รายชื่อผู ป้ ระกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมงานแสดงสินค้า
โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสาหรับผู ป้ ระกอบการ SME ปี งบประมาณ 2564
สสว. CONNEXT สีสนั ถิ่นไทย หอการค้าแฟร์ เสน่ หส์ ยาม วิถี นิ ว นอร์มอล
ระหว่างวันที่ 16-19 เมษายน 2564 ณ หน้าห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช ฝั่งชาดหาดพัทยา

ลาดับ

รายชื่อ

ชื่อกิจการ

1 น.ส.ปัญจรี กระทายขวัญ

เพ้นท์เตอร์ป้ ายไม้

2 น.ส.ดาวประกาย ไชยเสน

ประติมากรรมจากแก้ว(เป่ าแก้ว)

3 นายถกลวรรณ วราวุฒิ

บ.ปอสิเบิล จากัด

4 น.ส.นงนาถ เจียรสุขกุล

ร้านลูกโดด

5 น.ส.กุลสิ รา จิรนาถโชคอนันต์

กลุม่ แม่บา้ นเกษตรหนองปรือ

6 นายวสันต์ ไชยเสน

C&Nภาพปะสี

7 นายจารัส เปนะนาม

จงไม้ประดิษฐ์

8 นายกฤตพันธุ ์ รัตนเสถียรถาวร

โรงแรมพี72

9 นายประเสริฐ คุดพล

ประเสริฐ สมุนไพร

10 น.ส.พาขวัญ เจียมจิโรจน์

บริษทั เอ็กซ์มาเนีย 2019 จากัด

11 นายฐิตวิ งศ์ วงศ์กตัญญู

เมจิกแอ็ดวานซ์

12 น.ส.เพ็ญพิมล จันทร์จริจติ ร

indy blue

13 น.ส.กฤษญาณี สังข์ทอง

วิสาหกิจชุมชนคลองนา้ หูผา้ หมักนา้ นมข้าว

14 นายอานาจ สุขสว่าง

บริษทั มี ไอเท็ม บัฟ จากัด

15 นายสมชาย กาญจนสิทธิ์

นันทพรรณผ้าไทย

16 น.ส.สุเรียง แซ่เฮง

ร้าน พีพี สปอร์ช็อป

ลาดับ

รายชื่อ

ชื่อกิจการ

17 น.ส.ธนภรณ์ ตันฮะเส็ง

ตีเ๋ ฮง

18 น.ส.รัตนา โนคาน

รัตนา โนคาน

19 นายธรรมรัตน์ มีธรรม

บริษทั ที. เอ็ม. เอเชี่ยน ฟู้ด จากัด

20 นายอนุ สรณ มาดาน

Beans and Beer Cafe

21 น.ส.นิศาชล รอดเปี ย

หมูปลาร้าฮอลลีวูดผับ

22 นางจิราภรณ์ แก้วขาว

ครัวปู้บ่า

23 น.ส.ภรภาดา สิรพิ งษ์กลุ

เดอะมาแคร์ นวดเพือ่ สุขภาพ

24 นายธวัชชัย บัวทิพย์

ราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา

25 นายเอกรัฐ กรรณิ กา

มะพร้าว

26 คุณภควรรณ รัตนวิเศษ

ร้านอาหารทะเลหมึกย่าง

27 น.ส.รัตมา โกรเว่อร์

บริษทั อารีบาบา เรสเตอรองท์ จากัด

28 นายณพัฐภรณ์ อร่ามวงษ์

Pattaya Modus Beachfront Resort

29 นายอมรรัตน์ โรจนศิลป์

คิงส์ ซีฟ้ ดู

30 นางปริญญา ขวัญเมือง

บัวตองของฝาก

31 น.ส.ณภิตา มีพฒั นะ

โรงแรมเซ็นทารา ซันไรซ่า เรสซิเด้นท์ แอนด์ สวีท ศรีราชา

32 คุณทานตะวัน ทานาเบ้

ร้าน Olino crepe&tea / บจก. เดียส เอ็นเตอร์ไพร์ส

33 นายพิทกั ษ์ บัวบาน

TAKRA curry

34 น.ส.นรมน ธนัตจิรสินธ์

บ้านนรมน

35 นายเศรษฐรัตน์ พังจุนนั ท์

ก๋ยวเตีย๋ วเรือนีออน

36 นายศุภชาติ วราวุฒิ

บ.วราเรียลเอสเตท จากัด

37 น.ส.ชุตกิ าญจน์ ห้วยใหญ่

ชุตกิ าญจน์ ธัญพืช

38 น.ส.วิไลลักษณ์ นาคอุดม

โรงแรมดรีม

39 น.ส.ชยุตา เดชจรรยางาม

ตะวันของฝากbyบัวตอง

ลาดับ

รายชื่อ

ชื่อกิจการ

40 นายศุภวิชญ์ ทัศนศร

เปา เหล่า กง

41 นายชินกฤต ตระหง่านศรี

ตราโด่ง

42 น.ส.เพิรล์ สถาวราวงศ์

บริษทั ม้าดา จากัด

43 นางธิตมิ า ศิรติ นั หยง

แม่สอางค์ทพิ ย์

44 นางสุธาสินี ค้าข้าว

เรือนไทย

45 น.ส.พรพนา รัตนเชษฐ์

แอล เค โนเบิ้ล

46 น.ส.ดรุณี กัณทวี

หจก.มานา(2019)

47 นางธัญญ์รตั น์ พยุหณรงค์กลุ

แจงแลอนปลาจับไม้

48 นางสาววรพชร วงษ์เจริญ

แรบบิทจันท์

49 นายบุญชัย เอื้อสุขกุล

ร้านบุญชัยเครื่องหนัง

50 นางนิภาพรรณ อาลอ

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแพะเนินพลับหวาน

51 นายสว่าง วรรณวิภูษติ

ร้านภูคาซิลเวอร์

52 นายสิรชิ าติ นิลคง

บริษทั สิริ ออโตเมติก ซิสเต็ม จากัด

53 น.ส.บุณยวีร์ ชุดสว่าง

Bunyawee Jewelry

54 นายศิรพิ งศ์ เสาร์วงค์

หจก.คิวตี้เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย

55 น.ส.บังอร กางกร

บังอร-แว่นตา-ถุงเท้า

56 น.ส.ธนิภา วชิราตรียากุล

ธนิภาเฮิรบ์ แอนด์เฮลท์

57 น.ส.มุนินทร์ พุม่ พวง

ผลิตภัณฑ์ผ้งึ เมษา

58 นางรุ่งนภา อิม่ เอิบ

บริษทั ชาล็อตเต้-คอสเมติกจากัด

59 น.ส.นงลักษณ์ บุญผ่อง

สบู่เรทเต้

60 นางอภิญญษ ตระกูลเมทวินทร์

บ้านเทวินทร์สมุนไพร

61 น.ส.กชกร สกุลเดชธนา

Kacha Cosmetics&amp;Spa

62 น.ส.ชญาภา อภิมหาบุญญากุล

เรือนรักษ์

ลาดับ

รายชื่อ

ชื่อกิจการ

63 นางบุษบงค์ ผัดผ่อง

ร้านบุษบงค์ กางเกงชาวเล

64 นายภรภัทร รัตนทองธรรม

นาพา1914

65 นางสาวจิราพร สุตนั ตัง้ ใจ

เอ.เอส การค้า

66 น.ส.ศิรวิ รรณ ตนะทิพย์

ลายน่าน

67 นายวรวิทย์ ใจแก้ว

จินดาผ้าฝ้ าย

68 น.ส.จรรยา ทองไพวรรณ

เรือนขนมไทย

69 น.ส.วันสว่าง แก่สาโรง

กลุม่ อาชีพสตรีตาบลตะเคียนเตี้ย

70 น.ส.วรพัณณ์ นิธิพรไพจิตร

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรสัตหีบ

71 น.ส.นุ ชจรี บุญมี

วิสาหกิจชุมชนปลานิลแปลงใหญ่

72 นางสมปอง บุตรสนม

ปลาร้าทรงเครื่องแม่ปอง

73 นายชรินทร มันคง
่ มันคง
่

ร้านอาหารนางนวลซีฟ้ ดู

74 นายภาณุวฒั น์ จิตวิ ุมกิ าร

Folks&amp;Flour Homemade French

75 น.ส.เฌอตาณดา กฤตศิวทายิน

หจก.โปรดักท์กนิ ดี

76 น.ส.อิลฮัม มุสอหมะ

อดัม ไมโลดิบ

77 นายศยาม แซ่โซ้ง

ลุฏฟี ฮาลาล

78 น.ส.จันทร์แรม นิยม

ร้านกาละแมจันทร์แก้ว

79 นายวิทยา แสงสว่าง

วิทยาข้าวกล้อง

80 นายเสรี ธรรมมะ

ฟ้ าพัทยา

81 น.ส.มนัสนันท์ ชินะธิเดชมงคล

โมจิญป่ี ่ นุ ตรา ไอด้า

82 น.ส.อังสุมาลี งามพลพันธุ ์

บจก.เพชรงาม 168

83 นางจันทนา ผลนิมติ ร

เจ้จมิ ๋ จ๊อเห็ด

84 นางรัชตา กฤตเรืองฤทธิ์

ถัวอบน้
่ องพูน

85 น.ส.จาเนียร นุ ชสมบูรณ์

หมูยอแม่จาเนียร

ลาดับ

รายชื่อ

ชื่อกิจการ

86 น.ส.เพ็ญพักตร์ มีหาริด

ร้านผัดไทยหนองใหญ่ ซอย 6

87 น.ส.เนาวรัตน์ แซ่อ้งึ

ร้านอาหาร อร่อยจัง ฟู๊ดแอนด์ดริง๊

88 น.ส.ศศิกาญจน์ กลิน่ สุคนธ์

บ.เคจูน เอเซีย่ น (ไทยแลนด์) จากัด

89 นางอรสา นาควิสุทธิ์

บริษทั ศริตา ชาเลต์ แอนด์ สปาจากัด สาขา 00001

90 นางชญานิศ ธัญญวัฒนกุล

ข้าวต้มมัดแม่นภา

