ประกาศผลรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ
ภาคเหนือ จำนวน 42 ราย
ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อกิจการ

จังหวัด

1

เขมทัธ มีสุข

ร้านก๋วยเตี๋ยวข้าวซอยกินไหม

เชียงใหม่

2

กฤษณะ ภูแป้ง

OPM CARRENT

เชียงใหม่

3

กิตติศักดิ์ ชลประเสริฐสุข

ไทย อลยา บาติก

เชียงใหม่

4

คนึงนิจ บุญจันทร์ต๊ะ

วิสาหกิจชุมชนบ้านตุ๊กตาไม้ลวงเหนือ

เชียงใหม่

5

จักรพิพัฒน์ มัททวานนท์

บริการดูแลที่พักอาศัย (อาคารชุด)

เชียงใหม่

6

ณัฐดนัย ใจดี

จินตคณิตอันซัน

เชียงใหม่

7

ธนา วงษ์ตัน

บจก.ไทรเด้นท์อินเทลลิเจนซ์เซฮร์วิส

เชียงใหม่

8

ธีระ เลาหจรัสแสง

PaPa Pizza Thailand Co,Ltd.

เชียงใหม่

9

ปาณิภา เสียงเพราะ

เฮลปิ้งแฮนด์เนอร์สซิ่งโฮม

เชียงใหม่

10

ปุณยนุช นิลจรูญ

โรงแรมริเวอร์ไซด์เฮ้าส์ (Riverside House Hotel)

เชียงใหม่

11

พนิตณัฏฐ์ โตประเสริฐ

ศูนย์ฟื้นฟูดูแลผู้สูงอายุชีวาวัฒนะเชียงใหม่

เชียงใหม่

12

พายุภทร พระวงศ์รัตน์

Shuang Heritage cafe and massage

เชียงใหม่

13

พิมพ์ภัช กุลเกษมสมบูรณ์

บริษัท คัมทรูมีดีกรุ๊ป จำกัด

เชียงใหม่

14

พีรวัส ณ สุนทร

Sleepy Oho

เชียงใหม่

15

พุทธิพงษ์ เอื้ออัมพร

สบายเดย์ เกสต์เฮาส์

เชียงใหม่

16

วัลลภพงษ์ ริ้วทองทวี

Wheels First รถเช่า

เชียงใหม่

17

สิทธิพล สถิธางกูร

บจก. รักษาความปลอดภัย ซิลเวอร์ เซอร์วิส

เชียงใหม่

18

สุพันธ์ ขนแดง

ร้านมัตอัมอิควาน

เชียงใหม่

19

สุรยุทธ สระแก้ว

Sports and Life style Wellness

เชียงใหม่

20

อรุณ ศรีชวาลา

บจก.ดอลลาร์88ดีไซน์

เชียงใหม่

21

อุทัยทิตย์ จำนงนิตย์

โฮมแอทไนน์

เชียงใหม่

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อกิจการ

จังหวัด

22

กานต์พิชชา ตันติกุลพิสิฐ

ร้านเสริมสวย GRAPE @ HAIR

เชียงใหม่

23

วิลาศ จุลกัลป์

สวนเกษตรอินทรีย์บ้านวสุนธารา&โฮมสเตย์

เชียงใหม่

24

นุกูล ทิบำรุง

เชียงใหม่แวนทัวร์

เชียงราย

25

ปนิตา ศรีขัติย์

โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง

เชียงราย

26

ประดิษฐ์ เชื้อเมืองพาน

บริษัท ประดิษฐ์ แอนด์ วนิดาทัวร์ จำกัด

เชียงราย

27

ปราณี เนรกัณฐีกุล

ไร่ชาหงษ์ฝู่

เชียงราย

28

สุจิรา แซ่หลอ

บริษัท ชาดี101 จำกัด

เชียงราย

29

ปิยนาถ มณีรัตนายล

หจก. ต้นไม้ไทย2560

แพร่

30

วีรชาติ ปูอุตรี

ปายมายเกสต์ รีสอร์ท

แม่ฮ่องสอน

31

ฤทัยรัตน์

จอย จิว เฮ้าส์ / ทำนาเมือง

ตาก

32

สันติ เครืออยู่

อัมพัน

ตาก

33

ปรัชญา เครือพรมมินทร์

AT-Corner-แอทคอร์เนอร์

34

พรทิพย์ เพชรชื่นสกุล

ร้านมิกซ์คาเฟ่พะเยา

พะเยา

35

วารัทชญา อรรถอนุกูล

ไฮ โซ แซ่บ

พะเยา

36

ฉัตรชนก หยวกยง

บจก.พีซี กฎหมาย การบัญชี

37

กัญญาภัค มหาวรรณ

กู๊ดเดย์

ลำปาง

38

กันตภณ โคตรถา

ฮ้านเตี๋ยว

ลำพูน

39

วิชชา นาราพงศธร

หจก.นาราพงศธร กรุ๊ป (Vous Assez)

ลำพูน

40

ชัชชัย ชุ่มชื่น

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนหนองอ้อ

สุโขทัย

41

รวีวรรณ ขนาดนิด

สุนทรีผ้าไทย

สุโขทัย

42

ปัทมาภรณ์ กอนวงษ์

ร้านบ้านเทียนหอม

อุตรดิตถ์

นครสวรรค์

พิษณุโลก

ประกาศผลรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ
ภาคกลาง จำนวน 58 ราย
ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อสถานประกอบการ

จังหวัด

1

Kijkong Chotimongkol

เหลาอาธีร์

กรุงเทพมหานคร

2

เสริมสกุล วงศ์ถิรพร

อภัยเวลเนส

กรุงเทพมหานคร

3

กรินทร์ ไชยสมพงศ์พันธุ์

KM Massage for Health (นวดเพื่อสุขภาพ)

กรุงเทพมหานคร

4

ณิชมน พรหมบันดาลกุล

เซนวนา เวลเนส สปา

กรุงเทพมหานคร

5

นฤมล ล้อมคง

บริษัท ฟายด์โฟล์ค จำกัด

กรุงเทพมหานคร

6

นิพัทธ์พงษ์ ชวนชื่น

บริษัท เทรคกิ้งไทย จำกัด

กรุงเทพมหานคร

7

นิรันดร์ พรหมผลิน

DAC CLINIC

กรุงเทพมหานคร

8

ปริศฎาวรรณ นิทัศนจารุกุล

Otteri Wash&Dry

กรุงเทพมหานคร

9

ปาริชาติ ลิมป์รัตนกาญจน์

บริษัท หัวปลาช่องนนทรี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

10

พิสิษฐ์ ประทีปอนุรักษ์

ReBRAIN กายภาพบำบัด

กรุงเทพมหานคร

11

ภาณินี เบจอังกูร

ย.ยักษ์กินผัก

กรุงเทพมหานคร

12

ภาณุมาศ ธาราศักดิ์

Rhythm & Shabbu

กรุงเทพมหานคร

13

มงคล สัจจะสกุลวงศ์

โรงแรมเนเบอร์ภูธร

กรุงเทพมหานคร

14

รัชต์เขตต์ ตาอ้าย

หจก.แสนดี โฮมแคร์

กรุงเทพมหานคร

15

วิชุดา พันธุ์วิเชียร

สมุนไพรกุสุมา

กรุงเทพมหานคร

16

วีรชาติ ใจอารีย์

บ้านใจอารีย์คลินิกกายภาพบำบัด

กรุงเทพมหานคร

17

วีระยุทธ อัญญธนากร

กุ้งยกถัง Kungyoktung

กรุงเทพมหานคร

18

ศุภกร ขำวิไล

ศุภกรแอนด์บอดี้สปา

กรุงเทพมหานคร

19

สมศักดิ์ บุญคำ

บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

20

สลิลยา บัวสงค์

บริษัท เจ.เอส.ลอนดรี้ เซอร์วิส จำกัด

กรุงเทพมหานคร

21

สุดารัตน์ เลิศถาวรธรรม

อนิตาคลินิก

กรุงเทพมหานคร

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อสถานประกอบการ

จังหวัด

22

สุทธิโรจน์ ชวนไชยะกูล

บริษัท อีสเทิร์น ซันไชน์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร

23

สุทธิพล สมวสุนธรา

ร้านเชี่ยวชาญพานิช (ข้าวต้มเทเวศร์)

กรุงเทพมหานคร

24

อชิตพล พานทอง

Ananya Thai massage &spa

กรุงเทพมหานคร

25

อธิปพล นพวงศ์ ณอยุธยา

กล้ากิจจ์ เอ็กซ์พลัสทรานสปอร์ต

กรุงเทพมหานคร

26

อนันต์ พิพัฒนนันท์

บจก. รุ่งทรัพย์ ฮอลิเดย์ แทรเวิล

กรุงเทพมหานคร

27

อภิญญา ลอยชูศักดิ์

หจก.นิวดาดฟ้า

กรุงเทพมหานคร

28

อภิวัฒน์ หวังมีชัย

บนกองเงินกองทอง

กรุงเทพมหานคร

29

อรนันท์ อุดมภาพ

นวศรีเนอสซิ่งโฮม

กรุงเทพมหานคร

30

อักษิกา จันทรวินิจ

ธรรญา นวดเพื่อสุขภาพ สาขาลาดพร้าว ซ.1

กรุงเทพมหานคร

31

ภูมิ ภูติมหาตมะ

กาแฟบ้านบางอ้อ

กรุงเทพมหานคร

32

ตวงลาภ เปี่ยมอยู่สุข

โอ้โห เดลิเวอรี่

ชลบุรี

33

สุธีราพร มณีวงศ์วานิช

บริษัท เพ็ญภัสสร จำกัด

ชลบุรี

34

ธนโชค ตรีวิทยายนต์

บจก. นิวัฒน์ เอ็น.เค.ที. จำกัด

ตราด

35

ชัยพันธุ์ ไวยพันธุ์

หม่าล่ากวนอู แฟรนไชส์

นนทบุรี

36

พลพัฒน์ พงษ์สุภา

PB คลินิกกายภาพบำบัด

นนทบุรี

37

รณรงค์ นนตานอก

ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์ ผู้สูงอายุ นนทบุรี(WRC)

นนทบุรี

38

รภัสสา ธีรพงศ์นภาลัย

บริษัท รภัสสา บูทีค จำกัด

นนทบุรี

39

รัตน์ขวัญ พิพัฒน์วงการกุล

ร้าน 5522Cafe

นนทบุรี

40

รัตน์ปิยะ เหมือนเปี่ยม

Kokowa Izakaya

นนทบุรี

41

สกลรัชต์ สีห์สินปิตากร

ร้านใส่นม - SaiNom's

นนทบุรี

42

อารีรัตน์ ภาคะ

Everyroll สลัดโรลเพื่อสุขภาพ

นนทบุรี

43

จรินทร์ วัยวัฒน์

บริษัท เพาเวอร์ เพส์ กรุ๊ปจำกัด

ปทุมธานี

44

ฒิราพรรณ เพียดสิงห์

เอ็ม เมล่อน ฟาร์ม

ปทุมธานี

45

ประพัทธ์ จันทร์เทศ

หมูกรอบสยาม

ปทุมธานี

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อสถานประกอบการ

จังหวัด

46

จุฑารัตน์ ตั้งพาณิชย์

บริษัท เพชรบุรี โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด

เพชรบุรี

47

ธีรภัทร สุขนิมิตร

KeeRee Massage

เพชรบุรี

48

สมพงษ์ หนูศาสตร์

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง

เพชรบุรี

49

วิทยา สันติสุขไพบูลย์/สุวลี

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งประดู่

ประจวบคีรีขันธ์

50

น้ำทิพย์ กล้าขาย

ร้านเจ๊เขียวซีฟู้ด

ประจวบคีรีขันธ์

51

ศิริลักษณ์ คงสัตยกุล

บริษัทเมืองแกลงเนอร์สซิ่งแคร์ จำกัด

ระยอง

52

นิภา เอกแก้วนำชัย

บริษัท บ้านแก้วสมุนไพร จำกัด

ราชบุรี

53

พิชาญ เจียมจิรางกูร

ธารธรา

ราชบุรี

54

ธนภร พาชยมัย

ธรณ คอนซัลแทนท์

สมุทรปราการ

55

ปริญญา เร่งพินิจ

โรงแรมคอนวีเนี่ยนต์ แกรนด์ สุวรรณภูมิ

สมุทรปราการ

56

ปฤญจ์ ว่องอรุณ

ก๋วยเตี๋ยวเรือ จ้าวคุณ

สมุทรปราการ

57

ฐานิดา สีเหลือง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโฮมสเตย์ตลาดน้ำท่าคา

สมุทรสงคราม

58

วรัญญู โกลากุล

ชาบูหมูแกว่ง

สุพรรณบุรี

ประกาศผลรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 33 ราย
ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อกิจการ

จังหวัด

1

กนกวรรณ ทองวงศ์ตระกูล

Times Square

ขอนแก่น

2

กรทอง ห่อทองคำ

ร้านมีออร่านวดเพื่อสุขภาพ

ขอนแก่น

3

กิตติญา จิตระบอบ

แต่โดน...คาเฟ่

ขอนแก่น

4

จุฑาทิพ ไชยสุระ

เอสเคเจดีไชน์

ขอนแก่น

5

ชัญญา ทาระพันธ์

ร้านอาหารหน้าไม้

ขอนแก่น

6

ธนดณ รัตนสุวราหะ

โรงเรียนเทควันโด มาสเตอร์โจ

ขอนแก่น

7

ธนวรรณ พันเทศ

ไทยดรีมทัวร์

ขอนแก่น

8

นิตดา ภูแล่นกี่

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย

ขอนแก่น

9

ปรีชา หงอกสิมมา

วิสาหกิจชุมชนท่าลี่พัฒนา (ธนาคารต้นไม้บ้านท่าลี่)

ขอนแก่น

10

พัฒน์ชญา บุญพุฒ

เดอะ บูน เฮ้าส์

ขอนแก่น

11

ภาสกร สุขบุญญาสถิตย์

รับถ่ายภาพและวิดีโอ

ขอนแก่น

12

ระพีพรรณ แก้วพิลา

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มข.

ขอนแก่น

13

วัชราภรณ์

วิมานดินนวดเพื่อสุขภาพ

ขอนแก่น

14

ศุภกานต์ คนชม

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มข.

ขอนแก่น

15

สุรินทร์ โยมา

Yoma coffee tea bar

ขอนแก่น

16

ศศิกุล อ่อนเฉวียง

นกน้อยนาสมบูรณ์ นาธรรมชาติ

ชัยภูมิ

17

อนัญญา เค้าโนนกอก

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง

ชัยภูมิ

18

อรนิศวร์ จารุวัฒน์วงษ์

บริษัท อาร์แอนด์บีอินฟินิตี้ จำกัด

ชัยภูมิ

19

ชณันภัสร์ อรุณวิศาลพงษ์

Wax club

นครราชสีมา

20

ธัญยธรณ์ ไชยพงศ์วัฒน

บริษัท วาวาดี ทราเวล จำกัด

นครราชสีมา

21

แสงเดือน จันทร์นวล

ผ้าตุ้มทอง

บุรีรัมย์

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อกิจการ

จังหวัด

22

อาทิตย์ตยา จันทะแสน

Atitaya Hotle

มหาสารคาม

23

ธัญญารัตน์ บุญถึง

ดาวร้อยศูนย์ล้อ

ร้อยเอ็ด

24

พิมพินันท์ บุญถึง

Phufai by dao 101

ร้อยเอ็ด

25

วีณา บุณยเกียรติ

ผลิตรัก

ร้อยเอ็ด

26

สุจิตติกา แก้วนาเหนือ

ส.หัตถศาสตร์ และบ้านพักโฮมสเตย์

ร้อยเอ็ด

27

สุดาวรรณ์ ดาวเรือง

มุกเมืองศรี. (ศูนย์วัฒนธรรมบ้านป่าเม้า)

ร้อยเอ็ด

28

ชญาภา ทองยิ่ง

ร้าน นางน้อย ผ้าคราม

สกลนคร

29

วารุณี จันทร์วิภาค

รุณณี / Roonnee

สกลนคร

30

นรวัฒน์ นวลสิงห์

ซีฟูดส์ เทรดดิ้ง

หนองคาย

31

สฤษฏ์พนธ์ วิชิตวงศ์

ร้านอาหาร กาเฟเวียด

หนองคาย

32

บุณณดา เลาหะดิลก

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมพื้นเมืองบ้านผาสิงห์

อุดรธานี

33

อิทธิพล สิริสายพิรุณ

หจก.เซ็นทรัลโฆษณา

อุดรธานี

ประกาศผลรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ
ภาคใต้ จำนวน 32 ราย
ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อกิจการ

จังหวัด

1

ชาญฤทธิ์ เพิ่มทรัพย์

ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก

กระบี่

2

บัญชา แขวงหลี

ท่องเที่ยวโดยชุมชน/โฮมสเตย์

กระบี่

3

จักราวุธ ชำนาญเกียรติ

โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม

ตรัง

4

ปาริชาติ ชินพิทักษ์วัฒนา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกรัก

ตรัง

5

ภารดีพัชรฐ์ อ๋องพัฒกุล

ร้านภารดีพัชรฐ์ สปา

ตรัง

6

วิทยา ตู้ดำ

H2M อาหารเพื่อสุขภาพ และร้านชาช้าง
สาขาราชมงคลตรัง

ตรัง

7

กมลพร บุญเครือ

อู่ใหญ่เจริญเซอร์วิส

นครศรีธรรมราช

8

กัญฐณา สีสุก

ล่องแพบ้านวังหอน

นครศรีธรรมราช

9

ขวัญฤทัย ยึดมั่น

ชุมชนบ้านวังไทร

นครศรีธรรมราช

10

คึกฤทธิ์ เถาว์ราม

บริษัท นครพันธ์ทิพย์ จำกัด

นครศรีธรรมราช

11

ชลัมธร บัวสว่าง

โฮมสเตย์ ในอ้อมกอดเขา

นครศรีธรรมราช

12

ธารทิพย์ หมินหมัน

บ้านแหลมโฮมเสตย์

นครศรีธรรมราช

13

ปาวิดา ทองธวัฒน์

การท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านการะเกด

นครศรีธรรมราช

14

พิชญา วงศ์สุวรรณ

ร้านอาหารครัวคุณลี่

นครศรีธรรมราช

15

รังสิมันต์ งามแม้นแมน

ร้าน Power ON

นครศรีธรรมราช

16

ลัดดาวัลย์ สุดเอียด

บ้านไร่ชายเขาฟาร์มสเตย์

นครศรีธรรมราช

17

วรรณะ เพชรรัตน์

ร้านเพชรรัตน์คอมพิวเตอร์

นครศรีธรรมราช

18

สพัชญ์นันทน์ จันทรัตน์

วสช.ปลาใส่อวนแม่แกวด

นครศรีธรรมราช

19

สมพร สุทธิพันธ์

ฅนนิยมฟาร์ม

นครศรีธรรมราช

20

สวรรพิศา จงเพิ่มวัฒนะผล

บริษัท ช.โปรเซสซิ่ง ฟู๊ด จำกัด

นครศรีธรรมราช

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อกิจการ

จังหวัด

21

อารีย์ ขุนทน

KIREE

นครศรีธรรมราช

22

อำนาจ สกุลพานิช

ร้านไอทีซีคอม

นครศรีธรรมราช

23

อุทัยรัตน์ สมผลึก

วิสาหกิจกลุ่ม บอ.ใบไม้

นครศรีธรรมราช

24

นันทพจน์ สิงหพันธ์

สนามหญ้าเทียมสิงห อารีน่า

พัทลุง

25

มัลลิกา ช่วยขำ

บ้านพักธาราริน

พัทลุง

26

อำภา แลนด์โดล์ท

Sripakpra Boutique Resort

พัทลุง

27

มนัทพงค์ เซ่งฮวด

หัตถกรรมกระจูดวรรณี

พัทลุง

28

ลิลี่ ธเนศวิเศษกุล

อันดามันคาเนเซีย รีสอร์ท

ภูเก็ต

29

ปรีชา หัสจักร์

ระนองโลคอลทัวร์

ระนอง

30

ธนเสฏฐ์ นันกมนทิพัฒน์

กัลปังหา และ เจสปา

สงขลา

31

ณภัทร แก้ววิเชียร

Amarin Health Massage

สุราษฎร์ธานี

32

ภคมน ตันติวัตรกุล

เพอร์เฟค เพลส

สุราษฎร์ธานี

