รายชื่อผูประกอบการเขารวมงานแสดงสินคาในประเทศ ที่ผานการคัดเลือก ครั้งที่ 3
สสว. CONNEXT หอการคาแฟร Chiang Mai Local Food Fair 2020 ระหวางวันที่ 27-30 สิงหาคม 2563
ณ โครงการตลาดอนุสารเชียงใหม ยานไนทบาซาร
โครงการพัฒนาศักยภาพและชองทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผูประกอบการ SME ปงบประมาณ 2563
ลำดับ

รายชื่อ

ชื่อกิจการ

1

นายพิเชษฐ โตนิติวงศ

ธรรมธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม

2

นายศิริชาติ พิณพาทย

รานหนังไกกรอบเชียงใหม

3

นายณพฐนนท พิมพพัฒน

Poptle Popcorn

4

นายภัทรภร จันทรดวง

รานไกทอดใบมะกรูด

5

น.ส.กัญญญภัสส พิศาลวัฒนา

รานทับทิมสยาม

6

น.ส.กัญญภา สุกุมลจันทร

บานสลัดโรล

7

นายจิรทีปต วัฒนทวีพรหม

หจก.แคปหมูแมแชม

8

นางอัญชลีรัตน เซลามัน

All About Beef

9

น.ส.ชฎาภา ธิรินทอง

วิสาหกิจชุมชนขนมบานยาย หางฉัตร-ลำปาง

10

น.ส.จรินทร แปงแกว

วิสาหกิจชุมชนกลุมกาละแมแมบัวตอง

11

น.ส.พัฒนียา ชมบุญ

NINE COOL FARM

12

น.ส.จีราภา เฉตระการ

ครบรส ปลาซิวแกวกรอบ

13

น.ส.สุดารัตน นาคะเกษียร

SN SHOP

14

น.ส.จงรักษ รัตนสะอาด

บริษัท ไคพรอฟ จำกัด

15

นางอโณทัย ทะนาวา

ราน A&C bakery

16

น.ส.สุพิมพ มวงโพธิ์หวัน

ราน ซะปะกริลล ( พริกหมาลา )

ลำดับ

รายชื่อ

ชื่อกิจการ

17

น.ส.วีรินท คิดการงาน

ราน ของดีทายซอย

18

น.ส.สุวิชญา ปนใย

บัวคำของกิน

19

นายธนชัย สรประสิทธิ

รานเติมยิ้มเกาลัด

20

น.ส.ฐานิตา เคนถาวร

แหนมคลุกคุณฐา

21

นายนันทวัฒน อินทรจันทร

รานหมูปลาราเทอรโบ

22

น.ส.เขมิกา คำเรืองฤทธิ

ราน เปาปาวปน

23

น.ส.ศรัญญา ดางคำ

รานกวยเตี๋ยวบงเบง

24

นายสุโกมล ปญจรัตน

รานvintage fries

25

นายพิเศษ ตรีเนตร

รานลูกชิ้นปงนายตรี

26

นายธีระศักดิ์ ยศถามี

ผึ้งนอยเบเกอรี

27

นางธัญวรินทร จรัสพรพิศาล

ลำไยอบแหงสองพี่นอง

28

น.ส.น้ำฝน จะลอ

สยามมายา ช็อกโกเเลต

29

นางโรสมาลีน กิตินัย

วิสาหกิจชุมชนกือโปะตราดอกแกว

30

น.ส.ภาวิสกาญจน นิกรบริสุทธิ์

วิสาหกิจชุมชนกลุมขาวกลองงอกบานคนเมือง

31

นายมะนาเซ็ง สาแม

กลุมแมบานเกษตรดาโตะ

32

น.ส.ปยวดี แซฉั่ว

ราน โชคดีของฝาก

33

นายณต ตระกูลอินทร

บริษัทโกลบอลฟูดสจำกัด

34

นายรัชชานนท ตลับงา

ไอศครีมดูคาติม

35

น.ส.สุเฌอมาลย ภาคิณวณิชญากุล

พงศธร ซาลาเปาเสวย

36

นายไพศาล พงศพัฒนเกียรติ

กลุมจักรสานไมไผหวาย

ลำดับ

รายชื่อ

ชื่อกิจการ

37

นายโชคชัย วงศอนันต

กลุมจำนงคศรีเครื่องหนัง

38

นายวีระพงษ อุนเมืองทอง

อยูมวนกินหวาน

39

นายวิฒิรัตน ลีพรหมรัตน

Cup in A Truck

40

นางสุชาดา แมนมนตรี

บริษัท เอ เวิลค 9 จำกัด

41

นางกษิรา กาเยาว

น้ำผลไมสกัดแยกกาก

42

นายพงษพัฒน สุวรรณกิตติกุล

บริษัท มองโก เบฟเวอเรจ จำกัด

43

น.ส.สุดาพร มูลแปง

รานสุดาพร ชาเพื่อสุขภาพ

44

น.ส.อนงคนาฎ จีนา

บจก.จันทร วอเตอร

45

น.ส.วนัญญา วีรปรีชากุล

กะทิหวาน มะพราวปนนมสด

46

น.ส.อันทิดา โขตะ

MIXESME JUICE

47

นางลักษมี ทิมเจริญ

กินดี มีสุข Thai Herbal Drink

48

น.ส.กุลธิดา เอื้องไพโรจน

น้ำสมคั้นสดเชียงใหม By Farm Foods

49

น.ส.อัฉราวดี อุททา

ราน คุณแอน แฟชั่น

50

นางยุภาวดี คำสอน

Y&Y Export Outlet

51

น.ส.กชณิภา วุฒธิภาพ

วิสาหกิจชุมชน หัตถกรรมบานสบเปง

52

นางปุณณภา พลเมืองดี

AISIKA BAG

53

นางกาญจนา กินทะพลหาญ

เกิบ แฮนดเมด

54

นางจันทนา สิทธิดำรงค

จันทนาผาพิมพลาย

55

นางอนุสรา ยาวิชัยพรรณ

รานเต็งหนึ่ง ผาฝาย

56

น.ส.จิดาภา โกมลแสนสนอง

แบมบู ลินิน ใยกัญชง

ลำดับ

รายชื่อ

ชื่อกิจการ

57

น.ส.ธีราภรณ กอนดุก

วัสสาผาทอมือ

58

น.ส.หยาดฝน ไฝเครือ

รานดีดีสไตล

59

นางมาลี ธรรมวงศ

กลุมหัตถกรรมผาทอไทลื้อบานหาดบาย

60

นางอัญชลี มหาชัย

เสื้อสวยอัญชลี(by aun aun)

61

น.ส.ชนัดดา กมลวิลาวัณย

รานผาพื้นเมืองประยุกต

62

นางพรรณงาม สมณา

คำมอน คำมิน ผาฝายทอมือไตลื้อ

63

นางอฑิตยา พิมพพัด

Atittayanaturalildigo

64

นางพจนา สามคำ

พจนา งานปก

65

น.ส.ธนาทิพย พึ่งเจริญ

รานมิสคอตตอน

66

น.ส.พงศศักดิ์ ลิ้มโอฬารสุขสกุล

ราน เชียงใหมแฟชั่น

67

นายพฤตพล พึ่งเจริญ

ราน โฮเทล แฟคทอรี่

68

น.ส.สุพิชญาณัฐ สุภัคเกียรติสกุล

รานสุพิชญาณัฐ

69

น.ส.วัญเพ็ญ ไชยชนะ

รานวัญเพ็ญ

70

นายหนึ่ง เชตรี

รานหนึ่ง

71

นางสุชาณัฎฐินี ปภาณพสิษฐ

ZTRINE

72

น.ส.การิน สุจิรังกุล

สครับดารา

73

นางวราพร แกวมณีบุตร

รานสมุนไพรไรแอมโมเนีย

74

น.ส.ธัญกัญจน นิตยเจริญ

รานธัญกัญจน

75

น.ส.สุณีย วรรณโร

บจก.ที.เอส.วัน พลัส

76

น.ส.จำรอง จะตุ

กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรม เพื่อความมั่นคง

ลำดับ

รายชื่อ

ชื่อกิจการ

77

น.ส.รัชนี พะยารุณะ

รานรัชนี

78

นายเครียกบุง แซตั้ง

Bobart

79

น.ส.พรพรรณ ใจสุข

รานแฟมิลีโครเชต

80

นายอภิรักษ จุณศิริ

ราน HANDMADE By.mavis

81

น.ส.ตติญา อินทะจักร

หนังยางมหัศจรรยและทางมะพราว เพื่อสุขภาพ

82

นายเอกชัย ภูสละ

บ เอเคพี อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด

83

นายวีระชัย เรือนคำ

SHIMONO

84

น.ส.กัลยรัตน นุหลง

หางหุนสวนจำกัด มิอิลเลอร

85

นายรฐกฤษ ใยดี

บริษัท อินเซ็ปชั่น ทู ดีไซน จำกัด

86

น.ส.ภัทรปรียา วิชยุตมหิรัญ

นวดเพื่อสุขภาพ Massage For Health

87

นายสมโภช มีสวัสดิ์

บริษัท SeniorSoft Development

88

น.ส.สุนทรี สุทธยากร

ราน ผาปูยางพารา

89

น.ส.วิภาวี ศรีแกว

ดร.ธิดา คลินิค

90

นายพันธยศ ศตชัยวิรุจน

บริษัท ถุงเงิน ถุงทอง ไทย จำกัด

91

น.ส.อาทิตยา วรวัลย

บริษัท เชียงใหม ไท สยาม จำกัด

92

น.ส.อิศรารักษ รุงชัยยันต

รานอิศรารักษ ไมกระถาง

93

น.ส.ณัฐนันท สิทธิมูล

Daiso Premium Salmon Oil

