
สินคา OTOP 

ไขเค็มแมละมาย 

สถานที่ตั้ง : 12 โนนชัย หมู 5 ต.ในเมือง  อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน 40000 

ผูนํา : นางละมาย   จันทรมี 

 

 

 

ขนมเทียนแกว 

สถานที่ตั้ง : 37 โนนตุน หมู 5 ปทมาวดี กลางเมือง ต.เมืองเกา อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน 40000 

ผูนํา : นางเพลินจิตร คชสูงเนิน 

 

 

 

 

ขนมลากรอบ 

สถานที่ตั้ง : 162/2 หนองแวง หมู 17 ต.ทาพระ อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน 40000 

ผูนํา : นางสุรัตน ปกษาไพร 

 

 

 

ขนมทองมวน 

สถานที่ตั้ง : 41/1 หมู 20 ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000 

ผูนํา :นางดาราพร รัตนประสิทธิ์ 

 

 

ขาวเหนียว ป.พานิช  

สถานที่ตั้ง : 77/1 หนองไผ หมู 24 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน 40000 

ผูนํา :นางสาวฐิติมา ภัทรปติตานนท 

 

 

 

 



 

เพชรศรขนมขาวแตน 

สถานที่ตั้ง : 226/59 4 สุขสําราญ หลังศูนยราชการ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน 40000 

ผูนํา :นางสาวเพชรศร สอนวงษ  

 

 

 

 

แจวบอง 

สถานที่ตั้ง : 26/3 หมูที่ 8 ซอย - ถนน กสิกรทุงสราง ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000 

ผูนํา :นายจิรวัฒน นะคําศรี 

 

 

 

 

กลุมกลวยไมประดิษฐ 

สถานที่ตั้ง : 20 ม.1 บ.นางิ้ว ต.นางิ้ว ต.เขาสวนกวาง จังหวัด ขอนแกน 40280 

ผูนํา : คุณ จําลอง เขตวิจารณ 

โทรศัพท : 08 6899 3172 

เว็บไซต : http://www.otoptoday.com/shop/401903-01  

 

กลุมพัฒนาอาชีพสมุนไพร 

สถานที่ตั้ง : 124 ม.11 บ.ทางพาด ถ.มิตรภาพ ต.คํามวง อ.เขาสวนกวาง จังหวัด ขอนแกน 40280 

ผูนํา : คุณ สมเกียรติ ปนจันตา 

โทรศัพท : 08 1769 0554,043 449143 

เว็บไซต : http://www.otoptoday.com/shop/401905-03  

 

 



หัตถกรรมผาของฝากภูเวียง 

สถานที่ตั้ง : 208 ม.3 บ.ดอนหัน ถ.ภูเวียง-กุดฉิม ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จังหวัดขอนแกน 40150 

ผูนํา : คุณ อรพิน ทองหนองกอย 

โทรศัพท : 08 1320 2169,08 1544 3802 

E-Mail : orrapin@gmail.com 

เว็บไซต :  http://www.otoptoday.com/shop/401617-01 

 

ชินไหมไทย 

สถานที่ตั้ง : 291-292 ม.4 บ.ชนบท ถ.แจงสนิท ต.ชนบท อ.ชนบท จังหวัด ขอนแกน 40180 

ผูนํา : คุณ สุระมนตรี ศรีสมบูรณ 

โทรศัพท : 08 1986 5233,043 286713 

E-Mail : chinthaisilk@hotmail.com 

เว็บไซต : http://www.otoptoday.com/shop/401801-01 

 

 

กลุมน้ํามันวาสมุนไพรตราหมอเสถียร 

สถานที่ตั้ง : 75 ม.11 บ.โนนสัง ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000 

ผูนํา : คุณเสถียร ซายม ี

โทรศัพท : 08 0746 7188 

เว็บไซต :  http://www.otoptoday.com/shop/400108-01 

 

กลุมผลิตภัณฑผาฝายทอมือ 

สถานที่ตั้ง : 28 ม.6 ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จังหวัดขอนแกน 40150 

ผูนํา : คุณปราณี พลแสงดี 

โทรศัพท : 08 9940 1475 

เว็บไซต :  http://www.otoptoday.com/shop/401606-01 

 



บ.พิกุลโอสถ(อวชินฟารมาซี) จํากัด 

สถานที่ตั้ง : 154 ม.1 ต.ในเมือง อ.บานไผ จังหวัดขอนแกน 40110 

ผูนํา : คุณจงจิตต ฤทธิวงค 

โทรศัพท : 08 9712 2589 

E-Mail : sbydthailand@Gmail.com 

เว็บไซต : www.sbydthailand.com , http://www.otoptoday.com/shop/401002-01 

 

ผาฝายแมปราณี 

สถานที่ตั้ง : 30 ม.6 บ.หนองขาม ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จังหวัดขอนแกน 40150 

ผูนํา : คุณปราณี มากปญญา 

โทรศัพท : 08 0400 6172 

เว็บไซต :  http://www.otoptoday.com/shop/401606-02 

 

กลุมทอผาและถักมือ 

สถานที่ตั้ง : 94 ม.12 บ.คําแคน ต.คําแคน อ.มัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 40160 

ผูนํา : คุณรัตนี ประทุมมา 

โทรศัพท : 08 9419 1481 

เว็บไซต :  http://www.otoptoday.com/shop/401705-01 

 

SKJ DESIGN 

สถานที่ตั้ง : 1/43 ม.14 ถ.กลางเมืองขอนแกน ต.เมืองเกาพัฒนา อ.เวียงเกา จังหวัดขอนแกน 40000 

ผูนํา : คุณ จุฑาทิพ ไชยสุระ 

โทรศัพท : 08 1545 0310,043 221151 

E-Mail : SKJDESIGN@hotmail.com 

เว็บไซต :  http://www.otoptoday.com/shop/402902-02 

 



อารียแปรรูปผลิตภัณฑจากผา 

สถานที่ตั้ง : 113/1 ม.6 บ.โนนสวรรค ถ.ขอนแกน-ยางตลาด ต.พระลับ อ.เมือง จังหวัดขอนแกน 40000 

โทรศัพท : 08 9717 7901 

E-Mail : ARRYOTOP@hotmail.com 

เว็บไซต : http://www.otoptoday.com/shop/400107-01  

 

 

ลําไพไหมไทย 

สถานที่ตั้ง : 59 ม.1 ถ.โพธิ์ทอง ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จังหวัด ขอนแกน 40180 

ผูนํา : คุณ ลําไพ กองคํา 

โทรศัพท : 08 9861 5650 

เว็บไซต :  http://www.otoptoday.com/shop/401806-01 

 

 

กลุมทอผาไหมมัดหมี่บานหวยฝาย 

สถานที่ตั้ง : 46 ม.2 บ.หัวฝาย ต.ปอแดง อ.ชนบท จังหวัด ขอนแกน 40180 

ผูนํา : คุณ สุภาณี ภูแลนกี่ 

โทรศัพท : 08 1729 6025,043 455755 

E-Mail : jnidda@hotmail.com 

เว็บไซต :  http://www.otoptoday.com/shop/401808-01 

 

คุณกานดา ศักดิ์ชนะดี 

สถานที่ตั้ง : 299 ม.3 บ.ชนบท ต.ชนบท อ.ชนบท จังหวัดขอนแกน 40180 

ผูนํา : คุณกานดา ศักดิ์ชนะดี 

โทรศัพท : 08 7124 2436 

E-Mail : vasarint@gmail.com 

เว็บไซต :  http://www.otoptoday.com/shop/401801-02 

 



เฮือนผางาม 

สถานที่ตั้ง : 152 ม.15 บ.ใหมสันติสุข ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จังหวัดขอนแกน 40210 

ผูนํา : นางทองอินทร ปสสาลัย 

โทรศัพท : 08 1768 5920 

เว็บไซต :  http://www.otoptoday.com/shop/400409-01 

 

สายใจไหมไทย 

สถานที่ตั้ง : 8 ม.2 บ.หนองบัว ต.เกางิ้ว อ.พล จังหวัดขอนแกน 40120 

ผูนํา : คุณสายใจ ภูษาคุณ 

โทรศัพท : 08 1595 7649 

เว็บไซต :  http://www.otoptoday.com/shop/401204-01 

 

 

ลีลาฝาย 

สถานที่ตั้ง : 230 ม.10 บ.ดอนโมง ต.จระเข อ.หนองเรือ จังหวัดขอนแกน 40240 

ผูนํา : คุณสุนทรีย คําพิมพ 

โทรศัพท : 08 1717 3337 

E-Mail : leelafai-suchan@hotmail.com 

เว็บไซต :  http://www.otoptoday.com/shop/400405-01 

 

 


