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กิจกรรมสร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ
สินค้า ที่ผ่านการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อ



อาหารและเครื่องดื่ม
1. บีย่า แคบหมูปรุงรส 

(รสดั้งเดิม,รสโนริสาหร่าย,รสบาร์บีคิว) 
คุณเธียรวิชญ์ จรยิด ำรงสกุล

2. วาฟเฟิลกรอบ (รสมะพร้าวอ่อน) 
คุณธีร์ชญำ์์ อุดมเฉลิมธีรเดช

3. แผ่นข้าวกล้องอบกรอบ (รสแกงเขียวหวาน) 
คุณธีร์ชญำ์์ อุดมเฉลิมธีรเดช

4. เพลิน กล้วยหอมอบกรอบ
คุณพชรวรรณ ไพรรักษ์บุญ

5. เพลิน กล้วยหอมอบเนย (รสเค็ม,รสดั้งเดิม) 
คุณพชรวรรณ ไพรรักษ์บุญ

6. บะหม่ีข้าวซอยกึ่งส าเร็จรูป 
คุณอิทธิเชษฐ์  ศักดิ์ศิวณำถ

7. เครื่องดื่มชาผักเชียงดา 
คุณสมศักดิ์ บุญมำวั์

8. มะม่วงอบแห้ง 
คุณสุรีย์ เต็งเจริญชัย

9. ว่านหางจระเข้อบแห้ง (Cool Herb,Mix fruit)
คุณสุรีย์ เต็งเจริญชัย

10. ข้าวฮางงอกผสมธัญพืช 
คุณชัยยศ จั์ทร์ทองสำ

21. คอร์ดีท้รี เครื่องดื่มสมุนไพรผสมถั่งเช่า 
คุณเสมอขวัญ  ตะพังพิ์ิจกำร

22. เครื่องเทศปรุงพิเศษ 
โดยคุณสุรีย์พร เทพรักษ์

23. ข้าวป๊อบอบกรอบ 
คุณอลงกต แก้วเมืองมูล

24. ลูกเดือยอบกรอบ ตรา พ-ีไลฟ์ ป๊อป 
(รสฮอต-สไปซ่ี,รสเนย,รสสมุนไพร) 
คุณแพรวพร จักรภีร์ศิริสุข

25. แยมอ่ิมใจ 
(สตรอเบอรร์รี่,สับปะรด,มัลเบอร์รี่,ผิวส้ม) 
คุณณฐโรจ์์  วิริยพรพัฒ์์

26. น้ าเบอร์รี่รวมสกัดเข้มข้น 
คุณณฐโรจ์์  วิริยพรพัฒ์์

27. ลูกเดือยอบกรอบ แจ้กะโน๊ต 50 กรัม 
(รสธรรมชาต,ิรสต้มย า,รสสาหร่าย)
คุณ์ภช์ก สิงห์พรหม

28. เชียงปลาสลิดพร้อมบริโภค 
คุณรุ่งทิพย์ เกตุปลั่ง

11. เมล็ดข้าวโพดหวานสีแดงอบกรอบ 30 กรัม 
คุณ์ั์ ทพร สุขส ำรำญ

12. น้ าผึ้งแท้ 530 กรัม 
คุณฐิติภัสร์ โฆษิตอธิพัชร์

13. น้ าผึ้งแท้ 100 กรัม 
คุณฐิติภัสร์ โฆษิตอธิพัชร์

14. ผัดหม่ีโคราช 
(รสต้นต ารับ, รสจัดจ้าน, รสผัดไทย) 
คุณก์กอร ศรคีง

15. ผัดหม่ีโคราช ไรซ์เบอร์รี่ 
คุณก์กอร ศรคีง

16. เซทาแกท ดีท็อกซ์
คุณจุฑำเกตุ เครำะห์ดี

17. ล าไยอบกรอบ 
คุณณัฐ์ิช กิตยำ์ุรักษ์

18. มะม่วงอบกรอบ 
คุณณัฐ์ิช กิตยำ์ุรักษ์

19. เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 3 รส 
คุณวั์ทรำ ผ่ำ์ค ำ

20. เม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอดแล้วอบ 
คุณวั์ทรำ ผ่ำ์ค ำ

สินค้าประเภทรายชื่อสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก
เข้าร่วมกิจกรรม



สมุนไพร
1. Herbal Hair Tonic

คุณปริ์ทร สุขวำณิชวิชัย
2. Bergamot Oil Hair Treatment

คุณปริ์ทร สุขวำณิชวิชัย
3. แผ่นมาร์กหน้า MyYa

คุณอิสรีย์ พรศิริประยงค์
4. เซรั่ม ฮยาลูรอนิคแอซิค

คุณอิสรีย์ พรศิริประยงค์
5. น้ ามันปิดผมหงอก

คุณไกรกังวล กิตติเยำวมำลย์
6. แชมพูสมุนไพร 

ว่านหางจระเข้ผสมมะกรูดผสมมะกรูด
คุณไกรกังวล กิตติเยำวมำลย์

7. อะโวคาโด ออยส์ ซอฟเจล
คุณชัยมิ์ พงศ์ พงศส์ุร์ำท

8. สบู่ล้างหน้าอะโวคาโด
คุณชัยมิ์ พงศ์ พงศส์ุร์ำท

9. วาริส สบู่สมุนไพรธรรมชาติ (สบู่หัวไชเท้า) 
คุณอำรีตำ มีสำด

19. เจลว่านหางจระเข้
คุณณัฐจิรำ ตั์ตรำวงศ์

20. ออร์แกนิคอโลเวร่า แอน ฮันนี่เฮอร์เบิล 
พรีเม่ียม ชาวเวอร์เจล
คุณคุณัญญำ ชำวบำงงำม

21. เบบี้แจ็คฟรุ๊ตออร์แกนิค บอดี้โลชั่น 
พรีเม่ียม โรส
คุณคุณัญญำ ชำวบำงงำม

22. ยาสีฟันสมุนไพร ดี.แบรนเนอร์
คุณบรมชิต ค้ำ์ิยมดี 

23. แชมพูสมุนไพร ดี.แบรนเนอร์
คุณบรมชิต ค้ำ์ิยมดี

24. ยาสีฟันสมุนไพรไทยไชโย สูตรเข้มข้น
คุณศรัณย์ ค ำรัต์์

10. สบู่น้ ามันมะกรูด
คุณอำรีตำ มีสำด

11. แชมพูใบหม่ีอัญชันขิง
คุณฐำ์มำศ มหำวงศ์ั์ท์

12. แฮร์โทนิคสมุนไพร
คุณฐำ์มำศ มหำวงศ์ั์ท์

13. ราสยาน ยาสีฟันสมุนไพร กานพลู 
คุณพิณฏัฐฐ์ โชติ์ิธิกิตติคุณ

14. อิสมี มัลเบอร์รี่ กลูต้า ไฮโอน
คุณพิณฏัฐฐ์ โชติ์ิธิกิตติคุณ

15. สบู่สมุนไพรหัวไชเท้า
คุณพรสรัญ รตั์วิตร

16. โฟมล้างหน้า สูตรมะพร้าวผสมคอลลาเจน 
คุณมลิวัลย์ ศรีประสพโชค

17. เจลขัดผิวสูตรมะพร้าวผสมคอลลาเจน
คุณมลิวัลย์ ศรีประสพโชค

18. สโนว์เกิร์ล สควาเลน แอนด์ แพลงก์ตอน 
บูสเตอร์ 
คุณธ์ธรรศ ส์ธีระ
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ผ้าและเครื่องแต่งกาย
1. ถ่านไม้ไผ่ดูดกลิ่น ชนิดแท่ง

คุณ์รภัทร ทองทึก
2. ถ่านมะกรูด

คุณ์รภัทร ทองทึก
3. ปิ่นโตไมแ้ฮนด์เมด

คุณวชิรำภรณ์ ภู่ระหงษ์
4. ถาดหนูน้อย

คุณวชิรำภรณ์ ภู่ระหงษ์
5. พวงมาลัยดาวเรืองขนาดเล็ก

คุณข์ิษฐำ อุทศิวรรณกุล
6. ชุดพานพุ่มคู่เงินทอง ร่ ารวยขนาดเล็ก

คุณข์ิษฐำ อุทศิวรรณกุล

1. พวงกุญแจผ้าคราม
คุณสิริปตี พุ่มจั์ทร์

2. กระเป๋าผ้าคาดเอว
คุณภรภัทร รัต์ทองธรรม

3. หน้ากากผ้าฝ้าย (Mask 3D)
คุณภรภัทร รัต์ทองธรรม

4. รองเท้าเชือกสาน
คุณธวัช ห์ูด ำ

5. กระเป๋าถือมีซิป (กระเป๋าสตางค์ใบยาว) 
คุณพิมพ์พรรษ ใจวงค์

6. กระเป๋าถือ Minature (กระเป๋าสะพาย)
คุณพิมพ์พรรษ ใจวงค์

สินค้าประเภท
รายชื่อสินค้าที่ผ่านการคัดเลือก

เข้าร่วมกิจกรรม

ของใช้และของตกแต่ง
สินค้าประเภท


