
รายงานผู้มีสิทธิ์สมัภาษณ์ตลาดเกษตร ม.อ. /โรงอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ
 วันที่สัมภาษณ์ เวลา ชื่อ นามสกุล จ านวน รายละเอียด 

 20/7/2558 
 20/7/2558 9:00 เพ็ญนภา ชูก าเนิด 1 สลัดผัก-ผลไม้  
 20/7/2558 9:08 ธนภร คัมภีร์ทัศน์ 1 ข้าวเหนียม หมูเค็ม  
 20/7/2558 9:16 ประทีป สุทธิธรรม 1 ลุกชิ้นปลาอินทรีย์,ผสมเห็ด  
 20/7/2558 9:24 ธัญวรัตน์ วิหะกะรัตน์ 1 อาหารตามสั่งผัดส าเร็จใส่ก 
 20/7/2558 9:32 ภาณ ุ ชีวศุภกร 1 ข้าวย าไก่แซ่บ 30 บาท  
 20/7/2558 9:40 นฤมล ภูมิระวิ 1 ไอศกรีมผลไม้ไทย  
 20/7/2558 9:48 สะอาด กาญจนวงศ์ 1 ผักและผลไม้ 
 20/7/2558 9:56 ธนากฤต ภูมิพัฒนกุล 1 ประกอบธุรกิจเครื่องดื่มกาแ 
 20/7/2558 10:04 ไพเราะ กาลศรี 2 ขนมโดนัทฟักทอง ไข่ครอบ  
 20/7/2558 10:12 สุวัฒน ์ จันทรดิลก 1 ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรู 
 20/7/2558 10:20 ชนานาถ ภูวดิษฐ 1 ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มย าโบราณ  
 20/7/2558 10:28 รัชดากร นุ้ยกุล 1 สลัดผักรวม(ผัก+ผลไม้+ธัญ 
 20/7/2558 10:36 เยาวะริน สุวรรณสะอา 1 หมูย่าง ข้าวเหนียว  
 20/7/2558 10:44 ต้นธารา เสนะกูล 1 น้ าผักผลไม้ค้ันสด เช่น  
 20/7/2558 10:52 พีระพร แก้วแพรก 1 เครื่องดื่มน้ าสมุนไพร  
 20/7/2558 11:00 กนกวรรณ จันทวงค์ 1 ข้าวแกงอาหารปักษ์ใต้ อาทิ 
 20/7/2558 11:08 ศักดิ์ชัย รัตนกาย 1 ผักโฮโดรปลูกเอง ผักไทย  
 20/7/2558 11:16 จินตนา จุลนันโท 2 ลองกอง มังคุด เงาะ ทุเรียน 
 20/7/2558 11:24 นิตยา จึงสกุลเจริญ 1 หมี่ผัดกะทิ ก๋วยเตี๋ยวหลอด  
 20/7/2558 11:32 ประทิน สังข์ศิลป์เลิศ 1 อาหารประเภทย าสมุนไพรเ 
 20/7/2558 11:32 ประทิน สังข์ศิลป์เลิศ 1 ก๋วยเตี๋ยวปลา ก๋วยจั๊บน้ าข้น 



 วันที่สัมภาษณ์ เวลา ชื่อ นามสกุล จ านวน รายละเอียด 

 20/7/2558 11:40 อรอนงค์ แก้วเขียว 1 ผัก  
 20/7/2558 11:48 สถาพร เตชะปิยะพร 1 ผัดไทไร้เส้น  
 20/7/2558 11:56 พิลาสลักษ ชวนชม 1 เฉาก๊วยที่ทางร้านผลิตเองเฉ 
 20/7/2558 13:00 ธนิษฐา พารา 1 ข้าวเหนียวหมูห่อใบตอง  
 20/7/2558 13:08 ธัญญาภร งูตูล 1 กาแฟสดเย็น ไมโล โอวัลติน 
 20/7/2558 13:16 ดารียา สันหลี 1 ขนมปังอบ เช่น  
 20/7/2558 13:16 ดารียา สันหลี 1 น้ าชาเย็น ชาเขียว โกโก้  
 20/7/2558 13:24 จ าเนียร เพ่ิมพูน 1 ขนมจีนชุดละ 30 บาท  
 20/7/2558 13:32 อริสา สมฤาชา 1 เครื่องดื่มนมสด  
 20/7/2558 13:40 สมศักดิ์ ฉายาสกุลวง 1 ถั่วมันเดือย กะททิสด 15- 
 20/7/2558 13:48 ศุภวัฒ บุตรเอก 1 ผักปลอดสารพิษ  
 20/7/2558 13:56 ลัดดาวัลย์ มีเสน 1 ข้าวราดแกง ราด 1 อย่าง  
 20/7/2558 14:04 สมชาย กิตติสุทธิพันธุ์ 1 ขนมถ้วย ราคา 20 บาท 
 20/7/2558 14:12 ธนาพร ขจรเกียรติวง 1 เครื่งดื่มน้ าสมุนไพรเพื่อสุขภ 
 20/7/2558 14:20 จารุชา ยอดแก้ว 1 ขนมป า ขนมมด  
 20/7/2558 14:28 สุวรรณา ณะวรรณโณ 1 ข้าวเหนียว หมูย่างไม้ละ 7  
 20/7/2558 14:36 นนทรมย์ อรุณสวัสดิ์ 1 ขนมปากหม้อ ไส้ กุ้ยช่ายผัด 
 20/7/2558 14:44 สายพูน วงค์ตั้ง 1 เครปญี่ปุ่น 20-25 บาท 
 20/7/2558 14:52 ถิรนันท์ ด ามุณี 2 กุ้ง ปู ปลาหมึก สดแบบ  
 20/7/2558 15:00 สุดารัตน์ ขัดเปา 1 ขนมจีนน้ าเงี้ยว  
 20/7/2558 15:08 ช่อทิพย์ ไชยมงคล 1 ขนมด้วง ขนมดอกโดน  
 20/7/2558 15:16 สุณิชญา มุสิกะไชย 1 ขนมไข่ไส้เนย,บลูเบอรี,่สตอเ 



 วันที่สัมภาษณ์ เวลา ชื่อ นามสกุล จ านวน รายละเอียด 

 20/7/2558 15:24 เกรียงไกร นิรันดร์สุข 1 ข้าวหมกไก่หน้า ไก่ทอด  
 20/7/2558 15:32 พิสมัย เตโชอภิวัฒน 2 ปลาทับทิมเผาเกลือ  
 20/7/2558 15:40 นวรัตน์ ปฎิภาณพงศ์ 1 เปาะเปี๊ยสด ราคา 30 บาท 
 20/7/2558 15:48 วัชร ี แพงแซง 1 ข้าวหลาม  
 20/7/2558 15:56 อลิศรา ลานเหลือ 1 ขนมปังช็อคนมสด,ขนมปัง 
 20/7/2558 16:04 ภัทร์ศรัญช ศรียะพันธุ์ 1 ลาบไก่กรอบ  
 20/7/2558 16:04 ภัทร์ศรัญช ศรียะพันธ์ 1 เครื่องดื่มน้ าผลไม้ ชา กาแฟ 
 20/7/2558 16:12 พลศกร ชีวพิทักษ์ผล 1 น้ าปั่นผลไม้(สด)เพ่ือสุขภาพ 
 20/7/2558 16:20 รัชนี มณีโชติ 1 ย าใหญ่ ต าผลไม้ ชุดละ 35  
 20/7/2558 16:28 วรวรรณ พุทธศุกร์ 1 น้ าช้าวโพด ร้อน-เย็น   



 วันที่สัมภาษณ์ เวลา ชื่อ นามสกุล จ านวน รายละเอียด 

 21/7/2558 
 21/7/2558 9:00 เปรมจิตต์ แซ่เตียว 1 เต้าหู้ เต้าหู้ไข่ ลูกชิ้น หมูสับ 
 21/7/2558 9:05 อุษา กุลมงกุฎ 1 เผือก ฟักทอง มันเทศนึ่ง  
 21/7/2558 9:10 คัมภีร์ แซ่แจ้น 2 จ าหน่ายผักและผลไม้ เช่น  
 21/7/2558 9:15 สุดาวดี แซ่แจ้น 2 หอมใหญ่ หอมแดง กะปิ  
 21/7/2558 9:20 ศิร ิ แซ่แจ้น 1 ผลไม้ตามฤดูกาล ปลูกเอง  
 21/7/2558 9:25 พักต์เพ็ญ จันทรประดิษ 1 อาหารเวียดนาม 
 21/7/2558 9:30 สุพัตรา ฉายสมัคร 1 ข้าวไข่เจียว+หมู,กุนเชียง,กุ ้
 21/7/2558 9:35 ศิวพร รัตนอุบล 1 ผักผลไม้ มังคุด ลองกอง  
 21/7/2558 9:40 นรินทร์ รอดเริง 2 กล้วย น้ ามะพร้าว  
 21/7/2558 9:45 ขวัญพัฒน์ ศุภรพิพัฒน์ 1 กาแฟสด ชาสด ผลไม้ปั่น  
 21/7/2558 9:50 พัชรียา หมวดด า 2 ผลไม้ ส้ม ฝรั่ง มังคุด  
 21/7/2558 9:55 ย๊ะ กะเส็มสุริยะ 1 ผักบุ้ง ผักกวางตุ้ง ผักโขม  
 21/7/2558 10:00 พรพิศ นาคน้อย 1 ขนมกะหรี่พัฟ ปั้นขลิบทอด  
 21/7/2558 10:05 เกยูร ไชยลึก 1 ขนมไทยหลากหลายชนิด 
 21/7/2558 10:10 กัญญารัตน์ พุทธวี 1 ข้าวแกงมุสลิม แกงกะทิไก่  
 21/7/2558 10:15 เกสร ดิสโร 1 ไก่ย่างกอและ ลูกชิ้นไก่จ้อ  
 21/7/2558 10:20 ภัฐธิดา ทรัพย์เพ่ิมพูน 1 ขนมหวาน(ท าเอง)  
 21/7/2558 10:25 ณัฐหทัย แก้วพิมลจิรกิ 1 ทุเรียน สะตอ ฝรั่ง แก้วมังกร 
 21/7/2558 10:30 จุฬาลักษณ์ จันทร์ประทีป 1 ข้าวโพดต้ม ข้าวโพดหวาน  
 21/7/2558 10:35 ธันยานี หมัดอะดั้ม 1 น้ าสมุนไพร น้ าอ้วย  
 21/7/2558 10:40 ชูกลิ่น จันทร์งาม 1 ผลไม้ตามฤดูกาล เช่น  



 วันที่สัมภาษณ์ เวลา ชื่อ นามสกุล จ านวน รายละเอียด 

 21/7/2558 10:45 เพ็ญศรี เซี้ยนอุ้ย 1 น้ าผลไม้ปั่น เช่นส้ม ฝรั่ง  
 21/7/2558 10:50 สมจินตนา ณ สงขลา 1 ข้าวย าสมุนไพร เต้าคั่ว  
 21/7/2558 10:55 อมรศรี ส่องแสงจินด 1 ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน  
 21/7/2558 11:00 สุชาติ คงสุข 1 ข้าวแต๋นน้ าแตงโม  
 21/7/2558 11:05 ประดิษฐ์ สุนทรากร 2 ผลไม้ตามฤดูกาล  
 21/7/2558 11:10 อุษา มรรคโช 1 โรตีสูตรโบราน โรตธีรรมดา 
 21/7/2558 11:15 ทิพพาภรณ์ เฟ่ืองไพศาลศิ 1 ลูกชิ้นหัวลาน เต้าหู้ยัดใส้  
 21/7/2558 11:20 เรวดี แก้วห่อทอง 1 ก๋วนเตี๋ยวลุยสวน ใส่ปลาทู  
 21/7/2558 11:25 สมพร โกศลศักดิ์สกุ 2 ข้าวแกง แกงส้ม  
 21/7/2558 11:30 สมใจ ภู่ประดิษฐ์ 1 ไข่ไก่ ไช่เป็ด ไข่เค็ม(8บาท) 
 21/7/2558 11:35 กัลยารัตน์ ศรียะพันธ์ 1 ก๋วยเตี๋ยวต้มย า  เย็นตาโฟ  
 21/7/2558 11:35 กัลยารัตน์ ศรียะพันธ์ 1 แกงจืด เต้าหู้หมูสับ  
 21/7/2558 11:45 พรรณปพร ศรียะพันธ์ 1 ผลไม้ตามฤดูกาล เช่น  
 21/7/2558 11:45 พรรณปพร ศรียะพันธ์ 1 ผลไม้ตามฤดูกาล  
 21/7/2558 11:55 อริยา พรมเมศร์ 1 ผักสลัด คะน้า กวางตุ้ง  
 21/7/2558 13:00 สุรีรัตน์ ปานรงค์ 1 เบเกอรี่ท าเอง เช่น  
 21/7/2558 13:05 ไปรยา เซ่งฉ้วน 1 จ าหน่ายกล้วยปิ้ง  
 21/7/2558 13:10 อัญชลี ศิวิไลกุล 1 ผักสลัดไฮโดรโพนิคส์  
 21/7/2558 13:15 กิตติกา แก้วประดับเ 1 ขนมไทยโบราณ  
 21/7/2558 13:20 สุทธาทิพย์ กิ่งพฤกษาชัย 1 แหนมปลากราย  
 21/7/2558 13:25 อรพินท์ สหะวิริยะ 1 ผักบุ้ง คะน้า กวางตุ้ง  
 21/7/2558 13:30 เยาวลักษณ์ ช่วยด ารง 1 ผัก ผลไม้ ตามฤดูกาล 



 วันที่สัมภาษณ์ เวลา ชื่อ นามสกุล จ านวน รายละเอียด 

 21/7/2558 13:35 กนษิฐา ฟองแก้ว 1 หมูทอด ข้าวเหนียว  
 21/7/2558 13:40 จิระพร วิชิตกุล 1 หมู-ไก่ สะเต๊ะ  
 21/7/2558 13:45 สมบูรณ์ วิชิตกุล 1 ขนมหวาน ประเภทน้ า นึ่ง  
 21/7/2558 13:50 สมนึก ประทุมทอง 1 ผักเหลียง กล้วย ผักกรูด  
 21/7/2558 13:55 ธาศิถี เตชะไชยชนะ 1 ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน ออแกนิค  
 21/7/2558 14:00 ไกรอิชณน์ นิมิตรพันธ์ 1 ผังโขมอบชีส  
 21/7/2558 14:05 ศศิธร รัตนกูล 1 ผักสลัด ผักโครงการหลวง  
 21/7/2558 14:10 สุกิจ เอ้งฉ้วน 1 ขนมไทยพื้นบ้าน  
 21/7/2558 14:15 กาญดา ถาวร 1 เมี่ยงค า หน่อไม้ ถั่วฝักยาว  
 21/7/2558 14:20 หน๊ะ กะเส็มสุริยะ 2 กุ้ง หอย ปู ปลา และไก่บ้าน 
 21/7/2558 14:25 อานนท์ สุขเล็ก 1 น้ าส้มโชกุนค้ันสด 
 21/7/2558 14:30 นพิดา นพนิตย์ 1 ขนมอบและของหวานสไตล์ 
 21/7/2558 14:35 สุทธิพงศ์ บุญรัตน์ 1 เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม  
 21/7/2558 14:40 พจนีย์ กริชทองมาก 1 สลัดบาร์ (สลัดผัก, ผลไม้,  
 21/7/2558 14:45 จิตรทิพย์ วุฒิวิริยะกุล 1 ข้าวคลุกกะปิ  
 21/7/2558 14:50 จิรวิทย์ สุนทร 1 ซูชิ ชิ้นละ 5, 10 บาท  
 21/7/2558 14:55 โชคดี เพ็งจ ารัส 1 ไอติมตัดโบราณ (ไอติมสบู่) 
 21/7/2558 15:00 อัจฉรา นภาพงษ์ 1 ข้าวแกงเป็นถุง 
 21/7/2558 15:05 นันทพล น้อยจันทร์ 1 น้ าหวาน ชา กาแฟ  
 21/7/2558 15:30 มณิภา สินสุขศรีวิไล 1 จ าหน่ายสินค้าประเภทเบเก 
 21/7/2558 15:35 ณชนก รัตนาลัย 1 อาหารจานเดียว เช่น  
 21/7/2558 15:40 พัชนี รักชูชื่น 1 ซุปเปอร์ตีนไก่ ต้มแซ่บเห็ด 



 วันที่สัมภาษณ์ เวลา ชื่อ นามสกุล จ านวน รายละเอียด 

 21/7/2558 15:45 สุธีรนุช เพชรรัตน์ 1 ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน 
 21/7/2558 15:50 สุรเชฏฐ ์ จันทรากุล 1 อาหารจานเดียว  เช่น  
 21/7/2558 15:55 กรกช จุลนันโท 1 ข้าวสังข์หยดพัทลุง  
 21/7/2558 16:00 ศิรินันท์ เทียมภูเขียว 1 น้ าสลัดรุ่งสลัด   
 21/7/2558 16:05 นุชนาถ เขียวบม 1 ลูกชิ้นปลาทอด ไม้ละ 3  



 วันที่สัมภาษณ์ เวลา ชื่อ นามสกุล จ านวน รายละเอียด 

 22/7/2558 
 22/7/2558 9:00 ฐาณิชญา เนียมสน 1 น้ าสมุนไพรต่างๆ เช่น  
 22/7/2558 9:08 เอกภพ อรุณทอง 1 ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน  
 22/7/2558 9:16 ฝาตีหม๊ะ หวันอ ิ 1 กือโป๊ะ ราคา 10-20 บาท  
 22/7/2558 9:24 จิราวรรณ ตั้งจิตรวิทยา 1 โรตี  ไม่ใส่ไข่ ใส่ไข่ ใส่กล้วย   
 22/7/2558 9:32 สุภาสิน ี ภัทร์ธรานุสร 1 ขนมไข่เต่า 12ลูก 10 บาท  
 22/7/2558 9:40 กมลวรรณ ธรรมพันธ์ 1 เมี่ยงค า 
 22/7/2558 9:48 สุริยา เส็นยีหีม 1 ข้าวแกงอิสลาม 
 22/7/2558 9:56 บุญญานุช หมวกพลาย 1 ขนมจีน (แกงเขียวหวาน  
 22/7/2558 10:04 อาวรณ์ เจนพิทยา 1 ขนมจีบ มะม่วงแช่บ๊วย 20  
 22/7/2558 10:12 รมิดา จงวัฒนาเกษม 1 น้ าแข็งใส น้ าเปล่า น้ าล าไย 
 22/7/2558 10:20 วุธ วิวัฒน์สวัสดิ 1 ก๋วยเตี๋ยวไข่ลวก 
 22/7/2558 10:28 เนาวรัตน์ ผดุ้งกูล 1 ย าเห็ด 5 อย่าง  
 22/7/2558 10:36 ภัทริน พลุยรัตน์ 1 ข้าวย า ประกอบด้วย ข้าว 3 
 22/7/2558 10:44 สมศรี แซ่เซี้ยง 1 กล้วยทอด มันทอด  
 22/7/2558 10:44 สมศรี แซ่เชี้ยง 1 ข้าวมันไก่ กล้วยทอด  
 22/7/2558 11:00 ซุลกีฟลี ซีเซ็ง 1 กรือโป๊ะทอด  
 22/7/2558 11:08 สุวิตา เอียดสกุล 1 นมแพะสดพาสเตอร์ไรส์  
 22/7/2558 11:16 สมนึก ประสิทธิ์ 1 ปลาหมึกสด กุ้งสด  
 22/7/2558 11:24 วรรณารัตน์ จินดารัตน์ 1 เมฯเห็ดเพ่ือสุขภาพ  
 22/7/2558 11:32 อรพิน พรหมบุญทอ 1 ย าขนมจีนคุณวรรณ(ส่งมา 
 22/7/2558 11:40 เพ็ญพิลาส ส าเนียงล้ า 1 ไส้กรอกทรงเครื่องต่างๆ  



 วันที่สัมภาษณ์ เวลา ชื่อ นามสกุล จ านวน รายละเอียด 

 22/7/2558 11:48 ศกุลตลา ภู่ภักดีพันธ์ 1 สลัดผักผลไม้เพ่ือสุขภาพ   
 22/7/2558 11:56 ชัยณรงค์ บุญยฤทธิ์ 1 ข้าวไข่เจียว 3 อย่าง ไข่1  
 22/7/2558 13:00 สุลดา รักจันทร์ 1 ปลาหมึกแห้งย่าง บด 
 22/7/2558 13:08 แก้วตา สดชื่น 1 เฉาก๊วยชากังราว ใส่นมสด  
 22/7/2558 13:16 ประทัยวุฒิ ธรรมโชต ิ 1 น้ าอ้อยสดแท้ 100% 
 22/7/2558 13:32 อัชฌา มหาสุวรรณ 1 น้ ามะพร้าวพร้อมดื่มไม้ผสม 
 22/7/2558 13:40 อรทัย เทพรักษา 1 ข้าวเกรียบปากหม้อ  
 22/7/2558 13:48 โสภา พรหมด า 1 เต้าฮวยนมสด- 
 22/7/2558 13:56 ธษา ประทุมชาติภั 2 น้ าชา กาแฟ และน้ าผลไม้ปั่น 
 22/7/2558 14:05 วินัย เหมหมัน 2 ข้าวเหนียวไก่ทอด  
 22/7/2558 14:12 มาเรียม อาแว 1 ลูกชิ้นนึ่งน้ าจิ้มรสเด็ด ส  
 22/7/2558 14:20 สุธิดา อุ่นเอียด 1 ขนมทองม้วนสด ท าสดๆ  
 22/7/2558 14:28 อรุณ หมัดบิลเฮด 1 ผักพ้ืนบ้าน  
 22/7/2558 14:36 สุปรียา พูลสุวรรณ 1 น้ าเต้าหู้และเครื่องธัญพืช  
 22/7/2558 14:44 กัญญาภัค จันจุฬา 1 ขนมโค ไข่ต๊อก สาคูไส้หมู  
 22/7/2558 14:52 วัฒนา บุญมะโน 1 ขนมเบื่องญวน ขนมซัง  
 22/7/2558 15:00 สมบูรณ์ ฤทธิพรัด 1 หมี่ผัดกะทิ ข้าวคลุคกะทิ  
 22/7/2558 15:03 พวงทิพย์ สุขบัวแก้ว 1 ห่อหมกปลาอินทรีย์  
 22/7/2558 15:16 สายนิภา แซ่ลิ่ม 2 ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย 40 บาท  
 22/7/2558 15:24 ศริญญา ฉายาสกุลวง 1 ลูกชิ้นหมู ลูกชิ้นเอ็นหมู  
 22/7/2558 15:32 วิสาลักษณ์ อักษรพันธ์ 1 ขนมถังทอง โตเกียว 
 22/7/2558 15:40 เมทินี เพชรอินทร์ 1 เห็ดทอด ผักทอด  ใบบัวบก  



 วันที่สัมภาษณ์ เวลา ชื่อ นามสกุล จ านวน รายละเอียด 

 22/7/2558 15:48 อรุณรัตน์ วรดิษฐ์วงศ์ 1 ขนมถุงทอง ไส้กุ้ง ไก่ ปุอัด  
 22/7/2558 15:56 เพ็ญทิพย์ เอียดวารี 1 ขนมครก ข้าวโพด เผือก  
 22/7/2558 16:04 ซัลมา เบ็ญจ์วรรณม 1 โรตีปาแย น้ าแกงถั่ว  
 22/7/2558 16:12 สุพัตรา ประสิทธิ์ 1 ผลิตภัณฑ์ปลาทะเลแปรรูป  
 22/7/2558 16:20 อาภรณ์ เหมือนทองม 1 ขนมจีน แกงเขียวหวาน  
 22/7/2558 16:28 พีระชัย ซิวจิรัฐโชต ิ 1 ข้าวต้มโจ๊กหมูสาหร่าย -  
 22/7/2558 16:28 พีระชัย ซิวจิรัฐโชต ิ 1 ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า  



 วันที่สัมภาษณ์ เวลา ชื่อ นามสกุล จ านวน รายละเอียด 

 23/7/2558 
 23/7/2558 9:00 เชาวลิต มณีสว่าง 1 แกะสลักหนังตะลุง  
 23/7/2558 9:08 ส่งบุญ ช านาญทัพ 1 เมนูเห็ดอาหารเพ่ือสุขภาพใ 
 23/7/2558 9:16 อ าไพ ปันเหลือง 1 ข้าวห่อราดแกง แกงถุง  
 23/7/2558 9:16 อ าไพ ปันเหลือง 1 ข้าวห่อราดแกง แกงถุง  
 23/7/2558 9:24 คนิต พุทธกูล 1 ผักผลไม้ตามฤดูกาล  
 23/7/2558 9:32 พาณี สีสวนแก้ว 1 ผัก ผลไม้ ตามฤดูกาล 
 23/7/2558 9:40 เมธา แก้วทิพยรัตน์ 1 ข้าวแกง หมี่แกงปู  
 23/7/2558 9:48 หทัยรัตน์ วัฒนชัยกุลว ั 1 ขนมไข่เต่า 12ลูก 10 บาท  
 23/7/2558 9:56 วิษณุพร ประเสริฐศรี 1 ผัดไทย หอยทอด ข้าวผัดปู  
 23/7/2558 10:04 ธิราสชา ทัฬหปราน 1 เบเกอรี่  ชีสอบ คุกก้ี ชีสพาย 
 23/7/2558 10:12 ธนิกา กะลาสี 1 ขนมจีบหมู 20 บาท 
 23/7/2558 10:20 สายพิรุณ พรมเมืองใจ 1 อาหารอิสลาม  
 23/7/2558 10:20 พรพรรณ ธรรมเสน 1 ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น เนื้อตุ๋น  
 23/7/2558 10:36 อารมณ์ ทับทิมอ่อน 1 ทอดมันปลาอินทรีย์  
 23/7/2558 10:44 ประสิทธิ์ ราญฎร 1 พืชผักสวนครัว ผลไม้  
 23/7/2558 10:52 อนุสรณ์ ขวัญคงบุญ 1 เมล่อน เนื้อเขียว,ส้ม,ทอง  
 23/7/2558 11:00 อรรถกวี สันติสุขโพธา 1 ข้าวแช่ชาววัง 
 23/7/2558 11:08 ระวิวรรณ์ ทองเต็ม 1 ข้าวเหนียวไก่ ทอด  
 23/7/2558 11:08 ธนมน เงินบ ารุง 1 ส้มต าไทย ต าปู ถุงละ 25  
 23/7/2558 11:16 สมศิริ ศิริสวัสดิ์ 1 ข้าวย าสมุนไพร ห่อละ 20- 
 23/7/2558 11:24 ธนิต วิชานนท์ 1 ไก่กอและ  20- 25 บาท 



 วันที่สัมภาษณ์ เวลา ชื่อ นามสกุล จ านวน รายละเอียด 

 23/7/2558 11:32 เบ็ญจมาศ สิทธิฤทธิ 1 ขนมลูกชุป วุ้นลูกชุป  
 23/7/2558 11:36 ธนมน เงินบ ารุง 1 ก๋วยเตี๋ยวทะเลต้มย า ราคา  
 23/7/2558 11:40 วาสนา หมัดแหล๊ะ 1 กุ้ง หอย ปู ปลา ปลาหมึก  
 23/7/2558 11:48 ปทิตตา พัฒโน 1 ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนไส้หมูสับ ,  
 23/7/2558 11:56 วาสนา หนูจีนเส้ง 1 ข้าวมันไก่ 
 23/7/2558 13:00 รัสรินทร์ เกียรติบุญเลิ 1 เต้าหู้ หอยจ้อ แฮ่กึ้ง  
 23/7/2558 13:08 ศิวนาท ลอยกุลนันท์ 1 เมี่ยงปลาเผาเกลือ ย าปลาฟู 
 23/7/2558 13:16 ดรุณ ี สุวรรณพิพัฒ 1 เผือกทอด เต้าหู้ทอด 
 23/7/2558 13:24 ธนกฤต นุกูลเตชะศิริ 1 ห่อหมกทะเลย่าง หน้า ปุ  
 23/7/2558 13:30 ณรงค์ รอดเริง 1 น้ ามะพร้าวสด  
 23/7/2558 13:32 ลักขณา ไพยรัตน์ 1 พวงมาลัยดอกมะลิปลอดสา 
 23/7/2558 13:40 อรอมุา เหมือนทองม 1 กระเพาะปลาหม้อดิน 35 - 
 23/7/2558 13:48 สุพัตรา วิหะกะรัตน์ 2 น้ าพริก ราคา  10-20 บาท  
 23/7/2558 13:56 ภาวดี วิหะกะรัตน์ 1 โอวหนี่ แปะก๊สย ราคา 25  
 23/7/2558 14:04 พรรณนิภา ทองนุ่ม 1 ไอศกรีมนมแพะ รสนม  
 23/7/2558 14:12 ปวิช พลธนรัชต์ 1 เฉาก๋วยนมสด ,ชานม,ลิ้นจี่ 
 23/7/2558 14:20 กัญรดา ชวกรธีรกุล 1 ผัดไทยวุ้นเส้น,เส้นเล็ก,ผักซ ี
 23/7/2558 14:20 กัญรดา ชวกรธีรกุล 1 ข้าวราดแกง ผัด ต้ม ทอด  
 23/7/2558 14:28 นภมณี ชมวงษ์ 1 หมี่กรอบ ข้าวเม่าหมี่  
 23/7/2558 14:36 คมข า กนกสกุลเดช 1 ข้าวแต๋น ปังกระเทียม  
 23/7/2558 14:44 วีรเดชน ์ รัตนกุล 1 เบเกอรี่ต่างๆ  เช่น   
 23/7/2558 14:52 ยุวดี หมัดอาดัม 1 เฉาก๋วยทรงเครื่อง ใส่นมสด  



 วันที่สัมภาษณ์ เวลา ชื่อ นามสกุล จ านวน รายละเอียด 

 23/7/2558 15:00 เจะแว ตาเยะ 1 ผัก ผลไม้  ข้าวสาร ไข่ไก่ 
 23/7/2558 15:08 แอปเปิ้ล เพ็ชรสุข 1 ปลาช่อนแดดเดียว  
 23/7/2558 15:16 ปวริศา โพธิ์อินทร์ 1 กวางตุ้ง คะน้า ผักกาดหอม 
 23/7/2558 15:24 ศศิวิมล โกมลจิตร์ตระ 1 เต้าคั่ว หมึกทอด กุ้งทอด  
 23/7/2558 15:32 ศรัณย์รัสย์ ทองพรม 2 ร้านข้าวแกง 
 23/7/2558 15:40 ค านึง สร้อยสีมาก 2 พิชผักปลอดสารพิษ 
 23/7/2558 15:48 สวัสดิ ์ แก้วรองกูล 1 ผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ  
 23/7/2558 15:56 มาริสา จิรกิจวัฒนะว 1 เครื่องดื่มและอาหารเช้า  
 23/7/2558 16:04 มณีวรรณ บุญญะ 1 ลูกชิ้นนึ่ง ลูกชิ้นทอด  
 23/7/2558 16:12 อุทัยวรรณ พูนสิริธีรานน 1 ขนมหัวผักกาด(กอกล้วย) 
 23/7/2558 16:20 ถวิล สุยะหลาน 1 ส้มต า ลาบ น้ าตก  



 วันที่สัมภาษณ์ เวลา ชื่อ นามสกุล จ านวน รายละเอียด 

 24/7/2558 
 24/7/2558 9:00 อนุวัต ลัภกิตโร 1 สินค้าเกษตร พืช ผัก  
 24/7/2558 9:05 มะนิช ณ สงขลา 1 ปลาดุกทอดกรอบราดเครื่อ 
 24/7/2558 9:10 ภัทริน เสาวคนธ์ 1 ก่วยจั๊บไก่ 35-40 บาท 
 24/7/2558 9:15 อ านาจ มณีโชติ 1 ข้าวขาหมู ขาหมูพะโล้  
 24/7/2558 9:20 ญาณินี เกียรติรักษ์ 1 เครื่องดื่มประเภทชงส าเร็จเ 
 24/7/2558 9:25 เสริมวุฒิ ภูมิปฏิยุทธ์ 1 กาแฟสด the smile coffee  
 24/7/2558 9:30 มนตรี รักเกียรติเผ่า 1 บัวลอยน้ าขิง   
 24/7/2558 9:35 กิตติมา สันเจริญ 1 เครื่องดื่ม เช่น ชาเย็น   
 24/7/2558 9:40 ดารณี มรรคาเขต 1 ก๋วยเตี๋ยวไก่  น้ าใส น้ าข้น  
 24/7/2558 9:45 ทวีโชค พิศาลสินธุ์ 1 ผลผลิตทางการเกษตร  ผัก  
 24/7/2558 9:50 ระนอง ชุมประยุร 1 หมูย่างเมืองตรัง 
 24/7/2558 9:55 ระนอง ชุมประยุร 1 ข้าวแกง 
 24/7/2558 10:00 ลออรัตน์ ชอบหวาน 1 ปลาทูนึ่ง  ปลาแดดเดียว   
 24/7/2558 10:05 สามชัย อัตตะสาระ 1 แซนวิสขนมปังโฮสวีต 
 24/7/2558 10:10 พรรณวิภา บุญช่วย 1 ไอติมหลอด  
 24/7/2558 10:15 พจนีย์ หมอเล็ก 1 ไอศครีมโฮมเมด 
 24/7/2558 10:20 นิรันดร์ บูรณะพาณิช 1 เห็ดเข็มทองพันเบคอน  
 24/7/2558 10:25 จิตรา บูรณะพาณิช 1 ทับทิมกรอบรวมมิตร 
 24/7/2558 10:30 เทพบุญญา ชูปาน 1 ผักปลอดสารพิษ  
 24/7/2558 10:35 ธนาวดี ฤกษ์พิสุทธิ์ 1 ลูกชิ้นหมูสไตล์เยอรมัน,  
 24/7/2558 10:40 บรรจงเดช พุฒซ้อน 1 ข้าวย า หมี่ผัดกะทิ   



 วันที่สัมภาษณ์ เวลา ชื่อ นามสกุล จ านวน รายละเอียด 

 24/7/2558 10:45 ณิชาภัทร พุฒิซ้อน 1 อาหารพื้นเมืองปักษ์ใต้โบราณ 
 24/7/2558 10:50 วล ี งานภิญโญ 1 พืชผัก ผลไม้ 
 24/7/2558 10:55 อิทธิกร สัจจอุตตรา 1 อาหารฝรั่ง เบอเกอร์  
 24/7/2558 11:00 มงคลรัตน์ เจริญพรทิพย์ 1 ซาลาเปาไส้หมูสับ ลูกเล็ก  
 24/7/2558 11:05 ณัฐชัยยศ ฉายสกุล 1 ขนมโตเกียว และขนมเบื้อง  
 24/7/2558 11:10 ธิดา ไวยานนท์ 1 ข้าวขาหมูธรรมดา 30  
 24/7/2558 11:15 อมรรัตน์ ดิลกวราห์กุล 1 เบเกอรี่เพ่ือสุขภาพ  
 24/7/2558 11:20 ชนะ ไหลงาม 1 ข้างกล้องคลุกกะปิ  
 24/7/2558 11:25 พอทน จันทะศร 1 น้ าผัก ผลไม้  
 24/7/2558 11:30 ชนัดดา วรบุญศิริ 1 น้ าส้มค้ันสด น้ าเสาวรส  
 24/7/2558 11:35 บัณยดา เพ็ชรศรี 1 ข้าว-แกงถุง 
 24/7/2558 11:40 สุวรรณรัตน์ สะนนท์ 1 ห่อหมกปลา ห่อละ 15 บาท 
 24/7/2558 11:45 ยุรี หมัดอาดัม 1 อาหารประเภทย า เช่น  
 24/7/2558 11:50 สมพร แสงศรี 1 น้ าสั้มปั่นไอโอเมทด์ ราคา  
 24/7/2558 11:55 มูหะหมัดสุรี บินหมัด 1 กุ้ง ปลาหมึก ปลา ปู  
 24/7/2558 13:00 ปลุตา วงศ์วัฒนวิศิ 1 เบเกอรี่ ขนม 
 24/7/2558 13:05 ไหวรี่หยะ เอียดวารี 1 กุ้ง หอย ปู ปลา  
 24/7/2558 13:10 พิมพร กิจทองมาก 1 ย ามะม่วง ย าผลไม้  
 24/7/2558 13:15 ประทับใจ ผดุงสุนทร 1 ข้าวมันไก่ ไก่ทอด  
 24/7/2558 13:20 พิมพร กิจทองมาก 1 ก๋วยเตี๋ยวน้ าใส  
 24/7/2558 13:25 ประเทือง กิจทองมาก 1 น้ าพริกต่างๆ ผักลวก ผักสด  
 24/7/2558 13:30 จินดา โฆษิตาพล 1 ขนมกุ๋ยฉ่าย  ขนมลูกชุป 



 วันที่สัมภาษณ์ เวลา ชื่อ นามสกุล จ านวน รายละเอียด 

 24/7/2558 13:35 สัณฐิติ ศุภอักษร 1 น้ าชา  กาแฟ โอวัลตินเย็น  
 24/7/2558 13:40 พชร โรจน์ปกรณ์ 1 ข้าวเหนียวด า หมูทอด ,  
 24/7/2558 13:45 สุทธนิดา สิทธิปรุ 1 โรตีสายไหม 
 24/7/2558 13:50 บุญนารี แซ่เซียง 1 ข้าวต้มไรซ์เบอรี่ผสมธัญพืช  
 24/7/2558 13:55 วิวัฒน ์ บุญสูง 1 ขายส่งและปลีก หอยนางรม 
 24/7/2558 14:00 ประภัทสร นันทรัตน์ 1 ทาโกยากิ 
 24/7/2558 14:05 ประสิน นวลละออง 1 สลัดม้วนราคา 40  
 24/7/2558 14:10 อรวรรณ เสาวคนธ์ 1 โจ๊กไก่ 
 24/7/2558 14:15 บุศรากร แซ่ลี้ 1 ข้าวกล่อง คือ  
 24/7/2558 14:20 พจน์มาลย์ กาญจนสุวรรณ 1 โจ๊ก ปรุงด้วยซุปเห็ดหอม  
 24/7/2558 14:25 ธนัญญา จินนะมงคล 1 ไข่ครอบ 40บาท ไข่เค็ม 25  
 24/7/2558 14:30 พัชรินทร์ สุวรรณรัตน์ 1 ตะไคร้ ถั่วงอก ผักโขม  
 24/7/2558 14:35 อาทร สุขสว่างผล 1 ผักเหลียง ผักกรูด  
 24/7/2558 14:40 มนูญ แสงจันทร์ศิริ 1 น้ าลูกหม่อนพร้อมดื่ม  
 24/7/2558 14:45 ประเสริฐ หนูทอง 1 ไข่เป็ด คะน้า ผักบุ้ง  
 24/7/2558 14:50 สุวิณัย หนูยัง 1 น้ าด่างอัลคาไลท์  
 24/7/2558 14:55 จิราพร ชูแสง 1 ข้าวกล้องหอมปทุม  
 24/7/2558 15:00 รสสุคนท์ จันทรัตน์ 1 ผัก และผลไม้ตามฤดูกาล  
 24/7/2558 15:05 นรินทร์ ศรีสังข์ 1 ผักปลอดสารพิษ มะนาว  
 24/7/2558 15:10 พรรณี สมสวัสดิ์ 1 แกงคั่วไก่-กุ้ง ย าหัวโหนด  
 24/7/2558 15:15 สุรัตน์ ชมวงษ์ 1 กะปิ กะปิปรุงรส หมี่กรอบ  
 24/7/2558 15:20 นุสร รุ่งพรหม 1 ข้าวสาร  ผักตามฤดูกาล 


