ิ สสว. ผู ้มีสท
ิ ธิเ์ ข ้าร่วมอบรม
สมาชก
"เลข อย. อาหาร ของ่าย...ได ้ไว"
วันที่ 6 กันยายน 2560
ณ โรงแรมอวานี่ จังหวัดขอนแก่น

ลําดับ

ชื่อ-สกุล

รหัสสมาชิกสสว.

1 กนกพร มาลีเลิศ
2 กฤชกร นุยภูเขียว
3 กลุ่มใบเฟิร์นข้าวแต๋นแตงโม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไข่เค็มรติรส
4 บ้านหนองหัววัว
5 ก้องเกียรติ ทรัพย์สิริรัตนะ
6 กานต์ภท ชาวโพนทอง
7 กิตติศักดิ์ วงศ์จารุวฒ
ั น์
8 กิติศักดิ์ พัสดุ
9 เคลวิน คนอพเปอร์
10 จิตรภาณุ สิทธิวงศ์
11 เจตน์ ประนม

B6030F00036800

12 ฉัตรวุฒิ จิรศรัณยานนท์
13 ชมนาท ครองเคหา
14 ชัยเวศ ดวงมั่น

E6046M00302288

15 ชิระวัตน์ วณฤทธิ์มนตรี
16 ชุลีพร อ่อนเหลา
17 โชคชัย สกุลทอง
18 ณัฐกร ชัยแสน
19 ณัฐชานันท์ อัครภูริกาญจน์

ประเภทธุรกิจ

จังหวัด

ผลิตและเป็น
ตัวกลางซื้อขาย
ผลผลิตทาง
การเกษตร
นครราชสีมา

Package

ไม่รับ

ข้าวแต๋น

อุดรธานี

ไข่เค็มรติรส

ขอนแก่น

E6040M00286280

อาหาร

ขอนแก่น
ขอนแก่น

B

C6046M00149244

โฮมเสตย์
การเกษตร

กาฬสินธุ์

B

A0443559000838

อาหารสําเร็จรูป มหาสารคาม
ฟาร์มไก่ไข่
ฟาร์มปลาดุก กาฬสินธุ์

D
D

ขอนแก่น
B6040M00025010

ผลิต (เกษตร
แปรรูป)

ขอนแก่น

B

ผลิตและจําหน่าย ขอนแก่น
ขอนแก่น

D

ิ สสว. ผู ้มีสท
ิ ธิเ์ ข ้าร่วมอบรม
สมาชก
"เลข อย. อาหาร ของ่าย...ได ้ไว"
วันที่ 6 กันยายน 2560
ณ โรงแรมอวานี่ จังหวัดขอนแก่น

ลําดับ
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ชื่อ-สกุล
ณิชมน โคตรพจน์
ณิชาภา ศรีบุญเรือง
ดวงกมล ฉิมพัฒน์
เดือนฉาย ทูลแก้ว
ต่อวงศ์ เกตุถิระกุ
ถวัลย์วัฒน์ ศรีบุญเรือง
ถิรภัทร ประคองเก็บ
ทุ่งกุลาแดร์รี่
ธนชาต ภูมิทํานอง
ธนพนธ์ หวานดี
ธนพล พงศ์พัฒนกิจ
ธนภัทร หิรัญบริรักษ์
ธัญลักษณ์ พงศ์พัฒนกิจ
ธีรธันย์ อัครภูริกาญจน์
นงลักษณ์ เจตนาดี
นภัทร สายเชื้อ
นราธิป กะภูทิน
นัจนันท์ สิทธินาม
นิดา สิมมาหลวง
นิติวุฒิ หวานดี
นิราพร จําปาวัตตะ
นุชนารถ เทศศรีเมือง
เนตรชนก ชาวโพนทอง
บรรณดารา โตไทยสง
บัวเพ็ญ กันชัย
บานเย็น มีสานุ

รหัสสมาชิกสสว.
E6040F00019330

ประเภทธุรกิจ
จังหวัด
ผลิตจําหน่าย
พริกแกง
ขอนแก่น
อาหาร
จิ้งหรีดอินทรีย์

Package
A

A0405559000937
B6048M00090276

ชาชงสมุนไพร

ขอนแก่น
หนองบัวลําภู
ขอนแก่น
ขอนแก่น
นครพนม

C5939M00208628

เพาะปลูกพืช

หนองบัวลําภู

ไม่รับ

B6044F00149928

เเปรรูปอาหาร

มหาสารคาม

ไม่รับ

B6040M00136870
C6040M00149230

การผลิตอุตสาหกรขอนแก่น
ฟาร์มสุกร
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
เพาะปลูกพืช
หนองบัวลําภู
อาหารแปรรูป ขอนแก่น
ขอนแก่น
ร้านอาหาร
ขอนแก่น

C5939M00202855
B6040F00081080
E6040f00286250

ปลาร้าปลานิล
หมูทุบ

ขอนแก่น
กาฬสินธุ์

B
B

B
B

ไม่รับ
D
B
D

ิ สสว. ผู ้มีสท
ิ ธิเ์ ข ้าร่วมอบรม
สมาชก
"เลข อย. อาหาร ของ่าย...ได ้ไว"
วันที่ 6 กันยายน 2560
ณ โรงแรมอวานี่ จังหวัดขอนแก่น

ลําดับ

ชื่อ-สกุล

46 บุญเวิน พิลาบุตร
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

เบญจวรรณ สร้อยประสิทธิ์
เบญจาภา แก้วไพศาล
ปกาสิต ครองสําราญ
ประกอบ แก้วชัยภูมิ
ประทิน แสนน่าน
ประสาน สงนวน
ปราจิตร คนอพเปอร์
ปริชาติ ผลานิสงค์
ปัณวรัฒน์ เคือเขื่อนเพชร
ปิยธิดา สุพันธุ์
เปรมฤดี ธาราณกุล

รหัสสมาชิกสสว.

E6030M00005190
D5840M00162377
E6036M00028250

A0405560002425

ประเภทธุรกิจ
จังหวัด
ผลิตและ
จําหน่ายน้ํายา
สมุนไพร
นครราชสีมา

Package

ผลิตผลไม้แปรรูป ขอนแก่น
บจก.ธิดานาคา อุดร
ทะเบียนการค้า ชัยภูมิ
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ปลาส้ม
มหาสารคาม
ไข่เค็มสมุนไพร กาฬสินธุ์
ธุรกิจอาหาร
ขอนแก่น

C
A

C

ขอนแก่น

58 ผุสดี ไมตรีแพน
59 พนิต

B5944F00180178

60 พนิต รัตนพลที

B6039M00150200

คาเฟ่ ของแต่ง
บ้าน
มหาสารคาม
สมาคมผู้เลี้ยงผึ้ง หนองบัวลําภู
หนองบัวลําพู
นิติบุคคล
น

C6044M00148196

เกษตร และผลิต
แปรรูปจาก
เกษตร
มหาสารคาม

61 พวัสส์ แสงประภาจืราวัชร์

B

D

A

ไม่รับ

ิ สสว. ผู ้มีสท
ิ ธิเ์ ข ้าร่วมอบรม
สมาชก
"เลข อย. อาหาร ของ่าย...ได ้ไว"
วันที่ 6 กันยายน 2560
ณ โรงแรมอวานี่ จังหวัดขอนแก่น

ลําดับ

ชื่อ-สกุล

รหัสสมาชิกสสว.

B6039M00149228

A0405555002846

ผลิตและ
จําหน่าย
ผลิตภัณฑ์
อาหารและ
เครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพ วัตถุดิบ
อุตสาหกรรม
อาหาร และสา
เสิมอาหาร
กรุงเทพฯ

E6040F00302380

63 พัชรินทร์ ยิ้มเที่ยง

C6040F00126980

64 พัชรินทร์ ยุกตะทัด

66 พิมลลักษณ์ คาระวะวัฒนา
67 พิสมัย พิมพ์ดีด
68 พุฒพิ ัฒน์ ภูวบวรสวัสดิ์
69 เพชรา นวลหงษ์

จังหวัด

บริการให้เช่า
อุปกรณ์จัดงาน
/รับจัดตกแต่ง
สถานที่/ และ
จัดจําหน่าย
แจกันดอกไม้
การผลิตอาหาร
แปรรูป
ขนมเปี๊ยะเสวย,
กะหรี่พัพ
แปรรูปถั่วดาว
อินคา

62 พัชรินทร์ แต่งภูเขียว

65 พิชิต พิลาศรี

ประเภทธุรกิจ

Package

ขอนแก่น

ไม่รับ

ขอนแก่น

B

ขอนแก่น
หนองบัวลําภู

น้ํามะนาวบรรจุ
ขวด
อุดรธานี

A

B

ิ สสว. ผู ้มีสท
ิ ธิเ์ ข ้าร่วมอบรม
สมาชก
"เลข อย. อาหาร ของ่าย...ได ้ไว"
วันที่ 6 กันยายน 2560
ณ โรงแรมอวานี่ จังหวัดขอนแก่น

ลําดับ

ชื่อ-สกุล

รหัสสมาชิกสสว.

70 เพ็ญศรี โลหิตดี

71 ภานุมาศ พุฒแก้ว

E6041M00152200

72 ภารดี จิรโชติธนัน

B6040f00148320

79
80
81
82

ภูวดล ภูโยสาร
มงคล คุ้มวงศ์
ยุทธพงศ์ สาพรหม
รําไพ กองโคตร
รุ่งเจริญ บุตรศรีภูมิ
ลัดดาวัลย์ นูเร
วรรณวลี ทองพั้ว
วรรธราพร ทันสมัย

83 วรันลักษณ์ พรรณขาม
84 วาสนา เขตสินบุญ
85 วิธาน เตียเจริญ
86 วิสาหกิจชุมชน จิ้งหรีดอินทรีย์

อาหาร (ผลผลิต
เกษตรแปรรูป) อุดรธานี
ขายน้ําเห็ดถั่ง
เช่าสีทอง
ขอนแก่น

Package

C
ไม่รับ

ร้านหมูยอแม่อ้วน อุดร
ขอนแก่น

73 ภาสินี รัตนศรีสร้อย
74 ภูดิศ ศรานามชัย
75
76
77
78

ประเภทธุรกิจ
จังหวัด
กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน
อุดร

A0403550000665

ผลิตและจําหน่าย มหาสารคาม

A

A0405560002476

แปรรูปเนื้อสัตว์ ขอนแก่น

B

หจก.อกรีคัลซอร์
วิสสยาม
อุดร
ขอนแก่น
12345 ร้านอาหารเช้า ขอนแก่น
เห็ดหลินจือฝานอบขอนแก่น
ผลิตอาหารแปร
รูปจากสินค้า
เกษตร
กาฬสินธุ์
C6046F00147016
ผลิตและ
จําหน่ายน้ําดื่ม กาฬสินธุ์
B5946F00198938
ขอนแก่น
จิ้งหรีดอินทรีย์ หนองบัวลําภู

A
ไม่รับ

B
B

ิ สสว. ผู ้มีสท
ิ ธิเ์ ข ้าร่วมอบรม
สมาชก
"เลข อย. อาหาร ของ่าย...ได ้ไว"
วันที่ 6 กันยายน 2560
ณ โรงแรมอวานี่ จังหวัดขอนแก่น

ลําดับ
87
88
89
90
91
92
93
94
95

ชื่อ-สกุล
วีรดาอร พึ่งโพธิ์เจริญพันธ์
เวช
เวช ปวงปะชัง
ศรีเดช
ศิรินภา หล้าหมอก
ศิรินาถ มาตกุล
ศิวพร ฉวีราช
สง่า เนาวงษ์
สนาม จําปาหอม

96 สมคิด พัชรนฤมล

รหัสสมาชิกสสว.

B6036F0091200

ประเภทธุรกิจ
จังหวัด
ปลาร้า
มหาสารคาม
สมาคมผู้เลี้ยงผึ้ง หนองบัวลําภู
ขอนแก่น

ผลิตน้ําดื่ม

ขอนแก่น
ชัยภูมิ

B6040M00063340

ขายส่งเมล็ด
กาแฟคั่วสด

ขอนแก่น

97 สมบูรณ์ พรรณขาม

C6046M00147000

98 สรวีย์ สมพรภู่ประเสริฐ

D5830F00208600

B5930F00197570

ข้าวแต๋นน้ํา
แตงโม ตราสาย
ทิพย์
ขอนแก่น
หมี่พร้อมปรุง นครราชสีมา

สายทิพย์ ลามา
สายฝน สีดาจันทร์
สายฝน สีดาจันทร์
สายสมร ดาก่ํา
สําราญ มงคลมะไฟ
สําลี ศรีบุรัมย์

105 สุกัญญา สีพั้วฮาม
106 สุจินดา กอศักดิ์ศิริ

A

ขอนแก่น

ผลิตอาหารแปร
รูปจากสินค้า
เกษตร
กาฬสินธุ์
อาหารกึ่ง
สําเร็จรูป
นครราชสีมา

99
100
101
102
103
104

Package

C6065M00086140

น้ําพริก
ปลาส้มไร้ก้าง
ลูกชิ้น
มหาสารคาม

ขอนแก่น
กาฬสินธุ์
มหาสารคาม
ขอนแก่น

B

B
B

B

D

ิ สสว. ผู ้มีสท
ิ ธิเ์ ข ้าร่วมอบรม
สมาชก
"เลข อย. อาหาร ของ่าย...ได ้ไว"
วันที่ 6 กันยายน 2560
ณ โรงแรมอวานี่ จังหวัดขอนแก่น

ลําดับ
ชื่อ-สกุล
107 สุชญา ฮอลลันท์ส

รหัสสมาชิกสสว.
C05548000221

108 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์
109 สุเทพ ช่างเกวียน

A0405560003901
B6040M00065130

110
111
112
113
114
115
116
117

สุพรรณี โคตรภักดี
สุพักตร์ ผานาค
สุภาวดี จุฑากฤษฎา
สุวภัทร สิทธิวงศ์
สุวรรณี นุ่มนนท์
สุวิชัย วงษ์ษา
แหวน สุหว้าไกร
อดุลย์ สุโพธิ์ไข

118
119
120
121
122

อนุชิดา โพธิ์เงิน
อนุรักษ์ ประเสิรฐสุข
อรรถพล สําลีพันธ์
อรรถสิทธิ์ เนาวงษ์
อรุชา เอี่ยมไธสง

B6045F00057655

E6040F00301690

A040555900124

หมูปิ้งนมสด
เสียบไม้ ไม้ละ
10 บาท
เกษตร

แปรรูปทําแป้ง
แหนบเห็ด
จิ้งหรีดอินทรีย์
เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์
เล็กฟาร์ม

ร้อยเอ็ด
ชัยภูมิ

Package
ไม่รับ

A
B

D
A

ขอนแก่น
ศรีสะเกษ
ขอนแก่น
หนองบัวลําภู

ไม่รับ

ขอนแก่น
ขอนแก่น
เลย

ไม่รับ

E6044F00302214

123 อลงกรณ์ สมณะช้างเผือก
124 อัจฉรา เจริญผล
125 อัญชลี เครือเนตร

ประเภทธุรกิจ
จังหวัด
โรงงานผลิตปุ๋ย ขอนแก่น
แปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร
ขอนแก่น
ขนม ของฝาก ขอนแก่น

C6040F00120440

ไทยเฮอร์เบิล
สแตนดาร์ด
น้ําพริกเห็ดอบ
สมุนไพร
ไส้กรอก

ขอนแก่น
ขอนแก่น
อุดรธานี

B

ิ สสว. ผู ้มีสท
ิ ธิเ์ ข ้าร่วมอบรม
สมาชก
"เลข อย. อาหาร ของ่าย...ได ้ไว"
วันที่ 6 กันยายน 2560
ณ โรงแรมอวานี่ จังหวัดขอนแก่น

ลําดับ
126
127
128
129

ชื่อ-สกุล
อานีซะฮ์ อุปการะ
อํานวย
อํานาจ จันทร์สอง
โออิชิฟู้ด

รหัสสมาชิกสสว.
A0405560002531

ประเภทธุรกิจ
จังหวัด
ย้ายรอบจาก
อบรมกรุงเทพ ขอนแก่น

Package
B

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 17.30 น.
1. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมอบรมฯ แก่สมาชิกสสว. ผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของโครงการฯ เท่านั้น
2. ผู้ที่ไม่ปรากฎชื่อตามประกาศข้างต้น สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ งานบริการลูกค้า โทรศัพท์ 098-249-6608,
098-249-0665

