รายชื่อผูป้ ระกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในประเทศ ที่ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2
สสว. CONNEXT 40 ปี หอการค้าโคราชแฟร์ ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2563 ณ Terminal โคราช
โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสาหรับผูป้ ระกอบการ SME ปี งบประมาณ 2563
ลาดับ

รายชื่อ

ชื่อกิจการ

1 นางสิรินทร์ทพิ ย์ ส่งแสง

ปลาแซ่บ

2 น.ส.สิริวาสนา เสือลายตลับ

ครัวแม่สม้

3 นางอุไรวรรณ วัชรวิทยานนท

Show Good So Good

4 นางอัจฉรา กอบกิจธนาเรือ

บ้านขนมโฮมเมด

5 น.ส.สุคนธ์ทพิ ย์ พนมเสริฐ

ขนมขนม by nui

6 นายศิรวุฒ สุคันธิิ น

ร้านอาหารยินดี Thai Cuisine

7 นายกานต์ ศิริสมบัติ

บริษทั อิสรียก์ ารเกษตร จากัด

8 นางขวัญพร นิราช

จ๊อปูเยาวราช

9 น.ส.สุภาพร เตื่อยสีชงั

ข้าวทอดป้ าติม๋ ยาแหนม

10 น.ส.จุฑาทิพย์ สิริประการนันท์

หมูแดดเดียวแม่สมจิตร

11 นางพรรณกร มีแก้ว

เกีย๊ วทรงเครื่อง&amp;ปูจา๋ @โคราช

12 นายธวัช จุมพลพันธ์

Impress Chocolate

13 นายสุวจิ กั ษณ์ เสนาะกลาง

บริษทั แทนคุณแผ่นดิน จากัด

14 น.ส.นวพร สินดิลกธร

สลัดโรล&amp;แซนวิช by นวพร

15 น.ส.พีรดา เปรมสวัสดิ์

Dr. Jar Cafe

16 น.ส.เสาวณี แก้วไพฑูรย์

มะม่วงบัวลาย/สวนหงษ์แก้ว

ลาดับ

รายชื่อ

ชื่อกิจการ

17 นางกาแวว พิลาสันต์

น้องข้าวต้มผัดหมี/่ ส้มตา

18 นายแสงตะวัน อ่อนน่วม

เกีย๊ วซ่า StupidFries

19 นางนางสาวปทิตตา ชุ่มสีดา

สหกรณ์การเกษตรปักธงชัย จากัด

20 นางกลมนิตย์ สวนสวัสดิ์

เดอ แมย่า

21 น.ส.นัชชา เนตรศาสตร์

ร้านด๊ะดาดซูชยิ ่างไฟ

22 นายพรปวีณ์ แสงฉาย

กลุม่ วิสาหกิจชุมชนบางเสด็จพัฒนา

23 น.ส.ธนัญพรรธน์ พัฒน์ธนปรีชากูล

ร้านเสือ”ไห้”

24 นายทศพล พุทไธสง

สวนตาธงเผือก อบ กรอบ

25 น.ส.ประไพรินทร์ นวลสาลี

ครัวกาญจนา

26 นายทรงชัย แก้วมีค่า แก้วมีค่า

บ้านไก่โคราช

27 นางธัญลักษณ์ แทนผักแว่น

สมาคมคนพิการจังหวัดนคคราชสีมา

28 น.ส.ดวงใจ รุ่งนภาสันติ

บริษทั ชัยวัฒนาการ์เม้นท์ จากัด

29 นางสุภาวดี พันศรี

ปูเป้ สปอร์ต

30 น.ส.วิมลรัตน์ อังคณวัฒนานนท์

อะแดปทูไทยแลนด์

31 นางวันดี จาปาสา

sriracha

32 นายพิชติ ประกอบดี

ชิต.MACBAT แบตเตอรี่ดจิ ทิ ลั

33 น.ส.วีรินท์ สราญจิต

บุสยาริณฑ์

34 นางอรุโณทัย วงพาลา

Arunotai Herb&amp;Beauty

35 นางณภาดา แย้มโคกสูง

ร้านหมอสว่าง

ลาดับ

รายชื่อ

ชื่อกิจการ

36 นางปภัสรินทร์ จิรอิสราวัฒน์

รินสกิน

37 นายภัทรพร เอื้อศิรินวกุล

ข้าวหอมดา อุกามณีฟาร์ม

38 นางจุฑารัตน์ ศิริสนิ เสาวกุล

วิสาหกิจชุมชนนฤเบศ เครื่องหอมสมุนไพร&amp;สปา

39 นางละเอียด สุหร่ายเพ็ชร

สมุนไพรลูกประคบ หลานคูณย่า

40 นายกุลววรธน์ ภูสทิ ธิอคั คโชติ

วิสาหกิจชุมชนภูผาฟาร์ม

41 น.ส.ศิริวรรณ โมกศิริ

WOW Lemonade

42 น.ส.ฐิตกิ ลุ เรือนจา

ร้านชื้นใจ๋นา้ ตาลสด

43 นายพรชัย รัชตผดุง

Mongni Cafe Korat

44 น.ส.ปวีรน์ ุช ชูปรุ ิม

อีฟภูแล@นางเล็ด

45 นางสุดารัตน์ หมืน่ ทรัพย์

ร้านนา้ ส้มคุณแตงโม

46 น.ส.มนสิชา ธนพงศ์พนั ธ์

กลุม่ ถ่านแปรรูปชาโคลไลค์

47 นางลัดดาวัลย์ อุทรักษ์

บ้านขนมรุ่งลัดดา

48 นางธนานิษฐ์ ดิศธนินท์พงษ์

มิสเตอร์ชาชัก

49 น.ส.พอมพ์ชญา รอดพลูธนาพงศ

Mr. T (ซีโ่ ครงหมูบาบีควิ )

50 นางอาไพ พวงเกาะ

หม่อดิน๋

51 น.ส.กานต์ชดุ า ปัญญาเมือง

ไตปลาคัว่ เรินอีโอ๋

52 น.ส.กัลยากร วิริยะพันธ์

กัลยากร ลูกชิ้นย่าง

53 นายกฤษณ์พงศ์ กิตติรตั น์ตระการ

โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์

ลาดับ

รายชื่อ

ชื่อกิจการ

54 นางลัดดาวัลย์ อุทรักษ์

บ้านขนมรุ่งลัดดา

55 นางธนานิษฐ์ ดิศธนินท์พงษ์

มิสเตอร์ชาชัก

56 น.ส.พอมพ์ชญา รอดพลูธนาพงศ

Mr. T (ซีโ่ ครงหมูบาบีควิ )

57 นางอาไพ พวงเกาะ

หม่อดิน๋

58 น.ส.กานต์ชดุ า ปัญญาเมือง

ไตปลาคัว่ เรินอีโอ๋

59 น.ส.กัลยากร วิริยะพันธ์

กัลยากร ลูกชิ้นย่าง

60 นายกฤษณ์พงศ์ กิตติรตั น์ตระการ

โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์

61 น.ส.รสสุคนธ์ ลาเจียก

นา้ ส้มโอเรนจิ

62 นายปุริม หนุนนัด

พีแอนด์เอ็น

63 นายภคพล กุลจันทร์

ผ้าทอไทยต.หนองหัวฟาน

64 น.ส.ภาสิรี บูรณะบัญญัติ

ร้าน Cakeston & Sweet Heaven

65 นางจิดาภา ทองเครือ

ร้าน 'ฟิ นกะปัง'

66 นางกนกนันท์ โรจนเกียรติพงศ์

รักษ์กญั จ์เบเกอรี่อาเภอพิมาย

67 นาย ธนกฤต นพพลกรัง

อิคนิวสาหร่ายม้วนอบกรอบ

68 นายจิรพิสทิ ฐ์ รุจชเจริญ

OtaruKorat

69 น.ส.รสสุคนธ์ ลาเจียก

โอเรนจิ オレンジ

70 นางเหลียม ฉุนชาติ

นา้ พริกป้ าเหลียม

71 นายกิตติโชติ นนท์พละ

Tom - Coff

72 นางณัฏอารียา วิจติ รโคกกรวด

หมีโ่ คราช เรือนจันทกาญ

ลาดับ

รายชื่อ

ชื่อกิจการ

73 น.ส.พิมพ์ณิศา คัมภีรใ์ จขาน

บจก. เอส เอ็น พี ซัพพลาย

74 นายวีระพัฒน์ โลห์ศิริ

VAVA ZEROWASTE

