
ล ำดับ ช่ือ-สกุล

1 ก ชำกร   ฤ ทธิช่วย รอด  โลช่ันและน  ำมันนวดสปำ แบรนด์ วิสำหกิจ ชุมชนหมอพื นบ้ำนหมอไทย

2 กชณิภำ หัตถโกศล ชุดเดรสมัดไหล่ปักลำยไทย แบรนด์ Chiangcram

3 กนกกำญจน์ กฤตยกุลเจริญ หลอดดูดน  ำจำกต้นกระจูด แบรนด์ Rabbit go green

4 กนกกำนต์  วีระกุล น  ำซอสปรุงรสส ำเร็จรูป แบรนด์ Suan Dusit Trading

5 กนกวรรณ  ค ำเนตร  กำแฟดริป ชำดอกกำแฟ สบู่กำแฟ แบรนด์ รัษฎำ

6 กมลนัทธ์ สิทธิโชควงกมล PANN natural skincare แบรนด์ PANN natural skincare

7 กรองแก้ว คลังปัญญำทรัพย์ สบู่ แบรนด์ ดีแคร์

8 กฤตินร แย้มเสำธง น  ำพริกลำบ แบรนด์ น  ำพริกลำบคุณยำยเมืองแพร่

9 กวินทร์  ณฐรินทร์ ยำสีฟันสมุนไพรออรัลเฮิร์บ แบรนด์ ออรัลเฮิร์บ

10 กัญญนันทน์ นิวัฒน์จงศิริ ส่ือแหวนแทนใจ แบรนด์ ร้ำนเพชร NewDivaDiamond

11 กัญญพัชร รัตนพันธ์ ผ้ำบำติกเพ้นท์ แบรนด์ สวนสมุนไพรบ้ำนปุญญ์

12 กัปปน์  จินตบุตร GabKo กล้วยอบอนำมัย ชนิดแท่ง  แบรนด์ บริษัท กับโก้ ไดรด์ฟู้ด จ ำกัด

13 กัลยำณี จิรำจินต์ ซอสเย็นตำโฟ แบรนด์ Gala Noodle-เย็นตำโฟตีลังกำ

14 กำนต์ ยืนยงศิริกุล หม่ีกรอบกรองทอง แบรนด์ หม่ีกรอบกรองทอง สุโขทัย

15 ก ำไร  เขียวฉำย ข้ำวสำร"ตรำข้ำวรักนะ" แบรนด์ ข้ำวรักนะ

16 กุสุมำ ธรรมภัทรกุล แกงมัสม่ันโนรำ พร้อมทำน แบรนด์ ส ำรับโนรำ

17 เก็จภัคชริน อัศวีนำรักษ์ น  ำพริกอำหย่อย R-Yoi แบรนด์ แนทเทรดเดอร์

18 เกตน์นิภำ  เเก้วบุญ บ้ำนสวนบัววอนน  ำผึ งป่ำ (Wild Honey ) แบรนด์ บ้ำนสวนบัววอน-ทองผำภูมิ

19 เกศกมล จันทร์โภคำไพบูลย์ เอ็นดำนอล น  ำมันนวดสมุนไพร 801 แบรนด์ บวรเวช

20 เกศสุภีย์ พิธุพันธ์ ผ้ำเคลือบไขผึ ง ใช้แทนพลำสติก แบรนด์ CulinaryGoods

21 เกษมทัศน์ ประสิทธิอำภำ ข้ำวหมำกหอม แบรนด์ ลุงตุ๊ชวนชิม

22 เกษศิรินทร์ ศิรินทร์เกษ บะหม่ี แบรนด์ บะหม่ีดีย์

23 เกียตินัยวัฒ  โรจน์อลันวงค์ Chiwadi Coconut Flower Syrup แบรนด์ Chiwadi Brand

24 แก่นจันทร์ สนอุป ซุปหน่อไม้ก่ึงส ำเร็จรูป ตรำแบมบูเนำะ แบรนด์ ซุปหน่อไม้ แบมบูเนำะ

25 แก้วภูพำ  โชติสิงห์ แชมพูหอมนิล แบรนด์ แก้วภูพำ 

สินค้ำและแบรนด์

ประกำศผล

สินค้ำผู้เข้ำร่วมหลักสูตร Online Marketing Genius รุ่นท่ี 1 (OMG#1) ท่ีผ่ำนกำรคัดเลือก จ ำนวน 300 สินค้ำ
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26 ขนิษฐำ นภำวรกุล กระเป๋ำและสินค้ำไลฟสไตล์  แบรนด์ Big Foot Bag กระเป๋ำผ้ำแคนวำส

27 ขนิษฐำ ประทุมไชย I-richly น  ำยำซักผ้ำ น  ำยำปรับผ้ำนุ่ม แบรนด์ ไอริชล่ี

28 ขนิษฐำ อุทิศวรรณกุล เคร่ืองบูชำสวยงำม แบรนด์ วิสำหกิจชุมชนหัตถกรรมไทบุรำณศิลป์

29 ขวัญประชำ เทียมใส ข้ำวไรซ์เบอร่ี,ดินปลูก แบรนด์ วิสำหกิจชุมชนเกษตรกรรมย่ังยืนศรีสะเกษ

30 ขวัญวรัชญ์ ชยำธรธนวัฒน์ น  ำมันสมุนไพรไทยตรำเทวดำใจดี แบรนด์ บ้ำนเทวดำ

31 คทำวุธ แก้วบรรจง ไข่ดี แบรนด์ ไข่ดี-โปรตีนไข่ขำว

32 คมกฤช ธำรำวิวัฒน์ หม่ีกรอบ บ้ำนธำรำบุรี แบรนด์ หม่ีกรอบ บ้ำนธำรำบุรี

33 คีรยำ ตั งกีรติ ทิพ แชมพูข้ำวหอมนิล แบรนด์ Tip Product 

34 คุณัญญำ แก้วหนู หมอนยำงพำรำถุงมือผ้ำเคลือบยำงพำรำ แบรนด์ 42 NaturalRubber

35 จตุพร ชัยยำศักด์ เคร่ืองประดับ แบรนด์ pearl group jewelery

36 จัทรรัตน์ แก้วเรือง กระเป๋ำตระกร้ำสำน แบรนด์ งำนสำนเส้นพลำสติกHand Makeร้ำนแม่คุณ

37 จันทร์ประภำ ทำทอง น  ำอ้อยก้อนโบรำณรูปดอกไม้ แบรนด์ bandeenumaoy

38 จำรุวรรณ จิณเสน ผ้ำทอไทยประยุกต์ย้อมสีจำกโกโก้ แบรนด์ Cocoa Valley

39 จิดำภำ ประดับเพชร หวีขนหมูป่ำ แบรนด์ Roseray Shop

40 จิรภำ ชูตระกูล ผลิตภัณฑ์จำกผึ ง แบรนด์ ฟำร์มผึ งจิรภำ

41 จิวดี ต้นครองจันทร์ Bull frutti แบรนด์ Nature Land Thailand

42 จีระนันต์ เจริญรัตน์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปเห็ด เห็ดกรอบ แบรนด์ ใยบุญฟำร์มเห็ด

43 จุฑำภรณ์ สุวรรณปริสุทธ์ิ ข้ำวหอมมะลิ แบรนด์ มุกสุวรรณ

44 ชญำนิน เกตุแก้ว ผลิตภัณฑ์ผ้ำฝ้ำยทอมือสีธรรมชำติแปรรูป แบรนด์ KT Cotton Studio

45 ชนนิกำนต์ โลกโบว์ รองเท้ำ แบรนด์ Shoesliers

46 ชนิกำนต์ มหำวนำ สกินแคร์ แบรนด์ VANAPAN (วนำพรรณ)

47 ชนิดำภำ แซ่ตั ง ผลไม้อบแห้ง แบรนด์ Tongue Fun Fruits Creation

48 ชลธิชำ อยู่วิทยำ เมล็ดกำแฟค่ัว แบรนด์ Beankoff

49 ช่อเพ็ชญ์ พรสวัสด์ิ อุปกรณ์ส ำหรับสัตว์เลี ยง แบรนด์ PETSMILE

50 ชัญญำพัชญ์ ชำญศิริธนำวัฒน์ De Vital BioZincเดอะวิทอลไบโอซิงค์ แบรนด์ Marmalade
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51 ชัยยศ  จันทรืทองสำ ข้ำวฮำงงอกผสมธัญพืช แบรนด์ กะติบโต ข้ำวฮำงงอกธัญพืช

52 ชัยวัฒน์ พิพัฒน์ศิริขจร ลูกอมอัดเม็ดกล่ินส้ม สมอลล์ฟอร์มี แบรนด์ SJ Brothers Thailand

53 ชำคริยำ  หนูขำว  เม่ียงค ำ แบรนด์ เม่ียงค ำไอรดำ

54 ชำญบุญ  เอ่ียมหนู Personal  Use ชุดของใช้ส่วนตัว แบรนด์ Boonkoon Handicraft

55 ชำลี กองสุทธิผล  ยำงรัดผมดอกทิวลิป (งำนเศษผ้ำ) แบรนด์ Chalee#hand2make

56 ชุติกำญจน์ กุณพันธ์ แชมพูสมุนไพรใบหม่ีอัญชันขิง แบรนด์ ชีวำร์ Chewa

57 เชำวภัณฑ์ รุ่งรชตะวำณิช เคร่ืองประดับ แบรนด์ Wanich jewelry

58 โชติมำ เต็งตระกูล ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภำพ แบรนด์ Baiyok Herb by หมอหยก

59 เฌอตำณดำ กฤตศิวทำยิน หมูหยองโชคดี แบรนด์ หมูหยองโชคดี

60 ญำดำพัฒน์ แซ่จึง แชมพู แบรนด์ Superhair 

61 ฐิติพร ขีระจิตร เฮ็ดเห็ด แบรนด์ หมูสวรรค์แดดเดียวเคี ยวเพลิน

62 ณฐโชค ค ำพยอม สินค้ำผ้ำไทย แบรนด์ ยองใย สินค้ำผ้ำไทย จำกใจคนยอง

63 ณฐพร  รุจิรดำพร  Whitening  Facial Cream แบรนด์ MACHU 

64 ณรงค์ฤทธ์ิ นรม่ัง น  ำพริกไตปลำแห้ง,หนังไก่ทอดกรอบ แบรนด์ เก้ำสิริ ฟู้ดส์ ไตปลำแห้งพริกแกงใต้

65 ณรัชช์อร สิรวิชญ์ชัยเดช WakeUpRefreshingCoolingSpray แบรนด์ บริษัท มีเฟมิล่ี 4289 จ ำกัด

66 ณหทัย ศรีภูมินทร์ ไบโอออร์แกนิคเพำเวอร์สมำย แบรนด์ บ้ำนสมุนไพรภูพฤกษำ 89

67 ณัชรัตน์  ชุมพำนิชวศุตม์ ผลิตภัณฑ์ผ้ำไหมผ้ำฝ้ำยบำติกสีธรรมชำติ แบรนด์ Rukbatik

68 ณัฐกำนต์ ทองพันเลิศกุล เคร่ืองประดับ แบรนด์ Debut gems

69 ณัฐกิต  ทะกำ เมล็ดกำแฟค่ัว แบรนด์ กำแฟภูบ่อว้ำ  

70 ณัฐญำ ถ่ินธรรม น  ำผึ ง แบรนด์ HoneyDee

71 ณัฐนันท์ ภูริเดชำ กุนเชียงปลำ หงส์หยก แบรนด์ กุนเชียงปลำ หงส์หยก

72 ณัฐพัชร์ กิจกุลเชษฐ์ สันในไก่อบแห้งขนมหมำ แบรนด์ Ycrazy 

73 ณิชชิชษำ  อำรยะธรรมำ ฮั วเฮงเคร่ืองด่ืมโสมเห็ดหลินจือสกัด แบรนด์ ChinHuaHeng Grand Healty & Beauty 

74 ณิชำดำ ธัญจตุรภัทร์ ยำสีฟันสมุนไพรทองเอก สูตรเข้มข้น แบรนด์ บริษัท ทองเอก 99 จ ำกัด

75 ดนัย โรจน์สุวณิชกร โมจิ ไดฟูกุ ขนมเป๊ียะ โมจิหิมะ แบรนด์ เอ็มเอ็มโมจิ นครสวรรค์
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76 ดร.พินัย ทองย้อย นำนปี บีแอนด์เอฟ  น  ำปลำหวำน แบรนด์ นำนปี B&F

77 ดวงพร  ไววำศน์ ซีเรียล ข้ำวจ้ำว แบรนด์ บริษัท ธนพร ไรซ์มิลล์ จ ำกัด

78 ตติย อัครวำนิชตระกูล ออร์โคนิค (Orconic)  แบรนด์ หนูจวบ 

79 ตรีณุมำศ สุทธิสำ น  ำผึ งจำกดอกล ำใย แบรนด์ แม่เพลินจิต

80 ตันติกร จะลำ  ผลิตภัณฑ์น  ำมันงำสกัดเย็น แบรนด์ Smartlife-Plus

81 ทัชชภร แสงโสภณ หอยจ๊อปู หอยจ๊อไข่ปู หอยจ๊อปูก้อน แบรนด์ เมญ่ำ หอยจ๊อปู

82 ทิพย์มำศ กิจเกษตรสถำพร เคร่ืองด่ืมว่ำนหำงจระเข้ แบรนด์ Vera Gold น  ำว่ำนเพ่ือสุขภำพ

83 เทพทัย สุริยลักษณ์ HERITAGE ART ของตกแต่งบ้ำน แบรนด์ ไม้แกะสลัก HeritageArt

84 เทพฤทธ์ิ นันทสกุล เนวำชำ (ชำสมุนไพรมะแขว่น) แบรนด์ supernevacha

85 เทวดำ ทองสวน มอสซำเรลล่ำชีส แบรนด์ GOOD DAIRY FARM

86 ไทยวัน ชุมภูทอง ผงกล้วย สินค้ำกำรเกษตรแปรรูป แบรนด์ ออทิสติกสกลนคร วิสำหกิจเพ่ือสังคม

87 ธงชัย แหวนเพชร ชุดน  ำชำแฮนด์เมค แบรนด์ กลุ่มงำนไม้ธงชัย บ้ำนตอแก 

88 ธนนันท์ จินดำกิจสกุลชัย รักษ์ฟรุต(Raksfruits) แบรนด์ Raksfruits

89 ธนพร  เท่ียงสุทธิสกุล เค้กสยำมบำนำน่ำ แบรนด์ Siam Banana

90 ธนิตศักด์ิ  อิงคะกิตติโรจน์ ลูกชิ นพิษณุโลกรำม่ำ แบรนด์ ลูกชิ นพิษณุโลกรำม่ำ

91 ธเนศเมธำทีปต์ เชื อวงษ์บุญ ปลำซิว อบสุก แบรนด์ Phu Rice

92 ธเนษฐ ปำนอ่วม ผ้ำขำวม้ำ แบรนด์  PAHKAHMAH THAILAND 

93 ธรรมรัตน์ มีธรรม  น  ำพริกปลำทูหอม ตรำแม่ละมัย แบรนด์ ที. เอ็ม. เอเช่ียน

94 ธฤตำ ไกรกิจพำณิชย์  กุยช่ำยน่ึงส ำเร็จ แบรนด์ ซือหลง กุยช่ำย

95 ธัญญำ อินต๊ะมอย กระเป๋ำผ้ำฝ้ำย แบรนด์ Mae ing shibori

96 ธำรทิพย์  จุลกะรัตน์ เสบียงป่ำ แบรนด์ เสบียงป่ำ

97 ธำรำ  ธำรำศักด์ิ ครกขี เมำ แบรนด์ ศิลำทิพย์

98 ธิดำรัตน์ คงวิทยำกิจจ์  จี พลอย FORGET ME NOT แบรนด์ Avalon jewelry

99 ธิษณะ ชำญจตุณัฐ กระเป๋ำผ้ำ แบรนด์พันริม (Panrim) แบรนด์ Panrim

100 ธีร์ชญำน์ อุดมเฉลิมธีรเดช คีโควำฟเฟิลกรอบ  แบรนด์ TERAYA SNACK  
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101 นธิศ จิระเพชรอ ำไพ ชุดผ้ำฝ้ำยทอมือย้อมสีธรรมชำติ แบรนด์ Siyada

102 นพดล แก้วช่วงศรี อ๊อดปลำเค็ม ปลำอินทรีเค็มอบโอโซน แบรนด์ Fishozone

103 นภัสกร จุลมุสิก เม็ดมะม่วงหิมพำนต์ แบรนด์ วันทำเม็ดมะม่วงหิมพำนต์ 

104 นฤเบศร์ พิศุทธ์ิชโลทร น  ำพริกไทย แบรนด์ วิสำหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัย-

105 นลินนิภำ พวงภู่ อำหำรเสริมแปรรูปจำกเห็ด แบรนด์ ศูนย์เห็ดบำงพลี

106 นัทมน แสงฉำย น  ำผึ งดอกล ำไยแท้100% แบรนด์ สวนแสงฉำย

107 นันทพร สุขส ำรำญ ข้ำวโพดหวำนสีแดงอบกรอบ แบรนด์ ไร่สุขส ำรำญ

108 นัยนำ เดชพันธ์ ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มบ้ำนสมุนไพรจิดำภำ แบรนด์ ไข่เค็มบ้ำนสมุนไพรจิดำภำ 

109 นิตยำ โงกสูงเนิน บ้ำนเขว้ำไหมไทย ผ้ำไหมผ้ำฝ้ำย แบรนด์ บ้ำนเขว้ำไหมไทย

110 นิตยำ ใจโต ผ้ำปักสีธรรมชำติลวดลำยวรรณคดี  แบรนด์  ร้อยลำยดี

111 นิตยำ แดงขำว ผ้ำมัดย้อม แบรนด์ ย้อมรัก

112 นิตยำ ทิมอินทร์ ชำใบขลู่ แบรนด์ ลุงแกละ สมุนไพรชำขลู่

113 นิยม กันทะมำ "ข้ำวเหนียวเขี ยวงู" แบรนด์ ขันค ำไรซ์ 

114 นิลปัทม์  ธนะขว้ำง  ธัญพืชอบกรอบ ตรำฟันฟิน แบรนด์ ลูกเดือยกรอบฟันฟิน

115 นุจรินทร์ แตงอุไร Personal Care, soap แบรนด์ Cosmos and Harmony

116 นุรำณี สุขอนุเครำะห์ ขนมคุกกี สับปะรด แบรนด์ Trader Prachub

117 นุสรำ เถ่ือนถำด BANGKOK CRAFTER แบรนด์ Bangkok Crafter 

118 เนตรทรำย วงศ์อุปรำช Herbitat แบรนด์ Herbitat 

119 บจก พรไชยมณี กรุ๊ป (จิ น) Kid Kid Brand แบรนด์ Kid Kid Brand

120 บวรลักษณ์ เกียงประสิทธ์ิ ผลไม้อบแห้ง แบรนด์ สยำมฟรุ๊ตกำร์เด้น 

121 บัญญัติ โทณลักษณ์ ปังป๊อบไข่เค็มผง แบรนด์ จ้ำวสำวเบเกอร่ี 

122 บัณฑิตย์ พินิจสุขใจ แหวนสวิงนพเก้ำ แบรนด์ Faridatgems

123 บุญชู ตุ้มมล กล้วยอบในน  ำผึ ง แบรนด์ BT Fruit

124 บุณฑริกำ นำมแก้ว แชมพู ออแกนิค คัลเลอร์ สปำ แบรนด์ Yonghimhoo

125 เบญจวรรณ สิทธิยำกร สบู่เซร่ัมบีไบร์ท BeeBright แบรนด์ BeeBright
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126 เบญญำดำ อำภำกุลศิริ PADADA ปำดำด้ำ แบรนด์ PADADA ปำดำด้ำ

127 ปฐมรัตน์ ชิวปรีชำ เกมไม้ เก้ำอี เด็ก ของเล่นเด็ก แบรนด์ SiamMandalay

128 ปณัฐน์ชยพร กิติเกษมวรกุล เคร่ืองส ำอำง แบรนด์ Mashares

129 ปณิตำ  บัวเกษ ขนมป้ันสิบ  แบรนด์ บ้ำนขนมแม่สำรภี

130 ปทิตตำ บุญสวัสด์ิ เคร่ืองประดับ แบรนด์ Ninwonno Jewellery

131 ปนัดดำ พูลสมบัติ หม่ีกรอบมัลเบอร์ร่ี แบรนด์ ด๊ีดี โฮมเมด OTOP กำญจนบุรี

132 ปนัยรัตน์ แจ่มจันทร์เกษม สมุนไพรจันทร์เกษม แบรนด์ สมุนไพรจันทร์เกษม

133 ปนิดำ มูลนำนัด กระเป๋ำผ้ำใยกล้วย แบรนด์BF แบรนด์ ซันชำยน์

134 ประกิตต์ิ โกสุรัตน์ ชุดของขวัญนักเดินทำง แบรนด์ The Prakito 

135 ประเทือง  เจตกสิกรณ์ จมูกข้ำววีวีไอพี แบรนด์ VVIP Riceberry

136 ประพัทธ์ จันทร์เทศ หมูกรอบไร้น  ำมัน แบรนด์ หมูกรอบสยำม

137 ประพัทธ์ ห้อยระย้ำ รองเท้ำผักตบเพ่ือสุขภำพ แบรนด์ เฮลตี  พัทธ

138 ประภัสวรรณ สวัสด์ิวงษ์ น  ำสกัดใบย่ำนำง แบรนด์ น  ำย่ำนำง

139 ประภำพรรณ พันพิริยะ  น  ำพริก  แบรนด์ แก๊งค์ลูกหมู 

140 ประภำพรรณ ศรีตรัย ผ้ำหม้อห้อม แบรนด์ ศูนย์เรียนรู้หม้อห้อมป้ำเหง่ียม

141 ปริชำติ ทองบัวร่วง GlutenfreefreshPastaพำสต้ำเส้นสด แบรนด์ Gluten-Free Pasta By Por Pun Gun 

142 ปลิดำ นักสอนธรรม น้องเทศ แบรนด์ ของขวัญของท่ีระลึก 

143 ปวันรัตน์  ธิติภิรมย์รัฐ น  ำมันดำวอินคำสกัดเย็น แบรนด์ สวนสำรพัดดี 

144 ปวีณำ  ผลเลไลย์ ข้ำวจ๊ิบข้ำวอินทรีย์ แบรนด์ ข้ำวจ๊ิบ ข้ำวอินทรีย์บ้ำนล่ิมทอง

145 ปัญชลี ตรีตรำเพ็ชร น  ำผึ งดิบและผลิตภัณฑ์จำกผึ งครบวงจร แบรนด์ Black Queen Honey Thailand

146 ปิญญำ  เวชไพบูณ นมแพะอัดเม็ด สูตรไม่มีน  ำตำล แบรนด์ บ้ำนเกษตรอินทรีย์

147 ปิยฉัตร สุ่มมำตย์ ชุดขนมจีนแห้งน  ำยำขนมจีนแห้ง แบรนด์ ขนมจีนอบแห้งเอเวอร์กรีน

148 ปิยมำศ นะแก้ว ภำชนะกำบหมำกและหลอดกระจูด แบรนด์ วิสำหกิจชุมชนพรุควนเคร็ง

149 ปิยวรรณ์ ตันสุวรรณ ผลิตภัณฑ์จำกผ้ำปำเต๊ะ แบรนด์ Piyawun ปิยวรรณ์

150 เปมิลินญ์ ไกรสิทธิเจริญ หมอนยำงพำรำ แบรนด์ Thai Royal Latex
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151 ผกำกำญจน์ กิมำคม Hama EYE cream แบรนด์  Hama Cosmetics 

152 ผกำกำญจน์ ภู่พุดตำล ข้ำวหอมผกำ กข43 แบรนด์ หอมผกำ

153 ผำสุข หงษ์รำช น  ำมัลเบอร่ีสกัด,มัลเบอร์ร่ีหญ้ำหวำน แบรนด์ สวนผำสุขมัลเบอร์ร่ีเพ่ือสุขภำพ

154 พรจันทร์ ศรีรัตน์ แป้งบ้ำบ่ินมะพร้ำวอ่อน แบรนด์ บ้ำนคุณยำยดี 

155 พรชัย หล่อโลหชำญ เคร่ืองนอนของใช้ในบ้ำน  แบรนด์  Teresa Linen

156 พรพิมล ปักเข็ม Pennii Premium Popcorn แบรนด์ บ.เพนนิน เพนนี พำทิซเซอร่ี

157 พรรษพล นัยรัตนำรักษ์ ผลไม้ แบรนด์ Super Fruit

158 พรหมพิริยะ หงษ์ยนต์ น  ำมันหอมระเหยธรรมชำติ แบรนด์ ภูวำรำ

159 พัชญณัฐ เรืองกุลสุรัชต์ ของดอง  แบรนด์ ขิงดองแม่เพ่ิม - Maephoem

160 พันธวุฒ กำญจนประภำส Ounze Syrup ไซรัปหญ้ำหวำน แบรนด์ Ounze syrup

161 พันสิฐ ไกรศรำนนท์ กล่อง surprise box  แบรนด์ ABOUT A BOX 

162 พิชญ์สิริ วินิจเขตค ำนวณ ครีมแก้ปวด แบรนด์ Longanoid

163 พิพัฒพงษ์ คันธี กล้วยตำก กล้วยทอด กล้วยฉำบ แบรนด์ แม่อำรักษ์

164 พิมพ์ชนก พงศ์เดชอุดม กระถำงต้นไม้ แบรนด์ I-POT

165 พิมพ์พรรษ ใจวงค์ กระเป๋ำผ้ำเขียนเทียน แบรนด์ Pim Collection

166 พิยุทธ น้อยทู ข้ำวกล้องดอย แบรนด์ Kad Jiangmai

167 พิรุณ ศรีเอ่ียมสะอำด เคร่ืองประดับ แบรนด์ PIROON jewelry 

168 พีรวัส ทองสุข ข้ำวหอมมะลิ ข้ำวกล้องหอมมะลิ แบรนด์ E-Rice Thai Farmers

169 พีรวิชญ์ ประไพพิศ เสื อผ้ำพื นเมือง แบรนด์ ป้ำดำ เสื อผ้ำฝ้ำย พื นเมือง 

170 พีระพล เตโช น  ำจิ มผงตรำลุงนวย แบรนด์ LN Sauce Powder - น  ำจิ มผงตรำลุงนวย

171 ไพโรจน์ วชิรกิจโกศล   ปลำปรุงรสแดดเดียว แบรนด์ ป.ปลำปรุงรส

172 ภรพกำนต์ ตั งวัฒนศิริกุล น  ำมันมะพร้ำวสกัดเย็น แบรนด์ Tropical Essentiel

173 ภัทรกำญจน์  ศรีวฤทธิกุล CHOCOBEANS แบรนด์ CHOCOBEANS

174 ภัทรศศิร์  โมกศักด์ิ "ฝัำยก ำก้อ "ผ้ำฝ้ำยท ำสีธรรมชำติ แบรนด์ Fai-gum-kor ฝ้ำยก ำก้อ

175 ภัทรำภรณ์ พรทวีรัชต์ สครับสมุนไพรไทยรวมมิตรเอนไซม์ แบรนด์ ChaxEm
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176 ภัสนันท์ พิฤทธ์ิบูรณะ ข้ำวเคลือบสมุนไพร แบรนด์ B-herb

177 ภัสส์กุลช์ จันทร์เอียด น  ำพริกกุ้งเสียบ 3 รส แบรนด์ BoonNakhon 

178 ภำณุ ฟูเฟ่ือง ขี ผึ งสมุนไพร แบรนด์ Levi Ointment

179 ภำนิชำ เจียรวัฒนำกร หัวผักกำดหวำน แบรนด์ หัวผักกำดหวำนตรำสำมผึ ง

180 มงคล กิจพัฒน์ Erabica coffee nan แบรนด์ Erabica coffee

181 มณฑำ สุรินทร์รัฐ เคร่ืองเบญจรงค์ แบรนด์ Ms benjarong

182 มณิเมธ บัตโตลท์ เนื อรังนกแท้พร้อมรับประทำน แบรนด์ Vera Bird's Nest

183 มณีรัตน์ แย้มนุช มะม่วงน  ำดอกไม้สีทอง แบรนด์ ดีฟรุตฟำร์ม

184 มนสิชำ  ธนพงศ์พันธ์ ถ่ำนดูดกล่ินชำโคลไลค์ แบรนด์ CharcoalLike

185 มนัทพ งค์ เซ่งฮวด ผลิตภัณฑ์ งำนจักสำนกระจูด แบรนด์ วิสำหกิจ ชุมชนหัตถกรรม กระจูดวร รณี 

186 มนัส จวรรณะ หัวเชื อน  ำซุปก๋วยเต๋ียว แบรนด์ Parinya food 

187 มยุรำ จันทร์ค ำ อำหำรทะเล และลูกชิ นปลำ แบรนด์ Thai Seafood Mart 

188 มัณชุษำ ศินำมรเวช อำหำรแปรรูป ไส้กรอก แฮม แบรนด์ KING MEALS

189 มัณฑนำ  เล็ก สมบูรณ์  จมูก ข้ำว ฮำงกำบำชง ด่ืม แบรนด์ aromdd

190 มำญำ นันตะสุข ข้ำวบัวทิพย์ แบรนด์ Buatip ข้ำวบัวทิพย์

191 มำริสำ วงศ์วิเชียร MORA แบรนด์ โมร่ำ ออร์แกนิค 

192 มำรุต เรียงวรำนนท์ ขนมจีบ ซำลำเปำ และอำหำรแช่แข็ง แบรนด์ นิลสุวรรณฟู้ด

193 มุทิตำ สุวรรณค ำซำว  เคร่ืองด่ืมผักเชียงดำ ชำผักเชียงดำ แบรนด์ เชียงดำกำทอง

194 เมจกำ กรเยำวกำนต์ น  ำพริกมะแขว่น แบรนด์ หอมเคร่ือง น  ำพริกอร่อย

195 เมตตำ ข ำสมบัติ MATHA แบรนด์ MATHA

196 เมธำพร ดีน้อย น  ำผึ ง ตรำบุษรำคัมฮันน่ี แบรนด์ บุษรำคัม ฮันน่ี

197 เมธำพร ทองสีด ำ มัลเบอร่ีอบแห้ง รสธรรมชำติตรำภูดอย แบรนด์ ภูดอยมัลเบอร่ีโฮม

198 เมษำ แก้วโพนเพ็ก น  ำปลำร้ำผงปรุงรสนัวนัวร์ แบรนด์ เมษำปลำร้ำนัว by ศภ.5 กสอ.

199 ยุคลธรณ์  ลีลำเลอเกียรติ OrganicCoconutSeasoningsauce แบรนด์ Chiwadi

200 ยุพำ เย็นกลม สบู่ไหมไทย แบรนด์ ช้ำงไทย สุรินทร์ 
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201 ยุรมำศ  พิทักษ์ วำ วี WAWEE HONEY WILD BLACK TEA แบรนด์ Wawee Tea

202 เยำวลักษณ์ ภู่ระหงษ์ ผลิคภัณฑ์จำกผ้ำ แบรนด์ กระเป๋ำผ้ำ Ninja Handmade

203 รพินพร หำญยุทธ เสื อคลุมไทลี อ  แบรนด์ ผ้ำทอไทลื อรพินพร

204 รัชฎำ สุวรรณปัทม น  ำแกงส้ม และ น  ำแกงป่ำ แบรนด์ ครัวใบเฟิร์น

205 รัชฎำพร ยศหนองทุ่ม น  ำเช่ือมอ้อยธรรมชำติ แบรนด์ Sweet Farm - ฟำร์มหวำน

206 รัชดำ ศิริมำศเกษม เรือไม้สักจ ำลองส ำเภำพำณิชย์ แบรนด์ Navio by Ratchada

207 รัตญำพร บ่อนิล กล้วย เผือก มัน ขนุนทอดกรอบ แบรนด์ เนียนนำNeanna

208 รัตติยำ กล่ ำบุญ Baan Chang Design เสื อผ้ำ กระเป๋ำ แบรนด์ บ้ำนช้ำง ดีไซน์ Baan Chang Design

209 รำเมศ รัตยันตรกร ผลไม้อบแห้ง แบรนด์ Madame Mango

210 รุจฌ์ พวงวงศ์ Green Caviar Organic Body Wash แบรนด์ Chaolay Seagrape

211 ฤทธิชัย สุฟู กำแฟ แบรนด์ ขุนมวบ คอฟฟ่ี

212 ลฎำภำ ชัยศิขริน ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส ำอำงสมุนไพรแบรนด์ แบรนด์ Chaisikarin Herbal

213 วชิรำภรณ์ ภู่ระหงษ์ ป่ินโตไม้แฮนด์เมด แบรนด์ Kst.products

214 วชิรำภรณ์ ศรีพุทธ ต้นไม้  ไม้ดอก ไม้ประดับ แบรนด์ สุขใจไม้มงคล 

215 วรรณกนก ติยะวรบุญ เสื อผ้ำและกระเป๋ำ แบรนด์ Wanasu style   

216 วรรณภำ กิติโสภำกุล ผ้ำยัอมมูลวัวนม แบรนด์ มัมมอวำลู แบรนด์ Mud more value ผ้ำย้อมมูลวัวนม

217 วรำภรณ์ ชัยโตษะ แมสผ้ำไหม แบรนด์ ตรัยไทยครำฟท์ Trithaicraft 

218 วรำภรณ์ ล ำจวน กระเป๋ำผ้ำลำยน  ำไหลซ่อนมุก แบรนด์ วรำภรณ์ ผ้ำทอ เมืองน่ำน

219 วรำลักษณ์ วำรีศุภรัตน์ B-Garlic กระเทียมด ำ แบรนด์ B-Garlic กระเทียมด ำ เพ่ือสุขภำพ

220 วศวดี สังขวิภำ  เคร่ืองประดับ แบรนด์ VASA Jewellery 

221 วสันต์ เดชะกัน Pagoda Shade โคมไฟเงำเจดีย์ แบรนด์ BMA DECORATE co.,ltd

222 วัชรำภรณ์ วำทหงส์ อุปกรณ์ดริปกำแฟ แบรนด์ Kon.tam.mai

223 วัชรี ปัญญำสะ ลูกชิ นปลำ ปลำแท่งอบกรอบ แบรนด์ ลูกชิ นปลำเจ๊แหม่ม

224 วัฒนำ บ ำรุงสวัสด์ิ ผ้ำพันคอ ผ้ำคลุมไหล่ หมักโคลน แบรนด์ PANMAHA

225 วันชัย  หมวก น้อย  ตะกร้ำสำนไผ่วิจักษณ์ แบรนด์ วิสำหกิจ ชุมชนไผ่วิจักษณ์
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226 วันวิสำ ศรีค ำ บ้ำนดินเย็น แบรนด์ บ้ำนดินเย็น

227 วำสนำ นะเมตตำจิต Catnip แบรนด์ Lovely Pets 

228 วำสนำ สุขสุทิน ต้นกล้ำสมุนไพร แบรนด์ ต้นกล้ำสมุนไพร

229 วิชชำ นำรำพงศธร โลช่ันกันยุง กล่ินซำกุระ แบรนด์ Vous Assez

230 วิชุดำ แตระพรพำณิชย์ Perfume Bottle necklace แบรนด์ Wida Jewelry 

231 วิเชษฐ์  มำนะพิชิตวงษ์ ไส้กรอกปลำกำฬสินธ์ุ แบรนด์ ไส้กรอกปลำกำฬสินธ์ุ เจริญสุขเฟรช

232 วิเชียร แสงพระเวช พริกไทย ซีลอนพีพี แบรนด์ ซีลอนพีพี

233 วิฑูรย์  ไตรรัตน์วงศ์ ฝ้ำยย้อมสีธรรมชำติ แบรนด์ Jutatip

234 วิธำน  สุขวำณิชวิชัย แชมพูสมุนไพร แบรนด์ Pinmisa

235 วิยะดำ บุญมำนะ สินค้ำหัตถกรรม แบรนด์ Macrame 

236 วิษณุ เพียรเชำว์กุล น  ำมัลเบอร์ร่ี 98%, น  ำตรีผลำ แบรนด์ Noahvy

237 วีรญำ ใจขำน น  ำปลำร้ำสุก ท่ำนขุน ปลำทูหอม แบรนด์ ร้ำนท่ำนขุน tankoon

238 วุฒิ พุทธเจริญ ผลิตภัณฑ์สบู่และครีมโกนหนวด แบรนด์ โซรอน คอสเมติก 

239 เวธนี ชุณห์วิจิตรำ น  ำจิ มสุกี  แบรนด์ น  ำจิ มสุกี  เชฟอำร์ต

240 ศรัณย์ บูรณะกำรเจริญ อำหำรใต้ แบรนด์ จังฮู้ ห่อหมกใบเหลียง  

241 ศรีสลำ ภวมัยกุล แชมพูสมุนไพร แบรนด์ Trisla ตรีสลำ

242 ศศิกำญจน์ กล่ินสุคนธ์ เคร่ืองเทศ แบรนด์ CAJUN ASIAN

243 ศศิธร เจริญธรรม กล้วยอบซอสมะยงชิด แบรนด์ กล้วยอบซอสมะยงชิดแม่จ ำลอง

244 ศศิธร สำยปัญญำ เคร่ืองประดับ แบรนด์ 95Accessories & 95Cotton

245 ศำศวัฒน์ โพธ  ิรุกข์  เสื อ ผ้ำฝ้ำย ส ำเร็จ รูป แบรนด์ กบกะอ๊ีด ผ้ำฝ้ำย

246 ศิณดำ ศิริสงครำม น  ำจิ มอเนกประสงค์ ตรำป่ะป๊ำม่ะม๊ำ แบรนด์ PapaMama

247 ศิวะลัย แหยมเจริญ ทรงเสวยหมูทุบ เมืองปทุม แบรนด์ ทรงเสวย เมืองปทุม

248 ศุกล เทพรักษำใจ เทียนหอม แบรนด์  Sukoltha

249 ศุภมำส กวีวิวัฒน์ กระเป๋ำผ้ำ แบรนด์ มีตังค์ metung shop

250 สกุณำ ดอนอ่อนสำ เคร่ืองส ำอำงจำกโปรตีนไหมSAKUNA แบรนด์ sakuna silk
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251 สถำพร ฉำยะโอภำส สเปรย์บ ำรุงต้นไม้ แบรนด์ Puppy Plant

252 สถิตย์  ม่วงกรุง น  ำอ้อยออร์แกนิค แบรนด์ Steve Organic Farm

253 สมใจ ทวีไชยสมบูรณ์ เคร่ืองประดับ จิวเวลร่ี แบรนด์ พลอยขวัญ

254 สมบัติ อภิสิทธิวำณิช ผงผัก Veggie Powder แบรนด์  บ้ำนสวนสุขใจ 

255 สมภพ ลวะวิบูลย์ ก้ำนไม้หอมอโรม่ำ แบรนด์ MALAILUX

256 สมฤทัย ขุนโสภำ ข้ำวไรซ์เบอร์ร่ี แบรนด์ ข้ำวอุ่นใจ

257 สมำพร ชำวเวียงธนำภรณ์ อัญมณีและเคร่ืองประดับ แบรนด์ Golddragon Jewelry - ช่ำงจ๋ำ

258 สรรเสริญ  ทองคง เสื อปักมือ แบรนด์  เสื อปักมือ Memo

259 สรำวุธ  เจริญพะกุไพศำล สบู่รำงจืด  Sixnature แบรนด์ หจก. ฟีลล่ิงเนเจอร์

260 สโรชำ เหมือนรัตน์  เคร่ืองใช้บนโต๊ะอำหำรท ำจำกสแตนเลส แบรนด์ Phoethong Aranyik Handiwork

261 สโรชินี ฉ่ ำทรัพย์ แฮนด์เมดโมเดล-ฟิกเกอร์ผีไทย แบรนด์ MG Customworks

262 สำริศำ  คุซำโนะ เสื อผ้ำ เคร่ืองแต่งกำร จำกผ้ำทอมือ แบรนด์ บัวแก้วผ้ำทอ

263 ส ำรำญ  สุจริตรักษ์ น  ำมันมะพร้ำวสกัดเย็น แบรนด์ Noblesense Coconut Thailand

264 สิบพงษ์ วรเดช ธัญพืช  แบรนด์ ธัญพืช บ้ำนน้องสวย

265 สิรินทร์นิชำ จงศุภสวัสด์ิ อัมพรรณแฮร์โทนิค แบรนด์ อัมพรรณ แฮร์โทนิค

266 สุกัญญำ แซ่โซว ดอกไม้ประดิษฐ์จำกดิน แบรนด์ สุกัญญำ ดอกไม้ดิน

267 สุชำนันท์ จ ำจด organic อะโรเมติค มำสสำจ บำล์ม แบรนด์ Thummadee Thailand

268 สุชิน เฟ่ืองศิลป์ เคร่ืองหนังเมธำ กระเป๋ำหนังวัวแท้ แบรนด์ Metha Leather

269 สุดเขต ห่อวินิจกุล น  ำหมักมูลไส้เดือนจำกเปลือกทุเรียน แบรนด์ Agus เอกัส

270 สุดำรินทร์ รอดมณี วุ้นลูกตำลนมสด แบรนด์ เนตรำ วุ้นลูกตำลนมสด

271 สุนันทำ สวัสดิกุล เม็ดบัวอบกรอบแม่จรูญ แบรนด์ เม็ดบัวอบกรอบแม่จรูญ

272 สุนิสำ จงเจริญ เคร่ืองประดับเงินทองลำยโบรำณสุโขทัย แบรนด์ ไหมเงินไหมทอง

273 สุพัชชำ คงวิวัฒนำกุล กุนเชียงคุณภำพหวำนน้อยไม่เล่ียน แบรนด์ กล่องแสนศุข

274 สุพัตรำ บ ำรุงผล น  ำพริกไข่ปู แบรนด์ น  ำพริกไข่ปู คุณจ๊ะ 

275 สุภมำส คงวิวัฒนำกุล น  ำพริกปลำสลิด แบรนด์ Madam Pik มำดำมป๊ิก
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276 สุมำลี ถำวรว่องวงศ์ กระเป๋ำ hand made แบรนด์ Oriental Motifs

277 สุรีย์ เต็งเจริญชัย ผลไม้อบแห้ง แบรนด์ Caesar Food

278 สุวัฒน์ มำค ำ ไส้กรอกสุโขทัยตำสุวัฒน์ แบรนด์ ไส้กรอกสุโขทัยตำสุวัฒน์

279 สุวิชญำ เตชะวัฒนำนันท์ เคร่ืองประดับ แบรนด์ Pipat Jewelry - พิพัฒน์ จิวเวลร่ี

280 อดิศร เต่ียวประดิษฐ์ ไตปลำแห้ง แบรนด์ จี ออ

281 อติภำว์ ณ กุล น  ำจิ มสุกี /น  ำจิ มซีฟู๊ด แบรนด์ น  ำจิ มสุกี คุณป่ิน

282 อนันต์ จันทรพันธ์ุ เซรำมิค ชุดเคร่ืองใช้บนโต๊ะอำหำร แบรนด์ วุฒิชัยเซรำมิก โอทอปล ำปำง

283 อภิชัย รุ่งโพธ์ิทอง แท่นวำงมือถือชำโคล แบรนด์ ชำโคลไทยโสธร

284 อภิชำติ หำญโก่ย  กระเป๋ำผ้ำต่อ ย้อมครำม แบรนด์ ผ้ำครำมแปรรูป 2อ้ำยน้อง

285 อภิญญำ  เติมศรีสุข   เฉำก๊วยโบรำณ แบรนด์ เฉำก๊วยโบรำณ เจ้อ้อยโครำช

286 อภิเทพ ชัวชมเกตุ เคร่ืองแกง แบรนด์ ส ำเภำทอง

287 อรวรรณ  ใจสมุทร ไข่มุกอันดำมัน แบรนด์ ไข่มุกบ้ำนกลำงน  ำ Ban Klang Num Pearls

288 อรอนงค์  นำมละคร ชุดกระโปรงเข้ำชุดพร้อมเสื อ แบรนด์ ครำมหอม (Kram Hom)

289 อริยำวรรณ์ พงษ์จำรุคุปต์ ซำเต๊ียะปลำทูสด แบรนด์ ซำเต๊ียะปลำทูสด

290 อังคณำ พิพัฒน์สุขสกุล ผงมำร์กหน้ำธรรมชำติ แบรนด์ Din Thai

291 อังสุมำลี งำมพลพันธ์ุ มะม่วงแปรรูป แบรนด์ Som Lim

292 อัจฉรำ อร่ำมเจริญ เบำะรองน่ังยำงพำรำ  แบรนด์ A.R.C. Industry

293 อ ำนวยพร ชีหร่ัง เคร่ืองประดับ แบรนด์ Diy เคร่ืองประดับ

294 อ ำนำจ ภมร น  ำปลำร้ำปรุงรสลุงนำย แบรนด์ น  ำปลำร้ำปรุงรสลุงนำย

295 อิทธิพงศ์ เติมจิตอำรี เกรซ Grace แบรนด์ Grace Juice

296 อิทธิพล  สัจจะ ไพบูลย์ ผ้ำไทย แบรนด์ Hattra ผ้ำไทย

297 อิมรอน  หะยีมะเด็ง ข้ำวเกรียบ ปลำทูน่ำสติก  แบรนด์ Nasreen

298 เอกรินทร์ ลัทธศักย์ศิริ น  ำผึ งป่ำเดือนห้ำ ตรำธัญญำ แบรนด์ กลุ่มเลี ยงผึ งโพรงธรรมชำติแม่อิง

299 เอกสิทธ์ิ จันทร์กลำง น  ำผึ งดอกล ำไย น  ำผึ งดอกไม้ป่ำ แบรนด์ แสงผึ ง

300 เอมอร ดีรัศมี สบู่เจลเห็ดเย่ือไผ่ แบรนด์ วิสำหกิจชุมชนแปรรูปกำรเกษตร


























