
ล าดบัที่ ชื่อ สกุล บริษัท / หน่วยงาน / กลุ่มวิสาหกิจ

1 กนกวรรณ เวชวิมล วิสาหกิจชุมชนกล๎วยฉาบบ๎านถ้ําผ้ึง
2 กรภัทร บํารุงอาจอัสรา ไรํเทพพิทักษ๑
3 กรรณิการ๑ แย๎มเจิม ไรํทานตะวันทํองเทีย่วเชิงเกษตร
4 กรรภิรมณ๑ ทองประสาน สวนแมํรัตน๑ อินทผาลัม
5 กรวิทย๑ ไชยสุ Wit Thai Organic Tea
6 กฤติกา เตชะกฤตเมธีนันท๑ กฤติกาตุ๏กตาดินปัน้แฮนด๑เมด
7 กัญญาณัฐ จุเส๎ง ณัฐฐกัญญาฟาร๑ม
8 กัมปนาท ตรีวโรตม๑ บราลี ฟาร๑ม
9 กําพล แสงขาว ข๎าวสารกล๎อง
10 กิติยา ชะโลธร บ.ชาโลมเฮิร๑บ จก.
11 กุญชร ระวังภัย บ๎านไรํเดิมบางฯ
12 เกตุชญา เอี่ยมอาจ ฟาร๑มปลาสวยงาม 
13 โกมน ปัญจรัตนากร 168 ฟาร๑มสวนฝร่ังปลอดสารพิษ

14 ไกรสิทธ๑ ชัยเพรช ทรายแมวสมุนไพร ไพรเรส
15 คณิต สุขรัตน๑ บริษัท มอร๑ เฮลธี จํากัด
16 คัจฉณัช สุทธิธนานันท๑ กินดีมีประโยชน๑
17 จตุรงค๑ วรภักดี ข๎าวสุขเกษม
18 จรัญ พูลสวัสด์ิ ผักหวานป่า
19 จันทนา มณีโชติ ทองม๎วนผักหวาน
20 จันทร๑เพ็ญ นาคประเสริฐ มะมํวงกวน
21 จารึก จั่นอิ๊ด จารึกฟาร๑มสเตย๑
22 จิรจันทร๑  จําปาทอง ร๎านบุญจิรา
23 จีรพันธ๑ ศรีน๎อย
24 จีราวัฒน๑ ธนาสินภรณ๑ ชาเขียวใบหมํอนออร๑แกนิค
25 จุพาลักษณ๑ ศงสนันทน๑ ร๎านมิตรเกษตร

26 ชนากานต๑  วรรธอนันตชัย ทุเรียน to you

27 ชัชวาลย๑ ใกล๎อินทร๑
28 ชัญญนิษฐ๑ รอบร๎ู เลิฟยู (LOVE U)

รายชื่อผู้ทีผ่่านการคัดเลือกเขา้ร่วมทดสอบตลาด ณ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
(ภาคธุรกิจเกษตร)
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29 ชัยชนะ  ศรีภักดี แปรรูปลําไย
30 ชัยมงคล จุลภาพ หจก.เนเชอรัล อินเกรเดียนส๑
31 ชัยวัฒน๑ จันบํารุง Cordyplus farm
32 ชิดชนก เผดิมปราชญ๑ นมอัดเม็ด
33 ชุตินันต๑ การะสุข
34 โชติกา แชํมพุชา ยาสระผมสมุนไพร
35 ฐปริน นิ่มน๎อย Sc Farm
36 ฐาปะนีย๑ รจนา น้ําผ้ึงอบมะนาว
37 ฐิติรัตน๑ เผําภูํ พืชสมุนไพร
38 ณภัทร ศรีรักษ๑ เบญจคุณฟาร๑ม
39 ณัฐกิตต์ิ ไชยวัฒนมงคล pet smile by dr.pet
40 ณัฐนันท๑ สีมะเสถียรโสภณ
41 ทรงศักด์ิ นาลิม แมสินพัฒนา
42 ทัศน สหชัยกิจ Organic farn stay

43 ทัศนีย๑ ใจการุณ บริษทั หว๎ยขาแข๎ง หน๎าริมภธูาร 
รีสอร๑ท แอนด๑ เวลเนส จํากัด

44 ทิพย๑วรรณ กุลมาก บจก.พรหมพิรามชาร๑โคล
45 ธนพร พรหมมาศ สวนพอเพียง ทําขึ้น

46 ธัญเพ็ญพัฒน๑ คาสุทธ๑ พุทธชาด

47 ธัญยธรณ๑ ธัญสิริพิสิฐ๑ วิสาหกิจชุมชนตําบลคลองจิก
48 ธีรชาติ สถิตธรรมพนา LISUMI Farm
49 ธีรภัทร เทพพันธ๑ บ.กรีนโกรทออร๑แกนิค จก.
50 นงนุช สังข๑อยุทธ๑ ผลไม๎อินทรีย๑ ผัก/สมุนไพร

51 นพดล จันทร๑เกตุ วิสาหกิจชุมชนเจพีฟาร๑มเห็ด
52 นพมาศ พรหมศิลป์ สวนเกษตรอินทรีย๑ ภูสิบแสน
53 นรสิงห๑ เพ็ญประไพ เป็นหนึ่งเฮิร๑บออย
54 นฤภัค ชวเมตวรกุล บ.แฮบบีส้ยาม จก.
55 นําทรัพย๑ ประสงค๑ Clean Fresh Hydroponics
56 น้ําทิพย๑ ด๎วงทวี โรงงานวุน๎มะพร๎าว
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57 นิรมล ชูศิลป์กุล CHU GLA 
58 บุษราภรณ๑ โพธิพ์ํวง Angel Farm
59 ปทุมวรรณ๑ มารกโอสถ กลํุมชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ๎านคลองเตาะ
60 ประจวบ วงษ๑สานิล เกษตรกร
61 ประภาศรี สุวรรณโชติ ชาใบมํอน
62 ประเสริฐ บุญณะกุล ประเสริฐฟาร๑มจระเข๎
63 ประเสริฐ   จรรยชาติ ขนมไทยไกลหวาน
64 ปริพัตร แสงประเสริฐ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาสมุนไพรอูํทอง

65 ปารัช ผากิ่ง บริษัท ซูเปอร๑ฟูด้ส๑ กรุ๏ป จํากัด
66 ปิยพนธ๑  คําแจง ผักสลัด,ผักไฮโดรโปรนิคส๑
67 พรหมรัตน๑ หงษ๑ทอง หจก.พรหมพินทองธุรกิจ
68 พลกร เทพธาราทิพย๑ ไขํเค็มดินสอพองพลังทิพย๑
69 พัชรพงศ๑ ปัญญาคุณานนท๑ ทอป เฮิร๑บ ลพบุรี
70 พันธกานต๑ ปทุมวัน กลํุมเพาะเห็ดเศรษฐกิจ

71 พิเชษฐ๑ กล่ินสุข บ๎านสวนลุงลัดดา Unclefarm

72 พิมปภา จันทร๑รอด วิสาหกิจชุมชนเกษตรหมูํบ๎านบางไผํ
73 พิมพ๑ฑิตา น๎อยตํวน ปลาเส๎นสมุนไพร
74 พิมพ๑วรัตน๑ คําเรือง ไรํพิมพ๑วรัตน๑
75 พีรพงศ๑ ยาทา บ๎านสวนพระคุณพํอ
76 พีรพล โพธิห์อม Green Heaven Farm
77 พุดซ๎อน พรหมกิ่งแก๎ว สวนผัก พุดซ๎อน
78 พุทธิมาศ ยมนา ข๎าวหอมใจ
79 ภูกิจ สิทธิศักด์ิ น้ําถั่งเชํา
80 มณีรัตน๑ หมีปาน วสธ.เกษตรกรบ๎านหกหลัง (สวนเกษตรอินทรีย๑วิถีสุขใจ)
81 มัสตูราห๑ สะดียามู ฟาร๑มแพะ
82 ไมตรี ปิยรัตนสุวรรณ บริษัทกรีนเนเจอร๑แปซิฟิคจํากัด
83 ยงยุทธ ปลอดมุสิก วิสาหกิจชุมชนฟาร๑มเห็ดทําเฟือง
84 ยมบุตร บุญแก๎ว 9/1 ม.3 ต.บ๎านซําน อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย
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85 ยุพิน อัศวสุขสันต๑ INTER HERB
86 รวยฮัส   สามะ ร๎านค๎าประชารัฐ
87 รัฐธรรมนูญ ปัญญาวงศ๑ บริษัท เจ๎าจอมโปรดักส๑ จํากัด
88 รัตนะชัย ชูใจหาญ กลํุมก๎ามแดงชาละวัน
89 รัตนา หอมชื่น รัตนา พอเพียง
90 รัตนากร แก๎วสายัณห๑ สินค๎าเกษตรแปรรูป กล๎วยตาก
91 รํุงทิวา อันตรเสน ฟาร๑มเส๎นทางเห็ด
92 ลลิตา อินทกนก มะขามแปรรูป
93 วชิระ จิตรชนะ ปทุมธานี กลํุมสมุนไพร
94 วรชาติ กรีประกอบ ดินปลูกไม๎ผล
95 วิชชุดา หมาดหยัน chicken dell
96 วิชัย ศิวรานนท๑ ไขํทองคําฟาร๑ม
97 วิศรุต ก๎อนเงิน Hydrobox
98 ศรีประไพ จิ่นโสต ข๎าว
99 ศิกวัส มะยะเฉียว ร๎านค๎า-
100 ศิริพร เอี่ยววงศ๑เจริญ วิสาหกิจชุมชน พิจิตรอินทรีย๑
101 ศิริภา ฐิติพงศ๑ประภัทร วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินค๎า เกษตรบํอพลอย
102 ศุภกร ชนะชัยธรรม นาย ศุภกร
103 ศุภเศรษฐ๑ แสงทองสุวรรณ มูลใส๎เดือน
104 สงบ สิงสันจิตร อันดาปลาตัมหวาน
105 สํงเสริม ภูทํิพย๑ สบูแํชมพูธรรมชาติ
106 สมคิด นุพันธ๑ ปลาดุกแดดเดียว
107 สมเจตน๑ ณ รังสี ร๎านค๎าประชารัฐ-
108 สมชัย สาระนิตย๑ ทุงํวิเศษ
109 สมโชค นําเยี่ยม หมูฮ๎องตราฮกเกี้ยน
110 สมประสงค๑   หอมจันทึก การปลูกผักและผลไม๎ในโรงเรือนอัตโนมัติแบบอินทรีย๑
111 สมพงษ๑ ปลาป๊อก สวนส๎ม
112 สมศรี ประสงค๑ สมศรีเมี่ยงคํา
113 สมศักด์ิ น๎อยลา หนํอไม๎ฝร่ัง
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114 สวัสด์ิ โอนาค ปันสุขปลาดุกร๎า
115 สัณห๑ชัย สิชฌรังษี ภรยืนยง
116 สัมฤทธิ ์กระลาม ดินผสมปุย๋อินทรีย
117 สามารถ ชํวยคง วิสาหกิจชุมชน
118 สิริณัฏฐ๑ อัคคีเจริญ ข๎าวสารอินทรี
119 สิริพร พวยอ๎วน สวนหมํอนสุขภาพ
120 สิริพร  เทีย่งสันเทีย๊ะ ไรํพวงทรัพย๑
121 สิริพรรณ ภูยํางโทน ไทยอินคาทําตาล
122 สิริยา แดงนุ๎ย Mushroom by siriya ฟาร๑มเห็ดทีรั่ก
123 สุกัญญา แนํจริง บ๎านแนํจริง
124 สุคนธ๑ทา ศรีโมรา หอมรดา คอร๑ดีเซปส๑
125 สุดาลัด จึงแย๎มปิน่ บจ. นูเทรียนท๑ ฟอร๑ แบลนท๑ (ประเทศไทย)
126 สุทธิดา โรจน๑สุนทรกิตติ เมี่ยงปลา
127 สุทิศา พรมชัยศรี กาแฟชายเก๐ พันวาล มพร
128 สุเทพ กุลศรี วิสาหกิจชุมชนเพลินสุข
129 สุธิสาร๑ ปฏิภาณเทวา สวนแมํทําป่า พํอทํายา
130 สุพจน๑ ทรัพย๑ไพบูลย๑ ปลาอินทรีย๑เค็มทอดหัน่ชิ้น อาหารทะเลแปรรูป
131 สุภาทิพย๑ จันทร๑มะลิ Farm DEE MAK
132 สุมิตรา ศรีสร๎อย ศูนย๑การเรียนร๎ูเครฟิช
133 สุเมธ ฟูเฟือ่ง สมาพันธ๑ผ๎ูเพาะเล้ียงกุ๎งก๎ามแดง
134 สุวรรณ วิเชียรรัตน๑ กรรปภานิช โพงาม
135 เสรี จะสนอง กาแฟบรรจุซอง
136 ไสว บุดดีวงษ๑ หจก. พงษ๑ธนา
137 อธิษฐ๑ ภวัครคุณ น้ํามะนาวแท๎ค้ันสด
138 อนงค๑ โทวิวัฒนานนท๑ NADAHERS
139 อภัสรา ณรงค๑กิจ ห๎างหุน๎สํวนจํากัด มโนราห๑ไรส๑
140 อภินันท๑ญา แหวนทองคํา เดือนโต๏ะเดียว 
141 อรอนงค๑ ชวนชัยสิทธิ์ น้ําพริกหรอยแรงแมํนงค๑
142 อัครวินทร๑ เลิศวัฒนศักด์ิ ซ๎อใหญํหมูหยอง
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143 อัญชลี บุญคง แปรรูปสินค๎าเกษตร
144 อัษฎาวุธ จันทร๑เพ็ง กล๎วยฉาบ, อบ อินเตอร๑
145 อาทิตย๑ วิรุฬพรรณ๑ ทุเรียนอินทรีย๑
146 อารยา เจียรมาศ เหนือคลองกะทิสด
147 อารี หมูเต๏ะ ข๎าวเกรียบผักหวาน
148 อิสรีย๑ นิตยสมบูรณ๑ บจก.มัลเบอร๑ร่ีบางกอก แอนด๑ ออกานิค ฟาร๑ม
149 อุไร แซํอิ๋ว วิสาหกิจชุมชนครอบครัวเกษตรกรผักปลอดสารพิษ
150 อุไรพรรณ ศิริชาติชัย บริษํท อินเตอร๑ฟูด๊  โปรเซคซ่ิง จํากัด
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