
ลําดับ ชื่อผูเขารวมอบรม รหัสสมาชิกสสว ชื่อกิจการ

1 คุณกัมพล จงวนาพิทักษกุล สมัครสมาชิกสสว. ใหม น้ําพริกดรามา

2

คุณไกรวุฒิ ศรีคําเบา C6157M00116531  บานธัญพืช

3

คุณขนิษฐา รัตนประทุม A0573558001783  bananian

4 คุณจารุนันต สุวรรณรังษื C6157F00021093  ฟารมรักเบงบาน

5 คุณเฉลิมชัย พรบัญชานนท โปรดติดตอจุดลงทะเบียน ลูกชิ้น

6 คุณทัตเทพ ฤทธิบันลือ B6156F00112744  ขลูคั่วเฮิรบ

7 คุณเทวินทร กุณาวงศ B6157M00002117  ซันชายน แมลง กรอบ

8 คุณธนวรรณ เศวตโชติ B6157F00119179 ใบชามิ่งดี

9 คุณธนัญญา ตอนใต A0505544000838  ผลิตอาหารสําเร็จรูปเชนเตาเจี้ยวรสเผ็ด

10 คุณธนาพร วงคเข่ือน โปรดติดตอจุดลงทะเบียน บานสวนภูปนรัก

11 คุณธิติพงษ เมืองอินทร C6157M00120355 Double sell

12 คุณนริชา กุลนานันท A0575551000112  บริษัท บานผลไม (ประเทศไทย) จํากัด

13 คุณประจวบจิต พาเตชะ B6157F00114700  นาฟาการคา

14

คุณประปายเนตร กันทะ

ศักดิ์

โปรดติดตอจุดลงทะเบียน Little forest

15 คุณปลีดา แสนอุม B6157M00117762  ไรสับปะรดนางแล ภูแล ลุงมี

16 คุณปยทัช ลําเจียกเทศ B6057M00225631  Rimkok Coffee

17 คุณผองศรี พรมขัติยแกว C6157F00120486 อินฟารม

18 คุณพิชัย รุงเรืองดวยบุญ A0173536000222  โรงสีขาว



19 คุณพิเชษฐ กันทะวงค B6157M00031993  โอโซนฟารม

20 คุณพิทธนา นอยชางคิด D6057F00047979 ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

21 คุณพิมพพร เทียมล้ี โปรดติดตอจุดลงทะเบียน แมพิมพ

22 คุณภัคญภา รวมสุขกุลศักดิ์ C6156F00119866  ขนมเปยะจันทรเจา

23 คุณภาวัต ฐิติยารวิภา โปรดติดตอจุดลงทะเบียน ภาวัตฟารม

24 คุณภูวกฤต ศรีสุข โปรดติดตอจุดลงทะเบียน หมูสวรรคแมสมจิตร

25 คุณมณีรัฐ เขมะวงค A0573555000051  หจก. บานไมหอม โฮม แอนด ฟารม

26 คุณเมทิกา ธิโนชัย โปรดติดตอจุดลงทะเบียน กลุมแปรรูปสมุนไพรเวียงกือนา

27 คุณยุวนิตย ทิศสกุล A0573532000429  สบันงาโฮสเทล

28 คุณรณกร มณีวงศ B6157M00118555  โรงคั่วกาแฟคิงคอฟฟ

29 คุณรัฐภูมิ เงินทองแดง B6157M00112731  ดอยภูแวคอฟฟ

30 คุณลาวัณย มหาวรรณ B6057f00159517  กลุมการแปรรุปผลิตภัณฑจากเสนสานพลาสติก

31 คุณวรรณรัตน ชัยสงคราม B6157M00019762  สวรรคบนดินฟารม

32 คุณวาสนา ชื่นศรีวิโรจน B6156F00098344  ชาสมุนไพรใบขลู

33 คุณวิจิตรา ถูกแผน โปรดติดตอจุดลงทะเบียน สมุนไพรบานตายาย Natural Herbs

34 คุณศรันย เนมหาวรรณ โปรดติดตอจุดลงทะเบียน ทริปเปล เจ ฟูด แอนด เบเวอรเรจ

35 คุณศิริชลชล มะโนวัง B6157M00117062  กลุมแปรรูปสมุนไพร แทนคุณ

36 คุณศิวตา เตชะเนตร B6057F00143948  สวนวิมานดิน

37 คุณศุภกร รุงพัชรพล B6157M00112179  รานรุงพัชรพล

38 คุณสยาม นันชัย B6057M00159431  ราน สยามคอฟฟ

39 คุณสรวิศิษฎ ธนะชัยขันธ C6157M00120679 วิสาหกิจชุมชนบริการสงเสริมอาชีพบนมือถือ 4.0

40

คุณสาคร มูลวงศ B 615 F00082200 กลุมผลิตภัณฑธรรมชาติและสมุนไพรการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย นครเชียงของ

41 คุณสุกัญญา คําโอภาส B6057F00120148  โรงงานแปรรูป ของ กิ๋น ลํา

42 คุณสุทัศน ยาละ B6157M00034417  เห็ดทอดคุณนาย



43 คุณสุรเชษฐ เทียมล้ี โปรดติดตอจุดลงทะเบียน หมูฝอย

44 คุณเสกสรร  พูลทรัพย C6157M00118131 บริษัท  ภูฟาธารา

45 คุณอนุภพ ปรารมภ C6157M00118124  aj@nanohydrofarm

46 คุณอรทัย ทิพวงค โปรดติดตอจุดลงทะเบียน เอเจ@นาโนไฮโดรฟารม

47

คุณอัครเดช บังคมเนตร โปรดติดตอจุดลงทะเบียน กลุมผลิตภัณฑธรรมชาติและสมุนไพรการ

ทองเท่ียวเชิงเกษตรอินทรีย นครเชียงของ

ขอ้มลู ณ วนัที� 24 พ.ค. 61 เวลา 11.07 น.

3. ผูประกอบการฯ ที่สนใจเขารวมงานแบบ Walk-in หนางาน โปรดกรอกใบสมัครกอนการเขารวมงาน

1. ขอสงวนสิทธิ์การจัดงานอบรมสําหรับผูประกอบการที่เปนสมาชิกสสว. ที่มีคุณสมบัติเปนไปตามเงื่อนไขโครงการฯ 

เทานั้น

หมายเหตุ

2. ขอสงวนสิทธิ์สําหรับสมาชิกสสว. ที่เขารวมกิจกรรมอบรมจากหนวยรวมอื่นแลว โปรดติดตอเจาหนาที่              

 ณ บริเวณหนางาน เพื่อขอรับคําปรึกษา


