รายชื่อผูประกอบการเขารวมงานแสดงสินคาในประเทศ ที่ผานการคัดเลือก ครั้งที่ 4
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

นางทัศริยา ทองจิตต

บริษัท บุญสยาม ฟูด อินเตอรเทรด จำกัด

2

น.ส.อารีญา ฉันทฤกษผดุง

รานอารีญาผาเมือง

3

น.ส.จีราภา เฉตระการ

"ครบรส" ปลาซิวแกวกรอบ

4

น.ส.หยาดฝน ไฝเครือ

รานดีดีสไตล

5

น.ส.พรพรรณ ใจสุข

รานแฟมิลี่โครเชต

6

นายธีระศักดิ์ ยศถามี

ผึ้งนอยเบเกอรี่

7

น.ส.อนงคนาฎ จีนา

บจก.จันทร วอเตอร

8

น.ส.นฤมล กันเกตุ

ลำจัง

9

นายณัฐวุฒิ โลหชนะเจริญพร

รานณัฐชนกฝายแพรไหม

10

น.ส.เวียนนารัตน ชวงวิวัฒน

11

นางพรรณา คุณัญญาสกุล

12

นางจุรียวรรณ พรหมเสน

วิสาหกิจชุมชนเกษตรชีวพลวัตรสะเมิง (Samoeng
Biodynamic Agriculture Community Enterprise)
โคกหนองนาปาไผโมเดลและศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง
กระเปายามพอเพียง บานปากอ

13

น.ส.แสงสวาท กันธิยะ

วาสนา ผาขนหนู

14

นางมยุรี ทาวคำมา

แฟรนไชคตูกาแฟหยอดเหรียญ

15

นางจันทิรา เหมยกาศ

รานตุกตาไมแกะสลัก

ลำดับ

รายชื่อ

ชื่อกิจการ

16

น.ส.รุจินันท เจริญดี

รานหมึกยางแซบซี๊ด

17

นางสรอยทอง วงคคม

กลุมเย็บปกถักรอยแชซอน

18

นางไฝทอง เนตรพงค

ไฝทองผาทอตีนจกสองธาร

19

นางวันเพ็ญ ปนตาเปย

รานฮักผาฝายวันเพ็ญตีนจกแมแจม

20

นายเกริกกิจ เจริญทรัพย

หมูอบโองสมุนไพร

21

น.ส.นอทีซี คงมุงมั่น

หางหุนสวนจำกัด อาปาที

22

น.ส.ปวีรัตน นันทิชนะพัฒน

รานขนมไดฟูกุ

23

น.ส.พัสราพร อินทาหลา

บริษัท กาชา สมุนไพร จำกัด

24

น.ส.ศิริลักษณ ราฮามัน

ลินดาอินทผลัม

25

นางทยากร สังขทอง

mini crispy tart (มินิ คริสป ทารต)

26

น.ส.รวงทอง เรืองรินทร

ทองมวนจิ๋วพอดีคำ

27

นางจิราภรณ สมศรี

วิสาหกิจชุมชนกลุมหัตถกรรมแปรรูปผาฝาย

28

นางผองศรี คำแสน

วิสาหกิจชุมชนกลุมหัตถกรรมบานดอนเปา

29

นางสายชล วิศวะโภคา

ขนมบานรอยล

30

นายวิริยะ พัฒนกิจเกษตร

31

น.ส.กรรณิการ อัลภาชน

วิสาหกิจชุมชนเชียงใหมไบโอฟูด (Chiangmai Bio
Food)
ราชพฤกษสมุนไพร ratchapheuk

32

น.ส.กิติมา คลังภักดี

รานเสื้อผาพื้นเมืองเชียงใหม

33

นายจรูญ สมศรี

รานกระเปาผาพื้นเมือง

34

นายเฉลิมชัย แปงกุล

รานกชกรการชาง

ลำดับ

รายชื่อ

ชื่อกิจการ

35

นายภาณุวัชร โชติกะมงคล

รานถุงเทาถัก

36

นายบัญชาการ พลชมชื่น

วิสาหกิจชุมชนกลุมชมภูพืช อาหารปลอดภัยครบวงจร

37

นายเดช เจริญกิจ

น้ำมันนวดไพลสด. หมอเดช

38

นายจักรพงศ จาติพินิฐสกุล

Friday Design

1

นางทัศริยา ทองจิตต

บริษัท บุญสยาม ฟูด อินเตอรเทรด จำกัด

2

น.ส.อารีญา ฉันทฤกษผดุง

รานอารีญาผาเมือง

3

น.ส.จีราภา เฉตระการ

"ครบรส" ปลาซิวแกวกรอบ

4

น.ส.หยาดฝน ไฝเครือ

รานดีดีสไตล

5

น.ส.พรพรรณ ใจสุข

รานแฟมิลี่โครเชต

6

นายธีระศักดิ์ ยศถามี

ผึ้งนอยเบเกอรี่

7

น.ส.อนงคนาฎ จีนา

บจก.จันทร วอเตอร

8

น.ส.นฤมล กันเกตุ

ลำจัง

9

นายณัฐวุฒิ โลหชนะเจริญพร

รานณัฐชนกฝายแพรไหม

10

น.ส.เวียนนารัตน ชวงวิวัฒน

11

นางพรรณา คุณัญญาสกุล

12

นางจุรียวรรณ พรหมเสน

วิสาหกิจชุมชนเกษตรชีวพลวัตรสะเมิง (Samoeng
Biodynamic Agriculture Community Enterprise)
โคกหนองนาปาไผโมเดลและศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง
กระเปายามพอเพียง บานปากอ

13

น.ส.แสงสวาท กันธิยะ

วาสนา ผาขนหนู

14

นางมยุรี ทาวคำมา

แฟรนไชคตูกาแฟหยอดเหรียญ

15

นางจันทิรา เหมยกาศ

รานตุกตาไมแกะสลัก

ลำดับ

รายชื่อ

ชื่อกิจการ

16

น.ส.รุจินันท เจริญดี

รานหมึกยางแซบซี๊ด

17

นางสรอยทอง วงคคม

กลุมเย็บปกถักรอยแชซอน

18

นางไฝทอง เนตรพงค

ไฝทองผาทอตีนจกสองธาร

19

นางวันเพ็ญ ปนตาเปย

รานฮักผาฝายวันเพ็ญตีนจกแมแจม

20

นายเกริกกิจ เจริญทรัพย

หมูอบโองสมุนไพร

21

น.ส.นอทีซี คงมุงมั่น

หางหุนสวนจำกัด อาปาที

22

น.ส.ปวีรัตน นันทิชนะพัฒน

รานขนมไดฟูกุ

23

น.ส.พัสราพร อินทาหลา

บริษัท กาชา สมุนไพร จำกัด

24

น.ส.ศิริลักษณ ราฮามัน

ลินดาอินทผลัม

25

นางทยากร สังขทอง

mini crispy tart (มินิ คริสป ทารต)

26

น.ส.รวงทอง เรืองรินทร

ทองมวนจิ๋วพอดีคำ

27

นางจิราภรณ สมศรี

วิสาหกิจชุมชนกลุมหัตถกรรมแปรรูปผาฝาย

28

นางผองศรี คำแสน

วิสาหกิจชุมชนกลุมหัตถกรรมบานดอนเปา

