
ที่ เลขทะเบียน ช่ือผลิตภณัฑ์ ผู้ขออนุญาตใช้ตราฯ วนัที่ได้รับอนุญาต

1 RB0262004 กลว้ยทิพยร์ส
2 RB0262005 ขา้วตงัอบกรอบขา้วไรส์เบอร่ี
4 RB0262006 ขา้วตงัอบกรอบหน้าหมูหยอง
5 RB0262007 ขา้วตงัอบกรอบหน้าธญัพืช
6 RB0262008 ขา้วตงัอบกรอบหน้าน ้าพริกปลาร้า
7 RB0257000 กลว้ยหน้าธญัพืช
8 RB0662021 ไข่ไก่เล้ียงปล่อย นายทรงพจน์ อ่อนแช่ม
9 RB0261012 กุนเชียงหมู ตราหงส์หยก

10 RB0261013 กุนเชียงปลา ตราหงส์หยก
11 RB264015 กุนเชียงไก่ หงส์หยก
12 RB0261010 ไก่แท่งอบกรอบ รสออริจินลั ตราที

เด็ดฮ่องเต้

13 RB0261011 ไก่แท่งอบกรอบ รสบาบีคิวเสฉวน 
ตราทีเด็ดฮ่องเต้

14 RB264016 ไก่แท่งอบกรอบ รสพริกไทยด า 
ตราทีเด็ดฮ่องเต้

15 RB264017 ไก่แท่งอบกรอบ รสตม้ย  า ตราทีเด็ด
ฮ่องเต้

16 RB264018 ไก่แท่งอบกรอบ รสสาหร่าย ตราที
เด็ดฮ่องเต้

17 RB0256024 หม่ีเต๊ียว ล้ิมกวงเวง้ ตราหงษ ์- มงักร บริษทั ล้ิมกวงเวง้ จ  ากดั
18 RB0257030 ไชโป้วหวานแม่กิมฮวย นางสาวทิพวลัย ์แววทอง
19 RB0257031 นมพาสเจอร์ไรส์ "ซอนตา้" นายวรนพ เกิดทวี
20 RB0257002 น ้าพริกเผาปลายา่ง

กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบาง
โตนด

21 RB0561001 ผา้โสร่ง ตราเอริยา บริษทั เอส.ที. พิมพย์อ้ม จ ากดั
22 RB0561008 ผา้จกทอมือ กลุ่มชนยัพรผา้จก
23 RB0561000 เส้ือผา้เด็กแปรรูปจากผา้พ้ืนเมืองคูบวั นางศิริวรรณ แสงกระจ่าง
24 RB0261009 ผกักาดดองเปร้ียว ตราแม่บา้น

รายช่ือผู้ประกอบการ ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสินค้าจังหวดัราชบุรี

จ านวน 72 ผลิตภณัฑ์

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้น
เกษตรกรลาดบวัขาว

19 เม.ย.65 ถึง 18 
เม.ย. 68

นางณัฐนนัท ์ภูริเดชา

25 ต.ค. 64 ถึง 24
 ต.ค. 67

บริษทั ธนาสิริวจัน์ กรุ๊ป จ  ากดั

บริษทั อาร์แอนดดี์ ฟู้ดส์โปร
ดกัส์ จ  ากดั



ที่ เลขทะเบียน ช่ือผลิตภณัฑ์ ผู้ขออนุญาตใช้ตราฯ วนัที่ได้รับอนุญาต

รายช่ือผู้ประกอบการ ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสินค้าจังหวดัราชบุรี

จ านวน 72 ผลิตภณัฑ์

25 RB264000 ไชโป้วหวาน ชนิดเต๋า ตราแม่บา้น
26 RB264001 ไชโป้วหวาน ชนิดแว่น ตราแม่บา้น
27 RB264002 ไชโป้วหวาน ชนิดฝอย ตราแม่บา้น
28 RB264003 ไชโป้วหวาน ชนิดสบั ตราแม่บา้น
29 RB264004 ไชโป้วหวาน ชนิดหวั ตราแม่บา้น
30 RB264005 หน่อไมใ้นน ้าใบยา่งนาง ตราแม่บา้น
31 RB264006 หน่อไมด้อง ตราแม่บา้น
32 RB264007 หน่อไมใ้นน ้าเกลือ (ชนิดเส้น) ตรา

แม่บา้น

33 RB264008 หน่อไมแ้ท่งในน ้าเกลือ ตราแม่บา้น
34 RB264009 หน่อไมใ้นน ้าเกลือ ตราแม่บา้น
35 RB264010 หน่อไมช้นิดฝอยในน ้าใบยา่นาง 

ตราแม่บา้น

36 RB264011 ย  าไชโป้วสามรส ตราแม่บา้น
37 RB264012 ย  าเก่ียมฉ่าย ตราแม่บา้น
38 RB264013 ย  าเก่ียมฉ่ายน ้ามนังา ตราแม่บา้น
39 RB264014 กาน่าฉ่ายเห็ดหอม ตราแม่บา้น
40 RB0561001 ผา้จกทอมือ กลุ่มหตัถกรรมพ้ืนบา้นราชบุรี

 วดันาหนอง

41 RB0556028 รองเทา้นินจาพ้ืนยาง นางศิริณณภสั สวสัดิวรนนัท์
42 RB0557007 หมวกโม่ง นายประเทือง ลือวิโรจน์
43 RB0262045 ไชโป้วหวาน ตราชฎา ชนิดเต๋า
44 RB0262046 ไชโป้วหวาน ตราชฎา ชนิดสบั
45 RB0262047 ไชโป้วหวาน ตราชฎา ชนิดแว่น
46 RB0262048 ไชโป้วหวาน ตราชฎา ชนิดหวั
47 RB0262049 ไชโป้วหวาน ตราชฎา ชนิดฝอย
48 RB0262050 ไชโป้วเคม็ ตราชฎา ชนิดหวั
49 RB0262053 หมูเส้นสมุนไพร

บริษทั อาร์แอนดดี์ ฟู้ดส์โปร
ดกัส์ จ  ากดั

25 ต.ค. 64 ถึง 24
 ต.ค. 67

นางกลัยาณี หยูเ่อ่ียม

13 สค. 62 ถึง 12 
ส.ค. 65

นางรัชนี วิชิตชาญ

25 ต.ค. 64 ถึง 24
 ต.ค. 67

บริษทั อาร์แอนดดี์ ฟู้ดส์โปร
ดกัส์ จ  ากดั



ที่ เลขทะเบียน ช่ือผลิตภณัฑ์ ผู้ขออนุญาตใช้ตราฯ วนัที่ได้รับอนุญาต

รายช่ือผู้ประกอบการ ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสินค้าจังหวดัราชบุรี

จ านวน 72 ผลิตภณัฑ์

50 RB0262054 หมูหวานแดดเดียว
51 RB0262055 เคร่ืองด่ืมรังนกแทใ้นน ้าแร่ธรรมชาติ

 ตราควีน
บริษทั น ้าลายทองค า จ  ากดั

52 RB0262057 กุนเชียงหมู กลุ่มสตรีสหกรณ์บา้น
สิงห์

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรี
สหกรณ์บา้นสิงห์

53 RB0262060 เคร่ืองด่ืมผงขา้วกลอ้งงอก ตรา พี.
เลิฟ. รสออริจินอล

54 RB0262061 เคร่ืองด่ืมผงขา้วกลอ้งงอก ตรา พี.
เลิฟ. รสไม่ใส่น ้าตาล

55 RB0262062 เคร่ืองด่ืมผงขา้วกลอ้งงอก ตรา พี.
เลิฟ. รสคลาสสิค

56 RB0262063 น ้าพริกเผาเห็ดนางฟ้า
57 RB0262064 น ้าพริกตาแดง
58 RB0262065 เฉาก๊วยเห็ดหูหนู
59 RB0262066 เห็ดสวรรคส์ามรส
60 RB0259011 น ้าพริกนรกเห็ด
61 RB0262071 ปลายา่งปรุงรส รสดั้งเดิม ตราปา

ดาดา้62 RB0262072 ปลาหยองปรุงรส รสดั้งเดิม ตราปา
ดาดา้

63 RB0562051 เส้ือเช้ิตชาย-หญิง อามีน บาติก
64 RB0562052 ผา้พนัคอ อามีน บาติก
65 RB0562059 หมวกป้องกนัยวีู ลีดเดอร์ชิพ 

(Leadership)
นายบวร ฉตัรวุฒิไกร

66 RB0462044 รองเทา้หนงัววัแท้ นายนิคม สดใส
67 RB0662058 ปลาสวยงาม บา้นโป่ง ราชบุรี นายวาริท น้อยเกิด
68 RB0762056 อายตานิค อีทีซี ออแกนิค ไนท ์เฮิร์บ

 โซป
บริษทั อายตานิค อีทีซี จ  ากดั

13 สค. 62 ถึง 12 
ส.ค. 65

นางรัชนี วิชิตชาญ

13 สค. 62 ถึง 12 
ส.ค. 65

บริษทั เฮลต้ี พี. เลิฟ จ  ากดั

นายสุพล เพาะผล

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลายา่ง
ปรุงรสปาดาดา้

นางธญัพร กิตติเตวิชชะ



ที่ เลขทะเบียน ช่ือผลิตภณัฑ์ ผู้ขออนุญาตใช้ตราฯ วนัที่ได้รับอนุญาต

รายช่ือผู้ประกอบการ ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสินค้าจังหวดัราชบุรี

จ านวน 72 ผลิตภณัฑ์

69 RB0862067 กระเป๋าผา้กระเชา้สีดา ปลาตะเพียน
 ตราข า-ข า

70 RB0862068 กระเป๋าสะพายผา้ทอมือ ตราข า-ข า
71 RB0862069 กระเป๋าผา้ช็อปป้ิง ตราข า-ข า
72 RB0862070 ตุก๊ตาผา้ ตราข า-ข า

นายธนภทัร เจริญรังสรรค์

นายธนภทัร เจริญรังสรรค์
13 สค. 62 ถึง 12 
ส.ค. 65

13 สค. 62 ถึง 12 
ส.ค. 65


