
 รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสมัครออนไลน์ งานเกษตรภาคใต้ คร้ังที ่27 ปี 2562 
  ช่ือ นามสกลุ  ช่ือร้าน 
 พเิศษต้นไม้ 

1. กมลศรี วงษนิ์ล  บางเสร่การ์เดน้ 
2. กฤตวทิย ์ คิดประเสริฐ  สมานออร์คิด 
3. กฤษณ์ พฤกษากร  KRIS Orchid 
4. โกวทิ ขนุจิตรใจ  โกวทิพนัธ์ุไม ้
5. คงศกัด์ิ ขจรฟุ้ง  สวนไมน้ายปุ๊ 
6. คชพนัธ ์ พนัธ์ุแตง  กลว้ยไม ้นายโม 
7. คาํนึง นวลมณีย ์  เกษตรหนุกหนานพนัธ์ุไม ้
8. ฆงคม สง่ากลุพงศ ์  บจก. กญัชิต 
9. จเดจ็ สินไชย  สวนธนทัพชัร์ 
10. จารึก เกตุมณี  ร้านเกษตรอารมณ์ดี 
11. จุฑามาศ นาคเวยีง  สวนนํ้ าไชยา 
12. เจตนนัต ์ จนัทร  วศิวะโยธาการ์เดน้ 
13. ฉายอรุณ โสสืบ  พิมพช์นกพนัธ์ุไม ้
14. เฉลิมชาติ สีเขียว  สวนรักษสี์เขียว 
15. ชยัรัตน์ รัตนอรุณ  พรพระแม่เศรษฐี ไมผ้ล 
16. เชษฐไ์ชย ไพบูลยส์มบติั  สวนหาดใหญ่ชวนชม 
17. ณรัญญา ณ ตะกัว่ทุ่ง  G-1 ออร์แกนิค 
18. ทนงศกัด์ิ ศรีสวา่งพฒัน์  นอ้งเนยพนัธ์ุไม ้
19. ทรงวฒิุ จีนสมบูรณ์  ศูนยพ์นัธ์ุไมไ้ม่ลองไม่รู้"สวนทรงวฒิุ" 
20. ทวศีกัด์ิ กล่ินคง 
21. ทิวากร จนัสุวรรณ  ร้านเทียนทองพนัธ์ุไม ้
22. ธวชัชยั ขาวสาํอางค ์  ธวชัชยัพนัธ์ุไม ้
23. ธาริณี เทพาขนัธ ์  นอ้งเบียร์พนัธ์ุไม ้
24. นพพร พทุธา  สวนกาลเวลาการ์เดน้ 
25. นภนยั เอ่งฉว้น  บา้นสวนไม ้
26. นฤมล มูลละหตัร์  บริษทั พี.ว.ีที แอนด ์ที.พลาส จาํกดั 
27. บุญลือ สุขเกษม  สวนบุญบนัดาล 
28. ประกิต ชูชุม   สวนสุขฆะโตพนัธ์ุไม ้
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 ช่ือ นามสกลุ  ช่ือร้าน 
29. ประเทือง บุญยอด  บา้นสวนชวนชม 
30. ประภสัสร แกว้งาม  ร้านโกวทิ พนัธ์ุไม ้
31. ประยทุธ ์ ทองไหลรวม  สวนประยทุธ์พนัธ์ุไม ้
32. ปราณี แพงงาม  บ.ทีเอน็เวลิด ์ซพัพลาย จาํกดั 
33. เผชิญศกัด์ิ สาสุธรรม  ร้านปาดแม่โจ ้พนัธ์ุไม ้
34. พยงค ์ มาศบาํรุง  โพธ์ิเสด็จพนัธ์ุไม ้
35. พรภินนัท ์ ดุสฎีกาญจน  ธญัรัศม ์ออร์คิด ฟาร์ม 
36. พิชยั คิ้วสุวรรณ  สมศรีออร์คิด 
37. พิระพล จนัทร์มี  บริษทั เอ.พี. เบสท ์โปรเทค็ จาํกดั 
38. พิมพารัตน์ ขนัตีต่อ  ไมไ้ทย ดอกหอม 
39. พฒิุพงษ ์ โพธ์ิทอง  ฟลาวเวอร์โฮม,ใบหนาม 
40. ไพรัตน์ เลิศธานี  NEW HUNTER PLANTS 
41. ภราดร พรหมรักษ ์  ร้านพรพรรณการเกษตร (รัตภูมิ) 
42. ภานุวฒัน์ หาญณรงค ์  วศิวะการ์เดน้ 
43. ภาสกร จุย้พนัธ์ุ  ไมง้าม 
44. มาหะเซ็น อาแว  ร้านซิการเกษตร 
45. รัตนา เยน็พระพาย  นาบวั 
46. ฤทธิรงค ์ มหากาฬ  สวนพฤกษา 
47. ฤทธิรงค ์ ตุวนินัทน ์  มีดอรัญญิก 
48. วรรณลพ เกษา 
49. วรรณิสา เจริญวงค ์  แตงโม พนัธ์ุไม ้
50. วราภรณ์ บุญวรรโณ 
51. วชัรพงศ ์ พนัธ์ุแตง  คชาธาร ออร์คิด 
52. วนัเพญ็ เสือคุม้  ร้านวนัเพญ็กลว้ยไม ้
53. วารุณี วงทศรี  นิพนธ์ไมป้ระดบั 
54. วชิาญ พวงดาวเรือง  สวนทรัพยส์มบติั(อยธุยา) 
55. วเิชียร สุดธูป  สวนวเิชียรไมป้ระดบั 
56. วฑิูรย ์ ศรีสหการ  นานากรุ๊ป จาํกดั 
57. วนิยั กลั้งเนียม  สบัปะรดสี วนิยั สุราษฎร์ธานี 
58. ศฌาสิทธ์ิ ณรงคก์ลู  สวนป่าละออ 
59. ศรีประทุม แกว้กดุัน่  หตัถกรรมมีดอรัญญิก 

30 เมษายน 2562 Page 2 of 14 



 ช่ือ นามสกลุ  ช่ือร้าน 
60. ศิริรัตน ์ ทนัประจาํสินธ์ุ ศิริรัตน์ พนัธ์ุไม ้
61. ศุภชยั บุตรครุธ  ไหม-เบียร์ พนัธ์ุไม ้
62. สมชาย นิวชัชาติ  สวนสมชายพนัธ์ุไม ้
63. สมเดช ผลทอง  สวนผลทองพนัธ์ุไม ้
64. สมบติั โตสาคร  สวนสมบติัพนัธ์ุไม ้
65. สมบติั มากลดั  สวนไผพ่อเพียง 
66. สวา่ง สระทองมา  สวนลาํพึง เสือคุม้ 
67. สญัญา บุญเลิศ  สญัญา บุญเลิศ เกษตรพนัธ์ุไมแ้ปลง1 
68. สนัติ นาคเวยีง  สวนสนัติพนัธ์ุไม ้
69. สีนวล คาํเฉลิม  - 
70. สุกลัยา ชิกคุย้  สุกลัยาพนัธ์ุไม ้
71. สุขใจ จีนอ่อน  สวนขวญัพรรณไม ้
72. สุขสุทธ์ิ มหาผลพิสุทธ์ิ  สวนมหาพลออร์คิดส์(ร้านท็อปกาส) 
73. สุคนธ์ทิพย ์ จุลทอง  PA-Orchids 
74. สุชาติ เมฆกระบวั  มีดอรัญญิก 
75. สุชาติ โตสาคร  ป. รุ่งเรืองพนัธ์ุไม ้
76. สุภาพร วงคส์กลุ 
77. สุมาลี พุม่ไพบูลย ์  สาโรจน์พนัธ์ุไม ้
78. สุริยนั จนัทร  ไร่ไออุ่นรัก 
79. สุเลิศฤทธ์ิ ศรีพจนารถ 
80. อธิคม ขนุแกว้  บา้นสวนณภสันนัท ์
81. อนุพงค ์ สงัขส์มบูรณ์  วลญัชภทัร์พนัธ์ุไม ้
82. อภิวฒัน์ วฒันารักษส์กลุ ไมเ้มือง 
83. อมรรัตน ์ ขวญัคงบุญ 
84. อมัพกา ขวญัรักศรี  กลุ่มพฒันาปุ๋ยชีวภาพไชโต 
85. อาทิตย ์ จีนสมบูรณ์  ณฐัธนนั 
86. อาภรณ์ นุ่มนวล 
87. อาภา วศิวพิพฒัน์  บ.อีสท ์เวส์ท ซีด จก. 
88. อารีรัตน ์ พวงสุวรรณ  หมาว  พนัธ์ุไม ้
89. อุมา เสนะกลู  คาเฟ่ ทรี การ์เดน้ส์ 
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 ช่ือ นามสกลุ  ช่ือร้าน 
90. เอกรัตน ์ นาคเวยีง  ศรีวชิยัพนัธ์ุไม ้
91. เอนก เครือณรงค ์  สวนพิชชาภา 
92. แอนนา สงัดว้ง  สีสนัไมง้าม 

 พเิศษเทคโนโลยี 
1. เชษฐกิตต์ิ เศรษฐพชัร์บดี  สยามดบัเบ้ิลซี เอสโซซิเอท จาํกดั 
2. ภาณุวตัร ก้ิมห้ิน  อินโนโฟ จาํกดั (เสียดายแดด) 
3. ศิโรจน ์ มาราสา  จกัรยานหาดใหญ่ 
4. สุชาดา สุวรรณขาํ  Tiger Eyes  คลงัสินคา้อุปกรณ์ไอที 
5. สุรเดช สนัติสากลวฒิุ  ลกัซิกา้ เทคโนโลย ีจาํกดั 
6. อมรรัตน ์ ศรีเมตตา  ร้านสินคา้ไฮเทค 

 พเิศษเทคโนโลยแีละยานยนต์ 
1. จนัทิมา วชิาชาญ  โมโต แอดดิคท ์
2. จิราภรณ์ พร้อมมูล  ตั้งใจกลการ 
3. ชนนิกานต ์ พฒุจอก  บริษทั คูโบตา้หาดใหญ่จกัรกล จาํกดั 
4. ซีตีมาเรียม หีมมะ  มิตซูทกัษิณ  จาํกดั 
5. ทศพร เกตุศรี  เอม็จี ลกัซูร่ี หาดใหญ่ จาํกดั 
6. ทศพล วเิศษสุวรรณภูมิ บ.อีซูซุหาดใหญ่ จาํกดั 
7. ธิดารัตน์ สุคนธ์ปัญญา  บริษทั ฟีนิกซ์ บรอดคาสติ้ง จาํกดั  
8. นวภทัร รุลปักษ ์  บริษทั อริยะ มอเตอร์ จาํกดั 
9. ปภงักร คาํแสนหม่ืน  เอ ที มอเตอร์เซลล ์จาํกดั 
10. ปริยานุช เทพเก้ือ  บริษทั เซา้ทเ์ทอร์น โอโต เซลส์ จาํกดั 
11. พรชยั บุญชู บริษทั  
12. พิเชษฐ ์ ช่วงมณี  บริษทั จ.วนิิต จาํกดั 
13. วนิดา ถิระพาณิชยกลุ  ปฏิพงษจ์กัรกลเกษตร 
14. วชิยั แซ่ตั้ง  บริษทัหาดใหญ่มอเตอร์ จาํกดั 
15. วนิยั นนัทนพบูิลย ์  บริษทั สยามอิพลีเมน้ จาํกดั  
16. วไิล พึ่งมนสั  บริษทั มิตซู ออโต ้หาดใหญ่ จาํกดั 
17. สมจกัษณ์ เชาวริน  บริษทั หาดใหญ่ ออโตโ้มบิล จาํกดั 

30 เมษายน 2562 Page 4 of 14 



  ช่ือ นามสกลุ  ช่ือร้าน 
18. สมชาย เพญ็จาํรัส  ชูเกียรติยนต ์หาดใหญ่ จาํกดั 
19. สมบูรณ์ แซ่อ่ึง  บริษทั สยามนิสสนัปัตตานี (2000) จาํกดั 
20. โสฬส เอมเอก  บริษทั ซมัมิท ฮอนดา้ ออโตโมบิล จาํกดั 
21. อภิเชษฐ ์ ศรีอรุณพรรรณรา บริษทั  พี.ว.ีเค.มอเตอร์  จาํกดั 
22. อภิสิทธ์ิ แซ่ล่ิม  ในเครือถวลิกรุ๊ป 
23. อมรรัตน ์ หว้นยิม้เสง้  อมรอิเลค็ทริค 
24. อรวรรณ ดวงมาศ  บริษทัสยามเมืองรถ 1991 จาํกดั 
25. อมัรินทร์ แกว้ถ่ินดง  หจก.นิมุท เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 
26. เอกชยั แซ่เนียน  บจก.พิธานพาณิชย/์บ.โตโยตา้สงขลา  

 พเิศษผลไม้ 
1. เกวลิน คล่องทะเล  
2. ณชันารชาต ์ ส่งนาวา 
3. ณฐัธิดา สุนทราภรณ์ 
4. ณฐัหทยั แกว้พิมลจิรกิจ 
5. พรรณปพร ศรียะพนัธ ์  ผลไม ้
6. พทัธนนัท ์ คงชยัทรัพย ์  พทัธนนัท ์
7. สงัวาลย ์ เขม็รักษ ์  ร้านผลไมต้ามฤดูกาล 
8. สุชีพ จีนสมบูรณ์  สวนสุชีพ 
9. สุธน ปักษี   บา้นขา้วสุขภาพ 
10. สุพตัรา ศรีเมือง  สวนทรงวฒิุ ผลไมป้ลอดสาร 
11. ออ๊ด หิรัญ   นํ้าออ้ยสด-นํ้าด่ืม 
12. เอกชยั ทุ่นงาน 

 พเิศษผ้าพืน้เมืองและอญัมณี 
1. CHUNG PISEUN  ลานนาจิวเวอร่ี 
2. PAT SINIET  PAT SINIET 
3. กรชนก ทองมีขวญั  สูทคุณเลก็ ชุดขา้ราชการ 
4. กรองเพชร กองวงศ ์  กรองเพชรไหมไทย 
5. กาจพล ชลภาคสมบติั  กาจพล  ผา้ไทย 
6. กลุกาญจน์ สีนอ้ยขาว  บุณเพง็ไหมไทย 

30 เมษายน 2562 Page 5 of 14 



ช่ือ นามสกลุ  ช่ือร้าน 
7. ขวญัตา โพชนิกร  ขวญัตาจิวเวอร์ร่ี 
8. จงกล บุญชู 
9. จรัญ ตลบัแกว้  พลอยมงคล ชุดเด็กผา้ฝ้าย 
10. จารุวรรณ โกมลจิตร์ตระการ Bai yok 
11. จิราพร จนัทร์สอางค ์  สาธรพิพิธภณัฑผ์า้ทองคาํ 
12. ชยัวฒัน์ วงจวง  กลา้ดีผา้ไทย 
13. ชูชาติ ขนัตี ฝ้ายดรุณี 
14. ฐิติวชัร์ จนัทร์เอียดเดชา ร้านเพชรกลุ 
15. ณฏัฐกณัณ์ หมดับู  ร้านโรส  ผา้ไทย 
16. ดนยั สกัลอ  เอม็รองเทา้หนงั 
17. ทองมี สียา   คุณปอไหมไทย 
18. นพรัต ดลปิยะฉตัร  ร้านนพรัตผา้ไทย 
19. นิชานนัท ์ ศิวศกัด์ิศรัณ  ปรีดาผา้ฝ้าย 
20. ประสาน แซ่เยื้อง  ผา้ฝ้ายเชียงใหม่ 
21. ปารีณา สงประเสริฐ 
22. ปิยะภรณ์ รอบรู้  ร้าน เดหลี ผา้ไทย 
23. พวงแข ชาภกัดี  พวงแข ผา้ไทย 
24. ไพบูลย ์ พาอินทร์  รักเคร่ืองเงิน 
25. ภทัราพร พรหมบุตร  หา้งหุน้ส่วนจาํกดัภทัราพร  การ์เมน้ท ์
26. ภาวตั ปรางเนียม  ภาวตั ปรางเนียม 
27. มะลิ ครบส้ิน  มะลิ ผา้ไทย 
28. ยพุา แสงนอ้ย  ยผุา้ไทย 
29. ลอองศรี จนัทรโชติ  พลอยฟ้า ผา้ไทย 
30. ศินีนาถ อินชู ศินีนาถ   ผา้ไทย 
31. ศุภาวดี วงษมี์  สุภาวดี ผา้เหนือ 
32. สมคิด กงัแฮ  สมคิดผา้ลายดอก 
33. สมชาย ปะระมะ  หมอ้ฮอ้ม 
34. สมศกัด์ิ ปัญญาภู  บวัทองผา้ไทย 
35. สุณฐัธชานนัท ์ เพชรกอง  ผา้ฝ้ายมดัหม่ี 
36. อชัพร ศิริปัญญากร  กรองทองไหมไทย 
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  ช่ือ นามสกลุ  ช่ือร้าน 
 พเิศษเฟอร์นิเจอร์ 

1. กนัตฤ์ทยั จนัทรทรัพย ์  บริษทั แคทลียา คอตตอน จาํกดั 
2. กาญจนี สกิจกนั  แบมบูซ่า 
3. จนัทร์จิรา มะโนปราง  เค เอส พลูส์ (หาดใหญ่) จาํกดั 
4. จิรฐา ทดัแกว้ศิริ  ภูวรีหตัถกรรมไมป้ระดิษฐ ์
5. ชนนัทพ์ฒัน ์ ใจแจง้  กาํไลทอง กาเดน้ท ์
6. ชวนจิตต ์ แซ่อึง  นํ้าเพชร 
7. ชยัณรงค ์ แสงนิติเดช 
8. ชยัภทัร เรือนแกว้  แกะสลกัชา้งไทย 
9. ธีรพล วฒิุกรวงศา  บริษทั เทิร์ฟ อาร์ต จาํกดั 
10. นํ้าเงิน บุญเทียน  ร้านนํ้ าเงินไมเ้ก่า 
11. เนตรชยั บริวารศรี  ร้านเนตรชยั เฟอร์นิเจอร์ 
12. ประสิทธ์ิ ไกลถ่ิน  เอม็ดีไซน ์
13. ประเสริฐ วรรณโวหาร  - 
14. ไพทูล จนัสุพรม  ไพทูลเฟอร์นิเจอร์ 
15. มานะ บริวารศรี  มานะ เฟอร์นิเจอร์ 
16. ศกัด์ิรพี ขนุเพช็ร  ยงูทองเนเจอร์รัลลาแท็กซ์ 
17. สถาพร นิกาหลี  ร้านสถาพรเฟอร์นิเจอร์ 
18. สมคิด แกว้สุรพล  HANDMADE 292 
19. สาโรช ฮารุดีน  สาโรช เฟอร์นิเจอร์ 
20. สุทธิ วอ่งววิฒัน์วงศ ์ สุทธิหตัถกรรมไมป้ระดิญฐ ์
21. สุทธิลกัษณ์ ไทยสิทธ์ิ  วาแลนเซีย 
22. สุทิน หอมหวน  ตามลเฟอร์นิเจอร์ 
23. สุนนัท ์ ทะนิวทอง  สุนนัท ์ ทะนิวทอง 
24. อาคม คนัธา  ร้าน อาร์.ที. แมงคโ์กวูด๊ 
25. อุดร ตรีรัตน ์  หา้งหุน้ส่วนจาํกดั หาดใหญ่คิทเช่นแวร์ 
26. อุดร ศรีใสคาํ  ยโสธรหมอนขิด 

 พเิศษแฟช่ัน 
1. ก่ิงดาว สุขพนัธ์  ก่ิงดาว ก๊ิฟชอ้ป 
2. จาํเริญ แกว้ตา 
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 ช่ือ นามสกลุ  ช่ือร้าน 
3. จิดาภา เปียคลา้ย  รวงขา้วเพื่อนมิตร 
4. จีระนุช จิตตอ์ทุศัน ์  นุชก๊ิฟช็อป 
5. จุฑามาศ พงศเ์วช 
6. ฉลาด ประดิจจา  สมุนไพรรัชสิทธ์ 
7. ชฎา เทพพิมพา  - 
8. ชาติชาย แซ่แต ้
9. ดารารัตน ์ สุวรรณศิลป์  คุณดาหลา 
10. ดุจดาว จรัสกร 
11. ธนรัตน ์ อุไรรัตน ์  สมยันิยม 
12. ธนวฒัน์ โกมลเศรษฐ์ุ 
13. ธนทั นรานรนนัท ์
14. ธีระศกัด์ิ เลิศกลุ 
15. นิภาวรรณ เพช็ร์วงั 
16. บงกชมาศ ปลอดทอง  บงกชมาศสมุนไพร 
17. ปกรณ์ ห้ิวพงศ ์
18. ประภาส เบญจพลพิทกัษ ์ ปาลม์แอนดป์อนด ์หาดใหญ่ 
19. ปาลิตา ถาวรศรี  ปาลิตา ถาวรศรี 
20. ปิยะธิดา แซ่ฟุ้ง  Barcode 
21. ปิยาภรณ์ แสงประทุม  แวน่ตาอายออฟติค 
22. พงษศ์กัด์ิ มัน่คงววิฒัน ์  บริษทัดราม่าเอน็เทนเมนท ์
23. พนัธนา สะเทินรัมย ์  เส้ือยดื 
24. พนัธิตรา นามพรชยัสกลุ  นานาคา้ส่ง 
25. มารศรี พลอยแดง  อ่ิมยิม้เซ็นเตอร์ ชอ้ป 
26. รวศิรา พนอาํพน  Thankyou accessories 
27. วรนาถ สรรพอุดมศรี  กระต่าย 
28. วรรณษา ไชยบุญ 
29. วติัจะรินทร์ แสนโคตร  กรุงทองนาฬิกา 
30. ศศิธร นวคุณากร 
31. สรณธร จรเสมอ  ภูมนัตราเฮิร์บ 
32. สายชล แซ่ภู่ 
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ช่ือ นามสกลุ  ช่ือร้าน 
33. สาํเริง แท่นเครือ  สไตลเ์ก๋ 
34. สิทธิชยั เจริญมาก  My family 
35. สุคนธ ์ นนทพนัธ ์
36. สุดจิตต ์ แซ่เง่ียม 
37. หนูเพียร กางตนั  เพียรผา้ไทย 
38. อรพรรณ พนัธ์ุมณี  Beauty For You 
39. อรพิน ป่ันทรัพย ์  Doo Dee แฮนดเ์มด 
40. อจัฉรา พวงจาํปา 
41. อิสรีย ์ ภาฤทยัเจิดจรัส  ตะวนันา 

 พเิศษสัตว์เลีย้ง 
1. กลัยา ใหม่อินตะ๊  มะหมา 4 ขา 
2. เจษฎา พคุยาภรณ์  แพรพลอยเคนเนล 
3. เชษฐา ทบัสุนทร  Neung Crayfish 
4. ธานี โตะ๊มิ  ฟาด้ีฟาร์ม 
5. พลาวฒิุ ทิพยป์ระสบโชค แกว้ คอกเกอร์ ฟาร์ม 
6. วชิยั อินสวา่ง  บุญส่งแรบบิทฟาร์ม 
7. วพิร คูพนัธ์ชวชาติ  Good Dog 
8. ศรินนา คงสวสัด์ิ  ดนุพลฟาร์ม 
9. ศศิวภิา ไชยวงษา 
10. สะหน๊ะ แท่นทอง  ปลาสวยงามบา้นหาร 
11. สญัชยั แซ่เฮง  ร้าน ปลา POP FISH ZONE  
12. อุกฤษฎ ์ ชาํมริ  ผูเ้ล้ียงไก่แจภ้าคใตแ้ละกลุ่มนกบินอิส 
13. เอกรัฐ ไชยมาตย ์  เอกเทศฟาร์ม บา้นใหม่ 

 พเิศษอาหาร 
1. กชนนัท ์ สิทธิพงษ ์  เกาลดัเจ๊ต๊ิก ปลาหวานจากแม่กลอง 
2. กนกวรรณ ลอยกลุนนัท ์  ร้าน fruit day 
3. ก่อเกียรติ เขียวแป้น  ไก่ทอดเทพา บลูนาเล 
4. กนัตา สุวรรณโล  Take a bread 
5. กลุภา แสงเสง่ียม  กาละแมแม่ขิ้ม พทัลุง 
6. เกษร คงทอง  ครัวแม่เอียดพทัลุง 
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ช่ือ นามสกลุ  ช่ือร้าน 
7. คองศรี นพรัตน ์  ถัว่ตดัพทัลุง (โกแดง) 
8. จนัทนีย ์ เมฆาอภิรักษ ์  จนัทนียห์ม่ีผดักะทิ 
9. จิรศกัด์ิ ฐิติพณิชยคุ์ณ  ร้านทองหน่ึง 
10. เจษฎา ประสมพงค ์  เลิศรสลูกช้ิน 
11. เฉิดโฉม บวัเหลือง  ร้านเก็บตงัค ์
12. ชนนัทธิ์ดา เณรจิบ  ร้าน Bakery By AU 
13. ชลลดา วฒันะ  สงกรานตข์นมไทยสุพรรณ 
14. ชาติวฒัน์ เพียรวริิยะ  ร้าน ซิน เฮอ เซียง ของฝากจากโคราช 
15. เชาวว์รรธน์ ชยัยะกิจ  ขนมหวานบา้นนทั 
16. ฐานนัตร์ สุทธิกวี  ไอศกรีมผลไม ้Siam thai friut icecream 
17. ณชัรเอก ปภาภสัสรณ์  Snowy Soft Icecream 
18. ณฐัฐินี พิทยาพิพฒัน์กลุ กินดี(gin-d) 
19. ณฐันนัท ์ เกตุหอม  ขนมหมอ้แกง 
20. ณฐัภสัสร แซ่ตั้ง  M.P.French Fries Cheese 
21. ณฐัมน จรดล  ชาหงหลู่ 
22. ดวงใจ อ่ิมเจริญ  แม่นอ้ยเจา้เก่า(หมูทุบแม่นอ้ย) 
23. ดารุล บินหมาน 
24. ตยนนั สาลีเสาร์  แคบหมูแม่นงเยาว ์
25. ธงชยั พลเยีย่ม  ขา้วหลามนายธง 
26. ธนกฤต ชุติจิระกลุ  แม่จรินทร์ 
27. ธนสุธา เพ่ิมพนูขนัติสุข COFFEE BREAK 
28. ธนาชยั มูลสงัข ์  แม่สมรหอยชกัตีนกระบ่ี 
29. ธเนศ จนัทร  กาละแม เขายอ้ย เพชรยัง่ยนื  
30. ธนัยกร ทองแดง  ร้านครัวทองแดงและบริษทั อุบลซีฟู๊ ด  
31. ธิติมา ไทยประยรู  บงัอิมรอน 
32. ธีระวฒัน์ ศรีวงษ ์  กาแฟสดชุมพร (เขาทะลุ) 
33. นพรัตน ์ มัง่คัง่ 
34. นภสร ทิพรองพล 
35. นภสัวรรณ ฉิมกลู  ปลากรอบโชกนุ 
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ช่ือ นามสกลุ  ช่ือร้าน 
36. นภสัวลัย ์ พฤกษพิทกัษ ์  แม่สมควร 
37. นฤมล คนองเดช  UNCLE SUSHI 
38. นฤวรรณ สาครินทร์  Inno food 
39. นฏัฐาภรณ์ สอนสัง่ 
40. นิรมล ล้ิมสุคนธ์  สมุนไพรแปรสภาพเลคววิฟาร์ม 
41. บรรทม บุญคง  ร้าน มิสเตอร์ พิซซ่า เฟรซ 
42. บุญทิวา วจิิตรากลุ  บา้นขนัโตก 
43. ปกรณ์ คงศิริ  ฮาซนั โรตีสายไหม 
44. ปณิตา รุจิเกียรติกาํจร  บ.ออสปิเชียส เวลิด์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
45. ประหยดั ปิยะจนัทร์  กาแฟดอยสะเก็ด 
46. ปราณี แกว้ชะโน  ร้านทิวาหมูยา่งสูตรตรัง 
47. ปัจมานนท ์ น่ิมทอง  สหกรณ์โคนมพทัลุง จาํกดั 
48. ปิยภา อกัษรเนียม  ประสิทธ์ิหมูยา่งตรัง 
49. พิทกัษ ์ แพงป้อง  โรตีกรอบวชัรา 
50. พิพฒัน์ ฉ่ิงเลก็  Giant Squid 
51. พิมพร กิจทองมาก  ร้านเปร้ียวปาก 
52. พิรุฬ มะโนวงศ ์  แปรรูปอาหารแสงดาว 
53. พลูศกัด์ิ สญัญากร  แม่จรินทร์ 
54. เพญ็ศรี อุตมด์ง  แม่บา้นเกษตรริมกวง 
55. ไพบูลย ์ ทองสามสี  กลุ่มบา้นแม่บุณจง  
56. ไพรัชต ์ พทุธนุรัตนะ  เครือวลัยห์มูอบนํ้ าผึ้งยา่งแม่กลอง 
57. ไพโรจน ์ คนัธา  พวงเพชร เชียงใหม่ 
58. ภรดล สุทธิวรรโณภาส ร้านไสก้รอกหมูหลงัอาํเภอหาดใหญ่ 
59. ภทัรพล บุญทกัษ ์  2 ใบโภชนา 
60. ภาวนา แซ่หวอ่ง  มอ.มิลกน์มสด 
61. มงักร เจริญพานิช  วาสนาปลาไข่ทอด 
62. มานิตย ์ พิมพะทิตย ์  ขนมปุยฝ้ายยะลา 
63. ยาซีน อบรม  โรตีอาบงั 
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ช่ือ นามสกลุ  ช่ือร้าน 
64. ยทุธการ วจิิตรากลุ  เยาวราช มหาชยั 
65. รดาศา วฒันะ  ขนมไทยโบราณ แม่บุญจง 
66. รพีพรรณ เตะทอง  ลูกช้ินทอดป้าจวบสงขลา 
67. ระววิรรณ์ ทองเตม็  ยาํแซ่บชวัร์ครัวแม่มาลยั 
68. รัชฎาพร ปันเหมย  หมูสุราษฎร์ฯ 
69. รัตน์ชนก สิทธิฤทธ์ิ  ไก่กอและคุณยาย 
70. ราชาญ เพชรมุณี  ราชากระเทียมดาํ 
71. รุ้ง นิมิตรพนัธ์  ฝร่ังริมทาง by เชฟหนา้โหด 
72. รุ่งทิวา อินถารถ  หมํ่านม Byเอ๋ 
73. รุ่งรัตน ์ บุทศรี  พ.รุ่งรัตน์ ปอเป๊ียะทอด 
74. รุจิเรศ พนัธ์ุสุวรรณ  ฟเูคก้(เคก้ไตห้วนั) 
75. วรรณธิดา สุขสาํราญ  เจแ้ส 
76. วชัรี แพงแซง  ขา้วหลามวชัรี 
77. วนัชยั คงเพช็ร  Ducatim 
78. วนัดี ไทยปาน  เกษตรกรบา้นป่าไผ ่อ.สะเก็ด 
79. วาสนา หาญณรงค ์  ร้านขนมกบ 
80. วเิชียร เรืองสวา่ง 
81. วณีา นนทศกัด์ิ  วณีาขนมเบ้ืองไทย 
82. ศิรินทรา หยนัยามีน  บงัฟานโรตี ชาชกั เมืองสตูล 
83. ศิริพร จะนะ  วนสันนัท ์
84. ศิริวรรณ นุย้เด็น  ลูกช้ินเน้ืออามีนะห์ อยธุยา 
85. ศุภากร ทรงอาวธุ  เฉาก๋วยบา้นดอน 
86. สมศกัด์ิ มงคลไพบูลย ์  หมูอบนํ้ าผึ้ง เป็ดอบนํ้ าผึ้ง 
87. สรนนัท ์ ธีรภาพพงศ ์  ชิมดู 
88. สหพรรษ บูลนั   โรงเต๊ียม มุสลิม 
89. สาริยา อ้ึงโอกาส  คลองมะเด่ือสร้างสรรค ์
90. สินีนาฏ สรงวารี  ซุปเปอร์กุ๊กกระทะร้อน 
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ช่ือ นามสกลุ  ช่ือร้าน 
91. สุวรีย ์ อิสรียค์ณิน  บริษทั ลิตเติ้ลฟาร์ม โกลเบิล จาํกดั 
92. สุขไพศาล จนัทระ  เฉาก๊วยชากงัราว 
93. สุทศัน ์ เครือเทศ  ป.ป. ปลาทูน่ึงแม่กลอง 
94. สุนีย ์ แซ่เจีย  สกาวฟ้า 
95. สุพิศ จนัทร์เจริญ  แม่บา้นเกษตรไทรทอง 
96. สุภสัสรณ์ เลิศพฒันพรกลุ สุภสัสรณ์ โอชา 
97. สุมาลี จานุกลู  ร้านขา้วเม่าเมืองนาคา 
98. สุเมธ ยงวริิยกลุ  ร้านตา้เหยนิเบตง 
99. แสงเดือน ยิง่นิยม  นํ้าพริก นาเดีย 
100. แสนรัก ขนัเอียด  แม่อารียห์มูยา่งเมืองตรัง 
101. อณัพิมณฑ ์ ภคักลุวรรณ  ฟาร์มผึ้งเนินทอง 
102. อิทธิพล คะชะวาโร  ซามูไรซูชิ 
103. อุดม ป่ินมณี  เฮียอว้น ปลาสม้ไร้กา้ง 

 พเิศษอุตสาหกรรม 
1. กอ้งกิดากร สุวรรณมณี  บริษทัโอเดียนเซาทเ์ทิร์นเซ็นเตอร์ จาํกดั 
2. ขวญัสุดา นวลใย  บริษทั ท็อปอพั บิลเล่ียน เซอร์วสิ จาํกดั 
3. ชิดชนก วทิยะพงศ ์  บริษทั ไอคิทเช่นฟู้ดส์ 
4. ธอร กลุถวายพร 
5. ธนัยะสิทธ์ิ อาพนัธนะสุขกลุ บริษทั นวพลาสติกอุตสาหกรรม  
6. ประกาศิต สุขแกว้  มิตร ฟู้ดโปรดกัส์ จาํกดั 
7. ภชัลดา ศรีติชากลุ  วอเตอร์ฟรอนท ์วลิเลจ จาํกดั 
8. รัตนาภรณ์ พรมชะนะ  ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จาํกดั 
9. วราภรณ์ เพช็รพรรณ  บริษทั พี เอฟ พี เทรดด้ิง จาํกดั 
10. วาสนา แกว้กาธร  บจ.เบทาโกร 
11. สกณีุ ทองมาตร์  บริษทั เอส เอส เอน็ แลนด ์ 
12. สายฝน วกิสุวรรณ  บริษทั กนัตงัซีฟู้ด จาํกดั 
13. สุรัชต ์ แกว้มะไฟ  บ.สยามแฮนดส์ จก. 
14. อติภพ แตงเทศ  บจก.ก.ชยัแสง เทรดด้ิง 
15. อจัฉรา กอกเผือก  อาร์ตแอนทเ์ทคโนโลย ีจาํกดั 
16. ฮาเส๊ียะ อะยามา  ไทยยเูน่ียน ซีฟู้ด จาํกดั 
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  ช่ือ นามสกลุ  ช่ือร้าน 
 โรงอาหาร 

1. กญัญารัตน์ พทุธว ี  ขา้วแกงมุสลิม 
2. กญัรดา ชวกรธีรกลุ  ครัวตน้ไผ ่
3. จิรภทัร ตั้งวาณิช  ราดหนา้เฮียอว้ย กระทะทอง 
4. ชนานาถ ภูวดิษฐ 
5. ณิชญา มโนธรา  ก๋วยเต๋ียวหมูเดง้ 
6. ธนมน เงินบาํรุง 
7. พรเทพ เพ่ิมหรรษา  เจริญขา้วมนัไก่เบตง (สท.แมว้) 
8. พีระชยั ซิวจิรัฐโชติ  พ่ีต๋ีราดหนา้และอาหารตามสัง่ 
9. สมศรี แซ่เซ้ียง  ร้านขา้วมนัไก่ 
10. สุภาพร คงแกว้ 
11. สุรสิทธ์ิ สิริญาณกร  ร้านเปร้ียวปาก (สาย1) 

 หนังสือและอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 
1. ชยัวสัส์ สุนทรเจริญนนท ์ Kids Book Party 
2. มนญัชยา ศิริวงษ ์  บุ๊คไทม ์จาํกดั 
3. ลดัดาวลัย ์ คงซา้ย  เสง้โห 
4. สะกิน๊ะ งามทรัพย ์  บ๊ิกไทเกอร์ 
5. สาคร เกนุย้   ร้านหนงัสือยปิซีสญัจร 
6. สุพรรณี ลาภอรุณวทิย ์  แซด ซี แอล 
7. เอกชยั บุญส่ง  เอกชยั บุญส่ง 
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