
ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วม
หลักสูตรปั้ นร้านค้าออนไลน์ข้ันเทพ รุ่นท่ี 3

(Online Marketing Genius: OMG#3)

วันพฤหัสบดีท่ี 16 มีนาคม 2566
ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท

จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม
หลักสูตรป้ันรา้นค้าออนไลน์ขัน้เทพ รุ่นท่ี 3 (Online Marketing Genius: OMG#3)

วันพฤหัสบดีท่ี 16 มีนาคม 2566
ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ท่ี ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกลุ ผลิตภัณฑ์
1 นำง กนกพิชญ์ อินทสุภำ บ้ำนตำณฟำงข้ำว
2 นำง กนกรัชต์ ช่วยปลอด วิสำหกิจชุมชนเกษตรกรคิดก้ำวหน้ำสุรำษฎร์ธำนี

3 นำง กนกวรรณ ทองแท่น วิสำหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ปำล์มน ้ำมันต ำบลย่ำนซ่ือ
4 นำงสำว กมลภรณ์ เขียวแก้ว MTI
5 นำงสำว กมลวรรณ แสวงกำญจน์ IKOBIO
6 นำงสำว กรณรัฏฐ์ นรำธรสวัสดิกุล -
7 นำง กฤตภัค ลอยลม วิสำหกิจชุมชนเกษตรกรคิดก้ำวหน้ำสุรำษฎร์ธำนี
8 นำย กฤติชัย ชูจันทร์ C H U 59 CO., LTD.
9 นำง กฤษณำ ภักดี วิสำหกิจชุมชนพัฒนำคุณภำพกระท้อนคลองน้อย
10 นำงสำว กอบกรรณสร สัมพันธ์ -
11 นำง กันตนำ เพ็งเอียด วิสำหกิจชุมชนเอเชียสมุนไพร
12 นำง กิมฮวย สำขเรศ Suanyay
13 นำงสำว เกศินี รอบคอบ วิสำหกิจชุมชนส่งเสริมอำชีพบ้ำนนิคม
14 นำง จงกลนี ชื่นบำน ขม้ินศำลำไทย
15 นำงสำว จรัสศรี ช่วยจันทร์ วิสำหกิจชุมชนเพ่ิมมูลค่ำจำกขยะรีไซเคิล
16 นำย จรูญรัตน์ เทียมประทีป วิสำหกิจชุมชนพัฒนำคุณภำพกระท้อนคลองน้อย
17 นำงสำว จันทรัสม์ ขวดแก้ว เป็ดแป๊ะซะ คุณแม่จัน
18 นำง จำรี ขุนทอง วิสำหกิจชุมชนพฤกษำเฮิร์บ
19 นำงสำว จำรุชำ ทองสำร วิสำหกิจชุมชนคีรีรักษ์เกษตรยั่งยืน
20 นำงสำว จำรุณี คุรุพงศ์ พี.เค.วอลล์เปเปอร์
21 นำง จินตนำ มณีฉำย วิสำหกิจชุมชนพัฒนำคุณภำพกระท้อนคลองน้อย
22 นำย เจนณรงค์ ขวัญรักศรี -
23 นำง เฉลียว กรดมณี วิสำหกิจชุมชนเพ่ิมมูลค่ำจำกขยะรีไซเคิล
24 นำงสำว ชงชนัฐ ต้ังม่ัน MADAM LILLY
25 นำงสำว ชนิกำนต์ พรหมแก้ว 71bakehouse
26 นำย ชัยยันต์ อินทสโร Singoragreens
27 นำงสำว ชำคริยำ หนูขำว ไอรดำ
28 นำงสำว ชิสำพัชธ์ นรำเอกกุลเสฏฐ์ TND Logistic
29 นำงสำว ซำมีรอ อีซอ ข้ำวเกรียบบำงนรำ
30 นำงสำว ฐิติมำ วงศ์เศวตกุล เมย์ยำฟำร์มำซี



ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม
หลักสูตรป้ันรา้นค้าออนไลน์ขัน้เทพ รุ่นท่ี 3 (Online Marketing Genius: OMG#3)

วันพฤหัสบดีท่ี 16 มีนาคม 2566
ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ท่ี ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกลุ ผลิตภัณฑ์
31 นำย ณัฐวุฒิ สิทธำนุรักษ์ GIRLYBERRY
32 นำงสำว เตือนใจ สำยเหง้ำ วิสำหกิจชุมชนรวมพลังสร้ำงอำชีพวัดประดู่
33 นำงสำว ทิพย์รัตน์ อดุลยำนุโกศล Mellow Milk by kao’rak farm
34 นำย ธงชัย ชูตำนนท์ วิสำหกิจชุมชนเกษตรกรคิดก้ำวหน้ำสุรำษฎร์ธำนี
35 นำย ธนำรัตน์ งำมประดิษฐ์ วิสำหกิจชุมชนคีรีรักษ์เกษตรยั่งยืน
36 นำย ธนำวุฒิ ไชยชนะ ปอเปี๊ ยะญวนเลิศรส
37 นำงสำว ธัญธร บรรณรำช -
38 นำงสำว ธัญเพ็ญพัฒน์ คงสุทธิ์ วิสำหกิจชุมชนเพ่ือกำรเกษตรและกำร

ท่องเท่ียวบึงขุนทะเล
39 นำย ธำดำ ชูแสง ธำดำ พันธุ์ไม้
40 นำงสำว ธำรำรัตน์ ชูแสง Fernari
41 นำง ธิติพร แซ่เง่ำ วิสำหกิจชุมชนเกษตรกรคิดก้ำวหน้ำสุรำษฎร์ธำนี
42 นำง ธุรี เทียมประทีป วิสำหกิจชุมชนพัฒนำคุณภำพกระท้อนคลองน้อย
43 นำง นงค์เยำว์ สะอำดใจ -
44 นำง นภัทร ภิรมย์ฤทธิ์ Little tiger
45 นำง น้อย สำยเหง้ำ วิสำหกิจชุมชนรวมพลังสร้ำงอำชีพวัดประดู่
46 นำงสำว นิตติยำ น่ำนโพธิ์ศรี วิสำหกิจชุมชนคีรีรักษ์เกษตรยั่งยืน
47 นำงสำว นิแย เจะอำแว MARIAM (มำเรียม)
48 นำงสำว นิสำนำถ กู้เมือง OPTIMA
49 นำงสำว นุชนำฏ อธิกำรโกวิทย์ -
50 นำงสำว ปติญญำ เกิดแป้น Dynaweigth
51 นำงสำว ปนัดดำ คงผล วิสำหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ปำล์มน ้ำมันต ำบลย่ำนซ่ือ
52 นำงสำว ประพิณ พัวภัทร ท่ัวไป
53 นำย ประสำน อำวุธ วิสำหกิจชุมชนรวมพลังสร้ำงอำชีพวัดประดู่
54 นำง ปรำงค์ฉัตร ชีช้ำง AMMAMM_BAKE
55 นำงสำว ปัญญำรัตน์ สิงค์คุ้ม วิสำหกิจชุมชนคนในบำง
56 นำงสำว ปิยวรรณ์ ตันสุวรรณ Piyawun ปิยวรรณ์
57 นำง ปิยวัลย์ พรหมเจียม วิสำหกิจชุมชนเพ่ิมมูลค่ำจำกขยะรีไซเคิล
58 นำย ปิยศักด์ิ สะอำดใจ -
59 นำง ปิยะนุช จันทร์แจ้ง ผ้ำ
60 นำงสำว ปิยะนุช คุ้มสุวรรณ 5ป.อร่อยปรำบเซียน
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61 นำง ปุญญิศำ จิตมุ่ง ขม้ินศำลำไทย
62 นำงสำว ผกำมำศ จำรุเดชำนนท์ C Life
63 นำย พงษ์นรินทร์ เบญจกำญจน์ วิสำหกิจชุมชนรวมพลังสร้ำงอำชีพวัดประดู่
64 นำย พรชัย เกตุทองค ำ ของฝำกบ้ำนเกำะแรต
65 นำย พศวีร์ พงษ์พิชิต วิสำหกิจชุมชนรวมพลังสร้ำงอำชีพวัดประดู่
66 นำง พัชรินทร์ ขวัญช่วย วิสำหกิจชุมชนพัฒนำคุณภำพกระท้อนคลองน้อย
67 นำย พิชิตพงศ์ แสวงกำญจน์ IKOBIO
68 นำย พิเชษฐ์ พรำหมณ์นำค ผ้ำมัดย้อม@ดอนสัก
69 นำงสำว พิมพ์ลภัส ปำนนิล วิสำหกิจชุมชนเกษตรกรคิดก้ำวหน้ำสุรำษฎร์ธำนี
70 นำง พุธร์ทะวัน มัธยมกูล วิสำหกิจชุมชนเพ่ิมมูลค่ำจำกขยะรีไซเคิล
71 นำง พูนสุข แก้วสกุล วิสำหกิจชุมชนรวมพลังสร้ำงอำชีพวัดประดู่
72 นำย ภัคพล ต้ังสิริตระกูล MOTOCARE
73 นำย มณเทียร จ ำนงค์พันธ์ วิสำหกิจชุมชนพัฒนำคุณภำพกระท้อนคลองน้อย
74 นำงสำว มณีรัตน์ สุรวุฒิสกุล วิสำหกิจชุมชนเกษตรกรคิดก้ำวหน้ำสุรำษฎร์ธำนี
75 นำย มนัส หมวดเมือง หนองครก
76 นำง มะลิ คงท่ำเรือ วิสำหกิจชุมชนเกษตรกรคิดก้ำวหน้ำสุรำษฎร์ธำนี
77 นำย ยศพนธ์ อุส่ำห์ ธำนีดีเซล
78 นำง รำวัวิลย์ จ ำนงค์พันธ์ วิสำหกิจชุมชนพัฒนำคุณภำพกระท้อนคลองน้อย
79 นำง รุจิรำ หิรัญสำลี ขม้ินศำลำไทย
80 นำย ฤทธิเดช เบญจกำญจน์ วิสำหกิจชุมชนรวมพลังสร้ำงอำชีพวัดประดู่
81 นำย ลภน เผือกเดช วิสำหกิจชุมชนเพ่ิมมูลค่ำจำกขยะรีไซเคิล
82 นำงสำว ลัฏฐ์ชนก นรำธรสวัสดิกุล -
83 นำง ล ำภำ มุติกอ วิสำหกิจชุมชนแปรรูปอำหำรและผลิตภัณฑ์

เพ่ือสุขภำพต ำบลเลม็ด
84 นำย ลิปปกร มูสิกะ Optima
85 นำงสำว วรณิต สงนุ้ย -
86 นำย วรพัช วรสินสกุล iSpeed Express
87 นำงสำว วริญสินี ธีรธำดำ -
88 นำงสำว วลัยพรรณ สิริกันตวัฒน์ วิสำหกิจชุมชนรวมพลังสร้ำงอำชีพวัดประดู่
89 นำย วัชระ วัฒนสิน -
90 นำย วิชรินทร์ โหมดเคลือ วิสำหกิจชุมชนพัฒนำคุณภำพกระท้อนคลองน้อย
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91 นำงสำว วิชุรำ พูลสมบัต -
92 นำย วินัย บุญศรีสวัสด์ิ -
93 นำง วิภำดำ เนียมทอง วิสำหกิจชุมชนพัฒนำคุณภำพกระท้อนคลองน้อย
94 นำย วิลำศ จิเบ็ญจะ MOTOCARE
95 นำงสำว ศดำนันท์ เอียดจุ้ย ข้ำวหมูแดง บ้ำนต้นไทร
96 นำง ศตำพร พรำหมณ์นำค ครัวแม่จีบ
97 นำง ศิรประภำ นำคพน วิสำหกิจชุมชนเพ่ิมมูลค่ำจำกขยะรีไซเคิล
98 นำง ศิรินันท์ เพชรคง วิสำหกิจชุมชนเกษตรกรคิดก้ำวหน้ำสุรำษฎร์ธำนี
99 นำงสำว ศิริรัตน์ มีด้วง D.Don
100 นำงสำว ศิริวรรณ รองเดช NONGKROK
101 นำงสำว ศิวภำ ด้วงปันตำ อีซูซุ
102 นำย ศุภชำติ ศรีเทพ วิสำหกิจชุมชนคนในบำง
103 นำง สุภำพร ศรีสว่ำง วิสำหกิจชุมชนพัฒนำคุณภำพกระท้อนคลองน้อย
104 นำย สมเกียรติ ถ่ินท่ำชนะ -
105 นำง สมคิด นำคกัน วิสำหกิจชุมชนส่งเสริมอำชีพบ้ำนนิคม
106 นำง สมพงศ์ เอียดช่วย สวนส้มโอทับทิมสยำม sp
107 นำย สมยศ แท่นนิล วิสำหกิจชุมชนรวมพลังสร้ำงอำชีพวัดประดู่
108 นำง สรำนุช ทองขำว WRH
109 นำงสำว สำยฝน โยธำ วิสำหกิจชุมชนเพ่ิมมูลค่ำจำกขยะรีไซเคิล
110 นำย สิทธิเดช เศรฐภัคดี วิสำหกิจชุมชนรวมพลังสร้ำงอำชีพวัดประดู่
111 นำงสำว สินีนำถ ทรงจ ำรัส ก้ำวกล้ำ ฟำร์ม
112 นำงสำว สิริลักษณ์ รักสวัสด์ิ IKOBIO
113 นำงสำว สุชำฎำ วงศ์รอด Lamina
114 นำง สุดำ เจริญพร วิสำหกิจชุมชนแปรรูปอำหำรและผลิตภัณฑ์

เพ่ือสุขภำพต ำบลเลม็ด
115 นำย สุทธิพงษ์ สุวรรณสำร ศิษย์สุธรรม999
116 นำง สุธำทิพย์ เซ็งทอง วิสำหกิจชุมชนส่งเสริมอำชีพบ้ำนนิคม
117 นำย สุนทร ไทรจ ำเนียร วิสำหกิจชุมชนรวมพลังสร้ำงอำชีพวัดประดู่
118 นำงสำว สุภวรรณ แสงอ ำพล The Face Shop
119 นำงสำว สุภำภรณ์ บรรณรำช -
120 นำง สุภำวดี จำรุจำรีต วิสำหกิจชุมชนเกษตรกรคิดก้ำวหน้ำสุรำษฎร์ธำนี
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วันพฤหัสบดีท่ี 16 มีนาคม 2566
ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ท่ี ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกลุ ผลิตภัณฑ์
121 นำงสำว สุมำลี หวังโชติกุล LEGACY
122 นำย สุรเดช จวนศรี บ่ำวมลฟำร์ม
123 นำย สุรศักด์ิ พวงพันธ์ศักด์ิ วิสำหกิจชุมชนเพ่ิมมูลค่ำจำกขยะรีไซเคิล
124 นำย เสริมศักด์ิ แช่มชูศรี -
125 นำง โสมนัส พริ้มแก้ว -
126 นำยสำว หฤทัย จันทนำนนท์ วิสำหกิจชุมชนเพ่ิมมูลค่ำจำกขยะรีไซเคิล
127 นำย อชีระ สิงค์คุ้ม วิสำหกิจชุมชนคนในบำง
128 นำงสำว อภิญญำ ศรีสมทรัพย์ -
129 นำงสำว อรอนงค์ ทองสง่ำ IKOBIO
130 นำงสำว อัญรินทร์ รุ่งพีรเศวตศรี -
131 นำง อำรีรัตน์ ทองคลองไทร วิสำหกิจชุมชนเพ่ิมมูลค่ำจำกขยะรีไซเคิล
132 นำย เอกพงศ์ หงษ์พฤกษ์ ไอรีนฟำร์มเห็ด
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