
ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วม
หลักสูตรปั้ นร้านค้าออนไลน์ข้ันเทพ รุ่นท่ี 3

(Online Marketing Genius: OMG#3)

วันพฤหัสบดีท่ี 23 มีนาคม 2566
ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

จังหวัดเชียงใหม่



ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วม
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วันพฤหัสบดีท่ี 23 มีนาคม 2566
ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล แบรนด์สินค้ำ
1 นางสาว กนิษฐรนิทร์ วงษ์จกัร์ CMAgent

2 นาย กมลไท อทิธถิาวร หมูแดดเดียว
3 นาง กมลวรรณ สนิลหงช
4 นาย กมลสวสัด์ิ จนิะปนั วสิาหกิจชุมชนดอกไม้งามบ้านเกาะกลาง
5 นางสาว กัลยา จนัทรธ์ยิะ ดินหอม
6 นางสาว กานต์ธดิา มาศไพศาล NP Accessories
7 นาง เกศสุภีย์ พิธพัุนธ์ Pop hobby craft
8 นาย เกษม ชัยมณี -

9 นางสาว เก้ือกูล จนัทรร์ตัน์ อุดมมิตร

10 นาย ค าปนั บุญมา Khumphan Farmstay
11 นาย คุณวุฒิ พุทธเจรญิ โซรอน คอสเมติก
12 นางสาว จตพุร ยะเปียงปลูก VIP MEAT
13 นางสาว จรรยา ขนาบแก้ว วสิาหกิจชุมชนสันทรายน้อยกรนีการเ์ด้น
14 นาย จรนิทร์ สุขถนอมวงศ์ jaroensap lampang
15 นาย จนัทรแ์ก้ว อมัสัย วสิาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์บ้านรอ้งออ้ ต าบลสัน

ผีเส้ือ
16 นางสาว จนัทรแ์รม บุญมา N2N.,Mintshy Organic Logan Coffee

17 นาง จนัทราภรณ์ นันตาบุญ nano X2 (นาโน เอก็ซ์ทู)

18 นางสาว จดิาภา สถิตกุล วสิาหกิจชุมชนืNatural Herbs
19 นาย จริศักด์ิ สอนสุวทิย์ cotton by ari art and naturalist, DK-One 

Co.,Ltd
20 นางสาว จริากุล วรรณเวศ ล าพูนไหมไทย และ ศูนย์เรยีนรูแ้ละอนุรกัษ์การทอผ้า

ไหมล าพูน
21 นาย จริายุ วงัค า PN_Clover Soap
22 นาย เจตจ าลอง เลาวพงค์ แม่ภาพศรี

23 นางสาว ชนนิกานต์ แซ่จาง เจยีวกู่หลานเจฉุ๊ย
24 นางสาว ชนิดาภา แซ่ต้ัง -
25 นางสาว ชนิภา งามวจิติวงศ์ ชนิภา แฟช่ัน

26 นางสาว ชลลดา พิพัฒน์สาครชัย ป้าดา

27 นาย ชลาธปิ ทรพัย์มณี Na.Crafts

28 นางสาว ชัญญา อนิทรย์ี my herb

29 นาย ชัยชนะ คิอนิธิ เฮง เฮง

30 นาย ชัยรตัน์ ไครมู้ล วสิาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์บ้านรอ้งออ้ ต าบลสัน
ผีเส้ือ



ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วม
หลักสตูรปั้ นร้านค้าออนไลน์ข้ันเทพ รุ่นท่ี 3 (Online Marketing Genius: OMG#3)

วันพฤหัสบดีท่ี 23 มีนาคม 2566
ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล แบรนด์สินค้ำ
31 นาย ชาญ นันทพงษ์ Tin Tai Ngam
32 นาง ชิติกาญน์ ไวยชวเลวชิย์
33 นาย ชูเกียรติ เส็งค าภา Longano
34 นางสาว ญาดาฐติา ภิญโญวศิา ของสะสมวนิเทจ
35 นาย ฐานิศวร์ พัฒนพงพี PSI
36 นางสาว ฐติารย์ี สายต า โรงงานผลิต บ.ฮาโมนิกลักซ์ซัวรส์ี จ ากัด
37 นาย ณฐโชค ค าพยอม Chokdeehouse wedding planner

38 นาง ณภาดา นาราพงศธร คุ้มขนมไทย
39 นาย ณรงค์ จนัทรห์ว้ย -
40 นาย ณัฏฐพงษ์ พีระเพ็ญ Nida Detox

41 นาง ณัฐญา ถ่ินธรรม Honey Dee
42 นางสาว ณัฐณิชา วรรณโชติผาเวช คานะ

43 นาย ณัฐพล ศรทีองค า วสิาหกิจชุมชนน้าสมุนไพรใบโพธิ์
44 นางสาว ณัฐวดี เตชะมณีสถิตย์ สมนึกดี
45 นางสาว ณิชชาพันธุ์ จริสราญนนท์ The presente
46 นาง ดวงกลม ก าแพงแก้ว

47 นาง ดวงใจ สุวรรณมาลี สุวรรณมาลี
48 นางสาว ดารณี สุวรรณ Coby89
49 นาย ตติย อคัรวานิชตระกูล หนูจวบ
50 นาย ทศพร ผางค า Bear Cofe

51 นาย เทพฤทธิ์ นันทสกุล เนวาชา (ชาสมุนไพรมะแขวน่)
52 วา่ท่ี ร.อ. ธนกฤต อนิต๊ะปนั Treespoon

53 นาย ธนภัทร ภมรานนท์ jfgoodsnack
54 นาย ธนวฒัน์ จงก้าวหน้า พรวบูิรย์

55 นาย ธนัช เมฆประโยชน์ แม้วแฟช่ัน
56 นาย ธรรม รกัษ์ธรรมธญั สินค้าสมุนไพรเกษตรแปรรปู
57 นาย ธววิฒัน์ ทองประเสรฐิ EVEHERBS
58 นาย ธรีะ ค าพาน -
59 นาย นธศิ จริะเพชรอ าไพ SIYADA
60 นางสาว นพวรรณ บิดาทุม ม่ิงมงคลพานขันหมาก



ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วม
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วันพฤหัสบดีท่ี 23 มีนาคม 2566
ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล แบรนด์สินค้ำ
61 นางสาว นภัสสร วงัค า PN_Clover Soap
62 นาย นราเศรษฐ์ นราพชรวาณิชย์ Teakwoodencraft
63 นาย นราเศรษฐ ์ วรีะประเสรฐิ เลิศรส1978

64 นาง นฤชา เช่ียวสาคร Fai dang
65 นาย นวพล บัวธนะ ยังไม่มี

66 นาง นันทภัค จริกนกนันท์ -

67 นางสาว นันทิยา อุปกิจ เครือ่งเงนิววัลาย
68 นางสาว นาตย เลพันดงุ วสิาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์บ้านรอ้งออ้ 

ต าบลสันผีเส้ือ
69 นาง น าขวญั วงศ์ประทุม เส้นด้าย

70 นาย นิคม บุญโญรส มอนทิส รสีอรท์
71 นางสาว โนรี สุขเจรญิ Ibagbynori
72 นาง บัวขวญั บุญมา -

73 นาย บุญชม ตาพรหม ตกเพชร

74 นางสาว ปนัดดา แปน้ม่ัน วสิาหกิจชุมชนดอกไม้งามบ้านเกาะกลาง
75 นาง ปภาดา ประดิษฐกุล -
76 นาย ประกิตต์ิ โกสุรตัน์ PRAKITO
77 นาย ประทีป ไครง้าม วสิาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์บ้านรอ้งออ้ 

ต าบลสันผีเส้ือ
78 นาย ประพันธ์ ไครบู้ล วสิาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์บ้านรอ้งออ้ 

ต าบลสันผีเส้ือ
79 นาย ประพันธ์ ไครง้าม วสิาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์บ้านรอ้งออ้ 

ต าบลสันผีเส้ือ
80 นาย ประสิทธิ์ วฒันามีสุข วสิาหกิจชุมชนแฟรเ์ทรดล้ินจีขุ่นช่าง

เค่ียน
81 นางสาว ปรชิาติ ทองบัวรว่ง POR Pun Gun
82 นางสาว ปรญิญา อคัรชิโนเรศ บ้านดินระเบียงดาวโฮมสเตย์
83 นางสาว พรเพ็ญ อนิทรพิ์มพ์ Madi
84 นาง พรลาวณัย์ ภูพ่านิชเจรญิ บรษัิท พรลาวณัย์ จ ากัด
85 นาง พรสรญั รตันวติร วสิาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรบ้านป่าแก
86 นางสาว พรสวรรค์ วรรณภิระ สวน อปี้อ อแีม่ Mango Firut

87 นาย พรทิธญิาธรณ์ พุทธสรณ์สกุล แบรนด์ดอยฟารม์

88 นาย พฤทธิ์ พุฒจร ปลาทูน้า

89 นาง พวงเพรช กระจา่งพาณิชย์ วสิาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรบ้านป่าแก
90 นางสาว พั ชรนิทร ์ พงษ์ จ ิรงั กาล Global Plants and Pets Thailand
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ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล แบรนด์สินค้ำ
61 นางสาว นภัสสร วงัค า PN_Clover Soap
62 นาย นราเศรษฐ์ นราพชรวาณิชย์ Teakwoodencraft
63 นาย นราเศรษฐ ์ วรีะประเสรฐิ เลิศรส1978

64 นาง นฤชา เช่ียวสาคร Fai dang
65 นาย นวพล บัวธนะ ยังไม่มี
66 นาง นันทภัค จริกนกนันท์ -

67 นางสาว นันทิยา อุปกิจ เครือ่งเงนิววัลาย
68 นางสาว นาตย เลพันดงุ วสิาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์บ้านรอ้งออ้ 

ต าบลสันผีเส้ือ
69 นาง น าขวญั วงศ์ประทุม เส้นด้าย

70 นาย นิคม บุญโญรส มอนทิส รสีอรท์
71 นางสาว โนรี สุขเจรญิ Ibagbynori
72 นาง บัวขวญั บุญมา -

73 นาย บุญชม ตาพรหม ตกเพชร

74 นางสาว ปนัดดา แปน้ม่ัน วสิาหกิจชุมชนดอกไม้งามบ้านเกาะกลาง
75 นาง ปภาดา ประดิษฐกุล -
76 นาย ประกิตต์ิ โกสุรตัน์ PRAKITO
77 นาย ประทีป ไครง้าม วสิาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์บ้านรอ้งออ้ 

ต าบลสันผีเส้ือ
78 นาย ประพันธ์ ไครบู้ล วสิาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์บ้านรอ้งออ้ 
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80 นาย ประสิทธิ์ วฒันามีสุข วสิาหกิจชุมชนแฟรเ์ทรดล้ินจีขุ่นช่าง

เค่ียน
81 นางสาว ปรชิาติ ทองบัวรว่ง POR Pun Gun
82 นางสาว ปรญิญา อคัรชิโนเรศ บ้านดินระเบียงดาวโฮมสเตย์
83 นางสาว พรเพ็ญ อนิทรพิ์มพ์ Madi
84 นาง พรลาวณัย์ ภูพ่านิชเจรญิ บรษัิท พรลาวณัย์ จ ากัด
85 นาง พรสรญั รตันวติร วสิาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรบ้านป่าแก
86 นางสาว พรสวรรค์ วรรณภิระ สวน อปี้อ อแีม่ Mango Firut

87 นาย พรทิธญิาธรณ์ พุทธสรณ์สกุล แบรนด์ดอยฟารม์

88 นาย พฤทธิ์ พุฒจร ปลาทูน้า

89 นาง พวงเพรช กระจา่งพาณิชย์ วสิาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรบ้านป่าแก
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ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล แบรนด์สินค้ำ
91 นาย พัฒวฒัน์ นิยมสัตย์ ก๋ินม่วนก๋ินล า

92 นาย พันธศั์กด์ิ อุน่จาย Nicha

93 นางสาว พิมกณิฎ กุลโตวจิติรวงค์ Ddcare

94 นางสาว เพ็ญพักตร์ ฟูเจรญิ OTop
95 นาย ไพบูลย์ บุญชละ วสิาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์บ้านรอ้งออ้ 

ต าบลสันผีเส้ือ
96 นาง ภัทรพร ศรธีาราธงคุณ แสงทอง

97 นางสาว ภัทรา พันธุ ์ ดอก จนัทร ์ PattraHomemade

98 นาง ภัทราพร ประพันธ์ FloraForward
99 นาง ภาษณ์ชญาณ์ ทีปต์ชยานันต์ เจรญิชัย

100 นาย ภูวนาถ ศิรสัิญลักษณ์ phuwanartsiri

101 นาย มงคล ตันติสุขุมาล ATTORNEY MONGKOL
102 นางสาว เมธาวี โปธา Boba's Friends
103 นาง ยุพิน ตนนิตร วสิาหกิจชุมชนดอกไม้งามบ้านเกาะกลาง
104 นางสาว ยุรมาศ พิทักษ์วาวี ชาวาวี
105 นาย รณยศ ตันติถาวรรชั -

106 นาง รงัสินันท์ คุ้มสุพรรณ -
107 นางสาว รชันี ไชยชนะ Pareena Décor
108 นาง รญัชนา สายกระแส doTerra

109 นางสาว รตันา รชัเศรษฐ์ มีดาวบนดอย

110 นางสาว รุง่นภา จรลัวรกุลวงศ์ สิรแิซนวชิ

111 นาง เรอืงศิริ เส็งค าภา Longano
112 นาง ฤทัยรตัน์ ท านาเมือง JOY JEWEL HOUSE
113 นางสาว วรรณกนก ติยะวรบุญ Wanasustyle
114 นางสาว วรนิทร สุรยินต์ แบรนด์มักหวาน Mak Waan

115 นางสาว วรศิรา มานะชีพ นวลตอง
116 นาง วาจา เจรญิผล ERDE
117 นาย วชิชา นาราพงศธร วูซ์ แอสเซ่ซ์ (Vous Assez)
118 นาย วริยิะ อาษากิจ วแีบรนด์
119 นางสาว เวธนี ศรปีระสพโชค -
120 นางสาว เวยีนนารตัน์ ช่วงววิฒัน์ PuminPlus



ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วม
หลักสตูรปั้ นร้านค้าออนไลน์ข้ันเทพ รุ่นท่ี 3 (Online Marketing Genius: OMG#3)

วันพฤหัสบดีท่ี 23 มีนาคม 2566
ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล แบรนด์สินค้ำ
121 นาง ศิรสั พิม ญ ชุ  ์ ตันติถาวรรชั Plant Intrend

122 นางสาว ศิรพิร จอมคีรี สวนลงุสวงิ
123 ภญ. ศิรวิรรณ ธรีะวฒันชัย -

124 นาย ศุภณัฐ ยาสมุทร์ บีแบร์
125 นางสาว ศุภลักษณ์ พละพันธ์ ดีเทนพลัส

126 นางสาว ศุภสิริ ไพรศุภา Siamvana
127 นาย สงกรานต์ เช็มเชียว วสิาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์บ้านรอ้งออ้ ต าบล

สันผีเส้ือ
128 นาย สมบูรณ์ สิงคราช วสิาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์บ้านรอ้งออ้ ต าบล

สันผีเส้ือ
129 นาง สมพร แก้วตา งานกลุ่มแม่บ้านรมิกวง
130 นาย สิทธโิชค ย่ังยืนกุล วสิาหกิจชุมชนแฟรเ์ทรดล้ินจีขุ่นช่างเค่ียน
131 นาย สิษฐวศั วชัรากร CMAgent

132 นาย สืบพงษ์ วรเดช Grains House / Cooking Complete
133 นาย สุ ชาติวญิญู แบรนด์ฮา่ยฮอม
134 นาย สุดขีด เจรญิศรี ไม้แบบพลาสติก ตราเพชร

135 นางสาว สุภาพร ผิวชะอุม่ -
136 นาย สุรเดช ชัยลักษณานนท์ FOREST T
137 คุณ สุรนันท์ ฮารโ์มนิก -

138 นาย เสน่ห์ จุม่ใจ วสิาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์บ้านรอ้งออ้ ต าบล
สันผีเส้ือ

139 นาย หสั พล จง วไิล รา้นโมเลกุลพันธุพื์ช
140 นาย หสัพงศ์ วชิา Primary
141 นาย หสัพล จงวไิล โมเลกุลพันธุพื์ช

142 นางสาว อรกัญญา สุขรตัน์ ณอร
143 นางสาว อรณิชา ทิพย์ดวงตา มายมารญีาห์

144 นาง อรพินท์ โพชิสารตัน์ -
145 นางสาว อรอนงค์ ใจสัก กลอยใจ

146 นาย อคัรเดช สมฤทธิ์ nano X2 (นาโน เอก็ซ์ท)ู

147 นาง อมัพร โคตะสาร SAWA
148 นางสาว อ าไพ รตันธรรม Meecoffee by สวนส้มมีจรีกุล
149 นาย เอกกมล นพสุวรรณ The Glass & Green, เอม็ เจ 34 สมารท์

ฟารม์
150 นางสาว เอมอร ดีรศัมี Bambua


