ข๎อมูลโฮมสเตย๑ไทย ในจังหวัดทํองเที่ยวรอง 55 จังหวัด
ลําดับ

จังหวัด

รายชื่อ

เจ๎าบ๎าน

ภาคกลาง จํานวน 10 แหํง : 64 หลัง
1.
สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนบ๎านริมคลองโฮมสเตย๑
49 ม.6 ต.บ๎านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
58/3 ม.11 ต.บ๎านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
72 ม.11 ต.บ๎านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
75 ม.11 ต.บ๎านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม กลุํมแมํบา๎ นเกษตรกรตลาดน้ําทําคา

2.

3.

ชัยนาท

4

5

6

7

ชัยนาท

สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

อํางทอง

27/1 ม.2 ต.ทําคํา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
51/2 ม.2 ต.ทําคํา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
72 ม.2 ต.ทําคํา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ขวัญข๎าวโฮมสเตย๑
6/1 ม.1 ต.เที่ยงแท๎ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
9 ม.1 ต.เที่ยงแท๎ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
9/1 ม.1 ต.เที่ยงแท๎ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
12/1 ม.1 ต.เที่ยงแท๎ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
ตาลหวานห๎วยกรดโฮมสเตย๑
1 ม.4 ต.ห๎วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
37/1 ม.4 ต.ห๎วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
35/1 ม.4 ต.ห๎วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
ไผํตาพุดโฮมสเตย๑
22/1 ม.5 ต.บ๎านแหลม อ.บางปลาม๎า จ.สุพรรณบุรี
28/2 ม.5 ต.บ๎านแหลม อ.บางปลาม๎า จ.สุพรรณบุรี
128/1 ม.5 ต.บ๎านแหลม อ.บางปลาม๎า จ.สุพรรณบุรี
55 ม.4 ต.บ๎านแหลม อ.บางปลาม๎า จ.สุพรรณบุรี
147 ม.4 ต.บ๎านแหลม อ.บางปลาม๎า จ.สุพรรณบุรี
147/1 ม.4 ต.บ๎านแหลม อ.บางปลาม๎า จ.สุพรรณบุรี
147/5 ม.4 ต.บ๎านแหลม อ.บางปลาม๎า จ.สุพรรณบุรี
เรือนไทยบางแมํหม๎ายโฮมสเตย๑
149 ม.3 ต.บางใหญํ อ.บางปลาม๎า จ.สุพรรณบุรี
52 ม.2 ต.บางใหญํ อ.บางปลาม๎า จ.สุพรรณบุรี
148 ม.2 ต.บางใหญํ อ.บางปลาม๎า จ.สุพรรณบุรี
23/1 ม.4 ต.บางใหญํ อ.บางปลาม๎า จ.สุพรรณบุรี
30 ม.4 ต.บางใหญํ อ.บางปลาม๎า จ.สุพรรณบุรี
11 ม.4 ต.บางใหญํ อ.บางปลาม๎า จ.สุพรรณบุรี
55 ม.4 ต.บางใหญํ อ.บางปลาม๎า จ.สุพรรณบุรี
42 ม.4 ต.บางใหญํ อ.บางปลาม๎า จ.สุพรรณบุรี
37 ม.4 ต.บางใหญํ อ.บางปลาม๎า จ.สุพรรณบุรี
43 ม.4 ต.บางใหญํ อ.บางปลาม๎า จ.สุพรรณบุรี
52 ม.4 ต.บางใหญํ อ.บางปลาม๎า จ.สุพรรณบุรี
100/1 ม.4 ต.บางใหญํ อ.บางปลาม๎า จ.สุพรรณบุรี
หมูํบา๎ นบ๎านทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑โฮมสเตย๑ตําบลบางเสด็จ
6/1 ม.1 ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมกข๑ จ.อํางทอง
6 ม.1 ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมกข๑ จ.อํางทอง

จํานวน/หลัง

ปีที่สิ้นสุด
การรับรอง

4

พ.ศ.
2561

3

พ.ศ.
2561

นายสอน หัตถีนาโค
นายลั่นทม สุพรรณโรจน๑
นางสาวจินดา ซื่อตรง
จ.ส.อ.ประเสริฐ อยูเํ ย็น

นางณัฐวรรณ ถะเกิงพล
นายจรูญ เจือไทย
นายทวีป เจือไทย
4

พ.ศ.
2561

3

พ.ศ.2563

7

พ.ศ.
2562

12

พ.ศ.2563

7

พ.ศ.
2562

นายปรีชา กาญจนสมบัติ
นางวันเพ็ญ มาศิริ
นายเลียง เลื่อนลอย
นางสาวนันทิยา อิม่ ทรัพย๑
นางดําเนิน เขตน๎อย
นางสาวสายน้ําผึ้ง สีสด
นางสําลี มณฑา
นางสมจิตร ขันทอง
นางปราณี อินแชํมช๎อย
นางลูกจันทร๑ น๎อยอุทยั
นายวีระ ยุพาพิน
นางโสภา พันธุ
นางโสภณ พันธุ
นายยงยุมธ พนธุ
นางศรีประภัสสร ศรีอา่ํ ดี
นางระเบียบ เรือนทองดี
นางอํวม เกตุแก๎ว
นายเสนํห๑ สุวรรณคร
นางยุพเยาว๑ พวงเพชร
นางสละ ลิขิตวัฒนชัย
นางทองหลํอ วงศ๑ขวัญเมือง
นางนพวรรณ ศรีอา่ํ ดี
นางลูกชิ้น วงศ๑ขวัญเมือง
นายโชติ
นํวมใจดี
นายชัยยุทธ๑ รักพันธ๑
นางสมบูรณ๑ หงษ๑โต
นายชูชาติ ชูจันทร๑
นายไพโรจน๑ ชูจันทร๑

ข๎อมูลโฮมสเตย๑ไทย ในจังหวัดทํองเที่ยวรอง 55 จังหวัด
ลําดับ

8

9

จังหวัด

นครนายก

อุทยั ธานี

10 อุทยั ธานี

เจ๎าบ๎าน

รายชื่อ
6/2 ม.1 ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมกข๑ จ.อํางทอง
55 ม.1 ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมกข๑ จ.อํางทอง
91/1 ม.1 ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมกข๑ จ.อํางทอง
74 ม.2 ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมกข๑ จ.อํางทอง
75 ม.2 ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมกข๑ จ.อํางทอง
โฮมสเตย๑บา๎ นชุมพล
70 ม.5 ต.ชุมพล อ.องครักษ๑ จ.นครนายก
23/1 ม.8 ต.ชุมพล อ.องครักษ๑ จ.นครนายก
22/2 ม.8 ต.ชุมพล อ.องครักษ๑ จ.นครนายก
42 ม.5 ต.ชุมพล อ.องครักษ๑ จ.นครนายก
85 ม.1 ต.ชุมพล อ.องครักษ๑ จ.นครนายก
70 ม.5 ต.ชุมพล อ.องครักษ๑ จ.นครนายก
39/3 ม.5 ต.ชุมพล อ.องครักษ๑ จ.นครนายก
102 ม.5 ต.ชุมพล อ.องครักษ๑ จ.นครนายก
124 ม.6 ต.ชุมพล อ.องครักษ๑ จ.นครนายก
123 ม.6 ต.ชุมพล อ.องครักษ๑ จ.นครนายก
4/3 ม.1 ต.ชุมพล อ.องครักษ๑ จ.นครนายก
โฮมสเตย๑ตําบลอุทยั เกํา
14/1 ม.2 ต.อุทยั เกํา อ.หนองฉาง จ.อุทยั ธานี
46/3 ม.2 ต.อุทยั เกํา อ.หนองฉาง จ.อุทยั ธานี
8 ม.6 ต.อุทยั เกํา อ.หนองฉาง จ.อุทยั ธานี
12 ม.6 ต.อุทยั เกํา อ.หนองฉาง จ.อุทยั ธานี
37 ม.10 ต.อุทยั เกํา อ.หนองฉาง จ.อุทยั ธานี
66/2 ม.10 ต.อุทยั เกํา อ.หนองฉาง จ.อุทยั ธานี
20 ม.2 ต.อุทยั เกํา อ.หนองฉาง จ.อุทยั ธานี
7 ม.4 ต.อุทยั เกํา อ.หนองฉาง จ.อุทยั ธานี
22 ม.10 ต.อุทยั เกํา อ.หนองฉาง จ.อุทยั ธานี
โฮมสเตย๑เชิงอนุรักษ๑วัฒนธรรมบ๎านทําโพ
126 ม.4 ต.ทําโพ อ.หนองขาหยําง จ.อุทยั ธานี
9/1 ม.3 ต.ทําโพ อ.หนองขาหยําง จ.อุทยั ธานี
42 ม.3 ต.ทําโพ อ.หนองขาหยําง จ.อุทยั ธานี
35 ม.3 ต.ทําโพ อ.หนองขาหยําง จ.อุทยั ธานี

ภาคตะวันออก จํานวน 7 แหํง : 43 หลัง
1.
ปราจีนบุรี
บ๎านดงโฮมสเตย๑
5 ม.1 ต.ดงกระทงยาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
32 ม.1 ต.ดงกระทงยาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
57/1 ม.1 ต.ดงกระทงยาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
62 ม.1 ต.ดงกระทงยาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
34/1 ม.1 ต.ดงกระทงยาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
1 ม.3 ต.ดงกระทงยาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
131/1 ม.3 ต.ดงกระทงยาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
155 ม.3 ต.ดงกระทงยาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
184 ม.3 ต.ดงกระทงยาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
99 ม.4 ต.ดงกระทงยาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

นายป๓ญญา
นายมณเฑียร
นางพจนา
นายมานิตย๑
นางนงนุช

จํานวน/หลัง

ปีที่สิ้นสุด
การรับรอง

ชูจันทร๑
เหมทอง
ควรเนตร
สุขประเสริฐ
สุปน๓ นี
11

พ.ศ.
2563

9

พ.ศ.
2561

4

พ.ศ. 2563

13

พ.ศ.
2561

นางวาสนา โฉมฉิม
นางลัดดา
เจริญสุข
นางศศินา
สะลามัด
นางจิตรา มะหะหมัดยูซบ
นางจํานง
วันหวัง
นายสะอาด เลาะผู๎ดี
นายสนั่น
อาลีอุสมาน
นายสนอง
อาลีอุสมาน
นายคอรีน
ยามัน
นางหฤทัยรัตน๑ มะดี
นางสุภาภรณ๑ เจ๏ะมิน
นายสมศักดิ์ มาตไชย
นายวิสูตร ประสิทธิ์
นางวัง ภุมรินทร๑
นายกุน โพธิท์ อง
นางวัลลภา พันอ๎น
นางอุไร สุรมาตร๑
นางวิภา เศวตพงษ๑
นางรุงํ นภา วารี
นางเข็มพร บุญศรี
นายสุรพงศ๑ ทิพย๑ศิริ
นางถาวร เกิดน๎อย
นางอารี พิลา
นางชอุม๎ สิทธิการนา

นางราตรี เตียวเจริญ
นางสาวมาลี ยาสมสี
นางสุภาพ พิมพ๑อรัญ
นางจุฑามาศ มงคล
นางสถาพร ศรีเจริญชอบ
น.อ.สะพรัง่ ขันธ๑ทอง
นางณัฐธิดา ครูศรี
นางประทุม อุนํ เรือน
นางสาวปทุมมา กิจเพียง
นางครองขวัญ ชํางเก็บ

ข๎อมูลโฮมสเตย๑ไทย ในจังหวัดทํองเที่ยวรอง 55 จังหวัด
ลําดับ

จังหวัด

รายชื่อ

141 ม.4 ต.ดงกระทงยาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
4/3 ม.5 ต.ดงกระทงยาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
84 ม.5 ต.ดงกระทงยาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
2.
ปราจีนบุรี
ทับลานโฮมสเตย๑
95 ม.1 ต.บุพราหมณ๑ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
289 ม.1 ต.บุพราหมณ๑ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
352 ม.1 ต.บุพราหมณ๑ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
422 ม.1 ต.บุพราหมณ๑ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
652 ม.1 ต.บุพราหมณ๑ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
3.
จันทบุรี
ชุมชนรักษ๑เขาบายศรีโฮมสเตย๑
9/1 ม.4 ต.เขาบายศรี อ.ทําใหมํ จ.จันทบุรี
11/1 ม.4 ต.เขาบายศรี อ.ทําใหมํ จ.จันทบุรี
12 ม.4 ต.เขาบายศรี อ.ทําใหมํ จ.จันทบุรี
4.
จันทบุรี
กลุํมแหลมสิงห๑โฮมสเตย๑
10 ม.1 ต.ปากน้ําแหลมสิงห๑ อ.แหลมสิงห๑ จ.จันทบุรี
20/5 ม.2 ต.ปากน้ําแหลมสิงห๑ อ.แหลมสิงห๑ จ.จันทบุรี
99/3 ม.1 ต.ปากน้ําแหลมสิงห๑ อ.แหลมสิงห๑ จ.จันทบุรี
5.
ตราด
โฮมสเตย๑บา๎ นน้ําเชี่ยว
92/9 ม.1 ต.น้ําเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด
83/10 ม.1 ต.น้ําเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด
42 ม.1 ต.น้ําเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด
79 ม.1 ต.น้ําเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด
68/2 ม.1 ต.น้ําเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด
132 ม.3 ต.น้ําเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด
133/1 ม.3 ต.น้ําเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด
107 ม.3 ต.น้ําเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด
147/ ม.1 ต.น้ําเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด
138/6 ม.1 ต.น้ําเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด
175/5 ม.1 ต.น้ําเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด
6 ตราด
โฮมสเตย๑บา๎ นทําระแนะ
78 ม.2 ต.หนองคันทรง อ.เมืองจ.ตราด
74/1 ม.2 ต.หนองคันทรง อ.เมืองจ.ตราด
101 ม.2 ต.หนองคันทรง อ.เมืองจ.ตราด
72 ม.2 ต.หนองคันทรง อ.เมืองจ.ตราด
31/9 ม.2 ต.หนองคันทรง อ.เมืองจ.ตราด
7 ตราด
โฮมสเตย๑กลุํมทํองเที่ยวชุมชนบ๎านคันนา
5 ม.5 ต.ห๎วงน้ําขาว อ.เมืองจ.ตราด
125 ม.5 ต.ห๎วงน้ําขาว อ.เมืองจ.ตราด
35 ม.5 ต.ห๎วงน้ําขาว อ.เมืองจ.ตราด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 47 แหํง : 411 หลัง
1.
ร๎อยเอ็ด
โฮมสเตย๑ชมรมสํงเสริมการทํองเที่ยวตําบลกูกํ าสิงห๑
87 ม.2 ต.กูกํ าสิงห๑ อ.เกษตรวิสัย จ.ร๎อยเอ็ด
147 ม.2 ต.กูกํ าสิงห๑ อ.เกษตรวิสัย จ.ร๎อยเอ็ด
222 ม.2 ต.กูกํ าสิงห๑ อ.เกษตรวิสัย จ.ร๎อยเอ็ด
17 ม.3 ต.กูกํ าสิงห๑ อ.เกษตรวิสัย จ.ร๎อยเอ็ด

เจ๎าบ๎าน

จํานวน/หลัง

ปีที่สิ้นสุด
การรับรอง

นางบรรยาย คมคาย
นางนงเยาว๑ แนวจันทร๑
นายเทอดศักดิ์ แนวจันทร๑
5

พ.ศ.
2561

3

พ.ศ.
2561

3

พ.ศ.
2561

11

พ.ศ.
2562

5

พ.ศ.
2563

3

พ.ศ.
2563

13

พ.ศ.
2561

นางสาวประมวญ เพชลักษ๑
นางบุญจันทร๑ ดากลาง
นางป๓ทมา บุญเทียม
นายไพฑูร พูลเกษม
นายนิรันดร ชัยยูรวัฒน๑
นางมาลี คุปต๑คณากร
นางนงลักษณ๑ มณีรัตน๑
นางวันเพ็ญ เจริญวรรณ
นางสาวนงนุช ชํานาญชล
นางสาวณิชาภา ปากน้ําเขียว
นายอรุณ ชํานาญชล
นางขนิษฐา โสมานันท๑
นางสาวลินดา วันยะเล
นางสุรัตนา ภูมิมาโนช
นางทองศรี นรินทร
นางลําเพย ถนอมวงษ๑
นางวราภรณ๑ ถนอมวงษ๑
นางรัชนี
ถนอมวงษ๑
นางสาววิไล วิรัญโท
นางจัน่
กัณฑิโกวิท
นางวีรวัลย๑ นรินทร
นางรสริน วิรัญโท
นางไพรัตน๑ สุเนตร
นายก๎องภพ สุเนตร
นางลมุน เพํงจินดา
นางนภา เขียวขจี
นายมานะ สงวนหงษ๑
นายอารมณ๑ เอิบสภาพ
นายไพเราะ บุญวาที
นางจารึก จันนา

นายทอง สวนงาม
นางพันธ๑ เขียวสนาม
นางจันทร๑ทพิ ย๑ นาสุข
นายถนอม พลอาสา

ข๎อมูลโฮมสเตย๑ไทย ในจังหวัดทํองเที่ยวรอง 55 จังหวัด
ลําดับ

2.

จังหวัด

หนองคาย

3.

หนองคาย

4

หนองคาย

รายชื่อ
65 ม.3 ต.กูกํ าสิงห๑ อ.เกษตรวิสัย จ.ร๎อยเอ็ด
137 ม.3 ต.กูกํ าสิงห๑ อ.เกษตรวิสัย จ.ร๎อยเอ็ด
233 ม.3 ต.กูกํ าสิงห๑ อ.เกษตรวิสัย จ.ร๎อยเอ็ด
30 ม.4 ต.กูกํ าสิงห๑ อ.เกษตรวิสัย จ.ร๎อยเอ็ด
209 ม.4 ต.กูกํ าสิงห๑ อ.เกษตรวิสัย จ.ร๎อยเอ็ด
18 ม.9 ต.กูกํ าสิงห๑ อ.เกษตรวิสัย จ.ร๎อยเอ็ด
28/1 ม.9 ต.กูกํ าสิงห๑ อ.เกษตรวิสัย จ.ร๎อยเอ็ด
32 ม.9 ต.กูกํ าสิงห๑ อ.เกษตรวิสัย จ.ร๎อยเอ็ด
88 ม.9 ต.กูกํ าสิงห๑ อ.เกษตรวิสัย จ.ร๎อยเอ็ด
กลุํมโฮมสเตย๑บา๎ นจอมแจ๎ง
10 ม.1 ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย
11 ม.1 ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย
31 ม.1 ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย
33 ม.1 ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย
67 ม.1 ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย
74 ม.1 ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย
94 ม.1 ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย
โฮมสเตย๑บา๎ นสีกาย
32 ม.2 ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย
33 ม.2 ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย
38 ม.2 ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย
204 ม.2 ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย
5 ม.6 ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย
15 ม.6 ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย
16 ม.6 ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย
18 ม.6 ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย
20 ม.6 ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย
22 ม.6 ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย
25 ม.6 ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย
30 ม.6 ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย
35 ม.6 ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย
50 ม.6 ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย
105 ม.6 ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย
108 ม.6 ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย
114 ม.6 ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย
125 ม.6 ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย
151 ม.6 ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย
165 ม.6 ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย
161 ม.6 ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย
175 ม.6 ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย
176 ม.6 ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย
13 ม.6 ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย
183 ม.6 ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย
โฮมสเตย๑บา๎ นภูเขาทองหนองห๎วยคร๎อ
41 ม.7 ต.บ๎านมํวง อ.สังคม จ.หนองคาย

เจ๎าบ๎าน

จํานวน/หลัง

ปีที่สิ้นสุด
การรับรอง

นางเรียน ศรชัย
นางรัชนี วงษ๑ภงู า
นางเอมอร เวียงคํา
นางสุมิต กลีบแก๎ว
นายสุริยา แจ๎งสนาม
นายชาย ศรีวรรณะ
นางกรม สายสุข
นางบุญเลิศ อุปวงษา
นายบัวลอง แพงวงษ๑
7

พ.ศ.
2561

25

พ.ศ.
2561

5

พ.ศ.
2562

นางคํา จิตมาลย๑
นางจิก พลศรี
นางต๎อย จิตมาน
นางเตียงคํา หาบุญมี
นางกุคํา วิพบุตร
นางสมัย ชนชะนะกุล
นางสมหวัง ประจงค๑
นางฉลาด กิจกล๎า
นางเพ็ญนภา ศรีหาบุตร
นางสําราญ วงษ๑ไกรสร
นางกองคํา นิลเกตุ
นางสมบัติ พุทธวงศ๑
นางมาย แก๎วอุนํ เมือง
นางชู ภมรศิริ
นางสํารอง นิลเกตุ
นางสุกัญญา โพธิจินดา
นางบุญชอบ พุทธวงค๑
นางดวงไพศรี นิลเกตุ
นางบุญเส็ง จิตมาลย๑
นางเสนาะ เวินน๎อย
นางอรณิชา หาบุญมี
นางกุหลาบ อาณารัตน๑
นางถนอม ขันภิบาล
นางเฉลียว ศรีเทพบุตร
นางสาวจันทรา พินรัตน๑
นางนิตยา เปไธสง
นางบัวฮอง กุนเสน
นางหนูบาล ดีคํา
นางชวาลี สุตวงษ๑
นางภัทราพร แก๎วอุนํ เมือง
นางช๎วน กินเสน
นางสลัด ภมรศิริ
นางแสงจันทร๑ ผลทวี

ข๎อมูลโฮมสเตย๑ไทย ในจังหวัดทํองเที่ยวรอง 55 จังหวัด
ลําดับ

5

6

7

8

9

จังหวัด

หนองคาย

หนองคาย

กาฬสินธุ๑

กาฬสินธุ๑

กาฬสินธุ๑

รายชื่อ
8 ม.7 ต.บ๎านมํวง อ.สังคม จ.หนองคาย
33 ม.7 ต.บ๎านมํวง อ.สังคม จ.หนองคาย
24 ม.7 ต.บ๎านมํวง อ.สังคม จ.หนองคาย
18 ม.7 ต.บ๎านมํวง อ.สังคม จ.หนองคาย
โฮมสเตย๑บา๎ นพร๎าวใต๎
107 ม. 6 ต.หินโงม อ.เมือง จ.หนองคาย
130 ม. 6 ต.หินโงม อ.เมือง จ.หนองคาย
56 ม. 6 ต.หินโงม อ.เมือง จ.หนองคาย
174 ม. 6 ต.หินโงม อ.เมือง จ.หนองคาย
โฮมสเตย๑บา๎ นปะโคใต๎
18 ม. 1 ต.ปะโค อ.เมือง จ.หนองคาย
108 ม. 1 ต.ปะโค อ.เมือง จ.หนองคาย
75 /1 ม. 1 ต.ปะโค อ.เมือง จ.หนองคาย
49 ม. 1 ต.ปะโค อ.เมือง จ.หนองคาย
218 ม. 1 ต.ปะโค อ.เมือง จ.หนองคาย
หมูํบา๎ นทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผู๎ไทยโคกโกํงโฮมสเตย๑
11 ม.5 ต.กุดหว๎า อ.กุฉินารายณ๑ จ.กาฬสินธุ๑
15 ม.5 ต.กุดหว๎า อ.กุฉินารายณ๑ จ.กาฬสินธุ๑
16 ม.5 ต.กุดหว๎า อ.กุฉินารายณ๑ จ.กาฬสินธุ๑
20 ม.5 ต.กุดหว๎า อ.กุฉินารายณ๑ จ.กาฬสินธุ๑
23 ม.5 ต.กุดหว๎า อ.กุฉินารายณ๑ จ.กาฬสินธุ๑
25 ม.5 ต.กุดหว๎า อ.กุฉินารายณ๑ จ.กาฬสินธุ๑
30 ม.5 ต.กุดหว๎า อ.กุฉินารายณ๑ จ.กาฬสินธุ๑
35 ม.5 ต.กุดหว๎า อ.กุฉินารายณ๑ จ.กาฬสินธุ๑
63 ม.5 ต.กุดหว๎า อ.กุฉินารายณ๑ จ.กาฬสินธุ๑
92 ม.5 ต.กุดหว๎า อ.กุฉินารายณ๑ จ.กาฬสินธุ๑
120/1 ม.5 ต.กุดหว๎า อ.กุฉินารายณ๑ จ.กาฬสินธุ๑
123 ม.5 ต.กุดหว๎า อ.กุฉินารายณ๑ จ.กาฬสินธุ๑
133 ม.5 ต.กุดหว๎า อ.กุฉินารายณ๑ จ.กาฬสินธุ๑
151 ม.5 ต.กุดหว๎า อ.กุฉินารายณ๑ จ.กาฬสินธุ๑
160 ม.5 ต.กุดหว๎า อ.กุฉินารายณ๑ จ.กาฬสินธุ๑
170 ม.5 ต.กุดหว๎า อ.กุฉินารายณ๑ จ.กาฬสินธุ๑
182 ม.5 ต.กุดหว๎า อ.กุฉินารายณ๑ จ.กาฬสินธุ๑
188 ม.5 ต.กุดหว๎า อ.กุฉินารายณ๑ จ.กาฬสินธุ๑
เฮือนโฮมสเตย๑นาบอน
43 ม. 1 ต.นาบอน อ.คํามํวง จ.กาฬสินธุ๑
4 ม. 1 ต.นาบอน อ.คํามํวง จ.กาฬสินธุ๑
54 ม. 1 ต.นาบอน อ.คํามํวง จ.กาฬสินธุ๑
99 ม. 3 ต.นาบอน อ.คํามํวง จ.กาฬสินธุ๑
78 ม. 4 ต.นาบอน อ.คํามํวง จ.กาฬสินธุ๑
11 ม. 11 ต.นาบอน อ.คํามํวง จ.กาฬสินธุ๑
29 ม. 7 ต.นาบอน อ.คํามํวง จ.กาฬสินธุ๑
โพนงามโฮมสเตย๑
12 ม.7 ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ๑
86 ม.13 ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ๑

เจ๎าบ๎าน

จํานวน/หลัง

ปีที่สิ้นสุด
การรับรอง

4

พ.ศ 2563

5

พ.ศ.
2563

18

พ.ศ.
2561

7

พ.ศ.
2562

3

พ.ศ.
2562

นางทองแบน บุญกาวิน
นางนิดหนํอย ยาแก๎ว
นางพิศมัย ชานัย
นางลัดดา ชาตุเลียง
นางปิ่นมณี อาณารัตน๑
นางเบ็ญคํา จิตมาน
นางสมบัติ สุขขัง
นางเจตมณี เพ็ชร๑ภมู ี
นางทองหลํอ ศรีวัชคุณประภา
นายนิยม ชัยภูมิ
นางคํามี สาลีพนั ธ๑
นางสาวกิติยา วรชินา
นายบุญธรรม ตะตินุช
นางดวงหอม อุทรัง
นางอลิสา ไตรยะวงษ๑
นางสมัย อุทรักษ๑
นางสีลา คนซื่อ
นางเหนิด ศรีสมุทร
นางบุญเพ็ง อาจวิชัย
นายบุดดี แสงโคตร
นายเหลี่ยม กาฬหว๎า
นายจําปา หนองสูง
นายสฤษดิ์ สมสวย
นายขวัญชัย ป๓ททะทุม
นางพร ไชยฤทธิ์
นายวิเลิศ ไกรสินธ๑
นายเตือนใจ อุทรักษ๑
นางอารี หนองสูง
นางทิพวรรณ วิเศษศรี
นายทวีกาศ ใจคง
นายไทย ไชยหนองแข๎
นางฉลวย โสภีพนั ธุ๑
นางชมพู แสงฤทธิ์
นางบุญเรือง วาดสีดา
นางกี่ ผํานโพธิค์ ํา
นางรจนา โอภากาส
นางบัวแก๎ว เทศารินทร๑
นางลําดวน โอภากาศ
นางพุทธา จอมทะรักษ๑
นางอําภาภรณ๑ จอมทะรักษ๑

ข๎อมูลโฮมสเตย๑ไทย ในจังหวัดทํองเที่ยวรอง 55 จังหวัด
ลําดับ
10

11

12

13

14

จังหวัด
กาฬสินธุ๑

กาฬสินธุ๑

กาฬสินธุ๑

สุรินทร๑

สุรินทร๑

รายชื่อ
38 ม.1 ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ๑
สหัสขันธ๑ไดโนโรดโฮมสเตย๑
91 ม. 8 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ๑ จ.กาฬสินธุ๑
109 ม. 11 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ๑ จ.กาฬสินธุ๑
87 ม. 8 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ๑ จ.กาฬสินธุ๑
34/3 ม. 10 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ๑ จ.กาฬสินธุ๑
61 ม. 9 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ๑ จ.กาฬสินธุ๑
39 ม. 11 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ๑ จ.กาฬสินธุ๑
133/1 ม. 1 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ๑ จ.กาฬสินธุ๑
นิคมหนองบัวโฮมสเตย๑
43/5 ม.5 ต.หนองอีบตุ ร อ.ห๎วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ๑
41/5 ม.5 ต.หนองอีบตุ ร อ.ห๎วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ๑
68/5 ม.5 ต.หนองอีบตุ ร อ.ห๎วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ๑
3/5 ม.5 ต.หนองอีบตุ ร อ.ห๎วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ๑
ผู๎ไทเขาวงโฮมสเตย๑
30 ม.2 ต.คุ๎มเกํา อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ๑
119 ม.3 ต.คุ๎มเกํา อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ๑
41 ม.15 ต.คุ๎มเกํา อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ๑
กลุํมโฮมสเตย๑บา๎ นอ๎อมแก๎ว
13/3 ม.3 ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค๑ จ.สุรินทร๑
41/1 ม.3 ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค๑ จ.สุรินทร๑
44 ม.3 ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค๑ จ.สุรินทร๑
45 ม.3 ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค๑ จ.สุรินทร๑
52 ม.3 ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค๑ จ.สุรินทร๑
53 ม.3 ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค๑ จ.สุรินทร๑
54 ม.3 ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค๑ จ.สุรินทร๑
58 ม.3 ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค๑ จ.สุรินทร๑
67/1 ม.3 ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค๑ จ.สุรินทร๑
75/2 ม.3 ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค๑ จ.สุรินทร๑
91 ม.3 ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค๑ จ.สุรินทร๑
112 ม.3 ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค๑ จ.สุรินทร๑
126 ม.3 ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค๑ จ.สุรินทร๑
133 ม.3 ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค๑ จ.สุรินทร๑
บ๎านอาลึโฮมสเตย๑
3 ม.4 ต.สําโรงทาบ อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร๑
4 ม.4 ต.สําโรงทาบ อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร๑
10 ม.4 ต.สําโรงทาบ อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร๑
16 ม.4 ต.สําโรงทาบ อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร๑
17 ม.4 ต.สําโรงทาบ อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร๑
31 ม.4 ต.สําโรงทาบ อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร๑
44 ม.4 ต.สําโรงทาบ อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร๑
70 ม.4 ต.สําโรงทาบ อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร๑
87 ม.4 ต.สําโรงทาบ อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร๑
95 ม.4 ต.สําโรงทาบ อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร๑
103 ม.4 ต.สําโรงทาบ อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร๑

เจ๎าบ๎าน

จํานวน/หลัง

ปีที่สิ้นสุด
การรับรอง

นางสาวพิสมัย คําหิราษฎร๑
7

พ.ศ.
2562

4

พ.ศ.2563

3

พ.ศ.2563

14

พ.ศ.
2561

14

พ.ศ.
2561

นางเบญจมาศ อรรถเนติกุล
นางอรวรรณ อินทะสีดา
นางเสาวดี จันทร๑ดี
นางณิชมน จิตตยะโสธร
นางวัชราภรณ๑ เนตพล
นายอุกฤษฏ ศรีวิไสย
นางนุจรี ภูแป้ง
นางวิคิด เถาวัลย๑ดี
นางไพฑูรย๑ วงค๑วันนา
นางใครเลา นาสิงห๑ทอง
นางนวลจิรา มาตรเลียง
นส.อัมพร วังคะฮาด
นางดาวเรือง โคตรดก
นางบุญชื่น ยิง่ เลิศ
นางสมพิศ สวัสดี
นางกันหา จุกแก๎ว
นางทองมี ศรีดี
นางทองดี มนฑา
นางสาคร ผมน๎อย
นางอัมพร สมตั้ง
นายวีระชัย เข็มแก๎ว
นางกะนวล สีนวน
นางจําเนียน บุตรดี
นางสาวอํา ป๓ญญาฉลาด
นางสอน ปิยชนานันทน๑
นางสําราญ จันทบ
นางสาววันเพ็ญ วรธรรม
นางสมัย ชํางทอง
นางสมเบื้อง ศรัทธาธรรม
นางสังเวียน มณีล้ํา
นางสําเนียง สุธาอรรถ
นางเตียง วิถุนัด
นางผาย วิถุนัด
นายรัตน๑ โถทอง
นางสุดใจ สุขคุ๎ม
นางนวลจันทร๑ วิบลู ย๑อัด
นางเนือน บุญมาก
นางลําดวน บุญกล๎า
นายสุชีพ สมนาค

ข๎อมูลโฮมสเตย๑ไทย ในจังหวัดทํองเที่ยวรอง 55 จังหวัด
ลําดับ

15

16

17

18

19

จังหวัด

สุรินทร๑

สุรินทร๑

สุรินทร๑

สุรินทร๑

อุบลราชธานี

รายชื่อ

เจ๎าบ๎าน

111 ม.4 ต.สําโรงทาบ อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร๑
122 ม.4 ต.สําโรงทาบ อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร๑
137 ม.4 ต.สําโรงทาบ อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร๑
รังนกน๎อยบ๎านหมํอนไหมพัฒนา
67/1 ม.12 ต.แจนแวน อ.ศรีณรงค๑ จ.สุรินทร๑
159 ม.12 ต.แจนแวน อ.ศรีณรงค๑ จ.สุรินทร๑
101 ม.12 ต.แจนแวน อ.ศรีณรงค๑ จ.สุรินทร๑
102 ม.12 ต.แจนแวน อ.ศรีณรงค๑ จ.สุรินทร๑
77 ม.12 ต.แจนแวน อ.ศรีณรงค๑ จ.สุรินทร๑
94 ม.12 ต.แจนแวน อ.ศรีณรงค๑ จ.สุรินทร๑
กลุํมโฮมสเตย๑บา๎ นโพธิกอง
3 ม.3 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร๑
17 ม.3 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร๑
11 ม.3 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร๑
71 ม.3 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร๑
72 ม.3 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร๑
10 ม.3 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร๑
63 ม.3 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร๑
64 ม.3 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร๑
56 ม.3 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร๑
65 ม.3 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร๑
โฮมสเตย๑หมูํบา๎ นทอผ๎าไหมบ๎านประทุน
7/1 ม.4 ต.แตล อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร๑
28 ม.4 ต.แตล อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร๑
153 ม.4 ต.แตล อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร๑
188 ม.4 ต.แตล อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร๑
72 ม.4 ต.แตล อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร๑
80/2 ม.4 ต.แตล อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร๑
22/3 ม.4 ต.แตล อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร๑
1 ม.4 ต.แตล อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร๑
โฮมสเตย๑เมืองลีงโมเดล
79/1 ม.12 ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร๑
203 ม.17 ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร๑
209 ม.17 ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร๑
207 ม.17 ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร๑
ซะซอมโฮมสเตย๑ (กลุํมกินข๎าวเซาเฮือน)

นางวิภาวดี บุญกล๎า
นางสาวลาด วิถุนัด
นางวันเพ็ญ จรโคกกรวด

1 ม.7 ต.นาโพธิก์ ลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
3 ม.7 ต.นาโพธิก์ ลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
34 ม.7 ต.นาโพธิก์ ลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
44 ม.7 ต.นาโพธิก์ ลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
49 ม.7 ต.นาโพธิก์ ลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
60 ม.7 ต.นาโพธิก์ ลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
67 ม.7 ต.นาโพธิก์ ลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
116 ม.7 ต.นาโพธิก์ ลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

นางจันทร๑เพ็ง แสงสุนี
นางเหรียน มัสสาธรรม
นางสําเนียง ภูทอง
นางประไพ บุ๎งทอง
นายแอ๏ด จําปาดอก
นางสุมาลี ทองเสริม
นางสาวคําปุ่น แต๎มศรี
นางสาวปราณี โยธารักษ๑

จํานวน/หลัง

ปีที่สิ้นสุด
การรับรอง

6

พ.ศ.
2562

10

พ.ศ.
2562

8

พ.ศ.
2562

4

พ.ศ.
2563

นายพิชิต ใจงาม
นางสมบัตร เยาวศรี
นางมึก ศรีวิลาศ
นางสุรีย๑ ทองอ๎ม
นางสมใจ ทองอ๎ม
นางสมศรี ทองอ๎ม
นายสุรชัย บุญประสิทธิ์
นายสุทติ ร แจํมใส
นางคําผํอง เชื้อจันทร๑
นางคําพอ สร๎างนา
นายปราณี หอมจันทร๑
นางสุดารัตน๑ สายกลิ่น
นางบุญจันทร๑ จํานงเพียร
นางมํวม ประดุจชนม๑
นางกัญญา คงสําราญ
นายสมัย ลําดับจุด
นางสําเนียง มั่นยืน
นายเฉลย มั่นยืน
นางละเอียด คงสุข
นางสุกี ซํอมแก๎ว
นางวิภาดา ศรีวรรณะ
นางเพลิน มั่นยืน
นายสํารวย จันทรารักษ๑
นางวิไล มั่นยืน
นางปิยนันท๑ อนันตสุข
นางเพ็ง จันทมูล
นางทองบุญ สุขแสวง
นางละเอียด ศาลางาม
9

พ.ศ.
2561

ข๎อมูลโฮมสเตย๑ไทย ในจังหวัดทํองเที่ยวรอง 55 จังหวัด
ลําดับ
20

21

22

จังหวัด

รายชื่อ

เจ๎าบ๎าน
นางสาวเฉลิมพร ชาวเขา

อุบลราชธานี

122 ม.7 ต.นาโพธิก์ ลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
หนองเอาะ-หนองสิมโฮมสเตย๑

นางปราสัย คชรักษ๑
นางศรีวัย สุจันทา
นางนิตยา ทองใบ
นางวิไลวรรณ ปุ๋ยนอก
นางศรีจันทร๑ สิมาฤทธิ์
นางดวงศรี โชติพนั ธ๑
นางฉวี อยูเํ ย็น
นายวิลัย สิงห๑เชื้อ
นายกาสี พรมขันธ๑
นางวันดี เติมพรม
นายคําดี สีเขียว
นางบัวสอน ดีมาก
นางสุภาร๑ สีทบุตร
นางสีไว ฉิมพลี
นายบุญเสริม แสงก่าํ
นางหนูสิน เติมพรม
นางวราวรรณ มาบุญเรือง
นางสุธาสินี พรภูเขียว
นางโฉมสะอาด ปุระมาป๓ด
นายพัน แพงศรี
นางคําพวง ดวงพิลา
นางคําพันธ๑ พิมพ๑สระ
นางรัชกร โลมรัตน๑
นางบุญเรือน ลาภักดี
นางบุญเลื่อน พรภูเขียว
นายอุใด ทองคํา
นางพะยอม ยุตะวัน

อุบลราชธานี

62 ม.13 ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
118 ม.13 ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
53 ม.13 ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
63 ม.13 ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
13 ม.13 ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
95 ม.13 ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
29 ม.13 ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
15 ม.13 ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
6 ม.13 ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
30 ม.13 ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
26 ม.14 ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
62 ม.14 ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
84 ม.14 ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
61 ม.14 ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
111 ม.13 ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
67 ม.14 ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
75 ม.14 ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
9 ม.14 ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
45 ม.13 ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
19 ม.13 ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
20 ม.14 ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
31 ม.14 ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
56 ม.14 ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
50 ม.14 ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
92 ม.14 ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
76 ม.14 ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
54 ม.14 ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
โฮมสเตย๑บา๎ นบัวเทิง

นายบัญญัติ มาลาหอม
นายประสิทธิ์ บุญแก๎ว
นางยลลดา เหมะนัค
นางบัวผัน พุทธาจู
นางนิภา เหลาป๓ญญา
นางสุปราณี ประสมวงศ๑
นายนาที ศรีดี
นายอาทิตย๑ บุญแก๎ว
นายกิติพจน๑ แสนสิงห๑
นายสมศักดิ์ ไชยกาล
นายชาญณรงค๑ กระแสบุตร

อุบลราชธานี

101 ม.4 ต.ทําช๎าง อ.สวํางวีระวงศ๑ จ.อุบลราชธานี
116 ม.4 ต.ทําช๎าง อ.สวํางวีระวงศ๑ จ.อุบลราชธานี
154 ม.4 ต.ทําช๎าง อ.สวํางวีระวงศ๑ จ.อุบลราชธานี
10 ม.4 ต.ทําช๎าง อ.สวํางวีระวงศ๑ จ.อุบลราชธานี
179 ม.4 ต.ทําช๎าง อ.สวํางวีระวงศ๑ จ.อุบลราชธานี
51 ม.4 ต.ทําช๎าง อ.สวํางวีระวงศ๑ จ.อุบลราชธานี
164 ม.4 ต.ทําช๎าง อ.สวํางวีระวงศ๑ จ.อุบลราชธานี
171 ม.4 ต.ทําช๎าง อ.สวํางวีระวงศ๑ จ.อุบลราชธานี
155 ม.4 ต.ทําช๎าง อ.สวํางวีระวงศ๑ จ.อุบลราชธานี
170 ม.4 ต.ทําช๎าง อ.สวํางวีระวงศ๑ จ.อุบลราชธานี
210 ม.4 ต.ทําช๎าง อ.สวํางวีระวงศ๑ จ.อุบลราชธานี
ทํองเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมบ๎านลาดเจริญ

จํานวน/หลัง

ปีที่สิ้นสุด
การรับรอง

27

พ.ศ.
2562

11

พ.ศ.
2562

7

พ.ศ.
2562

ข๎อมูลโฮมสเตย๑ไทย ในจังหวัดทํองเที่ยวรอง 55 จังหวัด
ลําดับ

23

จังหวัด

มุกดาหาร

รายชื่อ
65 ม.10 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
10 ม.10 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
63 ม.10 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
135 ม.10 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
68 ม.10 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
23 ม.10 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
42 ม.10 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
หมูํบา๎ นโฮมสเตย๑บา๎ นภู
4/1 ม.1 ต.บ๎านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
34 ม.1 ต.บ๎านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
38 ม.1 ต.บ๎านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
56 ม.1 ต.บ๎านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
57 ม.1 ต.บ๎านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
60/1 ม.1 ต.บ๎านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
60/2 ม.1 ต.บ๎านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
69/1 ม.1 ต.บ๎านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
74 ม.1 ต.บ๎านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
78 ม.1 ต.บ๎านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
104 ม.1 ต.บ๎านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
111 ม.1 ต.บ๎านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
112/1.ม.1 ต.บ๎านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
121 ม.1 ต.บ๎านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
129/1 ม.1 ต.บ๎านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
142 ม.1 ต.บ๎านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
143 ม.1 ต.บ๎านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
14 ม.2 ต.บ๎านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
15 ม.2 ต.บ๎านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
22 ม.2 ต.บ๎านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
24/1 ม.2 ต.บ๎านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
28 ม.2 ต.บ๎านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
54 ม.2 ต.บ๎านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
56 ม.2 ต.บ๎านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
63 ม.2 ต.บ๎านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
62 ม.2 ต.บ๎านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
93 ม.2 ต.บ๎านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
94 ม.2 ต.บ๎านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
135 ม.2 ต.บ๎านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
138 ม.2 ต.บ๎านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
145/1 ม.2 ต.บ๎านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
24 ม.2 ต.บ๎านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
35 ม.1 ต.บ๎านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
45 ม.2 ต.บ๎านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
89 ม.1 ต.บ๎านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
77/1 ม.1 ต.บ๎านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
58 ม.2 ต.บ๎านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

เจ๎าบ๎าน

จํานวน/หลัง

ปีที่สิ้นสุด
การรับรอง

นางนงเยาว๑ แสงพุฒิ
นางจินดาวรรณ ศรีปราชญ๑
นายกรุงศิลป์ ประชุมแดง
นางมาลี มิ่งขวัญ
นางพรวิไล กลมเกลี้ยง
นางนุศรี วิชัยศร
นางสาวจันทร๑เพ็ญ มัฌชิมะบุระ
31
นางพัน สุนทรส
นางกมลรัตน๑ สีดี
นางวารี ศรีแพงเลิศ
นางวันทา ป๓ททุม
นางผาสุข แสนโคตร
นางสาวพิณโย แสนสุข
นางบุรี อาจวิชัย
นายอินทวา นามเหลา
นางหงษ๑สุดา ผิวขํา
นางมลิวัล คํานนท๑
นางสุดสวาท ป๓ททุม
นายบุญโส แสนสุข
นางจันทร๑สร๎อย ไตรยวงค๑
นางลอย ป๓ททุม
นางบุญศรี นามเหลา
นายศักดาชัย ป๓ททุม
นายจอน ไตรยวงค๑
นางจอมศรี บุรัตน๑
นายวีระศักดิ์ ทองอํอน
นายเงิน กลางประพันธ๑
นางบุญนารัตน๑ กลางประพันธ๑
นางสาวสายพระเวศ บุรัตน๑
นางเทียมสมัย นามเหลา
นางสาวรุงํ ตะวัน บุรัตน๑
นางรักคณา แก๎วศรีนวม
นางพรเทวัน รัตนคํา
นางนิดอําพร กลางประพันธ๑
นางบุญชิน แสนสุข
นางบุญศรี บุรัตน๑
นายชั้น บุรัตน๑
นายหนูกอน ไตรยวงค๑
นางบุญสํง ป๓ททุม
นางสาววรฤทัย ภาคภูมิ
นางอินสมัย คนหาญ
นางบุญฮวย แก๎วศรีนวม
นางณัฐกาญจน๑ ป๓ททุม
นางอาเซีย บุรัตน๑

พ.ศ.
2561

ข๎อมูลโฮมสเตย๑ไทย ในจังหวัดทํองเที่ยวรอง 55 จังหวัด
ลําดับ

24

25

26

27

จังหวัด

มุกดาหาร

มุกดาหาร

มุกดาหาร

มุกดาหาร

รายชื่อ
4 ม.1 ต.บ๎านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
80 ม.1 ต.บ๎านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
บ๎านส๎มป่อยโฮมสเตย๑
44 ม.8 ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
46 ม.8 ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
48 ม.8 ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
53 ม.8 ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
64 ม.8 ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
83 ม.8 ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
96 ม.8 ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
129 ม.8 ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
159 ม.8 ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
หมูํบา๎ นทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการเกษตรบ๎านทําไค๎-นาแล
(โฮมสเตย๑บา๎ นทําไค๎-นาแล)
48 ม.6 ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
96 ม.6 ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
115 ม.6 ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
67 ม.7 ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
71 ม.7 ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
นาโสกโฮมสเตย๑
81 ม.1 ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร
85 ม.1 ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร
125 ม.1 ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร
132 ม.1 ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร
138 ม.1 ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร
139 ม.1 ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร
99 ม.13 ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร
100 ม.13 ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร
46 ม.14 ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร
130 ม.14 ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร
194 ม.13 ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร
18 ม.1 ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โฮมสเตย๑บา๎ นคําพอก
95 ม. 10 ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
11 ม. 10 ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
47 ม. 10 ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
3 ม. 10 ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
75/1 ม. 10 ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
94 ม. 10 ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
110 ม. 5 ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
80 ม. 5 ต.โนนยาง อ.หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
109 ม. 5 ต.โนนยาง อ.หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
111 ม. 10 ต.โนนยาง อ.หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
28 ม. 5 ต.โนนยาง อ.หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
23 ม. 5 ต.โนนยาง อ.หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

เจ๎าบ๎าน

จํานวน/หลัง

ปีที่สิ้นสุด
การรับรอง

นางนงชนก สุนทรส
นางสาวมิรันตรี รัตนคํา
9
นางอารีวรรณ๑ แสนจันทร๑
นางอรอุมา จูมลี
นางหนูนา แข็งแรง
นางราตรี แสนจันทร๑
นางกาญจนา แข็งแรง
นายสุดสาคร ภูมิวงศ๑
นางคําผง แสนจันทร๑
นางภิญโญ แสนจันทร๑
นางสาวรัตน๑ดาวัลย๑ ยืนยง
5

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2561

นางสมพร โคชขึง
นางอรพร คําสอน
นางศรีพรม ยืนยง
นายหาญ โคชขึง
นางอรพิน โคตรสขึง
12

พ.ศ.
2561

15

พ.ศ.
2562

นางบุญเพ็ง เผําภูไทย
นายจตุรพร เผําภูไทย
นางสีสวาท นาโสก
นางสาวสุพชิ า เผําภูไทย
นางสาวจารุณี ศรีทอง
นายทวีศักดิ์ ศรีทอง
นายนงค๑ บุญรักษ๑
นางเลียม ใจมั่น
นางมุฑติ า นาโสก
นางจันทรา นาโสก
นางสาววราภรณ๑ อํอนคํา
นายอภิวัฒน๑ จันทร๑ทองสุข
นางพรรธวรรณ ไตรยวงษ๑
นางสุนาลัย อาจชํานาญ
นางชํอผกา วังคะฮาต
นายทองมา นครชัย
นางประชิน ป๓ททุม
นางสมจิตร อุคําพันธ๑
นางสาวเรวดี หลักคํา
นางเสวย ป๓ททุม
นางผิว น๎อยทรง
นางวงพระจันทร๑ โต๎สาลี
นางอารมณ๑ หนองสูง
นางราตรี ศัตรูพาํ ย

ข๎อมูลโฮมสเตย๑ไทย ในจังหวัดทํองเที่ยวรอง 55 จังหวัด
ลําดับ

28

29

30

31

จังหวัด

มุกดาหาร

มุกดาหาร

มุกดาหาร

มุกดาหาร

รายชื่อ
96 ม. 5 ต.โนนยาง อ.หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
116 ม. 5 ต.โนนยาง อ.หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
162 ม. 5 ต.โนนยาง อ.หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
โฮมสเตย๑บา๎ นแข๎
126 ม. 5 ต.บ๎านค๎อ อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร
27 ม. 5 ต.บ๎านค๎อ อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร
27/1 ม. 5 ต.บ๎านค๎อ อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร
107 ม. 5 ต.บ๎านค๎อ อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร
149 ม. 5 ต.บ๎านค๎อ อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร
118 ม. 5 ต.บ๎านค๎อ อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร
107 ม. 5 ต.บ๎านค๎อ อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร
52 ม. 5 ต.บ๎านค๎อ อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร
2 ม. 5 ต.บ๎านค๎อ อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร
โฮมสเตย๑บา๎ นดอนตาล
69 ม.3 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
97 ม.3 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
5 ม.3 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
154 ม.3 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
42 ม.3 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
116 ม.3 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
185 ม.3 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
181 ม.7 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
396 ม.7 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
14 ม.3 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
โฮมสเตย๑หมูํบา๎ นการทํองเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมบ๎านเป้า
121 ม.5 ต.บ๎านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
18 ม.3 ต.บ๎านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
32 ม.3 ต.บ๎านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
50 ม.3 ต.บ๎านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
99 ม.3 ต.บ๎านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
140/1 ม.3 ต.บ๎านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
196 ม.3 ต.บ๎านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
195 ม.3 ต.บ๎านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
7 ม.3 ต.บ๎านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
122/1 ม. 3 ต.บ๎านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
74 ม.3 ต.บ๎านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
20 ม.3 ต.บ๎านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
122 ม.3 ต.บ๎านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
66 ม.3 ต.บ๎านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
โฮมสเตย๑บา๎ นบุํง
31 ม. 5 ต.ภูวง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
54/1 ม. 5 ต.ภูวง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
59/1 ม. 5 ต.ภูวง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
49 ม. 5 ต.ภูวง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
17 ม. 5 ต.ภูวง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

เจ๎าบ๎าน

จํานวน/หลัง

ปีที่สิ้นสุด
การรับรอง

นางเยาวลักษณ๑ ป๓ททุม
นางพูลสินธ๑ ดุลชาติ
นางบันลัง แก๎วศรีนวม
9

พ.ศ.
2562

10

พ.ศ.
2562

14

พ.ศ.
2562

5

พ.ศ.
2563

นางรุง๎ ระวรรณ สมเสนตระกูล
นางทองพูล พันโกฏิ
นางเคน พันโกฏิ
นางนิศากร คลํองดี
นางอรพรรณ เถาโท
นางนิ่มนวล โคตรสีหา
นางพิกุล ตรงดี
นางแนน ตรงดี
นางเมตตา พันโกฏิ
นายจํานง ผิวงาม
นางสงัด ปาวงค๑
นางจําลองลักษณ๑ กาญจนคช
นางประเสริฐ จันทพันธ๑
นางวิกานดา อุทธศรี
นางอวญ ศรีลาศักดิ์
นายสิทธิศักดิ์ สุวรรณเก
นายกีรติ ปาวงศ๑
นายสุนทร ปาวงศ๑
นางจําเริญ สกุลไทย
นางวิไลย บุรัตน๑
นางขันคํา อาจวิชัย
นางวารี อาจวิชัย
นางวาสนา คนหาญ
นางบารนี ศรีสมบูรณ๑พงศ๑
นางวิชัย สุนทรส
นายกาวี บุรัตน๑
นางคําล๎วน อาจวิชัย
นางยศวดี ป๓ททุม
นางเบ็ญจรงค๑ วิเศษศรี
นางจินดา อาจวิชัย
นางนีสุวงษ๑ อาจวิชัย
นางหนูเพียร วังวงค๑
นายคําเงิน กลางประพันธ๑
นายฉลาด สุพรรณโมก
นางศรีสุพรรณ สุพรรณโมก
นางจัน เสียงเย็น
นางสาคร สุพรรณโมก
นางสายันต๑ สุริยะวงค๑

ข๎อมูลโฮมสเตย๑ไทย ในจังหวัดทํองเที่ยวรอง 55 จังหวัด
ลําดับ
32

33

34

35

36

37

38

39

จังหวัด
มุกดาหาร

ชัยภูมิ

นครพนม

นครพนม

นครพนม

บุรีรัมย๑

บุรีรัมย๑

บุรีรัมย๑

รายชื่อ
โฮมสเตย๑บา๎ นดํานมน
1 ม.4 ต.นิคมคําสร๎อย อ.นิคมคําสร๎อย จ.มุกดาหาร
36/24 ม.4 ต.นิคมคําสร๎อย อ.นิคมคําสร๎อย จ.มุกดาหาร
28 ม.4 ต.นิคมคําสร๎อย อ.นิคมคําสร๎อย จ.มุกดาหาร
2 ม.4ต.นิคมคําสร๎อย อ.นิคมคําสร๎อย จ.มุกดาหาร
ชุมชนผ๎าไหมบ๎านโนนแดงโฮมสเตย๑
13 ม.2 ต.โนนแดง อ.บ๎านเขว๎า จ.ชัยภูมิ
226 ม.2 ต.โนนแดง อ.บ๎านเขว๎า จ.ชัยภูมิ
291 ม.2 ต.โนนแดง อ.บ๎านเขว๎า จ.ชัยภูมิ
427 ม.2 ต.โนนแดง อ.บ๎านเขว๎า จ.ชัยภูมิ
225 ม.2 ต.โนนแดง อ.บ๎านเขว๎า จ.ชัยภูมิ
ไทยแสกโฮมสเตย๑
97 ม.5 ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
104 ม.5 ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
96 ม.6 ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
นาจอกโฮมสเตย๑
10 ม. 5 ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม
23 ม. 5 ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม
32 ม. 5 ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม
80 ม. 5 ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม
โฮมสเตย๑ตําบลพิมาน
10 ม.1 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม
19 ม.1 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม
151 ม.1 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม
18 ม.1 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม
36 ม.1 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม
โฮมสเตย๑หมูํบา๎ นทํองเที่ยวไหมบ๎านสนวนนอก
121 ม.2 ต.สนวน อ.ห๎วยราช จ.บุรีรัมย๑
90 ม.2 ต.สนวน อ.ห๎วยราช จ.บุรีรัมย๑
10 ม.2 ต.สนวน อ.ห๎วยราช จ.บุรีรัมย๑
117 ม.2 ต.สนวน อ.ห๎วยราช จ.บุรีรัมย๑
53 ม.2 ต.สนวน อ.ห๎วยราช จ.บุรีรัมย๑
โฮมสเตย๑ชุมชนสายยาว
34 หมูํ 3 ต.ถลุงเหล็ก อ. เมืองบุรีรัมย๑ จ.บุรีรัมย๑
30/1 หมูํ 10 ต.ถลุงเหล็ก อ. เมืองบุรีรัมย๑ จ.บุรีรัมย๑
1/1 หมูํ 7 ต.ถลุงเหล็ก อ. เมืองบุรีรัมย๑ จ.บุรีรัมย๑
32/1 หมูํ 10 ต.ถลุงเหล็ก อ. เมืองบุรีรัมย๑ จ.บุรีรัมย๑
49 หมูํ 10 ต.ถลุงเหล็ก อ. เมืองบุรีรัมย๑ จ.บุรีรัมย๑
10/2 หมูํ 16 ต.ถลุงเหล็ก อ. เมืองบุรีรัมย๑ จ.บุรีรัมย๑
67 หมูํ 16 ต.ถลุงเหล็ก อ. เมืองบุรีรัมย๑ จ.บุรีรัมย๑
59 หมูํ 10 ต.ถลุงเหล็ก อ. เมืองบุรีรัมย๑ จ.บุรีรัมย๑
49 หมูํ 16 ต.ถลุงเหล็ก อ. เมืองบุรีรัมย๑ จ.บุรีรัมย๑
85 หมูํ 16 ต.ถลุงเหล็ก อ. เมืองบุรีรัมย๑ จ.บุรีรัมย๑
โฮมสเตย๑หนองตาเข๎ม
145 ม.11 ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย๑

เจ๎าบ๎าน

จํานวน/หลัง
4

นางจันทร๑หอม คํานนท๑
นายทองดา อุปญ
๓
นางบัวลอย นามสิงห๑
นางจินดาลัย วงศ๑บตุ รดี
4

พ.ศ.
2561

3

พ.ศ.
2561

4

พ.ศ.
2561

5

พ.ศ.
2563

5

พ.ศ.
2561

10

พ.ศ.
2561

5

พ.ศ.
2561

นางสาวบุญมี กองชัย
นางสาวกนกวรรณ พึ่งกุศล
นางจูมพร ยงชัย
นางบัวฉิม พึ่งกุศล
นางกันทิมา ยวงทอง
นายสมเสี้ยม ซ๎ายกลาง
นายพุทธพันธ๑ คฤหเดช
นางบุญนํา สาระชัย
นางรัชนี เวียนวิสัย
นางสายชล โนนิล
นางสมจิตร อรรถวรวินิจ
นางระทม คําพันธุ๑
นางประทินกร สิงหะวาระ
นางศรีประภา อรพล
นางไวยกรณ๑ วงค๑หนายโกฎ
นางวรจิตร วงค๑อุดดี
นางเวียงชัย ชาเรืองเดช
นางลําไพ เบาระคน
นางสุพรรณ กาละสิรัมย๑
นางสําเริง โกติรัมย๑
นางจันทา ผลาหาญ
นางปนัดดา กะรัมย๑
นางวิไลวรรณ แก๎วเลื่อน
นายสําราญ บุญเชิด
นางสมศรี อบอุนํ
นางสาวสายทอง แก๎วงาม
นางสาวสุภาภรณ๑ ชุํมจิง้ หรีด
นางอรุณ สาลี
นางสาวรัตนาภรณ๑ ดีจริง
นายอุดมพันธ๑ เถลิงลาภ
นางชลกานต๑ สุมาลัย
นางกิม ผลฤทธิ์
นางเนตรนภา พยัคฆา

ปีที่สิ้นสุด
การรับรอง
พ.ศ.
2563

ข๎อมูลโฮมสเตย๑ไทย ในจังหวัดทํองเที่ยวรอง 55 จังหวัด
ลําดับ

40

41

42

43

44

45

จังหวัด

บุรีรัมย๑

เลย

ยโสธร

ยโสธร

อํานาจเจริญ

รายชื่อ

เจ๎าบ๎าน

109 ม.11 ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย๑
142 ม.11 ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย๑
5 ม.11 ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย๑
87 ม.11 ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย๑
บ๎านโคกเมือง
134 ม. 15 ต.จรเข๎มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย๑
26/1 ม. 15 ต.จรเข๎มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย๑
170 ม. 9 ต.จรเข๎มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย๑
14 ม. 9 ต.จรเข๎มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย๑
122 ม. 9 ต.จรเข๎มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย๑
208 ม. 9 ต.จรเข๎มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย๑
18 ม. 9 ต.จรเข๎มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย๑
230 ม. 6 ต.จรเข๎มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย๑
131/1 ม. 18 ต.จรเข๎มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย๑
1 ม. 9 ต.จรเข๎มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย๑
โฮมสเตย๑บา๎ นป่าหนาด
60 ม.4 ต.เขาแก๎ว อ.เชียงคาน จ.เลย
16/1 ม.4 ต.เขาแก๎ว อ.เชียงคาน จ.เลย
41/1 ม.4 ต.เขาแก๎ว อ.เชียงคาน จ.เลย
99 ม.4 ต.เขาแก๎ว อ.เชียงคาน จ.เลย
โฮมสเตย๑ภไู ทยห๎องแซง
159 ม.17 ต.ห๎องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
273 ม.16 ต.ห๎องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
62 ม.17 ต.ห๎องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
155 ม.17 ต.ห๎องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
317 ม.13 ต.ห๎องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
เฮือนนวดโฮมสเตย๑บา๎ นฟ้าหยาด
67 ม. 1 ต.ฟ้าหยาด อ มหาชนะชัย จ.ยโสธร
179 ม. 9 ต.ฟ้าหยาด อ มหาชนะชัย จ.ยโสธร
99 ม. 1 ต.ฟ้าหยาด อ มหาชนะชัย จ.ยโสธร
153 ม. 3 ต.ฟ้าหยาด อ มหาชนะชัย จ.ยโสธร
โฮมสเตย๑เบิ่งวัฒนธรรมหมอลําบ๎านปลาค๎าว

นางสุพนิ แมลงผึ้ง
นางสมหวัง แมลงผึ้ง
นางละเอียด แมลงผึ้ง
นางสมหมาย ปลั่งกลาง

94 ม.10 ต.ปลาค๎าว อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ
95 ม.10 ต.ปลาค๎าว อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ
69 ม.10 ต.ปลาค๎าว อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ
110 ม.10 ต.ปลาค๎าว อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ
77 ม.10 ต.ปลาค๎าว อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ
33 ม.10 ต.ปลาค๎าว อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ
101 ม.10 ต.ปลาค๎าว อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ
82 ม.10 ต.ปลาค๎าว อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ
81 ม.10 ต.ปลาค๎าว อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ
28 ม.10 ต.ปลาค๎าว อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ

นางสมจิตร ต๎นเกตุ
นางเหลื่อม พันธ๑วงศ๑
นางสุดใจ นิ้วทอง
นางแพงศรี อินทนัด
นางกัลยา โพธารินทร๑
นางกองศรี นิ้วทอง
นางมังกรณ๑ ผิวแก๎ว
นางอวน ชิมะสิงห๑
นางสุวิมล พะนองรัตน๑
นางกําจัด ปฏิวงศ๑

อํานาจเจริญ
เมืองพนานต๑โฮมสเตย๑

จํานวน/หลัง

ปีที่สิ้นสุด
การรับรอง

10

พ.ศ.2563

4

พ.ศ.
2562

5

พ.ศ.
2562

4

พ.ศ.2563

10

พ.ศ.
2562

นางส๎มเกลี้ยง สืบวัน
นางเสาวลักษณ๑ นามมุลตรีปด๓ ตา
นางกนกวรรณ ดีด๎วยชาติ
นายสนิท บุญยืด
นางหนูติ๋ว คลองอุดม
นางนงค๑นุตร๑ เรืองจํารัส
นางตุ๐ย จูมศิลป์
นางผมแพง พุฒพันธ๑
นางทองม๎วน ศรีลาชัย
นางภาสินี สีโต
นางคําเกลี้ยง ลอดสูงเนิน
นางขาล ช๎อนเปียยุง
นายสวาท สายจันทร๑
นางบุญครอง กรองแก๎ว
นางละเอียด ศรีสุข
นางบังอร อินทร๑จันทร๑
นายชาลี เชียงตุง
นายสมใจ แก๎วหาญ
นายดาหวัน ห๎องแซง
นางสุวรรณา ศิลาพล
นางสาวสมใจ สรสิทธิ์
นางปรางทิพย๑ ตรีศักดิ์ศรี
นายมนุเชศวร๑ ศรีโพธิว์ ัง

8

พ.ศ.2563

ข๎อมูลโฮมสเตย๑ไทย ในจังหวัดทํองเที่ยวรอง 55 จังหวัด
ลําดับ

จังหวัด

รายชื่อ
190 ม.1 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อํานาจเจริญ
255 ม.1 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อํานาจเจริญ
209 ม.1 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อํานาจเจริญ
141 ม.1 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อํานาจเจริญ
134 ม.1 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อํานาจเจริญ
119 ม.10 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อํานาจเจริญ
51/1 ม.10 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อํานาจเจริญ
6/1 ม.10 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อํานาจเจริญ

46

เจ๎าบ๎าน

ปีที่สิ้นสุด
การรับรอง

นางอุบลรัตน๑ อุทติ ะสาร
นางวาสนา รักษ๑วิชา
นางดอกแก๎ว จันทร๑เพ็ญ
นางอนงค๑ ภาแก๎ว
นางภัทรศรี เผําผา
นางวราภรณ๑ ผกานนท๑
นางพูล อุทธา
นางฉลวย อุทธา

อํานาจเจริญ

โฮมสเตย๑บา๎ นนาหมอม๎า
131 ม.1 ต.นาหมอม๎า อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ
124 ม.1 ต.นาหมอม๎า อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ
82 ม.1 ต.นาหมอม๎า อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ
107 ม.1 ต.นาหมอม๎า อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ
202 ม.1 ต.นาหมอม๎า อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ
47 อุดรธานี
โฮมสเตย๑เชิงวัฒนธรรมบ๎านเชียง
33 ม. 13 ต.บ๎านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
7 ม. 13 ต.บ๎านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
59 ม. 9 ต.บ๎านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
140 ม. 1 ต.บ๎านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
ภาคเหนือ จํานวน 48 แหํง : 315 หลัง
1.
แมํฮํองสอน
กลุํมทํองเที่ยวโดยชุมชนบ๎านห๎วยตองก๏อ
11/2 ม.7 ต.ห๎วยปูลิง อ.เมือง จ.แมํฮํองสอน
14/3 ม.7 ต.ห๎วยปูลิง อ.เมือง จ.แมํฮํองสอน
15/3 ม.7 ต.ห๎วยปูลิง อ.เมือง จ.แมํฮํองสอน
61/1 ม.7 ต.ห๎วยปูลิง อ.เมือง จ.แมํฮํองสอน
2.
แมํฮํองสอน
กลุํมทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑โดยชุมชนบ๎านแมํละนา
15 ม.1 ต.ปางมะผ๎า อ.ปางมะผ๎า จ.แมํฮํองสอน
52/1 ม.1 ต.ปางมะผ๎า อ.ปางมะผ๎า จ.แมํฮํองสอน
57 ม.1 ต.ปางมะผ๎า อ.ปางมะผ๎า จ.แมํฮํองสอน
58 ม.1 ต.ปางมะผ๎า อ.ปางมะผ๎า จ.แมํฮํองสอน
62/1 ม.1 ต.ปางมะผ๎า อ.ปางมะผ๎า จ.แมํฮํองสอน
138 ม.1 ต.ปางมะผ๎า อ.ปางมะผ๎า จ.แมํฮํองสอน
3.
แมํฮํองสอน
กลุํมทํองเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบ๎านห๎วยฮี้
10/1 ม.8 ต.ห๎วยปูลิง อ.เมือง จ.แมํฮํองสอน
14 ม.8 ต.ห๎วยปูลิง อ.เมือง จ.แมํฮํองสอน
18 ม.8 ต.ห๎วยปูลิง อ.เมือง จ.แมํฮํองสอน
33 ม.8 ต.ห๎วยปูลิง อ.เมือง จ.แมํฮํองสอน
4 แมํฮํองสอน
โฮมสเตย๑เมืองปอน
158 ม.1 ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แมํฮํองสอน
2 ม.1 ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แมํฮํองสอน
168 ม.1 ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แมํฮํองสอน
6 ม.1 ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แมํฮํองสอน
67 ม.1 ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แมํฮํองสอน
139/1 ม.1 ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แมํฮํองสอน

จํานวน/หลัง

5

พ.ศ.2563

นางเพ็ญศรี กุลโยธี
นางศศิกร ชินมา
นายโสวัช ลําพุทธา
นางน๎อย พิมพะไชย
นายสายัน หอมสิน
4

พ.ศ.2563

4

พ.ศ.
2561

6

พ.ศ.
2561

4

พ.ศ.
2561

16

พ.ศ.
2562

นางประกาย สุทธิบญ
ุ
นางบุญเรือง คําพิมาน
นางชลลดา จันทร๑แซม
นางนิภาพร สมจิตพิจารย๑

นายพะเกอบิ ยอดคีรี
นายชัยรัตน๑ มํานฟ้าสีคราม
นายบุญพร กอแก๎ว
นายประเสริฐ กอแก๎ว
นางอัญชลี วงค๑จันทร๑
นางสาวพรรณี คีรีประสพทอง
นายเกษม วราฤทธิภ์ าคกุล
นายพิบลู ย๑ศักดิ์ ทรัพย๑ผํองใส
นางจันทร๑ฟอง สีออน
นางนฤมล กันจนะสมบูรณ๑
นายพรชัย กวางทู
นายตําโป๊ะ กวางทู
นายคําบูรณ๑ กวางทู
นายซองมีนา กวางทู
นางฟองจันทร๑ ศิริน๎อย
นางสาวรวีวรรณ วงศ๑แพทย๑
นางเจนจิรา โสภาศรี
นางสาวกัลยา รักจันทร๑
นางสุภาพ จิงนะกํา
นางสุปวีณา วงศ๑สุวรรณ

ข๎อมูลโฮมสเตย๑ไทย ในจังหวัดทํองเที่ยวรอง 55 จังหวัด
ลําดับ

5

6

7

8

9

จังหวัด

แมํฮํองสอน

แมํฮํองสอน

แมํฮํองสอน

พะเยา

พะเยา

รายชื่อ
96 ม.1 ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แมํฮํองสอน
106/1 ม.1 ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แมํฮํองสอน
85 ม.1 ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แมํฮํองสอน
60 ม.1 ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แมํฮํองสอน
199 ม.2 ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แมํฮํองสอน
13/1 ม.2 ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แมํฮํองสอน
36 ม.2 ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แมํฮํองสอน
76/2 ม.2 ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แมํฮํองสอน
69 ม.2 ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แมํฮํองสอน
50/1 ม.2 ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แมํฮํองสอน
บ๎านเมืองแพม
38 ม.5 ต.ถ้าํ ลอด อ.ปางมะผ๎า จ.แมํฮํองสอน
63 ม.5 ต.ถ้าํ ลอด อ.ปางมะผ๎า จ.แมํฮํองสอน
86 ม.5 ต.ถ้าํ ลอด อ.ปางมะผ๎า จ.แมํฮํองสอน
19 ม.5 ต.ถ้าํ ลอด อ.ปางมะผ๎า จ.แมํฮํองสอน
21 ม.5 ต.ถ้าํ ลอด อ.ปางมะผ๎า จ.แมํฮํองสอน
โฮมสเตย๑ชนเผําเลอเวือะบ๎านป่าแป๋
5/2 ม.3 ต.ป่าแป๋ อ.แมํสะเรียง จ.แมํฮํองสอน
5/3 ม.3 ต.ป่าแป๋ อ.แมํสะเรียง จ.แมํฮํองสอน
39 ม.3 ต.ป่าแป๋ อ.แมํสะเรียง จ.แมํฮํองสอน
35 ม.3 ต.ป่าแป๋ อ.แมํสะเรียง จ.แมํฮํองสอน
8 ม.3 ต.ป่าแป๋ อ.แมํสะเรียง จ.แมํฮํองสอน
7 ม.3 ต.ป่าแป๋ อ.แมํสะเรียง จ.แมํฮํองสอน
57 ม.3 ต.ป่าแป๋ อ.แมํสะเรียง จ.แมํฮํองสอน
52 ม.3 ต.ป่าแป๋ อ.แมํสะเรียง จ.แมํฮํองสอน
โฮมสเตย๑บา๎ นห๎วยห๎อม
32 ม.1 ต.ห๎วยห๎อม อ.แมํลาน๎อย จ.แมํฮํองสอน
54 ม.1 ต.ห๎วยห๎อม อ.แมํลาน๎อย จ.แมํฮํองสอน
10/1 ม.1 ต.ห๎วยห๎อม อ.แมํลาน๎อย จ.แมํฮํองสอน
52 ม.1 ต.ห๎วยห๎อม อ.แมํลาน๎อย จ.แมํฮํองสอน
43 ม.1 ต.ห๎วยห๎อม อ.แมํลาน๎อย จ.แมํฮํองสอน
อีสาน-ล๎านนา โฮมสเตย๑
7 ม.5 ต.สันโค๎ง อ.ดอกคําใต๎ จ.พะเยา
11 ม.5 ต.สันโค๎ง อ.ดอกคําใต๎ จ.พะเยา
15 ม.5 ต.สันโค๎ง อ.ดอกคําใต๎ จ.พะเยา
42 ม.5 ต.สันโค๎ง อ.ดอกคําใต๎ จ.พะเยา
123 ม.5 ต.สันโค๎ง อ.ดอกคําใต๎ จ.พะเยา
3 ม.5 ต.สันโค๎ง อ.ดอกคําใต๎ จ.พะเยา
โฮมสเตย๑หนองหลํมนําอยูํ
9 ม.4 ต.หนองหลํม อ.ดอกคําใต๎ จ.พะเยา
23 ม.4 ต.หนองหลํม อ.ดอกคําใต๎ จ.พะเยา
143 ม.4 ต.หนองหลํม อ.ดอกคําใต๎ จ.พะเยา
156 ม.4 ต.หนองหลํม อ.ดอกคําใต๎ จ.พะเยา
55 ม.4 ต.หนองหลํม อ.ดอกคําใต๎ จ.พะเยา
151 ม.4 ต.หนองหลํม อ.ดอกคําใต๎ จ.พะเยา

เจ๎าบ๎าน

จํานวน/หลัง

ปีที่สิ้นสุด
การรับรอง

นางจันทร๑เพ็ญ เยาวเรศ
นางกานต๑สินี สวัสดิ์วงศ๑
นางคํา เลิศขจร
นางพัลลภา เงินใส
นายปิลันธน๑ มณีวรรณ
นางเมียะขิน่ เจริญสุข
นางจันทร๑เพ็ญ ป๓ญญา
นางบัวเงา อินทร๑สงเคราะห๑
นางนวลสวาท ทิพาคํา
นางจําปู ใสกระจําง
5

พ.ศ.
2562

8

พ.ศ.
2562

5

พ.ศ.
2562

6

พ.ศ.
2561

8

พ.ศ.
2561

นายรังษี คีรีประสพทอง
นายสงํา รัตนอารยธรรม
นายวิรัช รัตนอารยธรรม
นางสาววรรณภา มนต๑วิมลชัย
นายกมล มนต๑คีรีทอง
นางรุงํ แสง ไพรมีคํา
นส.ทัศนีย๑ แก๎วเต๏ยะ
นายหมื่น คําเรีอง
นายคําซาว ประสมสงค๑
นายเพ็ชร๑ จงครองทรัพย๑
นางละออ เชาว๑กุลดี
นางอรุณี วิสิฎศิริ
นางสมพร ป๓ญญาธีรเลิศ
นางมะลิวัลย๑ นักรบไพร
นายสุบนิ กระจํางเนตร๑
นางสุจิตรา ไกรวัลประกายกุล
นายกําชัย ชวาลกิจสมบูรณ๑
นายประเสริฐ ขันธ๑เขียว
นายหมื่อ เชียงเครือ
นางกง ดงเจริญ
นางสุติ๋ม บุญเดช
นายเจริญ สุพร
นายหาญชนะ อารมสวะ
นางสําลี อัปมานะ
นางสาววรกมล มิ่งขวัญ
นางธนัตตา ฟ้าแลบ
นางแก๎วลุน ปิงยศ
นางศศิวรรณ ฟองคํา
นางแสงเดือน มงคล
นางอวน เผําดี

ข๎อมูลโฮมสเตย๑ไทย ในจังหวัดทํองเที่ยวรอง 55 จังหวัด
ลําดับ

10

11

12

13

14

15

16

จังหวัด

พะเยา

พะเยา

พะเยา

ลําปาง

ลําปาง

ลําปาง

ลําปาง

รายชื่อ
149 ม.4 ต.หนองหลํม อ.ดอกคําใต๎ จ.พะเยา
106 ม.4 ต.หนองหลํม อ.ดอกคําใต๎ จ.พะเยา
กลุํมทํองเที่ยวไทลื้อบ๎านสถาน 2
39 ม.1 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา
180 ม.1 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา
7 ม.1 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา
106 ม.1 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา
47 ม.1 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา
92 ม.1 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา
โฮมสเตย๑ชุมชนเวียงลอ
216 ม.11 ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา
131 ม.11 ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา
134 ม.11 ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา
30 ม.11 ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา
บ๎านบัวโฮมสเตย๑
40 ม.4 ต.บ๎านตุํน อ.เมือง จ.พะเยา
130 ม.4 ต.บ๎านตุํน อ.เมือง จ.พะเยา
123 ม.4 ต.บ๎านตุํน อ.เมือง จ.พะเยา
38 ม.4 ต.บ๎านตุํน อ.เมือง จ.พะเยา
139 ม.4 ต.บ๎านตุํน อ.เมือง จ.พะเยา
โฮมสเตย๑บา๎ นทําช๎าง
1 ม.2 ต.แมํวะ อ.เถิน จ.ลําปาง
76 ม.2 ต.แมํวะ อ.เถิน จ.ลําปาง
78 ม.2 ต.แมํวะ อ.เถิน จ.ลําปาง
87 ม.2 ต.แมํวะ อ.เถิน จ.ลําปาง
145/1 ม.2 ต.แมํวะ อ.เถิน จ.ลําปาง
162 ม.2 ต.แมํวะ อ.เถิน จ.ลําปาง
บ๎านสามขาโฮมสเตย๑
14 ม.6 ต.หัวเสือ อ.แมํทะ จ.ลําปาง
16 ม.6 ต.หัวเสือ อ.แมํทะ จ.ลําปาง
49 ม.6 ต.หัวเสือ อ.แมํทะ จ.ลําปาง
68 ม.6 ต.หัวเสือ อ.แมํทะ จ.ลําปาง
74 ม.6 ต.หัวเสือ อ.แมํทะ จ.ลําปาง
152/1 ม.6 ต.หัวเสือ อ.แมํทะ จ.ลําปาง
36 ม.6 ต.หัวเสือ อ.แมํทะ จ.ลําปาง
106 ม.6 ต.หัวเสือ อ.แมํทะ จ.ลําปาง
เฮือนฮับแขกแก๎ว
250 ม.3 ต.ทําผา อ.เกาะคา จ.ลําปาง
105 ม.4 ต.ทําผา อ.เกาะคา จ.ลําปาง
94/1 ม.4 ต.ทําผา อ.เกาะคา จ.ลําปาง
59 ม.5 ต.ทําผา อ.เกาะคา จ.ลําปาง
90 ม.3 ต.ทําผา อ.เกาะคา จ.ลําปาง
196 ม.5 ต.ทําผา อ.เกาะคา จ.ลําปาง
124 ม.5 ต.ทําผา อ.เกาะคา จ.ลําปาง
กลุํมบ๎านพักโฮมสเตย๑บา๎ นเมาะหลวง

เจ๎าบ๎าน

จํานวน/หลัง

ปีที่สิ้นสุด
การรับรอง

นางอุษณีย๑ ไชยสกุล
นางสุนา วรรณพัฒน๑
6

พ.ศ.
2562

4

พ.ศ.2563

5

พ.ศ.2563

6

พ.ศ.
2561

8

พ.ศ.
2561

7

พ.ศ.
2562

4

พ.ศ 2563

นางศิริกานต๑ วงศ๑ใหญํ
นางเกีย๋ งคํา ค๎าขาย
นางบุญยัง จันทร๑เที่ยง
นางอนงค๑ วงศ๑ใหญํ
นายเงิน วงศ๑ใหญํ
นางเพ็ญ บัวผัด
นางสีดา ไขํทา
นางสีวัน รัศมี
นางสุรัตน๑ ไขํทา
นายประสงค๑ โพธิแ์ ก๎ว
น.ส.จิราพรรณ เขือ่ นคํา
น.ส.สุจินต๑ สองคําชุม
นางจันทร๑แก๎ว โกสินทร๑
น.ส.สุปราณี ป้านตุํน
นางแสงดาว ไจบาล
นางจันทร๑เพ็ญ มณีวงศ๑
นางสมพร ฝ๓้นสกุล
นางศรีมัย กันทะสร
นางวารี กวางศรี
นายไชยวัฒน๑ กันทะกลม
นางนิตยา ใจกาวิล
นางเปมิกา วรรณสุวงค๑
นางสุพนิ ยา ใจใส
นางทาน อินทราประสิทธิ์
นายจันทร๑ตา วรรณสุวงค๑
นายสมบูรณ๑ วิมลวรรธนะสาร
ร.ต. ชัย วงศ๑ตระกูล
นายศรีบตุ ร วงศ๑จินา
นาบทองสุข ปูคํา
นางประกายรัตน๑ กุลศิริวัฒนาชัย
นางศิริลักษณ๑ สิงห๑ขร
นางบุญศรี สุระแสน
นางบุญชํวย ชัยมณี
นางปพรภัทร ฉิมพลี
นางประนอม แย๎มวจี
นางพิจิตรา ฉิมพลี

ข๎อมูลโฮมสเตย๑ไทย ในจังหวัดทํองเที่ยวรอง 55 จังหวัด
ลําดับ

17

18

19

20

21

จังหวัด

นําน

นําน

อุตรดิตถ๑

อุตรดิตถ๑

เชียงราย

รายชื่อ
25 ม.8 ต.แมํเมาะ อ.แมํเมาะ จ.ลําปาง
15/2 ม.8 ต.แมํเมาะ อ.แมํเมาะ จ.ลําปาง
29 ม.8 ต.แมํเมาะ อ.แมํเมาะ จ.ลําปาง
139 ม.8 ต.แมํเมาะ อ.แมํเมาะ จ.ลําปาง
โฮมสเตย๑บา๎ นหาดผาขน
32 ม.3 ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.นําน
40 ม.3 ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.นําน
41 ม.3 ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.นําน
60 ม.3 ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.นําน
99 ม.3 ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.นําน
100 ม.3 ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.นําน
122 ม.3 ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.นําน
124 ม.3 ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.นําน
โฮมสเตย๑ตําบลบํอสวก
43 ม.10 ต.บํอสวก อ.เมือง จ.นําน
40 ม.10 ต.บํอสวก อ.เมือง จ.นําน
45 ม.10 ต.บํอสวก อ.เมือง จ.นําน
47 ม.10 ต.บํอสวก อ.เมือง จ.นําน
63 ม.10 ต.บํอสวก อ.เมือง จ.นําน
โฮมสเตย๑ตําบลหาดสองแคว
52 ม.1 ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ๑
20/2 ม.2 ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ๑
42/2 ม.2 ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ๑
68/1 ม.2 ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ๑
86/1 ม.2 ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ๑
16/5 ม.3 ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ๑
59 ม.3 ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ๑
74/2 ม.3 ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ๑
97 ม.3 ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ๑
โฮมสเตย๑เมืองลับแล
134 ม. 4 ต.แมํพลู อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ๑
168 ม. 4 ต.แมํพลู อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ๑
121 ม. 4 ต.แมํพลู อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ๑
โฮมสเตย๑บา๎ นป่าเกีย๊ ะ
13 ม.18 ต.ทําก๏อ อ.แมํสรวย จ.เชียงราย
15 ม.18 ต.ทําก๏อ อ.แมํสรวย จ.เชียงราย
66 ม.18 ต.ทําก๏อ อ.แมํสรวย จ.เชียงราย
78 ม.18 ต.ทําก๏อ อ.แมํสรวย จ.เชียงราย
80 ม.18 ต.ทําก๏อ อ.แมํสรวย จ.เชียงราย
114 ม.18 ต.ทําก๏อ อ.แมํสรวย จ.เชียงราย
115 ม.18 ต.ทําก๏อ อ.แมํสรวย จ.เชียงราย
120 ม.18 ต.ทําก๏อ อ.แมํสรวย จ.เชียงราย
178 ม.18 ต.ทําก๏อ อ.แมํสรวย จ.เชียงราย
368 ม.18 ต.ทําก๏อ อ.แมํสรวย จ.เชียงราย
380 ม.18 ต.ทําก๏อ อ.แมํสรวย จ.เชียงราย

เจ๎าบ๎าน

จํานวน/หลัง

ปีที่สิ้นสุด
การรับรอง

นางเตือนจิตร ไชยแก๎ว
นางภัทรพร(จําเนียร) พอสม
นางแสงเทียน กันทวงศ๑
นางจุไรรัตน๑ โสธรพรสวรรค๑
8

พ.ศ.
2561

5

พ.ศ.
2562

10

พ.ศ.
2561

3

พ.ศ.
2562

11

พ.ศ.
2561

นายเสถียน สองสีขวา
นางถวิล ลี้ประดิษฐ๑
นายเสถียน พันธวงค๑
นายวินัย จันทร๑สวาสดิ์
นายเชาว๑ จุมปา
นางหอม รุณอินตา
นางทองเพียร ปะนะ
นางณัชชา วังอินทร๑
นางบัวหล๎า มันจันทร๑
นางสมพร ยาประสิทธิ์
นายบุญเปลํง มันจันทร๑
นายคําป่วน มันจันทร๑
นางเพียร สอนใจ
นางสนิท ดีเพ็ชร๑
นางสาววิภาพร ชัยยาสูบ
นางจันทร๑แรม ดวงดัน
นางรัตนะ เสริมมา
นางอําพร อยูจํ ันทร๑
นายอนันต๑ จิว๋ อยูํ
นางสาวสายรุง๎ เจริญศรี
นางสุรีย๑ โพหิรัญ
นางวันเพ็ญ กลมดวง
นางบุญสํวน พรมสุวรรณ
นายอรชุน สุํมศรี
นายชลัท บัวจันทร๑
นายวิลัย คงอมรพนา
นายอายี หมื่นแล
นายอาตี มาเยอะ
นายกําธร พนาคงอมร
นายวินัย คงเกษมธารา
นายมานพ บุญยืนกุล
นางหมี่ซา หมื่อแล
นายอาแซ บูเซอ
นายอาเจ มาเยอะ
นายอาแด เบียวดํอง
นางหมี่แย๎ มาเยอะ

ข๎อมูลโฮมสเตย๑ไทย ในจังหวัดทํองเที่ยวรอง 55 จังหวัด
ลําดับ
22

23

24

25

26

27

จังหวัด
เชียงราย

เชียงราย

เชียงราย

เชียงราย

เชียงราย

เชียงราย

รายชื่อ
โฮมสเตย๑บา๎ นทําขันทอง
5 ม.3 ต.บ๎านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
6 ม.3 ต.บ๎านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
32 ม.3 ต.บ๎านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
41 ม.3 ต.บ๎านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
163 ม.3 ต.บ๎านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
216 ม.3 ต.บ๎านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
218 ม.3 ต.บ๎านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
48 ม.3 ต.บ๎านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
อาขําฮิลล๑ เฮ๎าส๑ โฮมสเตย๑
37/ช ม.7 ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย
97 ม.7 ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย
104 ม.7 ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย
107 ม.7 ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย
131 ม.7 ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย
162 ม.7 ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย
โฮมสเตย๑ชุมชนหน๎าดํานบ๎านทุํงงิว้
243 ม.1 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย
159/1 ม.11 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย
424 ม.11 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย
140/1 ม.11ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย
106/4 ม.11 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย
โป่งงามโฮมสเตย๑
2 ม.5 ต.โป่งงาม อ.แมํสาย จ.เชียงราย
73 ม.5 ต.โป่งงาม อ.แมํสาย จ.เชียงราย
350 ม.5 ต.โป่งงาม อ.แมํสาย จ.เชียงราย
67 ม.5 ต.โป่งงาม อ.แมํสาย จ.เชียงราย
101 ม.12 ต.โป่งงาม อ.แมํสาย จ.เชียงราย
104 ม.12 ต.โป่งงาม อ.แมํสาย จ.เชียงราย
49 ม.12 ต.โป่งงาม อ.แมํสาย จ.เชียงราย
126 ม.12 ต.โป่งงาม อ.แมํสาย จ.เชียงราย
494 ม.9 ต.โป่งงาม อ.แมํสาย จ.เชียงราย
422 ม.9 ต.โป่งงาม อ.แมํสาย จ.เชียงราย
157 ม.9 ต.โป่งงาม อ.แมํสาย จ.เชียงราย
184/1 ม.9 ต.โป่งงาม อ.แมํสาย จ.เชียงราย
142 ม.9 ต.โป่งงาม อ.แมํสาย จ.เชียงราย
โฮมสเตย๑บา๎ นปางห๎า
235 ม.1 ต.เกาะช๎าง อ.แมํสาย จ.เชียงราย
200 ม.1 ต.เกาะช๎าง อ.แมํสาย จ.เชียงราย
109 ม.1 ต.เกาะช๎าง อ.แมํสาย จ.เชียงราย
168 ม.1 ต.เกาะช๎าง อ.แมํสาย จ.เชียงราย
104 ม.1 ต.เกาะช๎าง อ.แมํสาย จ.เชียงราย
โฮมสเตย๑บา๎ นแมํจันใต๎
140 ม.25 ต.ทําก๏อ อ.แมํสรวย จ.เชียงราย
138 ม.25 ต.ทําก๏อ อ.แมํสรวย จ.เชียงราย

เจ๎าบ๎าน

จํานวน/หลัง
8

นางพรรณี สมนึก
นางมอน อนุภาพ
นางสระสิน บุญปก
นางสาวอรพิน ศรีลารักษ๑
นางสาวอชิรญา แก๎ววงศ๑
นางวิลัยศรี จํากอง
นางเพียงใจ รักษาศิล
นางไพรวรรณ พูลสวัสดิ์
6

พ.ศ.
2561

5

พ.ศ.
2562

13

พ.ศ.
2562

5

พ.ศ.
2562

10

พ.ศ.
2562

นายลอผํา มาเยอะ
นายอาแป อามอ
ยาบอาจู เยช๎อ
นายอาปิ่น มาเยอะ
นายอาแม อามอ
นายเกษม เยช๎อ
นางสาววีรดา หล๎าเชียงของ
นายสมนึก ศรีคํา
นายโอภาส มูลเพชร
นายสุพฒ
ั น๑ ยอดสุวรรณ
นางรุงํ ทิพย๑ นันทิยะประดิษฐ๑
นางชนิตา ไชยวินิจ
นางเสาร๑แก๎ว นิธิอนันต๑สกุล
นายสมคิด ป๓ญญากุลารักษ๑
นายสุข ขัดแก๎ว
นางงามตา สินธุเสน
นางถนอมศรี ไชยโย
นางป๓ด นาใจ
นายมานิตย๑ กองโกย
นางสาววรรณพัด จันทาพูน
นางสวาท อินทนนท๑
นางจุฑามาส เขือ่ นคําแสง
นางบุษบา เรือนคําจันทร๑
นางสมัยพร สุวรรณรักษ๑
นางจินนาลักษณ๑ ชุํมมงคล
นางพัชรินทร๑ ชุํมมงคล
นางสาวพรชนก ชุํมมงคล
นางบัวลอย อินตา
นางวันดี ทัศนคติ
นายพิตะ อางิ
นายสันติกุล จือปา

ปีที่สิ้นสุด
การรับรอง
พ.ศ.
2561

ข๎อมูลโฮมสเตย๑ไทย ในจังหวัดทํองเที่ยวรอง 55 จังหวัด
ลําดับ

จังหวัด

28 เชียงราย

29 เชียงราย

30 เชียงราย

31 เชียงราย

32 เชียงราย

รายชื่อ
125 ม.25 ต.ทําก๏อ อ.แมํสรวย จ.เชียงราย
137 ม.25 ต.ทําก๏อ อ.แมํสรวย จ.เชียงราย
126 ม.25 ต.ทําก๏อ อ.แมํสรวย จ.เชียงราย
135 ม.25 ต.ทําก๏อ อ.แมํสรวย จ.เชียงราย
128 ม.25 ต.ทําก๏อ อ.แมํสรวย จ.เชียงราย
141 ม.25 ต.ทําก๏อ อ.แมํสรวย จ.เชียงราย
134 ม.25 ต.ทําก๏อ อ.แมํสรวย จ.เชียงราย
173 ม.25 ต.ทําก๏อ อ.แมํสรวย จ.เชียงราย
กลุํมขวัญข๎าวโฮมสเตย๑บา๎ นป่าแฝ
32 ม.3 ต.โป่งผา อ.แมํสาย จ.เชียงราย
54 ม.3ต.โป่งผา อ.แมํสาย จ.เชียงราย
11 ม.3ต.โป่งผา อ.แมํสาย จ.เชียงราย
11/2 ม.3 ต.โป่งผา อ.แมํสาย จ.เชียงราย
โฮมสเตย๑บา๎ นโป่งศรีนคร
3 ม.11 ต.โรงช๎าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
136 ม.11 ต.โรงช๎าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
137 ม.11 ต.โรงช๎าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
139 ม.11 ต.โรงช๎าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
256 ม.11 ต.โรงช๎าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
306 ม.11 ต.โรงช๎าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
315 ม.11 ต.โรงช๎าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
387 ม.11 ต.โรงช๎าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
113 ม.11 ต.โรงช๎าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
โฮมสเตย๑บา๎ นรํองปลายนา
178 ม.11 ต.บัวสลี อ.แมํลาว จ.เชียงราย
202 ม.11 ต.บัวสลี อ.แมํลาว จ.เชียงราย
171 ม.11 ต.บัวสลี อ.แมํลาว จ.เชียงราย
1 ม.11 ต.บัวสลี อ.แมํลาว จ.เชียงราย
76 ม.11 ต.บัวสลี อ.แมํลาว จ.เชียงราย
โฮมสเตย๑หมูํบา๎ นเพื่อการทํองเที่ยว โป่งเทวีที่รัก
62 ม.2 ต.บ๎านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
214 ม.5 ต.บ๎านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
61 ม.2 ต.บ๎านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
โฮมสเตย๑บา๎ นห๎วยน้ํากืน
118 ม.13 ต.แมํเจดีย๑ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
4 ม.13 ต.แมํเจดีย๑ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
12 ม.13 ต.แมํเจดีย๑ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
22 ม.13 ต.แมํเจดีย๑ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
41 ม.13 ต.แมํเจดีย๑ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
55 ม.13 ต.แมํเจดีย๑ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
47 ม.13 ต.แมํเจดีย๑ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

เจ๎าบ๎าน

จํานวน/หลัง

ปีที่สิ้นสุด
การรับรอง

4

พ.ศ. 2563

9

พ.ศ. 2563

5

พ.ศ. 2563

3

พ.ศ. 2563

11

พ.ศ. 2563

นายชิโย มณีเอกพันธ๑
นายสินธพ จือปา
นายแม๎กํอ เชอมือ
นายอานะ เจอเมีย
นายชีตา จือปา
นายเบทู เชอมือ
นายอาพี เบกํา
นายอาหมี เปียงแล
นางสมสาย นันตา
นายมานิตย๑ พรมป๓ญญา
นางสาวภัทรมัย คําลือวงค๑
นายกิจธนา นันตา

นางบัวไข ยามี
นางบุญเหลือ เชียงโส
นางบัวจันทร๑ กันทะวงค๑
นางยวง เชียงโส
นายสี ยามี
นางบัวแก๎ว ลาวตุม
นางบัวหลัน พญาราช
นางฟองนวล ลาวตุม
นางมาลา ชัยวร

นางวนิดา สายจันทร๑
นางฉวีวรรณ สลีสองสม
นางคนึงจิตร สลีสองสม
นางบุญทริกา วงษา
นายประเสริฐ เตชะ

นางรุจิรา วงศาสุราฤทธิ์
นางปิมมาลา จันทร๑สม
นางเฟื่องฟ้า เทียมเมือง

นายอนันต๑ แก๎ววงษ๑ษา
นางฟองจันทร๑ แก๎ววงษ๑ษา
นายเอกสยาม งามดี
นางมาลี ฝอยลม
นางกรวิลัย ชัยนาม
นางวิภา กุญชร
นายธนวัฒน๑ สินมูล

ข๎อมูลโฮมสเตย๑ไทย ในจังหวัดทํองเที่ยวรอง 55 จังหวัด
ลําดับ

จังหวัด

รายชื่อ
101 ม.13 ต.แมํเจดีย๑ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
19 ม.13 ต.แมํเจดีย๑ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
105 ม.13 ต.แมํเจดีย๑ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
137 ม.13 ต.แมํเจดีย๑ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

33 เชียงราย

34

35

แพรํ

แพรํ

36 แพรํ

37

38

เพชรบูรณ๑

เพชรบูรณ๑

โฮมสเตย๑บา๎ นอาผําพัฒนา
182 ม.11 ต.แมํยาว อ.เมือง
184 ม.11 ต.แมํยาว อ.เมือง
231 ม.11 ต.แมํยาว อ.เมือง
293 ม.11 ต.แมํยาว อ.เมือง
313 ม.11 ต.แมํยาว อ.เมือง
186 ม.11 ต.แมํยาว อ.เมือง
299 ม.11 ต.แมํยาว อ.เมือง
205 ม.11 ต.แมํยาว อ.เมือง

จ.เชียงราย
จ.เชียงราย
จ.เชียงราย
จ.เชียงราย
จ.เชียงราย
จ.เชียงราย
จ.เชียงราย
จ.เชียงราย

โฮมสเตย๑ฅนพวน
58 ม.2 ต.แมํยม อ.เมือง จ.แพรํ
225 ม.2 ต.แมํยม อ.เมือง จ.แพรํ
291 ม.2 ต.แมํยม อ.เมือง จ.แพรํ
231 ม.2 ต.แมํยม อ.เมือง จ.แพรํ
โฮมสเตย๑บา๎ นไทรย๎อย
43/1 ม.2 ต.ไทรย๎อย อ.เดํนชัย จ.แพรํ
47 ม.2 ต.ไทรย๎อย อ.เดํนชัย จ.แพรํ
130 ม.2 ต.ไทรย๎อย อ.เดํนชัย จ.แพรํ
48 ม.2 ต.ไทรย๎อย อ.เดํนชัย จ.แพรํ
ชุมชนไตลื้อ ต.บ๎านถิน่
69/3 ม.2 ต.บ๎านถิน่ อ.เมือง จ.แพรํ
1/3 ม.3 ต.บ๎านถิน่ อ.เมือง จ.แพรํ
109 ม.7 ต.บ๎านถิน่ อ.เมือง จ.แพรํ
116/2 ม.8 ต.บ๎านถิน่ อ.เมือง จ.แพรํ
กลุํมโฮมสเตย๑ตําบลวังทําดี
5 ม.2 ต.วังทําดี อ.หนองไผํ จ.เพชรบูรณ๑
43/1 ม.2 ต.วังทําดี อ.หนองไผํ จ.เพชรบูรณ๑
14 ม.2 ต.วังทําดี อ.หนองไผํ จ.เพชรบูรณ๑
42 ม.2 ต.วังทําดี อ.หนองไผํ จ.เพชรบูรณ๑
74 ม.2 ต.วังทําดี อ.หนองไผํ จ.เพชรบูรณ๑
7 ม.2 ต.วังทําดี อ.หนองไผํ จ.เพชรบูรณ๑
3/3 ม.2 ต.วังทําดี อ.หนองไผํ จ.เพชรบูรณ๑
116 ม.2 ต.วังทําดี อ.หนองไผํ จ.เพชรบูรณ๑
95 ม.2 ต.วังทําดี อ.หนองไผํ จ.เพชรบูรณ๑
เสลี่ยงแห๎ง 3 โฮมสเตย๑
8 ม.1 ต.หนองแมํนา อ.เขาค๎อ จ.เพชรบูรณ๑
4 ม.1 ต.หนองแมํนา อ.เขาค๎อ จ.เพชรบูรณ๑
47 ม.1 ต.หนองแมํนา อ.เขาค๎อ จ.เพชรบูรณ๑

เจ๎าบ๎าน

จํานวน/หลัง

ปีที่สิ้นสุด
การรับรอง

8

พ.ศ. 2563

4

พ.ศ.
2561

4

พ.ศ.
2562

4

พ.ศ. 2563

9

พ.ศ.
2561

3

พ.ศ.
2562

นายจันทร๑แดง สุลัยยะ
นางสุวรรณรัตน๑ สินมูล
นายมงคล มหาชาติ
นายวัชรพงศ๑ กุญชร

นายอาหมื่อ เฌอมือ
นายอภิชาติ เฌอมือ
นายอาฉํา เฌอมือ
นางบูหยํา อายี
นายอากือ เฌอมือ
นายอาผํา เฌอมือ
นายอากอง เฌอมือ
นายมานพ มาเยอะ

นางกัญญ๑หา ก๐าทองทุํง
นายดํารง ทองคําโฮ๎ง
นางประภาพรรณ ศรีตรัย
นางสาวพิศ บุตรชา
นางศรีนวล ก๏กไม๎
นางบัวผัด เงินหีบ
นางทองสุข ชัยวรรณจินดา
นางศรีวัย ขยายเสียง
นางศราพร พิริยะธนานุสรณ๑
นางไพพร ถิน่ ทิพย๑
นางอุดร เทพเสนา
ดต.พิชิต นันทวรรณ

นางม๎วน แก๎วดอก
นางแสงเดือน แก๎วดอก
นางกิมเตียง บุญป๓น
นางคําป๓ก สิงที
นางทองเลี่ยง บํารุงสวัสดิ์
นางศุภมาส มีสุข
นางอุทยั ประดับวงศ๑
นางผการัตน๑ ภาชื่น
นางสาวสุพร แก๎วดอก
นางสุด โยธะชัย
นางเกตุ ทองมั่น
นางจินดา ราศีชัย

ข๎อมูลโฮมสเตย๑ไทย ในจังหวัดทํองเที่ยวรอง 55 จังหวัด
ลําดับ

จังหวัด

39 เพชรบูรณ๑

40

41

42

ตาก

ลําพูน

ลําพูน

43 ลําพูน

44 ลําพูน

45 ลําพูน

รายชื่อ
โฮมสเตย๑บา๎ นหนองแมํนา
41 ม.6 ต.หนองแมํนา อ.เขาค๎อ จ.เพชรบูรณ๑
54 ม.6 ต.หนองแมํนา อ.เขาค๎อ จ.เพชรบูรณ๑
53/2 ม.6 ต.หนองแมํนา อ.เขาค๎อ จ.เพชรบูรณ๑
กลุํมทํองเที่ยวบ๎านไทยสามัคคี
84 ม.1 ต.แมํกาษา อ.แมํสอด จ.ตาก
94 ม.1 ต.แมํกาษา อ.แมํสอด จ.ตาก
62 ม.1 ต.แมํกาษา อ.แมํสอด จ.ตาก
20 ม.1 ต.แมํกาษา อ.แมํสอด จ.ตาก
โฮมสเตย๑บา๎ นธิ
100 ม.3 ต. บ๎านธิ อ.บ๎านธิ จ.ลําพูน
23 ม.13 ต.บ๎านธิ อ.บ๎านธิ จ.ลําพูน
76 ม.20 ต.บ๎านธิ อ.บ๎านธิ จ.ลําพูน
9/1 ม.14 ต.บ๎านธิ อ.บ๎านธิ จ.ลําพูน
37 ม.17 ต.บ๎านธิ อ.บ๎านธิ จ.ลําพูน
โฮมสเตย๑บา๎ นหนองเงือก
123 ม.5 ต.แมํแรง อ.ป่าซาง จ.ลําพูน
162 ม.5 ต.แมํแรง อ.ป่าซาง จ.ลําพูน
93 ม.5 ต.แมํแรง อ.ป่าซาง จ.ลําพูน
146/4 ม.5 ต.แมํแรง อ.ป่าซาง จ.ลําพูน
18/3 ม.5 ต.แมํแรง อ.ป่าซาง จ.ลําพูน
133 ม.5 ต.แมํแรง อ.ป่าซาง จ.ลําพูน
โฮมสเตย๑ชุมชนพระบาทห๎วยต๎ม
1 ม.12 ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลําพูน
71/4 ม.12 ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลําพูน
314 ม.9 ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลําพูน
14 ม.12 ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลําพูน
314/1 ม.8 ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลําพูน
ห๎วยทรายขาว บ๎านทาป่าเปา
48/1 ม.6 ต.ทาปลาดุก อ.แมํทา จ.ลําพูน
48/2 ม.6 ต.ทาปลาดุก อ.แมํทา จ.ลําพูน
42/3 ม.6 ต.ทาปลาดุก อ.แมํทา จ.ลําพูน
104 ม.6 ต.ทาปลาดุก อ.แมํทา จ.ลําพูน
152 ม. 6 ต.ทาปลาดุก อ.แมํทา จ.ลําพูน
19 ม.6 ต.ทาปลาดุก อ.แมํทา จ.ลําพูน
100 ม.6 ต.ทาปลาดุก อ.แมํทา จ.ลําพูน
59/2 ม.6 ต.ทาปลาดุก อ.แมํทา จ.ลําพูน
48 ม.6 ต.ทาปลาดุก อ.แมํทา จ.ลําพูน
อุโมงค๑โฮมสเตย๑
153/1 ม.1 ต.อุโมงค๑ อ.เมือง จ.ลําพูน
115/1 ม.2 ต.อุโมงค๑ อ.เมือง จ.ลําพูน
185 ม.2 ต.อุโมงค๑ อ.เมือง จ.ลําพูน

เจ๎าบ๎าน

จํานวน/หลัง
3

ปีที่สิ้นสุด
การรับรอง
พ.ศ. 2563

นายสมพงษ๑ ตุ๎มคํา
นางกองจําย แสงสาร
นายประสาท ทองคําสุก
4

พ.ศ.
2562

5

พ.ศ.
2562

6

พ.ศ.
2562

5

พ.ศ. 2564

9

พ.ศ. 2564

6

พ.ศ. 2564

นางศิรดา ป๓นสา
นางอัญชนา กุลฤทธิชัย
นางอํานวย ใจป๓นทา
นางสุพรรณ ป๓นสีคํา
นางบานเย็น ป๓ญโญใหญํ
นางสาวจันทร๑แก๎ว วิชายคํา
นางบัวเหรียญ ศรีธิใหญํ
นางสาวนงเยาว๑ ป๓ญโญใหญํ
นางสาววิไล สุยะใหญํ
นางสาวบุญชุม แก๎วกัน
นางบัวจุม ป๓นผสม
นางมาลี กันทาทรัพย๑
นางฟองคํา มันตาวิจักษณ๑
นางบุญทอง เที่ยงสูงเนิน
นางทองสุข ป๓นผสม
นางสุรีพร พงศากมล
นางวันดี คําปา
น.ส.สายทอง เงินเลิศสกุล
นางนันท๑นภัทร แปทู
น.ส.อัปสรสวรรค๑ เขียวขจีไพร

นางสังวาล จําพงษ๑
นางสุดาวรรณ มะโนชมภู
นางคําอ๎าย บุปผาโชคอนันต๑
นางกัลยา ทองแดง
นางวรรณา สมบูรณ๑
นางอัมพร จาติระเปา
นางยุพนิ สุทธดุก
น.ส.พิมลรัตน๑ หัตถกอง
นายไพบูลย๑ จําหงษ๑

นางสาวศิรินันท๑ ติปนิ
นางละมัย อุนํ เจริญ
นางณัฐรดา มาบุพผา

ข๎อมูลโฮมสเตย๑ไทย ในจังหวัดทํองเที่ยวรอง 55 จังหวัด
ลําดับ

จังหวัด

รายชื่อ
188/1 ม.5 ต.อุโมงค๑ อ.เมือง จ.ลําพูน
299 ม.5 ต.อุโมงค๑ อ.เมือง จ.ลําพูน
70/1 ม.8 ต.อุโมงค๑ อ.เมือง จ.ลําพูน

46

สุโขทัย

47 สุโขทัย

โฮมสเตย๑เมืองเกําสุโขทัย
215 ม.3 ต.เมืองเกํา อ.เมือง จ.สุโขทัย
422 ม.3 ต.เมืองเกํา อ.เมือง จ.สุโขทัย
368/1 ม.3 ต.เมืองเกํา อ.เมือง จ.สุโขทัย
606 ม.3 ต.เมืองเกํา อ.เมือง จ.สุโขทัย
ทุํงหลวงโฮมสเตย๑
12 ม.2 ต.ทุํงหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
256 ม.2 ต.ทุํงหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
78 ม.3 ต.ทุํงหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

โฮมสเตย๑บา๎ นนาต๎นจัน่
111 ม.5 ต.บ๎านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
171 ม.5 ต.บ๎านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
199 ม.5 ต.บ๎านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
67 ม.5 ต.บ๎านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
83 ม.5 ต.บ๎านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
271 ม.5 ต.บ๎านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
100 ม.5 ต.บ๎านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
247 ม.5 ต.บ๎านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
202 ม.5 ต.บ๎านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
279 ม.5 ต.บ๎านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
209 ม.5 ต.บ๎านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
74 ม.5 ต.บ๎านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
245 ม.5 ต.บ๎านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
313 ม.5 ต.บ๎านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
47 ม.5 ต.บ๎านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
124 ม.5 ต.บ๎านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
119 ม.5 ต.บ๎านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
154 ม.5 ต.บ๎านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
119/2 ม.5 ต.บ๎านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
140 ม.5 ต.บ๎านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
ภาคใต๎ จํานวน 10 แหํง : 66 หลัง
1.
ชุมพร
บ๎านเกาะพิทกั ษ๑
12 ม.14 ต.บางน้ําจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร
14 ม.14 ต.บางน้ําจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร
18 ม.14 ต.บางน้ําจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร
19 ม.14 ต.บางน้ําจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร
21 ม.14 ต.บางน้ําจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร
22 ม.14 ต.บางน้ําจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร
24 ม.14 ต.บางน้ําจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร
25 ม.14 ต.บางน้ําจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร

เจ๎าบ๎าน

จํานวน/หลัง

ปีที่สิ้นสุด
การรับรอง

นางนภาพรรณ ไชยนาม
นางสายพิณ กิติเงิน
นางธนกร กันทะอุโมงค๑
4

พ.ศ.
2562

3

พ.ศ. 2563

20

พ.ศ. 2563

18

พ.ศ.
2561

นางมณี วัชรถาวรศักดิ์
นางบันจง ยอดนวล
นางกัญญา ใจอิม่
นางฉลอง โคกสันเทียะ
นางจันแรม อ๎นทอง
นางปราณี เอีย่ มสอาด
นางประนอม ยิม้ ทอง

48 สุโขทัย

นางเสงีย่ ม แสวงลาภ
นางสาวณี ศรีวิลัย
นางอรทัย สมมุติ
นางเตรียม แสวงลาภ
นางศรีนวล นิ่มมา
นางลัดดา แสวงลาภ
นางรําพร แสวงลาภ
นางปรียานันท๑ นพบรรลัง
นางสุวิน คําจ๎อน
นางสนาม ศรีวิลัย
นางบัวคํา สุดสาคร
นางจอม แก๎วคต
นางบุญชํวย นนทธิ
นางจุฑาทิพย๑ แสวงลาภ
นางบุญเสริม ฟูสาย
นางวราพร กองนิล
นางจันทรา ศรีวิลัย
นางเกตุทพิ ย๑ วุฒิสาร
นส.หทัยกาญจน๑ รืน่ รมย๑
นายจิรเมธ แสงสุข

นางอนงค๑ วรรณทอง
นางสมศรี สุขอุบล
นางพรศรี รัตนราช
นายประวิทย๑ หิ้นเตี้ยน
นางสาคร เย็นบางสพาน
นางสาวปราณี แก๎วสถิตย๑
นางวิมล วิเชียร
นางสาวชัญญกรณ๑ หิ้นเตี้ยน

ข๎อมูลโฮมสเตย๑ไทย ในจังหวัดทํองเที่ยวรอง 55 จังหวัด
ลําดับ

2.

จังหวัด

ชุมพร

3.

พัทลุง

4.

พัทลุง

5.

ตรัง

6

ตรัง

7 ตรัง

รายชื่อ

เจ๎าบ๎าน

28 ม.14 ต.บางน้ําจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร
29 ม.14 ต.บางน้ําจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร
30 ม.14 ต.บางน้ําจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร
32 ม.14 ต.บางน้ําจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร
37 ม.14 ต.บางน้ําจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร
40 ม.14 ต.บางน้ําจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร
41 ม.14 ต.บางน้ําจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร
42 ม.14 ต.บางน้ําจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร
43 ม.14 ต.บางน้ําจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร
44 ม.14 ต.บางน้ําจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร
โฮมสเตย๑บา๎ นทอน-อม

นายชูสิน สุขสวัสดิ์
นางอรอนงค๑ เย็นบางสพาน
นางวิลัยวรรณ ชํวยอุดม
นางพร ธานีครุฑ
นางจีระ พัฒมงคล
นางมาลัย พัฒสถิตย๑
นางสาวอารีรัตน๑ ซํานฮูํ
นางสุชาดา ผลพุฒ
ด.ต.วิจิตร พันธ๑พชื
นางสมผล หิ้นเตี้ยน

60 ม.2 ต.ทุํงตะไคร อ.ทุํงตะโก จ.ชุมพร
3 ม.6 ต.ชํองไม๎แก๎ว อ.ทุํงตะโก จ.ชุมพร
14 ม.6 ต.ชํองไม๎แก๎ว อ.ทุํงตะโก จ.ชุมพร
26 ม.6 ต.ชํองไม๎แก๎ว อ.ทุํงตะโก จ.ชุมพร
ชัยบุรีเมืองเกําพัทลุงโฮมสเตย๑
55/1 ม.2 ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
37/1 ม.4 ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
53/2 ม.4 ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
70 ม.4 ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
115 ม.4 ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
128 ม.4 ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
107 ม.5 ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เขาจันทร๑โฮมสเตย๑
399 ม.2 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
451 ม.2 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
95 ม.4 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
373 ม.4 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
44 ม.6 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
บํอหินฟาร๑มสเตย๑
115 ม.2 ต.บํอหิน อ.สิเกา จ.ตรัง
145/1 ม.2 ต.บํอหิน อ.สิเกา จ.ตรัง
224 ม.2 ต.บํอหิน อ.สิเกา จ.ตรัง
ชมรมการทํองเที่ยวเพื่อการอนุรักษ๑และพัฒนาชุมชนเกาะลิบง
97/3 ม.4 ต.เกาะลิบง อ.กันตรัง จ.ตรัง
145 ม.7 ต.เกาะลิบง อ.กันตรัง จ.ตรัง
88/2 ม.7 ต.เกาะลิบง อ.กันตรัง จ.ตรัง
104 ม.7 ต.เกาะลิบง อ.กันตรัง จ.ตรัง
26 ม.7 ต.เกาะลิบง อ.กันตรัง จ.ตรัง
เกาะลิบงการทํองเที่ยวโฮมสเตย๑
134 ม.4 ต.เกาะลิบง อ.กันตรัง จ.ตรัง
134/4 ม.4 ต.เกาะลิบง อ.กันตรัง จ.ตรัง
134/1 ม.4 ต.เกาะลิบง อ.กันตรัง จ.ตรัง
134/5 ม.4 ต.เกาะลิบง อ.กันตรัง จ.ตรัง

นางสาววรรณภัสสร สันติธรรมสุททิ์
นางจินตนา ไพบูลย๑
นายสมบูรณ๑ ศรีสุบตั ิ
นางสุลีพร พรมพันธ๑

จํานวน/หลัง

ปีที่สิ้นสุด
การรับรอง

4

พ.ศ.
2561

7

พ.ศ.
2561

5

พ.ศ.
2561

3

พ.ศ.
2561

5

พ.ศ.2562

5

พ.ศ. 2564

นางสาวสํารวย อินทร๑แก๎ว
นางรวยริน่ ขุนจันทร๑
นางมลทิพย๑ บุญน๎อย
นางอุบล พรหมแก๎ว
นางพรรณี ทวนทอง
นางสุบรรณ หมวดจันทร๑
นายสนิท ทองบุรี
นางหนับเสาะ เตะเหมทอง
นางโศรดา แขกพงค๑
นายชัยณรงค๑ ชุมวรรณ๑
นางสาวเสมอใจ รัตนศิริ
นายขับ รักเกิด
นายนู สุขเสริฐ
นายบรรจง นฤพรเมธี
นายวรุต อัตกลับ
นางสาวอนัญญา เบ็ญสอาด
นางเราะติยะ วชิรโกศล
นางสาวอารีย๑ จิหรน
นางสาวรัชนี อยูเํ ด็น
นายดนละ สารสิทธิ์
นายปา เจริญฤทธิ์
นายประชุม เจริญฤทธิ์
นางมาเรียม โชคอํานวยสิทธิ์
นางสาวมีนา เจริญฤทธิ์

ข๎อมูลโฮมสเตย๑ไทย ในจังหวัดทํองเที่ยวรอง 55 จังหวัด
ลําดับ

จังหวัด

134/7 ม.4 ต.เกาะลิบง อ.กันตรัง จ.ตรัง
8

บ๎านลําขนุนโฮมสเตย๑
3 ม.8 ต.นาชุมเห็ด อ.ยํานตาขาว จ.ตรัง
230 ม.8 ต.นาชุมเห็ด อ.ยํานตาขาว จ.ตรัง
160 ม.8 ต.นาชุมเห็ด อ.ยํานตาขาว จ.ตรัง
225 ม.8 ต.นาชุมเห็ด อ.ยํานตาขาว จ.ตรัง

9

นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนกลุํมอนุรักษ๑ปา่ ชายเลนบ๎านแหลมโฮมสเตย๑

10

128 ม.7 ต.ทําศาลา อ.ทําศาลา จ.นครศรีธรรมราช
181/9 ม.15 ต.ทําศาลา อ.ทําศาลา จ.นครศรีธรรมราช
58/8 ม.15 ต.ทําศาลา อ.ทําศาลา จ.นครศรีธรรมราช
147/1 ม.14 ต.ทําศาลา อ.ทําศาลา จ.นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนเพ็ชรคีรีโฮมสเตย๑

11

สตูล

เจ๎าบ๎าน

รายชื่อ

147/1 ม.10 ต.กําโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
172 ม.10 ต.กําโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
346 ม.5 ต.กําโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
89 ม.10 ต.กําโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
152 ม.4 ต.กําโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
ทุํงหว๎าโฮมสเตย๑โกดอน
39 ม.7 ต.ทุํงหว๎า อ.ทุํงหว๎า จ.สตูล
37 ม.7 ต.ทุํงหว๎า อ.ทุํงหว๎า จ.สตูล
61/1 ม.7 ต.ทุํงหว๎า อ.ทุํงหว๎า จ.สตูล
82 ม.7 ต.ทุํงหว๎า อ.ทุํงหว๎า จ.สตูล
3/1 ม.8 ต.ทุํงหว๎า อ.ทุํงหว๎า จ.สตูล
89 ม.8 ต.ทุํงหว๎า อ.ทุํงหว๎า จ.สตูล

โฮมสเตย๑ในจังหวัดทํองเที่ยวรอง 55 จังหวัด

จํานวน/หลัง

ปีที่สิ้นสุด
การรับรอง

4

พ.ศ. 2564

4

พ.ศ.
2562

5

พ.ศ.
2562

นางสาวมลรักษ๑ เจริญฤทธิ์

นายหนูอมิ่ ปานนิล
นางวรฤทัย เปลรินทร๑
นายบุญธรรม มาแสง
นางกานดา มาพันธุ๑

นายณรงค๑ศักดิ์ หวันหมาน
นายบุญฤทธิ์ จําปาทอง
นางสาวอาซียะ หะยีมะสาและ
นายประสาท วัลลีย๑

นางสาวอาจินต๑ เพ็ชรวงศ๑
นางสาวกันฑ๑ฐิตา มัธยาท
นางเรณู กตัญ๒ู
นางเบญจา ดังนิโรจน๑
นางสาวนนทวรรณ ลําภูศรี
6
นางสาวกิตติยา แสงสนิท
นางชื่น พุํมนุํม
นางปรีดา เกลี้ยงกลม
นางปุษยา ทิพย๑มณี
นางสาววาสนา เศษแอ
นางอนงค๑ โตวาโต

123 แหํง
900 หลัง

พ.ศ.
2562

