญจร จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561
ล้าดับ

ค้า
น้าหน้า

ชื่อ

โทรศัพท์

จังหวัด

กลุ่ม

ผลิตภัณฑ์

ประเภทOTOP

ความสนใจขอรับบริการ/ต้องการพัฒนาด้าน
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์

ออกแบบบรรจุภัณฑ์

1

นาย อุธรณ์ งามสว่าง

089-5788182

นครราชสีมา

อุธรณ์ ผ้าไหม

ผ้า / เครื่องแต่งกาย

2

นาง

สุประวีณ์ ฉัตรมาลีรัตน์

086-3384226

นครราชสีมา

บาย สุประวีณ์

ผ้า / เครื่องแต่งกาย

3

นาง

บุญศรี งามสว่าง

089-9483344

นครราชสีมา

ดอกสาทร

ผ้า / เครื่องแต่งกาย

ต้องการให้พัฒนาบรรจุภัณฑ์
ให้ทันสมัย+โลโก้ ให้สวยงาม

4

นาง

พัทษนันท์ ตั้งอมรสถิตย์

008-3385992

นครราชสีมา

Pinku Moreea

อาหารและเครื่องดื่ม

แปรรูปเป็น Gumy และขนม ต้องการบรรจุภัณฑ์ให้เป็น
ไทย (อะลัง,เค๊ก,คุกกี้ ฯลฯ สินค้าพรีเมียมยกระดับมูลค่า
สินค้า

5

น.ส. ดรัณภัทร ตันติพิริยะชัย

092-8367810

นครราชสีมา กลุ่มอาชีพผลิตปลาส้ม
ไร้กา้ งสูตรสมุนไพร

ตรา รุ่งนภา

อาหารและเครื่องดื่ม

6

พ.อ.อ. สมโภชน์ สวาทเพ็ชร์

083-3820370

นครราชสีมา

ไข่เค็มสมุนไพร

อาหารและเครื่องดื่ม

ต้องการให้แนะนาและ
ต้องการให้ออกแบบบรรจุ
พัฒนาการทาไข่เค็มให้มี
ภัณฑ์ในการบรรจุไข่เค็มให้มี
รสชาติและวิธกี ารผลิตให้ดีขึ้น ความสวยงามและเป็นที่
และจะได้เก็บได้นาน
ต้องการของผู้บริโภค

7

น.ส. เกษศิณี สังข์เงิน

086-3771995

นครราชสีมา

น้าองุ่นภิรมย์

อาหารและเครื่องดื่ม

ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้
มีความสวยงามและดีกว่าเดิม

8

นาย สิงห์ทอง แก้วพ็ชร์มะดัน

081-2656521

นครราชสีมา ข้าวไรเบอร์รี่ อินทรีย์
เพื่อคนรักสุขภาพ

สิงทอง ไรซ์เบอร์รี่

อาหารและเครื่องดื่ม

นางสาว กนกภรณ์ ชอบดี

063-8351667

นครราชสีมา

10 นางสาว พัชราพรรณ ปริญญาศิ
ริวฒ
ั น์

062-6324195

นครราชสีมา

11

นาย สุรศักดิ์ วรพรพิสิฐผล

083-3813784

นครราชสีมา

12

นาง

093-4914078

นครราชสีมา

9

เนตรกาญจน์ สายทิพย์

บุญศรี โดเซต์

พัฒนาชุมชน

ก๋วยจับ๊ เวียดนาม พร้อม อาหารและเครื่องดื่ม
เครื่องปรุง
ร้านฟ้าพัฒนาไพศาล

ฟาร์มผึ้ง สทบ
บอร์เนียว บี

กระบวนการผลิต

ระบบมาตรฐาน

ออกแบบเครื่องจักร

ต้องมาตรฐาน อย. มผช.

ต้องการเครื่องจักรเพื่อการ
ผลิตให้ได้มากขึ้น เครื่องกอน
เครื่องปั่นแยกกาก

คุณภาพวัตถุดิบต้นน้า

ต้องการให้พัฒนาบรรจุภัณฑ์
ให้ทันสมัย+โลโก้ ให้สวยงาม
ต้องการออกแบบสินค้าที่ทา
กระเป๋าอยูอ่ ยากได้แบบใหม่ๆ
และวิธกี ารทาแบบใหม่ๆ

ต้องการพัฒนาให้สุกพร้อม
รับประทาน

ต้องการเครื่องจักรที่ทันสมัยที่
เหมาะสมกับงาน เช่นเครื่อง
คลุกเค้าปลา เครื่องขูด
เกร็ดปลา เป็นต้น

ต้องการพัฒนาข้าวให้พร้อม
รับประทาน

ต้องการพัฒนาให้การผลิตมี
ความเพียงพอและทันสมัยต่อ
การขายมากขึ้น
ชื่อผู้สมัครไม่ตรงกับบัตร
ประชาชน

ต้องการพัฒนาทาให้น้าซุปอยู่ ต้องการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ในรูปแบบพร้อมทานและยืด ให้พร้อมออกตลาดต่างประเทศ
อายุให้นาน

สบู่สมุนไพร,แซมพู
สมุนไพร

สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

ต้องการพัฒนานวัตกรรมสบู่
ให้แปลกใหม่

จิณัฐตา

สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

ต้องการพัฒนาวัตกรรมผลิต ต้องการออกแบบบรรจุให้เป็น ต้องการกระบวนการผลิตที่มี ต้องการเข้าสู่ระบบมาตรฐาน
ภณฑ์ ให้ดีมากขึ้น
แบบไทยๆ สวยงาม และ
คุณภาพเพื่อขอ อย. มยช.ยือ ได้แบบง่ายๆสะดวกและถูกต้อง
ทันสมัย
อายุผลิตภัณฑ์ให้ได้นานขึ้น ที่
แน่นอนเที่ยงตรง

ตรา คนป่า

อาหารและเครื่องดื่ม

ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ ต้องการออกแบบผลิตภัณฑ์
ทันสมัยและเก็บรักษาได้นาน เป็นซองแบบเฉียง (น้าผึ้งซอง)
(แบบถุงซิบล็อค)
บรรจุภัณฑ์แบบใหม่
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ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ ต้องการให้การผลิตได้เร็วกว่า
ดูดี
ที่เป็น

ต้องการให้สบู่ ครีมแซมพู
ดอกเกลือมีมาตรฐาน
ต้องการเครื่องจักรที่เป็น
ธรรมชาติ

ต้องการสถานที่สะอาดสะดวก
หาง่าย

่ ผู ้ประกอบการ
รายชือ

ข้อมูลใบสมัครคูปองวิทย์เพื่อโอทอปสัญจร จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561
ความสนใจขอรับบริการ/ต้องการพัฒนาด้าน

ล้าดับ

ค้า
น้าหน้า

13

นาง

เกยูร ปักนอก

14

นาง

พัทษนันท์ ตั้งอมรสถิตย์

15

นาย คามี โสโต

088-7053975

นครราชสีมา

กองทุนหมู่บ้าน หรือ
สถาบันการเงินชุมชน

น้าพริก

อาหารและเครื่องดื่ม

ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
รูปแบบที่ทันสมัย สวยงาม
และตลาดที่ดีขึ้น

16

นาง

088-0476343

นครราชสีมา

กลุ่มน้าพริกบ้านสระ
พระพัฒนา

น้าพริก

อาหารและเครื่องดื่ม

ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ฉลาก โลโก้ สติกเกอร์

17

นาย นที โดสูงเนิน

089-2834947

นครราชสีมา

อามันฟาร์ม

Ammilk

อาหารและเครื่องดื่ม

ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ใน
รูปแบบของขวดพลาสติก PET
และตัวฉลากสินค้า

18

นาง

085-7850789

นครราชสีมา

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
อาหารสาเร็จรูป ตรา
ลุงหนวด

น้าพริกลุงหนวด

อาหารและเครื่องดื่ม

ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้
ดูดีกว่านี้ต้องการให้ช่วย
ออกแบบสติกเกอร์ ให้ดูดี
สวยงามดูโดดเด่นทั้งสีและ
ตัวอักษร

19

นาย อัฏฐพล ธยากรพิสิทธิ์

063-8799154

นครราชสีมา

บริษัทโคราช ซอส
(อุตสาหกรรม) จากัด

ตราแม่ยพุ า

อาหารและเครื่องดื่ม

ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้
ทันสมัย และดูสวยงาม

20

นาง

สายฝน สีดาจันทร์

081-8797673

นครราชสีมา

หมี่ ปรุงรสแม่นางตุ้ย

อาหารและเครื่องดื่ม

ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
แบบพร้อมทาน

21 นางสาว วลัยพร ตอมพุดชา

089-4795146

นครราชสีมา

แอด siam ข้าวยา
แหนมทอด

อาหารและเครื่องดื่ม

ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้
สวยงาม และยืดอายุผลิตภัณฑ์

22

นาย ศิลป์ สายทิพย์

093-4914078

นครราชสีมา

บ้าน ทองทิพย์

ข้าวตังทองทิพย์

อาหารและเครื่องดื่ม

23

นาง

ชยาทิพย์ วชิรอนุพงศ์

092-3986599

นครราชสีมา

พิซซ่าลุงซาน

พิซซ่าลุงซาน

อาหารและเครื่องดื่ม

ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้
สวยงามดูโดดเด่น

24

นาง

สุดาวดี พูลวรสกุล

063-0965478

นครราชสีมา

สมุนไพรนางฟ้า

สมุนไพรนางฟ้า

สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

ต้องการออกแบบ สติ๊กเกอร์
+บรรจุภัณฑ์ เพื่อทันสมัยส่ง
ขายตลาดต่างประเทศได้

25

นาง

ปภัสรินทร์ จิรอิสราวัฒน์ 098-6594956

นครราชสีมา

RINSKIN รินสกิน

สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

ต้องการบรรจุภัณฑ์ที่ได้
มาตรฐาน และกลุ่มเป้าหมาย
มากขึ้น

ชื่อ

วรรณา อารยะเดช

ปราณี มะลิทิพย์

โทรศัพท์

จังหวัด

กลุ่ม

ผลิตภัณฑ์

ประเภทOTOP

081-2822028

นครราชสีมา

กลุ่มจักสานตะกร้า
เถาวัลย์ บ้านโนนกอก

เคแฮพ์

ศิลปะประดิษฐ์และ
ของที่ละลึก

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์

ออกแบบบรรจุภัณฑ์

กระบวนการผลิต

ต้องการพัฒนานวัตกรรม
ออกแบบให้มีหลากหลาย

ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้
สวยงามและดูทันสมัย

ต้องการพัฒนากระบวนการ
ผลิต

Pinku Moreey หม่อน สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ต้องการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ต้องการรูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้
เดะ
แป้งผง
เป็น พรีเมียมเพื่อเพิ่มมูลค่า
ของสินค้า

ต้องการยืดอายุสินค้าให้อยู่
นานขึ้น
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ระบบมาตรฐาน

ออกแบบเครื่องจักร

คุณภาพวัตถุดิบต้นน้า

ต้องการพัฒนาเครื่องจักรจะ
ต้องการพัฒนาคุณภาพ
ได้ผลิตออกมาให้ได้มากขึ้น วัตถุดิบ ต้นน้าให้มากเพื่อให้
พอในการผลิต
ต้องการขอ อย. เพื่อให้ได้
มาตรฐาน

ต้องการเครื่องจักรเครื่องผลิต
สาเร็จตั้งแต่เริ่มต้นผลิตจน
สาเร็จเป็นผลิตภัณฑ์
ต้องการองค์ความรู้ด้าน
เครื่องจักรช่วยมาส่งเสริม ใน
การทาสินค้า

ต้องการกระบวนการผลิต
สูตร การยึดอายุ

ต้องการเลขที่ จดแจ้ง อย.

่ ผู ้ประกอบการ
รายชือ

ข้อมูลใบสมัครคูปองวิทย์เพื่อโอทอปสัญจร จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561
ล้าดับ

ค้า
น้าหน้า

ชื่อ

โทรศัพท์

จังหวัด

26 นางสาว ญาฐา ทีจันทึก

094-3694564

นครราชสีมา

27 นางสาว สุภาพร ปิ่นนาค

099-4596444

นครราชสีมา

28

นาง

ณัฐธยาน์ พจน์ธรรม

084-0930666

29

นาย สมเกรียรติ พิชิตภัย

30

นาง

สรวีย์ สมพรภู่ประเสริฐ

31

นาง

ปภัสรินทร์ จิรอิสราวัฒน์ 098-6594956

32

นาย สืบพงษ์ ปัญญาโนนไทย

098-1952474

นครราชสีมา

33

นาย มนัส มะลิทิพย์

085-7850789

นครราชสีมา

กลุ่ม

ความสนใจขอรับบริการ/ต้องการพัฒนาด้าน

ผลิตภัณฑ์

ประเภทOTOP

โซนฮิกซัน

อาหารและเครื่องดื่ม

ต้องการยืดอายุของผลิตภัณฑ์ ต้องการบรรรจุภัณฑ์ที่สะดวก
ให้สามารถเก็บรักษาได้นาน ต่อการขนส่งเพื่อลดปัญหา
ขึ้นแม้ไม่ได้อยูใ่ นสภาวะแช่
ผลิตภัณฑ์เสียหาย +
เย็น สามารถเก็บรักษาใน ออกแบบบรรจุภัณฑ์+ฉลากที่
อุณหภูมิห้องได้
ทันสมัยสวยงาม

ร้านเจ้อว้ น บ.สยาม
ปั่นนาคคอรี่ปั๊บ จากัด

เจ้อว้ น

อาหารและเครื่องดื่ม

ต้องการพัฒนารูปแบบใหม่
น้าหม่อนสมุนไพร

นครราชสีมา

ไร่ทูลเกล้า

น้าข้าวโพดหวาน ไร่
ทูลเกล้า

อาหารและเครื่องดื่ม

080-0025172

นครราชสีมา

น้าผึ้งบุญวัฒน์

น้าผึ้งบุญวัฒน์

อาหารและเครื่องดื่ม

ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยดื
อายุผลิตภัณฑ์ให้นานขึ้น

099-1695511

นครราชสีมา

หมี่โคราชห้าดาว

หมี่โคราชห้าดาว

อาหารและเครื่องดื่ม

ต้องการพัฒนาด้านนวัตกรรม
ด้านรังสี ยืดอายุการใช้งาน
ตรวจเชื่อจุรินทรีย์ อายุเก็บ
ปัจจุบัน 5 เดือน ต้องการให้
ถึง 1 ปี

รินสกิน (Rinskin)

สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

ต้องการทราบว่าในแซมพู+
ครีมนวด อัญชัญ มีสารแอนโท
ไซยานินอยูห่ รือป่าว ถ้ามีอยูก่ ี่
เปอร์เซ็นต์ *สีสังเคราะห์เพื่อ
หาสารสาคัญ

ชนาทิพย์

อาหารและเครื่องดื่ม

ต้องการแปรรูปข้าวไรเบอร์รี่/
ข้าวหอมมะลิ พร้อม
รับประทาน ขนมพร้อมคุณค่า
หรือแปรรูปเป็นขนมขบเขี้ยว
สแน็ค +ถั่ว +ชา แปรรูป

น้าพริก

อาหารและเครื่องดื่ม

ต้องการส่งเสริมผลิตภัณฑ์มา
วิเคราะห์ หาสารปลอดว่ามา
จากวัตถุตัวไหน *(น้าพริก)

นครราชสีมา แซมพูสมุนไพร รินสกิน

หมี่โคราชหพร้อมน้า
ปรุง ชนาทิพย์

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์

ออกแบบบรรจุภัณฑ์

ระบบมาตรฐาน

ออกแบบเครื่องจักร

มีโรงเรือนแล้ว

มีเครื่องแยกกากแล้ว

คุณภาพวัตถุดิบต้นน้า

ต้องการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ให้เป็นที่ซื้อสะดวก ลักษณ์
สวยงาม

ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้า ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ +
โพดหวาน อาทิตย์ละ 500 ขวด
โลโก้ให้สวยงาม

Page 3

กระบวนการผลิต

ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้
สวยงามน่าซื้อและน่า
รับประทาน

ต้องขอมาตรฐานการรับรอง
การผลิต อยง มผช. ฯลฯ

่ ผู ้ประกอบการ
รายชือ

ข้อมูลใบสมัครคูปองวิทย์เพื่อโอทอปสัญจร จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561
ล้าดับ

ค้า
น้าหน้า

ชื่อ

โทรศัพท์

จังหวัด

กลุ่ม

34 นางสาว อรวรรณ์ เยาวเรศ

091-3453594

นครราชสีมา โรงเรียนเพชรหนองขาม

35

นาง

ไหมยวน ฉลาดกลาง

089-4756259

นครราชสีมา น้าสมุนไพรกิตติพัฒน์

36

นาง

สสินันท์ ทับขุนทด

083-3716786

นครราชสีมา

37

นาย ปัญญา มีแต่ทรัพย์

082-3773284,
044-244448,
081-3906900

นครราชสีมา สมุนไพรประสงค์เภสัช
โคราช

38

นาง

080-0019408

นครราชสีมา

39 นางสาว วีรินท์ สราญจิต

086-6522276

นครราชสีมา

40

นาง

สุมาลี แก้วออด

086-0409511

นครราชสีมา

41

นาง

แสนสุข เติมศรีสุข

044-267443, นครราชสีมา
081-9765773

42

นาง

อนงค์ วรพรพิสิฐผล

098-0471052, นครราชสีมา
096-8969980

สุกญ
ั ญา สวาทเพ็ชร

ผลิตภัณฑ์

แหลมทอง เอ Herb

ประเภทOTOP

ความสนใจขอรับบริการ/ต้องการพัฒนาด้าน
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์

ออกแบบบรรจุภัณฑ์

ต้องการแปรรูปมันเทศ

ต้องการแปรรูปมันเทศ และ
กล้วยที่เป็นผงผลิตผลทาง
การเกษตรของชาวบ้านให้
เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมี
คุณภาพ ปลอดภัย เก็บได้นาน
(สแน็คบาร์ รูปแบบแท่ง)

ต้องการพัฒนารูปแบบเป็นซี
นพร้อมบริโภค เช่น เป็นพอดี
คา +ยืดอายุเก็บ+กลิ่นหืน+มี
แห่งวัตถุดิบ เช่น น้าอ้อย
แป้งมันเทศ ทอดกรอป หลาย
รส

กระบวนการผลิต

ระบบมาตรฐาน

ต้องการเครื่องทอดสูยญากาศ

ออกแบบเครื่องจักร

อาหารและเครื่องดื่ม

ต้องการพัฒนาเครื่องดื่มน้า
หมัก+น้ามะขามป้อม+น้า
ลูกยอน้าสมุนไพร

ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้
สวยงาม+โลโก้

ต้องการมาตรฐาน อย./GMP
ผลิตภัณฑ์น้าว่านชักมดลูก
น้าลูกยอ,น้ากระชายดา,น้า
มะขามป้อม,

คุณภาพวัตถุดิบต้นน้า

ต้องการ อย.ผลิตภัณฑ์เมี่ยง
ตะไคร้
สามเภสัช จากัด

อาหารและเครื่องดื่ม

กระเป๋าแพรว

ของใช้และ
เครื่องประดับตกแต่ง

Aliee สุริยาฟาร์ม

สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

ตรา สุมาลี

อาหารและเครื่องดื่ม

เฉาก๋วยโบราณ เจ้ออ้ ย
โคราช

เจ้ออ้ ยโคราช

อาหารและเครื่องดื่ม

ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ ต้องการให้ผลิตภัณฑ์ มีความ
สามารถเก็บไว้ได้นานโดยไม่
ร่วมสมัยมากกว่านี้ บรรจุ
ต้องแช่ตู้เย็น ยืดอายุ สินค้า ภัณฑ์ให้สวยงามง่ายต่อการใช้
โดยใช้วตุ ถุดิบกันเสียน้อยที่สุด
งานและบริโภค
(ไม่ใช้เลย) เพื่อให้ง่ายต่อ
การข่นส่งและการเก็บรักษา
แต่ยงั คงรสชาติ และ
สรรพคุณของสินค้า เช่นเดิม
หรือเพิ่มขึ้น

หินมงคล

หินมงคล Tucky Stone

ศิลปะประดิษฐ์และ
ของที่ละลึก

ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์+โล
โก้ และพัฒนาการผลิต

หจก.มุสยารินท์

ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้
ทันสมัย และสวยงาม

ต้องการสลาก อย. ในการซื้อ
สินค้าเข้าออก

มีความต้องการให้ส่งเสริมใน
การผลิตเป็นรูปแบบต่างๆ
และการให้สีลวดลายให้
สวยงามเพื่อเป็นที่ต้องการ
ของผู้บริโภค
ต้องการผลิตภัณฑ์จ้านมแพะ
ใหม่ๆ
ต้องการพัฒนาเครื่องปอก
กระเทียมโทน
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่ ผู ้ประกอบการ
รายชือ

ข้อมูลใบสมัครคูปองวิทย์เพื่อโอทอปสัญจร จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561
ล้าดับ

ค้า
น้าหน้า

โทรศัพท์

จังหวัด

กลุ่ม

ผลิตภัณฑ์

ประเภทOTOP

นาย สุรพล วรพรพิฐ์ฎผล

081-0710799

นครราชสีมา

กลุ่มสมุนไพรพ่อลอย

พ่อลอย

อาหารและเครื่องดื่ม

44 นางสาว มัฐฐ์ชาดา แก้วออด

087-9648648

นครราชสีมา สุมารีกระเทียมโทนดอง

สุมารี

อาหารและเครื่องดื่ม

45

นาย ดลวพัฒน์ เพ็งศรีโยธิน

093-4438829

นครราชสีมา

หม่าโนนไทย

หม่าโนนไทย

อาหารและเครื่องดื่ม

46

นาย ศิริ ราชวงค์

097-1731896

นครราชสีมา

หกจ.ชุมชนธนาคาร
อาหารชุมชนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

47

นาง

ทรงพร ชานนท์สิริกลุ

087-9632734

นครราชสีมา กลุ่มหมวดคาบอยจาก
ยางพาราและพรม
สักหลาด

48

นาง

สุภรณ์ พงศ์พีรภัทร

089-7172050

นครราชสีมา

49

นาง

กาญจนา ทอนสูงเนิน

084-6656588

นครราชสีมา สมุนไพรบ้านกาญจนา

50

นาง

กาญจนา โตจันทึก

089-5823099

นครราชสีมา

51

นาง

สุพรรณรัฐ เพลินจันทึก

098-5979514

52

นาง

ศุภางค์ ต่างกลาง

53

43

ชื่อ

ความสนใจขอรับบริการ/ต้องการพัฒนาด้าน
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์

ออกแบบบรรจุภัณฑ์

กระบวนการผลิต

ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่
ทันสมัยและมีจุดเด่น สวยงาม

ต้องการกระบวนการผลิตที่
ทันสมัยและมีคุณภาพ

ต้องการพัฒนาให้ดันความ
ต้องการของตลาด

ต้องการพัฒนาให้ลดต้นทุน
วิธกี ารง่ายๆและสะดวก
ต้องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ให้
สวยงาม

อาหารและเครื่องดื่ม

ของใช้และ
เครื่องประดับตกแต่ง

นารดา

ของใช้และ
เครื่องประดับตกแต่ง

ต้องการพัฒนากรอบกล่อง
ดอกไม้ประดิษฐ์ ต้องกล่อง
ค่อนข้างสามารถ display ได้

บ้านกาณจนา

อาหารและเครื่องดื่ม

ต้องการออกแบบบรรจุภัณฑ์
+โลโก้ที่ทันสมัยและสวยงาม
ออกฉลากสินค้าและกล่องสบู่

ลูกประคบบ้านริม
คลองพัฒนา

มาคับกัน๋

สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

นครราชสีมา

สัมมาชีพชุมชน

สบายละเนาะ

ของใช้และ
เครื่องประดับตกแต่ง

099-4629641

นครราชสีมา

กลุ่มไหมทองสุรนารี

ผ้าไหม

ผ้า / เครื่องแต่งกาย

นาย สัมฤทธิ์ บุษษะ

087-0755958

นครราชสีมา

บ้านไร่ภูฟ้า

54

นาง

ทิพย์วภิ า ภิญโญ

093-0635589

นครราชสีมา น้าพริกทิพย์วภิ า

55

นาง

ชนิตา เพ็ชรนอก

084-0354934

นครราชสีมา บริษัท วัยดาวอินเตอร์
เทรด จากัด

อาหารและเครื่องดื่ม

หมี่โคราช ตราห้าดาว

อาหารและเครื่องดื่ม

คุณภาพวัตถุดิบต้นน้า

ต้องการเครื่องจักรเพื่อลด
พลังงานคน

ต้องการวัตถุดิบคุณภาพ
ต้นทุนต่า

ต้องการพัฒนาพลังงาน
แสงอาทิตย์

ต้องการการส่งเสริมอย่างถูกวิธี

ต้องการพัฒนาในเรื่อง
นวัตกรรมใหม่ๆเพิ่มขึ้นและ
ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน
ลายต่างซองชุดนักรบ หมวก
นักรบ

ต้องการพัฒนาและออกให้ได้
เท่าเทียมกันกับสินค้าตัวอืน่
และจะให้มีการพัฒนาสินค้า
ให้มีความแตกต่างของ
นวัตกรรมและยกระดับโอ
ทอปด้วย

อาหารและเครื่องดื่ม
ทิพย์วภิ า

ออกแบบเครื่องจักร

ต้องการพัฒนามาตรฐาน
เพราะยังไม่มี
ต้องการแปรรูปที่
หลากหลาย/แตกต่าง/เพิ่ม
มูลค่า

ตราหัวม้า

กลุ่มสตรีแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากไหม

ระบบมาตรฐาน

ต้องการส่งเสริมสนับสนุน

ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
และการออกแบบตัวบรรจุ

ต้องการเครื่องบรรจุน้าองุน
น้าผลไม้
ต้องการเครื่องแพ็กหมี่โคราช
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่ ผู ้ประกอบการ
รายชือ

ข้อมูลใบสมัครคูปองวิทย์เพื่อโอทอปสัญจร จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561
ล้าดับ

ค้า
น้าหน้า

56

นาง

57

58

ชื่อ

โทรศัพท์

จังหวัด

กลุ่ม

ลาไย วงศ์วเิ ศษสมใจ

089-8453150

นครราชสีมา

นาง

สมบัติ บุญยงชัยสวัสดิ์

086-8760899

นครราชสีมา สหกรณ์การเกษตรผ้า
ไหมปักธงชัย จากัด

นาง

บุญดี โกรพิมาย

086-2539632

นครราชสีมา

ผลิตภัณฑ์

ประเภทOTOP

LAMYAICROCHET

ผ้า / เครื่องแต่งกาย

ผ้าไหม

ผ้า / เครื่องแต่งกาย

ผ้าทอมือ ไหมและฝ้าย

ผ้า / เครื่องแต่งกาย

ความสนใจขอรับบริการ/ต้องการพัฒนาด้าน
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์

ออกแบบบรรจุภัณฑ์

กระบวนการผลิต

ระบบมาตรฐาน

ออกแบบเครื่องจักร

คุณภาพวัตถุดิบต้นน้า

ต้องการเครื่องท้อไหม
ต้องการบ็อกสกรีน ขนาดไม่
ใหญ่มาก ลวดลายสามารถ
ออกแบบเองได้
ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
กล่องใส่ผ้าที่ทันสมัยให้
สวยงาม ดึงดูดลูกค้า

Page 6

ต้องการโต๊ะ ผ้าบาติกใช้กบั ผ้า
ไหม
ต้องการโต๊ะผ้าบากติกใช้กบั
ผ้าไหม

่ ผู ้ประกอบการ
รายชือ

