
ประกาศรายชื่อ

และพร้อมเข้าสู่ตลาดออนไลน์ของ Modern Trade ชั้นน า
กิจกรรมสร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ



สินค้าประเภท

อาหารและพร้อมเข้าสู่ตลาดออนไลน์ของ Modern Trade ชั้นน า
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

1. ข้าวแต๋นน ้าแตงโม
(แบบกล่อง,แบบถุง) 
คุณจิรภัทร แสนผาบ

2. ขนมขบเคี ยวจากขิง
คุณทัศนัย กันยาประสิทธิ์

3. ขนมขิงเชื่อม เสาวรส
คุณทัศนัย กันยาประสิทธิ์

4. ขิงคลุกบ๊วย
คุณทัศนัย กันยาประสิทธิ์

5. ขิงหยอง
คุณทัศนัย กันยาประสิทธิ์

6. โจ๊กวุ้นเห็ดโคนน้อยสกัดผงกึ่งส้าเร็จรูป 
คุณพีรเดช  แจ่มสุวรรณ

7. น ้าพริกเผาผักชาเชียงดา 
คุณสมศักดิ์    บุญมาวัน

8.  น ้าผึ งดอกล้าไย
คุณเอกสิทธิ์  จันทกลาง

9.  เม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอดแล้วอบ 
คุณวันทรา ผ่านคา

10. ข้าวเกรียบข้าวฮางฟักทอง
คุณศักดิ์ศรี อมรวิสิทธิ์กุล

11. กระเจี๊ยบเขียวกรอบ 
(รสสาหร่าย,รสธรรมชาติ)
คุณณัฐวรรณ จึงสมานญาติ

12. บล็อกโคลี่กรอบ 
(รสธรรมชาติ,รสสาหร่าย,
รสวาซาบ)ิ

คุณณัฐวรรณ จึงสมานญาติ
13. ปลาสลิดทอดอบกรอบ 

คุณสุภรี รุ่งประทีปไพบูลย์
14. น ้าพริกเผาปลาสลิด

คุณสุภรี รุ่งประทีปไพบูลย์ 
15. ชิฟฟอนเค้ก

คุณนนทกฤช ธนะธีรกุล

16. ชาสมุนไพรหญ้าหวาน
คุณกนกภัค เจริญดี

17. สารให้ความหวานชนิดน ้า
คุณกนกภัค เจริญดี

18. สารให้ความหวานชนิดผง
คุณกนกภัค เจริญดี

19. ผงโกโก้ชงดื่ม ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ 
คุณพรทิพา พูลธนะ

20. ซุปต้มโคล้งชนิดผง
คุณรุ่งทิพย์ เกตุปลั่ง

21. เชียงปลาสลิด
คุณรุ่งทิพย์ เกตุปลั่ง

22. ชาหน่อกะลาปรุงส้าเร็จ
คุณมงคลชัย หรั่งช้าง

23. เห็ดกรอบ
คุณมงคล  การินทร์

24. น ้าพริกปลาร้าบอง (แจ่วบอง)
คุณดวงพร  พิมพ์จันทร์

25. ข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์
คุณวรวุฒิ  สุจริต

26. ข้าวอินทรีย์ทุ่งสัมฤทธิ์ 
(ข้าวหอมมะลิ)
คุณเพ็ญสิริ ดีจริง

27. ข้าวอินทรีย์ทุ่งสัมฤทธิ์
(ข้าวไรซ์เบอร์รี่)
คุณเพ็ญสิริ ดีจริง

28. เมล็ดกาแฟคั่ว
คุณสายพิน พงษ์สมร

29. ปลาอินทรีย์เค็ม ปลาเค็มรวน
คุณไพรินทร์ อัศวทวีโชค

30. ปลาแชลมอน คั่วสมุนไพร
คุณไพรินทร์ อัศวทวีโชค



สินค้าประเภท

อาหารและพร้อมเข้าสู่ตลาดออนไลน์ของ Modern Trade ชั้นน า
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

39. น ้าผึ งป่า 100%
คุณสุเมธชัย  อินทกรณ์

40. ข้าวเหนียวฮาง,ข้าวฮางงอกไรซ์
เบอร์รี่,ข้าวฮางงอก3หอมทอง
คุณลินดา  เจริญไชย

41. น ้าจิ มสุกี 
คุณมรรษชล  พิบูลย์พัทธ์

42. ขนมจีบ, ซาลาเปา, บักกุตเต๋, 
หอยจ๋อป,ู ฟองเต้าหู้ห่อกุ้ง
คุณภัทรธนัฐ  ตังเมธากุล

43. มัสหม่ันไก่ใส่กล้วยหอมทอง
กระป๋อง
คุณสุกัญญา มีนา

44. Royal Drink I (เครื่องดื่มโสม
เห็ดหลินจือสกัดน ้าผึ งเลม่อน)
คุณณิชชิชษา  อารยะธรรมา

31. กาแฟโรบัสต้า (คั่วบด)
คุณพิศิษฎ์ เป็ดทอง

32. กาแฟโรบัสต้า
คุณพิศิษฎ์ เป็ดทอง

33. กาแฟขี ชะมด 100%
คุณพิศิษฎ์ เป็ดทอง

34. ปลาสวรรค์สมุนไพร
คุณสวรรยา หวังนุรักษ์

35. กาแฟคลองท่อมเมืองกระบ่ี
คุณทรรศวรรณ จันทรักษ์

36. ชาเพื่อสุขภาพจากเปลือกโก้โก้
คุณคธาธร  สุขคุ้ม

37. โกโก้นิสป์
คุณคธาธร  สุขคุ้ม

38. น ้าสมุนไพรส้มควายผสมน ้าผึ ง
คุณธนพนธ์  บุญยวรรณ



สินค้าประเภท

สมุนไพรและพร้อมเข้าสู่ตลาดออนไลน์ของ Modern Trade ชั้นน า
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

1. สบู่เหลวสูตรผสมน า้ผึ ง
คุณเอกสิทธิ์  จันทกลาง

2. ซากุน่าสบู่เหลวโปรตีนไหม
คุณสกุณา สุขกิจชโนทัย

3. ซากุน่าโลชั่นโปรตนีไหม
คุณสกุณา สุขกิจชโนทัย

4. ละอองทองโลชั่นกันแดด
สมุนไพร
คุณกัญญส์ิริ ปินไชยพัฒน์

5. ออร์แกนิคสครับอโรเวรา้ข้าวก่้า
คุณกัญญส์ิริ ปินไชยพัฒน์

6. เจลล้างหน้าน ้านมคีเฟอร์
คุณณัฐติกาญจน์ รุ่งวิไลเจริญ

7. ลิปบาล์ม
คุณอริยาภรณ์ เลิศพัฒนกิจกุล

8. บาล์มทาส้นเท้า
คุณอริยาภรณ์ เลิศพัฒนกิจกุล

9. เซรั่มบ้ารุงเส้นผม 
คุณอภิสิทธิ์ ตรีสมบูรณ์

10. แชมพูกะเม็งผสมทองพันช่ัง
คุณอภิสิทธิ์ ตรีสมบูรณ์

11. ครีมบ้ารุงผิวหน้าและผิวกาย       
กู๊ดแกนิค
คุณธรรมสรณ์ จิวะรังสรรค์

12. Facial Skin Cream 
ผลิตภัณฑ์บ้ารุงผิวหน้า
คุณธรรมสรณ์ จิวะรังสรรค์

13. Herbal toothpaste 
ยาสีฟันสมุนไพรกูด๊ออแกร์นิค
คุณธรรมสรณ์ จิวะรังสรรค์

14. Toothpast heabal
toothpast goodganic 2 

ยาสีฟันสมุนไพรกูด๊ออแกร์นิค 2
คุณธรรมสรณ์ จิวะรังสรรค์

15. ยาสีฟันสมุนไพร
คุณรุจี พรหมประดิษฐ์

16. น ้ามันมะพร้าวสกัดเย็น
คุณส าราญ  สุจริตรักษ์

17. สบู่มะพร้าว
คุณส าราญ  สุจริตรักษ์

18. Coconut: Organic Aroma   
Shower Gel/ Sham Poo
คุณส าราญ  สุจริตรักษ์

19. น ้ามันเหลืองโกลด์ครอส
คุณสมเกียรติ จันทร์เทวา

20. Cocoon Anti Aging Bio 
Cream
คุณกัญญ์พิชญา ศรีประทุมภรณ์

21. ไบร์ทเทรนนิ่งเซรั่ม
คุณอาจินต์ เพ็ชรวงศ์

22. Sun Protection Smooth 
Cream SPF 50++PA++
คุณอาจินต์ เพ็ชรวงศ์

23. Body Lotion
คุณอาจินต์ เพ็ชรวงศ์

24. Mousse Form ผสมสาร
สกัดมังคุด
คุณอาจินต์ เพ็ชรวงศ์



สินค้าประเภท

สมุนไพรและพร้อมเข้าสู่ตลาดออนไลน์ของ Modern Trade ชั้นน า
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

25. สบู่เหลวล้างหน้าเปลือก
มังคุด 
คุณสุณีย์ พ่วงพี

26. Aloe Hya-vit C Face  
Intensive Serum
คุณสุณีย์ พ่วงพี

27. Honey Mix Mangosteen
Soap
คุณสุณีย์ พ่วงพี

28. สบู่สครับถ่านเปลือกมังคุด
คุณสุณีย์ พ่วงพี

29. เจลว่านหางจระเข้
คุณณัฐจิรา ตันตราวงศ์ 

30. Anti – Sun SPF50  
PA+++ 3 in 1 กันแดด+
รองพื น+บ้ารุง
คุณณัฐจิรา ตันตราวงศ์

31. Curcumin Facial Soap
คุณณัฐจิรา ตันตราวงศ์

32. Shampoo Bamboo        
Mushroom
คุณพนัชกร  แก้วเมืองมา

33. สบู่วุ้นเห็ดเยื่อไผ่ ผสมถั่งเช่า
สีทอง 
คุณพนัชกร  แก้วเมืองมา



สินค้าประเภท

ของใช้/ตกแต่งและพร้อมเข้าสู่ตลาดออนไลน์ของ Modern Trade ชั้นน า
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

1.ถ่านดูดกลิ่น
คุณบุญนิศา  ธนพงศ์พันธ์

2.มาลัยหอมอบกลิ่น
คุณสมภพ ลวะวิบูลย์

3.ปลอกหมอนอิง
คุณชาญบุญ เอี่ยมหนู



สินค้าประเภท

ผ้า เครื่องแต่งกายและพร้อมเข้าสู่ตลาดออนไลน์ของ Modern Trade ชั้นน า
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

1. ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากใยตาล
คุณบัณฑิต หนูเพชร

2. ผ้าทอพื นเมือง เสื อผ้าส้าเร็จรูป
คุณเอกสิทธิ์ โกมลกิตติพงศ์

3. ผ้าสืบสานวิถีไทย 
คุณนัฐพร  มหิพันธุ์

4. ถุงผ้าปาเต๊ะลดโลกร้อน
คุณวินัย บุญศรีสวัสดิ์

5. กระเป๋าผ้าท่อน
คุณพัชรี จิตรดิลก

6. กระเป๋าใส่พวงกุญแจ
คุณธนิตยาพร  เจตน์พิพัฒนพงษ์

7. รองเท้า Slipper
คุณศิริพรรณ เหลี่ยวไชยพันธุ์


